
 

   
  
  

 

 
 

 

 

 

 

 الجوهرة بنت صالح الطريفي/د  
 األستاذ املشارك باملعهد العايل للدعوة واالحتساب

 حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمام 



 

  

  

 
 

 

 

 

أصل هذا الكتاب رسالة علمية نالت ا الباحثـة علـى درجـة الـدكتوراه               
بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل من املعهد العايل للـدعوة واالحتـساب جبامعـة               

  .هـ١٤٢٦حممد بن سعود اإلسالمية عام 

  
  :وقد تكونت جلنة املناقشة من

 العبيدي األستاذ املـشارك بقـسم الفقـه جبامعـة           حسني بن عبداهللا  : الدكتور )١(
  .اإلمام مقرراً ومشرفاً رئيساً

حممد بن عبداهللا اخلرعان األستاذ املـشارك بقـسم اإلعـالم جبامعـة             : الدكتور )٢(
 .اإلمام مقرراً ومشرفاً مساعداً

 .محد بن ناصر العمار األستاذ بقسم الدعوة جبامعة اإلمام مناقشاً. د. أ )٣(

 قاسم العيد األستاذ بقسم الثقافـة اإلسـالمية جبامعـة امللـك         سليمان بن . د. أ )٤(
 .سعود مناقشاً

  .عبداهللا الرشيد األستاذ بقسم الدعوة جبامعة اإلمام مناقشاً: الدكتور )٥(



  

  

  

 
  

 

 

  

 

  :أمهية املوضوع وسبب اختياره
ونعوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا       ، ونستغفره، ونستعينه، إن احلمد هللا حنمده   

، ومن يـضلل فـال هـادي لــه        ، من يهده اهللا فال مضل لـه     ، يئات أعمالنا ومن س 
وأشــهد أن حممــداً عبــده ، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللا وحــده ال شــريك لـــه

  .ورسولـه

                     )١(. 

                              

                        )٢(. 

                              

                  )٣(.   

والصالة والسالم على أشرف املرسلني نبينـا حممـد الـذي بلـغ الرسـالة               
وعلـى آلــه    ، وآذانـاً صـماً   ، وأعيناً عمياً ، وأدى األمانة حىت فتح اهللا به قلوباً غلفاً       

  :أما بعد، وصحبه الذين تولوا أمانة البالغ من بعده
                              

  .١٠٢: آية، سورة آل عمران)  ١(
  .١: آية، سورة النساء)  ٢(
  .٧١ـ ٧٠: اآليتان، سورة األحزاب)  ٣(



 

  

  

 
 

 

ذي بعثه  هو األمر باملعروف والنهي الفإن األمر الذي بعث اهللا به رسولـه 
 به هو النهي عن املنكر بل إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من مسات النيب 

 : واملؤمنني كما قال تعاىل                  

           )١(.   

 عز وجل خريية هذه األمة بقيامها باألمر باملعروف والنهي عن وقد ربط اهللا
    : املنكر بقولـه تعاىل             

           )٢(.   

م إال بالقيـام بالـشروط   ففسر العلماء هذه اآلية بـأن هـذه اخلرييـة ال تـت      
 كمـا أن األمـة مجيعهـا متوعـدة بالعـذاب إذا ظهـرت املعاصـي                 )٣(املذكورة  

وانتشرت وهذا ال يكون إال عند ترك االحتـساب فعـن أم سـلمة رضـي اهللا زوج                  
 يقـول إذا ظهـرت املعاصـي يف أمـيت           مسعـت رسـول اهللا      : " قالت النيب  

رسول اهللا أما فـيهم يومئـذ أنـاس         فقلت يا   . عمهم اهللا عز وجل بعذاب من عنده      
يـصيبهم مـا أصـاب      : فكيف يصنع أولئـك؟ قـال     : قالت. بلى: صاحلون؟ قال 

   .)٤(" الناس مث يصريون إىل مغفرة من اهللا ورضوان

                              
  .٧١: آية، سورة التوبة)  ١(
  .١١٠: جزء من آية، سورة آل عمران)  ٢(
  .هـ١٤٠٣ع دار الفكر  طب٣٧١ ص١فتح القدير للشوكاين ج: انظر)  ٣(
وقـال  . دار سحنون ـ الطبعة الثانيـة  . طبع دار الدعوة. ٣٠٤ ص٦أخرجه أمحد يف املسند ج)  ٤(

جممـع  : انظـر ) (رواه أمحد بإسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح      (اهليثمي يف جممع الزوائد     
 ـ سـنة    طبع دار الريان للتراث ـ دار الكتـاب العـريب   ٢٦٨ ص٧الزوائد ومنبع الفوائد ج

  ).هـ١٤٠٧



  

  

  

 
  

 

 

والـذي  : " قـال  عـن الـنيب     ، وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنـهما       
 اهللا أن يبعـث     أو ليوشـكن  ، نفسي بيده لتأمرنَّ باملعروف ولتنـهون عـن املنكـر         

   .)١(" عليكم عقاباً منه مث تدعونه فال يستجاب لكم
هذا ولقد عمت البلـوى بكثـرة املنكـرات يف هـذا الزمـان وال سـيما                  

  .منكرات النساء
 من الفتنـة الـيت حتـدثها النـساء فعـن أيب سـعيد               وقد حذر رسولنا    

إن اهللا  حلـوة خـضرة و     إنَّ الـدنيا  : " قـال  عن الـنيب    ، اخلدري رضي اهللا عنه   
واتقـوا النـساء فـإن أول    ، فـاتقوا الـدنيا  ، مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون  

   .)٢(" فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء
مـا   : "قـال رسـول اهللا      : وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنـهما قـال         

  .)٣("تركت بعدي فتنةً أضر على الرجال من النساء
بـل  ،  تفعلـها النـساء يف عـصره        أنه سـتوجد منكـرات ال      وقد أخرب   

                              
؛ وأخرجه الترمذي يف كتاب الفنت باب ما جاء يف األمـر  ٣٨٨ ص٥أخرجه اإلمام يف املسند ج)  ١(

طبع دار الدعوة ـ  ،  واللفظ له٤٦٨ ص٤ج) ٢١٦٩(باملعروف والنهي عن املنكر حديث رقم 
 ٢ ج صحيح سنن الترمذي لأللبـاين    : (انظر. وقال األلباين حديث حسن   ، الثانية، دار سحنون 

  ).هـ١٤٠٨طبع مكتب التربية العريب لدول اخلليج ـ األوىل ـ ، ٢٣٣ص
ــ  ) ٩٩(حديث رقـم  ، باب أكثر أهل اجلنة الفقراء، أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء)  ٢(

  . طبع دار الدعوة ـ دار سحنون ـ الثانية٢٠٩٨ ص٣ج) ٢٧٤٢(
طبع دار الـدعوة  . ١٢٤ ص٦ املرأة جباب ما يتقي من شؤم، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ٣(

باب أكثر ، ـ دار سحنون الثانية ـ واللفظ للبخاري؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء 
  .٢٠٩٧ ص٣ج) ٢٧٤٠(ـ ) ٩٧(حديث رقم . أهل اجلنة الفقراء



 

  

  

 
 

 

قـال رسـول اهللا   : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنـه قـال  . ستظهر فيما بعد وقد ظهرت  
" :      قوم معهم سـياط كأذنـاب البقـر يـضربون      . صنفان من أهل النار مل أرمها

رؤ وسـهن كأسـنمة     ، مـائالت ، ونساء كاسـيات عاريـات ممـيالت      ، ا الناس 
وإنَّ رحيهـا لَيوجـد مـن مـِسِريِة       . يدخلْن اجلنة وال جيدنَ رحيهـا     البخِت املائِلِة ال    

   .)١("كذا وكذا

 أنه اطلع على النار فوجد أكثر أهلـها النـساء ففـي             بل صرح املصطفى    
اطَّلعت يف اجلنة فرأيت أكثـر أهلـها الفقـراء واطلعـت يف             : "الصحيحني قال   

   .)٢(" النار فرأيت أكثر أهلها النساء

وما ذاك واهللا أعلم إال لكثرة املنكرات اليت تفعلـها النـساء حيـث جـاء يف                 
فـإنَّ أكثـركن    . تـصدقن : " واعظاً النـساء   حديث آخر بيان سبب ذلك فقال       

ِلـم يـا    : فقامت امرأة من سِطة النـساء سـعفاء اخلـدين فقالـت           . حطب جهنم 
   .)٣(" ...ريألنكن تكثرن الشكَاِة وتكفرن العش: قال! رسول اهللا؟

وأضـيف إىل مـا سـبق    ، وألجل هذا كله وقع اختياري على هذا املوضـوع   
  :ما يلي

                              
 باب النساء الكاسيات العاريات املائالت املميالت حديث     ، أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة     ) ١(

  .١٦٨٠ ص٢ج) ٢١٢٨(ـ ) ١٢٥(رقم 
؛ وأخرجه مـسلم يف كتـاب       ١٧٩ ص ٧باب فضل الفقر ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق    ) ٢(

) ٢٧٣٧(ـ  ) ٩٤(باب أكثر أهل اجلنة الفقراء حديث رقم        ، الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   
  .٢٠٩٦ ص٣ج

  .٦٠٣ ص١ج) ٨٨٥(ـ ) ٤(أخرجه مسلم يف كتاب صالة العيدين حديث رقم )  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

رغبيت يف الكتابة يف موضوع خيدم املرأة املـسلمة يف بيـان أمـور ـم حياـا                   .١
 .الدنيوية واألخروية

رغبيت يف املشاركة يف اإلرشاد للمنكرات اليت تفعلها النـساء يف العـصر احلاضـر                .٢
 .ساليب املناسبة يف االحتساب عليهاوالوسائل واأل

رغبيت يف املشاركة يف إبراز املعوقات الـيت تعـوق االحتـساب علـى منكـرات                 .٣
 .النساء يف العصر احلاضر من أجل إزالتها والتقليل من آثارها

كذلك بيان أسباب منكرات النساء يف العـصر احلاضـر وذلـك للعمـل علـى                 .٤
 .تالفيها واحلذر منها

وأن ، واإلخالص يف القول والعمـل    ، وفقين ويريشدين للصواب  واهللا أسأل أن ي   
  .واهللا املوفق، ومجيع املسلمني، ووالدي، جيعل عملي يف ميزان حسنايت يوم ألقاه

  كتبه
  اجلوهرة بنت صاحل بن محود الطريفي. د

  الرياض
  



 

  

  

 
 

 

 

 علـى منكـرات     مشكلة البحث اليت أود معاجلتها هـي تقـومي االحتـساب          
  :وذلك مبا يلي، النساء يف العصر احلاضر

والعلميـة والعمليـة لالحتـساب      ، وضع معيار مبين على األسس الـشرعية        ـ ١
 .على منكرات النساء يف العصر احلاضر

معرفة مدى مطابقة االحتساب على منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر                ـ ٢
 .للمعيار املقترح

منكـرات النـساء يف العـصر       وضع تصور علمي وعملي لالحتساب علـى          ـ ٣
 .احلاضر

 :وجالء هذه املشكلة يتم عن طريق اإلجابة على هذه التساؤالت

  :أ ـ تساؤالت اإلطار النظري
 ما هو املنكر؟ وما هي حدود االحتساب فيه؟  ـ ١

وعلـى منكـرات النـساء      ، ما أمهية االحتساب على املنكرات بصفة عامـة         ـ ٢
 بصفة خاصة؟

 تاب والسنة؟ما خصائص ومسات احملتسب يف الك  ـ ٣

 ما آداب احملتسب على النساء يف الكتاب والسنة؟  ـ ٤

ما الضوابط واألنظمة الرمسية لالحتساب على منكـرات النـساء يف العـصر               ـ ٥
 احلاضر؟

  



  

  

  

 
  

 

 

  :ب ـ تساؤالت اإلطار التطبيقي
  :تساؤالت خاصة باحملتسبني واحملتسبات: أوالً

 من القائمون باحلسبة على النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ١
مات العامة اليت يتسم ـا احملتـسبون واحملتـسبات علـى النـساء يف               ما الس   ـ ٢

 العصر احلاضر؟
 ما أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ٣
 ما أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ٤
 ما مدى اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة على النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ٥
 لى النساء يف العصر احلاضر؟ما العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب ع  ـ ٦
ما املعوقات اليت تواجـه احملتـسبني واحملتـسبات علـى النـساء يف العـصر                  ـ ٧

 احلاضر؟
  :تساؤالت خاصة بالوسائل واألساليب: ثانياً

 ما الوسائل املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ١
 ر؟ما األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاض  ـ ٢
 ما ميادين احلسبة على النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ٣

  :تساؤالت خاصة باحملتسب عليهن: ثالثاً
 ما أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ١
 ما أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر؟  ـ ٢
 ما مدى اهتمام احملتسب عليهن باحلسبة؟  ـ ٣
 ما مدى استفادة احملتسب عليهن من احلسبة؟  ـ ٤
 ؤثرة يف جناح االحتساب على النساء يف العصر احلاضر؟ما العوامل امل  ـ ٥
 ما املعوقات اليت حتول دون استجابة احملتسب عليهن لالحتساب؟  ـ ٦



 

  

  

 
 

 

  :أسئلة خاصة بالتقومي: رابعاً
ما مدى موافقة االحتساب على النـساء يف العـصر احلاضـر ملـا ينبغـي أن             ـ ١

 يكون عليه االحتساب على النساء وفقاً للمعيار؟
ملقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب علـى النـساء يف               ما التصور ا    ـ ٢

 العصر احلاضر؟

 

 
  :نوع البحث ومناهجه

  :استخدمت يف هذه الدراسة املنهجني التاليني
  : ـ املنهج الكيفي١

ــة ــابالت مــع ، اســتخدمت املــصادر األساســية واملراجــع العلمي واملق
  .إلطار النظرياملتخصصني يف اإلجابة على تساؤالت ا

  : ـ املنهج الكمي٢
قمت بتطبيق هذا املنهج لإلجابة علـى تـساؤالت اجلانـب التطبيقـي مـن               

وذلك بقياس متغريات الدراسة للحصول علـى معلومـات رقميـة حبيـث             ، الدراسة
  .أمتكن من اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتفسري النتائج

وصـفي الـذي يهـدف إىل       ويف كال املنهجني اجتهت الدراسة حنو املنـهج ال        
  .وصف الظاهرة املدروسة وأبعادها وطبيعة العالقة بني جزئياا



  

  

  

 
  

 

 

 

  .ـ احملتسبون واحملتسبات١
  . ـ احملتسب عليهن٢

دف هذه الدراسة إىل تعمـيم نتائجهـا علـى جمتمعهـا وهـن طالبـات                
 ـدف هـذه الدراسـة إىل       املرحلة اجلامعية والثانوية العامة يف مدينة الريـاض كمـا         

  .دراسة احملتسبني واحملتسبات على النساء

  :عينة الدراسة
، اخترت عينة عنقودية مـن طالبـات املرحلـة اجلامعيـة والثانويـة العامـة              

  :وكذلك احملتسبني واحملتسبات وذلك من خالل التايل
 مـن   فيما يتعلق بعينة طالبات الثانوية العامة اخترت عينة من املـدارس مث عينـة               )أ (

 . طالبة١٥٠وكان حجم العينة ، الفصول الدراسية من العينة املختارة

 ١٥٠وكـان حجـم العينـة       ، سرت على نفس املنهج مع طالبـات اجلامعـة          )ب (
 .طالبة

 مفـردة موزعـة     ١٥٠فيما يتعلق بعينة احملتسبني واحملتسبات كان حجم العينـة            )ج (
 :على النحو التايل

ال .  والنـهي عـن املنكـر       مفردة من أعضاء هيئة األمر بـاملعروف       ٥٠ -
سيما من هلم صلة بأماكن وجود النـساء مثـل األسـواق وامعـات              

 .املدرسية

 مفردة من املشرفات التربويـات واملدرسـات يف املـدارس الثانويـة        ٥٠ -



 

  

  

 
 

 

 .للبنات بالرياض

 مفردة من املدرسات واملـشرفات يف األقـسام اجلامعيـة وكليـات             ٥٠ -
 .البنات بالرياض

  :أداة الدارسة
  .ت بتصميم استبانتني لقياس متغريات الدراسةقم

  .ـ االستبانة األوىل وزعتها على عينة الطالبات
ــسبات   . ــسبني واحملت ــة احملت ــى عين ــها عل ــة وزعت ــتبانة الثاني             .االس

  :تقسيمات الدراسة 

  :املقدمة املنهجية
 .التعريف مبفردات عنوان البحث  ـ ١

 .أمهية املوضوع وسبب اختياره  ـ ٢

 . السابقةالدراسات  ـ ٣

 .املشكلة البحثية وتساؤالت الباحث  ـ ٤

 .منهج البحث  ـ ٥

 .تقسيم الدراسة  ـ ٦

  .ضوابط االحتساب على النساء: الفصل األول
  .تعريفه ـ حدوده. املنكر احملتسب عليه: املبحث األول
  .أمهية االحتساب على املنكرات: املبحث الثاين



  

  

  

 
  

 

 

  .أمهية االحتساب على منكرات النساء: املبحث الثالث
  .خصائص ومسات احملتسب يف الكتاب والسنة: بحث الرابعامل

  .آداب االحتساب على النساء: املبحث اخلامس
الضوابط واألنظمة الرمسيـة لالحتـساب علـى النـساء يف           : املبحث السادس 
  .اململكة العربية السعودية

  :احملتسبون واحملتسبات: الفصل الثاين
  .احملتسباتالسمات العامة للمحتسبني و: املبحث األول
  .اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة: املبحث الثاين

  .املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات: املبحث الثالث

  :الوسائل واألساليب: الفصل الثالث
  .الوسائل املستخدمة يف احلسبة على النساء: املبحث األول
  .األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء: املبحث الثاين

  .ميادين احلسبة على النساء: املبحث الثالث

  :احملتسب عليهن: الفصل الرابع
  .أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر: املبحث األول
  .أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر: املبحث الثاين

  .مدى اهتمام احملتسب عليهن باالستفادة من احلسبة: املبحث الثالث
  .ت استجابة احملتسب عليهنمعوقا: املبحث الرابع



 

  

  

 
 

 

  .تقومي االحتساب على النساء يف العصر احلاضر: الفصل اخلامس
تقومي واقع االحتساب على النساء يف العـصر احلاضـر وفقـاً            : املبحث األول 

  .للمعيار
التصور املقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب علـى             : املبحث الثاين 

  .النساء يف العصر احلاضر

  :اخلطوات التالية يف البحثوقد اتبعت 
 .عزو اآليات القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم كل آية  ـ١

فإن كان يف الصحيحني أو أحـدمها اكتفيـت       ، ختريج األحاديث من كتب السنة      ـ٢
 .وإن وجد يف غريمها بينت احلكم عليه من الكتب اليت عنيت مبثل هذا، بذلك

 املبـشرين باجلنـة رضـي اهللا        عدا املشاهري كالعشرة  . الترمجة لألعالم الواردين    ـ٣
وأصـحاب املـذاهب األربعـة      ، وأمهات املؤمنني رضـي اهللا عنـهن      ، عنهم

 .وغريهم وكذا من مل أقف لـه على ترمجة

 .التعريف بالكلمات الغريبة وشرح معانيها  ـ٤

، واآلثـار واألعـالم   ، واألحاديـث النبويـة   ، عمل فهارس لآليـات القرآنيـة       ـ٥
  .املوضوعاتوفهرس ، وفهرس املراجع واملصادر

  :اخلامتــة
  .وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

  :فهرس املوضوعات



  

  

  

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

  

  

 
 

 

 

 

 

هناك ضوابط جيب مراعاا عند االحتساب علـى النـساء وهـذا مـا              
  :حث وهيسيتم تناولـه يف هذا الفصل الذي قسمته إىل ستة مبا

  .حدوده، تعريفه،  املنكر احملتسب عليه:املبحث األول
  . أمهية االحتساب على املنكرات:املبحث الثاين

  . أمهية االحتساب على منكرات النساء:املبحث الثالث
  . خصائص ومسات احملتسب يف الكتاب والسنة:املبحث الرابع

  . آداب االحتساب على النساء:املبحث اخلامس
 الـضوابط واألنظمـة الرمسيـة لالحتـساب علـى           :دساملبحث السا 

  .النساء يف اململكة العربية السعودية
وقبل الدخول يف هذه املباحث سـيتم التمهيـد بـالتعريف مبفـردات             

  .عنوان هذا الفصل



  

  

  

 
  

 

 

 

لـزوم الـشيء    : الضبطُ: (جاء يف لسان العرب   ،  مفردها ضابط  :ضوابط
سهبطُوا، وحب١() لزوم شيء ال يفارقه يف كل شيء: لض(.   

الفصل بني الشيئني   : وأصل احلَد (فيكون مبعىن احلد الذي ال ينبغي جتاوزه        
فكأن حدود  ، املنع والفصل بني الشيئني   : وأصل احلد ، لئال خيتلط أحدمها باآلخر   
   .)٢() واحلرام، الشرع فَصلت بني احلالل

اسم من االحتـساب كالعـدة مـن        ( بالكسر   :ةتعريف اِحلسبةُ يف اللغ   
   .)٣()االعتداد

  :وتأيت احلسبة يف اللغة مبعان متعددة منها
   :)٤( ـ طلب األجر ١

من صام رمضان إمياناً واحتساباً غفر لـه ما تقدم مـن           ": ويف احلديث 

                              
ـ    ) ١( ؛ ١٩٩٧الطبعـة األوىل عـام     ،  طبع دار صادر بريوت    ١٠٤ ص ٤لسان العرب البن منظور ج

  .هـ١٤١٤م ـ ١٩٩٤ طبع دار الفكر ٣٢١ ص١٠وانظر تاج العروس ملرتضى الزبيدي جـ
  .٣٩ ص٢لسان العرب جـ) ٢(
ـ  ) ٣( ـ        ٧٩ ص ٢لسان العرب ج  حتقيـق   ٣٨٢ ص ١؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ج

  .حممود الطناجي طبع دارالفكر
ـ   ) ٤( ،  طبع مؤسـسة الرسـالة   ٩٥؛ القاموس احمليط للفريوزآبادي ص    ٧٩ ص ٢انظر لسان العرب ج

  .هـ١٤٠٧، لبنان ـ الثانية، بريوت



 

  

  

 
 

 

  .)١("ذنبه
  : ـ االختبار٢

 حيتسنب ما عنـد     والنساء، أي اخترب وسبر ما عنده    ، احتسب فالناً : يقال
   .)٢() الرجال هلن أي خيتربن

  : ـ اإلنكار٣
   .)٣() أنكر عليه قَبيح عمله: احتسب فالن على فالن: (يقال

  : ـ الظن٤
  : ومنه قول اهللا تعـاىل                      

      )٤(.   

 : وقول اهللا تعاىل                 )٥(.  

   .)٦() أي ال يظنه كائناً(

                              
  .١٥ ص١أخرجه البخاري يف كتاب يف كتاب اإلميان باب صوم رمضان احتساباً من اإلميان جـ) ١(
؛ لـسان العـرب البـن    ٤٢٤ ص١ من جواهر القاموس مرتضى الزبيدي جـانظر تاج العروس  ) ٢(

  .٨٠ ص٢منظور جـ
  .٨٠ ص٢؛ لسان العرب البن منظور جـ٤٢٣ ص١املرجع السابق جـ) ٣(
  .٣ـ ٢: اآليتان، سورة الطالق) ٤(
  .٤٧: اآلية، سورة الزمر)  ٥(
  .٧٨ ص٢لسان العرب جـ)  ٦(



  

  

  

 
  

 

 

 

 

   .)١() وي عن املنكر إذا ظهر فعله، هي أمر باملعروف إذا ظهر تركه(

                              
، م١٩٨٣هــ ـ   ١٤٠٣ طبع دار الكتب العلمية ٢٨٤ صاألحكام السلطانية أليب يعلى احلنبلي) ١(

  .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥طبع دار الكتاب العريب . ٣٩١األحكام السلطانية للماوردي ص



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  

 

 

  
  : وبيان حدوده وذلك يف مطلبنيسيتم يف هذا املبحث تعريف املنكر

  
  .تعريف املنكر احملتسب عليه: املطلب األول
  .حدود املنكر احملتسب عليه: املطلب الثاين



  

  

  

 
  

 

 

  :تعريف املنكر احملتسب عليه: املطلب األول
  :تعريف املنكر لغة: أوالً

فجاء مبعىن اجلحود واحملاربـة وخـالف       ، جاء املنكر بعدة معان يف اللغة     
، وعلى ما جهله النـاس ، وعلى ما قبحه الشرع وكرهه،  املعروف وضد، املعرفة

  .وإن كان جاء مبعان أخرى أيضاً، هذا يف الغالب
ونـاكره أي   . احملاربـة : واملناكرة. اجلحود: اإلنكار: (ففي لسان العرب  

واملنكر من األمر خالف    . جهله: ونكر األمر نكرياً وأنكره إنكاراً ونكراً     ، قاتله
       ويف التنــزيل .  ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهـو منكـر   وكلُّ. املعروف

           )٢( ))١(.   

والنكـرة خـالف   . املُنكَر كالنكراء واألمر الشديد: (ويف القاموس احمليط 
   .)٣() واملنكر ضد املعروف، وأنكره واستنكره وتناكره جهله، املعرفة

 : ويف التنـزيل ، أنكر الشيء جهله  : (لوسيطويف املعجم ا        

             )٤(.  

                              
  .٧٤: سورة الكهف جزء من اآلية)  ١(
  .٢٥٤ ص٦لسان العرب البن منظور جـ)  ٢(
  .٦٢٦القاموس احمليط للفريوزآبادي ص)  ٣(
  .٥٨، سورة يوسف جزء من اآلية)  ٤(



 

  

  

 
 

 

: نكَّر الشيء غريه حبيث ال يعرف ويف التنـزيل       ، استقبحه: (استنكر األمر 
         )٢( ) )١(.   

  :تعريف املنكر اصطالحاً: ثانياً
راملنكر اصطالحاً بتعريفات عديدة كلها متقاربة يف املعىن واملـدلول           ع ف

  :وإليك بعضاً منها
املنكر يعم كل ما كرهه اهللا وـى     : ( فقال )٣(عرفه شيخ اإلسالم ابن تيمية       .١

  .)٤()عنه

  .)٥() هو كل ما ينهى عنه شرعاً: (ويف اآلداب الشرعية قال .٢

املنكر كل فعل أو قول أو قـصد        : (الويف معامل القربة يف أحكام احلسبة ق       .٣

                              
  .٤١: جزء من اآلية، سورة النمل)  ١(
  . طبع املكتبة العلمية ـ طهران إعداد جممع اللغة العربية٩٦٠ ص٢املعجم الوسيط ج)  ٢(
، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن عبداهللا بن تيمية احلراين احلنبلـي ، شيخ اإلسالم ابن تيمية)  ٣(

البدر : انظر(هـ  ٧٢٨وتويف سنة   ، ٦٦١ ولد سنة    ،تقي الدين شيخ اإلسالم إمام األئمة اتهد      
  ). ـ الطبعة األوىل مبطبعة السعادة ـ القاهرة٦٣ ص١الطالع للشوكاين ج

،  مجع وترتيب الشيخ عبدالرمحن بن قاسم٣٤٨ ص١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٤(
  .مل يبني الناشر وال تاريخ النشر

طبع مؤسـسة  .  حتقيق شعيب األرنؤوط ـ عمر القيام ١٧٩ ص١اآلداب الشرعية البن مفلح ج)  ٥(
  .هـ١٤١٧الرسالة ـ الثانية ـ 



  

  

  

 
  

 

 

  .)١() قَبح شرعاً

وكلُّ ما قَبحـه    ، املنكر ضد املعروف  : (ويف النهاية يف غريب احلديث قال      .٤
  .)٢() الشرع وحرمه وكَِرهه فهو منكر

  .)٣() حمذور الوقوع يف الشرع: (ويف إحياء علوم الدين قال .٥

ولذلك ، رآه أهل اإلميان قبيحاً فعله    و، ما أنكره اهللا  : (ويف جامع البيان قال    .٦
ألن أهـل اإلميـان بـاهللا يـستتنكرون فعلـها           ، مسيت معصية اهللا منكراً   

  .)٤() ويستعظمون ركوا

الكفر وكل حمظـور ومـا اسـتقبحه الـشرع          : (ويف تفسري النسفي قال    .٧
 .)٥()والعقل

 ،ما عرف قبحه شـرعاً    : (ويف تيسري الكرمي الرمحن تفسري كالم املنان قال        .٨

                              
 طبع مكتبة املتنيب بدون ذكـر رقـم الطبعـة    ٢٢معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص)  ١(

  .وتاريخ الطبع
  .١١٥ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ج)  ٢(
  . طبع دار إحياء التراث العريب ـ بريوت٣٢٤ ص٢ين للغزايل جإحياء علوم الد)  ٣(
طبع دار املعرفة ـ بريوت ـ الطبعة   . ٣٠ ص٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي ج)  ٤(

  .هـ١٣٩٨الثالثة 
  . طبع دار إحياء الكتب العربية بدون ذكر تاريخ الطبع١٧٤ ص١تفسري النسفي ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

  .)١() وعقالً

كل اعتقاد أو عمل أو قول أنكره الشارع احلكيم وى      : (وعرف املنكر بأنه   .٩
  .)٢()عنه

واالختالف بينها اختالف تنوع    ، جند أن التعريفات السابقة كلها متقاربة     
لكن يلحظ على التعريف السابع والثامن أما جعال مقياس معرفـة           ، ال تضاد 

ألن عقول النـاس    ،  ال داعي إلقحام العقل هنا     املنكر الشرع والعقل وأرى أنه    
فاألصل يف معرفة املنكر وكونه منكراً      ، ختتلف وتتباين حسب اعتقاداا وعاداا    

  .هو الشرع
حيث ذكر زيادات ال داعي ، أما التعريف السادس يلحظ عليه كونه طويالً

  .هلا
عنـه  وى ، ومن خالل هذه التعريفات يتبني أن كل أمر قد حرمه الشرع    

  .فهو منكر

                              
حتقيق حممد . ٤٠٦ ص١رمي الرمحن تفسري كالم املنان للشيخ عبدالرمحن بن سعدي جتيسري الك)  ١(

  .طبع مطابع الدجوي ـ القاهرة ـ بدون تاريخ، النجار
 طبع دار الفرقان ـ  ١٧األمر باملعروف والنهي عن املنكر للدكتور عمر عبدالقادر أبو فارس ص)  ٢(

  .هـ١٤٠٢األوىل ـ  



  

  

  

 
  

 

 

  .حدود املنكر احملتسب عليه: املطلب الثاين
وهذه ، لقد وضع العلماء حدود وضوابط للمنكر حىت يتم االحتساب عليه         

  :احلدود هي
   )١(: كونه منكراً: أوالً

 )٢(واملنكر هو كل أمر قد حرمه الشرع وى عنه كما تقدم بيان ذلـك               
ر يطلق على كل أمر خمالف للـشرع        ألن املنك ، وكلمة املنكر أعم من املعصية    

وهل هو معصية يف حقه أو ال؟ فلو رأى جمنوناً يـزين أو        ، بدون النظر إىل فاعله   
ولو مل يكن يف حقهما معصية لفوات ، صغرياً يشرب اخلمر فيجب أن ينكر عليه      

   .)٣(شرط التكليف ومها العقل يف األول والبلوغ يف الثاين 
فاملنكر الفعلي هو فعل أمر قد ـت        ، تركفعل و : مث إن املنكر ذو وجهني    

ويكـون   ، )٤(الشريعة عنه واملنكر التركي هو ترك أمر قد أمرت الشريعة بفعله          
  .االحتساب يف كال األمرين

                              
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣٢٤ ص٢ للغزايل جانظر إحياء علوم الدين)  ١(

  .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الرياض .  طبع مكتبة نزار الباز ـ مكة٢٢٣ ص١البن داود ج
  .٣١انظر ص)  ٢(
 طبـع دار  ١٧٩؛ أصول الدعوة عبدالكرمي زيـدان  ٣٢٤ ص٢انظر إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٣(

  .لتوزيع ـ األسكندريةعمر بن اخلطاب للنشر وا
  .١٧٩ص. أصول الدعوة لعبد الكرمي زيدان: انظر)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  
ألن ، هو الـشرع ، أو غري منكر ، مث إن املرجع يف حتديد كون ذلك منكراً       

 : تعـاىل  قال   )١(هذا الوصف حكم شرعي واحلاكم هو اهللا تعاىل سبحانه            

      )ويكون دور العلماء اسـتنباط   ، والسنة، فريد األمر للكتاب   )٢
  .األحكام منهما دون حتيز أو هوى

   )٣(. أن يكون موجوداً يف احلال: ثانياً
، وصاحبه متلبساً به حال اإلنكار عليه     ، يشترط يف املنكر أن يكون حاضراً     

، ملنكر من منكره لـيس للمحتـسب إال الـوعظ   ألنه يف حالة انتهاء صاحب ا  
  .ولكن يرفع أمره لويل األمر ليعاقبه إذا ثبت بالقرائن أو الشهود، والتذكري

  .وذلك كمن شرب اخلمر وبقيت آثاره عليه
  : املعصية هلا ثالثة أحوال: ( ـ رمحه اهللا ـ يف ذلك)٤(قال الغزايل 

                              
  .١٨٠انظر املرجع السابق ص) ١(
  .٦٧: سورة يوسف جزء من اآلية) ٢(
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البـن           ٣٢٤ ص ٢إحياء علوم الدين للغزايل ج    ) ٣(

  .١٨٠رمي زيدان ص؛ أصول الدعوة عبدالك٢٣     ص١داود ج
زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسـي الـشافعي الغـزايل صـاحب                   ) ٤(

أخـذ يف   ، تفقه ببلده أوالً مث حتول إىل نيسابور فالزم إمام احلرمني أبا املعايل اجلويين            ، التصانيف
مزال األقدام ولد سـنة  وأدخله سيالن ذهنه يف مضايق الكالم و ، تأليف األصول والفقة والكالم   

 طبـع   ٣٢٢ ص ١٩ج. سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب    : انظر(هـ  ٥٠٥هـ وتويف سنة    ٤٥٠
  ).هـ١٤١٣الطبعة التاسعة . مؤسسة الرسالة



  

  

  

 
  

 

 

منها حد أو تعزير وهو     أن تكون متصرمة فالعقوبة على ما تصرم        : إحداها
  .إىل الوالة ال إىل اآلحاد

، كلبـسه احلريـر   ، أن تكون املعصية راهنة وصاحبها مباشر هلـا       : الثانية
فإبطال هذه املعصية واجب بكل ما ميكن ما مل تـؤد           ، واخلمر، وإمساكه العود 

  .وذلك يثبت لآلحاد والرعية، أو مثلها، إىل معصية أفحش منها
، وتزيينـه ، كالذي يستعد بكنس الس   ، نكر متوقعاً أن يكون امل  : الثالثة

وبعده مل حيضر اخلمر؛ فهذا مشكوك فيه إذ رمبا         ، ومجع الرياحني لشرب اخلمر   
إال بطريـق  ، فال يثبت لآلحاد سلطنة على العازم على الشرب  ، يعوق عنه عائق  

   .)١()والنصح، الوعظ
فعل املعصية على   إذ التعنيف قد جيعله يصر على       ، قولـه بالوعظ والنصح  

، وعلم أن هذا املنكر يوشك أن يقع، ولكن لو مل جتد معه النصيحة    ، سبيل العناد 
جه الذي مينع بـه وقـوع هـذا         له أن حيتسب بالو   ، وإذا وقع مل ميكن تالفيه    

  .)٢(املنكر
وأنه ، لو عزره حال كونه مشغوالً بالفاحشة فله ذلك        : ()٣(قال ابن نجيم    

                              
  .٣٢٤ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(
  .١٨١انظر أصول الدعوة عبدالكرمي زيدان ص)  ٢(
له تصانيف ، مصري، من العلماء، فقيه حنفي، هري بابن نجيمالش، زين الدين بن إبراهيم بن حممد)  ٣(

تويف سـنة   . يف الفقه " البحر الرائق شرح كرت الدقائق    "يف أصول الفقه و   " األشباه والنظائر : منها
.  طبع املكتب التجـاري للطباعـة      ٣٥٨ ص ٨انظر شذرات الذهب البن العماد ج     (هـ  ٩٧٠

  .بدون تاريخ الطبع. بريوت ـ لبنان



 

  

  

 
 

 

وبعد الفراغ ليس ينهى    ، وكل واحد مأمور به   ، نكرحسن ألن ذلك ي عن امل     
فيـتمحص تعزيـراً وذلـك إىل     عن املنكر؛ ألن النهي عما مضى ال يتـصور          

  .)١()اإلمام

                              
  . طبع دار الكتب العربية الكربى القاهرة٤٢ ص٥بحر الرائق شرح كرت الدقائق البن جنيم جال)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(أن يكون املنكر ظاهراً للمحتسب بغري جتسس : ثالثاً
، السمع، أن يكون بادياً للمحتسب بإحدى احلواس     ، واملراد بظهور املنكر  

   .)٢(أو اللمس ، صرأو الب، أو الشم
وى عن التجسس عليـه احترامـاً       ، واإلسالم قد حفظ لإلنسان كرامته    
  .خلصوصياته ما دام سالكاً الطريق املستقيم

 : يقول اهللا عـز وجـل                      

            ....  )٣(.   

إياكم والظن فإن   : "قالعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا        
 وال تناجشوا وال حتاسدوا    )٤(الظن أكذب احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا        

                              
الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، ٣٢٥ ص٢انظر إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(

  .١٨٠؛ أصول الدعوة عبدالكرمي زيدان ص٢٢٦ ص١البن داود احلنبلي ج
    .٣٢٥ ص٢الدين للغزايل جانظر إحياء علوم )  ٢(
  .١٢: جزء من اآلية، سورة احلجرات)  ٣(
التفتيش عن بواطن األمور وقيل التجسس باجليم أن يطْلُبه ِلغريه وباحلـاء أن  ): التجسس باجليم) ( ٤(

االستماع وقيل معنامها واحد يف تطّلُّب      : واحلاء، البحث عن العورات  : يطلبه لنفسه وقيل اجليم   
  ).٢٧٢ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج(انظر . ارمعرفة األخب



 

  

  

 
 

 

   .)١( "وال تباغضوا وال تدابروا وكونوا عباد اِهللا إخواناً

  : وهذا احلديث يوافق قوله تعـاىل      : ()٢(قال ابن حجر          

              ..  )٣(.  

فدل سياق اآلية على األمر بصون عرض املسلم غاية الصيانة لتقدم النهي            
   .)٤() عن اخلوض فيه بالظن

فجاء كنا مع النيب: " رضي اهللا عنهما قال)٥(وعن النعمان بن بشري    

                              
 ؛ ٨٩ ص٧أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثرياً من الظن ج)  ١(

ـ )٢٨(وأخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب باب حترمي الظن والتجسس حديث رقم              
  . ١٩٨٥ ص٣ج) ٢٥٦٣(

ولـد سـنة   . الشهري بابن حجر،  الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممدشيخ اإلسالم شهاب)  ٢(
تويف سـنة اثنـتني     ، وعلل األحاديث ، انتهى إليه علم معرفة الرجال    ، ثالث وسبعني وسبعمائة  

  ).٢٧٠ ص٧شذرات الذهب ج: انظر. (ومخسني ومثامنائة
    .١٢: جزء من اآلية، سورة احلجرات)  ٣(
  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩بع دار الريان للتراث  ط٤٩٦ ص١٠فتح الباري ج)  ٤(
 وابن صاحبه ولد النعمان  النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األمري العامل صاحب رسول اهللا )  ٥(

قتل سـنة مخـس     ،  وعد من الصحابة الصبيان باتفاق     سنة اثنتني من اهلجرة ومسع من النيب        
طبع مؤسـسة التـاريخ    . ٥٥٩ ص ٣الصحابة ج اإلصابة يف متييز    : (انظر. وستني رضي اهللا عنه   

  ).دار إحياء التراث العريب. العريب



  

  

  

 
  

 

 

أيشهد أن ال إلـه إال اهللا؟       : مث قال . اقتلوه:  فقال )١(ل ذات يوم فساره     رج
ال تقتلوه فأنمـا    فقال رسول اهللا   ، )٢(ولكنما يقوهلا تعوذا    ، نعم: قال

أمرت أن أقاتلَ الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قالوها فقد عصموا مين               
   .)٣( "ى اهللادماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام عل

 رضي اهللا )٥(أن خالد بن الوليد  ()٤(وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه        
فقـال  ، لعله أن يكونَ يـصلّي    . ال: فقال. يف قتل رجل    عنه استأذن النيب  

                              
)١ ) (هواملقصود تكلم معه سراً) ٢٧٤ ص٣لسان العرب البن منظور ج(انظر . أعلمه بسره): سار .

  ).٨٠ ص٧هامش سنن النسائي ج(انظر 
معتصماً ا ليدفع عنه القتـل ولـيس   أي إمنا أقر بالشهادة الجئاً إليها و): ولكنما يقوهلا تعوذاً) ( ٢(

  ).٣١٨ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ج(انظر . مبخلص يف إسالمه
طبع دار . ٨٠ ص ٧ج) ٣٩٧٧(حديث رقم ) ١(أخرجه النسائي يف كتاب حترمي الدم باب رقم )  ٣(

 ٣ح سنن النسائي ج   صحي(واحلديث صححه األلباين انظر     . الطبعة الثانية بدون تاريخ   . سحنون
  )).٣٧١٤( حديث رقم     ٨٣٧ص

أبو سعيد اخلدري سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر بن عوف بن احلارث بن )  ٤(

 وعن أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما       اخلزرج شهد اخلندق وبيعة الرضوان حدث عن النيب         

 ٢انظر اإلصابة يف متييز الصحابة ج   ( مخس وستني    وطائفة وكان أحد الفقهاء اتهدين تويف سنة      
  ).١٦٨ ص٣سري أعالم النبالء ج، ٣٥ص

خالد بن الوليد بن املغرية سيف اهللا تعاىل وفارس اإلسالم أبو سليمان القرشي املخزومي املكـي  )  ٥(
عاش ستني سنة تـويف سـنة إحـدى         . هاجر مسلماً سنة مثان مث سار غازياً فشهد غزوة مؤته         

  ).٣٦٧ ص١سري أعالم النبالء ج، ٤١٣ ص١اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (وعشرين



 

  

  

 
 

 

فقـال رسـول اهللا    . وكم من مصٍل يقولُ بلسانه ما ليس يف قلبه        : خالد :
"قَبر أن أنمي مل أو١(إن(عن قُلُو همنطُوب الناِس وال أشق ب ")٢(.   

فال جيوز للمحتسب االحتساب على املنكرات إال إذا كانت ظاهرة لـه           
فال جيوز لـه أن يسترق السمع على دار غريه ليسمع أصـوات            ، بغري جتسس 

وال ميس ما قد سـتر بثـوب        ، وال يتعرض للشم ليدرك رائحة اخلمر     ، املزامري
لـه املنكر ظهوراً حبيث يعلم بذلك من هو خـارج  ليتعرف عليه لكن إذا ظهر   

وكذا إذا ارتفعت أصـوات الـسكارى    ، كظهور أصوات املزامري  ، أسوار الدار 
بالكلمات املألوفة بينهم حبيث يسمعها أهل الشوارع فهـذا إظهـار موجـب           

   .)٣(للحسبة 

من أصاب من هذه القاذورات شـيئاً فليـستتر         ": قال رسول اهللا  

                              
)١) (    ٥انظر النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر ج          (أي أفتش وأكشف    ): إين مل أومر أن أنقب 

  ).١٠١ص
أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل اليمن قبـل           ) ٢(

؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب ذكر اخلـوارج وصـفام            ١١١ ص ٥ع ج حجة الودا 
  .٧٤٢ ص١ج) ١٠٦٤(، )١٤٤(حديث رقم 

 طبـع دار    ١٨٢؛ تلبيس إبليس البن اجلـوزي ص      ٣٢٥ ص ٢إحياء علوم الدين للغزايل ج    : انظر) ٣(
. ٢٠٣ ص١م؛ غذاء األلباب للـسفاريين ج ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧الكتاب العريب الطبعة الثانية 

  .هـ١٤١٧الطبعة األوىل ، بريوت. دار الكتب العلميةطبع 



  

  

  

 
  

 

 

   .)١( "نِقم عليه كتاب اهللا، نه من يبدي لنا صفحتهفإ. بستر اهللا
قال حممد  . وقد نص عليه اإلمام أمحد رضي اهللا عنه        : ()٢(وقال السفاريين   

. سألت أبا عبداهللا عن الرجل يسمع املنكر يف دار بعـض جريانـه   : بن احلارث 
صـوت  وفيمن مسع   .  عليه )٣(يأمره فإن مل يقبل جيمع عليه اجلريان ويهول         : قال

   .)٤() هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم: قال. املغين يف الطريق
وجـب  ، إذا أظهر الرجل املنكـرات : (وكذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   

ووجب أن يعاقب عالنية مبا يردعه عـن        ، ومل يبق له غيبة   ، اإلنكار عليه عالنية  
   .)٥() ذلك من هجر وغريه

فـال جيـوز    ، وتستر حبيطانه ، هاعلم أن من أغلق باب دار     : (وقال الغزايل 

                              
. باب ما جاء فيمن اعترف علـى نفـسه بالزنـا          ، كتاب احلدود ، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ    ) ١(

. طبع دار الدعوة ـ دار سحنون واحلديث صححه األلبـاين  . ٨٢٥ ص٢ج. ١٢حديث رقم 
ص ) ١٠٠٠ـ ٥٠١(لد الثاين ا. ٦٦٣سلسلة األحاديث الصحيحة حديث ـ رقم  : ( انظر

  ).الرياض.  طبع مكتبة املعارف٢٦٧
النابلسي احلنبلي ولد سـنة أربـع       . حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين الشهرة واملولد         ) ٢(

تويف سنة مثان ومثانني ومائـة      ، ألف تآليف عديدة  . اشتهر بالفضل والذكاء  ، عشرة ومائة وألف  
 ٣تأليف حممد بن خليـل املـرادي ج       .  أعيان القرن الثاين عشر    سلك الدرر يف  : انظر. (وألف

  ).بدون تاريخ. بغداد. طبع مكتبة املثىن. ٣١ص
  ).١٣٨٦انظر القاموس احمليط ص. (أفزعه: قال يف القاموس احمليط هاله هوالً): يهول عليه) (٣(
  .٢٠٣ ص١غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب للسفاريين ج) ٤(
  .٢١٨ ـ ٢١٧ ص٢٨شيخ اإلسالم ابن تيمية ججمموع فتاوى ) ٥(



 

  

  

 
 

 

إال أن يظهر يف الدار ظهوراً يعرفه مـن        ، الدخول عليه بغري إذنه لنعرف املعصية     
واألوتار إذا ارتفعت حبيث جـاوز ذلـك        ، كأصوات املزامري ، هو خارج الدار  

وكذا إذا ارتفعت ، فمن مسع ذلك فله دخول الدار وكسر املالهي     ، حيطان الدار 
مات املألوفة بينهم حبيث يسمعها أهل الشوارع فهـذا         أصوات السكارى بالكل  
   .)١()إظهار موجب للحسبة

فمن أظهر فعل املنكر فهذا جماهر ال يشمله التكرمي الذي كفله اإلسـالم             
ألنه مل يستتر بستر اهللا تعاىل ، لإلنسان باحترام خصوصياته وحترمي التجسس عليه    

فهذا ال حرمـة    ، املؤمننيوصاحلي  ، ورسوله، وقد استخف حبق اهللا تعاىل    
. لـه ألن النصوص الواردة يف النهي عن التجسس خاصة مبن مل جياهر مبعصيته            

إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث وال       ": قال ابن حجر يف شرح حديث     
والنهي عن الظن السوء باملسلم السامل يف دينـه          . ()٢( "حتسسوا وال جتسسوا  

 إذا فقدنا الرجل يف عشاء اآلخرة أسأنا بـه       إنا كنا : وقد قال ابن عمر   . وعرضه
   .)٣() أنه ال يغيب إال ألمر سيء إما يف بدنه وإما يف دينه: ومعناه. الظن
   )٤(. أن يكون املنكر معلوماً بغري اجتهاد: رابعاً

                              
  .٣٢٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(
  .٣٥تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .٥٠١ ص١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري ج)  ٣(
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣٢٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ٤(

  .١٨٨ ص١داب الشرعية البن مفلح ج؛ اآل٢٣٠ ص١البن داود ج



  

  

  

 
  

 

 

وهذا الضابط مما اختلف العلماء فيه وسبب اخلالف أن بعضهم عد مسائل            
  .)١(اخلالف هي مسائل االجتهاد 

  :وميكن تقسيم املسائل اليت اختلف فيها علماء األمة إىل قسمني
  :ـ مسائل خالفية اجتهادية١

ولكن مل يثبت فيها نصوص صرحية      ، وهي املسائل اليت اختلف فيها العلماء     
تدل على صحة أحد األقوال ومستند آراء العلماء فيها علـى اجتـهادام أو              

  .اجتهادات غريهم من علماء األمة
هذه املسائل ال حيتسب عليها فال ينكر على املخالف ألنه مل خيالف            ومثل  

نصاً بل خالف اجتهاد جمتهد واتبع اجتهاد جمتهد آخر وهو رأي مل يثبت بالقطع           
  .)٢(صوابه

وملا سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هل ينكر على من قلد بعـض               
من عمل فيها بقول بعض     مسائل االجتهاد   : (العلماء يف مسائل االجتهاد أجاب    

  .)٣(..)ومن عمل بأحد القولني مل ينكر عليه، العلماء مل ينكر عليه ومل يهجر

                              
 طبع دار الكتـب العلميـة ـ بـريوت ـ      ٢٢٤ ص٣إعالم املوقعني لإلمام ابن القيم ج: انظر)  ١(

 طبـع  ٧٢م؛ حكم اإلنكار يف مسائل اخلالف للدكتور فضل إهلـي ص ١٩٩٦هـ ـ  ١٤١٧
  .هـ١٤١٧إدارة ترمجان اإلسالم ـ باكستان ـ األوىل ـ 

  .٧٣ ـ ٧٢ يف مسائل اخلالف للدكتور فضل إهلي صحكم اإلنكار: انظر)  ٢(
  .٢٠٧ ص٢٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

وأما إذا مل يكن يف املسألة سـنة وال إمجـاع           : (أما اإلمام ابن القيم فقال    
  .)١()مل تنكر على من عمل ا جمتهداً أو مقلداً، ولالجتهاد فيها مساغ

  :تهادية ـ مسائل خالفية غري اج٢
لكن ثبت فيهـا نـص أو   ، وهي املسائل اليت فيها خالف بني علماء األمة  

  .نصوص صرحية تدل على صحة أحد األقوال فيها
وهذا النوع هو الذي يدخل فيه االحتساب فيحتسب على من خالف نصاً            

  .)٢(أو نصوصاً صرحية تدل على صحة أحد اآلراء يف املسألة املختلف فيها 
إن مسائل اخلالف ال إنكار فيهـا لـيس         : وقوهلم: (القيمقال اإلمام ابن    

أما األول فإذا   ، بصحيح؛ فإن اإلنكار إما أن يتوجه إىل القول والفتوى أو العمل          
وإن مل يكـن  ، كان القول خيالف سنة أو إمجاعاً شائعاً وجب إنكـاره اتفاقـاً      

 كان علـى    وأما العمل فإذا  ، كذلك فإن بيان ضعفه وخمالفته للدليل إنكار مثله       
وكيف يقول فقيه   ، خالف سنة أو إمجاع وجب إنكاره حبسب درجات اإلنكار        

ال إنكار يف املسائل املختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض             
  .)٣()حكم احلاكم إذا خالف كتاباً أو سنة وإذا كان قد وافق فيه بعض العلماء؟

                              
  .٢٢٤ ص٣إعالم املوقعني ج)  ١(
  .٧٣ ـ ٧٢حكم اإلنكار يف مسائل اخلالف للدكتور فضل إهلي ص: انظر)  ٢(
  .٢٢٤ ص٣إعالم املوقعني ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  
  

  
  
  
  

 

 

 

  
   



 

  

  

 
 

 

، تربز أمهية االحتساب على املنكرات بأمهية احملافظة على اتمع املـسلم          
أو ، فلذا ال بد من التصدي لكل منحرف    ، ليكون سلوك الناس موافقاً لشرع اهللا     

فكان أن جاءت النصوص    . حىت ال يستشري الفساد   ، زائغ عن الطريق املستقيم   
وقـد جعـل    . وجبة هلـذا األمـر    حاضة وم  من كتاب اهللا وسنة رسوله    

ألن اتمع املسلم أشبه ما يكـون  ، االحتساب وظيفة لألمة وواجباً عليها مجيعاً     
باجلسد الواحد يتأثر بفشو املنكرات وخيشى أن تعمه العقوبة وهلـذا ضـرب             

 )٢( يف حدود اهللا والواقع فيهـا        )١(مثل املدهن   : "مثالً فقال  رسول اهللا 
ة فصار بعضهم يف أسفلها وصار بعضهم يف أعالهـا          مثل قوم استهموا سفين   

فأخـذ  ، فتأذوا به ، فكان الذين يف أسفلها ميرون باملاء على الذين يف أعالها         
مالك؟ قال تأذيتم يب وال بد يل       ، فأتوه فقالوا ، فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة    

فإن أخذوا على يديه أجنوه وجنَّوا أنفـسهم وإن تركـوه أهلكـوه     ، من املاء 

                              
 ٥انظـر فـتح البـاري ج      . (ئي ويضيع احلقوق وال يغري املنكر     احملايب واملراد به من يرا    ): املدهن) (١(

  ).٣٤٨ص
وقال ابـن   ). ٣٤٨ ص ٥املرجع السابق ج  (انظر  . أي الواقع يف احلد وهو العاصي     ): الواقع فيها ) (٢(

ال يستقيم هنا االقتصار على ذكر املدهن وهو التارك لألمر باملعروف وعلى ذكر الواقع              : (حجر
مثل القائم علـى    : (مث صوب رواية الترمذي وهي بلفظ     ) مها هالك يف احلد وهو العاصي وكال    

واحلديث الذي رواه   ). ٣٤٨ ص ٥الفتح ج (انظر  ) وهو مستقيم : (قال) حدود اهللا واملدهن فيها   
وقـال األلبـاين   . ٤٧٠ ص٤ ج٢١٧٣ رقم احلـديث     ١٢الترمذي يف كتاب الفنت باب رقم       

  ).٢٢٧٨ ـ ١٧٦٥م احلديث  رق٢٣٣ ص٢صحيح سنن الترمذي ج(انظر . حديث صحيح



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" وأهلكوا أنفسهم

يف هذا املثل أن يبني لنا أمهية االحتـساب علـى            فأراد رسول اهللا  
فكما أن أهل الـسفينة     ، املنكرات وأنه سبب النجاة كما أن تركه سبب اهلالك        

مشتركون فيها فإذا أخذوا على يد املفسد أجنوه وجنّوا أنفـسهم وإن تركـوه              
فـإن  ، يشتركون يف اتمع الواحـد    فكذلك الناس   ، أهلكوه وأهلكوا أنفسهم  

أخذوا على يد فاعل املنكر أجنوه أوالً برده عن منكره وجنّوا أنفسهم وإن تركوه             
فكان أن عمت   ، وأهلكوا أنفسهم ، وذلك بعدم نصحه واإلنكار عليه    ، أهلكوه

  .العقوبة اجلميع بسبب ترك االحتساب

رات يف األمة   وسلم يف حديث آخر أنه إذا ظهرت املنك        بل بني النيب  
مسعـت  : "قالـت  فعن أم سلمة زوج النيب    . فإن اهللا يعم اجلميع بالعقاب    

يقول إذا ظهرت املعاصي يف أميت عمهم اهللا عز وجل بعذاب            رسول اهللا 
. بلـى : فقلت يا رسول اهللا أما فيهم يومئذ أناس صاحلون؟ قـال          . من عنده 

 مث يـصريون إىل     يصيبهم ما أصاب الناس   : فكيف يصنع أولئك؟ قال   : قالت
   .)٢(" مغفرة من اهللا ورضوان

ففي احلديث بيان أن العقوبة حتل بالناس إذا ظهرت املنكـرات وهـذا ال       
أو قل فعله حبيث يغلـب      ، حيدث إال إذا ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر        

                              
  .١٦٤ ص٣أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات باب القرعة يف املشكالت ج) ١(
  .٣تقدم خترجيه ص ) ٢(



 

  

  

 
 

 

فعندئذ حتل عقوبة اهللا على اجلميع وإن كـان         . على اتمع ظهور املنكرات فيه    
مث ، وسبب هالك الصاحلني ألم مل يسعوا إىل إزالـة املنكـر          . ون فيهم الصاحل

  .يبعثون يوم القيامة على نيام

تبني أمهيـة    وقد جاءت األدلة من كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله         
  :االحتساب على املنكرات وحتث املؤمنني على القيام به وهذه األدلة هي

  
  :األدلة من كتاب اهللا عز وجل: أوالً

 : قال تعـاىل                    

                    )١(.   

ففي هذه اآلية أمر من اهللا عز وجل لألمة بأن يكون فيها مـن يتـصدى                
  .إىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكرللقيام بالدعوة 

واملقصود من هذه اآلية أن تكـون  : ( يف تفسري هذه اآلية   )٢(قال ابن كثري    
وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من        ، فرقة من هذه األمة متصدية هلذا الشأن      

                              
  .١٠٤: آية، سورة آل عمران)  ١(
ولد سنة ، الشافعي، الفقيه، مث الدمشقي، البصري، احلافظ عماد الدين إمساعيل بن عمر بن كثري)  ٢(

صـحب شـيخ    ، وتفسري القرآن العظـيم   ، البداية والنهاية : منها، ةله تصانيف عديد  ، سبعمائة
شذرات الـذهب البـن     : انظر. (تويف سنة سبعمائة وأربع وسبعني هجرية     . اإلسالم ابن تيمية  

  ).٢٣٠ ص٢العماد ج



  

  

  

 
  

 

 

   .)١()األمة حبسبه

 : وقول اهللا تعاىل                

            ٢( اآلية(   

وخرييتها بسبب قيامها بـاألمر     ، خري األمم  بني سبحانه أن أمة حممد    
  .باملعروف والنهي عن املنكر
بيان كوم خري أمـة مـع مـا    : ( يف شرح اآلية)٣(قال اإلمام الشوكاين    

فإذا تركوا األمر   ،  عليه من أم خري أمة ما أقاموا على ذلك واتصفوا به           يشتمل
إم خري أمة    : )٤(وهلذا قال جماهد    ، باملعروف والنهي عن املنكر زال عنهم ذلك      

   .)٥() على الشرائط املذكورة

  : ويقول اهللا عز وجل                  

                              
  .هـ١٤١٣طبع مكتبة العلوم واحلكم . ٣٦٨ ص١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ١(
  .١١٠:  اآليةجزء من، سورة آل عمران)  ٢(
له ،  يف بلدة هجرة شوكان١١٧٣حممد بن علي حممد بن عبداهللا الشوكاين مث الصنعاين ولد سنة )  ٣(

البدر الطـالع   : انظر. (هـ١٢٥٠تويف سنة   . مصنفات عديدة منها شرح املنتقى ونيل األوطار      
  ).٢١٤ ص٢مبحاسن من بعد القرن السابع للشوكاين ج

، راء واملفسرين أبو احلجاج املكي موىل السائب بن أيب السائب املخزومـي جماهد اإلمام شيخ القّ)  ٤(
  ).٤٤٩ ص٤سري أعالم النبالء ج: (تويف سنة ثنتني ومائة وقيل ثالث ومائة أو أربع ومائة انظر

  .٣٧١ ص١فتح القدير للشوكاين ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

                         

                         

                   

       )١(.   

فهم يتلون آيات ، يبني اهللا يف هذه اآليات صفات من آمن من أهل الكتاب        
ويؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويأمرون بـاملعروف       . اهللا آناء الليل وهم  يسجدون     

فهم اتسموا بسمات املـؤمنني يف      ، ويسارعون يف اخلريات  ، وينهون عن املنكر  
بإقامة شـعرية   ، ذا الدين ومن هذه السمات القيام على حراسة ه      ، اتمع املسلم 

، لذا شهد هلم رم بـأم مـن الـصاحلني   ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر    
ووعدهم وعداً صادقاً بأن جزاء هذه األفعال اخليرة لن يبخسوه فاهللا يعلم بأم             

  .)٢(من املتقني

     : ويقول اهللا تعاىل           

                     

              )٣(.   

                              
  .١١٥ـ ١١٣: سورة آل عمران اآليتان)  ١(
  .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢ طبع دار الشروق ٤٥٠ ص١طب جانظر يف ظالل القرآن لسيد ق)  ٢(
  .١١٤: آية، سورة النساء)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

يف هذه اآلية خيرب اهللا تعاىل أنه ال خري يف كثري من كالم الناس إال من كان                 
   .)١(أو إصالح بني الناس ،  أو معروف،كالمه أمراً بصدقة

 : واهللا تعاىل يقول               

                              

                          

                      

                       )٢(.  

ومن هـذه الـصفات أمـره        يف هذه اآلية وصف حلال نبينا حممد      
يف الكتـب    هذه صفة الرسول  : (قال ابن كثري  . باملعروف ويه عن املنكر   

املتقدمة وهكذا كانت حاله عليه الصالة والسالم ال يأمر إال خبري وال ينهي إال               
   .)٣() عن شر

  .يف رسولهوقد جعل اهللا سبحانه وتعاىل للمؤمنني أسوة حسنة 

 : وقول اهللا تعاىل               

                              
  .٥٢٥ ص١تفسري القرآن العظيم ال بن كثري ج: انظر)  ١(
  .١٥٧: آية، سورة األعراف)  ٢(
  .٢٤٣ ص٢تفسري القرآن العظيم ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

                      

                           

                        

                           

                     

          )١(.   

أن يسأل اليهود عن هـذه       يف هذه اآليات يأمر اهللا تعاىل نبينا حممداً       
وهي قصة قوم من بين إسرائيل طلبوا أن جيعل هلـم          . القصة اليت هي معلومة هلم    

مث ابتالهم اهللا   . فجعل هلم يوم السبت   ، وال يشتغلون باملعاش  ، يوم راحة للعبادة  
، فحرم عليهم الصيد يوم الـسبت     لريبيهم على قوة اإلرادة يف مواجهة املغريات        

مث اختفائهـا  ، وكان من ابتالئه هلم ظهور السمك يوم سبتهم قريبة سهلة الصيد 
فاحتالوا بوضع الشباك يف غـري الـسبت مث         ، بعيداً عن الساحل يف باقي األيام     

فرقـة  ، فعند ذلك افترق الناس ثالث فرق، يقومون جبمع األمساك يف يوم األحد     
    ت عن ذلك واعتزلتهم وفرقة سكتت فلم تفعل ومل تنه بـل     عصت اهللا وفرقة

 : أم خاطبوا الـذين ينـهون بقـوهلم                    

                              
  .١٦٥ـ ١٦٣: اآليات، سورة األعراف)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

     ...        م فما الفائدةأي هؤالء استحقوا العقوبة بعصيا

(من موعظتهم؟ فاحتج املنكرون بقوهلم             (    أي فيما أخذ علينا

(من واجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر              (   أي لعلـهم
  .ينتهون عما يقترفونه ويتقون اهللا

)           (        أي ملا أصر هؤالء على فعلهم وأبـوا

خذهم بعذاب بئيس ولكن بعد أن جنـى        قبول النصيحة استحقوا عقوبة رم فأ     
: (القائمني باالحتساب قال تعاىل              ( وسكت

فنص على جناة النـاهني وهـالك الظـاملني         : ( يقول ابن كثري   )١(عن الساكتني 
   .)٢() وسكت عن الساكتني ألن اجلزاء من جنس العمل

 : وقول اهللا تعاىل                 

                   

                           

                              
 ٣يف ظـالل القـرآن لـسيد قطـب ج    ، ٢٤٧ ص٢كـثري ج انظر تفسري القرآن العظيم البن )  ١(

  .١٣٨٣ص
  .٢٤٧ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

        )وقد جاءت هذه اآلية بعد أن ذكر اهللا يف آية سابقة  . )١
صفات املنافقني فكان من أبرز ما ذكر من صفام األمر باملنكر والنهي عن 

 : املعروف قال تعاىل               

           ...   )٢(.   

مث أعقبها ذه اآليات الكرمية اليت يذكر اهللا سبحانه فيها أوصاف املؤمنني            
فمن أبرز الصفات التواد    ، واليت هي ضد صفات املنافقني واملنافقات     ، واملؤمنات
أمـرهم  ، وتـرامحهم ، وإن من كمال توادهم   ، فبعضهم أولياء بعض  ، والتراحم

قرنه اهللا  ، ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر     وألمهي، باملعروف ويهم عن املنكر   
بل قدمه عليهما وختم اآلية الكرمية ببيان جزائهم        ، مع إقام الصالة وإيتاء الزكاة    

: (فقال     .(  

  : ويقول اهللا عز وجل            

                    

                       

                      

                              
  .٧١: اآلية، سورة التوبة)  ١(
  .٦٧: اآلية، سورة التوبة)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

                  

            

                   )١(.   

يف هذه اآليات يبني اهللا سبحانه وتعاىل أوصاف املؤمنني الـذين اشـترى             
وعدد اهللا أوصافهم فكان من ضمن      ، فكان الثمن اجلنة  ، وأمواهلم، منهم أنفسهم 
قال ابـن   . األمر باملعروف والنهي عن املنكر    ، واخلالل احلميدة ، هذه الصفات 

منهم أنفسهم وأمواهلم ذه الصفات     هذا نعت املؤمنني الذين اشترى اهللا       : (كثري
   .)٢() اجلميلة واخلالل اجلليلة

 : ـ ويقول اهللا جال وعال              

                      

               

                   )٣(.   

يف هذه اآليات يقول اهللا تعاىل لو وجد من القرون من قبلكم بقايا من أهل          

                              
  .١١٢ـ ١١١: سورة التوبة اآليتان)  ١(
  .٣٧٥ ص٢تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(
  .١١٧ـ ١١٦: اآليتان، سورة هود)  ٣(



 

  

  

 
 

 

د وجد من هذا الصنف قليل وهم الـذين         اخلري ينهون عن الفساد يف األرض وق      
  .كتب اهللا هلم النجاة عند نزول العذاب

وهلذا أمر اهللا تعاىل هذه األمـة       : (يقول ابن كثري عند تفسريه هلذه اآليات      
     :الشريفة أن يكون فيها من يأمر باملعروف وينهى عن املنكر كما قـال تعـاىل              

                              

                 )٢( ))١(.   

مث خيرب تعاىل أن من سننه الكونية أنه ال يهلك قرية من القـرى وأهلـها                
  .مصلحون

 : ـ ويقـول اهللا عـز وجـل                      

                           

     )٣(.   

فيه إجياب األمر باملعروف والنهي عن      : (قال الشوكاين يف تفسري هذه اآلية     
   .)٤() أقدره على القيام بذلكاملنكر على من مكنه اهللا يف األرض و

                              
  .١٠٤: آية، سورة آل عمران)  ١(
  .٤٤٦ ص٢تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(
  .٤١: آية، سورة احلج)  ٣(
  .٤٥٧ ص٣فتح القدير ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

والزكاة ، قرنه بالصالة ، ومما يؤكد أمهية األمر باملعروف والنهي عن املنكر       
   .)١(يف هذه اآلية الكرمية 

 : ويف وصايا لقمان البنه يقول اهللا عز وجل         

                       

     )٢(.   

أـا أمهـات    ، ووجه ختصيص هذه الطاعـات    : (قال اإلمام الشوكاين  
 (وقوله  . وعماد اخلري كله  ، العبادات     (      أي مما جعله اهللا عزميـة

   .)٣() وأوجبه على عباده

                              
  .١٦معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص: انظر)  ١(
  .١٧: آية، سورة لقمان)  ٢(
  .٢٣٩ ص٤فتح القدير ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

  :السنة النبويةاألدلة من : ثانياً
قـال رسـول اهللا    :  عن أبيه رضي اهللا عنهما قال      )١(عن جرير بن عبداهللا     

" :    وفيهم رجل أعز منهم وأمنع ال يغـريون        ، ما من قوم يعملون باملعاصي
   .)٢(" إال عمهم اهللا عز وجل بعقاب

والـذي  : "قـال  عن النيب،  رضي اهللا عنه)٣(وعن حذيفة بن اليمان  
أو ليوشكن اهللا أن يبعـث      ، نّ باملعروف ولتنهونّ عن املنكر    نفسي بيده لتأمر  

   .)٤(" عليكم عقاباً منه فتدعونه فال يستجيب لكم

                              
أسلم يف رمضان سنة عـشر مـن   ،  القسري من أعيان الصحابة   جرير بن عبداهللا بن جابر البجلي     ) ١(

تويف سنة إحدى   ، كان ممن اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان رضي اهللا عنه         . اهلجرة وقيل قبل ذلك   
  ).٥٣٠ ص٢؛ سري أعالم النبالء ج٢٣٤ ص١اإلصابة يف متييز الصحابة ج(انظر . ومخسني

رجه اإلمام أبو داود يف كتاب املالحم باب األمر      ؛ وأخ ٣٦١ ص ٤أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج     ) ٢(
 طبع دار الدعوة دار سحنون الثانية؛ وأخرجه ابن         ٥١٠ ص   ٤ج) ٤٣٣٩(والنهي حديث رقم    

 ٣٢٩ ص ٢ ج ٤٠٠٩ماجه يف كتاب الفنت باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر حديث رقم             
صـحيح سـنن أيب   : (انظر. يحدار سحنون الثانية؛ وقال األلباين حديث صح، طبع دار الدعوة 
طبع مكتب التربيـة  ، ٣٩٨ ص٢ وصحيح سنن ابن ماجه لأللباين ج٨١٩ ص٣داود لأللباين ج  

  ).هـ١٤٠٩العريب لدول اخلليج 

وضبط عنه الفنت   ،  بأمساء املنافقني  أسر إليه النيب    ، حذيفة بن اليمان صاحب رسول اهللا       ) ٣(

 ١اإلصابة يف متييز الصحابة ج(انظر . وثالثني وقد شاختويف باملدائن سنة سٍت     . الكائنة يف األمة  
  ).٣٦١ص، ٢؛ سري أعالم النبالء ج٣١٨ص

  .٣تقدم خترجيه ص )  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

ففي احلديثني السابقني حتذير شديد من عموم العقوبـة يف حالـة تـرك              
  .االحتساب

وتقـيم  ، اإلسالم أن تعبد اهللا ال تشرك به شـيئاً        : "قال وعن النيب 
واألمـر بـاملعروف    ، وحتج البيت ، وتصوم رمضان ، ةوتؤيت الزكا ، الصالة

فمن انتقص شيئاً منهن فهو سهم      ، وتسليمك على أهلك  ، والنهي عن املنكر  
   .)٢(" ومن تركهن كلهن فقد وىلّ اإلسالم ظهره،  من اإلسالم يدعه)١(

قالوا للـنيب   رضي اهللا عنه أن ناساً من أصحاب النيب    )٣(وعن أيب ذر    

" : باألجور يـصلون كمـا نـصلي       )٤( ذهب أهل الدثور     يارسول اهللا  ،
أو ليس قد جعل    : "قال. ويتصدقون بفضول أمواهلم  ، ويصومون كما نصوم  

وكـل  ، وكل تكبرية صدقة  ، اهللا لكم ما تصدقُون؟ إن بكل تسبيحة صدقة       
وكل ليلة صدقة وأمر باملعروف صدقة وي عـن منكـر           ، حتميدة صدقة 

                              
  ).١٤٥٢القاموس احمليط ص: انظر. (احلظّ والنصيب: السهم) سهم) (١(
وقال صحيح علـى    ) ٥٣( حديث رقم    ٧١ ص ١أخرجه احلاكم يف املستدرك يف كتاب اإلميان ج       ) ٢(

  .هـ١٤١١الطبعة األوىل ـ ، بريوت، طبع دار الكتب العلمية، بخاريشرط ال
عاد بعد إسالمه إىل بالد قومه غفار مث قدم على          ، جندب بن جناده الغفاري أحد السابقني األولني      ) ٣(

تويف سـنة اثنـتني     ، وقد شهد فتح بيت املقدس مع عمر      ،  وقد فاتته بدر وأحد    رسول اهللا   
  ).٤٦ ص٢؛ سري أعالم النبالء ج٦٢ ص٤اإلصابة يف متييز الصحابة ج: (انظر. وثالثني هجرية

 ٢النهاية يف غريب احلديث واألثر البـن األثـري ج         : (انظر. مجع دثر وهو املال الكثري    ): الدثور) (٤(
  ).١٠٠ص



 

  

  

 
 

 

   .)١(" صدقة
والثواب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر أكثر منه          : ()٢(قال النووي   

ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر فـرض   ، يف التسبيح والتحميد والتهليل   
ومعلوم ، والتسبيح والتحميد نوافل  ، وال يتصور وقوعه نفالً   ، وقد يتعني ، كفاية

   .)٣() أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل

 )٤(يصبح على كل سالمى: "قال هللا عنه عن النيب وعن أيب ذر رضي ا    
وكل ليلـه   ، وكل حتميدة صدقة  ، فكل تسبيحة صدقة  ، من أحدكم صدقة  

، وي عن املنكر صـدقة ، وأمر باملعروف صدقة، وكل تكبرية صدقة  ، صدقة
   .)٥(" وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

                              
 ١أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع مـن املعـروف ج    ) ١(

  ).١٠٠٦(ـ ) ٥٣( حديث رقم ٦٩٧ص
من تصانيفه ، ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة، هو حمي الدين أبو زكريا حيىي بن شرف النووي)  ٢(

تـويف سـنة   . وكتاب األذكار وشرح صحيح مسلم وغريها    ، وشرح املهذب ، الروضة واملنهاج 
  ).٣٥٤ ص٥شذرات الذهب البن العماد ج: (انظر. ست وسبعني وستمائة

  .هـ١٤١٥ طبع دار أيب حيان ـ األوىل ١٠١ ص٤حيح مسلم جشرح النووي لص) ٣(
وجيمع على سالَمياٍت وهي اليت بني كُـلِّ مفـصلني مـن    ، األمنلة من أنامل األصابع  ): السالمى) (٤(

على كُلِّ عظم من ِعظام ابن      : وقيل كل عظْم مجوف من صغار العظام واملعىن       . أصابع اإلنسان 
  ).٣٩٦ ص٢ يف غريب احلديث واألثر جالنهاية: (انظر. آدم صدقة

باب استحباب صـالة الـضحى وأن أقلـها         ، أخرجه مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها      ) ٥(
  ).٧٢٠(ـ ) ٨٤(حديث رقم . ٤٩٩ـ ٤٩٨ ص١ركعتان ج



  

  

  

 
  

 

 

إنه خلق كُـلُّ    : "قال رسول اهللا  : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
، فمن كَبـر اهللا وحِمـد اهللا      ، إنساٍن من بين آدم على ستني وثالمثائة مفصل       

وعزلَ حجراً عن طَريق الناِس أو شوكةً       ، واستغفر اهللا ، وسبح اهللا ، وهلَّلَ اهللا 
لـك  عـدد ت ، وأَمر مبعروٍف أو نهى عن منكَـرٍ      ، أو عظماً عن طريق الناس    
  .)١("فَِإنه يمِشي يؤمِئٍذ وقد زحزح نفْسه عِن الناِر، الستني والثالمثائِة السالَمى

كنا عند عمر رضي اهللا عنـه       : (وعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال       
: قـال . كما قاله ، أنا: يف الفتنة؟ قلت   أيكم حيفظ قول رسول اهللا    : فقال

 )٢(الرجل يف أهله وماله وولده وجارهفتنة : "قلت! و عليها جلريءإنك عليه ـ أ 
   .)٣(.." يكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي

، املكفرات ال ختتص مبا ذكر بل نبه به على مـا عـداها            : (قال ابن حجر  
ومن عبادة  ، ومن عبادة املال الصدقة   ، والصيام، فذكر من عبادة األفعال الصالة    

                              
 ١باب بيان أنّ اسم الصدقة يقع على نـوع مـن املعـروف ج             ، أخرجه مسلم يف كتاب الزكاة    ) ١(

  ).١٠٠٧(ـ ) ٥٤( حديث رقم ٦٩٨ص
أو التهاء م أو أن يأيت ألجلهم مبا ال حيل          ، املراد بالفتنة ما يعرض لإلنسان مع من ذكر من البشر         ) ٢(

  ).٧٠٠ ص٦فتح الباري ج: (انظر. له أو خيل مبا جيب عليه
؛ وأخرجه مسلم يف    ١٥١ ص ١باب الصالة كفارة ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة     ) ٣(

) ١٤٤(ـ  ) ٢٦(راط الساعة باب الفتنة اليت متوج كموج البحر حديث رقم           كتاب الفنت وأش  
  . واللفظ للبخاري٢٢١٨ ص٣ج



 

  

  

 
 

 

   .)١()  األمر باملعروفاألقوال

 قام رجل إىل النيب   :  بنت أيب هلب رضي اهللا عنها قالت       )٢(وعن درة   
خري الناس أقرؤوهم   : "يا رسول اهللا أي الناس خري؟ فقال      : وهو على املنرب فقال   

   .)٣(" وأتقاهم وآمرهم باملعروف وأاهم عن املنكر وأوصلهم للرحم

 سئل عن خري الناس؟ بأنه أقـرؤوهم        ملا يف هذا احلديث جييب النيب    
فذكر األمـر   . وأتقاهم وآمرهم باملعروف وأاهم عن املنكر وأوصلهم للرحم       

  .باملعروف والنهي عن املنكر بأا من صفات خري الناس

 فاتضح من خالل النصوص السابقة من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله          
  :أمهية االحتساب على املنكرات وجنملها مبا يلي

قـال  ، أنه عند القيام باالحتساب يكون احملتسب قد أعذر أمام اهللا عز وجل   .١
 : تعاىل                      

                              
  .٧٠٠ ص٦فتح الباري ج)  ١(

 أيب هلب بن عبداملطلب اهلامشية من املهاجرات هلا حديث واحد يف درة بنت عم رسول اهللا )  ٢(
  ).٢٧٥ ص٢سري أعالم النبالء ج؛ ٢٩٧ ص٤اإلصابة يف متييز الصحابة ج: ( انظر. املسند

رواه أمحـد وهـذا   (وقال اهليثمي يف جممع الزوائد . ٤٣٢ ص٦أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ٣(
جممع الزوائد ومنبع الفوائـد     : (انظر) لفظه والطرباين ورجاهلما ثقات ويف بعضهم كالم ال يضر        

  ).٢٦٣ ص٧ج



  

  

  

 
  

 

 

                    )١(. 

وقـد ينتفـع    ، وردعاً للمجاهر غري املبال   ، أن يف االحتساب تذكرياً للغافل     .٢
: كما قال رسـول اهللا    . فيناله أجر هدايتهم  ، هؤالء بنصيحة احملتسب  

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثلُ أجور من تبعه ال ينقص ذلـك                "
مثل آثام من   كان عليه من اإلمث     ، ومن دعا إىل ضاللة   . من أجورهم شيئاً  

  .)٢( "ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً، تبعه

وحفاظاً عليه مـن    ، أن يف االحتساب على املنكرات محاية للمجتمع املسلم        .٣
تفشي املنكرات فيه إذ أن من أسباب كثرة املنكرات تقليد الناس بعـضهم             

وفيه ردع ألصـحاب املنكـرات بعـدم    ، بعضاً وباالحتساب تتم توعيتهم  
 .كرامااهرة مبن

أن اتمع الذي تتفشى فيه املنكرات متوعد بعقوبة عامة من اهللا عز وجـل               .٤
وقد مر معنا احلديث . ويف القيام باالحتساب إنقاذ للمجتمع من هذه العقوبة     

قال رسـول اهللا   : الذي رواه جرير بن عبداهللا عن أبيه رضي اهللا عنهما قال          

" :    عز منـهم وأمنـع ال      وفيهم رجل أ  ، ما من قوم يعملون باملعاصي

                              
  .١٦٤: آية، سورة األعراف)  ١(
، ومن دعا إىل هدى أو ضـاللة ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، يف كتاب العلمأخرجه مسلم )  ٢(

  .٢٠٦٠ ص٣ج) ٢٦٧٤( ـ ١٦حيث رقم 



 

  

  

 
 

 

 .)١("يغريون إال عمهم اهللا عز وجل بعقاب

كما جاء يف احلديث الذي رواه      . أن االحتساب يعترب من مكفرات الذنوب      .٥
فتنة الرجل يف أهله وماله وولـده       ": حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه وهو      

  .)٢( ..."وجاره يكفرها الصالة والصوم والصدقة واألمر والنهي

يم الذي يناله احملتسب عند قيامه باالحتساب دل على ذلك قول الثواب العظ .٦
   : اهللا عز وجل            

               

             )ويف  )٣
  .)٤(" وي عن منكر صدقة، وأمر باملعروف صدقة: "احلديث 

إن القيام باالحتساب يعترب من صفات خري الناس كما جـاء يف حـديث               .٧
خري الناس أقرؤوهم وأتقاهم وآمرهم باملعروف وأاهم       ": املصطفى

  .)٥(.."عن املنكر

وأخص ، عروف والنهي عن املنكر هو سبب خرييتها      أن قيام األمة باألمر بامل     .٨
                              

  .٥٣تقدم خترجيه ص )  ١(
  .٥٦تقدم خترجيه ص )  ٢(
  .١١٤: اآلية، سورة النساء)  ٣(
  .٥٥تقدم خترجيه ص)  ٤(
  .٥٦تقدم خترجيه ص)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

 : ما جعلها موصوفة ذه اخلريية من بني األمم لقول اهللا عز وجـل              

                   

     )١(.  

  . خصال املؤمنني كما أن تركه من خصال املنافقنيأن القيام باالحتساب من .٩

                              
  .١١٠: جزء من اآلية، سورة آل عمران)  ١(



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

  
ولكـن  ، ذكرت يف املبحث السابق أمهية االحتساب على املنكرات عموماً 

حيـث إن للمـرأة     . لالحتساب على منكرات النساء خاصية أخرى تنفرد ا       
ففي ، ويف اتمع بأسره  ،  كبرياً ومهماً يف أسرا    فهي تلعب دوراً  ، مكانة عظيمة 

بل قد ميتد ذلك ليـشمل      ، واألوالد، األسرة ال ينكر تأثريها الكبري على األسرة      
 )١(كُلُّكـم راع    ": لذا محلها اإلسالم مسؤولية عظيمة حيث قال      . الزوج أيضاً 

جـلُ راٍع   والر، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته    ، وكُلَّكُم مسؤول عن رعيته   
 ومسؤولة  )٢(، واملرأة راعية يف بيت زوجها    ، يف أهله وهو مسؤول عن رعيته     

   .)٣( "عن رعيتها
أما اإلجياب فألا إن صلحت فقد ، وهذا التأثري إما أن يكون سلباً أو إجياباً   

وألا ستحافظ على أسرا من كل      ، أصلحت ما حتت يديها من أوالد وحنوهم      
. نظراً ملالزمتها البيـت   ، فهي أخرب من األب بواقع أسرا     ، احنراف قد يصيبها  

فكم نرى مـن اآلبـاء     ، خبالف األب الذي يقضي جزءاً من وقته خارج املرتل        

                              
الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما اؤمتن على حفظه فهو مطلوب بالعـدل فيـه                ): راع) (١(

  ).١٢١ ص١٣فتح الباري ج(انظر . والقيام مبصاحله
رعاية املرأة تدبري أمر البيت واألوالد واخلدم والنصيحة للزوج يف          ): واملرأة راعية يف بيت زوجها    ) (٢(

  ).١٢١ ص١٣ابق جاملرجع الس(انظر . كل ذلك
؛ وأخرجه مسلم يف ٢١٥ ص١أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب اجلمعة يف القرى واملدن ج)  ٣(

  .١٤٥٩ ص٢ج) ١٨٢٩(ـ ) ٢٠(باب فضيلة اإلمام العادل حديث رقم ، كتاب اإلمارة



 

  

  

 
 

 

وتقوم ، فإذا كانت األم ليست ذات صالح     ، الصاحلني من ال يعرف حال أوالده     
 بالتستر على أوالدها إذا رأت منهم أموراً ختالف الشرع فال هي الـيت قامـت              

يف حني إذا كانـت  . باإلصالح وال هي اليت نقلت ذلك لألب ليقوم االعوجاج    
  .األم صاحلة فهي تبذل قصارى جهدها إلصالح من استرعاها اهللا إياهم

دون األرواح ، وأما السلب فكم من أم مههـا رعايـة األجـساد فقـط         
عاملهـا  بالزيارات فلـها    ، وبناا، ومن مث انشغاهلا عن رعاية أبنائها     ، والعقول

اخلاص من الصديقات متضي جل وقتها معهن غافلة عمن استرعاها اهللا إيـاهم             
بل إن بعض األمهات أوكلت مهمة رعايـة األوالد إىل      ، وجعلها مسؤولة عنهم  

  .اخلدم واملربيات
، واملرشـدة ، أما يف اتمع فباإلضافة إىل دورها السابق فهـي املعلمـة          

لحت يف نفـسها حاولـت ـ غالبـاً ـ      فإن ص... ،ومديرة املدرسة،والطبيبة
  .إصالح من استرعيت إياهم ببذل قصارى جهدها يف اإلصالح والتعليم

ومن هنا اكتسبت أمهية االحتساب على منكرات النساء أمهية خاصة ألا           
وألن تأثري املنكرات ، إن صلحت فقد صلح اتمع وإن فسدت فقد فسد اتمع   

 يهن بل ميتد ليشمل غريهن وقد حذر الـنيب اليت تفعلها النساء ال يقتصر عل  
 وإن اهللا   )١(إن الدنيا حلْوةٌ خِضرةٌ     ": من الفتنة اليت حتدثها النساء فقد قال      

                              
  ).٤١ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج(انظر . أي غضة ناِعمةٌ طَِرية): حلوة خضرة) ( ١(



  

  

  

 
  

 

 

 فإنّ  )٢(فاتقوا الدنيا واتقوا النساء     .  فينظر كيف تعملون   )١(مستخلفكم فيها   
   .)٣( "أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء

ركت بعدي فتنةً هي أضر علـى الرجـاِل مـن           ما ت : "أيضاً وقال
   .)٤("النساِء

اطَّلَعت يف اجلنة فرأيت أكثـر أهلـها الفقـراء          : "وقال رسول اهللا    
   .)٥(" واطَّلَعت يف الناِر فرأيت أكثر أهلها النساء

فمثالً تربجها  ، وذلك ألن املنكر الذي تفعله املرأة يتعدى خطره إىل غريها         
وما انتشار الفاحشة   ، مها يؤدي ذلك إىل افتتان ضعاف اإلميان ا       وعدم احتشا 

  .يف اتمعات إال بسبب ذلك
لذا خيـشى مـن   ، )٦(واملرأة عاطفية سريعة التأثر حيث جبلت على ذلك        
حيـث ركـزوا يف     ، تأثرها باملخططات املاكرة اليت يكيدها أعداء اإلسالم هلا       

                              
جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم مبعصيته            ): مستخلفكم فيها ) (١(

  ).٩٥ ص٩شرح النووي لصحيح مسلم ج(انظر . وشهواتكم
  ).٩٥ ص٩املرجع السابق ج(انظر . جتنبوا االفتتان ا وبالنساء): فاتقوا الدنيا واتقوا النساء) (٢(
  ..٣تقدم خترجيه ص ) ٣(
  .٤تقدم خترجيه ص ) ٤(
  .٤تقدم خترجيه ص ) ٥(
ما حتت األقنعة اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف للدكتور حممد بن عبداهللا الصغير             : انظر) ٦(

  .هـ١٤٢٢طبع عقان اإلعالمية ـ األوىل ـ . ٣٤٧ص



 

  

  

 
 

 

امل اإلسالمي على املـرأة املـسلمة    هجومهم وغزوهم الثقايف والفكري على الع     
فإذا ما أفسدوها فقـد فـسد       ، مدركني الدور الكبري الذي تؤديه يف بناء األمة       

   .)١(اتمع 
،  هذا الغزو الفكري استغلت املرأة   ففي وسائل اإلعالم وهي إحدى وسائل     

، ففي الصحف واالت تتصدر صور النساء اجلميالت السافرات صـفحان         
 كان أكثر وأسوأ استغالالً يصور املرأة يف صور مـشينة جلـذب             وكذا التلفاز 

وازداد األمر قبحاً وسوءاً بعد انتشار األطباق الـيت جتلـب شـىت             ، املشاهدين
واختذوا من النساء فرصة لبـث      ، القنوات الفضائية حيث ال حسيب وال رقيب      

كل ذلك بسبب تربج النساء وسفورهن وقـد        ، مسومهم وصرف األنظار إليهم   
صبح واضحاً أن انتشار الفواحش وخطف األطفـال والفتيـات وعمليـات            أ

  .وجرائم البيوت األخالقية كلها بسبب هذا الغزو املخرب، االغتصاب
ومن ناحية أخرى أدت متابعة الفتيات للقنـوات الفـضائية إىل التقليـد             

واملشاهد اآلن حلـال    . األعمى ملا يف تلك القنوات من موضات ولباس ال يليق         
رأة املسلمة يف السنوات األخرية يدرك مدى الفرق بينها وبني املرأة قبل عـدة          امل

فانتشرت عادات يف اللباس غريبة عن اتمع املسلم احملافظ حىت خيشى           ، سنوات
: حيث قال  وقد وقع ما أخرب عنه الصادق املصدوق      ، أن يزداد األمر سوءاً   

كأذناب البقر يضربون ـا     قوم معهم سياط    . صنفان من أهل النار مل أرمها     "
                              

 .مجـع د  . ٤٤٣ ص ٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج         : انظر) ١(
  .هـ١٤٢١طبع دار املؤيد ـ األوىل ـ ، حممد بن سعد الشويعر



  

  

  

 
  

 

 

رؤوسهن كأسنمة   ، )٢(مميالت مائالت    ، )١(ونساء كاسيات عاريات    ، الناس
وإنَّ رحيها لَيوجد من مِسريِة  .  ال يدخلْن اجلنة وال جيدنَ رحيها      )٣(البخِت املاِئلةِ 

  .)٤("كَذَا وكَذَا

وقع ما أخرب عنـه      ففي احلديث الذي هو معجزة من معجزات نبوته       
فقد ظهر من النساء من تلبس ما يستر        ، فقد ظهرت النساء الكاسيات العاريات    

بعض جسدها ويظهر البعض اآلخر فما عاد يستغرب يف كثري مـن حفـالت              
النساء ـ إال من رحم ريب ـ ظهور نساء بلباس عاري يظهر إمـا األجـزاء     

تراً ولكنه يف احلقيقـة يعـري   أو يلبسن لباساً سا  ، العلوية من اجلسد أو السفلية    
املرأة حبيث يصف جسدها لضيقه وانتشرت أنواع من األقمشة تلتصق باجلسد           

                              
قيل كاسيات من نعمة اهللا عاريات من شكرها وقيل معناه تستر بعض بدا             ): كاسيات عاريات ) (١(

شرح (انظر  . معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدا      : وقيل. وتكشف بعضه إظهاراً حباهلا وحنوه    
  ).١٧٥ ص٤؛ والنهاية يف غريب احلديث واألثر ج٣٦٣ ص٧النووي لصحيح مسلم ج

  .معناه عن طاعة اهللا وما يلزمهن حفظه: قيل): مائالت) (٢(
  .أي يعلمن غريهن فعلهن املذموم): مميالت(  
  .ميشني متبخترات مميالت ألكتافهن: مائالت: وقيل  
  .ميشطن املشطة املائلة وهي مشطة البغايا: مائالت: وقيل  
  ).٣٦٣ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج(انظر .  غريهن تلك املشطةميشطن): مميالت(  

: انظـر . أي يكربا ويعظمنها بلف عمامة أو عـصابة أو حنوهـا          ): رؤوسهن كأسنمة البخت  ) (٣(
  ).٤٠٩ ص٢؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ج٣٦٣ ص٧املرجع السابق ج(

  .٤تقدم خترجيه ص ) ٤(



 

  

  

 
 

 

أو يكون شفافاً يصف ما حتته      ، عند لبسها وذلك إمعاناً بإظهار مفاتن األجساد      
  .وذلك كله من إغواء الشيطان هلن وتقليداً ملا يرينه من لباس نساء الغرب

يف حديث آخر مـن      اء عن حتذير الرسول   وقد غفلت كثري من النس    
 ِشبراً بشٍرب وذراعـاً  )٢( من قَبلكُم   )١(لَتتِبعن سنن" :   التشبه بالكفار فقد قال     

 لسلكتموه قلنا يـا رسـول اهللا اليهـود       )٣(بذراع حىت لو سلكوا جحر ضبٍّ       
   .)٤(" فَمن؟: والنصارى؟ قال

وكثري من مشاات أهل الكتاب يف أعيادهم (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
  .وما ذاك واهللا أعلم إال لسرعة تأثرهن . )٥() وغريها إمنا يدعو إليها النساء

وغالباً ما يقود ذلك التقليد إىل التخلق بأخالق وأعمال من يقلندهم؛ وقد            
: هاومن: (ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية مبيناً احلكمة من حترمي التشبه بالكفار قال           

                              
)١) (نن٥٧٤ ص٦باري جفتح ال(انظر . طريق): س.(  
  ).٥٧٤ ص٦املرجع السابق ج: (انظر. أي الذين قبلكم): من قبلكم) (٢(
الشرب والذراع والطريق ودخول اجلحـر      ): شرباً بشرب وذراعاً بذراع حىت لو سلكوا جحر ضب        ) (٣(

  ).٣١٣ ص١٣فتح الباري ج: (انظر. متثيل لالقتداء م يف كل شيء مما ى الشرع عنه وذمه
ومـع  ، والذي يظهر أن التخصيص إمنا وقع جلحر الضب لشدة ضيقه ورداءته  : (بن حجر وقال ا   

). ذلك فإم القتفائهم آثارهم واتباعهم طرائقهم لو دخلوا يف مثل هذا الضيق الردئ لتبعـوهم              
  ).٥٧٤ ص٦املرجع السابق ج: (انظر

  .١٤٤ ص٤أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء ما ذكر عن بين إسرائيل ج) ٤(
حتقيـق حممـد    . ٣١اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص          ) ٥(

  .هـ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧بريوت ـ ، طبع دار الكتب العلمية. حامد الفقي



  

  

  

 
  

 

 

أن املشاركة يف اهلدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكالً بني املتشاني يقـود إىل             
  .)١(...) وهذا أمر حمسوس. املوافقة يف األخالق واألعمال

بل يتعداه إىل بث الشبه وتـشكيك املـرأة         ، وال يقتصر األمر على ذلك    
 وظيفتـها يف    وحماولة تزهيد املـرأة يف    ، املسلمة يف دينها وعقيدا وشريعة را     

قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بارز رمحه اهللا معدداً وسائل الغـرب يف             . احلياة
وتزهيد املرأة يف   ، الدعوة إىل إفساد اتمع املسلم    : (ترويج أفكاره بني املسلمني   

وظيفتها يف احلياة وجعلها تتجاوز احلدود اليت حد اهللا هلا وجعـل سـعادا يف               
ينما يلقون بني املسلمني الدعوات بأسـاليب شـىت         وذلك ح ، الوقوف عندها 

وإىل أن تشتغل النـساء بأعمـال     ، وطرق متعددة إىل أن ختتلط النساء بالرجال      
يقصدون من ذلك إفساد اتمع املسلم والقضاء على الطهر والعفاف           ، الرجال

املسلم وإقامة قضايا ومهية ودعاوى باطلة يف أن املرأة يف اتمع   ، الذي يوجد فيه  
وأن هلا احلق يف كذا وكذا ويريدون إخراجها من بيتها وإيصاهلا إىل            ، قد ظلمت 

   .)٢() حيث يريدون
مث إن هذه اهلجمة الشرسة من قبل أعداء اإلسـالم وأذنـام يف العـامل               

أيضاً جند ضـعف    ، اإلسالمي مل يتصد هلا باحلجم املناسب يف قوا وشراستها        
ء بشكل عام إال يف حـدود ضـيقة ال تفـي            واضح يف االحتساب على النسا    

                              
  . ١١ص، املرجع السابق) ١(
  .٤٤٣ ص٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج) ٢(



 

  

  

 
 

 

     خاصة وأن نصيب املرأة املسلمة من التفقه يف ديـن اهللا عـز وجـل           ، بالغرض
وال الـدروس  ، وال اجلماعات، ـ غالباً ـ أقل من الرجل فهي ال حتضر اجلمع 

لكن هذا هو الواقع فيؤثر     . العلمية إال ما ندر مع إذن الشارع احلكيم هلا بذلك         
  .يف حصانتها الفكرية فيجعلها عرضة لتلقي تلك الشبه من أعداء اإلسالمبالتايل 

وذا الفكر اهلدام الذي تشربنه كيـف       ، مث إننا نتساءل فتيات ذا املظهر     
بل إن تولني أمر تربية بنات      ، سريبني أبنائهن؟ وأي أمهات سيخرجن للمجتمع     

  تربية؟املسلمني يف املدارس واجلامعات كيف ستكون نتائج تلك ال
فمن هنا تربز أمهية االحتساب على مثل هؤالء لبيان خطئهن وبيان الطريق            

ومربيـات  ، لنكسب فتيات صاحلات  ، الصحيح هلن باحلكمة واملوعظة احلسنة    
، مصلحات فال بد من التوعية وتكثيف االحتساب على املنكرات اليت يفعلنـها           

نكرات وذلك بتقليـد  ألنه يالحظ أنه كلما قل االحتساب كلما ازداد تفشي امل     
  .النساء بعضهن بعضاً دون إدراك للمحاذير الشرعية ملا يفعلنه



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

  

  

 
 

 

  
وسأذكر يف هذا املبحث    ، للمحتسب خصائص ومسات ينبغي أن يتخلق ا      

  :هذه اخلصائص والسمات يف الكتاب والسنة وذلك على النحو التايل
   :)١( ـ اإلخالص ١

ال ، والدار اآلخـرة  ، وهو أن يقصد احملتسب باحتسابه وجه اهللا عز وجل        
، كأن ينوي الربوز والشهرة بني الناس     ، يريد بذلك أي مقصد من مقاصد الدنيا      

وإمنا يفعل ذلك حمتسباً ما عنـد       . أو أن يظهر للناس علمه ومعرفته أو غري ذلك        
فاهللا سبحانه وتعاىل غين عن الشرك كما أخرب        ، اهللا عز وجل من األجر واملثوبة     

قال اهللا تبارك ": بذلك عن نفسه يف احلديث القدسي حيث قال رسول اهللا       
، من عمل عمالً أشرك فيه مِعي غريي      . أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : وتعاىل

  .)٢( "تركته وشركه
فمن عمل ، فاهللا خيرب عن نفسه أنه ال يقبل إال ما كان خالصاً لـه وحده

قال اإلمام النووي يف شرحه هلذا . عمالً أشرك معه غريه تركه لذلك الغري

                              
.  طبع دار العلوم اإلسالمية    ٥٢باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص        انظر األمر   ) ١(

؛ معامل  ٣٣٠ ص ١دار البخاري؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج            
؛ اية الرتبة يف طلب احلسبة لعبدالرمحن بن نـصر          ١٢القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص      

  .بدون تاريخ الطبع. بريوت ـ لبنان.  طبع دار الثقافة٧ي صالشيزر
ــ  ) ٤٦(أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك يف عمله غري اهللا حديث رقـم      ) ٢(

  .٢٢٨٩ ص٣ج) ٢٩٨٥(



  

  

  

 
  

 

 

فمن عمل شيئاً يل ولغريي مل ، أنا غين عن املشاركة وغريها: ومعناه: (احلديث
 ويأمث، واملراد أن عمل املرائي باطل ال ثواب فيه، بل أتركه لذلك الغري، أقبله

    :  اده باإلخالص فقـالبل أمر اهللا جل وعال عب . )١()به

                             

        )٢(.   

ــال    :  وقـ               

          )٣(.   

   :  وقال تعـاىل                    

   )٤(.   

  : تعـاىل  وقال                    

                    )٥(.   

                              
  .٣٤٣ ص٩شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
  .٥: اآلية، سورة البينة)  ٢(
  .٣ـ ٢: اآليتان، سورة الزمر)  ٣(
  .١٥ـ ١٤: اآليتان، سورة الزمر)  ٤(
  .١٦٣ـ ١٦٢: اآليتان، سورة األنعام)  ٥(



 

  

  

 
 

 

ــاىل  ــال تعـ  : وقـ                              

   )١(.  

مـا أخلـصه    : قـالوا . أخلصه وأصوبه هو   : ()٢(قال الفضيل بن عياض     
وإذا كان  . مل يقبل . ومل يكن صواباً  ، إن العمل إذا كان خالصاً    : وأصوبه؟ فقال 

أن يكون  : واخلالص، حىت يكون خالصاً صواباً   ، صواباً ومل يكن خالصاً مل يقبل     
   .)٣() والصواب أن يكون على السنة، هللا

  .دهفكل هذه اآليات فيها وجوب إخالص العمل هللا وح

  .ففيها أمر باإلخالص هللا جل وعال وكذا األمر يف سنة رسول اهللا

مـن سـمع" :    قال رسول اهللا  : فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

                              
  .٢: اآلية، سورة امللك) ١(
التميمي اخلراساين ااور حبرم اهللا ولد      ، الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اإلمام القدوة الثبت         ) ٢(

 أن مات ا سنة سبع      خبراسان مث قدم الكوفة وهو كبري وطلب العلم وانتقل إىل مكة ونزهلا إىل            
  ).٤٢١ ص٨سري أعالم النبالء ج: (انظر. ومثانني ومائة

ط دار الكتب العلمية بريوت؛ مدارج      .  بتحقيق حممد حامد الفقي    ٧٤التفسري القيم البن القيم ص    ) ٣(
الطبعة .  حتقيق حممد املعتصم البغدادي طبع دار الكتاب العريب        ٨٨ ص ٢السالكني البن القيم ج   

م؛ األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة       ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤الثانية 
  .٥٢ص 



  

  

  

 
  

 

 

   .)٢("  ومن راءى راءى اهللا به)١(سمع اهللا به 

: يقـول  مسعت رسول اهللا  : وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال       
فمن كانت هجرتـه إىل اهللا      ، وإمنا كل امرئ ما نوى    ، تإمنا األعمال بالنيا  "

ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امـرأة        ، ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله    
   .)٣( "يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه

إذا فيه تأكيد على أن     ، وكثرة فوائده ، أمجع العلماء على أمهية هذا احلديث     
وإخالصها هللا وحده ال    ، ال بد من تصحيح النية    وأنه  ، كل األعمال مدارها النية   

                              
قيل أراد من سمع الناس بعمله سـمعه        . مسع فالن بعمله إذا أظهره ليسمع     ): من مسع مسع اهللا به    ) (١(

كـان ذلـك    و، من أراد بعمله الناس أمسعه اُهللا الناس      : اهللا وأراه ثوابه من غري أن يعطيه؛ وقيل       
أراد أن من يفعل فَعالً صاحلاً يف السر مث يظهره ليسمعه الناس ويحمد عليه فإن اهللا                : ثوابه؛ وقيل 

يريد من نسب إىل نفـسه      : وقيل. وأن عمله مل يكن خالصاً    ، يسمع به ويظهر إىل الناس غَرضه     
  .حه ويظهر كذبهواد عى خرياً مل يصنعه فإن اهللا يفض، عمالً صاحلاً مل يفعله

؛ شـرح  ٣٤٤ ص ١١؛ فـتح البـاري ج     ٤٠٢ ص ٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج     (انظر    
  ).٣٤٣ ص٩النووي لصحيح مسلم ج

؛ وأخرجه مسلم يف كتاب     ١٨٩ ص ٧باب الرياء والسمعة ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق    ) ٢(
 ٣ج). ٢٩٨٦(ــ   ) ٤٧(الزهد والرقائق باب من أشرك يف عمله غـري اهللا حـديث رقـم               

  .٢٢٨٩ص
 ١ ج  باب كيف كان بدء الـوحي إىل رسـول اهللا           ، أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي     ) ٣(

حـديث رقـم    ) إمنا األعمال بالنيـة    (باب قوله   ، ؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة     ٢ص
  .١٥١٥         ص٢ج) ١٩٠٧(ـ ) ١٥٥(



 

  

  

 
 

 

فال يقبل عمالً   ، شريك لـه إذ أن اهللا سبحانه وتعاىل أغىن الشركاء عن الشرك          
  .بل يتركه وشركه لذلك الشريك، يشرك فيه معه أحد غريه

وكثـرة فوائـده    ، أمجع املسلمون على عظم موقع هذا احلديث      : (قال النووي 
يـدخل يف   : وقال الشافعي ، هو ثلث اإلسالم  ، قال الشافعي وآخرون  ، وصحته

وقـال عبـدالرمحن بـن    ، وقال آخرون هو ربع اإلسالم  ، سبعني باباً من الفقه   
 وغريه ينبغي ملن صنف كتاباً أن يبدأ فيه ذا احلديث تنبيهاً للطالـب              )١(مهدي

وقد فعـل ذلـك     ،  هذا عن األئمة مطلقاً    )٢(ونقل اخلطايب   . على تصحيح النية  
   .)٣() فابتدءوا به قبل كل شيء،  وغريهالبخاري

إن أول  : "يقول مسعت رسول اهللا  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
. فأيت به فَعرفَه ِنعمه فعرفهـا     . رجلٌ استشهد ، الناس يقضى يوم القيامة عليه    

. كـذبت : قـال . قاتلت فيك حىت استشهدت   : فما عملت فيها؟ قال   : قال
ثُم أُِمر به فَسِحب على وجهه حىت       . فقد قيل . نْ يقال جرئ  ولكنك قاتلت ألَِ  

فَعرفَـه ِنعمـه    . ورجلٌ تعلَّم الِعلْم وعلَّمه وقرأ القرآن فأيت به       . أُلقيَِ يف النار  
                              

قال الذهيب كان إمامـاً     . ثالثني ومائة ولد سنة مخس و   ، عبدالرمحن بن مهدي بن حسان األزدي     ) ١(
سري أعالم النـبالء    : (تويف بالبصرة سنة مثان وتسعني ومائة انظر      ، قدوة يف العلم والعمل   ، حجة

  ).١٩٢ ص٩ج
صـاحب  ، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن خطـاب البـسيت اخلطـايب            ، اإلمام العالمةُ ) ٢(

سـري  (انظر  . تويف سنة مثان ومثانني وثالث مائة     ولد سنة بضع عشرة وثالث مائة و      ، التصانيف
  ).٢٣ ص١٧أعالم النبالء ج

  .٦٢ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج) ٣(



  

  

  

 
  

 

 

تعلمت الِعلم وعلَّمته وقـرأت فيـك       : فما عِملت فيها؟ قال   : قال. فَعرفَها
وقـرأت القـرآن    . كنك تعلمت الِعلم ليقال عاِلم    ول. كذبت: قال. القرآن

. مث أُِمر به فَسِحب على وجِهِه حىت ألقي يف النـار . فقد قيل. ليقالَ هو قارئ  
فأيت به فعرفَـه ِنعمـه      . ورجلٌ وسع اهللا عليه وأعطَاه من أصناف املاِل كُلِّهِ        

ت من سبيٍل تحب أن ينفق فيها       ما تركْ : فما عملت فيها؟ قال   : قال. فعرفها
   فيها لك قال. إالّ أنفقت :كذبت .    ليقال هو جواد فعلت كفقد قيل . ولكن .

   .)١( "مث أُلقي يف النار. مث أُمر به فَسحب على وجِهِه

وعقـام  ، واجلواد، والعامل، يف الغازي  قولـه: (قال اإلمام النووي  
دليل على تغليظ حترمي الرياء وشـدة       : وإدخاهلم النار ، على فعلهم ذلك لغري اهللا    

    :كما قال اهللا تعـاىل    ، وعلى احلث على وجوب اإلخالص يف األعمال      ، عقوبته
                )العموميـات   أن: وفيه )٢

وكذلك الثنـاء   ، اهللا تعاىل بذلك خملصاً   الواردة يف فضل اجلهاد إمنا هي ملن أراد         
كله حممول على من فعل ذلك هللا       ، على العلماء وعلى املنفقني يف وجوه اخلريات      

   .)٣()تعاىل خملصاً

                              
) ١٥٢(حديث رقم   . باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار      ، أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة    ) ١(

  .١٥١٣ص، ٢ج) ١٩٠٥(ـ 
  .٥: جزء من آية، سورة البينة) ٢(
  .٥٩ص، ٧لصحيح مسلم جشرح النووي ) ٣(



 

  

  

 
 

 

وقد حكى اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز عن األنبياء عليهم الـسالم             
ر واملثوبة وال   وال يسألون الناس األج   ، إم إمنا يريدون بذلك وجه اهللا عز وجل       

  : فقال تعاىل عن نوح عليه السالم     . املال لقاء دعوم واحتسام      

                      )١(.   

  : ويقول عن هود عليه الـسالم                    

          )٢(.   

  : ويقول سبحانه وتعاىل عن صاحل عليه السالم                 

               )٣(.   

  : ويقول اهللا عز وجل عن لوط عليه السالم                   

             )٤(.   

  : وقال تعاىل حكاية عن شعيب عليه السالم                  

            )٥(.   

                              
  .١٠٩: آية، سورة الشعراء) ١(
  .١٢٧: آية، سورة الشعراء) ٢(
  .١٤٥: آية، سورة الشعراء) ٣(
  .١٦٤: آية، سورة الشعراء) ٤(
  .١٨٠: آية، سورة الشعراء) ٥(



  

  

  

 
  

 

 

 :   مـد ويقول تعاىل لنبيـه حم                  

    )١(.  
ففي اآليات السابقة يبني اهللا سبحانه وتعاىل منهج هؤالء األنبياء عليهم الـسالم     

حيث كان اهلدف الذي من أجله يدعون هو        ، ودعوم ألقوامهم ، يف احتسام 
راجـني املثوبـة منـه      ، خملصني لـه بذلك  ، امرهرضاء اهللا سبحانه وطاعة ألو    

حيث مل يكن ألي منهم أي أطماع مادية مـن وراء الـدعوة فكـان               ، وحده
  : تكرارهم ملقولة                 ليقطعوا بذلك أي ظن قد

كـل  وهكذا ينبغي للدعاة يف    ، يظنه هؤالء املدعوون بأم يريدون منفعة دنيوية      
  .التأسي بالرسل الكرام عليهم السالم، ومصر، عصر

   :)٢(ـ العلم ٢
فال ، ال بد للمحتسب أن يكون لديه من العلم ما يؤهله للقيام باالحتساب      

قال . وال بد من التفريق بينهما    ، عاملاً مبا ينهى عنه   ، بد أن يكون عاملاً مبا يأمر به      

                              
  .٢٣: آية، سورة الشورى)  ١(
الكرت األكـرب يف األمـر   ؛ ٥٤انظر األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص       ) ٢(

، ٣٩٢؛ األحكام السلطانية للمـاوردي ص     ٣٣٢ ص ١باملعرف والنهي عن املنكر البن داود ج      
 طبـع   ٣٣٢؛ نصاب االحتساب للـسنامي ص     ٢٨٥األحكام السلطانية أليب يعلى احلنبلي ص     

لرتبـة  هـ؛ اية ا  ١٤١٤، الطبعة األوىل ، الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر       
  .٦يف طلب احلسبة للشيزري ص



 

  

  

 
 

 

وال ، عروف واملنكر والتمييز بينهما   ال بد من العلم بامل    : (شيخ اإلسالم ابن تيمية   
   .)١() وحال املنهي، بد من العلم حبال املأمور

  : يقول اهللا تعاىل يف كتابه مبيناً أمهية الدعوة على علـم وبـصرية            

                     )٢(.   

 : فقولـه             :   قال . أي على علم ومعرفة
أي علـى حجـة     ): (بصرية(على  : اإلمام الشوكاين عند تفسريه لقولـه تعاىل     

   .)٣() والبصرية املعرفة اليت يتميز ا احلق من الباطل، واضحة
ا وإذا كانت الدعوة إىل اهللا أشرف مقامات العبد وأجله        : (وقال ابن القيم  

بل ال بـد يف كمـال       ، وأفضلها فهي ال حتصل إال بالعلم الذي يدعو به وإليه         
ويكفـي هـذا يف    ، الدعوة من البلوغ يف العلم إىل حد أقصى يصل إليه السعي          

   .)٤() واهللا يؤيت فضله من يشاء، شرف العلم أن صاحبه حيوز به هذا املقام

   : وقد مدح اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي العلماء فقـال                

                              
  .٥٥األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص) ١(
  .١٠٨: اآلية، سورة يوسف) ٢(
  .٥٩ ص٣فتح القدير للشوكاين ج) ٣(
 طبع دار الوليد ـ  ١٨٤ ص١مفتاح دار السعادة البن القيم ج، ٣١٩التفسري القيم البن القيم ص) ٤(

  .هـ١٤١٤األوىل الطبعة ، جدة



  

  

  

 
  

 

 

           )١(.   

 العامل واجلاهل واملقصود بالذين يعلمون الذين يعملون بعلمهم         يستويفال  
   .)٢(فالذي ال يعمل مبا علم مبرتلة اجلاهل 

 : تعاىلوقال              )٣(.   

قال اإلمـام  . فالذي خيشى اهللا حقيقة هو العامل العارف به سبحانه وتعاىل      
أي إمنا خيشاه حق خشيته العلماء العـارفون        : (ابن كثري يف بيان معىن هذه اآلية      

والعلم به أكمل كانت اخلشية لــه       ، ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم أمت     ، به
   .)٤()وأكثر، أعظم

اهللا ما للعلم والعلماء من أمهية بالغة فهو يـرفعهم يف           ويف آية أخرى يبني     
 : الدرجات عما سواهم يقول اهللا تعاىل                 

          )٥(.   

يرفع الذين آمنوا على من مل يؤمن       : (يقول اإلمام الشوكاين يف معىن اآلية     

                              
  .٩: آية، سورة الزمر) ١(
  .٤٥٣ ص٤انظر فتح القدير للشوكاين ج) ٢(
  .٢٨: آية، سورة فاطر) ٣(
  .٥٣١ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج) ٤(
  .١١: اآلية، سورة اادلة) ٥(



 

  

  

 
 

 

فمن مجع بني اإلميان ،  ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات   درجات
   .)١() والعلم رفعه اهللا بإميانه درجات مث رفعه بعلمه درجات

 : وآمراً لـه بأن يعلم قبل العمل      وقـال تعاىل خماطباً النيب     

                           

           )٢(.   

أراد اهللا أن العلم شرط يف صحة القول        : )٣(قال ابن املنري  : (قال ابن حجر  
فال يعتربان إال به فهو متقدم عليهما ألنه مـصحح للنيـة املـصححة      ، والعمل
ال يسبق إىل الذهن من قوهلم إن العلـم ال          فنبه املصنف على ذلك حىت      ، للعمل

   .)٤() ينفع إال بالعمل وين أمر العلم والتساهل يف طلبه
  
  

                              
  .١٨٩ ص٥ج، فتح القدير للشوكاين)  ١(
  .١٩: اآلية، سورة حممد)  ٢(
دين أمحد بن حممد بن منصور اجلذامي اجلروي االسـكندراين املـالكي قاضـي    العالمة ناصر ال)  ٣(

االسكندرية ولد سنة عشرين وستمائة وبرع يف الفقه واألصول والعربيـة والبالغـة وصـنف               
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البـن        : انظر. (التصانيف تويف سنة ثالث ومثانني وستمائة     

  ).٣٨١ ص٥العماد ج
  .١٩٢ ص١ جفتح الباري)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

  :أما األدلة من السنة على فضل العلم فهذه بعض النماذج
من يرد ": يقول مسعت رسول اهللا  :  رضي اهللا عنه قال    )١(فعن معاوية   

   .)٢( "اهللا به خرياً يفقهه يف الدين
ومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين ـ أي يـتعلم   : ( حجرقال ابن

ويف ذلك بيـان  .. ،قواعد اإلسالم وما يتصل ا من الفروع ـ فقد حرم اخلري 
لتفقه يف الـدين علـى سـائر        ولفضل ا ، ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس     

   .)٣()العلوم

ال ": قـال رسـول اهللا    : وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       

                              
، معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قُصي بن كـالب             ) ١(

، قيل إنه أسلم وقت عمرة القـضاء      ،  وكتب له مرات يسرية    حدث عن النيب    . أمري املؤمنني 
 صاحل احلسن بن علي رضي اهللا عنهما معاوية رضـي اهللا   ، ولكن ما أظهر اإلسالم إال يوم الفتح      

مات معاوية رضي اهللا عنه سـنة       ، وأصبح معاوية أمرياً للمؤمنني   ، عنه وبايعه ومسي عام اجلماعة    
  ).١١٩ ص٣؛  سري أعالم النبالء ج٤٣٣ ص٣اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (ستني

؛ وأخرجـه   ٢٥ ص ١باب من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين ج         ، كتاب العلم ، أخرجه البخاري ) ٢(
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يـضرهم   : " يف كتاب اإلمارة باب قوله       مسلم

  .١٥٢٤ ص٢ج) ١٠٣٧(ـ ) ١٧٥(حديث رقم       " من خالفهم
  .١٩٨ ص١فتح الباري ج) ٣(



 

  

  

 
 

 

 علـى هلكتـه يف احلـق    )٢( إال يف اثنتني رجل آتاه اهللا ماالً فَسلِّطَ       )١(حسد
   .)٣( "ورجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا ويعلمها

 رضي اهللا   )٤(ومما يدل على فضل العلم أيضاً ما رواه أبو موسى األشعري            
كمثل الغيث  ، لموالع، مثَلُ ما بعثين اهللا به من اهلدى      ": قال عنه عن النيب  

والعـشب  ،  قَبِلت املاء فأنبتت الكأل    )٥(الكثري أصاب أرضاً فكان منها نِقيةٌ       
، فـشربوا ،  أمسكت املاء فنفع اهللا ا الناس      )٦(، الكثري وكانت منها أجادب   

                              
أن : والغـبط . احلسد أن يرى الرجل ألخيه نعمة فيتمىن أن تزول عنه وتكون له دونه        ): ال حسد ) (١(

: انظـر . (ليس حسد ال يضر إالَّ اثنتني     : واملعىن. كون له مثْلُها وال يتمنى زواهلا عنه      يتمىن أن ي  
  ).٢٠٠ ص١؛ فتح الباري ج٣٨٣ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج

فـتح  : انظر. (عرب بالتسليط لداللته على قهر النفس ابولة على الشح        : (قال ابن حجر  ): فَسلِّط) (٢(
  ).٢٠١ ص١الباري ج

؛ وأخرجه مسلم يف   ٢٦ ص ١باب االغتباط يف العلم واحلكمة ج     ، أخرجه البخاري يف كتاب العلم    ) ٣(
وفضل من تعلم حكمـة     ، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه     ، كتاب صالة املسافرين وقصرها   

واللفـظ  . ٥٥٩ ص  ١ج) ٨١٦(ــ   ) ٢٦٨(حديث رقم   . من فقه أو غريه فعمل ا وعلمها      
  .للبخاري

اإلمام الكبري صاحب رسول    ،  أبو موسى األشعري عبداهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب            )٤(
؛ سري أعـالم  ٣٥٩ ص٢اإلصابة يف متييز الصحابة ج  : انظر. (تويف سنة اثنتني وأربعني    ، اهللا  

  ).٣٨٠ ص٢النبالء ج
  ).٢١١ ص١انظر فتح الباري ج. (املراد ا القطعة الطيبة): نقيةٌ) (٥(
النهاية يف غريـب احلـديث   : انظر. (صالب األرض اليت متسك املاء فال تشربه سريعاً     ): أجادب() ٦(

  ).٢١٢ ص١؛ فتح الباري ج٢٤٢ ص١واألثر ج



  

  

  

 
  

 

 

،  ال متسك مـاء )١(وسقَوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان    
، فَعِلـم ، ثَلُ من فَِقه يف دين اهللا ونفعه ما بعثين اهللا به          فذلك م ، وال تنبت كأل  

   .)٢( "وعلَّم ومثَلُ من مل يرفع بذلك رأساً ومل يقبل هدى اهللا الذي أُرِسلت به

ما جاء به من العلم واهلدى باملطر وشبه         ففي هذا احلديث يشبه النيب    
  :نهافاألرض ثالثة أنواع م. أصناف الناس بأصناف األرض

فينتفع منه النـاس    ، من إذا جاءها املطر انتفعت به فتحيا وتنبت العشب        
وكذلك الصنف األول من الناس من يبلغه العلم واهلدى فينتفع بـه            . والدواب

  .فيتعلمه ويعمل به ويبلغه
والصنف الثاين من األرض وهو األرض الصلبة اليت متسك املاء فهـي ال             

ساك املاء لغريها فنفع اهللا ا النـاس فـشربوا          تنتفع به ولكن فيها فائدة هي إم      
وكذلك الصنف الثاين من الناس حيفظون العلم لكـن لـيس           ، وسقَوا وزرعوا 

وكذلك ليس لديهم اجتـهاد     ، لديهم أفهام ثاقبة يستنبطون ا املعاين واألحكام      
لكن حيفظون هذا العلم حىت يأيت طالب علم متعطش ملـا  . يف الطاعة والعمل به   

                              
؛ شـرح  ٢١٢ ص١فـتح البـاري ج  : انظر. (هي األرض املستوية امللساء اليت ال تنبت ): قيعان) (١(

  ).٥٢ ص٨النووي لصحيح مسلم ج
؛ وأخرجه مسلم يف كتاب ٢٨ ص ١باب فضل من علم وعلَّم ج     ، ب العلم أخرجه البخاري يف كتا   ) ٢(

) ٢٢٨٢(ـ  ) ١٥(حديث رقم   .  من اهلدى والعلم   باب بيان مثل ما بعث النيب       ، الفضائل

  .١٧٨٧ ص٢ج



 

  

  

 
 

 

  .دهم من العلم فيأخذه منهمعن
، األرض امللساء السبخة اليت ال تنبت فهي ال تنتفع باملاء         : والصنف الثالث 

وكذلك النوع الثالث من الناس فلـيس لـديهم         .  وال متسكه لينتفع به غريها    
ومل حيفظوه لينتفع   ، قلوب حافظة وال أفهام واعية فإذا مسعوا العلم مل ينتفعوا به          

   .)١(به غريهم
ضـرب  : يف هذا احلديث أنواع من العلـم منـها       : (ال اإلمام النووي  وق
وذم اإلعراض عـن    ، وشدة احلث عليهما  ، فضل العلم والتعليم  : ومنها، األمثال

  .)٢() العلم
 وهو  )٤(قَِدم رجلٌ من املدينة على أيب الدرداء        :  قال )٣(عن قيس بن كثري     

 أنك تحدثُه عن رسـول      حديث بلغين : ما أقدمك يا أخي؟ فقال    : بدمشق فقال 
، ال: أما قدمت لتجـارة؟ قـال   : قال، ال: أما جئت حلاجة؟ قال   : قال اهللا

                              
  .٥٣ ص٨انظر شرح النووي لصحيح مسلم ج) ١(
  .٥٣ ص٨املرجع السابق ج) ٢(
انظر تقريـب  . ضعيف من الثالثة ، تابعي، ول أكثر يقال قيس بن كثري واأل    ، كثري بن قيس الشامي   ) ٣(

ـ ١٤١٧األوىل  ،  طبع مؤسسة الرسـالة    ١٩٤ ص ٣ج) ٥٦٢٤(التهذيب ترمجة    ميـزان  ، هـ
 ـ طبع دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البـايب    ٤٠٨ ص٣ج) ٦٩٤٧(االعتدال ترمجة رقم 

  .بدون تاريخ. احلليب وشركاه
 أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس األنصاري         ل اهللا   اإلمام القدوة قاضي دمشق وصاحب رسو     ) ٤(

اإلصـابة يف متييـز     : انظـر . (توىف سنة إحدى وثالثني   . أسلم يوم بدر وشهد أحداً    ، اخلزرجي
  ).٣٥٣ ص٢؛ سري أعالم النبالء ج٤٥ ص٣الصحابة ج



  

  

  

 
  

 

 

 فإين مسعـت رسـول اهللا     : ما جئت إالّ يف طلب هذا احلديث؟ قال       : قال
وإنَّ ، من سلَك طريقاً يبتغي فيه ِعلماً سلَك اهللا لـه طريقاً إىل اجلنـة  ": يقول

   وإن العامل ليستغفر لـه مـن يف       ، أجنحتها رضاًء لطالب العلم   املالئكة لتضع
، وفَضلُ العامل علـى العاِبـدِ   ، السموات ومن يف األرض حىت احليتان يف املاء       

إنَّ األنبيـاء مل    ، إنّ العلماء ورثةُ األنبياء   . كفضل القمر على سائر الكواكب    
   .)١( " به أخذ حبظ وافرفمن أخذ، يورثوا ديناراً وال درمها إنما ورثوا العلم

وفضل العلماء على سـائر     ، فكل هذه األحاديث تبني فضل طلب العلم      
وألن الدعاة واحملتـسبني يتعرضـون للنـاس       ، الناس وخاصة ممن ينتفع بعلمهم    

لذا كان لزامـاً علـيهم   ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، بالنصح والتذكري 
، فال حيرمون حالالً، عرفة األحكام الشرعيةالتزود بالعلم الذي به يتمكنون من م      

وكذلك العلم حبدود احلـسبة وآداـا ألن        ، وال حيلون حراماً بسبب جهلهم    
من عمـل    : ()٢(اجلاهل ما قد يفسد أكثر مما يصلح قال عمر بن عبدالعزيز            

                              
) ٢٦٨٢(باب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة حديث رقـم            ، أخرجه الترمذي يف كتاب العلم    ) ١(

باب احلث علـى طلـب      ، واللفظ له؛ وأخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب العلم         . ٤٨ ص ٥ج
باب فـضل العلمـاء     ، ؛ وأخرجه ابن ماجه يف املقدمة     ٥٧ ص ٤ج) ٣٦٤١(العلم حديث رقم    

: انظـر ( واحلديث صححه األلبـاين      ٨١ ص ١ج) ٢٢٣(واحلث على طلب العلم حديث رقم       
  ).٣٤٢ ص٢ج) ٢٨٣٥( ـ )٢١٥٩(صحيح سنن الترمذي حديث رقم 

أبو جعفر القرشي اخلليفة الزاهـد      . عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية           ) ٢(
 ٥سـري أعـالم النـبالء ج      : انظر. (وتويف سنة إحدى ومائة   ، ولد سنة إحدى وستني   ، الراشد

  ).١١٤ص



 

  

  

 
 

 

   .)١() على غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح
من أنه ال بد من العلم باملعروف       : وقد تقدم قول شيخ اإلسالم ابن تيمية      

   .)٢(وحال املنهي ، وال بد من العلم حبال املأمور، والتمييز بينهما، واملنكر
، وينـهى عنـه  ، إمنا يأمر وينهى من كان عاملاً مبا يأمر به     : (وقال اإلمام النووي  

واحملرمـات  ، فإن كان من الواجبات الظـاهرة ، وذلك خيتلف باختالف الشيء   
، وحنوها فكل املسلمني علماء ا    ، واخلمر، والزنا، والصيام،  كالصالة ،املشهورة

مل يكـن للعـوام     ، ومما يتعلق باجتهاد  ، واألقوال، وإن كان من دقائق األفعال    
   .)٣() وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء، مدخل فيه

                              
، الطبعـة األوىل ، لقـاهرة  ط دار الريـان للتـراث ـ ا   ٣٦٦الزهد لإلمام أمحد بن حنبـل ص  ) ١(

  .هـ١٤٠٨
  .٧٤انظر ص )  ٢(
  .٣٠٠ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

   :)١( ـ الصبـر ٣
ابه وحتقـق  يعترب الصرب من أهم الصفات الالزمة لنجاح احملتسب يف احتس      

واحلـق ال  ، وذلك ألن احملتسب عهد على نفسه بيان احلق للنـاس    ، مثرة دعوته 
. لذا قد يتعرض لألذى ممن ال يقبل منه احلق الذي يدعو إليـه     . يرضي كل أحد  

وكان هذا ابتالًء من اهللا سبحانه وتعاىل للمحتسب ليتبني مدى صربه وحتملـه             
  .لألذى يف سبيل احلق الذي يدعو إليه

ــال  ــاىلق  : تع                   

                      

          )٢(.   

 ذلك أدعى لعدم حتقـق الثمـرة        وإذا مل يتحل احملتسب ذه الصفة كان      
  .املرجوة من دعوته واحتسابه

وقد كان األنبياء عليهم السالم وهم أئمة األمر باملعروف والنـهي عـن             
  :املنكر يتحلون ذه الصفة اجلليلة وقد قال تعاىل معزياً ومسلياً لرسوله          

                              
؛ نـصاب االحتـساب     ٥٧األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص         : انظر) ١(

  .١٨؛ معامل القربة يف أحكام احلسبة ص٣٣٣للسنامي ص
  .٣ـ ٢: اآليتان، سورة العنكبوت) ٢(



 

  

  

 
 

 

                    

                        

 )١(.   

فيها األمر باإلنذار وهي سورة املـدثر        بل إن أول آيات أنزلت عليه     
ا خمالفون فاستلزم وجود أذى     أمر بعد اإلنذار بالصرب ألنه ال يوجد دعوة إال وهل         

 : فيلزمه الصرب عنده قال تعاىل                      

                         

    )٢(.   

اإلسالم ابن تيمية بعد استشهاده باآليات السابقة على وجوب         قال شيخ   
فافتتح آيات اإلرسال إىل اخللق     : (الصرب عند األمر باملعروف والنهي عن املنكر      

وي عن  ، ونفس اإلنذار أمر باملعروف   ، وختمها باألمر بالصرب  ، باألمر باإلنذار 
   .)٣() فَعِلم أنه جيب بعد ذلك الصرب، املنكر

ذكر اهللا الصرب يف مواطن كثرية من كتابه العزيـز ومـا ذلـك إال       ولقد  
لعظمته وفضله والثمرة اليت جينيها من حتلى به وإليك بعض األدلة من كتاب اهللا              

                              
  .٣٤: اآلية، ة األنعامسور) ١(
  .٧ـ ١: اآليات، سورة املدثر) ٢(
  .٥٦األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص) ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  .الكرمي

 : ـ قال تعاىل           )١(.   

والصالة ملواجهة مشاق   صرب  إرشاد من اهللا لعباده املؤمنني بأن يستعينوا بال       
  .)٢(احلياة

 :   ـ وقال تعاىل                

                        

     )٣(.   

بأن يصرب على مـا      ه من اهللا تعاىل إىل نبينا حممد      ويف هذه اآلية توجي   
 مث يواسيه ربه بأن     ،وتثبيته لـه ، وهذا الصرب بتوفيق اهللا   ، يالقيه من األذى  

ويوصيه بعدم الضيق مـن     ، ال حيزن على هؤالء الكافرين بسبب إعراضهم عنه       
   .)٤(فمعية اهللا دائماً مع  املتقني ، مكرهم فيما يستقبل من الزمان

واهللا قد  ، وألتباعه من بعده   ذا التوجيه الرباين يف طريقة الدعوة هو للنيب       وه

                              
  .٤٥: جزء من اآلية، سورة البقرة) ١(
  . وأقوال العلماء يف تفسري هذه اآلية٨٤ ص١انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(
  .١٢٨ـ ١٢٧: اناآليت، سورة النحل)  ٣(
  .٢٠٤ ص٣انظر فتح القدير للشوكاين ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

بأن خيرب املشركني بأن دعوته اليت يدعو إليها والطريقة اليت           وجه نبيه حممداً  
  : كما قال تعاىل  . يسري عليها هي طريقته وأتباعه من بعده           

                )١(.   

ويف هذا دليل على أن كل متبـع        : (قال اإلمام الشوكاين عند تفسريه هلذه اآلية      
   .)٢() حق عليه أن يقتدي به يف الدعاء إىل اهللا لرسوله

 : ـ ويقـول تعـاىل                      

               )٣(.   

بالصرب والثقة بوعد اهللا سبحانه      يوصي اهللا سبحانه وتعاىل نبيه حممداً     
أو ، سواء أراه ذلك يف حال حياتـه      ، فإن ما وعد به سبحانه سيتحقق     ، وتعاىل

بل إن  ، يس عليه انتظار النتائج    ويف هذا إشارة إىل أنه ل      )٤(، حتقق ذلك بعد مماته   
  :    مهمته هي الـبالغ كمـا قـال تعـاىل                 

      )وكما قـال تعـاىل    ،  )٥ :            

                              
  .١٠٨: آية، سورة يوسف) ١(
  .٥٩ ص٣فتح القدير للشوكاين ج) ٢(
  .٧٧: آية، سورة غافر) ٣(
  .٣٠٩٧ ص٥انظر يف ظالل القرآن لسيد قطب ج) ٤(
  .٥٤: اآلية، سورة النور) ٥(



  

  

  

 
  

 

 

              )١(.   

 : ل تعاىلـ ويقو             )٢(.   

بأن يصرب على ما يلقاه      يوصي اهللا تعاىل خامت األنبياء والرسل حممداً      
، كما صرب أولوا العزم من الرسل على تكذيب أقوامهم هلم         ، من أذى وتكذيب  

 وموسى وعيسى وخامت األنبيـاء      وأولوا العزم على أشهر األقوال نوح وإبراهيم      
يف  ) ِمـن (وحيتمل أن يكون املراد بأويل العزم مجيع الرسل فتكون          ، حممد

   .)٣(لبيان اجلنس ) ِمن الرسل: (قوله  تعاىل

 : ـ ويقول تعاىل       )٤(. 
  :ـ ويقـول تعــاىل أيـضاً                         

   )٥(.   

 : ـ ويقـول تعـاىل                    

                              
  .٤٨: اآلية، سورة الشورى) ١(
  .٣٥:  اآليةجزء من، سورة األحقاف) ٢(
  .١٧٤ ص٤انظر تفسري القرآن العظيم ج) ٣(
  .٥: اآلية، سورة املعارج) ٤(
  .١٠: اآلية، سورة املزمل) ٥(



 

  

  

 
 

 

       )١(.   

  : وقال تعاىل               

                       

      )٢(.   

، بالصرب ففي اآليات السابقة تتكرر وصايا اهللا سبحانه وتعاىل إىل نبيه      
تحلي ذا اخلُلق الفاضل    وما كان هذا التكرار إال بسبب أمهيته وفضله فبدون ال         

  .قد ال يصل للنتيجة اليت يتوخاها
أما من السنة املطهـرة فـسأعرض هـذه         ، هذه األدلة من كتاب اهللا عز وجل      

  :النماذج وهي

فاصربوا حىت  : "... قال النيب : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       
   .)٣(" على احلوض تلقوا اهللا ورسوله

 يصربه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا ولن تعطـوا          من يتصرب : "وقال النيب 
                              

  .١٠٩: اآلية، سورة يونس) ١(
  .٣٤: اآلية، سورة األنعام) ٢(

؛ وأخرجـه  ٦٠ ص٤ يفعـل ج أخرجه البخاري يف كتاب فرض اخلمس باب ما كان النيب      ) ٣(

وتصرب مـن   ،  يف كتاب الزكاة باب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم         مسلم عن أنس بن مالك    
  .٧٣٤ ص١ج) ١٠٥٩(ـ  ) ١٣٢(قوي إميانه حديث رقم 



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" عطاًء خرياً وأوسع من الصرب
  

قسمة فقـال    قسم رسول اهللا  : (وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
 رجل من األنصار واهللا ما أراد حممد ذا وجـه اهللا فأتيـت رسـول اهللا               

 بأكثر من هـذا     سى لقد أوذي  رحم اهللا مو  : "وقال ، )٢(فأخربته فتمعر وجهه    
  .)٣(")فصرب

أنَّ رسول  ( رضي اهللا عنهما أخربه      )٥( أنّ أسامة بن زيد      )٤(وعن عروة بن الزبري     

                              
؛ وأخرجـه مـسلم يف     ١٨٣ ص ٧أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب الصرب عن حمارم اهللا ج          ) ١(

  .٧٢٩ ص١ج) ١٠٥٣(ـ ) ١٢٤(باب فضل التعفف والصرب حديث رقم ، كتاب الزكاة
  ).٣٤٢ ص٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي تغير): متعر وجهه) (٢(
 واللفظ لـه؛    ٨٧ص، ٧باب من أخرب صاحبه مبا يقال فيه ج       ، أخرجه البخاري يف كتاب األدب    ) ٣(

وتصرب ، وأخرجه مسلم بغري هذا اللفظ يف كتاب الزكاة باب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم             
  .٧٣٩ ص١ج) ١٠٦٢( إميانه حديث رقم من قوي

عـامل  ، اإلمـام ، عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كالب              ) ٤(
ولد لست سنني خلت    ، أحد الفقهاء السبعة  ، الفقيه، أبو عبداهللا القرشي األسدي املدينُّ    ، املدينة

  ).٤٣٤ ص٤ أعالم النبالء جسري: انظر. (ومات سنة ثالث وتسعني، من خالفة عثمان
حـب  ، املوىل األمري الكـبري ، أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبدالعزى بن امرئ القيس   ) ٥(

، ولد مبكة ونشأ ومل يعرف إال اإلسـالم       ، وأمه أم أمين  ، يكىن أبا حممد  ،  ومواله  رسول اهللا   
سري أعالم النـبالء    ، ٣١ ص ١بة ج اإلصابة يف متييز الصحا   : انظر. (تويف يف آخر خالفة معاوية    

  ).٤٩٦ ص٢ج



 

  

  

 
 

 

 وأسامةُ وراءه يعود سعد بـن       )١(رِكب على محاٍر عليه قطيفةٌ فدكيةٌ        اهللا
 يف بين حارث بن اخلزرج قبل وقْعِة بدٍر فسارا حتى مر مبجلس فيـه               )٢(عبادة  

  فـإذا يف     )٤( وذلك قبل أن يسِلم عبداهللا بـن أيب          )٣(داهللا بن أُيبٍّ ابن سلول      عب
الس أخالطٌ من املسلمني واملشركني عبدِة األوثان واليهـود ويف املـسلمني            

   .)٥(عبداهللا بن رواحة 
 ابن أُيب أنفه بردائه وقال ال       )٧( الدابة مخّر    )٦(فلما غشيت الس عجاجةُ     

عليهم ثُم وقَف فرتل فدعاهم إىل اهللا وقـرأ          تغربوا علينا فَسلَّم رسولُ اهللا    

                              
منسوبة إىل فدك بلدة معروفة علـى مـرحلتني أو     : الفدكية، دثار خممل : القطيفة): قطيفة فدكية ) (١(

  ).٣٩٩ ص٦شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (ثالث من املدينة
زرج أبو قيس األنصاري سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أيب حرمية بن ثعلبة بن طريف بن اخل             ) ٢(

اإلصـابة  : انظر. (سيد اخلزرج تويف سنة أربع عشرة حبوران      ، اخلزرجي الساعدي املدين النقيب   
  ).٢٧٠ ص١؛ سري أعالم النبالء ج٣٠ ص٢يف متييز الصحابة ج

هو ، عبداهللا بن أُيب بن مالك بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج                  ) ٣(
  ).٣٢١ ص١سري أعالم النبالء ج: انظر. (مات سنة تسع من اهلجرة، النفاق وأكربهمرأس 

)٤) (     سلم عبداهللا بن أيبوإال فقد كان كـافراً منافقـاً   ، قبل أن يظهر اإلسالم: معناه) وذلك قبل أن ي
  ).٤٠٠ ص٦شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (ظاهر النفاق

األمري أبو عمرو األنصاري اخلزرجي البدري      ، مرئ القيس بن ثعلبة   عبداهللا بن رواحة بن ثعلبة بن ا      ) ٥(
اإلصابة يف متييز الصحابة    : انظر. (قتل شهيداً يف غزوة مؤته    ، شهد بدراً والعقبة  ، النقيب الشاعر 

  ).٢٣٠ ص١؛ سري أعالم النبالء ج٣٠٦ ص٢ج
ـ    : انظر. (هو ما ارتفع من غبار حوافرها     ): عجاجة الدابة ) (٦(  ٦صحيح مـسلم ج   شرح النـووي ل

  ).٣٩٩ص
  ).املرجع السابق: انظر(أي غطاه ): مخر أنفه) ( ٧(



  

  

  

 
  

 

 

فقال لـه عبداهللا بن أُيب ابن سلول أيها املرُء ال أَحسن مما تقُولُ             . عليِهم القرآن 
قال عبداهللا بن   . فمن جاءك فاقصص عليه   . إن كان حقاً فال تؤذنا به يف جمالسنا       

 اِهللا فاغشنا يف جمالسنا فإنا نحب ذلك فاستب املـسلُمونَ           رواحة بلى يا رسولَ   
  فلـم يـزل رسـولُ اهللا       )١(واملشِركُونَ واليهود حىت كادوا يتثـاورون       

دابته فسار حتى دخل علـى     حىت سكتوا مثَّ رِكب رسولُ اهللا      )٢(يخفِّضهم
عد اَلَم تسمع ما قال أبو حبـاٍب        أَي س": فقال رسولُ اهللا  . سعد بن عبادةَ  

   ريد عبداهللا بن أيبولَ اِهللا بـأيب        ". قال كذا وكذا  . يرس ةَ أَيادببن ع دعفقالَ س
أنت اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاَء اُهللا باحلق الـذي              

وجـوه ويعـصبوه     علـى أن يت    )٣(أَنزلَ عليك ولقد اصطلح أهلُ هذه البحرِة        
  .)٤(بالعصابة 

                              
يقال ثار إذا قام بـسرعة  ، أي قاربوا أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا  ، أي يتواثبون ): يثاورون) (١(

  ).٨٠ ص٨فتح الباري ج: انظر(وانزعاج 
 ٦ح النووي لصحيح مـسلم ج    شر: انظر. (يسكنهم ويسهل األمر بينهم   : أي) فلم يزل خيفضهم  ) (٢(

  ).٤٠٠ص
 ٦املرجع الـسابق ج   : انظر. ( واملراد ا هنا مدينة الرسول      ، أصلها القرية ): أهل هذه البحرة  ) (٣(

  ).٤٠٠ص
وكان مـن عـادم إذا      ، اتفقوا على أن جيعلوه ملكهم    : معناه): أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة   ) (٤(

  ).٤٠٠ ص٦املرجع السابق ج: رانظ). (ملكوا إنساناً أن يتوجوه ويعصبوه



 

  

  

 
 

 

 فذلك فعل به ما رأيـت       )١(فَلَما رد اُهللا ذلك باحلق الذي أعطاك شِرق بذلك          
  .فعفا عنه رسولُ اِهللا

وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما        وكان رسولُ اهللا  
 : أمرهم اُهللا ويصِبرونَ على األذى قال تعـاىل               

                          

               )٢(.   

ــال   : وقــ                 

                         

                         

 )٣(.  

                              
شرح النووي  : انظر. (وكان ذلك بسبب نفاقه   ، حسد النيب   : ومعناه، أي غص ): شِرق بذلك ) (١(

  ).٤٠٠ ص٦لصحيح مسلم ج
  .١٨٦: اآلية، سورة آل عمران) ٢(
  .١٠٩: اآلية، سورة البقرة) ٣(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() و عنهميتأول يف العف فكان رسولُ اهللا

مـن   بيان ما كان عليه النيب    : ويف هذا احلديث  : (قال اإلمام النووي  
ودوام الـدعاء إىل اهللا تعـاىل       ، احللم والصفح والصرب على األذى يف اهللا تعاىل       

   .)٢() وتألف قلوم

 يوم )٣(كُِسرت رباِعيته  عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسولَ اهللا  
وكَيف يفِْلـح   : " الدم عنه ويقُولُ   )٥(فجعـل يسلُت   .  يف رأِسهِ  )٤(وشج. أحد

    هياِعتبوا رروا نبيهم وكَسجش ـم إىل اِهللا؟   ، قَوموهعدوهو ي "   ــزفأنـزل ع
    : وجـلَّ      )١( ))٦(.   

                              
جه مسلم يف كتـاب     ؛ وأخر ١٢٠ ص ٧باب كنية املشرك ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب األدب    ) ١(

ــ  ) ١١٦(حـديث رقـم   . وصربه على أذى املنافقني، اجلهاد والسري باب يف دعاء النيب    
   ).فعفا عنه النيب : (وعند اإلمام مسلم حىت قوله، ١٤٢٢ ص٢ج) ١٧٩٨(

  .٤٠٠ ص٦شرح النووي لصحيح  مسلم ج) ٢(
)٣) ( هِتياعبشرح النووي لصحيح مسلم    : انظر (.هي السن اليت تلي الثنية من كل جانب       ): كُسرت ر

  ).٣٩٠ ص٦ج
مث ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويـشقَّه ، الشج يف الرأس خاصة يف األصل ): شج يف رأسه  ) (٤(

النهاية يف غريب احلديث واألثر     : انظر. (شجه يشجه شجاَ  : يقال. استعمل يف غريه ِمن األعضاء    
  ).٤٤٥ ص٢البن األثري ج

  ).٣٨٧ ص٢املرجع السابق ج: انظر. (أي مييطه): يسلُت الدم) (٥(
  .١٢٨: اآلية، سورة آل عمران) ٦(



 

  

  

 
 

 

يصلِّي  بينما رسولُ اهللاِ  : "الق. وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه      
فقال . وقد نِحرت جزور باألمس   ، وأبو جهل وأصحاب لَه جلُوس    ، ِعند البيت 
 جزوِر بين فُالٍَن فيأخذُه فَيـضعه يف كتفـي          )٢(أيكُم يقُوم إىل سالَ     : أبو جهلٍ 

وضعه  فلما سجد النيب  . أخذه ف )٣(محمٍد إذا سجِد؟ فانبعث أشقَى القَوِم       
وأَنا قائم انظُر لو    . فاستضحكوا وجعل بعضهم مييلُ على بعض     : قال. بين كَِتفَيه 

  هعنيل م وِل اهللاِ     )٤(كَانتسر رعن ظَه هتحطَر  .يبوالن اِجدس ،  فَعرما ي
هةَ    . رأسإنسانٌ فأخرب فَاِطم فجاءت. حىت انطلق ،   هنع هتوهي جويرية فَطَرح . ثُم

  مِتمهشعليهم ت لَتى النيب  . أقْبا قَضفلم  ا علـيهمعد ثُم هتوص فَعر هالَتص .
 "اللهم عليك بقريش  ": ثُم قال . وإذا سألَ سألَ ثالثاً   . دعا ثَالثاً ، وكان إذا دعا  
: مثَّ قال . وخافوا دعوته . ه ذهب عنهم الضحك   فلما سِمعوا صوت  . ثالث مرات 

والوليد ، وشيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة  ، عليك بأيب جهل بن هشام    ! اللهم"

                                                                           
 ٢ج). ١٧٩١(ــ  ) ١٠٤(باب غزوة أحد حديث رقم   ، أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسري     ) ١(

  .١٤١٧ص
وهي مـن اآلدميـة    . وانالسال هي اللفافة اليت يكون فيها الولد يف بطن الناقة وسائر احلي           ): سال) (٢(

  ).٣٩٥ ص٦انظر شرح النووي لصحيح مسلم ج. (املشيمة
  ).٣٩٥ ص٦املرجع السابق ج: انظر. (هو عقبة بن أيب معيط): فانبعث أشقى القوم) (٣(
املرجـع  : انظر. (أو كان يل عشرية مبكة متنعين     ، أي لو كان يل قوة متنع أذاهم      ): لو كان يل منعةٌ   ) (٤(

  ).٣٩٥ ص٦السابق ج



  

  

  

 
  

 

 

  ).وذكر السابع وملْ أحفظه ("وعقبة بن أيب معيط،  وأمية بن خلف)١(بن عقبة 

مث .  بـدر لقد رأيت الذين سمى صرعى يـوم ! باحلق فوالذي بعث حممداً  
   .)٢() قليب بدر، سِحبوا إىل القليب

: أا قالت لرسـول اهللا     وعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب      
لقد لقيت من قومـك مـا       : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوِم أُحد قال         "

 لقيت وكانَ أشد ما لقيت ِمنهم يوم العقَبِة إذا عرضت نفسي على ابن عبـد   
 فلم جيبين إىل ما أردت فانطلقْت وأنا مهمـوم علـى            )٣(ياليل بن عبد كُاللٍ   

 فَرفَعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد )٤(وجهي فلم استفق إال وأنا بقَرِن الثعالِب      

                              
شرح : انظر. (اتفق العلماء على أنه غلط والصواب الوليد بن عتبة        : قال النووي ): الوليد بن عقبة  ) (١(

  ).٣٩٦ ص٦النووي لصحيح مسلم ج
باب إذا أُلقى على ظهر املصلي قذر أو جيفة مل تفسد عليه            ، أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء    ) ) ٢(

ههاد والسري باب ما لقى النيب       ؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اجل     ٦٥ ص ١ج. صالت     مـن أذى 
  .١٤١٨ ص٢ج) ١٧٩٤(ـ ) ١٠٧(حديث رقم . املشركني واملنافقني

 ٦فـتح البـاري ج    : انظـر (من أكابر أهل الطائف من ثقيـف        ): ابن عبدياليل بن عبد كالل    ) (٣(
  ).٣٦٣ص

لوضع الذي أنا ذاهب إليه    مل أفطن لنفسي وأتنبه حلايل ول     : أي): فلم استفق إال وأنا بقَرنَ الثعالب     ) (٤(
قرن الثعالب هو قرن    : قال القاضي ، إال وأنا عند قرن الثعالب لكثرة مهي الذي كنت فيه         ، وفيه

كل جبـل صـغري     : وأصل القرن ، وهو على مرحلتني من مكة    ، وهو ميقات أهل جند   ، املنازل
وانظـر معجـم    ). (٣٩٧ ص ٦شرح النووي لصحيح مسلم ج    : انظر. (ينقطع من جبل كبري   

  ).م١٩٩٥. الطبعة الثانية. بريوت.  طبع دار صادر٣٣٢ ص٤البلدان لياقوت احلموي ج



 

  

  

 
 

 

              ـِمعس فإذا فيها جربيلُ عليه السالم فناداين فقال إنَّ اهللا قَد أظلتين فنظرت
    لك وما ر ِمكلَ قَوقَو          مبا ِشئت هرأماجلباِل ِلت لَكثَ إليك معب وقد وا عليكد

ذلـك فيمـا    : فقال. يا حممد : فناداين ملك اجلبال فَسلَّم علَي مثَّ قال      . فيهم
بل أرجـو   : "فقال النيب  . )١(شئت إن ِشئت أنْ أُطِبق عليهم األخشبني        

   .)٢( " وحده ال يشرك به شيئاًأن يخرج اُهللا من أصالم من يعبد اَهللا
بينما حنن عنـد رسـول اهللا    ": عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       

   ًفقال .  وهو رجل من بين متيم     )٣(إذ أتاه ذو اخلويصره     ، وهو يقسم قسما

                              
 وشـرح   ٣٦٤ ص ٦فتح البـاري ج   : انظر(مها جبال مكة أبو قبيس والذي يقابله        ): األخشبان) (١(

  ).٣٩٧ ص٦النووي ج
ـ           ، أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق     ) ٢( ني باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكـة يف الـسماء آم

؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد     ٨٣ ص ٤فوافقت إحدامها األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ج         

) ١٧٩٥(ـ ) ١١١( من أذى املشركني واملنافقني حديث رقم     باب ما لقي النيب     ، والسري

  .١٤٢٠ ص٢ج
ن  أنه وأصحابه سيخرجون ويشددون يف الدي      ذو اخلويصرة رجل من بين متيم أخرب رسول اهللا          ) ٣(

بـل  ، وال يقومون حبقـوق اإلسـالم     ، والقراءة، ويبالغون يف الصالة  ، يف غري موضع التشديد   
وأم يقاتلون أهل احلق فيقاتلهم أهل احلق وأن عالمتهم رجل أسـود إحـدى              . خيرجون منه 

عضديه مثل ثدي املرأة فقاتلهم علي رضي اهللا عنه وقتلهم ووجد ذلك الرجل ذو الثدية علـى                 
، ١٧٦ ص ٢تاريخ الطربي أليب جعفر حممد بن جرير الطربي ج        : انظر . ( وصف رسول اهللا  

 ٦هـ؛ فتح البـاري ج ١٤١١بريوت ـ الثالثة  .  طبع دار الكتب العلمية١٢٣، ١٢٢ ص٣ج
  ).١٧٦ ص٤؛ شرح النووي لصحيح مسلم ج٣٦١٠ حديث رقم ٧١٥ص



  

  

  

 
  

 

 

فقال ويلك ومن يعدلُ إذا مل أَعِدلْ قَد خبت وخسرت          . يا رسولَ اِهللا اعِدلْ   
فقال عمر يا رسول اهللا ائذن يل فيه فأضرب عنقَه فقـال            . لُإن مل أكن أَعدِ   

   .)١( ..."دعه فإن لَه أصحاباً حيقر أحدكم صالته مع صالم
أي الناس أشد بـالء؟     : قلت يارسول اهللا  : وعن سعد بن أيب وقاص قال     

فإن كـان يف    . يبتلى العبد على حسب ديِنهِ    . األنبياء مث األمثل فاألمثل   ": قال
فمـا  . وإن كانَ يف ديِنِه ِرقَّةٌ اْبتلي على حسب ديِنـهِ . ِنِه صلْباً اشتد بالؤه   دي

   .)٢( "وما عليه من خِطيئٍة، يبرح البالَُء بالعبِد حىت يتركَه ميشي على األرِض

حيكي نبياً من األنبياء ضربه قومه       كأين انظر إىل النيب   : ( قال )٣(عن عبداهللا 
ومِهِه ويقول اللـه        فأدجعن و مالد حسمي هوم ال        ه واغفـر لقـومي فـإ م

   .)٤()يعلمون

                              
؛ وأخرجه مسلم   ١٧٨ ص ٤باب عالمات النبوة واإلسالم ج    ، أخرجه البخاري يف كتاب املناقب    ) ١(

  .٧٤٠ ص١ج) ١٠٦٤) (١٤٨(باب ذكر اخلوارج وصفام حديث رقم ، يف كتاب الزكاة
 ٤ج) ٢٣٩٨(أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد باب ما جاء يف الصرب على البالء حـديث رقـم       ) ٢(

) ٤٠٢٣(باب الصرب على البالء حـديث رقـم   ، ؛ وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت    ٦٠٢ص
انظر صحيح سـنن    . (وقال األلباين عن هذا احلديث حسن صحيح      . لفظ له  وال ١٣٣٤ ص ٢ج

  ).٢٨٦ ص٢ج) ٢٥٢٢). (١٩٥٦(الترمذي حديث رقم 
  ).٦٠١ ص٦فتح الباري ج: انظر. (هو الصحايب اجلليل عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه) ٣(
كتـاب  ؛ وأخرجه مـسلم يف      ١٥١ ص ٤ج) ٥٤(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب رقم        ) ٤(

  .١٤١٧ ص٢ج) ١٧٩٢(ـ ) ١٠٥(حديث رقم ، باب غزوة أحد، اجلهاد والسري



 

  

  

 
 

 

وكيـف أدمـاه   ، عن نيب من األنبياء السابقني يف هذا احلديث حيكي النيب    
ومع هذا يصرب ويدعو هلم باملغفرة وجيد مربراً        ، وهو ميسح الدم عن وجهه    ، قومه

مثل ما جرى لألنبياء السابقني عليهم         وهو جهلهم وقد جرى للنيب    ، لفعلهم
  .السالم من قبله وكان حليماً صبوراً يدعو هلم باهلداية

فيه ما كانوا عليه صـلوات      : (قال اإلمام النووي عند شرحه هلذا احلديث      
ودعائهم هلم ، والعفو والشفقة على قومهم، اهللا وسالمه عليهم من احللم والتصرب     

   .)١()  يف جنايتهم على أنفسهم بأم ال يعلمونوعذرهم، باهلداية والغفران
وقد تقدم يف األحاديث السابقة مناذج من صربه عليه الصالة والسالم فها هـو              

وصرب قبل  ، يصرب عند مساعه لألذى من كبري املنافقني عبداهللا بن أُيب ويعفو عنه           
وصرب ، ومعنوي عندما كان يف مكة    ، ذلك على ما تعرض لـه من أذى حسي       

وكانـت قـد   ،  إيذاء أهل الطائف لـه عندما ذهب يدعوهم إىل اإلسالم       على
اللهم إليك أشكو ضـعف     ": ضاقت عليه األرض حىت دعا اهللا دعاءه املشهور       

أنـت رب   ، وهواين على الناس يـا أرحـم الـرامحني        ، وقلة حيليت ، قويت
 ؟ أم إىل عـدو      )٢(إىل من تكلين؟ إىل بعيد يتجهمين       ، وأنت ريب ، املستضعفني

ولكن عافيتك هي أوسع    ، ملكته أمري؟ إن مل يكن بك علي غضب فال أبايل         
وصلح عليه أمر الدنيا    ، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت لـه الظلمات      ، يل

                              
  .٣٩١ ص٦شرح النووي لصحيح مسلم ج) ١(
 ١النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر ج      : انظر. (أي يلقاين بالغِلظة والوجه الكريه    ): يتجهمين) (٢(

  ).٣٢٣ص



  

  

  

 
  

 

 

لك العتىب حـىت    ، أو حيل علي سخطك   ، من أن تنـزل يب غضبك    ، واآلخرة
   .)١( "وال حول وال قوة إال بك، ترضى

 الصالة والسالم عندما جاءه جربيـل       مث يتجلى صربه ورمحته وعفوه عليه     
عليه السالم ومعه ملك اجلبال قد بعثه اهللا إليه ليأمره مبا شـاء يف الـذين آذوه                 

بل أرجو أن خيرج من أصالم من       ": فكان رد نيب الرمحة عليه الصالة والسالم      
   .)٢( "يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاً

بعدم العـدل يف القـسمة       مث هو يصرب عندما يتهم وهو رسول اهللا       
ومرة أخرى يهم ". رحم اهللا موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصرب       : "فيقول مرة 

، أصحابه رضوان اهللا عليهم بقتل هذا األفاك الذي يتهمه هذا االـام اخلطـري             
وهو  ، )٣(يقتل أصحابه    فيقول ال وذلك خشية أن يعتقد الناس بأن حممداً        

م من الرسل كما أمره اهللا عز وجـل يف  قولـه              يتأسى يف كل هذا بأويل العز     

                              
رواه الطرباين وفيه ابن إسحاق وهـو      (ثمي  جممع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ اهليثمي وقال اهلي       ) ) ١(

طبع دار  . ٦١ ص ٢ ؛ السرية النبوية البن هشام ج      ٣٥ ص ٦ج). وبقية رجاله ثقات  ، مدلس ثقة 
  .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، الطبعة الثالثة، إحياء التراث العريب

  .٩١تقدم خترجيه ص ) ٢(
) ١٠٦٣(ـ  ) ١٤٢ (صحيح مسلم كتاب الزكاة باب ذكر اخلوارج وصفام حديث رقم         : انظر) ٣(

دعين يا رسـول    : فقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه      (حيث جاء يف احلديث     . ٧٤٠ ص ١ج
  ...).معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أَقتلُ أصحايب. ال: "فأقتل هذا املنافق فقال! اهللا



 

  

  

 
 

 

 : تعاىل             )١(.   

املؤمن الذي  : "قال رسول اهللا  : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
، أعظم أجراً من املؤمن الذي ال خيالط الناس       ، خيالط الناس ويصرب على أذاهم    

   .)٢( "يصرب على أذاهموال 

وهـو   شكونا إىل رسـول اهللا    : (قال . )٣(وعن خباب بن األرت     
. قلنا لـه أال تستنصر لنا أال تدعو اهللا لنـا         .  لـه يف ظل الكعبة    )٤(متوسد بردةً 

كان الرجل فيمن قبلكم يحفَر لَه يف األرض فَيجعلُ فيه فيجاء بامليِشار            ": قال
يشق باثنتني وما يصده ذلك عن دينه وميشط بأمشاط          فيوضع على رأسه فَ    )٥(

                              
  .٣٥: جزء من اآلية، سورة األحقاف) ١(
. ١٣٣٨ ص ٢ج) ٤٠٣٢(لى البالء حديث رقم     باب الصرب ع  ، أخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت     ) ٢(

 ٤ج) ٢٥٠٧( حـديث رقـم   ٥٥واللفظ له؛ وأخرجه الترمذي يف كتاب صفة القيامة بـاب     
 حـديث رقـم   ٣٠٧ ص٢ج. انظر صحيح سنن الترمذي  .  واحلديث صححه األلباين   ٦٦٣ص

  ).٢٦٣٨(ــ ) ٢٠٣٥(
أبو حيىي  ، من متيم ، عد بن زيد مناةٍ   خباب بن اَألرت بن جندلة بن سعد بن خزمية بن كعب بن س            ) ٣(

مات بالكوفة سـنة    . شهد بدراً واملشاهد  . وقيل كنيته أبو عبداهللا   ، من جنباء السابقني  ، التميمي
  ).٣٢٣ ص٢؛ سري أعالم النبالء ج٤١٦ ص١اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (سبع وثالثني

النهايـة يف غريـب     : انظـر . (ود مربع تلْبسه األعراب   وقيل ِكساء أس  . الشملَةُ املخطَّطة ): بردة) (٤(
  ).١١٦ ص١احلديث واألثر ج

فتح الباري  : انظر. (ويقال فيه بالنون وهي أشهر يف االستعمال      ، تقول وشرت وأشرا  ): بامليشار) (٥(
انظر القاموس احملـيط للفـريوز آبـادي        . (ما نشر به اخلشب وحنوه    : واملنشار) ٢٠٤ ص ٧ج

  ).١٤٢ ص١٤ العرب البن منظور ج؛ لسان٦٢٠ص



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(") احلديد ما دونَ لَحِمِه من عظٍْم أو عصٍب وما يصده ذلك عن دينه
يف هذه األحاديث وما قبلها بيان لعظم الصرب وأنه ينبغـي للمحتـسب             

 ويـدعوهم   وعموم الدعاة الصرب على األذى يف اهللا فاملؤمن الذي خيالط الناس          
خري ممن  ، ويأمرهم باملعروف وينهى عن املنكر ويتحمل أذاهم ويصرب على ذلك         

يؤثر سالمة نفسه فيبتعد فال خيالط الناس وال يصرب على أذاهم وها هـو الـنيب     
ويـضرب هلـم مـثالً      ، يصبر أصحابه ، الذي أوذي يف اهللا فصرب     الكرمي

نه يصل األمر إىل التعذيب والقتل      وكيف أ ، للمؤمنني السابقني يف األمم السابقة    
بطريقة وحشية وهو القتل باملنشار حىت يقسم املؤمن قسمني وما يصده ذلـك             
عن دينه وقد حصل للصحابة رضوان اهللا عليهم صنوف عديدة من أنواع األذى        

  .فصربوا على ذلك
كان هؤالء  : (عند شرحه هلذا احلديث   )٢(قال ابن حجر نقالً عن ابن التني        

وكان يف الصحابة من لو فعل بـه        : قال، عل م ذلك أنبياء أو أتباعهم     الذين ف 
وما زال خلق من الصحابة وأتباعهم فمن بعدهم يؤذون         : ذلك لصرب إىل أن قال    

 .)٣()ولو أخذوا بالرخصة لساغ هلم، يف اهللا

  
                              

  .١٨٠ ص٤أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب عالمات النبوة واإلسالم ج) ١(
ـ ٦١١ابن التني امسه عبدالواحد أبو حممد الصفاقسي املالكي املغريب احملدث الفقيه تويف سنة              ) ٢( . هـ

  ).تب ـ بريوت ـ طبع دار الك١٦٨ ص ١ج، شجرة النور الزكية حملمد بن خملوف: انظر(
  .٢٠٤ ص٧فتح الباري البن حجر ج) ٣(



 

  

  

 
 

 

   :)١( ـ الرفـق ٤

تحلى أن ي  من السمات اليت حيبها اهللا سبحانه وتعاىل وأمر نبيه حممداً         
فاهللا تعاىل رفيق حيب الرفق يف األمر كله ويعطي عليه ماال يعطي على             ، ا الرفق 

 أن رسـول اهللا   : قالت فعن عائشة رضي اهللا عنها زوج النيب      . العنف
 ماالَ يعطـي    )٢(ويعطي على الرفق    . إن اهللا رفيق حيب الرفق    ! يا عائشة ": قال

   .)٣( "ما ِسواهعلَى الْعنِف وما ال يعِطي علَى 
وهذه الصفة حمببة إىل اخللق فالناس متيل بطبعها إىل من يكملها برفق ولني             

كمـا قـال     وتنفر ممن خياطبها جبفاء وشدة حىت وإن كان خري خلق اهللا          
  :تعاىل                )٤(.   

اً إذا خوطب بشدة وعنف فإن نفـسه تـأىب          ألن اإلنسان وإن كان خمطئ    

                              
؛ نـصاب االحتـساب     ٥٥األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيح اإلسالم ابن تيمية ص         : انظر) ١(

 ١؛ غـذاء األلبـاب للـسفاريين ج       ١٤؛ معامل القربة يف أحكام احلسبة ص      ٣٣٢للسنامي ص 
وف والنهي عن املنكر ال بـن       ؛ األمر باملعر  ٢١٢ ص ١؛ اآلداب الشرعية البن مفلح ج     ١٨٥ص

  .٩؛ اية الرتبة يف طلب احلسبة للشيزري ص٣٤١ ص١داود ج
معناه يتأتى بـه مـن      : وقال القاضي ، أي يثيب عليه ما ال يثيب على غريه       ): ويعطي على الرفق  ) (٢(

  ).٣٩١ ص٨شرح النووي ج: انظر. (األغراض ويسهل من املطالب ما ال يتأتى بغريه
) ٢٥٩٣(ــ  ) ٧٧(باب فضل الرفق حديث رقم  ،  كتاب الرب والصلة واآلداب    أخرجه مسلم يف  ) ٣(

  .٢٠٠٤ ص٣ج
  .١٥٩: جزء من اآلية، سورة آل عمران) ٤(



  

  

  

 
  

 

 

 : وتأخذه العزة باإلمث فيصر على خطأه لذا فاهللا تعاىل يقول يف كتابه الكـرمي             

       )١(.   

ولينوا هلم جانبـاً    ، أي كلموهم طيباً  : (قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية      
   .)٢() نكر باملعروفويدخل يف ذلك األمر باملعروف والنهي عن امل

 : ويقول تعاىل                     

        )٣(.   

أي بسبب رمحة من اهللا كنت ليناً معهم ولو كنت قاسياً فظاً غليظ الكالم   
  .قاسي القلب النفضوا عنك وتركوك

أي لو كنت سيء الكالم قاسي القلب عليهم النفـضوا          : (كثريقال ابن   
   .)٤() ولكن اهللا مجعهم عليك وأالن جانبك هلم تأليفاً لقلوم، عنك وتركوك

  : ويقول تعاىل                   

                    )٥(.   
                              

  .٨٣: جزء من اآلية، سورة البقرة) ١(
  .١١٤ ص١تفسري القرآن العظيم ج) ٢(
  .١٥٩: جزء من اآلية، سورة آل عمران) ٣(
  .٣٩٧ ص١تفسري القرآن العظيم ج) ٤(
  .١٢٨: اآلية، ورة التوبةس) ٥(



 

  

  

 
 

 

مع أمته حيث يعز عليه ما يشق على أمتـه          يف هذه اآلية وصف حلال النيب     
   .)١(وهو حريص عليها بوصول اخلري إليها من نفع دنيوي أو أخروي 

   : ويقـــول تعـــاىل                   

        )٢(.   

الطريق األمثل للدعوة فيوجهـه إىل أن        يبني اهللا سبحانه وتعاىل لنبيه    
يدعو إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة وهي القول مبـا ينفـع الـسامع               

  .)٣(ويستحسنه 

                ني؛ أي ليكن جدالك مع اخلصوم برفق ول
ألن بعض املدعوين حيتاج إىل جدال ومناظرة فأمر مع ذلك باستخدام أسـلوب       

   .)٤(الرفق واللني كما قال ابن كثري 

  : يقـول تعـاىل    آخر للـنيب إهليويف توجيه       

         )٥(.   

                              
  .٣٨٥ ص٢تفسري القرآن العظيم ج: انظر) ١(
  .١٢٥: جزء من اآلية، سورة النحل) ٢(
  .٢٠٣ ص٣انظر فتح القدير للشوكاين ج) ٣(
  .٥٧٢ ص٢انظر تفسري القرآن العظيم ج) ٤(
  .١٩٩: اآلية، سورة األعراف) ٥(



  

  

  

 
  

 

 

وأعرض عـن    . )١(اس وأمر بالعرف أي باملعروف      خذ العفو يف تعاملك مع الن     
  .اجلاهلني أي إذا أمرم باملعروف فلم يقبلوا منك

 : تعــاىلوقــال                         

          )٢(.   

موسى وهارون عليهما السالم بالذهاب إىل فرعون الذي         يأمر   وتعاىلفاهللا سبحانه   
جاوز القدر وارتفع وغال يف الكفر وأسرف يف (وصفه اهللا سبحانه بأنه طغى والطاغية من    

   .)٣() املعاصي والظلم

  :  يقولالذيفهو            )٤(.   

 :  يقـول  الـذي وهو                   

                      )٥(.   

     :  بكل كرب  ويقول           

                              
  .٢٧٩ص ٢؛ فتح القدير ج٢٦٦ ص٢انظر تفسري القرآن العظيم ج) ١(
  .٤٤ـ ٤٣: اآليتان، سورة طه) ٢(
  .١٦٨٥القاموس احمليط ص) ٣(
  .٣٨: آية، سورة القصص) ٤(
  .٣٧ـ ٣٦: اآليتان، سورة غافر) ٥(



 

  

  

 
 

 

       )١(.   

  . أيضاً بأن يكلماه بكالم لني ال خشونة فيهويأمرمها

هذه اآلية فيها عربة عظيمة وهـو أن فرعـون يف غايـة العتـو               : ( كثري ابنقال  
واالستكبار وموسى صفوة اهللا من خلقه إذ ذاك ومع هذا أمر أن ال خياطب فرعـون إال                 

   .)٢() باملالطفة واللني

فقـد  . يا رجل ارفق  : (فقال، ملا عنفه واعظ   )٣( بذلك اخلليفة املأمون     استدلوقد  

  : شر مين وأمره بالرفق فقال تعاىل     بعث اهللا من هو خري منك إىل من هو               

               )٥( ) )٤(.   

                              
  .٥١: اآلية، سورة الزخرف) ١(
  .١٤٩ ص٣تفسري القرآن العظيم ج) ٢(
صور العباسي ولد سنة اخلليفة العباسي عبداهللا بن هارون الرشيد بن حممد املهدي ابن أيب جعفر املن          ) ٣(

قرأ العلم واألدب واألخبار والعقليات وعلوم األوائل وأمر بتعريب كتبهم ودعـا            ، سبعني ومائة 
 ١٠سري أعـالم النـبالء ج    : انظر. (تويف سنة مثان عشرة ومائتني    . إىل القول خبلق القرآن وبالغ    

  ).٢٧٢ص
  .٤٤: اآلية، سورة طه) ٤(
  .٣٣٤ص ٢إحياء علوم الدين للغزايل ج) ٥(



  

  

  

 
  

 

 

  :فقوفيما يلي سأعرض بعض النماذج من السنة املطهرة الدالة على فضل الر
: موجهاً أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها على التحلي بـالرفق           يقول النيب 

ويعطي على الرفق ماالَ يعطـي علَـى        . إن اهللا رفيق حيب الرفق    ! يا عائشة "
   .)١( "العنف وماال يعطي على سواه

 من اليهود على رسـول اهللا      )٢(دخل رهط   : (وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     

  ام  فقالوا اوعلـيكم الـسام    : قالت عائشة ففهمتها فقلـت    .  عليكم )٣(لس
مهالً يا عائشة إن اهللا حيـب الرفـق يف          ": فقال رسول اهللا    : قالت. واللعنة

قد :"يا رسول اهللا وملْ تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهللا         : فقلت" األمر كله 
  .)٤()"قلت وعليكم

إنّ الرفـق  ": ل رسول اهللاقا: وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت    

                              
  .٩٧تقدم خترجيه ص ) ١(
النهاية يف غريـب احلـديث      : انظر. (وقيل إىل األربعني  . الرهط الرجال ما دون العشرة    ): رهط) (٢(

  ).٢٨٣        ص٢واألثر ج
  ).٣٢٨ ص٢املرجع السابق ج: انظر(املوت ): السام) (٣(
اللفظ له؛ وأخرجه مسلم  و٨٠ ص٧أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب الرفق يف األمر كله ج          ) ٤(

باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم حديث رقـم             ، يف كتاب السالم  
  .١٧٠٦ ص٢ج) ٢١٦٥(ـ ) ١٠(



 

  

  

 
 

 

   .)١( "وال ينـزع من شيء إال شانه. ال يكُونُ يف شيء إال زانه
فكانـت  . ركبت عائشة بعرياً  : (ويف احلديث زيادة كما قال اإلمام مسلم وهي       

هددرفقال هلا رسول اهللا . فيه صعوبةٌ فجعلت ت :"٢( "عليك بالرفق(.   
، ألم املؤمنني عاشئة رضي اهللا عنـها      ، ي كرمي يف األحاديث السابقة توجيه نبو    

وهـو  ، بأن اهللا تعاىل رفيـق     وكان من توجيهه  ، اللتزام الرفق يف تعاملها   
أي بـالرفق  ، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنـف     ، سبحانه حيب الرفق  

مث هـو   ، تتيسر األمور ويتحقق به من املطالب ماال يتحقق عند استخدام العنف          
  .ة األمةتوجيه لعام

يثيب عليه ماال يثيب علـى      : ومعىن يعطي على الرفق أي    : (قال اإلمام النووي  
يتأتى به من األغراض ويسهل به من املطالـب         : معناه : )٣(وقال القاضي   ، غريه

   .)٤() ماال يتأتى بغريه
وهذا من األمور املشاهدة أنه عن استخدام الرفق يف التعامل يتيسر من األمور ما              

                              
ــ  ) ٧٨(باب فضل الرفق حديث رقـم رقـم         ، أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب      ) ١(

  .٢٠٠٤ ص٣ج) ٢٥٩٤(
). ٢٥٩٤(ـ  ) ٧٩(باب فضل الرفق حديث رقم      ، اآلدابأخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة و      ) ٢(

  .٢٠٠ ص٣ج
ولد ، مث السبيت املالكي، هو القاضي أبو الفضل بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرو األندلسي       ) ٣(

  ).٢١٢ ص٢٠سري أعالم النبالء ج: انظر. (هـ٥٤٤هـ تويف سنة ٤٧٦يف سنة 
  .٣٩١ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

  . عند استخدام العنف بل بالعنف قد تأيت النتائج عكس املرجوال يتيسر

رفيقاً يف تعامله مع اآلخرين ويف السنة املطهرة أمثلة كـثرية       وقد كان النيب  
  :من ذلك تدل على رفقه

أن أعرابياً بال يف املسجد فقـاموا       ": ما جاء عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه        
  .)٢(" مث دعا بدلو من ماء فصب عليه)١( ال تزرموه فقال رسول اهللا. إليه

بينما حنن يف املسجد مع رسـول اهللا       : (وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

       فقال أصحاب رسول اهللا   . إذا جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد :  مـه
مث إن  .  فتركوه حىت بـال    "ال تزرموه دعوه  ": قال رسول اهللا    : قال . )٣(مه

إن هذه املساجد ال تصلح لشيء مـن هـذا      : " فقال لـه  دعاه رسول اهللا 
   .)٤(")إمنا هي لذكر اهللا عز وجل والصالة وقراءة القرآن. البول وال القذر

تعامل مع هذا األعرايب بكل رفق ولني ملا كان يعلمه مـن             فالنيب صلى اهللا  

                              
  ).٣٠١ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي ال تقطعوا عليه بوله):  تزرموهال) (١(
؛ وأخرجـه مـسلم يف      ٨٠ ص ٧باب الرفق يف األمر كله ج     ، أخرجه البخاري يف كتاب األدب    ) ٢(

حديث ، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد          ، كتاب الطهارة 
  .٢٣٦ص ١ج) ٢٨٤(ـ ) ٩٨(رقم 

  ).١٠٧ ص٦لسان العرب البن منظور ج: انظر. (زجر وي معناه اكْفُف): مه. مه) (٣(
أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حـصلت يف                ) ٤(

  .٢٣٧ ص١ج) ٢٨٥(ـ ) ١٠٠(حديث رقم . املسجد



 

  

  

 
 

 

 كمـا أن الـنيب    ، جهل هذا األعرايب وإن فعله مل يكن استخفافاً أو عناداً         
حيث إنه أمر أصحابه رضوان اهللا علـيهم        ، تعامل مع هذا املوقف بكل حكمة     

واألمر ، وترويعه قد يتضرر  ، ألنه عند قطع بوله   ، بأن يدعوه حىت يكمل بولـه    
اآلخر أن النجاسة قد وقعت فاحتمال الزيادة أوىل من إيقـاع الـضرر ـذا               

وبدنه ، نجس ثيابه وهناك مصلحة يف عدم زجره ألنه عند زجره قد تت         ، األعرايب
مع أن النجاسة قد وقعت يف جزء يسري من املسجد          ، ومواضع كثرية يف املسجد   

   .)١(فقط 

يف رواية أخرى للحديث أم بعثـوا ميـسرين ومل يبعثـوا     وقد بني النيب  
قام أعرايب فبال يف املسجد فتناوله      : "معسرين فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       

 مـن مـاء أو      )٢(دعوه وهريقُوا على بوِلِه سـجالً        فقال هلم النيب  . الناس
   .)٤(" فإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا معسرين.  من ماء)٣(ذَنوباً

فكان أدعى  ، بل علمه بكل لطف ورفق    ،مل يترك األعرايب     مث إن النيب  
بعد أن ، يبفقال األعرا: (.. الستجابته وامتثاله فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال        

  فقام إيلَّ  ، )٥(فَِقه . بسب وملْ ينؤجدَِ ال  : "فقال. بأيب وأمي فلم يإنّ هذا املَـس

                              
  .١٩٤ ص٢شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر) ١(
)٢) (جلالس :(لو املألى ماًءالد) .٣٤٤ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر.(  
  ).١٧١ ص٢انظر املرجع السابق ج. (الدلْو العظيمة): الذنوب) (٣(
  .٦١ ص١أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء باب صب املاء على البول يف املسجد ج) ٤(
  ).٤٦٥ ص٣ريب احلديث واألثر جالنهاية يف غ: انظر. (أي فَِهم وعِلم): فَِقه) (٥(



  

  

  

 
  

 

 

فـأُفِرغَ علـى    ، مثَّ أمر ِبسجٍل من ماءٍ    " وإنماَ بِني لِذكِْر اهللا وللصالة    . يباَلُ فيه 
   .)١()بوِلِه

بينا أن أصلي مـع     : (ل رضي اهللا عنه قا    )٢(وعن معاوية بن احلكم السلمي      
فرمـاين القـوم   ! يرمحك اهللا: فقلت. إذ عطس رجل من القوم    رسول اهللا 
فجعلوا يـضربون   . ما شأنكم؟ تنظرون إيلَّ   )٣(واثكل أمياه   : فقلت. بأبصارهم

فَلَما صلَّى رسولُ   . لكنى سكَت . فلما رأيتهم يصمتونين  . بأيديهم على أفخاذهم  
  .ما رأيت معلِّماً قَبلَه وال بعده أحسن تعليماً ِمنه! أميفبأيب هو و. اِهللا

إنَّ هذه الصالةَ ال يصلُح     ": قال.  وال ضربين وال شتمين    )٤(فواهللا ماكهرين   

                              
حديث رقم  . باب األرض يصيبها البول كيف تغسل     ، أخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها      ) ١(

صحيح سنن ابن ماجه    : انظر" (حسن صحيح : "وقال األلباين عن احلديث   . ١٧٦ ١ج) ٥٢٩(
  ).٨٧ ص١ج

 حديث واحد   يم لـه عن النيب     معاوية بن احلكم السلمي كان يرتل املدينة ويسكن يف بين سل          ) ٢(
اإلصابة يف متييـز  : انظر. (حسن يف الكهانة والطرية واحلظ وتشميت العاطس يف الصالة جاهالً         

  ). ٤٣٢ ص٣الصحابة ج
كأنه دعا على نفسه باملوت لسوء فعله أو قولــه وجيـوز أن    . فقد الولد : الثكل): واثكل أمياه ) (٣(

النهايـة يف غريـب   : انظر. (ة العرب وال يراد ا الدعاءيكون من األلفاظ اليت جتري على ألسن    
  ).٢١٧ ص١احلديث ج

  ).٢١٢ ص٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي ما انتهرين): ما كهرين) (٤(



 

  

  

 
 

 

   .)١( "إنما هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن. فيها شيٌء من كالم الناس

من األخالق العظيمة ورفقـه      النيبيف هذا احلديث بيان ما كان عليه        
بأيب هو وأمي مـا رأيـت       : (فهذا املتحدث يف صالته يقول    . ولطفه يف تعليمه  

فـواهللا مـا كهـرين وال ضـربين وال       . معلماً قبله وال بعده أحسن تعليماً منه      
بل علمه تعليم الشفيق الناصح بأن هذه الصالة ال يصلح فيها شـيء             ..) شتمين

  .ون تأنيب أو انتهاربد.. من كالم الناس

وحـسن  ، يف الرفق باجلاهـل  وفيه التخلق خبلقه: (قال اإلمام النووي  
   .)٢() وتقريب الصواب إىل فهمه، تعليمه واللطف به

يا : فقال أن فىت شاباً أتى النيب    : " رضي اهللا عنه قال    )٣(عن أيب أمامة    
: فقال . )٤(مه  . مه: افاقبل القوم عليه فزجروه وقالو    . رسول اهللا ائذن يل بالزنا    

ال واهللا جعلـين اهللا  : قـال . أحتبه ألمك؟: قال. فدنا منه قريباً قال فجلس  . ادنه
ال واهللا يـا    : أفتحبه البنتك؟ قال  : قال. وال الناس حيبونه ألمهام   : قال. فداءك

                              
ونسخ ما كان من  ، أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب حترمي الكالم يف الصالة           ) ١(

  .٣٨١ ص١ج) ٥٣٧( ـ )٣٣(حديث رقم . إباحة
  .٢٧ ص٣شرح النووي لصحيح مسلم ج) ٢(

 أبو أمامة الباهلي امسه صدى بن عجالن بن احلارث مشهور بكنيته صـاحب رسـول اهللا                 ) ٣(
: انظـر . (تويف سنة ست ومثانني وقيل سنة إحـدى ومثـانني         . روى علماً كثرياً  ، ونزيل محص 

  ).٣٥٩ ص٣م النبالء ج؛ سري أعال١٨٢ ص٢اإلصابة يف تتميز الصحابة ج
  ).١٠٧ ص٦لسان العرب ج: انظر. (زجر وي معناه اكْفُف): مه مه) (٤(



  

  

  

 
  

 

 

  .وال الناس حيبونه لبنام: قال. رسول اهللا جعلين اهللا فداءك
وال النـاس   : قـال .  ال واهللا جعلين اهللا فداءك     :قال. أفتحبه ألختك؟ : قال

قال وال  . ال واهللا جعلين اهللا فداءك    : أفتحبه لعمتك؟ قال  : قال. حيبونه ألخوام 
: قال. ال واهللا جعلين اهللا فداءك  : أفتحبه خلالتك؟ قال  : قال. الناس حيبونه لعمام  

وطهر ، اغفر ذنبه اللهم  : فوضع يده عليه وقال   : قال. وال الناس حيبونه خلاالم   
   .)١(" فلم يكن بعده ذلك الفىت يلتفت إىل شيء. وحصن فرجه، قلبه

عندما جاءه هذا الشاب ذا األمر مل يعنفه وإمنا عاجل هذا األمر             فالنيب
ويسأله إن كان حيب حصول مثل هذا       . فأخذ خياطب عقله  . حبكمة ولني ورفق  

. فال يرضى حصوله هلن   ، ثري غريته وهذا ال بد وأن يست    . األمر حملارمه من النساء   
، فكان جييب بال أي بعدم رضائه عن حصول هذا األمر حملارمه مـن النـساء              

بكل لطف بأن الناس أيضاً ال يرضونه حملارمهم مثلك حـىت            فيجيب النيب 
  .يكَره فيه حمبة هذا األمر ويقوي يف نفسه باعث اخلري

ى ذلك أنه عند إجابته لرسول وقد أثَّر هذا األسلوب مع هذا الشاب دل عل    
يرد عليه بال جعلين اهللا فداءك أيضاً ذكر الراوي أن الفـىت مل يكـن                اهللا

                              
سـنده  : (؛ وقال الشيخ أمحد عبدالرمحن البنا     ٢٥٧ـ  ٢٥٦ ص ٥أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج     ) ١(

ترتيـب وتـأليف أمحـد      . بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين     : انظر) (عند اإلمام أمحد جيد   
 ٧١ ص ١٦الرمحن البنا املطبوع امش الفتح الرباين ترتيب مسند اإلمام أمحد الـشيباين ج            عبد

  ).بدون تاريخ الطبع. طبع دار الشهاب ـ القاهرة



 

  

  

 
 

 

  .يلتفت بعد ذلك إىل شيء

إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق        : "وهذا مصداق قول النيب   
   .)١(" ماال يعطي على العنف وماال يعطي على سواه

                              
  .٩٧تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

   :)١( ـ القدوة احلسنة ٥
  .واملقصود ذا أن يوافق فعل احملتسب قوله
واستجابة الناس للدعوة املقرونة    ، إن تأثري الداعية يكون مبوافقة قولـه فعله      

  .بالقدوة أكثر وأسرع من استجابتهم للدعوة بالقول فقط
وهل أفعاله توافق أقواله    ، أيضاً الناس دائماً ما يراقبون الداعية مراقبة دقيقة       

تد املراقبة إىل أهله واحمليطني به وهذا ما تنبه إليه سلف هذه األمة            أو ال؟ بل قد مت    
فقد كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إذا ى الناس عن شيء مجع أهل بيته                

وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطري إىل       ، إين يت الناس عن كذا وكذا     : (فقال
  .)٢() فت لـه العقوبة ضعفنيال أجد أحداً منكم فعله إال أضع! وأمي اهللا. اللحم

آمرة مبوافقة القـول     وقد جاءت األدلة من كتاب اهللا تعاىل وسنة نبيه        
  .العمل

أما األدلة من كتاب اهللا تعاىل على وجوب موافقة القول للعمل فهي قـول   
   :اهللا تعــــاىل                 

                              
؛ غذاء األلباب   ١٢؛ معامل القربة يف أحكام احلسبة ص      ٣٣٣نصاب االحتساب للسنامي ص   : انظر) ١(

  .٦ الرتبة يف طلب احلسبة للشيزري ص؛ اية١٦٧ص١للسفاريين ج
رقم الروايـة  ، ما ذكر من حديث األمراء والدخول عليهم     ، كتاب األمراء ، املصنف البن أيب شيبة   ) ٢(

  .م١٩٨١هـ ١٤٠٢ طبع الدارا لسلفية األوىل ١٢٥ ص١١ج، ١٠٦٩٢



 

  

  

 
 

 

           )١(.   

، ففي هذه اآلية الكرمية توبيخ من اهللا تعاىل للمخاطبني وهم أهل الكتـاب           
وسبب التوبيخ ترك فعل الرب الذي يدعون إليه وليس بسبب أمرهم بـاملعروف             

والغرض أن اهللا ذمهم على هـذا الـصنيع         : (قال ابن كثري  ، ويهم عن املنكر  
، حيث كانوا يأمرون باخلري وال يفعلونـه ، بههم على خطأهم يف حق أنفسهم ون

فإن ، بل على تركهم لـه   ، وليس املراد ذمهم على أمرهم بالرب مع تركهم لـه        
وهو واجب على العامل ولكن الواجب واألوىل بالعامل        ، األمر باملعروف معروف  
   .)٢(.) وال يتخلف عنهم، أن يفعله مع من أمرهم

ال ابن حجر يف الفتح حيث بني أن اآلِمر باملعروف يؤجر على أمره          وكذا ق 
وأما إمثه اخلاص به فمرده إىل اهللا إن شـاء          ، باملعروف وال سيما إن كان مطاعاً     

إنه ال يأمر باملعروف إال من      : اهللا غفر لـه وإن شاء عذبه وقد رد على من قال          
ألوىل عـدم األمـر   إن كان املقصود ذا أنـه مـن ا    : ليست فيه وصمة فقال   

باملعروف فجيد وإال فإن هذا يستلزم سد باب األمر باملعروف إذا مل يكن هناك              
   .)٣(غريه 

فاملقصود أن لـه ثواب األمر باملعروف والنهي عن املنكر إن كان خملـصاً      
                              

  .٤٤: اآلية، سورة البقرة) ١(
  .٨٢ ص١تفسري القرآن العظيم ج) ٢(
؛ وفتح القدير للـشوكاين     ٣٣٣؛ ونصاب االحتساب للسنامي ص    ٥٧ ص ١٣ري ج انظر فتح البا  ) ٣(

  .٧٧ ص١ج



  

  

  

 
  

 

 

  .وعليه وزر املخالفة إن مل يتب
لـم  فاشتملت اآلية على توبيخ من اهللا ألهل الكتاب ألم مـن أهـل الع      

   .)١(العارفني بقبح خمالفة الفعل للقول وشدة الوعيد عليه 

ــاىل  ــول اهللا تع ــها ق  : ومن           )٢(     

  )٣(          )٤(           

                 )٥(.   

ففي هذه اآلية شبه اهللا سبحانه وتعاىل من محلة كتابة مث مل يعمل بـه ومل                
  .يتدبره باحلمار الذي حيمل أسفاراً ال يدري ما فيها

فهذا املثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متنـاول          : (قال اإلمام ابن القيم   
ومل يرعه حـق    ، ومل يؤد حقه  ، فترك العمل به  ،  املعىن ملن محل القرآن    من حيث 

                              
  .٧٧ ص١فتح القدير للشوكاين ج: انظر) ١(
  ).٢٢٥ ص٥فتح القدير للشوكاين ج: انظر. (أي كلفوا القيام ا والعمل مبا فيها): محلوا التوراة) (٢(
 ٥ج، انظر املرجـع الـسابق  . ( ما أمرو به فيهاأي مل يعملوا مبوجبها وال أطاعوا): مث مل حيملوها ) (٣(

  ).٢٢٥ص
املرجـع  : (انظـر . مجع سفر وهو الكتاب الكبري ألنه يسفر عن املعىن إذا قـرئ         ): حيمل أسفاراً ) (٤(

أم كاحلمري يف محلهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظاً ومل          : واملقصود). ٢٢٥ ص ٥السابق ج 
  ).٣٦٤ ص٤فسري القرآن العظيم البن كثري جت: انظر. (يتفهموه وال عملوا مبقتضاه

  .٥: اآلية، سورة اجلمعة) ٥(



 

  

  

 
 

 

   .)١()رعايته

  : وقال تعاىل                  

                           

                            

                       

             )٢(.   

، وعلمه العلم مث ترك العمل بـه      ، هنا يشبه اهللا تعاىل الذي أعطاه اهللا آياته       
وسبب تـشبيه مـن مل   ، بالكلب الذي هو من أخبث احليوانات وأوضعها قدراً 

وذلك لشدة ، مع وفور علمه، ألنه آثر الدنيا على اآلخرة ، يعمل مبا علم بالكلب   
فهو شديد اللهف عليهـا     ، خرةهلفه على الدنيا وانقطاع قلبه عن اهللا والدار اآل        

، وهو مشابه بذلك للكلب يف هلفه الدائم يف حال إزعاجه وتركـه واللـهف             
   .)٣(شقيقان وأخوان يف اللفظ واملعىن ، واللهث

 : ـ ويقول اهللا تعاىل                     

                              
  .١٢٧ ص١أعالم املوقعني ج)  ١(
  .١٧٦ـ ١٧٥: اآليتان، سورة األعراف)  ٢(
  .١٢٨ ص١انظر أعالم املوقعني البن القيم ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

                 )١(.   

  .يف هذه اآلية إنكار من اهللا تعاىل على الذين يقولون ماال يفعلون
أي مل تقولون من    : هذا االستفهام للتقريع والتوبيخ   : (قال اإلمام الشوكاين  

   .)٢() اخلري ماال تفعلونه
   .)٣( ويستدل ذه اآلية يف اإلنكار على من خالف قولـه فعله

  : ـ وقال تعاىل عن شعيب عليه الصالة والسالم أنه قال لقومه

                         

    )٤(.   

هذه اآلية تتحدث عن نيب اهللا شعيب عليه السالم الذي أرسله اهللا تعـاىل              
وبـين أنـه    ، وملعاجلة مشكلة تطفيف املكيال وامليزان    ، عوة قومه إىل التوحيد   لد

فما يريد أن خيالفهم إىل ما ينهاهم       ، وهو مأمور بذلك معهم   ، يدعو قومه لذلك  
ودفع الفـساد  ، مث وضح هدفه من دعوم وهو اإلصالح هلم ، عنه فيفعله دوم  

                              
  .٣ـ ٢: اآليتان، سورة الصف)  ١(
  .٢١٩ ص٥فتح القدير ج)  ٢(
طبـع  . ١٧٣ ص٨ن يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي جأضواء البيا: انظر)  ٣(

  .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العملية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد
  .٨٨: آية، سورة هود)  ٤(



 

  

  

 
 

 

يب عليه السالم أدرك أمهية الـدعوة        فنيب اهللا شع   )١(عنهم يف دينهم ومعامالم     
  .بالقدوة لذا أوضح لقومه أنه ممتثل ملا يدعوهم إليه

  
  :أما األدلة من السنة

: يقـول  مسعت رسول اهللا  : فعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما قال       
فيـدور  ،  يف النار)٣( أقتابه )٢(جياء بالرجل يوم القيامة فيلقى يف النار فتندلق    "

مـا  . أي فـالن : ار برحاه فيجتمع أهلُ النار عليه فيقولـون  كما يدور احلم  
كُنـت آمـركم    : قال. شأنك؟ أليس كنت تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر       

   .)٤( "باملعروف وال آتيه وأاكم عنه وآتيه

مررت ليلة أسـرى  : "قال رسول اهللا  : قال. وعن أنس رضي اهللا عنه    
هـؤالء  : قال. قلت ما هؤالء؟.  ناريب على قوم تقرض شفاههم مبقاريض من  

خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون أنفسهم وهم            

                              
  .٥١٩ ص٢انظر فتح القدير للشوكاين ج)  ١(
  ).٥٦ ص١٣ح الباري جفت: انظر. (اندالقها خروجها بسرعة): تندلق) ( ٢(
  ).١١ ص٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (األمعاء: األقتاب): أقتابه) ( ٣(
 واللفـظ لـه؛   ٩٠ ص٤باب صفة النار وأا خملوقـة ج ، أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق)  ٤(

هى عـن   وأخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله وين             
  .٢٢٩٠ ص٣ج) ٢٩٨٩(ـ ) ٥١(حديث رقم . املنكر ويفعله



  

  

  

 
  

 

 

   .)١( "يتلون الكتاب أفال يعقلون
ألن اخلطبـاء   ، يف هذين احلديثني حتذير شديد ملن خيالف قولــه فعلـه          

ون النـاس   ألم يأمر ، واحملتسبني عموماً يفترض فيهم أن يكونوا قدوة لغريهم       
وااللتـزام  ، باملعروف وينهوم عن املنكر فهم عند الناس مقيـاس الفـضائل          

ورمبا كان هذا   ، سقطت هيبتهم ، فإذا ناقضت أفعاهلم أقواهلم   ، باألخالق الفاضلة 
لو كان ما يدعون إليه خـرياً لكـانوا أول          : صاداً لبعض ضعيفي اإلميان لقوهلم    

  .ديدة لعظم الذنب الذي ارتكبوهلذا كانت عقوبة هؤالء ش. امللتزمني به

قدوة حسنة يف سلوكه كما أخرب اهللا عنه بقوله  وقد كان نبينا حممد
  : تعاىل                       

              )٢(.   

فما من فضيلة حث عليها القرآن      ، خلقاً بأخالق القرآن  مت حيث كان 

                              
) ١٢٤١( واللفظ له؛ وأخرجه أبو يعلى يف مسنده حديث رقم ١٨٠ ص٣أخرجه اإلمام أمحد ج)  ١(

ومسند أيب يعلى بتحقيق حسني سليم أسد وهو من طبع دار الثقافة            . ٧٢ ص ٧ج) ٣٩٩٦(ـ  
ـ ١٤١٢. ط األوىل. العربية ـ دمشق ـ بريوت   وقال حمقق مسند أيب يعلـى  . م١٩٩٢ هـ 

. ٧٢ــ   ٧٠ ص ٧انظر هـامش املـسند ج     . حسني سليم أسد عن هذا احلديث بأنه صحيح       
حديث رقـم  . ٥٨٥ ص١جانظر سلسلة األحاديث الصحيحة     . (وكذلك صححه الشيخ األلباين   

)٢٩١١.(  
  .٢١: اآلية، سورة األحزاب)  ٢(



 

  

  

 
 

 

وما من رذيلة   ، وأقاربه إىل العمل ا   ، أول العاملني ا ودعا أهله     إال وكان 
أبعد الناس عن العمل ا وـى عنـها أهلـه            ى عنها القرآن إال وكان    

ن خلـق   وقد بينت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها ذلك ملّا سئلت ع           ، وأقاربه
 بـن عـامر   )١(فعن سعد بن هشام ، فذكرت بأن خلقه القرآن   رسول اهللا 

. يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلـق رسـول اهللا         : (قلت: رضي اهللا عنه قال   
كـان   فإن خلُق نـيب اهللا    : قالت. بلَى: ألست تقرأ القرآن؟ قلت   : قالت

   .)٢() القرآن
والوقوف عند  ، العمل به : معناه: (رقال اإلمام النووي عند شرحه هلذا األث      

  .)٣() وقصصه وتدبره وحسن تالوته، واالعتبار بأمثاله، والتأدب بآدابه، حدوده

يف مطابقة أفعاله ألقواله     وسأعرض لبعض الشواهد من سنة املصطفى     
وما ى عن منكر إال وكان     ، ويف أنه ما دعا إىل هدى إال وكان أول من يفعله          

 أول ممتثل لذلك.  

ـ لقد كان لبس الذهب للرجال مباحاً يف أول اإلسالم مث نسخ ذلك فلما              

                              
عد يف الطبقات كان سعد بن هشام ثقة إن شـاء  قال ابن س. سعد بن هشام بن عامر األنصاري)  ١(

  ). طبع دار صادر بريوت١٥٢ ص٧الطبقات الكربى ج: انظر. (اهللا
باب جامع صالة الليل ومن نـام عنـه   . أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها)  ٢(

  .٥١٣ ص١ج) ٧٤٦(ـ ) ١٣٩(حديث رقم 
  .٢٨٣ ص٣شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

أن ينهاهم عن ذلك امتثل لذلك أوالً فعن ابن عمر رضي اهللا عنـهما         أراد
فقال النيب . خامتاً من ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب        اختذ النيب : (قال

" :      إين اختذت خامتاً من ذهب فنبذه وقال :  ي لن ألبأبداً إن هفنبذ الناس  ". س
  .)١() خواتيمهم

دعا النـاس إىل     يف هذا احلديث بيان ألمهية الدعوة بالقدوة ألن النيب        
نبذ خواتيمهم وذلك بفعله حيث نبذ خامته وأخربهم بأنه لن يلبسه أبداً فكانت             
النتيجة بأن نبذ الناس خواتيمهم ويف هذا داللة عظيمة على أن تأثري الفعل أبلغ              

   .)٣() فدلّ ذلك على أنّ الفعل أبلغ من القول : ()٢(قال ابن بطال .  القولمن
 رضي اهللا عنهما يف حديث طويل عـن حجـة           )٤(وعن جابر بن عبداهللا     

                              
. ١٤٤ ص٨ ج باب االقتداء بأفعـال الـنيب   ،  أخرجه البخاري يف كتاب االعتصام بالسنة) ١(

، باب حترمي خامت الذهب علـى الرجـال       ، وأخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة     . واللفظ له 
  .١٦٥٥ ص٢ج) ٢٠٩١(ـ ) ٥٣(ونسخ ما كان من إباحة يف أول اإلسالم حديث رقم 

شـارح  ، ن بطال البكري القرطيب مث البلَنسي ويعرف بـابن اللَّجـام  ابن بطَّال علي بن خلف ب)  ٢(
تويف يف صفر سـنة     ، عين باحلديث العناية التامة   ، كان من أهل العلم واملعرفة    ، صحيح البخاري 

  ).٤٧ ص١٨سري أعالم النبالء ج: انظر. (تسع وأربعني وأربع مئة
  .٢٨٩ ص١٣فتح الباري ج)  ٣(
ن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن سِلمةَ صـاحب رسـول اهللا   جابر بن عبداهللا ب)  ٤(

 ، تويف سنة مثاٍن وسـبعني    . من أهل بيعة الرضوان روى علماً كثرياً      ، األنصاري اخلزرجي .
  ).١٨٩ ص٣؛ سري أعالم النبالء ج٢١٣ ص١اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر(



 

  

  

 
 

 

إنَّ دماءكم وأموالكم : " فخطب الناس وقال)١(فأتى بطن الوادي    : (الوداع قال 
أال كُلُّ  .  هذا يف بلدكم ، يف شهركم هذا  ، كحرمة يومكم هذا  . حرام عليكم 

       قدمي حتودماء اجلاهلية موضـوعة   .  موضوع )٢(شيء من أمر اجلاهلية ت .
 كان مـسترضعاً يف  )٣(وإن أولَ دٍم أضع من دماِئناَ دم ابِن ربيعة بن احلارث       

ِربـا  . وأولُ ِرباً أضع ِربانـا    . وربا اجلاهلِّيِة موضوع  . بين سعد فقتلته هذَيلٌ   
   .)٤(") فإنه موضوع كله ن عبداملطلبعباِس ب

إبطال بعض أمور اجلاهلية بدأ      يف هذا احلديث عندما أراد رسول اهللا      
إن اإلمـام   : (ملا يف ذلك من سرعة امتثال الناس قال اإلمام النـووي           بآله

فهـو  ، وغريه ممن يأمر مبعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهلـه          
   .)٥() وإىل طيب نفس من قرب عهده باإلسالم، هأقرب إىل قبول قولـ

ملّا خرج زمن احلديبية يريد  ومما يدل على التأثري بالقدوة أن رسول اهللا     
مكة وحالت قريش بينه وبني العمرة من ذلك العام وجرى بينهما الصلح فلمـا         

                              
  ).٤٤٢ ص٤شرح النووي ج: انظر. (هو وادي عرنه): بطن الوادي) ( ١(
)٢ ) (٤٤٢ ص٤املرجع السابق ج: انظر. (إشارة إىل إبطاله): حتت قدمي.(  
شرح : انظر. (اسم هذا االبن إياس بن ربيعة بن احلارث بن عبداملطلب): ابن ربيعة بن احلارث) ( ٣(

  ).٤٤٣ ص٤النووي ج

 ١ج) ١٢١٨). (١٤٧( حـديث رقـم   باب حجة الـنيب  ، أخرجه مسلم يف كتاب احلج)  ٤(
  .٨٨٩ص

  .٤٤٢ ص٤شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

لم فرغ من الكتاب بينه وبينهم أمر أصحابه أن يقوموا فينحروا اهلدي مث حيلقوا ف            
حيث كرر عليهم ذلك ثـالث      ، لذلك وتأثر النيب ، يقم منهم رجل واحد   

فدخل على أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها فذكر هلا ما لقـي مـن            ، مرات
الناس فأشارت عليه بأن خيرج إليهم وال يكلم أحداً منهم حىت ينحـر بدنـه                

ة صـلح   فقد أخرج اإلمام البخاري يف صحيحه قـص       . ويدعوا حالقه فيحلقه  
ألصحابه  فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا       : (احلديبية وجاء فيها  

 حىت قال ذلك ثالث     )١(فواهللا ما قام منهم رجلٌ      : قال. قُوموا فانحروا مثَّ احلقوا   
. مراٍت فلما مل يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي من النـاس                

 اهللا أتحب ذلك؟ أخرج ثُم التكلم أحداً منهم كلمـةً           يا نيب : فقالت أم سلمة  
حىت تنحر بدنك وتدعو حا ِلقَك فيحلقك فخرج فَلم يكلِّم أحداً ِمنهم حـىت              

نحر بدنه ودعا حاِلقَه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعـل            . فعل ذلك 
   .)٢(..) بعضهم يقْتلُ بعضاً غمابعضهم يحِلق بعضاً حىت كاد

إن : (قال ابـن حجـر    . ففي هذا داللة كبرية على تأثري الفعل على الناس        

                              
أو لرجـاء   ، قيل كأم توقفوا الحتمال أن يكون األمر بذلك للندب        ): فواهللا ما قام منهم رجلٌ    ) (١(

وحيتمل أن يكونوا أهلتهم صورة احلال فاستغرقوا يف الفكر         ، نزول الوحي بإبطال الصلح املذكور    
 أنفسهم مع ظهور قوم واقتدارهم يف اعتقادهم على بلـوغ غرضـهم             ملا حلقهم من الذل عند    

  ).٤٠٩ ص٥فتح الباري ج: انظر. (وقضاء نسكهم بالقهر والغلبة
باب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلروب وكتابـة          ، أخرجه البخاري يف كتاب الشروط    ) ٢(

  .١٨٢ ص٣الشروط ج



 

  

  

 
 

 

   .)١() الفعل إذا انضم إىل القول كان أبلغ من القول

حيـث كـان   ، فقد كان ميتثل ما يدعو إليه أوالً وهكذا كانت سنته  
، كما أخرب اهللا سبحانه عنهأصحابه رضوان اهللا عليهم يرون أمامهم أسوة حسنة       

ولذا ينبغي على الدعاة واحملتسبني االهتمام بالتحلي ذه الصفة إن كانوا يريدون     
  .لدعوم واحتسام النجاح والقبول

                              
  .٤٠٩ ص٥فتح الباري ج)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

   :)١( ـ مراعاة أحوال املخاطبني ٦
لذا كان من احلكمـة أن ينـوع        ، يواجه احملتسب أصنافاً خمتلفة من الناس     

دل على ذلك كتاب ، ألن كل صنف لـه ما يناسبه   ،  هؤالء أساليب التعامل مع  
وسأعرض بعض األدلة من الكتاب مث اتبعها بأدلة        . اهللا تعاىل وسنة رسوله   

  .أخرى من السنة
  :األدلة من كتاب اهللا تعاىل على مراعاة أحوال املخاطبني

   : ـ قـال تعـاىل                       

        )٢(.   

فاملستجيب ، جعل اهللا مراتب الدعوة حبسب مراتب اخللق      : (قال ابن القيم  
والقابل الذي . يدعى بطريق احلكمة، القابل الذكي الذي ال يعاند احلق وال يأباه       

 األمر والنـهي املقـرون      وهي، يدعى باملوعظة احلسنة  ، عنده نوع غفلة وتأخر   
هذا هو الـصحيح يف     ، واملعاند اجلاحد جيادل باليت هي أحسن     ، بالرغبة والرهبة 

                              
؛ رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ ٦١ـ ٥٨ ص٢٠ع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية جانظر جممو)  ١(

صفات الداعية  ، هـ١٤١٢، الطبعة األوىل ،  طبع مؤسسة آسام   ٣٠حممد بن صاحل العثيمني ص    
طبع دار النجاح للنشر الطبعـة األوىل       . ٢٦الناجح لفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان ص         

ة مراعاة أحوال املخاطبني للدكتور فـضل إهلـي الناشـر إدارة         من صفات الداعي  ، هـ١٤١٨
  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩الطبعة الثانية ، ترمجان اإلسالم باكستان

  .١٢٥: جزء من اآلية، سورة النحل)  ٢(



 

  

  

 
 

 

   .)١() معىن هذه اآلية

 : ويقول تعاىل                    

                 )٢(.   

بأن جياهد الكفـار واملنـافقني    يف هذه اآلية يأمر اهللا تعاىل نبيه حممداً   
   .)٣(ويأمره بالتعامل معهم بغلظة وأذهب الرفق عنهم 

   : ويقول تعـاىل                

           )٤(.   

وذلك ملن أراد ، يأمر اهللا تعاىل بعدم جمادلة أهل الكتاب إال باليت هي أحسن   
ويستثىن من ذلك الذين حادوا عن احلق وعانـدوا         ، منهم االستبصار يف الدين   

   .)٥(فاؤلئك يستخدم معهم أسلوب الغلظة والشدة ، وكابروا
رآن الكرمي فقد   ومما يدل على هذه الصفة مراعاة الناس يف ترتيب نزول الق          

                              
 بتحقيق سيد إبراهيم وعلي حممد؛ وانظر أيضاً جمموع         ١٨٤ ص ١مفتاح دار السعادة البن القيم ج     ) ١(

  .١٦٤ ص١٩ تيمية جفتاوى شيخ اإلسالم ابن
  .٧٣: اآلية، سورة التوبة) ٢(
  .٣٨٢ ص٢؛ فتح القدير للشوكاين ج٣٥٥ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر) ٣(
  .٤٦: جزء من اآلية، سورة العنكبوت) ٤(
  .٤٠١ ص٣ج. تفسري القرآن العظيم البن كثري: انظر) ٥(



  

  

  

 
  

 

 

أين عند عائـشة أم املـؤمنني       : ( قال )١(أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك       
وحيك وما  : قالت،  ؟ )٢(أي الكفن خري    : رضي اهللا عنها إذ جاءها عراقي فقال      

لعلّـي أِؤلـف    : مل؟ قال : قالت. يا أم املؤمنني أريين مصحفك    : ؟ قال )٣(يضرك
   ؟)٥(وما يضرك أيه قرأت قبل : قالت، مؤلٍففإنه يقْرأُ غري  ، )٤(القرآن عليه 

                              
: انظر. (ة حيىي بن معني مات سنة عشر ومائة       وثق. يوسف بن ماهك الفارسي من موايل أهل مكة       ) ١(

  ).٦٨ ص٥سري أعالم النبالء ج
، البسوا من ثيـابكم البـيض   (لعل هذا العراقي كان مسع حديث مسرة املرفوع         ): أي الكفن خري  ) (٢(

فلعل العراقي مسعه فأراد أن يتثبت مـن عائـشة يف           ) فإا أطهرو أطيب  ، وكفنوا فيها موتاكم  
  ).٦٥٦  ص٨باري جفتح ال: انظر. (ذلك

قالت عائشة رضي اهللا عنها ذلك ألن أهل العـراق اشـتهروا بالتعنـت يف     ): وحيك وما يضرك  ) (٣(
. السؤال؛ فلهذا قالت لـه عائشة رضي اهللا عنها وما يضرك؟ تعين أي كفن كفنت فيه أجـزأ                

  ).٦٥٦ ص٨املرجع السابق ج: انظر(
أو مجع الـسور مرتبـة يف       ، ع آيات السورة الواحدة   أي مج : تأليف القرآن ). أِؤلف القرآن عليه  ) (٤(

  ).٦٥٦ ص٨املرجع السابق ج: انظر. (املصحف
ويدل على ذلك ، قد يكون سؤال العراقي إمنا وقع عن ترتيب السور): وما يضرك أيه قرأت قبل) ( ٥(

 وحيتمل أن يكون أراد تفصيل آيات كل سورة لقوله يف         ". وما يضرك أيه قرأت قبل    "قوهلا لـه   
أي آيات كل سورة كأن تقول لـه سورة كذا مـثالً           ، فأملت عليه آي السور   : آخر احلديث 
  .كذا وكذا آية
  .وحيتمل أن يكون السؤال وقع عن األمرين واهللا أعلم. واألول أظهر

ال نعلم أحداً قال بوجوب ترتيب السور يف القـراءة ال داخـل الـصالة وال                : قال ابن بطال  
املرجع الـسابق   : انظر. (أ الكهف قبل البقرة واحلج قبل الكهف مثالً       خارجها؛ بل جيوز أن يقر    

  ).٦٥٦ ص٨ج



 

  

  

 
 

 

 فيها ذكر اجلنة والنار حىت إذا )١(إمنا نزل أول ما نزل فيه سورة من املفصل        
ال : " ولو نـزل أول شـيء      )٣( الناس إىل اإلسالم نزل احلاللُ واحلرام        )٢(ثاب  

ال ندع  : قالوال" ال تزنوا "ولو نزل   ". ال ندع اخلمر أبداً   : "لقالوا" تشربوا اخلمر 
  وإني جلاريةٌ ألعـب    على حممد)٤(لقد نزل مبكة   . الزنا أبداً   

             )وما نزلت سورة البقرة والنساء إال       )٥
   .)٦() فأخرجت لـه املصحف فأملت عليه آي السورِة: وأنا عنده قال

                              
هذا مغاير أن أول شيء نزل      ): (إمنا نزل أول ما نزل منه سورة من املفَصل فيها ذكر اجلنة والنار            ) (١(

د مقدرة أي من أول ما نزل أو املـرا ) من(فلعل  ، وليس فيها ذكر اجلنة والنار    ) اقرأ باسم ربك  (
فلعل آخرها نـزل    ، سورة املدثر فإا أول ما نزل بعد فترة الوحي ويف آخرها ذكر اجلنة والنار             

املرجع السابق  : انظر. (فإن الذي نزل أوالً من اقرأ مخس آيات فقط        ، قبل نزول بقية سورة اقرأ    
  ).٦٥٧ ص٨ج

  ).٦٥٧ ص٨املرجع السابق ج: انظر. (أي رجع): حىت إذا ثاب) (٢(
وأن أول ما نزل من القرآن    ، أشارت إىل احلكمة اإلهلية يف ترتيب التنـزيل      ): الل واحلرام نزل احل ) (٣(

فلما اطمأنت النفوس   ، الدعاء إىل التوحيد والتبشري للمؤمن املطيع باجلنة وللكافر والعاصي بالنار         
) عهاولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال نـد : (على ذلك أنزلت األحكام؛ وهلذا قالت  

 ٨املرجـع الـسابق ج    : انظـر . (وذلك ملا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك املـألوف          
  ).٦٥٧ص

انظر املرجع الـسابق  (أشارت بذلك إىل تقوية ما ظهر هلا من احلكمة املذكورة ): لقد نزل مبكة) ( ٤(
  ).٦٥٧ ص٨ج

  .٤٦: اآلية، سورة القمر)  ٥(
  .١٠١ ص٦باب تأليف القرآن ج، نأخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآ)  ٦(



  

  

  

 
  

 

 

ني عائشة رضي اهللا عنها بينت احلكمة يف ترتيب نزول القـرآن            فأم املؤمن 
فكان أول ما نزل من اآليات      ، وهو التدرج يف الدعوة مراعاة ألحوال املخاطبني      

اليت هـي  ، والتحذير من النار، والتبشري باجلنة ملن يطيع  ، فيه الدعوة إىل التوحيد   
 األحكام حىت استقرت    وتأخر نزول اآليات اليت فيها    ، مأوى للكافرين املكذبني  
  .عقيدة التوحيد يف النفوس



 

  

  

 
 

 

  :أما األدلة من السنة املطهرة فمنها

ملعـاذ بـن    قال رسول اهللا": ـ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
إنك ستأيت قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم        :  حني بعثَه إىل اليمن    )١(جبل

 حممداً رسولُ اِهللا فإن هم أطاعوا لـك         إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأنَّ        
بذلك فأخربهم أنَّ اهللا قد فَرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة فـإن       
هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقَةً تؤخـذُ مـن               

              وكـراِئم فإيـاك بذلك على فقراِئهِم فإن هم أطاعوا لك در٢(أغنيائهم فَت( 
   .)٣( "م واتِق دعوةَ املظلوم فإنه ليس بينه وبني اِهللا حجابأمواهل

بين ملعاذ رضـي اهللا عنـه حـال          مما جنده يف هذا احلديث أن النيب      
وهناك فرق بني من عنده علـم       ، املدعوين املرسل إليهم وأم من أهل الكتاب      

، عوةيف طريقة عـرض الـد     ، سابق من الكتاب وبني الوثين الذي ال علم عنده        
وأما اآلخر فيحتاج الـداعي   ، حيث إن الصنف األول حيتاج إىل تذكري مبا عنده        

                              
، البدري، معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب األنصاري اخلزرجي املدينّ               ) ١(

اإلصابة يف متييز الـصحابة     : انظر. (تويف سنة سبع أو مثان عشرة     . كان من الفقهاء  ، شهد العقبة 
  ).٤٤٣ ص١؛ سري أعالم النبالء ج٤٢٦ ص٣ج

النهاية يف غريب احلديث واألثر     : انظر. (أي نفائسها اليت تتعلق ا نفس ماِلكها      ): مكرائم أمواهل ) (٢(
  ).١٦٧ص٤ج

. أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة؛ باب أخِذ الصدقِة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كـانوا               ) ٣(
 وشـرائع   واللفظ له؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان؛ باب الدعاء إىل الشهادتني    ١٣٦ ص ٢ج

  .٥٠ ص١ج) ١٩(ـ  ) ٢٩(اإلسالم حديث رقم 



  

  

  

 
  

 

 

هي كالتوطئة : (قال ابن حجر. إىل عرض ما لديه ألناس مل يسمعوا ذا من قبل         
للوصية لتستجمع مهته عليها لكون أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة فال تكـون      

   .)١() ة األوثانالعناية يف خماطبتهم كمخاطبة اجلهال من عبد

فبـدأ  ، مبراعاة األولويات يف عرض الـدعوة      كذلك اهتم رسول اهللا   
وذلـك مـن التلطـف يف       ، بدأ باألهم فاألهم  : (قال ابن حجر  . باألهم فاملهم 

 وكـل ذلـك     )٢() اخلطاب ألنه لو طالبهم باجلميع يف أول مرة مل يأمن النفرة          
  .بسبب العناية مبراعاة أحوال املخاطبني

 باملوعظة  )٣(يتخولنا   كان النيب : (ن مسعود رضي اهللا عنه قال     وعن اب 
   .)٤() يف األيام كراهة السآمة علينا

كان يراعي األوقات املناسبة لتعليم أصحابه وذلك خـشية أن           فالنيب
املراد أنه كان يراعي األوقات يف تعليمهم ووعظهم        : (يصابوا بامللل قال اخلطايب   
   .)٥() املللوال يفعله كل يوم خشية 

                              
  .٤١٩ ص٣فتح الباري ج)  ١(
  .٤٢١ ص٣املرجع السابق ج)  ٢(
  ).٨٨ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (يتعهدنا): يتخولنا) ( ٣(

. وا يتخوهلم باملوعظة والعلم كيال ينفـر باب ما كان النيب ، أخرجه البخاري يف كتاب العلم)  ٤(
  .٢٥ ص١ج

  .٢٣١ ص١١فتح الباري ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

 وفيه رفـق الـنيب    : (وقال اإلمام ابن حجر عند شرحه هلذا احلديث       
بأصحابه وحسن التوصل إىل تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنـشاط ال عـن         

فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعـى       ، ويقتدى به يف ذلك   ، ضجر وال ملل  
   .)١() إىل الثبات من أخذه بالكد واملغالبة

  .ألحوال املخاطبني حلديث داللة عظيمة على مراعاة النيبففي هذا ا

 أن أعرابياً سأل رسـول اهللا     : (وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه      
" فهل لك من إبـل؟    . إنَّ شأن اهلجرة لشديد   ! وحيك: " ؟ فقال  )٢(عن اهلجرة   

فاعمـل مـن وراء     : "قـال . نعم: قال" فهل تؤيت صدقَتها؟  : "قال. نعم: قال
   .)٥(")  ِمن عملك شيئاً)٤(فإن اهللا لن يِترك  . )٣(بحارال

، هلذا األعرايب الذي رغب باهلجرة     يف هذا احلديث تتجلى مراعاة النيب     

                              
  .٢٣٢ ص١١فتح الباري ج)  ١(

وتـرك أهلـه   ، املراد باهلجرة اليت سأل عنها هذا األعرايب مالزمة املدينة مع النيب ): اهلجرة) ( ٢(
  ).١٤ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (ووطنه

شرح النووي : انظر. (رب تسمى القرى البحاروالع، املراد بالبحار هنا القرى): من وراء البحار) ( ٣(
  ).١٠٠ ص١؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ج١٤ ص٧ج

  ).١٤٩ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي ال ينقُصك): فإن اهللا لن يترك) ( ٤(
؛ وأخرجـه  ١١٢ ص٧باب ما جاء يف قول الرجل ويلك ج، أخرجه البخاري يف كتاب األدب)  ٥(

ــ  ) ٨٧(باب حترمي رجوع املهاجر إىل استيطان وطنه حديث رقم          ، مسلم يف كتاب اإلمارة   
  .١٤٨٨ ص٢ج) ١٨٦٥(



  

  

  

 
  

 

 

 وخشي عليه النيب  ، فأخربه بأن أمر اهلجرة شديد     ومالزمة رسول اهللا  
،  عقبيهوأن ينكص على، وال يتمكن من القيام حبقوقها  ، باأل يقوى على احتماهلا   

فأرشده عليه الصالة والسالم بأن يعمل اخلري يف وطنه وحيثما كان فهو ينفعـه              
   .)١(ولن ينقصه اهللا من عمله شيئاً 

 والسنة النبوية املطهرة تزخر بالشواهد اليت يتبني فيها اتصاف رسولنا         
ملا يف ذلك من األثر     ، حيث كان دائماً ما يراعى أحوال املخاطبني      ، ذه الصفة 

وهي وصيته ألصحابه الذين يرسلهم دعـاة       ، لكبري عليهم يف تقبل ما يقولـه     ا
 .للناس إىل دين اإلسالم

                              
  .١٤ ص٧انظر شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(



 

  

  

 
 

 

 
  
  
  
  
  

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

 : يقول اهللا تعاىل                 

                   

                           

       .. )١(.  

وهذه الصفة ضد صفة املنافقني ، فاالحتساب من صفات املؤمنني واملؤمنات
 جاء يف آيات سابقة هلذه اآليات بيان لبعض صفات املنافقني حيث، نافقاتوامل

      :والنهي عن املعروف يقول اهللا تعاىل، فكان منها األمر باملنكر، واملنافقات
                       

                           

            )٢(.   

فاتضح من ذلك أن االحتساب من أهـم صـفات املـؤمنني واملؤمنـات           
واآلداب عامة يف حق الرجـال      ، واالحتساب لـه آداب ال بد من التحلي ا       

ولكن قد يكون التعامل مع النساء خمتلف نوعاً ما عن          ، د سواء والنساء على ح  
التعامل مع الرجال نظراً الختالف املرأة عن الرجل يف الـسمات الشخـصية             

                              
  .٧١: اآلية، سورة التوبة)  ١(
  .٦٧: اآلية، سورة التوبة)  ٢(



 

  

  

 
 

 

   .)١(واالنفعالية والعاطفية
بسبب كثرا واختالف العلمـاء     ، ويصعب حصرها ، وألن اآلداب كثرية  
واليت ، صادر هذه اآلداب  فسأقتصر على م  ، أو ال يكون  ، فيما يكون من اآلداب   

: تتفرع منها باقي اآلداب فقد ذكر بعض العلماء أن مصادر اآلداب ثالث هي            
  . إذ تندرج حتتها باقي اآلداب)٢(وحسن اخللق ، والورع، العلم

                              
حممـد بـن عبـداهللا    للدكتور . ما حتت األقنعة اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف: انظر)  ١(

  .٣٤٧الصغري ص
الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عـن  ، ٣٣٣ ص٢جـ. إحياء علوم الدين للغزايل: انظر)  ٢(

  .٣٣٢ ص١ج. املنكر البن داود



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ العلـم١
لقد سبق وبينا أنه ال بد أن يكون لدى احملتسب من العلم ما يؤهله للقيـام                

وال بـد   ، أو الترك ، سواء باألمر ، لى علم وبصرية  باالحتساب فال حيتسب إال ع    
فينبغي للمحتسب على النساء أن     ، من العناية بذلك عند االحتساب على النساء      

ليـدعو   ،يتأدب بالعلم الشرعي املستمد من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله         
  .النساء على علم وبصرية

ن بل ملّـا    على دعوة النساء وتعليمه    وقد حرص قدوتنا رسول اهلدى    
  : نزل عليه قـول اهللا تعـاىل               )عـمِّ   )١

ـّا  ": وخص وكان ممن خص بعض النساء فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          ملـ
  : أنزلت هذه اآلية              دعا رسـول اهللا 

   وخص أنقذوا أنفسكم من   ! يا بين كعب بن لؤي    :  فقال قريشاً فاجتمعوا فعم
أنقـذوا  ! يا بين هاشـم   . أنقذوا أنفسكم من النار   ! يا بين عبد مناف   . النار

! يا فاطمـة  . أنقذوا أنفسكم من النار   ! يا بين عبداملطلب  . أنفسكم من النار  
 غري أنَّ لكم رمحاً    . )٢(أنقذي نفسك من النار فإين ال أملك لكم من اهللا شيئاً            

                              
  .٢١٤: اآلية، سورة الشعراء)  ١(
فع مكروه يريـده  أي ال تتكلوا على قرابيت فإين ال أقدر على د): فإين ال أملك لكم من اهللا شيئاً) ( ٢(

  ).٨٤ ص٢شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (اهللا تعاىل بكم



 

  

  

 
 

 

   .)٢(  ")١(سأبلُّها ببالهلا
يا صـفية بنـت     ! يا فاطمة بنت حممد   ":  للحديث أخرىوورد يف رواية    

   .)٣( ..."عبداملطلب

حيث مل يقتصر ، بتعليم النساء فتبني من هذا احلديث اهتمام رسول اهللا    
بل خص بعـض النـساء      ، أو على الرجال فقط   ، بدعوته على عامة قومه فقط    

وصفية بنت عبداملطلب عمته ، ة رضي اهللا عنها ابنته    فخص فاطم ، بأمسائهن
وحـرص  ، والسنة مليئة بالشواهد اليت تدل على اهتمـام . رضي اهللا تعاىل عنها  

  .واالحتساب عليهن، على تعليم النساء املصطفى

: فعن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما يف روايته حلديث اخلـسوف قـال       
: قالوا. ورأيت أكثر أهِلها النساء   ، اليوم قطُّ أفظع  وأريت النار فلم أر منظراً ك     "

، يكفـرن العـشري   : قيل يكفرن باهللا؟ قـال    . قال بكفرهن . ِبم يا رسول اهللا؟   
. لو أحسنت إىل إحداهن الدهر كله مثَّ رأت منـك شـيئاً           ، ويكفُرنَ اإلحسان 

                              
شبهت قطيعة الرحم باحلرارة ووصلها بإطفـاء       ، أي سأصلها ): غري أنَّ لكم رمحاً سأبلها ببالهلا     ) (١(

  ).٨٤ ص٢املرجع السابق ج: انظر. (احلرارة بربودة
) ٣٤٨(وأنذر عشريتك األقربني حديث رقم      : باب يف قوله تعاىل   ، أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان    ) ٢(

  .١٩٢ ص١ج)   ٢٠٤(ـ 
ــ  ) ٣٥٠(أخرجه مسلم يف اإلميان باب يف قوله تعاىل وأنذر عشريتك األقربني حديث رقـم               ) ٣(

  .١٩٢ ص١ج) ٢٠٥(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" قالت ما رأيت منك خرياً قط

 شهدت مع رسـول اهللا ": نهما قالوعن جابر بن عبداهللا رضي اهللا ع    
مث قـام  . فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغـري أذاٍن وال إقامـة        . الصالة يوم العيد  
ووعـظ النـاس    . فأمر بتقوى اهللا وحث علـى طاعتـه       . متوكئاً على بالل  

فإن . تصدقن: فقال. حىت أتى النساء فوعظهن وذكرهن    . مث مضى . وذكرهم
 )٣( سعفاء اخلـدين     )٢(ن سطِة النساء    فقامت امرأة م  . أكثركن حطب جهنم  

. )٥( وتكفرن العشري)٤(ألنكن تكثرن الشكَاِة : قال! ِلم يا رسولَ اهللا؟  : فقالت
يلقني يف ثـوب بـالل مـن أقرطتـهن          . فجعلن يتصدقن من حِليهن   : قال

   .)٦( "وخواتيمهن

                              
؛ وأخرجه مـسلم    ٢٨ ص ٢باب صالة الكسوف مجاعة ج    ، أخرجه البخاري يف كتاب الكسوف    ) ١(

.  يف صالة الكسوف من أمر اجلنـة والنـار         ض على النيب    يف كتاب الكسوف باب ما عر     
  .٦٢٦ ص١ج) ٩٠٧(ـ          ) ١٧(حديث رقم 

شرح النووي لـصحيح  : انظر. (أي امرأة من وسط النساء جالسة يف وسطهن): من سطة النساء ) (٢(
  ).٤٤٤ ص٣مسلم ج

  ).٤٤٤ ص٣املرجع السابق ج: انظر. (أي فيها تغري وسواد): سعفاء اخلدين) ( ٣(
  ).٤٤٤ ص٣املرجع السابق ج: انظر. (أي الشكوى): تكثرن الشكاة) ( ٤(
وقال آخرون هو كـل  . ومحله األكثرون هنا على الزوج، هو العشري واملخالط): تكفرن العشري) ( ٥(

املرجـع  : انظـر . (أن جيحدن اإلحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن      : ومعىن احلديث . خمالط
  ).٤٤٤ ص٣السابق ج

  .٦٠٣ ص١ج) ٨٨٥(ـ ) ٤( أخرجه مسلم يف كتاب صالة العيدين حديث رقم ) ٦(



 

  

  

 
 

 

ووعظهـن  ، للنساء ففي هذه األحاديث اتضح كيفية تعليم املصطفى      
فهو خيربهن مبنكر عظيم يقعن     . والعاطفة، ذكريهن حيث خاطب فيهن العقل    وت

قبـل  ، اخربهن بالعقوبة املترتبة عليـه  ، ولشد انتباه النساء هلذا املنكر    ، فيه كثرياً 
ويف احلديث اآلخـر    ، إخبارهن به فذكر أنه رأى النار ورأى أكثر أهلها النساء         

لت النساء عن سـبب هـذه       فتساء، أمرهن بالصدقة ألن أكثر حطب جنهم     
لـو  ، ويكفرن اإلحـسان  ، أن يكفرن العشري   فبني هلن ، العقوبة الكبرية 

قالت ما رأيت منـك     . أُحسن إىل أحداهن الدهر كله مث رأت من زوجها شيئاً         
 واملرأة كما هي عاطفية سـريعة  )١(وما ذاك إال بسبب غلبة عاطفتها      . خرياً قط 

ولـديها  ، يم العقل فهي أيضاً إىل التأثر باحلق أسرعال متيل كثرياً إىل حتك    ، التأثر
، مـا أن خاطبـهن      فـالنيب  )٢(استعداد كبري للعطاء والبذل والتـضحية       

دل ، حىت وجدت تلك الكلمات صدى كبرياً يف نفوسهن       ، وذكرهن، ووعظهن
فلـم ينتظـرن الـذهاب إىل       ، على ذلك سرعتهن باالستجابة لندائه بالتصدق     

فأخذت الواحـدة منـهن تلقـي أقراطهـا         . من حليهن بل تصدقن   ، منازهلن
  .وخواتيمها يف ثوب بالل رضي اهللا عنه وعنهن

، سريعات التـأثر ، شديدات العاطفة، وما زالت نساء املؤمنني يف كل عصر     
  .وباليوم اآلخر إذا ذكرن باهللا وبرسوله

                              
  .٣٤٧حممد الصغري ص. اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف ـ د. ما حتت األقنعة: انظر)  ١(
  .٣٤٧ص، انظر املرجع السابق)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

 بد من وال، وحكم اهللا فيها، فال بد من العلم باملنكرات اليت تقع فيها النساء      
وإجياد األساليب املناسبة لالحتـساب     ، واملنهيات، العلم حبال هؤالء املأمورات   

  .عليهن

، دل على ذلك احلديث السابق    ، خيص النساء ببعض حديثه    وقد كان 
ويف روايـة أخـرى     ، حىت ذهب إىل النساء   ، حيث إنه ما إن انتهى من الرجال      

. فـصلى ، قام يوم الفطر   إن النيب : (للحديث عن جابر  رضي اهللا عنه قال       
وأتـى  ، نـزل  مث خطب الناس فلما فرغ نيب اهللا . فبدأ بالصالة قبل اخلطبة   

يلقـني النـساء    . وبالل باسط ثوبه  . النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بالل      
، ولكن صدقةً يتصدقن ا حينئـذ     . ال. زكاة الفطر؟ قال  : قلت لعطاء . صدقةً

   .)١(ويلقني ويلقني تلقي املرأة فَتخها 
أحقاً على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حـني يفـرغُ            : )٣(  لعطاء    )٢(قلت  

ومـا هلـم ال يفعلـون       .  علـيهم  إنَّ ذلك حلق  ! إي لَعمِري : فيذكرهن؟ قال 

                              
 ٣ج، شرح النـووي لـصحيح مـسلم     : انظر. (معناه ويلقني كذا ويلقني كذا    ): ويلقني ويلقني ) (١(

  ).٤٤٣ص
أخربين عطاء . فإسناد احلديث أخربنا ابن جريج. القائل هو ابن جريج يسأل عطاء): قلت لعطاء) ( ٢(

  ).٤٣٩ ص٣؛ شرح النووي ج٥٢٣ ص٢فتح الباري ج: انظر. (عن جابر
انتـهت  . عطاء بن أيب رباح أبو حممد القرشي موالهم املكي نشأ مبكة ولد يف أثناء خالفة عثمان               ) ٣(

 ٥سري أعـالم النـبالء ج     : انظر. (مكة إليه وإىل جماهد تويف سنة أربع عشرة ومائة        فتوى أهل   
  ).٧٨ص



 

  

  

 
 

 

  .)١()ذلك؟

قال اإلمـام   . يف االهتمام بتعليم النساء    فهنا يظهر تأسي السلف بالنيب    
، وتـذكريهن اآلخـرة   ،  األحاديث استحباب وعظ النـساء     يف هذه : (النووي

، وهذا إذا مل يترتب على ذلك مفسدة      ، وحثهن على الصدقة  ، وأحكام اإلسالم 
   .)٢() وخوف على الواعظ أو املوعوظ أو غريمها

، وما ذكره اإلمام النووي من أن ذلك مشروط مبا إذا مل تترتـب مفـسدة         
حبيث يصل صوت   ،  مكربات الصوت  حيث توجد ، ميكن تالفيها يف هذا العصر    

الواعظ للنساء دون احلاجة للمجئ إليهن؛ أيضاً انتشار املطبوعات اليت يبني فيها            
األحكام اخلاصة بالنساء حبيث تصل للمرأة املـسلمة يف بيتـها دون احلاجـة              

وكذلك األشرطة السمعية اليت فيها مجيع ما حتتاجه حيث تتنوع من           ، للخروج
  .وتذكري وهي ملختلف العلماء والوعاظووعظ ، دروس علمية

بل يتعدى  ، لنساء أمته املعاصرات لـه فقط     ومل يقتصر تعليم املصطفى   
صنفان من أهـل النـار مل       ": يقول، ذلك إىل النساء ممن لسن يف عصره      

ونساء كاسـيات   . قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس       . أرمها
ال يدخلن اجلنـة  ، ن كأسنمة البخت املائلة   رؤوسه، مميالت مائالت ، عاريات

                              
؛ ٥ ص٢أخرجه البخاري يف كتاب العيدين باب املشي والركوب إىل العيد بغري أذان وال إقامة ج)  ١(

  .٦٠٣ ص١ج) ٨٨٥(ــ ) ٣(وأخرجه مسلم يف كتاب صالة العيدين حديث رقم 
  .٤٤٤ ص٣مسلم جشرح النووي لصحيح )  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" وإنَّ رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا. وال جيدن رحيها

لكنه ، حيذر نساء أمته من منكر ال يوجد يف زمانه        ، الرحيم بأمته  فالنيب
، ـ ألجـل احلـذر منـه    سيظهر فيما بعد ـ وهذا من معجزات نبوته 

  .رتبة على فعلة شديدةألن العقوبة املت، واالبتعاد عنه
ال يـدخلن   "أما قولـه  : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا       

وال ، وال يلزم من ذلـك كفـرهن      ، فهذا وعيد شديد  " وال جيدن رحيها  ، اجلنة
بل هن وغريهن مـن     ، إذا منت على اإلسالم   ، خلودهن يف النار كسائر املعاصي    

إن ، ولكنهم حتت مشيئة اهللا   ، ى معاصيهم أهل املعاصي كلهم متوعدون بالنار عل     
  .)٢() وإن شاء عذم، شاء سبحانه عفا عنهم وغفر هلم

على تعليم املرأة ما أخرجه اإلمام مسلم من امرأة جاءتـه          ومن حرصه 
. وهو مل يعطها  ، تقول زوجي أعطاين كذا وكذا    ، تستفتيه بأا تفخر أمام النساء    

إنَّ زوجـي  : أقـولُ : يا رسول اهللا: ( قالتفعن عائشة رضي اهللا عنها أن امرأة      
كالبـس ثـويب    ، املتشبع مبا مل يعطَ   ": فقال رسولُ ، أعطاين ما مل يعِطين   

                              
  .٤تقدم خترجيه ص )  ١(
حممد بن سعد الشويعر . مجع د، جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز)  ٢(

  .٤٤٨ ص٦ج



 

  

  

 
 

 

  .)٢("))١(زور
وقد حرص سلفنا الصاحل على التأدب بالعلم عند االحتساب على النـساء            

  : الذي قال فيه ربـه    متأسني برسول اهلدى          

             )٣(.   

، فها هو اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على جاللة قـدره             
أُتى : (فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، وعلمه يسأل أصحابه عن حكم شرعي    

    ِشممر بامرأة ت٤(ع(  فقام فقال  :  كُمدأنش)باهللا من مسع مـن الـنيب     )٥ يف

                              
املتكثر مبا ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما لـيس           : معناه): املتشبع مبا مل يعطَ كالبس ثويب زور      ) (١(

وهـو  ،  ويتزين بالباطل فهو مذموم كما يذم من لبس ثـويب زور ،عنده يتكثر بذلك عند الناس   
ومقصودة أن يظهر للناس أنه متـصف بتلـك         ، والعبادة والورع ، الذي يلبس ثياب أهل الزهد    

كمن لـبس   . فهذه ثياب زور ورياء وقيل    ، ويظهر من التخشع والزهد أكثر مما يف قلبه       ، الصفة
  ).٣٦٤         ص٧النووي جشرح : انظر.. (ثوبني لغريه وأوهم أما له

أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة باب النهي عن التزوير يف اللباس وغـريه حـديث رقـم                  ) ٢(
  .١٦٨١ ص٢ج) ٢١٢٩(ـ           ) ١٢٦(

  .١٠٨: اآلية، سورة يوسف)  ٣(
  ).٣٦١ ص٧شرح النووي ج: انظر. (هي اليت تفعل الوشم): امرأة تشم) ( ٤(
أو كان نـسيه  ، حيتمل أن يكون عمر مسع الزجر عن ذلك فأراد أن يستثبت فيه): أنشدكم باهللا) ( ٥(

. أو بلغه ممن مل يصرح بسماعه فأراد أن يسمعه ممن مسعه مـن الـنيب                ، فأراد أن يتذكره  
  ).٣٩٣ ص١٠فتح الباري ج: انظر(



  

  

  

 
  

 

 

   ؟)١(الوشم
. ما مسعـت؟  : فقمت فقلت يا أمري املؤمنني أنا مسعت قال       : فقال أبو هريرة  

   .)٤( ) )٣("  وال تستومشن)٢(ال تِشمن ": يقولُمسعت النيب: قال

تثبت من احلكم بـسؤال    ، فعمر رضي اهللا عنه قبل احتسابه على تلك املرأة        
حىت جاءتـه   ، يف الوشم فيمن مسع قول النيب   ، اهللا عليهم أصحابه رضوان   

  .إفادة الصحايب اجلليل أبو هريرة رضي اهللا عنه بذلك
لعـن اهللا  : (ومنه ما جاء عن عبداهللا بن مـسعود رضـي اهللا عنـه قـال     

 )٢( واملتفلجات للحسنِ  )١( والنامصات واملتنمصات    )٦( واملستومشات   )٥(الوامشات

                              
لسان العرب . (ان الشحموهو دخ، ما جتعله املرأة على ذراعها باإلبرة مث حتشوه بالنورة): الوشم) ( ١(

  ).٤٤٦ ص ٦البن منظور  ج
: انظـر . (مث خطاب مجع املؤنث بالنـهي ، وكسر املعجمة وسكون امليم، بفتح أوله): ال تشمن) ( ٢(

  ).٣٩٣ ص١٠فتح الباري ج
  ).٣٩٣ ص١٠املرجع السابق ج. (أي ال تطلنب ذلك): ال تستسومشن) ( ٣(
  .٦٤ ص٧ملستومشة جأخرجه البخاري يف كتاب اللباس باب ا)  ٤(
فاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو حنوها يف ظهر الكف أو املعصم أو الـشفة  ): الوامشة) ( ٥(

. أو غري ذلك من بدن املرأة حىت يسيل الدم مث حتشو ذلك املوضع بالكحل أو النورة فيخـضر                 
  ).٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر(

  ).٣٦١ ص٧ج، املرجع السابق: انظر. ( ا ذلكمن يفعل): املستومشة) ( ٦(



 

  

  

 
 

 

  .املغريات خلق اِهللا
. أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن    : فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا       : قال

واملـستومشات  ، ما حديث بلغين عنك؛ أنك لعنـت الوامشـات        : فأتته فقالت 
ومـايل ال   : فقال عبداهللا . واملغريات خلق اهللاِ  ، واملتفلجات للحسنِ ، واملتنمصات

لقد قرأت ما   : فقالت املرأةُ . اب اهللا ؟ وهو يف كت   ألعن من لعن رسولُ اهللا    
هي املصحف فما وجدتلئن قرأتيه لقد وجدتيه: فقال. بني لوح.  

  : قــال اهللا عــز وجــل             

   )قـال . فإين أرى شيئاً من هذا على امرأتك اآلن       : فقالت املرأة  )٣ :
فجـاءت إليـه    . فدخلت على امرأة عبداهللا فلم تر شيئاً      : قالت. يب فانظري اذه

                                                                           
واملتنمصة اليت تطلب فعـل  ، هي اليت تزيل الشعر من الوجه: النامصة): النامصات واملتنمصات) ( ١(

فال حترم إزالتها بل تـستحب  ، أو شوارب، وهذا الفعل حرام إال إذا نبتت للمرأة حلية. ذلك ا 
  ).٣٦١ ص٧املرجع السابق ج: انظر. (اف الوجهإمنا هو يف احلواجب وما يف أطر، والنهي

وهذا الفعل حرام على الفاعلة . هو أن تربد ما بني أسناا الثنايا والرباعيات): املتفلجات للحسن) ( ٢(
  .واملفعول ا

، وفيه إشارة إىل أن احلرام هو املفعول لطلب احلـسن . يفعلن ذلك طلباً للحسن  : ومعىن للحسن   
 ٧املرجـع الـسابق ج    : انظـر . ( لعالج أو عيب يف السن وحنوه فال بأس        أما لو احتاجت إليه   

  ).٣٦١ص
  .٧: جزء من اآلية، سورة احلشر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

   .)٢( ) )١(أما لو كان ذلك مل جنامعها : فقال. ما رأيت شيئاً: فقالت
حيث استطاع الـصحايب    ، ويف هذا احلديث يظهر أثر العلم يف االحتساب       

حيث حدث  ، لةاجلليل عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه بعلمه إقناع املرأة السائ          
، يغرين خلق اهللا  ، فيه لعن ألصناف من النساء    حبديث مسعه من رسول اهللا    

فتأيت امرأة بلغها ذلك تتثبت ـ ويتضح من هذا  ، أو التفلج، بالوشم أو النمص
حرص نساء السلف على معرفة ما خيصهن من أحكام ـ فتسأل عبـداهللا بـن    

وهذا ،  من لعن رسول اهللا مسعود رضي اهللا عنه عن ذلك فيخربها أنه يلعن        
فقالت املرأة وهي قارئة للقرآن أـا قـرأت     . األمر موجود يف كتاب اهللا تعاىل     

إن كنـت   : فيخاطبها عبداهللا رضي اهللا عنه بقوله     . القرآن فلم جتد ما حيدث به     
  :وهو قول اهللا عز وجـل     . قرأتيه فقد وجدتيه        

              ففيه أمر إهلي بإطاعة رسوله    الذي ال ينطـق
  .بل يبلغ عن ربه سبحانه وتعاىل، عن اهلوى

فيستطيع إقنـاع   ، واادلة، فيحتاج احملتسب للعلم ليكون مستعداً للمناقشة     

                              
. مل نصاحبها بل كنا نطلقهـا ونفارقهـا  : معناه: قال مجاهري العلماء): لو كان ذلك مل جنامعها) ( ١(

  ).٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر(
؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اللباس ٦٣ ص٧باب املتنمصات ج، تاب اللباسأخرجه البخاري يف ك)  ٢(

ـــ  ) ١٢٠(حديث رقم   .. باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة      ، والزينة
  . واللفظ ملسلم١٦٧٨ ص٢ج) ٢١٢٥(



 

  

  

 
 

 

  .احملتسب عليهن

 وحـذر منـها أصـحابه     ، وهذه املنكرات اليت حذر منها رسول اهللا      
على الرغم مـن    ، رضوان اهللا عليهم من بعده ما زالت تنتشر يف أوساط النساء          

فالنمص وهو إزالة شعر احلاجني وكذا الوجه ـ إذا مل   ، قوة األدلة اليت حتَرمها
يظهر للمرأة شعر كاللحية والشارب فتحتاج إزالته ـ ما زال ينتشر يف أوساط  

، والـدعاة ،  من حتذير العلمـاء    النساء وبكثرة يف السنوات األخرية على الرغم      
  .من هذا املنكر وغريه من منكرات النساء، واحملتسبني واحملتسبات

ومما يدل أيضاً على اهتمام الصحابة بالعلم قبل االحتساب ما أخرجه اإلمام            
أتني نسوة من أهل محص عائشة      : (أمحد وأبو داود عن عطاء بن أيب رباح قال        

لعلكن من النـساء اللـوايت    : ة رضي اهللا عنها   فقالت هلن عائش  ، رضي اهللا عنها  
أمـا  : فقالت هلن عائشة رضي اهللا عنها     . إنا لنفعل : فقلن هلا ، يدخلن احلمامات 

غـري   يف )١(أميا امرأة وضعت ثياا     ": يقولإين مسعت رسول اهللا   
   .)٣(")  ما بينها وبني اهللا)٢(بيت زوجها هتكت

                              
 العرب لسان: انظر. (خلعته: قال ابن منظور وضعت املرأة مخارها. أي خلعتها): وضعت ثياا) ( ١(

  ).٤٥٥          ص٦ج
  ).٣٠٣ ص٦لسان العرب ج: انظر. (خرق الستر عما وراءه: اهلَتك): هتكت) ( ٢(
) ١(؛ وأخرجه اإلمام أبوداود يف كتاب احلمـام بـاب رقـم    ٢٦٧ ص٦أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٣(

صـحيح  : انظر. (وقال األلباين عن هذا احلديث صحيح     . ٣٠١ ص ٢ج) ٤٠١٠(حديث رقم   
. املستدرك على الـصحيحني   : انظر(وروى حنوه اإلمام احلاكم     ). ٧٥٨ ص ٢يب داود ج  سنن أ 

  ).٢٨٨ ص٤كتاب األدب ج



  

  

  

 
  

 

 

حيـث  ، رضي اهللا عنها يف االحتـساب     وهنا يتبني فقه أم املؤمنني عائشة       
فلما تأكد لديها أن ممن يفعلن ذلـك        ، سألت عن حاهلن أوالً قبل االحتساب     

وهو دخول احلمامات ـ وليس املقصود هنا حرمة احلمام وإمنا وضـع   ، املنكر
الثياب حيث كانت النساء يضعن ثيان يف هذه احلمامات العامة مما يترتب عليه          

فكان أن أنكرت عليهن ذلك الفعـل    . مام النساء األخريات  انكشاف عوران أ  
وما كان حيدث يف السابق يف احلمامات العامة        . مستدلة بقول املصطفى  

حيث ، واملشاغل النسائية ، حيدث يف زماننا احلاضر فيما يسمى مبراكز التجميل       
حيث تتـساهل أصـناف مـن       ، حيصل فيها كشف للعورات بدعوى التجمل     

  .)١( العورة أمام املُقَينة بكشف، النساء
ويف احلديث السابق اتضح اهتمام أم املؤمنني رضي اهللا عنها بـالعلم قبـل              

وقـد  ، االحتساب بدا ذلك من سؤاهلا عن حال احملتسب عليهن قبل االحتساب   
سبق بيان أن من شروط االحتساب العلم باملعروف واملنكر والتمييـز بينـهما             

   .)٢(وحال املنهي وكذلك العلم حبال املأمور 
وكذلك استدالهلا على حرمة املنكر الذي تفعله تلك النسوة حبديث عـن            

إذ أن حفـظ احملتـسب      ، وهذا كفيل بإقناع احملتسب عليهن    رسول اهللا 
لألدلة من الكتاب والسنة كفيل بإجياد القبول الحتسابه مـن قبـل احملتـسب              

                              
  ).٣٥٦ ص٥لسان العرب ج: انظر. (هي اليت تقوم بتزيني النساء): املُقَينة) ( ١(
  .٥٥األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

  .أو هوى، ممن ليس يف قلون مرض من شبه، عليهن
منه ما جاء أن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما كان يفيت بعدم جواز لبس               و

فعلم أن أم املؤمنني عائـشة      ، وكان يقطع اخلفني للمرأة احملرمة    ، اخلفني للمحرم 
أنه رخـص بـذلك     وتروي عن النيب  ، رضي اهللا عنها تفيت خبالف ذلك     

  .فرجع يف فتواه تلك، للنساء
إن عبداهللا ـ يعين ابن عمر ـ كـان    : (ننهفقد روى اإلمام أبو داود يف س

 مث حدثته صفية بنت أيب عبيـد     )١(يصنع ذلك؛ يعين يقطع اخلفني للمرأة احملرمة        
قد كان رخص للنـساء  أن رسول اهللا : أن عائشة رضي اهللا عنها حدثتها     

   .)٢() يف اخلفني فترك ذلك
حايب اجلليل  إذ حينما بلغ الص   ، دل هذا احلديث على اهتمام السلف بالعلم      

الذي كان يفيت خبالفـه     ، عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما هذا احلكم الشرعي        
  .وحيتسب به على النساء، تراجع عما يفىت به

                              
. فني بقطعهما أسفل من كعبيه؛ ألنه إذا قطعهما أسفل الكعبني صارا شبيهني بالنعلأمر البس اخل)  ١(

 ـ طبع املكتبة  ٢٧٨ ص٥انظر عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب العظيم آبادي ج(
  ).السلفية باملدينة

ـ ، كتاب احلج، سنن أيب داود املطبوع مع عون املعبود)  ٢(  ١٨١٤م باب ما يلبس احملرم حديث رق
صحيح سنن أيب داود حـديث  : انظر. ( وقال األلباين عن هذا احلديث بأنه حسن  ٢٧٧ ص ٥ج

لكن رواية  ) إسناده صحيح (وقال الشيخ أمحد شاكر     ). ٣٤٥ ص ١ج) ١٨٣١ـ  ١٦١٦(رقم  
مسند اإلمام أمحـد    : انظر. (اإلمام أمحد إىل قد كان رخص للنساء يف اخلفني بدون فترك ذلك           

  ). ٣٠ ص٧ج) ٤٨٣٦(قم الرواية بتحقيق أمحد شاكر ر



  

  

  

 
  

 

 

وطلب العلم أوالً   ، لذا ينبغي على احملتسبني واحملتسبات االهتمام ذا اجلانب       
  .قبل االحتساب إذ أن االتصاف ا من أهم والزم الصفات للمحتسب



 

  

  

 
 

 

  :الــورعـ ٢
 ألن  )١() خوفاً من الوقـوع يف احملرمـات      ، اجتناب الشبهات : (الورع هو 

كمـا أخـرب بـذلك     ، وعرضه، مما حيتاط به املرء لدينه    ، االبتعاد عن الشبهات  
: يف احلديث الذي رواه النعمان بن بشري رضي اهللا عنهما قـال           املصطفى

 وبينهما مشبهات   )٢( بين   احلالل بين واحلرام  ": يقولمسعت رسول اهللا  
ـُشبهاِت     )٤( ال يعلمها كثري من الناس       )٣(  اسـتربأ لدينـه     )٥( فمن اتقى امل

 يوشـك أن    )١( ومن وقع يف الشبهاِت كراع يرعى حول احلمى          )٦(وعرضه  

                              
 ـ طبع دار الريان للتـراث   ٤٢٥حتقيق إبراهيم األبياري ص، التعريفات لعلي بن حممد اجلرجاين)  ١(

  .بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع
 ١فتح البـاري ج : انظر. (أي يف عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة): احلالل بين واحلرام بين) ( ٢(

  ).١٥٤ص
)٣ ) (اتهبشاملرجع السابق : انظر. (أي شبهت بغريها مما مل يتبني به حكمها على التعيني): وبينهما م

  ).١٥٤         ص١ج
أن معرفة حكمها ممكـن  " كثري"ومفهوم قوله . أي ال يعلم حكمها): ال يعلمها كثري من الناس) ( ٤(

وقد تقع هلم حيـث     ، ذا يف حق غريهم   فالشبهات على ه  ، لكن للقليل من الناس وهم اتهدون     
شرح النووي لصحيح مـسلم     : ؛ وانظر ١٥٤ ص ١فتح الباري ج  : انظر. (ال يظهر هلم ترجيح   

  ).٣٣ ص٦ج
  ).١٥٥ ص١فتح الباري ج: انظر. (أي حذر منها): فمن اتقى املشبهات) ( ٥(
مـن مل يعـرف   ألن ، وعرضه من الطعن فيـه ، أي برأ دينه من النقص): استربأ لدينه وعرضه) ( ٦(

  ).١٥٥ ص١فتح الباري ج: انظر. (باجتناب الشبهات مل يسلم لقول من يطعن فيه



  

  

  

 
  

 

 

أال وإنَّ يف   ، أال وإنَّ لكل ملك محى أال وإنَّ محى اهللا يف أرضه حمارمه           ، يواقعه
 إذا صلحت صلح اجلسد كُلُه وإذا فسدت فَسد اجلَـسد           )٢(سد مضغة   اجل

   .)٣(" أال وهي القلب، كله
  .هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم

وقد أمجع العلماء على عظم وقع هذا احلديث وكثـرة   : (قال اإلمام النووي  
   .)٤() مفوائده وأا أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسال

، واملـشرب ، قد نبه فيه على صالح املطعـم   أن النيب ، وسبب أمهيته 

                                                                           
شبه من يقع بالشبهات بالراعي الذي يرعـى  ): ومن وقع يف الشبهات كراع يرعى حول احلمى) ( ١(

وهي أن ملوك العرب كانوا حيمـون ملراعـي         ، حول احلمى ويف اختصاص التمثيل بذلك نكته      
فمثل هلم الـنيب    ، يتوعدون من يرعى فيها بغري إذم بالعقوبة الشديدة       ،  خمتصة مواشيهم أماكن 

    فاخلائف من العقوبة املراقب لرضا امللك يبعد عن ذلـك احلمـى           ،  مبا هو مشهور عندهم

وغري اخلائف املراقـب    ، فبعده أسلم لـه ولو أشتد حذره     ، خشية أن تقع مواشية يف شيء منه      
أو ميحل املكـان  ، فال يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغري اختياره       ، يقرب منه ويرعى من جوانبه    

، فاهللا سبحانه هو امللك حقـاً ، الذي هو فيه ويقع اخلصب يف احلمى فال ميلك نفسه أن يقع فيه           
  ).١٥٦ ص١فتح الباري ج: انظر. (ومحاه حمارمه

  ).١٥٦ ص١فتح الباري ج: انظر. (أي قدر ما ميضغ): مضغة) ( ٢(
 اللفظ له؛ وأخرجـه  ١٩ ص١باب فضل من استربأ لدينه ج، خرجه البخاري يف كتاب اإلميانأ)  ٣(

) ١٥٩٩(ــ   ) ١٠٧(مسلم يف كتاب املساقاة باب أخذ احلالل وترك الشبهات حديث رقم            
  .١٢١٩ ص٢ج

  .٣٢ ص٦شر ح النووي لصحيح مسلم ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

، ففيها صيانة الدين مـن الـنقص      ، وأنه ينبغي ترك الشبهات   ، وامللبس وغريها 
   .)١(والعرض من كالم الناس فيه 

  أما كيف يكون إتيان الشبهات سبباً يف نقص الدين؟
، حلرام وإن مل يكن متعمداً    قد يصادف ا  ، أنه بسبب كثرة تعاطي الشبهات    

، فيأيت شبهة، وقد يعتاد التساهل بسبب إتيانه الشبهات. وقد يأمث بذلك إذا قصر   
  .)٢( ذلك إىل الوقوع يف احلرام عمداًوهكذا حىت يؤدي به، مث أخرى أغلظ منها

يؤدي ذلـك   ، فنتيجة التساهل ببعض الشبهات   ، وهذا من األمور املشاهدة   
بل جيرؤه ذلك إىل مزيد مـن       ،  ال يقف األمر عند هذا احلد      مث، إىل اعتياد إتياا  

كما قال ابن القيم رمحه اهللا يذكر اآلثار الـسيئة          . الشبهات حىت يقع يف احلرام    
حىت يعز على   ، ويولد بعضها بعضاً  ، أن املعاصي تزرع أمثاهلا   : ومنها: (للمعاصي

قوبـة الـسيئة    إن من ع  ، كما قال بعض السلف   . العبد مفارقتها واخلروج منها   
   .)٣(...) السيئة بعدها وإن من ثواب احلسنة احلسنة بعدها

ويكون ذلك بتـرك    . هو الورع ، فاحلاجز الذي يقف بني املرء وبني احلرام      
، فهـو للمحتـسبني   ، الشبهات وهذا األمر وإن كان مهماً لسائر املـسلمني        

                              
  .٣٣٤ ص١ر البن داود جالكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنك: انظر)  ١(
  .٣٤ ص٦شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ٢(
.  طبع مكتبـة الريـاض احلديثـة   ٥١اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم ص)  ٣(

  .م١٩٧٢هـ ـ    ١٣٩٢



  

  

  

 
  

 

 

بـسبب  ، ألم قد نصبوا أنفسهم قدوة لآلخـرين      ، واحملتسبات من باب أوىل   
وهم حمل النقد والتجريح إذا     ، فهم يراقبون سلوكهم قبل أقواهلم    ، أمرهم ويهم 

فينبغي هلم االلتزام ذا األدب الرفيع الذي يصونون       ، بدر منهم ما خيالف أقواهلم    
  .به دينهم من النقص وأعراضهم من كالم الناس فيها

 علـم عمـل     فما كل من  ، الورع لريدعه عن خمالفة معلومه    : (قال الغزايل 
، وزائد على احلد املأذون فيه شـرعاً ، بل رمبا يعلم أنه مسرف يف احلسبة ، بعلمه

   .)١() ولكن حيمله عليه غرض من األغراض
ولذا ، متتد إىل أهاليهم واحمليطني م    ، ومراقبة الناس للمحتسبني واحملتسبات   

أن لـسن   بآيات قرآنية أرشدهن فيها إىل      فقد أدب اهللا تعاىل نساء النيب     
، فلذا جيب عليهن االلتزام بآداب اإلسالم ، بل هن من بيت النبوة    ، كسائر النساء 

مث بين أنه من تأت منـهن بفاحـشة فـإن اهللا       ، كون قدوة لنساء العامل أمجع    
يضاعف هلا العقوبة ضعفني وما سبب ذلك إال ملكانتها القريبـة مـن رسـول     

  .اهللا

 : يقـــول اهللا تعـــاىل                   

                     

                     

                              
  .٣٣٣ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(



 

  

  

 
 

 

                            

                   

 ...  )١(.   

ملا كانت حملتـهن رفيعـة      : (قال اإلمام ابن كثري عند تفسريه هذه اآليات       
وحجـان  ،  صـيانة جلنـان    ،ناسب أن جيعل الذنب لو وقع منهن مغلظـاً        

  .)٢()الرفيع
فكان احملتسب يبدأ بنفسه وأهـل بيتـه        ، وقد اهتم سلف هذه األمة بذلك     

ضاعفة ملن خيـالف    بل إن عمر رضي اهللا عنه قد جعل عقوبة أهل بيته م           . أوالً
فقد كان . وعدم خمالفتهم، وذلك حرصاً منه على امتثاهلم  ، منهم ما أمر الناس به    

، إين يت الناس عن كذا وكـذا      : (إذا ى الناس عن شيء مجع أهل بيته فقال        
ال أجد أحداً مـنكم     ! وأمي اهللا . وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطري إىل اللحم       

   .)٣() وبة ضعفنيفعله إال أضعفت لـه العق
، واحملتسبات على النـاس عمومـاً     ، وهذا مما ينبغي أن يتنبه لـه احملتسبون      

وقد سبق ومر معنا حديث عبداهللا بن مسعود رضي اهللا          ، وعلى النساء خصوصاً  

                              
  .٣١ـ ٢٩: اآليات، سورة األحزاب)  ١(
  .٤٦٤ ص٣ن العظيم جتفسري القرآ)  ٢(
  .١٠٧تقدم خترجيه ص)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

 وملّا حجها عبداهللا رضـي اهللا عنـه         )١(، عنه الذي ناقش فيه امرأة من بين أسد       
فلما ، فأمرها بأن تذهب وتنظر   . امرأتك اآلن قالت فإين أرى شيئاً من هذا على        

فبين هلا أا لو رأت على امرأتـه        ، ذهبت ونظرت عادت وقالت ما رأيت شيئاً      
  .من ذلك شيئاً لفارقها وطلقها

وأن ما ذكره عبداهللا    ، الشاهد من هذا أن املرأة ملا تيقنت من صحة احلديث         
مع أن فعلهم   . أهل بيته لـه  بن مسعود رضي اهللا عنه يعترب حمرماً احتجت بفعل          

وهو أيضاً أمر ال يعنيها لكـن فيـه   . لذلك أو تركه لن يغري من حكم اهللا شيئاً       
األمر اآلخر قولـه أما لو كان ذلك       . داللة على مراقبة الناس للمحتسب وأهله     

أي نطلقها فيتضح عنايتهم بأهاليهم أوالً إذ أن أسرهم مطبقة لألمر           . مل جنامعها 
  . فيهالذي حيتسبون

وال أثـر يف  ، وعمل احملتسب بعلمه ومبا يدعوا إليه يعترب من عالمات الورع   
إضافة للوعيد الشديد املتوعد بـه مـن        . دعوة واحتساب مل يلتزم صاحبها ا     

خيالف فعله قولـه كما جاء يف احلديث الذي رواه أسامة بن زيد رضـي اهللا               
 يوم القيامة فيلقى يف     جياء بالرجل ": يقولمسعت رسول اهللا  : عنهما قال 

يف النار فيدور كما يدور احلمار برحاه فيجتمع أهلُ النـار    النار فتندلق أقتابه  
ما شأنك؟ أليس كنت تأمر باملعروف وتنهى عـن         . أي فالن : عليه فيقولون 

                              
  .١٣٤انظر ص )  ١(



 

  

  

 
 

 

   .)١(" كنت أمركم باملعروف وال آتيه وأاكم عنه وآتيه: قال. املنكر
فال ، اف يف احلسبة عن احلد املأذون فيه شرعاً       ومن الورع أيضاً عدم اإلسر    

 وهي كون   )٢(بد من االلتزام بالضوابط الشرعية اليت ذكرها العلماء وسبق بياا           
فاإلجيايب فعل أمر   ، واملنكر ذو وجهني سليب وإجيايب    . األمر احملتسب عليه منكراً   

   .)٣(والسليب ترك أمر قد أمرت الشريعة بفعله ، قد ت الشريعة عنه
وسنة ، وال يتم معرفة ذلك إال بالعلم الشرعي املستمد من كتاب اهللا تعاىل           

، واملنكر، فال بد من العلم باملعروف    : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    . رسوله
   .)٤() والتمييز بينهما

. فليس لـه اإلنكار على منكر قـد مـضى        . وأن يكون موجوداً يف احلال    
  . بغري جتسسوكذلك جيب أن يكون ظاهراً

بل ال بد من التثبت والتحري وعـدم        ، فليس للمحتسب أن حيتسب بظنه    
 : العجلة يقول اهللا تعاىل                             

                         )٥(.   

                              
  .١١١تقدم خترجيه ص)  ١(
  .انظر املبحث األول من الفصل األول من هذا البحث)  ٢(
  .١٧٩أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص: انظر)  ٣(
  .٥٥األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٤(
  .٦: اآلية، جراتسورة احل)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

باإلضـافة  ، وإيقاع الضرر م، ألن االحتساب بالظن يؤدي إىل ظلم الناس     
وهذا مما يضر بسمعة    . ونظامية، شرعية، إىل وقوع احملتسب يف جتاوزات كثرية     

  .احملتسب بل واحملتسبني عموماً

 : واهللا سبحانه وتعـاىل يقـول                     

             ....  )١(.   

، والتنقيب عن عورام اليت مل تظهـر      ، وليس للمحتسب تتبع أخبار الناس    
وهذا وإن  ، ألنه يعترب من الزيادة عن احلد املأذون فيه شرعاً        ، فإن فعل ذلك حمرم   

، فهو مطلوب مع النساء بـشكل أخـص       ، كان احملتسب مأمور به بشكل عام     
فكيف تـؤمر   ، فاملرأة مطلوب منها االحتشام والتستر    ، وذلك خلصوصيته املرأة  

وإن كان اإلسالم قد كفل لإلنسان حقـه        ، مث يؤذن يف التجسس عليها    . بذلك
. والتنقيب عن عوراته الـيت مل تظهـر       ، وحرم على الناس تتبع أخباره    ، وحريته

 باب أوىل إذ لو فُِتح ذلك لفتح على املسلمني باب شـر   فاملرأة يف كل ذلك من    
  .واستغله الفساق للنيل من نساء املؤمنني

فليس لـه أن حيمل النـاس      ، ومن الضوابط أن يكون معلوماً بغري اجتهاد      
   .)٢(على اجتهاده 

                              
  .١٢: اآلية، سورة احلجرات)  ١(
  .٤٠تقدم بيان هذا يف ص)  ٢(



 

  

  

 
 

 

ال يريـد   ، ومن الورع أن يكون احتسابه هللا تعاىل وحده خملصاً لـه بذلك          
وصدق النصيحة  ، بل يكون مهه إزالة املنكر    ، راض الدنيا بذلك أي غرض من أغ    

  .للمحتسب عليهن بدافع اخلوف عليهن من عذاب اهللا تعاىل
إن خشي من ذلك أن تـؤثر علـى         ، ومن الورع تقليل العالئق مع الناس     

وإذا كان هدفه من ذلـك      ،  ويسكت عن إنكاره عليهم    )١(، احتسابه فيداهنهم 
  .ة هذه املنكرات فهذا ال بأس بهمعرفتهم ومعرفة الطرق ملعاجل

إذ ، لذا ينبغي على احملتسبني واحملتسبات على النساء التأدب ذا اخللق الرفيع   
، حمل مراقبة احملتـسب علـيهن  ، وأهاليهم، أن احملتسبني واحملتسبات على النساء   

وكذلك استفادم  ، والتأدب به من األسباب اليت تؤدي إىل جناحهم يف مهمتهم         
  .نفسهم بتخلقهم ذا اخللق الرفيعيف خاصة 

                              
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣٣٤ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ١(

  .١٤؛ معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص٣٤٠، ٣٣٧ ص١البن داود ج



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ حسن اخللق٣
يعترب االتصاف حبسن اخللق من أكرب العوامل اليت تساعد احملتسب يف كسب     

إذ أن اتصافه بذلك جيعل احملتسب عليهم يـستمعون لقولـه           ، احملتسب عليهم 
خالفاً ملن  ، ألن النفوس جمبولة على حب من أتاها برفق ولني        ، ويستجيبون لـه 

 : وهذا ما أمنت اهللا تعاىل به نبيـه       . يها بغلظة وشدة  يأت       

                    ...)١(.   

فهو مع النساء مـن  ، وإن كان جيب التحلي ذا األدب مع احملتسب عليهم     
، والرفـق ، فتحتاج إىل اللـني   ، املرأة برقة العاطفة  وذلك التصاف   ، باب أوىل 

ورفق بـشكل   ، كان يتعامل مع النساء برمحة    والنيب، واملدارة يف التعامل  
واإلمام ، والسري، يتضح ذلك من النصوص الواردة عنه يف كتب احلديث     ، خاص

وأمر ، للنساءمسلم رمحه اهللا بوب باباً يف كتاب الفضائل أمساه رمحة النيب          
  .وسأورد بعض النصوص اليت تدل على ذلك، لسواق مطاياهن بالرفق نا

كان يف سفر وكان غالم أن النيب : (فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه      
 يا أجنشة سوقَك    )١(رويدك  ": فقال النيب  . )٢(حيدو ن يقال لـه أجنشة      

                              
  .١٥٩:  جزء من اآلية،سورة آل عمران)  ١(
غالم حبشي يكىن أبا مارية وأخرج الطرباين من حديث واثلة أنه كان ممن نفاهم الـنيب  ): أجنشة) ( ٢(

 ٥٦٠ ص١٠ ؛ فتح الباري ج٦٧ ص١اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر( من املخنثني.(  



 

  

  

 
 

 

   .)٣( " )٢(بالقوارير 

بأن يساق ن كمـا يـساق       فأمر  ، شبه النساء بالقوارير  فالرسول
بالقوارير لو كانت حممولة على اإلبل ويف رواية أخرى للحديث عنـد اإلمـام          

،   فهن كـالقوارير يف الرقـة       )٤(" ال تكسر القوارير  ! رويداً يا أجنشة  ": مسلم
  .فلذا أمر بأن يعاملن برقة ولطف. وضعف البنية، واللطافة

 بالنساء  )٥(استوصوا  ": باإلحسان إىل النساء فقال   وقد أوصى النيب  

                                                                           
ـ : انظر. (أي أمهل وتأنّ وهي مبعىن الرفق): رويدك) ( ١(  ٢ب احلـديث واألثـر ج  النهاية يف غري

  ).٥٦١ ص١٠؛ فتح الباري ج٢٧٧ص
، كين عن النساء بالقوارير لرقتـهن : وقال الرامهرمزي. يعين ضعفة النساء: قال قتادة): القوارير) ( ٢(

: وقيل املعـىن  ، وضعف البنية ، واللطافة، والنساء يشبهن القوارير يف الرقة    ، وضعفهن عن احلركة  
  ).٥٦١ ص١٠فتح الباري ج: انظر. ( حممولة على اإلبلسقهن كسوقك القوارير لو كانت

 واللفظ له؛ ١٢١ ص٧أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب املعاريض مندوحة عن الكذب ج)  ٣(

 للنساء وأمر السواق مطاياهن بـالرفق       وأخرجه مسلم يف كتاب الفضائل باب رمحة النيب         

  .١٨١١ ص٢ج) ٢٣٢٣(ـ         ) ٧٠(ن حديث رقم 

ــ  ) ٧٣(حديث رقم ...  للنساءباب رمحة النيب ، أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب الفضائل)  ٤(
  .١٨١٢ ص٢ج) ٢٣٢٣(

؛ فـتح البـاري   ٣٢١ ص٥لسان العرب البن منظور ج: انظر. (تواصوا ن: معناه): استوصوا) ( ٥(
  ).٤٢٤ ص٦ج



  

  

  

 
  

 

 

 فـإن   )٢( وإن أعوج شيء يف الضلع أعـاله         )١(فإن املرأة خلقت من ضلع      
   .)٤(" فاستوصوا بالنساء،  وإن تركته مل يزل أعوج)٣(ذهبت تقيمه كسرته 

حيـث  ، ورمحته بالنـساء  فمن هذا احلديث يتبني كمال لطف النيب      
ويف هذا  : (رحه هلذا احلديث  قال اإلمام النووي عند ش    ، يوصي باإلحسان إليهن  
، والصرب علـى عـوج أخالقهـن      ، واإلحسان إليهن ، احلديث مالطفة النساء  
   .)٥() وكراهة طالقهن بال سبب، واحتمال ضعف عقوهلن

وارفقوا ، أقبلوا وصييت فيهن واعملوا ا    : معناه: (أما اإلمام ابن حجر فقال    

                              
. وقيل من ضلعه القصريفيه إشارة إىل أن حواء خلقت من ضلع آدم األيسر ): خلقت من ضلع) ( ١(

  ).٤٢٤ ص٦فتح الباري ج: انظر(
املرجع : انظر. (قيل فيه إشارة إىل أن أعوج ما يف املرأة لساا): وإن أعوج شيء يف الضلع أعاله) ( ٢(

  ).٤٢٥ص٦السابق ج
قيل هو ضرب مثل للطالق أي إن إردت منها أن تترك إعوجاجهـا  ): فإن ذهبت تقيمه كسرته) ( ٣(

: يؤيده قوله يف رواية األعرج عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عند مـسلم             .  إىل فراقها  أفضى األمر 
). ٤٢٥ ص٦املرجـع الـسابق ج  : انظـر ". (وكسرها طالقهـا ، وإن ذهبت تقيمها كسرا  "

ــ  ) ٥٩(باب الوصية بالنـساء حـديث رقـم        ، واحلديث أخرجه مسلم يف كتاب الرضاع     
  .١٠٩١ ص٢ج) ١٤٦٨(

 ٤ج... باب خلِق آدم وذريِتِه صلْصاٍل طني خِلـطَ برمـلٍ  ،  كتاب األنبياءأخرجه البخاري يف)  ٤(
وأخرجه مسلم يف كتاب الرضاع باب الوصية بالنـساء حـديث رقـم             ،  واللفظ له  ١٠٣ص

  .١٠٩١ ص٢ج) ١٤٦٨(ـ )٦٠(
  .٣١٥ ص٥شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

   .)١() وأحسنوا عشرن، ن

وقـد تكـررت    ، بالنساء على اهتمام النيب   وهذا يدل داللة واضحة   
فعن أيب هريرة رضي    ، واإلحسان إليهن ، لرجال أمته بالعناية ن   وصاياه

 مؤمن مؤِمنةً إن كره منـها       )٢(ال يفْرك" :   قال رسول اهللا  . اهللا عنه قال  
   .)٣(" خلُقاً رضي منها آخر

ألن ،  نسائهمرجال أمته بعدم بغضففي هذا احلديث يوصي الرسول    
فإن وجد  ، فقد ال جتتمع يف املرأة مجيع الصفات اليت يطلبها        ، اإلنسان ال يكتمل  
فقد تكـون شرسـة     ، قد جيد فيها صفات حسنة يرتضيها     ، فيها صفة يكرهها  

   .)٤(أو رفيقة به ، أو عفيفة، أو مجيلة، لكنها دينة، اخللق

أن امـرأة  (نـه  بالنساء ما رواه أنس رضي اهللا ع  ومما يدل على رفقه   
يـا أم  ": فقـال . إنَّ يل إليك حاجة! يا رسول اهللا: كان يف عقلها شيء فقالت  

 فخال معهـا يف     "حىت أقضي لك حاجتك   ، انظري أي السكك شئت   ! فالن

                              
  .٤٢٤ ص٦فتح الباري ج)  ١(
  ).٤٤١ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي ال يبغض): ال يفرك) ( ٢(
 ٢ج) ١٤٦٩(ــ   ) ٦١(باب الوصية بالنساء حديث رقـم       ، أخرجه مسلم يف كتاب الرضاع    ) ٣(

  .١٠٩١ص
  .٣١٥ ص٥ج. شرح النووي: انظر)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() بعض الطرق حىت فرغت من حاجتها

دل علـى ذلـك قـول    ، ذه املرأةيظهر يف هذا احلديث رفق النيب  
بل يدعوها بأم فالن تكرمياً     ، ومع ذلك يستجيب هلا   ، يئاًالراوي أن يف عقلها ش    

بل ويطلب منها أن حتدد هي املكان املناسب لتحدثه         ، وإشعاراً منه مبكانتها  ، هلا
  .مبا تريد

وعندي جاريتان دخل رسول اهللا  : (وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
دخل أبو بكـر  ف. وحول وجهه. فاضطجع على الفراش . )٢(تغنيان بغناء بعاث   

 ؟ فأقبل عليه رسـول     )٣(مزمار الشيطانُ عند رسول اهللا    : وقال. فانتهرين
فلما غفل غمزما فخرجتا وكان يوم عيد يلعـب         ". دعهما: "فقالاهللا

تشتهني : "وإما قال فإما سألت رسول اهللا   .  واحلراب )٤(السودان بالدرِق   
دونكم يا  ": وهو يقول . دي على خده  خ. فأقامين وراءه . فقلت نعم " تنظرين؟

                              
) ٧٦( من الناس وتربكهم به حديث رقم باب قرب النيب ، أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل)  ١(

  .١٨١٢ص ٢ج) ٢٣٢٦(ـ 
: انظـر . (يوم جرت فيه بني قبيليت األنصار ـ األوس واخلزرج ـ يف اجلاهلية حـرب   ): بعاث) ( ٢(

  ).٤٥٢ ص٣شرح النووي لصحيح مسلم ج

وأهـل الفـضل   . فيه أن مواضع الصاحلني: قال النووي): مزمار الشيطان عند رسول اهللا ) ( ٣(

  ).٤٥٢ ص٣شرح النووي ج (.تنـزه عن اهلوى واللغو وحنوه وإن مل يكن فيه إمث
  ).٣٧٧ ص٢انظر لسان العرب ج. (نوع من الترسِة): الدرِق) ( ٤(



 

  

  

 
 

 

   .)٢( ")فاذهيب: قال. حسبك؟ قلت نعم: حىت إذا مللت قال " )١(بين أرفدة 

، والرمحـة ، من حـسن التعامـل  يف هذا احلديث بيان ما كان عليه    
فها هو يأمر الصديق رضي اهللا عنه بأن يدع اجلاريتني          ، والشفقة والرفق بالنساء  

إنَّ ! يا أبابكر : "ويف رواية أخرى للحديث قال    ،  عيد ألنه يوم ، وشأما
   .)٣(" لكل قوٍم عيداً وهذا عيدنا

أن يستر أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها بردائـه   بل بلغ من رفقه 
وتطلـب هـي    ، ويتركها حىت متل  . حىت تنظر إىل أهل احلبشة يلعبون باملسجد      

ل أم املؤمنني عائـشة رضـي اهللا        ويف رواية أخرى أيضاً تقو    . الكف عن الرؤية  
يسترين بردائه وأنا أنظر إىل احلبشة وهم يلعبون        رأيت رسول اهللا  : (عنها

   .)٥()  احلديثة السن)٤(فاقدروا قدر اجلارية العربة . وأنا جارية

                              
شـرح  : انظر. (عليكم ذا اللعب الذي أنتم فيه: ومعناه. هو لقب للحبشة): دونكم بين أرفدة) ( ١(

  ).٤٥٢ ص٣النووي ج
؛ وأخرجه مـسلم  ٣ ص٢ جباب احلراب والدرق يوم العيد، أخرجه البخاري يف كتاب العيدين)  ٢(

ــ  ) ١٩(حديث رقم   . باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه       ، يف كتاب صالة العيدين   
  .٦٠٩ ص١ج) ٨٩٢(

باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد ، أخرجه مسلم يف كتاب صالة العيدين)  ٣(
  .٦٠٩ ص١ج) ٨٩٢(ـ ) ١٦(حديث رقم      

  ).٢٠٣ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (ريصة على اللهواحل): العربة) ( ٤(
. باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه يف أيام العيد، أخرجه مسلم يف كتاب صالة العيدين)  ٥(

  .٦٠٩ ص١ج) ٨٩٢(ـ ) ١٧(حديث رقم    



  

  

  

 
  

 

 

احلقيقي باملرأة يكمن يف احملافظة عليها عن كل ما من شأنه أن            ورفقه
  .جير األذى إليها

ال خيلون رجلٌ بامرأة ": قالاس رضي اهللا عنهما عن النيب    فعن ابن عب  
، فقام رجلٌ فقال يا رسول اهللا امـرأيت خرجـت حاجـة           ، إال مع ذي حمرم   

   .)١( "ارجع فَحج مع امرأتك: قال. واكتتبت يف غزوة كذا وكذا

ال حيـل   ": قال رسول اهللا  : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       
 فـصاعداً   )٢(اهللا واليوم اآلخر أن تسافر سفراً يكونُ ثالثة أياٍم          المرأة تؤمن ب  

                              
و حمرم والدخول علـى  باب ال خيلون رجلٌ بامرأة إال مع ذ، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ١(

باب سفر املرأة مع حمـرم إىل       ،  واللفظ له؛ وأخرجه مسلم يف كتاب احلج       ١٥٩ ص ٦املغيبة ج 
  .٩٧٨ ص١ج) ١٣٤١(ـ ) ٤٢٤(حج وغريه حديث رقم 

ففـي  ، تعددت روايات مسلم يف حتديد املدة اليت تعترب سـفراً ): أن تسافر سفراً يكون ثالثة أيام   ) (٢(
م ويف رواية أخرى مسرية يومني ومسرية ليلة ومسرية يوم ورواية مطلقـة             مسرية ثالثة أيا  : رواية

اختالف هذه األلفاظ  : قال العلماء : بل ال تسافر إال مع ذي حمرم قال النووي        ، مل حيدد فيها مدة   
وليس يف النهي عن الثالثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو ، واختالف املواطن ، الختالف السائلني 

  .الربيد

ال وسئل عن سفرها يومني     :  سئل عن املرأة تسافر ثالثاً بغري حمرم فقال        كأنه  :  البيهقي قال  
فاحلاصـل أن  . فأدى كل منهم ما مسعـه . ال: وسئل عن سفرها يوماً فقال .. بغري حمرم فقال ال   

وهـي آخـر    ، كل ما يسمى سفراً تنهى عنه املرأة بغري زوج أو حمرم لرواية ابن عباس املطلقة              
شرح النووي لصحيح مسلم    : انظر). (ال تسافر امرأة إال مع ذي حمرم      : (مسلم السابقة روايات  

  ).١١٧ ص٥ج



 

  

  

 
 

 

   .)١( "إال معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو حمرم منها
املرأة درة مكنونة خيشى عليها اإلسالم من أيدي        ! فأي رفق أكثر من هذا؟    

فيحرم . سوءفال يعرضها لكل ما من شأنه أن ميسها ب        ، فها هو يصوا  . العابثني
ألـا  ، وكذلك حيرم عليها السفر بدون حمـرم      ، عليها اخللوة بالرجل األجنيب   

بل ويلزم حمارمهـا    ، واإلغواء من شياطني اإلنس واجلن    ، ستكون عرضة للعبث  
بل ، أو ذو حمرم منها   ، أو زوجها ، أو ابنها ، فال تسافر إال ومعها أبوها    . حبراستها

وحيـج مـع   ، تب للغزو بأن يترك جهادهااهد الذي اكت  أمر رسول اهللا  
ال كما يدعي املدعون الذي يزعمون أننـا    . امرأته هذا هو الرفق احلقيقي باملرأة     

فال بد مـن    . أصبحنا بزمن متقدم واملرأة املتعلمة تستطيع االعتماد على نفسها        
، ومنهم مـن يعرفهـا    ، فهؤالء الناعقني جيهلون شرع اهللا    . إلغاء هذه األحكام  

واملرأة لوال مكانتها العظيمة يف     . متشياً مع أفكار الغرب   ، وراءه ظهرياً ويتركها  
من أجل السفر ، اإلسالم ملا أمر الرجل بترك اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم  

. وأخـوة ، وزوجاً وأبنـاءً  ، بل نصب حمارمها أباً   . والذود عنها ، معها حلمايتها 
ولوال تلك املكانة العظيمـة     ، تهاوكرام، وعرضها، مدافعني عن شرفها  ، حمامني

تطاهلا أيادي العابثني دون    ، فريسة سهلة املنال  ، جلعلها كما يطلب أدعياء التقدم    
  .راع يرعى محاها

أن قريشاً أمهتهم املرأة املخزومية اليت سرقت       : (وعن عائشة رضي اهللا عنها    
                              

ــ  ) ٤٢٣(باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه حديث رقم ، أخرجه مسلم يف كتاب احلج)  ١(
   .٩٧٧ ص١ج) ١٣٤٠(



  

  

  

 
  

 

 

ومن جيترئ عليه إال أسامة حـب رسـول اهللا         فقالوا من يكلم رسو اهللا    

 .  فكلَّم رسول اهللا .مث قـام   ! أتشفع يف حدٍِّ من حـدود اهللا؟      ": فقال
يا أيها الناس إنما ضلَّ من قبلكم أم كانوا إذا سرق الشريف    : فخطب فقال 

تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه احلد وامي اِهللا لو أنَّ فاطمة بنت              
   .)١( "حممد سرقت لقطع حممد يدها

محايتها ممـا   ، محاية املرأة مما يغضب اهللا عز وجل      .  رفق من نوع آخر    هذا
لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطـع        ". يكون فيه هالكها يف الدنيا واآلخرة     

 أنه الرفق احلقيقي الذي حيمي املرأة من كل ما من شأنه أن يوقعها              "حممد يدها 
 )٢( عز وجـل وأطرهـا   فالرفق باملرأة منعها من كل ما حرمه اهللا       . فيما يهلكها 

فليس رفقاً ما يفعله بعض أولياء املرأة من        . على احلق حىت تألفه وال تألف سواه      
  .تركها تفعل ما تشاء مما فيه انتهاك حلرمات اهللا عز وجل بدعوى الرفق ا

أن يتصفوا حبسن اخللق عند احتسام على       ، وال بد للمحتسبني واحملتسبات   
واخلوف علـيهن   ، لك الشفقة على احملتسب عليهن    وليكن دافعهم يف ذ   ، النساء

، فإن ذلك سيكون لـه أكرب األثـر يف قبـوهلن للحـق           . من عذاب اهللا تعاىل   
  .وامتثاهلن ألوامر اهللا سبحانه وتعاىل

                              
 ٨إىل الـسلطان ج باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفـع  ، أخرجه البخاري يف كتاب احلدود)  ١(

 واللفظ له؛ وأخرجه مسلم يف كتاب احلدود باب قطع السارق الشريف وغريه والنـهي           ١٦ص
  ).١٣١٥ ص٢ج) ١٦٨٨(ـ ) ٨(عن الشفاعة يف احلدود حديث رقم 

)٢  (عطفها عليه: فمعىن أطرها على احلق. عطف الشيء: األطر) .٨٢ ص١لسان العرب ج: انظر.(  



 

  

  

 
 

 

يف احتسابه على النساء دل على      وقد كان هذا ج قدوتنا رسول اهللا      
شهدت مـع رسـول اهللا  (: ذلك ما رواه جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال    

  مث قـام   . فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامـة        . الصالة يوم العيد
مث . فأمر بتقوى اهللا وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم        . متوكئاً على بالل  

  .مضى حىت أتى النساء فوعظهن وذكرهن
فقامت امـرأة مـن سـِطة    . فإن أكثركن حطب جهنم  . تصدقن": فقال

ألنكن تكثرن الشكاة   : قال! ِلم يا رسول اهللا   : فقالت.  سعفاء اخلدين  النساء
يلقني يف ثوب بالل مـن      . فجعلن يتصدقن من حِليهن   : قال. "وتكفرن العشري 

   .)١() أقرطتهن وخواتيمهن

حيـث أمـرهن   ، ورمحته بالنساء ففي هذا احلديث يتبني شفقة النيب     
كان احتسابه بدافع الشفقة والرمحـة      بالصدقة خوفاً عليهن من عذاب النار إذ        

أو أحداهن عن سبب ذلك فأخربها بأصـناف مـن          ، مث تساءلت النساء  . ن
  .املنكرات تفعلها النساء

أكرب األثر يف استجابة احملتسب     وقد كان لألسلوب الذي راعاه النيب     
  .فأخذن يتصدقن من حليهن اليت يلبسنها، عليهن

مـر  : (اه أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       ما رو ، ومما يدل على ذلك أيضاً    
إليك عين  : قالت. "اتقي اهللا واصربي  ": بامرأة تبكي عند قرب فقال    النيب

                              
  .١٢٩تقدم خترجيه ص )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

فأتت باب الـنيب   . فقيل هلا إنه النيب   . ومل تعرفه . فإنك مل تصب مبصيبيت   

   إمنا الصرب عند الصدمة    ": فقال. مل أعرفك : فقالت. فلم جتد عنده بوابني
   .)١( ")األوىل

، حيث راعى الظروف اليت متر ـا      ، ذه املرأة وقد اتضح رفق النيب   
مث ملّـا   . مع أا ردت عليه بقوهلا إليك عين فإنك مل تصب مبصيبيت          ، فلم يعنفها 

جاءته معتذرة بين هلا أن الصرب يكون عند الصدمة األوىل فكرر احتسابه عليها             
 الفاضل ملا لـه من أثر كبري يف قبول         لذا البد من التحلي ذا اخللق     . برفق ولني 

  .الناس الحتساب احملتسبني واحملتسبات

                              
؛ وأخرجه مـسلم يف كتـاب   ٧٩ ص٢باب زيارة القبور ج، أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز)  ١(

 ١ج) ٩٢٦(ــ   ) ١٥(باب يف الصرب على املصيبة عند الصدمة األوىل حديث رقـم            ، اجلنائز
  .٦٣٧ص



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

  
لقد أولت حكومة اململكة العربية السعودية أمر االحتساب عنايتها وذلـك           

ز وجل يف كتابه الكرمي الذي ربط به خريية هذه األمة حيـث  امتثاالً ألمر اهللا ع 
  :يقول اهللا تبارك وتعاىل                 

            )١(.   

 قـال اهللا تبارك )٢(بل جعـل التمكني يف األرض ملن أقـام هذه الشعرية 
     :وتعـاىل              

                            

                 ....  )٣(.   

أن األمة مجيعها مهددة بالعقـاب إذا مل تقـم          وأخرب النيب املصطفى  
يف احلديث الـذي    حيث قال ، بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر     

والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بـاملعروف      ": يرويه حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه      
    نهونَّ عن املنكر أو لياهللا أن يبعث عليكم عقاباً منه مث تدعونه فال          ولت وشكن

                              
  .١١٠: اآلية، سورة آل عمران)  ١(
  .٧٠٤ـ ٧٠٣ ص٥أضواء البيان للشيخ حممد األمني الشنقيطي ج: انظر)  ٢(
  .٤١ـ ٤٠: اآليتان، سورة احلج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

   .)١("يستجاب لكم

اتمع بالسفينة اليت يتهـددها الغـرق يف حالـة          بل شبه الرسول  
قـال الـنيب   : ترك االحتساب فعن النعمان بن بشري رضي اهللا عنـهما قـال           

 :"    ثَـلُ قـوم اسـتهموا      ، والواقع فيهـا  ، مثل املُدهن يف حدود اهللام
فكـان  ، وصـار بعـضهم يف أعالهـا      ، فصار بعضهم يف أسـفلها    ، سفينة

فتـأذوا بـه فأخـذ      ، الذين يف أسفلها ميرون باملاء على الذين يف أعالهـا         
، تـأذيتم يب  : فأساً فجعل ينقُر أسفل السفينة فأتوه فقـالوا مالـك؟ قـال           

وإن ، همفإن أخذوا على يديـه أجنـوه ونجـوا أنفـس          ، وال بد يل من املاء    
   .)٢( "تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم

وهذا ما أدركه قادة هذا البلد منذ تأسيسه على يـد امللـك عبـدالعزيز               
فعلموا أن أمر احلسبة أمر الزمه اهللا وأوجبـه علـيهم قـال امللـك            ، رمحه اهللا 

وحنـن وأنـتم    ، ومبا أن األمر واجـب مـن قبـل اهللا         : (عبدالعزيز رمحه اهللا  
فالرجـاء  .. حجة ألحد يدعي اإلسالم وهو تـارك للـصالة        وال  ، ملزمون به 

ميـشون  ، أن تنظروا يف األمر وتعينوا رجاالً من إخـوانكم املنتـسبني للخـري         

                              
  .٣تقدم خترجيه ص )  ١(
  .٤٣تقدم خترجيه ص )  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(...) يأمروم بالصالة كلما أذن املؤذن، يف كل سوق وجممع
وأصدر أمره الكرمي بإنشاء هيئات تأمر باملعروف وتنـهى عـن املنكـر              

ومبا أننا رأينا بعض األمـور الـيت توجـب سـخط          : (اهللافقد جاء عنه رمحه     
جيب القيام بالنهي عنها مـن مجيـع املـسلمني وأمـرائهم            ، اهللا ومتنع رضاه  

ومـن علمـاء   ، وحنن نبني لكم األمور اليت حصل االتفـاق منـا    .. وعلمائهم
 )٢(فقد قررنا أن نعني هيئـات يف مجيـع بلـدان املـسلمني              ، املسلمني عليها 

   .)٣() وف وتنهى عن املنكرتأمر باملعر
واستمرت عناية الدولة ـ رعاهـا اهللا ـ بـأمر احلـسبة حـىت وقتنـا        
احلاضر فكان من عناية خادم احلرمني الشريفني امللك فهـد بـن عبـدالعزيز              
حفظه اهللا بأمر احلسبة أن احتوى النظام األساسي للحكـم الـصادر بـاألمر              

علـى قيـام الدولـة      هــ   ٢٧/٨/١٤١٢ املـؤرخ يف       ٩٠/ امللكي رقم أ  
باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فقد جاء يف املادة الثالثـة والعـشرين مـا               

وتـأمر بـاملعروف    ، وتطبـق شـريعته   ، حتمي الدولة عقيدة اإلسالم   : (نصه

                              
معهـد  ) ٣٦١٦(موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر وثيقة رقم . نظام الوثائق احلكومية)  ١(

ق مركز الوثـائق واحملفوظـات إدارة الوثـائ       ، اإلدارة العامة للمكتبات والوثائق   ، اإلدارة العامة 
  .احلكومية

  .البلدان اليت حتت واليته)  ٢(
معهـدا  ). ٨٣٠٤(موضوع األمر باملعروف والنهي عن املنكر وثيقة رقم ، نظام الوثائق احلكومية)  ٣(

  .إلدارة العامة



 

  

  

 
 

 

   .)١() وتقوم بواجب الدعوة إىل اهللا، وتنهى عن املنكر
هذا وقد عملت الدولة على تنظيم أمـر االحتـساب فـصدر مرسـوم              

هـ ينظم عمـل هيئـة األمـر        ٢٦/١٠/١٤٠٠وتاريخ  ) ٣٧/م(لكي برقم   م
وهذا النظام مكـون مـن إحـدى وعـشرون          ، باملعروف والنهي عن املنكر   

   .)٢(مادة مقسمة إىل أربعة أبواب 
مث صدرت الالئحة التنفيذية بقرار معـايل الـرئيس العـام هليئـة األمـر               

ــرقم     ــر ذي ال ــن املنك ــهي ع ــاملعروف والن ــا) ٢٧٤٠(ب ريخ وت
هـ املبين على موافقـة صـاحب الـسمو امللكـي وزيـر             ٢٤/١٢/١٤٠٧

 متـشياً مـع     )٣(هــ   ٤/٨/١٤٠٦وتـاريخ   ) ١٦/٥٣٠٤٨(الداخلية رقم   
  . من نظام اهليئة١٩املادة 

سـواء االحتـساب يف جمـال       ، وال يزال هذا النظام سـاري املفعـول       
  .امةأم يف جمال األخالق واآلداب الع، أم يف جمال العبادات، العقيدة

ومبا أن وضع النساء خيتلف عن وضع الرجال من نـواٍح عديـدة فيمـا               
وما يترتب على ذلـك عنـد خمالفـة تلـك           ، يتعلق ببعض األحكام الشرعية   

، فقد صدرت أنظمة خاصة وضوابط لالحتـساب علـى النـساء           ، األحكام

                              
 طبع الرئاسـة  ١٤٤تارخيها ـ أعماهلا ص . الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر)  ١(

  .هـ١٤١٩الطبعة األوىل ، مر باملعروف والنهي عن املنكرالعامة هليئة األ
  .هـ١٤١٢نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية الطبعة األوىل : انظر)  ٢(
  .١٩انظر املرجع السابق ص)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

وذلك من أجل محاية املرأة املسلمة يف هذا البلد وصـيانة لدينـها وعرضـها               
  .اوكرامته

  :ـ ما صدر من أنظمة وضوابط يف جمال حماربة السفور والتربج
ففي جمال حماربة السفور والتربج احملرم شـرعاً صـدرت العديـد مـن              

  :األوامر السامية حملاربة الظواهر السيئة ومنها
 .هـ٢٨/١٢/١٣٨٥ يف ٢٦٠١١أمر ساٍم برقم  .١

 .هـ٨/١٠/١٣٨٩ يف ١٩٦٤١أمر ساٍم برقم  .٢

هـ بتكليف رجال اهليئات    ٨/٧/١٣٨٧ يف   ١٩٠٢/١البيان امللكي رقم     .٣
بالتعاون مع رجال الشرطة مبالحظة ظاهرة السفور واختـاذ اإلجـراءات          

 .الرادعة للقضاء عليها وإن العقاب سيتناول أولياء أمور املخالفني

 .هـ٢٠/١٠/١٣٩١ يف ٢١٦٠١األمر السامي ذو الرقم  .٤

عمم بـرقم   هـ وامل ٢٩/١٢/١٣٩٦ يف   ٣٠٨٢٠/ب/٤واألمر ذو الرقم     .٥
 .هـ٢٣/٤/١٣٩٧ يف ١٦/١٠٩٢٩

واملعمم برقم  ، هـ١١/١٠/١٣٩٦ يف   ٣٧٥٧/ع/١٤األمر السامي رقم     .٦
 .هـ٢٣/١٢/١٣٩٦ يف ٢٧٢١/س/١٦

 .هـ٢٩/١٢/١٣٩٦ يف ٣٠٨٢٠/س٤/٤واألمر السامي ذو الرقم  .٧

واملعمـم  . هـ٩/٦/١٣٩٨ يف   ١٣٩٨٧/س/٤واألمر السامي ذو الرقم      .٨



 

  

  

 
 

 

 .هـ١٧/٨/٩٨يف  ١٦/٢٩٨٦من وزارة الداخلية برقم 

وتقضي هذه األوامر مبنع تربج النساء والقضاء علـى ظـاهرة الـسفور             
سـواق يف مالبـس قـصرية وغـري         وعدم الـسماح للنـساء بارتيـاد األ       

  .)١(حمتشمة
  :ـ ما صدر من أنظمة وضوابط يف جمال حماربة االختالط

أما االختالط فقد نصت نظم اململكة العربية الـسعودية املـستمدة مـن             
وتعتـرب اململكـة هـي      ، اب والسنة على منع االختالط بـني اجلنـسني        الكت

وتـنص علـى ذلـك      ، الدولة الوحيدة اليت تطبق ذلك على مستوى الـدول        
واملرأة املسلمة يف هـذا البلـد متـارس         ، أنظمتها املأخوذة من الكتاب والسنة    

، وأعماهلا حبرية تامة بعيداً عـن االخـتالط احملـرم بالرجـال           ، مجيع مهامها 
  .وفرت الدولة محاها اهللا لذلك كل السبل الكفيلة بذلكو
  

ـ األنظمة والـضوابط الـيت صـدرت يف حماربـة االخـتالط يف جمـال          
  :العمل

هــ بعـدم   ١٦/٥/١٤٠٣ وتاريخ ١١٦٥١صدر أمر ساٍم حيمل الرقم      .١
السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إىل اختالطهـا بالرجـال سـواء يف             

                              
زارة  ـ و ١٤٣مرشد اإلجراءات اجلنائية الضبط والتحقيق ـ احملاكمة ـ التنفيـذ ـ ص    : انظر)  ١(

  .الداخلية باململكة العربية السعودية اإلدارة العامة للحقوق ـ احلقوق العامة



  

  

  

 
  

 

 

سـواء  ، والشركات اخلاصة ، من املؤسسات اإلدارات احلكومية أو غريها     
 .أو غري سعودية، كانت املرأة سعودية

 .هـ١٩/٩/١٤٠٤م وتاريخ /٢٩٦٦عزز ذلك باألمر السامي ذي الرقم  .٢

 .)١(هـ ٥/١٠/١٤٢١ وتاريخ ٧٥٩/٨وكذلك األمر السامي ذي الرقم  .٣

هـ بعدم  ٢/٦/١٣٩٨ يف   ١٠٣٨٦أصدرت وزارة الداخلية التعميم رقم       .٤
 يف غري األعمال اليت تتفق وطبيعة املرأة؛ وإاء عقود مجيـع         تشغيل النساء 

. واألعمال الكتابيـة  ، والسكرتارية، النساء الالئي يعملن يف جمال اإلدارة     
كما صدر األمر السامي رقـم           . عدا اجلهات املسموح للمرأة بالعمل فيها     

  .)٢(هـ بتأكيد ذلك ٤/٧/١٤٠٠ يف ١٢٢٦/٨

 صـدرت مبنـع حفـالت الغنـاء واالخـتالط يف             والـضوابط الـيت    األنظمةـ  
  :حفالت الزواج

صدرت أوامر سامية مبنـع حفـالت الغنـاء واالخـتالط يف حفـالت              
  .الزواج منها

 هـ٢٠/٧/١٣٨٧ يف ١٤٣٤٠أمر ساٍم حيمل الرقم  .١

 .هـ٢٠/١٠/١٣٩١ يف ٢١٦٠١وأمر ساٍم برقم  .٢
                              

قائمة الوثائق اخلاصة مبوضوع العادات والتقاليد ـ معهـد اإلدارة   ، نظام الوثائق احلكومية: انظر)  ١(
  .العامة

  .١٤٧انظر مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ٢(



 

  

  

 
 

 

 .هـ٨/١١/١٣٩١ يف ١٣٨٠٥تعميم وزارة الداخلية ذو الرقم  .٣

ــي .٤ ــرقم وتعمـ ــة ذو الـ  يف ١٦/٢٧٥٩٨م وزارة الداخليـ
  .)١(هـ ٢٨/٩/١٣٩٦

  :قرار منع املرأة من قيادة السيارة  -
ملـا يف   ، متنع النساء يف اململكة العربية الـسعودية مـن قيـادة الـسيارة            

وصيانة للمرأة املسلمة من كـل مـا مـن شـأنه            ، ذلك من احملاذير الشرعية   
 فقد صـدر قـرار جملـس الـوزراء          ،أو يعرضها لألخطار  ، أن ميس كرامتها  

هـ مبنـع النـساء مطلقـاً مـن قيـادة           ٢٣/١٠/١٣٧٣ وتاريخ) ٩١(رقم  
   .)٢(السيارات 

  :ـ األنظمة والضوابط مبنع االختالط يف املطاعم والفنادق
صدر أمر ساٍم بـإبالغ أصـحاب املطـاعم بتـوفري صـاالت خاصـة               

لـسماح للرجـال    وعـدم ا  ، ومنع املشتبه فيهم من دخول املطاعم     ، للعائالت
األمـر الـسامي    . خبدمة النساء يف حفالت الـزواج اليت تقـام يف الفنـادق          

 وهذا يظهـر حـرص قـادة هـذه         )٣(١٧/٩/١٤٠٠ وتاريخ   ١٦٣١/٨رقم  
امتثـاالً  ، البالد على منع االختالط احملرم شرعاً واالحتـساب علـى ذلـك           

                              
  .١٤٦ صمرشد اإلجراءات اجلنائية: انظر)  ١(
  .نظام الوثائق احلكومية موضوع املرأة السعودية ـ معهد اإلدارة العامة: انظر)  ٢(
نظام الوثائق احلكومية موضوع العادات والتقاليد معهد اإلدارة العامة؛ مرشد اإلجـراءات            : انظر) ٣(

  .١٤٤اجلنائية ص



  

  

  

 
  

 

 

  .ت ذا الصالة والسالم اليت جاءألوامر اهللا جل وعال وسنة رسوله عليه

ـ ما صدر من أنظمـة وضـوابط تتعلـق مبحـالت اخلياطـة للنـساء                
  :وحمالت بيع اوهرات ومعارض األزياء وامللبوسات اجلاهزة

وحلاجة النساء حملالت اخلياطة فقد وضعت ضوابط هلـذه احملـالت مـن             
  :أجل محاية املرأة املسلمة وهذه الضوابط هي

 يف  ٢٢٢٢ /س١٦صـــدر تعمـــيم وزارة الداخليـــة رقـــم  ) أ
  :هـ وفيه سداً للذرائع باتباع ما يلي١١/٨/١٣٩٧
 .عدم التفصيل املباشر على النساء مهما كانت الظروف .١

 .أو كثرة الكالم معهن لغري حاجة، عدم اخللوة بالنساء داخل احملل .٢

 .وإلغاء املوجود منها، عدم وضع غرفة خاصة للمقاس .٣

وإزالـة تلـك    ، ليثري الشكوك حول احمل   ، خفي، عدم وضع باب فرعي    .٤
 .األبواب إن وجدت

من الزبـائن   ، جيب ترك واجهة احملل خالية ليمكن رؤية من بداخل احملل          .٥
 .ومرافقيهم

 .عدم وضع الصور اسمة أو الفاتنة وإزالة املوجود منها .٦

يلتزم كل صاحب حمل بوضع هذا التعميم يف مكان بارز متكـن رؤيتـه               .٧
 .لرواد احملل



 

  

  

 
 

 

ــات للت) ب ــيم اهليئ ــدر تعم ــرقم  ص ــسابق ب ــيم ال  يف ٢٠٥٢عم
 .هـ١٣/١٠/١٣٩٧

 .هـ٣/٨/١٣٩٨ يف ٢٢١٥٠صدر تعميم وزارة الداخلية رقم 

ــم   ــة رقـ ــيم وزارة الداخليـ ــدر تعمـ  يف ٢٢٦٣/ س١٦وصـ
بالتعاون مـع اهليئـات بإزالـة املختـصرات اخلاصـة           . هـ١٦/٦/١٣٩٩

املوجودة بتلك احملالت وبأخذ التعهد على أصـحاب هـذه احملـالت بعـدم              
وأن ال يقـوم بأخـذ املقـاس        ، ح بدخول أي امرأة إال بصحبة حمرم هلا       السما

وأن من خيالف ما سبق من أصـحاب تلـك احملـالت يغلـق              ، عليها مباشرة 
 .حمله ملدة مخسة عشر يوماً

ـــ ــم  ) ه ــة رق ــيم وزارة الداخلي ــدر تعم  يف ١٧٤٦/ س/١٦ص
هـ بانطباق مـا سـلف علـى املختـصرات املوجـودة يف             ٢٥/٤/١٤٠٠

زياء وامللبوسـات اجلـاهزة وبـضرورة منعهـا وعممتـه وزارة            معارض األ 
 .هـ١٥/٦/١٤٠٠ ي يف ٢٠٢٣٠٨الشؤون البلدية والقروية برقم 

هــ  ٢١/٧/١٤٠٠ أ يف    ١٢٨٨/٨وصدر األمـر الـسامي رقـم        ) و
بأن للرئيس العام هليئات األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر إخبـار مسـو               

وبيـع  ،  بيـع اـوهرات    وزير الداخلية إذا حدث من أصـحاب حمـالت        
وخياطة املالبس النسائية أشياء خمالفة لديننا وعقيـدتنا ليقـوم مسـوه باختـاذ              



  

  

  

 
  

 

 

   .) ()الالزم
ـ ما صدر من أنظمة وضوابط تتعلـق مبنـع حمـالت تـصفيف الـشعر                

  :للنساء
أما حمالت تصفيف الشعر للنـساء ـ ومـا يتبعهـا ـ فقـد صـدرت        

نها ملا يف ذلك مـن احملـاذير الـشرعية          أوامر سامية مبنعها وإغالق املوجود م     
وهـذه هـي األوامـر      .  من تشبه النساء املسلمات بالكافرات وغري ذلـك       

  :الصادرة بذلك
 .هـ٨/١٠/١٣٨٨ يف ٢/٢١٣األمر السامي رقم  .١

 .هـ٢٠/١٢/١٣٩٩ يف ٤٥٨٢/ س/١٦األمر السامي  .٢

هـ بعدم جواز   ٣/٣/١٣٩٩ يف   ٢١٠٢/س٢تعميم وزارة الداخلية رقم      .٣
فتح حمالت لتصفيف الشعر للنساء وإغالق املوجود منها وذلك         إنشاء أو   

 .تطبيقاً لألوامر السامية السابقة

ــم    .٤ ــة رق ــة والقروي ــشؤون البلدي ــيم وزارة ال ج يف /٢٠/٥تعم
  .)٢(هـ٦/٢/١٤٠٠

                              
  .١٤٥مرشد اإلجراءات اجلنائية ص: انظر)  ١(
  .١٤٥ت اجلنائية صانظر مرشد اإلجراءا)  ٢(



 

  

  

 
 

 

ـ ما صدر من أوامر سامية بشأن إلـزام النـساء األجنبيـات بـاآلداب               
  :الشرعية واألحكام

د ـ أيدها اهللا ـ يف حفـظ النـساء املـسلمات يف      ورغبة من حكومة هذه البال
 األجنبيات فقـد صـدرت أوامـر سـامية تقـضي            بالنساءهذا البلد وعدم تأثرهن     

  .بالتزام النساء األجنبيات باآلداب واألحكام الشرعية

  :ومن األوامر السامية ما يلي
هــ واملعمـم    ٢/١٢/١٣٩٩ يف   ١٨٥٨/٨ـ األمر الـسامي رقـم           

هـ بشأن ظـاهرة عـدم تقيـد النـساء          ٢٤/١/١٤٠٠ يف   ١٦/٤٢٤برقم  
  :األجنبيات باملالبس احملتشمة وسفورهن وقضى باتباع ما يلي

إبالغ وزارة اخلارجية لكي تقوم بالتعميم على السفارات األجنبية بأن هلذا       )١(
ويتحتم على كل وافـد     ، البلد نظم مستمدة من الدين اإلسالمي احلنيف      

 .التمشي مبوجبها

املوحد للمتعاقدين ما يشري ألمهيـة مراعـاة األحكـام      أن يتضمن العقد     )٢(
 .الشرعية يف هذا البلد

فإن على رجال اهليئات الـدعوة      ، يف حالة وجود خمالفات من هذا النوع       )٣(
وأن يطلبوا من املخالفني األجانـب ضـرورة        ، باحلكمة واملوعظة احلسنة  

ل يف  بـدالً مـن التجـو     ، أو العودة إىل منازهلم   ، التقيد ذه التعليمات  
عليهم إبالغ  ، ويف حالة اإلصرار على املخالفة    ، واألماكن العامة ، األسواق



  

  

  

 
  

 

 

 بالتقيد مبا يتفـق وعـادات       أقرب مركز شرطة للتحقيق معهم وإلزامهم     
  .)١(البالد

ـ ما صدر من أنظمة وضوابط يف حالة سجن املرأة أو توقيفها أو             
  :التحقيق معها

 وحبسها فقد وضعت ويف حال فعلت املرأة ما يستوجب توقيفها      
  :ومنه ما يلي، ضوابط لذلك

حفاظاً على : (ـ ما أصدرته وزارة الداخلية وجاء فيه ما نصه      ١ 
كرامة املرأة فقد وضعت الوزارة قواعد إلجراء التحقيق معهـن          

هـ وهي كما   ١/٨/١٣٩٩ يف   ٢٩٥٥/ س١٦وعممتها برقم   
  :يلي

وإذا تعـذر  ، تحقيـق أن يوجد مع املرأة املراد التحقيق معها حمرم طوال ال   )أ (
وهيئـة  ، واحملكمة، وجوده فيجرى التحقيق معها حبضور جلنة من احملقق       

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر

أو دور  ، إذا كانت املرأة املراد التحقيق معها مودعـة بأحـد الـسجون             )ب (
، أو دار املالحظة والـسجانة    ، املالحظة فيكتفي حبضور املسؤول بالسجن    

 .قق طوال التحقيق داخل السجن أو دار املالحظةأو املشرفة مع احمل

                              
  .١٤٤مرشد اإلجراءات اجلنائية ص: انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

للتحقيق معهـا  ، أو دور املالحظة، أو السجن ، ال تستدعي املرأة من بيتها      )ج (
أو اللجنة حال تعذر ، يف احلاالت اليت تستوجب ذلك إال بعد وجود احملرم       

ومينع أي إجراء يؤدي إىل حتقق اخللوة احملظـورة شـرعاً ألي            ، وجوده
 .سبب

  .)١() اعدة عامة يسار عليها يف مجيع التحقيقاتيكون ذلك ق  )د (

  .هـ١٤/٨/١٣٩٩ يف ٨٩٦٢/س٢ ـ أمر وزارة الداخلية رقم ٢
أن وجود السجانة بالتحقيق كوجود املمرضة عند الطبيـب         : (وفيه

   .)٢() كذلك عضو اهليئة يف احلاالت األخالقية، وهو املطلوب
ذكر عمم األمن العام  ـ تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية اآلنفة ال ٣

  :هـ مبا يلي١٩/٦/١٣٩٩ن يف      /ج/١١٨٨برقم 
يسند التحقيق فيها إىل حمققني ممن يشهد       ، القضايا اليت تتهم فيها إناث      )أ (

 .والسلوك احلسن، هلم باألخالق احلميدة

جيب أن تكون األسئلة املوجهة إىل األنثى املتهمة مباشرة وصرحية ويف             )ب (
 .موضوع القضية

التحقيق مع األنثى املتهمة أن حيضر معهـا حمـرم مجيـع       يراعى عند     )ج (
وإذا ، ويمكّن من رؤية مـا يـدور يف التحقيـق         ، جلسات التحقيق 

                              
  .٢٩ص، مرشد اإلجراءات اجلنائية)  ١(
  .٣٠املرجع السابق ص)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

استدعى التحقيق السرية فيجب على سلطة التحقيق أن جتهز مكانـاً           
للتحقيق يراعى فيه متكني احملرم من مشاهدة ما يدور يف داخل غرفـة           

لس خلفه احملرم أو بإيقافـه      التحقيق وذلك بوضع حاجز زجاجي جي     
أو على مسافة بعيـدة إذا كـان        ، خلف زجاج شباك غرفة التحقيق    

 .التحقيق جيري يف مكان واسع

إذا اتضح من أمارات قوية أن املتهمة ختفي أشياء تفيـد يف كـشف                )د (
فلسلطة التحقيق أن تعهد المرأتني من املوثوق       ، ولزم تفتيشها ، اجلرمية

ريا عملية التفتيش يف حضور حمرم املتهمـة     وصدقهما أن جت  ، بأمانتهما
 .كلما أمكن ذلك

جيب على سلطة التحقيق إذا لزم األمر استـشمام النـسوة يف            ) هـ  )ه (
أن تطلب من مدير املستشفى أن يكلف طبيبـتني أو          ، قضايا السكر 

ممرضتني بالقيام بذلك حبضور حمرم املرأة الستشمامهما وإثبات ذلك         
 .يف التقرير الطيب

ى أنه يف حالة سجن املرأة واقتضى ذلك توجههـا لـسلطة            يراع) و  )و (
فإن مل يكن هلـا     ، التحقيق أن يرافقها حمرمها يف خروجها حىت ترجع       

  .)١(وإن كانت امرأتني فأحوط ، حمرم فمع امرأة مأمونة قوية

 ـ ما صدر يف نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر    ٤
                              

  .٣٠مرشد اإلجراءات اجلنائية ص: انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

: دة التاسعة واألربعون ما نصهوالئحته التنفيذية حيث جاء يف املا     
أو من  ، ال جيوز إجراء التحقيق مع النساء إال حبضور حمرم هلن         (

  .)١() يقوم مقامه
ال جيوز احتجاز النساء مبراكـز      : (ويف املادة اخلمسون جاء ما نصه     

وفيما عدا ذلك وبشكل خاص     ، اهليئة بتاتا إال وقت إجراء التحقيق     
وال ، إىل دور التوقيف املخصصة هلن  بعد الغروب يومياً يتم ترحيلهن      

أو التهم املشار إليها    ، جيوز تنفيذ عقوبة السجن يف القضايا األخالقية      
يف املادة الرابعة من نظام اهليئة واليت تصدر حبق امرأة إال يف السجون             

   .)٢() املخصصة للنساء
ـ ما صدر من أنظمة وضوابط عند إجراء التحقيق مع الفتيـات             

  : الرعاية االجتماعيةاملودعات دور
وضعت ضوابط عند إجراء التحقيق مع الفتيـات املودعـات دور           

  :وقد صدر بذلك ما يلي، الرعاية االجتماعية
هـ والئحته  ١٦/٧/١٣٩٥ وتاريخ   ٨٦٨قرار جملس الوزراء رقم      )١(

 ٢٠٨٣التنفيذية بقرار وزير العمل والشؤون االجتماعيـة رقـم          
  :ليهـ واملتضمن ما ي٢٢/١١/١٣٩٦وتاريخ 

                              
  .٣٧والئحته التنفيذية ص، نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر)  ١(
  .٣٧املرجع السابق ص)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

أن يء مؤسسة دار رعاية الفتيات املكان املناسب ا ليكون مقراً إلجراء             )أ (
 .التحقيق مبعرفة املختصات

يف مجيع األحوال جيري التحقيق مع الفتيات داخل املؤسـسة وحتـضره              )ب (
على أن جيري التحقيق يف ظل جو       ، مديرة الدار أو من تنتدا هلذه الغاية      

 .الراحة النفسيةو، تشعر معه الفتاة بالطمأنينة

وجيب عند تقدمي الفتاة أمام احملكمة أن       ، تتم حماكمة الفتيات داخل الدار      )ج (
وظروفهـا  ، يزود القاضي املختص بتقرير اجتماعي مفصل عن حالة الفتاة 

والعوامل اليت يرجح أن تكون الـسبب       ، والبيئية، االجتماعية واالقتصادية 
 .حة لتقدميهاوخطة العالج والتدابري املقتر، يف احنرافها

 يف ١٦/١٩٢ ـ تعميم وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة رقـم     ٢
وتاريخ  ٢٠٨٣بتأكيد ما جاء يف التعميم ذي الرقم        هـ  ١٢/١/١٤٠٠
  .)١(هـ ٢٢/١١/١٣٩٦

ويظهر من خالل النظر يف األنظمة والـضوابط الـيت وضـعتها الدولـة              
  :لالحتساب على النساء أا حرصت على ما يلي

وكل ، واالختالط، والسفور، ام الشرعية وذلك مبنع التربج    تطبيق األحك  )١(
 .ما ميكن أن يؤدي إىل ذلك

                              
  .٣١مرشد اإلجراءات ص:  انظر) ١(



 

  

  

 
 

 

والشركات اخلاصـة   ، منع االختالط منعاً باتاً يف مجيع الدوائر احلكومية        )٢(
كذلك منعت النساء من العمل الـذي يـؤدي إىل          ، والفنادق، واملطاعم

ا من املؤسسات   أو غريه ، اختالطهن بالرجال سواء يف اإلدارات احلكومية     
 .والشركات اخلاصة وسواء كانت املرأة سعودية أو غري سعودية

 .ودراسة املرأة بعيداً عن االختالط بالرجال، توفري املكان املالئم لعمل )٣(

. أو اخللوة احملرمـة بـاملرأة  ، منع كل ما من شأنه أن يؤدي إىل االختالط    )٤(
 .حىت وإن كانت املرأة سجينة أو يف دور رعاية الفتيات

فحفـظ اهللا   ، واتمع واملرأة من وراء ذلك مثار يانعة      ، ولقد جنت الدولة  
ومحى جمتمعها من أمراض ومشكالت تعاين منها األمم اليت تركت          ، هذه الدولة 
هلا . مصونة عن كل ما من شأنه أن يدنسها       ، واملرأة حمفوظة الكرامة  ، االحتساب

بل كل مـا حتتاجـه      ، اصة ا وهلا أماكن عملها اخل   ، أماكن تعليمها اخلاصة ا   
ويـأمن أوليـاء   ، وعرضها، جتده بعيداً عن اختالطها بالرجال تأمن على نفسها     

فهـي درة حمروسـة ال      . أو عملها ، أمرها عليها عند إيداعها يف مكان تعليمها      
وهذه نعمة عظمى تستوجب محد البـاري عـز وجـل           ، تطاهلا أيدي العابثني  

 البلد بدوام العز والتمكني يف نصرة دين اهللا         والدعاء للقائمني على هذا   ، وشكره
  .وتطبيق شرعه

ويطالب بتعطيـل دور هيئـة األمـر    ، مث ال يأمن من حياول أن يثري الشبه 
باملعروف والنهي عن املنكر حبرب من اهللا ألنه حماد هللا عز وجل ورسـوله          



  

  

  

 
  

 

 

ــاىل ــال تع  : ق                      

    )١(.   
خيرب تعاىل عمن شاقوا اهللا ورسوله وعاندوا : (قال ابن كثري يف تفسري اآلية

وأخزوا كما فعل ، أي أهينوا ولعنوا) كبتوا كما كبت الذين من قبلهم(شرعه 
وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب يف هـالك  . )٢() مبن أشبههم

 : الناس قال اهللا تعاىل               
                      

                           

                        
                           

                     
          )٣(.   

   .)٤(فقد نصت هذه اآلية على جناة الناهني وهالك الظاملني 

                              
  .٥: جزء من اآلية، سورة اادلة)  ١(
  .٣٢٢ ص٤تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(
  .١٦٥ـ ١٦٣: اآليات، سورة األعراف)  ٣(
  .٢٤٧ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  
  
  

 

 

 

  
  :ويشتمل على عدد من املباحث هي

  
  .السمات العامة للمحتسبني واحملتسبات: املبحث األول
  .أصناف منكرات النساء وأسباا: املبحث الثاين

  .ام باحلسبةاهتمام الدعاة بالقي: املبحث الثالث
  .املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات: املبحث الرابع



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

  

  

 
 

 

مأخوذة من وسمه يِسمه وسماً وِسمةً إذا أثر فيـه بكـي       : تعريف السمة 
. فسه ِسمةً يعرف اَ   واتسم الرجلُ إذا جعل لن    ، واهلاء يف ِسمٍة عوض من الواو     

وتوسمت فيـه اخلـري أي      . يقال توسمت يف فالن خرياً أي رأيت فيه أثراً منه         
   .)١(تفرست مأخذه من الوسم أي عرفت ِسمته وعالمته 

واملقصود ذا املبحث معرفة السمات اليت يتسم ا احملتسبون واحملتسبات          
وقد استخدمت يف هذا املبحث املقابلة مع عينـة   ، على النساء يف العصر احلاضر    

الدراسة من أجل الوصول إىل معرفة هذه السمات وذلك بسبب عدم توفر مادة             
ويف االستبانة ال   ، علمية كافية اعتمد عليها لتحديد مسات احملتسبني واحملتسبات       

  :وعينة الدراسة تنقسم إىل قسمني، ميكن حتديدها بوضوح كما يف املقابلة
  .احملتسبون: الًأو

  .احملتسبات: ثانياً
  

  :مسات احملتسبني: أوالً
وعينة الدراسة هم أعضاء الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عـن         

وملعرفة السمات اليت تشترط فيهم نرجع إىل نظام الرئاسة العامة هليئـة            ، املنكر
وتاريخ ) ٣٧/م( رقم   األمر باملعروف والنهي عن املنكر الصادر باملرسوم امللكي       

                              
  .١٥٠٦حمليط صالقاموس ا، ٧٢٨ ص١٧؛ تاج العروس ج٤٤٢ ص٦لسان العرب ج: انظر)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

وتـاريخ  ) ١٦١(هـ بناء على قرار جملس الـوزراء رقـم           ٢٦/١٠/١٤٠٠
تعيني وترقية أعـضاء ومـوظفي      : (ويف الباب الثالث منه   ، هـ١٦/٩/١٤٠٠

يـتم اختيـار رئـيس    : (ويف املادة السابعة جاء فيها ما نصه      ) اهليئات وتأديبهم 
ورؤساء ، املفتشني واحملققني و، وأعضاء هيئات األمر باملعروف والنهي عن املنكر      

واملساعدين من ذوي املؤهالت العلميـة املناسـبة        ، واملشرفني، األقسام الدينية 
ونقاء السريرة وفقاً للشروط اليت حتددها الالئحـة    ، واملشهود هلم حبسن السمعة   

التنفيذية اليت يصدرها الرئيس العام باالتفاق مع رئيس الديوان العـام للخدمـة      
   .)١() املدنية

فنجد نص على اشتراط مسات معينة يف حمتسيب الرئاسة العامة هليئة األمـر             
ونقـاء الـسريرة   ، وحسن السمعة ، باملعروف والنهي عن املنكر تتمثل يف العلم      

  .بصفة عامة وفقاً للشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية
  الـسمات الـيت تـشترط يف      )٢(ويذكر الشيخ عثمان بن ناصر العثمان       

، والعلـم ، والتقوى، والورع، والرفق، والصرب، واألمانة، الديانة: (سويب اهليئة من
  ).وصفاء السريرة، وحسن السرية

  مث وجهت سؤاالً آخر عن مدى توفر هذه السمات يف منسويب اهليئة؟
                              

  .١٣نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ١(
مدير عام فرع الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة الرياض املـساعد يف  )  ٢(

لنـهي  سؤال طرحته عليه للتعرف على السمات اليت تشترط يف منسويب هيئة األمر باملعروف وا             
  .عن املنكر



 

  

  

 
 

 

، فذكر إا متوفرة يف منسويب اهليئة ويتفاضل األعضاء فيها زيادة ونقصاناً          
مث ذكـر أن  ، يف احملتسب سواء أثناء تعيينه أو أثناء عمله  وأكد أا مسات معتربة     

، هذه السمات لو وجدت يف بعض األعضاء فال يعين أا موجودة يف مجـيعهم             
ولو قدر ونقصت نقصاناً بيناً فال يعين أن هذا احلال ينسحب على اجلميع ولكن            

  .يف اجلملة فمنسويب اهليئة يعلوهم وقار وهيبة هذه السمات احلميدة
  

  :كيفية التحقق من توفر تلك السمات يف احملتسبني
: وعن كيفية معرفة مدى التزام أعضاء اهليئة بالسمات املطلوبة ذكر فضيلته        

ومن خالل ما يطرأ علـى      ، من خالل متابعتنا ألدائه امليداين وسلوكه الوظيفي      (
، لعضوفلدينا قنوات مباشرة لعمل ا    .. حاله الظاهرة من آثار التحول ال قدر اهللا       

ورئـيس  ، ورئيس املركـز  ، حيث يوجد رئيس اهليئة   . تنقل لنا أداءه أوالً بأول    
  ).وكلهم معنيون مبتابعة التزام احملتسب بتلك السمات، الفرقة

وهل هناك مؤهالت معينة تشترط يف منـسويب        ، وبالنسبة الشتراط العلم  
  اهليئة؟

، تبة اخلامسة عـشرة   ذكر أن وظائف اهليئة تبدأ من املرتبة الثانية وإىل املر         
فالثانية الكفـاءة   . وكل مرتبة يشترط للتعني عليها أو الترقية إليها مؤهل معني         

مث ذكر أن التعيني اآلن يغلب عليـه  ، وهكذا.. والرابعة الثانوية العامة  ، املتوسطة
  .املؤهالت اجلامعية



  

  

  

 
  

 

 

  :مسات احملتسبات: ثانياً
وظائف الرئاسـة   ال يوجد تصنيف وظيفي للمحتسبات من النساء ضمن         

ومجلة ما هنالك من حمتسبات إما      ، العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر      
أو ممن يكلفن مبهمة االحتـساب ضـمن        ، متطوعات من املعلمات والطالبات   

  .عملهن اإلداري والتعليمي يف املدارس الثانوية واجلامعات
  :وعينة احملتسبات تنقسم إىل قسمني

  . اجلامعات وكليات البنات مبدينة الرياضأ ـ احملتسبات يف
  .ب ـ احملتسبات يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض

  
  :أ ـ احملتسبات يف اجلامعات وكليات البنات مبدينة الرياض

، وقد مت اختيار العينة من بعض جامعات وكليات البنات مبدينة الريـاض           
  :والعينة املختارة هي

جبامعة اإلمام حممد   ) مركز دراسة الطالبات  (احملتسبات بأقسام الطالبات      ـ ١
 .بن سعود اإلسالمية

 .احملتسبات بأقسام الطالبات جبامعة امللك سعود  ـ ٢

 .احملتسبات يف كلية التربية للبنات بالرياض  ـ ٣

 .احملتسبات يف كلية اآلداب للبنات بالرياض  ـ ٤



 

  

  

 
 

 

أجريت عـدداً مـن     ، وملعرفة مسات احملتسبات بتلك اجلامعات والكليات     
ومـن مث معرفـة مسـات       ، الت مع منسوباا ملعرفة كيفية االحتساب ا      املقاب

وسوف أستعرض أوضاع االحتساب يف كـل جامعـة         ، القائمات باالحتساب 
مث مسات احملتسبات ا من أجل التوصل إىل معرفـة مسـات            ، وكلية على حدة  

  .احملتسبات بصفة عامة بعد ذلك
عة اإلمام حممد بن سعود  ـ االحتساب يف مركز دراسة الطالبات جبام ١

  :اإلسالمية
توجد جلنة خاصة تعىن بأمر االحتساب حتت مسمى جلنة التوعية واإلرشاد           
جعلت على عاتقها أمر االحتساب على خمالفات الطالبات الشرعية يف مركـز            

 حيـث   )١(اجلوهرة بنت حممد العمراين     . دراسة الطالبات وقد أفادت بذلك د     
  : تقسيم عضواا إىل قسمنيأوضحت أن هذه اللجنة قد مت

  .عضوات يقمن مبتابعة الطالبات وضبط خمالفان ميدانياً: القسم األول
عضوات حتال إليهن الطالبات املخالفات من أجل التوعيـة         : القسم الثاين 

  .واإلرشاد
  .ـ وقد توجهت بسؤال عن كيفية اختيار العضوات يف هذه اللجنة؟

  :ه يتم اختيار أعضائها وفق معايري تشمل  بأن)٢(وفاء العساف . فأجابت د

                              
  .وكيلة مركز دراسة الطالبات لشؤون الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)  ١(
  .وكيلة مركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

 .الرغبة يف حتمل أعباء هذه املهمة  ـ ١

 .القدرة على التعامل مع الطالبات واحتوائهن  ـ ٢

 .التفريغ اجلزئي من بعض األعمال اإلدارية  ـ ٣

  



 

  

  

 
 

 

مسات احملتسبات يف مركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بـن سـعود             
 :اإلسالمية

   يف عضواا؟وعن أهم السمات اليت تشترط
  .وحسن اخللق، االستقامة على الدين: أجابت وكيلة املركز

أما وكيلة املركز لشؤون الطالبات فقالت احلكمة ورحابة الصدر وحسن          
  :أما رئيسة جلنة التوعية واإلرشاد فذكرت من السمات املطلوبة. اخللق

 .القدرة على التفاعل مع الطالبات واحتوائهن  ـ ١

 .تصرفالصرب والرفق وحسن ال  ـ ٢

 .الديانة  ـ ٣

 .األمانة والكتمان  ـ ٤

فيالحظ أمهية السمات املطلوبة حيث أا تشمل مجيع ما حتتاجه احملتـسبة            
لنجاحها فاالستقامة على الدين مطلب أساسي إذ ال جناح الحتساب ال تكون            

وكذلك حسن اخللق والرفق من السمات املهمة       ، احملتسبة هي أول من يلتزم به     
واحلكمة هي وضع الشيء يف     ، ن لالحتساب من احملتسبة   يف تقبل احملتسب عليه   

والقدرة على التفاعـل مـع      ، موضعه لذا هي تشمل مجيع أساليب االحتساب      
، الطالبات واحتوائهن من العوامل املؤثرة يف تقبل احملتسب علـيهن للمحتـسبة           

وكـذلك  ، والصرب مسة الزمة إذ أن اإلعراض واألذى متوقع فليزم الصرب عنده          
  . والكتمان فاحملتسبة مؤمتنة يف حفظ أسرار احملتسب عليهناألمانة



  

  

  

 
  

 

 

  وعن مدى التزام العضوات ذه السمات؟
  .فقالت وكيلة املركز أنه يف الغالب يوجد التزام

املالحظ وهللا احلمد حرصـهن علـى       : أما وكيلة شؤون الطالبات فقالت    
  .التمسك ذه السمات غالباً

 التوعية نعم يوجد التزام وهللا احلمد       وعلى ذات السؤال أجابت رئيسة جلنة     
  .بشكل كبري

  وعن العمل يف حال وجود عضوة يف اللجنة ال تلتزم بتلك السمات؟
  .وإال حيسن تويل العمل غريها، تناقش وتعلم: أجابت وكيلة املركز

أما وكيلة املركز لشؤون الطالبات فأجابت تناصح العضوة وترشد إىل ما           
  .يلحظ عليها من نقص

حنرص على توفر تلك السمات وإن قـدر        : رئيسة جلنة التوعية فقالت   أما  
ولكـن تقـوم   ، وهذا قليل وهللا احلمـد ، ووجد خالف هذا فقد ال تستمر فيه     

  .وتناقش حملاولة اإلصالح
  . ـ االحتساب يف أقسام الطالبات جبامعة امللك سعود٢

حتـساب   عمن يتوىل اال)١(ويف سؤال وجهته إىل األستاذة أمساء احلميضي   
موظفات وحـدة اإلشـراف     : (يف أقسام الطالبات جبامعة امللك سعود أجابت      

                              
  .حماضرة بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية التربية جبامعة امللك سعود)  ١(



 

  

  

 
 

 

فال تـستطيع   . لكن مسؤوليان حمدودة  ، ويقمن بذلك بصفة رمسية   ، واإلرشاد
ومنـص  ، إلزام الطالبة بترك كل املخالفات الشرعية كقصات الشعر القـصرية         

من كل األقـسام    وهناك أيضاً األستاذات اجليدات من املتطوعات       .. احلواجب
أو املكتب لكن ليس هلن من الـصالحيات إال         ، عرب احملاضرات يف قاعة الدرس    

  ).اإلنكار باللسان
وبالنسبة لوحدة اإلشراف واإلرشاد وهي املخولة رمسياً بضبط خمالفـات          

رسالة وحدة اإلشـراف    : (الطالبات وقد اطلعت على رسالتها حيث جاء فيها       
وتكوين ،  مبستوى الطالبات السلوكي والثقايف    واإلرشاد تسعى الوحدة للنهوض   

ويتحقـق  ، اجتاهات إجيابية بغرض حتقيق عالقة فاعلة بني الطالبة والبيئة اجلامعية        
  :ذلك وفقاً ملا هو موضح يف جدول املتابعة اليومي لتوفري الضبط اآليت

 .عدم جتمهر الطالبات إلقامة احلفالت يف الساحة  ـ ١

، الفتحـات ، خمالفة الـزي  : (لبات مثل ضبط السلوكيات املخالفة للطا     ـ ٢
، إحـضار أجهـزة التـسجيل     ، إحضار اـالت  ، الصور على املالبس  

 ).احلاسب الشخصي، الكامريات

 .مراقبة السلوكيات األخالقية غري السوية لدى الطالبات  ـ ٣

وعدم إصـدار أصـوات     ، والنظام، التنبيه على الطالبات بالتزام اهلدوء      ـ ٤
 .أو الضحك بصوت عال، مرتفعة

ومن ضمن مهام وحدة اإلشراف واإلرشاد اإلشراف العام على البوابـات       



  

  

  

 
  

 

 

تتوىل املشرفة مسؤولية اإلشراف العام على البوابة املوكلة إليهـا          : (وقد جاء فيه  
  :وذلك لتحقيق اآليت

  .أ ـ حتقيق النظام العام على البوابة
  .ب ـ توفري قدر جيد من املراقبة لسلوكيات الطالبات خارج املبىن

  . ـ ضبط السلوكيات املخالفة للطالباتج
ويتحقق ذلك وفقاً ملا هو موضح يف جدول املتابعة اليومي لتوفري الـضبط             

  :اآليت
االلتزام بالتواجد يف الساعة السابعة صباحاً وقبـل دخـول الطالبـات              ـ ١

 .للمركز

متابعة مدى تقيد الطالبات بلبس الزي املوحـد كمـا هـو موضـح                ـ ٢
 .بات أو صور غري الئقة يف مالبس الطالباتواالحتشام وعدم وجود كتا

وذلك بـالرجوع إىل    ، ضبط الطالبات املفصوالت والاليت طوي قيدهن       ـ ٣
 .امللفات اخلاصة ن لدى عمادة القبول والتسجيل

 .مالحظة االلتزام باحلجاب الشرعي الساتر  ـ ٤

الـيت تـصف كامـل      (مالحظة عدم ارتداء الطالبات للعباءة املخصرة         ـ ٥
 ).وذات املواصفات الغريبة، ات امللونةوالعباء، اجلسم

االهتمام بتوفري برامج مسعية وبصرية وتشغيلها يف استراحات الطالبـات            ـ ٦



 

  

  

 
 

 

 .وبالتنسيق مع مسؤولة األمن، عند البوابات دف التوعية واإلرشاد

توفري النشرات الثقافية والدينية ونشرات التوعية العامة واالت اهلادفة           ـ ٧
 ).يف االستراحات

  
  عن مـدى     )١( سألت مسؤولة سابقة يف وحدة اإلشراف واإلرشاد         وقد

فذكرت أنه مل يطبق بشكل     ، تطبيق ما ورد يف رسالة وحدة اإلشراف واإلرشاد       
ولكن ذكرت أن من ضـمن      ، فاملوضوع كما ذكرت حيتاج إىل تدرج     ، كامل

كإلقـاء  ، مهام وحدة اإلشراف واإلرشاد توعية الطالبات بطرق ووسائل خمتلفة        
أيضاً استضافة شخصيات من خارج اجلامعة خاصـة        ، اضرات داخل اجلامعة  احمل

  .من هلم قبول ويتمتعون بأساليب جيدة
وكذا توفري برامج مسعيـة وبـصرية       ، أيضاً استخدام اللوحات اإلرشادية   

، كذلك توفري النشرات الثقافيـة والدينيـة      ، وتشغيلها يف استراحات الطالبات   
الت اهلادفةونشرات التوعية العامة وا.  

  :مسات احملتسبات يف أقسام الطالبات جبامعة امللك سعود
مث سألتها عن السمات اليت تـشترط يف عـضوات وحـدة اإلشـراف              

                              
مع مسؤولة سابقة يف وحدة اإلشراف واإلرشاد نظراً ألنين مل أمتكن من إجراء لقاء أجريت اللقاء )  ١(

وبتوجيه من املديرة ذاا يل ألخـذ       ، مع مديرة وحدة اإلشراف واإلرشاد لعدم حصول املوافقة       
  .املعلومات من املسؤولة السابقة



  

  

  

 
  

 

 

ومن . واإلرشاد؟ فذكرت أوالً تفهم رسالة الوحدة واألهداف اليت تطمح إليها         
، وحسن التعامل ، وسرعة البديهة حلل املشكالت   ، السمات الرفق وحسن اخللق   

أيضاً يشترط فيها القدوة حيث ذكرت أن املتقدمة هلذا العمل ختضع لتجربة ملدة           
  .شهر وذكرت أنه يوجد متابعة باستمرار لعمل العضوات

وذكرت بأنه يوجد دورات أو ورش عمل لتطوير أداء عضوات الوحـدة            
  .يف كل فصل دراسي

ا وحدة  ويالحظ أمهية السمات املطلوبة من تفهم لألهداف اليت تطمح إليه         
وحـسن  ، وسـرعة البديهـة   ، وكذا الرفق وحسن اخللق   ، اإلشراف واإلرشاد 

أيضاً يتضح أمهية تطوير أداء العضوات عن طريق الدورات مما جيعـل            ، التعامل
  .العضوات مؤهالت للعمل

  



 

  

  

 
 

 

  : ـ االحتساب يف كلية التربية للبنات مبدينة الرياض٣
 االحتـساب يف كليـة       عن كيفية  )١(نورة الغدير   . توجهت بسؤال إىل د   

  التربية للبنات؟
وإمنا هذا تبع النـشاط ـ   ، فذكرت بأنه ال توجد جلنة خاصة باالحتساب

  .مجاعة املصلى ـ حيث فيها أستاذات وطالبات خريات يقمن ذه املهمة
  بالنسبة للجنة ال يوجـد       )٢(فوزية الشايع   . وعلى ذات السؤال أجابت د    

شرفات وحارسات أمن مكلفات مبتابعـة      ولكن يوجد م  ، جلنة احتساب مكلفة  
  .ويوجد احتساب يف املصلى، ومعاقبتهن إدارياً، خمالفات الطالبات

فوزية إحدى األستاذات يف الكليـة حيـث        . وقد أجابت نفس إجابة د    
وإمنا موظفات أمـن مكلفـات مبتابعـة        ، ذكرت أنه ال يوجد احتساب رمسي     

  . الطالبات ومعاقبتهن إدارياً
  

  :ات يف كلية التربية للبناتمسات احملتسب
وعن مسات احملتسبات يف الكلية سألت إحدى االستاذات عن موظفـات           
األمن وهل ترى أن السمات املطلوبة يف احملتسبني متوفرة فيهن؟ قالت إن كثرياً             

                              
  .وكيلة كلية التربية للبنات بالرياض ـ األقسام األدبية ـ)  ١(
  .أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات واملسؤولة عن املصلى يف الكلية)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

  .منهن حباجة ملن حيتسب عليهن
نورة الغدير عن مسات القائمات باالحتساب ـ وهي كمـا   . مث سألت د

بأن من يسمح هلن مبزاولة االحتساب ممن : قاً مجاعة املصلى ـ قالت ذكرت ساب
  .وأن الكلية تتابع من يقمن به، والسمت احلسن، يعرفن حبسن السرية
فوزية الشايع عن مسات احملتسبات الاليت يتبعن للمصلى ـ  . وقد سألت د

. ملهمةطالبات املصلى ـ حيث أا تقوم بتكليف ومتابعة الطالبات للقيام ذه ا 
، واحللم، والرفق، فذكرت أن السمات متفاوتة حيث ذكرت من السمات العلم        

فمثالً الرفق  ، واإلخالص ولكن ليس بالقدر ذاته التزام مجيع احملتسبات       ، والقدوة
ولكن يوجد قلة يتعاملن بشدة وغلظة مع       ، تلتزم به العدد األكرب من احملتسبات     

حيث يوجد تساهل مـن  .  وكذا القدوة  ،وجود توجيه دائم هلن بالتعامل بالرفق     
  .بعض الطالبات احملتسبات به خاصة يف بعض األحكام اليت فيها خالف

فوزية أنه يوجد طالبات متميزات يف العلم والعمل ولكن         . كما ذكرت د  
  .ليس لديهن اجلرأة للقيام بأمر االحتساب

  
  : ـ االحتساب يف كلية اآلداب للبنات مبدينة الرياض٤

  .ال عمن يتوىل االحتساب يف كلية اآلداب للبناتتوجهت بسؤ
شـؤون الطالبـات ـ    : (فأجابت وكيلة شؤون الطالبات بكلية اآلداب

اإلرشاد األكادميي ـ تغري امسه إىل التوجيه واإلرشـاد التربـوي الطـاليب ـ      



 

  

  

 
 

 

اإلشراف اإلجتماعي ـ موظفات األمن ـ أساتذة وأستاذات الكلية ومجيـع    
  ).ن أهم املهام امللقاة على عاتقهمأعضاء هيئة التدريس م

: وأجابت على ذات السؤال إحدى اإلخصائيات االجتماعيات يف الكليـة    
بعض أعضاء اهليئة التعليمية يف ، مكتب اإلشراف االجتماعي ـ مصلى الكلية (

  ).قسم الدراسات اإلسالمية
  

  :كيفية االحتساب يف كلية اآلداب والوسائل املستخدمة فيه
لولـوة  . عن كيفية االحتساب يف كلية اآلداب فأجابت د توجهت بسؤال   

،  بأن هناك استخدام لبعض وسائل االحتساب كإلقاء احملاضرات        )١(القضيـيب  
أيضاً ختصيص عشر دقائق من بعض احملاضـرات الدراسـية          ، والدروس العلمية 

أو توعية الطالبات حبيث يكون هناك تنسيق       ، ملعاجلة منكر تفشى بني الطالبات    
وهذا مقترح أرادوا تطبيقه ولكن مـا زال مل   ،  األستاذات يف خمتلف األقسام    بني

وعن االحتساب على منكرات الطالبات بشكل مباشر       . يفَعل بالشكل املطلوب  
ولكن ذكرت أا ترى لوحات إرشادية      ، ذكرت بأنه ال يوجد أحد يقوم بذلك      

  .مبنع بعض املنكرات لكن ال ترى تطبيقها
سؤايل لعدد من األستاذات هناك أن موظفـات األمـن          ويبدو من خالل    

ولكـن  ، يقمن بضبط بعض املخالفات الشرعية والنظامية كإجراء إداري حبت        

                              
  .أستاذ مساعد بكلية اآلداب للبنات بالرياض)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

، كلجنة خاصة تقوم باالحتساب مبعناه الشامل أمر باملعروف إذا ظهـر تركـه            
وقد كنت قد اتصلت بالدكتورة نورة      ، وي عن املنكر إذا ظهر فعله فال يوجد       

 ملعرفة أهداف مكتب التوجيه واإلرشاد التربوي الطاليب فاتضح أا          )١(الشهري
هي ذاا أهداف اإلرشاد األكادميي وذلك من خالل اطالعي علـى الالئحـة             

  .املنظمة لإلرشاد والتوجيه التربوي الطاليب يف كليات البنات
ومن خالل استماعي لشرح الدكتورة نورة ملهام مكتب التوجيه واإلرشاد          

مثل اللوحات اإلرشادية اليت فيهـا  ، ستخدامها لبعض وسائل االحتساب اتضح ا 
كذلك استخدام شاشات عرض داخل املباين      ، توجيه وإرشاد وتوعية للطالبات   

أيضاً استغالل أوقات الفراغ لدى الطالبـات يف حـال          ، الدراسية للهدف ذاته  
ـ             تاذات تغيب إحدى األستاذات عن حماضرا حبيث حتل حملها بديلة مـن األس

. كذلك ختصيص ساعة إرشادية يـومني يف األسـبوع        . دف توعية الطالبات  
  .وكذلك لديها العديد من املقترحات اليت حتاول تطبيقها يف الكلية

ـ وعن مسات القائمات باالحتساب أو مبعىن أصح من يقمـن بـضبط             
سلوك الطالبات يف الكلية كموظفات األمن فذكرت غالباً يستخدمن الـشدة           

زم وعن بعض احملتسبات املتطوعات ذكرت اللني والرفق والقـدرة علـى            واحل
ولكن هناك من تستخدم أسلوب الشدة يف غـري  ، اإلقناع والقدوة وهذا الغالب  

  .موضعها

                              
  .مديرة مكتب التوجيه واإلرشاد التربوي الطاليب يف كلية اآلداب للبنات بالرياض)  ١(



 

  

  

 
 

 

  :ب ـ االحتساب يف املدارس الثانوية مبدينة الرياض
سـوف  ، )١(اتضح يل أن هناك ضوابط تضبط سلوك الطالبات يف املدارس         

وعمن يتـوىل   ، ا من أجل معرفة مدى تطبيقها يف تلك املدارس        أستعرض بعضه 
  .والسمات اليت تتوفر بالقائمات عليها، تنفيذها

لقد أصدرت اإلدارة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبـات التابعـة للوكالـة            
قواعد تنظيم الـسلوك واملواظبـة      : املساعدة لشؤون الطالبات يف تعليم البنات     

وقد اشتملت القواعد   ،  صفحة ٤٨لعام وهو مكون من     لطالبات مراحل التعليم ا   
على بعض السمات السلوكية اليت ينبغي أن تتحلى ا الطالبة داخل املدرسـة             

ومسؤوليات الطالبة تبعـاً    ، كما صنفت القواعد مسؤوليات املدرسة    ، وخارجها
، وحوت أمناطاً من اإلجراءات وفق ما تقتضيه املخالفـة        ، للمخالفات السلوكية 

   .)٢(يماً لدرجات السلوك واملواظبة خاصة وأحكاماً عامة فيهما وتنظ
وتكلف مديرة املدرسة بتكوين جلنة خاصة تسمى جلنة التوجيه واإلرشاد          

  .)٣(وتتوىل اإلشراف على تنفيذ خطة التوجيه واإلرشاد وتقوميها ، تتوىل رئاستها

                              
جريت عدداً من املقابالت مع ومسات من يقمن به أ، ملعرفة كيفية االحتساب يف املدارس الثانوية)  ١(

أيضاً كان يل اتصاالت عديـدة      ، ومرشدات، ومدرسات، منسوبات تلك املدارس من مديرات    
وكذا لقاء مع مديرة اإلدارة العامة لتوجيـه وإرشـاد         ، باإلدارة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات    

  .الطالبات
  .٤قواعد تنظيم السلوك ص: انظر)  ٢(
  .١٩جيه واإلرشاد على ضوء تعاميم الرئاسة العامة لتعليم البنات صبرامج التو: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

ـ             اميم كما تكلف املرشدة الطالبية بتنفيذ ما يـرد إىل املدرسـة مـن تع
   .)١(وتوجيهات يف إطار اخلطة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات 

وبالنظر إىل قواعد تنظيم السلوك جند أا صنفت درجـات املخالفـات            
علماً بأن السلوك لــه     ، السلوكية حسب حدا تصاعدياً إىل مخس درجات      

عـد  وب، مائة درجة حتسم منه درجات الطالبة املخالفة حسب خمالفتها السلوكية 
  .تنفيذ عدد من اإلجراءات قبل ذلك

وقد تضمنت املخالفات كثرياً من املخالفات الشرعية اليت ميكن أن تفعلها           
ومن مث أوضـح    . فاألخالقية، فالتعبدية، بدءاً من املخالفات العقدية   ، الطالبات
والطالبات جتاه املخالفات   ، مسؤوليات املدرسة ) قواعد تنظيم السلوك  (الكتاب  

  .وإجراءات التعامل معهاالسلوكية 
وقد اتضح من خالل االطالع على تلك املسؤوليات أن من املـسؤوليات            
املناطة باملدرسة تكوين جلان خاصة لالحتساب على املنكرات كلجنة احلجاب          

  : ومن مهام جلنة احلجاب)٢() تفعيل جلنة احلجاب يف املدرسة(حيث ورد فيه 
، البـات أثنـاء خـروجهن     اإلشراف الفاعل املستمر على حجاب الط       ـ ١

ومتابعة املخالفـات أوالً    ، وكذا يف احلافالت  ، ودخوهلن من وإىل املدرسة   
 .بأول

                              
  .١٩املرجع السابق ص: انظر)  ١(
  .١٨قواعد تنظيم السلوك ص: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

تبصري وإرشاد الطالبات بأمهية لبس احلجاب الشرعي وترغيبهن يف ذلك            ـ ٢
 .بكل الوسائل احملببة إىل نفوسهن

تعلـق لوحـة    (تعريف الطالبات مبواصفات احلجاب الشرعي الـساتر          ـ ٣
ارز عنـد بوابـة اخلـروج مـن          الشرعي يف مكان ب    بشروط احلجاب 

 .)١()الداخل

أيضاً ورد بتكليف املدرسة مناوبات للوقوف أمام البوابات ملنع خـروج           
   .)٢(الطالبات قبل حضور سياران 

  :أيضاً ورد بتكليف املدرسة بتكوين جلنة للصالة ومن مهامها
 .يئة املصلى وتنمية حب الصالة يف نفوس الطالبات  ـ ١

مني ملصقات املدرسة وموضوعات وحدة التربية اإلسالمية موضوع        تض  ـ ٢
 .وأثرها على سلوك املسلم، الصالة واخلشوع فيها

ومتابعـة حـضورهن    ، اإلشراف على الطالبات أثنـاء أداء الـصالة         ـ ٣
 .)٣(وانصرافهن

ـ وأنا هنـا أورد أمثلـة     ) النمص(ومن املخالفات السلوكية اليت وردت      
ات الواردة ـ وقد صـنف الـنمص يف خمالفـات     ولست أحصر مجيع املخالف

                              
  .٢٦املرجع ص: انظر)  ١(
  .١٩املرجع السابق ص: انظر)  ٢(
  .٢١املرجع السابق ص: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

وجاء يف مسؤوليات املدرسة جتاه هـذا       ، الدرجة الثالثة من املخالفات السلوكية    
  :املنكر واالحتساب عليه ما يلي

واإلشارة إىل عظم عقوبة من تقع يف هذه       ، توعية الطالبات حبرمة النمص     ـ ١
حتوي الفتـاوى   والنشرات اليت   ، واحملاضرات، الكبرية عن طريق الندوات   

 .ذا الشأن

متابعة تنفيذ التعاميم الواردة ذا الشأن على الطالبات وعلى املعلمات إذ           ـ ٢
  .)١(يعتربن قدوة 

وقد نص يف قواعد تنظيم السلوك على أنه إذا وجدت منكرات مل تتضمنها    
تلك القواعد فعلى جلنة التوجيه واإلرشاد يف املدرسة القيام بتصنيفها حـسب            

   .)٢(طورا حجمها وخ
وبعد هذا االستعراض الذي اتضح فيه أن هناك تكليفاً رمسيـاً ملـديرات             

بتكوين جلنة التوجيه واإلرشاد اليت ، املدارس باالحتساب على منكرات الطالبات    
وكذلك تكليف املرشدة الطالبية بتنفيذ ما يـرد        ، تتوىل رئاستها مديرة املدرسة   

إطار اخلطة العامـة لتوجيـه وإرشـاد        إىل املدرسة من تعاميم وتوجيهات يف       
  .الطالبات

وملعرفـة ذلـك   ، سوف ننظر اآلن يف مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع    
                              

  .٢٥املرجع السابق ص: انظر)  ١(
  .٤٣ع السابق صاملرج: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

أجريت عدداً من املقابالت مع عدد من منسوبات بعض املـدارس يف مدينـة              
  :الرياض

أشارت إىل أن إدارة املدرسـة تقـوم        ، األستاذة لطيفة الوسيدي معلمة     ـ ١
لكن دون تفعيل لذلك    ، منسوباا لالطالع والعلم  بتمرير التعماميم على    

وعندما سألتها عمن يقوم بنشاط االحتساب علـى خمالفـات          . أو متابعة 
ذكرت أن ذلك يكون حسب نشاط املعلمة واهتمامها بـأمر          ، الطالبات

علماً بأن املصلى يتبـع     . أيضاً ذكرت بأن املصلى يقوم بدور     ، االحتساب
حيـث  ، ابعة لإلدارة العامة للتربية اإلسـالمية     وحدة التربية اإلسالمية الت   

توزع برامج معينة على املدارس وتتابع من قبل اإلدارة العامـة للتربيـة             
 .اإلسالمية

فذكرت أا تكَون جلان خاصـة      ) ١(أما األستاذة غزيل بنت فاحل الربقي       ـ ٢
 ملتابعة املنكرات يف املدرسة حسب ما جاء يف التعاميم الواردة من اإلدارة           

إىل .. والنمص، والصالة، العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات كلجنة احلجاب     
 .غري ذلك من الظواهر اليت قد تظهر يف املدرسة

ذكرت أن االحتساب يف املدرسـة قـائم يف         ) ٢(األستاذة تركية النامي      ـ ٣
لكن بعد صدور قواعد تنظيم السلوك ـ صدر  ، األساس على املتطوعات

ـ حاولت إدارة املدرسة تفعيل ما جاء هـ  ١٤٢٥ـ ١٤٢٤هذا العام 
                              

  .شرق مدينة الرياض) ٥٤(مديرة الثانوية )  ١(
  .شرق مدينة الرياض) ٢٢(معلمة يف الثانوية )  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

يف قواعد تنظيم السلوك كونه جعل مادة السلوك مادة مستقلة هلا مائـة             
حيث ذكـرت   ، وقد يكون ذلك بسبب كونه تنظيم إداري حبت       ، درجة

واآلن تطلـب   ، أا كانت وزميالا القائمات باالحتساب جيدن معارضة      
حسب ما جاء يف قواعد تنظيم      منهن اإلدارة التعاون يف تفعيل االحتساب       

 .السلوك

ذكرت أن االحتساب يف السابق تطوعي تقوم       ) ١(األستاذة مثرة الشهري      ـ ٤
، به باإلضافة إىل زميلة هلا من زميالا املعلمات املهتمات بأمر االحتساب          

ومنذ فترة قليلة طالبتهن اإلدارة بتفعيل االحتساب يف املدرسة بعد صدور           
 .ن أجل ضبط سلوك الطالبات وفق تلك القواعدقواعد تنظيم السلوك م

  ذكرت أا مل تر اهتماماً بأمر االحتساب         )٢(األستاذة خدجية أبو ذياب       ـ ٥
من قبل إدارة املدرسة وعندما سألتها عن قواعد تنظيم السلوك وهل طبق؟        

وعمن يقوم بأمر االحتساب يف املدرسـة؟       . ذكرت أا ال تعلم عنه شيئاً     
ه باإلضافة إىل جمموعـة مـن زميالـا املدرسـات           ذكرت أا تقوم ب   

 .املتطوعات للقيام ذا األمر

سألتها ابتداًء عن قواعد تنظيم السلوك وهل       ) ٣(األستاذة نوف العنقري      ـ ٦

                              
  .شرق مدينة الرياض) ٢٢(معلمة يف املدرسة )  ١(
  .مشال مدينة الرياض) ٣٥(الثانوية معلمة يف )  ٢(
  .جنوب مدينة الرياض) ٤(معلمة يف الثانوية )  ٣(



 

  

  

 
 

 

ذكرت فيمـا   . مت تفعيله يف املدرسة وهل أنشئت جلنة للتوجيه واإلرشاد        
بسلوك الطالبة  خيتص بقواعد تنظيم السلوك فقد طبق منه األشياء املتعلقة          

والتطـاول علـى    ، وخمالفاا داخل املدرسة من الناحية اإلدارية كالتأخري      
كما ذكرت أنـه  . وغري ذلك.. أو احلفاظ على متعلقات املدرسة  ، املعلمة

 .يوجد جلنة خاصة للتوجيه واإلرشاد القائمات عليهن إداريات ومعلمات

دأت تفعيل بعض قواعد ذكرت أن إدارة املدرسة ب    ) ١(األستاذة رمي الباين      ـ ٧
وعمن يقوم بأمر االحتـساب يف املدرسـة        . تنظيم السلوك بعد صدوره   

 .ذكرت أن متطوعات

  :مسات احملتسب يف املدارس الثانوية
  :توجهت بسؤال عن مسات احملتسبات يف املدارس الثانوية فأجابت

السمات املوجودة يف املتطوعات يف مدرسـتها       : األستاذة لطيفة الوسيدي  
وإمنا دفعهن لذلك احتساب األجر عنـد       ، حيث أن غري مكلفات   ، خالصاإل
ولكن هناك من تتعامل مع الطالبات      ، والعلم، والرفق، وكذا القدوة واحللم  ، اهللا

  .بغلظة وشدة
أما األستاذة غزيل بنت فاحل الربيف فذكرت أنه يتم اختيار من تتوفر فيهـا              

ن مرضية لدى الطالبات وتـستخدم      ومن تكو ، واحللم، والرفق، والعلم، القدوة
  .األسلوب احلسن واملوعظة

                              
  .دارس األبناءمعلمة يف م)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

األستاذة تركية النامي ذكرت من السمات اإلخالص حيث مل يـصدهن           
باإلضافة ، وحماولة زرع العوائق لصرفهن عن العمل     ، عن العمل معارضة اإلدارة   

للتفاين يف العمل حيث أن مكلفات بنصاب كبري من احلصص باإلضـافة إىل             
واالحتساب املباشر على منكرات الطالبات ومع ذلك يـضغطن         ، صلىنشاط امل 

، ومن السمات أيضاً العلـم    . على أنفسهن من أجل القيام بتلك األعباء كاملة       
  .واحلرص على احتواء الطالبات لكسبهن، والرفق، واحللم، والقدوة

واألستاذة مثرة الشهري ذكرت القدوة حيث أن حيرصن على االلتـزام           
وذكـرت تـأثر    ، وكذا العلم والرفق واحللم والصرب    ، ل دعوة الطالبات  أوالً قب 

الطالبات الستخدام الرفق واحللم والصرب يف التعامل حيث ذكـرت شـواهد            
عديدة تدل على ذلك وعلى ترك الطالبات املخالفات خمالفان بسبب احتـواء            

  .احملتسبات هلن حبسن خلقهن وتعاملهن
 من السمات العلم حيث أن ال حيتسنب        األستاذة خدجية أبو ذياب ذكرت    

واإلخـالص حيـث   ، وكذا القدوة والرفق واحللم والصرب    ، إال عن علم شرعي   
، سألت اهللا ذلك حيث حيدوهن رضاه سبحانه مث هداية الطالبات للطريق القومي           

كما أن حيرصن على احتواء الطالبات لكسب ودهن من أجل أن يقبلن منهن             
  .احتسان

وف العنقري ذكرت أن هناك تبـاين يف الـسمات مـا بـني          األستاذة ن 
أمـا  ، فاإلداريات ينتهجن أسلوب الشدة مع الطالبـات      ، اإلداريات واملعلمات 

املعلمات فأسلوب الرفق كما ذكرت أن املعلمات احملتسبات غالباً يتميزن بأن           



 

  

  

 
 

 

، وذكرت مـن الـسمات العلـم     . أما اإلداريات فبعضهن ال يتميزن به     ، قدوة
  .والصرب أيضاً، لمواحل

األستاذة رمي الباين ذكرت أن هناك تباين بني احملتسبات فمـن الـسمات             
واحللم وهـذا يرجـع إىل شخـصية        ، والشدة من البعض  ، الرفق وهذا الغالب  

والعلم الشرعي وكذا   ، مبعىن هناك من تتميز به وهناك من ينقصها ذلك        . احملتسبة
  .القدوة والصرب



  

  

  

 
  

 

 

  :استعراض اتضح ما يليمن خالل ما مر معنا من 
  :االحتساب يف الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

أن منسويب الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد نـص      
نظام الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحتـه التنفيذيـة       

وحـسن الـسمعة ونقـاء      ، ملؤهل العلمي املناسب  ا. على اشتراط مسات معينة   
  .السريرة

حيث ذكر الديانة وهذا    ، وقد فصل ذلك الشيخ عثمان بن ناصر العثمان       
واألمانة حيث أن االحتساب على الناس      ، يعين اشتراط مسة القدوة يف منسوبيها     

مسؤولية عظيمة فاحملتسب مؤمتن يف أداء مهام عمله كما جيـب باإلضـافة إىل              
والصرب وهو مـن أوجـب      ، وأسرار احملتسب عليهم  ، ظ أسرار عمله  ذلك حف 

والورع والتقوى والعلم وحسن السرية وصـفاء       ، والرفق، السمات للمحتسبني 
السريرة وجند أن هذه السمات كلها محيدة إذا ما توفرت يف منـسويب اهليئـة               

ـ     ة هلـا  فسيثمر احتساباً ناجحاً ومما تتميز به اهليئة كوا مؤسسة رمسيـة نظامي
نظامها ولوائحها املنظمة وهذا يعين اشتراط شروط معينة يف املتقدمني للعمل ا            

أيضاً وجـود  . كما نص على ذلك نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر         
  .متابعة ألداء األعضاء ومعرفة مدى التزامهم ذه السمات

  :االحتساب يف اجلامعات وكليات البنات بالرياض
تساب يف اجلامعات والكليات فقد كان يف الغالب تطوعياً أو ممن           أما االح 



 

  

  

 
 

 

فهو يفتقـر إىل الـدعم      . يكلفن باالحتساب ضمن عملهن اإلداري والتعليمي     
وإن كانت هناك جهود ال بأس ا وإن كانت ال تعترب كافية يف بعض          ، والتنظيم

ـ             يمن اجلامعات والكليات ففي جامعة اإلمام نص على اشتراط مسات معينـة ف
يعملن يف جلنة التوعية واإلرشاد وهناك متابعة ألداء العضوات وإن كانت غالبية            
إن مل نقل كل القائمات بالعمل يف هذه اللجنـة مـن الراغبـات يف العمـل                 
واالحتساب وهذا يعين أن مهتمات بأمر االحتساب وبالتايل يعين حرصـهن           

  .على االلتزام بالسمات احلميدة
 سعود فنجد جلنة مكلفة رمسياً وإن كانت صـالحياا         أما يف جامعة امللك   

وهناك تدقيق يف االختيار كما     ، ولكن تشترط يف عضواا مسات محيدة     ، حمدودة
اتضح معنا سابقاً حيث أن املتقدمة ختضع للتجربة ملدة شهر ومـن املميـزات              

  .املوجودة أن هناك تطوير ألداء العضوات عن طريق إقامة دورات وورش عمل
 كلية التربية للبنات بالرياض فيالحظ أن نشاط االحتساب حمصور يف            أما

، املصلى والقائمات عليه غالباً من الطالبات ولكن هناك اشتراط لسمات معينـة    
  .لكن التزام احملتسبات ذه السمات فيه تفاوت

أيضاً هناك حرص من مجاعة املصلى على تطوير أداء العضوات عن طريق            
ية ولو بشكل مبسط حيث يكلفن بقراءة كتب معينة مث يـتم  إقامة دورات تأهيل 

  .إجراء اختبار فيها بعد ذلك
أما كلية اآلداب للبنات بالرياض فيالحظ عدم االهتمـام الكـايف بـأمر           
االحتساب حيث ال يوجد احتساب على الطالبات بشكل مباشر عدا جهـود            



  

  

  

 
  

 

 

طلوب توافرهـا يف    موظفات األمن الاليت يفتقرن لاللتزام بكثري من السمات امل        
وإن كان هناك استخدام لبعض وسائل االحتساب لكن بشكل مباشر          ، احملتسبني

  .ال يوجد كما أشارت لذلك بعض عضوات الكلية ومر معنا
  :االحتساب يف املدارس الثانوية يف مدينة الرياض

جند أن االحتساب املدارس الثانوية قد نصت النظم على وجـوده مثـل             
وك فهو منظم لسلوك الطالبات وقد نص على معاجلة كثري من           قواعد تنظيم السل  

، فالتعبديـة ، املنكرات اليت تفعلها الطالبات بدءاً مـن املخالفـات العقديـة          
ولكن يبدو أن اخللل يف التطبيق حيث أن بعض مديرات املدارس مل            . فاألخالقية

مام الكـايف   يفَعلن قواعد تنظيم السلوك بالشكل املطلوب أيضاً جند عدم االهت         
بتكوين جلان رمسية تتوىل مهمة االحتساب يف كل مدرسة حبيث يتوىل القيام ا             

حيث اتضح من خالل اللقاءات أن هناك تباين يف االلتزام          ، احملتسبات املؤهالت 
بالسمات كون القائمات باالحتساب يف كثري من املدارس متطوعات جمتهدات          

كان هلن جهود مشكورة يف التوعيـة       وإن  ، قد ينقص بعضهن التأهيل املناسب    
والتوجيه ولكن األفضل كما أشارت كثري منهن لو كان األمر منظماً وكـان              
هناك تأهيل مناسب هلن بعقد دورات تدريبية متكنهن من أداء احتسان كمـا             

هو ، وهناك فرق بني االحتساب يف املدارس الثانوية والكليات واجلامعات     . ينبغي
ل قواعد تنظيم السلوك يقوم على احملاسبة مـن خـالل           أن االحتساب من خال   

درجات التقومي وإن كان املأخذ يف نظري هو عدم اشتراط مسـات معينـة يف               
 .وعدم املتابعة يف مدى تطبيقه يف املدارس، القائمات عليه



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  

 

 

 

  
  ويشتمل على مطلبني

  
  .منكرات النساء يف العصر احلاضرأصناف : املطلب األول
  .أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر: املطلب الثاين



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  

  أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر: املطلب األول
  

  :وقد قسمته إىل قسمني
  
 بيان األحكام الشرعية ألصناف منكرات النساء يف : ـ القسم األول ١

  .العصر احلاضر
تحليل اإلحصائي الستبانة احملتسبني واحملتـسبات   ال: ـ القسم الثاين ٢

  .حول أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  

  القسم األول
  بيان األحكام الشرعية ألصناف منكرات النساء

  يف العصر احلاضر



  

  

  

 
  

 

 

  :وقد صنفت املنكرات إىل ثالثة أصناف
 .منكرات عقدية .١

 .منكرات تعبدية .٢

 .منكرات أخالقية .٣

ا التقسيم من تقسيم العلمـاء سـلوك اإلنـسان إىل          وقد استقيت هذ  
   .)١(اعتقادات وأخالق وعبادات

  :منكرات عقدية: أوالً
  : ـ االستغاثة ودعاء غري اهللا١

صـاح  : واسـتغاثَ ، اإلغاثةُ وغَوثَ الرجـلُ   : الغواث بالضم : (االستغاثة لغة 
  .)٢( )أغثين أي فَرج عني: ويقول الواقع يف بلية! واغَوثاه

   .)٣() هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة: (واالستغاثة اصطالحاً

                              
؛ الدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسـائلها  ١٨٣ ص٣٦انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(

  .هـ١٤٠٧ طبع دار الكتب اإلسالمية ـ الثانية ١٤للدكتور أمحد أمحد غلوش ص
  .٢٤٢ ص٣؛ تاج العروس ج٢٢٢؛ وانظر القاموس احمليط ص٦٩ ص٥لسان العرب ج)  ٢(
التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب بتعليق أحد العلماء وراجعه وصححه الـشيخ  هامش كتاب )  ٣(

هـ؛ القول املفيـد علـى      ١٤١٤.  طبع دار الشريف للنشر والتوزيع     ٣٣أمحد حممد شاكر ص   
 طبع دار ابن اجلوزي الطبعة الرابعة       ٢٦٠ ص ١كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج       

  .هـ١٤٢١



 

  

  

 
 

 

 مثل أن   )١(واالستغاثة ودعاء غري اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا من الشرك             
قـال  . يدعو غري اهللا من األموات سواء كانوا من األنبياء أو الصاحلني أو غريهم     

سواء كان من   ،  ميت أو غائب   أن يدعو غري اهللا وهو    : (شيخ اإلسالم ابن تيمية   
يا سيدي فالن أغثين أو أنا أستجري بك أو         : األنبياء والصاحلني أو غريهم فيقول    

    .)٢() أو انصرين على عدوي وحنو ذلك فهذا هو الشرك باهللا، أستغيث بك
  : ـ التوسل جباه األنبياء والصاحلني٢

ةُ والقربةُ ووسل إىل اهللا     والدرج، املرتلَةُ عند امللك  ، الوسيلة: (التوسل لغة 
   .)٣() تعاىل وسيلةً إذا عِملَ عمالً تقَرب به إليه

  .)٤()يت يتوصل ا إىل حتصيل املقصودالوسيلة هي ال: (والتوسل اصطالحاً

ال ، والتوسل املشروع هو التوسل إليه باتباع ما جاء بـه الرسـول           
   .)٥(وسيلة ألحد إىل اهللا إال ذلك 

أي مبا مل يثبت يف     ، ل املمنوع هو التوسل إىل اهللا مبا ليس بوسيلة        والتوس(

                              
  .٢٦٠ ص١فيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني جالقول امل: انظر)  ١(
  .٣٥٠ ص١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
  .٧٧٤ ص١٥؛ تاج العروس ج١٣٧٩؛ القاموس احمليط ص٤٤٢ ص٦لسان العرب ج)  ٣(
  .٥٠ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٤(
  .٢٠٠ ص١تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن : انظر)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() الشرع أنه وسيلة
ومنه التوسل جباه األنبياء والصاحلني فهو حمرم ونوع من الشرك قال الشيخ    

أن يكون بوسيلة سكت عنـها      : ( مبيناً أنواع التوسل   )٢( العثيمني صاحلحممد بن   
رك مثل أن يتوسل جباه شخص ذي جـاه         الشرع وهذا حمرم وهو نوع من الش      

   .)٣() أسألك جباه نبيك: عند اهللا فيقول
  : ـ الغلو يف قبور الصاحلني٣

   .)٤(هو جماوزة احلد : الغلو لغة

                              
التوسل حكمه وأقسامه للشيخني حممد بن صاحل العثيمني وحممد ناصر الدين األلباين مجع وإعداد )  ١(

طبـع الكتـاب والـشريط اخلـريي ـ الـشارقة ـ األوىل        . ٢٦علي بن حسني أبو لوز ص
  .هـ١٤١٨

تتلمـذ علـى يـد    هـ ١٣٤٧هو حممد بن صاحل بن حممد بن عثيمني الوهيـيب التميمي ولد عام )  ٢(
الشيخ عبدالرمحن بن سعدي حيث يعترب شيخه األول وقرأ على مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز                 

ـ ١٤٢١وهو عضو يف هيئة كبار العلماء تويف عام         . حيث يعترب شيخه الثاين    ابـن  : انظـر . (هـ
ـ     . تأليف ناصر بن مسفر الزهـراين . عثيمني اإلمام الزاهد  طبـع دار ابـن اجلـوزي ـ األوىل 

، طبـع أضـواء الـسف     ،  مجع أشرف عبداملقصود   ١٥ ص ١هـ؛ فتاوى املرأة املسلمة ج    ١٤٢٢
  .هـ١٤١٧، الطبعة الثالثة

طبع دار الثريا للنـشر ـ   . ٣٤٣ ص٢جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ٣(
 طبع  ٩٤٧ ص ٣هـ؛ وانظر جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ج          ١٤١٤الثانية  

هـ؛ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم ١٤١٦دار الوطن ـ األوىل  
  .هـ١٤٢٤اخلامسة .  طبع دار املؤيد١٥٣ ص١ج) ٨٨١٨(

  .١٧٠٠انظر القاموس احمليط ص)  ٤(



 

  

  

 
 

 

   .)١(جماوزة احلد مدحاً أو ذماً : الغلو اصطالحاً

ما جـاء  (وقد بوب الشيخ حممد بن عبدالوهاب يف كتاب التوحيد باباً مساه     
ثأنَّ الغا أوهريصاحلني يور الصيف قُب وِن اِهللالُود ِمن دبع٢()اناً ت(.  

الزيارة البدعية فهي (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الغلو يف قبور الصاحلني      
، اليت يقصد ا أن يطلب من امليت احلوائج أو يطلب منه الدعاء والـشفاعة        

 أن ذلك أجوب للدعاء فالزيارة على       أو يقصد الدعاء عند قربه لظن القاصد      
وال فعلها أصحابه ال عند     هذه الوجوه كلها مبتدعة مل يشرعها النيب      

   .)٣() وال عند غريه وهي من جنس الشرك وأسباب الشركقرب النيب

  

  : ـ الذبح لغري اهللا٤

   .)٤(" لعن اهللا من ذَبح لغري اهللا: "قال رسول اهللا

                              
  .٤١٩ ص١القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ١(
وحيد الذي هو حق اهللا على العبيد بتعليق أحد العلماء وتصحيح الشيخ أمحـد حممـد   كتاب الت)  ٢(

  .٥٧شاكر ص
  .١٦٦ ص١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(
ــ  ) ٤٣(باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل حـديث رقـم   ، أخرجه مسلم يف كتاب األضاحي)  ٤(

  .١٥٦٧ ص٢ج) ١٩٧٨(



  

  

  

 
  

 

 

 اهللا أن يذبح باسم غري اهللا تعاىل كمن يذبح لصنم أو لنيب             واملراد بالذبح لغري  
   .)١(أو ويل أو غري ذلك 

   .)٣( من الكبائر )٢(وقد عدها اإلمام الذهيب 

كل هذا حـرام وال حتـل هـذه         : (وقال اإلمام النووي عن الذبح لغري اهللا      
 فإن قصد مع ذلك تعظيم املذبوح له غري اهللا تعاىل والعبـادة لـه      .. الذبيحة

   .)٤() فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً، كان ذلك كفراً

  ):التشاؤم بشيء معني( ـ التطري ٥

الطِّيرةُ من اطَّيرت وتطَيرت وهو ما يتشاءم بـه مـن الفـأل             : (التطري لغة 
   .)٥()الردئ

                              
  .١٥٦ ص٧ح مسلم جشرح النووي لصحي: انظر)  ١(
هو حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز بن عبداهللا التركماين الدمشقي احلافظ أبو عبـداهللا مشـس   )  ٢(

كان أكثر أهل عصره تصنيفاً ومجع تاريخ اإلسالم لـه سـري    ، هـ٦٧٣الدين الذهيب ولد سنة     
عيان املائة الثامنـة    انظر الدرر الكامنة يف أ    . (هـ٧٤٨أعالم النبالء وطبقات احلفاظ تويف سنة       

طبع دار الكتب احلديثـة  . ٤٢٦ ص٣لإلمام ابن حجر العسقالين حتقيق حممد سيد جاد احلق ج   
  ).بدون ذكر تاريخ الطبع

 طبـع  ٢١٨انظر ذيب الكبائر ألف أصله اإلمام الذهيب وحققه وهذبه حـسان عبـداملنان ص  )  ٣(
  .ـه١٤١٦املكتبة اإلسالمية ـ دار ابن حزم ـ األوىل ـ 

  .١٥٧ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٤(
  .١٥٤ ص٧؛ تاج العروس ج٥٥٥؛ وانظر القاموس احمليط ص٢١٤ ص٤لسان العرب ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

ن الطري  التطري بالسوانح والبوارح م   : هي التشاؤم بالشيء وأصله   : (اصطالحاً
   .)١() والظباء وغريمها

ومن ذلك هؤالء أصحاب الطري السانح والبارح والقعيـد         : (قال ابن القيم  
والناطح وأصل هذا أم كانوا يزجرون الطري والوحش ويثريوا فما تيامن           

ومـا  ، منها وأخذ ذات اليمني مسوه ساحناً وما تياسر منها مسـوه بارحـاً            
   .)٢() ا جاءهم من خلفهم مسوه القعيداستقبلهم منها فهو الناطح وم

فكانوا ينفرون الظباء والطيور فإذا أخذت ذات اليمني تربكوا ا ومضوا إىل            
وإن أخذت ذات الشمال تشاءموا ا ورجعـوا        ، ما يريدون من سفر وحنوه    

من سفرهم أو حوائجهم فكانت صادة هلم يف كثري مـن األوقـات عـن               
   .)٣(أبطل التطري حوائجهم فنهاهم الشرع عن ذلك و

 )٤(ال عـدوى  ": قال رسول اهللا:  فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال    

                              
  .٤٨٠ ص٧؛ وانظر شرح النووي ج١٥٢ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ١(
  .٤٨٠ص، ٧؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ج٥٨٢ ص٢مفتاح دار السعادة ج)  ٢(
  .٤٨٠ ص٧انظر شرح النووي ج)  ٣(
نفي ما كانت اجلاهلية تزعمه وتعتقده أن املرض والعاهة تعدي بطبعها ال بفعل اهللا ): ال عدوى) ( ٤(

  ).٤٧٤ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (تعاىل



  

  

  

 
  

 

 

   .)٣(  ")٢( وال صفَر )١(وال ِطيرةَ وال هامة 

الطرية ": قال رسول اهللا  : وعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       
   .)٦( " ولكن اهللا يذهبه بالتوكل)٥( وما منا إال )٤(شرك 

                              
وهـي الطـائر   ، أن العرب كانت تتشاءم باهلامـة : أحدمها: قال النووي هلا تأويالن   ): وال هامة ) (١(

  .وقيل هي البومة، عروف من طري الليلامل
وهذا تفسري أكثر   ، وقيل روحه تنقلب هامة تطري    ، أن العرب كانت تعتقد أن عظام امليت      : الثاين  

  ).٤٧٤ ص٧املرجع السابق ج: انظر. (وجيوز أن يكون املراد النوعني، العلماء وهو املشهور
أن : والثـاين .  املراد تأخريهم احملرم إىل صفر     :أحدمها: فيه تأويالن كما قال النووي    ): وال صفَر ) (٢(

املرجـع  : انظـر . (وهي دود وكانت العرب تراها أعدى من اجلـرب ، الصفر دواب يف البطن  
  ).٤٧٤ ص٧السابق ج

، ؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الـسالم      ٢٧ ص ٧باب ال هامة ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب الطب    ) ٣(
  . واللفظ للبخاري١٧٤٣ ص٢ج) ٢٢٢٠(ـ ) ١٠٢(باب ال عدوى وال طرية حديث رقم 

أي العتقادهم أن الطرية جتلب هلم نفعاً أو تدفع عنهم ضراً فإذا عملوا مبوجبـها               ): الطرية شرك ) (٤(
فكأم أشركوا باهللا يف ذلك ويسمى شركاً خفياً ومن اعتقد أن شيئاً سوى اهللا ينفع أو يـضر                  

عبود على سنن أيب داود حملمد أشرف بن أمري      عون امل : انظر. (باالستقالل فقد أشرك شركاً جلياً    
طبع بيت األفكار الدولية بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع؛ حتفة           . ١٦٧٢العظيم آبادي ص  

 ١٤٥٣ ص ١األحوذي شرح جامع الترمذي حملمد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املبـاركفوري ج          
  .)طبع بيت األفكار الدولية بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع

فحـذف املـستثىن    ، أي إال من خيطر له من جهة الطرية شيء ما لتعود النفوس ا            ): وما منا إال  ) (٥(
انظـر  . (وقال اخلطايب حذف اختصاراً للكالم واعتماداً على فهم السامع        . كراهة أن يتلفظ به   

 ١؛ حتفة األحـوذي شـرح جـامع الترمـذي ج          ١٦٧٢عون املعبود على سنن أيب داود ص      
  ).١٤٥٣ص

باب يف الطرية حديث رقم ، ؛ وأخرجه أبو داود يف كتاب الطب      ٣٨٩ ص ١ أخرجه اإلمام أمحد ج    )٦(
باب ما جاء يف الطرية حديث رقم       ، ؛ وأخرجه الترمذي يف كتاب السري     ٢٣٠ ص ٤ج) ٣٩١٠(
؛ وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره             ١٦٠ ص ٤ج) ١٦١٤(



 

  

  

 
 

 

، فإذا تطري إنسان بشيء رآه أو مسعه      : ( الشيخ حممد بن صاحل العثيمني     وقال
لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد      ، فإنه ال يعد مشركاً شركاً خيرجه من امللة       

وهذا يضعف التوكـل علـى اهللا     ، على هذا السبب الذي مل جيعله اهللا سبباً       
 اعتقد هـذا    لكن لو ... وبذلك يعترب شركاً من هذه الناحية     ، ويوهن العزمية 

املتشائم املتطري أن هذا فاعل بنفسه دون اهللا؛ فهو مشرك شركاً أكرب؛ ألنـه   
   .)١() جعل هللا شريكاً يف اخللق واإلجياد

  : ـ اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرآن الكرمي أو الرسول٦

 : قال تعـاىل                  

                        

       )٢(.   

 . )٣(كفـر إمجاعـاً     فمن استهزأ باهللا سبحانه وتعاىل وآياته ورسوله      

                                                                           
. وقال األلباين عن هذا احلديث بأنـه صـحيح        . ١١٧٠ ص ٢ج) ٣٥٣٨(الطرية حديث رقم    

  ).٧٤٠ ص٢ج) ٣٩١٠(ـ ) ٣٣٠٩(صحيح سنن أيب داود حديث رقم : انظر(
؛ وانظـر جممـوع   ٥٧٥ ص١القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ١(

شيخ حممد بـن    ؛ كتاب التوحيد لل   ٥٧٥ ص ٩فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج       
  .٩٣عبدالوهاب بتعليق أحد العلماء وتصحيح الشيخ أمحد حممد شاكر ص

  .٦٥: آية، سورة التوبة)  ٢(
. ٤٠٤ ص٧انظر حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع مجع الشيخ عبدالرمحن بـن قاسـم ج  )  ٣(

  .هـ بدون ذكر اسم الناشر١٤٠٣الطبعة الثانية 



  

  

  

 
  

 

 

بين أن االستهزاء بـاهللا  (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية شارحاً اآلية السابقة      
   .)١() كفر يكفر به صاحبه بعد إميانهسبحانه وآياته ورسوله

وخلطورته فقد أبرزه العلماء رمحهم اهللا يف كتاب الردة من كتب الفقـه             
من سب اهللا تعاىل كفر سـواء       : ( يف املغين  )٢(اإلسالمي قال ابن قدامة املقدسي    

أو بآياتـه أو برسـله أو       ، ن استهزأ باهللا تعاىل   وكذلك م ، كان مازحاً أو جاداً   
   .)٣()كتبه

وكذا قال يف حاشية الروض املربع حيث عدد املرتدين فذكر املـستهزئ            
صـريح يف االسـتهزاء   ،  فعـل أو أتى بقـول أو : ( فقال)٤(بالدين ولو هازالً    

   .)٥()بالدين
اب مـن  ب: (والشيخ حممد بن عبدالوهاب عقد باباً يف كتاب التوحيد مساه  

                              
  .٤٨ ص١٥؛ وانظر أيضاً املرجع السابق ج٢٧٣ ص٧ابن تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلسالم )  ١(
)٢  (ُّين أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسيولد سـنة  ، صاحب املغين، الشيخ اإلمام موفق الد

 ٢٢سري أعـالم النـبالء ج     : انظر. (إحدى وأربعني ومخس مائة وتويف سنة عشرين وست مائة        
  ).١٦٥ص

 ١٢امة املقدسي بتحقيق الدكتور عبداهللا التركي والدكتور عبـدالفتاح احللـو ج  املغين البن قد)  ٣(
  .هـ١٤١٠طبع هجر للطباعة والنشر ـ األوىل . ٢٩٩ـ ٢٩٨ص

  .٣٩٩ ص٧انظر حاشية الروض املربع ج)  ٤(
  .٤٠٤ ص٧املرجع السابق ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

   .)١() هزل بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول
وممن قال بكفر املستهزئ بالدين أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة الدائمـة           

 . )٤( رمحه اهللا    )٣( ومساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز       )٢(للبحوث العلمية واإلفتاء    
   .)٥(وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا 

  :ستهزاء والسخرية بالصاحلني والصاحلات يف لباسهم أو هيئتهم ـ اال٧
وعد العلماء االستهزاء والسخرية بالصاحلني والصاحلات من االسـتهزاء         
بالدين الذي هو رده وكفر كما أسلفنا قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا             

ات من أجل   ومن يستهزئ بأهل الدين واحملافظني على الصلو      : (بن باز رمحه اهللا   

                              
الشيخ أمحـد شـاكر   كتاب التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب بتعليق أحد العلماء وتصحيح )  ١(

؛ ٢٦٧ ص٢؛ وانظر القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج          ١٥٢ص
  . ٨٥١ ص١٠جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج

  .١١ـ ١٠ ص٢ج) ٣٧٨٢(انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٢(
هـ أخذ العلـم عـن   ١٣٣٠ عبداهللا بن عبدالرمحن بن حممد آل باز ولد عام هو عبدالعزيز بن)  ٣(

توىل . مشاهري علماء جند والزم مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ حنواً من عشر سنوات              
إمام العصر مساحة الشيخ   : انظر. (هـ١٤٢٠عدداً من املناصب منها مفيت عام اململكة تويف عام          

. الطبعـة الثانيـة  . ناصر بن مسفر الزهراين مل يذكر اسم الناشـر        . د. يفعبدالعزيز بن باز تأل   
  ).هـ١٤٢٠

انظر جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إعداد الدكتور عبداهللا الطيار والشيخ أمحد بن )  ٤(
  . ٥٣١ ص٢عبدالعزيز بن باز ج

  .١٥٦ ص٢جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج: انظر)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() دينهم وحمافظتهم عليه يعترب مستهزئاً بالدين
من يستهزئ باملسلمة أو املسلم من أجل متسكه بالـشريعة          : (وقال أيضاً 

   .)٢() اإلسالمية فهو كافر
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      ) ٤٤٤٠(وجاء يف الفتوى رقم     

شيء من القرآن والسنة واالسـتهزاء  سب الدين واالستهزاء ب  : (واإلفتاء ما نصه  
باملتمسك ما نظراً ملا متسك به كإعفاء اللحية وحتجب املسلمة هذا كفـر إذا              

فإن أصر بعد العلـم فهـو       ، وينبغي أن يبني له أن هذا كفر      ، صدر من مكلف  
   .)٣() كافر

وقد فصل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا يف حكم ذلك حيـث              
أما ما قد خيفى ، )٤( بأحكام الدين املتفق عليها واليت ال ختفى كفراً      عد االستهزاء 

أما االستهزاء مبن يعفي حليته أو يقَـصر        : (حكمه فقد فصل يف ذلك حيث قال      
فهذا فيـه   ، ثيابه وحيذر اإلسبال أو حنو ذلك من األمور اليت قد ختفى أحكامها           

نه شيء من ذلك حىت     ونصيحة من يعرف م   ، والواجب احلذر من ذلك   ، تفصيل

                              
طبـع دار  ، عبداهللا الطيـار . مجع د. ٥٣٢ ص٢جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .الوطن
  .٥٣٣ ص٢املرجع السابق ج)  ٢(
  .٢٤ ص٢فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ج)  ٣(
د عبداهللا الطيار ـ أمح .  مجع د٥٣٤ ص٢انظر جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ٤(

  .بن باز



 

  

  

 
 

 

، وحيذر االستهزاء مبن متسك بالشرع يف ذلك، يتوب إىل اهللا تعاىل ويلتزم بشرعه
وحذراً من غضب اهللا وعقابه والردة عن دينه        طاعة هللا عز وجل ورسوله    

  .)١()وهو ال يشعر
مث : (وممن فصل يف احلكم فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حيث قال           

ون م من أجل ما هم عليه من الشرع فإن اسـتهزاءهم ـم    إن كانوا يستهزئ  
أما إذا كانوا يستهزئون م يعنون      ، واالستهزاء بالشريعة كفر  ،استهزاء بالشريعة 

أشخاصهم وزيهم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإم ال يكفـرون              
، علهبذلك؛ ألن اإلنسان قد يستهزئ بالشخص نفسه بقطع النظر عن عمله وف           

   .)٢() لكنهم على خطر عظيم
  : ـ الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة٨

   .)٣() كلُّ ما لَطُف مأخذُه ودق: (السحر لغة
أو يعملُ شـيئاً    ، أو يكْتبه ، هو عقَد ورقي وكالم يتكلَّم به     : (واصطالحاً

   .)٤() شرة لهمن غري مبا، أو عقله، يؤثِّر يف بدن املسحور أو قلبه
خفة يف اليد وأخذٌ كالسحر يرى الشيُء بغري ما عليه أصلُه           : (الشعوذة لغة 

                              
  . ٥٣٤ ص٢املرجع السابق ج)  ١(
  .١٥٨ ص٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ٢(
  .٥١٩؛ القاموس احمليط ص٢٥٢ ص٣لسان العرب ج)  ٣(
؛ وانظر القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل ٢٩٩ ص١٢املغين البن قدامة ج)  ٤(

  .٤٨٩ ص١العثيمني ج



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() وهو مشعِوذٌ ومشعوذٌ، يف رأي العيِن
  .)٢()رف األبصار عما يتعاطاه خبفة يدما يفعله املشعوذ من ص: (اصطالحاً

هانـةً وتكَهـن تكَهنـاً    كَهن لـه يكْهن ويكهن وكَهن كَ : (الكهانة لغة 
   .)٣() وتكِْهيناً قضى له بالغيب

ادعاء علم الغيب كاإلخبار مبا سيقع يف األرض مع االسـتناد           : (اصطالحاً
   .)٤() إىل سبب

فعـن  . وقد ورد وعيد شديد ملن يذهب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة         
كاهناً فـصدقه   من أتى   ": قال رسول اهللا  : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال     

   .)٥( "فقد كفر مبا أنزل على حممد، مبا يقول

                              
  .٤٢٧؛ القاموس احمليط ص٤٤٢ ص٣لسان العرب ج)  ١(
  .٢٣٢ ص١٠فتح الباري ج)  ٢(
  .١٥٨٥؛ وانظر القاموس احمليط ص٤٤٧ ص٥لسان العرب ج)  ٣(
  .٢١٥ـ ٢١٤ ص٤؛ وانظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ج٢٢٧ ص١٠فتح الباري ج)  ٤(
، ٢٢٥ ص٤ج) ٣٩٠٤(رقـم  باب يف الكهـان حـديث   ، أخرجه أبو داود يف كتاب الطب)  ٥(

) ١٣٥(وأخرجه الترمذي يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض حديث رقم               
باب النهي عن إتيـان احلـائض       ، وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الطهارة وسننها      ، ٢٤٣ ص ١ج

باب من أتى   ، ؛ وأخرجه الدارمي يف كتاب الوضوء والصالة      ٢٠٩ ص ١ج) ٦٣٩(حديث رقم   
وقال األلباين  .  واللفظ البن ماجه والدارمي    ٢٠٧ ص ١ج) ١١٤١(يف دبرها حديث رقم     امرأته  

ــ   ) ٣٣٠٤(انظر صحيح سـنن أيب داود حـديث رقـم           . (عن هذا احلديث بأنه صحيح    
  .٧٣٩ ص٢ج) ٣٩٠٤(



 

  

  

 
 

 

من أتى عرافاً فـسأله     ":  عن النيب زقال   )١(وعن بعض أزواج النيب   
   .)٢( "عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة

ال جيوز إتيـان الـسحرة      : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا       
   .)٤()  والكهنة)٣(ما ال جيوز إتيان العرافني ك، وسؤاهلم عن شيء وال تصديقهم

.... ومن أتاهم وصدقهم مبا يقولون من علم الغيب فهو كافر    : (وقال أيضاً 
علم النجوم وما يسمى بالطالع وقراءة الفنجان ومعرفة احلظ وما أشبه ذلك مما             

كلها من علوم اجلاهلية الـيت حرمهـا اهللا         ، يدعيه الكهنة والعرافون والسحرة   
ومن أعماهلم اليت جاء اإلسالم بإبطاهلا والتحذير من فعلها أو إتيان من            ، ورسوله

ألنه من علم   ، يتعاطاها وسؤاله عن شيء منها أو تصديقه فيما خيرب به من ذلك           
   .)٥() الغيب الذي استأثر اهللا به

أما فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا فقد قسم من يأتون إىل              
  .حسب حال اآليت، إىل ثالثة أقسامالكهان 

                              
  ).٢٢٨ ص١٠فتح الباري ج: انظر. (بعض الرواة مساها حفصة)  ١(
ــ  ) ١٢٥( الكهانة وإتيان الكهان حـديث رقـم   باب حترمي، أخرجه مسلم يف كتاب السالم)  ٢(

  ).١٧٥١ ص٢ج) ٢٢٣٠(
ومكـان  ، العراف من مجلة أنواع الكهان وهو الذي يتعاطى معرفة مكان املـسروق ): العرافني) ( ٣(

؛ النهاية يف غريب احلـديث      ٤٨٦ ص ٧شرح النووي لصحيح مسلم ج    : انظر. (الضالة وحنومها 
  .)١٦٦٨عون املعبود ص، ٢١٨ ص٣واألثر ج

  .٦٥٧ ص٢جمموع فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ج)  ٤(
  .٦٦٧ ـ ٦٦٦ ص٢املرجع السابق ج)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

 من يأيت إىل الكاهن فيسأله من غري أن يصدقه وحكم هذا            :القسم األول 
وعقوبة فاعله أن ال تقبل لـه صالة أربعني يوماً واستدل باحلديث الذي            ، حمرم

من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل لـه صالة          ": أخرجه اإلمام مسلم وهو   
   .)١( "أربعني ليلة

وحكم هـذا  .  من يأيت إىل الكاهن فيسأله ويصدقه مبا يقول    :لقسم الثاين ا
وتصديقه يف علم الغيـب     ، كفر باهللا عز وجل ألنه صدقه يف إدعاء علم الغيب         

 : تكذيب لقول اهللا عز وجل                    

   )٢(.   

من أتى كاهناً   ": حاب السنن من حديث أيب هريرة     واستدل مبا أخرجه أص   
   .)٣( "فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد

وإمنا هـي   ،  من يأيت إىل الكاهن فيسأله ليبني حاله للناس        :القسم الثالث 
 مـع ابـن      واستدل مبا فعله النيب     . وحكم هذا ال بأس به    . كهانة وتضليل 

قال ابن صياد هـو   . ين قد خبأت لك خبيئاً    إ":  قال لـه    أن النيب    )٤(دصيا

                              
  .٢٠٩تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٦٥: آية، سورة النمل)  ٢(
  .٢٠٩تقدم خترجيه ص)  ٣(
 املسيح الدجال يف أنه هل هو، وأمره مشتبه، وقصته مشكلة: ابن صياد وامسه صاف قال العلماء)  ٤(

 مل يوح إليه بأنه املسيح الـدجال         املشهور أم غريه؟ وال شك أنه دجال من الدجاجلة والنيب           



 

  

  

 
 

 

 خ٥( )٤(  ")٣( فلن تعدو قدرك )٢( قال النيب أخسأ )١(الد(.   
  : ـ تصديق املنجمني ومتابعة األبراج٩

   .)٦() الذي ينظر يف النجوم حبسب مواقيتها وسريها: (املنجم
ـ  ، وهي اثنا عشر برجاً   ، هي بروج الفلك  : (األبراج ان كل برج منها مرتلت

   .)٧() ولكل برج اسم حدة

                                                                           
شـرح  : انظـر . (وكان يف ابن صياد قرائن حمتملـة ، وإمنا أوحي إليه بصفات الدجال  ، وال غريه 

مكتبة السالم   طبع   ١٠٥؛ الفنت واملالحم اية البداية والنهاية البن كثري ص        ٢٨١ ص ٩النووي ج 
  ).هـ١٤٠١. العاملية

)١  ()خأي الدخان حيث ورد أنه خبأ له سورة الدخان فلم يهتد ابن صياد منها إال هلذا القـدر  ): الد
  ).٢٧٣ ص٩؛ شرح النووي ج٢٠١ ص٦فتح الباري ج: انظر. (الناقص على طريقة الكهنة

؛ النهايـة يف غريـب احلـديث    ٢٨٣ ص٩ي جشرح النوو: انظر(اقعد ويكون مبعىن الصاغر ): اخسأ()  ٢(
  ).٣١ ص٢واألثر ج

فـتح  : انظـر (أو مقدار أمثالك من الكهان ، أي لن جتاوز ما قدر اهللا فيك): فلن تعدو قدرك () ٣(
   ).٢٠١          ص٦الباري ج

؛ ٣٢ ص٤كيف يعرض اإلسـالم علـى الـصيب ج   ، أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري)  ٤(
  .٢٢٤٤ ص٣ج) ٢٩٣٠(ـ )٩٥( كتاب الفنت وأشراط الساعة حديث رقم وأخرجه مسلم يف

فـتح  : ؛ وانظر١٨٤ ص٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج: انظر)  ٥(
  .٢٢٨      ص١٠الباري ج

  .١٤٩٩؛ القاموس احمليط ص١٤٧ ص٦لسان العرب ج)  ٦(
  .٢٣٠؛ القاموس احمليط ص١٨٤ ص١لسان العرب ج)  ٧(



  

  

  

 
  

 

 

 )١(من اقتبس   " :  قال رسول اهللا    : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      
   .)٥(  ")٤( من السحر زاد ما زاد )٣( اقتبس شعبة )٢(علماً من النجوم 

وصناعة التنجيم الـيت    : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبيناً حكم التنجيم       
وهو االستدالل على احلوادث األرضية بـاألحوال       ، مضموا األحكام والتأثري  

والتمزيج بني القوى الفلكي والقوابل األرضية صناعة حمرمة بالكتـاب          ، الفلكية
ان مجيـع املرسـلني يف مجيـع        بل هي حمرمة على لس    ، وإمجاع األمة ، والسنة

  .)٦()امللل
، والتنجيم نوع من السحر والكهانة    : (وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني     

                              
  ).١٦٦٨عون املعبود على سنن أيب داود ص: انظر. (أي أخذ وحصل وتعلم): من اقتبس()  ١(
املرجـع الـسابق   : انظـر . (أي علماً من علومها أو مسألة مـن علمهـا  ): علماً من النجوم()  ٢(

  ).١٦٦٨ص
  ).١٦٦٨انظر املرجع السابق ص. (أي قطعة): اقتبس شعبة()  ٣(
املرجـع الـسابق   : انظر. (تباس شعبة السحر ما زاد اقتباس علم النجومأي زاد اق): زاد ما زاد()  ٤(

  ).١٦٦٨ص
باب يف النجوم حـديث  ، ؛ وأخرجه أبو داود يف كتاب الطب٢٢٧ ص١أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٥(

باب تعلم النجوم حديث رقم    ، ؛ وأخرجه ابن ماجه يف كتاب األدب      ٢٢٦ ص ٤ج) ٣٩٠٥(رقم  
صحيح سـنن أيب    : انظر. (ين عن هذا احلديث بأنه حسن     ؛ وقال األلبا  ١٢٢٨ ص ٢ج) ٣٧٢٦(

  ).٧٣٩ ص٢ج) ٣٩٠٥(ـ ) ٣٣٠٥(داود حديث رقم 
  .١٩٢ ص٣٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٦(



 

  

  

 
 

 

فال عالقة ملا حيدث يف األرض مبا       ، ألنه مبين على أوهام ال حقيقة هلا      ، وهو حمرم 
   .)١() حيدث يف السماء

  :ـ تعليق التمائم١٠
وهي التمـائم  ، خرزة رقْطاء تنظَم يف السري مث يعقد يف العنق    : (التميمة لغة 

ميم٢() والت(.   
كانت العرب تعلّقها علـى     التمائم مجع متيمة وهي خرزات      : (واصطالحاً

   .)٣() فأبطلها اإلسالم، أوالدهم يتقون ا العني يف زعمهم
:  يقـول   مسعت رسول اهللا    : عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       

   .)٦("  شرك )٥( والتمائم والتولة )٤(إن الرقى "

                              
؛ وانظر فتوى مساحـة  ١٩٠ ص٢جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ١(

  .٦٦٧ ـ ٦٦٦ ص٢جالشيخ عبدالعزيز باز يف جمموع فتاواه 
  .٣١٢ ص١ج. لسان العرب)  ٢(
  .١٩٧ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ٣(
 ٢٥٥ ص٢انظر النهاية يف غريب احلديث واألثر ج. (العوذة اليت يرقى ا صاحب اآلفة): الرقى()  ٤(

هو ولعله قد   أما الرقى املنهي عنها هو ما كان منها بغري لسان العرب فال يدري ما               : قال اخلطايب 
يدخله سحراً أو كفراً وأما إذا كان مفهوم املعىن وكان فيه ذكر اهللا سبحانه فإنه مستحب متربك                 

  ).١٦٥٧عون املعبود ص: انظر. (به واهللا أعلم
النهايـة يف  : انظر. (بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريه): التولة()  ٥(

  ).١٦٥٧؛ عون املعبود ص٢٠٠ ص١ واألثر جغريب احلديث
باب يف تعليق التمائم حديث رقم ، ؛ وأبو داود يف كتاب الطب٣٨١ ص١أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٦(

صحيح سـنن أيب    : انظر. (وقال األلباين عن هذا احلديث بأنه صحيح      . ٢١٢ ص ٤ج، )٣٨٨٣(



  

  

  

 
  

 

 

  :وقد قسم العلماء التمائم إىل قسمني
 من أمساء الشياطني أو العظام أو اخلـرز أو           وهو ما يكون   :القسم األول 

حمرم لكثرة  : املسامري أو الطالسم وهي احلروف املقطعة أو أشباه ذلك وحكمه         
وقد يكون شركاً أكرب    ، األدلة الدالة على حترميه وهو من أنواع الشرك األصغر        

إذا أعتقد معلق التميمة أا حتفظه أو تكشف عنه املرض أو تدفع عنه الضر من               
   .)١(ون اهللا د

 ما يعلق من اآليات القرآنية واألدعية النبوية وما شابه ذلك           :القسم الثاين 
   .)٢(من الدعوات الطيبة فهذا النوع خمتلف فيه 

لكن إذا كـان املعلـق مـن    : (قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا    
ي وجيعله من املنـه   ، وبعضهم مل يرخص فيه   ، فرخص فيه بعض السلف   ، القرآن

   .)٣() عنه

                                                                           
ـ    ، ٧٣٦ ص ٢ج) ٣٨٨٣(ـ  ) ٣٢٨٨(داود حديث رقم     : انظـر . (اكروحسنه الشيخ أمحد ش

  .٢١٨ ص٥ج) ٣٦١٥(مسند اإلمام أمحد بتحقيق الشيخ أمحد حممد شاكر حديث رقم 
جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز مجع وترتيب الـدكتور  : انظر)  ١(

  .٣٨٤ ص٢حممد بن سعد الشويعر ج
  .٣٨٤ ص٢املرجع السابق ج: انظر)  ٢(
ذي هو حق اهللا على العبيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب بتعليق أحـد العلمـاء   كتاب التوحيد ال)  ٣(

؛ القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممـد بـن           ٢٢وتصحيح الشيخ أمحد حممد شاكر ص     
  .١٨٤ ص١صاحل العثيمني ج



 

  

  

 
 

 

  :ومن قال بالنهي احتج حبجتني
عموم األحاديث يف النهي عن التمائم والزجر عنها فال جيـوز أن خيـص      )١(

 .شيء من التمائم باجلواز إال بدليل شرعي

سد ذرائع الشرك فإذا جوزت التمائم من اآليات القرآنيـة والـدعوات             )٢(
نوعة وتعذر التمييز املباحة انفتح باب الشرك واشتبهت التميمة اجلائزة باملم   

  .)١(فوجب سد الباب املفضي إىل الشرك ، بينهما

وهذا القول هو : (وهو ما رجحه مساحة الشيخ ابن باز رمحه اهللا حيث قال         
  .)٢() الصواب لظهور دليله

  : ـ احللف بغري اهللا١١
فـاً  حلَف أي أقْسم يحِلف حلْ    ، القَسم لغتان : اِحللْف احلَِلف : (احللف لغة 

   .)٣() وِحلْفاً وحِلفاً ومحلُوفاً
صـلها العقْـد بـالعزم      حلَف يحِلف حلْفـاً وأ    . هو اليمني : (اصطالحاً

                              
ر انظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز مجع الدكتور حممد بن سعد الشويع)  ١(

  .٣٨٤ ص٢ج
؛ ١٧٤ ص٩؛ وانظر جمموع فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج٣٨٤ ص٢املرجع السابق ج)  ٢(

 حيـث اختـار     ١٨٤ ص ١والقول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج          
الشيخ عدم تعليق التمائم وإن كانت من القرآن لكنه توقف يف وصوله إىل درجة التحرمي وقـال                 

  ).لكن إذا تضمن حمظوراً فإنه يكون حمرماً بسبب ذلك احملظور(
  .١٠٣٥؛ وانظر القاموس احمليط ص١٣٦ ص٢لسان العرب ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  .)١()والنية
فعن ابن عمر رضي اهللا     . وقد جاءت األحاديث حمذرة من احللف بغري اهللا       

   .)٢( "أال من كان حالفاً فال حيلف إال باهللا":  قال عنهما عن النيب 
فإذا حلف أحدكم فليحلف    ":  قال  وعنه رضي اهللا عنه أن رسول اهللا        

   .)٣( "باهللا أو ليصمت
مـن  ":  يقول  مسعت رسول اهللا    : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      

   .)٥(  ")٤(حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك 
                              

  .٤٢٥ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ١(
  .٢٣٥ ص٤باب أيام اجلاهلية ج، أخرجه البخاري يف كتاب مناقب األنصار)  ٢(
باب ما جـاء يف كراهيـة   ، ترمذي يف كتاب األميان والنذور؛ وال٧ ص٢أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٣(

بـاب  ، ؛ والدارمي يف كتاب النذور واألميان     ١١٠ ص ٤ج) ١٥٣٤(احللف بغري اهللا حديث رقم      
وقـال  .  واللفظ لإلمام أمحـد    ٥٠٤ ص ٢ج) ٢٣٤٦(النهي عن أن حيلف بغري اهللا حديث رقم         

 ٦ أمحد بتحقيق الشيخ أمحد شـاكر ج       مسند اإلمام : انظر). (إسناده صحيح (الشيخ أمحد شاكر    
صحيح سـنن الترمـذي     : انظر. (وكذا صححه الشيخ األلباين   ). ٤٥٢٣( حديث رقم    ٢٤١ص

  ).٩٩ ص٢ج) ١٥٨٩(ـ ) ١٢٤٠(حديث رقم 
. والظاهر أن صواب احلديث أشـرك ، فقد كفر أو أشرك شك من الراوي): فقد كفر أو أشرك()  ٤(

؛ وانظـر  ٢١٢ ص ٢د للشيخ حممد بن صاحل العثـيمني ج       القول املفيد على كتاب التوحي    : انظر(
. أو للمبالغة يف الزجر والتغلـيظ يف ذلـك        ). ١٤٣كتاب التوحيد بتعليق الشيخ أمحد شاكر ص      

  ).١٤١٣ ص١حتفة األحوذي ج: انظر(
باب ما جاء يف كراهيـة  ، ؛ والترمذي يف كتاب النذور واألميان٤٧ ص١أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٥(

وقـال الـشيخ األلبـاين    .  واللفظ للترمذي  ١١٠ ص ٤ج) ١٥٣٥( حديث رقم    احللف بغري اهللا  
 ٢ج) ١٥٩٠(ــ   ) ١٢٤١(صحيح سنن الترمذي حـديث رقـم        : انظر). (حديث صحيح (



 

  

  

 
 

 

فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصرحية عن   : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
ال فرق بـني ذلـك بـني        .  أنه ال جيوز احللف بشيء من املخلوقات        النيب  

   .)١() املالئكة واألنبياء والصاحلني وغريهم
وقد حكى شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلمجاع على أنه ال جيوز احللف بغـري              

وحنن املخلوقون ليس   : (اهللا فقال بعد أن ذكر أن اهللا يقسم مبا شاء من خملوقاته           
    بل ذكر غري واحد على أنه ال يقسم بـشيء          . ا بالنص واإلمجاع  لنا أن نقسم

بل ذلـك شـرك منـهي       ، ة على ذلك  من املخلوقات وذكروا إمجاع الصحاب    
  .)٢()عنه

لكن قد يكون شركاً    ، وذكر العلماء أن احللف بغري اهللا يعترب شركاً أصغر        
قه اهللا  أكرب إذا قام بقلب احلالف أن هذا احمللوف به يستحق التعظيم كما يستح            

   .)٣(سبحانه وتعاىل 
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة       ) ٤٣٦(وجاء يف الفتوى رقم     

واإلفتاء يف التحذير من التساهل باحللف بغري اهللا ولو مل يقم بقلـب احلـالف               

                                                                           
مسند اإلمام أمحد بتحقيق الشيخ أمحد شـاكر  : انظر. (وكذا صححه الشيخ أمحد شاكر  . ٩٩ص

  ).٨ ص٨ج) ٥٥٩٣(حديث رقم 
  .٢٩١ ص١الم ابن تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلس)  ١(
  .٢٩٠ ص١املرجع السابق ج)  ٢(
؛ جمموع فتاوى مساحة الشيخ ٢٢٤ ص١ج) ٤٣٦(فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء فتوى رقم : انظر)  ٣(

  .٧٢٧ ص٢عبدالعزيز بن باز إعداد الدكتور عبداهللا الطيار والشيخ أمحد بن باز ج



  

  

  

 
  

 

 

: تعظيم احمللوف به وأنه يستحق التعظيم كما يستحقه اهللا سبحانه مـا نـصه             
أن املسلم يتساهل يف ذلك فإن الشرك األصغر أكرب وكونه شركاً أصغر ال يعين  (

ألن أحلـف بـاهللا   : (قال ابن مسعود رضي اهللا عنه. الكبائر بعد الشرك األكرب 
   .)٢() )١()كاذباً أحب إيلّ من أحلف بغريه صادقاً

   :)٣() عيد احلب( ـ التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل ١٢
: لة يقال أشبه الـشي الـشيءَ      مأخوذ من املشاة وهي املماث    : التشبه لغة 

                              
انظر املعجم الكبري للحافظ . (١٨٣ ص٩ج) ٨٩٠٢(واية رواه الطرباين يف املعجم الكبري رقم الر)  ١(

طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينيـة      . سليمان بن أمحد الطرباين حتقيق محدي عبدايد السلفي       
 ١٧٧ ص٤وانظر جممع الزوائد ومنبع الفوائـد ج ، )١٤٠٦باجلمهورية العراقية ـ الطبعة الثانية  

؛ وانظر إرواء الغليل يف ختـريج       )ري ورجاله رجال الصحيح   رواه الطرباين يف الكب   : (وقال اهليثمي 
حيث حكم عليه الشيخ ). ٢٥٦٢(أحاديث منار السبيل للشيخ حممد ناصر الدين األلباين أثر رقم          

  .هـ١٣٩٩طبع املكتب اإلسالمي ـ األوىل ـ . ١٩١ ص٨بالصحة ج
  .٢٢٤ ص١ ج)٤٣٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٢(
هو عيد نصراين رمبا بدأ االحتفال به يف اجنلترا يف القرن اخلامس عشر املـيالدي ويـسمى عيـد            ) ٣(

 فرباير من كل عام وفيه يتبادل النصارى ومن شاهم بطاقات نئة            ١٤القديس فالنتني توقيته يف     
ـ        ) كيوبيد(محراء متّثل صورة إله احلب       شاب وكـذلك   يرسم على شكل صيب جمنح مع قوس ون

الناشر مؤسسة أعمـال   . ١٩٥ ص ١٧املوسوعة العربية العاملية ج   : انظر. (يتبادلون اهلدايا والورود  
املوسوعة للنشر والتوزيع ـ اململكة العربية السعودية الطبعـة األوىل؛ األعيـاد ـ العـادات ـ       

ـ     ٣٦٦التقاليد واملعتقدات عرب التاريخ تأليف حسن نعمة ص        ة والنـشر    طبع رشاد برس للطباع
  ).٢٠٠١األوىل 



 

  

  

 
 

 

  .)١(ماثله
  .)٢( كل شيء مما ى الشرع عنه وذمههو االقتداء بالكفار يف: واصطالحاً

وقد اهتم علماء اإلسالم قدمياً وحديثاً ذه املسألة وأولوها عنايتهم وذلك           
بسبب وقوع املسلمني يف التشبه بالكفار حيث وقع ما أخـرب عنـه الـصادق             

احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حيـث            يف    املصدوق  
لَتتِبعن سنن من قَبلكَم ِشبراً بشٍرب وذراعاً بذراع حىت لو سلكوا جحر            ": قال

   .)٣( "فَمن؟: ضبٍّ لسلكتموه قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال
 حيث ألف كتابـاً قيمـاً       ومن هؤالء األئمة األعالم شيخ اإلسالم ابن تيمية       

وذكر من أسـباب تأليفـه      . أمساه اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم      
وبعد فإين يت إما مبتدئاً وإما جميبـاً عـن التـشبه بالكفـار يف               : (هلذا الكتاب 

مث بلغين أن من الناس من استغرب ذلك واستبعده ملخالفة عـادة قـد              ... أعيادهم
فاقتـضاين  ، كوا يف ذلك بعمومات وإطالقات اعتمدوا عليهـا       ومتس، نشأوا عليها 

بعض األصحاب أن أعلق يف ذلك ما يكون فيه اإلشارة إىل أصـل هـذه املـسألة           
وملا قد عم كثرياً من الناس من االبـتالء يف ذلـك       ، لكثرة فائدا وعموم املنفعة ا    

  .)٤() حىت صاروا يف نوع جاهلية

                              
  .١٦١٠؛ القاموس احمليط ص٣٩٣ ص٣انظر لسان العرب ج)  ١(
  .٣١٣ ص١٣انظر فتح الباري ج)  ٢(
  ٦٥تقدم خترجيه ص)  ٣(
  .١اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

 التشبه بالكفار يف أعيادهم قـول اهللا عـز   ومن األدلة اليت تدل على حترمي  
   : وجل                   )١( ،

   .)٢(فمن التفاسري اليت فسر ا الزور بأنه أعياد املشركني 
ان  املدينة وهلم يوم قدم رسول اهللا    : (وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه      

  ؟"ما هذان اليومان": فقال، يلعبون فيهما
إن اهللا قـد    : " فقال رسـول اهللا     ، كنا نلعب فيهما يف اجلاهلية    : قالوا

   .)٣( "يوم األضحى ويوم الفطر: أبدلكم ما خرياً منهما
 مل يقرهم على هذين اليومني اجلاهليني وال تركهم يلعبـون            فالرسول  

   .)٤(فيهما بل اهم عن ذلك 
ومعلوم أنه لوال يه ومنعه ملا ترك النـاس         : (ال شيخ اإلسالم ابن تيمية    وق

 كان مينع أمته منعاً      وهذا يوجب العلم اليقيين بأن إمام املتقني        .. تلك األعياد 
   .)٥() ويسعى يف دروسها وطموسها بكل سبيل، قوياً عن أعياد الكفار

                              
  .٧٢: آية، سورة الفرقان)  ١(
  .٣١٧ ص٣عظيم البن كثري جتفسري القرآن ال: انظر)  ٢(
باب صالة العيدين حديث رقم ، ؛ وأبو داود يف كتاب الصالة١٠٣ ص٦أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٣(

صحيح سـنن أيب    : انظر. ( واللفظ أليب داود واحلديث صححه األلباين      ٦٧٥ ص ١ج) ١١٣٤(
  ).٢١٠ ص١ج) ١١٣٥(ـ     ) ١٠٠٥(داود حيث رقم 

  .٥٤٣أيب داود صانظر عون املعبود على سنن )  ٤(
  .١٩٢اقتضاء الصراط املستقيم ص)  ٥(



 

  

  

 
 

 

بة وسائر الفقهـاء    ومن شروط عمر رضي اهللا عنه اليت اتفق عليها الصحا         
 )١(أن أهل الذمة من أهل الكتاب ال يظهرون أعيادهم يف دار اإلسالم             : بعدهم

فإذا كان املسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوغ للمـسلم             
 أيضاً هذا يـؤدي إىل      )٢(فعلها؟ ويف فعل املسلم هلا جترئة للكافر على إظهارها          

وام الناس من باب التقليد ومع مـرور الـزمن          اشتهاره وانتشاره فيدخل فيه ع    
يتناسى الناس أصله حىت يصري عادة بل عيداً حىت يضاهى بعيد اهللا بل قد يزيـد           
عليه حىت يكاد يفضي إىل موت اإلسالم وحياة الكفر كما ذكر شيخ اإلسـالم         

   .)٣(ابن تيمية 
ب يف  وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن كثرياً من مشاات أهل الكتـا            

   .)٤(أعيادهم إمنا يدعو إليها النساء 
مث بين شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا كيف ميكن صرف النـساء عـن             

ويقضى هلم فيه من    ،  حيال األهل على عيد اهللا ورسوله       : (أعياد الكفار فقال  
، فإن مل يرضوا فال حول وال قوة إال باهللا        ، احلقوق ما يقطع استشرافهم إىل غريه     

وليحذر العاقل من طاعة النـساء يف   .  أغضب أهله هللا أرضاه اهللا وأرضاهم      ومن
                              

؛ أحكام أهل الذمة البن القـيم  ١٢١اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ص: انظر)  ١(
 طبع رمادي للنشر ـ األوىل  ١١٥٩ ص٣حتقيق يوسف البكري ـ شاكر بن توفيق العاروري ج 

  .هـ١٤١٨
  .١٩٩الفة أصحاب اجلحيم صانظر اقتضاء الصراط املستقيم خم)  ٢(
  .٢٠٩انظر املرجع السابق ص)  ٣(
  .٣١انظر املرجع السابق ص)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

  .)١()ذلك
وقد جاءت فتاوى العلماء حتذر من التشبه بالكفار يف أعيادهم فقد جاء يف         

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عـن         ) ٩٢٥٤(الفتوى رقم   
 إقامتـها مـن املـسلمني وال        ال جتوز : (التشبه بالنصارى يف أعيادهم ما نصه     

   .)٢() وال املشاركة فيها مع النصارى، حضورها
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة       ) ٢١٢٠٣(ويف الفتوى رقم    

وعيد احلب هـو    : (واإلفتاء نص على حترمي االحتفال بعيد احلب وقد جاء فيها         
 يؤمن باهللا واليـوم  من جنس ما ذكر من األعياد الوثنية النصرانية فال حيل ملسلم         

اآلخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ به بل الواجب تركه واجتنابه استجابة هللا             
   .)٣() وبعداً عن أسباب سخط اهللا وعقوبتهولرسوله

  :ـ مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا١٣
باالتفاق قال أما مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا فحرام          

مثـل أن   ، وأما التهنئة بشعائر الكفر املختصة به فحرام باالتفـاق        : (ابن القيم 
، أو نأ ذا العيد وحنوه    ، عيد مبارك عليك  : فيقول، يهنئهم بأعيادهم وصومهم  

                              
  .٢٢٤املرجع السابق ص)  ١(
  .٧٦ ص٢فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ٢(
وتـاريخ  ) ٢١٢٠٣(فتاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء فتـوى رقـم        )  ٣(

  .هـ٢٣/١١/١٤٢٠



 

  

  

 
 

 

وهو مبرتلة أن يهنئه بـسجوده      ، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات        
وأشد مقتاً من التهنئة بشرب اخلمر وقتل       ، ند اهللا بل ذلك أعظم إمثاً ع    ، للصليب

   .)١() النفس وارتكاب الفرج احلرام وحنوه
فانظر كيف فهم سلفنا الصاحل مشاركة الكفار يف أعيادهم بأم كأم إمنا           

  .يهنئوم بسجودهم للصليب ألن العيد شعار من شعارات دين الكفار التعبدية
رمي مشاركة الكفار يف أعيادهم ومـن       وقد تعاضدت فتاوى العلماء يف حت     

 وأعضاء اللجنة الدائمـة للبحـوث العلميـة    )٢(هؤالء شيخ اإلسالم ابن تيمية   
شيخ عبدالعزيز بن عبـداهللا بـن     ومساحة ال  )٣(واإلفتاء باململكة العربية السعودية   

   .)٥( وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحهم اهللا مجيعاً )٤(باز
  :قابر وشد الرحال إليهاـ زيارة امل١٤

 زورات   لعـن رسـول اهللا      : (عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال       
  .)٦()القبور

                              
  .٤٤١ ص١أحكام أهل الذمة البن القيم ج)  ١(
  .٢٢٧ ـ ٢٠١ص، اقتضاء الصراط املستقيم)  ٢(
 طبع مكتبة العلم ٤٨ ص٢ج) ٢٥٤٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٣(

  .هـ١٤١٣جبدة ـ الثالثة 
  . طبع دار الوطن٩٢٥ ص٢جمموع فتاوى مساحة الشيخ ابن باز ج)  ٤(
  .٤٥ ص٣جمموع فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج ) ٥(
باب يف زيارة النـساء القبـور   ، ؛ وأبو داود يف كتاب اجلنائز٣٣٧ ص٢أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٦(

باب ما جاء يف كراهية ، ؛ الترمذي يف كتاب الصالة٥٥٨ ص٣ج) ٣٢٣٦(حديث رقم                     



  

  

  

 
  

 

 

ألن اللعن ال يكـون  ، دل هذا احلديث على أن زيارة النساء للمقابر حمرمة 
إال على حمرم بل يدل على أنه من الكبائر ألن العلماء ذكروا أن املعصية الـيت                

   .)١( الكبائر فيها لعن أو وعيد تعترب من
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن زيارة النساء للقبور هل ورد يف ذلـك              

 من حديث أيب هريرة      صح عن رسول اهللا     : ( فأجاب  حديث عن النيب    
، وابـن ماجـه   ، رواه أمحـد  " لعن اهللا زوارات القبور   : " قال )٢(رضي اهللا عنه    

  لعن رسـول اهللا      ":وعن ابن عباس رضي اهللا عنه قال      . والترمذي وصححه 
رواه أهل السنن األربعة أبو     " واملتخذين عليها املساجد والسرج   ، زوارات القبور 
وأخرجه ، وقال الترمذي حديث حسن   . وابن ماجه ، والترمذي، داود والنسائي 

                                                                           
؛ والنسائي يف كتاب اجلنائز بـاب  ١٣٦ ص٢ج) ٣٢٠(أن يتخذ على القرب مسجداً حديث رقم    

؛ وابن ماجة يف كتاب     ٩٥ ص ٤ج) ٢٠٤١(التغليظ يف اختاذ السرج على القبور حديث رقم                 
 ٥٠٢ ص١ج) ١٥٧٥(اجلنائز باب ما جاء يف النهي عن زيارة النساء للقبور حـديث رقـم                    

املسند : انظر. (د شاكر واحلديث حكم على إسناده بالصحة الشيخ أمح      . واللفظ ألمحد وابن ماجه   
  ).٣٢٣ ص٣ج) ٢٠٣٠(بتحقيق الشيخ أمحد شاكر حديث رقم 

طبع دار الوطن؛ شـرح العقيـدة   . ٧٥٣ ص٢جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز ج: انظر)  ١(
 ٢عبداهللا التركـي ـ شـعيب األرنـؤوط ج    . حتقيق ـ د . الطحاوية لعلي بن أيب العز احلنفي

  هـ١٤٠٨ـ األوىل ـ  طبع مؤسسة الرسالة ٥٢٥ص
باب ما جـاء  ، ؛ وابن ماجه يف كتاب اجلنائز٣٣٧ ص٢حديث أبو هريرة أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٢(

وعند الترمذي بعد ذكره    ، ٥٠٢ ص ١ج) ١٥٧٦(يف النهي عن زيارة النساء للقبور حديث رقم         
 ٢ جسـنن الترمـذي  : انظـر . (حديث ابن عباس السابق قال ويف الباب عن أيب هريرة وعائشة   

  ).١٣٦ص



 

  

  

 
 

 

أبو حامت يف صحيحه وعلى هذا العمل يف أظهر قويل أهل العلم أنه ى زوارات               
   .)١() القبور عن ذلك

وكذا اللجنـة    . )٢( قول شيخ اإلسالم قال يف حاشية الروض املربع          ومبثل
 . )٤( ومساحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز         )٣(الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء     

   .)٥(وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحهما اهللا 
ء أما السفر إىل زيارة املقابر أي شد الرحال إليها فغري جائز للرجال والنسا            

وألن الـسفر إىل زيـارة قبـور األنبيـاء          : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    . معاً
مل يفعلها أحد من الصحابة وال التابعني وال أمر ا رسول اهللا            ، والصاحلني بدعة 

  ،      وفعله، فمن اعتقد ذلك عبادة   ، وال استحب ذلك أحد من أئمة املسلمني ،
   .)٦() فهو خمالف للسنة وإلمجاع األمة

 ومساحـة الـشيخ     )٧( أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء        وبذا

                              
  .٣٦٠ ص٢٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .١٤٥ ص٣انظر حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع للشيخ عبدالرمحن بن قاسم ج)  ٢(
 ٩ج) ٢٩٢٧(ورقـم  ) ١٩٨١(انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٣(

  .١٠٣ـ ١٠١ص
  . طبع دار الوطن٧٥٣ ص٢ى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز جانظر جمموع فتاو)  ٤(
  .٢٤٥ ص٢انظر جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ٥(
  .١٨٧ ص٢٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٦(
  .١١٥ـ ١١٤ص٩ ج)٨٠٨٤(انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٧(



  

  

  

 
  

 

 

 )٢( وفضيلة الشيخ حممد بن صـاحل العثـيمني          )١(عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز      
  .رمحهم اهللا مجيعاً

ـ اجلزع عند املصائب بالنياحة وضرب الوجوه والتذمر من قـضاء اهللا            ١٥
  :تعاىل

 مـن لَطَـم     )٣(ليس منا   " :  النيب  قال  : عن عبداهللا رضي اهللا عنه قال     
٤(اخلدود( اجليوب وشق )٧(  ")٦( ودعا بدعوى اجلاهلية )٥(.   

 يف أميت مـن     )٩(أربع  ":  قال  أن النيب    : )٨(وعن أيب مالك األشعري     
                              

  .٧٦٣ـ ٧٥٥ـ ٧٥٤ ص٢انظر جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(
  .٢٣٧ ص٢انظر جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ٢(
ولكن فائدة إيـراده  ، وليس املراد به إخراجه عن الدين، أي من أهل سنتنا وطريقتنا): ليس منا()  ٣(

  ).١٩٥ ص٣فتح الباري ج: انظر. (فظ املبالغة يف الردعذا الل
. وإال فضرب بقية الوجه داخل يف ذلك، خص اخلد بذلك لكونه الغالب يف ذلك): لطم اخلدود()  ٤(

  ).١٩٥ ص٣املرجع السابق ج: انظر(
حه واملراد بشقه إكمال فت، مجع جيب وهو ما يفتح من الثوب ليدخل فيه الرأس): وشق اجليوب()  ٥(

  ).١٩٥ ص٣املرجع السابق ج: انظر. (إىل آخره وهو من عالمات التسخط
أي دعوى أهل اجلاهلية أي من النياحة وحنوها وكذا الـدعاء بالويـل   ): ودعا بدعوى اجلاهلية()  ٦(

  ).١٩٦ ص٣املرجع السابق ج: انظر. (والثبور
  .٨٢ ص٢باب ليس منا من شق اجليوب ج، أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز)  ٧(
أبو مالك األشعري مشهور بكنيته خمتلف يف امسه قيل امسه عمرو وقيل عبيد وهو الذي روى عنه )  ٨(

  ).١٧١ ص٤اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (عبدالرمحن بن غنم حديث املعازف
اقي  هامش حممد فـؤاد عبـدالب  : انظر. (أي خصال أربع كائنة يف أميت من أمور اجلاهلية): أربع()  ٩(

  ).هـ١٤١٣طبع دار الدعوة ـ دار سحنون ـ الثانية ـ ). ٦٤٤ ص١على صحيح مسلم ج



 

  

  

 
 

 

     نيف األحساب والطعـن يف األنـساب      : )١(أمر اجلاهلية ال يتركو الفخر ،
  ".لنياحةوا ، )٢(واالستسقاء بالنجوم 

 )٣(تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ      ، النائحة إذا مل تتب قبل موا     ": وقال
   .)٦(  ")٥( ودرع من جرب )٤(من قطراٍن 

هذه األدلة صرحية يف حترمي النياحة ألن فيها تذمر واعتراض على قضاء اهللا             
ريه هذا يدل على حترمي ما ذكر من شق اجليب وغ         : (تعاىل وقدره قال ابن حجر    

   .)٧() وكأن السبب يف ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاء
فيه دليل على حترمي النياحة وهو      : (وقال اإلمام النووي يف احلديث السابق     

                              
 ١املرجـع الـسابق ج  : انظـر . (يفعله آخرون، إن تتركه طائفة. أي كل الترك) ال يتركون()  ١(

  ).٦٤٤ص
آخر وطلوع . يعين اعتقادهم نزول املطر بسقوط جنم يف املغرب مع الفجر): االستسقاء بالنجوم()  ٢(

  ).٦٤٤ ص١املرجع السابق ج: انظر. (مطرنا بنوء كذا: كما كانوا يقولون، يقابله من املشرق
  ).٢٧١ ص٣انظر لسان العرب ج. (القميص والدرع) سربال()  ٣(
قيل هو الذي تطلى به اإلبل وهو الذي يسرع يف اشتعال النار يف اجللود وقيل هو ): من قطران()  ٤(

 ٢؛ تفسري القـرآن العظـيم البـن كـثري ج         ٢٨٠ ص ٥سان العرب ج  انظر ل . (النحاس املذاب 
  ).٥٢٥ص

، حبيث يغطي بدا تغطية الـدرع ، يعين يسلط على أعضائها اجلرب واحلكة): ودرع من جرب()  ٥(
  ).٦٤٤ ص١هامش حممد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم  ج: انظر. (وهو القميص

 ١ج) ٩٣٤(ــ  ) ٢٩( يف النياحة حديث رقـم  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب التشديد)  ٦(
  .٦٤٤ص

  .٥١٠ ص٣؛ وانظر شرح النووي ج١٩٥ ص٣فتح الباري ج)  ٧(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() جممع عليه
 على النساء عندما بايعهن أال ينحن فعن أم عطية           وقد أخذ رسول اهللا     

   .)٣()  مع البيعة أال ننوح أخذ علينا رسول اهللا : ( قالت)٢(رضي اهللا عنها 
 بإنكاره والزجر عنه ملا      ولوال حرمته وعظيم قبحه واهتمام رسول اهللا        

   .)٤(أخذه على النساء يف البيعة 
النياحة حمرمة على الرجال والنساء عنـد       : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

   .)٥() األئمة املعروفني
  :ب وجوباً عينياًـ اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواج١٦

لقد عد العلماء اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً من            
املنكرات اليت جيب االحتساب عليها مثل ما يتعلق مبعرفة اهللا تعـاىل ومعرفـة              

  .الصلوات وبقية الفرائض ومجلة الشرائع اليت حياسب العبد على تقصريه فيها
جيب إنكاره ترك التعليم والتعلم ملا جيـب        ومما  : (قال يف اآلداب الشرعية   

                              
  .٥٠٩ ص٣شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
  أم عطية األنصارية امسها نسيبة معروفة بامسها وكنيتها وهي بنت احلارث روت عـن الـنيب   )  ٢(

  ).٤٧٦ ص٤ متييز الصحابة جانظر اإلصابة يف. (وعن عمر رضي اهللا عنه
 ١ج) ٩٣٦(ــ  ) ٣١(أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب التشديد يف النياحة حديث رقـم  )  ٣(

  .٦٤٥ص
  .٥١٠ ص٣انظر شرح النووي ج)  ٤(
  .٣٨٢ ص٢٤جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٥(



 

  

  

 
 

 

 هلُّمعه وتحنو ما يتعلق مبعرفة اهللا تعاىل ومبعرفة الصلوات ومجلة الـشرائع     ، تعليم ،
 يف  ويلزم النساء اخلروج لتعلم ذلك وقد قـال الـنيب      . وما يتعلق بالفرائض  

كَلَّف علـى  فأوىل أن يضرب املُ  . )١( "واضربوهم على تركها لعشر   ": الصبيان
  .)٢()تعلُّم ذلك

فكثرياً ما يترك اإلنسان واجبات هو مأمور ا أو يرتكب حمرمـات هـو             
منهي عنها بسبب إعراضه عن تعلم العلم الشرعي فيكون مقصراً يف العلم قـال       

فيكـون  ، وال بوجوا، فإن العبد كثرياً ما يترك واجباٍت ال يعلم ا     : (ابن القيم 
   .)٣() ممقصراً يف العل

وحاجة الناس إىل تعلم العلم الشرعي الواجب تفوق حاجتـهم إىل كـل             
شيء ألم به يعرفون احلالل واحلرام ومواقع رضا اهللا وسخطه فبدونه يكـون             

   .)٤(فساد الروح والقلب وهالك األبد 

                              
 ١ج) ٤٩٤(يث رقـم  باب مىت يؤمر الغالم بالصالة حـد ، أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة)  ١(

وإذا بلغ عـشر سـنني فاضـربوه       ، مروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سنني      " وهو بلفظ    ٣٣٢ص
ـ ) ٤٦٥(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر) حسن صحيح : (وقال األلباين عنه  ". عليها

  .٩٧ ص١ج) ٤٩٤(
  .٥١ ص٢اآلداب الشرعية ج)  ٢(
 طبـع املكتـب   ٢٦٠ ص٢القيم حتقيق حممد عفيفـي ج إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن )  ٣(

  .هـ١٤٠٩اإلسالمي ـ مكتبة اخلاين ـ الثانية 
انظر مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم حتقيق سيد إبـراهيم ـ علـي    )  ٤(

  .٣٥٣ ص٢حممد ج



  

  

  

 
  

 

 

أو فعل احملرم ال باعتقاد     ، من ترك الواجب  : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
مـع  ، ولكن جهالً وإعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه       ،  فيه وال جبهل يعذر  

ال كفـراً   . ومل يلتزمه إعراضـاً   ، وحترمي هذا ، أو أنه مسع إجياب هذا    ، متكنه منه 
حىت ترك  ، فهذا نوعان يقعان كثرياً من ترك طلب العلم الواجب عليه         ، بالرسالة

طـاب يف ذلـك ومل   غري عامل بوجوبه وحترميه أو بلغه اخل      ، الواجب وفعل احملرم  
فإن هذا ترك االعتقاد الواجب بغـري  . أو اتباعاً هلواه. تعصباً ملذهبه، يلتزم اتباعه 
هذا عاص ظـامل بتـرك      : قد يقال .... كما ترك الكافر اإلسالم   . عذر شرعي 

  .فال يلزم من العفو عن املخطئني يف تأويله العفو عن هذا، وااللتزام، التعلم
ليس هذا بأسوأ حال من الكـافر  : ليل والقياسوقد يقال وهو أظهر يف الد 

أو مسعـه وتـدبره    ، املعاند الذي ترك استماع القرآن كرباً وحـسداً وهـوى         
كحـال  . ولكن جحد ذلك ظلماً وعلواً    ، واستيقنت نفسه أنه حق من عند اهللا      

ولكن الظـاملني   ، الذين ال يكذبونك  ، واملشركني، وأكثر أهل الكتاب  ، فرعون
  .)١()نبآيات اهللا جيحدو

 : وقال اهللا تعاىل يف كتابـه                 
             )٢(.   

   .)٣(  أي أعرض عن كتاب اهللا وما أنزله على رسوله 
 

                              
  .١٧ـ ١٦ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .١٢٤: يةآ، سورة طه)  ٢(
  .٥٥ ص١؛  مفتاح دار السعادة البن القيم ج١٦٤ ص٣انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

  :منكرات تعبدية: ثانياً
  :ند الوضوءـ عدم غسل الكفني مع الذراعني ع١

عن نعـيم بـن      . )١(يعد غسل الكفني مع الذراعني من فروض الوضوء         
مث . فغسل وجهه فأسبغَ الوضوء   . رأيت أبا هريرة يتوضأ   : ( قال )٢(عبداهللا امر   

.  يف العضد مث يده اليسرى حىت أشرع يف العضد    )٣(غسل يده اليمىن حىت أشرع      
رع يف الساق مث غسل رجله اليسرى مث مسح رأسه مث غسل رجله اليمىن حىت أش 

   .)٤()  يتوضأ هكذا رأيت رسول اهللا : مث قال. حىت أشرع يف الساق
ال خالف بني علماء األمة يف وجوب غسل اليـدين يف           : (قال ابن قدامة  

   .)٥() الطهارة

                              
؛ الشرح املمتـع علـى زاد   ١٨٢ ص١انظر حاشية الروض املربع للشيخ عبدالرمحن بن قاسم ج)  ١(

خالد . د، سليمان أبااخليل. مجع وترتيب د ، ١٥٠ ص ١املستقنع للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج      
  .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، الطبعة األوىل، املشيقح طبع مؤسسة آسام

 لذا لقـب   كان يبخر مسجد النيب ، موىل آل عمر بن اخلطاب، نعيم بن عبداهللا امر املدين)  ٢(
عاش إىل قريب سنة عشرين     ، وكان من بقايا العلماء   ، جالس أبا هريرة رضي اهللا عنه مدة      ، بامر
 طبع  ٤٦٥ ص ١٠؛ ذيب التهذيب البن حجر ج     ٢٢٧ ص ٥سري أعالم النبالء ج   : ظران. (ومائة

  ).دار الفكر ـ بريوت ـ األوىل
  ).١٣٩ ص٢شرح النووي ج: انظر(أدخل الغسل فيهما ): أشرع يف العضد وأشرع يف الساق()  ٣(
يث رقـم  باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء حد، أخرجه مسلم يف كتاب الطهارة)  ٤(

  .٢١٦ ص١ج) ٢٤٦(ـ ) ٣٤(
  .١٧٢ ص١املغين ج)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ـ رمحه اهللا ـ يف صفة 
: وهي املذكورة يف قولـه تعاىل، الوضوء إال اصفة واجبة ال يصح : (الوضوء

                          

                           )١( 
وغسل اليدين إىل ، وجه مرة واحدة ومنه املضمضة واالستنشاقوهي غسل ال

وجيب أن يالحظ املتوضئ ، املرافق من أطراف األصابع إىل املرافق مرة واحدة
كفيه عند غسل ذراعيه فيغسلهما مع الذراعني فإن بعض الناس يغفل عن ذلك 

  .)٢(..)،وال يغسل إال ذراعيه وهو خطأ
و النفاس مما يترتب عليه فـوات بعـض         ـ تأخري االغتسال من احليض أ     ٢

  :الصلوات
يعد الوقت بالنسبة للصالة أوكد فرائض الصالة فليس ألحد أن يؤخرهـا        

  .عن وقتها
فال جيوز تأخري الصالة عن وقتها جلنابة وال        : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
فإن كـان   ، بل يصلي يف الوقت حبسب حاله     ، حدث وال جناسة وال غري ذلك     

وكذلك اجلنـب   ، قد عدم املاء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى        حمدثاً و 

                              
  .٦: آية، سورة املائدة)  ١(
  .١٥٠ ص١١جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

وهذا كله  . يتيمم ويصلي إذا عدم املاء أو خاف الضرر باستعماله ملرض أو لربد           
ليس ألحـد   ... والوقت أوكد فرائض الصالة   ، ألن فعل الصالة يف وقتها فرض     

   .)١() أن يؤخره عن وقته
إمنا التفـريط   ،  ليس يف النوم تفريط    أما إنه  :  ..." وقال رسول اهللا    

   .)٢( "على من مل يصلِّ الصالَةَ حىت جييء وقت الصالِة األخرى
إنما  ، )٣(إنه ال تفريط يف النوم      ": ويف سنن أيب داود والنسائي والترمذي     

   .)٥( ")٤(التفريط يف اليقظة 
 أن يزيلـها    إذا كان عليه جناسة ال يقدر     : (بل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     

                              
  .٤٢٠ ص١؛ وانظر حاشية الروض املربع ج٣٠ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
باب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيـل  ، جد ومواضع الصالةأخرجه مسلم يف كتاب املسا)  ٢(

  .٤٧٣ ص١ج) ٦٨١(ـ ) ٣١١(قضائها حديث رقم 
عـون املعبـود   : انظـر . (أي تقصري ينسب إىل النائم يف تأخريه الـصالة ): ال تفريط يف النوم()  ٣(

  ).٤٨١ ص١؛ حتفة األحوذي ج٢٢٧ص
ريط يوجد يف حال اليقظة بأن تسبب يف النوم قبل أن يغلبـه  أي إمنا التف): إمنا التفريط يف اليقظة()  ٤(

أو يف النسيان بأن يتعاطى ما يعلم ترتبه عليه غالباً فترك الصالة حىت تفوت فإنه حينئـذ يكـون                   
  ).٤٨١ ص١؛ حتفة األحوذي ج٢٢٧عون املعبود ص: انظر. (مقصراً ويكون آمثاً

 ١ج). ٤٣٧( عن صالة أو نسيها حديث رقـم  باب من نام، أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة)  ٥(
) ١٧٧(باب ما جاء يف النوم عن الصالة حـديث رقـم    ، ؛ والترمذي يف كتاب الصالة    ٣٠٥ص
 ١ج) ٦١٣(؛ والنسائي يف كتاب الصالة باب فيمن نـام عـن صـالة حـديث       ٣٣٤ ص ١ج

ــ  ) ٤٢٢(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر. (وقال األلباين حديث صحيح   . ٢٩٤ص
  .٨٩ ص١ج) ٤٣٧(



  

  

  

 
  

 

 

 وكل ذلك ألمهية الوقت بالنـسبة للـصالة   )١() فيصلي يف الوقت حبسب حاله  
فعلم أنه ال جيوز تأخري الصالة عن وقتها بسبب تأخري االغتسال عن احليض أو              

  .النفاس
  :ـ تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليه فوات بعض الصلوات٣

والنفـاس وقـد سـبق      وهذا حكمه حكم تأخري االغتسال من احليض        
  .)٢(ذكره

  : ـ ترك الصالة٤
إما أن يكون جاحداً لوجوا فهذا كافر       ، تارك الصالة ال خيلو من حالني     

   .)٣(بإمجاع املسلمني 
وإما أن يكون تركها تكاسالً مع اعتقاده بوجوا وقد اختلف العلمـاء يف   

  ذلك هل يكفر أم ال؟
 ويستحق العقوبـة الغليظـة   )٤(مجاهري العلماء على أنه ال يكفر بل يفسق   

                              
  . ٣٠ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .٢٣١انظر ص)  ٢(
؛ ٢٧٥ ص١٢؛ املغين البن قدامة ج٣٠٨ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج: انظر)  ٣(

 ٢؛ الشرح املمتـع البـن عثـيمني ج     ٣٦٩ ص ١نيل األوطار شرح منتقى األخبار للشوكاين ج      
  .٢٤ص

  .٣٦٩ ص١؛ نيل األوطار للشوكاين ج٣٥٧ ص٣ البن قدامة جانظر املغين)  ٤(



 

  

  

 
 

 

وأمحـد  ، والـشافعي ، باتفاق أئمة املسلمني بل جيب عند مجهور األمة كمالك        
  . وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟)١(فإن تاب وإال قتل ، وغريهم أن يستتاب

 ألنه يستحيل أن خيري بني القتـل أو         )٢(أكثر السلف على أنه يقتل كافراً       
 خبالف ما لو مـات      )٣(تل إال أن يكون جاحداً لوجوا       فعل الصالة وخيتار الق   

ما دام ال يوجد هناك ما يكشف عن        ، قبل أن يستتاب إمنا يصح احلكم بإسالمه      
مكنون قلبه أو يدل عليه فاشترط بعض العلماء لتكفري املتكاسل عن أداء الصالة             

   .)٤(أن يدعوه اإلمام أو نائبه لفعلها فيصر على الترك 
عض رجح كفر تارك الصالة تكاسالً من هؤالء اللجنة الدائمة          وإن كان الب  

: ما نصه ) ٦٣٩٦(لإلفتاء باململكة العربية السعودية حيث جاء يف الفتوى رقم          
ترك الصالة كفر أكرب وإن مل جيحد وجوا يف أصح قويل العلماء لقول الـنيب               (
 " :         وما جـاء يف     )٥(" العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

                              
  .٥٠ ص٢٢انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .٣٠٨ ص٢٨انظر املرجع السابق ج)  ٢(
  .١٧٧ ص١انظر سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ حممد ناصر الدين األلباين ج)  ٣(
 ٢؛ الشرح املمتع على زاد املستقنع ج٤٢٣ ص١ع جانظر حاشية الروض املربع على زاد املستقن)  ٤(

  .٢٥ص
، باب ما جاء يف تـرك الـصالة  ، ؛ والترمذي يف كتاب اإلميان٣٤٦ ص٥أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٥(

باب احلكم يف تـارك الـصالة       ، ؛ والنسائي يف كتاب الصالة    ١٣ ص ٥ج) ٢٦٢١(حديث رقم   
باب ما جاء   ، لصالة والسنة فيها  ؛ وابن ماجه يف كتاب إقامة ا      ٢٣١ ص ١ج) ٤٦١(حديث رقم   

انظر صحيح  . ( واحلديث صححه األلباين   ٣٤٢ ص ١ج) ١٠٧٩(فيمن ترك الصالة حديث رقم      
  ).١٠١ ص١ج) ٤٤٩(سنن النسائي حديث رقم 



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() معناه من األحاديث
   .)٢(وهو ما اختاره مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا 

وفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا حيث رجح كفر تـارك             
   .)٣(الصالة عموماً وال أثر لدعوة اإلمام له ألداء الصالة 

  : ـ تأخري الصالة عن وقتها٥

  :  أن الوقت يعد أوكد فرائض الصالة لقوله تعـاىل      لقد سبق وذكرنا  
                    )أي هلا وقتاً حمـدداً كلمـا        . )٤

   .)٥(مضى وقت جاء وقت 

ــاىل  ــه تع   : وقول                
             )٦(.   

                              
  . طبع دار املؤيد٧٣٥ ص١فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ١(
حممد بن سـعد الـشويعر   . خ عبدالعزيز بن باز مجع دانظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشي)  ٢(

  .٢٩١ ص١٠ج
  .٢٥ ص٢الشرح املمتع شرح زاد املستقنع ج: انظر)  ٣(
  .١٠٣: آية، سورة النساء)  ٤(
  .٥٢١ ص١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ٥(
  .٥٩: آية، سورة مرمي)  ٦(



 

  

  

 
 

 

 : ففسر قولـه تعاىل               ١( بتأخريهـا عـن وقتـها( . 
قال شيخ اإلسـالم    . فتأخريها عن وقتها الذي جيب فعلها فيه عمداً من الكبائر         

ـ        تأخري الصالة عن غري وقتها الذي       (ابن تيمية    ن جيب فعلـها فيـه عمـداً م
  .)٢()الكبائر

بل إن من العلماء من قال أا ال تصح بعد الوقت إذا مل يكن هناك عـذر          
ال : (فتعترب صالته مردودة عليه قال الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني رمحـه اهللا      

جيوز للمسلم أن يؤخر الصالة عن وقتها ألن ذلك من تعدي حدود اهللا تعـاىل               
 عذر فهو آمث وصالته مردودة غري مقبولة    فإن فعل ذلك بدون   . واالستهزاء بآياته 
وعليه أن يتوب إىل اهللا تعاىل ويصلح عمله فيما استقبل مـن            .. وال مربئة لذمته  

   .)٣() حياته
  
  

                              
  .١٢٥ ص٣انظر تفسري القرآن العظيم ج)  ١(
  .٥٣ ص٢٢ع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ججممو)  ٢(
هــ؛  ١٤٠٦ طبع دار طيبة ـ الثانيـة ـ    ١٩رسائل فقهية للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص)  ٣(

 طبـع   ١٦ ص ٦؛ وانظر فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ج      ٢ ص ٢نيل األوطار للشوكاين ج   : وانظر
وبذا قـال   .  من يترك الصالة عمداً    دار املؤيد حيث عدت من يتعمد تأخريها عن وقتها يف حكم          

جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز        : انظر. (مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا      
  ).حممد بن سعد الشويعر.  مجع وترتيب د٣٧٤ ص١٠ج



  

  

  

 
  

 

 

  :ـ عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة٦
 وذلك ملا ثبت يف     )٢( من أركان الصالة     )١(لقد عد العلماء الطمأنينة ركناً      

 أنه أمر الذي مل يطمئن يف صالته أن يعيد الصالة فعن             الصحيحني عن النيب    
 يف  أنَّ رجالً دخل املسجد يـصلي ورسـول اهللا       "أيب هريرة رضي اهللا عنه      

ارجع فصل فإنك مل تصل فرجـع       : فقال لـه . ناحية املسجد فجاء فسلم عليه    
. قال يف الثالثة فأعلمين   . ارجع فصِل فإنك مل تصل    . فصلى مث سلم فقال وعليك    

إذا قُمت إىل الصالة فاسبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكبر واقرأ مبا تيـسر              : قال
معك من القرآن مث اركع حىت تطمئن راكعاً مث ارفع رأسك حىت تعتدل قائماً مث               
اسجد حىت تطمئن ساجداً مث ارفع حىت تستوي وتطمئن جالساً مث اسجد حـىت          

   .)٣(" أفعل ذلك يف صالتك كُلهاتطمئن ساجداً مث ارفع حىت تستوي قائماً مث 
وقد امتدح اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي اخلاشعني يف صالم فقال            

                              
إال مسيت بذلك تشبيهاً هلا بأركان البيت الذي ال يقـوم  ، الركن هو الذي ال يقوم وال يتم إال به)  ١(

  ).١٢٢ ص٢انظر حاشية الروض املربع ج. (ألن الصالة ال تتم إال ا، ا
. ؛ جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مجع د١٢٥ ص٢حاشية الروض املربع ج: انظر)  ٢(

  .٢٤٤ ص٤أمحد بن عبدالعزيز بن باز ج. عبداهللا الطيار
؛ ومـسلم  ٢٢٦ ص٧إذا حِنثَ ناسياً يف األميان جباب ، أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور)  ٣(

 ١ج) ٣٩٧(ــ   ) ٤٥(حديث رقـم    . باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة      ، يف كتاب الصالة  
  .واللفظ للبخاري. ٢٩٨ص



 

  

  

 
 

 

 :سبحانه                  )١(.   

فعد اخلشوع يف الصالة من صفات املؤمنني املفلحـني واخلـشوع هـو             
   .)٢(سكون والطمأنينةال

 أمر ذلك املسيء يف صالته بأن        فالنيب  : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
،  إذا أطلق كان مقتضاه الوجـوب       وأمر اهللا سبحانه ورسوله     . يعيد الصالة 

وأمره املطلق  . وأمره إذا قام إىل الصالة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود         
فنفى أن يكون عملـه األول      " فإنك مل تصل  : "ـهوأيضاً قال ل  . على اإلجياب 

   .)٣(" صالة والعمل ال يكون منفياً إال إذا انتفى شيء من واجباته
  : ـ عدم إخراج زكاة املال٧

الزكاة أحد أركان اإلسالم اخلمسة وهي واجبة بكتاب اهللا تعاىل وسـنة            
        : أمـا الكتـاب فقولـه تعـاىل        ، )٤(وإمجاع أمته   رسوله اهللا 

   )ويف السنة لقوله     )٥ بين اإلسالم على مخس : " يف احلديث املتفق عليه
شهادة أن ال إله إال اهللا وأنَّ حممداً رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج               

                              
  .٢ـ١: اآليتان، سورة املؤمنون)  ١(
  .٧٥٥ ص٥انظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي ج)  ٢(
 ٢؛ وانظر املغين البـن قدامـة ج  ٥٣٠ـ ٥٢٩ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(

  .١٧٧ص
  .٧ ص٤انظر املغين ج)  ٤(
  .٤٣: آية، سورة البقرة)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" وصوم رمضان
 وإن ترك إخراج الزكاة جحداً لوجوا مع توافر شروط وجوا عليه كفر           

   .)٢(بذلك 
.. ففي حكم تارك الزكاة تفـصيل     : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز     

فإن كان تركها جحداً لوجوا مع توافر شروط وجوا عليه كفر بذلك إمجاعاً            
فإنـه يعتـرب   ، أما إن تركها خبالً أو تكاسالً. ما دام جاحداً لوجوا، ولو زكّى 

   .)٣() ن كبائر الذنوبقد ارتكب كبرية عظيمة م، بذلك فاسقاً
  : ـ ترك الصيام٨

   .)٤(صوم رمضان واجب واألصل يف وجوبه الكتاب والسنة واإلمجاع 

 : أما الكتاب فقول اهللا تعاىل                   
            )٥(.   

                              
؛ ومسلم ٨ ص١ بين اإلسالم على مخس ج أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب قول النيب )  ١(

 ١ج) ١٦(ــ   ) ٢١(ن اإلسالم ودعائمه العظام حديث رقـم        يف كتاب اإلميان باب بيان أركا     
  .٤٥ص

؛ جمموع فتـاوى مساحـة   ٢٩٤ ص٣؛ حاشية الروض املربع ج٧ ص٤انظر املغين البن قدامة ج)  ٢(
  .عبداهللا الطيار وأمحد بن باز طبع دار الوطن.  مجع د١٠٧ ص٥الشيخ عبدالعزيز بن باز ج

  .١٠٧ ص٥ن باز ججمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز ب)  ٣(
  .٣٢٣ ص٤املغين البن قدامة ج: انظر)  ٤(
  .١٨٣: آية، سورة البقرة)  ٥(



 

  

  

 
 

 

قال : بت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال         ويف السنة ما ث   
بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إلـه إال اهللا وأنَّ حممـداً               " رسول اهللا   

   .)١(" رسولُ اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاةواحلج وصوم رمضان
وترك صيام رمضان كبرية من كبائر الذنوب قال مساحة الشيخ عبدالعزيز           

حكم من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء          : (رمحه اهللا بن باز   
 وأتى كبرية من كبائر الذنوب وعليه التوبة إىل اهللا       أنه قد عصى اهللا ورسوله      

هذا إذا كان مل جيحد وجـوب صـيام     ... من ذلك وعليه القضاء لكل ما ترك      
ـ  . رمضان ذباً هللا أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون بذلك كافراً مك

  .)٢( ...) ورسوله 
  :ـ عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة٩

 وهي حمرمة يف كل األوقات      )٣(الغيبة والنميمة من األمور احملرمة باإلمجاع       
:  قال يف حاشية الروض املربع     )٤(وخاصة يف رمضان وفعلها ينقص أجر الصائم        

من مل  : "يمة وشتم وحنوه لقوله   ومن، وغيبة، جيب مطلقاً اجتناب كذب   (
                              

  .٢٣٦تقدم خترجيه ص )  ١(
فتاوى رمضان يف الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر موعة من العلماء ترتيـب أشـرف   )  ٢(

  .هـ١٤١٨ طبع أضواء السلف ـ األوىل ٥١ـ ٥٠عبداملقصود ص
  .٢١٥ ص٤سري القرآن العظيم جانظر تف)  ٣(
فتاوى رمضان يف الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر موعة من كبار العلماء مجـع  :  انظر) ٤(

 ١٩ ؛ جمموع فتاوى فضيلة الشيخ حممد بـن صـاحل العثـيمني ج             ٥١٨أشرف عبداملقصود ص  
   .٣٥٩ص



  

  

  

 
  

 

 

   .)٢( ) )١(" يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة أن يدع طعامه وشرابه
  :ـ عدم قضاء الصيام الفائت١٠

 : جيب قضاء الصيام الفائت لقوله تعاىل                
                        )٣(.   

ما بال احلائض   : سألت عائشة فقلت  : ( قالت )٤(ومن السنة ما روته معاذة      
لـست  :  ؟ قلـت   )٥(أحرورية أنِت   : تقضي الصوم وال تقضي الصالة؟ فقالت     

كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر        : قالت. ولكني أسألُ . حبرورية

                              
 : أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب قول اهللا تعـاىل )  ١(        .٨٧ ص٧ ج 

  ..).من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل(وعنده بلفظ 
  .٤٣٥ ص٦؛ وانظر الشرح املمتع شرح زاد املستقنع ج٤٢٧ ص٣حاشية الروض املربع ج)  ٢(
  .١٨٥: آية، سورة البقرة)  ٣(
 بن أيب طالب وعائـشة رضـي اهللا   روت عن علي، معاذة بنت عبداهللا العدوية البصرية العابدة)  ٤(

: انظـر . (توفيت سنة ثالٍث ومثانني   . وثقها حيي بن معني   ، وحديثها حمتج به يف الصحاح    ، عنهما
  ).٥٠٨ ص٤سري أعالم النبالء ج

نسبة إىل حروراء وهي قرية بقرب الكوفة كان أول اجتماع اخلوارج ا فنسبوا ): أحرورية أنت()  ٥(
إن طائفة من اخلوارج يوجبـون علـى        ! ضي اهللا عنها أحرورية أنت؟    إليها ومعىن قول عائشة ر    

وهذا االستفهام الذي   ، احلائض قضاء الصالة الفائتة يف زمن احليض وهو خالف إمجاع املسلمني          
انظر . (وبئست الطريقة ، أي هذه طريقة احلرورية   ، استفهمته عائشة رضي اهللا عنها استفهام إنكار      

  ).٣٨٧ ص١ وانظر املغين البن قدامة ج٢٦٣ص ٢شرح النووي لصحيح مسلم ج



 

  

  

 
 

 

   .)١() بقضاء الصالة
: عند شرحه لقول أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها         : قال اإلمام النووي  

أمجـع  ، هذا احلكم متفق عليه   ) فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة      ((
، املسلمون على أن احلائض والنفساء ال جتب عليهما الصالة وال الصوم يف احلال       

 وأمجعوا على أنه جيب عليهمـا       ،وأمجعوا على أنه ال جيب عليهما قضاء الصالة       
   .)٢() قضاء الصوم

  :ـ تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر١١
فله تأخريه ما مل يـدخل      ، أنَّ من عليه صوم من رمضان     : (قال ابن قدامة  

 واستدل مبا يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنـها أـا             )٣() رمضان آخر 
ن فمـا أسـتطيع أن أقـضيه إالّ يف          كان يكون علي الصوم من رمضا     : (قالت

   .)٤()  أو برسول اهللا .  الشغل من رسول اهللا . شعبان
وأمحد ومجـاهري   ، والشافعي، وأيب حنيفة ، ومذهب مالك : (قال النووي 
أن قضاء رمضان يف حق من أفطر بعذر كحيض وسفر جيب           : السلف واخللف 

                              
باب وجوب قضاء الصوم على احلائض دون الـصالة حـديث   ، أخرجه مسلم يف كتاب احليض)  ١(

  ).٢٦٥ ص١ج) ٣٣٥(ـ     ) ٦٩(رقم 
  .٣٩٧ ص٤؛ وانظر املغين البن قدامة ج٢٦٢ ص٢شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
  .٤٠٠ ص٤املغين البن قدامة ج)  ٣(
؛ ومـسلم يف  ٢٣٩ ص٢باب مىت يقضى قضاء رمـضان ج ، رجه البخاري يف كتاب الصومأخ)  ٤(

  .٨٠٢ ص١ج) ١١٤٦(ـ ) ١٥١(باب قضاء رمضان يف شعبان حديث رقم ، كتاب الصيام



  

  

  

 
  

 

 

ال جيـوز   : لكن قـالوا  ، انوال يشترط املبادرة به يف أول اإلمك      ، على التراخي 
ألنه يؤخره حينئذ إىل زمان ال يقبله وهـو رمـضان           ، تأخريه عن شعبان اآليت   

   .)١() فصار كمن أخره إىل املوت، اآليت
 وعليه مع القضاء )٢(وإن أخر رمضان لغري عذر إىل رمضان الثاين كان آمثاً      

  .إطعام مسكني لكل يوم
خر نظرنا؛ فإن كان لعذر فلـيس    فإن أخره عن رمضان آ    : (قال ابن قدامة  

 مع القضاء إطعام مـسكني لكـل        فعليه، وإن كان لغري عذر   ، عليه إال القضاء  
  .)٣()يوم
  : ـ تأخري احلج دون عذر١٢

احلج أحد األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم واألصـل يف وجوبـه             
  : الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقولـه تعـاىل              

                       )٤(.  

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا          " :  والسنة قول النيب    

                              
  .٢٧٨ ص٤شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
  .٤٥٠ ص٦؛ الشرح املمتع شرح زاد املستقنع ج٤٣٨ ص٣حاشية الروض املربع ج: انظر)  ٢(
؛ الشرح املمتع شـرح  ٤٣٨ ص٣؛ وانظر حاشية الروض املربع ج٤٠٠ ص٤املغين البن قدامة ج)  ٣(

  .٤٥٠ ص٦زاد املستقنع ج
  .٩٧: آية، سورة آل عمران)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  .)١( "وأن حممداً رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة واحلج وصوم رمضان
 )٢(وأمجعت األمة على وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحـدة             

  .وهو جيب على الفور على من كملت له الشروط
فمن كملت لـه الشروط وجـب عليـه        : (قال يف حاشية الروض املربع    

   .)٣() السعي على الفور ويأمث إن أخره بال عذر
، والبلوغ، والعقل، اإلسالم: احلج إمنا جيب خبمس شرائط    : (قال ابن قدامة  
   .)٤() ال نعلم يف هذا كله اختالفا. واحلرية واالستطاعة

وأضاف بالنسبة للمرأة شرطاً سادساً هو وجود احملرم فاحلج ال جيب على            
   .)٥(املرأة اليت ال حمرم هلا حىت ولو كانت موسرة 

واستدل العلماء بوجوب تعجيل احلج ملن كملت لـه الشروط مبـا رواه            
مـن أراد احلـج   : " حيـث قـال   س رضي اهللا عنه عن رسول اهللا  ابن عبا 

                              
  .٢٣٦تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٥٠٣ ص٣؛ حاشية الروض املربع البن قاسم ج٦ ص٥املغين البن قدامة ج: انظر)  ٢(
؛ نيل األوطار ٧٨٧؛ وانظر عون املعبود ص٥٠٥ ص٣زاد املستقنع جحاشية الروض املربع شرح )  ٣(

  .٩ ص٥ج
  .٦ ص٥املغين البن قدامة ج)  ٤(
 ٥؛ نيـل األوطـار ج  ٥٢٣ ص٣؛ حاشية الروض املربع ج٣٠ ص٥املغين البن قدامة ج: انظر)  ٥(

  .١٧ص



  

  

  

 
  

 

 

  .)١(" فليتعجل
  :ـ الطواف دون طهارة١٣

عد العلماء الطهارة من احلدث والنجاسة شرطاً لصحة الطواف قـال يف            
  .)٢()اسة والستارة شرائط لصحة الطوافألن الطهارة من احلدث والنج: (املغين

اف وهو عريان أو جنس أو حمدث مل        أو ط : (وقال يف حاشية الروض املربع    
   .)٣() يصح طوافه

: واستدل العلماء مبا جاء يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها قالـت            
   حضت فدخل علي رسول اهللا  )٤(خرجنا ال نرى إال احلج فلما كنا بسرف         (

لـى  إنَّ هذا أمر كتبـه اهللا ع : قال. نعم: مالك؟ أَنِفسِت قلت: وأنا أبكي فقال  
   .)٥() بنات آدم فاقضي ما يقضي احلاج غري أن ال تطويف بالبيت

                              
حـديث رقـم   ) ٥(بـاب  ، ؛ وأبو داود يف كتاب املناسـك ٢٢٥ ص١أخرجه اإلمام أمحد ج)  ١(

املسند بتحقيق أمحد شاكر    : انظر. ( واحلديث صححه الشيخ أمحد شاكر     ٣٥٠ ص ٢ج) ١٧٣٢(
  ).٣٠٠ ص٣ج) ١٩٧٤(ـ ) ١٩٧٣(حديث رقم 

  .٢٢٢ ص٥املغين البن قدامة ج)  ٢(
  .١٠٩ ص٤حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ج)  ٣(
انظـر معجـم   . ( عـشر سبعة وتسعة واثين: هو موضع على ستة أميال من مكة وقيل): سرف()  ٤(

  ).٢١٢ ص٣البلدان لياقوت احلموي ج
؛ ومسلم يف كتـاب  ٧٧ ص١باب األمر للنساء إذا نفسن ج، أخرجه البخاري يف كتاب احليض)  ٥(

 واللفـظ   ٨٧٣ ص ١ج) ١٢١١(ــ   ) ١١٩(باب بيان وجوه اإلحرام حـديث رقـم         ، احلج
  .للبخاري



 

  

  

 
 

 

واحلديث ظاهر يف ي احلائض عن الطواف حىت ينقطـع  : (قال ابن حجر  
ألن النهي يف العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتـضي بطـالن           ، دمها وتغتسل 

   .)١() ويف معىن احلائض اجلنب واحملدث وهو قول اجلمهور، الطواف لو فعلته
:  حيث روت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت          واستدلوا بفعله   

   .)٢()  أنه توضأ مث طاف أن أول شيء بدأ به حني قدم النيب (
  :ـ مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها١٤

، وأقلُّ للزحام، ويستحب للمرأة الطواف ليالً؛ ألنه أستر هلا: (قال يف املغين  
   .)٣() وتستلم احلجر، دنو من البيتفيمكنها أن ت

قال (وهذا هو فعل أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن حيث أخرج البخاري            
: قال.  النساء الطواف مع الرجال    )٤(ابن جريج أخربين عطاء إذ منع ابن هشام         

أبعد احلجاب أو   : قلت . )٥( مع الرجال     كيف متنعهن وقد طاف نساُء النيب       

                              
 ٥؛ نيل األوطـار ج ٤١٦ ص٤سلم ج؛ وانظر شرح النووي لصحيح م٥٩٠ ص٣فتح الباري ج)  ١(

  .١١٩ص
  .١٦٣ ص٢باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ج، أخرجه البخاري يف كتاب احلج)  ٢(
  .١٦١ ص٥املغين البن قدامة ج)  ٣(
هو إبراهيم ـ أو أخوه حممد ـ بن هشام بن إمساعيل بن هشام بن الوليد بن املغرية   ) ابن هشام()  ٤(

ووىل أخاه إبراهيم بن هشام إمرة املدينـة        ، ك فوىل حممداً إمرة مكة    وكانا خايل هشام بن عبداملل    
  ).٥٦١ ص٣فتح الباري ج: انظر. (وفوض هشام إلبراهيم إمرة احلج بالناس يف خالفته

 ٣املرجـع الـسابق ج  : انظـر . (أي غري خمتلطات م):  مع الرجال وقد طاف نساء النيب ()  ٥(
  ).٥٦١ص



  

  

  

 
  

 

 

قلت كيـف خيـالطن     . لقد أدركته بعد احلجاب    . )١(مري  أي لع : قال. قبل
 )٢(كانت عائشة رضي اهللا عنها تطوف حجرة        . مل يكن خيالطن  : قال. الرجال

قالت انطلقي  . فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم املؤمنني      . من الرجال ال ختالطهم   
لكنهن إذا   بالليل فَيطُفْن مع الرجال و     )٤(فكن خيرجن متنكرات    .  وأبت )٣(عنِك  

   .)٥() دخلن البيت قمن حىت يدخلن وأُخرج الرجال
وهذه وإن كانت طاعات فغريها من باب       ، ويقاس على ذلك الرمي وغريه    

  .أوىل جيب على املرأة املسلمة االبتعاد عن االختالط بالرجال مطلقاً
  :ـ املزامحة عند تقبيل احلجر األسود١٥

 للنساء تقبيل وال اسـتالم إال       وال يستحب : (قال يف حاشية الروض املربع    
   .)٦() عند خلو املطاف ليالً أو اراً

 وكـذا    وقد مر معنا ما أخرجه اإلمام البخاري عن فعل أزواج النيب            
   .)٧(إنكار عائشة رضي اهللا عنها على من دعتها إىل استالم الركن 

                              
  ).٥٦١ ص٣املرجع السابق ج: انظر(مبعىن نعم ): أي لعمري()  ١(
  ).٥٦٢ ص٣املرجع السابق ج: انظر. (أي ناحية): حجرة()  ٢(
  ).٥٦٢ ص٣املرجع السابق ج. (أي عن جهة نفسك): انطلقي عنك()  ٣(
  ).٥٦٢ ص٣املرجع السابق ج) (مستترات(ويف رواية عبدالرزاق ) متنكرات()  ٤(
  .١٦٣ ص٢ النساء مع الرجال جباب طواف، أخرجه البخاري يف كتاب احلج)  ٥(
  .٩٧ ص٤حاشية الروض املربع ج)  ٦(
  .٢٤٣تقدم ص )  ٧(



 

  

  

 
 

 

  : ـ لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام١٦
ن لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام دل علـى         لقد يت املرأة احملرمة ع    

   .)١(" وال تنتقب املرأة احملرمة وال تلبس القفازين : " ذلك قول النيب 
كمـا يـت عـن      . يت عن االنتقاب  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

ففـي  . وحنو ذلك ، والسراويل، القفازين؛ وذلك كما ى الرجل عن القميص      
، فأما تغطية الوجه مبا يسدل من فوق الرأس       . لستر الوجه معناه الربقع وما صنع     

وهـي  ، ومثل تغطية اليدين بالكمني. فهو مثل تغطيته عند النوم بامللحفة وحنوها   
   .)٢() مل تنه عن ذلك

: والربقع كالنقاب يف احلكم بل هو أقوى منه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية            
   .)٣() فاقهمفلهذا ينهى عنه بات. والربقع أقوى من النقاب(

قـال ابـن    . وإن يت عن النقاب والربقع والقفازين فتسترمها مبا سوامها        
ومل خيتلفوا يف منعها من ستر وجهها وكفيهـا مبـا سـوى النقـاب               : (حجر

   .)٤() والقفازين
فلذلك جاز هلـا أن     ، أما املرأة فإا عورة   : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

أو ،  أن تنتقب لكن اها النيب ، تستظل باحململ و، تلبس الثياب اليت تستتر ا    
                              

  .٢١٤ ص٢باب ما ينهى من الطيب للمحرم واحملرمة ج، أخرجه البخاري يف كتاب جزاء الصيد)  ١(
  .١٥٠ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
  .٤٠ ص٤؛ وانظر حاشية الروض املربع ج١١٣ ص٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(
  .٦٥ ص٤فتح الباري ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

، ولو غطت املرأة وجهها بشيء ال ميس الوجه جاز باالتفـاق          .. تلبس القفازين 
ومل ينقل أحد من أهل العلم عن النيب        . وإن كان ميسه فالصحيح أنه جيوز أيضاً      

 ١() وإمنا هذا قول بعض السلف" إحرام املرأة يف وجهها: " أنه قال(.   
ملرور الرجال قريبـاً    ، فأما إذا احتاجت إىل ستر وجهها     : (قال يف املغين  و

   .)٢() فإا تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، منها
كان الركبان ميـرون    : (واستدل مبا روي عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        

فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباا مـن  ،  حمرمات بنا وحنن مع رسول اهللا    
   .)٣() أسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناهر

                              
  .١١٢ ص٢٦جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .٤٢ ص٤؛ وانظر حاشية الروض املربع ج١٥٤ ص٥املغين البن قدامة ج)  ٢(
 تغطـي  باب يف احملرمة، ؛ وأبو داود يف كتاب املناسك٣٠ ص٦أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ٣(

؛ وابن ماجة يف كتاب املناسك باب احملرمة تـسدل          ٤١٦ ص ٢ج) ١٨٣٣(وجهها حديث رقم    
أخرجه أيـضاً   : (قال يف بلوغ األماين   . ٩٧٩ ص ٢ج) ٢٩٣٥(الثوب على وجهها حديث رقم        

مث أخرج من طريـق     ، ولكن ورد من وجه آخر    ، ابن خزمية وقال يف القلب من يزيد بن أيب زياد         
الفتح الرباين  : انظر. (ن أمساء بنت أيب بكر وهي جدا حنوه وصححه احلاكم         فاطمة بنت املنذر ع   

 ١١لترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين مع شرحه بلوغ األماين تأليف أمحد عبـدالرمحن البنـا ج              
وما روته فاطمة بنت املنذر عن أمساء يف . طبع دار الشهاب ـ القاهرة ـ بدون تاريخ  ، ٢١٥ص

) وحنن مع أمساء بنـت أيب بكـر الـصديق         . كنا خنمر وجوهنا وحنن حمرمات    (: املوطأ أا قالت  
 ١ج) ١٦(باب ختمري احملرم وجهـه أثـر رقـم          ، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب احلج       

املوسوعة احلديثية ـ مسند اإلمام أمحد بن حنبـل   : انظر. (وهذا األثر إسناده صحيح. ٣٢٨ص
أشرف على حتقيـق هـذا اجلـزء    . هـ١٤٢١وىل ـ   طبع مؤسسة الرسالة ـ األ ٢٣ ص٤٠ج



 

  

  

 
 

 

  :منكرات أخالقية: ثالثاً
  :ـ لبس املالبس الفاضحة أمام النساء١

وإن كان اللباس خفيفاً يبدي لرقته وعدم سـتره عـورة       : (قال السفاريين 
، يعين لسوى الزوج والسيد الذي حتـل لـه        ) لسوامها(البسه من ذكر أو أنثى      

نوع حمرم على البسه لعدم سـتره للعـورة املـأمور    فذلك اللباس حمظور أي مم   
   .)١() أي بال شك وال خالف) بغري تردد(بسترها شرعاً 

ومما يدل على ذلك ما رواه أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا               
   كساين رسول اهللا    : " حيث قال    كثيفة كانت ممـا أهـداها       )٢( قبطية   

 مرها فلتجعـل حتتـها     فقال يل رسول اهللا   فكسوا امرأيت  )٣(دحية الكليب   
                                                                           

وجاء يف جممع الزوائد مبثل األثر املروي عن عائشة رضي اهللا عنها عـن        ) الشيخ شعيب األرنؤوط  

 وحنن حمرمات فيمر بنـا الراكـب        كنا نكون مع النيب     : (أم سلمة رضي اهللا عنها أا قالت      
: قـال اهليثمـي   ) قالت من فوق اخلمار   فتسدل إحدانا الثوب على وجهها من فوق رأسها ورمبا          

انظـر  ). (رواه الطرباين يف الكبري وفيه يزيد بن أيب زياد وثقة ابن املبارك وغريه وضعفه مجاعـة               (
  ).٢٢٠ ص٣جممع الزوائد ومنبع الفوائد           ج

 ٣؛ وانظـر اآلداب الـشرعية البـن مفلـح ج    ١٢٨ـ ١٢٧ ص٢غذاء األلباب للسفاريين ج)  ١(
  .٤٨٩ص

لسان العرب : انظر. (القُبِطية ثياب كتان بيض رقاق تعمل مبصر وهي منسوبة إىل القبط): قبطية( ) ٢(
  ).١٩١          ص٥ج

دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن اخلزرج صـحايب مـشهور أول   )  ٣(
وكان جربيل ، ن الصورةمشاهده اخلندق وقيل أحد ومل يشهد بدراً وكان يضرب به املثل يف حس            

 ١اإلصابة يف متييـز الـصحابة ج   : انظر. (عاش إىل خالفة معاوية   . عليه السالم يرتل على صورته    
  ).٤٧٣ص



  

  

  

 
  

 

 

   .)٢("  إنـي أخاف أن تصف حجم عظامها)١(غاللة 
احلديث يدل على أنه جيب على املرأة أن تـستر بـدا            : (قال الشوكاين 

ألن القبـاطي   ، وإمنا أمر بالثوب حتته   ، بثوب ال يصفه وهذا شرط ساتر العورة      
   .)٣() ظر بل تصفهاثياب رقاق ال تستر البشرة عن رؤية النا

من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      ) ٤٥٦٦(وجاء يف الفتوى رقم     
األصل يف أنواع اللباس اإلباحـة؛      : (واإلفتاء باململكة العربية السعودية ما نصه     

 : ألنه من أمور العادات قال تعاىل                     
        )ويستثىن من ذلك ما دل الدليل الـشرعي علـى           . )٤

والذي يصف العورة لكونه شفافاً يرى مـن  ، حترميه أو كراهته كاحلرير للرجال  
ألنه حينئذ يف حكم كـشفها      ، أو ككونه ضيقاً حيدد العورة    ، ورائه لون اجللد  
   .)٥() وكشفها ال جيوز

ملرأة عند حمارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة ويف بيان يف لباس ا

                              
  ).٥٤ ص٥لسان العرب ج: انظر. (ِشعار يلبس حتت الثوب ألنه يتخلَّل فيها أي يدخل): غاللة()  ١(
اه أمحد والطرباين وفيه عبداهللا بن حممد بـن  رو: ( وقال اهليثمي٢٠٥ ص٥أخرجه اإلمام أمحد ج)  ٢(

 ٥جممع الزوائد ومنبـع الفوائـد ج  : انظر). (عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات   
  ).١٣٧ص

  .١١٥ ص٢نيل األوطار ج)  ٣(
  .٣٢: آية، سورة األعراف)  ٤(
  .لم جبدة طبع مكتبة الع٣٠٨ ص٣ج. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)  ٥(



 

  

  

 
 

 

ونظراً لكثرة االستفتاءات : (وفيه) ٢١٣٠٢(للبحوث العلمية واإلفتاء برقم 
، الواردة إىل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء عن حدود نظر املرأة إىل املرأة

 أنه جيب على املرأة فإن اللجنة تبني لعموم نساء املسلمني، وما يلزمها من اللباس
وقد دل ظاهر القرآن على أن املرأة ال تبدي للمرأة إال ما ... أن تتخلق خبلق احلياء

    :وحال املهنة كما قال تعاىل، تبديه حملارمها مما جرت العادة بكشفه يف البيت
                                 

                         
                          

     )١(.   

فإنه هـو الـذي   ، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة     
ومن اتبعهن بإحسان مـن     ،  ونساء الصحابة   جرى عليه عمل نساء الرسول      

وما جرت العادة بكشفه للمـذكورين يف اآليـة         ، نساء األمة إىل عصرنا هذا    
ـ   ، وحال املهنة ، الكرمية هو ما يظهر غالباً يف البيت       رز منـه؛   ويشق عليها التح

وأما التوسع يف التكشف فعـالوة      ، كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمني    
على أنه مل يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضاً طريق لفتنة املـرأة         

وفيه أيضاً قـدوة سـيئة      ، وهذا موجود بينهن  ، واالفتتان ا من بنات جنسها    
الكافرات والبغايـا املاجنـات يف      كما أن يف ذلك تشبهاً ب     ، لغريهن من النساء  

                              
  .٣١: آية، سورة النور)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() لباسهن
فهذا تصريح من العلماء بأنه ال جيوز هلا أن تكشف أمام النـساء إال مـا                
جرت العادة بكشفه يف البيت وحال املهنة ويشق التحرز منه كانكشاف الرأس            

   .)٢(واليدين والعنق والقدمني 
ما وجهها ويداها   وأ: (وهو ما صرح به شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال         

مل تنه عن إبدائه للنـساء وال       ، وقدماها فهي إمنا يت عن إبداء ذلك لألجانب       
   .)٣() لذوي احملارم

قوم معهم  . صنفان من أهل النار مل أرمها      : " واستدل العلماء بقولـه    
ونساء كاسـيات عاريـات ممـيالت      ، سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس     

وإنَّ . مة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها        رؤوسهن كأسن ، مائالت
   .)٤(" رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا

بأن تكـون الكـسوة     ) كاسيات عاريات  ( حيث فسر العلماء قوله     
ومثـل أن تكـون     ، فهذه كاسية ولكنها عارية   ، خفيفة يرى من ورائها اجللد    

                              
  . طبع دار املؤيد٢٩١ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ١(
 ١انظر أيضاً فتوى الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يف فتـاوى املـرأة ج  )  ٢(

  .مجع أشرف عبداملقصود. ٤٣٨ص
؛ وانظر روضة الطالبني وعمـدة املفـتني   ١١٨ ص٢٢ابن تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلسالم )  ٣(

  .هـ١٤٠٥طبع املكتب اإلسالمي ـ الثانية ـ ، ٢٥ ص٧لإلمام النووي ج
  .٤تقدم خترجيه ص)  ٤(



 

  

  

 
 

 

ومثل أن تكون   ، ضاً كاسية عارية  فهذه أي ، الثياب اليت عليها ثخينة لكنها قصرية     
الثياب ضيقة حبيث تلتصق على اجللد وتبدو املرأة وكأنه ال ثياب عليها فهـذه              

   .)١(أيضاً كاسية عارية
  :ـ لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم٢

وجيوز للرجل أن ينظر من ذوات حمارمه إىل مـا يظهـر            : (قال ابن قدامة  
وليس لـه النظر إىل مـا      . القدمني وحنو ذلك  كالرقبة والرأس والكفني و   ، غالباً

   .)٢() كالصدر والظهر وحنومها، يستر غالباً
وسبق بيان فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حول لباس املرأة           
عند حمارمها ونسائها حيث نصت على أنه تبدي حملارمها مـا جـرت العـادة       

   .)٣(لرأس واليدين والعنق والقدمني بكشفه يف البيت وحال املهنة كانكشاف ا
فعلى هذا يعترب ما عداه عورة جيب أن تستره عن حمارمها مبا ال يشف وال               

صنفان من أهل النـار مل       : " يصف وقد تقدم بيان استدالل العلماء بقوله        
ونـساء كاسـيات    ، أرمها قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا النـاس         

رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنـة وال         ، عاريات مميالت مائالت  

                              
 ١فتاوى املـرأة ج ) كاسيات عاريات(فتوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف معىن قوله : انظر)  ١(

  .٢٩٣ ص١٧ج) ٢١٣٠٢(حوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للب٤٤٩ص
  .٤٩١ ص٩املغين البن قدامة ج)  ٢(
بيان يف لباس املرأة عند حمارمها ونسائها صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بـرقم  )  ٣(

  .ؤيد طبع دار امل٢٩١ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج: انظر) ٢١٣٠٢(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" وإنَّ رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا. جيدن رحيها
حيث اشترطوا يف لباسـها     ) كاسيات عاريات  : ( وتفسريهم لقولـه   

أو قصرياً ال   ، أو ضيقاً يبدي تقاطيع جسمها    ، بأن ال يكون شفافاً يشف بشرا     
   .)٢(يستر بعض أعضائها 

  : ـ كشف الوجه أمام الرجال األجانب٣
 : قال تعـاىل                    

                              
  )٣(   

 بأن يأمر النساء     ففي هذه اآلية أمر من اهللا سبحانه وتعاىل إىل رسوله           
املؤمنات املسلمات ـ خاصة أزواجه وبناته لشرفهن ـ بأن يدنني عليهن مـن    

 كما فسره الـصحايب اجلليـل       )٤(جاللبيبهن واجللباب هو الرداء فوق اخلمار       
   .)٥(عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه 
                              

  .٤تقدم خترجيه ص )  ١(
  .٢٩١ ص١٧ج) ٢١٣٠٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٢(
  .٥٩: آية، سورة األحزاب)  ٣(
؛ تفسري القرآن ٢٨٣ ص١؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ج٤٤٠ ص١لسان العرب ج: انظر)  ٤(

  .١٧٥٩؛ عون املعبود ص٤٩٧ ص٣العظيم البن كثري ج
 ٢٢؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج٤٩٧ ص٣انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٥(

  .١١٠ص



 

  

  

 
 

 

فلما أمر اهللا أن ال يسألن      : (لعباءة قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     وهو مبرتلة ا  
وأمر أزواجه وبناته ونساء املؤمنني أن يدنني عليهن مـن          ، إال من وراء حجاب   

وهو الذي يسميه ابن مسعود وغريه الـرداء  ، جالبيبهن ـ واجللباب هو املالءة 
   .)١()  وسائر بداوهو اإلزار الكبري الذي يغطي رأسها، وتسميه العامة اإلزار

وقد فسر الصحايب اجلليل عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما صفة اإلدنـاء           
أمـر اهللا نـساء     : ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال        )٢(فقد روى الطربي    

املؤمنني إذا خرجن من بيون حلاجة أن يغطني وجوهن من فـوق رؤوسـهن              
   .)٣()ويبدين عيناً واحدة، باجلالبيب

             روى اإلمـام الطـربي عـن    فقـد )٤(اإلمام عبيـدة الـسلماين    وكذا  

                              
  .١١٠ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
)٢  (صاحب التصانيف ولد سنة أربع وعشرين ومائتني له الكتـاب  ، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطّربي

سري أعـالم   : انظر. (تويف سنة عشر وثالث مائة    . وله كتاب التفسري  ، ار األمم وتارخيهم  املشهور يف أخب  
  ).٢٦٧ ص١٤النبالء ج

هــ؛  ١٤٠٥طبـع دار الفكـر   . ٤٩ ص١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي ج)  ٣(
اده واحلكم عليـه  قام بدراسة إسن) واألثر إسناده ضعيف. (٤٩٧ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج     

فضيلة الشيخ الدكتور حممود بن أمحد مرية أستاذ الدراسات العليا السابق بكلية أصول الـدين جبامعـة                 
  .اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

وأخذ عن علي وابن مسعود ، وال صحبة له، أسلم عام فتح مكة بأرض اليمن، عبيده بن عمرو السلْماين)  ٤(
سري : انظر. (وتويف سنة اثنتني وسبعني   . وكان ثبتاً يف احلديث   ، وبرع يف الفقه  ، هما وغريمها رضي اهللا عن  

  ).٤٤ ص٤أعالم النبالء ج



  

  

  

 
  

 

 

 : عن قولــه ، سألت عبيدة:  قال )١(ابن سريين               
             فغطـى رأسـه    ، فقال بثوبه : قال

   .)٢() نيهوأبرز ثوبه عن إحدى عي، ووجهه
وقد استجابت نساء املؤمنني ألمر اهللا جل وعال فعن أم املؤمنني أم سـلمة          

 ملا نزلت   : (رضي اهللا عنها قالت               خرج نساء 
   .)٣()األنصار كأن على رؤوسهن الغربان من األكسية

 إذا خرجن حلاجتهن    الوجوهأي يرخني بعضها على     : (قال يف عون املعبود   
   .)٤() إال عيناً واحدة

يرحم اُهللا نساء املهاجرات    : (وعن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت       

                              
حممد بن سريين اإلمام موىل أنس بن مالك رضي اهللا عنه ولد لسنتني بقيتا من خالفة عمر قـال  )  ١(

شهد له أهل العلم والفـضل      ، صدوقاً، ديثكثري احل ، أديباً، ورعاً، عاملاً، كان فقهياً : فيه الطربي 
  ).٦٠٦ ص٤انظر سري أعالم النبالء ج. (تويف سنة عشر ومائة. وهو حجة، بذلك

قام ) واألثر إسناده صحيح. (٤٩ ص١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير الطربي ج)  ٢(
ذ الدراسات العليا الـسابق     بدراسة إسناده واحلكم عليه فضيلة الدكتور حممود بن أمحد مرية أستا          

  .بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
حـديث  ) يدنني عليهن من جالبيبـهن : (باب يف قول اهللا تعاىل، أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس)  ٣(

انظر صـحيح سـنن أيب داود رقـم األثـر           . (وقال األلباين صحيح  . ٣٥٦ ص ٤ج) ٤١٠١(رقم  
  ).٧٧٣ ص٢ج) ٤١٠١). (٣٤٥٦(

  .١٧٥٩عون املعبود ص)  ٤(



 

  

  

 
 

 

 األول ملا أنـزل اهللا                      شـققن مـروطهن
  .)١()فاختمرن به

أن تضع اخلمار   أي غطني وجوهن وصفة ذلك      : فاختمرن: (قال ابن حجر  
   .)٢() على رأسها وترميه من اجلانب األمين على العاتق األيسر وهو التقنع

كـان الوجـه    : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية مبيناً وجوب تغطية الوجه        
فما بقي حيل لألجانب النظر    ، واليدان من الزينة اليت أمرت أال تظهرها لألجانب       

   .)٣() إال إىل الثياب الظاهرة
اب املرأة عن الرجال وسترها وجههـا عنـهم ثابـت يف الـسنة           فاحتج

   .)٤(الصحيحة املفسرة لكتاب اهللا تعاىل 
فالعجب كل العجب ممن يدعى      : ()٥(وقال الشيخ حممد األمني الشنقيطي      

                              
  .١٣ ص٦باب وليضربن خبمرهن على جيون ج، أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن)  ١(
  .٣٤٧ ص٨فتح الباري ج)  ٢(
  .١١١ ص٢٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(
  .٥٩٤ ص٦ األمني الشنقيطي جأضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد: انظر)  ٤(
هـ بشنقيط وهـي دولـة   ١٣٢٥هو حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي ولد عام )  ٥(

موريتانيا اإلسالمية اآلن نشأ ببيت علم حيث كان مدرسته األوىل ـ مث واصل تلقيه العلم عـن   
املسجد النبـوي ويف اجلامعـة      سافر إىل احلج واستقر يف املدينة النبوية مدرساً يف          ، علماء عصره 

ترمجته : انظر. (هـ١٣٩٣واختري عضواً يف هيئة كبار العلماء تويف عام         ، اإلسالمية بعد افتتاحها  
؛ علماء جند خالل مثانية قرون للشيخ ١بقلم الشيخ عطية حممد سامل ـ يف مقدمة أضواء البيان ج 

ـ؛ إحتاف النبالء بسري العلمـاء  ه١٤١٩ طبع دار العاصمة ـ الثانية  ٣٧١ ص٦عبداهللا البسام ج
  ).هـ١٤١٨ طبع دار الصميعي ـ الثانية ١١٧ ص١لراشد الزاهرين ج



  

  

  

 
  

 

 

ما يدل على سـتر املـرأة       ، من املنتسبني للعلم أنه مل يرد يف الكتاب وال السنة         
ابيات فعلن ذلك ممتثالت أمر اهللا يف كتابـه         مع أن الصح  ، وجهها عن األجانب  

وهذا من  ، ومعىن هذا ثابت يف الصحيح كما تقدم عن البخاري        ، إمياناً بتنـزيله 
   .)١() أعظم األدلة وأصرحها يف لزوم احلجاب جلميع نساء املسلمني كما ترى

وقد اتفق املسلمون على منع النساء أن خيرجن سافرات الوجوه ال سـيما             
   .)٢(الفساق عند كثرة 

  :ـ التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع٤
لقد تقدم ذكر كيفية إدناء املرأة جلباا ومن األقوال اليت ذكرناها األثـر             
املروي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وكذا عبيدة السلماين رمحه اهللا يف صفته              

   .)٣(وهو أن تبدي املرأة عيناً واحدة 
نساء السلف يسمى بالوصوصه ويكـون الحقـاً        والنقاب املعروف عند    

   .)٤(بالعني أو تبدو منه إحدى العينني واألخرى مستورة 
                              

  .٥٩٥ ص٦أضواء البيان ج)  ١(
  .٢٤٥ ص٦نيل األوطار للشوكاين ج: انظر)  ٢(
  .٢٥١انظر ص )  ٣(
" دثالنقاب حم"انظر غريب احلديث أليب عبيد القاسم بن سالّم حيث ذكر قول حممد بن سريين )  ٤(

إن النقاب مل يكن    : وهذا حديث قد تأوله بعض الناس على غري وجهه يقول         : (مث قال معلقاً عليه   
والذي أراد حممد فيما نـرى ـ   .. وليس هذا وجه احلديث، كن يربزن وجوههن، النساء يفعلنه

 أو أن يبـدو  وإنما كان النقاب الحقاً بـالعني ، واهللا أعلم ـ أن يقول إن إبداءهن احملاِجر حمدث 
عرفنا ذلك حبديث حيدثه هو عن عبيدة ـ تقدم ذكره ـ فـإذا   . إحدى العينني واألخرى مستورة



 

  

  

 
 

 

 وهذا حمدث   )١(ويطلق لفظ النقاب عند العرب على ما يبدي حماجر العني           
  .إذ مل يكن معروفاً عند نساء السلف

يغطي الربقع إذا كان    : ( قال )٢(ويف فتوى للشيخ عبداهللا بن محيد رمحه اهللا         
بـل  .. أما إذا كان ال يغطي الوجه كله      ، الوجه كله وما بقي إال العني ال بأس       
إمنا ختـرج   ، فال بد من تغطية الوجه كله     .. الفم والبقية مكشوف فهذا ال جيوز     

العني من أجل أن تبصر طريقها كما قاله ابـن مـسعود وعبيـدة الـسلماين                
   .)٣()وغريمها

ال بأس بستر الوجـه بالنقـاب أو        : ( )٤(وكذا قال الشيخ صاحل الفوزان      
الربقع الذي فيه فتحتان للعينني فقط؛ ألن هذا كان معروفاً يف عهد الـنيب             

                                                                           
كان النقاب ال يبدو منه إال العينان فقط فذلك الوصوصة وإمنا قال هذا حممـد ألن الوصـاوص                  

ــ  ٤٦٣ ص ٤غريب احلديث أليب عبيـد ج     ). (كانت لباس النساء مث أحدثن النقاب بعد ذلك       
  ).هـ١٣٨٧ طبع مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد ـ اهلند ـ )٤٦٤

  .٢٣٩ ص٦؛ لسان العرب ج١٠٣ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر)  ١(
هـ تلقى العلم على يد عـدد مـن علمـاء    ١٣٢٩هو عبداهللا بن حممد بن عبدالعزيز بن محيد ولد عام )  ٢(

توىل عدداً مـن املناصـب   ، مد بن إبراهيم آل الشيخ مفيت الديار السعوديةعصره والزم مساحة الشيخ حم 
والس التأسيسي لرابطة العامل اإلسالمي وغريهـا لـه العديـد مـن             ، منها عضوية هيئة كبار العلماء    

  ).١٦١ ص١إحتاف النبالء بسري العلماء لراشد الزهراين ج: انظر. (هـ١٤٠٢املؤلفات تويف عام 
  . مجع أشرف عبداملقصود٣٩٣ ص١رأة جفتاوى امل)  ٣(
وعضو اللجنة الدائمة للبحـوث  ، هو صاحل بن فوزان بن عبداهللا الفوزان عضو هيئة كبار العلماء)  ٤(

هـ له جمهود كبري يف الدعوة إىل اهللا من تدريس وإفتاء وخطابه            ١٣٥٤ولد عام   . العلمية واإلفتاء 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث     : انظر. (ؤلفاتوردود علمية ومقاالت متنوعة وله العديد من امل       

  ). مجع أشرف عبداملقصود١٧ ص١؛ فتاوى املرأة ج٧ ص١العلمية واإلفتاء ج



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() فإذا كان ال يبدو إال العينان فال بأس بذلك، ومن أجل احلاجة
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة        ) ٣٦١٨(ويف الفتوى رقم    

والنقاب مـا   : (لسعودية بيان للنقاب حيث جاء فيها     واإلفتاء باململكة العربية ا   
   .)٢() تستر به املرأة وجهها وجتعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق يف سريها

وضع جزء من غطاء الوجه علـى  ( ـ التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام  ٥
   .)٣() الفم واألنف

حكم لبس  ويف  ، وقد ذكرنا يف حكم كشف الوجه أمام الرجال األجانب        
النقاب الواسع ما يغين عن اإلعادة حيث إن حكمه مثل حكم النقاب الواسـع              

  .إن مل يكن أشد إلظهاره ما ال يظهر يف النقاب
  :ـ لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة٦

  :وهذا من األمور املنهي عنها لقوله تعـاىل                
    )٤(.  

                              
  . مجع أشرف عبداملقصود٣٩٩ ص١فتاوى املرأة ج)  ١(
  . طبع دار املؤيد١٦٩ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ٢(
فإذا كـان علـى   ، النقاب عند العرب هو الذي يبدو منه املَحجر: بن سالّمقال أبو عبيد القاسم )  ٣(

 ٤غريب احلديث أليب عبيد ج    : انظر. (وإذا كان على الفم فهو اللِّثام     ، طرف األنف فهو اللِّفام   
  ).٢٣٩ ص٦وانظر لسان العرب ج. ٤٦٣ص

  .٣١: جزء من اآلية، سورة النور)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  : :وقد فسر قولـه تعاىل             ا الثيابا   )١( بأحيث أ 
 وهو يف عصرنا    )٢(ال تستطيع إخفاؤها واملقصود بالثياب هي اجللباب أو الرداء          

ما يسمى بالعباءة وقد اشترط العلماء يف هذه العباءة شروطاً عدة منها أال يكون              
 بد أن ختلو من الرسوم والزخارف والكتابات        فال، فيها زينة تلفت إليها األنظار    

مـا  لـو أدرك الـنيب    : (عن عائشة رضي اهللا عنها قال      . )٣(والعالمات  
وقوهلا مـا أحـدث      . )٤() أحدث النساء ملنعهن كما منعت نساء بين إسرائيل       

   .)٥(النساء هو الزينة والطيب وحسن الثياب 
عناه ألن سبب املنع منه مـا  ويلحق بالطيب ما يف م: (قال اإلمام ابن حجر 

حللي الـذي يظهـر والزينـة       فيه من حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس وا       
  .)٦()الفاخرة

                              
؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن ١١٧ ص١٠ القرآن للطربي جانظر جامع البيان عن تأويل آي)  ١(

  .١٠٩ ص٢٢تيمية ج
  .١١٠ ص٢٢انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
 طبع ١٤٠ ص١٧ج) ٢١٣٥٢(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم : انظر)  ٣(

  .دار املؤيد
 ٢١٠ ص١باب خروج النساء إىل املساجد بالليل والغلس ج، أخرجه البخاري يف كتاب اآلذان)  ٤(

باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه         ، واللفظ له؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة      
  .٣٢٩ ص١ج) ٤٤٥(ـ ) ١٤٤(حديث رقم . وأا ال خترج متطيبة، فتنة

  .٤٠٠ ص٢انظر شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٥(
  .٤٠٧ ص٢فتح الباري ج)  ٦(



  

  

  

 
  

 

 

تقصد من الذهاب للمسجد للـصالة      . فانظر لقوهلا رضي اهللا عنها ملنعهن     
كما يف رواية اإلمام مسلم فكيف مبن يلبسن املالبس الفاخرة من العباءات املزينة     

  . وللزيارات وغريهاويذهنب لألسواق
إظهار الزينـة   : ومن األفعال اليت تلعن عليها املرأة     : (قال يف كتاب الكبائر   

، وتطيبها باملسك والعنرب والطيب إذا خرجت، والذهب واللؤلؤ من حتت النقاب    
ولُبسها الصياغات واُألزر واحلرير واألقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسـعة           

وكلُّ ذلك من التربج الذي ميقُت      ،  غري ذلك إذا خرجت    األكمام وتطويلها إىل  
وهذه األفعال اليت قد غلبت على أكثر ، وميقت فاعله يف الدنيا واآلخرة، اُهللا عليه 
   .)١() النساء

وقد تواترت أقوال العلماء من السلف واخللف يف ي النساء عن إحداث            
 أن عندي مما يلحـق بالزينـة        مث اعلم  : ()٢(قال اآللوسي   . الزينة يف جالبيبهن  

املنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء يف زماننا فوق ثيان ويتـسترن         
به إذا خرجن من بيون وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه مـن           

وأرى أن متكني أزواجهن وحنوهم هلن ، النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون    

                              
  .١٣١ذيب كتاب الكبائر ألف أصله اإلمام الذهيب وحققه وهذبه حسان عبداملنان ص)  ١(
، مؤرخ عامل باألدب والدين، حممود شكري بن عبداهللا بن شهاب الدين حممود اآللوسي احلسيين)  ٢(

انظر األعالم قـاموس    . (هـ١٣٤٢هـ وتويف سنة    ١٢٧٣ولد سنة   . من الدعاة إىل اإلصالح   
. طبـع دار العلـم للماليـني   . ١٧٢ ص٧أشهر الرجال والنساء خلري الدين الزركلي ج      تراجم  

  ).م١٩٨٠اخلامسة 



 

  

  

 
 

 

ومشيهن به بني األجانب من قلة الغرية وقد عمت البلـوى           من اخلروج بذلك    
  .)١()بذلك

وإذا علمت أن هذه األحاديث دلـت علـى أن    : (وقال الشيخ الشنقيطي  
. ألا حترك شهوة الرجال بـريح طيبـها       ، املتطيبة ليس هلا اخلروج إىل املسجد     

ت وصـو ، فاعلم أن أهل العلم أحلقوا بالطيب ما يف معناه كالزينـة الظـاهرة            
وحنو ذلك جبـامع أن اجلميـع   ، واالختالط بالرجال، اخللخال والثياب الفاخرة 

   .)٢() ووجهه ظاهر كما ترى، سبب الفتنة بتحريك شهوة الرجال
  : ـ منص احلواجب٧

  .)٣() نتفَه: ونمص شعره ينِمصه نمصاً. نتف الشعر: النمص: (النمص لغة
   .)٤() ل الشعر من الوجهالنامصة هي اليت تزي: (اصطالحاً

والنمص حرام دليل ذلك ما جاء يف الصحيحني عن عبداهللا بن مـسعود             
لعن اهللا الوامشات واملستومشات والنامصات واملتنمـصات       : (رضي اهللا عنه قال   

                              
 طبـع دار إحيـاء   ١٤٦ ص١٨روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لآللوسي ج)  ١(

  .بريوت بدون ذكر التاريخ، التراث العريب
  .٢٣٧ ص٦أضواء البيان للشنقيطي ج)  ٢(
  .٣٧٤ ص٩؛ تاج العروس ج٨١٧؛ وانظر القاموس احمليط ص٢٦٠ ص٦ان العرب جلس)  ٣(
 ٥النهاية يف غريـب احلـديث واألثـر ج   : ؛ وانظر٣٦١ ص٧ج، شرح النووي لصحيح مسلم)  ٤(

  .١١٩ص



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() واملتفلجات للحسن املغريات خلق اِهللا
رب فـال   هذا الفعل حرام إال إذا نبتت للمرأة حلية أو شوا         : (قال النووي 

  .)٢() يف احلواجب وما يف أطراف الوجهوالنهي إمنا هو، حترم إزالتها بل تستحب
واملتنمصة ، فأما النامصة فهي اليت تنتف الشعر من الوجه       : (وقال ابن قدامة  

   .)٣() املنتوف شعرها بأمرها فال جيوز للخرب
من فتاوى اللجنة الدائمـة للبحـوث       ) ١٩٧٧١(وجاء يف الفتوى رقم     

ال بقص وال نتـف  ، ال جيوز أخذ شيء من احلواجب    : (ية واإلفتاء ما نصه   العلم
فهـو مـن    ، من فعلتـه  وال حف؛ ألن هذا من النمص الذي لعن النيب        

  .)٤()الكبائر
  : ـ تفليج األسنان٨

، بالكـسر ، وفَلَج الشيَء بينهما يفِْلجه. ِنصفُه: ِفلْج كلِّ شيء  : التفليج لغة 

                              
  .١٣٣تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
  .١٣١ ص١املغين البن قدامة ج)  ٣(
 ١٧ج) ١٩٧٧١( الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء السؤال اخلامس من الفتوى رقم فتاوى اللجنة)  ٤(

 طبع دار املؤيد؛ وانظر فتوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز يف فتاوى املرأة                ١٣٢ص
 طبع مجعية دار الرب ـ اإلمارات العربيـة   ٢٠٠موعة من العلماء مجع الشيخ حممد املسند ص

 بدون ذكـر  ٢٧توى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف الفتاوى النسائية لفضيلته ص املتحدة؛ وف 
  .اسم الناشر وتاريخ النشر



 

  

  

 
 

 

  .نقسمه بِنصفَي: فلجاً
والفَلْج :ميف األسنان  : القَس باعيات ِخلْقةً     : والفَلَجد ما بني الثنايا والرتباع ،
كُلِّففإن ت ،١() فهو التفليج(.   

   .)٢(برد ما بني األسنان الثنايا والرباعيات : واصطالحاً
: وهذا الفعل حرام للحديث الذي رواه عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنـه            

والنامـصات واملتنمـصات واملتفلجـات    ، لوامشات واملستومشاتلعن اهللا ا  "
   .)٣( "للحسن املغريات خلق اِهللا

بأن تربد ما بني أسناا الثنايا      : (وقال النووي عند شرحه للحديث السابق     
وألنه ، وهذا الفعل حرام على الفاعلة واملفعول ا هلذه األحاديث        .. والرباعيات

   .)٤() وألنه تدليس، ه تزويروألن، تغيري خللق اهللا تعاىل
   .)٥(ويستثىن من ذلك إذا احتاجت إليه لعالج أو عيب يف السن وحنوه 

  

                              
 ٣؛ وانظر تاج العروس من جواهر القـاموس ج ١٥٤ـ ١٥٣ ص٥لسان العرب البن منظور ج)  ١(

  .٤٥٩ ـ ٤٥٨ص
ـ    ٤٦٨ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر)  ٢(  ٧سلم ج؛ شـرح النـووي لـصحيح م

  .٣٨٤ ص١٠؛ فتح الباري ج ٣٦١ص
  .١٣٣تقدم خترجيه ص)  ٣(
  .٣٨٥ ص١٠فتح الباري ج: ؛ وانظر٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٤(
  .٣٨٥ ص١٠؛ فتح الباري ج ٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ وشر األسنان٩
لغة يف أشرها   ، غري مهموز ، وشر كأنه وشرت اخلشبة باِمليشار    : الوشر لغة 

   .)١(والوشر أن تحدد املرأة أسناا وترققها . باِملئْشار إذا نشرها
تفعله املـرأة الكـبرية   ، املرأة اليت حتدد أسنانها وترقِّق أطرافها : (صطالحاًا

   .)٢() تتشبه بالشواب

عن ى رسول اهللا  : ( قال )٣(دل على النهي عنه حديث أيب رحيانه        
  .)٥(ويعرب عن التفليج بالوشر أيضاً  . )٤(....) عن الوشر والوشم والنتف: عشر

وقد ثبت النهي عنه    ، األسنان يسمى الوشر بالراء   وحتديد  : (قال ابن حجر  

                              
  .٥٩٠ ص٧؛ تاج العروس ج٦٣٣؛ القاموس احمليط ص٤٤٤ ص٦لسان العرب ج: انظر)  ١(
  .١٨٨ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ٢(
األنـصار  : امسه مشعون مشهور بكنيته األزدي ويقال األنصاري ويقال القرشي قال ابن حجـر )  ٣(

: انظـر . (لـه صـحبة   . كلهم من األزد وجيوز أن يكون حالف بعض قريش فتجتمع األقوال          
  ).١٥٦        ص٢اإلصابة يف متييز الصحابة ج

؛ وأبو داود يف كتاب اللباس باب من كرهـه حـديث رقـم    ١٣٥ ص٤ه اإلمام أمحد جأخرج)  ٤(
 ٨ج) ٥٠٨٨(باب النتف حـديث رقـم   ، ؛ والنسائي يف كتاب الزينة  ٣٢٥ ص ٤ج) ٤٠٤٩(

صحيح سنن النسائي حديث رقم     : انظر. (وقال األلباين عن هذا احلديث بأنه صحيح      . ١٤٣ص
  ).١٠٤٧ ص٣ج) ٤٧٢٩(

  ).٣٦١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج: رانظ(قاله النووي )  ٥(



 

  

  

 
 

 

   .)١() ملا فيه من تغيري اخللقة األصلية.. أيضاً

لعن فاِعلَهـا   ألن النيب  . )٢(فهذه اخلصال حمرمة    : (وقال ابن قدامة  
   .)٣() وال جيوز لعن فاِعل املباح

 بل جاء النهي عن وشر األسنان وتفليجهـا       : (وقال الشيخ صاحل الفوزان   
أما إذا  . للحسن وجاء الوعيد على ذلك ألن هذا من العبث ومن تغيري خلق اهللا            

كان هذا لعالج مثالً أو إلزالة تشويه أو حلاجة لذلك كأن ال يتمكن اإلنـسان            
   .)٤() من األكل إال بإصالح األسنان وتعديلها فال بأس بذلك

  : ـ وصل الشعر بغريه١٠
واتصلَ . الوصل خالف الفَصل  . ِصلةًوصلْت الشيء وصالً و   : الوصل لغة 
والواصلة من النساء اليت    . ما اتصل بالشيء  : لَم ينقطع والوصلة  : الشيء بالشيء 

   .)٥(تِصل شعرها بشعر غريها 

                              
  .٣٨٥ ص١٠فتح الباري ج)  ١(

 لعـن الواصـلة   أن الـنيب  (اخلصال هي الوصل والنمص والوشر حيث استشهد حبـديث  )  ٢(
 ١انظر املغين ج  . (ومل أجده ذا اللفظ   ) والواشرة واملستوشرة ، والنامصة واملتنمصة ، واملستوصلة

  ).١٢٩ص
  .١٢٩ ص١ جاملغين البن قدامة)  ٣(
  .٤٧٧ ص١فتاوى املرأة مجع أشرف عن املقصود ج)  ٤(
  .١٣٨٠؛ القاموس احمليط ص٤٥٠ ـ ٤٤٩ ص٦لسان العرب ج: انظر)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(هو وصل العشر بشعر آخر زور : واصطالحاً

لعن النيب : (والدليل على حترميه ما رواه ابن عمر رضي اهللا عنهما قال          

   .)٢() الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة
أن جارية من األنصار تزوجت وأا مرضت       : (وعن عائشة رضي اهللا عنها    

لعـن اهللا   ": فقـال  شعرها فأرادوا أن يصلوها فسألوا الـنيب       )٣(فَتمعط  
   .)٤() "الواصلة واملستوصلة

وية بن أيب سـفيان   أنه مسع معا  : (وعن عبدالرمحن بن عوف رضي اهللا عنه      
 من شعر كانت بيد حرسي )٥(وتناول قُصةً  : عام حج وهو على املنرب وهو يقول      

                              
 ٧؛ شـرح النـووي لـصحيح مـسلم ج    ١٩٢ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر)  ١(

  .٣٥٩ص
أخرجه مسلم يف كتاب اللباس ؛ و٦٤ص، ٧باب املستومشة ج، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٢(

 ١٦٧٧ ص ٢ج) ٢١٢٤(ـ  ) ١١٩(باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة حديث رقم        ، والزينة
  .واللفظ للبخاري

وأصل املعـط املـد كأنـه مـد إىل أن     ، بالعني والفاء املهملتني أي خرج من أصله): فتمعط) ( ٣(
  ).٣٨٩ ص١٠فتح الباري ج: انظر. (ويطلق أيضاً على من سقط شعره،تقطع

؛ ومسلم يف كتـاب اللبـاس   ٦٢ ص٧باب وصل الشعر ج، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٤(
  .١٦٧٧ ص٢ج) ٢١٢٣(ـ ) ١١٧(باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة حديث رقم ، والزينة

  ).٣٨٧ ص١٠فتح الباري ج: انظر. (القُصة اخلصلة من الشعر) قُصةً من شعر) ( ٥(



 

  

  

 
 

 

ينهى عن مثل هذه ويقول إنمـا        مسعت رسول اهللا   )٢( أين علماؤكم    )١(
   .)٣() هلكت بنو إسرائيل حني اختذ هذه نساؤهم

نكـم قـد    إ: (أن معاوية رضي اهللا عنه قال ذات يوم       : ويف رواية أخرى  
وجاء رجل بعصاً على    : ى عن الزور قال   أحدثتم زي سوء وإنَّ نيب اهللا     

   .)٤() أال وهذا الزور: قال معاوية. رأسها خرقة
ولعـن الواصـلة    ، وهذه األحاديث صرحية يف حترمي الوصل     (قال النووي   
   .)٥() وهذا هو الظاهر املختار، واملستوصلة مطلقاً

وهذا : (عد إيراده حلديث معاوية رضي اهللا عنه      وقال ابن حجر يف الفتح ب     
احلديث حجة للجمهور يف منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شـعراً أم              

                              
 إىل احلرس وهم خدم األمري الذين حيرسونه ويقال للواحد حرسـي ألنـه اسـم    نسبة) حرسي) ( ١(

  ).٣٨٧ ص١٠املرجع السابق ج: انظر. (جنس
وحيتمل أنه أراد بذلك ، فيه إشارة إىل قلة العلماء يومئذ باملدينة: قال ابن حجر): أين علماؤكم) ( ٢(

ليهم سكوم عن إنكارهم هذا     أو لينكر ع  ، إحضارهم ليستعني م على ما أراد من إنكار ذلك        
  ).٣٨٨ـ ٣٨٧ ص١٠املرجع السابق ج: انظر. (الفعل قبل ذلك

؛ ومسلم يف كتـاب اللبـاس   ٦٢ ص٧باب وصل الشعر ج، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٣(
  .١٦٧٩ ص٢ج) ٢١٢٧(ـ ) ١٢٢(باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة حديث رقم ، والزينة

ــ  ) ١٢٤(باب حترمي الواصلة واملستوصلة رقم الرواية ،  اللباس والزينةأخرجه مسلم يف كتاب)  ٤(
  .١٦٨٠ ص٢ج) ٢١٢٧(

  .٣٥٩ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

  .)١()ال
  : ـ التصوير١١

  :تصوير ذوات األرواح حمرم دل على حترميه األدلة التالية

إنَّ ": يقولمسعت النيب : (عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال       
   .)٢( "ِس عذاباً عند اهللا يوم القيامِة املصورونأشد النا

إن الذين ": قالوعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا       
   .)٣( "يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال هلم أحيوا ما خلقتم

من صـور  ": قال رسول اهللا: وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال     
   .)٤( "كُلِّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخصورة يف الدنيا 

                              
  .٣٨٨ ص١٠فتح الباري ج)  ١(
؛ ومـسلم يف  ٦٥ ص٧باب عذاب املصورين يوم القيامـة ج ، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٢(

 ٢ج) ٢١٠٩(ــ   ) ٩٨( تصوير صورة احليوان حديث رقم       باب حترمي ، كتاب اللباس والزينة  
  .١٦٧٠ص

؛ ومـسلم يف  ٦٥ ص٧باب عذاب املصورين يوم القيامـة ج ، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٣(
 ٢ج) ٢١٠٨(ــ   ٩٧(كتاب اللباس والزينة باب حترمي تصوير صورة احليوان حديث رقـم            

  .١٦٦٩ص
ن صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الـروح  باب م، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٤(

باب حترمي تصوير صورة احليـوان      ، ؛ ومسلم يف كتاب اللباس والزينة     ٦٧ ص ٧وليس بنافخ ج  
  .١٦٧١ ص٢ج) ٢١١٠(ـ ) ١٠٠(حديث رقم 



 

  

  

 
 

 

جاء رجل إىل ابن عباس رضـي اهللا عنـهما          : (ويف الصحيحني أيضاً أنه   
مثَّ . فدنا منه . ادنُ مين : فقال له . فأفتين فيها . إني رجلٌ أصور هذه الصور    : فقال
ئك مبا مسعت من رسول     أنب: قال. فدنا حىت وضع يده على رأسه     . ادنُ مين : قال
يجعلُ لـه بكل   . كُلُّ مصوٍر يف النار   ": يقولمسعت رسو اهللا  . اهللا

فاصـنع  ، إن كُنت ال بد فـاِعالً :  وقال"صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم  
   .)١() الشجر وما ال نفس له

ديد تصوير صورة احليوان حرام ش    : قال أصحابنا من العلماء   : (قال النووي 
وهو من الكبائر؛ ألنه متوعد عليه ذا الوعيد الـشديد املـذكور يف             ، التحرمي

فصنعته حرام بكل حال؛ ألن فيـه       ، األحاديث؛ وسواء صنعه مبا ميتهن أو بغريه      
وسواء ما كان يف ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو            ، مضاهاة خللق اهللا تعاىل   

ر صورة الشجر ورحال اإلبل وغري      وأما تصوي . فلس أو إناء أو حائط أو غريها      
وال فرق .. هذا حكم نفس التصوير، ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس حبرام

، يف هذا كله بني ما لـه ظل وما ال ظل لـه؛ هذا تلخيص مذهبنا يف املـسألة                
   .)٢() ومبعناه قال مجاهري العلماء من الصحابة والتابعني ومن بعدهم

                              
 ٣باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح وما يكره من ذلك ج، أخرجه البخاري يف كتاب البيوع)  ١(

ــ  ) ٩٩(باب حترمي تصوير صورة احليـوان رقـم   ، لم يف كتاب اللباس والزينة   ؛ ومس ٤٠ص
  . واللفظ له١٦٧٠ ص٢ج) ٢١١٠(

وانظـر  ، ٣٩٧ـ ٣٩٦ ص١٠؛ وانظر فتح الباري ج٣٤١ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
 طبـع دار    ٦٦٣ ص ١ج) ٢٠٣٦(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقـم          



  

  

  

 
  

 

 

  :ج من املرتل ـ التعطر أثناء اخلرو١٢
  :وهو حرام إذا كانت ستمر بطريقها برجال أجانب لألحاديث التالية

إذا استعطرت املـرأة    ": قالعن أيب موسى رضي اهللا عنه عن النيب       
   .)١( قال قوالً شديداً "فمرت على قوم ليجدوا رحيها فهي كذا وكذا

ـ   ": قال رسول اهللا  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       رأة أميـا ام
   .)٢( "أصابت خبوراً فال تشهد معنا العشاء اآلخرة

                                                                           
عبداهللا الطيار طبع   .  مجع د  ٨٠٢ ص ٢موع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج       املؤيد؛ وجم 
  .دار الوطن

؛ وأخرجه أبو داود يف كتاب الترجل باب مـا  ٤١٨ـ ٤١٤ـ ٤٠٠ ص٤أخرجه اإلمام أمحد ج)  ١(
 واللفـظ لـه؛ والترمـذي يف      ٤٠٠ ص ٤ج) ٤١٧٣(جاء يف املرأة تتطيب للخروج حديث رقم        

؛ ١٠٦ ص٥ج) ٢٧٨٦(يف كراهية خروج املرأة متعطـرة حـديث رقـم         كتاب األدب ما جاء     
؛ ١٥٣ ص٨ج) ٥١٢٣(باب ما يكره للنساء من الطيب حديث رقـم        ، والنسائي يف كتاب الزينة   

 ٢ج) ٢٦٤٩(والدارمي يف كتاب االستئذان باب النهي عن الطيب إذا خرجت حـديث رقـم               
؛ وقـال   )١٠٦ ص ٤ي ج انظر سـنن الترمـذ    . (وقال الترمذي حديث حسن صحيح    . ٥٨٩ص

 ٢ج) ٤١٧٣(ــ   ) ٣٥١٦(انظر صحيح سنن أيب داود حديث رقـم         . (األلباين حديث حسن  
  ).٧٨٧ص

) ٤١٧٥(باب ما جاء يف املرأة تتطيب للخروج حديث رقم ، أخرجه أبو داود يف كتاب الترجل)  ٢(
 مـن   باب النهي للمرأة أن تشهد الصالة إذا أصابت       ، ؛ والنسائي يف كتاب الزينة    ٤٠١ ص ٤ج

انظر صحيح سـنن    . (واحلديث صححه األلباين  . ١٥٤ ص ٨ج) ٥١٢٥(البخور حديث رقم    
  ).٧٨٧ ص٢ج) ٤١٧٥(ـ ) ٣٥١٨(أيب داود حديث رقم 



 

  

  

 
 

 

لَقيته امرأة وجد منها ريـح الطيـب        : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
جئت مـن املـسجد؟    ، )٤(يا أمةَ اجلبار  : فقال ، )٣( إعصار   )٢( ولذيلها )١(ينفح
 القاسـم  إين مسعت ِحبي أبا   : قال. نعم: ولـه تطيبت؟ قالت  : قال. نعم: قالت

بت هلذا املسجد حىت ترجع فتغتـِسلَ           ": يقولِقبلُ صالةٌ المرأٍة تطيال ت
  .)٦( ")٥(غُسلَها من اجلنابة 

فانظر إىل التشديد يف تطيب املرأة ولو كان خروجها للمسجد من أجـل             
  .العبادة فكيف مبا عدا ذلك

 فيه من   ويلحق بالطيب ما يف معناه ألن سبب املنع منه ما         : (قال ابن حجر  

                              
)١ ) (ينفح :(رحيه إذا فاح الطيب فَحن) .٢٢٧ ص٦لسان العرب ج: انظر.(  
  ).١٧٨٥انظر عون املعبود ص. (أي لذيل املرأة): لذيلها) ( ٢(
املرجع الـسابق  : انظر. (ريح ترتفع بتراب بني السماء واألرض وتستدير كأا عمود): رإعصا) ( ٣(

  ).١٧٨٥ص
  ).١٧٨٥املرجع السابق ص: انظر. (ناداها ذا االسم ختويفاً هلا): يا أمة اجلبار) ( ٤(
ملـاء إن  بأن يعم مجيع بدا ا: قال القاري. أي كغسلها من اجلنابة): فتغتسل غُسلها من اجلنابة) ( ٥(

وأما إذا أصاب موضعاً خمصوصاً فتغسل ذلك       ، كانت تطيبت يف مجيع بدا ليزول عنها الطيب       
ظاهر احلديث يدل على االغتسال يف كلتا الـصورتني واهللا          : وقال مؤلف عون املعبود   . املوضع

  ).١٧٨٥املرجع السابق ص: انظر. (أعلم
) ٤١٧٤( املرأة تتطيب للخروج حديث رقم باب ما جاء يف، أخرجه أبو داود يف كتاب الترجل)  ٦(

 ٣ج) ٤٠٠٢(باب فتنة النـساء حـديث رقـم         ، ؛ وابن ماجه يف كتاب الفنت     ٤٠١ ص ٤ج
ــ  ٣٥١٧(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر. (واحلديث صححه األلباين  . ١٣٢٦ص

  ).٧٨٧ ص٢ج) ٤١٧٤(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() حتريك داعية الشهوة
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      ) ٢٠٣٦(وجاء يف الفتوى رقم     

األصل أنه ال جيوز للمرأة التطيب مبا لـه رائحة عطـرة إذا            : (واإلفتاء ما نصه  
سواء كان خروجها إىل املسجد أم إىل غريه لعمـوم          ، أرادت اخلروج من بيتها   

مرأة استعطرت مث خرجت فمرت على قوم ليجدوا رحيها         أميا ا ": قوله
   .)٣())٢("فهي زانية

  : ـ العالج عند األطباء الرجال لغري حاجة١٣
  :أباح العلماء عالج املرأة عند األطباء الرجال بشروط منها

 .أال يوجد طبيبة امرأة تستطيع عالجها .١

 .أن يكون من يتوىل عالجها مسلماً ديناً .٢

 .رم هلا أو امرأة من أقارا وإن تعذر فممرضةيكون ذلك حبضور حم .٣

  .)٤(أن يكون ذلك للضرورة  .٤

إذا مل يوجد الطبيبة املطلوبة      : ()١(قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ        
                              

  .٤٠٧ ص٢فتح الباري ج)  ١(
  ٢٦٧تقدم خترجيه ص )  ٢(
  . طبع دار املؤيد١٢٤ ص١٧لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء جفتاوى ال)  ٣(
فتاوى ، ٢٥٩ ص١٧ج) ٣٥٠٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم : انظر)  ٤(

  .مجع أشرف عبداملقصود. ٩٧٩ ـ ٥٥٩ ص ٢املرأة ج



 

  

  

 
 

 

ولكنـه يقيـد بقيـود      ، وهذا أشبه حبال الضرورة   . فال بأس مبعاجلة الرجل هلا    
 تدعو احلاجة إىل رؤيته أو      فال حيل للطبيب أن يرى منها أو ميس ما ال         .. معروفة

فال بد مـن    ... مسه وجيب عليها ستر كل ما ال حاجة إىل كشفه عند العالج           
حضور أحد معها سواء كان زوجها أو أحد حمارمها الرجال؛ فإن مل يتهيأ فلـو     

فإن مل يوجد أحد ممن ذكر وكان املرض خطـراً ال ميكـن             ، من أقارا النساء  
   .)٢() مرضة وحنوها تفادياً من اخللوة املنهي عنهافال أقل من حضور امل، تأخريه

  : ـ اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة١٤

 : األصل يف املرأة قرارها يف البيت دل على ذلك قوله تعاىل    
                          

                                                                           
بن عبـدالوهاب ولـد عـام    حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن حممد )  ١(

هـ توىل عدداً من األعمال احلكومية باإلضافة إىل ما يقوم به مـن تـدريس وإفتـاء                 ١٣١١
وخطابة خترج على يديه جمموعة من كبار العلماء منهم الشيخ عبداهللا بن محيد وعبدالعزيز بـن                

عبداهللا البسام  علماء جند خالل مثانية قرون للشيخ       : انظر. (هـ١٣٨٩باز رمحهم اهللا توىف سنة      
؛ أشـهر   ٧٩ ص ١؛ إحتاف النبالء بسري العلماء إعداد راشد بن عثمان الزهراين ج          ٢٤٢ ص ١ج

األوىل .  طبـع دار الـوطن  ٥٧أئمة الدعوة خالل قرنني تأليف إبراهيم بن عثمان الفـارس ص   
  ).هـ١٤١٢

د بـن قاسـم   فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ مجع وترتيب الشيخ حمم)  ٢(
وانظر فتوى مساحـة    ، هـ١٣٩٩ طبع مطبعة احلكومة مبكة      ١٢ ص ١٠ج) ٢٦٣١(فتوى رقم   

. مجـع د  . ٣٩٢ ص ٥الشيخ عبدالعزيز بن باز يف جمموع فتاوى ومقاوالت متنوعة لسماحته ج          
 ٢وفتوى فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني يف فتـاوى املـرأة ج   ، حممد بن سعد الشويعر   

  .داملقصود مجع أشرف عب٩٧٩ص



  

  

  

 
  

 

 

         .......  )١(.   

ونساء األمة  هذه آداب أمر اهللا تعاىل ا نساء النيب       : (قال ابن كثري  
 ... تبع هلن يف ذلك                  أي الزمن بيوتكن فال خترجن لغـري

  .)٢()حاجة
بشروط منها عدم التـربج     وإذا خرجن من بيون حلاجة فذلك مشروط        

ومنها عدم االختالط بالرجال وقد دل على حتـرمي االخـتالط           . لآلية السابقة 
  :بالرجال أدلة عديدة منها

أنه مسـع الرسـول    : ( عن أبيه  )٣(عن محزة بن أيب أسيد األنصاري       

يقول وهو خارج من املسجد فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق فقال رسول             
 الطريـق علـيكن    )٤(استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن حتققن       ": للنساءاهللا

                              
  .٣١: جزء من اآلية، سورة األحزاب)  ١(
  .٤٦٤ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(

 مات يف زمن الوليد بن عبدامللك وكنيته أبو ولد يف عهد النيب ، محزة بن أيب أسيد الساعدي)  ٣(
 ربيعـة   ذكره اإلمساعيلي يف الصحابة وابن حبان يف ثقات التابعني ووالده مالـك بـن             . مالك

ـ ٣٥٣ ص ١انظر ترمجة أسيد يف اإلصابة يف متييز الصحابة ج        . (األنصاري الساعدي أبو أسيد   
  ).٣٤٤ ص٣ وترمجة مالك بن ربيعة يف اإلصابة ج٣٦٨

؛ ٤١٥ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (أي تركَبن حقَّها وهو وسطها): حتققن) ( ٤(
  ).٢٢٣٨عون املعبود ص 



 

  

  

 
 

 

 فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثوا ليتعلق باجلـدار           " الطريق )١(حبافات  
   .)٢()من لصوقها به

منعهن من االختالط بالرجال يف الطريق فكيف مبـا   فهنا رسول اهللا  
نظـر إىل اسـتجابة     وا، عدا ذلك من االختالط م يف أماكن العمل وغـريه         

حىت كانت املـرأة تلتـصق      الصحابيات رضوان اهللا عليهن ألمره الكرمي     
قال الشيخ حممد بن إبراهيم . باجلدار حىت إن ثوا ليتعلق باجلدار من لصوقها ا      

، منعهن من االختالط يف الطريـق     أن الرسول : وجه الداللة : (آل الشيخ 
   .)٣() جبواز االختالط يف غري ذلكفكيف يقال ، ألنه يؤدي إىل االفتتان

أن النيب: (قالتومنه ما جاء عن أم سلمة رضي اهللا عنها زوج النيب          

      ً٤(قال ابن شهاب    ). كان إذا سلَّم ميكثُ يف مكانه يسريا(    فنرى واهللا أعلم 
   .)٥() لكي ينفذ من ينصرف من النساء

                              
  ).٢٢٣٨عون املعبود ص: انظر. (مجع حافة وهي الناحية): فاتحبا) ( ١(
باب يف مشي النساء مع الرجال يف الطريـق حـديث رقـم    ، أخرجه أبو داود يف كتاب األدب)  ٢(

صحيح سنن أيب داود حـديث      : انظر. (وقال األلباين حديث حسن   . ٤٢٢ ص ٥ج) ٥٢٧٢(
  ).٩٨٩ ص٣ج) ٥٢٧٢(ـ ) ٤٣٩٢(رقم 

؛ فتاوى اللجنة الدائمـة  ٤٢ ص١٠احة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ جفتاوى ورسائل مس)  ٣(
  . طبع دار املؤيد٩٠ ص٢للبحوث العلمية واإلفتاء ج

هو حممد بن مسلم بن عبيداهللا بن شهاب حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري ولد سنة مخسني )  ٤(
  ).٣٢٦ ص٥النبالء جسري أعالم : انظر. (وتويف سنة أربع أو ثالث وعشرين ومائة

  .٢٠٦ ص١باب مكِث اإلمام يف مصالة بعد السالم ج، أخرجه البخاري يف كتاب اآلذان)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

ف النـساُء فيـدخلن     كان يسلِّم فينصر  : (وقالت أم سلمة رضي اهللا عنها     
   .)١() بيون من قبل أن ينصرف رسولُ اهللا

فنرى يف هذين األثرين كيف منع النساء من االختالط بالرجال بالفعل إذ            
  .ميكث يف مكانه حىت تنصرف النساء وما ذاك إال ملنعهن من االختالط بالرجال

نه منع االخـتالط  أ: وجه الداللة : (قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ      
   .)٢() وهذا فيه تنبيه على منع االختالط يف غري هذا املوضع، بالفعل

ويلحق بالطيب ما يف معناه ألن سبب املنع منه ما فيـه            : (وقال ابن حجر  
، من حتريك داعية الشهوة كحسن امللبس واحللي الذي يظهر والزينة الفـاخرة           

   .)٣() وكذا االختالط بالرجال
ألمر أصدر العلماء األفاضل فتاوى عديدة حتذر من خطـر          وخلطورة هذا ا  

 وفتـوى  )٤(االختالط منها فتوى لسماحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الـشيخ          

                              
  .٢٠٦ ص١باب مكِث اإلمام يف مصالة بعد السالم ج، أخرجه البخاري يف كتاب اآلذان)  ١(
 الدائمـة  ؛ فتاوى اللجنة٤٣ ص١٠فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ج)  ٢(

  .٩١ ص٢للبحوث العلمية واإلفتاء ج
  .٤٠٧ ص٢فتح الباري ج)  ٣(
، ١٠ج) ٢٦٤٠(فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ فتـوى رقـم   : انظر)  ٤(

 وما  ٧٨ ص ١٧ج) ٢٢٣٤(؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم          ٢٥ص
  .ع أشرف عبداملقصود مج٥٦١ ص٢وفتاوى املرأة ج، بعدها



 

  

  

 
 

 

وفتوى لفضيلة الشيخ حممد بن     ، )١(لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز        
  .   رمحهم اهللا مجيعاً)٢(صاحل العثيمني 

  
  :ـ الغيبة١٥

          : قوله تعـاىل  الغيبة حمرمة ل  
             )٣(.   

ال والغيبة حمرمة باإلمجاع و   .. فيه ي عن الغيبة   : (قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية      
وكذا .. يستثىن من ذلك إال ما رجحت مصلحة كما يف اجلرح والتعديل والنصيحة           

وهلذا شبهها تبارك وتعاىل بأكل اللحم من اإلنسان امليـت          .. ما جرى جمرى ذلك   
أي            : كما قال عز وجل   

وهذا مـن   ، بعاً فاكرهوا ذاك شرعاً فإن عقوبته أشد من هذا        كما تكرهون هذا ط   
   .)٤() التنفري عنها

:  قال ودل على حترميها من السنة ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا 

                              
 ٤؛ ج٤١٨ ص١جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز ج  : انظر)  ١(

  .حممد بن سعد الشويعر.  مجع د٣٨٥ص
  .مجع أشرف عبداملقصود. ٥٧٠ ص٢فتاوى املرأة ج: انظر)  ٢(
  .١٢: آية، سورة احلجرات)  ٣(
  .٢١٥ ص٤تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

قيـل  . ذكرك أخاك مبا يكره   : قال. اُهللا ورسولُه أعلم  : أتدرون ما الغيبةُ؟ قالوا   "
وإن مل . إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتبتـه : ولُ؟ قالأفرأيت إن كان يف أخي ما أق   

   .)٢( ")١(يكن فيه فقد بهته 
: وقال ابن حجر بعد ذكره لعدد من األحاديث اليت فيها الوعيد الشديد للمغتـاب             

   .)٣() وهذا الوعيد يف هذه األحاديث يدل على أن الغيبة من الكبائر(
   .)٤() والغيبة والنميمة وكالم ذي الوجهنيوحيرم البهت : (وقال يف اآلداب الشرعية

  : ـ النميمة١٦
من نم نماً ومنيمة ومنيماً والنم رفْع احلديث على وجه اإلشاعة واإلفساد  : النميمة لغة 

: والنمام معناه يف كالم العرب الذي ال يمِسك األحاديث ومل يحفَظْها ونم احلديث        
   .)٥(نقَلَه 

  .)٦() على جهة اإلفساد والشر، ي نقل احلديث من قَوم إىل قَومه: (اصطالحاً
 أما يف الكتـاب      والنميمة حمرمة دل على حترميها كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله           

                              
  ).١٦٥ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر(أي كذبت وافتريت عليه ): بهته()  ١(
) ٢٥٨٩(ـ ) ٧٠(باب حترمي الغيبة حديث رقم ، أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب)  ٢(

  .٢٠٠١ ص٣ج
  .٤٨٥ ص١٠فتح الباري ج)  ٣(
  .٣١ ص١اآلداب الشرعية ج)  ٤(
  .٢٦١ ص٦رب جلسان الع: انظر)  ٥(
  .١٢٠ ص٥النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ٦(



 

  

  

 
 

 

   .)١(           : فقوله تعاىل

وينقل ،  يعين الذي ميشي بني الناس وحيرش بينهم          : (قال ابن كثري  
   .)٢() احلديث لفساد ذات البني

مسعت رسول  : أما من السنة فقد جاء يف الصحيحني عن حذيفة رضي اهللا عنه قال            
   .)٣(" ال يدخلُ اجلنة نمام: " يقول اهللا 

يطـان املدينـة    من بعض ح خرج النيب : (وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  
 مث  )٤(فقال يعذَّبان وما يعذَّبان يف كـبري      . فسمع صوت إنسانِني يعذباِن يف قُبورمها     

   .)١()  وكان اآلخر ميشي بالنميمة)٥(بلى كان أحدهما ال يستتر من بوله : قال

                              
  .١١ـ ١٠: اآليتان، سورة القلم)  ١(
  .٤٠٤ ص٤تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(
؛ ومـسلم يف كتـاب   ٨٦ ص٧باب ما يكره من النميمة ج، أخرجه البخاري يف كتاب األدب)  ٣(

 واللفـظ  ١٠١ ص١ج) ١٠٥(ــ  ) ١٦٨(باب بيان غلظ حترمي النميمة حديث رقم     ، اإلميان
  .ملسلم

ومـا  (وما يعذبان يف كبري ويف رواية عند البخاري يف كتاب األدب باب النميمة من الكبـائر  )  ٤(
  .ذكر العلماء فيه تأويلني: قال النووي): يعذبان يف كبرية وإنه لكبري

شرح النـووي  : رانظ(أنه ليس بكبري تركه عليهما   : والثاين. أنه ليس بكبري يف زعمهما    : أحدمها  
  ).٢٠٥ ص٢لصحيح مسلم ج

) يـستربئ (و) يـستنـزه (و). يـستتر (روي بثالث روايات : قال النووي): ال يستتر من بوله()  ٥(
؛ وفـتح   ٢٠٤ ص ٢شرح النووي لصحيح مـسلم ج     : انظر. (ال يتجنبه ويتحرز منه   : ومعناها

  ).٣٨٠ ص١الباري ج



  

  

  

 
  

 

 

  .)٢()باب النميمة من الكبائر(والنميمة من الكبائر وقد بوب البخاري باباً مساه 
أن عدم  : وسبب كوما كبريين  : (مام النووي يف سبب كوما من الكبائر      وقال اإل 

واملشي بالنميمـة   ، التنـزه من البول يلزم منه بطالن الصالة فتركه كبرية بال شك          
) كـان (بلفظ ) كان ميشي ( والسعي بالفساد من أقبح القبائح ال سيما مع قوله   

   .)٣() اليت للحالة املستمرة غالباً
م ابن حجر فقد ذكر مناسبة للجمع بني اخلصلتني التنــزه مـن البـول         أما اإلما 

وهي أن الربزخ   ، أبدى بعضهم للجمع بني هاتني اخلصلتني مناسبة      : (والنميمة فقال 
وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق اهللا الصالة ومن حقـوق   ، مقدمة لآلخرة 

بث ومفتاح الـدماء الغيبـة      ومفتاح الصالة التطهر من احلدث واخل     ، العباد الدماء 
   .)٤() والسعي بني الناس بالنميمة بنشر الفنت اليت يسفك بسببها الدماء

  : ـ الكذب١٧
  :وهو حمرم لألدلة التالية

                                                                           
؛ ومـسلم  ٦٠ ص١ائر أن ال يستتر من بوله جباب من الكب، أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء)  ١(

ـ ) ١١١(باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه حديث رقم       ، يف كتاب الطهارة  
  . واللفظ للبخاري٢٤٠ ص١ج) ٢٩٢(

  .٨٦ ص٧ج  صحيح البخاري) ٢(
  .٢٠٥ ص٢شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٣(
  .٤٨٧ ص١٠فتح الباري ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

 وإن )١(إنَّ الصدق يهدي إىل الـرب     : " قال  عن عبداهللا رضي اهللا عنه عن النيب        
 وإن الكـذب    )٢(صديقاً  وإن الرجل ليصدق حىت يكونَ      ، الرب يهدي إىل اجلنة   
وإن الرجلَ ليكـذب حـىت   ،  وإن الفجور يهدي إىل النار   )٣(يهدي إىل الفجور    

   .)٤(" يكتب عند اهللا كذَّاباً
وقد ذكر هذا احلديث اإلمام مالك عن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه بالغاً      

،  يف قلبه نكتةٌ سـوداء     ال يزالُ العبد يكذب وتنكَت    : " ولفظه )٥(وفيه زيادة مفيدة    
عند اهللا من الكاِذبني بكْتفَي كُلُّه هقلب ودس٦(" حىت ي(.   

 قال رسول اهللا : وقد ورد يف حديث آخر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال   

                              
 ١٠فتح البـاري ج : انظر. (مع للخريات كلها ويطلق على العمل اخلالص الدائماسم جا): الرب()  ١(

  ).٥٢٤ص
املرجع السابق : انظر. (املراد أنه يتكرر منه الصدق حىت يستحق اسم املبالغة يف الصدق): صديقاً()  ٢(

  ).٥٢٤ ص١٠ج
: انظر. (اسم جامع للشروهو ، يطلق على امليل إىل الفساد وعلى االنبعاث يف املعاصي): الفجور()  ٣(

  ).٥٢٤ ص١٠املرجع السابق ج
 : أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب قول اهللا تعـاىل )  ٤(                   

      واللفظ له؛ ومسلم يف كتـاب الـرب والـصلة           ٩٥ ص ٧وما ينهى عن الكذب ج 
 ٣ج) ٢٦٠٧(ــ   ) ١٠٣( قبح الكذب وحسن الصدق وفضله حديث رقـم          باب، واآلداب

  .٢٠١٢ص
  .٥٢٤ ص١٠فتح الباري ج: انظر)  ٥(
باب ما جاء يف الصدق والكذب رقم الروايـة  ، أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ يف كتاب الكالم)  ٦(

  .موقوف وحكمه الرفع ألنه ال مدخل فيه للرأي:  وقال٩٩٠ ص٢ج) ١٨(



  

  

  

 
  

 

 

 واستغفر )٢( سوداٌء يف قلبه فإن تاب ونزع )١(إنَّ املؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ ": 
 الذي ذكـر اهللا عـز   )٤( وإن زاد زادت حىت يعلُو قلبه ذاك الرين      قلبه )٣(صِقل

   .)٦( ))٥(              :وجل يف القرآن

فالكذب ذنب كسائر الذنوب فإذا كذب العبد نكت يف قلبه نكتة سوداء فإن       
    كَتالسوداء حىت يسود قلبه فيكتب عنـد اهللا مـن           كان دائم الكذب تستمر الن 

  .الكاذبني نسأل اهللا العافية
رأيت رجلني  " :  قال النيب   :  رضي اهللا عنه قال    )٧(وعن مسره من جندب     

أتيانـي قاال الذي رأيته يشق شدقُه فكذاب يكذب بالكذبة حتمل عنه حىت تبلغ             

                              
النهاية يف غريب : انظر. (ِشبه الوسخ يف املرآة والسيِف وحنومها،  النكتة أثر قليل كالنقطة):نكتةٌ()  ١(

  ).٢٥٣ ص٦؛ لسان العرب البن منظور ج١١٤ ص٥احلديث واألثر البن األثري ج
  ).١٦٩ ص٦لسان العرب ج: انظر. (كف وانتهى): نزع()  ٢(
  ).٥٧ ص٤لسان العرب ج: انظر. (جاله:  يصقُلُه صقْالًصقل الشيَء. اجلالء: الصقْلُ): صِقل()  ٣(
. غلب عليه وغطاه: كالصدأ يغشى القلب وران الذنب على قلبه: الطَّبع والدنس والرين) الرين()  ٤(

  ).٢٩١ ص٢؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ج١٥٩ ص٣لسان العرب ج: انظر(
  .١٤: آية، سورة املطففني)  ٥(
باب ذكـر الـذنوب   ، ؛ وابن ماجه يف كتاب الزهد٢٩٧ ص٢أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ٦(

وقال الشيخ أمحد شاكر إسـناده      . واللفظ لإلمام أمحد  . ١٤١٨ ص ٢ج) ٤٢٤٤(حديث رقم   
  ).٩٧ ص١٥ج). ٧٩٣٩(املسند بتحقيق الشيخ أمحد شاكر حديث رقم : انظر. (صحيح

قال ابن إسحاق كان من حلفاء األنـصار  . ج يكىن أبا سليمانمسرة بن جندب بن هالل بن جري)  ٧(
: انظـر . (نزل البصرة وكان زياد يستخلفه وكان شديداً على اخلوارج مات قبل سنة سـتني             

  ).٧٨ ص٢اإلصابة يف متييز الصحابة ج



 

  

  

 
 

 

   .)١( "اآلفاق فيصنع به إىل يوم القيامة
 عقوبة الكاذب الذي يكذب الكذبة حتمل عنه حىت تبلغ اآلفاق بشق            فكانت

شدقه الذي هو موضع املعصية ويف حديث عبداهللا مسعود رضي اهللا عنه أطلقـت              
وإن الكذب يهدي إىل الفجور وإن الفجور يهدي        ": العقوبة حيث وردت بلفظ   

  . فكان يف حديث مسرة رضي اهللا عنه بيان هلذه العقوبة"إىل النار
أخرب يف حديث مسرة بعقوبة الكاذب بأنه يشق شـدقه          : (ال يف فتح الباري   ق

ومناسبته للحـديث األول أن     .. وذلك يف موضع املعصية وهو فمه الذي كذب به        
   .)٢() عقوبة الكاذب أطلقت يف احلديث األول بالنار فكان يف حديث مسرة بياا

آية املنافق ثالثٌ إذا    ":  قال  وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا          
   .)٣( "حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان

أن هذه اخلصال خصال نفـاق    : معناه: (قال النووي عند شرحه هلذا احلديث     
فإن النفاق هو إظهار    ، وصاحبها شبيه باملنافقني يف هذه اخلصال ومتخلق بأخالقهم       

ويكون نفاقه يف حق    ، صالوهذا املعىن موجود يف صاحب هذه اخل      ، ما يبطن خالفه  

                              
 : باب قولـه تعـاىل  ، أخرجه البخاري يف كتاب األدب)  ١(                   

  ٩٥ ص٧ج.  
  .٥٢٥ ص١٠فتح الباري ج)  ٢(
 : أخرجه البخاري يف كتـاب األدب قـول اهللا تعـاىل   )  ٣(                   

      ميان بـاب بيـان     ؛ وأخرجه مسلم يف كتاب اإل     ٩٥ ص ٧وما ينهى عن الكذب ج
  .٧٨ ص١ج) ٥٩(ـ     ) ١٠٧(خصال املنافق حديث رقم 



  

  

  

 
  

 

 

من حدثه ووعده وائتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ال أنه منـافق يف اإلسـالم               
   .)١(...) فيظهره وهو يبطن الكفر

  : ـ التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة١٨
لقد جاء النهي عن التشبه بالكفار مما خيتصون به من عقائـد أو عبـادات أو       

لتتِبعن " : قال رسول اهللا    :  اخلدري رضي اهللا عنه قال      فعن أيب سعيد   )٢(عادات  
قلنا . سنن من قبلكم شبراً بشٍرب وذراعاً بذراع حىت لو سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه

   .)٣(" فمن؟: يا رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال

تداء م الشرب والذراع والطريق ودخول اجلحر متثيل لالق      : (قال يف فتح الباري   
   .)٤() يف كل شيء مما ى الشرع عنه وذمه

وهذا كله خرج منه : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد إيراده للحديث السابق
كما كان خيرب عما يفعله الناس بـني        ، والذم ملن يفعله  ، خمرج اخلرب عن وقوع ذلك    

ـ            ة لليهـود   يدي الساعة من األشراط واألمور احملرمات فعلم أن مشاة هذه األم

                              
  .٣٢٣ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
 طبع ٤٢٩ ص٣ج) ٤٥٦٦(فتوى رقم . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث اإلسالمية واإلفتاء: انظر)  ٢(

  .دار املؤيد
  .٦٥تقدم خترجيه ص)  ٣(
  .٣١٣ ص١٣فتح الباري ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

   .)١() وهو املطلوب.  والنصارى وفارس والروم مما ذمه اهللا ورسوله 

بعثت بني يـدي    : " قال رسول اهللا    : وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال      
، الساعة بالسيف حىت يعبد اهللا وحده ال شريك لـه وجعل رزقي حتت ظل رحمي             

  .)٣(")٢(فهو منهموجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم 

؟ يكون هذا حبسب ما تشبه      )من تشبه بقوم فهو منهم     ( وما املراد بقولـه    
. وذلك يقتضي حترمي أبعاض ذلك، به منهم فإن كان تشبهاً مطلقاً فإنه يوجب الكفر

، وهذا احلديث أقل أحواله أنه يقتضي حترمي التشبه م: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
فإنه . فقد حيمل هذا على التشبه املطلق     ... ضي كفر املتشبه م   وإن كان ظاهره يقت   

وقد حيمل على أنه صار منهم يف القدر        . ويقتضي حترمي أبعاض ذلك   . يوجب الكفر 
املشترك الذي شاهم فيه فإن كان كفراً أو معصية أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان 

   .)٤() علة كونه تشبهاًوبكل حال فهو يقتضي حترمي التشبه م ب. حكمه كذلك

                              
  .٤٤الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم صاقتضاء )  ١(
وسـار بـسريم   ، أي تزيا يف ظاهرة بزيهم: قال املناوي والعلقمي): من تشبه بقوم فهو منهم) ( ٢(

  ).١٧٣٠عون املعبود على سنن أيب داود ص: انظر. (وهديهم يف ملبسهم وبعض أفعاهلم
باب يف لبـاس  ، وأبوداود يف كتاب اللباس،  واللفظ له٥٠ ص٣أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ٣(

: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا احلـديث        . ٣١٤ ص ٤ج) ٤٠٣١(الشهرة حديث رقم    
؛ وقال الـشيخ    ٨٢اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ص      : انظر). (إسناده جيد (

شاكر حديث رقـم    مسند اإلمام أمحد بتحقيق الشيخ أمحد       : انظر) إسناده صحيح (أمحد شاكر   
  ).١٢٢ ص٧ج) ٥١١٥(

  .٨٣اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

وقد ال يدرك البعض احلكمة من النهي عن التشبه بالكافرات ولكـن هنـاك      
  :حكم عديدة منها

، أن مشاة املسلمة للكافرة يف هديها الظاهر يقود إىل االتفاق بني املتشاتني            )١(
فـإن  . وهذا أمر حمـسوس   . وهذا يقود إىل التشبه ا يف األخالق واألعمال       

فإن الالبس للباس   ، س فئة معينة يشعر يف نفسه نوع انضمام إليهم        الالبس للبا 
أهل العلم مثالً جيد يف نفسه نوع انضمام إليهم وجيد يف نفسه نـوع ختلـق              

 .ويصري طبعه مقتضياً لذلك إال أن مينعه من ذلك مانع، بأخالقهم

أن خمالفة الكافرات يف هديهن الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب االنقطاع    )٢(
وأسباب الـضالل واالنعطـاف إىل أهـل اهلـدى     ، عن موجبات الغضب 

وتلتزم مبا مييز   ، فتستشعر من ختالف الكافرات يف هديهن الظاهر      . والرضوان
املسلمات الصاحلات عن غريهن باالنقطاع عن الكافرات والبعد عن التخلق          

وكلما كان قلـب    ، بأخالقهن واستشعار االنضمام ألهل اهلدى والرضوان     
كان إحساسها مبفارقـة    ، وكانت مطبقة لشرائع اإلسالم   ، لمة أمتَّ حياة  املس

اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أمتّ وبعدها عن أخالقهم املوجودة يف بعـض            
 .املسلمني أشد

حىت يرتفع التمييـز    ، أن تشبه املسلمات بالكافرات يوجب االختالط الظاهر       )٣(
   .)١(بني املسلمات وبني املغضوب عليهن والضاالت 

                              
  .١٢ـ ١١اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص: انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

  : ـ التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف١٩
التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف منهي عنه ألننا مـأمورون مبخالفتـهم            
ومنهيون عن التشبه م مطلقاً وقد جاءت األدلة من الصحيحني وغريمها بذلك فعن    

 خالفوا املـشركني وفِّـروا    ":  قال رسول اهللا    : ابن عمر رضي اهللا عنهما قال     
   .)١( "اللحى وأحفُوا الشوارب

خمالفة "فلفظ  : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    . فهنا أمر مبخالفة املشركني مطلقاً    
وإن عينت هنا هـذا     ، دليل على أن جنس املخالفة أمر مقصود للشارع       " املشركني

   .)٢() فإن تقدمي املخالفة علة تقدمي العام على اخلاص. الفعل
إن اليهـود  ":  قـال رسـول اهللا    :  عنه قـال   وعن أيب هريرة رضي اهللا    

   .)٣( "والنصارى ال يصبغون فخالفوهم
 دل على ذلك احلديث الذي      )٤(واملقصود بال يصبغون أي ال يغريون الشيب        

غيـروا الـشيب وال     ":  قال رسول اهللا    : يرويه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال      

                              
لفظ له؛ ومسلم يف كتاب  وال٥٦ ص٧باب تقليم األظافر ج، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ١(

  .٢٢٢ ص١ج) ٢٥٩(ـ ) ٥٤(باب خصال الفطرة حديث رقم ، الطهارة
  .٥٩اقتضاء الصراط املستقيم ص)  ٢(
؛ ومـسلم يف  ١٤٥ ص٤باب ما ذكر عن بين إسـرائيل ج ، أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء)  ٣(

 ٢ج) ٢١٠٣(ــ   ) ٨٠(حديث رقم   . باب يف خمالفة اليهود يف الصبغ     ، كتاب اللباس والزينة  
  .١٦٦٣ص

  .١٥٢٩ ص٢انظر حتفة األحوذي شرح جامع الترمذي ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١( "تشبهوا باليهود
م قال شـيخ  . رية على األمر مبخالفتهم والنهي عن التشبه   وهذا فيه داللة كب   

، والنهي عن مـشاتهم ، وهذا اللفظ أدل على األمر مبخالفتهم: (اإلسالم ابن تيمية 
فألنْ ينهى عن ، فإنه إذا ي عن التشبه م يف بقاء بياض الشيب الذي ليس من فعلنا

   .)٢() حداث التشبه م أوىل
شيب هي خمالفة اليهود والنصارى الذي هو أمـر مقـصود           فالعلة يف تغيري ال   

  ويتبادر إىل الذهن سؤال وهو ما هو ضابط التشبه؟ . )٣(للشارع 
ضابط التشبه أن يفعل املتشبه ما خيتص به املتشبه به لكن إن زال اختصاصه به           
أي اشتهر وانتشر بني املسلمني حيث مل يعد خاصاً بالكفار أو مما يتميزن به وهـذا     

اص بالعادات فقط أما ما كان من دينهم فهو خاص م على كل حال فيجوز إذا    خ

                              
بـاب مـا جـاء يف    ، ؛ والترمذي يف كتاب اللباس٢٦١ ص٢أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ١(

؛ والنسائي يف كتاب الزينة باب اإلذن باخلضاب        ٢٣٢ ص ٤ج) ١٧٥٢(اخلضاب حديث رقم      
وعند اإلمام أمحد زيـادة     ، ١٣٧ ص ٨ضي اهللا عنهما ج   عن ابن عمر ر   ). ٥٠٧٠(حديث رقم   

وقال الشيخ أمحـد    ". غريوا الشيب وال تشبهوا باليهود وال بالنصارى      : "باللفظ حيث جاء فيه   
مسند اإلمام أمحد بتحقيق الشيخ أمحد شاكر حـديث رقـم           : انظر" (إسناده صحيح : "شاكر

الترمـذي حـديث رقـم      صحيح سنن   : انظر. (؛ ووافقه األلباين  ١١٤ ص ٢٠ج) ١٠٤٧٧(
  ).١٥٠ ص٢ج) ١٨٢١(ـ ) ١٤٣٣(

  .٥٨اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم ص)  ٢(
  .١٥٢٩ ص٢؛ حتفة األحوذي ج٥٩املرجع السابق ص: انظر)  ٣(



 

  

  

 
 

 

   .)١(اشتهر وانتشر وكان من العادات أن يفعل إال إذا كان حمرماً لعينه 
مقياس التشبه أن يفعل    : (قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا        

، ن يفعل املسلم شيئاً من خصائصهم    فالتشبه بالكفار أ  ، املتشبه ما خيتص به املتشبه به     
فال يكون ، وصار ال يتميز به الكفار فإنه ال يكون تشبهاً      ، أما ما انتشر بني املسلمني    

وهذا الذي قلناه هـو     ، حمرماً من أجل أنه تشبه إال أن يكون حمرماً من جهة أخرى           
وقد كره بعـض    : (وقد صرح مبثله صاحب الفتح حيث قال      ، مقتضى هذه الكلمة  

ال : (وقد سئل مالك عنه فقال    ،  ألنه كان من لباس الرهبان     )٢(ف لبس الربنس    السل
   .)٣()) كان يلبس ها هنا: قال. فإنه من لبوس النصارى: قيل. بأس به

ال ": فقال.  حني سئل عما يلبس احملرم      لو استدل مالك بقول النيب      : قلت
   .)٥()  لكان أوىل)٤( "يلبس القميص وال السراويل وال الربانس

                              
 طبـع دار  ١١٠تأليف مجيل بن حبيب اللوحيـق ص . التشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي: انظر)  ١(

  .هـ١٤١٩ة األوىل جد. األندلس اخلضراء
  ).٢٠٠ ص١لسان العرب ج: انظر. (كل ثوب رأسه ملْتِزق به): الربنس()  ٢(
  .٢٨٤ ص١٠فتح الباري ج)  ٣(
، ؛ ومسلم يف كتاب احلـج ٣٨ ص٧باب الربانس ج، احلديث أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٤(

ونصه عن ابن    ٨٣٤ ص ١ج) ١١٧٧(ـ  ) ١(باب ما يباح للمحرم حبج أو عمرة حديث رقم          
 قال رسول اهللا    . ما يلبس احملرم من الثياب    : يارسول اهللا : عمر رضي اهللا عنهما أن رجالً قال      

  ...".ال تلبسوا القمص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس: "
طبـع دار الـوطن ـ    . ٢٤٥ ص٣اموع الثمني من فتاوى فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني ج )  ٥(

  .هـ١٤١١ثة الثال



  

  

  

 
  

 

 

إذ أن احلديث مبنطوقه دل على حرمة لبس الربنس للمحرم ومبفهومه علـى             
  .)١(إباحته لغريه

وعادات الزفاف لدى الكفار عديدة قد يكون بعـضها مرتبطـاً بدينـهم             
وبعقائدهم وسأورد مثاالً على ذلك فمنها لبس خامت الزفاف أو خامت اخلطبة وهذه             

ة قدمية لدى النصارى عندما كان الرجل سرت إىل املسلمني من النصارى وهذه عاد    
مث ينقله واضـعاً    . باسم اآلب : ويقول، يضع اخلامت على رأس إام العروس اليسرى      

: ويقول، مث يضعه على رأس الوسطى. وباسم االبن: ويقول، لـه على رأس السبابة 
مث  )٢(يضعه أخرياً يف الِبنِصر حيث يستقر       . وعندما يقول آمني  ، وباسم روح القدس  

جيري الكاهن صالة معينة ويضع يده على اخلاطبني وخامتي اخلطبة حىت حتل الربكة             
   .)٣(على هؤالء 

وقد أفىت العلماء يف حكم لبسها من ذلك ما أفىت به فضيلة الشيخ حممد بـن                
، والدبلة خامت يشترى عند الزواج يوضع يف يد الـزوج       : (صاحل العثيمني حيث قال   
، فهم يعتقدون فيـه النفـع والـضرر       ، إنه ال حيبها  : املرأةوإذا ألقاه الزوج؛ قالت     

والعكـس  ، إنه ما دام يف يد الزوج؛ فإنه يعين أنَّ العالقة بينـهما ثابتـة        : ويقولون

                              
  .١٤٣ ص٢انظر غذاء األلباب للسفاريين ج)  ١(
 طبع دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ٢١٢آداب الزفاف حملمد ناصر الدين األلباين ص: انظر)  ٢(

  .هـ١٤٢٣
األردن ـ الطبعـة األوىل ـ    .  ـ طبع مكتبة املنار ٤٢خطبة النكاح للدكتور عبدالرمحن عتر ص: انظر)  ٣(

  .هـ١٤٠٥



 

  

  

 
 

 

وإن مل توجد هذه النية ـ ، فإنه من الشرك األصغر، فإذا وجدت هذه النية، بالعكس
   .)١() ا مأخوذة منهمفإ، وهي بعيدة أال تصحبها ـ ففيه تشبه بالنصارى

وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وجاء فيها 
، ما ذكرت من لبس اخلاطب واملخطوبة أو الزوجني خامت أو دبلة اخلطوبة   : (ما نصه 

قلد فيها  ، بل هو بدعة  ، أو الزواج على الوصف املذكور ليس لـه أصل يف اإلسالم         
ضعفاء الدين الكفار يف عادام وذلك ممنوع؛ ملا فيه من التـشبه            جهلة املسلمني و  

   .)٢()  وقد حذر منه النيب ، بالكفار
من ) ٢٣٠١(ويقاس عليها غريها من عادات الزفاف وقد جاء يف الفتوى رقم       

جيـب علـى املـسلمني      : (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ما نصه       
وأن يسريوا على منهج اإلسالم يف      ، ى األخالق اإلسالمية  واملسلمات أن حيرصوا عل   

وال جيوز هلـم أن  .. أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرام ومجيع شؤوم  
وال جيوز أيضاً أن يتشبهوا بالكفـار يف عـادام يف           .. يتشبهوا بالكفار يف لباسهم   

  .)٣ (..)األفراح
  ):ر ـ واملشيةقصات الشع( ـ التشبه بالرجال يف اهليئة ٢٠

لقد جاء النهي للرجال والنساء من تشبه بعضهم ببعض وورد النهي بـصيغة             

                              
  .١٧٢ ص٩جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج)  ١(
؛ وانظر فتوى ١٤٦ ص١٩ج) ٤١٢٧(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم )  ٢(

  . مجع أشرف عبداملقصود٦٠٤ ص٢مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز يف فتاوى املرأة ج
  .٤٢٧ ص٣للبحوث العلمية واإلفتاء جفتاوى اللجنة الدائمة )  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  .)١(اللعن فدل على أنه من الكبائر 
 املتـشبهني مـن      لعن رسول اهللا    ": فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال      

   .)٢( "الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال
للرجال التشبه بالنساء يف اللباس والزينـة الـيت    ال جيوز   : (قال يف فتح الباري   

فأما هيئة اللباس فتختلـف     ، وكذا يف الكالم واملشي   ... ختتص بالنساء وال العكس   
لكن ، فرب قوم ال يفترق زي نسائهم من رجاهلم يف اللبس، باختالف عادة كل بلد

ختص مبـن   وأما ذم التشبه بالكالم واملشي فم     ، ميتاز النساء باالحتجاب واالستتار   
وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإمنا يؤمر بتكلف تركه واإلدمـان             ، تعمد ذلك 

وال سيما إن بدا منه ما يـدل  ، فإن مل يفعل ومتادى دخله الذم ، على ذلك بالتدريج  
   .)٣() على الرضا به

إن امـرأة تلـبس     :  اهللا عنها  قيل لعائشة رضي  : ( قال )٤(وعن ابن أيب مليكة     
   .)٢( " من النساء)١( الرِجلة  لعن رسول اهللا ": ت فقال)٥(النعل

                              
  .٨٥الفتاوى النسائية من فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص: انظر)  ١(
  .٥٥ ص٧باب املتشبهني بالنساء واملتشبهات بالرجال ج، أخرجه البخاري يف كتاب اللباس)  ٢(
  .١١٧ ص٢؛ وانظر نيل األوطار ج٣٤٥ ص١٠فتح الباري ج)  ٣(
بن عبيد اهللا بن أيب مليكة احلجة احلافظ ولد يف خالفة علي أو قبلها وكان عاملاً مفتياً هو عبداهللا )  ٤(

  ).٨٨ ص٥سري أعالم النبالء ج: انظر. (صاحب حديث وإتقان
  ).١٧٥٩عون املعبود ص: انظر(أي اليت خيتص ا الرجال فما حكمها؟ ): إنَّ امرأة تلبس النعل()  ٥(



 

  

  

 
 

 

: فعدت لبس املرأة للنعل الذي هو من لباس الرجال تشبه م فكان ردها بقوهلا
فمن تلبس لباسهم أو ما خيتصون به ولـو         "  الرجلة من النساء    لعن رسول اهللا    "

مام أمحد عـن    كان يف املشي واهليئة فكل ذلك حمرم ويدل على ذلك ما أخرجه اإل            
عـن  . عبداهللا بن عمرو بن العاص حيث رأى امرأة متشي مشية الرجل فأنكر ذلك           

رأيت عبداهللا بن عمرو بن العاص ومرتله يف احلل         : (عطاء عن رجل من هذيل قال     
 متقلدة قوساً   )٣(فبينا أنا عنده رأى أم سعيد ابنة أيب جهل        : قال. ومسجده يف احلرم  

فقلت هذه أم سـعيد     : عبداهللا من هذه؟ قال اهلذيل    فقال  . وهي متشي مشية الرجل   
ليس منا من تشبه بالرجال من ":  يقول مسعت رسول اهللا : فقال. بنت أيب جهل

   .)٤() "النساء وال من تشبه بالنساء من الرجال

                                                                           
. لة وهي اليت تتشبه بالرجال يف زيهم وهيآم فأما يف العلم والرأي فمحمودمبعىن املترج): الرجلة)  ١(

  ).٢٠٣ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر(
، ٣٥٥ ص٤ج) ٤٠٩٩(باب لباس النـساء حـديث رقـم    ، أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس)  ٢(

) ٤٠٩٩(ــ   ) ٣٤٥٥(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر. (واحلديث صححه األلباين  
  ).٧٧٣ ص٢ج

وقع ذكرها يف قصة يف مسند عبداهللا بن عمرو بن ... أم سعيد بنت أيب جهل بن هشام املخزومية)  ٣(
العاص من مسند أمحد ومن املعجم الكبري للطرباين وهي من طريق رجل من هذيل قال رأيـت                 

ورجاله ثقات إال   . نساءفذكر احلديث يف ذم تشبه الرجال من ال       ... عبداهللا بن عمرو فذكر قصة    
  ).٤٥٧ ص٤اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (اهلذيل فإنه مل يسم

رواه أمحد واهلذيل مل أعرفـه وبقيـة   ( وقال اهليثمي ٢٠٠ ص٢أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ج)  ٤(
ورواه الطرباين باختصار وأسقط اهلذيل املبهم فعلى هذا رجال الطـرباين كلـهم             ، رجاله ثقات 

  ).١٠٣ ص٨جممع الزوائد ومنبع الفوائد ج: انظر). (اتثق



  

  

  

 
  

 

 

حيرم على الرجال أن يتشبهوا     : (وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا       
 الكالم والزينة واللباس وغري ذلك من األمور اخلاصة م          بالنساء يف احلركات ولني   

قـال  . وحيرم على النساء أيضاً أن يتشبهن بالرجال يف مثل ذلـك          ، عادة أو طبعاً  
وما جيري يف النساء من ... اللعن يف احلديث يدل على أن التشبه من الكبائر: العلماء

ذر باخلطر ويهدد كيان    تقصري شعورهن وتقليد الرجال يف ألبستهم ختنث وتشبه ين        
، وتعطيل للجنسني عن الواجبات املؤهلة هلمـا ، ألنه خروج عن سنن الفطرة    ، األمة

وما هو إال التقليد األعمى الذي ضر بأمتنا وشبابنا وفتياتنا وال حول وال قـوة إال                
   .)١() باهللا
  : ـ االختالط بغري احملارم من األقارب٢١

 واخللوة م من األمور اخلطرية اليت حـذر         االختالط بغري احملارم من األقارب    
إيـاكم  ":  قال   فعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه أن رسول اهللا             منها النيب   

 . )٢(فقال رجلٌ من األنصار يا رسول اهللا أفرأيت احلمو          . والدخول على النساء  
   .)١(  ")٣(احلمو املوت : قال

                              
  .٨٥الفتاوى النسائية من فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص)  ١(
  ).٢٤٣ ص٩فتح الباري ج: انظر. (أخو الزوج وما أشبهه): احلمو()  ٢(
ـ  ): احلمو املوت()  ٣( أو إىل ، صيةقيل املراد أن اخللوة باحلمو تؤدي إىل هالك الدين إن وقعـت املع

أو إىل هالك املرأة بفراق زوجها إذا محلته الغرية علـى  ، املوت إن وقعت املعصية ووجب الرجم    
  ).٢٤٣ ص٩املرجع السابق ج: انظر. (تطليقها



 

  

  

 
 

 

ال خيلون رجلٌ بامرأٍة إال ": ل قا وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب 
يا رسول اهللا امرأيت خرجت حاجة واكتتبت يف        : فقال. مع ذي حمرم فقام رجل    

   .)٢( "ارجع فَحج مع امرأِتك: قال. غزوة كذا وكذا
وخلطورة االختالط بغري احملارم واخللوة م ـ خاصة األقارب منهم ـ شبهه   

من اخللوة بغريهم والشر يتوقع منهم أكثر من ألن اخللوة م أكثر ،  باملوت النيب 
وذلك ألم يتمكنون من الوصول إىل املرأة واخللوة ا من غري نكري عليهم             ، غريهم

 بالزجر عنه وشبهه باملوت الستهانة الناس به إللفهم          خبالف األجنيب وبالغ النيب     
   .)٣(ذلك حىت كأنه ليس بأجنيب من املرأة 

  :احملارم من اخلدم والسائقني ـ االختالط بغري ٢٢
وهذا احلكم كسابقه وهو االختالط بغري احملارم من األقارب وهم ال يقلـون             

وقد يتساهل أصناف من الناس يف دخوهلم البيـوت واخـتالطهم           ، خطورة عنهم 
وركوب املرأة لوحدها مع السائق واخللوة به وكل هذا مـن املنكـرات             ، بالنساء

  .لمني البالء والفساد العظيمالعظيمة اليت جتر على املس
ال شك أن كثرة اخلـدم والـسائقني        : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز     

                                                                           
باب ال خيلون رجلٌ بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة ، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ١(

الم باب حترمي اخللوة باألجنبية والدخول عليها حديث رقم        ؛ ومسلم يف كتاب الس    ١٥٩ ص ٦ج
  .١٧١١ ص٢ج) ٢١٧٢(ـ ) ٢٠(

  .١٤٩تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .٢٤٣ ص٩فتح الباري ج: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

والعمال بني املسلمني ويف بيوم وبني أسرهم وأوالدهم لـه نتائج خطرية وعواقب  
وأنا ال أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما حيصل من          ، وخيمة ال ختفى على عاقل    

وقد متـادى النـاس     ،  لقيم هذه البالد وأخالقها اإلسالمية     بعضهم من املخالفات  
وأخطرهـا اخللـوة    ، وتساهلوا يف جلبهم من اخلارج ومتكينهم من بعض األعمال        

بالنساء والسفر ن إىل مكان بعيد أو قريـب ودخـوهلم البيـوت واخـتالطهم           
  .)١()بالنساء

  : ـ االختالط بالرجال األجانب٢٣

روج إىل العمل يف األماكن املختلطة ما يغين        سبق بيان احلكم يف منكر اخل     
  .)٢(عن اإلعادة 

  : ـ السفر بدون حمرم٢٤

ال جيوز سفر املرأة بدون حمرم سواء طالت املسافة أو قصرت يف الطائرة أو            
   .)٣(غريها 

                              
حممد بن سعد الشويعر . جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مجع د)  ١(

  . طبع دار املؤيد٣٩٢ ص٤ج
  .٢٧٠ انظر ص)  ٢(
ــ  ) ١٧٧٠٢(ــ  ) ٩٩٥٠(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء فتوى رقم : انظر)  ٣(

  .١١٧ ص٥؛ وانظر شرح النووي لصحيح مسلم ج٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٨ ص١٧ج) ٢٦٤٢(



 

  

  

 
 

 

مسعت الـنيب  : والدليل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنهما قال          

 ُيقول وال تسافر املرأة .  بامرأٍة إالّ ومعها ذو حمرمال خيلونَّ رجلٌ  ": خيطب
إنَّ امرأيت خرجت حاجـة     ! يا رسول اهللاِ  : فقام رجلٌ فقال  ". إال مع ذي حمرم   

   .)١( "انطلق فَحج مع امرأِتك: "قال. وإين اكتتبت يف غزوة كذا وكذا

أن كل ما يسمى سفراً تنهى عنه       : (وجاء يف شرح النووي لصحيح مسلم     
سواء كان ثالثة أيام أو يومني أو يوماً أو بريداً أو غري            ، غري زوج أو حمرم   املرأة ب 

ال تسافر امرأة   (ذلك؛ لرواية ابن عباس املطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة           
   .)٢() وهذا يتناول مجيع ما يسمى سفراً). إال مع ذي حمرم

  : ـ السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة٢٥

شروطاً ملن أراد أن يسافر إىل بـالد الكفـار وهـذه        لقد اشترط العلماء    
  :الشروط هي

 .أن يكون لديه من العلم ما يدفع به الشبهات )١(

                              
باب ال خيلون رجل بامرأة إال ذو حمرم والدخول على املغيبة ، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ١(

سلم يف كتاب احلج باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج وغريه حـديث رقـم                ؛ وم ١٥٩ ص ٦ج
  . واللفظ ملسلم٩٧٨ ص١ج) ١٣٤١(ـ ) ٤٢٤(

  .١١٧ ص٥شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

 .أن يكون عنده دين مينعه من الشهوات )٢(

  .)١(أن يكون السفر حلاجة  )٣(

فعن جرير بـن عبـداهللا      . من اإلقامة بني املشركني   وقد حذر النيب  

أنا بريء من كل مسلم يقيم      ": هللاقال رسول ا  : البجلي رضي اهللا عنه قال    
        ال تـراءى   ": مل؟ قـال  . يـا رسـول اهللا    :  قـالوا  )٢( "بني أظهر املـشركني   

  .)٤(")٣(نارامها 

                              
؛ اموع الـثمني  ٢٤ ص٣جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ج: انظر)  ١(

طبـع دار   .  مجع فهد بن ناصر السليمان     ٥٠ ص ١ني ج من فتاوى الشيخ حممد بن صاحل العثيم      
  .هـ١٤١٠الوطن ـ األوىل 

؛ حتفـة األحـوذي   ١١٢٩عون املعبود على سنن أيب داود ص: انظر. (أي بينهم): بني أظهر املشركني) ( ٢(
  ).١٤٤٩ ص١ج

رتل باملوضع أي يلزم املسلم وجيب عليه أن يباعد مرتله عن مرتل املشرك وال ي): ال تراءى نارامها) ( ٣(
. ولكنه يرتل مع املـسلمني ، الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر للمشرك إذا أوقدها يف مرتله  

؛ حتفة األحوذي   ١١٢٩؛ عون املعبود ص   ١٧٧ ص ٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج     : انظر(
  ).١٤٤٩ ص١ج

د حـديث رقـم   باب النهي عن قتل من اعتـصم بالـسجو  ، أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد)  ٤(
باب ما جاء يف كراهية املقام بني أظهـر         ، ؛ والترمذي يف كتاب السري    ١٠٥ ص ٣ج) ٢٦٤٥(

باب القود بغـري    ، ؛ والنسائي يف كتاب القسامة    ١٥٥ ص ٤ج) ١٦٠٤(املشركني حديث رقم    
  .٣٦ ص٨ج) ٤٧٧٧(حديدة حديث رقم 



 

  

  

 
 

 

من اإلقامة بني ظهراين املشركني ملا قد جيلبه ذلك وسبب حتذير النيب  
  واهللا)١(من الفساد العظيم يف العقيدة واألخالق وهو سبب ملـودم وحمبتـهم          

ــول  ــاىل يقـ   : تعـ                          
     )٢(.   

ينهى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عـن مـواالة اليهـود           : (قال ابن كثري  
هم أوليـاء  والنصارى الذين هم أعداء اإلسالم وأهله قاتلهم اهللا مث أخرب أن بعض        

   .)٣() بعض مث دد وتوعد من يتعاطى ذلك
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية      ) ٤٨٧٣(وجاء يف الفتوى رقم     

ولـيس  ، ال جيوز السفر لبالد أهل الشرك إالّ ملسوغ شرعي        : (واإلفتاء ما نصه  
   .)٤(...) قصد الفسحة مسوغاً للسفر

                                                                           
) ٢٦٤٥(ـ ) ٢٣٠٤(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر. (وقال األلباين حديث صحيح   

؛ ١١٩ ص٢ج) ١٦٧٠(ــ  ) ١٣٠٧(؛ صحيح سنن الترمذي حـديث رقـم     ٥٠١ ص ٢ج
  ).٩٩٠ ص٣ج ) ٤٤٤٨(صحيح سنن النسائي حديث رقم     

فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني إعـداد   : انظر)  ١(
  .الناشرهـ بدون ذكر اسم ١٤١٧الطبعة األوىل . خالد أبو صاحل

  .٥١: آية، سورة املائدة)  ٢(
  .٦٥ص، ٢تفسري القرآن العظيم ج)  ٣(
 طبع دار املؤيـد؛ وانظـر جممـوع    ١٠٧ ص٢فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ٤(

حممد بن سعد   . مجع د . ١٩٥ ص ٤فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج        
  .٢٤ ص٣ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني جالشويعر؛ جمموع فتاوى 



  

  

  

 
  

 

 

فاسد كـثرية علـى العقيـدة       والسفر إىل بالد الكفار لغري حاجة لـه م       
 وكذا ال يـسلم     )١(واألخالق وهو سبب إلثراء أموال الكفار وإعزاز ألوطام         

املسافر من رؤية املنكرات يف تلك البالد وهو آمث إن مل ينكر قال شيخ اإلسالم               
  .)٢()ورؤية أهل املعاصي من غري إنكار فهم عصاة هللا يف هذا السفر: (ابن تيمية

زنة إنعدام الغرية حيث أن بعضهم يصحب أهلـه وفـيهم           ومن األمور احمل  
النساء واألطفال مما لـه وال شك تأثري كبري عليهم قال فضيلة الشيخ حممد بن              

أو ، إنه قد ال يسلم من احنراف عقـدي أو احنـراف خلقـي        : (صاحل العثيمني 
فرمبا تبقى الصورة يف أذهـان      ، احنراف عملي يف العبادة أو غريها وإن سلم هو        

وليس ، وال تقام فيها مجاعة   ، لصغار؛ صورة تلك البالد اليت ال يسمع فيها أذان        ا
وال يـسمع فيهـا إال      ، أو صوامع اليهود  ، ليس فيها إال الكنائس   ، فيها مساجد 

   .)٣() نواقيس النصارى وأبواق اليهود
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية فيمن خيرج إىل مواسم التجمعـات ويـرى             

ليس لإلنسان أن   : ( على إزالتها ويصحب معه امرأته للفرجة      املنكرات وال يقدر  
، حيضر األماكن اليت يشهد فيها املنكرات وال ميكنه اإلنكار إال ملوجب شـرعي      
، مثل أن يكون هناك أمر حيتاج إليه ملصلحة دينه أو ديناه ال بد فيه من حضوره               

                              
  .٣٠فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص: انظر)  ١(
  .٤٩٦ ص٢٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
ني إعداد وترتيـب  فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيم)  ٣(

  .٤٢خالد أبو صاحل ص



 

  

  

 
 

 

فهذا ، هد ذلكوإحضار امرأته تشا ، فأما حضوره رد الفرجة   . أو يكون مكرهاً  
   .)١() مما يقدح يف عدالته ومروأته إذا أصر عليه

والسفر إىل بالد الكفار للسياحة مما ابتلى به بعض املسلمني وهم آمثـون             
بل بقاءهم يف منازهلم متعبـدين    ، سفر هؤالء للطاعة للعمرة هو خري هلم      . بذلك

 قال شيخ اإلسـالم  هللا جمتنبني مواقع سخط اهللا اليت يكثر فيها املنكرات خري هلم    
وأما إن كان كسفر كثري من النـاس إمنـا          : (ابن تيمية ممن يسافر للتسلية فقط     

  .)٢() يسافر قلقاً وتزجية للوقت فهذا مقامه يعبد اهللا يف بيته خري له بكل حال

  : ـ النظر إىل الرجال األجانب بشهوة٢٦
 : لقد جاء األمر اإلهلي للنساء املؤمنات بغض البصر فقـال تعـاىل             

            )٣(.   

 : (قال ابن كـثري يف معـىن هـذه اآليـة                     
             وهلذا ذهـب   ، أي عما حرم اهللا عليهن من النظر إىل غري أزواجهن

وال ،  إىل أنه ال جيوز للمرأة النظر إىل الرجال األجانب بـشهوة كثري من العلماء  
وذهب آخرون من العلماء إىل جواز نظرهن إىل األجانـب          .. بغري شهوة أصالً  

                              
  .٢٣٩ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .٢٨ ص٢٨املرجع السابق ج)  ٢(
  .٣١: جزء من اآلية، سورة النور)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  .)١()بغري شهوة
وقد ذهب كثري من العلماء إىل أنه ال جيوز         : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

   .)٢()  بغري شهوة أصالًللمرأة أن تنظر إىل األجانب من الرجال بشهوة وال
وقد ذهب اإلمام النووي إىل أنه ال جيوز نظر املرأة إىل الرجال األجانـب              

وحبديث أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا       ،  مستدالً باآلية الكرمية السابقة    )٣(مطلقاً  
فأقبل ابن أم مكتـوم     ، وعنده ميمونه كنت عند رسول اهللا   : (عنها قالت 

، فقلنا يارسول اهللا " احتجبا منه : "فقال النيب ، ا باحلجاب وذلك بعد أن أُِمرن   
أفعمياواِن أنتما؟ ألـستما    ": فقال النيب ، أليس أعمى ال يبصرنا وال يعرفنا     

  .)٤("تبصرانه
وذهب آخرون إىل التفريق بني ما إذا كان النظر لشهوة أو بغريه فإذا أمنت 

   .)٥(الفتنة رأوا جواز ذلك 

                              
  .٢٧٤ ص٣تفسري القرآن العظيم ج)  ١(
  .٣٩٦ ص١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
  .٣٦١ ص٥ح مسلم جشرح النووي لصحي: انظر)  ٣(
 : باب يف قولـه تعـاىل  ، أخرجه أبو داود يف كتاب اللباس)  ٤(          

باب ما جاء يف احتجاب النساء من       ، والترمذي يف كتاب األدب   ، ٣٦١ ص ٤ج) ٤١١٢(حديث رقم   
 ٥سنن الترمـذي ج  : انظر. (ن صحيح وقال الترمذي هذا حديث حس    ). ٢٧٧٨(الرجال حديث رقم    

وقـال  ). ٣٦١ ص ٥شرح النووي لصحيح مسلم ج    : انظر. (وقال النووي حديث حسن   ). ١٠٢ص
  ).٢٤٨ ص٩فتح الباري ج: انظر. (ابن حجر إسناده قوي

حتفة األحوذي ، ٢٤٧ ص٦؛ نيل األوطار ج٥٠٦ ص٩؛ املغين ج٢٤٨ ص٩فتح الباري ج: انظر)  ٥(
  .٢٠٩٤ ص٢ج



 

  

  

 
 

 

   .)١(بق على الورع والتقوى ومحلوا احلديث السا
  : ـ الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه٢٧

من خلوة املرأة بالرجل األجنيب عنها فعن عمر بـن          لقد حذر النيب  
أال ال خيلـونَّ رجـلٌ      ": قال رسـول اهللا   : اخلطاب رضي اهللا عنه قال    

   .)٤(  ")٣( إال كان ثالثهما الشيطان )٢(بامرأة
لرجل األجنيب عنها يف السيارة قد تكون أخطر من اخللـوة           وخلوة املرأة با  

ا يف بيت وحنوه ألنه يتمكن من الذهاب ا حيـث يـشاء مـن البلـد أو                  
  .)٥(خارجه

وقد جاءت فتاوى العلماء حمذرة من هذا املنكر ومن هذه الفتاوى فتـوى             
ا وجاء فيها م  ) ٢٦٥٤(لسماحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ حتمل الرقم          

مل يبق شك يف أن ركوب املرأة األجنبية مع صاحب الـسيارة منفـردة           : (نصه

                              
  .٢٠٩٤ ص٢ة األحوذي جحتف: انظر)  ١(
  ).١٧٦١ ص٢حتفة األحوذي ج: انظر. (أي أجنبية): أال ال خيلون رجل بامرأة) ( ٢(
أي يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حىت يلقيهمـا يف  ): إال كان ثالثهما الشيطان) ( ٣(

  ).١٧٦١ ص٢املرجع السابق ج: انظر. (الزنا
باب ما جـاء يف لـزوم   ، ؛ والترمذي يف كتاب الفنت١٨ ص١أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ج)  ٤(

: انظر. (وقال الشيخ أمحد شاكر إسناده صحيح     . ٤٦٦ ص ٤ج) ٢١٦٥(اجلماعة حديث رقم    
: انظـر . (ووافقه األلباين ) ٢٠٤ ص ١ج) ١١٤(املسند بتحقيق الشيخ أمحد شاكر حديث رقم        

  ).٢٣٢ ص٢ج) ٢٢٦٨(ـ ) ١٧٥٨(صحيح سنن الترمذي حديث رقم 
 ١٠ج) ٢٦٥٤(فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الـشيخ فتـوى رقـم    : انظر)  ٥(

  .٥٢ص



  

  

  

 
  

 

 

والرجل الذي  .. وفيه عدة مفاسد ال يستهان ا     ، بدون حمرم يرافقها منكر ظاهر    
وقد ، قليل الغرية على حمارمه   ، ناقص الرجولة ، يرضى ذا حملارمه ضعيف الدين    

 وركوا معـه يف     "لثهماما خال رجل بامرأة إال كان الشيطان ثا       ": قال
السيارة أبلغ من اخللوة ا يف بيت وحنوه؛ ألنه يتمكن من الذهاب ا حيـث               

   .)١() طوعاً منها أو كرهاً، يشاء من البلد أو خارج البلد
وكذا فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث بين أنه ال جيوز للمرأة             

معه لكن تزول اخللوة بركوب امـرأة       الركوب مع سائق ليس حمرماً هلا واخللوة        
ال جيوز ركوب   : (أخرى أو عدة نساء داخل البلد ال يف السفر وقد قال مساحته           

... املرأة مع سائق ليس حمرماً هلا وليس معهما غريمها ألن هذا يف حكم اخللـوة            
أما إن كان معهما رجل آخر أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فال حرج يف ذلك   

هناك ريبة ألن اخللوة تزول بوجود الثالث أو أكثر وهـذا يف غـري              إذا مل يكن    
   .)٢() أما يف السفر فليس للمرأة أن تسافر إال مع ذي حمرم، السفر

أقـول وأنـا    : (وبذا قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حيث قال         
 كاتبه حممد الصاحل العثيمني إنه ال جيوز للرجل أن ينفرد بـاملرأة الواحـدة يف              

أما إذا كان معه امرأتان فأكثر فال بأس ألنه ال      ..  السيارة إال أن يكون حمرماً هلا     

                              
  .٥٢ ص١٠املرجع السابق ج)  ١(
  . مجع أشرف عبداملقصود٥٥٦ ص٢فتاوى املرأة املسلمة ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

   .)١() خلوة حينئذ بشرط أن يكون مأموناً وأن يكون يف غري سفر
  : ـ اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب٢٨

رضوان اهللا عليهن الطاهرات بعدم لقد جاء األمر اإلهلي لنساء النيب
 : ولني القول مع الرجال األجانب فقال تعاىلاخلضوع         

                            
         )٢(.   

 قول النساء للرجال مما يدخل يف قلـوب         وخضوع القول هو ما يكره من     
   .)٣(الرجال 

وهذا األمر اإلهلي ألمهات املؤمنني الطاهرات رضوان اهللا علـيهن لـيس            
هذه آداب أمر   : (خاصاً ن بل نساء األمة تبع هلن يف ذلك قال اإلمام ابن كثري            

فـال ختـضعن    ... ونساء األمة تبع هلن يف ذلك     اهللا تعاىل ا نساء النيب    
ومعىن هذا أا ختاطـب     .. القول يعين بذلك ترقيق الكالم إذا خاطنب الرجال       ب

األجانب بكالم ليس فيه ترخيم أي ال ختاطب املرأة األجانب كمـا ختاطـب              

                              
 ٢؛ وانظر أيضاً فتوى فضيلة الشيخ صاحل الفوزان املرجع السابق ج٥٥٥ ص٢املرجع السابق ج)  ١(

  .٥٥٥ص
  .٣٢: آية، سورة األحزاب)  ٢(
  .٣ ص١٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطربي ج: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() زوجها
وكيفية احلديث مع الرجال األجانب يكون كما بينه القرآن الكرمي قـوالً            

   .)٢(ال وحشية معروفاً ال تكسر فيه وال ريبة وال جتهم فيه و
  ):النشوز( ـ عدم طاعة الزوج ٢٩

ونـشزت  ، مشتق من النشز وهو ما ارتفع من األرض       : (معىن النشوز لغة  
ارتفعـت عليـه    : وهي ناشز ، املرأة بزوجها وعلى زوجها تنِشز وتنشز نشوزاً      

   .)٣() واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته
معصية الزوج فيما فرض اهللا على املرأة مـن         هو  : (معىن النشوز اصطالحاً  

   .)٤() طاعته

من نشوز الزوجة وعدم إطاعتها زوجها فيما فرض        وقد حذر النيب  
إذا ": قال رسـول اهللا   : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      . اهللا له عليها  

دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حـىت             

                              
  .٤٦٤ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ١(
؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث  ٢١ ص١إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن القيم ج: انظر)  ٢(

ــ  ٢٠٢ ص١٧ج) ٥١٦٧(و) ٨٥٦٧(تـوى رقـم     وف) ٣٢٢٩(العلمية واإلفتاء فتوى رقم     
  .٢٢٣ـ ٢٠٣

  .٦٧٨؛ وانظر القاموس احمليط ص١٨٧ ص٦لسان العرب ج)  ٣(
  .٤٥٤ ص٦؛ حاشية الروض املربع ج٢٥٩ ص١٠املغين ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  .)١("تصبح

والذي نفسي  ": قال رسول اهللا  : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
إالّ كـان الـذي يف      ، ما من رجل يدعو امرأته إىل فراشها فتأىب عليه        ! بيده

   .)٢( "حىت يرضى عنها، السماء ساخطاً عليها

لو كنت آمراً أحداً    ": ولعظم حق الزوج على زوجته قال رسول اهللا       
مرت النساء أن يسجدن ألزواجهن ملا جعل اهللا هلم عليهن         أن يسجد ألحد أل   

   .)٣( "من احلق

وليس على املرأة بعد حق اهللا ورسوله      : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

   .)٤() أوجب من حق الزوج

                              
باب إذا قال أحدكم آمني واملالئكـة يف الـسماء آمـني    ، أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق)  ١(

 واللفظ له؛ وأخرجه مـسلم يف       ٨٤ ص ٤ له ما تقدم من ذنبه ج      فوافقت إحدامها األخرى غفر   
 ٢ج) ١٤٣٦(ــ   ) ١٢٢(باب حترمي امتناعها من فراش زوجها حديث رقم         ، كتاب النكاح 

  .١٠٦٠ص
ــ  ) ١٢١(باب حترمي امتناعها عن فراش زوجها حديث رقم ، أخرجه مسلم يف كتاب النكاح)  ٢(

  .١٠٦٠ ص٢ج) ١٤٣٦(
 ٢ج) ٢١٤٠(باب يف حق الزوج على املرأة حديث رقـم  ، تاب النكاحأخرجه أبو داود يف ك)  ٣(

؛ وأخرجه الترمذي يف كتاب الرضاع باب ما جاء يف حق الزوج على املرأة حـديث                ٦٠٥ص
صحيح : انظر. (وقال األلباين حديث صحيح   . واللفظ أليب داود  . ٤٦٥ ص ٣ج) ١١٥٩(رقم  

  .٤٠٢ ص٢ج) ٢١٤٠(ـ ) ١٨٧٣(سنن أيب داود حديث رقم 
  .٢٧٥ ص٣٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

وإذا ظهر من املرأة ما يدل عن نشوزها فعلى الزوج أن يبـدأ بوعظهـا               
ما يترتب على هذا من اإلمث ملخالفة أمر      وتذكريها باحلق الذي أوجبه اهللا عليها و      

وجر يف الكالم ملدة    ، فإذا أصرت هجرها يف املضجع    ، اهللا تعاىل ورسوله  
عن اهلجر فوق ثالثة أيام والدليل      ثالثة أيام فقط وذلك لنهي الرسول اهللا      

ال ِحيـلُّ   ": قـال ما رواه عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا          
   .)١( " يهجر أخاه فوق ثالثة أيامللمؤمن أن

   .)٢(فإن أصرت بعد اهلجر فله ضرا ضرباً غري شديد وإن تركه فهو أوىل 
 : والدليل قوله تعاىل                  

                                
  )٣(.  

  : ـ إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات٣٠
لقد مت بيان ذلك يف منكر االستعانة باخلدم من غري املـسلمني يف تربيـة               

                              
ـ ) ٢٦(باب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي حديث رقم ، أخرجه مسلم يف كتاب الرب)  ١(

  .١٩٨٤ ص٣ج) ٢٥٦١(
العمـدة يف الفقـه   . ٤٥٦ــ  ٤٥٥ ص٦؛ حاشية الروض املربع ج٢٥٩ ص١٠املغين ج: انظر)  ٢(

 عبدالرزاق املهدي طبع الكتاب العريب ـ بريوت ـ األوىل   حتقيق، ١٠٦احلنبلي البن قدامة ص
  .٤٦٦ ص١هـ؛ تفسري القرآن العظيم ج١٤٢٤

  .٣٤: جزء من آية، سورة النساء)  ٣(



 

  

  

 
 

 

  .)١(األطفال
وأهـم  ، نايـة  يف أمر تربيتهم غاية الع     العنايةفينبغي  ، إن األطفال هم عماد األمة    

أمر جيب حفظه للطفل هو أمر دينه إذ فيه صالحه وتضييع دينه فيه هالكه ولـذا ورد              
كُـلُّ  : "قـال رسـول اهللا      : يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال         

 فأبواه يهوداِنِه أو ينصراِنِه أو ميجسانه كمثل البهيمـة   )٢(مولود يولد على الفطرة     
  .)٤(")٣( هل ترى فيها جدعاء تنتج البهيمة

وألمهية تربية  . فالطفل على الفطرة وإمنا حيدث التغيري واالحنراف من قبل مربيه         
الطفل التربية الصحيحة اشترط الفقهاء يف احلضانة شروطاً فيما يتـوىل تربيـة             

  .الصغري ويقوم على شؤونه ومن هذه الشروط
ولنا أا واليةٌ فال تثبـت  : (بن قدامة قال ا . فال تثبت حضانة لكافر على مسلم     : الدين

، فالكـافر أوىل ، وألا إذا مل تثبت للفاسـق    ، لكافر على مسلم كوالية النكاح واملال     
  ه أكثررره عن ِدينه   ، فإنَّ ضفِْتنوتزيينه لـه  ، وخيرجه عن اإلسالم بتعليِمِه الكُفْر    ، فإنه ي ،

                              
  .٢٢٨انظر ص )  ١(
فإن كان أبواه ، املراد أن فطرته مقتضية ملعرفة دين اإلسالم وحمبته): كُلُّ مولود يولد على الفطرة) ( ٢(

  ).٢٩٣ـ ٢٩٢ ص٣فتح الباري ج: انظر. (م نقاله إىل دينهماعلى غري اإلسال
، أي أن البهيمة تلد البهيمة كاملة األعضاء ال نقص فيها): كمثل البهيمة هل ترى فيها من جدعاء) ( ٣(

؛ ٤٦٣ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر. (وإمنا حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والدا
  ).٢٩٥ ص٣فتح الباري ج

؛ ومسلم يف ١٠٤ ص٢باب ما قيل يف أوالد املشركني ج، رجه البخاري يف كتاب اجلنائزأخ)  ٤(
 ٣ج) ٢٦٥٨(ـ ) ١٢٢(حديث رقم . باب كل مولود يولد على الفطرة، كتاب القدر

  .واللفظ للبخاري. ٢٠٤٧ص



  

  

  

 
  

 

 

فال تـشرع علـى     ، ما تثبت حلظِّ الولد   واحلضانة إن . وهذا أعظم الضرر  ، وتربيته عليه 
  .)١()وجه يكون فيه هالكُه وهالك دينه

ال جيوز استقدام خادمة غـري      : (وقال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا       
ألن يف  .. مسلمة وال خادم غري مسلم وال سائق غري مسلم وال عامل غري مسلم            

، ملسلمني يف عقائدهم وأخالقهم   استقدام الكفرة من الرجال والنساء خطر على ا       
 وحسماً ملـادة    وتربية أوالدهم فوجب منع ذلك طاعة هللا سبحانه ولرسوله          

  .)٢()الشرك والفساد
  : ـ اإلعجاب بني الفتيات٣١

هو إعجاب الطالبة بطالبة أخرى أو مبعلمة هلا ال لدينها بل جلماهلا فتقـوم           
   .)٣(الشاغل بتقليدها وتكثر من احلديث عنها فتكون هي شغلها 

وهي دليل على نقص حمبة اهللا تعاىل إذ لو كملت          ، وهذه حمبة هلوى النفس   
إمنا الكالم يف حمبـة تتعلـق       : (حمبته مل حتب سواه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية        

وهـو دليـل   ، بالنفوس لغري اهللا تعاىل فهذا ال شك أنه نقص يف توحيد احملبة هللا      

                              
  .٤١٣ ص١١املغين البن قادمة ج)  ١(
طبع مؤسسة الدعوة . ٢٠٢ ص١ز جلسماحة الشيخ عبدالعزيز بن با) الفتاوى(كتاب الدعوة )  ٢(

  .هـ١٤٠٨الثانية . اإلسالمية الصحفية
 طبع دار الوطن بدون ذكر ٨إعداد القسم العلمي بدار الوطن ص. فتاوى مهمة للطالبات: انظر)  ٣(

  .طبع دار القاسم، ٢الرقم وال التاريخ؛ اإلعجاب إىل أين إعداد عبدامللك القاسم ـ ص



 

  

  

 
 

 

   .)١() ملت حمبته مل حيب سواهإذ لو ك، على نقص حمبة اهللا تعاىل
فعن أنس بن   . وفيهماوأصل احملبة تكون هللا سبحانه وتعاىل ورسوله      

 من كُن فيه وجد حالوة )٢(ثالث ": قالمالك رضي اهللا عنهما عن النيب     
 أن يكون اهللا ورسولُه أحب إليه مما سوامها وأن يِحب املرَء ال حيبه              )٣(اإلميان  
   .)٥(" وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكْره أن يقْذَف يف النار)٤( إال هللا

قال شيخ  . ومثل هذه احملبة اليت تكون هلوى النفس توقع صاحبتها يف العصيان          
أو ، مثل أن حيبه لدنيا يصيبها منـه      ، أما من أحب شخصاً هلواه    : (اإلسالم ابن تيمية  

فهذه ، أو بعصيبة فيه وحنو ذلك من األشياء      ،  به أو ملال يتأكله  ، حلاجة يقوم لـه ا   
وهذه احملبة هي اليت توقع أصـحاا يف        ، بل هذه حمبة هلوى النفس    ، ليست حمبة هللا  

   .)٦() الكفر والفسوق والعصيان

                              
  .٩٤ ص١م ابن تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلسال)  ١(
  ).٧٧ ص١فتح الباري ج: انظر. (أي ثالث خصال): ثالث) ( ٢(
وإيثـار  ، معىن حالوة اإلميان استلذاذ الطاعات وحتمل املشاق يف الـدين ): وجد حالوة اإلميان) ( ٣(

 وكذلك الرسول   ، وترك خمالفته ، ذلك على أعراض الدنيا وحمبة العبد هللا حتصل بفعل طاعته         
  ).٢٨٩ ص١؛ شرح النووي لصحيح مسلم ج٧٨ ص١فتح الباري ج: انظر. (

حقيقة احلب يف اهللا أن ال يزيد بالرب وال ينقص باجلفاء وهو مـن  ): أن حيب املرء ال حيبه إال هللا()  ٤(
؛ شـرح   ٧٩ ص ١فتح الباري ج  : انظر. (فيحب ما حيب اهللا ويكره ما يكرهه      ، مثرات حب اهللا  

  ).٢٨٩ ص١النووي لصحيح مسلم ج
،  واللفظ له؛ ومسلم يف كتاب اإلميـان ٩ ص١باب حالوة اإلميان ج، أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان)  ٥(

  .٦٦ ص١ج) ٤٣(ـ ) ٦٧(باب بيان خصال من اتصف ن وجد حالوة اإلميان حديث رقم 
  .٣١٦ ص١٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٦(



  

  

  

 
  

 

 

جالبة للشقاء واألمل والتعاسة خالف حمبة اهللا       ، وهذه احملبة اليت ليست هللا وفيه     
فاحملبة النافعة هـي  : (قال ابن القيم. سعادة والنعيمتعاىل وفيه فهي جتلب لصاحبها ال    

واحملبة الضارة هي الـيت جتلـب       ، اليت جتلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم       
وإذا تبني هذا فاحلي العاملُ الناصح لنفسه ، لصاحبها ما يضره من الشقاء واألمل والعناء
   .)١() ال يؤثر محبةَ ما يضره ويشقى به ويتأمل به

  .واحملبة ستة أنواع عليها مدار حماب اخللق ثالث نافعة وثالث ضارة
وحمبة ما يعني على طاعة اهللا واجتنـاب        ، واحملبة يف اهللا  ، واحملبة النافعة حمبة اهللا   

  .معصيته
وحمبة ما تقطع حمبته عن حمبة      ، وحمبة ما يبغضه اهللا   ، واحملبة الضارة احملبة مع اهللا    

  .اهللا أو تنقصها
وأصـل اإلميـان والتوحيـد      ، محبة اهللا عز وجل هي أصل احملاب احملمودة       ف

  .والنوعان اآلخران تبع هلا
   .)٢(واحملبة مع اهللا أصل الشرك واحملاب املذمومة والنوعان اآلخران تبع هلا 

: وعن اإلعجاب بني الفتيات قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني حمذراً           
وال يكون إال من قلب فارغ من حمبة اهللا عز وجل؛           ، ء العشق هذا الداء يسمى بدا   (

والواجب على من ابتليت ذا الشيء أن تبتعـد         . وإما فراغاً كبرياً  ، إما فراغاً كلياً  
                              

  .١٩٠ ص٢بن القيم جإغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان ال)  ١(
  .١٩٧ ص٢ج، املرجع السابق: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

، حىت يذهب ما يف قلبها    ، وال تتودد إليها  ، وال تكلمها ، فال جتالسها ، عمن فتنت ا  
، ى أن يفرق بينها وبني تلك املـرأة       فالواجب على ويلّ املرأة األخر    ، فإن مل تستطع  

معلقاً قلبه  ، ومىت كان اإلنسان مقبالً على اهللا عز وجل       . وأن مينعها من االتصال ا    
ورمبا أهلكه ، فإنه ال يدخل يف قلبه مثل هذا الشيء الذي يبتلى به كثري من الناس، به

  .)١() ونسأل اهللا العافية
ص هللا عز وجل والتأمل أن املنعم وطريق التخلص من هذه اآلفات كلها اإلخال

وأن ما عداه وسائط فذلك     ، فال معطي وال مانع سواه سبحانه     ، حقيقة هو اهللا تعاىل   
والتيقن أن ما   ، وال حتب من حتب إال من أجله      ، يقتضي أن ال حتب إال ما حيب اهللا       

، وال حيصل اإلخالص إال بعد الزهـد . وختيل املوعود كأنه واقع  ، وعد به حق يقيناً   
   .)٢(والتقوى متابعة األمر والنهي ، وال زهد إال بتقوى

  :ـ متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة٣٢
  :األفالم واملسلسالت فيها حماذير شرعية كثرية منها

           وظهــور النــساء ســافرات  . )٣(االخــتالط بــني الرجــال والنــساء 

                              
؛ وانظر فتوى الشيخ صـاحل بـن   ٨فتاوى مهمة للطالبات إعداد القسم العلمي بدار الوطن ص)  ١(

  . مجع أشرف عبداملقصود١٢٤ ص١فوزان الفوزان يف فتاوى املرأة املسلمة ج
  .٧٨ ص١؛ فتح الباري ج٩٤ ص١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج: انظر)  ٢(
. القيم يف املسلسالت التلفازية دراسة حتليلية مقارنة لعينة من املسلسالت التلفازية العربيـة : انظر)  ٣(

مساعد بن عبداهللا احمليا حيث بين يف حبثه التطبيقي على عينة من تلـك املسلـسالت     . تأليف د 
لرجال والنساء حيث بلـغ إمجـايل       مدى حرص تلك املسلسالت على االختالط واخللوة بني ا        



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(متربجات
ت ماال يليق من كـالم مبتـذل وإسـفاف          ويكون ذه األفالم واملسلسال   

 وتعـرض  )٢(بل حىت ألصحاب املرؤة والفطر الـسليمة        ، وحركات منافية للشرع  
بأسلوب منمق وصوٍر جذابة وطريقة يف العرض شيقة حىت غدت تلك املظـاهر ال              

 ومعلوم ما هلذه املشاهد من تـأثري سـليب علـى            )٣(تستنكر لدى كثري من الناس      
 حاول البعض تقليدها وحماكاا مما يسبب يف انتشار الفاحشة يف           إذ رمبا ، املشاهدين

ويضاف إىل ذلك ما يصاحبها من أصوات املعازف والغناء احملـرم يف            . الذين آمنوا 
  .غالب األحيان

وقد أصدر العلماء األجالء فتاوى تبني حكم مشاهدة مثل هذه املسلـسالت           
وهكذا مشاهدة  : ( اهللا حيث قال   منها فتوى لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه       

املسلسالت املشتملة على تربج النساء حترم مشاهدا ملا يف ذلك من اخلطر العظيم             
وقد جيره ذلك إىل الوقوع فيما حرم اهللا ، على مشاهدها من مرض قلبه وزوال غريته

                                                                           
 طبـع دار العاصـمة ـ األوىل ـ     ٢١٥ــ  ٢١٤انظر ص. ٩٥,٦٦مشاهد هذين النوعني 

  .هـ١٤١٤
 حيث بين الباحث من خالل بيانات رقمية متعـددة مـا   ٢٤١ـ ٢٣٨املرجع السابق ص: انظر)  ١(

  .متربجة سافرةتوليه تلك املسلسالت من عناية واهتمام بإظهار املرأة بصورة تكون فيها 
حيث بين الباحث أن نسبة األحاديث الودية أو العاطفية والغرامية ، ٢٢٥املرجع السابق ص: انظر)  ٢(

٤٠.  
طبع مكتبة املنار . ١٨؛ بصمات على ولدي تأليف طيبة اليحىي ص٢١٠املرجع السابق ص: انظر)  ٣(

  .اإلسالمية



 

  

  

 
 

 

   .)١() سواء كان املشاهد رجالً أو امرأة
فمن تأمل ما يعرض : (محه اهللا حيث قالومنها فتوى للشيخ عبداهللا بن محيد ر   

على شاشة التلفزيون من املضار وقتل الغرية الدينية وامليوعة واالحنراف الغريب الذي   
مل يشك أن هذا من مكايد الشيطان وحيله  .. طرأ على املسلمني يف دينهم وعقيدم     

   .)٢() ومل يتوقف يف حترميه واملنع منه
ء أيضاً بتحرميها وذلك بسبب اشتماهلا على ما ينايف واالت اهلابطة أفىت العلما

  :الشرع املطهر ومن ذلك
 .الصور الفاتنة للنساء على أغلفة االت ويف باطنها )١(

البعيدة عـن احليـاء     ، والكلمات املنظومة واملنثورة  ، األقوال الساقطة املاجنة   )٢(
 .والفضيلة اهلادمة لألخالق املفسدة لألمة

 .وأخبار املمثلني واملمثالت من الفاسقني والفاسقات، القصص الغرامية املخزية )٣(

 .ومتزيق احلجاب، واختالط اجلنسني، فيها الدعوة الصرحية إىل التربج والسفور )٤(

عرض األلبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء املؤمنني؛ إلغرائهن بـالعري            )٥(

                              
 طبـع دار  ٧٢ ص٣يب حممد بن عبدالعزيز املسند جفتاوى إسالمية موعة من العلماء مجع وترت)  ١(

  .هـ١٤١٤الوطن ـ الثانية ـ 
 طبع دار طيبة للنـشر  ٢٦٥األسرة املسلمة أمام الفيديو والتلفزيون ـ تأليف مروان كجك ص )  ٢(

  .هـ١٤٠٨والتوزيع ـ الرياض ـ الثانية ـ 



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(واخلالعة 
فتاء فتوى حتمل الـرقم     هذا وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإل       

حيرم على املسلم شراء : (تبني فيها حكم هذه االت وجاء فيها ما نصه) ٢١٢٩٨(
كما إن يف شرائها تقوية لنفوذ      ، هذه االت واقتناؤها؛ ملا فيها من الفتنة واملنكرات       

، وتشجيعاً هلم على اإلنتاج والترويج    ، ورفعاً لرصيدهم املايل  ، أصحاب هذه االت  
على املسلم أيضاً أن حيذر من متكني أهل بيته ذكوراً وإناثاً من هذه االت؛ حفظاً  و

ومـسؤول عـن رعيتـه يـوم        وليعلم املسلم أنه راٍع     ، هلم من الفتنة واالفتتان ا    
  .)٢(...)القيامة
  : ـ متابعة القنوات الفضائية اهلابطة٣٣

ها منافع فيوجد منها برامج وفي، القنوات الفضائية فيها من املفاسد الشيء الكثري
هادفة ولكن ضررها وخطرها أكرب من نفعها فما ينشر فيها من خـري وحـق ال                
يضارع الباطل املوجود فيه واملقصود بقولنا متابعة القنوات الفضائية أن املنكر فيه ما             
كان فيه خمالفة للشرع املطهر كاملسلسالت واألفالم وحفالت الغناء والربامج اليت           

                              
  .١١٨ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج: انظر)  ١(
وانظر أيضاً فنت االت للشيخ حممد بن صـاحل  ،  طبع دار املؤيد١٢١ ص١٧املرجع السابق ج)  ٢(

هــ صـدر اإلذن     ١٤٠٦ ذو القعدة عام     ٤خطبة مجعة ألقاها فضيلته يف      ، العثيمني رمحه اهللا  
 وتـاريخ   ٢٢١/٥بطباعتها من دار املطبوعات إىل الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء رقم            

هـ؛ وانظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز            ١٩/٢/١٤٠٧
  .حممد بن سعد الشويعر.  مجع د٢٠٦ ص٤ج



 

  

  

 
 

 

ومعلـوم أن هـذه     ، يها صور النساء وغري ذلك مما حرمه الشرع وى عنه         تظهر ف 
القنوات تتيح ملشاهدها أن يرى ما يريد من شىت القنوات من خمتلف أصقاع األرض         
وبني تلك القنوات تسابق حمموم جلذب املشاهدين بعرض كل ما من شأنه أن يزيد              

 يفكر فيه أصحاب تلـك      من متابعيها بغض النظر عن حله أو حرمته فهذا آخر ما          
  .القنوات يف الغالب األعم

وقد حذر من ذلك العلماء منهم مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رمحـه اهللا           
: حيث قال يف بيان أصدره حيذر فيه من إدخال اجلهاز الذي جيلب تلك القنـوات              

ل وأنه ينق ، أو بأمساء أخرى  " بالدش: "فقد شاع يف هذه األيام بني الناس ما يسمى        (
والدعوة إىل أنواع   ، مجيع ما يبث يف العامل من أنواع الفنت والفساد والعقائد الباطلة          

مع ما يبثه من الصور النسائية وجمالس اخلمر والفساد وسائر أنواع           ، الكفر واإلحلاد 
  .الشر املوجودة يف اخلارج بواسطة التلفاز

تصنع يف الـبالد؛    وأن اآللة تباع و   ، وثبت لدي أنه استعمله الكثري من الناس      
وحتـرمي  ، واحلذر منـه  ، ووجوب حماربته ، فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته     

   .)١(...) استعماله يف البيوت وغريها

                              
.  مجع وترتيـب د ٣٩٩ ص٧جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .حممد بن سعد الشويعر



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ مساع الغناء٣٤

      : الغناء حمرم والدليل على ذلك قوله تعاىل
             

  )١(.   

وقد فسر الصحابيان اجلليالن عبداهللا بن مسعود وعبداهللا بن عباس رضي اهللا            
فعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه سئل عنـها      . عنهما هلو احلديث بأنه الغناء    

وعن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنـهما         . )٢()  إله إال هو   الغناء والذي ال  : (فقال
   .)٣() هو الغناء وحنوه: (قال

وهـم أولُ مـن     ، فعليهم نزل ، هم أعلم مبراد اهللا من كتابه     : (وقال ابن القيم  
وهـم  ،  علماً وعمـالً   وقد شاهدوا تفسريه من الرسول      ، خوطب به من األمة   

                              
  .٦: آية، سورة لقمان)  ١(
 باب يف هذه اآلية ، كتاب البيوع واألقضية، بن أيب شيبةاملصنف ال)  ٢(         

      جامع البيان عن تأويل آي القرآن البن جرير        .  ٣٠٩ ص ٦ج) ١١٧١(رقم الرواية
  .٢٨٤تلبيس إبليس البن اجلوزي ص، ٦١ ص١١الطربي ج

 : يوع واألقضية؛ باب يف هذه اآليـة كتاب الب، املصنف البن أيب شيبة)  ٣(       

        ١١؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج       ٣١٠ ص ٦ج) ١١٧٨(رقم الرواية 
  .٢٨٤؛ تلبيس إبليس البن اجلوزي ص٦١ص



 

  

  

 
 

 

   .)١()  عن تفسريهم ما وِجد إليه سبيلفال يعدل، العرب الفصحاء على احلقيقة
عن عبدالرمحن بن غنم األشعري قال حدثين أبو عـامر ـ أو أبومالـك ـ     

ليكونن من أميت أقوام يستحلِّون  ":  يقول   واهللا ما كذبين مسع النيب        )٢(األشعري
  ٤( واحلرير واخلمر واملعازف     )٣(اِحلر(    لَـمأقوام إىل جنب ع وليرتلَن )ـرو )٥ح  ي

فيبيتـهم  ، ارجع إلينا غداً  :  فيقولون )٨(يأتيهم حلاجة   ،  هلم )٧( بسارحة   )٦(عليهم

                              
  .٣٦٣ ص٣إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن القيم ج)  ١(
لكن وقع عند أيب داود من ، هكذا رواه أكثر احلفاظ عن هشام بن عمار بالشك (:قال ابن حجر)  ٢(

: بغري شك وعند ابن حبان بسنده إىل عبدالرمحن بن غنم         " حدثين أبو مالك  "رواية بشر بن بكر     
وعلى تقدير أن يكون احملفـوظ هـو الـشك       " أنه مسع أبا عامر وأبا مالك األشعريني يقوالن       "

وقد ترجح أنه عن أيب مالك األشـعري وهـو صـحايب            ).  ال يضر  فالشك يف اسم الصحايب   
  ).٥٧ـ ٥٦ ص١٠فتح الباري ج: انظر) مشهور

)٣  ()؛ النهايـة يف  ٥٧ ص١٠فتح الباري ج: انظر. (هو الفرج يعين ارتكاب الفرج بغري حله): اِحلر
  ).٥٨ ص٢؛ لسان العرب ج٣٦٦ ص١غريب احلديث واألثر ج

: انظر. (فتح الزاي وهي اآلت املالهي من الدفوف وغريها مما يضرب بهمجع معزفة ب): املعازف()  ٤(
 ٤؛ لسان العـرب ج    ٢٣٠ ص ٣؛ النهاية يف غريب احلديث واألثر ج      ٥٧ ص ١٠فتح الباري ج  

 ١؛ إغاثـة اللـهفان البـن القـيم ج         ٥٣٥ ص ١١؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج     ٣٢٧ص
  ).٣٩٢ص

  ).٥٧ ص١٠فتح الباري ج: انظر. (يل وقيل رأس اجلبلالعلَم هو اجلبل العا). إىل جنب علم()  ٥(
املرجع الـسابق  : انظر. (إذ السارحة ال بد هلا من حافظ، هو الراعي بقرينة املقام): يروح عليهم()  ٦(

  ).٥٧ ص١٠ج
املرجـع  . (املاشية اليت تسرح بالغداة إىل رعيها وتروح أي ترجع بالعشي إىل مألفها): بسارحة()  ٧(

  ).٥٧ ص١٠السابق ج
املرجع . (كذا فيه حبذف الفاعل أيضاً بتقدير اآليت أو الراعي أو احملتاج أو الرجل): يأتيهم حلاجة()  ٨(

  ).٥٨ ص١٠السابق ج



  

  

  

 
  

 

 

   .)٣(")٢(وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامـة،  ويضع العلم)١(اهللا
وقد ثبت يف صحيح البخاري وغريه أن النيب        : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

      واحلرير واخل مر واملعازف على وجه الذم هلم وأن اهللا  ذكر الذين يستحلون اِحلر
واملعازف هي آالت اللهو عند أهل      . فدل هذا احلديث على حترمي املعازف     . معاقبهم

   .)٤() وهذا اسم يتناول هذه اآلآلت كلها، اللغة

                              
إن كان العلم جبالً فيدكدكه وإن كـان بنـاء   : وقال ابن بطال، أي يوقعه عليهم): فيبتهم اهللا()  ١(

  ).٥٨ ص١٠املرجع السابق ج. (فيهدمه وحنو ذلك
أو من قـوم  ، يريد ممن مل يهلك يف البيات املذكور) وميسخ آخرين قردة وخنازير إىل يوم القيامة()  ٢(

  ).٥٨ ص١٠املرجع السابق ج. (آخرين غري هؤالء الذين بيتوا
 ٦أخرجه البخاري تعليقاً يف كتاب األشربة باب ما جاء فيمن يستحل اخلمر ويسميه بغري امسـه ج )  ٣(

ود بسند متصل خمتصراً ايف كتاب اللباس باب ما جاء يف اخلز حـديث              ؛ وأخرجه أبو دا   ٢٤٣ص
؛ وأخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت باب العقوبات حـديث رقـم             ٣١٩ ص ٤ج) ٤٠٣٩(رقم  

) وهذا إسناد صـحيح ( وقال ابن القيم عن إسناد احلديث عند ابن ماجه ١٣٣٣ ص ٢ج) ٤٠٢٠(
واآلآلت : (م ابن تيمية عن رواية البخاري     ؛ وقال شيخ اإلسال   )٣٩٢ ص ١إغاثة اللهفان ج  : انظر(

انظـر  ). (امللهية قد صح فيها ما رواه البخاري يف صحيحه تعليقاً جمزوماً به داخـالً يف شـرطه                
هذا حـديث صـحيح     : (وكذا قال ابن القيم   ). ٢٩٤ ص ١االستقامة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج     

 ١إغاثـة اللـهفان ج    : انظـر ). (ماً به وعلقه تعليقاً جمزو  ، أخرجه البخاري يف صحيحه حمتجاً به     
  ).٣٨٩ص

  .٣٩٢ ص١؛ وانظر إغاثة اللهفان ج٥٣٥ ص١١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

   .)١(واألئمة األربعة رمحهم اهللا متفقون على حترمي املعازف 
   .)٢(اح للنساء والصبيان لكن رخص العلماء بالدف يف األعراس واألفر

   :)٣( ـ املعاكسات اهلاتفية ٣٥
 : لقد ورد النهي عن خضوع املرأة بالقول قال تعاىل        

                            

                              
 بتحقيق الدكتور حممد رشاد سامل طبـع  ٤٣٩ ص٣انظر منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(

 ١٠٥لطرب للشيخ حممد ناصر الـدين األلبـاين ص  حترمي آالت ا، هـ١٤١١جامعة اإلمام ـ الثانية  
جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة        : وانظر يف حكم الغناء   . هـ١٤٢٢طبع دار الصديق الثانية     

؛ إغاثة اللهفان يف مـصائد    ٤٣٩ ص ٣؛ منهاج السنة النبوية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج        ٥٣٥ ص ١١ج
؛ تفسري القرآن العظـيم البـن   ٢٨٤ اجلوزي ص؛ تلبيس إبليس البن٣٤٤ ص١الشيطان البن القيم ج  

؛ جمموع فتاوى مساحة الـشيخ عبـدالعزيز   ١١٨ ص ١؛ غذاء األلباب للسفاريين ج    ٤٢٦ ص ٣كثري ج 
  .؛ حترمي آالت الطرب للشيخ حممد ناصر الدين األلباين٤٢٣ ص٣ابن باز ج

لـسماحة  ؛ جمموع فتاوى ومقاالت متنوعـة  ١٦٣ ص٢٨انظر جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ج)  ٢(
  .مجع وترتيب الدكتور حممد بن سعد الشويعر. ٤٢٥ ص٣الشيخ عبدالعزيز بن باز ج

وقد جيد موافقـة  ، مصطلح شائع يطلق ويراد به استخدام اهلاتف يف البحث عن عالقة مع اجلنس اآلخر)  ٣(
وقد يكون هلذه الكلمة أصل لغوي من عكس يعكس عكساً الشيء قلبه رد آخـره علـى                 . أو ممانعة 

املعجـم  : انظر. (معاكس مضاد ومعاكسة مصدر عاكسه    . وله وعاكس يعاكس معاكسة راده ومانعة     أ
م بدون ذكـر  ١٩٨٩تاريخ الطبع . ٨٥٧العريب األساسي ـ املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ص 

 ـ طبـع دار املـشرق ـ بـريوت ـ الثانيـة        ٥٢٢رقم الطبعة؛ معجم املنجد يف اللغة واإلعالم ص
 طبع مكتبة دار احليـاة ـ بـريوت    ١٧٤ ص٤معجم منت اللغة  ألمحد رضا ج. م١٩٨٦العشرون و

  ).م١٩٦٠



  

  

  

 
  

 

 

   )١(.   

واخلضوع بالقول هو التحدث بكالم لني يطمع أهل الفـسق والنفـاق            
  .)٢(فيها

فكيف مبن تتحدث   . وإذا كانت قد يت عن لني الكالم فقط مع الرجال         
مبا ال يليق من كلمات احلب والغزل فهذا وال شك أشد حترمياً وقـد جـاء يف                 

مية واإلفتاء عن   من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العل     ) ١٦٧٤٦(الفتوى رقم   
، وأشد املنكرات، هذا من أعظم احملرمات: (الصداقة بني الرجال والنساء ما نصه  

فال جيوز للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من حمارمها أو العكـس؛ ألن              
   .)٣() ذلك وسيلة إىل الفتنة والوقوع يف الفاحشة

 الفتـوى رقـم              وعن العالقة بني الرجل واملرأة عن طريق اهلاتف جاء يف         
حيـرم  : (من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ما نصه        ) ١١٥٣٣(

ألن ذلك وسيلة إىل    ، التحدث إىل النساء بشهوة إال للزوجة أو ما ملكت اليمني         
   .)٤() وإىل وقوع الفساد وما كان كذلك فقد منع منه الشرع، الفتنة

                              
  .٣٢: جزء من اآلية، سورة األحزاب)  ١(
فتـوى رقـم   . ؛ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء٤٦٤ ص٣تفسري القرآن العظيم ج: انظر)  ٢(

  .٢٢٢ ص١٧ج) ٣٢٢٩(
  .٦٧ ص١٧ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء جفتاوى اللجنة الد)  ٣(
  .٥٢ ص١٧املرجع السابق ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  :واج ـ عالقة الفتاة بشاب قبل الز٣٦
وهو منكر عظيم وقد قيدت بقبل الزواج ألن هذا قد يكون موجوداً بني              
بعض الفتيات وإال إن وجد بعد الزواج فهو منكر أيضاً قال شيخ اإلسالم ابـن           

وينظر منها مـا لـيس      ، حبيث خيلو ا  ، وكذلك مؤاخاة املرأة األجنبية   : (تيمية
   .)١() لألجنيب أن ينظره حرام باتفاق املسلمني

ذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء حيث جـاء يف             وه
عن حكم الشرع يف الصداقة بني املرأة والرجل الـذي          ) ١٦٧٤٦(الفتوى رقم   

فال جيوز  ، وأشد احملرمات ، هذا من أعظم املنكرات   : (ليس من حمارمها ما نصه    
ألن ذلك وسيلة   للمرأة أن تصادق الرجال الذين ليسوا من حمارمها أو العكس؛           

   .)٢() إىل الفتنة والوقوع يف الفاحشة
  ):غرف الدردشة( ـ منكرات اإلنترنت ٣٧

وغرف الدردشة هي غرف التحادث من خالل شبكة اإلنترنـت وهـذه       
غرف يتم احلوار فيها بالصوت والـصورة والكتابـة         : الغرف على ثالثة أنواع   

وغرف يتم احلوار فيها    ، وهذه هي أخطرها ألا تكشف عورات البيوت وأهلها       
   .)٣(وغرف يتم احلوار فيها بالكتابة فقط ، بالصوت والكتابة فقط

                              
  .٥٤٦ ص١١جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ١(
  .٦٧ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ٢(
  .هـ١٤٢٤شعبان ) ٥٣(نشرة احلسبة العدد : انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

وتكمن خطورة مثل هذه الغرف يف أا جتمع الكثري مـن النـاس علـى             
  ..اختالف طبائعهم ومذاهبهم وديانام وثقافام

وهي فرصة لبعض ضعاف اإلميان من الرجال والنساء إلقامة عالقات عرب           
هاز إذ فيها حيدث ما حيدث عرب جهاز اهلاتف بل قد يكون أشد وقـد               هذا اجل 

اشتهر وانتشر إقامة مثل هذه العالقات وقد ال يكتفي بالعالقة عربه فقط بل متتد              
إىل لقاءات حمرمة بعد التعارف السابق عن طريقه وهو ما يؤدي إىل وقوعها يف              

قات احملرمة بني اجلنسني    احلرام وقد سبق وبينا من الفتاوى عن حكم إقامة العال         
   .)١(سواء عن طريق اهلاتف أو غريه ما يغين عن اإلعادة 

  
 

                              
  .٣١٢ـ ٣١١ص : انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  

 

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

وقبل الدخول يف حتليل استبانة احملتسبني واحملتسبات حـول أصـناف           
فهذه نبذة موجزة عن طريقة إعداد اسـتبانة        ، نساء يف العصر احلاضر   منكرات ال 

  :وتوزيعها ومنهج التحليل املتبع فيها، احملتسبني واحملتسبات
هذه الدراسة دف إىل تقومي االحتساب على النساء يف العصر احلاضر           

  :بطريقة علمية وقد قمت بإعداد استبانة مكونة من سبعة عناصر هي
يشتمل هذا اجلزء على إحدى وسبعني عبارة مـن         : أصناف املنكرات  -١

  :املنكرات مقسمة إىل ثالثة أقسام
  .منكرات عقدية وتشتمل على ست عشرة عبارة  )أ (
 . منكرات تعبدية وتشتمل على ست عشرة عبارة  )ب (

 . منكرات أخالقية وتشتمل على تسع وثالثني عبارة  )ج (

  .اتحيوي هذا اجلزء تسعة وعشرين سبباً للمنكر: أسباب املنكرات -٢
يشتمل هذا اجلزء علـى مثانيـة       : مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة     -٣

 .وعشرين عبارة

: العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب على النساء يف العـصر احلاضـر            -٤
 .يشتمل هذا اجلزء على عشرين عبارة

يشتمل هذا اجلزء على ست  : الوسائل املستخدمة يف احلسبة على النساء      -٥
 .ن وسائل غري مباشرةوسائل مباشرة ومثا



 

  

  

 
 

 

ويشتمل هذا اجلزء على    : األساليب اليت تستخدم يف احلسبة على النساء       -٦
 .اثين عشرة عبارة

يشتمل هذا اجلزء على اثنني     : املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات     -٧
 .وعشرين معوقاً

  
  :عينة الدراسة

النحـو   مفردة موزعني على     ١٥٠وتتكون عينة احملتسبني واحملتسبات من      
  :التايل

 مفردة من أعضاء الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عـن            ٥٠ -
ال سيما من هلم صلة بأماكن وجود النساء مثل األسـواق           . املنكر

  .وامعات املدرسية
 مفردة من املشرفات التربويات واملدرسات يف املـدارس الثانويـة           ٥٠ -

ـ    . للبنات بالرياض  شوائياً حبـسب اجلهـات     واليت مت اختيارها ع
مشـال  : اجلغرافية  حيث مت تقسيم مدينة الرياض إىل أربعة أقـسام          

  .وجنوب وشرق وغرب
 مفردة من املدرسات واملشرفات بأقسام الطالبات يف جامعيت اإلمام          ٥٠ -

وكلييت التربيـة واآلداب    ، وامللك سعود ، حممد بن سعود اإلسالمية   
 .للبنات بالرياض



  

  

  

 
  

 

 

  )١(اجلدول رقم 
  

  وزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب اجلهات اليت يعملون فيهات
  

 النسبة املئوية التكرار ةـــهـجـال م

 ٣٣,٣ ٥٠ حمتسبو هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ١

  ٣٣,٣  ٥٠  حمتسبات املرحلة اجلامعية  ٢

  ٣٣,٣  ٥٠  حمتسبات املرحلة الثانوية  ٣

 ١٠٠ ١٥٠ اموع

  
 :سبني واحملتسبات حبسب اجلهات توزيع احملت-١

أعاله توزيع احملتسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ١(يوضح اجلدول رقم    
اجلهات اليت ينتمون إليها، وقد جاء التوزيع متساوياً حيث بلغت نسبة املنتسبني            

، وحمتسبات املرحلـة اجلامعيـة   ٣٣,٣هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر   
٣٣,٣٣٣,٣ الثانوية ، وحمتسبات املرحلة.  

  



 

  

  

 
 

 

  
  )٢(اجلدول رقم 

  
  توزيع احملتسبني واحملتسبات  حبسب اجلنس

  

 النسبة املئوية التكرار اجلنس م

 ٣٣,٣ ٥٠ الذكور ١

  ٦٦,٦  ١٠٠  اإلناث  ٢

 ١٠٠ ١٥٠ اموع

  
  : توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب اجلنس-٢

سبات الذين أجابوا   أعاله توزيع احملتسبني واحملت   ) ٢(يوضح اجلدول رقم    
، بينما بلغت نـسبة  ٣٣,٣على أسئلة اإلستبانة وقد بلغت نسبة الذكور منهم  

  .٦٦,٦اإلناث 
  



  

  

  

 
  

 

 

  
  )٣(اجلدول رقم 

  
  توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب املؤهالت العلمية

  

 النسبة املئوية التكرار املؤهالت العلمية م

 ٧ ١٠ ثانوي فأقل ١

  ٥٨  ٨٧  جامعي  ٢

  ٢٥  ٣٧  جلامعيفوق ا  ٣

  ١٠  ١٦  غري حمدد  ٤

 ١٠٠ ١٥٠ اموع

  
  : توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب املؤهل العلمي-٣

أعاله توزيع احملتسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٣(يوضح اجلدول رقم    
، ونسبة احلاصـلني    ٥٨املؤهل العلمي، فقد بلغت نسبة اجلامعيني واجلامعيات        

ويالحظ ارتفاع  . ١٠الذين مل حيددوا مؤهلهم     ، و ٢٥على ما فوق اجلامعي     



 

  

  

 
 

 

نسبة احلاصلني على مؤهالت جامعية وعليا بني أهل احلسبة إذ تبلـغ نـسبتهم            
وهذا مؤشر يدل على وعي من يقومون مبهمـة االحتـساب          . ٨٣جمتمعني      

وتأهيلهم العلمي مما يكسب البحث مصداقية أكثر حيث ينعكس ذلك على فهم 
وهو يؤكد ما سبق ذكره     . جابة عليها بصورة علمية ومنطقية    األسئلة ومن مث اإل   

  .يف مبحث السمات العامة للمحتسبني واحملتسبات من حتليهم بسمة العلم
  

  )٤(اجلدول رقم 
  توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب الوظائف

  
 النسبة املئوية التكرار الوظيفة م

 ١٥ ٢٣ الوظائف اإلدارية ١

  ١٥  ٢٢  الوظائف الدعوية  ٢

  ٥٣  ٨٠  الوظائف التعليمية  ٣

  ٧  ١١  الوظائف األخرى  ٤

  ١٠  ١٤  غري حمدد  ٥

 ١٠٠ ١٥٠ اموع



  

  

  

 
  

 

 

  : توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب الوظيفة-٤
أعاله توزيع احملتسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٤(يوضح اجلدول رقم    

  :الوظائف اليت يتقلدوا، وجاءت النتائج كالتايل

، والوظــائف   ١٥ذين يتقلـدون وظـائف إداريـة        بلغت نسبة ال  
والذين مل  . ٧ والوظائف األخرى    ٥٣، والوظائف التعليمية    ١٥الدعـوية  

  .١٠حيددوا وظائفهم
وقد تدل هذه النتيجة على أن ميارس االحتساب من رجـال الرئاسـة             
العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر من غري املتخصصني فقد يكلـف             

أو أن هناك نقص يف الكـوادر أو شـح يف وظـائف             ، لبعض يف غري مهامهم   ا
أما يف املدارس واجلامعات ففيه داللة على أن من ميارس االحتساب من            ، احلسبة

دل على ذلك نسبة    . املتطوعات أو ممن يكلفن ضمن عملهن اإلداري والتعليمي       
  . فقط١٥الوظائف الدعوية واليت بلغت 



 

  

  

 
 

 

  
  )٥(اجلدول رقم 

  
  وزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب الفئة العمريةت

  

 النسبة املئوية التكرار الفئة العمرية م

 ٤ ٦  سنة فأقل٢٠من  ١

  ٨٤  ١٢٥   سنة٤٠ إىل ٢١من   ٢

  ٥  ٨   سنة٦٠ إىل ٤١من   ٣

  ٧  ١١  مل جييبوا  ٤

 ١٠٠ ١٥٠ اموع

  
  : توزيع احملتسبني واحملتسبات حبسب الفئة العمرية-٥

أعاله توزيع احملتسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٥(جلدول رقم   يوضح ا 
  :الفئات العمرية، وجاءت النتائج كالتايل

، والـذين   ٤ سنة فأقـل     ٢٠بلغت نسبة الذين تتراوح أعمارهم من       



  

  

  

 
  

 

 

، والذين تتراوح أعمارهم ما بـني     ٨٤ سنة   ٤٠-٢١تتراوح أعمارهم ما بني     
 أهـل احلـسبة تتـراوح       ويالحظ أن الغالبية العظمى من    . ٥ سنة   ٦٠-٤١

 سنة إضافة إىل من تقل أعمارهم عن العشرين وهذا          ٤٠-٢١أعمارهم ما بني      
يدل على أن فئة الشباب هي اليت تتوىل اإلرشاد والتوجيه إىل جـادة الطريـق               

  . مل جييبوا على هذا السؤال٧بينما .  من العينة٩٠حيث قاربت نسبتهم 
  منهج حتليل املعلومات
 االستبانات من العينة قمت بفرزها وإدخال البيانـات يف     بعد أن مت مجع   

جهاز احلاسب اآليل ملعاجلتها إحصائيا وقد متت املعاجلة اإلحصائية باسـتخدام           
واسـتخراج   SPSSبرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم اإلنسانية املعروف باسم        

النتـائج  عدد من اجلداول اإلحصائية للمساعدة يف حتليل البيانات والوصول إىل           
املرجوة، ومن أهم الطرق واملصطلحات اإلحصائية املستخدمة يف إعداد اجلداول          

  :والتحليل ما يلي
وهي اجلداول التكرارية اليت مت فيها تفريغ املعلومات املتعلقة         : التكرارات -١

بعينة الدراسة من حيث العمر واجلنس واملؤهالت العلميـة وجهـات           
  .يف مجيع اجلداول) ك(ر باحلرف وقد رمزت للتكرا. اخل.. )١(العمل

وهي النسبة بني عددين حيث يقسم العدد اجلزئي علـى          : النسبة املئوية  -٢

                              
 طبـع  ١١٩املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية للدكتور صاحل بن محد العـساف ص : انظر)  ١(

  .هـ١٤١٦، مكتبة العبيكان األوىل



 

  

  

 
 

 

اموع الكلي ويكون خارج القسمة مضروب يف مائة هو نسبة العدد            
اجلزئي إىل العدد الكلي وقد استخدمت النسبة املئوية ملعرفة تكـرارات           

وقد قمت بتقريب النسب    . ةإجابات العينة وتكرارات وصف أفراد العين     
وكـذلك مت   ، ٠,٥املئوية ألقرب عدد صحيح للكسور اليت تزيد عن         

 .٠,٥إمهال النسب املئوية اليت تقل عن 

ويعرف باملعدل وحيصل عليه بتقسيم جمموع القـيم        : املتوسط احلسايب  -٣
 : ويرمز هلذه الطريقة إحصائيا باملعادلة التالية)١(على عددها 

    مج س      
  -------   =م 

      ن       
  .املتوسط احلسايب= حيث إن م 

  .أية قيمة يرد ذكرها يف البيانات= س   
  .جمموع القيم الواردة يف البيانات=    مج س  

  .عدد القيم= ن   
وقد استخدمت هذه املعادلة للحصول على القيمة اليت أعطتـها العينـة     

 .للعبارات الواردة يف االستبانة

                              
  .١٢٣ص، املرجع السابق: انظر)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

خدم هذا االختبار ملعرفة وقياس الفرق بني متوسـطني       است): ت(اختبار   -٤
أو معاملني وذلك للحصول على مستوى الداللة اإلحصائية للفرق وفق          

 :املعادلة التالية

     متوسط الفرق
  ------------ = ت 

  اخلطأ املعياري للفروق      
  م ف                  

  ---------= وبتعبري رياضي فإن ت 
  ٢مج ح                  
  )١-ن(ت       

  متوسط الفرق=   حيث أن م ف 
  .جمموع مربعات احنرافات الفروق=   ٢مج ح

  )١(عدد أفراد العينة =   ن

يطبق عندما يكون اهلدف تقرير ما إذا كان هناك فـروق           : حتليل التباين  -٥
وقد اسـتخدم يف  . )٢(ذات داللة إحصائية بني ثالث متوسطات أو أكثر  

                              
  .١٤٠ص، املرجع السابق: انظر)  ١(
  .١٤٦ص ، انظر املرجع السابق)  ٢(



 

  

  

 
 

 

 .ء العينة حول حماور االستبانةهذه الدراسة ملعرفة داللة الفروق بني آرا

واستخدم لقياس درجة الفروق بني آراء العينة يف احملـور          : اختبار شيفيه  -٦
 .املعني من حيث درجة املوافقة

وهو اجلذر التربيعي للتباين ومت حسابه وفق الترتيب        : االحنراف املعياري  -٧
 :التايل

  .ترتيب القيم ترتيبا تصاعديا أو تنازليا -
 .سايب للقيمحساب املتوسط احل -

زيادة أو نقصاً بني كل قيمة وبـني        ) االحنراف(حساب الفرق    -
 .املتوسط احلسايب للقيم

دون اعتبار إلشارة الزيادة   ) أي ضرا يف نفسها   (تربيع كل قيمة     -
 .أو النقص

 .مجع حاصل التربيع -

حساب التباين وهو قسمة جمموع حاصل التربيع علـى عـدد            -
  .)١(احلاالت

أي عدد  ) ١ –ن  ( درجة احلرية باملعادلة التالية وهي       حتدد: درجة احلرية  -٨
وجيب أن تكون العينتان املقاستان متـساويتني   . أفراد العينة ناقص واحد   

                              
  .١٣٠ص، انظر املرجع السابق)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

  . )١() ١ –أي عدد التكرارات . (يف حجمهما

للحصول على القيمة االحتمالية إذ يعين القيمة اليت تدل     : مستوى الداللة  -٩
 ومستوى الداللـة ال يتجـاوز يف        على أعلى احتمال للوقوع يف اخلطأ     

أي أن درجة االختالف احلاصلة     ) ٠,٠٥ (٥و  ) ٠,٠١ (١الغالب  
أي . ٩٩,٠٩ و   ٩٥بني اجلماعتني اليت يراد معرفتهما يتراوح ما بني         

 وأن احلكم الذي مت التوصل إليه يتمشى مع         ٩٥أن يؤكد الثقة بنسبة     
  .)٢(الواقع متاماً 

 املقياس لقياس الفروق بني آراء العينة يف        استخدم هذا : اختبار توكي  -١٠
 .احملور املعني من حيث درجة املوافقة أو الرفض

                              
طبع دار اآلفـاق ـ   ، ١٧٤ليل يف البحث االجتماعي لعمر معن خليل صاملوضوعية والتح: انظر)  ١(

  .م١٩٨٣بريوت 
  .١٧٤ص، املرجع السابق: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

  

 )٦(جدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول املنكرات العقدية املوجودة لدى النساء 
 يف العصر احلاضر

 موعا دريأال  رفض متاماًأ غري موافق موافق موافق جداً
 أصناف املنكرات  م

  ك  ك  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ١٤٨ ١٢ ١٧ ٢٦ ٣٩ ٣٥ ٥٢ ٢٦ ٣٨ ١ ٢ االستغاثة ودعاء غري اهللا ١

التوسل جباه األنبياء  ٢
 والصاحلني

١٠٠ ١٤٥ ١٢ ١٨ ٢٢ ٣٢ ٤١ ٦٠ ٢١ ٣١ ٣ ٤ 

 ١٠٠ ١٤٦ ١٤ ٢١ ٢٩ ٤٢ ٤٣ ٦٣ ١٢ ١٧ ٢ ٣ الغلو يف قبور الصاحلني ٣

 ١٠٠ ١٤٤ ١٧ ٢٤ ٣٠ ٤٣ ٣٧ ٥٥ ١٣ ١٨ ٣ ٤ الذبح لغري اهللا ٤

 ١٠٠ ١٤٩ ٣ ٥ ٥ ٨ ٩ ١٤ ٦٤ ٩٤ ١٩ ٢٨ )التشاؤم بشئ معني(التطري  ٥

٦ 
اهلزل بشئ فيه ذكر اهللا تعاىل أو 
القرءان أو الرسول صلى اهللا 
عليه وسلم بقصد إضحاك 

  )مثل النكت(الناس 

٨٩ ١٩ ٢٩ 
 
٦٠ 

 

١٠٠ ١٥٠ ٣ ٥ ١١ ١٧ ٧ ١٠ 

االستهزاء والسخرية  ٧
احلني والصاحلات يف بالص

 لباسهم أو هيئتهم

١٠٠ ١٥٠ ١ ١ ٣ ٥ ٢ ٣ ٥١ ٧٦ ٤٣ ٦٥ 



  

  

  

 
  

 

 

الذهاب إىل السحرة  ٨
 واملشعوذين والكهنة

١٠٠ ١٥٠ ٧ ١٠ ٥ ٨ ٣ ٥ ٥٩ ٨٨ ٢٦ ٣٩ 

تصديق املنجمني ومتابعة  ٩
 األبراج

١٠٠ ١٤٧ ١٠ ١٥ ٧ ١٠ ٨ ١١ ٥٢ ٧٧ ٢٣ ٣٤ 

 ١٠٠ ١٤٨ ١٦ ٢٣ ١٢ ١٨ ٢٨ ٤٢ ٣٣ ٤٩ ١١ ١٦ تعليق التمائم ١٠

 ١٠٠ ١٤٨ ٦ ٩ ١٢ ١٧ ٢٥ ٣٧ ٤٥ ٦٧ ١٢ ١٨ احللف بغري اهللا ١١

التشبه بالكفار يف أعيادهم  ١٢
 )مثل عيد احلب(

١٠٠ ١٤٦ - - ٤ ٦ ٢ ٣ ٥٢ ٧٦ ٤٢ ٦١ 

مشاركة الكفار يف أعيادهم  ١٣
 حبضورها أو التهنئة ا

١٠٠ ١٤٩ ١٣ ٢٠ ٩ ١٣ ١٢ ١٨ ٤٩ ٧٣ ١٧ ٢٥ 

لرحال زيارة املقابر وشد ا ١٤
 إليها

١٠٠ ١٤٩ ٢٠ ٢٩ ٢٢ ٣٣ ٣٩ ٥٩ ١٢ ١٨ ٧ ١٠ 

اجلزع عند املصائب بالنياحة  ١٥
وضرب الوجوه والتذمر من 

 قضاء اهللا تعاىل

١٠٠ ١٤٩ ٥ ٨ ٨ ١٢ ١٣ ١٩ ٥٠ ٧٥ ٢٤ ٣٥ 

عراض عن تعلم العلم اإل ١٦
الشرعي الواجب وجوبا 

 عينيا

١٠٠ ١٤٩ ٥ ٧ ٥ ٨ ١٤ ٢١ ٤٥ ٦٧ ٣١ ٤٦ 



 

  

  

 
 

 

ومت سؤاهلم عـن    ،  من املنكرات على عينة احملتسبني واحملتسبات      لقد مت عرض عدد   
مدى موافقتهم من عدمها حول وجودها لدى النساء يف العصر احلاضر وكنت قد             

، منكـرات تعبديـة   ، قسمت أصناف املنكرات إىل ثالثة أصناف منكرات عقدية       
 وجود  يوضح آراء احملتسبني واحملتسبات حول    ) ٦(منكرات أخالقية واجلدول رقم     

  :تلك املنكرات بني النساء يف العصر احلاضر
  

  :املنكرات العقدية: أوالً
  : ـ االستغاثة ودعاء غري اهللا١

على وجود منكر االستغاثة ودعاء غري      ) عدم موافقتهم ( من أفراد العينة     ٣٥أبدى  
 ٢٧بينما أبدى أكثر مـن الربـع        ، )رفضهم التام  (٢٦وأبدى  ، اهللا بني النساء  

  ).بال أدري (١٢وأجاب ، على وجودها بني النساء) مموافقته(

 من العينة ال يوافقون على وجود هذا املنكر بـني النـساء يف    ٦١وهنا نلحظ أن    
  .العصر احلاضر

  : ـ التوسل جباه األنبياء والصاحلني٢
على وجود منكر التوسل جباه األنبياء      ) بعدم املوافقة ( من العينة    ٤١جاءت إجابة   

بينما جاءت إجابة حوايل الربع ، لوجودها) بالرفض التام (٢٢ وأجاب ،والصاحلني
٢٤ موافق جداً (بدرجة  .  باملوافقة (   ٣وكانت نسبتهم ،) وكانـت  ) وموافـق



  

  

  

 
  

 

 

  ).بال أدري (١٢ وأجاب ٢١نسبتهم 

 ال يوافقون على وجود هذا املنكر بـني النـساء يف            ٦٣ويتبني أن النسبة الكبرية     
  .العصر احلاضر

  :لغلو يف قبور الصاحلني ـ ا٣
،  من أفراد العينة عدم املوافقة على وجود منكر الغلو يف قبور الصاحلني            ٤٣أبدى  

موافق (أو  ) موافق( املوافقة بدرجة    ١٤بينما رأى   ، وجوده) رفضوا متاماً  (٢٩و
  ).بال أدري (١٤وأجاب ) جداً

ن على وجود منكر الغلو  ال يوافقو٧٢أيضاً يتضح أن غالبية أفراد العينة ويشكلون 
  .يف قبور الصاحلني بني النساء يف العصر احلاضر

  : ـ الذبح لغري اهللا٤
،  من احملتسبني واحملتسبات عدم املوافقة على وجود منكر الذبح لغري اهللا           ٣٧يرى  

أو ) موافـق ( املوافقة بدرجة    ١٦بينما يرى   ،  وجوده رفضاً تاماً   ٣٠) ويرفض(
  ).بال أدري (١٧وجاءت إجابة ، هعلى وجود) موافق جداً(

فبلغت نسبة عدم املوافقني على وجود منكر الذبح لغري اهللا بني النساء يف العـصر               
  . وهذه نسبة كبرية٦٩احلاضر 

  ):التشاؤم بشيء معني( ـ التطير ٥
على وجود منكر التطري بـني  ) موافق( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة    ٦٤أبدى  



 

  

  

 
 

 

عـدم   (١٤بينما يـرى    ،  من العينة  ١٩) موافق جداً (بدرجة  ووافقهم  ، النساء
  ).بال أدري (٣وأجاب ، لوجود هذا املنكر) الرفض التام(أو ) املوافقة

 يرون وجود منكر التطير     ٨٣يتضح من إجابات أفراد العينة أن الغالبية ويشكلون         
  .بني النساء يف العصر احلاضر

بقصد إضحاك أو القرآن أو الرسول ـ اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل  ٦
  ):مثل النكت(الناس 

على وجود منكر اهلزل    ) موافق( من احملتسبني واحملتسبات املوافقة بدرجة       ٦٠يرى  
ويوافقهم ، بقصد إضحاك الناسبشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرآن أو الرسول

١٩      ١١ذلك  ) يرفض(بينما  ، )موافق جداً ( على هذا الرأي بدرجة  ٧ منهم و 
  ).بال أدري( أجابوا ٣و، على وجود هذا املنكر) ال توافق(

 يرون وجود منكر اهلزل     ٧٩ويظهر لنا أن نسبة كبرية من أفراد العينة ويشكلون          
  .بقصد إضحاك الناسبشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرآن أو الرسول

  : أو هيئتهم ـ االستهزاء والسخرية بالصاحلني والصاحلات يف لباسهم٧
على وجود منكـر االسـتهزاء والـسخرية    ) موافق( باملوافقة بدرجة ٥١أجاب  

 مـن العينـة     ٤٣ووافقهم يف ذلك    ، بالصاحلني والصاحلات يف لباسهم أو هيئتهم     
لوجود ) بالرفض التام  (٣و، )بعدم املوافقة  (٢بينما أجاب   ، )موافق جداً (بدرجة  

  ).بال أدري(ا  أجابو١و، هذا املنكر بني النساء



  

  

  

 
  

 

 

 من أفراد العينة يوافقون على وجود هذا املنكر بني النساء يف العصر             ٩٤يتضح أن   
  .احلاضر

  : ـ الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة٨
على وجود منكر الذهاب إىل     ) موافق( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥٩أبدى  

بينما ،  من العينة  ٢٦) وافق جداً م(ووافقهم بدرجة   ، السحرة واملشعوذين والكهنة  
  ).ال يدرون (٧و، )بالرفض (٥و، )بعدم املوافقة( منهم ٣جاءت إجابة 

هنا نلحظ أن نسبة املوافقني على وجود منكر الذهاب إىل الـسحرة واملـشعوذين         
  .٨٥والكهنة بلغت 

  : ـ تصديق املنجمني ومتابعة األبراج٩
على وجود منكـر تـصديق    ) موافق( بدرجة    من أفراد العينة باملوافقة    ٥٢أجاب  

، )موافق جداً ( من العينة بدرجة     ٢٣ووافقهم يف ذلك    ، املنجمني ومتابعة األبراج  
على وجود هـذا  ) بالرفض التام (٧و) بعدم املوافقة( منهم ٨بينما جاءت إجابة    

  ).بال أدري( أجابوا ١٠و، املنكر

  .٧٥ني النساء يف العصر احلاضر   بلغت نسبة املوافقني على وجود هذا املنكر ب
  : ـ تعليق التمائم١٠

ويـوافقهم  ، على وجود منكر تعليق التمائم    ) موافق( من العينة بدرجة     ٣٣يوافق  
١١        ٢٨بينما خيالف هذا الرأي     ). موافق جداً ( من العينة على هذا الرأي بدرجة 



 

  

  

 
 

 

بـال  ( من العينة ١٦وجاءت إجابة   ). بالرفض التام  (١٢و، )بعدم املوافقة (منهم  
  ).أدري

٤٤              من أفراد العينة يوافقون على وجود منكر تعليق التمائم بني النساء يف العصر 
  .احلاضر

  :ـ احللف بغري اهللا١١
، على وجود منكر احللف بغـري اهللا      ) موافق( من العينة بدرجة     ٤٥جاءت موافقة   

 ٢٥ءت إجابـة    بينما جـا  ،  من أفراد العينة   ١٢) موافق جداً (ووافقهم بدرجة   
  ).ال يدرون (٦وجود هذا املنكر و) يرفضون متاماً (١٢و) بعدم املوافقة(

  . يوافقون على وجود منكر احللف بغري اهللا٥٧نالحظ أن أكثر من نصف العينة 
  ):عيد احلب( ـ التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل ١٢

 التشبه بالكفار يف    على وجود منكر  ) موافق( من العينة موافقتهم بدرجة      ٥٢أبدى  
بينما جاءت اإلجابة   ،  من أفراد العينة   ٤٢) موافق جداً (ووافقهم بدرجة   ، أعيادهم

  .٤) والرفض(،  فقط٢من ) بعدم املوافقة(

 وهي نسبة   ٩٤بلغت نسبة املوافقني على وجود منكر التشبه بالكفار يف أعيادهم           
  .كبرية جداً إذ متثل الغالبية

  :يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا ـ مشاركة الكفار ١٣
 من أفراد العينة باملوافقة على وجود منكر مشاركة الكفار يف أعيادهم            ٤٩أجاب  



  

  

  

 
  

 

 

بينما ) موافق جداً( من العينة بدرجة  ١٧ووافقهم يف ذلك    ، حبضورها أو التهنئة ا   
  ).يبال أدر (١٣وأجاب ، )بالرفض التام (٩و) بعدم املوافقة (١٢جاءت إجابة 

 باملوافقة على وجود منكر مشاركة الكفار يف أعيادهم ٦٦نالحظ أنه كانت إجابة 
  .حبضورها أو التهنئة ا

  : ـ زيارة املقابر وشد الرحال إليها١٤
على وجود منكر زيارة املقابر وشد الرحـال        ) عدم املوافقة ( من العينة    ٣٩يرى  
 على  ١٢حوايل    ) يوافق( بينما   ، من العينة  ٢٢) رفضاً تاماً (ويرفض ذلك   ، إليها

وأجـاب حـوايل    ). موافق جداً ( أجابوا باملوافقة بدرجة     ٧و. وجود هذا املنكر  
  ).بال أدري (٢٠اخلمس 

،  ال توافق على وجود منكر زيارة املقابر وشد الرحال إليهـا ٦١يالحظ أن نسبة   
، بكونه منكراً أجابوا بال أدري وقد يكون ذلك بسبب العلم ٢٠أيضاً مخس العينة 

  .وأيضاً عدم مساح السلطات ذا البلد وفقهم اهللا بذلك
وضرب الوجوه والتذمر من قـضاء اهللا  ،  ـ اجلزع عند املصائب بالنياحة ١٥

  :تعاىل
،  من العينة موافقتهم على وجود منكر اجلزع عند املصائب بالنياحـة           ٥٠أبدى  

) موافق جداً ( يف ذلك بدرجة     ووافقهم، وضرب الوجوه والتذمر من قضاء اهللا تعاىل      
بالرفض  (٨و، )بعدم املوافقة ( منهم   ١٣بينما جاءت إجابة    ، ٢٤حوايل الربع   



 

  

  

 
 

 

  ).ال يدرون (٥و، )التام
، لقد كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر اجلزع عند املـصائب بالنياحـة             

  . من العينة٧٤وضرب الوجوه والتذمر من قضاء اهللا تعاىل 
  :عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياًـ اإلعراض ١٦

على وجود منكر اإلعراض عن ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة ٤٥أجاب 
 من العينة بدرجة    ٣١ووافقهم يف ذلك    ، تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً     

) رفض التام ال(وجاء  ، ١٤) غري موافق (بينما خالفهم الرأي بدرجة     ، )موافق جداً (
  ).ال يدرون( فإم ٥أما ،  فقط٥من 

لقد كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر اإلعراض عن تعلم العلم الـشرعي              
  . من أفراد العينة٧٦الواجب وجوباً عينياً 

  



  

  

  

 
  

 

 

  مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات العقدية
  باختالف اجلنس

  
  )٧(اجلدول رقم 

  
متوسط 
 الفرق

القيمة 
 االحتمالية

قيمة 
 "ت"

االحنراف 
 املعياري

 اجلنس العدد املتوسط
نوع 

  املنكرات
 ذكر ٤٢ ٣,٦١ ٠,٥٩

١,٥٣٤ ١٢٨ ٠,١٦ 
  أنثى  ٨٩  ٣,٤٥  ٠,٥٣

منكرات 
 عقدية

  
أعاله أنه ال توجد اختالفـات بـني آراء         ) ٧(يتضح من اجلدول رقم     

كرات العقدية باختالف اجلنس، حيث أنه      احملتسبني واحملتسبات حول وجود املن    
ال توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني تلك اآلراء حيث يتفق اجلميع             

  .على وجود أو عدم وجود تلك املنكرات بني النساء يف العصر احلاضر



 

  

  

 
 

 

  

 )٨(اجلدول رقم 

ترتيب املنكرات العقدية حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا 
 ء عينة احملتسبني واحملتسباتراآل

االحنراف  الترتيب  م املنكرات العقدية املتوسط

االستهزاء والسخرية بالصاحلني  ٤,٣٣ ٠,٧٤ األول
 والصاحلات يف لباسهم أو هيئتهم

١ 

مثل عيد (التشبه بالكفار يف أعيادهم  ٤,٣٢ ٠,٧١ الثاين
 )احلب

٢ 
 ٣  واملشعوذين والكهنةالذهاب إىل السحرة ٣,٩٢ ١,٠٥ الرابع

عراض عن تعلم العلم الشرعي اإل ٣,٩٢ ١,٠٥ اخلامس
٤ االواجب وجوبا عيني 

 ٥ )التشاؤم بشئ معني(التطري  ٣,٨٩ ٠,٨٩ السادس

 ٣,٨٠ ٠,٩٩ السابع
اهلزل بشئ فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرءان 
أو الرسول صلى اهللا عليه وسلم بقصد 

 )مثل النكت(إضحاك الناس 

٦ 

اجلزع عند املصائب بالنياحة وضرب  ٣,٧٩ ١,٠٦ الثامن
 الوجوه والتذمر من قضاء اهللا تعاىل

٧ 
 ٨ تصديق املنجمني ومتابعة األبراج ٣,٧١ ١,١٩ التاسع

مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو  ٣,٤٧ ١,٢٦ العاشر
 التهنئة ا

٩ 

 ١٠ احللف بغري اهللا ٣,٤٦ ١,٠٥ ادي عشراحل
 ١١ تعليق  التمائم ٣,١١ ١,٢٣ ثاين عشرال



  

  

  

 
  

 

 

 ١٢ التوسل جباه األنبياء والصاحلني ٢,٨ ١,٠٠ ثالث عشرال
 ١٣ االستغاثة ودعاء غري اهللا ٢,٧٩ ١,٠٠ رابع عشرال
 ١٤ زيارة املقابر وشد الرحال إليها ٢,٦٤ ١,١٣ امس عشراخل
 ١٥ الغلو يف قبور الصاحلني ٢,٥٨ ٠,٩٥ سادس عشرال
 ١٦ الذبح لغري اهللا ٢,٥٥ ١,٠٠ سابع عشرال



 

  

  

 
 

 

ترتيب املنكرات العقدية حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آلراء          
  عينة احملتسبني واحملتسبات

  
ترتيب متوسطات املنكرات العقدية وقد جـاء       ) ٨(يوضح اجلدول رقم    

يف أول القائمة وجود منكر االستهزاء والسخرية بالـصاحلني والـصاحلات يف            
، وقد كانت   )مثل عيد احلب  (م وهيئتهم، تاله التشبه بالكفار يف أعيادهم        لباسه

  ).موافق جداً(املوافقة على هذه املنكرات متيل إىل املوافقة بدرجة 
فهـي  ) موافـق (أما املنكرات اليت جاءت املوافقة على وجودها بدرجة        

  :على التوايل
  .الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة -
 .لم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياًاإلعراض عن تع -

 ). معنيءالتشاؤم بشي(التطري  -

اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرءان أو الرسول صـلي اهللا            -
 .عليه وسلم بقصد إضحاك الناس

اجلزع عند املصائب بالنياحة وضرب الوجوه والتذمر من قضاء          -
 .اهللا تعاىل

 .تصديق املنجمني ومتابعة األبراج -



  

  

  

 
  

 

 

 .ركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة امشا -

 .احللف بغري اهللا -

 .تعليق التمائم -

أما املنكرات العقدية اليت مل يوافق احملتسبون على وجودها فقد جـاءت            
  :مرتبة على التوايل كما يلي

  .االستغاثة ودعاء غري اهللا -
 .التوسل جباه األنبياء والصاحلني -

 .هازيارة املقابر وشد الرحال إلي -

 .الغلو يف قبور الصاحلني -

 .الذبح لغري اهللا -

يتضح من هذا الترتيب أن املنكرات املتعلقة بالعقيدة واليت قد تصل إىل             
الشرك، اتفق اجلميع على عدم وجودها بني النساء، وقد يعود السبب يف ذلـك    
إىل أن مثل هذه األحكام ال ختفى على الناس يف هذا البلـد اململكـة العربيـة                 

ية بسبب قوة مناهج التعليم اليت تركز على تعليم النـاس مـا يـنفعهم               السعود
واجتناب ما يضرهم وخاصة يف العقيدة اليت تدرس منذ املرحلة االبتدائية وفيها             
بيان ألنواع الشرك من أجل حتذير الناس منه، باإلضافة إىل جهود الدعاة البارزة             

  .اليت حتذر من مثل هذه املنكرات



 

  

  

 
 

 

  

 )٩(جدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول املنكرات التعبدية املوجودة لدى النساء 
 يف العصر احلاضر

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاماً
غري 
 موافق

 موافق
موافق 
 جداً

 ك  ك % ك % ك % ك % ك %

 م أصناف املنكرات

عدم غسل الكفني مع  ٢٣ ١٥ ٤١ ٢٨ ٢٩ ٢٠ ١٤ ٩ ٤١ ٢٨ ١٤٨ ١٠٠
 ند الوضوءالذراعني ع

١ 

٣٠ ٢٠ ٦١ ٤١ ١٧ ١١ ١٢ ٨ ٢٩ ٢٠ ١٤٩ ١٠٠ 
خري االغتسال من احليض أت

أو النفاس مما يترتب عليه 
 فوات بعض الصلوات

٢ 

٢٢ ١٥ ٦٠ ٣٩ ٢٢ ١٥ ١٠ ٧ ٣٦ ٢٤ ١٥٠ ١٠٠ 
خري االغتسال من اجلنابة مما أت

يترتب عليه فوات بعض 
 الصلوات

٣ 

 ٤ ك الصالةتر ٢٢ ١٥ ٨٤ ٥٧ ١٦ ١١ ١٥ ١٠ ١١ ٧ ١٤٨ ١٠٠

 ٥ خري الصالة عن وقتهاأت ٦٩ ٤٧ ٧١ ٤٨ ٣ ٢ ٤ ٢ ١ ١ ١٤٨ ١٠٠

عدم اخلشوع والطمأنينة يف  ٨٥ ٥٧ ٥٥ ٣٧ ٣ ٢ ٢ ١ ٥ ٣ ١٥٠ ١٠٠
 الصالة

٦ 



  

  

  

 
  

 

 

 ٧ عدم إخراج زكاة املال ٢٨ ١٩ ٥٦ ٣٨ ٢٢ ١٥ ٩ ٦ ٣٢ ٢٢ ١٤٧ ١٠٠

 ٨ ترك الصيام ٥ ٣ ٣٩ ٢٧ ٥٤ ٣٧ ٢١ ١٤ ٢٨ ١٩ ١٤٧ ١٠٠

٨٨ ٥٩ ٥١ ٣٤ ٢ ١ ٤ ٣ ٤ ٣ ١٤٩ ١٠٠ 
عدم حفظ الصيام من 
األشياء احملرمة كالغيبة 

 والنميمة
٩ 

 ١٠ عدم قضاء الصيام الفائت ١٠ ٧ ٥١ ٣٤ ٤٦ ٣١ ١٤ ٩ ٢٨ ١٩ ١٤٩ ١٠٠

خري قضاء الصيام دون عذر أت ٢٥ ١٧ ٨٠ ٥٤ ٢٠ ١٣ ٧ ٥ ١٧ ١١ ١٤٩ ١٠٠
 إىل رمضان آخر

١١ 

 ١٢ ري احلج دون عذرخأت ٦٤ ٤٤ ٦٠ ٤٠ ١١ ٧ ٣  ٢ ١١ ٧ ١٤٩ ١٠٠

 ١٣ الطواف دون طهارة ٥ ٣ ٣٤ ٢٣ ٣٩ ٢٦ ١٣ ٩ ٥٧ ٣٩ ١٤٨ ١٠٠

مزامحة الرجال يف الطواف  ٦١ ٤١ ٦٨ ٤٥ ١١ ٧ ٤ ٣ ٦ ٤ ١٥٠ ١٠٠
 والرمي وغريها

١٤ 

املزامحة عند تقبيل احلجر  ٥٠ ٣٣ ٧٣ ٤٩ ١٧ ١١ ٤ ٣ ٦ ٤ ١٥٠ ١٠٠
 األسود

١٥ 

لبس النقاب والقفازين حال  ٢٨ ١٩ ٧٩ ٥٣ ٢٦ ١٧ ٦ ٤ ١٠ ٧ ١٤٩ ١٠٠
 اإلحرام

١٦ 



 

  

  

 
 

 

  :املنكرات التعبدية: ثانياً
آراء احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات التعبديـة        ) ٩(يوضح اجلدول رقم    

  :لدى النساء وجاءت اآلراء كالتايل
  
  : ـ عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء١

ود منكر عدم غسل الكفـني مـع         من أفراد العينة باملوافقة على وج      ٢٨أجاب  
بينما جاءت  ، ١٥) موافق جداً (ووافقهم يف ذلك بدرجة     ، الذراعني عند الوضوء  

ورمبا ). بال أدري  (٢٨وأجاب  ، )بالرفض التام  (٩و) بعدم املوافقة  (٢٠إجابة  
، لكون هذا املنكر قد ال يتيسر مشاهدته) بال أدري(تعود هذه النسبة الكبرية لإلجابة 

  .ذا كانت احملتسب عليهن قد أبدين للمحتسبات عدم علمهن بوجوب ذلكإال إ
  
  : ـ تأخري االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتب عليه فوات بعض الصلوات٢

على وجود منكر تأخري االغتسال من احليض ) موافقتهم( من أفراد العينة ٤١أبدى 
موافـق  (هم يف ذلك بدرجة ووافق، أو النفاس مما يترتب عليه فوات بعض الصلوات  

بـالرفض   (٨و) بعدم املوافقـة   (١١بينما جاءت إجابة    ،  من العينة  ٢٠) جداً
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٢٠أما اخلمس املتبقي ). التام

 من العينة توافق على وجود منكر تأخري االغتسال من احليض ٦١نالحظ أن نسبة   



  

  

  

 
  

 

 

  .واتأو النفاس مما يترتب عليه فوات بعض الصل
  : ـ تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليه فوات بعض الصلوات٣

على وجود منكر تأخري االغتسال من اجلنابة       ) باملوافقة( من أفراد العينة     ٣٩أجاب  
 من العينة بدرجـة     ١٥ووافقهم يف ذلك    ، مما يترتب عليه فوات بعض الصلوات     

أمـا  ، التام لذلك ) بالرفض (٧ و )بعدم املوافقة  (١٥بينما أجاب   ) موافق جداً (
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٢٤حوايل الربع 

يف هذا املنكر واللذين قبله إذ تراوحت       ) بال أدري (يالحظ ارتفاع نسبة من أجابوا      
ورمبا يعود ذلك ألن هذا شأن خاص يصعب االطالع عليه          ، ما بني اخلمس والربع   

عرفته إال من خالل املعايشة اليوميـة  وال ميكن م  ، من قبل النساء ناهيك عن الرجال     
  .الدائمة أو اإلخبار عنه من قبل النساء أنفسهن

  
  : ـ ترك الصالة٤

ووافقهم يف ذلك   ، على وجود منكر ترك الصالة    ) موافقتهم( من العينة    ٥٧أبدى  
١٥   موافق جداً ( بدرجة( ،    ١١بينما جاءت إجابة) ١٠و،        )بعدم املوافقة 

  ).بال أدري (٧وأجاب . )بالرفض التام(

بني النساء  ،  توافق على وجود منكر ترك الصالة      ٧٢كانت النسبة العظمى ومتثل     
  .يف العصر احلاضر 



 

  

  

 
 

 

  : ـ تأخري الصالة عن وقتها٥
 من العينة على وجود منكر تأخري الـصالة      ٤٨من قبل   ) باملوافقة(جاءت اإلجابة   

بينما ، )موافق جداً (لى ذلك بدرجة     املوافقة ع  ٤٧ويرى مثلهم تقريباً    ، عن وقتها 
 أجابوا  ١و،   أجابوا بالرفض التام   ٢و،  فقط ٢على ذلك   ) عدم املوافقة (يرى  

  ).بال أدري(

 منهم يوافقون على وجود منكر تأخري ٩٥اتضح من خالل إجابات أفراد العينة أن 
  .الصالة عن وقتها

  
  : ـ عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة٦

على وجود منكر عدم اخلـشوع  ) موافق جداً(العينة املوافقة بدرجة   من   ٥٧يرى  
 ٢بينما يـرى  ، ٣٧) موافق(ويوافقهم هذا الرأي بدرجة   ، والطمأنينة يف الصالة  

  ).ال يدرون (٣و، )بالرفض متاماً (١و، على ذلك) عدم املوافقة(فقط 

 ٨٧ الصالة كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر عدم اخلشوع والطمأنينة يف
  .من أفراد العينة

  
  : ـ عدم إخراج زكاة املال٧

،  من أفراد العينة موافقتهم على وجود منكر عدم إخراج زكـاة املـال  ٣٨أبدى  



  

  

  

 
  

 

 

بعدم ( منهم   ١٥بينما جاءت إجابة    ، )موافق جداً ( بدرجة   ١٩ووافقهم يف ذلك    
  ).ال يدرون (٢٢وأكثر من اخلمس ، )بالرفض التام (٦و) املوافقة

لصعوبة التحقق من وجود هـذا   ) بال أدري (ورمبا تعود النسبة الكبرية فيمن أجابوا       
أو رمبا تعود هذه النـسبة      ، إذ يتعذر معرفة من أخرج الزكاة ممن مل خيرجها        ، املنكر

الكبرية لعدم تكليف الشرحية املبحوثة ذا الركن إذ أا مـن شـرحية الطالبـات               
هن املكلفون بذلك شرعاً من اآلبـاء واألخـوان         ومعظمهن يقوم على اإلنفاق علي    

  .وال توجد لدى معظمهن أموال خاصة ن جتب فيها الزكاة، واألزواج
  
  : ـ ترك الصيام٨

،     على وجود منكـر تـرك الـصيام       ) بعدم املوافقة ( من أفراد العينة     ٣٧أجاب  
بدرجة  ويوافق   ٢٧بينما يوافق على وجوده     ، ذلك رفضاً تاماً  ) يرفضون (١٤و
  ).بال أدري (١٩وجاءت إجابة ، ٣) موافق جداً(

،  بعدم املوافقة على وجود منكر ترك الـصيام      ٥١كانت إجابة قرابة نصف العينة      
وهذا قد يدل واهللا أعلم على عدم تفشي هـذا         ) بال أدري ( كانت إجابتهم    ١٩و

هرون اهتمامـاً   املنكر إما لكون الصيام شهراً واحداً يف السنة واملسلمون عموماً يظ          
وقد يكون هذا األمر من األمور اخلاصة بالعبد واليت ال يعلمها إال اهللا عز              ، كبرياً به 

  .وجل
  



 

  

  

 
 

 

  : ـ عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة٩
على وجود منكر عـدم     ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٩أجاب  

) موافق(ووافق على ذلك بدرجة     ، رمة كالغيبة والنميمة  حفظ الصيام من األشياء احمل    
٣٤  ١بينما جاءت اإلجابة بعدم املوافقة من       ،  من العينة بنسبة ) وبالرفض(،  فقط

  ).بال أدري (٣وأجاب ،  من العينة٣ضئيلة مل تتجاوز 

 منهم يرون وجود منكر عدم ٩٣يظهر من خالل إجابات احملتسبني واحملتسبات أن 
وهذه النسبة متثل غالبيـة أفـراد   . ام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة حفظ الصي 

  .العينة
  

  : ـ عدم قضاء الصيام الفائت١٠
،  من العينة موافقتهم على وجود منكر عدم قـضاء الـصيام الفائـت           ٣٤أبدى  

 مـن  ٣١على ذلك ) مل يوافق(بينما  ، )موافق جداً ( بدرجة   ٧ووافقهم يف ذلك    
ورمبا . ١٩حوايل اخلمس ) بال أدري( منهم وأجاب ٩رفضاً تاماً ) هورفض(العينة 

 لعدم القدرة على ٥٩يعود السبب يف ارتفاع نسبة عدم املوافقة والرفض وال أدري 
  .تتبع ومراقبة من عليهن قضاء الصيام

  
  



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر١١
ود منكر تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل        على وج ) املوافقة( من العينة    ٥٤يرى  

بينما يـرى  ،  من العينة١٧) موافق جداً(ويرى نفس الرأي بدرجة     ، رمضان آخر 
١٣) ويرفضه(، )عدم املوافقة (٥ ، ١١أما مفإ )ال يدرون.(  

كانت نسبة املوافقني على وجود منكر تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمـضان              
  .عينة من أفراد ال٧١آخر 

  
  : ـ تأخري احلج دون عذر١٢

على وجود منكر تأخري احلج     ) موافق جداً ( من العينة موافقتهم بدرجة      ٤٤أبدى  
 ٧على ذلك ) ال يوافق(بينما ، )موافق( بدرجة ٤٠ويوافقهم يف ذلك ، دون عذر

  ).بال أدري (٧وأجاب ، ٢) ويرفضه(
ج دون عذر كانت كبرية إذ يتضح أن نسبة من يوافقون على وجود منكر تأخري احل      

  . من العينة٨٤بلغت 
  : ـ الطواف دون طهارة١٣

، عن وجود منكر الطواف دون طهـارة      ) بال أدري ( من أفراد العينة     ٣٩أجاب  
بينما أجـاب   ، ٩) ورفض وجوده (، ٢٦على وجوده   ) بعدم املوافقة (وأجاب  

وقد .  فقط٣) جداًموافق (وأجاب باملوافقة بدرجة  ، ٢٣على وجوده   ) باملوافقة(



 

  

  

 
 

 

، يعود السبب يف ارتفاع نسبة من أجابوا بال أدري لتعذر معرفة طهـارة الطائفـة              
وكذلك يفترض معرفة الطائفة لوجوب شرط الوضوء حال القيام بالطواف حـول           

  .الكعبة
  

  : ـ مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها١٤
محة الرجـال يف الطـواف      على وجود منكر مزا   ) موافقتهم( من العينة    ٤٥أبدى  

عدم  (٧بينما أبدى ، )موافق جداً( بدرجة ٤١ووافقهم يف ذلك . والرمي وغريها
  ).اليدرون( فإم ٤أما ، ٣) رفضه(و، على ذلك) املوافقة

 يوافقون على وجود منكـر مزامحـة        ٨٦نالحظ أن غالبية أفراد العينة ونسبتهم       
نكر مشاهد إذ تتساهل بعض النـساء       وهو م ، الرجال يف الطواف والرمي وغريها    

  .بذلك فتزاحم الرجال ظناً منهن أن بذلك متعبدات هللا
  

  : ـ املزامحة عند تقبيل احلجر األسود١٥
، على وجود منكر املزامحة عند تقبيل احلجر األسود       ) املوافقة( من العينة    ٤٩يرى  

عدم  (١١ى          بينما ير ،  من العينة  ٣٣) موافق جداً (ويوافقهم يف ذلك بدرجة     
  ).بال أدري( أجابوا ٤أما ، ٣) ويرفضه(، على ذلك) املوافقة

 توافق على وجـود منكـر       ٨٢نالحظ أيضاً أن نسبة كبرية من أفراد العينة تبلغ          
  .املزامحة عند تقبيل احلجر األسود



  

  

  

 
  

 

 

  
  : ـ لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام١٦

ى وجود منكر لبس النقاب والقفازين حال عل) باملوافقة( من أفراد العينة ٥٣أجاب 
بينما أجاب ،  من العينة١٩) موافق جداً(ووافقهم على هذا الرأي بدرجة ، اإلحرام

١٧) بعدم املوافقة( ،٤و) بالرفض التام (٧و) بال أدري.(  

 لوجود هـذه    ٧٠ورمبا يعود السبب يف ارتفاع نسبة املوافقة على ذلك أكثر من            
ها بني النساء حال اإلحرام وعدم اإلملام بتفاصيل احلكم الـشرعي           املخالفة وانتشار 

  .لكيفية إحرام املرأة



 

  

  

 
 

 

  مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات التعبدية
  باختالف اجلنس

  
  )١٠(اجلدول رقم 

  
متوسط 

 الفرق
ــة  القيم
 االحتمالية

ــة  قيم
 "ت"

االحنراف 
 املعياري

 نساجل العدد املتوسط
نــوع  
 املنكرات

 ذكر ٤٢ ٣,٦٢ ٠,٧٧
- ٠,٠٨١ ٠,٩٣٦ 

  أنثى  ٨٩  ٣,٦٢  ٠,٥٨
منكرات 

 تعبدية

  
أعاله أنه ال توجد اختالفات بني آراء احملتـسبني         ) ١٠(يتضح من اجلدول رقم     

واحملتسبات حول وجود املنكرات التعبدية حيث أنه ال توجد فروق جوهريـة            
 آرائهم حول وجود أو عدم وجود تلـك         ذات داللة إحصائية ويتفق اجلميع يف     
  .املنكرات بني النساء يف العصر احلاضر



  

  

  

 
  

 

 

  

 )١١(اجلدول رقم 

ب املنكرات التعبدية لدى النساء يف العصر احلاضر حسب املتوسط يترت
 احلسايب واالحنراف املعياري وفقا الراء عينة احملتسبني واحملتسبات

     

 الترتيب
االحنراف 
 املعياري

  م املنكرات التعبدية طاملتوس

 ٤,٤٤ ٠,٨٧ األول
عدم حفظ الصيام من األشـياء احملرمـة        

 كالغيبة والنميمة
١ 

 ٢ عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة ٤,٤٢ ٠,٨٨ الثاين

 ٣  الصالة عن وقتهاتأخري ٤,٣٧ ٠,٧٢ الثالث

 ٤,١٦ ٠,٩٦ الرابع
مزامحة الرجـال يف الطـواف والرمـي       

 وغريها
٤ 

 ٥  احلج دون عذرتأخري ٤,٠٩ ١,١٢ اخلامس

 ٦ املزامحة عند تقبيل احلجر األسود ٤,٠٥ ٠,٩٦ السادس

 ٧ لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام ٣,٧٣ ١,٠٣ السابع



 

  

  

 
 

 

 ٨ ترك الصالة ٣,٦١ ١,٠٩ الثامن

 ٣,٦ ١,١٧ التاسع
 قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان       تأخري
 آخر

٩ 

 ٣,٣٤ ١,٤٠ العاشر
ن احليض أو النفاس مما      االغتسال م  تأخري

 يترتب عليه فوات بعض الصلوات
١٠ 

 ١١ عدم إخراج زكاة املال ٣,٢٧ ١,٤٢ ادي عشراحل

 ٣,١٥ ١,٤٢ ثاين عشرال
 االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليه   تأخري

 فوات بعض الصلوات
١٢ 

 ١٣ عدم قضاء الصيام الفائت ٣,٠١ ١,٢١ ثالث عشرال

 ٢,٩٤ ١,٤٥ رابع عشرال
غسل الكفني مع الـذراعني عنـد       عدم  

 الوضوء
١٤ 

امس اخل
 عشر

 ١٥ ترك الصيام ٢,٨١ ١,١٣

سادس ال
 عشر

 ١٦ الطواف دون طهارة ٢,٤٤ ١,٣٠



  

  

  

 
  

 

 

ترتيب املنكرات التعبدية حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آلراء          
  احملتسبني واحملتسباتعينة 

  
نكرات التعبدية عنـد النـساء يف       أعاله ترتيب امل  ) ١١(يتضح من اجلدول رقم     

العصر احلاضر حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري طبقا آلراء احملتسبني          
على وجـود املنكـرات     ) موافق جداً (واحملتسبات، فقد جاءت املوافقة بدرجة      

  :التالية
  .عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة -
 .الصالةعدم اخلشوع والطمأنينة يف  -

 .تأخري الصالة عن وقتها -

 .مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها -

 .تأخري احلج دون عذر -

 .املزامحة عند تقبيل احلجر األسود -

  
أما املنكرات التالية فقد جاءت املوافقة على وجودها من قبـل عينـة             

  :وهي) موافق(احملتسبني واحملتسبات بدرجة 
  .املبس النقاب والقفازين حال اإلحر -



 

  

  

 
 

 

 .ترك الصالة -

 .تأخري قضاء الصيام إىل رمضان آخر -

تأخري االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتب عليـه فـوات             -
 .بعض الصلوات

 .عدم إخراج زكاة املال -

تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتـب عليـه فـوات بعـض              -
 .الصلوات

 .عدم قضاء الصيام الفائت -

  
 عينة احملتسبني واحملتـسبات بعـدم       أما املنكرات التالية فقد جاءت آراء     

  :املوافقة على وجودها بني النساء يف العصر احلاضر وهي
  .عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء -
 .ترك الصيام -

 .الطواف دون طهارة -



  

  

  

 
  

 

 

  

 )١٢(جدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول املنكرات األخالقية املوجودة لدى 
 اضرالنساء يف العصر احل

  

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاما
غري 
 موافق

 موافق
موافق 

 جداً

 ك  ك  ك  ك  ك   ك 

 م أصناف املنكرات

 أماملبس املالبس الفاضحة  ١٠٢ ٧٦ ٤٠ ٢٧ ١  ١ ٧ ٥ - - ١٥٠ ١٠٠
 النساء

١  

 أماملبس املالبس الفاضحة  ٦٩ ٤٧ ٦٤ ٤٣ ٧ ٥ ٦ ٥ - - ١٤٦ ١٠٠
 احملارم

٢ 

 الرجال أمامكشف الوجه  ٥٥ ٣٧ ٧٢ ٤٨ ١٣ ٩ ٨ ٥ ٢ ١ ١٥٠ ١٠٠
 األجانب

٣ 

التساهل بغطاء الوجه بلبس  ١٠٠ ٦٨ ٣٩ ٢٦ ٤ ٣ ٥ ٣ - - ١٤٨ ١٠٠
 النقاب الواسع

٤ 

التساهل بغطاء الوجه بوضع  ٩٤ ٦٢ ٤٧ ٣٢ ٤ ٣ ٤ ٣ - - ١٤٩ ١٠٠
وضع جزء من غطاء (اللثام 

٥ 



 

  

  

 
 

 

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاما
غري 
 موافق

 موافق
موافق 

 جداً

 ك  ك  ك  ك  ك   ك 

 م أصناف املنكرات

نف الوجه على الفم واأل
 )فقط

لبس العباءة والطرحة اليت  ١٠٦ ٧١ ٣٦ ٢٤ ٣ ٢ ٤ ٣ - - ١٤٩ ١٠٠
 فيها زينة

٦ 

 ٧ منص احلواجب ٩٥ ٦٤ ٤٦ ٣١ ١ ١ ٦ ٤ - - ١٤٨ ١٠٠

 ٨ تفليج األسنان ١٨ ١٢ ٣٩ ٢٦ ٣١ ٢١ ١٣ ٩ ٤٨ ٣٢ ١٤٩ ١٠٠

 ٩ وشر األسنان ١٧ ١٢ ٤٢ ٢٨ ٢٥ ١٧ ١١ ٧ ٥٣ ٣٦ ١٤٨ ١٠٠

 ١٠ وصل الشعر بغريه ٣٢ ٢٢ ٦١ ٤٢ ٢٢ ١٥ ٦ ٤ ٢٥ ١٧ ١٤٦ ١٠٠

 ١١ التصوير ٩١ ٦١ ٥٢ ٣٥ ٣ ٢ ٢ ١  ١ ١ ١٤٩ ١٠٠

التعطر أثناء اخلروج من  ٨٤ ٥٦ ٥٥ ٣٧ ٤ ٣ ٤ ٣ ١ ١ ١٤٨ ١٠٠
 املرتل

١٣ 

العالج عند األطباء الرجال  ٧٧ ٥٣ ٥٤ ٣٧ ٥ ٣ ٥ ٣ ٦ ٤ ١٤٨ ١٠٠
 لغري حاجة

١٤ 

اخلروج إىل العمل يف  ٢٨ ١٩ ٦٩ ٤٦ ٢٩ ١٩ ٧ ٥ ١٦ ١١ ١٤٧ ١٠٠
 لطةاألماكن املخت

١٥ 



  

  

  

 
  

 

 

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاما
غري 
 موافق

 موافق
موافق 

 جداً

 ك  ك  ك  ك  ك   ك 

 م أصناف املنكرات

 ١٦ الغيبة ١٠٦ ٧٠ ٣٧ ٢٥ ١ ١ ٤ ٣ ١ ١ ١٤٩ ١٠٠

 ١٧ النميمة ٩٨ ٦٥ ٤٥ ٣٠ ١ ١ ٤ ٣ ١ ١ ١٤٩ ١٠٠

 ١٨ الكذب ٩٨ ٦٥ ٤٤ ٣٠ ١ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ١٤٩ ١٠٠

التشبه بالكافرات يف اللباس  ١٠٠ ٦٩ ٣٧ ٢٥ ٢ ١ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٤٦ ١٠٠
 واهليئة

١٩ 

ات يف عادات التشبه بالكافر ٩٢ ٦٣ ٤٤ ٣٠ ٣ ٢ ٤ ٣ ٣ ٢ ١٤٦ ١٠٠
 الزفاف

٢٠ 

التشبه بالرجال يف اهليئة  ٧٢ ٤٩ ٦٧ ٤٥ ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ١٤٨ ١٠٠
 )قصات الشعر واملشية(

٢١ 

االختالط بغري احملارم من  ٣٥ ٢٤ ٧٣ ٥٠ ١٥ ١٠ ٩ ٦ ١٤ ١٠ ١٤٦ ١٠٠
 األقارب

٢٢ 

االختالط بغري احملارم من  ٤٧ ٣٢ ٧١ ٤٨ ١١ ٨ ٨ ٥ ١٠ ٧ ١٤٧ ١٠٠
 اخلدم والسائقني

٢٣ 

 ٢٤ االختالط بالرجال األجانب ٣٢ ٢٢ ٦٧ ٤٥ ٢٢ ١٥ ١١ ٧ ١٦ ١١ ١٤٨ ١٠٠



 

  

  

 
 

 

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاما
غري 
 موافق

 موافق
موافق 

 جداً

 ك  ك  ك  ك  ك   ك 

 م أصناف املنكرات

 ٢٦ السفر بدون حمرم ٤٥ ٣٠ ٧٩ ٥٤ ١٤ ٩ ٥ ٣ ٦ ٤ ١٤٩ ١٠٠

السفر إىل بالد الكفار لغري  ٦٦ ٤٦ ٦٤ ٤٣ ٨ ٥ ٤ ٣ ٥ ٣ ١٤٧ ١٠٠
 حاجة

٢٧ 

النظر إىل الرجال األجانب  ٢٩ ٢٠ ٥٣ ٣٥ ١٧ ١١ ١٣ ٩ ٣٧ ٢٥ ١٤٩ ١٠٠
 بشهوة

٢٨ 

الركوب مع سائق غري حمرم  ٩١ ٦٠ ٥٤ ٣٦ ١ ١ ٤ ٣ - - ١٥٠ ١٠٠
 واخللوة معه

٢٩ 

اخلضوع ولني القول مـع      ٦٩ ٤٦ ٦٦ ٤٤ ٧ ٥ ٥ ٣ ٣ ٢ ١٥٠ ١٠٠
 الرجال األجانب

٣٠ 

 ٣١ )النشوز(عدم طاعة الزوج  ٤٣ ٢٩ ٧١ ٤٨ ٩ ٦ ٦ ٤ ١٩ ١٣ ١٤٨ ١٠٠

والد إســـناد تربيـــة األ ٧٨ ٥٢ ٦٢ ٤١ ٤ ٣ ٤ ٣ ٢ ١ ١٥٠ ١٠٠
 للخادمات األجنبيات

٣٢ 

 ٣٣ اإلعجاب بني الفتيات ٧٧ ٥٢ ٦٥ ٤٣ ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ١ ١٥٠ ١٠٠

متابعة األفالم واملسلسالت    ١٠٤ ٦٨ ٣٨ ٢٥ ١ ١ ٥ ٣ ٢ ٣ ١٥٠ ١٠٠
 واالت اهلابطة

٣٤ 



  

  

  

 
  

 

 

 دريأال  اموع
رفض أ

 متاما
غري 
 موافق

 موافق
موافق 

 جداً

 ك  ك  ك  ك  ك   ك 

 م أصناف املنكرات

 ٣٥ متابعة القنوات الفضائية ١٠٩ ٧٢ ٣٦ ٢٤ ١ ١ ٣ ٢ ١ ١ ١٥٠ ١٠٠

 ٣٦ مساع الغناء ١٠٦ ٧١ ٣٩ ٢٦ - - ٥ ٣ - - ١٥٠ ١٠٠

 ٣٧ املعاكسات اهلاتفية ٧٨ ٥٢ ٥٦ ٣٧ ٥ ٣ ٧ ٥ ٤ ٣ ١٥٠ ١٠٠

عالقة الفتاة بـشاب قبـل       ٤٨ ٣٢ ٧١ ٤٧ ٧ ٥ ١٠ ٧ ١٣ ٩ ١٤٩ ١٠٠
 الزواج

٣٨ 

غـرف  (منكرات اإلنترنت    ٦٤ ٤٣ ٥٥ ٣٧ ٣ ٢ ٥ ٣ ٢٢ ١٥ ١٤٩ ١٠٠
 )الدردشة

٣٩ 

  



 

  

  

 
 

 

  :املنكرات األخالقية: ثالثاً
أعاله آراء احملتسبني واحملتسبات حول املنكرات األخالقية ) ١٢(يوضح اجلدول رقم    

  :املوجودة لدى النساء يف العصر احلاضر وجاءت كالتايل
  : ـ لبس املالبس الفاضحة أمام النساء١

على وجود منكر لبس املالبس  ) موافق جداً ( من العينة موافقتهم بدرجة      ٦٧أبدى  
بينما جاءت  ، )موافق( بدرجة   ٢٧ الرأي   ووافقهم على هذا  ، الفاضحة أمام النساء  

ورمبـا  . ٥من قبل         ) والرفض التام (،  فقط ١من قبل   ) بعدم املوافقة (اإلجابة  
يكون السبب يف ارتفاع نسبة املوافقة على وجود هذا املنكر إلمكانية مالحظته من             

الت قبل أهل احلسبة وخاصة احملتسبات يف أماكن التجمعات النسائية العامة كاحلف          
  .واملناسبات وغريها من أماكن جتمع النساء

وهذه ظاهرة غريبة على جمتمعنا حيث كانت حترص النساء على اللبـاس الـساتر              
 من العينة وهي نسبة تدل على   ٩٤وقد بلغت نسبة املوافقني على وجوده       . احملتشم

  .حجم هذه الظاهرة
  : ـ لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم٢

على وجود منكر لـبس     ) موافق جداً (اد العينة باملوافقة بدرجة      من أفر  ٤٧أجاب  
،  من العينـة   ٤٣) موافق(ووافقهم يف ذلك بدرجة     ، املالبس الفاضحة أمام احملارم   

. ٥من قبـل      ) والرفض(،  فقط ٥من قبل   ) بعدم املوافقة (بينما جاءت اإلجابة    
يف ذلك للشبهة اليت     وهي نسبة كبرية وقد يعود السبب        ٩٠بلغت نسبة املوافقني    



  

  

  

 
  

 

 

تقع فيها بعض النساء من أنه جيوز لبس أي نوع من املالبس أمام احملارم فـيقعن يف            
وقـد  ، هذا احملظور ومثله املنكر الذي قبله وهو لبس املالبس الفاضحة أمام النساء           

   .)١(تقدم بيان احلكم الشرعي هلما 
  : ـ كشف الوجه أمام الرجال األجانب٣

 العينة املوافقة على وجود منكر كشف الوجه أمـام الرجـال             من أفراد  ٤٨يرى  
) ال يوافق ( من العينة بينما     ٣٧) موافق جداً (ويرى نفس الرأي بدرجة     ، األجانب

  ).بال أدري (١وأجاب . ٥رفضاً تاماً ) ويرفضه (٩على ذلك 
كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر كشف الوجه أمام الرجـال األجانـب      

٨٥   وهي من األمور املستجدة والغريبة على جمتمعنا       ، العينة وهي نسبة كبرية    من
اإلسالمي يف اململكة العربية السعودية وهي نتيجة محالت التغريب والغزو الفكري           

   .)٢(الذي تواجهه الفتاة املسلمة يف اململكة العربية السعودية 
  : ـ التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع٤

على وجود منكر التـساهل     ) موافق جداً (من العينة موافقتهم بدرجة      ٦٨أبدى  
بينمـا  ، )موافق( بدرجة ٢٦ووافقهم يف ذلك  ، بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع    

  . فقط٣) ورفض وجوده(على وجود هذا املنكر ) عدم موافقتهم( فقط ٣أبدى 

                              
  . من هذا البحث٢٤٩ ـ ٢٤٦انظر ص )  ١(
  .٤٤٣ ص٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج: انظر)  ٢(



 

  

  

 
 

 

لـبس النقـاب    كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر التساهل بغطاء الوجه ب          
  . من العينة وهو أمر مشاهد وحمدث أيضاً كسابقه٩٤الواسع نسبة كبرية إذ بلغت 

وضع جزء من غطاء الوجه على الفم ( ـ التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام  ٥
  ):واألنف فقط

على وجود منكر التساهل ) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة ٦٢أجاب 
بينمـا  ) موافـق ( بدرجة ٣٢ووافقهم على هذا الرأي  ، ضع اللثام بغطاء الوجه بو  
  . فقط٣) ورفض وجوده. ( فقط من العينة٣من ) بعدم املوافقة(جاءت اإلجابة 

 من ٩٤لقد بلغ من يوافقون على وجود منكر التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام   
  .أفراد العينة

  : ـ لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة٦
على وجود منكر لـبس    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٧١أبدى  

،  من العينة٢٤) موافق(ووافقهم على رأيهم بدرجة ، العباءة والطرحة اليت فيها زينة
  . فقط٢من ) وعدم املوافقة (٣من ) الرفض(بينما جاء 

 ٩٥ اليت فيها زينة فبلغت نسبة من يوافقون على وجود منكر لبس العباءة والطرحة
  .وهم ميثلون غالبية العينة

  : ـ منص احلواجب٧
على وجود منكر منـص   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٤أجاب  



  

  

  

 
  

 

 

ال (بينما مل تتجاوز نسبة مـن  ، )موافق( بدرجة ٣١ووافقهم يف ذلك    ، احلواجب
  . فقط٤وجود هذا املنكر ) يرفضون( والذين ١) يوافقون

 وهي نسبة كبرية    ٩٥كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر منص احلواجب          
  .تدل على مدى انتشار هذا املنكر

  : ـ تفليج األسنان٨
وجاءت ، حول منكر تفليج األسنان   ) بال أدري ( من أفراد العينة     ٣٢جاءت إجابة   

) موافق جـداً  (ومن يوافقون بدرجة    ، ٢٦نسبة من يوافقون على وجوده حوايل       
١٢ ، ال يوافقون(بينما جاءت نسبة من ( ٢١على وجوده ومن )٩) يرفضون.  
  : ـ وشر األسنان١١

وأجـاب  ، عن وجود منكر وشر االسنان    ) بال أدري ( من أفراد العينة     ٣٦أجاب  
بينما أجـاب   ، ١٢) موافق جداً (وباملوافقة بدرجة   ، ٢٨باملوافقة على وجوده    

١٧) بعدم املوافقة (٧و) فض التامبالر.(  
حول وجود هذين املنكرين املـتعلقني      ) بال أدري (يالحظ ارتفاع نسبة من أجابوا      

ورمبا يعود ذلك إىل قلة من يقمن بالتفليج والوشر والختالف مقـاييس            ، باألسنان
اجلمال بني األزمان فما كان يعد من عالمات اجلمال يف األزمنة السابقة مل يعـد               

  .كذلك يف عصرنا احلاضر
  



 

  

  

 
 

 

  : وصل الشعر بغريهـ١٢
ووافقهم ،  من أفراد العينة موافقتهم على وجود منكر وصل الشعر بغريه          ٤٢أبدى  

) عدم موافقتهم  (١٥بينما أبدى   ،  من العينة  ٢٢) موافق جداً (على ذلك بدرجة    
  ).بال أدري( أجابوا ١٧و) رفضهم (٤و

  .صل الشعر بغريه املوافقة على وجود منكر و٦٤كانت إجابة حوايل ثلثي العينة 
  :ـ التصوير١٣

، على وجود منكر التصوير) موافق جداً( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة ٦١يرى 
 ٢علـى وجـوده     ) ال يوافق (بينما  ، )موافق( بدرجة   ٣٥ويوافقهم على ذلك    

  ).بال أدري( أجابوا ١و،  فقط١ذلك ) ويرفض(

وهـي  ،  من أفراد العينة   ٩٦كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر التصوير         
  .نسبة كبرية جداً إذ متثل غالبية أفراد العينة

  
  : ـ التعطر أثناء اخلروج من املنـزل١٤

على وجود منكر   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٦جاءت إجابة   
 بينما، )موافق( بدرجة ٣٧وشاطرهم هذا الرأي ، التعطر أثناء اخلروج من املنـزل   

،  من العينة٣) يرفضونه( والذين ٣على وجوده ) ال يوافقون(مل تتجاوز نسبة من 
  ).بال أدري (١وأجاب 



  

  

  

 
  

 

 

نالحظ ارتفاع نسبة من أجابوا باملوافقة على وجود منكر التعطر أثناء اخلروج مـن     
والواقع يؤيد ما ذهبوا إليه إذ يالحظ تساهل ،  من أفراد العينة٩٣املنـزل إذ بلغت 

مع أن األدلة اليت تدل علـى حترميـه      ، ء بذلك املنكر جهالً حبكمه أو إعراضاً      النسا
   .)١(صرحية وصحيحة وفيها وعيد شديد ملن تفعله 

  :ـ العالج عن األطباء الرجال لغري حاجة١٥
على وجود منكر العالج    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥٣أبدى  

 ٣٧)   موافق(ووافقهم على رأيهم هذا بدرجة      ، جةعند األطباء الرجال لغري حا    
بـالرفض   (٣و) غري موافـق ( إما بدرجة  ٣بينما خالفهم هذا الرأي     ، من العينة 

  . فقط٤) بال أدري(وأجاب ). التام
كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر العالج عند األطباء الرجال لغري حاجـة        

٩٠وكنا قد ، ساهل النساء وأولياء أمورهن بذلكوهذا يدل على ت،  من أفراد العينة
بينا أن عالج املرأة عند األطباء الرجال ال جيوز إال بشروط ذكرها العلماء منها أن               

وأن يكون من يتوىل ، وأال توجد طبيبة امرأة تستطيع عالجها ، يكون ذلك للضرورة  
ارا وإن تعذر   وأن يكون ذلك حبضور حمرم هلا أو امرأة من أق         ، عالجها مسلماً ديناً  

   .)٢(فممرضة 
  

                              
  . من هذا البحث٢٦٧انظر ص )  ١(
  . من هذا البحث٢٦٩ر انظ)  ٢(



 

  

  

 
 

 

  :ـ اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة١٦
على وجود منكر اخلروج ) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة      ١٩أجاب  

 مـن  ٤٦) موافق(وشاركهم الرأي نفسه بدرجة ، إىل العمل يف األماكن املختلطة    
 ٥و، على وجوده) بعدم املوافقة (١٩ بينما خالفهم يف ذلك حوايل اخلمس، العينة

  ).ال يدرون (١١و، )بالرفض التام(
  : ـ الغيبــة١٧

، على وجود منكر الغيبة   ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٧٠أبدى  
عـدم  ( فقد توزعت بني     ٥أما البقية   ) موافق( بدرجة   ٢٥ووافقهم هذا الرأي    

  ).ال أدري(و) املوافقة

وهي ،  باملوافقة على وجود منكر الغيبة٩٥جابة غالبية أفراد العينة ونسبتهم كانت إ
  .)١(من األمور املوجودة بكثرة وسببها إطالق اللسان مبا ال فائدة فيه 

  
  :ـ النميمة١٨

، على وجود منكر النميمة) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة ٦٥أجاب 
عـدم  ( ما بني ٤بينما كانت إجابة ) موافق(رجة  بد٣٠وشاطرهم الرأي نفسه    

  ).بال أدري (١وأجاب . لوجود هذا املنكر) الرفض التام(و) املوافقة

                              
  .٥٨٨ ص٢انظر الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

،  من أفراد العينة يوافقون على وجود منكر النميمة        ٩٥أيضاً نالحظ أن ما نسبته      
وهذا يدل على مدى    ، وهي نفس نسبة من أجابوا باملوافقة على وجود منكر الغيبة         

   .)١(نتشارمها يف أوساط النساء مع كوما من الكبائر ا
  : ـ الكـذب١٩

على وجود منكر   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٥جاءت إجابة   
 ٥بينما توزعت بقية العينة ، )موافق( بدرجة ٣٠وشاطرهم الرأي نفسه ، الكذب

  ).ال أدري(و) الرفض(بني 

ويالحظ نسبة من   .   من العينة  ٩٥لى وجود منكر الكذب     بلغت نسبة املوافقني ع   
على وجود هذا املنكر واملنكرين السابقني لـه الغيبة        ) موافق جداً (يوافقون بدرجة   

 وهو أمر خطري يدل على تساهل النساء به إما          ٦٥والنميمة إذ زادت عن الثلثني      
النفس جتعل فاعلتهما تتساهل    أو لغاية يف    ، لعدم العلم بالعقوبة الشديدة املترتبة عليها     

  .بفعلها
  : ـ التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة٢٠

على وجود منكر التـشبه     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٦٩يرى  
 بينما توزعت ٢٥) موافق(وترى الرأي نفسه بدرجة    ، بالكافرات يف اللباس واهليئة   

 فـضلت   ٢لوجود هذا املنكر و   ) والرفض التام (، )عدم املوافقة ( بني   ٤ما نسبته   

                              
  . من هذا البحث٢٧٥ ـ ٢٧٤انظر ص )  ١(



 

  

  

 
 

 

فبلغت نسبة املوافقني على وجود منكر التشبه بالكـافرات يف        ). بال أدري (اإلجابة  
وقد يكون  . وهذا يدل على مدى انتشاره بني النساء      .  من العينة  ٩٤اللباس واهليئة   

ملختلفة أو  للجهل حبكمه أو لالنفتاح على كل اتمعات من خالل وسائل اإلعالم ا           
االختالط الناتج عن السفر إىل اخلارج أو االختالط ببعض املقيمات يف اململكة ممن             

  .ينتمني إىل تلك امللل
  : ـ التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف٢١

على وجود منكر التشبه    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٣أجاب  
بينمـا  ،  من العينـة   ٣٠) موافق( بدرجة   وأجاب، بالكافرات يف عادات الزفاف   

  ).ال أدري(و) الرفض التام(و) عدم املوافقة( ما بني ٧توزعت النسبة املتبقية 
أيضاً نالحظ النسبة املرتفعة اليت أجابت باملوافقة على وجود منكر التشبه بالكافرات          

. اره من العينة وهذا أيضاً يدل على مدى انتش        ٩٣يف عادات الزفاف حيث بلغت      
وقد يكون من أسبابه إضافة ملا ذكر يف املنكر السابق الرغبة يف التجديد لدى البعض     

وهـذا خـالف    ، وقد يكون نتيجة للبذخ وحماولة جماراة اآلخرين والتفوق عليهم        
األعراس يف السابق حيث كانت تتسم بالبساطة دون تلك املظاهر اليت تتسم غالبـاً   

  .باخليالء
  ):قصات الشعر ـ واملشية. ( اهليئةـ التشبه بالرجال يف٢٢

على وجود منكر التشبه    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٩أبدى  
 ٦بينما توزعـت نـسبة       ، )موافق( بدرجة ٤٥ويوافقهم ، بالرجال يف اهليئة 



  

  

  

 
  

 

 

  ).ال أدري(و) الرفض التام(و) عدم املوافقة(املتبقية بالتساوي بني 
على وجود منكر التشبه بالرجال ) موافق(و) موافق جداً(وافقني ما بني بلغت نسبة امل

٩٤من أفراد العينة .  
  : ـ االختالط بغري احملارم من األقارب٢٣

على وجود منكر االخـتالط     ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٠أجاب  
 مـن   ٢٤) اًموافق جد (وشاطرهم الرأي نفسه بدرجة     ، بغري احملارم من األقارب   

، لوجود هذا املنكـر   ) بالرفض التام  (٦و) بعدم املوافقة  (١٠بينما أجاب   ، العينة
  ).بال أدري( اإلجابة ١٠وفضلت النسبة املتبقية 

 من أفراد العينة    ٧٤كانت نسبة املوافقني على وجود منكر االختالط بغري احملارم          
هه باملوت وما ذلك إال ألن منه أشد حتذير حىت شب   وهذا املنكر قد حذر النيب    

الشر يتوقع منهم أكثر من غريهم نظراً الختالطهم بالنساء وخلوم ن تكون من             
   .)١(غري نكري نظراً للقرابة 

  : ـ االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني٢٤
على وجود منكر االختالط بغري ) موافق( من أفراد العينة بدرجة ٤٨جاءت موافقة 

بينما ، )موافق جداً ( ترى وجوده بدرجة     ٣٢ونسبة  ، م من اخلدم والسائقني   احملار
 اإلجابة  ٧وفضلت نسبة   ، ٥نسبة  ) وترفضه(، ٨على وجوده نسبة    ) مل توافق (

                              
  . من هذا البحث٢٨٩انظر ص )  ١(



 

  

  

 
 

 

فكانت نسبة من يوافقون على وجود منكر االختالط بغري احملارم من           ). بال أدري (
ل الناس مع هؤالء وأيضاً انعدام       من العينة وهذا نتيجة تساه     ٨٠اخلدم والسائقني   

الغرية على النساء وقد سبق وبينا حتذير العلماء من هذا األمر اخلطري وبيان خطورته              
   .)١(وحكمه 

  : ـ االختالط بالرجال األجانب٢٥
على وجود منكر االخـتالط بالرجـال       ) املوافقة( من أفراد العينة     ٤٥ترى نسبة   

بينما ترى نـسبة    ) موافق جداً ( بدرجة   ٢٢وتوافق على وجوده نسبة     ، األجانب
١٥)  عدم املوافقة (  ٧على وجوده و) ١١أما النسبة املتبقية    ، ذلك متاماً ) ترفض 

  ).بال أدري(حيث أجابت ، فقد رأت الصمت عن ذلك

 من ٦٧فبلغت نسبة من يوافقون على وجود منكر االختالط بالرجال األجانب    
وكثرة خروجهن  ، تيجة تساهل النساء يف هذا العصر     وقد يكون هذا ن   ، أفراد العينة 

من بيون ولو لغري حاجة فتجد املرأة يف كل مكان حىت األماكن اليت كانـت يف                
  .السابق ال يرتادها إال الرجال

  : ـ السفر بدون حمرم٢٦
ويوافقهم بدرجة  ،  من أفراد العينة على وجود منكر السفر بدون حمرم         ٥٤) يوافق(
 ٣على وجـوده و   ) بعدم املوافقة  (٩بينما أجاب   ،  من العينة  ٣٠) موافق جداً (

  ).بال أدري( أجابوا ٤و، )رفضه(على 
                              

  . من هذا البحث٢٩٠انظر ص )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

 من العينة يوافقون على وجود منكر الـسفر         ٨٤نالحظ أن أكثر العينة ونسبتهم      
وهذا من األمور املشاهدة نتيجة تساهل الناس بـذلك وقـد يكـون           ، بدون حمرم 

رأة بالطائرة مثالً دون حمرم هو أمر جائز وقد بينا فتـاوى  لاللتباس ظانني أن سفر امل 
   .)١(العلماء وأن سفر املرأة بدون حمرم ال جيوز مطلقاً بأي وسيلة 

  : ـ السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة٢٧
على وجود منكر السفر    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٦أبدى  

بينما أبدى  ، )موافق( بدرجة   ٤٣ووافقهم على ذلك    ، إىل بالد الكفار لغري حاجة    
٥)  بال (أو  ) بالرفض التام (وتساوت نسبة من أجابوا     ، على وجوده ) عدم املوافقة

  . لكل منهما٣حيث كانت ) أدري

 ٨٩بلغت نسبة من يوافقون على وجود منكر السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة              
  .ذلك غري مدركني للمحاذير الشرعية لذلكوهي نتيجة تساهل الناس ب، من العينة

  
  : ـ النظر إىل الرجال األجانب بشهوة٢٨

،  من أفراد العينة على وجود منكر النظر إىل الرجال األجانب بشهوة           ٣٥) يوافق(
 على  ١١)    ال يوافق (بينما  ، )موافق جداً ( يوافقون على وجوده بدرجة      ٢٠و

  ).بال أدري( فقد أجابوا ٢٥ع أما الرب، وجوده) يرفضون (٩و، وجوده

                              
  . من هذا البحث٢٩١انظر ص )  ١(



 

  

  

 
 

 

  : ـ الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه٢٩
على وجود منكر الركوب ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة    ٦٠أجاب  

،  من العينـة ٣٦) موافق(ويوافقهم الرأي بدرجة ، مع سائق غري حمرم واخللوة معه  
  .على وجوده) عدم املوافقةب (١وأجاب ، ٣وجود ذلك ) يرفض(بينما 

لقد كانت نسبة من يوافقون على وجود منكر الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة              
وهذا يـدل  ،  من أفراد العينة٩٦معه كبرية إذ كانت غالبية العينة فكانت نسبتهم   

مـع األدلـة    ، على مدى انتشار هذا املنكر وتساهل النساء وأولياء أمورهن بذلك         
نع خلوة املرأة بالرجل األجنيب وأيضاً ذكر العلماء أن خلـوة املـرأة          الصرحية اليت مت  

بالرجل األجنيب يف السيارة قد تكون أخطر من اخللوة ا يف بيت وحنوه ألنه يتمكن           
   .)١(من الذهاب ا حيث يشاء من البلد أو خارجه 

  : ـ اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب٣٠
علـى وجـود منكـر      ) موافق جداً (موافقتهم بدرجة    من أفراد العينة     ٤٦أبدى  

)     موافـق (وشاطرهم الـرأي بدرجـة   ، اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب  
٤٤ ،   ٥بينما أبدى)  عدم موافقتهم (٣و) ٢واكتفـى   . لوجـوده ) رفضهم 

  ).بال أدري(باإلجابة 

على وجود منكر    كانت باملوافقة    ٩٠يالحظ أن إجابة معظم أفراد العينة ونسبتها        
  .اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب

                              
  . من هذا البحث٢٩٦انظر ص )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

  ):النشوز( ـ عدم طاعة الزوج ٣١
ويشاطرهم الرأي  ،  من أفراد العينة على وجود منكر عدم طاعة الزوج         ٤٨يوافق  

 بالرفض التـام    ٤ عدم املوافقة و   ٦بينما يرى   ، ٢٩) موافق جداً (نفسه بدرجة   
  ).بال أدري(جابة  باإل١٣واكتفى ، لوجود هذا املنكر

  
  : ـ إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات٣٢

على وجود منكر إسناد    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٢أجاب  
 ٤١) موافق(وشاطرهم الرأي نفسه بدرجة     ، تربية األوالد للخادمات األجنبيات   

 لكل ٣ود هذا املنكر إذ بلغت وج) يرفضوا(أو ) مل يوافقوا(بينما تساوت نسبة من 
  ).بال أدري (١وأجاب ، منهما

لقد بلغت نسبة من يوافقون على وجود منكر إسناد تربيـة األوالد للخادمـات              
 من العينة وقد يكون لذلك أسباب منها عمل املرأة خارج املـرتل             ٩٣األجنبيات  

 شروط لتلك املربية وحاجتها إىل من يقوم برعاية أطفاهلا يف حال غياا دون اشتراط   
إذ اتضح من خالل دراسة ميدانية عن ظاهرة اخلـدم          ، صاحلة، كأن تكون مسلمة  

واملربيات وأبعادها االجتماعية يف الدول اخلليجية أن لفظي املربية واخلادمة يشريان           
تربية األطفال ـ غسيل ـ نظافة ـ    (إىل وظيفة واحدة مربية وخادمة يف آن واحد 



 

  

  

 
 

 

   .)١() ...ترتيب املرتل
  : ـ اإلعجاب بني الفتيات٣٣

على وجود منكر اإلعجاب    ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٢يرى  
غري (بينما تساوت نسبة    ، )موافق( بدرجة   ٤٣ويوافقهم على ذلك    ، بني الفتيات 

 فقـد   ١أما  ،  لكل منهما  ٢لوجود هذا املنكر إذ بلغت      ) الرافضني(و) املوافقني
  ).بال أدري(وا أجاب

 يوافقون على وجود منكر اإلعجاب بني ٩٥يالحظ أن غالبية أفراد العينة ونسبتهم 
وقد يكون سبب ، وهذه تشكل ظاهرة يشتكى منها يف املدارس واجلامعات، الفتيات

إضافة إىل نقص تعلقها خبالقهـا سـبحانه   ، ذلك جهل الفتاة باحلكم الشرعي لـه    
   .)٢(وتعاىل 

  
  : األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة ـ متابعة٣٤

على وجود منكر متابعة    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٦٨أبدى  
، ٢٥)    موافـق (وأيدهم يف ذلك بدرجة ، األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة 

 لكـل مـن     ٣وتوزعت النسبة الباقية بالتـساوي      ) بعدم املوافقة  (١وأجاب  

                              
انظر ظاهرة اخلدم واملربيات وأبعادها االجتماعية يف الدول اخلليجيـة للـدكتور عبـدالرؤوف    )  ١(

  .١٦٦ ـ ١٦٤اجلرداوي ص
  . من هذا البحث٣٠١انظر ص)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

 ٩٣فنالحظ أن غالبية العينة ونسبتهم      ). ال يرون (هلذا الرأي أو الذين     ) فضنيالرا(
أبدوا املوافقة على وجود منكر متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة وهذا مما           
عم البالء به يف هذا العصر نظراً النتشار األجهزة اليت جتلب مثل هذه األفالم حىت ما 

  . بيوت املسلمني إال من رحم اهللا ومحاه من شرورهايكاد خيلو منها بيت من
  : ـ متابعة القنوات الفضائية اهلابطة٣٥

على وجود منكر متابعة    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٧٢أجاب  
 بينما توزعت بقية النسبة     ٢٤) موافق(وأيدهم يف ذلك بدرجة     ، القنوات الفضائية 

٣ املوافقني( وغري) الرافضني( بني ( ١وكانت إجابة) بال أدري.(  

 جاءت باملوافقة على وجود منكر متابعة ٩٦نالحظ أن إجابة غالبية العينة ونسبتهم 
وقد يكون السبب يف ذلك هو تساهل رب األسرة بإدخال اجلهاز . القنوات الفضائية

فإن مل ، فسادالذي جيلب شىت القنوات الفضائية ومعلوم ما يف كثري منها من الشر وال
فال تسأل عن املفاسد ، يكن هناك وازع ديين حيجب الفتاة عن الفنت اليت تعرض فيها

وكنت قد ذكرت حتذير العلماء منها ومناشدم املـسلمني         ، اليت تترتب على ذلك   
بعدم إدخال مثل هذه القنوات يف البيوت ملا هلا من أثر هدام ال ختفى على كل ذي                 

   .)١(بصرية 
  

                              
  . من هذا البحث٣٠٧انظر ص )  ١(



 

  

  

 
 

 

  :ع الغناء ـ مسا٣٦
، على وجود منكر مساع الغنـاء     ) موافق جداً ( من أفراد العينة بدرجة      ٧١يوافق  

.  وجود هذا املنكر   ٣) يرفض( بينما   ٢٦) موافق(ويؤيدهم يف هذا الرأي بدرجة      
  .على وجوده) ال يوافق(وال يوجد بينهم من 

ويؤيد ما  ، ينة من أفراد الع   ٩٧بلغت نسبة املوافقني على وجود منكر مساع الغناء         
حيث أن الغناء يبث يف اإلذاعات والتلفـاز وشـىت          ، ذهب إليه أفراد العينة الواقع    

فهو من البالء الذي ، ومسلسل إضافة إىل أشرطة الكاسيت، يف كل برنامج، القنوات
مما أدى لتساهل كثري من الناس به وذلك ملالزمتـه          ، ابتلي الناس به يف هذا العصر     

  .اعية والتلفازية عدا احلفالت اخلاصة به والعياذ باهللا من ذلكملختلف الربامج اإلذ
  : ـ املعاكسات اهلاتفية٣٧

على وجود منكر املعاكسات ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة ٥٢يرى 
) عدم املوافقة (٣بينما يرى ، )موافق( بدرجة   ٣٧ويشاطرهم هذا الرأي    ، اهلاتفية

بلغت نسبة ). بال أدري (٣وأجاب  ، رفضاً تاماً ) رفضه ( يرون ٥و، على وجوده 
 من العينة وهم يشكلون غالبية      ٨٩املوافقني على وجود منكر املعاكسات اهلاتفية       

  .أفراد العينة
  : ـ عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج٣٨

 من أفراد العينة موافقتهم على وجود منكر عالقة الفتاة بـشاب قبـل              ٤٧أبدى  
) عدم املوافقـة  (بينما جاءت   ، ٣٢) موافق جداً (دهم يف ذلك بدرجة     الزواج وأي 



  

  

  

 
  

 

 

فقد ) بال أدري (أما الذين أجابوا    ، ٧من قبل   ) الرفض التام (و، ٥على ذلك من    
  .٩كانت نسبتهم 

نالحظ أن نسبة املوافقني على وجود منكر عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج كانـت           
كون املعاكسات اهلاتفية إحـدى مقـدماا    وقد ت ،  من العينة  ٧٩كبرية إذ بلغت    

  .ومسبباا باإلضافة إىل غرف الدردشة عن طريق اإلنترنت
  : ـ منكرات اإلنترنت ـ غرف الدردشة ـ٣٩

 من ٤٣على وجود منكرات اإلنترنت من قبل ) موافق جداً(جاءت املوافقة بدرجة 
عدم (ينما جاءت نسبة    ب.  منهم ٣٧من قبل   ) موافق(واملوافقة بدرجة   ، أفراد العينة 

أما .  على التوايل  ٣و، ٢لوجود هذه املنكرات من قبل      ) الرفض التام (أو  ) املوافقة
  .١٥فقد كانت نسبتهم ) بال أدري(الذين أجابوا 

 كمـا يف منكـر      ٨٠أيضاً بلغت نسبة املوافقني على وجود منكرات اإلنترنت         
 مسبباا توفر هذا اجلهاز يف هذا وهي نسبة كبرية قد يكون أحد. املعاكسات اهلاتفية

الزمن لدى شرحية كبرية من الناس باإلضافة لقلة الوازع الديين كون هذا املنكر مما              
قد ال يطلع على الفتاة وهي متارس منكراا أحد خاصة من حمارمها والذين يغارون              

  .عليها



 

  

  

 
 

 

  خالقيةمدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات األ
  باختالف اجلنس

  
  )١٣(اجلدول رقم 

نـــوع 
 املنكرات

 املتوسط العدد اجلنس
االحنراف 

 املعياري
ــة  قيم

 "ت"
القيمــة 
 االحتمالية

متوسط 
 الفرق

منكرات  ٠,٦٧ ٤,١٦ ٤٢ ذكر
  ٠,٤٤  ٤,٢٧  ٨٩  أنثى أخالقية

٠,١١ - ٠,٣٢٦ ٠,٩٩١ 

  
 جوهريـة  أعاله أنه ال توجد اختالفـات ) ١٣(يتضح من اجلدول رقم    

ذات داللة إحصائية بني آراء احملتسبني واحملتسبات باختالف اجلنس، حيث يتفق           
اجلميع يف اآلراء اليت أبدوها من حيث املوافقة على وجود املنكرات األخالقيـة             

  .من عدمها



  

  

  

 
  

 

 

  

 )١٤(اجلدول رقم 

ء راترتيب املنكرات األخالقية  حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آل
 عينة احملتسبني واحملتسبات

  

 الترتيب االحنراف املعياري املتوسط املنكرات األخالقية م

 األول ٠,٦٦ ٤,٦٦  اهلابطةمتابعة القنوات الفضائية ١

 الثالث ٠,٦٦ ٤,٦٤ مساع الغناء ٢

 الرابع ٠,٦٩ ٤,٦٣ لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة ٣

 اخلامس ٠,٧٠ ٤,٦٣ الغيبة ٤

٥ 
بعة األفالم واملسلسالت واالت متا

 اهلابطة
 السادس ٠,٧١ ٤,٥٨

 السابع ٠,٧٤ ٤,٥٨ النميمة ٦

٧ 
التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب 

 الواسع
 الثامن ٠,٧٦ ٤,٥٧

 التاسع ٠,٧٧ ٤,٥٧ مام النساءألبس املالبس الفاضحة  ٨

 العاشر ٠,٨٣ ٤,٥٦ الكذب ٩



 

  

  

 
 

 

 الترتيب االحنراف املعياري املتوسط املنكرات األخالقية م

 ادي عشراحل ٠,٦٨ ٤,٥٥ يئةالتشبه بالكافرات يف اللباس واهل ١٠

 ثاين عشرال ٠,٧٤ ٤,٥٥ التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام ١١

 ثالث عشرال ٠,٦٥ ٤,٥٥ منص احلواجب ١٢

١٣ 
الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة 

 معه
 رابع عشرال ٠,٦٧ ٤,٥٤

 امس عشراخل ٠,٨٤ ٤,٤٩ التصوير ١٤

 سادس عشرال ٠,٨٤ ٤,٤٩ التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف ١٥

 ثامن عشرال ٠,٧٤ ٤,٤٧ التعطر أثناء اخلروج من املرتل ١٦

 ٠,٧٥ ٤,٤١ اإلعجاب بالفتيات ١٧
تاسع  ال

 عشر

١٨ 
إسناد تربية األوالد للخادمات 

 األجنبيات
 العشرون ٠,٧٩ ٤,٤

١٩ 
قصات (التشبه بالرجال يف اهليئة 

 ) واملشيةالشعر
٠,٨٠ ٤,٣٦ 

احلادي 
 والعشرون

 ٠,٧٨ ٤,٣٤ مام النساءأس املالبس الفاضحة لب ٢٠
الثاين 

 والعشرون



  

  

  

 
  

 

 

 الترتيب االحنراف املعياري املتوسط املنكرات األخالقية م

 ٠,٩٤ ٤,٣١ املعاكسات اهلاتفية ٢١
الثالث 

 والعشرون

٢٢ 
العالج عند األطباء الرجال لغري 

 حاجة
٠,٩٩ ٤,٣ 

الرابع 
 والعشرون

٢٣ 
 اخلضوع ولني القول مع الرجال

 األجانب
٠,٨٦ ٤,٢٩ 

اخلامس 
 والعشرون

 ٠,٩٣ ٤,٢٤ لكفار لغري حاجةالسفر إىل بالد ا ٢٤
السادس 
 والعشرون

 ٠,٨٨ ٤,١٣ مام الرجال األجانبأكشف الوجه  ٢٥
السابع 

 والعشرون

 ٠,٩٥ ٤,٠٢ السفر بدون حمرم ٢٦
الثامن 

 والعشرون

٢٧ 
االختالط بغري احملارم من اخلدم 

 والسائقني
١,١١ ٣,٩٣ 

التاسع 
 والعشرون

 الثالثون ١,٣٨ ٣,٩ )غرف الدردشة(منكرات اإلنترنت  ٢٨

 ١,١٩ ٣,٨٨ عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج ٢٩
احلادي 
 والثالثون



 

  

  

 
 

 

 الترتيب االحنراف املعياري املتوسط املنكرات األخالقية م

 ١,٢٧ ٣,٧٦ )النشوز(عدم طاعة الزوج  ٣٠
الثاين 

 والثالثون

 ١,١٨ ٣,٧٣ االختالط بغري احملارم من األقارب ٣١
الثالث 
 والثالثون

 ١,٢٢ ٣,٥٩ االختالط بالرجال األجانب ٣٢
الرابع 

 والثالثون

٣٣ 
روج إىل العمل يف األماكن اخل

 املختلطة
١,١٧ ٣,٥٨ 

اخلامس 
 والثالثون

 ١,٣٥ ٣,٤٧ وصل الشعر بغريه ٣٤
السادس 
 والثالثون

 ١,٤٨ ٣,١٦ النظر إىل الرجال األجانب بشهوة ٣٥
السابع 
 والثالثون

 ١,٤٤ ٢,٧٧ تفليج األسنان ٣٦
الثامن 
 والثالثون

 ١,٤٨ ٢,٧٢ وشر األسنان ٣٧
التاسع 

 ونوالثالث



  

  

  

 
  

 

 

ترتيب املنكرات األخالقية حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقـا          
  آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات

  
أعاله ترتيب املنكرات األخالقيـة وفقـا    ) ١٤(يتضح من اجلدول رقم     

آلراء احملتسبني واحملتسبات حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقـد          
  :كالتايلجاءت نتائج الترتيب 

جاء اتفاق احملتسبني واحملتسبات على وجود املنكرات التاليـة بدرجـة           
  :وهي) موافق جداً(

  .متابعة القنوات الفضائية اهلابطة -
 .مساع الغناء -

 .لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة -

 .الغيبة -

 .متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة -

 .النميمة -

 .س النقاب الواسعالتساهل بغطاء الوجه بلب -

 .لبس املالبس الفاضحة أمام النساء -



 

  

  

 
 

 

 .الكذب -

 .التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة -

 .التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام -

 .الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه -

 .التصوير -

 .التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف -

 .التعطر أثناء اخلروج من املرتل -

 .اإلعجاب بني الفتيات -

 .إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات -

 ).قصات الشعر واملشية(التشبه بالرجال يف اهليئة  -

 .لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم -

 .املعاكسات اهلاتفية -

 .العالج عند األطباء الرجال لغري حاجة -

 .اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب -

 .السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة -

 .وجه أمام الرجال األجانبكشف ال -



  

  

  

 
  

 

 

 .السفر بدون حمرم -

  
أما املنكرات التالية فقد اتفق مجيع احملتسبني واحملتسبات على وجودهـا           

  :وهي) موافق(ولكن بدرجة 
  .االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني -
 ).غرف الدردشة (اإلنترنتمنكرات  -

 .عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج -

 ).شوزالن(عدم طاعة الزوج  -

 .االختالط بغري احملارم من األقارب -

 .االختالط بالرجال األجانب -

 .اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة -

 .وصل الشعر بغريه -

 .النظر إىل الرجال األجانب بشهوة -

  
أما املنكرات اليت ال يوافق احملتسبون واحملتسبات على وجودها بني النساء    

  :فقد احنصرت يف نوعني فقط مها



 

  

  

 
 

 

  .يج األسنانتفل -
 .وشر األسنان -

  
يتضح من الترتيب السابق أن وجود املنكرات اليت حازت على املوافقـة     

، ينحصر معظمها يف التأثر بوسائل اإلعالم بشىت صورها،         )موافق جداً (بدرجة  
 باللباس والزينة واحلجاب واملنكرات املتصلة بلغو بالقول مثـل     ةوالعادات املتعلق 
  .الغيبة والنميمة

فإا تنحـصر يف    ) موافق(املنكرات اليت حازت على املوافقة بدرجة       أما  
، وعدم طاعة الزوج  ، املنكرات املتعلقة باالختالط بالرجال من أقارب وأجانب      

  .ومنكرات اإلنترنت
أما املنكرات اليت يعتقد أا غري موجودة وال يوافق احملتـسبون علـى             

  .وجودها فإا تتعلق بتفليج ووشر األسنان



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

  



 

  

  

 
 

 

واجلمـع  ، وقد تسبب إليـه   ، كلُّ شيء يتوصلُ به إىل غريه     : (تعريف السبب لغة  
بابأس ،ببلُ به إىل الشيء فهو سوصت١() وكلُّ شيٍء ي(.   

   .)٢() ؤثِّر فيهعبارة عما يكون طريقاً للوصول إىل احلكم غري م: (السبب اصطالحاً
قد يكون الرتكاب النساء يف العصر احلاضر لكثري من املنكرات أسـباب أدت إىل              
ذلك ومن األسباب اليت يتوقع أا سبب حلصول كثري من املنكرات يف هذا العصر ما 

  :يلي
  : ـ اجلهل باحلكم الشرعي١

 يف هـذه    كثري يشغلون أنفسهم بأمور الدنيا وتعلم ما يلزمهم لتحصيل مقصود آين          
إذ . وهذا تقصري يف العلم   ، احلياة على حساب تعلم ما يلزمهم تعلمه من أمور دينهم         

أم يقصرون يف أداء الواجبات اليت أوجبها اهللا سبحانه وتعاىل عليهم أو يقـصرون      
وقـد بـني    . بانتهاكهم حلرمات اهللا عز وجل بسبب التقصري يف حتصيل هذا العلم          

  .لم لسعادة اإلنسان يف داريهعلماء السلف أمهية هذا الع
حاجة الناس إىل الشريعة ضرورية فوق حاجتهم : (فقال ابن القيم رمحه اهللا مبيناً ذلك

إىل كل شيء وال نسبة حلاجتهم إىل علم الطب إليها أال ترى أن أكثر العامل يعيشون 
وأهل وأما أهل البدو كلهم ، بغري طبيب وال يكون الطبيب إال يف بعض املدن اجلامعة

الكفور كلهم وعامة بين آدم فال حيتاجون إىل طبيب وهم أصح أبداناً وأقوى طبيعة              

                              
  .٦٥ ص٢؛ تاج العروس ج١٢٣؛ وانظر القاموس احمليط ص٢٢٩ ص٣لسان العرب ج)  ١(
  .١٥٤رجاين صالتعريفات للج)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

  .ممن هو متقيد بالطبيب
ولعل أعمارهم متقاربة وقد فطر اهللا بين آدم على تناول ما ينفعهم واجتنـاب مـا                
يضرهم وجعل لكل قوم عادة وعرفاً يف استخراج ما يهجم عليهم من األدواء حىت              

من أصول الطب إمنا أخذت عن عوائد الناس وعرفهم وجتـارم وأمـا             أن كثرياً   
الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا اهللا وسخطه يف حركات العباد االختيارية            

واحلاجة إىل التنفس فضالً عن الطعام والشراب ألن غاية . فمنباها على الوحي احملض
ن وتعطل الروح عنه وأما مـا       ما يقدر يف عدم التنفس والطعام والشراب موت البد        

يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب مجلة وهالك األبدان وشتان بني هذا             
وهالك البدن باملوت فليس الناس قط إىل شيء أحوج منهم إىل معرفة ما جاء بـه                

والقيام به والدعوة إليه والصرب عليه وجهاد من خرج عنه حـىت            ، الرسول
امل صالح بدون ذلك البتة وال سبيل إىل الوصول إىل الـسعادة       يرجع إليه وليس للع   

   .)١() والفوز األكرب إال بالعبور على هذا اجلسر
فمن أراد لنفسه السعادة احلقيقية فهي كما قال ابن القيم ال تكون إال بالعبور على               

وقد قـال  جسر العلم الشرعي املستمد من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول اهللا          
الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا مبيناً أن العلم بأحكام اهللا يعد مـن أهـم                مساحة  

فإن العلم بأحكام اهللا ضروري على كل مسلم ومسلمة يف كل مـا ال           : (الواجبات
وال ميكن لإلنـسان    ، ليسريا يف عبادما لرما على هدى وبصرية      ، يسعهما جهله 

                              
  .٣٥٣ ص٢مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة البن القيم ج)  ١(



 

  

  

 
 

 

، وأوالها اهتمامه وعنايتـه   ، أحكامهإال إذا عرف    ، املسلم أن يفهم دينه ويعمل به     
، لتكون عبادته لربه بنيت على أساس صحيح ومتني       ، وبذل جهده وطاقته لإلملام ا    

واألخذ ا فقـد هـدي إىل صـراط اهللا          ، ومن وفقه اهللا ملعرفة أحكام هذا الدين      
   .)١() وحصل على خري كثري، املستقيم

  : ـ اون الوالدين بتربية أوالدهم٢
وقد حرص اإلسالم   . اإلسالمية الصحيحة أمهية عظمى يف حفظ دين األوالد       للتربية  

وذلك من أجل خلق جيل مسلم يؤمن باهللا واليـوم          ، على التنشئة السليمة لألوالد   
وهذا االهتمام يبدأ قبل وجود األوالد باختيار كل        ، ويعمل بأحكام اإلسالم  ، اآلخر

مهها الدين ففي الصحيحني عن     أ، من الزوجني شريكه اآلخر وفق مواصفات معينة      
تنكح املرأة ألربع ملاهلـا وحلـسبها       : "قالأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب      

   .)٣( " )٢(ومجاهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك 

خيرب مبا يطلبه الناس من اخلصال عند النكاح عادة وأخرها عندهم ذات            فالنيب
                              

جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مجع الدكتور حممد بـن سـعد   )  ١(
  .٢٩٥ ص٢الشويعر ج

لكلمة جارية على ألسنة العرب وهذه ا، إذا افْتقَر أي لَِصق بالتراب، ترب الرجل): تربت يداك) ( ٢(
وقيل أراد به املثل ، وقيل معناها هللا درك . ال يريدون ا الدعاء على املخاطب وال وقوع األمر به         

 ١النهاية يف غريب احلديث واألثـر ج : انظر. (لريى املأمور بذلك اجلد وأنه إن خالفه فقد أساء   
  ).١٨٤ص

؛ ومـسلم يف كتـاب   ١٢٣ ص٦ األكفاء يف الدين جباب، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ٣(
  .١٠٨٦ ص٢ج) ١٤٦٦(ـ ) ٥٣(باب استحباب نكاح ذات الدين حديث رقم ، الرضاع



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(ات الدين الدين فاظفر أيها املسترشد بذ
مث كـان اهتمـام     . وذلك من أجل توفري البيئة الصاحلة اليت ينشأ يف ظلها األوالد          

اإلسالم بعد ذلك بتربية الطفل منذ والدته دل على ذلك ما جاء عن عبيد اهللا بن أيب 
أذَّنَ يف أُذُِن احلسن بن علي حني ولدته        رأيت رسول اهللا  : (رافع عن أبيه قال   

   .)٢() فاطمة بالصالة
وألن مـن   ، وإعالم الدين احملمدي  ، والسر يف ذلك ألن اآلذان من شعائر اإلسالم       

ألن الشيطان يؤذي الولد يف أول نشأته حـىت         ، خاصية اآلذان أن يفر منه الشيطان     
فقد جاء يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة        . )٣(ورد يف احلديث أن استهالله لذلك       

 )٤(ما من بين آدم مولُود إال ميسه: "يقولاهللامسعت رسول : رضي اهللا عنه قال

                              
  .٣٠٨ ص٥شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ١(
) ٥١٠٥(باب يف الصيب يولد فيؤذَّن يف أذنه حـديث رقـم   ، أخرجه أبو داود يف كتاب اآلداب)  ٢(

) ١٥١٤(باب اآلذان يف أذن املولود حديث رقم   ،  كتاب األضاحي  ؛ والترمذي يف  ٣٣٣ ص ٥ج
صحيح : انظر(وقال األلباين حديث حسن     . ٣٩١ ص ٦؛ واإلمام أمحد يف املسند ج     ٩٧ ص ٤ج

  .٩٦١ ص٣ج) ٥١٠٥(ـ      ) ٤٢٥٨(سنن أيب داود حديث رقم 
عثمان مجعة ضمريية .  حتقيق دحجةُ اهللا البالغة لإلمام شاه ويل اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي: انظر)  ٣(

  .هـ١٤٢٠، طبع مكتبة الكوثر ـ األوىل. ١٠٢١ ص٢ج
)٤ ) (هوهذا الطعن . وهو أن يطعن يف جنبيه بأصبعه حني يولد) إال خنسه الشيطان(وعند مسلم ): ميس

  ).٥٤١ ص٦فتح الباري ج: انظر. (من الشيطان هو ابتداء التسليط



 

  

  

 
 

 

   .)٣( " )٢( صارخاً من مس الشيطان غري مرمي وابنها )١(الشيطانُ حني يولَد فيستهلُّ 
مث بعد ذلك يتعاهد بالتربية على تطبيق شعائر اإلسالم منذ نعومة أظفاره فقد قـال               

ني وإذا بلغ عشر سنني فاضـربوه       مروا الصيب بالصالة إذا بلغ سبع سن      : "النيب
   .)٤(" عليها

 وذلك من أجل أن ينـشأ       )٥(فهنا يضرب ضرب تأديب ومترين كما قال ابن القيم          
وأيضاً يؤدب  ، على تطبيق أحكام اإلسالم فيكون قد مترن عليها وسهل عليه أدائها          

هنا رمحة والضرب . لئال يتركها فإن تعود الترك صعب على املريب بعد ذلك إلزامه ا
بالولد وليس من القسوة بل هو من متام الرفق به إذ أن الرمحة صفة تقتضي إيـصال    

                              
اح أي أن سبب صراخ الصيب أول ما يولد األمل من مس الـشيطان  االستهالل الصي): فيستهلُّ) ( ١(

  ).٥٤١ ص٦املرجع السابق ج: انظر. (إياه
 : حفظ اهللا مرمي وابنها بربكة دعوة أمها حيث قالــت ): غري مرمي وابنها) ( ٢(        

             ٥٤١ ص٦املرجع السابق ج: انظر(. ٣٦آل عمران آية.(  
 : باب قول اهللا تعاىل، أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء)  ٣(                

      باب فضائل عيسى   ، واللفظ له؛ ومسلم يف كتاب الفضائل     . ١٣٨ ص ٤ج
  .١٨٣٨ ص٢ج) ٢٣٦٦(ـ ) ١٤٦(م عليه السالم حديث رق

 ١ج) ٤٩٤(حـديث رقـم   ، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة)  ٤(
باب ماجاء مىت يؤمر الصيب بالصالة حـديث  ،  واللفظ له؛ والترمذي يف كتاب الصالة ٣٣٢ص

 داود  صحيح سنن أيب  : انظر. (وقال األلباين حديث حسن صحيح    . ٢٥٩ ص ١ج) ٤٠٧(رقم  
  ).٩٧ ص١ج) ٤٩٤(ـ ) ٤٦٥(حديث رقم 

  .هـ١٤٢١ طبع دار ابن حزم ـ األوىل ٢٥٤حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص: انظر)  ٥(



  

  

  

 
  

 

 

أن الرمحـة  : ومما ينبغي أن يعلم : (قال ابن القيم  . املنافع إىل العبد وإن كرهتها نفسه     
. وشقَّت عليهـا  ، وإن كَِرهتها نفسه  ، صفة تقتضي إيصال املنافع واملصاحل إىل العبد      

، فأرحم الناِس بك من شق عليك يف إيصال مـصاحلك         . رمحةُ احلقيقية فهذه هي ال  
أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمـل    : فمن رمحة األب بولده   . ودفِْع املضار عنك  

ومىت أمهـل   ، ومينعه شهواته اليت تعود بضرره    ، ويشق عليه يف ذلك بالضرب وغريه     
فهذه رمحةٌ  . وإن ظن أنه يرحمه ويرفِّهه ويرحيه     ، بهذلك من ولده كان ِلقلة رمحته       

   .)١() مقرونة جبهل
فمن الرمحة والرفق أن يبعد الوالدان أبنائهما عن كل ما من شأنه أن يسبب هلمـا                

فهي احلياة اليت تستحق منهما كل ختطيط فهي املـستقبل          ، عذاباً وأملاً يف دار القرار    
وهي دارين ال ثالث هلما فأما نعـيم        ، لذي ينتظر أوالدمها  اآليت الذي ال ريب فيه ا     

وكما حيرصان أن يبعدا أوالدمها عن كل ما ميكن أن يـسبب  . مقيم أو عذاب أليم  
فاألوىل ما أن يبعداهم عن كل ضار جاء الشرع         ، هلما أملاً أو عذاباً يف هذه احلياة      

والبدع واألفكار ، الغناءو، وجمالس اللهو، املطهر بتحرميه من الكذب وفحش الكالم    
  .الضالة املنحرفة

فإنه ، ومما حيتاج إليه الطفلُ غاية االحتياج اإلعتناُء بأمر خلُِقه        : (قال اإلمام ابن القيم   
وكذلك جيب أن جيتنب الـصيب إذا عقَـلَ         ... ينشأُ على ما عوده املربي يف صغره      

فإنه إذا عِلـق    ،  والبدع ومنطق السوء   جمِالس اللُّهو والباطل والغناء ومساع الفُحش     

                              
  .٢٥٢ ص٢إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان البن القيم ج)  ١(



 

  

  

 
 

 

فَتغيري العواِئد من   ، وعز على وليه استنقاذُه منه    ، عسر عليه مفارقته يف الِكبر    ، بسمعه
واخلروج عن حكِْم الطبيعِة    ، حيتاج صاحبه إىل استجداد طبيعة ثانية     ، أصعب األمور 

   .)١() عِسر جداً
 الوالدين االهتمام بتربية األوالد تربية صاحلة وفق ضوابط الشرع          لذا كان لزاماً على   

ومما جيب االهتمام به تربية األوالد على روح املراقبة هللا سبحانه وتعـاىل يف     ، وآدابه
كل تصرفام وأحواهلم حبيث يروض على أن اهللا يراقبه ويراه ويعلم سراه وجنـواه              

 فهذا حتصني ذايت هلم فيتخرجون من هذا        )٢(ويعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور       
البيت الصاحل وهم حمصنون ضد الفنت والشبهات بفضل اهللا تبارك وتعاىل ومراقبتهم            

  .له
  : ـ اون الوالدين مبتابعة أوالدهم٣

ملتابعة األوالد أمهية عظمى يف محايتهم من الشرور والفنت ويف احلديث وصفهم النيب       
 د هلا من اهتمام الراعي ومتابعته يف كل حني فقد قال          والرعية ال ب  ،  بالرعية

والرجل راع يف أهله وهو مسؤول عن       ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته     : "

                              
  .٢٠٩حتفة املودود بأحكام املولود البن القيم ص)  ١(
 طبـع دار الـسالم للطباعـة    ١٦٩ ص١ يف اإلسالم لعبداهللا ناصح علوان جتربية األوالد: انظر)  ٢(

دراسة نفسية تربويـة لآلبـاء   (هـ؛ علم النفس الدعوي ١٤١٤والنشر ـ اخلامسة والعشرون  
 طبـع دار املـسلم ـ األوىل ـ     ٢٣٨للدكتور عبدالعزيز حممد النغيمشي ص) والدعاة واملربني

  .هـ١٤١٥



  

  

  

 
  

 

 

  .)١("واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، رعيته
الراعي هو احلافظ املـؤمتن     : قال العلماء : (قال اإلمام النووي شارحاً هذا احلديث     

أن كل من كان حتت نظـره       : ففيه، وما هو حتت نظره   ، زم صالح ما قام عليه    امللت
   .)٢() والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاته، شيء فهو مطالب بالعدل فيه

فانظر إىل قولـه رمحه اهللا يف بيان معىن الراعي وأن من مهامه القيام مبـصاحل مـن       
  .استرعاهم اهللا يف دينهم ودنياهم

ال يسترعي اهللا تبارك وتعـاىل  : "قالعمر رضي اهللا عنهما أن النيب     وعن ابن   
 أو كثُرت أقام فيهم أمر ، إال سأله اهللا تبارك وتعاىل عنها يوم القيامة، عبداً رعيةً قَلَّت

   .)٣(" اهللا تبارك وتعاىل أم أضاعه؟ حىت يسأله عن أهل بيته خاصة
ن عن أوالدمها أمام اهللا تعاىل يف القيام فيتضح من هذين احلديثني أن الوالدين مسؤوال

  .مبصاحلهم يف دينهم ودنياهم فأي تفريط سيحاسبان عليه
وكم ممن اشقى ولَده وِفلْذَةَ كبِدِه يف الدنيا واآلخـرة بإمهاِلـه   : (وقد قال ابن القيم  

د وأنه يرمحه وق  ، وترِك تأديبه وإعانته لـه على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه          
  ...ظلمه وحرمه

                              
  .٦١تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٤٥٥ ص٦ شرح النووي لصحيح مسلم ج) ٢(
املسند بتحقيق : انظر). (إسناده صحيح(وقال الشيخ أمحد شاكر . أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده)  ٣(

  ).٢٩٢ ص٦ج) ٤٦٣٧(الشيخ أمحد شاكر رقم احلديث 



 

  

  

 
 

 

فكم .. واستسهاهلم شرر النار بني الثياب    ، فما أفسد األبناء مثل تغفُّل اآلباء وإمهاهلم      
وكلّ هـذا   ، وعرضه هلالك الدنيا واآلخرة   ، من والٍد حرم ولده خري الدنيا واآلخرة      

وإعراضهم عمـا أوجـب اهللا      ، وإضاعتهم هلا ، عواقب تفريط اآلباء يف حقوق اهللا     
   .)١(...) ن العلم النافع والعمل الصاحلعليهم م

  
  : ـ وجود املنكر يف البيت٤

إن وجود املنكرات يف البيت قد يكون سبباً يف فعل املنكرات فعلى سبيل املثـال إن   
وجود ما حيمل املنكرات كأجهزة اإلعالم من قنوات فضائية وصحف وجمـالت            

فالقنوات الفضائية  ، أخرىفهذه يف حد ذاا منكر قد تؤدي إىل منكرات          . منحرفة
، وما تشتمل عليه يف كثري منها من مشاهد خليعة        ، مثالً مبا حتمل من أفكار منحرفة     

وكـذا  ، وصور ماجنة قد تؤدي إىل احنراف الفتاة يف خلُِقها وكذا احنراف فكرها           
الصحف واالت اهلدامة قد تغرس يف نفس الفتاة أفكاراً مناهضة لدينها وجترئهـا             

، وج على شرع اهللا مبا تنادي به تلك الصحف واالت من دعوات ضالة            على اخلر 
بل ، فرب البيت الذي يسمح بدخول املنكرات إىل بيته قد غش رعيته ومل ينصح هلم

وبسقوط فتاة  ، نصح أعداء اهللا إذ سهل هلم الوصول إىل فريسة يرغبون يف اقتناصها           
ماً قد اصطادوا صيداً مثيناً أنى هلم هذا        أو تشرا فكراً منحرفاً هدا    ، يف وحل الرذيلة  

  !لو مل يتيسر هلم الدخول إىل بيوت املسلمني؟

                              
  .٢١١ ـ ٢١٠حتفة املودود بأحكام املولود ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

وقد حذر العلماء من ذلك من هؤالء مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا حيث  
وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم اجللوس عنده       ، مشاهدة التلفاز خطرية جداً   : (قال

وال جيره ذلك   ، املشاهد لـه عنده قوة يستفيد من اخلري      لكن إذا كان    ، مهما أمكن 
فيـسمع الـشيء الطيـب    ، إىل الشر فال مانع إذا كان عنده قوة يعرفها من نفسه      

ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء اخلبيث من األغاين والتماثيل اخلبيثة وما يضر املستمع 
أوصي بعدم إدخاله إىل فلهذا أنا ، ولكن يف الغالب أنه جير بعضه إىل بعض  ، فال بأس 
وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه األفـالم          ... وعدم مشاهدته ، البيوت

وأشر من ذلك الدش فالواجب احلذر منـه        ... اخلليعة اليت تداوهلا الناس نعوذ باهللا     
   .)١() وعدم إدخاله البيوت عاىف اهللا املسلمني من شر اجلميع

حوث العلمية واإلفتاء بشأن االت اخلليعة وخماطرها       ويف بيان من اللجنة الدائمة للب     
وإن من أعظم الفنت اليت ظهرت يف عصرنا هذا   : (جاء فيها ما نصه   ) ٢١٢٩٨(رقم  

وحمبو إشاعة الفاحشة يف املـؤمنني مـن        ، ومساسرة الرذيلة ، ما يقوم به جتار الفساد    
ف ذه اـالت    فكم شغ ... إصدار جمالت خبيثة حتاد اهللا ورسوله يف أمره ويه        

. وخرجوا عن حدود الفطرة والـدين     ، فهلكوا بسببها ، السامة من شباب وشابات   
، ولقد غريت هذه االت يف أذهان كثري من الناس كثرياً من أحكـام الـشريعة              

ـ فكان أن   ...      ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقاالت ومطارحات        
حيرم على املسلم شراء هذه اـالت  : امساًأصدرت عدداً من الفتاوى منها ـ خ 

                              
حممـد بـن سـعد    . د: مجع. عبدالعزيز بن بازجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ )  ١(

  .٣٨٤ ص٩الشويعر ج



 

  

  

 
 

 

وعلى املسلم أيضاً أن حيذر من متكني أهل        .. واقتناؤها؛ ملا فيها من الفتنة واملنكرات     
وليعلم املسلم  ، بيته ذكوراً وإناثاً من هذه االت؛ حفظاً هلم من الفتنة واالفتتان ا           

   .)١() أنه راٍع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة
  
  :عف القدوة يف الوالدين أو أحدمها ـ ض٥

للقدوة أمهية كربى يف كوا عامل مهم من عوامل تربية األبناء على االلتزام بشعائر              
ومما يدل على تأثري القدوة قول النيب      ، اإلسالم وعلى التحلي بفضائل األخالق    

 على  كُلُّ مولود يولد  : "يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة رضي اهللا عنه حيث قال          
فأبواه يهودانِه أو ينصراِنِه أو ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل تـرى      ، الفطرة

  .)٢("فيها جدعاء
ألن حسن هذا الدين    ، ففطرة الطفل عند والدته مقتضية ملعرفة دين اإلسالم وحمبته        

 فيكون تغـري  )٣(وإمنا يعدل عنه آلفة من اآلفات البشرية كالتقليد ، ثابت يف النفوس 
فدائماً ما حياكي األبناء والبنات آبائهم وأمهام فإن كانوا      ، الطفل تبعاً لسلوك مربيه   

وإن كانوا غري ذلك كان أبنائهم كذلك إال من         . قدوة صاحلني كان أبنائهم كذلك    
  .رحم اهللا وعصم

                              
  .١١٧ ص١٧ج، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء)  ١(
  .٢٢٨تقدم خترجيه ص )  ٢(
  .٢٩٣ ص٣فتح الباري ج: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها٦
 نفسية ابنتها إذ أن البنت ألصق مـا         طالق األم يف حد ذاته سيترك آثاراً سلبية على        

وإذا أضيف ، تكون بوالدا فإذا ابتعدت عنها فال شك أن ذلك سيكون قاسياً عليها  
إىل ذلك زوجة أب غري بارة أو رحيمة ا تعوضها احلنان املفقود فقد ازداد األمـر             

فقد تبحث البنت عمن ينتشلها من هذا الوضع السيء الذي تعيش     ، سوءاً على سوء  
فقـد  ، وزوجة أب صاحلة ختاف اهللا ا     ، فإن مل يكن هناك رعاية أبوية حانية      ، فيه

  .جيرها ذلك إىل الضياع والبحث عن خمرج تشعر فيه أا ابتعدت عن واقعها األليم
  : ـ االختالف بني الوالدين٧

لقد عد العلماء االختالف بني الوالدين من العوامل األساسية اليت تؤدي إىل احنراف             
   .)١(بناء األ

فيما مينع وفيما ، وقد يكون اختالف الوالدين يف منهج التربية فيما يكون أو ال يكون
ال مينع فإن هذا ال شك سيكون لـه أثر بالغ يف تشتت الفتاة حبيث خيتلط عليهـا                 

وقد يؤدي اختالفهما إىل تأثري نفسي سليب عليها ، األمر ال تعرف الصحيح من اخلطأ
وأخطر شيء جلؤوها إىل ،  تلجأ إليها وتشكو ما تعاين من مهومفتحاول البحث عمن

صديقات سوء يف حماولة منها للهروب من جو البيت القامت فإا ستدرج معهن على              
  .االحنراف والعياذ باهللا فكانت كاملستجري من الرمضاء بالنار

                              
  .١٢٢ ص١تربية األوالد يف اإلسالم لعبداهللا ناصح علوان ج: انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

  : ـ ضعف العالقة بني البنت ووالدا٨
عل البنت وال بد تبحث عن بديل يعوضها حنان ضعف العالقة بني البنت ووالدا جي

بـل  . ويعوضها ما تفتقده من حماور حتاوره عما جيول يف خاطرها         ، والدا املفقود 
فإذا كان البديل ، ويدهلا ويرشدها إذا ختلت األم عن تلك املسؤولية فتركتها لآلخرين

، ون مرشدة صـاحلة   اليت اختارا الفتاة ال توجد فيها املؤهالت اليت تؤهلها ألن تك          
فتكون إحدى زميالا أو غري ذلك مما ال تتوفر فيها شروط املوجهة الناصحة فقـد       

  .يكون ذلك سبب من أسباب وقوعها يف املنكرات
  : ـ وجود اجلوال عند الفتاة٩

وقـد تـستغله    ، اهلاتف اجلوال يوفر خصوصية للفتاة قد ال جتدها يف هاتف البيت          
 وجود مراقبة من األهل مع الغفلة عن رقابة موالها عـز            استغالالً سيئاً يف ظل عدم    

       : وجل الذي حيصي عليها كل كلمة فيقول سبحانه       
   )فتقع يف املنكرات بسبب توفر وسيلة آمنة يف نظرهـا هـي             )١ 

  .اهلاتف اجلوال
  :ين أو أحدمهاـ ضعف مستوى التعليم لدى الوالد١٠

قد ال يكون ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها سبباً مـن أسـباب                
منكرات النساء يف العصر احلاضر كما سيتضح عند التحليل اإلحصائي لالسـتبانة            

                              
  .١٨: آية، سورة ق)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

وإمنـا  ، فكثري من ااآلباء واألمهات مل يدخلوا مدارس للتعليم ومل ينالوا شـهادات           
ن علوم الشرع فهما حريصان على معرفة احلـالل        حرصوا على تلقي العلم النافع م     
بل إن كثرياً منهم كانوا قدوة صاحلني ألبنـائهم         ، واحلرام فربوا أبناءهم على ذلك    

بل قد يفوق البعض منـهم طـالب        ، بتطبيق ما تعلموه من أحكام الشرع املطهر      
  .اجلامعات إذا أردنا بالتعليم تطبيقه إىل سلوك

  : ـ ضعف القدوة يف املدرسة١١
فحني جتد الفتاة من مربيتها     ، التربية بالقدوة من أعظم وسائل التربية ترسيخاً وتأثرياً       

   .)١(القدوة الصاحلة فإا تتشرب مبادئ اخلري وتتطبع على أخالق اإلسالم 
فإن مل جتد أمامها قدوات صاحلات من مدرسات ومديرة فإن هذا وال شك له تأثري               

ق تبدأ مبحاكان يف خمالفان فيكن بذلك سبب        سليب إذ رمبا إن كن على غري احل       
  .من أسباب وقوعها يف املنكرات

  : ـ عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة١٢
، ال شك أن كل مدرسة جتمع خليط شىت من الطالبات خرجن من بيوتات خمتلفـة   

فهنـاك  ، فليست كل الطالبات على مستوى واحد من الـدين واخللـق واألدب           
وال شك أن هذا اجلمع الكـبري حيتـاج إىل          ، اك من هن دون ذلك    وهن، صاحلات
حيـتجن إىل   ، بل ويف داخل املدرسة أيضاً    ، ومتابعة يف الدخول واخلروج   ، مالحظة

                              
  .٦٢٩ ص٢تربية األوالد يف اإلسالم للشيخ عبداهللا ناصح علوان ج: انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

وإمهال املدرسة مالحظة الطالبات    ، وإىل توجيه عند وجود سلوكيات خاطئة     ، رقابة
اطئة إذ أـن  سيكون لـه أثر سليب وال شك على الطالبات ذوات السلوكيات اخل    

وأيضاً خيشى من انتشار تلك السلوكيات اليت يفعلنها وتأثر      ، سيتمادين يف أخطاءهن  
  .غريهن من الطالبات

  : ـ صديقات السوء١٣
لصديقات السوء أثر كبري وال بد على جليسان وهذا ما أشار إليه القرآن الكرمي يف 

       : قول اهللا عز وجل حمذراً من قرناء الـسوء        
             

            
 )١(.   

يف هذه اآليات بيان تأثري اجلليس السيء على جليسه إذ كان صاداً لـه عن اهلدى               
  . فكان سبباً لغوايته)٢(وعدل به إىل طريق الضالل 

اجلليس السيء بنافخ الكري الذي ال يستفيد منـه         ويف تشبيه بليغ يشبه النيب    
فعـن أيب   . رحياً خبيثـة  أو يف أقل أحواله قد جيد       ، جليسه بل قد حتترق ثيابه بسببه     
مثل جليس الصاحل والسوء كحامـل      : "قالموسى رضي اهللا عنه عن النيب     

                              
  .٢٩ـ ٢٧: اآليتان، سورة الفرقان)  ١(
  .٣٠٦ ص٣تفسري القرآن العظيم ج: انظر)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

وإما أن  ،  وإما أن تبتاع منه    )٢( فحامل املسك إما أن حيذيك       )١(املسك ونافخ الكري    
   .)٣("ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحياً خبيثة، جتد منه رحياً طيبة

الذي ، اجلليس الصاحل حبامل املسك السة الصاحلني يشبه النيب   ويف ترغيب مبج  
ويف ، أو قد يبيعه، يستفيد منه جليسه بكل حال فهو قد يعطيه من املسك الذي حيمل

، أقل أحواله سيجد منه رحياً طيبة ويف هذا ترغيب مبجالسة الصاحلني وأهل اخلـري             
والنهي عن جمالسة أهل الشر ، واألدب، والعلم، والورع، ومكارم األخالق، واملروءة

   .)٤(والفساد 
  : ـ وسائل اإلعالم١٤

، وهي حسب استخدام مـستخدمها    ، ال شك أن وسائل اإلعالم سالح ذو حدين       
والشر أكثر وقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز رمحـه اهللا يف               ، ففيها خري 

.. وال يستمعوه ، وهفيجب أن حيذروا املنكر فال يفعل     : (االستفادة من وسائل اإلعالم   

                              
النهايـة يف غريـب   : انظر. (هو كري احلداد وهو ِزق أو جلد غليظ ينفَخ به النار): نافخ الكري) ( ١(

  ).٤٥٧ ص٥؛ لسان العرب ج٢١٧ ص٤ثر جاحلديث واأل
 ٤؛ فـتح البـاري ج  ٣٥٨ ص١النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (يعطيك): حيذيك) ( ٢(

  ).٤٢٧ ص٨؛ شرح النووي لصحيح مسلم ج٣٨٠ص
؛ ومسلم يف كتاب الـرب  ٢٣١ ص٦باب املسك ج، أخرجه البخاري يف كتاب الذبائح والصيد)  ٣(

ـ   ) ١٤٦(حباب جمالسة الصاحلني وجمانبة قرناء السوء حديث رقم         باب است ، والصلة واآلداب 
  .٢٠٢٦ ص٣ج) ٢٦٢٨(

  .٣٨٠ ص٤؛ فتح الباري ج٤٢٧ ص ٨شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ٤(



 

  

  

 
 

 

فاملؤمن ينتقـي وال يكـون      ، وهكذا يف الصحف يأخذوا حسنها ويتركوا قبيحها      
يأخذ ما  ، وهكذا وسائل اإلعالم املسموعة واملرئية    ، حاطب ليل يأخذ احلية والعود    

   .)١(...) ويدع ما فيها من الشر، فيها من اخلري
ـ     فت، ومما ال ريب فيه أن اهلدم دائماً أسهل من البناء  ال لك الوسـائل ـ اهلـدام منـها 

ختاطب العقول بل ختاطب األهواء والشهوات والغرائز فكان هلا تأثري كبري يف عملية             
وفيها الدعوة إىل هـدم الـدين       ، ففيها نشر الفجور واخلناء بسائر وسائلها     ، اهلدم

وال ينكر منكر تأثري القوى الكربى اليت حتاول السيطرة علـى العـامل             ، واألخالق
ركيع العامل عبيداً هلا وخاصة بلدان العامل اإلسالمي اليت جربت معها املواجهات            وت

العسكرية فلم تفلح يف سلخ األمة من عقيدا فلجأت إىل سالح فتاك هو الغـزو               
الفكري الثقايف وقد صنع هؤالء الغزاة خصيصاً من أبناء املسلمني من يقوم حبمـل              

 ويتوىل الظهور يف الواجهـة بالـدعوة إىل         )٢( هذه املهمة يف بلدان العامل اإلسالمي     
ونيل ، وخروجها واختالطها بالرجال األجانب   ، دعوات هدامة كتربج وسفور املرأة    

وهؤالء قد  ، املرأة حقوقها السياسية ومساواا بالرجل إىل غري ذلك مما نراه ونسمعه          
رضي يف احلديث الذي يرويه حذيفة بن اليمان        ينطبق عليهم قول املصطفى   

وكنت أسأله ، عن اخلريكان الناس يسألون رسول اهللا: "اهللا عنهما حيث قال

                              
مجع الدكتور حممد بـن  . ٧٦ ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بارز ج)  ١(

  .سعد الشويعر
 ٥؛ ج٤٤١ ص٣موع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز ج  جم: انظر)  ٢(

  .٢٥٩ص



  

  

  

 
  

 

 

فقلت يارسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر فجاءنـا اهللا           . عن الشر خمافة أن يدركين    
وهل بعد هذا الشر مـن      : قلت. نعم: قال. فهل بعد هذا اخلري من شر     . ذا اخلري 

. قوم يهدون بغري هـديي    : قال! وما دخنه؟ : تقل . )١(وفيه دخن   . نعم: قال. خري
 إىل  )٢(دعـاة   . نعم: قال. فهل بعد ذلك اخلري من شر     : قلت. تعرف منهم وتنكر  

هم من : فقال. قلت يارسول اهللا صفهم لنا. أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها
ـ : قال. فما تأمرنـي إن أدركين ذلك    : قلت.  ويتكلمون بألسنتنا  )٣(جلدتنا   زم تل

فأعتزل تلك  : قال. فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام      : قلت. مجاعة املسلمني وإمامهم  
   .)٤(" الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك

ويريدون نشر الشر والفساد بـني      ، فينطبق على هؤالء الذين خيالفون اهلدي النبوي      
دعاة إىل  : "مون بألستنا قول املصطفى   وهم من أبناء جلدتنا ويتكل    ، املسلمني

وال ". هم من جلدتنا ويتكلمون بألستنا    .. أبواب جهنم من أجام إليها قذفوه فيها      
شك أن تأثري هؤالء على الناس أكرب ممن يدعو إىل تلك الدعوات ممن هم ليسوا من                

                              
فـتح البـاري   : انظـر . (ومعىن الثالثة متقارب، هو احلقد وقيل الدغل وقيل فساد القلب): وفيه دخن) ( ١(

  ).٣٩ ص١٣ج
  ).٤٠ ص١٣املرجع السابق ج: انظر. (مجع داع إىل غري احلق): دعاة) ( ٢(
معناه أم يف الظاهر على : وقال القابسي. أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا): جلدتناهم من ) ( ٣(

  ).٤٠ ص١٣املرجع السابق ج: انظر. (ملتنا ويف الباطن خمالفون
واللفـظ لـه؛   . ١٧٨ ص٤باب عالمات النبوة واإلسالم ج، أخرجه البخاري يف كتاب املناقب)  ٤(

زمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت حـديث رقـم       ومسلم يف كتاب اإلمارة باب وجوب مال      
  .١٤٧٥ ص٢ج) ١٨٤٧(ـ ) ٥١(



 

  

  

 
 

 

إىل الباطـل  وما زلنا نراهم صباحاً ومساء على منابر اإلعالم يدعون . أبناء املسلمني 
وقد قال اإلمام ابن حجر بعـد       . ويزينونه بل ويثريون الشبه حول شرع اهللا املطهر       

وفيه وجوب رد الباطل وكل من خالف اهلدي النبوي ولو   : (إيراده للحديث السابق  
   .)١() قاله من قاله من رفيع أو وضيع

  : ـ القنوات الفضائية١٥
الم اليت مر ذكرها ولكن أفـردت       والقنوات الفضائية هي ضمن باقي وسائل اإلع      

للخطر الشديد الذي متثله تلك القنوات إذ تكمن تلك اخلطورة أا جعلت العامل يف              
متناول املشاهد بضغطه زر واحدة وهو ما مل يكن متوفراً من قبل حيـث كانـت               
الدول متارس نوعاً من الرقابة على ما يعرض على شاشات التلفاز وهـي بـذلك               

: وهذه القنوات متثل نوعاً من الغزو الفكري مبعناه الـشامل  . ةخرجت على السيطر  
حيث أن تلك القنوات يف األغلب تركز على خماطبة    . )٢(الديين والقيمي واألخالقي    

أيضاً فيها متارس   ، الغرائز مما جيعل هلا تأثري سلوكي أخالقي غري قومي على املشاهدين          
. تطاعة يف التدخل يف منع ذلك     الدعوات املضللة لكل فكر ضال منحرف دون االس       

ومن تأثرياا السلبية على الفتاة املسلمة ظهور النساء السافرات املتربجات فجعلتهن           
من خالل إبرازهن يف تلك القنوات سواء ممثالت أو مغنيات أو مذيعات حمل قدوة              

فتجد الفتاة اليت ليس لديها علم شرعي وال دين يعصمها حتاول حماكـاة             ، للفتيات

                              
  .٤١ ص١٣فتح الباري ج: انظر)  ١(
األسس النظرية واإلسهامات العربية للدكتور عـاطف  . مدخل إىل االتصال والرأي العام: انظر)  ٢(

  .هـ١٤١٩ طبع دار الفكر العريب ـ الثالثة ـ ٢٧٤عديل العبد عبيد ص



  

  

  

 
  

 

 

بل أيضاً مبا حيملنه من فكر هـدام إذ         ،  األصناف املذكورة يف لباسهن وهيأن     تلك
تكثر الربامج اليت حترض املرأة على التربج والسفور ونيل احلقوق املـسلوبة كمـا              

وقد طالت آثار هذه القنوات املدمرة شرحية كبرية من بنات املسلمني وما            ، يزعمون
ات إال أحد نتائج هذه القنوات اليت دخلـت         التغري احلاصل يف سلوك كثري من الفتي      

  .كثري من بيوت املسلمني إال من رحم اهللا
  : ـ اإلنترنت١٦

، حيث إنـه أداة للمعرفـة  ، ال شك أن اإلنترنت لـه جوانب كثرية مفيدة وخرية       
وكذا احلصول على معلومات هائلة خالل فتـرة        ، ووسيلة لنشر الدعوة اإلسالمية   

 أداة إفساد تدمر الدين واخللق فهو ينطبق عليه ما قيل           ولكن قد يتحول إىل   ، وجيزة
ومن املعلوم أن شبكة اإلنترنـت      . يف وسائل اإلعالم السابقة بأنه سالح ذو حدين       

مفتوحة للجميع يف أي وقت ويف أي مكان دون قيد أو شرط وتكمن خطورا بأا 
ع أفراد األسـرة    واطال، والعروض الالأخالقية ، تكثر فيها األفالم اجلنسية الرخيصة    

ويضاف إىل هذا أنه يعرض يف هذا       ، على هذه العروض يساعد على فسادهم خلُقياً      
اجلهاز األفكار والعقائد اليت ال حصر هلا حيث عرفت قيمة هذا اجلهاز يف النشر يف               

وقد أشارت اإلحصاءات إىل أن املواد الدينية حتتـل  . أصقاع األرض فاستغل لذلك   
حتظى بإقبال كبري مـن النـاس        من أي مواد أخرى وأا       مساحات واسعة وأكرب  

 وهنا مكمن اخلطورة حيث يؤدي ذلك إىل بلبلة أفكار الشباب والشابات            )١(عليها
  .ممن ليس لديهم حصانة كافية من العلم الشرعي

                              
 ـ دون ذكر الطابع ـ   ١٠٥اإلعالم والبيت املسلم للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص: ظران)  ١(

  .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية 



 

  

  

 
 

 

  : ـ السفر إىل اخلارج١٧
 )١(ينت السفر إىل اخلارج قد يكون هو يف حد ذاته منكراً إذا كان لغري حاجة كما ب  

  !أما كيف يكون ذلك؟. وقد جير إىل منكرات أخرى
أنه عند السفر إىل اخلارج تكثر رؤية املنكرات اليت تعج ا تلك البالد وهو أمر                .١

ورؤية : (ومشاهدها آمث إن مل حيتسب وينكر قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، معلوم
 . )٢() أهل املعاصي من غري إنكار فهم عصاة هللا يف هذا السفر

عند عجزه عن تغيري املنكر يأمث وجيب عليه عدم البقاء يف تلك األماكن قال يف                .٢
من علم أن مبوضع من بلده منكراً ال يرجع إليه يف إنكاره لزمه أن : (تنبيه الغافلني

وال خيرج إال حلاجـة     ، ويعتزل يف بيته حىت ال يشاهده     ، ال حيضر ذلك املوضع   
 ليس عذراً يف مشاهدته هذا املنكر من        ألن عجزه عن اإلنكار   ، مهمة أو واجب  

ال جيوز دخول العاجز عن تغيري املنكر أمـاكن         : ( وقال أيضاً  )٣() غري ضرورة 
فال جيـوز لــه     ، الظلم والفسق ومواطن املعاصي واملنكرات من غري ضرورة       

دخول دور الظلمة وأماكن املكوس واملصادرات واحلمامـات الـيت أهلـها            
وحيرم عليه ، كن اليت يعلم أن فيها نساء غري مستوراتواألما، مكشوفوا العورات

  .)٤() حضور دعوة فيها منكر ال يستطيع تغيريه

                              
  .٢٩١انظر ص )  ١(
  .٤٩٦ ص٢٧جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
إبـراهيم  تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني من أعمال اهلالكني لإلمام أمحد بن )  ٣(

: هــ؛ وانظـر  ١٤٢٢ طبع املكتبة العصرية ـ لبنان ـ   ٨٨الدمشقي الشهري بابن النحاس ص
  .٣١٩ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج

  .٨٨املرجع السابق ص)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

ومثل هذه األمور اليت ذكرها يف تنبيه الغافلني موجودة يف بالد الكفـار فمـن               
شروط اإلنكار بالقلب عدم البقاء يف مكان املنكر وقد وضح مساحـة الـشيخ              

هو أن يكـره  : ( كيفية النهي عن املنكر بالقلب فقال   عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا    
وال جيلس مع أهله؛ ألن جلوسه معهم بغري إنكار يشبه فعـل بـين        ، فعل املنكر 

 : الذي لعنهم اهللا عليه يف قوله تعاىل      ، إسرائيل         
                            

                            
   )٢( ) )١(.   

باختياره وال جيوز ألحد أن حيضر جمالس املنكر        : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
   .)٣() لغري ضرورة

ل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية سئل عن رجل خيرج للفرجة يف الزهر يف مواسم               ب
وختـرج  ، ويرى املنكر وال يقدر على إزالتـه      ، الفرج حيث يكون جممع الناس    

ليس : (امرأته أيضاً معه هل جيوز ذلك؟ وهل يقدح يف عدالته فأجاب رمحه اهللا            

                              
  .٧٩ـ ٧٨: اآليتان، سورة املائدة)  ١(
مد بـن  حم. مجع د. ٧٤ ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ٢(

حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ عبداهللا اجلربين           : سعد الشويعر؛ وانظر  
  .هـ١٤١٩ طبع دار الوطن ـ األوىل ٧٧إعداد علي أبو لوز ـ علي العماري ص

  .٢٢١ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

 ميكنـه اإلنكـار؛ إال      لإلنسان أن حيضر األماكن اليت يشهد فيها املنكرات وال        
مثل أن يكون هناك أمر حيتاج إليه ملصلحة دينه أو دنياه ال بـد  : ملوجب شرعي 

وإحضار امرأته  ، فأما حضوره رد الفرجة   . أو يكون مكرهاً  ، فيه من حضوره  
   .)١() فهذا مما يقدح يف عدالته ومروأته إذا أصر عليه، تشاهد ذلك

 كثري من النساء املسلمات ـ إال من رحم   ـ عند السفر إىل اخلارج ال تلتزم ٣
فمنهن من تلبس لباس نـساء  . اهللا ـ باحلجاب الشرعي الذي يستر مجيع البدن 

  .الغرب ومنهن من تكشف عن وجهها وكفيها وهي آمثة بذلك
ال جيوز لإلنسان أن    : (وقال قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا         

عبد اهللا على قول مـن      ، فإذا كان يف بلده   ، لى هواه يعبد اهللا سبحانه وتعاىل ع    
وإذا ذهب إىل بلد آخر عبد اهللا على قول من يقول  ، يقول إنه جيب تغطية الوجه    

   .)٢() هذا من باب التالعب بدين اهللا، جبواز كشف الوجه
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتـاء        ) ٧٨٨٠(ويف الفتوى رقم    

حول جواز كشف النساء عند السفر للخارج عن وجوههن         جواب على سؤال    
وأيديهن مع لبس املالبس الساترة حبجة عدم لفت األنظار أجابت اللجنـة مبـا    

حيرم على املرأة كشف وجهها وكفيها عند الرجال األجانـب يف           : أوالً: (يلي
 ال جيوز للمسلم أن يأخذ نساءه إىل اخلارج للنــزهة         : ثانياً. اململكة وخارجها 

                              
  .٢٣٩ ص٢٨املرجع السابق ج)  ١(
يهات يف اإلجازة والرحالت للشيخ حممد بن صاحل العثيمني أعدها ورتبها خالد أبو فتاوى وتوج)  ٢(

  .٤٤صاحل ص



  

  

  

 
  

 

 

ملا يف ذلك مـن املفاسـد والفـنت         ، يف بالد تكثر فيها الفنت واملغريات بالشر      
   .)١() العظيمة

 ـ أن يف السفر إىل بالد الكفار تأثر الفتاة املسلمة مبا يف تلك البالد سواء علـى   ٤
قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا عاداً مفاسد          . املدى القصري أو الطويل   

أن أهله سيتغريون ملا يشاهدونـه سواء تغريوا فجـأة أو          : أوالً: (ارجالسفر إىل اخل  
  .)٢()على املدى الطويل

 ـ أن السفر إىل بالد الكفار سبب ملودم وحمبتهم وحنن منهيون عن ذلك بقوله  ٥
   .)٣(              : تعاىل

  : ـ وجود السائق يف البيت١٨
قد يكون وجود السائق يف البيت سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر             
يف حال عدم تقيد رب األسرة بضوابط الشرع يف تعامله معـه واالسـتفادة مـن          

 يف الـسيارة أو   ، كأن يسمح باختالطه بنساء أسرته أو خلوته بأحـداهن        ، خدماته
 اجلالبة للشر والبالء هلذه األسرة غري )٤(فكل هذا من احملرمات احملظورة شرعاً ، غريها

                              
  .٢٧٦ ص١٧فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ج)  ١(
  .٤٤فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص)  ٢(
  .٥١: آية، سورة املائدة)  ٣(
 يف حكم الركوب ٢٩٦ يف حكم االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني؛ وص٢٩٠صانظر )  ٤(

  .مع سائق غري حمرم واخللوة معه



 

  

  

 
 

 

  .املتقيدة بشرع اهللا
  : ـ وجود اخلادمة يف البيت١٩

قد يكون وجود اخلادمة يف البيت من أسباب منكرات النساء يف العـصر احلاضـر      
يان كثرية أديـان    بل ويف أح  ، وذلك بسبب كون اخلادمات يأتني من بيئات خمتلفة       

بل حىت اخلادمات املسلمات يعانني مـن       ، وهذا لـه أثره الكبري وال شك     ، خمتلفة
ومشاكل أخالقية كبرية فكـل هـذه       ، جهل كبري باإلسالم وأخطاء عقدية فادحة     

األمور جمتمعة تؤثر على األسرة ككل وعلى بنائها االجتماعي والعالقـات بـني             
ة غري مقبولة وتأثر الشباب والشابات ذه األمناط أيضاً وجود مظاهر سلوكي، أفرادها

   .)١(السلوكية املخالفة هلدي اإلسالم 
  : ـ متابعة جمالت األزياء٢٠

ومـن  ، جمالت األزياء تصمم خصيصاً من أجل إحاطة النساء مبا يستجد من أزياء           
املعلوم أن تلك االت وضعت خصيصاً من أجل هدف معني إذ أنـه يـستهدف       

واملطالع لتلك االت يفجع مبا فيها إذ ، رأة لينحل على أثرها اتمع بأسره    احنالل امل 
وهذا ما دعـى فتياتنـا إىل       ، فيها املالبس الكاسية العارية تلبسها أمجل اجلميالت      

وإال ما السر وراء تغري اتمع الذي كان طابع نـساءه التخلـق خبلـق               ، تقليدهن
فإذا أصناف من بناتنا يلبسن تلك املالبس فما        ولبس لباس احلياء واحلشمة     ، اإلسالم

                              
ظاهرة اخلدم واملربيات وأبعادها االجتماعية يف الدول اخلليجيـة للـدكتور عبـدالرؤوف    : انظر)  ١(

  .١٧٢اجلرداوي ص



  

  

  

 
  

 

 

  .هو إال حلقة من مسلسل كانت جمالت األزياء إحدى حلقاته
واألمر اآلخر التـشبه    ، وهذه االت فيها حماذير شرعية منها اشتماهلا على الصور        

بالكافرات وقد قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا عندما سئل عن              
ال شك أن شراء االت اليت ليس ا إال صور          : (جمالت عرض األزياء  حكم شراء   

ال تدخل املالئكة بيتـاً فيـه       : "حمرم ألن اقتناء الصور حرام لقول الرسول      
   .)١(" صورة

وألنه ملا شاهد الصورة يف النمرقة عند عائشة رضي اهللا عنها وقـف ومل يـدخل                
اليت تعرض األزياء جيب أن ينظر فيها        وهذه االت    )٢(وعرفت الكراهية يف وجهه     

قد يكون هذا الزي متضمناً لظهور العورة إما لضيقه أو          ، فما كل زي يكون حالالً    
وقد يكون هذا الزي من مالبس الكفار اليت خيتصون ا والتشبه بالكفار         ، لغري ذلك 

 فالذي أنصح به إخواننا     )٣(" من تشبه بقوم فهو منهم    : "حمرم لقول الرسول  
املسلمني عامة ونساء املسلمني خاصة أن يتجننب هذه األزياء ألن منها ما يكـون              

                              
؛ ١٠١ ص٤قع الذباب يف شراب أحـدكم ج باب إذا و، أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق)  ١(

ــ  ) ٨٣(باب حترمي تصوير صورة احليوان حـديث رقـم          ، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة    
  .١٦٦٥ ص٢ج) ٢١٠٦(

باب إذا قال أحكم آمني واملالئكـة يف الـسماء   ، احلديث أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق)  ٢(
باب حترمي تـصوير صـورة احليـوان    ، ة؛ وعند مسلم يف كتاب اللباس والزين٨١ ص ٤آمني ج 

  .١٦٦٩ ص٢ج) ٢١٠٦(ـ ) ٩٦(حديث رقم 
  .٢٨١تقدم خترجيه ص)  ٣(



 

  

  

 
 

 

مث إن تطلع النساء    ، تشبهاً بغري املسلمني ومنها ما يكون مشتمالً على ظهور العورة         
إىل كل زي جديد يستلزم يف الغالب أن تنتقل عاداتنا اليت منبعها ديننا إىل عـادات              

   .)١( )أخرى متلقاة من غري املسلمني
  : ـ مدن املالهي٢١

مدن املالهي قد تكون سبباً يف املنكرات يف حال خروج املرأة غري متقيدة بالضوابط             
أيضاً هناك من مدن املالهي ما هو خاص بالنساء ولكن من           ، الشرعية عند اخلروج  

وهنـاك  ، وتتساهل بعض النساء باحلجاب عن هؤالء     ، يقوم بتشغيل األلعاب رجال   
وهذه غالباً ما يكون هناك اختالط بني الرجال والنساء ) للعوائل(طة مدن أخرى خمتل

وخاصة الشباب منهم وال تسأل عما حيدث إذ قد يؤدي ذلك إىل حمظـور وهـو              
  .اختالط غري مشروع فيجب إن دعت احلاجة إليها ضبطها بضوابط الشرع

  : ـ حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع٢٢
فة للشرع تعد سبباً من أسباب منكرات النساء كوا هي         حمالت بيع العباءات املخال   

بل هي سبب   ، وتيسر حصوهلا هلن  ، مصدر هذه العباءات فهي اليت توفرها للفتيات      
إذ أا تصنع يف كل عام عباءات بشكل جديد         ، يف انتشار العباءات املخالفة للشرع    

وال شك ، متهمن أجل نفوق بضاعتها غري مراقبني اهللا عز وجل يف حل ذلك أو حر             
أن كثرياً من الفتيات يتأثرن مبن حوهلن من صديقات وزميالت فتنتشر مثل هـذه              

  .العباءات نتيجة التقليد واحملاكاة والبحث عن اجلديد

                              
  .٢٧أسئلة مهمة أجاب عليها فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

  ):الكوافري( ـ املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر ٢٣
ق لقد صدرت أوامر سامية عديدة مبنع افتتاح حمالت تصفيف الشعر للنساء وإغال           

وهي تفتتح باسم مشاغل نسائية     ،  ومع ذلك فقد افتتح الكثري منها      )١(املوجود منها   
وقد قمت بزيارات ميدانية لعـدد مـن   ، للخياطة ويلحق ا خدمات ممنوعة شرعاً  

وأجريـت  ، املشاغل النسائية للوقوف عن كثب على ما يقدم فيها من خـدمات           
ن نوع اخلدمات اليت تقدم فألفيتها لقاءات مع املسؤوالت عن تلك املشاغل للتأكد م 

وإزالة الشعر من مجيع أجـزاء      ، والوشم، ففيها النمص . وكراً للمخالفات الشرعية  
وفيها ما يسمى باحلمام املغريب حيث يدلك جسم املرأة ، اجلسم حىت أماكن العورات

 وفيها، وفيها نقش احلناء على مجيع أجزاء اجلسم حىت أماكن العورة         ، بطريقة معينة 
! ولك أن تتصور ما هو مكياج السوق؟. يعمل مكياج خاص يسمى مبكياج السوق 

مكياج السوق هو أن يوضع للمرأة مكياج يف األجزاء اليت تظهر عادة كالعينني وما              
حوهلا لالبسة النقاب واللثام والكفني وما حتتاج املرأة إلبدائه من أجل لفت أنظـار              

دم شد الوجه لتبدو املرأة أصغر سناً وغـري         ومن اخلدمات اليت تق   ، الرجال األجانب 
وهذه اخلدمات ختتلف من مشغل آلخر فما يوجد يف مشغل قد ال يوجد يف              . ذلك

ويالحظ تطور اخلدمات من سنة     . آخر لكن بعمومها موجودة يف املشاغل النسائية      
وهذه املشاغل إن   . ألخرى حسب احلاجة وحسب ما يستجد من متطلبات النساء        

، ا األوامر السامية اليت صدرت فهي يف ازدياد ملحوظ من حيث العدد           مل تطبق فيه  

                              
  .هذا البحث١٦٣انظر ص)  ١(



 

  

  

 
 

 

  .ويف ازدياد من حيث تقدمي اخلدمات املخالفة للشرع
  : ـ البيئــة٢٤

: ال شك أن للبيئة أثر كبري يف صالح املرء أو فساده يدل على ذلك قول النيب
 ميجسانه كمثل البهيمـة    كُلُّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو         "

فالوالدان مها أول من حيتك وخيتلط مـا         . )١(" تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء     
  .الطفل فهي البيئة األوىل اليت يتأثر ا الطفل

والبيئة االجتماعية هي من تراهم الفتاة حوهلا وختتلط م من صديقات يف حمـيط               
يف  تأثري البيئة على الفرد قول النيبويدل على، املدرسة واتمع األسري حوهلا

 على  )٢(الرجلُ  : "قالاحلديث الذي يرويه أبو هريرة رضي اهللا عنه أن النيب         
   .)٥( " )٤( فلينظر أحدكم من خيالل )٣(ديِن خليلِه

                              
  .٢٢٨تقدم خترجيه ص)  ١(
  ).٢٠٩١عبود ص عون امل: انظر. (يعين اإلنسان): الرجل) ( ٢(
  ).٢٠٩١املرجع السابق ص: انظر. (أي على عادة صاحبه وطريقته وسريته): على دين خليله) ( ٣(
املرجـع  : انظـر . (فمن رضي دينه وخلقه خاللـه ومن ال جتنبه فإن الطباع سراقة): من خيالل) ( ٤(

  ).٢٠٩١السابق ص 
باب مـن يـؤمر أن   ،  كتاب األدبوأبو داود يف، ٣٠٣ ص٢أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ج)  ٥(

) ٤٥(؛ والترمذي يف كتاب الزهد بـاب رقـم          ١٦٨ ص ٥ج) ٤٨٣٣(جيالس حديث رقم        
وقال األلباين عـن    . ٥٨٩ ص ٤وقال الترمذي حديث حسن غريب ج     ). ٢٣٧٨(حديث رقم   

 ٣ج) ٤٨٣٣(ـ  ) ٤٠٤٦(صحيح سنن أيب داود حديث رقم       : انظر. (هذا احلديث بأنه حسن   
  .يب داود والترمذيواللفظ أل). ٩١٧ص



  

  

  

 
  

 

 

ومما يدل على أثر البيئة يف الصالح أو الفساد احلديث الذي رواه أبو سعيد اخلدري               
كان فيمن كان قبلكم رجلٌ قتلَ تسعة : "أنه قالنه عن رسول اهللارضي اهللا ع

إنه قتـل  : فأتاه فقال . فسأل عن أعلم أهل األرض فَدلَّ على راهب       . وتسعني نفساً 
مثَّ سـأل  . فكملَ به مائةً. فَقَتله. ال: فهل لـه من توبة؟ فقال    . تسعةً وتسعني نفساً  

فهل لَه ِمـن  . إنه قَتل مائَةَ نفٍس: فقال. رجٍل عاِلٍمعن أعلِم أهِل األرض فَدلَّ على       
فإنَّ ِبها  . ومن حيولُ بينه وبني التوبِة؟ انطلق إىل أرض كَذَا وكَذَا         . نعم: توبٍة؟ فقال 

فانطلق . وال ترجع إىل أرِضك فإنها أرض سؤءٍ      . أناساً يعبدون اهللا فاعبِد اهللا معهم     
. فاختصمت فيه مالئكةُ الرمحِة ومالئكةُ العذاب     . ريق أتاه املوت  حتى إذا نصف الط   

إنه مل  : وقالت مالئكةُ العذاب  . جاَء تائباً مقبالً بقلبه إىل اهللا     : فقالت مالئكةُ الرمحةِ  
قيسوا ما بـني    : فقال. فأتاهم ملَك يف صورة آدِمي فجعلوه بينهم      . يعمل خرياً قطُّ  

أدنـى إىل األرض   ، فقاسوه فوجدوه ، ا كان أدنـى فهو لـه    فإىل أيتهم . األرضني
   .)١(" فقبضته مالئكةُ الرمحة. اليت أراد

الشاهد من ذلك قول الرجل العامل انطلق إىل أرض كذا وكذا فإنَّ ا أناساً يعبدون               
مما يدل على أثر البيئة     ، وال ترجع إىل أرضك فإنها أرض سوء      ، اهللا فاعبد اهللا معهم   

يف هذا استحباب مفارقـة التائـب   : (قال اإلمام النووي ،  صالح املرء أو فساده    يف
ما ، واألخدان املساعدين لـه على ذلك ومقاطعتهم، املواضع اليت أصاب ا الذنوب

وأن يستبدل م صحبة أهل اخلري والصالح والعلماء واملتعبـدين  ، داموا على حاهلم 
                              

باب قبول ، ؛ ومسلم يف كتاب التوبة١٤٩ ص٤ج) ٤٥(أخرجه البخاري يف كتاب األنبياء باب )  ١(
  . واللفظ له٢١١٨ ص٣ج) ٢٧٦٦(ـ ) ٤٦(وإن كثر قتله حديث رقم ، توبة القاتل



 

  

  

 
 

 

   .)١() تهموينتفع بصحب، الورعني ومن يقتدى م
  : ـ وجود فراغ روحي وفكري٢٥

، الفراغ الروحي والفكري قد يكون أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر           
وبفعل الطاعات اليت جتعلها روحاً علوية ، فالروح ال تسمو إال باإلميان باهللا جل وعال

قال . ألهليوحياة األرواح وصحتها مرتبطة بالوحي ا     . مرتبطة خبالقها سبحانه وتعاىل   
ــاىل               : تع
          )٢(.   

والنور الذي حيصل به ، ه احلياةفجمع بني الروح الذي حتصل ب: (قال اإلمام ابن القيم
متضمن لألمرين  وأخرب أن كتابه الذي أنزله على رسوله      ، اإلضاءة واإلشراق 

   .)٣() ونور يستضيء به ويشرق، فهو روح حتيا به القلوب
فحقيقة العبد روحه اليت يعيش ا وال صالح هلذه الروح إال بإهلها الذي خلقها فال               

 بتعبده للخالق جال وعال وإال كانت الروح خاوية قال          سعادة حقيقية هلذا العبد إال    
اعلم أن حاجة العبد إىل     : (اإلمام ابن القيم مبيناً أمهية تعبد املرء لربه سبحانه وتعاىل         

أن يعبد اهللا وحده ال يشرك به شيئاً يف حمبته وال يف خوفـه وال يف رجائـه وال يف             
 وال يف النذر لـه وال يف اخلضوع        التوكل عليه وال يف العمل لـه وال يف احللف به         

                              
  .٥٩٨ ص٦فتح الباري ج: ؛ وانظر٩٧ ص٩شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
  .٥٢: آية، سورة الشورى)  ٢(
  .٣٢ ص١إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

لـه وال يف التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة اجلسد إىل روحه             
فإن حقيقة العبد روحه وقلبه     ، بل ليس هلذه احلاجة نظري تقاس به      ، والعني إىل نورها  

هـي  فال تطمئن يف الدنيا إال بذكره و      ، وال صالح هلا إال بإهلها الذي ال إله إال هو         
وال بد هلا من لقائه وال صالح إال مبحبتها وعبوديتها له  ، كادحة إليه كدحاً فمالقيته   

   .)١() ورضاه وإكرامه هلا
وعدم ، والتعبد والتذلل لـه  ، ففراغ الروح من اإلميان احلق باخلالق سبحانه وتعاىل       

 هو الذي ، وحتكيم شرعه املطهر يف سائر الشؤون     ، صرف مجيع أنواع العبادة لـه    
وفراغ الفكر من العلم الشرعي املـستمد مـن   ، جير املسلمة إىل كثري من املنكرات    
هو الداء القاتل الذي به فـساد الـروح         كتاب اهللا جال وعال وسنة رسوله     

  .والقلب وهالك األبد
فال إميان  ، فمن كان فارغة الروح فارغة الفكر ستكون عرضة للشبهات والشهوات         

، عرف احلق من الباطل فتكون عرضة لنـزغات الشيطان       يدفع وال علم تستنري به ت     
وإال ما سبب وجود من     . وهدفاً سهالً ألعداء اإلسالم تتلقف ما يعرض هلا من فنت         

ينتسنب إىل اإلسالم وهن جيرين خلف أعداء اهللا من يهود ونصارى وأذنام وحياولن 
  !جاهدات مبا عرض هلن من شبهات اخلروج عن الشرع اإلهلي؟

ن نرى من يطالنب مبطالب ما كان هلن أن يطالنب ا لوال فراغهن الروحـي               فها حن 

                              
 طبع املكتبة السلفية ٥٧طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن القيم حتقيق حمب الدين اخلطيب ص)  ١(

  .هـ١٤٠٧الثالثة   



 

  

  

 
 

 

ويطالنب بتحريرها من ماذا؟ من ، والفكري فيدعني أن املرأة يف اتمع املسلم مظلومة
ومن احلجاب الشرعي فيطالنب بالتربج     ، فتسافر وخترج من دون إذنه    . والية الرجل 

وغري ذلك من املطالب املخالفة لشرع . والسفور وكأن من شرع احلجاب هم البشر
  .اهللا عز وجل

ومثل هذه املطالب ال ختفى اجلهات اليت حترض املرأة عليها إذ يف مثل ذلك إضعاف               
ونشر للفساد والرذيلة خبروج النساء واختالطهن بالرجال حـىت         ، للمجتمع املسلم 

  .يسهل على أعداء اهللا السيطرة على بالد اإلسالم
خ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا مبيناً الوسائل اليت يستخدمها الغـرب            قال مساحة الشي  
الدعوة إىل إفساد اتمع املسلم وتزهيد املرأة يف وظيفتها يف احلياة           : (لترويج أفكاره 

وجعلها تتجاوز احلدود اليت حد اهللا هلا وجعل سعادا يف الوقوف عندها وذلـك              
ليب شىت وطرق متعـددة إىل أن ختـتلط     حينما يلقون بني املسلمني الدعوات بأسا     

يقصدون من ذلك إفـساد    ، وإىل أن تشتغل النساء بأعمال الرجال     ، النساء بالرجال 
وإقامة قضايا ومهيـة    ، اتمع املسلم والقضاء على الطهر والعفاف الذي يوجد فيه        

وكذا وأن هلا احلق يف كذا      ، ودعاوى باطلة يف أن املرأة يف اتمع املسلم قد ظلمت         
   .)١() ويريدون إخراجها من بيتها وإيصاهلا إىل حيث يريدون

  

                              
حممد بن .  مجع د٤٤٣ ص٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .سعد الشويعر



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ تأخر سن الزواج٢٦
الـشباب  الزواج سالمة للمجتمع من الفساد األخالقي وقد أوصى الرسول        

  .بالزواج

يا معشر الشباب : "قال رسول اهللا: فعن عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
 للفـرج ومـن مل      )٣( للبصر وأحصن    )٢(وج فإنه أغض     فليتز )١(من استطاع الباءة    

   .)٥( " )٤(يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاٌء 
قال يف فتح . فهذا توجيه نبوي للشباب بالزواج إذ به صد هلم عن ارتكاب احملرمات      

فإن التقوى سبب لغض البصر وحتـصني  ، حيتمل أن تكون أفعل على باا : (الباري
وبعد حصول التزويج يضعف هذا العارض      ، ارضتها الشهوية الداعية  ويف مع ، الفرج

ألن وقوع الفعل مع ضعف الداعي أندر مـن         ، فيكون أغض وأحصن مما مل يكن     

                              
املراد مؤن النكاح مسيت باسم ما يالزمها وتقديره من استطاع منكم مـؤن النكـاح   ): الباءة) ( ١(

  ).١٠ ص٩؛ فتح الباري ج١٨٩ ص٥شرح النووي ج: انظر. (فليتزوج
)٢ ) (١١ ص٩فتح الباري ج: انظر. (أي أشد غضاً): أغض.(  
 ٩املرجـع الـسابق ج  : انظـر . (شةأي أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع يف الفاح): أحصن) ( ٣(

  ).١١ص
  ).١٨٩ ص٥شرح النووي ج: انظر. (أي أن الصوم يقطع الشهوة): فإنه له وجاء) ( ٤(
؛ ومـسلم يف  ١١٧ ص٦باب من مل يستطع الباءة فليصم ج، أخرجه البخاري يف كتاب النكاح)  ٥(

ــ   ) ٣( رقم   حديث. باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة        ، كتاب النكاح 
  .١٠١٩ ص٢ج) ١٤٠٠(



 

  

  

 
 

 

   .)١() وقوعه مع وجود الداعي
ومع املغريات  ، فتأخر سن الزواج مع عدم وجود التقوى اليت تقي من فعل املعاصي           

  .قوع املنكراتيف هذا العصر فإن ذلك كله مظنة لو
  : ـ كثرة اخلروج إىل األسواق٢٧

ولو مل يكن فيها إال االنشغال عن ذكر اهللا عز وجل إذ أن  ، األسواق فيها فنت كثرية   
يف احلديث الذي   مرتادها يعرض لـه ما يشغله عن ذلك لذا قال رسول اهللا          

البالد إىل  وأبغض  ، أحب البالد إىل اهللا مساجدها    : "يرويه أبو هريرة رضي اهللا عنه     
   .)٢(" اهللا أسواقها

وقال اإلمام النووي عند شرحه هلذا احلديث وبيان سبب كون األسواق أبغض البالد 
وإخـالف  ، ألا حمل الغش واخلداع والربا واألميان الكاذبة      : (إىل اهللا تبارك وتعاىل   

ة واملساجد حمل نزول الرمح   ، الوعد واإلعراض عن ذكر اهللا وغري ذلك مما يف معناه         
   .)٣() واألسواق ضدها

خاصة إذا ، ويف األسواق اختالط الرجال بالنساء مما يعرض املرأة وكذا الرجل للفنت          
وكثرة خروج املرأة للسوق يعـين أن       ، مل تتقيد املرأة بضوابط الشرع عند اخلروج      

                              
  .١١ ص٩فتح الباري ج)  ١(
، باب فضل اجللوس يف مصاله بعـد الـصبح  ، أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة)  ٢(

  .٤٦٤ ص١ج) ٦٧١(ـ ) ٢٨٨(وفضل املساجد حديث رقم 
  .١٨٦ ص٣شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

وإذا كان كذلك فسوف تنشغل وال بد مبا ال يفيـد أو مبـا         ، خروجها لغري حاجة  
  .ا يف دينها ودنياهايكون ضاراً هل

أيها املسلمون إن مشكلة : (قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا حمذراً
النساء ليست باملشكلة اليت يتهاون ا وليست باملشكلة اجلديدة إا مشكلة عظيمة            
جيب االعتناء ا ودراسة ما يقضي على أسباب الشر والفساد إا مشكلة الوقـت              

اً وحديثاً لقد كانت مشكلة بين إسرائيل وهي مشكلة هذه األمة قال النيب            كله قدمي 

" :١(" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء(.   

وهذا احلديث الثابت يف الصحيحني يتضمن التحذير من هذه الفتنة العظيمة والسعي   
  .يف القضاء على أسباب الشر قبل أن يستفحل

كلة النساء عندنا يف هذا الزمن يف التربج واالختالط والتسكع          أيها املسلمون إن مش   
وأما التسكع يف األسواق والتمشي فيها فما أكثر من يفعله من النساء            .. يف األسواق 

خترج املرأة من بيتها لغري حاجة أو حلاجة يسرية ميكن أن يأيت ا أحد يف البيت من                 
ال متنعوا إمـاء اهللا مـساجد اهللا        : "ولقد قال رسول اهللا   . الرجال أو الصبيان  

 فبيت املرأة خري هلا حىت من املسجد فكيف بغـريه وأن هـذا           )٢("وبيون خري هلن  
                              

  .٤تقدم خترجيه ص )  ١(
باب ما جـاء يف خـروج النـساء إىل    ، ؛ وأبوداود يف كتاب الصالة٤٣٨ ص٢أمحد جأخرجه اإلمام )  ٢(

باب النهي عن منـع  ، ؛ وأخرجه الدارمي يف كتاب الصالة  ٣٨١ ص ١ج) ٥٦٥(املساجد حديث رقم    
 واحلـديث   ٢٣٦ ص ١ج) ١٢٨٢(النساء عن املساجد وكيف خيرجن إذا خـرجن حـديث رقـم             

  ).١١٣ ص١ج) ٥٦٧(ـ ) ٥٣٠(ود رقم الرواية صحيح سنن أيب دا: انظر. (صححه األلباين



 

  

  

 
 

 

احلديث الصحيح ليدل على أنه جيوز للرجل أن مينع املرأة من اخلروج للسوق ما عدا 
أما منعها من التربج والتعطر عند اخلروج       . املسجد وال إمث عليه يف ذلك وال حرج       

   .)١() إنه واجب عليه ومسؤول عنه يوم القيامةف
ولقد كان السلف يستنكرون خروج النساء إىل األسواق واختالطهن بالرجال فعن           

أال تستحيون أو تغارون؟ فإنـه بلغـين أن       : (علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال       
   .)٣( !) )٢(نساءكم خيرجن يف األسواق يزامحن العلُوج 

  .ألسواق مظنة وقوع املنكراتوما ذاك إال ألن ا
  ):الغىن( ـ توفر املادة ٢٨

وقد يكون نقمة إذا ، املال قد يكون نعمة من اهللا عز وجل للعبد يستغله يف فعل اخلري
فقد يكون سبباً من أسباب املنكرات فيـصد        . مل يستثمره فيما يرضي اهللا عز وجل      

 حمرمات ما كان هلا أن وقد يوفر لصاحبه ما يريد من، صاحبه عن ذكر اهللا عز وجل
   :     ومصداق ذلك قول اهللا عز وجـل      ، تتأتى لـه لو مل يكن معه مال      

       )٤(.  

                              
  .٩٤ ـ ٩٢الفتاوى النسائية للشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص)  ١(
وقيل هو كلُّ ذي ِلحية وقيل الرجل من كفـار  ، مجع علج وهو الرجل الشديد الغليظ): العلوج) ( ٢(

  ).٤٠٥ص ٤؛ لسان العرب ج٢٨٦ ص٣النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (العجم
: انظر). (إسناده صحيح(وقال الشيخ أمحد شاكر . ١٣٣ ص١أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ج)  ٣(

  ).٢٥٤ ص٢ج) ١١١٨(املسند بتحقيق الشيخ أمحد شاكر حديث رقم 
  .٧ـ ٦: اآليتان، سورة العلق)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

خيرب تعاىل عن اإلنسان أنه ذو فرح وأشر وبطـر          : (قال ابن كثري مفسراً هذه اآلية     
   .)١() تغىن وكثر مالهوطغيان إذا رأى نفسه قد اس

  : ـ الفقــر٢٩
أمـا  ، قد يكون الفقر سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر          

كيف ميكن أن يكون سبباً إذا مل جتد الفتاة ما يكفيها ووجدت أسرا تعـاين               
ضيق العيش وشظفه فيمكن أن يلجئها ذلك للخروج من مرتهلا حبثاً عن لقمـة              

تكون مأمونة مما جيعلها تتعرض لإليذاء أو اإلغواء فيكون         عيش يف أماكن قد ال      
  .)٢(احنرافها والعياذ باهللا

                              
  .٤٦٩ ص٥؛ وانظر فتح القدير للشوكاين ج٥٣٠ ص٤تفسري القرآن العظيم ج)  ١(
  .١٢٢ ص١تربية األوالد يف اإلسالم لعبداهللا ناصح علوان ج: رانظ)  ٢(



 

  

  

 
 

 

  
  

  
  

 

 

 

  



  

  

  

 
  

 

 

  

 )١٥(اجلدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول أسباب وجود منكرات النساء يف 
 العصر احلاضر

  

موافق اموافق جد 
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 أسباب املنكرات  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١ 
اجلهل باحلكم 

 الشرعي
١٠٠ ١٤٨ ١ ٢ ٧ ١٠ ٢٧ ٤٠ ٤١ ٦٠ ٢٤ ٣٦ 

٢ 
اون الوالدين بتربية 

 والدهمأ
١٠٠ ١٥٠ - - - - ٣ ٤ ٤٠ ٦٠ ٥٧ ٨٦ 

٣ 
والدين مبتابعة اون ال
 والدهمأ

١٠٠ ١٤٩ - - - - ٣ ٤ ٣١ ٤٦ ٦٦ ٩٩ 

٤ 
وجود املنكر يف 

 البيت
١٠٠ ١٥٠ - - ٣ ٤ ٢ ٣ ٣٩ ٥٨ ٥٦ ٨٥ 

٥ 
ضعف القدوة يف 

 حدمهاأالوالدين أو 
١٠٠ ١٥٠ ١ ٢ ١ ١ ٦ ٨ ٤٦ ٦٩ ٤٧ ٧٠ 

٦ 

طالق األم ووجود 
البنت عند زوجة 

 بيهاأ
١٠٠ ١٥٠ ١٣ ١٩ - - ١٥ ٢٣ ٤٥ ٦٧ ٢٧ ٤١ 



 

  

  

 
 

 

موافق اموافق جد 
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 أسباب املنكرات  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

٧ 
االختالف بني 

 الوالدين
١٠٠ ١٤٧ ٥ ٨ ٢ ٣ ٦ ٩ ٥٢ ٧٦ ٣٥ ٥١ 

٨ 
ضعف العالقة بني 

 البنت ووالدا
١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٥ ٤٥ ٦٧ ٤٩ ٧٣ 

٩ 
وجود اجلوال عند 

 الفتاة
١٠٠ ١٤٩ ٥ ٨ ٢ ٣ ٥ ٧ ٣٤ ٥١ ٥٤ ٨٠ 

١٠ 

ضعف مستوى 
التعليم عند الوالدين 

 أو احدمها
١٠٠ ١٤٨ ٧ ١٠ ١٢ ١٨ ٣٨ ٥٧ ٣١ ٤٦ ١٢ ١٧ 

١١ 
ضعف القدوة يف 

 املدرسة
١٠٠ ١٤٨ ٣ ٤ ٣ ٤ ٦ ٩ ٥٦ ٨٣ ٣٢ ٤٨ 

١٢ 
عدم اهتمام املدرسة 

 مبالحظة الطالبة
١٠٠ ١٤٦ ٥ ٧ ٣ ٥ ٨ ١١ ٥٠ ٧٣ ٣٤ ٥٠ 

 ١٠٠ ١٥٠ - - ١ ٢ - - ٢٠ ٢٩ ٧٩ ١١٩ صديقات السوء ١٣

 ١٠٠ ١٤٩ - - ١ ٢ ١ ٢ ٢٠ ٣٠ ٧٨ ١١٥ وسائل اإلعالم ١٤

 ١٠٠ ١٥٠ - - - - ٢ ٣ ١٥ ٢٢ ٨٣ ١٢٥ ةالقنوات الفضائي ١٥

 ١٠٠ ١٥٠ - - - - ٤ ٦ ٢٦ ٣٩ ٧٠ ١٠٥ اإلنترنت ١٦



  

  

  

 
  

 

 

موافق اموافق جد 
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 أسباب املنكرات  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ١٥٠ ٤ ٦ ١ ٢ ٦ ٩ ٣٨ ٥٧ ٥١ ٧٦ السفر إىل اخلارج ١٧

١٨ 
وجود السائق يف 

 البيت
١٠٠ ١٥٠ ٥ ٧ ٣ ٤ ١٣ ١٩ ٤٤ ٦٧ ٣٥ ٥٣ 

١٩ 
وجود اخلادمة يف 

 البيت
١٠٠ ١٤٩ ٧ ١٠ ٥ ٧ ٢٢ ٣٣ ٤٠ ٦٠ ٢٦ ٣٩ 

 ١٠٠ ١٤٨ ٧ ١٠ - - ١٢ ١٨ ٤٤ ٦٥ ٣٧ ٥٥ متابعة جمالت االزياء ٢٠

 ١٠٠ ١٤٨ ٧ ١١ ١ ٢ ١٠ ١٥ ٤٤ ٦٤ ٣٨ ٥٦ مدن املالهي ٢١

٢٢ 
حمالت بيع العباءات 

 املخالفة للشرع
١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ - - ١٠ ١٥ ٤٥ ٦٨ ٤٣ ٦٤ 

٢٣ 

املشاغل النسائية 
وحمالت تصفيف 

 )الكوافري(الشعر 
١٠٠ ١٥٠ ٣ ٥ ١ ٢ ١٣ ٢٠ ٣٧ ٥٦ ٤٦ ٦٧ 

 ١٠٠ ١٤٨ ٥ ٧ - - ٦ ٩ ٤٨ ٧٢ ٤١ ٦٠ البيئة ٢٤

٢٥ 
وجود فراغ روحي 

 وفكري
١٠٠ ١٤٩ ٣ ٤ - - ٤ ٦ ٣٠ ٤٤ ٦٣ ٩٥ 

 ١٠٠ ١٥٠ ٧ ١١ ٤ ٦ ١٥ ٢٣ ٣١ ٤٧ ٤٣ ٦٣ خر سن الزواجأت ٢٦



 

  

  

 
 

 

موافق اموافق جد 
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 أسباب املنكرات  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

٢٧ 
كثرة اخلروج إىل 

 األسواق
١٠٠ ١٤٨ ١ ٢ ٢ ٣ ٤ ٦ ٣٧ ٥٥ ٥٦ ٨٢ 

 ١٠٠ ١٤٦ ١ ٢ ٤ ٥ ١٤ ٢١ ٣٤ ٤٩ ٤٧ ٦٩ )ىنالغ(توفر املادة  ٢٨

 ١٠٠ ١٤٦ ٧ ١٠ ٦ ٨ ٣٢ ٤٧ ٣٦ ٥٣ ١٩ ٢٨ الفقر ٢٩

  



  

  

  

 
  

 

 

وملعرفة أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر فقد مت عرض عدد من العبـارات             
على عينة احملتسبني واحملتسبات واليت قد تكون من أسباب منكرات النساء يف العصر            

 آراء احملتسبني واحملتسبات حـول هـذه        أعاله يبني ) ١٥(واجلدول رقم   ، احلاضر
  :العبارات واليت جاءت كالتايل

  : ـ اجلهل باحلكم الشرعي١
على أن اجلهل باحلكم الشرعي يعد ) موافقتهم( من احملتسبني واحملتسبات ٤١أبدى 

ووافقهم على ذلـك بدرجـة      ، سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر       
رفضوا  (٧و،     )عدم موافقتهم (٢٧بينما أبدى ، نة من العي ٢٤) موافق جداً (

  ).بال أدري( أجابوا ١و، )ذلك
يالحظ أن نسبة املوافقني على عد اجلهل باحلكم الشرعي أحد أسباب منكـرات             

 وقد  ٣٤بينما بلغت نسبة الذين مل يوافقوا       ، ٦٥النساء يف العصر احلاضر بلغت      
 أنه إعراض عن تعلم العلـم الـشرعي   يكون ذلك بسبب هل اجلهل يعد حقيقة أم   

إذ أن العلم يف هذا الزمان منتشر ويعرض من خالل وسـائل   ، الواجب وجوباً عينياً  
متعددة فعلى هذا قد يكون اجلهل غالباً هو بسبب إعراض احملتسب عليهن عن هذا              

  .العلم
  : ـ اون الوالدين بتربية أوالدهم٢

على أن اون الوالدين بتربيـة      ) فق جداً موا( من العينة بدرجة     ٥٧جاءت موافقة   
ووافقهم على ذلك ، أوالدهم يعد سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر  



 

  

  

 
 

 

  . فقط٣من ) بعدم املوافقة(بينما جاءت اإلجابة ،  من العينة٤٠) موافق(بدرجة 

لدين بتربية   باملوافقة يف عد اون الوا     ٩٧كانت إجابة غالبية أفراد العينة ونسبتهم       
  .أوالدهم من أسباب املنكرات

  : ـ اون الوالدين مبتابعة أوالدهم٣
على أن اون الوالـدين     ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٦أجاب  

ووافقهـم  ، مبتابعة أوالدهم يعد سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر          
من ) بعدم املوافقة (بينما جاءت اإلجابة    ، عينة من ال  ٣١) موافق(على ذلك بدرجة    

٣فقط .  
أيضاً كانت نسبة املوافقة على أن اون الوالدين مبتابعة أوالدهم من أسباب منكرات 

  . كاملنكر الذي قبله٩٧النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ وجود املنكر يف البيت٤

نكر يف البيت يعد سبباً     على أن وجود امل   ) موافق جداً ( من العينة بدرجة     ٥٦يوافق  
بينمـا  ، )موافق( بدرجة   ٣٩ويؤيدهم يف هذا الرأي     ، من أسباب منكرات النساء   

  ).الرفض التام(أو ) بعدم املوافقة( إما ٥جاءت إجابة 
بلغت نسبة من يوافقون على أن وجود املنكر يف البيت يعد سـبباً مـن أسـباب                 

  . من العينة٩٥املنكرات 
  



  

  

  

 
  

 

 

  : الوالدين أو أحدمها ـ ضعف القدوة يف٥
على أن ضعف القدوة يف الوالدين ) موافق جداً( من العينة املوافقة بدرجة     ٤٧يرى  

ويؤيدهم يف ذلـك  ، أو أحدمها سبب من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر    
،  فقط ٦من  ) بعدم املوافقة (بينما جاءت اإلجابة    ،  من العينة  ٤٦) موافق(بدرجة  

  . لكل منهما١بنسبة ) بال أدري(والذين أجابوا ) نالرافضو(وتساوى 
بلغت نسبة من يوافقون على أن ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها يعد سبباً من               

  . من العينة٩٣أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها٦

طالق األم ووجود البنت عند زوجة       من أفراد العينة موافقتهم على أن        ٤٥أبدى  
موافق ( بدرجة ٢٧ويوافقهم على هذا الرأي ، أبيها يعد من أسباب منكرات النساء

  ).بال أدري (١٣و) بغري موافق (١٥بينما أجاب ) جداً
بلغت نسبة من يوافقون على أن طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها يعد سبباً        

  . من العينة٧٢من أسباب منكرات النساء 
  : ـ االختالف بني الوالدين٧

على أن االختالف بني الوالدين ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة ٥٢أجاب 
موافـق  ( بدرجـة   ٣٥وأيدهم يف هذا الرأي     ، من أسباب وجود منكرات النساء    

  ).أدريبال ( أجابوا ٥و، )رفضوا متاماً (٢، )عدم املوافقة (٦بينما أبدى ، )جداً



 

  

  

 
 

 

كانت نسبة من يوافقون على عد االختالف بني الوالدين سبباً من أسباب منكرات             
  . من العينة٨٧النساء يف العصر احلاضر 

  : ـ ضعف العالقة بني البنت ووالدا٨
على أن ضعف العالقة    ) موافق جداً ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٤٩جاءت إجابة   

ووافقهم على ذلك ، كرات النساء يف العصر احلاضربني البنت ووالدا من أسباب من
، )بالرفض التام (١و، )بعدم املوافقة (٣ بينما جاءت إجابة ٤٥) موافق(بدرجة 

  ).بال أدري (٢و
كانت إجابة من يوافقون على أن ضعف العالقة بني البنت ووالدا تعد سبباً مـن               

  . نة من العي٩٤أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ وجود اجلوال عند الفتاة٩

على أن وجود اجلوال عند     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٤يرى  
 بدرجة ٣٤ويؤيدهم يف ذلك  ، الفتاة من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر       

) وال أدري(، ٢من ) والرفض التام(، ٥من ) عدم املوافقة(بينما جاءت ، )موافق(
  .٥ن م

بلغت نسبة من يوافقون على اعتبار وجود اجلوال عند الفتاة من أسباب منكـرات              
  . ٨٨النساء يف العصر احلاضر 

  



  

  

  

 
  

 

 

  :ـ ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها١٠
على أن ضعف مستوى التعليم عنـد       ) عدم موافقتهم ( من أفراد العينة     ٣٨أبدى  

ورفض (، باب منكرات النساء يف العصر احلاضر  الوالدين أو أحدمها يعد سبباً من أس      
بينما جاءت املوافقة على ذلـك بدرجـة        ). بال أدري  (٧وأجاب  ، ١٢) ذلك

  . من العينة١٢من قبل ) موافق جداً(واملوافقة بدرجة ، ٣١من قبل ) موافق(

 ال يوافقون على أن ضعف التعلـيم لـدى     ٥٠نالحظ أن نصف العينة ونسبتهم      
  .حدمها سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضرالوالدين أو أ

  : ـ ضعف القدوة يف املدرسة١١
على أن ضعف القـدوة يف      ) موافق( من العينة باملوافقة بدرجة      ٥٦جاءت إجابة   

 ٣٢ويوافقهم يف ذلك    ، املدرسة يعد من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر        
، ٣من  ) الرفض(و، ٦من قبل ) م املوافقةعد(بينما جاءت ، )موافق جداً(بدرجة 

  .٣من قبل ) ال أدري(و
بلغت نسبة من يوافقون على أن ضعف القدوة يف املدرسة يعد سبباً مـن أسـباب       

  .٨٨منكرات النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة١٢

هتمام املدرسة مبالحظة الطالبة    على أن عدم ا   ) باملوافقة( من أفراد العينة     ٥٠أجاب  
 ٣٤وأيـدهم يف ذلـك      ، يعد سبباً من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر        



 

  

  

 
 

 

من ) بالرفض( و ٨من  ) بعدم املوافقة (بينما جاءت اإلجابة    ، )موافق جداً (بدرجة  
٣ ،٥من ) بال أدي(و.  

 يعد سبباً من    بلغت نسبة من يوافقون على أن عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة          
  . من العينة٨٤أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر 

  : ـ صديقات السوء١٣
على أن صديقات السوء من أسباب ) موافق جداً( من أفراد العينة بدرجة ٧٩يوافق 

بينما يـرى   ، )موافق( بدرجة   ٢٠ويؤيد ذلك   ، منكرات النساء يف العصر احلاضر    
١ على ذلك) ال يوافق(يوجد من العينة من وال . هذا السبب) رفض( فقط.  

 يوافقون على أن صديقات السوء سبب ٩٩نالحظ أن غالبية أفراد العينة ونسبتهم 
من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر وذلك للتأثري الكبري الـذي تفعلـه              

  .الصديقة السيئة على جليستها
  : ـ وسائل اإلعالم١٤

على أن وسائل اإلعـالم  ) موافق جداً(ملوافقة بدرجة  من أفراد العينة با  ٧٨أجاب  
 بدرجـة   ٢٠ويوافقهم على ذلـك     ، تعد من أسباب وجود املنكرات بني النساء      

 فقـط   ١متساوياً حيث كان من     ) الرفض(أو  ) عدم املوافقة (بينما جاء   ، )موافق(
  .لكل منهما

الم أحد أسـباب   يف عد وسائل اإلع ٩٨كانت إجابة غالبية أفراد العينة ونسبتهم       
  .منكرات النساء يف العصر احلاضر



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ القنوات الفضائية١٥
على أن القنوات الفضائية ) موافق جداً( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة      ٨٣أبدى  

 بدرجـة   ١٥وأيدهم يف ذلك    ، تعد من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر       
  ).بعدم املوافقة(ابوا  فقط حيث أج٢بينما خالف هذا الرأي ، )موافق(

بلغت نسبة املوافقني على عد القنوات الفضائية سبباً من أسباب منكرات النساء يف             
  . من العينة٩٨العصر احلاضر 

  : ـ اإلنترنت١٦
على أن اإلنترنت يعد سبباً     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٧٠يرى  

بينما خالفهم هذا   ، ٢٦) موافق(درجة  ويشاطرهم الرأي نفسه ب   ، ملنكرات النساء 
  ).بعدم املوافقة( فقط ٤الرأي 

نالحظ أن نسبة من يوافقون على أن اإلنترنت يعد سبباً من أسباب منكرات النساء              
  . من العينة٩٦يف العصر احلاضر بلغ 

  : ـ السفر إىل اخلارج١٧
 على أن السفر إىل     )موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥١جاءت إجابة   

ويشاطرهم الرأي نفسه   ، اخلارج يعد من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر        
بال  (٤و، )بالرفض (١و، )بعدم املوافقة (٦بينما أجاب ، ٣٨) موافق(بدرجة 

  ).أدري



 

  

  

 
 

 

 من أفراد العينة يوافقون على أن السفر إىل اخلارج يعد من أسباب             ٨٩نالحظ أن   
 .  يف العصر احلاضرمنكرات النساء

  : ـ وجود السائق يف البيت١٨
على أن وجود السائق يف البيت      ) موافق( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٤٤أبدى  

ويوافقهم على ذلك بدرجـة     ، يعد أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر       
 ٣و، علـى هـذا الـرأي     ) عدم املوافقة  (١٣بينما يرى   . ٣٥) موافق جداً (
  ).بال أدري( أجابوا ٥و، ذلك) يرفضون(

 من أفراد العينة باملوافقة على عد وجود السائق يف البيت سبباً من ٧٩كانت إجابة  
  . أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر

  : ـ وجود اخلادمة يف البيت١٩
علـى أن وجـود     ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٠أجاب  
ويوافقهم على  ، يت أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر       اخلادمة يف الب  

، )بعدم املوافقـة   (٢٢بينما خيالفهم الرأي    ، )موافق جداً ( بدرجة   ٢٦ذلك  
 ٦٦نالحظ أنه كـان رأي  ). بال أدري( فقد أجابوا  ٧أما  ، )بالرفض (٥و

ـ               باب من أفراد العينة باملوافقة على أن وجود اخلادمة يف البيت سبب مـن أس
  .منكرات النساء

  
  : ـ متابعة جمالت األزياء٢٠



  

  

  

 
  

 

 

على أن متابعة جمالت    ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٤جاءت إجابة   
ويؤيدهم يف ذلـك الـرأي   ، األزياء أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر  

٣٧   موافق جداً ( بدرجة( ،   ١٢بينما أجاب)  ٧أما  ، )بعدم املوافقة قد أجابوا   ف
  ).بال أدري(

بلغت نسبة من يوافقون على عد متابعة جمالت األزياء سبباً من أسباب منكـرات              
  . من العينة٨١النساء 

  : ـ مدن املالهي٢١
على أن مدن املالهي تعد من      ) موافق( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٤أبدى  

موافـق  ( بدرجة   ٣٨رأي  ويؤيد هذا ال  ، أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر     
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٧أما ، ١) ويرفضه (١٠) ال يوافق عليه(بينما ، )جداً

بلغت نسبة من أجابوا باملوافقة يف عد مدن املالهي سبباً من أسباب منكرات النساء              
  .٨٢يف العصر احلاضر 

  : ـ حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع٢٢
العينة على أن حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع تعد من           من أفراد    ٤٥) يوافق(

 بدرجـة   ٤٣ويشاطرهم الرأي نفسه    ، أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر     
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٢أما ، ١٠على ذلك ) ال يوافق(بينما ، )موافق جداً(

الت بيع العباءات    من أفراد العينة أجابوا باملوافقة على أن حم        ٨٨نالحظ أن نسبة    



 

  

  

 
 

 

  .املخالفة للشرع من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر
  ):الكوافري( ـ املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر ٢٣

على أن املشاغل النسائية    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٦أجاب  
نـساء يف العـصر     تعد أحد أسباب منكرات ال    ) الكوافري(وحمالت تصفيف الشعر    

، ١٣بينما أجاب بعدم املوافقة     ، )موافق( بدرجة   ٣٧وأيدهم يف ذلك    ، احلاضر
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٣أما ، ١) بالرفض(و

بلغت نسبة من يوافقون على أن املشاغل النسائية هي أحد أسباب منكرات النساء يف 
  .  من العينة٨٣العصر احلاضر 

  : ـ البيئــة٢٤
 من أفراد العينة موافقتهم على أن البيئة هي أحد أسباب منكرات النساء             ٤٨أبدى  

بينما أجاب  ، )موافق جداً ( بدرجة   ٤١ويشاطرهم الرأي نفسه    ، يف العصر احلاضر  
٦) بعدم املوافقة( ، ٥أما فقد أجابوا )بال أدري.(  

 احلاضر بلغت نسبة من يوافقون على عد البيئة أحد أسباب منكرات النساء يف العصر
٨٩من أفراد العينة  .  
  : ـ وجود فراغ روحي وفكري٢٥

على أن وجود فراغ روحي     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٦٣يرى  
ويوافقهم على هـذا    ، وفكري يعد أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر        



  

  

  

 
  

 

 

 فقد  ٣أما  ، ذلكعلى  ) عدم املوافقة  (٤بينما يرى   . ٣٠) موافق(الرأي بدرجة   
  ).بال أدري(أجابوا 

بلغت نسبة من يوافقون على أن وجود فراغ روحي وفكري يعد أحـد أسـباب               
  .  من العينة٩٣منكرات النساء يف العصر احلاضر 

  : ـ تأخر سن الزواج٢٦
على أن تأخر سن    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٣جاءت إجابة   

بينما يرى  ، )موافق( بدرجة   ٣١ويؤيد ذلك   ، منكرات النساء الزواج من أسباب    
١٥) عدم املوافقة( ،٤و) الرفض التام( ، ٧أما فقد أجابوا )بال أدري.(  

كانت نسبة من يوافقون على أن تأخر الزواج من أسباب منكرات النساء يف العصر              
  . من العينة٧٤احلاضر 

  : ـ كثرة اخلروج إىل األسواق٢٧
على أن كثرة اخلروج إىل  ) موافق جداً (من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٦أجاب  

وشاطرهم الرأي نفسه ، األسواق هي أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر     
 ٢و)     بعـدم املوافقـة    (٤بينما أجـاب    .   من العينة   ٣٧) موافق(بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجابوا ١أما ، )بالرفض(
 من يوافقون على أن كثرة اخلروج إىل األسواق من أسباب منكـرات             كانت نسبة 

  . من أفراد العينة٩٣النساء يف العصر احلاضر 



 

  

  

 
 

 

  ):الغىن( ـ توفر املادة ٢٨
) الغىن(على أن توفر املادة ) موافق جداً( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة ٤٧أبدى 

) موافـق (هذا الرأي بدرجة    ويؤيد  ، أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر      
٣٤ . ١٤بينما أجاب) بعدم املوافقة( ،٤و) بالرفض( ،١و) بلغت ). بال أدري

  .  من العينة٨٤نسبة من يرون أن توفر املادة يعد سبباً من أسباب منكرات النساء 
  : ـ الفقــر٢٩

ـ      ) بعدم املوافقة ( من أفراد العينة     ٣٢جاءت إجابة    باب على أن الفقر هو أحد أس
بينما جاءت املوافقة ، ٦) بالرفض التام(وأجاب ، منكرات النساء يف العصر احلاضر

 فقد ٧أما ، )موافق جداً( بدرجة ١٩و، )موافق( بدرجة ٣٦على ذلك من قبل 
  ).بال أدري(أجابوا 

لقد جاء الفقر يف ذيل القائمة من حيث املوافقة يف كونه سبباً من أسباب منكرات               
ومع ذلك فقد يكون سبباً إذ أن من يوافقون على عـده            ، عصر احلاضر النساء يف ال  

 من  ٣٨ومن ال يوافقون بلغت نسبتهم      ،  من أفراد العينة   ٥٥سبباً بلغت نسبتهم    
  .العينة



  

  

  

 
  

 

 

  مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود منكرات النساء
   باختالف اجلنسالعصر احلاضريف 

  
  )١٦(اجلدول رقم 

  
 املتوسط التكرار اجلنس  لعباراتا

االحنراف 
 املعياري

ــة  قيم
 "ت"

القيمــة  
 االحتمالية

متوسط 
 الفرق

ــباب  ٠,٣٧ ٤,٣٦ ٤٢ ذكر أس
  ٤٦  ٤,١٨  ٨٩  أنثى  املنكرات

٠,١٨ ٠,٠٣٢ ٢,١٧١ 

  
أعـاله مـدى اخـتالف آراء احملتـسبني         ) ١٦(يوضح اجلدول رقم    

تالف اجلنس، فقد ظهر أن     واحملتسبات حول أسباب وجود منكرات النساء باخ      
 حيـث   احملتسبني واحملتسبات هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني آراء         

جاءت درجة املوافقة على وجود املنكرات متيل بدرجة أكرب لصاحل احملتـسبني            
وهذا يدل على أن احملتسبني هم األكثر متابعـة         ). ٠,٠٣٢(عند قيمة احتمالية    

رات حيث أم يباشرون إزالة هذه األسـباب يف         ومالحظة لوجود أسباب املنك   
  .األماكن العامة مثل األسواق واملنـتزهات وغريها وذلك مبنع االختالط



 

  

  

 
 

 

 )١٧(اجلدول رقم 

ترتيب أسباب وجود املنكرات لدى النساء يف العصر احلاضر حسب 
 راء عينة احملتسبني واحملتسبات آلاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً

  

 املتوسط أسباب املنكرات م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 األول ٠,٤٤ ٤,٨١ القنوات الفضائية ١

 الثاين ٠,٥١ ٤,٧٧ صديقات السوء ٢

 الثالث ٠,٥٩ ٤,٧٢ عالموسائل اإل ٣

 الرابع ٠,٥٥ ٤,٦٦ اإلنترنت ٤

 اخلامس ٠,٦٠ ٤,٦٢ والدهمأاون الوالدين مبتابعة  ٥

 السادس ٠,٥٥ ٤,٥٥ والدهمأبية اون الوالدين بتر ٦

 السابع ٠,٧٨ ٤,٥٢ وجود فراغ روحي وفكري ٧

 الثامن ٠,٧٠ ٤,٤٩ وجود املنكر يف البيت ٨

 التاسع ٠,٧٨ ٤,٤٣ كثرة اخلروج إىل األسواق ٩

 العاشر ٠,٧٩ ٤,٣٧ ضعف العالقة بني البنت ووالدا ١٠



  

  

  

 
  

 

 

 املتوسط أسباب املنكرات م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 ادي عشراحل ٠,٧٤ ٤,٣٦ حدمهاأة يف الوالدين أو وضعف القد ١١

 ثاين عشرال ٠,٩٥ ٤,٣ السفر إىل اخلارج ١٢

 ثالث عشرال ١,٠٤ ٤,٢٩ وجود اجلوال عند الفتاة ١٣

 رابع عشرال ٠,٧٨ ٤,٢٧ حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع ١٤

 امس عشراخل ٠,٩١ ٤,٢٢ )الغىن(توفر املادة  ١٥

 سادس عشرال ٠,٩٣ ٤,٢٠ البيئة ١٦

١٧ 
حمالت تصفيف املشاغل النسائية و

 )الكوافري(الشعر 
 سابع عشرال ٠,٩٥ ٤,١٩

 ثامن عشرال ٠,٨٥ ٤,١٣ ضعف القدوة يف املدرسة ١٨

 تاسع عشرال ٠,٩٩ ٤,٠٨ االختالف بني الوالدين ١٩

 العشرون ١,٠٠ ٤,٠٥ عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة ٢٠

 ١,٠٤ ٤,٠٥ زياءمتابعة جمالت األ ٢١
 احلادي

 عشرونالو

 الثاين والعشرون ١,٠١ ٤,٠٣ وجود السائق يف البيت ٢٢



 

  

  

 
 

 

 املتوسط أسباب املنكرات م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 ١,١٠ ٤,٠٣ مدن املالهي ٢٣
الثالث 

 والعشرون

 الرابع والعشرون ١,١٨ ٣,٩٧ خر سن الزواجأت ٢٤

 ٠,٩٣ ٣,٨ اجلهل باحلكم الشرعي ٢٥
اخلامس 
 والعشرون

 ١,١٠ ٣,٧٤ وجود اخلادمة يف البيت ٢٦
السادس 
 والعشرون

٢٧ 
لبنت عند زوجة طالق األم ووجود ا

 بيهاأ
١,٢٣ ٣,٧٤ 

السابع 
 والعشرون

 ١,٠٨ ٣,٥٥ الفقر ٢٨
الثامن 

 والعشرون

٢٩ 
ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين 

 حدمهاأأو 
١,٠٤ ٣,٢٨ 

التاسع 
 والعشرون



  

  

  

 
  

 

 

 حسب املتوسـط    العصر احلاضر ترتيب أسباب وجود املنكرات لدى النساء يف        
  احملتسبني واحملتسباتء عينة احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آلرا

  
أعاله الترتيب التنـازيل ألسـباب وجـود        ) ١٧(يوضح اجلدول رقم    

 وقـد جـاءت النتـائج       احملتسبني واحملتسبات املنكرات لدى النساء وفقاً آلراء      
  :كالتايل

على أن األسباب التالية ) موافق جداً( بدرجة  ن واحملتسبات واحملتسبيوافق  
  :رات لدى النساء وهيتعد سبباً يف وجود املنك

  .القنوات الفضائية -
 .صديقات السوء -

 .وسائل اإلعالم -

 .اإلنترنت -

 .اون الوالدين مبتابعة أوالدهم -

 .اون الوالدين بتربية أوالدهم -

 .وجود فراغ روحي وفكري -

 .وجود املنكر يف البيت -



 

  

  

 
 

 

 .كثرة اخلروج إىل األسواق -

 .ضعف العالقة بني البنت ووالدا -

 .لوالدين أو أحدمهاضعف القدوة يف ا -

 .السفر إىل اخلارج -

 .وجود اجلوال عند الفتاة -

 .حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع -

 ).الغىن(توفر املادة  -

 .البيئة -

 ).الكوافري(املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر  -

 .ضعف القدوة يف املدرسة -

 .االختالف بني الوالدين -

 .عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة -

 .تابعة جمالت األزياءم -

 .وجود السائق يف البيت -

 .مدن املالهي -

  



  

  

  

 
  

 

 

وحازت على  ، يالحظ أن األسباب اليت حظيت بأعلى درجات املوافقة       
وصديقات ، واالتصاالت، املراتب األربع األوائل مجيعها تتعلق بوسائل اإلعالم       

ـ     ، والبيت، تلتها األسباب املتعلقة بالوالدين   ، السوء ق وهي سبع عبـارات تتعل
أو طبيعة العالقة بني البنت ووالديها، أو عدم وجـود   ، مجيعها إما بأسس التربية   

القدوة أو ضعفها، مث جاءت بعدها يف مراتب موافقة أقل األسـباب اخلارجيـة    
  .واليت توجد يف احمليط العام والبيئة اليت تعيش فيها الفتاة يف اتمع الكبري

 إا سبباً يف وجود املنكرات      تسباتن واحمل واحملتسبأما األسباب اليت يرى     
  :فقد جاء ترتيبها كالتايل) موافق(وجاءت موافقتهم عليها بدرجة 

  .تأخر سن الزواج -
 .اجلهل باحلكم الشرعي -

 .وجود اخلادمة يف البيت -

 .طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها -

 .الفقر -

 .ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها -

  
سبني واحملتسبات يرون أن مجيع العبارات املذكورة قـد         يالحظ أن احملت  

تكون سبباً يف وجود املنكرات لدى النساء، ولكنهم يرون أن أخفها ضررا مـا           



 

  

  

 
 

 

جاء يف ذيل القائمة وهو ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين حيث يرون أنـه              
ليس له تأثري كبري يف وجود املنكرات، وهذا يطابق الواقع بالرغم مـن وجـود        

إال ام حيتفظـون بقـيم وعـادات        . سبة األمية الكبرية بني الرجال والنساء     ن
وأخالق نابعة من الدين اإلسالمي ومن البيئة العربية الداعية إىل احملافظة علـى             

  .كل الفضائل والشمائل واخلالل الكرمية وحماربة الرذائل بشىت أنواعها
وكـذلك  . اتكذلك يرون أنه ليس للفقر أثر كبري يف وجود املنكـر          

وجود البنت مع زوجة أبيها أو مع اخلادمة األنثى، ألن البنت ختتلط مبثيلتها يف               
البيت ويكون التأثري السليب أقل من تأثري االختالط باتمع الكبري أو مبجتمـع             

  .الرجال
  

   



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 



 

  

  

 
 

 

 الدعاة بالقيام باحلسبة ومـن هـذه        هناك مظاهر عديدة تدل على اهتمام     
  :املظاهر ما يلي

  : ـ االحتساب املباشر من خالل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر١
لألمر باملعروف والنهي عن املنكر أمهية عظمى وال شك أن الرئاسـة العامـة        

 وتفعيـل   هليئة األمر باملعروف والنهي متارس دوراً مهماً مما جيعل االهتمام مبؤازرا          
والعناية ا عناية باالحتساب الذي أمر اهللا جل وعال به وجعـل            ، دورها أمراً مهماً  

القيام به حفظ للبالد والعباد فقد ورد يف احلديث التحذير من عقوبة عامـة تعـم                
  .اجلميع يف حالة ترك االحتساب

والذي نفـسي  : "قالفعن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه عن النيب       
أو ليوشكن اهللا أن يبعـث علـيكم        ، أمرنّ باملعروف ولتنهونّ عن املنكر    بيده لت 

   .)١(" عقاباً منه فتدعونه فال يستجيب لكم
واعلم أن هذا الباب أعين باب : (وقال اإلمام النووي مبيناً أمهية االحتساب     

ومل يبـق   ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة          
وهو باب عظيم بـه قـوام األمـر         ، ذه األزمان إال رسوم قليلة جداً     منه يف ه  
وإذا مل يأخذوا على يـد      ، وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل      ، ومالكه

 : الظامل أوشك أن يعمهم اهللا تعاىل بعقابه                  

                              
  .٣تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

                   )فينبغي لطالـب اآلخـرة      )١ 
فإن نفعه عظـيم ال  ، والساعي يف حتصيل رضا اهللا عز وجل أن يعتين ذا الباب         

سيما وقد ذهب معظمه وخيلص نيته وال يهادن من ينكر عليه الرتفاع مرتبتـه              
    : فإن اهللا تعاىل قال        )وقال تعاىل ، )٢:   

            )ــاىل، )٣ ــال تع  : وق

                )وقال تعاىل ، )٤ :        
                              

               )ــم أن  ، )٥ وأعلـ
   .)٦() األجر على قدر النصب

  : ـ إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املرأة٢
ومما حتتاج إليـه وجـود صـحف        ، ةاملرأة املسلمة حتتاج إىل أمور عديد     

وتعد الصحف واالت مـن     ، وجمالت تعىن بتثقيفها وتعاجل قضاياها ومهومها     
                              

  .٦٣: آية، سورة النور)  ١(
  .٤٠: آية، سورة احلج)  ٢(
  .١٠١: آية، سورة آل عمران)  ٣(
  .٦٩: آية، سورة العنكبوت)  ٤(
  .٣ ـ ٢: اآليتان، سورة العنكبوت)  ٥(
  .٣٠٢ ـ ٣٠١ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٦(



 

  

  

 
 

 

مما جيـب علـى الـدعاة       ، الوسائل املفيدة والنافعة يف نشر الوعي بني النساء       
ومن خالهلا يستطيعون أيـضاً االحتـساب علـى         ، واحملتسبني حسن استغالهلا  

  .ط النساء يف العصر احلاضراملنكرات اليت تفشت يف أوسا
  :إلقاء احملاضرات والندوات:  ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل٣

ال شك أن احملاضرات والندوات من الوسائل املفيـدة واملهمـة يف نـشر       
وهي ذات أثر ملموس ومشاهد جيب على الدعاة واحملتسبني واحملتسبات          ، الوعي

  .منكرات النساء يف العصر احلاضراستغالهلا يف االحتساب على 
  : ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل خطب اجلمعة٤

مما يدل على األثر الذي حتدثه خطب اجلمعة يف االحتساب على منكرات            
 فقد كان خيص النساء ببعض حديثه وقد مر معنـا يف          النساء فعل نيب اهلدى     

 وكان ذلك أيضاً ـج  )١(من ذلك مبحث آداب االحتساب على النساء مناذج    
سلف هذه األمة فقد كانوا يرون للنساء حقاً يف الوعظ والتذكري وقـد سـئل               

أحقاً على اإلمام اآلن أن يأيت النساء حني يفرغُ فيذكرهن؟   : (عطاء بن أيب رباح   
   .)٢() وماهلم ال يفعلون ذلك؟. إنَّ ذلك حلق عليهم! أي لَعمِري: قال

   .)٣() عظة اإلمام النساء وتعليمهن(م البخاري بوب باباً مساه بل إن اإلما
                              

  . من هذا البحث١٢٨انظر ص )  ١(
؛ ٥ ص٢أخرجه البخاري يف كتاب العيدين باب املشي والركوب إىل العيد بغري أذان وال إقامة ج)  ٢(

  .٦٠٣ ص١ج) ٨٨٥(ـ ) ٣(ومسلم يف كتاب صالة العيدين حديث رقم 
  .٣٣ ص١صحيح البخاري ج )  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

لذا ينبغي على الدعاة واخلطباء االهتمام بذلك وجعل موضوع االحتساب          
على منكرات النساء يف العصر احلاضر من مواضيع خطب اجلمعـة والعيـدين             

نكرات وذلك ملا هلا من أثر بالغ يف املسامهة يف احلد من انتشار تلك امل             ، كذلك
وخاصة أن تلك اخلطب تتداول فترات طويلة وعلى نطاق واسع مـن خـالل              

  .األشرطة السمعية غالباً
  : ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل برامج الفتوى٥

للعلماء العاملني يف اإلفتاء دور كبري يف احلد من انتشار منكرات النساء يف             
وى من قبول كبري لدى فئـات كـبرية يف          العصر احلاضر وذلك ملا لتلك الفتا     

أيضاً اإلقبال الكبري على متابعة برامج الفتوى من خـالل التلفـاز أو             ، اتمع
وكذلك تداول فتاوى   ، اإلذاعة يلحظ ذلك من كثرة االستفتاءات الواردة إليها       

  .العلماء املطبوعة سواء يف الكتب أو النشرات
  : ـ تأليف كتب ورسائل٦

سائل من وسائل االحتساب على منكـرات النـساء يف          تعد الكتب والر  
إذ هلا أثر فعـال يف تنبيـه        ، وهي وسيلة مهمة ينبغي العناية ا     ، العصر احلاضر 

. النساء للمنكرات اليت يفعلنها وحكم الشرع فيها والعقوبة املترتبة على فعلـها           
: بوقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز عاداً وسائل الـدعوة واالحتـسا            

فالداعي .. الدعوة إىل اهللا ال ختتص باملساجد فقط فهناك جماالت وطريق أخرى        (
وعن طريـق وسـائل اإلعـالم       .. يف االجتماعات املناسبة  .. إىل اهللا يدعو إليه   



 

  

  

 
 

 

   .)١() كل ذلك من طرق الدعوة، وعن طريق التأليف، املختلفة
  : ـ املسابقات الثقافية٧

اهتمام الدعاة بالقيام باحلـسبة إذا أن هـذه         املسابقات الثقافية تعد من مظاهر      
املسابقات تساعد يف نشر الوعي بني النساء من خالل األسئلة اليت تطرح ومـن       
خالل تشجيعهن على قراءة الكتب املهمة وكذلك مساع األشـرطة الـسمعية            

وكـذلك  ، واليت يرغّب يف قراءا عن طريق إقامة مثل هذه املسابقات         ، املفيدة
بل ومواقع اإلنترنت اهلادفة من أجل حـث        ، الصحف النافعة واملفيدة  االت و 

  .الناس على متابعتها واالستفادة مما يعرض فيها
  : ـ اإلنكار يف األسواق والتجمعات النسائية٨

وبالعكس تـرك االحتـساب     ، ال شك أن االحتساب يقلل من كثرة املنكرات       
حتـسب عليـه بالطريقـة       فلو أن كل من رأى منكراً ا       )٢(يؤدي إىل تفشيها    

واألسلوب املناسب ألدى ذلك بكل حال إىل قلتها ولنـا يف رسـول اهللا             

يف احلديث الذي يرويه أبو سعيد اخلدري رضـي   أسوة حسنة حيث قال   
فـإن مل  . فإن مل يستطع فبلـساِنهِ . من رأى منكم منكراً فَليغيره بيِدهِ     : "اهللا عنه 

                              
حممد بن .  مجع د٤٠٧ ص٨يخ عبدالعزيز بن باز ججمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الش)  ١(

  .سعد الشويعر
. مجـع د . ٢٣١ ص٤جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج: انظر)  ٢(

  .حممد بن سعد الشويعر



  

  

  

 
  

 

 

   .)١(" انوذلك أضعف اإلمي. يستطع فبقلبه

فليغريه أمر إجياب بإمجاع األمة وقد تطابق على وجوب األمر          فقول النيب 
   .)٢(باملعروف والنهي عن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة 

وإذا تركه اجلميع أمث كل     ، وهو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقني         
، موضع ال يعلم به إال هو     ويتعني إذا كان يف     ، من متكن منه بال عذر وال خوف      

أو ال يتمكن من إزالته إال هو وال يسقط عن املكلف األمر باملعروف والنـهي               
فـإن الـذكرى تنفـع      ، بل جيب عليه فعله   ، عن املنكر لكونه يف ظنه ال يفيد      

 كمـا   )٣(مع كل هذا ليس عليه انتظار القبول فإن مهمته هي البالغ            . املؤمنني
 : قال تعاىل           )٤(.   

  : ـ التنسيق مع وزارة التجارة يف استرياد املالبس٩
مما ميكن للدعاة القيام به ويعد مظهراً من مظاهر  احتسام التنسيق مـع وزارة               
التجارة يف استرياد املالبس إذ ميكن فيه السيطرة يف عدم دخول األلبسة الغـري              

 يتم فيه تلبية احتياجات اتمع املسلم من األلبـسة          وأيضاً، متوافقة مع الشرع  

                              
وأن اإلميان يزيـد  . باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان)  ١(

  .٦٩ ص١ج) ٤٩(ـ ) ٧٨(حديث رقم ، صوينق
  .٢٩٩ ص١شرح النووي ج: انظر)  ٢(
  .٢٩٩ ص١املرجع السابق ج: انظر)  ٣(
  .٥٤: آية، سورة النور)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  .املتوافقة مع الشرع
  : ـ التنسيق مع وزارة اإلعالم يف الرقابة على املطبوعات١٠

لإلعالم أمهية كربى يف االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر حيث            
 وكذا الضد حيث يعد أيضاً سـبباً مـن أسـباب          ، يعد من وسائل االحتساب   

وجيب ، منكرات النساء يف العصر احلاضر فيستغل كوسيلة نافعة يف االحتساب         
أن يتم السيطرة عليه يف كونه سبباً من أسباب منكـرات النـساء يف العـصر                

وقد جاء يف مرشد اإلجراءات اجلنائية الصادر من وزارة الداخليـة يف            . احلاضر
وحتت عنوان ) داب الشرعيةااللتزام باحملافظة على الواجبات واآل   (املبحث التاسع   

االشـتراك يف عـضوية     : ثانياً(واجبات هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر        
للهيئة حق املشاركة يف مراقبة املمنوعات مما       . اللجان املختصة مبراقبة املطبوعات   

لـه تأثري على العقائد أو السلوك أو اآلداب الشرعية مع اجلهات املختصة وطبقاً   
   .)١()  من النظام١٢أو التعليمات مادة لألوامر 

فينبغي تفعيل هذا الدور وممارسة االحتساب الفعلي يف الرقابة على املطبوعـات            
اليت هلا تأثري على العقائد والسلوك واآلداب الشرعية مع التنسيق مع اجلهـات             

  .املختصة
  

  : ـ من خالل جهود مراكز التوعية واإلرشاد يف اهليئات١١

                              
  .١٤١مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

 إىل الشيخ عثمان بن ناصر العثمان عن جهود مراكز التوعيـة            توجهت بسؤال 
فأجاب بأن هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يوجد         .  واإلرشاد يف اهليئات  

ا إدارات للتوعية تنبثق من اإلدارة العامة للتوعية بالرئاسة العامة هليئـة األمـر          
ر فرعـاً وكـذا هيئـات       باملعروف والنهي عن املنكر إذ ينبثق منها ثالثة عش        

  .احملافظات لديها شعب للتوعية
نسخ األشرطة املفسوحة لكبار العلمـاء      ، الكتب، وهي تعىن بطباعة املطويات   

وكذا نشر اللوحات اإلرشادية منها فيما خيتص بالنساء النهي      ، والدعاة املعروفني 
ـ      ، ومزامحة الرجال من قبل النساء وغريه     ، عن التربج  ض كما أنه يعقـد يف بع

األوقات خميمات توجيهية تلقى فيها احملاضرات والدروس من أجـل الـدعوة            
  .واالحتساب

  : ـ من خالل جلان التوعية يف مكاتب التوجيه يف تعليم البنات١٢
املعين بالتوعية يف تعليم البنات اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية بـوزارة التربيـة             

 بـأن أهـداف     )١(دالرمحن الوايلي   والتعليم وقد أفادت األستاذة حصة بنت عب      
  :اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية عديدة منها

 .فهم اإلسالم فهما صحيحاً وفق منهج السلف الصاحل .١

 .تربية الطالبة حىت تكون لبنة صاحلة يف بناء اتمع .٢

                              
  .مديرة اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية بتعليم البنات)  ١(



 

  

  

 
 

 

 .حتقيق الوعي األسري .٣

 .من أجل مواجهة الدعوات املضللة، حتقيق الوعي اإلجيايب للطالبات .٤

 .رس االهتمام بكتاب اهللا وسنة رسولهغ .٥

وأوضحت بأن اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية تضم مائة ومخسة ومخسني فريقاً           
وكل فريق يتكون من عدد من املـشرفات هلـن          ، على مستوى مناطق اململكة   
  .رئيسة خاصة ملتابعة العمل

 . مشرفة٦٠٠) املشرفات(عدد  -

 مشرفة موجهة وهن مقسمات على أربعة       مدينة الرياض ا ثنتان وأربعون     -
 .فرق كل فريق له رئيسة خاصة وللفرق األربعة أيضاً رئيسة عامة

هناك دليل يوضح أهداف اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية موزع على كل            -
ويزود خبطط بعـد    ، فريق وأعطي كل فريق املهام اليت ينبغي أن يقوم ا         

 .دة تسري وفقها مجيع الفرق السابقةمث تطرح الربامج حمد، دراسة مسحية

يف كل مدرسة يوجد معلمة تتوىل اإلشراف على املصلى وعلـى تطبيـق       -
 .وكذا يوجد مساعدتني هلا. أهداف اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية

بعد نزول اخلطة من اإلدارة العامة للتربية اإلسالمية يعقد لقاء بني الفـرق     -
اخلطة وكيفية تنفيذها مث يعقد لقاء آخر     مجيعها مع رئيستهن وذلك لشرح      
 .بني عضوات كل فريق ورئيستهن

مث زيـارات  ، مث بعد ذلك يقوم كل فريق بزيارات ميدانيـة اسـتطالعية     -



  

  

  

 
  

 

 

معلمـات  (مث متابعة تنفيذ اخلطة مـع املـشرفات يف املدرسـة     ، ميدانية
 ).املصلى

فهنـاك  ، اضـرات أيضاً يقوم الفريق املكون من املشرفات التربويات بإلقاء احمل        
وهناك حماضـرات   ، وحماضرات خاصة باملعلمات  ، حماضرات خاصة بالطالبات  

خاصة باألسرة وهذه تتوىل إلقائها مشرفات املصلى يف املدرسة وذلك عن طريق            
  ..دعوة والدات الطالبات وذلك من أجل نشر الوعي األسري
) شرفات التربويات امل(أما حماضرات الطالبات واملعلمات فتتوىل إلقائها الداعيات        

  .التابعات لإلدارة العامة للتربية اإلسالمية
  : ـ املسامهة يف وضع األنظمة لضبط سلوك الطالبات يف املدارس والكليات١٣

ال شك أن أي مدرسة أو جامعة أو كلية حتتاج إىل وضع ضوابط تضبط مـن                
ات الـاليت   ألا جتمع بني جنباا خليط شىت من الطالب       ، خالهلا سلوك الطالبات  

واملسامهة يف وضع أنظمـة وضـوابط       ، يتفاوتن يف مدى انضباطهن والتزامهن    
تضبط سلوكهن حىت يتماشى مع الشرع املطهر ال شك أن ذلك يعد من مظاهر       

  .اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  : ـ إنشاء أسواق ومستوصفات نسائية خاصة١٤

بالرجال مطلـب شـرعي نظـراً     إن توفري ما حتتاجه املرأة بعيداً عن اختالطها         



 

  

  

 
 

 

 وال  )١( أمته من ذلـك      خلطورة االختالط بني الرجال والنساء وحتذير النيب        
شك أن مما حتتاجه املرأة األسواق واملستوصفات إذ يف توفريها تلبية الحتياجات            

  .وهو يساهم يف بعد املرأة املسلمة عن مواضع الفنت، النساء املسلمات
  :ة باإلنترنت ـ املنتديات اإلسالمي١٥

إن استخدام الدعاة واحملتسبني واحملتسبات للتقنيات املعاصرة يف الـدعوة إىل اهللا            
، عز وجل ويف االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر مطلب شرعي           

  .إذ أن عليهم استخدام كل وسيلة نافعة ومفيدة ومؤثرة
  : ـ إنشاء مراكز صيفية نسائية١٦

اإلجازة الصيفية بتقدمي النافع واملفيد للنساء مـن خـالل        أن من املهم استغالل     
القضاء على وقت الفـراغ     . وذلك ألهداف عديدة منها   ، مراكز صيفية نسائية  

الذي تعاين منه الطالبات خالل إجازة الصيف والذي ميكن أن مل يستغل جيـداً   
ميكن أيضاً من خالل هذه املراكز   ، يف أن يكون سبباً من أسباب منكرات النساء       

وكذا ميكن مـن خـالل اجلهـود        ، تقدمي العديد من األنشطة املفيدة والنافعة     
التوعوية إرشاد تلك الطالبات للمنكرات اليت تقع فيها النساء يف العصر احلاضر            

  .وذلك لتالفيها واحلذر منها
  

  : ـ املشاركة يف وسائل اإلعالم بغرض االحتساب والدعوة١٧
                              

  .٢٧١انظر ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

تغالل وسائل اإلعالم يف الدعوة واالحتساب كوا       من األمور املهمة واملفيدة اس    
وقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز     . وسيلة مؤثرة من وسائل الدعوة واالحتساب     

فالداعي إىل اهللا   : (بن باز رمحه اهللا مبيناً أمهية استغالل وسائل اإلعالم يف الدعوة          
، ت العارضـة  يدعو إليه يف غري املساجد يف االجتماعات املناسبة أو االجتماعا         

وعن طريق  ، وعن طريق وسائل اإلعالم املختلفة    ، فينتهزها املؤمن ويدعو إىل اهللا    
واحلكيم الذي ينتهز الفرصة يف كل وقت       ، كل ذلك من طرق الدعوة    ، التأليف

   .)١(.. )وكل مكان
بل ذكر مساحته رمحه اهللا يف أمهية استغالل وسائل اإلعالم أال يترك اال ألهل              

: اد بل ال بد من مزامحة أهل احلق واخلري هلم لبيان احلق للناس فقال             الشر والفس 
وأال ، كما أن على علمائنا أن ال ميتنعوا من إيضاح احلقائق بالوسائل اإلعالمية           (

بل يتوالها أهل الـصالح     ، يدعوا هذه الوسائل للجهلة واملتهمني وأهل اإلحلاد      
   .)٢(...) واإلميان والبصرية

  :سرة وتفقيهها بأحكام اإلسالمـ العناية باأل١٨
ال شك أن اهتمام الدعاة واحملتسبني واحملتسبات بأسرهم وتفقيههـا بأحكـام            
اإلسالم يعد أمراً مهماً حبيث تكون أسرهم مطبقة لألمر الذي يدعون إليه ويف              

                              
 مجـع الـدكتور   ٤٠٧ ص٨ت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ججمموع فتاوى ومقاال)  ١(

  .حممد بن سعد الشويعر
  .٢٧١ ص٥املرجع السابق ج )  ٢(



 

  

  

 
 

 

  :هذا فوائد عظيمة منها
أم رعاة مسؤولون عن رعيتهم أمام اهللا جل وعال كما ورد يف احلـديث               .١

اإلمـام راٍع   ، كُلُّكم راع وكُلُّكم مسؤول عن رعيتـه      : "يث قال ح
واملـرأة  ، والرجلُ راٍع يف أهله وهو مسؤول عن رعيته، ومسؤول عن رعيته 

ويف العنايـة باألسـرة      . )١(" ومسؤولة عن رعيتها  ، راعية يف بيت زوجها   
 .بتفقيهها بأحكام اإلسالم أداء هلذه األمانة

سرة وتفقيهها بأحكام اإلسالم وتطبيق تلك األسرة لشرع أن يف العناية باأل .٢
إذ أن الناس دائماً ما يراقبون ، جناح للدعاة واحملتسبني واحملتسبات، اهللا

فإن وجدوه وأسرته مطبقاً ، مث يف أسرته ثانياً، الداعية واحملتسب يف ذاته أوالً
وته لألمر الذي يدعو إليه فسيكون عامالً مهماً من عوامل جناح دع

 : تعاىلوألمهية هذا األمر فقد أرشد اهللا تعاىل إليه بقوله ، واحتسابه   
                           
                           

                                   
                            

                              
  .٦١تقدم خترجيه ص )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

              )١(. 

أمهـات املـؤمنني    يف هذه اآليات الكرمية يؤدب اهللا تعاىل نساء الـنيب         
الطاهرات بأنه جيب عليهن االلتزام بآداب اإلسالم وذلك ملكانتهن القريبة مـن            

وقد بين أنه من تأت منـهن  ، الذي يدعو الناس إىل االلتزام ا   رسول اهللا 
 سيضاعف هلا العقوبة ضعفني وذلك ألن حمط أنظار النـاس           بفاحشة فإن اهللا  

  .)٢(كون من بيت النبوة 
وقد تأسى سلف هذه األمة بذلك فكانوا يضعفون العقوبة ألسرهم ملن خيـالف         
ما يدعون الناس إليه ومن هؤالء اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه              

إين يت الناس عـن     : (يته فقال حيث كان إذا ى الناس عن شيء مجع أهل ب         
ال أجـد   ! وأمي اهللا . وإن الناس لينظرون إليكم نظر الطري إىل اللحم       ، كذا وكذا 

 وذلك حرصاً منه علـى      )٣() أحداً منكم فعله إال أضعفت لـه العقوبة ضعفني       
  .امتثاهلم ألحكام الشرع وعدم خمالفتهم

 نفسه ومن يعول يقـول      مث إن تقومي الغري واالحتساب عليهم يكون بعد تقوميه        
فكذلك تقومي الغري مرتب على تقوميه نفسه فليبـدأ بنفـسه مث مبـن              : (الغزايل

                              
  .٣٢ـ ٣٠: اآليات، سورة األحزاب)  ١(
  .٤٦٤ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ٢(
  .١٠٧تقدم خترجيه ص)  ٣(



 

  

  

 
 

 

 .)١()يعول

إن أوىل الناس برب الداعية ومعروفه أهله واحمليطني به فكيف يعطي اآلخرين             .٣
وقد بوب اإلمام البخاري باباً مساه      . ومينع أهله من هذا اخلري الذي يدعو إليه       

  .)٣( وذلك ألمهية تعليم األهل وتفقيههم )٢() رجل أمته وأهلهباب تعليم ال(

  : ـ اهتمام إدارة املدرسة بتوعية الطالبات١٩
وإدارة املدرسـة الـيت حتمـل هـم الـدعوة           ، للمدرسة دور كبري يف التربية    

يعد ذلـك   ، وحتمل على عاتقها مهمة إرشاد الطالبات وتوعيتهن      ، واالحتساب
فمن خالل الربامج التوعوية الـيت تقـدمها        ، حتسابمن مظاهر اهتمامها باال   

املدرسة للطالبات نستطيع أن حند من انتشار كثري من املنكـرات خاصـة إذا              
كانت إدارة املدرسة ومعلماا قدوة للطالبات يف ذلك إذ يصبح األثـر الـذي         

  .حتدثه أكثر ترسيخاً وتأثرياً
  : ـ اهتمام إدارة املدرسة بضبط الطالبات٢٠
ألمور املهمة ضبط الطالبات يف املدارس وفق ضوابط الشرع وذلك لآلثار           من ا 

السلبية اليت قد حتدثها السلوكيات اخلاطئة اليت تفعلها بعض الطالبات عن طريق            
ومعلوم أن املدرسة جتمع بني جنباا أصـناف    ، اختالطهن بزميالن يف املدرسة   
                              

  .٣١٣ ص٢الدين للغزايل جإحياء علوم )  ١(
  .٢٢٩ ص١ وانظر الفتح ج٣٢ ص١البخاري كتاب العلم ج )  ٢(
 ٦جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز ج ، ١٩٦نصاب االحتساب للسنامي ص: انظر)  ٣(

  .٩٣؛ حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ عبداهللا بن جربين ص٤٦ص



  

  

  

 
  

 

 

التربية اليت تلقينها وحسب البيئة     شىت من الطالبات خيتلفن اختالفاً متبايناً حسب        
اليت يعشن ا وبالتايل فسيكون لدينا أمناط سلوكية خمتلفة لن تكون مجيعاً طبعاً             

ونظراً للتأثري البالغ الذي حيدثـه االخـتالط واحتكـاك          ، وفق ضوابط الشرع  
فإن مل يوجد ضوابط حمـددة تـضبط سـلوك          ، الطالبات مع بعضهن البعض   

لشرع فإنه سينتج عن ذلك انتشار للسلوكيات اخلاطئة        الطالبات وفق ضوابط ا   
  .اليت تفعلها بعض الطالبات عن طريق التقليد واحملاكاة وتأثري جليسات السوء

  : ـ األنشطة الالمنهجية يف مجعيات النشاط املدرسية٢١
من الوسائل اليت إذا أحسن استغالهلا تكون مثمـرة األنـشطة الالمنهجيـة يف         

فإذا كان لدى منفذيها من احلماس للعطاء ووضوح        ، درسيةمجعيات النشاط امل  
  .اهلدف فإا ستكون بال شك وسيلة مؤثرة من وسائل الدعوة واالحتساب

  : ـ برامج اإلذاعة املدرسية٢٢
من الوسائل اليت ميكن استغالهلا يف االحتساب على منكرات النساء يف العـصر             

استغلت بشكل جيد ميكن أن تكـون  احلاضر برامج اإلذاعة املدرسية إذ أا إذا        
  .منرباً من منابر الدعوة واالحتساب

  : ـ مناشط دور حتفيظ القرآن النسائية٢٣
، دور حتفيظ القرآن النسائية مبناشطها املتعددة متارس دوراً مهماً يف توعية النساء           

وميكن مـن خالهلـا     ، واملناشط املقامة تعد من وسائل االحتساب على النساء       
  .لى االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضرالتركيز ع



 

  

  

 
 

 

  
 ـ اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية أبناء احلي من خـالل إقامـة    ٢٤

  :الدروس واحملاضرات
مث ، حيتل املسجد يف اإلسالم مكانة عظمى إذ أنه مكاناً للعبادة يف املقـام األول             

عليم املسلمني أمور دينـهم     بعد ذلك مكاناً لكل أمر يهم املسلمني ومن ذلك ت         
 )١() باب ذكر العلم والفتيـا يف املـسجد       (وقد بوب اإلمام البخاري باباً مساه       

   .)٢() باب احللق واجلُلوس يف املسجد(وكذا 

فقد أخرج البخاري عن عبداهللا بن مسعود       وقد كان هذا فعل رسول اهللا     
يـا أبـا    : قال لـه رجل  ف، أنه كان يذَكِّر الناس يف كلِّ مخيس      "رضي اهللا عنه    

أما ِإنه مينعين ِمن ذلك أني أكْره       : قال. عبدالرمحن لوِددت أنك ذَكَّرتنا كُلَّ يومٍ     
 أن أُِملَّكُم ،     ِعظَِة كَما كَانَ النيبباملَو لكُموخي أتوإن     ـا خمافـة الُنخوتي

   .)٣(" السآمة علَينا

وهو إمام املسجد كـان يتعاهـد       دل على أن رسول اهللا    فهذا احلديث ي  
  .الناس باملوعظة من أجل تعليمهم

وقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا مبيناً أمهية املـسجد ودوره يف     

                              
  .٤٢ ص١ العلم جالبخاري كتاب)  ١(
  .١٢١ ص١البخاري كتاب الصالة ج)  ٢(
  .٢٥ ص١باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومةً ج، أخرجه البخاري يف كتاب العلم)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

ال ريـب أن املـسجد   : (التوجيه واإلرشاد وحاضاً أئمة املساجد على استغالله   
توجيه املسلمني خاصة والناس بصفة عامة إىل اخلـري       واملنرب مها آلتان قدميتان يف      

فاملقصود أن  .. وتبليغ الناس رسالة رم سبحانه وتعاىل     ، وتعليم الناس ما ينفعهم   
وأن يعلموا الناس ما بعـث  ، اهللا جل وعال شرع لعباده أن يبلغوا رساالت رم       

بليـغ  ولكن املنرب واملسجد مها أهـم طريـق يف ت         ، اهللا به رسله من كل طريق     
تلك الرسالة العظيمة اليت جيب علـى مجيـع العلمـاء           ، ونشر الدعوة ، الرسالة

وأن يفقهـوا   ، وأن يعيدوها إىل حالتها األوىل    ، ومعلمي الناس اخلري أن يعنوا ا     
   .)١() الناس أمور دينهم من طريق املسجد ألنه جممع املسلمني يف اجلُمع وغريها

  :محالت احلج ـ مشاركة الدعاة والداعيات يف ٢٥
من املظاهر املهمة واملفيدة يف الدعوة واالحتساب مشاركة الدعاة والداعيات يف           

إذ يتمكنون من توعية احلجاج وتنبيههم لألخطاء اليت يقعون فيها          ، محالت احلج 
وهي فرصة للوعظ والتذكري ومراجعة النفس يف تلـك الفتـرة الـيت تتـسم               

  .بالروحانيـة
  :يهية يف رمضان ـ إقامة الدروس التوج٢٦

إن إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان من األمور ذات األمهيـة العظمـى إذ              
تستفيد منها شرحية كبرية من الناس خاصة النساء الاليت يتواجدن يف املـساجد             

                              
حممد بـن  . مجع د. ٨٠ ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .سعد الشويعر



 

  

  

 
 

 

أيـضاً  ، ألداء صالة التراويح والقيام وهو ما ال يتيسر هلن طوال العـام غالبـاً             
اإلقبال على مساع الـدروس واحملاضـرات    رمضان يتسم بروحانية خاصة جتعل      

ومساع املواعظ واالستفادة منها كبرياً وهي فرصة لتجديد التوبة ملن يقعـون يف             
فهي فرصة  ، رغبة يف رضا الباري جال وعال ورجاء نيل العتق من ناره          ، املعاصي

  .مناسبة للدعاة ينبغي استغالهلا
  : ـ إقامة الدروس التوجيهية يف احلج٢٧

من أركان اإلسالم جيب على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب           احلج ركن   
وكـذا العـامل    ، ومنهم املتعلم ، فبذا سيكون احلجاج منهم العامي األمي     ، احلج

فبهـذه الـدروس    ، وسيكون بال شك من بني هؤالء من ال يفقه أحكام احلج          
 أيضاً هي فرصة لتصحيح األخطاء املوجودة سواء      ، توضيح وبيان وإرشاد هلؤالء   

وكذا هي فرصة للوعظ والتذكري من أجـل        ، يف العقيدة أو العبادة أو األخالق     
عودة اخللق إىل خالقهم والتوبة إليه خاصة واألجواء اليت تسود مثل هذه األيـام      
من مضاعفات احلسنات وتكفري السيئات تساعد على استجابة الناس للـدعاة           

  .والداعيات

لبخاري عن عبداهللا بن عمرو بن فقد أخرج ا  وقد كان هذا فعل املصطفى    
وقف يف حجِة الوداع فجعلـوا      أن رسول اهللا  : (العاص رضي اهللا عنهما   

يسألونه فقال رجلٌ مل أشعر فحلقَت قَبلَ أن أذْبح قال اذبح وال حـرج فجـاء       
ن مل أشعر فنحرت قَبلَ أن أرمي قال ارِم وال حرج فما سِئلَ يومِئِذ ع   : آخر فقال 



  

  

  

 
  

 

 

   .)١() شيٍء قُدِّم وال أُخِّر إالّ قال افْعل وال حرج
أيضاً مما يدل على تعليمه الناس ووعظهم ما أخرجه البخاري عن ابـن عبـاس       

خطَب الناس يوم النحِر فقال يا أيها       أنَّ رسول اهللا  : (رضي اهللا عنهما قال   
      حرام يوٍم هذا قالوا يوم أي الناس . قال فأي         قال فـأي حرام لٍد هذا قالوا بلدب 

  حرام رهٍر هذا قالُوا شهقال. ش : حرام كُملَيع كُموأعراض وأموالَكُم فإنَّ دماءكُم
              هرأس فَعر هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا فأعادها مراراً ثُم ِمكُموِة يمركَح

قال ابن عباس رضي اهللا عنهما فوالذي       . هل بلَّغت اللهم هلْ بلَّغت اللهم     : فقال
الغاِئب لِّغ الشاِهدبِتِه فَلْيإىل أُم هتيها لوص٢() نفسي بيده إن(.   

  : ـ مصليات النساء يف املساجد٢٨
مصليات النساء يف املساجد تعد من وسائل االحتساب ومن املهـم اسـتغالل             

مهن ووعظهن وتذكريهن وقد كان هذا فعـل  اجتماع النساء فيها من أجل تعلي   
باب عظة اإلمام النـساء     (وقد بوب اإلمام البخاري باباً مساه       رسول اهللا 
واستدل فيه مبا رواه عطاء عن ابن عباس رضي اهللا عنـهما حيـث              ) وتعليمهن

خرج ومعه باللٌ فَظَن أنـه مل       أشهد على ابن عباٍس أن رسول اهللا      : (قال
  .)٣(..)لِنساَء فوعظهن وأمرهن بالصدقةيسمِع ا

                              
  .١٩٠ ص٢باب الفتيا على الدابِة عند اجلمرة ج، جأخرجه البخاري يف كتاب احل)  ١(
  .١٩١ ص٢باب اخلطبة أيام مىن ج، أخرجه البخاري يف كتاب احلج)  ٢(
  .٣٣ ص١باب عظة اإلمام النساء وتعليمهن ج، أخرجه البخاري يف كتاب العلم)  ٣(



 

  

  

 
 

 

هل يجعلُ للنساِء يوماً علـى حـدٍه يف   (بل بوب اإلمام البخاري باباً آخر مساه    
قـال  : (واستدل فيه مبا رواه أبو سعيد اخلدري رضي اهللا عنه حيث قال           ) العلم

دهن يوماً  غلبنا عليك الِرجالُ فاجعل لنا يوماً من نفِْسك فَوع        النساء للنيب 
نوأمره نفيه فوعظه نه١(..) لَِقي(.   

بتعليم النساء ووعظهن وتذكريهن فكان خيـصهن  فهنا يظهر اهتمام النيب   
ببعض حديثه وهو ما ينبغي التأسي به يف استغالل مصليات املـساجد اخلاصـة    

  .بالنساء يف دعون ووعظهن

                              
  .٣٤ ص١لعلم جباب هل يجعل للنساء يوماً على حدة يف ا، أخرجه البخاري يف كتاب العلم)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

  



 

  

  

 
 

 

  

 )١٨(اجلدول رقم 

 آراء احملتسبني واحملتسبات حول مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  

موافق 
اجد 

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
  رـــاملظاه م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١ 

ب املباشر من االحتسا
خالل هيئة األمر 

باملعروف والنهي عن 
 املنكر

١٠٠ ١٤٦ ٤ ٦ - - ٤ ٦ ٤٣ ٦٢ ٤٩ ٧٢ 

٢ 

إصدار صحف 
وجمالت تعىن بقضايا 

 املرأة
١٠٠ ١٤٨ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٤٨ ٧١ ٤٩ ٧٢ 

٣ 

االحتساب القويل على 
منكرات النساء من 

خالل إلقاء احملاضرات 
 والندوات

١٠٠ ١٤٧ - - - - ١ ١ ٣٧ ٥٤ ٦٢ ٩٢ 

٤ 

االحتساب القويل على 
منكرات النساء من 
 خالل خطب اجلمعة

١٠٠ ١٤٧ ٢ ٣ ١ ١ ٥ ٨ ٤٧ ٦٩ ٤٥ ٦٦ 



  

  

  

 
  

 

 

موافق 
اجد 

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
  رـــاملظاه م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

٥ 

ويل على قاالحتساب ال
منكرات النساء من 
 خالل برامج الفتوى

١٠٠ ١٤٨ - - - - - - ٤٥ ٦٦ ٥٥ ٨٢ 

 ١٠٠ ١٤٧ ٣ ٤ - - - - ٤٣ ٦٤ ٥٤ ٧٩ تأليف كتب ورسائل ٦

 ١٠٠ ١٤٨ ٥ ٨ - - ٧ ١٠ ٤٧ ٦٩ ٤١ ٦١ املسابقات الثقافية ٧

٨ 
اإلنكار يف األسواق 
 والتجمعات النسائية

١٠٠ ١٤٧ ١ ٢ - - ١٢ ١٨ ٣٦ ٥٣ ٥١ ٧٤ 

٩ 

التنسيق مع وزارة 
التجارة يف استرياد 

 املالبس
١٠٠ ١٥٠ ٦ ٩ ٧ ١٠ ٧ ١١ ٢٥ ٣٨ ٥٥ ٨٢ 

١٠ 

التنسيق مع وزارة 
عالم يف الرقابة على اإل

 املطبوعات
١٠٠ ١٥٠ ٣ ٤ ٦ ٩ ٥ ٨ ٢٧ ٤١ ٥٩ ٨٨ 

١١ 
من خالل جهود 

 مراكز التوعية
١٠٠ ١٤٧ - - ١ ٢ ٣ ٥ ٥٠ ٧٣ ٤٦ ٦٧ 



 

  

  

 
 

 

موافق 
اجد 

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
  رـــاملظاه م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١٢ 

من خالل جلان التوعية 
يف مكاتب التوجيه يف 

 تعليم البنات
١٠٠ ١٤٩ ٣ ٥ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤٠ ٥٩ ٥٢ ٧٨ 

١٣ 

املسامهة يف وضع 
األنظمة لضبط سلوك 
الطالبات يف املدارس 

 والكليات

١٠٠ ١٤٨ ٣ ٥ ٣ ٤ ٣ ٥ ٣٢ ٤٧ ٥٩ ٨٧ 

١٤ 

إنشاء أسواق 
ومستوصفات نسائية 

 خاصة
١٠٠ ١٤٨ ٦ ٩ ٣ ٥ ٨ ١٢ ٢٤ ٣٦ ٥٩ ٨٦ 

١٥ 
املنتديات اإلسالمية 

 باإلنترنت
١٠٠ ١٤٩ ٧ ١٠ ١ ٢ ٥ ٨ ٤٤ ٦٥ ٤٣ ٦٤ 

١٦ 
إنشاء مراكز صيفية 

 نسائية
١٠٠ ١٤٩ ٤ ٦ ٢ ٣ ٧ ١٠ ٣٤ ٥١ ٥٣ ٧٩ 

١٧ 

املشاركة يف وسائل 
عالم بغرض اإل

 اب والدعوةاالحتس
١٠٠ ١٤٨ ٤ ٦ - - ٨ ١٢ ٤٣ ٦٣ ٤٥ ٦٧ 

١٨ 
العناية باألسرة 

وتفقيهها بأحكام 
١٠٠ ١٤٨ ٣ ٥ - - ٣ ٤ ٣٤ ٥٠ ٦٠ ٨٩ 



  

  

  

 
  

 

 

موافق 
اجد 

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
  رـــاملظاه م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

 اإلسالم

١٩ 
اهتمام إدارة املدرسة 

 بتوعية الطالبات
١٠٠ ١٤٩ ١ ٢ ٣ ٤ ٤ ٦ ٣٣ ٤٩ ٥٩ ٨٨ 

٢٠ 
اهتمام إدارة املدرسة 

 بضبط الطالبات
١٠٠ ١٤٨ ١ ١ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣٩ ٥٧ ٥٦ ٨٤ 

٢١ 

األنشطة الالمنهجية يف 
مجعيات النشاط 

 املدرسية
١٠٠ ١٤٧ ٥ ٧ ٣ ٥ ٥ ٧ ٣٩ ٥٧ ٤٨ ٧١ 

 ١٠٠ ١٤٨ ٧ ١٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥٠ ٧٤ ٣٩ ٥٨ برامج اإلذاعة املدرسية ٢٢

٢٣ 
مناشط دور حتفيظ 

 ن النسائيةآالقر
١٠٠ ١٤٨ - - - - ١ ٢ ٣٦ ٥٣ ٦٣ ٩٣ 

٢٤ 

اهتمام أئمة املساجد 
ية أبناء يف األحياء بتوع

احلي من خالل إقامة 
 الدروس واحملاضرات

١٠٠ ١٤٨ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ ٤ ٣٣ ٤٩ ٦١ ٩٠ 



 

  

  

 
 

 

موافق 
اجد 

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
  رـــاملظاه م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

٢٥ 

مشاركة الدعاة 
والداعيات يف محالت 

 احلج
١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ - - ١ ٢ ٥٢ ٧٨ ٤٥ ٦٧ 

٢٦ 
إقامة الدروس 

 التوجيهية يف رمضان
١٠٠ ١٥٠ ١ ٢ - - - - ٤٥ ٦٧ ٥٤ ٨١ 

٢٧ 
إقامة الدروس 

 التوجيهية يف احلج
١٠٠ ١٤٩ ١ ٢ - - ١ ٢ ٤٤ ٦٥ ٥٤ ٨٠ 

٢٨ 
مصليات النساء يف 

 املساجد
١٠٠ ١٤٩ ٥ ٧ ٢ ٣ ٨ ١٢ ٤٢ ٦٢ ٤٣ ٦٥ 



  

  

  

 
  

 

 

لقد مت طرح عدد من العبارات اليت تبني اهتمام الدعاة بالقيـام باحلـسبة              
وفيما . يوضح آراء احملتسبني واحملتسبات حول هذه املظاهر      ) ١٨(واجلدول رقم   

ضت على عينة الدراسة ويف مدى كوا تعد مـن          يلي عرض للمظاهر اليت عر    
  :مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة أو ال

  : ـ االحتساب املباشر من خالل هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر١
على ) موافق جداً ( من احملتسبني واحملتسبات موافقتهم بدرجة       ٤٩أبدى  

املعروف والنهي عن املنكر يعد من      أن االحتساب املباشر من خالل هيئة األمر ب       
 من العينة بدرجة    ٤٣ويشاطرهم الرأي   ، مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة    

  ).بال أدري (٤و، )بعدم املوافقة (٤بينما أجاب ، )موافق(
ظهر من خالل إجابة أفراد العينة أن غالبيتهم يرون أن االحتـساب املباشـر              

والنهي عن املنكر يعد من مظاهر اهتمـام الـدعاة          من خالل هيئة األمر باملعروف      
  . بالقيام باحلسبة

  : ـ إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املرأة٢
علـى أن   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٩وقد أجاب   

إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املرأة من مظاهر اهتمام الـدعاة بالقيـام             
بينما جاءت املخالفة يف الرأي     ، )موافق( بدرجة   ٤٨ك  وأيدهم يف ذل  ، باحلسبة

  ).بال أدري( فقد أجابوا ١أما ، )بالرفض متاماً (١و، )بعدم املوافقة (١من 



 

  

  

 
 

 

  
إلقاء احملاضـرات  :  ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل ٣

  :والندوات
 االحتساب على أن) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة  ٦٢يرى  

القويل على منكرات النساء من خالل إلقاء احملاضرات والندوات يعد مظهراً من            
 بدرجـة   ٣٧ويوافقهم علـى ذلـك      ، مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة    

  ).بعدم املوافقة( فقط ١بينما خالفهم يف ذلك ، )موافق(
لنساء من  هنا يرى معظم أفراد العينة أن االحتساب القويل على منكرات ا          

  .خالل إلقاء احملاضرات والندوات يعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  : ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل خطب اجلمعة٤

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٥أجاب  
عد من مظاهر   االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل خطب اجلمعة ي         

بينما ، )موافق( بدرجة   ٤٧ويوافقهم على ذلك    ، اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة   
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٢أما ). الرفض التام (١و، )عدم املوافقة (٥يرى 

أيضاً نالحظ النسبة الكبرية املوافقة على عد االحتـساب القـويل علـى             
هراً من مظاهر اهتمـام الـدعاة    منكـرات النساء من خالل خطب اجلمعة مظ      

  .بالقيام باحلسبة
  



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل برامج الفتوى٥
علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥٥أبدى  

االحتساب القويل على منكرات النساء يف العصر احلاضر من خـالل بـرامج             
ويرى الرأي نفسه بدرجة    ، الدعاة بالقيام باحلسبة  الفتوى هو من مظاهر اهتمام      

  ).يرفضه(على ذلك أو ) ال يوافق(وال يوجد بينهم من . ٤٥) موافق(
أو ) موافـق جـداً  (هنا نالحظ أن مجيع أفراد العينة أجابوا باملوافقة أمـا      

  ).موافق(
  : ـ تأليف كتب ورسائل٦

على أن تأليف   ) داًموافق ج ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٤أجاب  
ويرى الـرأي   ، الكتب والرسائل يعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة        

بـال  ( فقط فقد أجابوا     ٣أما  ، )موافق(فقد أجابوا بدرجة    ،  منهم ٤٣نفسه  
  ).أدري

 على أمهية   ٩٧تظهر هذه النسبة العالية اليت أجابت باملوافقة واليت بلغت          
  . االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضرتأليف الكتب والرسائل يف

  : ـ املسابقات الثقافية٧
علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة بدرجـة       ٤١جاءت إجابة   

وأيـدهم يف   ، املسابقات الثقافية تعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلـسبة         



 

  

  

 
 

 

 ٥أما  ، ٧قني  بينما مل تتعد نسبة غري املواف     ،  منهم ٤٧) موافق(ذلك بدرجة   
  ).بال أدري(فقد أجابوا 

أظهرت النسبة الكبرية اليت أجابت باملوافقة أمهية املسابقات الثقافية حيث عدت           
  .،مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ اإلنكار يف األسواق والتجمعات النسائية٨
على أن اإلنكـار يف     ) اًموافق جد ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥١أبدى  

وأبدى الـرأي   ، األسواق النسائية هو من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة        
 ١أما ، على ذلك) عدم املوافقة (١٢بينما يرى ، ٣٦) موافق(نفسه بدرجة  

  ).بال أدري(فقد أجابوا 
اق لقد أجابت نسبة كبرية من أفراد العينة باملوافقة على عد اإلنكار يف األسـو             

  .والتجمعات النسائية مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  : ـ التنسيق مع وزارة التجارة يف استرياد املالبس٩

على أن التنسيق مـع  ) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة   ٥٥أجاب  
ويرى ، سبةوزارة التجارة يف استرياد املالبس يعد من مظاهر االهتمام بالقيام باحل    

) عدم املوافقة  (٧بينما يرى   ،  منهم ٢٥) موافق(الرأي نفسه اإلجابة بدرجة     
  ).بال أدري( اإلجابة ٦وآثر ). رفضه متاماً (٧و، على ذلك

 من العينة فيها داللة على أمهية       ٨٠والنسبة الكبرية اليت أجابت باملوافقة وهي       
  .باحلسبةهذا املظهر من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام 



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ التنسيق مع وزارة اإلعالم يف الرقابة على املطبوعات١٠
على أن التنسيق مـع     ) موافق جداً ( من أفراد العينة بدرجة      ٥٩جاءت موافقة   

وزارة اإلعالم يف الرقابة على املطبوعات يعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيـام             
بينما خيالف ذلـك    ، )موافق( بدرجة   ٢٧ويوافقهم على هذا الرأي     ، باحلسبة

٥) بعدم املوافقة( ،٦و) بالرفض( ،٣و) بال أدري.(  
كانت درجة املوافقة كبرية يف عد التنسيق مع وزارة اإلعالم يف الرقابـة علـى             

من ٨٦املطبوعات مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة وقد بلغت           
  .العينة
  :شاد يف اهليئات ـ من خالل جهود مراكز التوعية واإلر١١

على أن االهتمـام مـن      ) موافق( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥٠أبدى  
خالل جهود مراكز التوعية واإلرشاد يف اهليئات يعد مظهراً من مظاهر االهتمام            

بينمـا  ، )موافق جـداً  ( منهم بدرجة    ٤٦ويؤيدهم يف ذلك    ، بالقيام باحلسبة 
  ).الرفض التام( أو )بعدم املوافقة( فقط ٤جاءت إجابة 

كانت إجابة الغالبية من أفراد العينة باملوافقة يف اعتبار جهود مراكـز التوعيـة              
  .واإلرشاد يف اهليئات مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ من خالل جلان التوعية يف مكاتب التوجيه يف تعليم البنات١٢
على أن االهتمام من    ) موافق جداً (بدرجة   من أفراد العينة باملوافقة      ٥٢أجاب  



 

  

  

 
 

 

خالل جلان التوعية يف مكاتب التوجيه يف تعليم البنات يعد مظهراً من مظـاهر              
بينمـا  ، )موافق( بدرجة   ٤٠وأيدهم يف هذا الرأي     ، االهتمام بالقيام باحلسبة  

بـال  ( اإلجابـة    ٣وفضل  ، )بالرفض التام  (٢و، )بعدم املوافقة  (٣أجاب  
  ).أدري

 من العينة يف عد العمل      ٩٢ر من خالل النسبة الكبرية املوافقة واليت بلغت         يظه
من خالل جلان التوعية يف مكاتب التوجيه يف تعليم البنات مظهراً من مظـاهر              

وعلى أمهية ما تقوم به من عمل   ، االهتمام بالقيام باحلسبة على أمهية هذه اللجان      
  .يف توجيه وتوعية الطالبات يف املدارس

  : ـ املسامهة يف وضع األنظمة لضبط سلوك الطالبات يف املدارس والكليات١٣

علـى أن  ) موافـق جـداً  ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٩جاءت إجابة   
املسامهة يف وضع األنظمة لضبط سلوك الطالبات يف املدارس والكليات تعد من            

ة على ذلـك بدرجـة      وشاطرهم املوافق ، مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة    
وفضل ، )بالرفض التام  (٣و، )بعدم املوافقة  (٣بينما أجاب   ، ٣٢) موافق(
٣ بال أدري( اإلجابة.(  

وتظهر النسبة الكبرية املوافقة على عد املسامهة يف وضع األنظمة لضبط سـلوك             
الطالبات يف املدارس والكليات مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة           

حيث أنه يتحتم وضع أنظمة تضبط سلوك الطالبات من أجل          ، لى أمهية ذلك  ع
  .التزامهن بالسلوك القومي وااللتزام بأخالق اإلسالم وآدابه



  

  

  

 
  

 

 

  
  : ـ إنشاء أسواق ومستوصفات نسائية خاصة١٤

على أن إنشاء أسـواق     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٩يرى  
، عترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيـام باحلـسبة        ومستوصفات نسائية خاصة ي   

، )عدم املوافقة  (٨بينما يرى   ،  منهم ٢٤) موافق(ويرى الرأي نفسه بدرجة     
  ).بال أدري (٦وأجاب ،  الرفض هلذا الرأي٣و

  : ـ املنتديات اإلسالمية باإلنترنت١٥
نتـديات  على أن امل  ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٣أبدى  

ويرى نفـس   ، اإلسالمية تعترب مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة        
 ١و، )عـدم املوافقـة    (٥بينما يـرى    ،  منهم ٤٤) موافق(الرأي بدرجة   

  ).بال أدري( اإلجابة ٧ويفضل ، )يرفضون ذلك(
  : ـ إنشاء مراكز صيفية نسائية١٦

على أن إنشاء مراكز    ) موافق جداً  ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة     ٥٣أجاب  
وأجاب نفـس   ، صيفية نسائية يعترب مظهراً من مظاهر االهتمام بالقيام باحلسبة        

 ٢و، )بغـري موافـق    (٧بينما أجاب   ،  منهم ٣٤) موافق(اإلجابة بدرجة   
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٤أما ، )بالرفض متاماً(

  :ساب والدعوة ـ املشاركة يف وسائل اإلعالم بغرض االحت١٧



 

  

  

 
 

 

علـى أن  ) موافـق جـداً  ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٥جاءت إجابة   
املشاركة يف وسائل اإلعالم بغرض االحتساب والدعوة تعترب من مظاهر اهتمام           

، )موافق( باملوافقة على هذا الرأي بدرجة       ٤٣وأجاب  ، الدعاة بالقيام باحلسبة  
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٤أما ، )ةبعدم املوافق (٨بينما جاءت إجابة 

يظهر من ذلك أن الغالبية يرون أن املـشاركة يف وسـائل اإلعـالم بغـرض                
  .،االحتساب والدعوة مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  :ـ العناية باألسرة وتفقيهها بأحكام اإلسالم١٨
علـى أن العنايـة     ) موافق جـداً  ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة     ٦٠أبدى  

، باألسرة وتفقيهها بأحكام اإلسالم يعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة          
 فقد  ٣أما  ، ٣بينما يعارض ذلك    ، ٣٤) موافق(ويرى الرأي نفسه بدرجة     

  ).بال أدري(أجابوا 
هنا نالحظ أن غالبية أفراد العينة يرون أن العناية باألسرة وتفقيههـا بأحكـام              

 .الم من مظاهر اهتمام الدعاة باحلسبةاإلس

  : ـ اهتمام إدارة املدرسة بتوعية الطالبات١٩
على أن اهتمام املدرسة    ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٩يرى  

ويرى الـرأي   ، بتوعية الطالبات يعترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة        
، علـى ذلـك  ) عـدم املوافقـة   (٤يرى بينما ، ٣٣) موافق(نفسه بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجابوا ١أما ، ٣) يرفضه(و



  

  

  

 
  

 

 

لقد أجاب الغالبية باملوافقة يف عد اهتمام إدارة املدرسة بتوعية الطالبات مظهراً            
  .من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ اهتمام إدارة املدرسة بضبط الطالبات٢٠
علـى أن اهتمـام     ، )موافق جداً (ة باملوافقة بدرجة     من أفراد العين   ٥٦أجاب  

وأجاب ، املدرسة بضبط الطالبات يعترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة         
٣٩      موافق( باملوافقة على ذلك بدرجة( ،   ٢بينما أجاب)  ٢و، )بغري موافق 

  ).بال أدري (١و، )بالرفض متاماً(
هم يرون أن اهتمـام املدرسـة بـضبط         تظهر من إجابة أفراد العينة أن معظم      

  .الطالبات يعد مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  : ـ األنشطة الالمنهجية يف مجعيات النشاط املدرسية٢١

 من أفراد العينـة علـى أن        ٤٨من قبل   ) موافق جداً (جاءت املوافقة بدرجة    
د من مظاهر اهتمام الـدعاة  األنشطة الالمنهجية يف مجعيات النشاط املدرسية تع  

 ٥بينما يرى   ،  منهم ٣٩) موافق(ويرى الرأي نفسه بدرجة     ، بالقيام باحلسبة 
  ).بال أدري( فقد أجابوا ٥أما ، ٣) ويرفضه(، )عدم املوافقة(

يظهر من إجابات أفراد العينة أن نسبة كبرية متثل الغالبية يـرون أن األنـشطة               
درسية تعد مظهراً من مظاهر اهتمام الـدعاة        الالمنهجية يف مجعيات النشاط امل    

  .بقيام احلسبة



 

  

  

 
 

 

  : ـ برامج اإلذاعة املدرسية٢٢
على أن برامج   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٣٩جاءت إجابة   

وجاءت إجابـة   . اإلذاعة املدرسية تعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة        
٥٠     قمواف( متفقة معهم بدرجة( ،    ٣بينما جاءت إجابة)  ١و، )بغري موافق 

  ).بال أدري (٧و، )بالرفض التام(

 باملوافقة على عـد بـرامج   ٨٩وهنا كانت إجابة غالبية أفراد العينة ونسبتهم  
  . اإلذاعة املدرسية مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ مناشط دور حتفيظ القرآن النسائية٢٣
على أن مناشط دور    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٦٣أبدى  

ويـرى  ، حتفيظ القرآن النسائية تعترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلـسبة      
) عدم املوافقـة  ( فقط   ١بينما يرى   ،  منهم ٣٦) موافق(الرأي نفسه بدرجة    

  .على ذلك

 العينة أن مناشط دور حتفيظ       من أفراد  ٩٩فهنا يرى الغالبية العظمى ونسبتهم      
  .القرآن النسائية تعد مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

 ـ اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية أبناء احلي من خـالل إقامـة    ٢٤
  :الدروس واحملاضرات

على أن اهتمام أئمة    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦١أجاب  
ساجد يف األحياء بتوعية أبناء احلي من خالل إقامة الدروس واحملاضرات تعترب            امل



  

  

  

 
  

 

 

 باملوافقة علـى    ٣٣وأجاب  ، مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة      
 ١و، )بعـدم املوافقـة    (٣بينما خالفهم هذا الرأي     ، )موافق(ذلك بدرجة   

  ).بال أدري (٢و، )بالرفض التام(

 يـرون  ٩٤ت أفراد العينة أن الغالبية العظمى منهم ونسبتهم         نالحظ من إجابا  
أن اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية أبناء احلي من خالل إقامة الـدروس              

  .واحملاضرات يعد مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة
  : ـ مشاركة الدعاة والداعيات يف محالت احلج٢٥

على أن مشاركة الدعاة والداعيات يف محـالت        ) موافق(جاءت املوافقة بدرجة    
وأيدهم يف ذلـك      ، ٥٢احلج تعد من مظاهر االهتمام بالقيام باحلسبة من قبل          

٤٥   موافق جداً ( بدرجة( ،   ١بينما عارضهم)   ٢وفـضل   ، )بغري موافـق 
  ).بال أدري(اإلجابة 

ن مشاركة الدعاة   يرون أ ٩٧يتضح من إجابة أفراد العينة أن غالبيتهم ونسبتهم         
  .والداعيات يف محالت احلج مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان٢٦
على أن إقامة الـدروس  ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة     ٥٤يرى  

وأيـدهم يف  ، بةالتوجيهية يف رمضان تعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلس  
  . فقد أجابوا بال أدري١أما ، )موافق( من العينة بدرجة ٤٥هذا الرأي 



 

  

  

 
 

 

 يرون أن   ٩٩من إجابة أفراد العينة يظهر لنا أن النسبة الكربى منهم ونسبتهم            
إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان يعد مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام            

  .باحلسبة
  :لتوجيهية يف احلج ـ إقامة الدروس ا٢٧

على أن إقامة الـدروس  ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة     ٥٤يرى  
ويرى الـرأي  ، التوجيهية يف احلج تعترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة  

بـال  ( أجابوا   ١و، )عدم املوافقة  (١بينما يرى   ، ٤٤) موافق(نفسه بدرجة   
  ).أدري

 يرون أن إقامة الدروس التوجيهية    ٩٨بية أفراد العينة ونسبتهم     هنا يظهر أن غال   
  .يف احلج تعد مظهراً من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

  : ـ مصليات النساء يف املساجد٢٨
على أن مـصليات    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٣أبدى  

ويوافقهم على  ، لدعاة بالقيام باحلسبة  النساء يف املساجد تعد من مظاهر اهتمام ا       
بغري ( حيث أجابوا    ٨بينما خيالفهم يف ذلك     ، )موافق( بدرجة   ٤٢رأيهم هذا   

  ).بال أدري( فقد فضلوا اإلجابة ٥أما ). بالرفض متاماً (٢و) موافق
أجاب الغالبية من أفراد العينة باملوافقة سواء موافق جداً أو موافق على اعتبار أن              

  . النساء يف املساجد تعد من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبةمصليات



  

  

  

 
  

 

 

  مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول مظاهر اهتمام الدعاة
  بالقيام باحلسبة باختالف اجلنس

  
  )١٩(اجلدول رقم 

  

 املتوسط التكرار اجلنس  املظاهر
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 

 االحتمالية
سط متو

 الفرق

مظاهر اهتمـام    ٠,٥٣ ٤,٣٤ ٤٢ ذكر
الدعاة بالقيـام   

  ٠,٤٦  ٤,٤٠  ٨٩  أنثى  باحلسبة

- 
٠,٦٦٤ 

٠,٠٠٦ ٠,٥٠٨ 

  

أعاله اختالف آراء احملتـسبني واحملتـسبات       ) ١٩(يوضح اجلدول رقم    
حول مظاهر االهتمام بالقيام باحلسبة باختالف اجلنس، وقد دلت اختبـارات           

ي فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني آراء اجلنسني         الفروق بأنه ال توجد أ    
من حيث املوافقة على أن مجيع العبارات املطروحة تعترب من مظـاهر اهتمـام              
الدعاة بالقيام باحلسبة ويوافق اجلميع على أا تعد من مظاهر اهتمـام الـدعاة              

  .بالقيام باحلسبة



 

  

  

 
 

 

  

 )٢٠(اجلدول رقم 

يام باحلسبة حسب املتوسط احلسايب ترتيب مظاهر اهتمام الدعاة بالق
 واالحنراف املعياري وفقا آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات

  

 املتوسط مظاهر اهتمام الدعاة م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

١ 
االحتساب القويل على منكرات النساء 

 من خالل إلقاء احملاضرات والندوات
 األول ٠,٥٠ ٤,٦٢

 الثاين ٠,٥٤ ٤,٦١ ن النسائيةآمناشط دور حتفيظ القر ٢

٣ 
االحتساب القويل على منكرات النساء 

 من خالل برامج الفتوى
 الثالث ٠,٥٠ ٤,٥٥

 الرابع ٠,٦٤ ٤,٥٠ إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان ٤

٥ 
اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية 
أبناء احلي من خالل إقامة الدروس 

 واحملاضرات
 اخلامس ٠,٨٠ ٤,٤٩

 السادس ٠,٧٠ ٤,٤٩ اهتمام إدارة املدرسة بضبط الطالبات ٦

 السابع ٠,٦٦ ٤,٤٨ إقامة الدروس التوجيهية يف احلج ٧



  

  

  

 
  

 

 

 املتوسط مظاهر اهتمام الدعاة م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

٨ 
العناية باألسرة وتفقيهها بأحكام 

 اإلسالم
 الثامن ٠,٨٢ ٤,٤٨

 التاسع ٠,٧٣ ٤,٤٦ تأليف الكتب والرسائل ٩

 شرالعا ٠,٨١ ٤,٤٦ اهتمام املدرسة بتوعية الطالبات ١٠

١١ 
إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا 

 املرأة
 ادي عشراحل ٠,٦٦ ٤,٤٣

١٢ 
املسامهة يف وضع األنظمة لضبط 

 سلوك الطالبات يف املدارس والكليات
 ثاين عشرال ٠,٩٤ ٤,٤٠

١٣ 
من خالل جهود مراكز التوعية 

 واإلرشاد يف اهليئات
 ثالث عشرال ٠,٦٦ ٤,٣٩

١٤ 
الت مشاركة الدعاة والداعيات يف مح

 احلج
 رابع عشرال ٠,٧١ ٤,٣٧

١٥ 
من خالل جلان التوعية يف مكاتب 

 التوجيه يف تعليم البنات
 امس عشراخل ٠,٩٠ ٤,٣٦

١٦ 
اإلنكار يف األسواق والتجمعات 

 النسائية
 سادس عشرال ٠,٨٠ ٤,٣٤



 

  

  

 
 

 

 املتوسط مظاهر اهتمام الدعاة م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

١٧ 
االحتساب املباشر من خالل هيئة 
 األمر باملعروف والنهي عن املنكر

 عشرسابع ال ٠,٨٧ ٤,٣٤

١٨ 
عالم يف الرقابة التنسيق مع وزارة اإل

 على املطبوعات
 ثامن عشرال ١,٠١ ٤,٣٣

١٩ 
االحتساب القويل على منكرات النساء 

 من خالل خطب اجلمعة
 ثامن عشرال ٠,٧٩ ٤,٣٢

 العشرون ٠,٩٨ ٤,٣٠ إنشاء مراكز صيفية نسائية ٢٠

٢١ 
عالم بغرض املشاركة يف وسائل اإل

 االحتساب والدعوة
٠,٩٢ ٤,٢٥ 

احلادي 
 والعشرون

٢٢ 
إنشاء أسواق ومستوصفات نسائية 

 خاصة
١,١٤ ٤,٢٥ 

الثاين 
 والعشرون

٢٣ 
ات ياألنشطة الالمنهجية يف مجع

 النشاط املدرسية
١,٠٣ ٤,٢٢ 

الثالث 
 والعشرون

 ٠,٩٥ ٤,١٩ املسابقات الثقافية ٢٤
الرابع 

 والعشرون

 ١,٠٠ ٤,١٧ مصليات النساء يف املساجد ٢٥
امس اخل

 والعشرون



  

  

  

 
  

 

 

 املتوسط مظاهر اهتمام الدعاة م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

٢٦ 
التنسيق مع وزارة التجارة يف استرياد 

 املالبس
١,١٩ ٤,١٦ 

السادس 
 والعشرون

 ١,٠٦ ٤,١٥ املنتديات اإلسالمية باإلنترنت ٢٧
السابع 
 والعشرون

 ١,٠٣ ٤,١٤ برامج اإلذاعة املدرسية ٢٨
الثامن 

 والعشرون



 

  

  

 
 

 

واالحنراف املعياري  ترتيب مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة حسب املتوسط         
  احملتسبني واحملتسباتوفقا آلراء 
  

احملتـسبني  أعـاله أن متوسـط آراء       ) ٢٠(يتضح من اجلدول رقـم      
على أن مجيع العبارات الواردة    ) موافق جداً ( قد جاء باملوافقة بدرجة      واحملتسبات

 يف اإلستبانة تعترب من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة، وقد جـاء ترتيبـها     
  :التنازيل كما يلي

االحتساب القويل على منكرات النـساء مـن خـالل إلقـاء             -
  .احملاضرات والندوات

 .مناشط دور حتفيظ القرآن النسائية -

 .االحتساب القويل على منكرات النساء من خالل برامج الفتوى -

 .إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان -

ي من خالل إقامة اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية أبناء احل     -
 .الدروس واحملاضرات

 .اهتمام إدارة املدرسة بضبط الطالبات -

 .إقامة الدروس التوجيهية يف احلج -

 .العناية باألسرة وتفقيهها بأحكام اإلسالم -



  

  

  

 
  

 

 

 .تأليف الكتب والرسائل -

 .اهتمام إدارة املدرسة بتوعية الطالبات -

 .إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املرأة -

 األنظمة لضبط سلوك الطالبات يف املـدارس        املسامهة يف وضع   -
 .والكليات

 .من خالل جهود مراكز التوعية واإلرشاد يف اهليئات -

 .مشاركة الدعاة والداعيات يف محالت احلج -

 .من خالل جلان التوعية يف مكاتب التوجيه يف تعليم البنات -

 .اإلنكار يف األسواق والتجمعات النسائية -

لعمل يئة األمر باملعروف والنهي     االحتساب املباشر من خالل ا     -
 .عن املنكر

 .التنسيق مع وزارة اإلعالم يف الرقابة على املطبوعات -

االحتساب القويل على منكرات النساء مـن خـالل خطـب            -
 .اجلمعة

 .إنشاء مراكز صيفية نسائية -

 .املشاركة يف وسائل اإلعالم بغرض االحتساب والدعوة -



 

  

  

 
 

 

 .ةإنشاء أسواق ومستوصفات نسائية خاص -

 .األنشطة الالمنهجية يف مجعيات النشاط املدرسية -

 .املسابقات الثقافية -

 .مصليات النساء يف املساجد -

 .التنسيق مع وزارة التجارة يف استرياد واملالبس -

 .املنتديات اإلسالمية باإلنترنت -

 .برامج اإلذاعة املدرسية -

  
اشـرة  يالحظ يف الترتيب أعاله أن املظاهر اليت يكون فيها االتصال مب          

مبجتمع النساء وإيصال النصح واإلرشاد إليهن من خالهلا هي اليت نالت درجات     
املوافقة األكثر، بينما جاءت املظاهر اليت تعترب غري مباشرة يف ذيل القائمة، وقد             

  .كانت درجة املوافقة عليها بصورة أقل
  
  
  
  
  



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 

 



 

  

  

 
 

 

 هناك عدد من العوامل اليت ميكن أن تكون مؤثرة يف جنـاح االحتـساب        
  :على النساء يف العصر احلاضر ومن هذه العوامل

  : ـ اإلخالص يف العمل١
واإلخالص أهم  ، اإلخالص يف العمل هللا تعاىل عامل مهم يف جناح األعمال         

ىل ذا العمـل فهـي     ألم متعبدين هللا تعا   ، صفة حيتاجها احملتسبون واحملتسبات   
، فإن مل يحصلوا اإلخالص رد إليهم عملهم      ، قربة يتقربون ا إىل اهللا عز وجل      

من عمل عمـالً    ، أنا أغىن الشركاء عن الشرك    : "وقد جاء يف احلديث القدسي    
   .)١("تركته وشركه، أشرك فيه معي غريي

، حتـساب وكون اإلخالص يف العمل يعد عامالً مهماً من عوامل جناح اال    
  :فذلك ألجل اآلثار العظيمة اليت تترتب على فعل من حتلى به ومن هذه اآلثار

حيدوهم يف ذلـك مرضـاة      ، العمل الدائم الدؤوب دون كلل أو ملل        ـ ١
فهم يستشعرون أم متعبدين هللا ذا العمل اجلليـل فريجـون           ، خالقهم

داد فكلما استشعروا ذلـك از ، ونيل الدرجات ، باحتسام مجع احلسنات  
فكما أن طالب الدنيا ال يكل وال ميل يف حتصيل          ، نشاطهم وقويت مهتهم  

، بل يستهني بالشدائد حىت يصل إىل ما يصبو إليـه         ، ونيل مبتغاه ، مراده
ويرجو عنده نعيماً   ، فهو يرجو رضا خالقه   ، فطالب اآلخرة من باب أوىل    

ومىت ما وجد اإلخـالص     . وجنة عرضها السموات واألرض   ، ال ينقضي 

                              
  ٦٨تقدم خترجيه ص)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

لَت مهمة احملتسبني واحملتسبات   سوحتملوا يف سبيلها املصاعب واملشاق     ، ه
أال وهـو رضـاء اهللا      ، والوصول إىل مبتغاهم  ، من أجل حتصيل مرادهم   

وحتقيق العبودية هللا عز وجل يف األرض برد اخللـق إىل           ، سبحانه وتعاىل 
 .خالقهم

 قـوي  إن يف اتصاف احملتسبني واحملتسبات ذه اخللة العظيمـة حـافز           ـ ٢
فتجدهم حيرصون على إكمال ما ينقصهم ، لتحليهم بباقي الفضائل وال بد    

 .من خالل ال بد من توافرها فيمن يقوم ذه املهمة العظيمة

فتجدهم ، ومن اآلثار املترتبة أيضاً على وجود اإلخالص التحلي بالصرب          ـ ٣
وهم يعلمون  ، ألم ليسوا طاليب دنيا   ، يصربون على األذى الذي يصيبهم    

 : ن إصابتهم بذلك من عالمات التمحيص واالختبار كما قال تعـاىل          أ
                           

                       
    )استفهام إنكار ومعناه   : (قال ابن كثري يف تفسري اآلية      . )١

أن اهللا سبحانه وتعاىل ال بد أن يبتلى عباده املؤمنني حبسب ما عندهم من              
ان ممن هـو كـاذب يف قولـه         اإلميان أي الذين صدقوا يف دعوى اإلمي      

 .)٢()ودعواه
                              

  .٣ـ ١: اآليات، سورة العنكبوت)  ١(
  .٣٩٠ ص٣تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

فتجدهم يبذلون كافـة    ، ومن اآلثار أيضاً احلرص على جناح االحتساب        ـ ٤
فلـديهم  ، وإزالة العوائق من طريقهـا    ، السبل الكفيلة إلجناح هذه املهمة    

هدف واضح حمدد املعامل يسريون حنوه حماولني جهدهم الوصول إىل هذه           
 .الغاية العظيمة بكل ما ميكنهم من وسيلة وأسلوب

 من حتلى ذه الصفة العظيمة وكان هدفه رضاء خالقه سبحانه وتعـاىل             ـ ٥
ويقذف يف القلـوب لــه مهابـة        ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل ييسر أمره     

  .)١(وإجالالً ومبادرة إىل قولـه بالسمع والطاعة 

مسعت رسـول   : وقد جاء عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها أا قالت          
ومن ، من التمس رضاء اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس        : "يقولاهللا

   .)٢(" لناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناسالتمس رضاء ا
فمىت ما كانت نية احملتسبني واحملتسبات خالصة هللا تعاىل وحـده وكـان             

وأن تنقص معصيته من األرض حـصل هلـم النـصر    ، هدفهم إظهار طاعة اهللا  
   .)٣(والظفر والتوفيق بإذن اهللا تعاىل 

                              
  .١٢معامل القربة يف أحكام احلسبة ص: انظر)  ١(
وقـال  ، ٦٠٩ ص٤ج) ٢٤١٤(حديث رقم ) ٦٥(باب رقم ، أخرجه الترمذي يف كتاب الزهد)  ٢(

رجال مسلم ومن مجلة القول أن احلديث قد صـح عـن            ، وهذا إسناد رجاله ثقات   : (األلباين
سلسلة األحاديث الـصحيحة حـديث رقـم    : انظر). (عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاً وموقوفاً    

  ).٣٩٥ ص٥ج) ٢٣١١(
  ).٣٣٠ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ البيئة الصاحلة٢
وقد سبق بيان هـذا األثـر يف        ، أو فساده للبيئة أثر كبري يف صالح املرء       

فالبيئة الصاحلة تعد عامالً إجيابيـاً يف       . أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر     
إذ يوجد احلـرص علـى      ، جناح االحتساب إذ يف مثل هذه البيئات يكثر اخلري        

ونتيجـة  ، واالبتعاد عن مسببات غضب اهللا عز وجـل       ، تطبيق أحكام الشرع  
ضهم مع بعض يف هذه البيئة حيصل التأثر من خالل املعايـشة            اختالط الناس بع  

، ورؤية األسوة احلسنة من حوهلم فيكونون مثاالً للتأثر مـن خـالل أعمـاهلم         
  .)١(وطريقة تعاملهم، ومسام، وهيئام

  : ـ اتصاف احملتسب باألخالق احلسنة٣
لقد عد العلماء حسن اخللق من أهم الصفات اليت جيب علـى احملتـسب              

وأما حسن اخللق فليتمكن من اللطف والرفق وهـو         : (التصاف ا قال الغزايل   ا
   .)٢() والعلم والورع ال يكفيان فيه. أصل الباب وأسبابه

وليكن مشيته الرفق ولني القـول      : (وقال يف معامل القربة يف أحكام احلسبة      
ستمالة وطالقة الوجه وسهولة األخالق عند أمره الناس ويه فإن ذلك أبلغ يف ا            

 : القلوب وحصول املقصود قال تعاىل تبارك وتعاىل لنبيه              

                              
للدكتور عبـدالعزيز  ) لآلباء والدعاة واملربني، يةدراسات نفسية تربو(علم النفس الدعوي : انظر)  ١(

  .٢٢٠بن حممد النغميشي ص
  .٣٣٣ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

           )وإلن اإلغالظ يف الزجر رمبا أغـرى        . )١
   .)٢() والتعنيف باملوعظة ينفر القلوب، باملعصية

ق احلسنة كما ذكرها    فانظر إىل احلكمة يف وجوب حتلي احملتسب باألخال       
والتفاف الناس حـول احملتـسب      ، القرآن الكرمي إذ أا مظنة استمالة القلوب      

بل قـد تغـري   ، خبالف الغلظة والشدة فإا تنفر الناس عنه    ، واستجابتهم لـه 
  .احملتسب عليهم باملعصية

وأما حسن  : (وقال يف الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر         
، وسـعة الـصدر   ، فليتمكن اآلمر باملعروف الناهي عن املنكر من الرفق       اخللق  

وهـو نتيجـة حـسن      ، وأساسه، وذلك أصل األمر والنهي   ، واحللم، واللطف
  .)٣()اخللق

ألنـه بغـري   ، فعد حسن اخللق عامالً مهماً من عوامل جناح االحتـساب         
 أغرى ذلـك   التحلي به ستكون النتائج عكسية كما قال يف معامل القربة إذ رمبا           

  .وحصل به نفور الناس من احملتسب، باملعصية
  

                              
  .١٥٩: اآلية، سورة آل عمران)  ١(
  .١٤معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص)  ٢(
: ؛ وانظـر ٣٤١ ص١لـصاحلي ج الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ا)  ٣(

  .٣٣٢نصاب االحتساب للسنامي ص



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ املوعظـة٤
     :مما يدل على أمهية املوعظة نص القرآن الكرمي عليها حيث قـال تعـاىل             

                               
    )١(.   

وقـد  ، هذا األسلوب يف دعوته واحتـسابه     أيضاً استخدم الرسول  
، بسطت القول يف احلديث عنها يف األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء           

حيث كانت املوعظة احلسنة هي أحد األساليب اليت أمجع احملتسبون واحملتسبات           
  . على استخدامها يف احلسبة على النساء١٠٠بنسبة 

  : يف االحتساب ـ احلكمة٥
احلكمة تشمل مجيع أساليب االحتساب إذ ا يتعني وضع كل شـيء يف             

، وقد سبق وأوضحت كيفية استخدام احلكمة يف االحتساب       ، موضعه الصحيح 
وأا تستخدم يف أركـان  ، وأن احلكمة تعد أمراً أساسياً يف الدعوة واالحتساب    

ونفـس  ، واحملتسب عليه ، ةوما فيه احلسب  ، احملتسب: أال وهي ، احلسبة األربعة 
االحتساب وقد بسطت القول فيها يف أساليب االحتساب على النساء وكـان            

 من املؤيـدين مـن عينـة احملتـسبني          ٩٩أسلوب احلكمة قد حظي بنسبة      
  .واحملتسبات

                              
  .١٢٥: اآلية، سورة النحل)  ١(



 

  

  

 
 

 

  : ـ أن يكون احملتسب قدوة يف نفسه٦
ؤثرة ألا  وإمنا هي م  ، لقد أدرك املربون وعلماء النفس أمهية التربية بالقدوة       

فهـم  ، عبارة عن أفعال وصفات تعقب األقوال واملبادئ اليت ينادي ا املربون          
، فإن املتلقني املالحظني حيذون حذوهم    ، عندما يبادرون إىل فعل ما يدعون إليه      

وصفات الحقة تتلـو أقـواهلم      ، ألم جيدون يف تلك الشخصيات مسات ثابتة      
ا كان التطبيق صعباً ومع ذلـك يفعلـه   واألمر يكون أشد تأثرياً إذ    . ونصائحهم

 وقد سبق وأوضـحت أن      )١(أو الوسط خمذّالً ومع ذلك يلتزم باملبدأ        ، احملتسب
وأن استجابة الناس للدعوة املقرونـة      ، تأثري احملتسب يكون مبوافقة قولـه فعله     

بـل إن خـالف     ، بالقدوة أكثر وأسرع من استجابتهم للدعوة بالقول فقـط        
ليه قد يكون سبباً يف استحالل الناس لتلك املعصية اليت فعلها           احملتسب ما يدعو إ   

  .احملتسب ظناً منهم حلها بسبب جترؤ احملتسب عليها
وليعلم الـداعي أن    : (قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا        

فمىت رأوه متهاوناً صاروا    ، اونه بطاعة اهللا ليس كتهاون غريه ألنه قدوة للناس        
ولذلك قد يكون الشيء املستحب واجباً يف حق الداعي         ، و أشد اوناً منه   مثله أ 

وكذلك جترؤ الداعي على معاصـي اهللا       ، إذا توقف ظهور السنة على فعله إياه      
ليس كتجرؤ غريه ألن الناس يقتدون به فيها فيترتب على ذلك تعدد املعـصية              

بـسبب جتـرؤ هـذا    وشيوعها بني املسلمني والفهم إياها فينقلب نكرها عرفاً    
ولذلك قد يكون الشيء املكروه حراماً يف حق الداعي إذا كـان        ، الداعي عليها 

                              
  .٢٢٠علم النفس الدعوي للدكتور عبدالعزيز النغيمشي ص: انظر)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

فعلى الداعي أمانة ثقيلـة ومـسؤولية       ، فعله إياه يؤدي إىل اعتقاد الناس إباحته      
كبرية نسأل اهللا أن يعيننا مجيعاً على القيام ا على الوجه الذي يرضيه عنا إنـه                

   .)١() جواد كرمي
سطت القول يف أمهية القدوة وذكرت األدلة من الكتاب والسنة على      وقد ب 

 وكذلك يف   )٢(أمهيتها يف مبحث خصائص ومسات احملتسب يف الكتاب والسنة          
 مـن عينـة     ٩٩مبحث أساليب االحتساب على النساء حيث ذكـرت أن          

احملتسبني واحملتسبات يوافقون على عد القدوة أسلوب مهـم مـن أسـاليب             
  .هي عامل مهم من عوامل جناحهو، االحتساب

  : ـ أن يكون لدى احملتسب من العلم ما يؤهله لالحتساب٧
ال ميكن أن يكون هناك احتساب بدون علم إذ كيف حيتسب احملتـسب             

   .)٣(فرمبا أمر مبنكر وى عن معروف بسبب جهله، بدون علم
ـ      هى عنـه  لذا اشترط العلماء يف احملتسب أن يكون عاملاً مبا يأمر به ومبا ين

والتمييز ، فال بد من العلم باملعروف واملنكر     : (كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية     
   .)٤() وال بد من العلم حبال املأمور وحال املنهي، بينهما

                              
  .٣٧رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص)  ١(
  .١٠٧انظر ص )  ٢(
  .٣٣٢نصاب االحتساب للسنامي ص: انظر)  ٣(
  .٥٥األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٤(



 

  

  

 
 

 

العلم قبلَ األمـر    ، والصرب، والرفق، العلم: فال بد من هذه الثالثة    : (وقال
   .)١() والصرب عنده، والرفق معه، والنهي

وممن فصل يف ذلك اإلمام النـووي       ، اشترط العلم قبل األمر والنهي    فهنا  
وذلك خيتلف ، وينهى عنه ، إمنا يأمر وينهى من كان عاملاً مبا يأمر به        : (حيث قال 

، واحملرمـات املـشهورة   ، فإن كان من الواجبات الظـاهرة     ، باختالف الشيء 
وإن كان  ، اء ا وحنوها فكل املسلمني علم   ، واخلمر، والزنا، والصيام، كالصالة

وال ، مل يكن للعوام مدخل فيه    ، ومما يتعلق باجتهاد  ، واألقوال، من دقائق األفعال  
   .)٢() هلم إنكاره بل ذلك للعلماء

وقد سبق بيان ذلك يف مبحث خصائص ومسات احملتـسب يف الكتـاب             
   .)٤(وكذلك يف آداب االحتساب على النساء  . )٣(والسنة

 بن صاحل العثيمني رمحه اهللا مبيناً أمهية العلـم          وقد قال فضيلة الشيخ حممد    
أن : (للدعاة واحملتسبني وأنه جيب عدم متكني اجلهال من الدعوة واالحتـساب          

وعاملاً بأحوال مـن يـدعوهم      ، يكون الداعي عاملاً بشريعة اهللا اليت يدعو إليها       
رية وبرهـان   عاملاً بشريعة اهللا ليدعو إىل اهللا على بص       . النفسية والعلمية والعملية  

 : حىت ال يضل أو يضل وليكون داخالً يف قولــه تعـاىل                  

                              
  .٥٧املرجع السابق ص)  ١(
  .٣٠٠ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
  .٧٤انظر ص )  ٣(
  .١٢٧انظر ص )  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

                    )وليستطيع أن يـدافع عـن       . )١
وكم من داع كان جاهالً فحصل من املضرة عليه وعلى          ، دعوته ويقنع خصمه  

وهلذا ، ليه شيء كبري ألنه يهزم أمام الباطل لقلة ما معه من العلم باحلق            ما يدعو إ  
ال جيوز متكني مثل هؤالء اجلهال من الدعوة كما ال جيوز متكني الصبيان مـن               

  .اجلهاد
عاملاً بأحوال من يدعوهم النفسية والعلمية والعملية ليستعد هلم ويسلك يف           

: معاذاً إىل اليمن قال لــه     النيبوهلذا ملا بعث    ، دعوم ما يليق بأحواهلم   
 فأخربه حبال من بعث إلـيهم مـن أجـل           )٢(" إنك ستأيت أقواماً أهل كتاب    "

فإن الداعي إذا دعاهم وهو ال يعرف حاهلم قد ينعكس عليه           ، الغرضني السابقني 
   .)٣() هدفه وقد يبدأ بغري املهم بغري األهم ويترك ما هو أوىل منه

ن العلم أيضاً معرفة حال احملتسب عليهم ليسلك        فانظر كيف عد العلماء م    
يف احتسابه األسلوب املناسب معهم كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابـن تيميـة    

وكذا قول فضيلة الشيخ    ) وال بد من العلم حبال املأمور وحال املنهي       : (بقولـه
حممد بن صاحل العثيمني العلم بأحوال املدعوين النفـسية والعلميـة والعمليـة             

فالعلم املؤهل لالحتـساب    ، ليسلك يف دعوم ما يليق بأحواهلم     ، تعداد هلم لالس

                              
  .١٠٨: اآلية، سورة يوسف)  ١(
  .١٢١تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .٣٤ـ ٣٣احل العثيمني صرسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن ص)  ٣(



 

  

  

 
 

 

وأقل ، حىت مييز بني املعروف واملنكر    ، العلم الشرعي املستمد من الكتاب والسنة     
وينهى عنـه   ، ما جيب على احملتسب تعلمه أو معرفته أن يكون عاملاً مبا يأمر به            

هل لالحتـساب معرفـة أحـوال       وكذا من العلم املؤ   ، كما قال اإلمام النووي   
  .احملتسب عليهم حىت يسلك يف التعامل معهم ما يناسب أحواهلم

  : ـ ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس٨
لقد اشترط علماء احلسبة تعفف احملتسب عما يف أيدي النـاس فقـال يف            

ومن الشروط الالزمة للمحتـسب أن يكـون        : (معامل القربة يف أحكام احلسبة    
ألن التعفف عن ذلك أصوب     .. متورعاً عن قبول اهلدية   ، موال الناس عفيفاً عن أ  

   .)١() لعرضه وأقوم هليبته
ويتأكـد  : (وقال يف الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر         

لزوم الورع لآلمر باملعروف الناهي عن املنكر ال سيما باإلعراض عما يف أيدي             
   .)٢() للهيبةألا مذهبة ، الناس بقطع املطامع

فترفع احملتسب عما يف أيدي الناس يصون به عرضه وهيبته فيكون أدعـى         
  .لقبول قوله

  : ـ اإلنكار بالسر٩
لقد نص علماء احلسبة على أمهية اإلنكار بالسر فقـد جـاء يف نـصاب        

                              
  .١٤معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص)  ١(
  .٣٣٦ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

ينبغي لآلمر باملعروف أن يأمر بالسر إن استطاع ذلك ليكون أبلغ           : (االحتساب
فإن مل تنفعه املوعظة يف السر يأمره بالعالنيـة لـتعني           .. ،حةيف املوعظة والنصي  

   .)١()اجلهر به
وينبغـي أن   : (وقال يف الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر         

   .)٢() يكون ذلك الوعظ سراً فيما بينه وبينه يف أول مرة
فإن اإلنكار بالسر أجدى لقبول احملتسب عليها إذ يظهـر فيـه شـفقة              

إذ أن يف اإلنكار على املأل تـوبيخ        ، تسبني واحملتسبات وصدق نصيحتهم هلا    احمل
  .هلا

  :ـ استخدام الوسائل واألساليب املعينة١٠
حيتاج احملتسبون واحملتسبات إىل التنوع والتجديد وحماولة جـذب النـاس           

وحنن يف زمن كثرت فيه الوسائل واستجدت       ، بكل وسيلة وأسلوب نافع ومفيد    
، سائل مل تكن موجودة من قبل فينبغي عليهم استغالهلا يف اخلري          حبيث ظهرت و  

والناس يف هذا الزمان ليسوا كالسابق انفتحوا على كثري من          ، ألنه ثبت جناحها  
. تلك الوسائل اليت استغلت يف الشر والدعوة إىل املعاصي وإىل الكفر والبـدع            

 تنويع قـد ال جتـد       فعندما يأيت احملتسبون واحملتسبات بطرق ال جتديد فيها وال        
دعوم آذاناً صاغية بسبب عدم استغالل الوسائل واألساليب اجليدة اليت جتذب           

                              
  .٣٣١نصاب االحتساب للسنامي ص)  ١(
  .٢٤٥ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الصاحلي ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

  .)١(الناس إليهم 
  :ـ تعاون إدارة السوق مع احملتسبني١١

ال شك أن تعاون إدارة السوق مع احملتسبني يعد مـن األمـور املعينـة               
  .اح احتسامواليت تؤثر بالتايل على جن، للمحتسبني على أداء عملهم

  : ـ تعاون إدارة املدرسة مع احملتسبات١٢
، لقد عد عدم تعاون إدارة املدرسة مع احملتسبات أحد معوقات االحتساب          

وهو ما اشتكت ، )٢( من العينة ٨٤إذ بلغت نسبة من يوافقون على عده معوقاً       
فأظهرن أن ممـا يعـوق      ، منه عدد من املدرسات ممن أجريت معهن مقابالت       

 يف االحتساب يف املدرسة عدم تعاون اإلدارة وبذا إن وجد التعاون من              عملهن
إدارة املدرسة أو الكلية مع احملتسبات فال شك أن ذلك يعد عامل مؤثر يف جناح               
االحتساب إذ سيسهل عملهن وسيقضي على كثري من املعوقات اليت جيدا أثناء            

  .عملهن
  : ـ استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب١٣

لقد استعان القرآن الكرمي باألحداث اهلامة اليت كانت متر باملسلمني 
كما حدث يف غزوة حنني عندما ، لتعليمهم بعض العرب املفيدة هلم يف حيام

، فجاء القرآن معلماً، أعجب بعض املسلمني بكثرم وقالوا لن زم اليوم من قلة

                              
  .١٧٧من صفات الداعية مراعاة أحوال املخاطبني للدكتور فضل إهلي ص: انظر)  ١(
  .٥٥٠انظر ص)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

:  فقال تعاىل)١( وإن قل اجلمع بأن النصر من عند اهللا سبحانه وبإمداده، ومؤدباً
                         

                         
                       

                            
   )٢(.   

ويكـون  ، فحدوث بعض املواقف املؤثرة تساعد على إثارة الدافع واالنتباه   
ت تأثري هذه املواقف اليت متر م فيكونون يف حالة يؤ واستعداد            الناس عادة حت  

   .)٣(لتعلم العربة املتضمنة يف هذه األحداث 
  :ـ الدعاء وااللتجاء إىل اهللا١٤

ال شك أن اإلنسان مفتقر إىل اهللا عز وجل فمهما بذل مـن األسـباب               
لـذا  ، يك لـه فالتوفيق والسداد والقبول إمنا هو بيد اهللا عز وجل وحده ال شر           

كان لزاماً دعاءه وااللتجاء إليه وطلب العون واملدد منه من أجل القيـام ـذه           
مث الدعاء بالتوفيق والسداد والقبول فكل      . والعون لتحمل تبعاا  ، املهمة الشاقة 

                              
  .٣٢٨ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ١(
  .٢٦ـ ٢٥: اآليتان، سورة التوبة)  ٢(
  .١٦١القرآن وعلم النفس للدكتور حممد عثمان جنايت ص: انظر)  ٣(



 

  

  

 
 

 

: واحملتسب بذلك متعبد هللا عز وجل ذا الدعاء كما قال تعاىل      ، ذلك منه وحده  
                             

        )١(.   

هذا من فضله تبارك وتعاىل وكرمه أنه نـدب عبـاده إىل      : (قال ابن كثري  
    .. وتكفل هلم باإلجابة  ، دعائه              أي عن 

 دعائي وتوحيدي         ٢()  أي صاغرين حقريين(.  

  : ـ استثمار إمكانات وسائل اإلعالم١٥
وأنـه  ، لقد سبق وأوضحت أمهية استغالل وسائل اإلعالم يف االحتساب        

ـ             ديث يعد عامالً مؤثراً وذلك يف مبحث اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة عند احل
عن مشاركة احملتسبني واحملتسبات يف وسائل اإلعـالم بغـرض االحتـساب            

وكذلك عند احلديث عن وسائل االحتـساب يف فـصل الوسـائل            ، والدعوة
  .واألساليب

  : ـ حسن اختيار الزمان واملكان١٦
وكـذا الزمـان    ، إن من احلكمة يف االحتساب اختيار املكان املناسـب        

ينبغي للمحتسبني واحملتـسبات    ، احملتسب أو فشله  إذ هلا أثر يف جناح      ، املناسب

                              
  .٦٠: ةاآلي، سورة غافر)  ١(
  .٨٨ ـ ٨٧ ص٤تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(



  

  

  

 
  

 

 

 وقد كان هذا فعـل الـنيب       )١(، حسن اختيارمها واستغالهلما بشكل جيد    

يتخولنا باملوعظة يف األيام    كان النيب : (فعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال      
   .)٢() كراهة السآمة علينا

مهم ووعظهـم وال  املراد أنه كان يراعي األوقات يف تعلـي     : (قال اخلطايب 
   .)٣() يفعله كل يوم خشية امللل

  :ـ إظهار الشفقة واحملبة على احملتسب عليهن١٧
لقد نص علماء احلسبة على أمهية إظهار الشفقة على احملتسب عليهم عند            
االحتساب عليهم فقد قال اإلمام الغزايل مبيناً كيفية تعريف احملتـسب عليـه             

مؤذياً للقلب فال بد وأن يعاجل دفـع  ،  للعورةوإذا كان التعريف كشفاً   : (مبنكره
إن اإلنسان ال يولد عاملاً ولقد كنا أيضاً جاهلني         : أذاه بلطف الرفق فنقول لـه    
أو عاملها مقصر   ، ولعل قريتك خالية عن أهل العلم     ، بأمور الصالة فعلمنا العلماء   
لـسجود  إمنا شرط الصالة الطمأنينة يف الركوع وا      ، يف شرح الصالة وإيضاحها   

ء؛ فإن إيـذاء املـسلم حـرام        وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غري إيذا       

                              
 طبع دار العاصمة ٢٦فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً للدكتور حممد زين اهلادي العرمايب ص: انظر)  ١(

هـ؛ من صفات الداعية مراعاة أحوال املخاطبني يف ضوء الكتاب والسنة ١٤٠٩ـ األوىل ـ  
  .١٧٧وسري الصاحلني للدكتور فضل إهلي ص

  .١٢٢تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .٢٣١ ص١١فتح الباري ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

   .)١()حمذور
فينبغـي أن   : (النهي بالوعظ والنصح والتخويف   : وقال يف الدرجة الثالثة   

وحتكى ، يوعظ وخيوف باهللا تعاىل وتورد عليه األخبار الواردة بالوعيد يف ذلك          
لك بشفقة ولطف من غـري عنـف        لـه سرية السلف وعباده املتقني؛ وكل ذ      

بل ينظر إليه نظر املترحم عليه ويرى إقدامه على املعصية مصيبة على            ، وغضب
   .)٢() نفسه إذ املسلمون كنفس واحدة

فهذا ينبغي أن يوعظ وخيوف باألخبار الواردة يف        : (وقال يف تنبيه الغافلني   
ـ        ، تلك املعصية  ري تعنيـف وال    ويدرج الكالم معه تدرجيياً بشفقة ولطف من غ

   .)٣() ولكن ينظر إليه بعني الرمحة، غضب وازدراء
وممـا  : (وقال يف الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر           

أعانـه اهللا   ، القائم يف حدود اهللا   ، والناهي عن املنكر  ، يستحب لآلمر باملعروف  
 عـن   والشفقة عليهم بكف النـاس    ، تعاىل أن يكون قصده رمحة اخللق كلهم      
   .)٤() والعقوبات يف اآلخرة، املنكرات اليت هي سبب الدمار يف الدنيا

  
  

                              
  .٣٣٠ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(
  .٣٣٠ ص٢املرجع السابق ج)  ٢(
  .٣٨تنبيه الغافلني البن النحاس ص)  ٣(
  .٤١٥ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

  :ـ الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن١٨
قد تكون الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن من العوامل املؤثرة يف جناح            

إذ أا بذلك حتتاج إىل وعظ وتذكري مبا عندها  ويدل على هذا من           ، االحتساب
ملعاذ حني بعثه إىل اليمن فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما      وصية النيب  السنة
إنك ستأيت قوماً   : ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن      قال رسول اهللا  : "قال

أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـداً                 
  .)١(.."رسول اهللا

يت قوماً أهل كتاب حىت يبني لــه        ملعاذ إنك ستأ  وسبب قول النيب  
قال اإلمام  ، أن هؤالء أهل علم فالعناية م ال تكون كمن ليس عنده علم أصالً            

هي كالتوطئة للوصية لتستجمع مهته عليها      : (ابن حجر شارحاً احلديث السابق    
لكون أهل الكتاب أهل علم يف اجلملة فال تكون العناية يف خماطبتهم كمخاطبة             

   .)٢()دة األوثاناجلهال من عب
  :ـ تقدمي البدائل املتاحة١٩

خاصة ، إن ترك اإلنسان معصية اعتاد عليها من األمور الشاقة على النفس          
إمنا جيـد  : (يف ابتداء الترك حىت يصبح تركها لذة بعد ذلك قال اإلمام ابن القيم        

قاً أما من تركهـا صـاد     . املشقة يف ترك املألوفات والعوائد من تركها لغري اهللا        
                              

  .١٢١تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٤١٩ ص٣فتح الباري ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

فإنه ال جيد يف تركها مشقة إال يف أول وهلة ليمتحن أصادق            ، خملصاً من قلبه هللا   
   .)١() هو يف تركها أم كاذب؛ فإن صرب على تلك املشقة قليالً استحالت لذة

لذا كان على احملتسبني واحملتسبات سد هذا الفراغ الناجم عن ترك املألوف     
 بدائل تشغل هذا الفراغ حىت يسهل تـرك         بتقدمي، الذي اعتادته احملتسب عليها   

  .وإبداله بطاعة من الطاعات حىت جتد لذة ترك املعصية اليت اعتادا، هذا املألوف
 ـ العمل على منع أسباب املنكر كاإلنكار على وسائل اإلعالم وجتـار   ٢٠

  :األلبسة
ومن العوامل املهمة املـؤثرة يف جنـاح        ، ال شك أن هذا أمر مهم وفاعل      

، وخاصة إذا كان هذا اإلنكار من شخص مسموع الكلمة وله تأثري    ، ساباالحت
أيضاً يكون مؤثراً إذا كان اإلنكار على نطاق واسـع كاجتمـاع أشـخاص              

  .أو بطريقة منظمة حىت يكون مؤثراً، عديدين لإلنكار

                              
حتقيق حممد عثمان اخلشت ـ طبع دار الكتاب العريب ـ الطبعـة األوىل    . ١٣٥الفوائد البن القيم ص )  ١(

  .هـ١٤٠٥ـ 



  

  

  

 
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

 



 

  

  

 
 

 

  

 )٢١(اجلدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب على 
 النساء يف العصر احلاضر

  

موافق 
 اًجد

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 لـــالعوام  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ١٥٠ - - - - ١ ١ ١٩ ٢٦ ٨٠ ١٢١ اإلخالص يف العمل ١

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ٢ - - ١ ٢ ٣١ ٤٦ ٦٧ ٩٩ البيئة الصاحلة ٢

٣ 
اتصاف احملتسب 
 باألخالق احلسنة

١٠٠ ١٥٠ - - - - - - ١٨ ٢٧ ٨٢ ١٢٣ 

 ١٠٠ ١٤٩ - - - - ١ ١ ٣٣ ٥٠ ٦٦ ٩٨ املوعظة ٤

 ١٠٠ ١٤٩ - - - - ١ ١ ٢٠ ٣٠ ٧٩ ١١٨ احلكمة يف االحتساب ٥

٦ 
ن يكون احملتسب قدوة أ

 يف نفسه
١٠٠ ١٥٠ - - - - ١ ١ ١٩ ٢٩ ٨٠ ١٢٠ 

٧ 

ن يكون لدى احملتسب أ
من العلم ما يؤهله 

 لالحتساب
١٠٠ ١٥٠ - - - - ٢ ٣ ٢٥ ٣٨ ٧٣ ١٠٩ 

  



  

  

  

 
  

 

 

موافق 
 اًجد

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 لـــالعوام  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

٨ 
ترفع احملتسب عما يف 

 أيدي الناس
١٠٠ ١٥٠ - - - - ١ ٢ ٢٧ ٤١ ٧٢ ١٠٧ 

 ١٠٠ ١٥٠ ٣ ٤ ٤ ٦ ١٠ ١٥ ٤١ ٦٠ ٤٢ ٦٢ اإلنكار بالسر ٩

١٠ 
استخدام الوسائل 
 واألساليب املعينة

١٠٠ ١٤٩ - - ١ ١ ٤ ٦ ٣٤ ٥١ ٦١ ٩١ 

١١ 
تعاون إدارة السوق مع 

 احملتسبني
١٠٠ ١٥٠ ١ ٢ - - ٢ ٣ ٣١ ٤٦ ٦٦ ٩٩ 

١٢ 
تعاون إدارة املدرسة مع 

 احملتسبات
١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ - - ١ ٢ ٢٨ ٤٢ ٦٩ ١٠٣ 

١٣ 
استثمار املواقف املؤثرة 

  االحتسابيف
١٠٠ ١٥٠ - - - - ١ ١ ٣٥ ٥٢ ٦٤ ٩٧ 

 ١٠٠ ١٥٠ ١ ١ - - ١ ١ ١٨ ٢٧ ٨٠ ١٢١  وااللتجاء إىل اهللاءالدعا ١٤

١٥ 
مكانات وسائل إاستثمار 

 عالماإل
١٠٠ ١٥٠ - - - - ٢ ٣ ٣١ ٤٧ ٦٧ ١٠٠ 

١٦ 
حسن اختيار الزمان 

 واملكان
١٠٠ ١٤٩ ١ ١ - - ١ ١ ٣١ ٤٦ ٦٧ ١٠١ 



 

  

  

 
 

 

موافق 
 اًجد

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 اًمتام

 اموع دريأال 
 لـــالعوام  م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١٧ 
بة على إظهار الشفقة واحمل

 احملتسب عليهن
١٠٠ ١٤٨ ٢ ٣ - - ٣ ٥ ٣٠ ٢٩ ٦٥ ٩٦ 

١٨ 
الثقافة الشرعية لدى 

 احملتسب عليهن
١٠٠ ١٤٧ ٧ ١٠ ١ ١ ٧ ١٠ ٣٩ ٥٧ ٤٦ ٦٩ 

 ١٠٠ ١٤٨ ٤ ٦ ١ ١ ٥ ٧ ٣٧ ٥٥ ٥٣ ٧٩ تقدمي البدائل املتاحة ١٩

٢٠ 

العمل على منع أسباب 
املنكر كاإلنكار على 

عالم وجتار وسائل اإل
 األلبسة

١٠٠ ١٤٩ ٤ ٦ - - ٣ ٤ ٢٢ ٣٣ ٧١ ١٠٦ 

  



  

  

  

 
  

 

 

لقد مت طرح عدد من العوامل اليت ميكـن أن تكـون مـؤثرة يف جنـاح                 
االحتساب على النساء يف العصر احلاضر على عينـة احملتـسبني واحملتـسبات             

وقد جاءت النتـائج  ، أعاله يبني آرائهم حول هذه العوامل) ٢١(واجلدول رقم   
  :كالتايل

  :مل ـ اإلخالص يف الع١
على ) موافق جداً ( من احملتسبني واحملتسبات موافقتهم بدرجة       ٨٠أبدى  

 ١٩ووافقهم على هذا الرأي ، أن اإلخالص يف العمل يؤثر يف جناح االحتساب   
  . فقط١بينما عارضهم يف ذلك ، )موافق(بدرجة 

وقد بلغت نسبة من يوافقون على أن اإلخالص يف العمل يعد عامالً مؤثراً             
  . من العينة٩٩االحتساب يف جناح 

  : ـ البيئة الصاحلة٢
على أن البيئة الصاحلة   ) موافق جداً ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٦٧أجاب  

بينما ، )موافق( بدرجة   ٣١ووافقهم على هذا الرأي     ، تؤثر يف جناح االحتساب   
  ).بال أدري (١و، )بعدم املوافقة (١أجاب 

يئة الصاحلة عامالً مهماً مـن عوامـل   بلغت نسبة من يوافقون على عد الب    
  . من العينة٩٨جناح االحتساب على النساء 

  



 

  

  

 
 

 

  : ـ اتصاف احملتسب باألخالق احلسنة٣
على أن اتـصاف    ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٨٢يرى  

 ١٨ويرى نفس الـرأي     ، احملتسب باألخالق احلسنة يؤثر يف جناح االحتساب      
  .وال يوجد من خيالف هذا الرأي إطالقاً). موافق(بدرجة 

نالحظ أن مجيع أفراد العينة يوافقون على أن اتصاف احملتسبني واحملتسبات           
  .باألخالق احلسنة يعد عامالً من عوامل جناح االحتساب

  : ـ املوعظـة٤
على أن  ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٦جاءت إجابة   
، )موافـق ( بدرجة ٣٣ويوافقهم على ذلك ، اح االحتساباملوعظة تؤثر يف جن 

  .على هذا الرأي) عدم املوافقة( فقط ١بينما يرى 
بلغت نسبة من يوافقون على عد املوعظة عامالً مهماً من عوامـل جنـاح          

  .  من العينة٩٩االحتساب    
  : ـ احلكمة يف االحتساب٥

على أن احلكمة   ) ق جداً مواف( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٧٩أبدى  
بينمـا  ، )موافق( بدرجة   ٢٠ويؤيد هذا الرأي    ، يف االحتساب تؤثر يف جناحه    

  .على ذلك) عدم املوافقة (١يرى 

 من أفراد العينـة يوافقـون علـى أن احلكمـة يف             ٩٩هنا نالحظ أن    



  

  

  

 
  

 

 

  .االحتساب يعد عامالً مهماً من عوامل جناح االحتساب
  : نفسه ـ أن يكون احملتسب قدوة يف٦

علـى اعتبـار    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٨٠أجاب  
ويوافق على ذلـك    ، وجود القدوة يف احملتسب عامل مؤثر يف جناح االحتساب        

  . فقط١بينما يعارضه ، ١٩) موافق(بدرجة 

٩٩              هي نسبة املوافقني على عد القدوة عامل مهم من عوامـل جنـاح 
  .االحتساب

  :ون لدى احملتسب من العلم ما يؤهله لالحتساب ـ أن يك٧
على أن وجـود    ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٧٣يرى  

العلم لدى احملتسب الذي يؤهله لالحتساب يعـد عـامالً مـؤثراً يف جنـاح               
عـدم   (٢بينما يرى   ، )موافق( بدرجة   ٢٥ويرى الرأي نفسه    ، االحتساب

  .على ذلك) املوافقة

 من العينة يوافقون على أن العلم املؤهل لالحتساب عامل          ٩٨حظ أن   نال
  .من عوامل جناح االحتساب

  : ـ ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس٨
على أن  ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٧٢جاءت إجابة   

وجـاءت نفـس    ، ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس يؤثر يف جناح االحتساب         



 

  

  

 
 

 

بعـدم   (١بينمـا أجـاب     ، )موافق( من العينة بدرجة     ٢٧جابة من قبل    اإل
  ).املوافقة

لقد بلغت نسبة من يوافقون على عد ترفع احملتسب عما يف أيدي النـاس              
  . من العينة٩٩عامالً من عوامل جناح االحتساب 

  : ـ اإلنكار بالسر٩
أن اإلنكار  على  ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٢أبدى  

، )موافـق ( بدرجة ٤١وأيدهم يف هذا الرأي ، بالسر يؤثر يف جناح االحتساب   
  ).بال أدري (٣و، )بالرفض التام (٤و، )بعدم املوافقة (١٠بينما أجاب 

بلغت نسبة من يوافقون على أن اإلنكار بالسر يعد من العوامل املؤثرة يف             
  . من العينة٨٣جناح االحتساب 

  :الوسائل واألساليب املعينةـ استخدام ١٠
على عبـارة أن  ) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة   ٦١أجاب  

ووافقهم علـى   ، استخدام الوسائل واألساليب املعينة يؤثر يف جناح االحتساب       
بـالرفض   (١و، )بغري موافـق   (٤ بينما أجاب    ٣٤) موافق(ذلك بدرجة   

  ).التام
ى أن استخدام الوسائل واألساليب املعينة عامالً       بلغت نسبة من يوافقون عل    

  . من العينة٩٥مؤثراً يف جناح االحتساب 



  

  

  

 
  

 

 

  :ـ تعاون إدارة السوق مع احملتسبني١١
علـى  ) موافق جداً (بدرجة  ) باملوافقة( من أفراد العينة     ٦٦جاءت إجابة   

ويـرى الـرأي    ، أن تعاون إدارة السوق مع احملتسبني يؤثر يف جناح االحتساب         
 ١؛ و )بغري موافـق   (٢بينما أجاب   ،  من العينة  ٣١) موافق(فسه بدرجة   ن
  ).بال أدري(

بلغت نسبة من يوافقون على أن تعاون إدارة السوق مع احملتـسبني يعـد              
  . من العينة٩٧عامالً مؤثراً يف جناح االحتساب 

  : ـ تعاون إدارة املدرسة مع احملتسبات١٢
علـى أن تعـاون   ) موافق جداً(ة بدرجة  من أفراد العينة املوافق٦٩يرى  

ويرى الرأي نفسه بدرجة   ، إدارة املدرسة مع احملتسبات يؤثر يف جناح االحتساب       
  ).بال أدري (٢؛ وأجاب )عدم املوافقة (١بينما يرى ، ٢٨) موافق(

بلغت نسبة من يوافقون على أن تعاون إدارة املدرسة مع احملتسبات عامل            
  . من العينة٩٧ مؤثر يف جناح االحتساب

  : ـ استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب١٣
على أن استثمار ) موافق جداً( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة  ٦٤أبدى  

ويؤيدهم يف ذلـك بدرجـة   ، املواقف يف االحتساب يعد عامالً مؤثراً يف جناحه       
  ).بغري موافق( فقط حيث أجابوا ١بينما يعارض ذلك ، ٣٥) موافق(



 

  

  

 
 

 

وقد بلغت نسبة من يوافقون علـى أن اسـتثمار املواقـف املـؤثرة يف               
  .٩٩االحتساب يعد عامالً مؤثراً يف جناحه 

  :ـ الدعاء وااللتجاء إىل اهللا١٤
على أن الدعاء   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٨٠أجاب  

يؤيد هـذا الـرأي     و، وااللتجاء إىل اهللا من العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب        
  ).بال أدري (١و، )بغري موافق (١بينما أجاب ،  منهم١٨) موافق(بدرجة 

بلغت نسبة من يوافقون على عد الدعاء وااللتجاء إىل اهللا أحد العوامـل             
  . من العينة٩٨املؤثرة يف جناح االحتساب 

  : ـ استثمار إمكانات وسائل اإلعالم١٥
على أن  ) موافق جداً (باملوافقة بدرجة    من أفراد العينة     ٦٧جاءت إجابة   

 املوافقة  ٣١ويرى  ، استثمار إمكانات وسائل اإلعالم يؤثر يف جناح االحتساب       
  ).بغري موافق( فقط ٢بينما أجاب ، )موافق(على هذا الرأي بدرجة 

كانت نسبة من يوافقون على أن استثمار إمكانات وسائل اإلعالم يعـد            
  . من العينة٩٨تساب عامالً مؤثراً يف جناح االح

  : ـ حسن اختيار الزمان واملكان١٦
علـى أن حـسن   ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة ٦٧يرى  

 ولكن  ٣١ويرى الرأي نفسه    ، اختيار الزمان واملكان يؤثر يف جناح االحتساب      



  

  

  

 
  

 

 

بال ( فضلوا اإلجابة    ١و، )عدم املوافقة ( فقط   ١بينما يرى   ، )موافق(بدرجة  
  ).أدري

وقد بلغت نسبة من يوافقون على أن حسن اختيار الزمان واملكان يعـد              
  . من العينة٩٨عامالً مؤثراً يف جناح االحتساب 

  :ـ إظهار الشفقة واحملبة على احملتسب عليهن١٧
على أن إظهار   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٥أجاب  

، هن يعد من العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب       الشفقة واحملبة على احملتسب علي    
،  بعدم املوافقـة   ٣بينما أجاب   ، )موافق( بدرجة   ٣٠وأجاب بالرأي نفسه    

  ).بال أدري (٢واكتفى 

) موافق(و) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة ما بني        ٩٥كانت إجابة   
 مـؤثراً يف جنـاح    على أن إظهار الشفقة واحملبة على احملتسب عليهن يعد عامالً         

  .االحتساب
  :ـ الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن١٨

على أن الثقافة   ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٦أبدى  
، الشرعية لدى احملتسب عليهن تعترب من العوامل املؤثرة يف جنـاح االحتـساب            

، )عدم موافقتهم  (٧بينما أبدى   ، )موافق( بدرجة   ٣٩وأيدهم يف هذا الرأي     
  ).بال أدري( اإلجابة ٧وفضل ، )رفضهم التام (١و



 

  

  

 
 

 

بلغت نسبة من يوافقون على أن الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن تعد            
  . من العينة٨٥عامالً مؤثراً يف جناح االحتساب 

  :ـ تقدمي البدائل املتاحة١٩
على أن  )  جداً موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٣جاءت إجابة   

ويوافقهم على  ، تقدمي البدائل املتاحة يعد من العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب         
 ١و، )بعـدم املوافقـة    (٥بينما أجاب   ، )موافق( بدرجة   ٣٧رأيهم هذا   

  ).بال أدري (٤واكتفى ، )بالرفض التام(
راً يف بلغت نسبة من يوافقون على أن تقدمي البدائل املتاحة يعد عامالً مـؤث   

  . من العينة٩٠جناح االحتساب 
  : ـ العمل على منع أسباب املنكر كاإلنكار على وسائل اإلعالم وجتار األلبسة٢٠

علـى أن العمـل   ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة  ٧١يرى  
على منع أسباب املنكر كاإلنكار على وسائل اإلعالم وجتار األلبسة يعد مـن             

، )موافـق ( بدرجة   ٢٢ويؤيد هذا الرأي    ، ثرة يف جناح االحتساب   العوامل املؤ 
  ).بال أدري( اإلجابة ٤وفضل ، ٣بينما يعارضه 

لقد بلغت نسبة من يوافقون على أن العمل على منـع أسـباب املنكـر               
  . من العينة٩٣كاإلنكار على وسائل اإلعالم وجتار األلبسة 



  

  

  

 
  

 

 

بات حول العوامل املـؤثرة يف جنـاح        مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتس     
  االحتساب باختالف اجلنس

  
  )٢٢(اجلدول رقم 

  

 املتوسط التكرار اجلنس  العوامل
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 

 االحتمالية
متوسط 
 الفرق

ــل  ٠,٤٠ ٤,٦١ ٤٢ ذكر العوامـ
ــؤثرة يف  امل
ــاح  جنــ

  االحتساب
  ٠,٣٤  ٤,٦٢  ٨٩  أنثى

- 
٠,١٦٥ 

٠,٠٠١ - ٠,٨٦٩ 

  
أعاله اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات      ) ٢٢(يوضح اجلدول رقم    

حول العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب، وقد أوضح التحليل أنـه ال توجـد              
فروق جوهرية بني الذكور واإلناث ذات داللة إحصائية، وقد جاءت اإلجابـة            

ملـذكورة يف جنـاح   باملوافقة بدرجة كبرية من اجلنسني على تأثري كل العوامل ا       
  .االحتساب



 

  

  

 
 

 

  

 )٢٣(اجلدول رقم 

ترتيب العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب على النساء يف العصر احلاضر 
راء عينة احملتسبني  آلحسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً

 واحملتسبات
  

 املتوسط لــــالعوام م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 األول ٠,٣٩ ٤,٨٢ األخالق احلسنةاتصاف احملتسب ب ١

 يـالثان ٠,٤٢ ٤,٨ اإلخالص يف العمل ٢

 الثالث ٠,٤٢ ٤,٧٩  يكون احملتسب قدوة يف نفسهأن ٣

 الرابع ٠,٤٣ ٤,٧٩ احلكمة يف االحتساب ٤

 اخلامس ٠,٥٢ ٤,٧٨ الدعاء وااللتجاء إىل اهللا ٥

٦ 
ن يكون لدى احملتسب من العلم ما أ

 يؤهله لالحتساب
 السادس ٠,٥٠ ٤,٧١

 السابع ٠,٤٩ ٤,٧٠ ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس ٧

 الثامن ٠,٥٧ ٤,٦٥ حسن اختيار الزمان واملكان ٨

 التاسع ٠,٤٩ ٤,٦٥ املوعظة ٩



  

  

  

 
  

 

 

 املتوسط لــــالعوام م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 العاشر ٠,٥٢ ٤,٦٥ عالماستثمار إمكانات وسائل اإل ١٠

 ادي عشراحل ٠,٥٢ ٤,٦٣ استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب ١١

 ثاين عشرال ٠,٧١ ٤,٦١ اون إدارة املدرسة مع احملتسباتتع ١٢

 ثالث عشرال ٠,٦٥ ٤,٦١ البيئة الصاحلة ١٣

 رابع عشرال ٠,٦٧ ٤,٦٠ تعاون إدارة السوق مع احملتسبني ١٤

١٥ 
العمل على منع أسباب املنكر 

عالم وجتار كاإلنكار على وسائل اإل
 األلبسة

 امس عشراخل ٠,٨٩ ٤,٥٦

 سادس عشرال ٠,٦١ ٤,٥٦ سائل واألساليب املعينةاستخدام الو ١٦

١٧ 
إظهار الشفقة واحملبة على احملتسب 

 عليهن
 سابع عشرال ٠,٧٥ ٤,٥٥

 ثامن عشرال ٠,٩٢ ٤,٣٥ تقدمي البدائل املتاحة ١٨

  عشرالتاسع ١,٠٧ ٤,١٨ الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن ١٩

 العشرون ٠,٩٦ ٤,١٦ اإلنكار بالسر ٢٠

  



 

  

  

 
 

 

يب العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب على النساء يف العصر احلاضر حسب            ترت
  احملتسبني واحملتسباتاملتوسط واالحنراف املعياري وفقا آلراء عينة 

  
أعاله ترتيب العوامل املـؤثرة يف جنـاح        ) ٢٣(يتضح من اجلدول رقم     

 حملتـسبات  وا االحتساب على النساء يف العصر احلاضر وفقا آلراء عينة احملتسبني         
وقد جاءت اآلراء متفقة متاماً مـن قبـل         . حبسب املتوسط واالحنراف املعياري   

اجلنسني على أن مجيع العوامل املذكورة يف االستبانة قد تؤثر بدرجة كبرية على             
على مجيع العوامل،   ) موافق جداً (جناح االحتساب، وجاء املتوسط العام بدرجة       

  :لعواملوفيما يلي الترتيب التنازيل لتلك ا
  .اتصاف احملتسب باألخالق احلسنة -
 .اإلخالص يف العمل -

 .أن يكون احملتسب قدوة يف نفسه -

 .احلكمة يف االحتساب -

 .الدعاء وااللتجاء إىل اهللا -

 .أن يكون لدى احملتسب من العلم ما يؤهله لالحتساب -

 .ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس -

 .حسن اختيار الزمان واملكان -



  

  

  

 
  

 

 

 .املوعظة -

 .ر إمكانات وسائل اإلعالماستثما -

 .استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب -

 .تعاون إدارة املدرسة مع احملتسبات -

 .البيئة الصاحلة -

 .تعاون إدارة السوق مع احملتسبني -

العمل على منع أسباب املنكر كاإلنكار على وسائل اإلعـالم وجتـار             -
 .األلبسة

 .استخدام الوسائل واألساليب املعينة -

 .شفقة واحملبة على احملتسب عليهنإظهار ال -

 .تقدمي البدائل املتاحة -

 .الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن -

 .اإلنكار بالسر -

  
يالحظ بصفة عامة ارتفاع درجة املوافقة على كل العوامل املـذكورة إذ            

  .٤,١٦ وزاد املتوسط عن ٩٧تعدت نسبة املوافقة عليها 



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

وعاقَه عن الشيء يعوقه    . والتثْبيطٌ، احلَبس والصرف : املعوقات من العوق وهي   
وذلك إذا أراد أمراً فصرفه عنـه       ، ومنه التعويق واالعِتياق  ، صرفه وحبسه : عوقاً

 ١(صارف(.   
 قـد تعـوق عملـهم يف    قد تواجه احملتسبني واحملتسبات عدداً من املعوقات الـيت   
  :االحتساب ومن هذه املعوقات اليت قد تواجههم ما يلي

  . ـ ضعف إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املادية١
قد يكون ضعف إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املادية من معوقـات             

ك حيث ذكر أن    االحتساب وكان الشيخ عثمان بن ناصر العثمان قد أشار إىل ذل          
عدد أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مجيع أحناء اململكة ال يتجاوز              

، وهذا عدد قليل إذا ما قورن باملهام املناطة بأعضاء اهليئة          ، )٢(مخسة آالف شخص    
وأشار أيضاً إىل أن اهليئة تفتقر إىل مزيد من الدعم يف اإلمكانات والقدرات وضرب            

 منها عدم امتالك أي عضو يف اهليئة جلهاز السـلكي السـتخدامه يف              أمثلة لذلك 
وكذا قلة عدد العساكر الذين يرافقون أعضاء اهليئة باإلضافة إىل ما           ، متطلبات عمله 

   .)٣(تقدم قلة أعضاء اهليئة أنفسهم بالرغم من ضخامة رسالتهم 

                              
؛ تاج العروس من جواهر القاموس ١١٧٩؛ القاموس احمليط ص٤٦٧ ص٤لسان العرب ج: انظر)  ١(

  .٣٦٥ ص١٣ج
  .٥ص) ١٢٧٦٢ (هـ ـ العدد١٤٢٤ ربيع اآلخر ٣جريدة الرياض الثالثاء ـ )  ٢(
  .٥املرجع السابق ص)  ٣(



 

  

  

 
 

 

ـ     ، وهذا معوق كبري يتطلب حلوالً عاجلة      ا هيئـة األمـر     إذ أن الرسالة اليت تؤديه
ومثل هذا املعوق سيكون حله ال شـك بيـد   ، باملعروف والنهي عن املنكر عظيمة 

وال بد من مزيـد مـن   ، املسؤولني يف هذا البلد الذين أولو أمر االحتساب عنايتهم  
الدعم املادي واملعنوي ألن العناية بأمر اهليئة عناية باالحتساب الذي إذا أقيم حفظ             

  .اداهللا به البالد والعب
ويف تصريح ملعايل الشيخ إبراهيم بن عبداهللا الغيث الرئيس العام هليئة األمر باملعروف            
والنهي عن املنكر ذكر معاليه أن ميزانية هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر هلذا              

ريال بزيادة عما هـو     ) ٣٣٢,٦٦٧,٠٠٠(هـ بلغت   ١٤٢٥/ هـ١٤٢٤العام  
وذكر معاليه أن هـذا     ) ١٣,٢٥(ايل املنصرم قدرها    معتمد هلا يف ميزانية العام امل     

الدعم سيسهم ـ بإذن اهللا ـ يف الرفع من مستوى األداء جلهاز الرئاسة وفروعهـا   
   .)١(وهيئاا ومراكزها 

  : ـ وسائل اإلغراء يف األسواق٢
والتـربج  ، تكمن وسائل اإلغراء يف األسواق يف تربج النساء واختالطهن بالرجال         

اف النساء للرجال باللباس والزينة والطيب واخلضوع بالقول واملشية         يكون باستشر 
وهذا األمر خطري من ناحيتني خطري على الرجال الذي يتواجـدون يف            ، وحنو ذلك 

األسواق مما يستوجب وقوع املنكر وال بد إذ أن بعض النساء هي من حتاول لفت               
 منع وقوع تلك املنكرات     وخطري على احملتسب ذاته الذي حياول جاهداً      ، النظر إليها 

                              
  .١٩هـ ص١٤٢٤ من ذي احلجة ٢٤األحد ) ١٣٠١٩(جريدة الرياض العدد )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

وحيتسب على النساء املتربجات فهو وال بد خيشى على نفسه من مناظر مثل تلـك          
 )١("فاتقوا الدنيا واتقوا النـساء    : "حذر من االفتتان ن فقال    النساء فالرسول 

   .)٢(" ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجاِل من النساء: "وقال أيضاً
وجود : ( بأن من املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة)٣(الح السعيد وقد ذكر الشيخ ص

املرأة مبالبس غري الئقة يف األسواق وال ميكن أن تصلح من حاهلا إال بـالعودة إىل                
أيضاً عدم قناعة بعض النساء باحلجاب الشرعي وأا إمنا تلبسه عادة وليس ، منـزهلا

  ).عبادة
 اليت تشترط فيمن يقوم باالحتساب علـى        وقد ذكر فضيلته أيضاً أن من الشروط      

  ).أن يكون متزوجاً صيانة له من الفتنة اليت ال تؤمن على حي: (النساء
أن هناك نقطيت مفاضلة تعطى     : (وقد أوضح فضيلة الشيخ عثمان بن ناصر العثمان       

للمتقدم للعمل يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر إذا كان متزوجـاً أثنـاء               
  .وما ذاك إال حلماية رجال احلسبة). ةاملقابل

وقد ذكر ذلك أيضاً أحد أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف اإلجابة              
على استمارة املقابلة اليت وزعتها على عدد من أعضاء اهليئة فقال يف الشروط الـيت               

 ال  أن يكون متزوجاً وليس شرطاً أساسياً حـىت       : (تشترط يف احملتسب على النساء    

                              
  .٣تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٤تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .رئيس هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف مدينة الرياض)  ٣(



 

  

  

 
 

 

  ).يفتنت بالنساء
 عاداً الشروط اليت ينبغي أن تكون يف احملتسب علـى           )١(أما الشيخ إبراهيم املوسى     

وأن ال  ، وغض البصر عند التحدث معهـن     ، التزامه باالستقامة يف الظاهر   : (النساء
وما ذاك إال ملواجهة هذا املعوق وهو وسائل اإلغراء         ، )يتعدى الكالم موضع احلاجة   

  .يف األسواق
  : ـ عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق٣

إن عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق قد يكون من معوقات االحتساب نظراً              
لكون احملتسبني يف األسواق من الرجال وال شك أن تعاملهم مع املرأة حييط بـه   
شيء من احلياء واحلرج كما أشار لذلك الشيخ عثمان بن ناصر العثمان حيث             

 شك أن التعامل مع املرأة حييط به شيء من احلياء واحلرج ولذا قـد               ال: (يقول
يقوم مبهمة توجيه النصيحة أو اإلنكار على املـرأة أقـدم الفرقـة وأسـبقهم               

  ).وأفضلهم
  .ولو كان حمرم املرأة موجود معها النتفى هذا احلرج

  : ـ وجود حمرم متساهل مع املرأة يف السوق٤
سى يف اإلجابة على سؤال وجهته للمحتسبني حول        لقد ذكر الشيخ إبراهيم املو    

عدم تعاون أولياء األمور وعـدم      : (املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة ذكر منها      
وكذلك اقتناع بعض أولياء أمور     ، تقبلهم للنصائح املوجهة هلم يف حفظ أهليهم      

                              
  .نكر مبدينة الرياضمرشد ديين يئة األمر باملعروف والنهي عن امل)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

املرأة ببعض املخالفات الشرعية كلبس العباءة املخصرة أو اليت على األكتـاف            
فإضافة لكون املرأة يف السوق قد فعلت منكراً فتعاون    ). ويظن ذلك من التحضر   

  .ويل أمرها معها على هذا الباطل يعد معوقاً يواجهه أهل احلسبة
  : ـ ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملؤسسات األخرى٥

ر باملعروف والنهي عـن     ال شك أن ضعف التعاون بني الرئاسة العامة هليئة األم         
فمثالً يف جمال االحتساب    ، املنكر واملؤسسات األخرى من معوقات االحتساب     

على النساء توجهت بسؤال  لعدد من أعضاء هيئة األمر باملعروف والنهي عـن       
املنكر عن مدى التعاون بني اهليئة ومدارس وكليات البنات فأجـاب الـشيخ             

ة إذا كان املشرفات علـى املـدارس أو         بأن التعاون قائم خاص   (صالح السعيد   
  ).الكليات ممن يستشعرن املسؤولية امللقاة على عواتقهن

تعاون متباين فبعض املدارس تبادر باالتـصال       : (وأجاب الشيخ إبراهيم املوسى   
والتبليغ عن أي قضية أو مالحظة أما بعض املدارس فال تبلغ بل تقوم بالـستر               

  ).على مجيع ما لديها من ملحوظات
التعاون شبه منعدم اللهم املـدارس  : ( فأجاب)١(أما الشيخ أمحد بن علي فقيهي    

  ).فهناك تعاون بسيط عن طريق توزيع األشرطة وحنوها
احلقيقة يؤسفين لو قلت    : (وهذا ما أجاب به أيضاً أحد منسويب اهليئة حيث قال         

  ).إنه ال يوجد تعاون لكن قلة قليلة من املدارس
                              

  .رئيس مركز يئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبدينة الرياض)  ١(



 

  

  

 
 

 

ل على عدد من احملتسبات واملـسؤوالت يف املـدارس          وقد وجهت نفس السؤا   
، والكليات فكانت اإلجابة متباينة فأجاب البعض بأنه قليل جداً وال يكاد يذكر           

وأجاب البعض بأن   ، وأجاب البعض بأنه يف حدود املسموح به من إدارة التعليم         
 بأنـه ال يغفـل دور  (التعاون جيد فقد ذكرت األستاذة غزيل بنت فاحل الربقي       

  ).وتزويد املدرسة باملنشورات، اهليئة البارز يف متابعة الطالبات عند اخلروج
وكذا وكيلة شؤون الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية حيـث             

نلحظ حرص اهليئة على القيام جبوالت من وقت آلخر حـول املركـز        : (قالت
  ).وخباصة بعد صالة الظهر

التعـاون شـديد    : (ة اآلداب للبنات فقد قالت    أما وكيلة شؤون الطالبات بكلي    
واالتصال م مباشر والتعاون متبادل بني جلنة اإلشراف االجتماعي وهيئة األمر           

وما تزال اهليئة تقدم الكثري سواء بإلقاء احملاضرات        ، باملعروف والنهي عن املنكر   
  ).أو التواجد خارج الكلية كرقابة على أحوال الطالبات

بأن املدرسة متعاونة مـع اهليئـة يف        : ( فقد أجابت  )١(ورة القباين   أما األستاذة ن  
  ).مالحظتها للطالبات خارج املدرسة

املالحظ يف اإلجابات أن هناك تعاون ولكن قد يكون ضعيف إما بسبب عـدم              
استشعار املسؤولية من بعض املسؤوالت يف املدارس والكليات كما أشار الشيخ           

لتعليم قد وضعت حداً كما يفهم من إشارة بعض         أو ألن إدارة ا   ، صالح السعيد 

                              
  .مديرة مدرسة)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

ومع هذا يفهم من اإلجابات أن للهيئة دور بارز يف التواجد           ، منسوبات املدارس 
  .عند املدارس والكليات أثناء خروج الطالبات

  : ـ ضعف الصالحيات لدى احملتسبني٦
ويف سؤال وجهته لعدد من احملتسبات حول املعوقات اليت تـواجههن أجـاب             

عض أن من ضمن هذه املعوقات عدم وجود صالحيات للمحتسبات أشارت           الب
  .فوزية الشايع وعدد ممن مل يشرن ألمسائهن. بذلك د

فعدم وجود صالحيات لدى احملتسبني واحملتسبات تعيق العمل إذ ال بد أن ينظم             
بطريقة جيدة ومتنح صالحيات حمددة هلم حىت يتسىن متابعة العمل بيسر وسهولة          

باإلضافة إىل أن وجود صـالحيات      ، لتعامل مع احلاالت اليت تواجههم    وسرعة ا 
، لديهم يعزز مكانتهم ويشعر احملتسب عليهن بأن من حتتسب عليهـا هلـا دور      

وجيعلها تلتزم األدب يف التعامل معها وأثناء عمل املقـابالت مـع احملتـسبات              
ـ             الحيات ذكرت األستاذة تركية النامي أن مما يعوق عملها عدم إعطاءهـا ص

وليس األمر عند هذا احلد بل يصل األمر منعها من استغالل بعض املرافـق يف               
املدرسة ملهمة االحتساب حىت ذكرت كمثال املصلى أا منعت من اسـتخدام            
بعض الغرف وأجلئت إىل مكان منعزل حيتاج الذهاب إليه إىل وقـت مـع أن               

ط ال تـستخدم إال يف      باإلمكان لو تعاونت املديرة الستغلت قاعة خاصة للنشا       
حاالت نادرة وعند طلب استغالهلا إللقاء بعض احملاضرات ترفض اإلدارة مـع            
عدم وجود ما مينع وهذا ما أشارت إليه األستاذة رمي الباين املعلمـة مبـدارس               

  .األبناء



 

  

  

 
 

 

  : ـ عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة٧
يكـون مـن معوقـات    إن عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة قـد   

االحتساب حيث أن املشرفات التربويات املوجهات يتبعن اإلدارة العامة للتربية          
اإلسالمية بوزارة التربية والتعليم وهن يقمن جبوالت من حني آلخر يف املدارس            
وهي زيارات قليلة كما أشارت إىل ذلك عدد من املدرسات الـاليت أجريـت       

   .)١(اضرات للطالبات وللمعلمات لقاءات معهن حيث يقمن بإلقاء احمل
وال شك أن وجود مشرفة تربوية موجهة يف كل مدرسة مطلب مهم إذ يساعد              

  .يف جناح االحتساب كما أن عدم وجودها قد يعد من معوقات االحتساب
  : ـ عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة٨

 إن عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة من معوقات االحتساب وقد أفادت          
بذلك عدد من يعنيني بأمر االحتساب يف اجلامعات واملدارس الثانويـة عنـدما             
وجهت سؤاالً عن املعوقات اليت تعوق عملهن فذكرن من ضمنها عدم تفرغهن            

وحول ذلك وجهت سؤاالً لألستاذة حصة الوايلي حـول عـدم           ، لالحتساب
ية اإلسـالمية يف    تفريغ املشرفة على املصلى واليت تتوىل تنفيذ أهداف إدارة الترب         

وأا رفعت للمطالبة بتخفـيض     ، املدرسة قالت بأن هذه املشكلة موجودة فعالً      
نصاب املشرفات على املصلى من احلصص وذلك من أجل التفرغ نوعـاً مـا              

وإن كانت ترى أنه من األفضل االحتكاك ، لعملهن يف جمال الدعوة واالحتساب    

                              
  .٤٤٧ ـ ٤٤٦انظر ص )  ١(



  

  

  

 
  

 

 

الدراسية وذلـك مـن أجـل       بالطالبات عن طريق التدريس ودخول الفصول       
  .االطالع على مشاكل الطالبات

األستاذة تركية النامي ذكرت أن من أهم املعوقات اليت تواجهها وزميلتها الـيت             
تقوم باالحتساب يف املدرسة عدم التفرغ بل زيادة النـصاب مـن احلـصص              

. وذكرت أنه يوجد تعميم خلفض نصاب من يقمن باألنشطة ولكن مل يطبـق            
عملهن حيث يوجد مناشط حتتاج إىل متابعتهن باإلضافة إىل توجيه          وهذا يعوق   

وإرشاد الطالبات ـ القيام بنشاط املصلى بإلقاء احملاضرات التوجيهية للطالبات  
استغالل أوقات الفراغ خاصة احلصة السابعة كون بعض الفصول الدراسية          . ـ

ل احتـواء   ال يوجد لديها درس فيعمل حلقات للدرس واملذاكرة وذلك من أج          
أيضاً الوقوف أمام البوابات بعد اية الدوام ملراقبة ومتابعة         . الطالبات وتربيتهن 

الطالبات املخالفات فكل هذا يشكل عبء كبري لو فرغت من أجله لكان أوىل             
بل ذكرت األستاذة تركية أا أمام العمل الكبري املناط ـا والـذي يـستلزم               

ل الدراسية إلعطاء درسها وهي متعبـة جـراء   متابعتها تدخل أحياناً إىل الفصو 
وهذا األمر أشارت إليه عدد من . املهام واملناشط اليت إن مل تقم ا فسوف تترك       

  .أو الثانوية، األستاذات سواء يف املرحلة اجلامعية
  : ـ عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب٩

ب من األمور املعينة على     ال شك أن وجود لوائح وأنظمة تنظيم عملية االحتسا        
  .وفقدها قد يكون من معوقات االحتساب، االحتساب



 

  

  

 
 

 

  : ـ عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية١٠
ال شك أن عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية من معوقات االحتساب وهذا ما        
أشار إليه الشيخ صالح السعيد حيث ذكر أن التعـاون قـائم مـع املـدارس      

 تستشعر املسؤوالت عليها باملسؤولية جتاه االحتـساب علـى          والكليات الاليت 
  .منكرات النساء

أيضاً أشارت إليه عدد من احملتسبات حينما سئلن عن املعوقات اليت تـواجههن             
أثناء االحتساب فذكرن منها عدم تعاون اإلدارة مع املعلمات الاليت يعينني بأمر            

  .احلسبة
وعن ألعمـال كـثرية يف املدرسـة        من ذلك ذكرت بعض احملتسبات أن يتط      

ومـع  ، لالحتساب يف متابعة الطالبات املخالفات داخل املدارس وعند البوابات        
فقد ذكرت األستاذة مثرة الشهري أا لـو        . ذلك جيدن عدم تعاون من اإلدارة     

تأخرت لظرف طارئ مع أا كانت تقف بشكل يومي دون تكليـف أمـام              
تهن يف التزام الزي الساتر مع النـصح والتوجيـه          البوابة ملراقبة الطالبات ومتابع   

فتقول عند تأخرها تعامل    . والتذكري حىت تتأخر بشكل يومي يف الذهاب ملرتهلا       
وكذا عند احتياجها إلجازة اضـطرارية ال جتـد         . كغريها يف احتساب التأخري   
ـ         . التعاون الكايف من مديرا    د وهذا ما ذكرته األستاذة رمي الباين أن املديرة تع

أيضاً الربامج اليت تقام وكذلك عند تـوجيهن        ، عائقاً عند احتسان يف املدرسة    
وقد ضربت مثاالً أا اقترحت دعوة إحدى ، الدعوة إلحدى الداعيات للمدرسة 

الداعيات فطلبت املديرة رفع خطاب للمسؤولني ألخذ أذن تقول فجـاء اإلذن            



  

  

  

 
  

 

 

م طلبت دعوة الداعية بناء علـى  فلما جاء الفصل القاد. بعد اية العام الدراسي   
املوافقة السابقة فرفضت وذكرت أنه ال بد من رفع خطاب آخر قد يـستغرق              

أيضاً ذكرت أنه ال يوجـد مـصلى يف         ، مدة كما كان شأن اخلطاب السابق     
املدرسة واملديرة ترفض استغالل بعض األماكن مما اضطرها وزميالا الفتـراش         

  .الساحة إللقاء احملاضرات
  : عدم تعاون املدرسات ـ١١

إن عدم تعاون مجيع املدرسات يف أمر االحتساب يف املدارس والكليـات قـد              
إذ أن تعاون اجلميع سيكون مـؤثراً ومثمـراً         ، يكون من معوقات االحتساب   

وختلف البعض قد حيد من جناح االحتساب وقد اتضح من خالل املقابالت اليت             
البات ال تم به مجيع املدرسات مع أجريت أن أمر االحتساب على منكرات الط   

أنه من املفترض ذلك كون حمل القدوة والنصح والتوجيه ألن ضمن الرعيـة             
اليت استرعاها اهللا إياهن فتجد هناك معلمات معدودات يقمن ـذا الواجـب             
وجيعلن على كاهلهن أمر االحتساب على الطالبات وكذا عمليـات النـصح            

ما ذكرته األستاذة خدجية أبو ذياب حيث ذكرت أن         ومن املفارقات   . والتوجيه
أمر الدعوة واالحتساب يف املدرسة تقوم به وزميالت هلا ختصص أحياء وفيزياء            

وذكرت أا تلح علـى بعـض   ، وعلم اجتماع مع ختلف مدرسات مواد الدين  
  .املتخصصات يف األقسام الشرعية للقيام ببعض احملاضرات ولكنها جتاب بالرفض

  



 

  

  

 
 

 

  : ضعف القدوة لدى املدرسات ـ١٢
وال شك أن املعلمة متارس دوراً      ، إن التربية بالقدوة من العوامل املؤثرة يف التربية       

فكثرياً من الطالبات حتاكي مدرسـتها يف سـلوكها         ، مهماً وكبرياً جتاه طالباا   
وهنا مكمن اخلطورة فإن كانت املعلمة صاحلة فقد أمثر ذلك بنتاً صاحلة حتاكيها             

. أو معلمة غري ذلك فتحاكيها الطالبة يف سلوكها غري اجليد         ، سلوكها القومي يف  
واملعلمة شاءت أم أبت مبوقعها احلساس معلمة لألجيال قد نصبت نفسها قدوة            

ولكن البعض يغفلن هذا اجلانب وسبب      ، لطالباا فهن سرياقنب سلوكها وأقواهلا    
خلصت لــه يف ذلـك      ذلك ضعف اإلخالص هللا عز وجل يف العمل إذ لو أ          

فتجعل من تعليمها رسالة تؤديها     ، لفتحت لنفسها باباً عظيماً من أبواب األجر      
ترجو بذلك رضاء خالقها فإن فعلت فال شك أن كل شيء سيتغري إذ سـيتغري               
األداء والسلوك فستكون املراقبة دائماً للواحد األحد سيكون لديها هدف أمسى           

وليس جمرد معلومات جافة خاويـة مـن        ، تسعى إليه هو اإلصالح مع التعليم     
خـرج مـن روح   ، اليت جتعل من الدروس اليت تلقى علماً نافعاً    ، الروح السامية 

فال شك أن ذلك سيكون لـه األثـر        ، صادقة التزمت به صاحبته قبل أن تلقيه      
ومعلمة ناصحة حمبة للخـري     ، إذ سيجدن قدوة صاحلة   ، البالغ يف نفوس تلميذاا   

تائج مثمرة وقد سبق وأوضحنا أن التربية بالقدوة مـن أعظـم           هلن فستكون الن  
  .وسائل التربية ترسيخاً وتأثرياً

  
  



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ ضعف رقابة البيت١٣
إن ضعف رقابة البيت يدخل ضمناً حتت سبب من أسباب منكرات النـساء يف            
العصر احلاضر هو اون الوالدين مبتابعة أوالدهم وسبق وأوضـحت أن األوالد       

: ة اليت حتتاج إىل متابعة يف كل حني واستشهدت بقول الـنيب           مبثابة الرعي 
والرجل راع يف أهله وهو مـسؤول       ، كللكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته     "

  .)١("واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، عن رعيته

ال يسترعي اهللا تبارك وتعاىل عبـداً رعيـةً قَلَّـت أو    : "وكذا قول النيب 
أقام فيهم أمـر اهللا تبـارك   ، إال سأله اهللا تبارك وتعاىل عنها يوم القيامة     ، كثُرت

   .)٢(" وتعاىل أم أضاعه؟ حىت يسأله عن أهل بيته خاصة
ومـن اسـترعاهم اهللا     ، فيفهم من هذين احلديثني أن إمهال األبوين رقابة البيت        

أمـر اهللا   هل أقامـا    ، إياهم تدخل ضمن الرعية اليت سيسأالن عنها يوم القيامة        
وهي من األمور اليت تعوق عمل احملتسبني إذ أن         ، تبارك وتعاىل فيها أم أضاعاها    

ضعف الرقابة سينتج عنها وال بد منكرات تستوجب من احملتسبني واحملتـسبات           
  .جهوداً مضاعفة إلصالح ما أفسده هؤالء اآلباء بإمهاهلم

االهتمام والتخلي  وكذا عدم   ، وضعف رقابة البيت لـه أسباب منها فرط الثقة       
وفرط الثقة أن البعض يثق ثقة عمياء وحنن        . عن املسؤوليات اليت أناطها اهللا م     

                              
  .٦١تقدم خترجيه ص )  ١(
  . ٣٨٨تقدم خترجيه ص )  ٢(



 

  

  

 
 

 

ولكن لتكن مقرونة باملتابعة وكـذا يـسبقها        ، ال ننكر أمهية إعطاء األوالد ثقة     
والقيـام  ، وتربيتهم على املواظبة على العمل الصاحل     ، حتصني هؤالء بالعلم النافع   

فاألوالد ميرون مبراحل خمتلفة .  عندهم حصانة ذاتية ضد الفنت     بالفرائض مما جيعل  
قد يكون يف بعضها مل يصل إىل مرحلة النضج فقـد ينــزلقون مبخـاطر ال                

  .حيسبون عواقبها بسبب جهلهم وعدم إدراكهم حماذير ما يفعلونه
فكم نرى من   ، واألمر اآلخر عدم االهتمام والتخلي عن املسؤوليات املنوطة م        

فنجد بعض اآلباء عهـد     . ء واألمهات ممن ختلوا عن مسؤوليام لآلخرين      اآلبا
، يقوم مبهام عديدة منها قضاء حوائج البيـت       ) سائق(مبسؤولياته لرجل غريب    

الذهاب مبحارمه إىل حوائجهن فتجد البنت أو الزوجة تركب         ، ولوازم األوالد 
 السوق فـاألب    أو، أو دراستها ، وحيدة مع السائق يذهب ا إىل مكان عملها       

  !مشغول لكن هو مرتاح الضمري ألنه وفَّر البديل
وال تسأل عن فتاة تركب مع سائق أجنيب وحيدة أين تذهب؟ وماذا تفعل؟ أال              

  يعد هذا من ضعف رقابة البيت؟
وكذا بعض األمهات عهدت مبسؤولياا إىل من يقوم ـا فهـي أيـضاً قـد             

 البنت منذ نشأت صغرية تعتمـد يف        فتجد. استقدمت امرأة أجنبية تقوم مبهامها    
وتظن أا  ، رعايتها على خادمتها وتكرب وجتد األم غافلة منشغلة هلا عامل خاص          

وال تسأل مع . بتوفري اخلدم ومستلزمات ابنتها املادية قد رعت ابنتها حق الرعاية         
فكثري مـن  . هذا عن الرقابة يف هذا البيت يف ظل ختلي األبوين عن مسؤولياما       

. والرمحة والرفق واشغال وقت الفراغ ال يراقبون أوالدهم    ، ر بدعوى احلرية  األس



  

  

  

 
  

 

 

وتشاهد ما تشاء مـن   ، فالبنت تقرأ ما تشاء حىت لو كان ضاراً بدينها وعقيدا         
أفالم ومسلسالت يف قنوات فضائية أو إنترنت أو غـريه ممـا يكـون ضـاراً            

  .وحتادث من تشاء وتصاحب من تشاء بدون رقابة، بأخالقها
فما أفسد األبناء مثل تغفُّل اآلبـاء       : (وهؤالء ينطبق عليهم قول اإلمام ابن القيم      

فكم من والٍد حرم ولـده خـري        .. واستسهاهلم شرر النار بني الثياب    ، وإمهاهلم
وكلّ هذا عواقب تفريط اآلبـاء      ، وعرضه هلالك الدنيا واآلخرة   ، الدنيا واآلخرة 
راضهم عما أوجب اهللا عليهم من العلم النافع        وإع، وإضاعتهم هلا ، يف حقوق اهللا  

   .)١(..) والعمل الصاحل
فانظر كيف فسر اإلمام ابن القيم رمحه اهللا إمهال اآلباء لألبناء بأن اآلبـاء قـد            
ضيعوا حق اهللا وأعرضوا عما أوجب اهللا عليهم من العلم النافع والعمل الصاحل             

  .مفقد ضيعوا أنفسهم أوالً قبل أن يضيعوا أبناءه
: مثل( ـ عدم وجود إمكانات مادية لالحتساب يف املدارس والكليات  ١٤

  ...):أشرطة، شراء كتب
إن توفري الوسائل املعينة لالحتساب مهم إذ أا تساهم يف رفـع الـوعي بـني        

وهي توفر للمحتسبني واحملتسبات بعض اجلهد الذي يقومـون بـه           ، الطالبات
  .والذي تقوم مقامه هذه الوسائل

                              
  .٢١١ ـ ٢١٠حتفة املودود بأحكام املولود ص)  ١(



 

  

  

 
 

 

كرت األستاذة تركية النامي أن من املعوقات عدم وجود إمكانات مادية           وقد ذ 
أيضاً ذكرت  . لالحتساب فمثالً حتتاج إىل كتب ونشرات وهذه حتتاج إىل مال         

أنه تقام مسابقات للطالبات ثقافية وحلفظ القرآن وهذه حتتـاج إىل هـدايا وال        
ملدرسات الراغبـات يف    أو من اخليرات من ا    ، يوجد إن مل تتكفل احملتسبة ذاا     

يف توفري ذلك وذكرت أن يف ذلك حرج حىت صرحت بعض املدرسات            ، اخلري
أن رواتبهن يذهب نصيب منها للتربع على هذه املناشط وطالبت بتخـصيص            

وهذا ما ذكرته أيضاً األستاذة رمي الباين حيث ذكرت         . ميزانية خاصة ملثل ذلك   
 اهلدايا إلقامة املسابقات هـن مـن        وشراء، أن توفري الوسائل املعدة لالحتساب    

يتكفلن به وطالبت بتخصيص ميزانية خاصة ألنـشطة املـصلى واالحتـساب          
  .عموماً

  : ـ عدم التنسيق بني البيت واملدرسة١٥
لقد أشارت إىل هذا املعوق عدد من احملتسبات الاليت أجريت لقاءات معهن فقد             

 تواجهها أثنـاء عملـها      عن املعوقات اليت  )١(قالت األستاذة وضحى القحطاين     
عدم تعاون األهل واحمليطني يف جمتمع املدعوة؛ أيضاً األسـتاذة          : كمحتسبة منها 

غزيل بنت فاحل الربقي أجابت بأن من املعوقات اليت تواجههم عدم تعاون أهايل             
أيضاً األستاذة نورة القباين ذكرت بأن من املعوقات        ، الطالبات غري املستجيبات  

،  جتاوب بعض األهايل بدرجة مناسبة مع توجيهات املدرسة        اليت تواجههم عدم  
كذلك إحدى احملتسبات جبامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية حيـث          

                              
  .معلمة يف املرحلة الثانوية)  ١(



  

  

  

 
  

 

 

  .أوضحت بأن من املعوقات عدم تعاون البيت مع اجلامعة
  : ـ وجود القنوات الفضائية يف البيت١٦

تـساب أمـا    إن وجود القنوات الفضائية يف البيت قد يكون من معوقات االح          
كيف تكون معوقاً من معوقات االحتساب فألا دم وأهل احلـسبة يبنـون             
ويصلحون وذكرت سابقاً أن عملية اهلدم دائماً أسرع من البناء فهي تقوم بعمل           
مضاد لعمل أهل احلسبة ومن آثار هذه القنـوات املـدمرة فـساد يف الـدين                

لغزو الفكري املـدمر وقـد   واألخالق واملفاهيم والقيم فهي وسيلة من وسائل ا   
ظهرت آثار هذه القنوات واضحة جلية حىت نادى املفكرون والعقـالء وأهـل          

  .الدين والصالح قبل ذلك باحلد من آثارها والتصدي هلا
  : ـ ضعف اإلخالص لدى احملتسب١٧

وهذا ما أشارت إليه إحدى احملتسبات األستاذة وضحى القحطاين حيث ذكرت           
حيـث ذكـرت املعـوق    . ديد النية مما يصيب بالفتورأن من املعوقات عدم جت    

ألنه عندما يضعف اإلخالص أو يهمل احملتسب جتديـد         . والنتيجة املترتبة عليه  
وكلمـا  ، النية فقد يصاب بالفتور وامللل واإلحباط خاصة وقد يواجه املصاعب         

، عمل دائـم دؤوب دون كلـل  ، كان اإلخالص هللا قوياً كانت النتائج عظيمة     
مصاعب واملشاق من أجل الوصول إىل مرادهم يف هدايـة احملتـسب            وحتمل لل 

  .عليهن
  



 

  

  

 
 

 

  : ـ العشوائية وعدم التخطيط الواعي١٨
، كلما كان العمل منظماً وخمططاً لـه بعناية وذلك باختيار الوقـت املناسـب      

واستخدام الوسائل واألسـاليب املناسـبة وتوظيفهـا        ، واإلعداد اجليد للربامج  
  .ذلك يساعد يف جناح االحتساببالشكل املناسب كل 

يتبني لـه أمـا    والذي يتعمق يف دراسة كتاب اهللا تعاىل وسنة رسول        
وترك األمور جتري بغري ضابط وال ختطـيط وال         ، يرفضان االرجتال والعشوائية  

   .)١(نظام
ومما يدل على التخطيط نزول القرآن منجماً يف ثالث وعشرين سنة منها ثالث             

 :  وجاء التصريح بنـزوله مفرقاً يف قوله تعاىل       )٢( باملدينة   وعشر، عشرة مبكة 
                          )أي  . )٣

وهذا يـدل علـى أمهيـة        . )٤(نزل مفرقاً منجماً حسب الوقائع واألحداث       
يط حمكم من أجل القضاء على املنكرات املوجودة      فقد كان هناك ختط   ، التخطيط

أصول اإلميـان بـاهللا     : فتناول القرآن الكرمي أوالً   ، لدى العرب حسب أمهيتها   

                              
طبـع  . ١٥٩التخطيط للدعوة اإلسالمية وأمهيته تأليف عبد رب النيب علي أبو السعود ص: انظر)  ١(

  .هـ١٤١٢دار التوفيق النموذجية للطباعة ـ األوىل ـ 
طبع مؤسسة الرسالة ـ الثالثـة ـ    . ١٠٥مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص: انظر)  ٢(

  .هـ١٤٠١
  .١٠٦: اآلية، سورة اإلسراء)  ٣(
  .٦٧ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

، وما فيه من بعث وحـساب     ، واليوم اآلخر ، ورسله، وكتبه، ومالئكته، تعاىل
حىت يستأصل من نفوس   ، ويقيم على ذلك احلجج والرباهني    ، وجنة ونار ، وجزاء

مث تدرج يف التـشريع يف      . ويغرس فيها عقيدة اإلسالم   ،  العقائد الوثنية  املشركني
عالج ما تأصل يف النفوس من أمراض اجتماعية بعد أن شرع هلم من فـرائض               

   .)١(الدين وأركان اإلسالم ما جيعل نفوسهم عامرة باإلميان 
ىل ومما يدل على ذلك ما أخرجه البخاري عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا تعـا              

إمنا نزل أول ما نزل فيه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنـة             : "عنها حيث قالت  
: والنار حىت إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلاللُ واحلرام ولو نزل أول شيء              

ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال ندع الزنا        . ال ندع اخلمر أبداً   : ال تشربوا اخلمر لقالوا   
   .)٢(..." أبداً
  : ـ الفتور١٩

وفتر الشيء وفالن يفْتر ويفِْتر     . االنكسار والضعف : والفَترةُ: فتر: (والفتور من 
   .)٣() سكن بعد حدة والن بعد شدة: فُتوراً وفُتاراً
أن يصاب احملتسب بفتور وكسل عن القيام باالحتساب بعـد أن           : واملقصود به 
  .كان نشيطاً

                              
  .١١١مباحث يف علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص: انظر)  ١(
  .١٢٠تقدم خترجيه ص )  ٢(
  .١٧٤ ص١٠لسان العرب ج)  ٣(



 

  

  

 
 

 

 فإن هذا مـن     )١(ذكر اآلخرة   قد يكون بسبب الغفلة عن ت     : وهذا لـه أسبابه  
إذ أن تذكر اآلخرة يورث يف الـنفس        ، شأنه أن يهون العزمية ويضعف اإلرادة     

  .باعثاً إميانياً جيعل النفس تنشط الكتساب احلسنات لنيل موعود اهللا تعاىل
سواء الواجبات منـها أو     ، وقد يكون بسبب تقصري احملتسب يف فعل الطاعات       

ات من أسباب توفيق اهللا تعاىل للعبد للحصول علـى          إذ أن كثرة الطاع   . النوافل
   .)٢(واالحتساب طاعة فحرمانه منها قد يكون بسبب تقصريه. املزيد منها

وقد يكون بسبب ذنب أصابه إذ أن من عقوبات املعاصي أا تطفئ من القلب              
وقد يكون بسبب الصحبة ذات اإلرادة الضعيفة واهلمة الدانيـة           . )٣(نار الغرية   

فهؤالء بال شك هلم تأثريهم فال بد من اختيار الصحبة اليت تعني على فعـل                )٤(
، وقد يكون بسبب كثرة املنكرات وتنوعها مما جيعله يصاب باإلحباط         . اخلريات

ولو تأمل سري األنبياء عليهم السالم وكيف واجهـوا أقـوامهم واسـتمروا يف         
سنة فنوح عليه السالم خيرب دعوم سنني طواالً مل ميلوا ومل يفتروا ففيهم أسوة ح     

 : اهللا تعاىل عنه ومدة مكثه بقوله تعـاىل                       

                              
طبع دار الوفاء ـ املنصورة ـ   . ١٤ ص١آفات على الطريق للدكتور السيد حممد نوح ج : انظر)  ١(

  .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠بعة الطبعة الرا
  .٥١اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف البن القيم ص: انظر)  ٢(
  .٥٩املرجع السابق ص: انظر)  ٣(
  .٢٠ ص١آفات على الطريق ج : انظر)  ٤(



  

  

  

 
  

 

 

               )١(.   

  : ودليل عدم فتوره عـن الـدعوة قولـه تعـاىل                         
     )٢(.  

 : وقولـــه تعـــاىل                                
       )٣(.  

حيث دعـاهم يف  ، ومع ذلك مهة عالية ال تفتر، فاملدة طويلة قاربت األلف سنة   
  .تكون أجنح لدعوتهالليل والنهار ونوع يف األساليب ل

خيرب تعاىل عن عبده ورسوله نوح عليه السالم أنه اشـتكى إىل            : (قال ابن كثري  
يف تلك املدة الطويلة اليت هـي  ، وما صرب عليهم ، ربه عز وجل ما لقي من قومه      

ودعـاهم إىل الرشـد     ، وما بين لقومه ووضح هلم    ، ألف سنة إال مخسني عاماً    
  : والسبيل األقوم فقال                   أي مل أتـرك

 .. دعاءهم يف ليل وال ار امتثاالً ألمرك وابتغاء طاعتك                  
       أي جهرة بني الناس                 أي كالماً ظـاهراً بـصوت

                              
  .١٢: اآلية، سورة العنكبوت)  ١(
  .٥: اآلية، سورة نوح)  ٢(
  .٩ ـ ٨: اآليتان، سورة نوح)  ٣(



 

  

  

 
 

 

 . عال                       وع علـيهم الـدعوةأي فيما بيين وبينهم فن
   .)١()لتكون أجنع فيهم

دعا قومه ثالث وعشرون سنة منها ثالث عشرة سنة يف          وكذا نبينا حممد  
وعشر سنوات يف املدينة وقد واصل دعوته مع تلقيه صنوف مـن األذى             ، مكة

  :وكانت دعوته على مراحل حيث انقسمت إىل دورين
  .وينقسم إىل ثالث مراحل: العهد املكي ـ ١

 .ثالث سنوات يف مكة كانت فيها الدعوة سرية  )أ (

مرحلة إعالن الدعوة يف مكة من بداية السنة الرابعة من النبوة حىت              )ب (
 .أواخر السنة العاشرة

مرحلة الدعوة خارج مكة من أواخر السنة العاشرة من النبوة حىت             )ج (
  .)٢(هجرته إىل املدينة النبوية 

  :وينقسم إىل ثالث مراحل: العهد املدنـي ـ ٢
وأقيمت فيهـا العراقيـل مـن       ، مرحلة أثريت فيها القالقل والفنت      )أ (

وزحف األعداء إىل املدينة الستئصال الدعوة وصـاحبها        ، الداخل
وهذه املرحلة تنتهي إىل صلح احلديبية      . عليه أفضل الصالة والسالم   

                              
  .٤٢٥ ص٤ العظيم البن كثري ج تفسري القرآن)  ١(
 طبع دار الوفاء للطباعة والنـشر  ٨٦الرحيق املختوم للشيخ صفي الرمحن املباركفوري ص: انظر)  ٢(

  .هـ١٤١١ـ املنصورة ـ 



  

  

  

 
  

 

 

 . من اهلجرة٦سنة 

، وتنتهي بفتح مكة سنة مثان من اهلجـرة       ، مرحلة اهلدنة مع األعداء     )ب (
 .وهي مرحلة دعوة امللوك والرؤوساء إىل اإلسالم

وهي مرحلة توافد القبائـل  ، مرحلة دخول الناس يف دين اهللا أفواجاً    )ج (
وهذه املرحلة متتد إىل انتهاء حياة الرسول      ، واألقوام إىل املدينة  

  .)١( من اهلجرة ١١سنة 

فلم يفتر ومل يستعجل    ، دعوة عرب مجيع تلك املراحل    وتواصل لل ، فنجد مهة عالية  
  .وإمنا صرب واستمر داعياً وحمتسباً حىت آتت دعوته مثارها

ولنأخذ على ذلك منوذجـاً يف      ، وكذلك سلف هذه األمة من الدعاة واحملتسبني      
وكيـف  ، االستمرار وعدم الفتور شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا         

حيـث  ، يبلغ دعوتـه الـسلفية  ، ر حبثاً عن ملجأ يلجأ إليهتنقل من بلد إىل آخ  
فاستمر داعياً وحمتسباً بلسانه وقلمـه      ، انتشرت الشركيات والبدع بشكل كبري    

بل ، حىت ظهر احلق وانتشرت أنوار دعوته السلفية أرجاء اجلزيرة العربية   ، وسنانه
الذين عملـوا   امتد ليشمل بلداناً أخرى حيث تأثر به كثري من الدعاة والعلماء            

على التأسي به يف نشر دعوة احلق يف بلدام ألنه توفر هلم منوذج معاصر جنـح                

                              
  .٢٠٦املرجع السابق ص : انظر)  ١(



 

  

  

 
 

 

   .)١(جناحاً باهراً 
وقد يكون من األسباب التعرض لألذى وعدم الصرب على ذلك واالحتـساب            
يستلزم أن يتصف احملتسب بالصرب إذ قرن اهللا تعاىل التواصي باحلق بالتواصـي             

  .ربالصرب يف سورة العص
  : ـ استعجال النتائج٢٠

االستعجال واإلعجال والتعجل مبعىن واحد وهي مبعىن االسـتحثاث وطلـب           (
  .)٢()العجلة

واملقصود به إرادة تغيري الواقع الذي يعيش فيه احملتسب بـشكل سـريع دون              
   .)٣(حساب للنتائج أو نظر للعواقب أو فهم دقيق للواقع الذي يعيش فيه

فاحملمود ما كان ناشئاً عن معرفة تامـة        ، ما هو مذموم  ومنه ما هو حممود ومنه      
وعن تقدير للعواقب اليت قد تنتج عنه وفهم للمالبسات      ، بالواقع الذي يعيش فيه   

  .وعن ختطيط وإعداد جيد

                              
لثانيـة  طبع جامعة اإلمام الطبعة ا. حبوث ندوة دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحه اهللا: انظر)  ١(

هـ؛ دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب ودعوة الشيخ عثمان بن فودي دراسة تأرخييـة              ١٤١١
استمرارية الدعوة مناذج   . هـ١٤٢١طبع جامعة اإلمام    . تأليف حممد بن علي السكاكر    . مقارنة

طبع دار . تأليف الدكتور حممد السيد الوكيل. من الدعاة من القرن السابع إىل القرن الرابع عشر     
  .هـ١٤١٤الطبعة األوىل ، اتمع

  .٢٦٥ ص٤لسان العرب ج)  ٢(
  .٥٧ ص١آفات على الطريق للدكتور السيد حممد نوح ج: انظر)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

والغـرية   ، )١(واملذموم ما كان جمرد محاس متدفق خال من تقـدير العواقـب         
ة وااللتزام بـضوابط وآداب     بل ال بد من أخذ احليط     ، واحلماس للدين ال تكفي   

احلسبة والتأسي بأنبياء اهللا ورسله عليه الصالة والسالم وعلى رأسهم نبينا حممد           

 . ٢(واستعجال النتائج قد يؤدي إىل حرمانه الثمرة والنتيجة(.   

وهذا االستعجال لـه أسباب عديدة فقد يكون بسبب طبيعة البشر يف العجلة            
 : كما قال تعاىل                        

 )٣(.   

 إذا مل ترشد باتباع الكتاب والسنة       )٤(وقد يكون بسبب العاطفة الدينية املتقدة       
  .فنقص العلم قد يؤدي إىل ذلك

 ،وقد يكون بسبب شيوع املنكرات بشكل مفزع مع اجلهل بضوابط االحتساب         
فكل شيء لـه قدر معني فانظر إىل خلـق         . مع الغفلة عن سنن اهللا يف الكون      

 : السموات واألرض فقد خلقهما اهللا سبحانه وتعاىل يف ستة أيام قال تعـاىل            

                              
  .٥٨ ص١املرجع السابق ج: انظر)  ١(
 طبع دار الـشريف األوىل  ١٠٣أسس الدعوة وآداب الدعاة للشيخ أيب بكر اجلزائري ص: انظر)  ٢(

  .هـ١٤١٤
  .١١: اآلية، ءسورة اإلسرا)  ٣(
  .٦٤ ص١آفات على الطريق ج: انظر)  ٤(



 

  

  

 
 

 

                    )مع أنـه    . )١
  .)٢()كن(مة سبحانه قادر على خلقهما بكل

كما فعل رسول اهللا ، ومن سنن اهللا يف النفس البشرية أن تقوميها حيتاج إىل وقت         
مث تـدرج معهـم حـىت       ، وكيف عاجل أوالً قضايا اإلميان    . حينما رىب أصحابه  

فلم يغري الواقـع    . أصبحوا مستعدين للتضحية هلذا الدين بالنفس واملال والولد       
ىن معهم وذلك حلاجة النفس البـشرية إىل  الذي يعيشون فيه بسرعة بل صرب وتأ 

ذلك والشواهد على ذلك كثرية وسأكتفي يف هذا املقام بذكر شاهد واحد هو             
: قال هلا أن رسول اهللا  : "ما روته أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها قالت        

:  عن قواعد إبراهيم؟ قالـت     )٣(اقتصروا  ، حني بنوا الكعبة  ، ألَم ترى أنَّ قومك   
ا على قواعد إبراهيم! يا رسول اهللا  : فقلتهدرفقال رسـول اهللا ! أفال ت :

ِمِك بالكفر لفعلتثَان قَو٤("لوال ِحد(.  
ويف هذا احلديث دليل لقواعد من      : (قال اإلمام النووي عند شرحه هلذا احلديث      

                              
  .٥٤: اآلية، سورة األعراف)  ١(
  .٧٣ ص١آفات على الطريق ج : انظر)  ٢(
واقتصرت على ، أي قصرت عن متام بنائها) قصرت م النفقة(جاء يف رواية أخرى ): اقتصروا) ( ٣(

. بنائها أال يدخل يف نفقتها إال طيبـاً هذا القدر لقصور النفقة م عن متامها حيث اشترطوا عند   
  ).١٠٢ ص٥شرح النووي ج، ٥١٩ ص ٣فتح الباري ج: انظر(

؛ ومـسلم يف كتـاب   ١٥٦ ص٢باب فضل الكعبة وبنياا ج، أخرجه البخاري يف كتاب احلج)  ٤(
  .٩٦٩ ص١ج) ١٣٣٣(ـ ) ٣٩٩(احلج باب نقض الكعبة وبنائها حديث رقم 



  

  

  

 
  

 

 

إذا تعارضت املصاحل أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر اجلمع         : األحكام منها 
أخرب أن نقـض    ألن النيب ، فعل املصلحة وترك املفسدة بدئ باألهم     بني  

ولكـن  ، مـصلحة الكعبة وردها إىل ما كانت عليه من قواعد إبراهيم        
وهي خوف فتنة من أسلم قريباً وذلك ملـا كـانوا           ، تعارضه مفسدة أعظم منه   
  .فتركها، فريون تغيريها عظيماً، يعتقدونه من فضل الكعبة

 قلوب الرعية وحسن حياطتهم وأال ينفروا وال يتعرض ملا خيـاف            تألف: ومنها
   .)١() تنفريهم بسببه ما مل يكن فيه ترك أمر شرعي

إذ ال بد من التـأين والتأسـي        ، فاستعجال النتائج يعترب أحد عوائق االحتساب     
  .واألنبياء عليهم السالم من قبلهبذلك بالرسول

  : ـ اخلجــل٢١
ورجل خِجل وبه خجلـة أي      . احلياء ويكون من الذُّلِّ   اخلجل االسترخاء من    (

واخلَجلُ الكَسل والتواين عن طلب الرزق وهو مأخوذ من اإلنسان اخلَِجل      . حياء
ومنه قيل لإلنـسان قـد خِجـل إذا بقـي     . يبقى ساكناً ال يتحرك وال يتكلم  

  .)٢()كذلك
ه الصورة خلـق  واخلجل ذ، فاخلجل هو ترك االحتساب على املنكرات خجالً   

                              
  .١٠٢ ص٥شرح النووي ج )  ١(
  .٢٢٥ ـ ٢٢٤ ص٢لسان العرب البن منظور ج)  ٢(



 

  

  

 
 

 

واجلرأة يف االحتساب مطلوبة    ، مذموم إذا أنه مينع احملتسب من بيان احلق للناس        
ومن إميانـه   ، فهي قوة نفسية مهمة يستمدها احملتسب من إميانه باهللا جال وعال          

وكذلك إميانه بالقدر خريه وشره الذي جيعله ال خيـشى      ، باحلق الذي يدعو إليه   
   .)١(يضاً من التربية اإلسالمية اليت نشئ عليها ويستمدها أ، أحداً إال اهللا

  : لذا كانت اجلرأة باحلق من أعظم املناقب قال تعاىل            
                       )٢(.   

ين يبلغون رساالته إىل خلقـه ويؤدوـا بأماناـا          فاهللا تبارك وتعاىل ميدح الذ    
وخيشونه وال خيافون أحداً سواه فال متنعهم سطوة أحد عن إبالغ رساالت اهللا              

  .)٣(تعاىل
وسيد الناس يف هذا املقام بل ويف كل مقام حممـد رسـول اهللا           : (قال ابن كثري  

          إىل مجيع أنواع   فإنه قام بأداء الرسالة وإبالغها إىل أهل املشارق واملغارب
مث ... بين آدم وأظهر اهللا تعاىل كلمته ودينه وشرعه على مجيع األديان والشرائع           

ورث مقام البالغ عنه أمته من بعده فكان أعلى من قام ا بعده أصحابه رضي               
اهللا عنهم بلغوا عنه كما أمرهم به يف مجيع أقواله وأحواله يف ليله واره وحضره           

                              
 طبع دار السالم للنشر والتوزيع ٢٣صفات الداعية النفسية للشيخ عبداهللا ناصح علوان ص: انظر)  ١(

  .هـ١٤٠٥ـ األوىل ـ 
  .٣٩: آية، سورة األحزاب)  ٢(
  .٤٧٣ ص٣انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٣(



  

  

  

 
  

 

 

 فرضي اهللا عنهم وأرضاهم مث ورثه كـل خلـف عـن         وسفره وسره وعالنيته  
سلفهم إىل زماننا هذا فبنورهم يقتدي املهتدون وعلى منهجهم يسلك املوفقون           

   .)١() فنسأل اهللا الكرمي املنان أن جيعلنا من خلفهم

ال حيقرن  : "رسول اهللا : قال: وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال       
ما منعـك  : فيقول اهللا،  عليه فيه مقاالً مث ال يقولهأحدكم نفسه أن يرى أمراً هللا     

   .)٢(" فيقول وأنا أحق أن خيشى، رب خشيت الناس: أن تقول فيه؟ فيقول
فاحملتسب ال ميكن أن يؤدي عمله إال إذا امتلك صفة اجلرأة والشجاعة واليت هي       

والشجاعة ليست قوة البـدن فقـد       : (ضد اخلجل قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
واحملمـود  .. ون الرجل قوي البدن ضعيف القلب وإمنا هي قوة القلب وثباته          يك

منها ما كان بعلم ومعرفة دون التهور الذي ال يفكر صاحبه وال مييز بني احملمود             
   .)٣() واملذموم

وأن يطبـع   ، وأن يتمرن عليها  ، وميكن للمحتسب أن يريب نفسه على الشجاعة      
   .)٤(نفسه ا 

أمام احملتسبني واحملتسبات إذ ال ميكن هلم أن يقوموا مبهمـة           فاخلجل عائق كبري    
                              

  .٤٧٣ ص٣كثري جتفسري القرآن العظيم البن )  ١(
املسند بتحقيـق  : انظر) (إسناده صحيح(وقال الشيخ أمحد شاكر . أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده)  ٢(

  .١٠٨ ص٢٢ج) ١١٢٧٥(الشيخ أمحد شاكر حديث رقم 
  .هـ١٣٨٧ طبع دار الكتب العربية ـ ٩٣احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٣(
  .هـ١٤٠١ طبع دار املعرفة ـ األوىل ـ ٢٠٨ حممد منر اخلطيب صمرشد الدعاة للشيخ: انظر)  ٤(



 

  

  

 
 

 

االحتساب أصالً ما مل يتخلصوا منه ويربوا أنفسهم على الشجاعة ويكون ذلك            
   .)١(باملران حىت يتطبع املرء به 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا يف سؤال وجه إليه عن حكم اخلجل من               
، إال أن تنكري املنكر فإن قبلوا منك فاحلمـد هللا         عليك إمث يف ذلك     : (اإلنكار

   .)٢(..)وإال وجب عليك مفارقتهم وعدم اجللوس معهم
فننصح الشباب املثقفني   : (وقال الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين حفظه اهللا       

وأن ، أال يتحريوا وال خيجلوا من إظهار ما لديهم  ، الذين رزقهم اهللا علماً ومعرفة    
وال جيوز الكتمان وال اخلوف من النـاس وال         .. وا بقدر استطاعتهم  يأمروا وينه 

ورفع ، حتقري النفس؛ بل إن يف إظهار األمر والنهي والتعليم عزة وشرف للمتعلم           
   .)٣() ملرتبة العلم النافع والعمل الصاحل

  : ـ النيل من احملتسبني٢٢
ت الـيت   يف سؤال وجهته للمحتسبني واحملتسبات عن أهم العقبات واملـشكال         

تواجه القائمني باحلسبة على منكرات النساء ذكر منها النيـل مـن احملتـسبني       
تلفظ بعض النساء على رجال احلسبة : (فالشيخ صالح السعيد ذكر من العقبات     

والشيخ أمحد فقيهي ذكر من     ). بألفاظ بذيئة تصل أحياناً إىل قذف أعضاء اهليئة       

                              
  .٢٠٨املرجع السابق ص: انظر)  ١(
  .٤٤٠ ص٤جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة للشيخ عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز ج )  ٢(
حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ عبـداهللا بـن عبـدالرمحن اجلـربين         )  ٣(

  .٦٠ص



  

  

  

 
  

 

 

وذكر هذا أحد ). صل إىل الضرب باحلذاء اإلهانة أمام الناس اليت قد ت     : (العقبات
منسويب اهليئة حيث ذكر من أساليب النيل من احملتـسبني الـضرب واملعانـدة      

  .والسخرية واالحتقار واإلهانة
أما احملتسبات فقد أشرن ملثل ما أشار رجال احلسبة الدكتورة فوزيـة الـشائع              

أيضاً الدكتورة  . يةذكرت من املعوقات اليت تواجه احملتسبات االستهزاء والسخر       
اجلوهرة العمراين ذكرت من املعوقات تطاول بعض الطالبات بـالقول علـى            

  .احملتسبات
 ذكرت من املعوقات الـيت تـواجهن أثنـاء          )١(األستاذة سارة حممد العريفي     

وأشـارت إىل ذلـك األسـتاذة       . االحتساب االستهزاء وإظهار عدم االهتمام    
من املعوقات اليت تواجههم االسـتهزاء       حيث ذكرت أن     )٢(اجلوهرة العجريي   

وعدم التجاوب وكذلك وكيلة شؤون الطالبات بكلية اآلداب بالرياض حيـث           
  .ذكرت أن من املعوقات استهزاء الطالبات والتمادي يف فعل املنكر

 ذكرت إىل أن من معوقـات       )٣(أيضاً الدكتورة زينب بنت عبدالرمحن الدخيل       
  .ت باالحتساباالحتساب االستهزاء بالقائما

والنيل من احملتسبني يعد من لوازم االحتساب فما من دعوة إال وهلا خمالفون وما              

                              
  . بالرياض٥١مرشدة طالبية يف الثانوية )  ١(
  .مديرة مدرسة ثانوية)  ٢(
  .أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بالرياض)  ٣(



 

  

  

 
 

 

من نيب وال داعية خملص إال وتعرض لألذى واالستهزاء من قبل خمالفيـه قـال               
ــاىل  : تعـ                              

                          
 )١(.   

على ما جاءه من قومه من      يف هذه اآليات يسلي اهللا جل وعال نبيه حممداً        
تكذيب وأذى بأن هذه سنة كونية فقد كُذِّب الرسل الذين بعثوا مـن قبلـك               

ا على التكذيب واألذى حىت جاءهم النصر اإلهلي يف الدنيا كمـا هلـم              وصربو
   .)٢(النصر يف اآلخرة

ومما يدل على أن األذى الذي يتعرض لـه األنبياء والدعاة من بعدهم سنة إهلية              
 ابن عم أم املؤمنني خدجية رضي اهللا عنها فقد جـاء            )٣(ما ذكره ورقة بن نوفل      

: خائفاً بعد نـزول الـوحي عليـه       نيبيف الصحيحني أنه بعدما رجع ال     
فانطلقت به خدجية حىت أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم                (

خدجية وكان امرأً قد تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين فيكتب من        
اإلجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب وكان شيخاً كبرياً قد عِمى فقالت لـه              

ة يا ابن عم امسع من ابن أخيك فقال لـه ورقةُ يا ابن أخي مـاذا تـرى                 خدجي

                              
  .٣٤: اآلية، سورة األنعام)  ١(
  .١٢٣ ص٢انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(
اعتزل األوثان قبـل اإلسـالم   ، ؤمننيورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى ابن عم خدجية أم امل)  ٣(

  ).٦٣٣ ص٣اإلصابة يف متييز الصحابة ج: انظر. (أدرك أوائل النبوة، وتنصر



  

  

  

 
  

 

 

 الـذي   )١(خرب ما رأى فقال لـه ورقةُ هذا الناموس         فأخربه رسول اهللا  
 ليتين أكونُ حياً إذ خيرجك قومـك        )٢(نزل اهللا على موسى يا ليتين فيها جذعاً       

أت رجلٌ قطُّ مبثل ما جئت      نعم مل ي  : أو خمرجي هم قال   فقال رسول اهللا  
   .)٣() به إال عودي وإن يدركين يومك أنصرك نصراً مؤزراً

) مل يأت رجلٌ قطُّ مبثل ما جئـت بـه إال عـودي          : (الشاهد من ذلك قولـه   
وإدراك ذلك يساعد احملتسبني واحملتسبات على توطني أنفسهم على هذه الـسنة   

  . جال وعالواالستعداد بالصرب واليقني واالستعانة باهللا
ومما خيفف عنهم هذا األذى ويساعدهم على حتمله تذكر العوض من اهللا تبارك             

إن مـا يـصيب املـؤمنني يف اهللا مقـرون بالرضـا             : (قال ابن القيم  . وتعاىل
وذلـك  ، وعلى االحتساب ، فإن فام الرضا فمعوهلم على الصرب     ، واالحتساب

 شاهدوا الِعوض هان عليهم حتمـل  فإم كلما ، ومؤنته، خيفف عنهم ثقل البالء   
   . )٤() املشاق والبالء

                              
ألن اهللا تعاىل خصه بالوحي والغيب ، وأراد به جربيل عليه السالم، صاحب سر اخلري): الناموس) ( ١(

؛ شـرح   ١١٩ ص ٥ألثـر ج  النهاية يف غريب احلديث وا    : انظر. (اللذين ال يطَّلع عليهما غريه    
  ).٤٨٢ ص١النووي ج

  ).٤٨٢ ص١شرح النووي ج: انظر. (يعين شاباً قوياً حىت أبالغ يف نصرتك): جذعاً) ( ٢(
باب ، ؛ ومسلم يف كتاب اإلميان٤ ص١ج) ٣(باب رقم ، أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي)  ٣(

  .اللفظ للبخاري و١٣٩ ص١ج) ١٦٠(ـ ) ٢٥٢( حديث رقم بدء الوحي إىل رسول اهللا 
  .٢٧١ ص٢إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان ج)  ٤(



 

  

  

 
 

 

  
  
  
  
  
  

 

 

 



  

  

  

 
  

 

 

  

 )٢٤(اجلدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة عند 
 ى النساء يف العصر احلاضراالحتساب عل

  

موافق 
 جداً

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 متاماً

 اموع دريأال 
 اتــاملعوق م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١ 

ضعف إمكانات جهاز 
اهليئة من األفراد 

 مكانات املاديةواإل
١٠٠ ١٤٩ ٦ ٩ ١ ١ ٤ ٦ ٤٠ ٦٠ ٤٩ ٧٣ 

٢ 
غراء يف وسائل اإل

 األسواق
١٠٠ ١٤٨ ٤ ٦ ٣ ٤ ٧ ١٠ ٣٤ ٥٠ ٥٢ ٧٨ 

٣ 
عدم وجود حمرم مع املرأة 

 يف السوق
١٠٠ ١٤٨ ٣ ٤ ١ ٢ ١٤ ٢١ ٢٨ ٤١ ٥٤ ٨٠ 

٤ 
وجود حمرم متساهل مع 

 املرأة يف السوق
١٠٠ ١٤٨ ٢ ٣ ٢ ٣ ١٣ ١٩ ٣٦ ٥٤ ٤٧ ٦٩ 

٥ 

ضعف التعاون بني هيئة 
األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر واملؤسسات 

١٠٠ ١٤٨ ٧ ١١ ٢ ٣ ٦ ٨ ٤٢ ٦٢ ٤٣ ٦٤ 



 

  

  

 
 

 

موافق 
 جداً

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 متاماً

 اموع دريأال 
 اتــاملعوق م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

 األخرى

٦ 
ضعف الصالحيات لدى 

 احملتسبني
١٠٠ ١٤٦ ٧ ١١ ١ ١ ٨ ١٢ ٣٩ ٥٧ ٤٥ ٦٥ 

٧ 
عدم وجود مشرفة تربوية 

 موجهة يف املدرسة
١٠٠ ١٤٩ ٩ ١٣ ١ ٢ ٩ ١٣ ٣٩ ٥٧ ٤٢ ٦٠ 

٨ 
عدم وجود مشرفات 

 متفرغات للحسبة
١٠٠ ١٤٦ ٥ ٧ ١ ٢ ٧ ١٠ ٣٨ ٥٧ ٤٩ ٧٣ 

٩ 
عدم وجود لوائح وأنظمة 

 ملية االحتسابتنظم ع
١٠٠ ١٤٩ ٦ ٩ ٢ ٣ ١٨ ٢٧ ٣٢ ٤٨ ٤٢ ٦٢ 

١٠ 
عدم تعاون مديرة املدرسة 

 أو الكلية
١٠٠ ١٤٦ ٦ ٩ ٢ ٣ ٨ ١٢ ٣٧ ٥٤ ٤٧ ٦٨ 

 ١٠٠ ١٤٧ ١ ٢ - - ١١ ١٦ ٤٢ ٦٢ ٤٦ ٦٧ عدم تعاون املدرسات ١١

١٢ 
ضعف القدوة لدى 

 املدرسات
١٠٠ ١٥٠ ١ ١ ١ ٢ ٧ ١١ ٣٩ ٥٨ ٥٢ ٧٨ 

 ١٠٠ ١٥٠ ١ ١ ١ ٢ ٢ ٣ ٣٦ ٥٤ ٦٠ ٩٠ ضعف رقابة البيت ١٣



  

  

  

 
  

 

 

موافق 
 جداً

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 متاماً

 اموع دريأال 
 اتــاملعوق م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

١٤ 

عدم إمكانية وجود 
إمكانات مادية 

لالحتساب يف املدارس 
مثل شراء (والكليات 

 )اخل.. كتب وأشرطة 

١٠٠ ١٤٩ ٤ ٦ ١ ١ ١٥ ٢٣ ٣٦ ٥٣ ٤٤ ٦٦ 

١٥ 
عدم التنسيق بني البيت 

 واملدرسة
١٠٠ ١٤٨ ٣ ٤ ١ ١ ٥ ٧ ٤٨ ٧١ ٤٣ ٦٥ 

١٦ 
وجود القنوات الفضائية 

 البيتيف 
١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ ٣ ٤ ٢ ٣ ٢٤ ٣٦ ٦٩ ١٠٤ 

١٧ 
ضعف اإلخالص لدى 

 احملتسب
١٠٠ ١٤٨ ٩ ١٣ ٥ ٨ ١٥ ٢٣ ٣٢ ٤٧ ٣٩ ٥٧ 

١٨ 
العشوائية وعدم التخطيط 

 الواعي
١٠٠ ١٤٨ ٦ ٩ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤٥ ٦٧ ٤٤ ٦٥ 

 ١٠٠ ١٤٥ ٤ ٦ ١ ١ ٥ ٧ ٤٧ ٦٨ ٤٣ ٦٣ الفتور ١٩

 ١٠٠ ١٥٠ ٢ ٣ ١ ١ ٧ ١٠ ٤٧ ٧١ ٤٣ ٦٥ استعجال النتائج ٢٠



 

  

  

 
 

 

موافق 
 جداً

 موافق
غري 
 موافق

رفض أ
 متاماً

 اموع دريأال 
 اتــاملعوق م

  العدد  العدد  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ١٥٠ ١ ٢ ٢ ٣ ٧ ١١ ٥١ ٧٥ ٣٩ ٥٩ اخلجل ٢١

 ١٠٠ ١٤٩ ٥ ٧ ٥ ٨ ١٥ ٢٢ ٤٦ ٦٩ ٢٩ ٤٣ نيالنيل من احملتسب ٢٢



  

  

  

 
  

 

 

لقد مت طرح عدد من العبارات على عينة احملتسبني واحملتسبات حول املعوقات اليت قد 
) ٢٤(واجلدول رقـم        ، تواجههم أثناء االحتساب على منكرات النساء يف العصر       
  :أعاله يوضح آرائهم حول هذه املعوقات وكانت كالتايل

  : ـ ضعف إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املادية١
على أن ضعف إمكانات    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٩أجاب  

هم الرأي ويوافق، هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة
بـالرفض   (١و، )بعدم املوافقة (٤بينما أجاب  ،  من العينة  ٤٠) موافق(بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجابوا ٦أما ). التام
كان رأي غالبية عينة الدراسة أن ضعف إمكانات جهاز هيئة األمر باملعروف والنهي 

 ما بني   ٨٩تهم  عن املنكر من األفراد واإلمكانات املادية يعد معوقاً إذ كانت نسب          
  .موافق جداً وموافق

  : ـ وسائل اإلغراء يف األسواق٢
على أن وسائل اإلغراء    ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٢يرى  

ويشاطرهم الرأي نفـسه بدرجـة      ، يف األسواق تعد معوقاً يواجه أهل احلسبة      
، )الرفض التام  (٣و، على ذلك ) عدم املوافقة  (٧بينما يرى   ، ٣٤) موافق(

فبلغت نسبة من يوافقون على أن وسـائل        ). بال أدري ( باإلجابة   ٤واكتفى  
  . من العينة٨٦اإلغراء يف األسواق من املعوقات اليت تواجه احملتسبني 



 

  

  

 
 

 

  :ـ عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق٣
على أن عدم وجـود     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٤أبدى  

ويـرى  ، رم مع املرأة يف السوق يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند احتسام           حم
 ١و، )عـدم املوافقـة    (١٤بينما أبدى   ، ٢٨) موافق(الرأي نفسه بدرجة    

  ).بال أدري( باإلجابة ٣واكتفى ، )الرفض التام(
بلغت نسبة من يوافقون على أن عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق يعد معوقاً               

  . من العينة٨٢جه أهل احلسبة يوا
  : ـ وجود حمرم متساهل مع املرأة يف السوق٤

على أن وجود حمرم    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٧أجاب  
، متساهل مع املرأة يف السوق يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عنـد االحتـساب             

،     بعدم املوافقة  ١٣ب  بينما أجا ، ٣٦) موافق(ويشاطرهم هذا الرأي بدرجة     
  ).بال أدري (٢و، )بالرفض التام (٢و

 من أفراد العينة يوافقون على أن وجود حمرم متساهل مع           ٨٣نالحظ أن نسبة    
  .املرأة يف السوق يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة

  : ـ ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملؤسسات األخرى٥

على أن ضعف   ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٣ابة  جاءت إج 
التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واملؤسسات األخرى يعـد            

ويشاطرهم الرأي نفـسه بدرجـة      ، معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب     



  

  

  

 
  

 

 

 ٧وفضل  ، )الرفض التام  (٢و، )عدم املوافقة  (٦بينما يرى   ، ٤٢) موافق(
  ).بال أدري(اإلجابة 

 من أفراد العينة أن ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنـهي             ٨٥يرى  
  .عن املنكر واملؤسسات األخرى يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة

  : ـ ضعف الصالحيات لدى احملتسبني٦
علـى أن ضـعف   ) موافـق جـداً  ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة  ٤٥يرى  
ويرى ، الحيات لدى احملتسبني يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب         الص

، على ذلـك  ) عدم املوافقة  (٨بينما يرى   ، ٣٩) موافق(الرأي نفسه بدرجة    
  ).بال أدري( اإلجابة ٧وفضل ، )رفضه متاماً (١و

 من العينة أن ضعف الصالحيات لدى احملتسبني يعد معوقاً يواجـه            ٨٤يرى  
  .بةأهل احلس

  : ـ عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة٧
على أن عدم وجـود     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٤٢أبدى  

، مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب           
،    )عدم موافقتهم  (٩بينما أبدى   ، ٣٩) موافق(وأيدهم يف هذا الرأي بدرجة      

  ).بال أدري (٩واكتفى ، )رفضهم التام (١و
كانت نسبة من يوافقون على أن عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة             



 

  

  

 
 

 

  . من أفراد العينة٨١يعد معوقاً يواجه احملتسبات 
  : ـ عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة٨

ن عدم وجود   على أ ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٩أجاب  
، مشرفات متفرغات للحسبة يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عنـد االحتـساب           

، )بعـدم املوافقـة    (٧بينما أجاب   ، )موافق( بدرجة   ٣٨ويرى الرأي نفسه    
  ).بال أدري (٥و) بالرفض التام (١و

بلغت نسبة من يرون أن عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة يعـد معوقـاً             
  . من أفراد العينة٨٧ب يواجه أهل االحتسا

  : ـ عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب٩
على أن عـدم  ) موافق جداً( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة    ٤٢جاءت إجابة   

وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب تعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند            
عليـه      ) ال يوافق( بينما ،)موافق( بدرجة   ٣٢ويوافقهم على ذلك    ، االحتساب

١٨ ،)ًويرفضه متاما (٢ ،٦و أجابوا )بال أدري.(  

 باملوافقة يف عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب    ٧٤كانت إجابة   
  .من معوقات االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر

  : ـ عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية١٠
على أن عدم تعـاون مـديرة     ) موافق جداً (د العينة بدرجة     من أفرا  ٤٧يوافق  



  

  

  

 
  

 

 

ويوافقهم على  ، املدرسة أو الكلية يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب         
) ويرفضه متامـاً  (، ٨) ال يوافق عليه  (بينما  ، )موافق( بدرجة   ٣٧رأيهم هذا   

٢ ، ٦واكتفى بال أدري( باإلجابة.(  
ن عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية يعد معوقاً         بلغت نسبة من يوافقون على أ     

  . من العينة٨٤يواجه أهل احلسبة 
  : ـ عدم تعاون املدرسات١١

على أن عدم تعاون    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٦أبدى  
وأيدهم يف هذا الرأي    ، املدرسات يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب       

٤٢   موافق( بدرجة( ،   ١١بينما أبدى  ١وفضل  ،  عدم املوافقة   اإلجابة ) بال
  ).أدري

كانت نسبة من يوافقون على أن عدم تعاون املدرسات يعد معوقاً يواجه أهـل              
  . من العينة٨٨احلسبة 

  : ـ ضعف القدوة لدى املدرسات١٢
علـى أن ضـعف     ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٢أجاب  
،  لدى املدرسات يعد معوقاً يواجه أهـل احلـسبة عنـد االحتـساب             القدوة

 ٧) ال يوافـق عليـه    ( بينمـا    ٣٩) موافق(ويشاطرهم الرأي نفسه بدرجة     
  ).بال أدري( اإلجابة ١ وفضل ١) ويرفضه متاماً(



 

  

  

 
 

 

بلغت نسبة من يوافقون على أن ضعف القدوة لدى املدرسات يعد معوقاً يواجه             
  .لعينة من ا٩١أهل االحتساب 

  : ـ ضعف رقابة البيت١٣
على أن ضعف رقابـة     ) موافق جداً ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٦٠يرى  

ويرى الرأي نفسه بدرجة    ، البيت يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب       
ويفـضل  ، )الرفض التام  (١و، )عدم املوافقة  (٢بينما يرى   ، ٣٦) موافق(
١ بال أدري( اإلجابة(.  

 يرون أن ضعف رقابة البيت تعد من        ٩٦نلحظ أن غالبية أفراد العينة ونسبتهم       
  .معوقات االحتساب لدى احملتسبني

: مثل( ـ عدم وجود إمكانات مادية لالحتساب يف املدارس والكليات  ١٤
  ...):أشرطة، شراء كتب

 على أن عدم وجود إمكانات    ) موافق جداً ( من أفراد العينة بدرجة      ٤٤يوافق  
يعد ) اخل... شراء كتب وأشرطة  : مثل(مادية لالحتساب يف املدارس والكليات      
ويوافقهم على هذا الـرأي بدرجـة       ، معوقاً يواجه أهل احلسبة عن االحتساب     

ويفـضل  ، )يرفضونه متاماً  (١و، ١٥) ال يوافق عليه  (بينما  ، ٣٦) موافق(
٤ بال أدري( اإلجابة.(  

دم وجود إمكانات ماديـة لالحتـساب يف        بلغت نسبة من يوافقون على أن ع      
  . من العينة٨٠املدارس والكليات يعد معوقاً يعوق عمل احملتسبني واحملتسبات 



  

  

  

 
  

 

 

  : ـ عدم التنسيق بني البيت واملدرسة١٥
على أن عدم التنسيق    ) موافق جداً ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٣أبدى  

ويؤيدهم يف  ، احلسبة عند االحتساب  بني البيت واملدرسة يعد معوقاً يواجه أهل        
 ١و،    )بغري موافـق   (٥بينما يعارضهم   ، )موافق( بدرجة   ٤٨رأيهم هذا   

  ).بال أدري (٣ويكتفي ، )بالرفض التام(
بلغت نسبة من يوافقون على أن عدم التنسيق بني البيت واملدرسة يعد معوقـاً              

  .  من العينة٩١يواجه أهل احلسبة 
  :ت الفضائية يف البيت ـ وجود القنوا١٦

علـى أن وجـود   ) موافق جـداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة   ٦٩أجاب  
ويؤيد ، القنوات الفضائية يف البيت يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب          

) ويرفضه متامـاً  (، ٢) ال يوافق عليه  (بينما  ، ٢٤) موافق(هذا الرأي بدرجة    
٣ ، ٢ويفضل أدريبال( اإلجابة .(  

بلغت نسبة من يوافقون على أن وجود القنوات الفضائية يف البيت يعد معوقـاً              
  .٩٣يواجه أهل االحتساب عند احتسام 

  : ـ ضعف اإلخالص لدى احملتسب١٧
علـى أن ضـعف     ) موافق جـداً  ( من أفراد العينة بدرجة      ٣٩جاءت إجابة   

ويـرى  ، ند االحتساب اإلخالص لدى احملتسب يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة ع        



 

  

  

 
 

 

، )غري موافـق  ( بدرجة   ١٥وخيالف ذلك   ، )موافق( بدرجة   ٣٢الرأي نفسه   
  ).بال أدري( باإلجابة ٩ويكتفي ، )بالرفض التام (٥و

  : ـ العشوائية وعدم التخطيط الواعي١٨
على أن العـشوائية    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٤أجاب  

ويوافقهم ، اعي يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب       وعدم التخطيط الو  
 ٢و، )بغري موافق  (٣بينما يعارض ذلك    ، )موافق(بدرجة  ، ٤٥على ذلك   

  ).بال أدري (٦ويكتفي ، )بالرفض التام(
بلغت نسبة من يوافقون على أن العشوائية وعدم التخطيط الواعي تعـد مـن              

  . من العينة٨٩معوقات االحتساب 
  : ـ الفتور١٩

على أن الفتـور يعـد   ) موافق جداً( من أفراد العينة املوافقة بدرجة    ٤٣أبدى  
 بدرجة  ٤٧ويشاطرهم الرأي نفسه    ، معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب     

 ٤أما  ، )بالرفض التام  (١و، )بغري موافق  (٥بينما خيالفهم الرأي    ، )موافق(
من يوافقون على أن الفتـور يعـد مـن          بلغت نسبة   ). بال أدري (فقد أجابوا   

  . من أفراد العينة٩٠معوقات االحتساب 
  : ـ استعجال النتائج٢٠

على أن اسـتعجال    ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٣أجاب  
 باملوافقـة   ٤٧وأجاب  ، النتائج يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب       



  

  

  

 
  

 

 

بـالرفض   (١و، )بغري موافـق   (٧ما أجاب   بين، )موافق(على ذلك بدرجة    
  ).بال أدري (٢و، )التام

 ٩٠بلغت نسبة من يوافقون على أن استعجال النتائج من معوقات االحتساب            
  .من أفراد العينة

  : ـ اخلجــل٢١
على أن اخلجل يعد معوقـاً      ) موافق( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥١يرى  

) موافـق جـداً   (ويؤيدهم يف ذلك بدرجة     ، سابيواجه أهل احلسبة عند االحت    
٣٩ ،   ٧بينما يرى)  عدم املوافقة (٢و)  الرفض التام( ،  ١ويكتفي)   بـال

  ).أدري

  . من العينة٩٠فبلغت نسبة من يوافقون على أن اخلجل من معوقات احلسبة 
  : ـ النيل من احملتسبني٢٢

على أن النيل مـن     ) فقموا( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٦جاءت إجابة   
ويؤيدهم يف هذا الرأي     ، احملتسبني يعد معوقاً يواجه أهل احلسبة عند االحتساب       

٢٩   موافق جداً ( بدرجة( ،   ١٥بينما خيالفهم)  بغري موافق (٥و)   بـالرفض
  ).بال أدري( اإلجابة ٥ويفضل ، )التام

ات االحتساب  بلغت نسبة من يوافقون على أن النيل من احملتسبني يعد من معوق           
٧٥من العينة .  



 

  

  

 
 

 

مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول املعوقات اليت تواجه أهـل            
  احلسبة عند االحتساب على النساء يف العصر احلاضر باختالف اجلنس

  
  )٢٥(اجلدول رقم 

 املتوسط التكرار اجلنس  
االحنـراف  

 املعياري
 "ت"قيمة 

ــة  القيمـ
 االحتمالية

ــط  متوسـ
 الفرق

ــيت  ٠,٤١ ٤,١٦ ٤٢ ذكر ــات ال املعوق
ــل   ــه أه تواج
ــد  ــسبة عن احل
االحتساب علـى   

  النساء
  ٠,٥٢  ٤,٢٤  ٨٩  أنثى

- ٠,٠٠٨ - ٠,٣٥٠ ٠,٩٣٨ 

  
أعاله مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات       ) ٢٥(يوضح اجلدول رقم    

انه حول املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة عند االحتساب على النساء، ويالحظ            
ليس هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني آراء اجلنسني وقد جـاءت             

على أن مجيـع العبـارات   ) موافق جداً(آراؤهم منسجمة واتفق اجلميع بدرجة   
املذكورة يف االستبانة متثل معوقات تواجه احملتسبني عند االحتساب على النساء           

  .يف العصر احلاضر



  

  

  

 
  

 

 

  

 )٢٦(اجلدول رقم 

وقات اليت تواجه أهل احلسبة عند االحتساب على النساء يف العصر احلاضر ترتيب املع
 راء عينة احملتسبني واحملتسبات آلحسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً

  

 املتوسط اتــــاملعوق م
االحنراف 
 الترتيب املعياري

 األول ٠,٨٣ ٤,٥٦ وجود القنوات الفضائية يف البيت ١

 الثاين ٠,٦٧ ٤,٥٣ ة البيتضعف رقاب ٢

 الثالث ٠,٧٤ ٤,٤ ضعف القدوة لدى املدرسات ٣

 الرابع ٠,٧٧ ٤,٣١ ضعف تعاون املدرسات ٤

 اخلامس ٠,٨٢ ٤,٣ عدم التنسيق بني البيت واملدرسة ٥

 السادس ٠,٧٩ ٤,٢٩ استعجال النتائج ٦

 السابع ٠,٩٥ ٤,٢٩ عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق ٧

 الثامن ١,٠٠ ٤,٢٨ غراء يف األسواقإلوسائل ا ٨

٩ 
مكانات جهاز اهليئة من األفراد إضعف 

 مكانات املاديةواإل
 العاشر ١,٠٢ ٤,٢٦

 ادي عشراحل ٠,٩٩ ٤,٢٦ عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة ١٠



 

  

  

 
 

 

 املتوسط اتــــاملعوق م
االحنراف 
 الترتيب املعياري

 ثاين عشرال ٠,٩١ ٤,٢٥ الفتور ١١

 ثالث عشرال ٠,٧٨ ٤,٢٤ اخلجل ١٢

 رابع عشرال ٠,٩٠ ٤,٢٤ أة يف السوقوجود حمرم متساهل مع املر ١٣

 امس عشراخل ١,٠٣ ٤,١٩ العشوائية وعدم التخطيط الواعي ١٤

 سادس عشرال ١,٠٨ ٤,١٦ عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية ١٥

١٦ 
عدم وجود إمكانات مادية لالحتساب 

مثل شراء كتب، (يف املدارس والكليات 
 )اخل.. أشرطة

 سابع عشرال ٠,٩٨ ٤,١٥

 ثامن عشرال ١,١١ ٤,١٢ ضعف الصالحيات لدى احملتسبني ١٧

١٨ 
ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر واملؤسسات األخرى

 ثامن عشرال ١,١١ ٤,١١

١٩ 
عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف 

 املدرسة
 عشرونال واحلادي ١,١٧ ٤,٠٣

٢٠ 
 تنظم عملية عدم وجود لوائح وأنظمة

 اباالحتس
 عشرونالوالثاين  ١,١١ ٤,٠١

 عشرونالوالثالث  ١,٠٣ ٣,٨٩ نيالنيل من احملتسب ٢١

 عشرونالوالرابع  ١,٢٤ ٣,٨٦ ضعف اإلخالص لدى احملتسب ٢٢



  

  

  

 
  

 

 

ترتيب املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة عند االحتساب على النساء يف العـصر             
راء عينة احملتـسبني    احلاضر حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آل       

  واحملتسبات
  

أعاله الترتيب التنازيل للمعوقات اليت تواجه      ) ٢٦(يوضح اجلدول رقم    
أهل احلسبة عند االحتساب، وقد جاءت نتائج الترتيب موضـحة أن أجهـزة             

وضعف التعـاون   ، وعدم القدوة يف املدرسة   ، اإلعالم، وضعف الرقابة يف البيت    
ـ       هي املعوقات اليت  ، مع املدرسات  أي أن دور   . ة نالت أكرب نسبة مـن املوافق

املدرسة والبيت ميثل أكرب املعوقات، أما املعوقات اليت نالت أقل نسبة يف املوافقة             
وعـدم وجـود   ، أو النيل منهم ، فقد متثلت يف ضعف اإلخالص لدى احملتسبني      

 أي أن املعوقات اليت تتعلق باحملتسب أو األنظمة       . لوائح تنظم عملية االحتساب   
اليت حتكم عمله هي أقل املعوقات شأناً يف الوقوف يف وجه احملتسب عنـد أداء               
مهمته، وفيما يلي الترتيب التنازيل للمعوقات اليت جاءت متوسـطات املوافقـة        

  ):موافق جدا(عليها بدرجة 
 .وجود القنوات الفضائية يف البيت -

 .ضعف رقابة البيت -

 .ضعف القدوة لدى املدرسات -

 .ساتضعف تعاون املدر -



 

  

  

 
 

 

 .عدم التنسيق بني البيت واملدرسة -

 .استعجال النتائج -

 .عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق -

 .وسائل اإلغراء يف السوق -

 .ضعف إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املادية -

 .عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة -

 .الفتور للمحتسب -

 .اخلجل للمحتسب -

 . يف السوقوجود حمرم متساهل مع املرأة -

 .العشوائية وعدم التخطيط الواعي -

 .عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية -

عدم وجود إمكانات مادية لالحتساب يف املدارس والكليـات          -
 .).اخل.. مثل شراء كتب، أشرطة(

 .ضعف الصالحيات لدى احملتسبني -

ضعف التعاون بني هيئة األمر باملعروف والنـهى عـن املنكـر       -
 .ىواملؤسسات األخر

 .عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة -



  

  

  

 
  

 

 

 .عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب -

  
فهما معوقـان   ) موافق(أما املعوقات اليت حازت متوسط موافقة بدرجة        

  :فقط
  .النيل من احملتسبني -
 .ضعف اإلخالص لدى احملتسب -

  
قي املعوقات،  وهذا يدل على أن النيل من احملتسبني مل يعتربوه عائقاً كبا          

فهذه سنة  ، فمن يدعو لإلصالح سوف يتعرض حتماً لألذى      ، إذ إن ذلك متوقع   
وكـذا  . اهللا يف أنبيائه ورسله عليهم السالم والدعاة واملصلحني املتأسني ـم          

إذ أن من يتصدى    ) موافق(بالنسبة لضعف اإلخالص لدى احملتسب جاء بدرجة        
وائهم، وما الذي يدعوه إىل ذلك إال       لإلصالح غالباً ما خيالف رغبات الناس وأه      

  .رضا خالقه سبحانه إذ انه حياول إصالح هؤالء بردهم إىل طاعة خالقهم
ويتضح من هذا الترتيب أن مجيع املعوقات املذكورة آنفاً تقف عائقاً يف            
طريق أهل احلسبة وقد متنعهم من أداء مهامهم على الوجه املطلوب والبد مـن              

تقليل آثارها واقتراح الوسائل واآلليات املناسبة لتحقيـق        العمل على إزالتها أو     
  .ذلك



 

   

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

   

  
 

 

 املنزلة عند املَِلك والدرجة والقُربـة ووسـل فـالنٌ إىل اهللا وسـيلةً               :الوسيلةُ

والوِسيلةُ الوصـلة والقُـرىب ومجعهـا وسـائل         . إذا عِمل عمالً تقَرب به إليه     

   .)١(وهي ما يتقَرب به إىل الغري 

  .)٢()  حتصيل املقصوداليت يتوصل ا إىل: (هي: ويف االصطالح

هناك عدد من الوسائل الـيت ميكـن اسـتخدامها يف احلـسبة علـى             
  :وقد قسمت الوسائل إىل قسمني، النساء يف العصر احلاضر

  :وتشتمل على الوسائل التالية: أ ـ وسائل مباشرة
 .اإلنكار املباشر بالقول .١

 .اإلنكار باليد .٢

 .اخلطبة .٣

 .احملاضرة .٤

                              
؛ تاج العروس من جواهر القـاموس       ١٣٧٩؛ القاموس احمليط ص   ٤٤٢ ص ٦انظر لسان العرب ج   ) ١(

  .٧٧٤ ص١٥ج
 ٥؛ وانظر النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر ج       ٥٠ ص ٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج     ) ٢(

  .١٨٥ص



  

   
  

 

 

 .الدرس .٥

 .امللصقات .٦

  :وتشتمل على الوسائل التالية:  غري مباشرةب ـ وسائل
 .اإلذاعة .١

  .التلفاز .٢
 .الفيديو .٣

 .شريط الكاسيت .٤

 .الكتاب .٥

 .الصحيفة .٦

 .النشرة .٧

 .اإلنترنت .٨

  :الوسائل املباشرة: أوالً
  :ـ اإلنكار املباشر بالقول١

لقد عـد علمـاء اإلعـالم نتيجـة أحبـاث ميدانيـة أن االتـصال                



 

   

  
 

 

   .)١(إلقناع الشخصي حيتل املرتبة األوىل من حيث ا

وهذه الوسيلة هي إحدى مراتـب اإلنكـار الـثالث فاملرتبـة األوىل          
واملرتبـة الثالثـة اإلنكـار      ، واملرتبة الثانية اإلنكـار باللـسان     ، اإلنكار باليد 

   .)٢(بالقلب 

والدليل عليها ما أخرجه اإلمـام مـسلم عـن أيب سـعيد اخلـدري               

 رأى مـنكم منكـراً      مـن : " يقول مسعت رسول اهللا    : رضي اهللا عنه قال   

وذَِلـك  . فإن مل يـستِطع فَبِقلْــِبه ِ      . فإن لَم يستِطع فَبِلساِنهِ   . فَلْيغيره ِبيِدهِ 

   .)٤("  )٣(أَضعف اِإلمياِن 

اخلـاص   : )٥(وعد بعض العلماء درجات اإلنكـار ومراتبـه مخـس      

                              
؛ اإلعالم والبيت املـسلم  ١٦١ام للدكتور عاطف عديل صاملدخل إىل االتصال والرأي الع: انظر)  ١(

  .٢٧للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص
 ١؛ اآلداب الشرعية البن مفلـح ج ١٢٧ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج: انظر)  ٢(

  .١٧٤ ص١؛ غذاء األلباب للسفاريين ج٣٠١ ص١؛ شرح النووي لصحيح مسلم ج١٨٥ص
  ).٣٠١ ص١شرح النووي ج: انظر. (أي أقله مثرة): انوذلك أضعف اإلمي) ( ٣(
  .٤٨٦تقدم خترجيه ص )  ٤(
؛ الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنـهي عـن   ٣١٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ٥(

  .٤٣ـ ٣٥؛ تنبيه الغافلني البن النحاس ص٢٣٦ ص١املنكر ج



  

   
  

 

 

  :باللسان منها ثالث درجات

 .التعريف .١

 .لطيفالوعظ بالكالم ال .٢

 .السب والتعنيف .٣

  .التعريف: أوالً

وذلك إذا أقدمت احملتسب عليها على فعل املنكـر بـسبب جهلـها             
بـل إن اسـتطاع احملتـسب أو احملتـسبة          ، فهنا جيب تعريفها بلطف ورفـق     

تعليمها دون أن يوجه إليها الكالم مباشـرة فـإن مسعـت الكـالم لغريهـا                
 يـشق عليهـا وال      فيخاطب غريهـا حـىت ال     ، فهمت ورجعت فذلك أوىل   

وقـل أن  ، يؤذيها ألن يف ضمن التعريف نسبة إىل اجلهـل والتجهيـل إيـذاء           

   .)١(يرضى إنسان بأن ينسب إىل اجلهل باألمور ال سيما بالشرع 

 فقـد جـاء يف الـصحيحني مـن          وقد كان هذا فعل املصطفى      

 شـيئاً فـرخص     صنع الـنيب    : "حديث عائشة رضي اهللا عنها أا قالت      
                              

؛ ٢٤٣ ص١لنهي عن املنكر البن داود الـصاحلي ج الكنـز األكرب يف األمر باملعروف وا: انظر)  ١(
  .٣٥تنبيه الغافلني البن النحاس ص



 

   

  
 

 

مـا  :  فخطب فحمـد اهللا مث قـال       تنـزه عنه قوم فبلغ ذلك النيب       فيه ف 

بالُ أقواٍم يتنـزهون عن الشيء أصـنعه فـواهللا إنــي ألعلمهـم بـاهللا           

   .)١(" وأشدهم له خشية

 احتسب عليهم ولكن مل مييـز الـذين صـدر منـهم             فهنا النيب   

ـ        ، الفعل ستراً عليهم   ة ال بتـرك    فحصل منه الرفق باحتسابه من حيـث احليثي

  .)٢(االحتساب أصالً 

  :الوعظ بالكالم اللطيف: ثانياً

لكن ، إذا أقدمت احملتسب عليها على فعل املنكر وهي عاملة بكونه منكراً     
قد ال تعلم درجة حرمته وال ما جاء فيه من الوعيد والتهديد فهنـا ينبغـي أن                 

ج معهـا   ويدر، توعظ وتنصح بلطف وختوف باألخبار الواردة يف تلك املعصية        
تدرجيياً بشفقة ولطف من غري تعنيف وال غضب وازدراء ولكن ينظر إليها بعني             

                              
 واللفـظ لـه؛   ٩٦ ص٧باب من مل يواجه الناس بالعتاب ج، أخرجه البخاري يف كتاب األدب)  ١(

ــ  ) ١٢٧( باهللا تعاىل وشدة خشيته حديث رقم        باب علمه   ، ومسلم يف كتاب الفضائل   
  .١٨٢٩ ص٢ج) ٢٣٥٦(

  .٣٦؛ تنبيه الغافلني ص١١٨ ص٨؛ شرح النووي ج٥٣٠ ص١٠فتح الباري ج: انظر)  ٢(



  

   
  

 

 

 ويتنبه احملتسب واحملتسبة أن يكون حديثهما معها بـروح الناصـح            )١(الرمحة  
الشفيق املخلص هلا ويبتعدا عن االستعالء عليها واحتقارها بأن يظهـرا عـزة             

صية وإذالل صاحبة املعصية بالنـسبة      نفسيهما بالعلم والتنـزه عن مثل هذه املع      
  .)٢(خلسة اجلهل ورذالة املعصية

 فـإن   )٣(وكذلك ينبغي أن يكون الوعظ سراً فيما بينـهما وبينـها            

اهللا سبحانه وتعاىل من كرمه وستره على عبـده اخلـاطئ أن يـستر ذنوبـه                

 مسعـت رسـول اهللا      : إذا حاسبه فعن ابن عمرو رضي اهللا عنـهما قـال          

 ويـستره فيقُـولُ     )٤( يدنـي املؤمن فَيـضع عليـه كَنفَـه          إن اهللا ": يقول

أتعرف ذنب كذا أتعرف ذَنب كذا فيقُولُ نعـم أي ربِّ حتـى إذا قَـرره                

                              
؛ ٢٤٥ ص١الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الـصاحلي ج : انظر)  ١(

  .٣٨تنبيه الغافلني البن النحاس ص
؛ أصول الدعوة ٣٨؛ تنبيه الغافلني البن النحاس ص٣٣٠ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ٢(

؛ الدعوة إىل اهللا ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف للدكتور توفيـق     ٤٥٤لعبد الكرمي زيدان ص
  .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦طبع دار اليقني ـ الطبعة الثانية . ٢٦٦الواعي ص

؛ الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣٣١نصاب االحتساب للسنامي ص: انظر)  ٣(
  .٢٤٥ ص١جالبن داود 

وقيل يرمحه ويلطف به وهو متثيل جلعله حتت ظلّ رمحتـه يـوم   . أي يستره): فيضع عليه كنفه) ( ٤(
  ).٤٤٢ ص٥؛ لسان العرب ج٢٠٥ ص٤النهاية يف غريب احلديث واألثر ج: انظر. (القيامة



 

   

  
 

 

ـِـِه ورأى يف نفِسِه أَنه هلَك قـال     سـتر تهـا علَيـك يف الـدنيا     : بذُنوب

   .)١(" وأنا أغِْفرها لك اليوم

  :ال اإلمام الشافعي رمحه اهللا يف آداب النصحوقد ق

  تعمدين ِبنـصِحك يف انِفـرادي     
 

*      ـهاعمةَ يف الْجـِصيحين النبنوج  
       عـوـاِس نالن نيب حصفَِإنَّ الن  

  
*     هاعـِتمـى اسضِبيِخ ال أروالت ِمن  

  وإنْ خالَفْتِني وعِصيت قَـو ِلـي     
  

   )٢( تجزع إذَا لَم تعطَ طَاعـه        فَالَ  *
    

  

  

  

  

                              
  : باب قول اهللا تعاىل، أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب)  ١(           

  .٩٧ ص٣ج
 طبع دار الكتاب العـريب ـ األوىل ـ    ٩٦إميل بديع يعقوب ص. ديوان اإلمام الشافعي حتقيق د)  ٢(

  .هـ١٤١١



  

   
  

 

 

  .السب والتعنيف: الدرجة الثالثة

وهذه الدرجة تكـون إذا مل تـستجب احملتـسب عليهـا للـوعظ              
وعلم منـها االسـتهزاء وقلـة       ، والنصح والتذكري وأصرت على فعل املعصية     

عليهـا  فهنا يغلظ هلا يف الكـالم وخيـشن         ، املباالة والتصريح بعد االستجابة   
  .ولكن اشترط العلماء أن يكون ذلك بغري فحش

بـل أن  ، ولـست أعـين بالـسب الفحـش      : (فقال اإلمام الغـزايل   

   .)١()وما جيري هذا ارى، يا أمحق أال ختاف اهللا، يا جاهل: يقول

، فإن مل يرجع بـالوعظ والنـصح والتـذكري        : (وقال يف تنبيه الغافلني   
والتـصريح  ، وقلـة املبـاالة   ، سـتهزاء وعلم منه اإلصرار على املعـصية واال      

، فيغلظ لـه الكالم وخيشن عليه ويـسبه مـن غـري فحـش            ، بعدم الرجوع 
يـا  ، يا مـن ال خيـاف اهللا      ، يا أمحق ، يا جاهل ، يا فاسق : مثل أنْ يقول لـه   

ويراعـي الـصدق    . وحنو هـذا الكـالم    ، ظامل نفسه يا من ليس لـه مروءة      
عليـه فيـه شـيء إذ هـو صـدق يف      فإنَّ مثل هذا الكالم لـيس  ، يف ذلك 

احلقيقة وليحذر أن يسترسل بـه الغـضب إىل اخلـروج إىل الكـالم مبـا ال       

                              
  .٣١٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ١(



 

   

  
 

 

أو باطـل أو فـاحش وحنـو        ، ألمـر جيوز لـه مما هو كـذب يف نفـس ا         

  .)١()هذا

السب : (وقال يف الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 إليه عند العجز عن املنع باللطف وذلك يعدل، والتعنيف بالقول الغليظ اخلشن

وظهور مبادئ اإلصرار واالستهزاء بالوعظ والنصح ذلك مثل قول إبراهيم 

  : صلوات اهللا عليه          ) ٢(.   

يـا جاهـل أال     ، يـا أمحـق   ، يا فاسق : ومعىن القول اخلشن أن تقول    

   .)٣() ؟ أو يف معىن ذلكختاف اهللا؟ أال تستحي من اهللا

  .فهذه الدرجات الثالث ينبغي مراعاا عند اإلنكار املباشر بالقول

  : ـ اإلنكار باليد٢

  .)٤(اإلنكار باليد يعد أحد مراتب االحتساب اليت ذكرها العلماء

                              
  .٣٩تنبيه الغافلني البن النحاس ص)  ١(
  .٦٧: اآلية، سورة األنبياء)  ٢(
  .٢٤٨ ص١ األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الصاحلي جالكنـز األكرب يف)  ٣(
 ١؛ اآلداب الشرعية البن مفلـح ج ١٢٧ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج: انظر)  ٤(

= ؛٣٠١ ص١؛ شرح النووي لصحيح مسلم ج  ١٧٤ ص ١؛ غذاء األلباب للسفاريين ج    ١٨٥ص



  

   
  

 

 

والدليل على استخدام اليد يف االحتـساب مـن الـسنة حـديث أيب           

مـن رأى مـنكم     " : رسـول اهللا    قال  : سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال     

فإن مل يـستطع فبقلبـه وذلـك        . منكراً فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه      

   .)١( "أضعف اإلميان

  :ولكن العلماء قيدوا اإلنكار باليد بقيود

   :)٢( ـ أن يكون لديه القدرة على التغيري باليد ١

اليـد مـع    اإلنكـار ب  : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا       
ومنـع مـن أراد     ، وكـسر آالت اللـهو    ، وذلك بإراقة أواين اخلمر   ، القدرة

إن اسـتطاع ذلـك كالـسلطان       ، الشر بالناس وظلمهم من تنفيـذ مـراده       
وحبكـم اهللا الواجـب   ، وكـإلزام النـاس بالـصالة   ، من أهل القدرة ، وحنوه

                                                                           
؛ الكنـز األكرب يف ٤١غافلني البن النحاس ص؛ تنبيه ال٣١٥ ص ٢إحياء علوم الدين للغزايل ج    =

  .٢٥٠        ص١األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج
   .٤٨٦تقدم خترجيه ص)  ١(
؛ وجوب ٤٦٥؛ أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص٣١٩ ص٢انظر إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٢(

؛ فقـه الـدعوة يف      ١٦از ص األمر باملعروف والنهي عن املنكر لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن ب         
 طبع دار الكلمة للنـشر والتوزيـع ـ الطبعـة األوىل     ٥٠إنكار املنكر لعبداحلميد الباليل ص

  .١٨هـ؛ حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ عبداهللا اجلربين ص١٤١٧



 

   

  
 

 

مـع  وهكـذا املـؤمن     . اتباعه ممن يقدر على ذلك إىل غري هذا مما أوجب اهللا          
باليـد إذا مل ينفـع      ، وميـنعهم ممـا حـرم اهللا      ، يلزمهم بأمر اهللا  ، أهله وولده 
  .فيهم الكالم

أو شـيخ قبيلـة أو      . وهكذا من لـه والية مـن أمـري أو حمتـسب          
حيـث  ، أو مـن جهـة مجاعتـه      ، مما لـه والية من جهة ويل األمر      ، غريهم

حـسب  يقـوم ـذا الواجـب       ، عند فقـد الواليـة العامـة      ، ولوه عليهم 
  .)١()طاقته

كـون  : حد القـدرة باليـد    : (وقال الشيخ عبداهللا اجلربين حفظه اهللا     
، ومتكـن مـن القـضاء عليـه       ، املغري عنده صالحية وأهلية إلزالة هذا املنكر      

   .)٢() دون خوف من ضرب أو سجن أو إهانة

                              
طبع الرئاسة . ١٦ز صوجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن با)  ١(

العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ وانظر جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لـسماحة              
  .حممد بن سعد الشويعر.  مجع د٢٢٠ ص٩الشيخ عبدالعزيز بن باز ج

ن حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر لفضيلة الشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلـربي )  ٢(
  .١٨؛ وانظر رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص٧٨ص



  

   
  

 

 

  :)١( ـ أال يترتب عليه منكر أشد منه ٢

هـذا  : ( الـسابق قال القاضي عياض رمحـه اهللا يف شـرح احلـديث    
احلديث أصل يف صفة التغيري فحق املغري أن يغريه بكل وجـه أمكنـة زوالـه                

ويريـق املـسكر بنفـسه أو     ، فيكـسر آالت الباطـل    . به قوالً كان أو فعالً    
أو بـأمره   ، وينـزع الغصوب ويردها إىل أصـحاا بنفـسه       ، يأمر من يفعله  

عـزة الظـامل املخـوف      ويرفق يف التغيري جهده باجلاهل وبـذي ال       ، إذا أمكنه 
كما يستحب أن يكـون متـويل ذلـك         ، إذ ذلك أدعى إىل قبول قوله     ، شره

ويغلـظ علـى املتمـادي يف غيـه         ، من أهل الصالح والفضل هلـذا املعـىن       
واملسرف يف بطالته إذا أمن أن يؤثر إغالظه منكراً أشـد ممـا غـريه لكـون                 

ه بيـده يـسبب     فإن غلب على ظنه أن تغـيري      ، جانبه حممياً عن سطوة الظامل    
منكراً أشد منه من قتله أو قتل غريه بسببه كف يده واقتـصر علـى القـول                 

فإن خاف أن يسبب قولـه مثـل ذلـك غـري           ، باللسان والوعظ والتخويف  
هذا هو فقه املسألة وصـواب العمـل فيهـا عنـد            ... ،بقلبه وكان يف سعة   

                              
؛ حاجة البشر إىل األمـر بـاملعروف   ٣٠٢ـ ٣٠١ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ١(

؛ فقد الدعوة يف إنكار املنكر للشيخ عبداحلميد        ٧٩والنهي عن املنكر للشيخ عبداهللا اجلربين ص      
  .٤٨الباليل ص



 

   

  
 

 

   .)١() العلماء واحملققني

ففي مسألة التغيري باليد    ،  أشد منه  فاشترط أال يترتب على إنكاره منكر     
فإن ذلك قد يؤدي إىل مفاسد      ، إذا جعل ذلك لكل أحد ويف كل منكر       ، خاصة

أيضاً جيب أال تغيب عنه فتنـة العـوام         . كإحلاق الضرر باحملتسب   . )٢(أخرى  

 من قتل أو عقاب عبـداهللا       وهلذا امتنع النيب    . وتأويلهم املعوج إلنكاره باليد   

 إن حممداً   : ال يقول الناس  كي  ، بن أُيب    يقتل أصحابه فيسبب ذلـك نفـور 

الناس من الدخول باإلسالم ففي الصحيحني عن جابر بن عبداهللا ـ رضي اهللا   

 رجلٌ من املهاجرين رجالً )٣(فكسع .  يف غزاةكنا مع النيب : (عنهما ـ قال 

فقال ! جرينيا للمها : وقال املهاجري ! يا لألنصار : فقال األنصاري . من األنصار 

يا رسول اهللا كسع رجـلٌ مـن        :  ما بال دعوى اجلاهلية؟ قالوا     رسول اهللا   

فسمعها عبداهللا بـن أيب     . دعوها فإا منتنة  : فقال. املهاجرين رجالً من األنصار   
  .لئن رجعنا إىل املدينة ليخِرجن األعز منها األذل: واهللا. قد فعلوها: فقال

                              
  .٣٠٢ـ ٣٠١ ص١النووي لصحيح مسلم جشرح )  ١(
  .١٨رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص: انظر)  ٢(
 ٨شـرح النـووي ج  : انظر. (أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغريه): كسع) ( ٣(

  ).٣٨٣ص



  

   
  

 

 

ال يتحـدث   . دعـه : فقـال . ق هذا املنافق  دعين أضرب عن  : قال عمر 

لُ أصحابهأن حممداً يقت ١() الناس(.   

والـصرب علـى    ، وفيه ترك بعض األمـور املختـارة      : (وقال النووي 

   .)٢(..) بعض املفاسد خوفاً من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه

 أيضاً عن هدم الكعبـة وإعـادة بنائهـا علـى            وكذلك امتناعه   

خلوفه من تأويل الناس اخلـاطئ لـذلك ففـي الـصحيحني            ، مأسس إبراهي 

 : قـال يل رسـول اهللا       : عن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها قالـت         

لوال حداثَةُ قوِمِك بـالكُفِْر لنقـضت البيـت مث لبنيتـه علـى أسـاس                "
             لْـتعوج ت بنـاَءهإبراهيم عليه الصالة والسالم فإنَّ قريـشاً استقـصر

   .)٣(" اًلَـه خلْف

                              
؛ ومـسلم يف  ١٦٠ ص٤باب ما ينهى عنه من أمور اجلاهلية ج، أخرجه البخاري يف كتاب املناقب)  ١(

 ٣ج) ٢٥٨٤(ـ  ) ٦٣(باب نصر األخ ظاملاً أو مظلوماً حديث رقم         ، كتاب الرب والصلة واآلداب   
  . واللفظ ملسلم١٩٩٨ص

  .٣٨٣ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
؛ ومسلم يف كتاب احلج ١٥٦ ص٢باب فضل مكة وبنياا ج، أخرجه البخاري يف كتاب احلج)  ٣(

  .٩٦٨ ص١ج) ١٣٣٣(ـ  ) ٣٩٨(ئها حديث رقم باب نقض الكعبة وبنا



 

   

  
 

 

ويف هـذا   : (وقال اإلمام النووي عنـد شـرحه للحـديث الـسابق          
إذا تعارضـت املـصاحل أو      : احلديث دليل لقواعـد مـن األحكـام منـها         

تعارضت مصلحة ومفسدة وتعـذر اجلمـع بـني فعـل املـصلحة وتـرك               

 أخرب أن نقض الكعبـة وردهـا إىل مـا           املفسدة بدئ باألهم؛ ألن النيب      

ولكـن تعارضـه مفـسدة      ،  مـصلحة  إبـراهيم   كانت عليه من قواعد     

وذلـك ملـا كـانوا      ، وهي خوف فتنة بعض من أسـلم قريبـاً        ، أعظم منه 

   .)١( ) فتركها ، فريون تغيريها عظيماً، يعتقدونه من فضل الكعبة

فـإن األمـر والنـهي وإن كـان         : (وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة     
فـإن  ، عـارض لــه   فينظـر يف امل   ، متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة    

مل يكـن   ، أو حيـصلُ مـن املفاسـد أكثـر        ، كان الذي يفوت من املصاحل    

  .)٢()كانت مفسدته أكثر من مصلحِتِهإذا ، بل يكون محرماً، مأموراً به

وهكذا أيـضاً يـرد كـلَّ       : (وقال الشيخ عبداهللا اجلربين يف هذا القيد      
ـ ، فهذا إذا كان لـه هذه القـدرة      ، عاٍص عن معصيته   ب عليـه التغـيري     وج

الـيت تكـون    ، لكن يكون ذلك باليت هي أحسن ال بالشدة والعنـف         ، باليد

                              
  .١٠٢ ص٥شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(
  .٤٧األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٢(



  

   
  

 

 

، أو موقعة ألولئك الذين يغري عليهم يف إساءة الظـن ـؤالء الـدعاة             ، منفرة
وإىل رمـيهم مـثالً     ، فإن أدى ذلك إىل إساءة الظـن ـم        . وهؤالء املغريين 

انتقـل األصـل إىل   ، ذلـك أو مـا أشـبه    ، أو بالعنف ، أو بالشدة ، بالتسرع
   .)١(...) التغيري باللسان

  :)٢( ـ أال يلجأ إليها إال عند تعذر االحتساب بغريها ٣
وذلك بأن يستخدم احملتسب مجيع درجات اإلنكار الـيت أقـل مـن             

  :اليد وهي كما عدها العلماء مخس درجات
  .التعريف: أوهلا
  .الوعظ بالكالم اللطيف: الثاين

  .عنيفالسب والت: الثالث
  .املنع بالقهر بطريق املباشرة ككسر املالهي: الرابع

   .)٣(التخويف والتهديد بالضرب : اخلامس

                              
  .٧٩حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر للشيخ عبداهللا بن عبدالرمحن اجلربين ص)  ١(
 ١؛ اآلداب الـشرعية البـن مفلـح ج   ٢٢ أحكام احلسبة البن األخوة صمعامل القربة يف: انظر)  ٢(

  .٢١٦ ـ ٢١٥ص
؛ ٤٣ــ  ٣٤؛ تنبيه الغافلني البـن النحـاس ص  ٣١٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ٣(

  .٢٣٦ ص١الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الصاحلي ج



 

   

  
 

 

وال ، مث السب والتعنيف  ، مث الوعظ بالكالم اللطيف   ، فيستخدم التعريف 
ويبـدأ  : (قال يف اآلداب الشرعية. يلجأ إىل التغيري باليد إال عند تعذر ذلك كله        

زاد بقدر  ، فإنْ مل يزل املنكر الواجب    ، ل بظنه يف ذلك   يف إنكارِه باألسهل ويعم   

   .)١() احلاجة

ودف ، وصـور اخليـال   ، ولــه كَـسر آلـِة اللـهو       : (وقال أيضاً 
ــصنوج ــِر، ال ــ، وشــق وعــاء اخلم نــذر اإلنكــار ، ِهوكــسر د إن تع

  .)٢(...)بدونه

ويبدأ يف اإلنكار باألسهل    : (وكذا قال يف معامل القربة يف أحكام احلسبة       

   .)٣() فإن زال وإالّ أغلظ

فيفهم من هذا أن اإلنكار باليد لـه أصل يف الشرع ولكن لـه قيـود              
  :وهي

أال حيتسب ذه الوسيلة إال من عنده القدرة على ذلك كصاحب           : القيد األول 
وكالسلطان ومن يفوضه كهيئة األمر باملعروف والنـهي     ، البيت فيما يقدر عليه   

                              
  .٢١٥ ص١لح جاآلداب الشرعية البن مف)  ١(
  .٢١٦ ص١املرجع السابق ج)  ٢(
  .٢٢معامل القربة يف أحكام احلسبة البن األخوة ص)  ٣(



  

   
  

 

 

  .عن املنكر فيما حدد هلا

  .أال يترتب على احتسابه منكراً أشد منه: القيد الثاينو

أال يلجأ إىل استخدام اليد إال عند اسـتنفاذ مجيـع درجـات             : والقيد الثالث 
  .االحتساب األقل واألسهل

  : ـ اخلطبة٣

يخطُـب  ، مصدر اخلَِطيِب خطب اخلاِطب علـى اِملنبـر       : اخلُطْبةُ لغة 
واخلُطْبـةُ عنـد العـرب الكـالم املَنثُـور          ، الـضم وخطْبة ب . خطَابةً بالفتح 

 هوحون عج١(املُس(.   

فـن خماطبـة اجلمـاهري بطريقـة إلقائيـة          : (واخلُطْبةُ اصطالحاً هي  

   .)٢() تشتمل على اإلقناع واالستمالة

واخلطبة وسيلة مهمة من وسائل تبليغ الرسالة فمـن أهـدافها محـل             
وإثارة العواطف اجلياشـة يف فـؤاده حنـو         ، لتسليماملخاطب على اإلذعان وا   

                              
؛ ٤٦٨ ص١؛ تاج العروس من جواهر القاموس ج٢٧٥ ص٢لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(

  .١٠٣القاموس احمليط ص
  .هـ١٤٠٢لم ـ الثانية  طبع دار الق١٥اخلطابة وإعداد اخلطيب للدكتور عبداجلليل شليب ص)  ٢(



 

   

  
 

 

وال يكـون ذلـك بالـدالئل       ، الفكرة اليت حيملها اخلطيب ويـدعو إليهـا       
بـل  ، وال بالرباهني العقليـة الـيت تقـدم عاريـة         ، املنطقية اليت تساق جافة   

   .)١(وبإثارة العاطفة وخماطبة الوجدان ، بذلك

اخلطبـة كوسـيلة    ومن أجل استفادة احملتـسبني واحملتـسبات مـن          
مهمة من وسائل االحتساب ال بد مـن دراسـة أصـول اخلطبـة وعوامـل                
جناحها إذا أن كل فن وعلم ال بد لـه من أصول وقواعـد يـشتمل عليهـا                 

  :كما أن اخلطيب ال بد أن تتوافر فيه صفات عديدة منها

 .االستعداد الفطري .١

 .قوة البيان وفصاحة اللسان .٢

 .الزاد العلمي .٣

 .قوة الشخصية .٤

٥. سن األخالقح. 

 .اإلخالص .٦

                              
  .٢٧١الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف ـ للدكتور توفيق الواعي ص. الدعوة إىل اهللا: انظر)  ١(



  

   
  

 

 

 .حسن اإللقاء .٧

 .جهارة الصوت .٨

 .صدق اللهجة .٩

 .التودد للسامعني .١٠

  .)١(قوة العاطفة  .١١

ميكـن أن تتـأتى     ، وكما أن اخلطبة تكون ملن لديه استعداد فطـري        

   .)٢(بالرياضة واملران الشديد 

ولالستفادة من اخلطابة يف حماربة املنكـرات ومـن أجـل أن يـصل              
  : بد من مراعاة بعض األمور منهااخلطيب إىل غايته ال

ألنه لو تعرض لعدة    ، أن جيعل اخلطبة متصدية ملوضوع واحد فقط ال تعدوه         .١
واحلديث عن  ، مواضيع لضعف التأثري وألصبحت اخلطبة ضحلة غري عميقة       

                              
 طبـع  ٤٨تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب للشيخ حممد أبو زهرة ص. اخلطابة أصوهلا: انظر)  ١(

ة واخلطيـب لنـذير   دار الفكر العريب ـ الطبعة األوىل ـ بدون ذكر التاريخ؛ خصائص اخلطب  
  .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩طبع دار البشائر اإلسالمية ـ الطبعة الثانية . ٢٤٢مكتيب ص

اخلطابة ـ أصوهلا ـ تارخيها ـ يف أزهر عصورها عند العرب للشيخ حممد أبـو زهـرة      : انظر)  ٢(
  .٢٣ص



 

   

  
 

 

املبدأ الثاين ينسي ما قيل عن األول وهكذا تنتهي اخلطبة بأفكار باهتة تكون             

  .)١(قليلة مث تنسى 

 وقـد  )٢(وأشدها يف بنـاء الـدين هـدماً         ، بدأ بأكثر املعاصي خطراً   أن ي  .٢

 يف دعوتـه حيـث بـدأ يف دعوتـه بـاألهم             كان هذا منهج النيب     

 .فاألهم

عند اختياره للموضوع ال بد من احلرص علـى اختيـار املواضـيع الـيت                .٣

  .)٣(متس حياة الناس وحاضرهم من أجل أن تنال اهتمامهم 

 :األجزاء ترتيباً منطقياًأن تكون اخلطبة مرتبة  .٤

مقدمة مث عرض مث اسـتدالل مث نتيجـة وكـل جـزء مـن هـذه                 
فاملقدمة تلفـت الـذهن وتوجهـه مبـدئياً إىل          . األجزاءمبين على الذي قبله   

وشرح الفكرة أو موضوع اخلطبة يوحي بأمهيـة مـا يـدعو إليـه              . الفكرة
                              

رة اخلطابة ـ أصوهلا ـ تارخيها يف أزهر عصورها عند العـرب للـشيخ حممـد أبـوزه      : انظر)  ١(
  .٣٧؛ اخلطابة وإعداد اخلطيب للدكتور عبداجلليل شليب ص٢٠٧ص

  .٢٠٧اخلطابة ـ للشيخ حممد أبو زهرة ص: انظر)  ٢(
؛ اإللقاء اخلطايب يف الدعوة إىل اهللا ٣٤اخلطابة وإعداد اخلطيب للدكتور عبداجلليل شليب ص: انظر)  ٣(

 طبـع دار    ٦١ن القريـشي ص   خالد بن عبـدالرمح   : للدكتور) عوامل جناحه ، أمهيته، مفهومه(
  .هـ١٤٢٢العاصمة للنشر والتوزيع ـ األوىل ـ 



  

   
  

 

 

تيجـة دعـوة    اخلطيب واألدلة اليت تساق حتفز الناس وحترضهم للعمـل مث الن          

  .)١(صرحية وإلزام بالعمل 

  : ـ احملاضـرة٤

من حضر يحضر حضوراً وِحضارةً واحلُـضور نقـيض         : احملاضرة لغة 
وأصل احلَضرة مصدر مبعىن احلُضور مث تجـوزوا بـه تجـوزاً            . املَغيب والغيبةِ 

. كَبِري يحضر عنده النـاس    ويطْلَق على كُلِّ    ، مشهوراً عن مكان احلضور نفْسهِ    
رضذو بيان: ورجل ح.  

وقولوا مـا يحـضركم أي مـا هـو حاِضـر            . واملُحاضرة املشاهدة 

   .)٢(عندكم موجود وال تتكَلَّفُوا غَيره 

هي معلومات مرتبـة تعـاجل موضـوعاً معينـاً          : (احملاضرة اصطالحاً 

   .)٣() للتحمسوهلا طابع علمي خاص ال حيتاج لالنفعال وال 

                              
  .٣٧اخلطابة وإعداد اخلطيب عبداجلليل شليب ص: انظر)  ١(
؛ تاج العروس من جواهر القـاموس  ٤٨١؛ القاموس احمليط ص١٠٣ ص٢لسان العرب ج: انظر)  ٢(

  .٢٨٥ ص٦ج
  .هـ١٤٠٥ب اإلسالمي ـ  طبع املكت٦٩كيف ندعو الناس لعبد البديع صقر ص)  ٣(



 

   

  
 

 

والغالب يف احملاضرة أا تعاجل موضوعاً معيناً باستقصاء وإحاطة ويكون          
ذلك بدراسة جوانب املوضوع وذكر ما قيل حوله مـع االستـشهاد باألدلـة         

  .)١(والرباهني الدالـة عليه

  :ومما ينبغي مراعاته عند إلقاء احملاضرة

جيلـي هـذا    أن يكون هلا هدف معني وحمـدد وينبغـي للمحاضـر أن              .١

  .)٢(اهلدف ويبينه البيان الشايف املقنع 

جيب أن يكون احملاضر دقيقـاً يف كالمـه ال يلقـي القـول جزافـاً وال                  .٢
ألن جماهلـا األصـلي اخلطبـة ولـيس         ، يكثر من العبـارات العاطفيـة     

وهذا ال يعين أن يكـون جافـاً بـل عليـه أن يـضفي علـى          . احملاضرة
 الوجداين الذي يقـوم أساسـاً علـى         حماضرته شيئاً من التحريك العاطفي    

  .)٣(إثارة ما يف النفوس من معاين اإلميان 

                              
؛ الدعوة إىل اهللا ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف    ٤٥٩أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص: انظر)  ١(

  .٢٨٣للدكتور توفيق الواعي ص
  .٤٥٩؛ أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص٧٠كيف ندعو الناس لعبدالبديع صقر ص: انظر)  ٢(
تارخيها يف أزهر عـصورها  . ؛ اخلطابة ـ أصوهلا ٤٦٠ان صأصول الدعوة لعبدالكرمي زيد: انظر)  ٣(

  .٢١٢عند العرب للشيخ حممد أبو زهرة ص



  

   
  

 

 

فغالباً مـا يكـون مجهـور       ، مجهور احملاضرة غري مجهور اخلطبة والدرس      .٣
وقـد ضـحى بوقتـه      ، احملاضرة قد أتى لالستفادة من املوضوع املراد حبثه       

 .يف سبيل االستفادة من احملاضرة

خليطاً مـن ثقافـات خمتلفـة وميـول         أما مجهور اخلطبة فقد يكون      
متباينة وهو ما يعين أنه ال بد للمحاضر مـن االسـتعداد اجليـد للمحاضـرة              

  .)١(إذ فيها يسمح باملناقشة وباإلجابة على أسئلة املستمعني يف ايتها 

مـع املـوافقني واملعارضـني ومـع        ، سعة الصدر يف احلـوار واملناقـشة       .٤
لـصدر تكـسب احملاضـر ثقـة        فـإن سـعة ا    ، املستفهمني ومع غريهم  

  .)٢(اجلمهور وعطفه وتقديره 

  : ـ الدرس٥

من درس الكتاب يدرسه درسـاً وِدراسـةً أي ذللــه           : الدرس لغة 

                              
؛ كيف ندعو الناس لعبـد البـديع صـقر    ٢٨٤الدعوة إىل اهللا للدكتور توفيق الواعي ص: انظر)  ١(

  .٦٩ص
صـقر  ؛ كيف ندعو النـاس لعبدالبـديع   ٢٨٧الدعوة إىل اهللا للدكتور توفيق الواعي ص: انظر)  ٢(

  .٧٠ص



 

   

  
 

 

   .)١(ودرست الصعب حىت رضته ، بكثرة القراءة حىت خف حفظه عليه

   .)٢() من الدراسة وهي الرياضة والتعهد بالشيء: (واصطالحاً

ملـا فيـه مـن صـلة     ، والدرس وسيلة مهمة من وسائل االحتـساب     
مباشرة بني القائل واملستمع تزال فيه احلجب وترفع فيـه العوائـق والغالـب              
يف الدرس أنه حيضره عدد قليل من النـاس جـاؤوا إليـه قاصـدين مسـاع                 
الدرس مما يعطي فرصة طيبة للمحتـسب أن يتعـرف علـيهم عـن كثـب                

   .)٣(ويوثق عالقته م 

  :ومما ينبغي مراعاته يف الدرس

وتوقع األسئلة اليت تـرد علـى املوضـوع         ، التحضري اجليد للمادة العلمية    .١

                              
؛ تاج العروس من جواهر ٧٠١؛ القاموس احمليط ص٣٧٥ ص٢لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(

  .٢٨١ ص٨القاموس ج
  .١١٣ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج)  ٢(
؛ الدعوة إىل اهللا الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف ـ    ٤٥٨أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص: انظر)  ٣(

؛ الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب حملمد خـري يوسـف          ٢٧٩ الواعي ص  للدكتور توفيق 
  .هـ١٤١٤ طبع دار طويق للنشر ـ الثانية ـ ١١٣ص



  

   
  

 

 

  .)١(واإلعداد هلا جيداً 

وإن كـان ذلـك   ، درس احملتسب ال خيلو من العاطفة وإثـارة الوجـدان          .٢
ولكنـه  ، ال يبلغ مقدار ما يف اخلطبة من احلمـاس وخماطبـة العواطـف            

  .)٢(كون جافاً أو علمياً خالصاً على أي حال ال ي

الدرس أشق من احملاضرة أو بعبـارة أحكـم الـدرس أحـوج إىل دقـة                 .٣
وال ، الداعية فاحملاضر حيصر مهه يف إقنـاع اجلمهـور مبوضـوع معـني            

يعنيه من اآلية أو احلديث إال وجه واحد من وجوه الداللـة هـو الوجـه                
والوقـوف  . الدقـة الذي يتصل بغرضه أما املدرس فاآلية تفـرض عليـه           

عند كل كلمة وهلذا فإن تأثري الدرس رمبا كان أكـرب منـه يف احملاضـرة                

 .)٣(ألن املدرس يستطيع االندماج مع مستمعيه وأن يؤثر فيهم أكثر 

مـن حيـث   ، أن ينتهج احملتسب واحملتـسبة منـهجاً معينـاً يف الـدرس       .٤
ـ   ، التركيز على نوعية معينة مـن اآليـات أو األحاديـث           ق والـيت تتعل

                              
؛ الدعوة إىل اهللا ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف    ٤٥٨أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص: انظر)  ١(

  .٢٨٢ـ للدكتور توفيق الواعي ص
  .٢٨١الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف ـ للدكور توفيق الواعي صالدعوة إىل اهللا ـ : انظر)  ٢(
  .١١٣الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب حممد خري يوسف ص)  ٣(



 

   

  
 

 

 ، )١(أو تكون معاجلـة لظـاهرة فاسـدة يف اتمـع            ، مبشكلة اجتماعية 

وهذا يقتضي أن يكونا على صلة باألحـداث الـيت جتـري يف اتمـع               
وباملنكرات اليت حتصل يف جمتمعات النساء لبيـان حكـم الـشرع فيهـا              

 .وللتحذير من أخطارها وأضرارها على الفرد واتمع

  : ـ امللصقات٦

 الوسـائل اجليـدة يف االحتـساب فعنـدما يالحـظ            امللصقات من 
منكراً متفشياً بني جمموعة من النساء يف العمـل أو املدرسـة أو غـري ذلـك                 
ميكن استخدام هذه الوسيلة فتلصق ورقة أو ملصق معد خصـصياً فيـه آيـة               

. أو حديث شريف أو فتوى حول هذا املنكر وخيتـار مكانـاً يـراه اجلميـع               
احملتسبات بتوزيع بعـض امللـصقات الـصغرية الـيت          أو أن يقوم احملتسبون و    

   .)٢(فيها تبيان لذلك املنكر 

                              
  .١١٤املرجع السابق ص)  ١(
  .١٣١فقه الدعوة يف إنكار املنكر للشيخ عبداحلميد الباليل ص: انظر)  ٢(



  

   
  

 

 

  :الوسائل غري املباشرة: ثانياً

  : ـ اإلذاعــة١

وذلـك ألمهيـة    ، اإلذاعة تعد من الوسـائل املهمـة يف االحتـساب         
وتوجيـه مـشاعرهم الوجهـة الـيت        ، اإلعالم يف السيطرة على مجهور الناس     

وإن كانت غري ذلك فهـي ملـا وجهـت          ،  خرياً فخري  يراها املوجه إن كانت   

 ومما ال شك فيه إن لكل وسيلة من وسـائل اإلعـالم مقـدرة علـى        )١(إليه  

إال أن التجـارب   ، اإلقناع ختتلف بـاختالف املهمـة اإلقناعيـة واجلمهـور         
امليدانية تشري إىل أن االتصال املواجهي أكثـر مقـدرة علـى اإلقنـاع مـن                

   .)٢(ثر فاعلية من املطبوع واإلذاعة أك، اإلذاعة

  :ومما تتميز به اإلذاعة

وال حتـول بـني   ، أا ال حيتاج االستماع إليها جهداً عـضلياً أو عـصبياً           .١
فـيمكن للمـستمع أن     ، املستمع وأداء عمله وال سيما األعمال اليدويـة       

                              
  .٨٩ عبدرب النيب علي أبو السعود صالتخطيط للدعوة اإلسالمية وأمهيته تأليف: انظر)  ١(
مدخل إىل االتصال والرأي العام األسس النظرية واإلسهامات العربية للـدكتور عـاطف   : انظر)  ٢(

  .٢٧؛ اإلعالم والبيت املسلم للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص١٦١عديل العبدعبيد ص



 

   

  
 

 

بـل حـىت   ، يستمع إليها يف البيت أو مكان العمل يف املتجـر أو املـصنع     
ن النـزهات وميكن للمـرأة االسـتفادة مـن براجمهـا           يف الطريق وأماك  

  .)١(وهي تعمل يف مرتهلا إذ ذلك ال يعوقها عن عملها 

أا تعترب وسيلة اتصال قويـة تـستطيع الوصـول إىل خمتلـف األفـراد                .٢
واجلماعات واملناطق حيث يتغلب اإلرسال اإلذاعـي علـى الـصعوبات           

  .)٢(الطبيعية وغري الطبيعية

ماع إىل الراديو إىل معرفة القـراءة والكتابـة ممـا جيعلـه             ال حيتاج االست   .٣

  .)٣(وسيلة تناسب مجيع الفئات املتعلمة وغري املتعلمة 

فـال حيتـاج    ، تعد اإلذاعة أسهل وسائل االتصال من حيث االسـتخدام         .٤
كمـا أن ضـبط     .. استخدامه إىل معلومات معقدة كالتلفزيون والفيـديو      

لـذي يـستلزم ضـبط الـصوت        موجاته أسهل مقارنـة بـالتلفزيون ا      

                              
؛ اإلعـالم  ١٦٩يل العبدعبيـد ص مدخل إىل االتصال والرأي العام للدكتور عاطف عـد : انظر)  ١(

  .٦٠والبيت املسلم للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص
  .٦٠؛ اإلعالم والبيت املسلم ص١٦١مدخل إىل االتصال والرأي العام ص: انظر)  ٢(
  .١٦١مدخل إىل االتصال والرأي العام ص: انظر)  ٣(



  

   
  

 

 

  .)١(كما أنه يتميز بسهولة محله ونقله من مكان آلخر ، والصورة

أا تقوم بدور أساسي يف الدعوة للقيم اجلديـدة وتـدعيم القـيم الـيت                .٥
وتطـوير أمنـاط الـسلوك      ، ختدم التطور وتعريـة القـيم الـيت تعوقـه         

داة قويـة   فاإلذاعـة أ  . االجتماعي مبا يتناسب مع ظروف احلياة اجلديـدة       
يف أيدي أولئك الذين يريدون أن يغريوا من تفكـري اجلمـاهري وقيمهـا              
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ومعتقداا الـشائعة أو علـى األقـل           
أن حيملوها على إعـادة الـتفكري فيهـا ومناقـشة مـدى صـالحيتها               

  .)٢(وصدقها وفائدا 

 تعـد وسـيلة قويـة       لذا وبالنظر إىل ما سبق من ميزات اإلذاعة فهي        
بــل االســتفادة منــها يف التوجيــه ، ينبغــي للمحتــسبني عــدم إغفاهلــا

  .واالحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر، واإلصالح

  : ـ التلــفاز٢

التلفزيون يعترب من الوسائل املهمـة يف االحتـساب إذ هـو وسـيلة              

                              
  .١٧٣املرجع السابق ص: انظر)  ١(
  .١٧٥املرجع السابق ص: انظر)  ٢(



 

   

  
 

 

، حركـة اتصال مسعية بصرية تعتمد علـى الـصوت والـصورة امللونـة املت            
ويدعم استخدام الصوت والصورة امللونة الرسـالة التلفزيونيـة أيـاً كانـت             

فالرسالة اليت يتلقاهـا الفـرد مـن        ، إعالمية أو إعالنية أو تعليمية أو ترفيهية      
خالل حاستني تثبت أكثر من الرسالة الـيت يتلقاهـا عـن طريـق حاسـة                

حيـصل   مـن املعلومـات الـيت        ٨٨وقد أكدت بعض البحوث أن      . واحدة
 ١٣ والـسمع    ٧٥عليها الفرد مستمدة عـن طريـق حاسـيت البـصر            

وجتعل هذه اخلاصية اجلمـع بـني الرؤيـة والـصوت واحلركـة واللـون               

   .)١(التلفزيون أقرب وسيلة لالتصال املباشر 

فلـذا بإمكـان    ، وتكمن أمهية هذا اجلهاز يف كونه ال خيلو منه بيـت          
 تلك البيوت مجيعـاً يف عـرض مـا          الدعاة واحملتسبني الوصول بأصوام إىل    

  .لديهم من حق خاصة وإقبال الناس على مشاهدة التلفاز كبرية

وإن ترك الدعاة وأهل احلسبة هذا اجلهاز وغريه من وسـائل اإلعـالم             
ألن دعاة الباطل ماضـون يف غـيهم ويف     ، فسينتشر الباطل ويقل احلق   ، لغريهم

فهم لن يتوقفوا ، شاهد ومعلومعرض ما لديهم بشىت الصور واألساليب واألمر م       

                              
؛ اإلعـالم  ١٧٥مدخل إىل االتصال والرأي العام للدكتور عاطف عـديل العبدعبيـد ص  : انظر)  ١(

  .٧٤والبيت املسلم للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص



  

   
  

 

 

وقد أوصى مساحة الشيخ عبدالعزيز بن      . بانتظار الدعاة وأهل احلسبة حىت يأتون     
باز رمحه اهللا باستغالل وسائل اإلعالم واملشاركة فيها لبيان احلق للناس فقـال             

كما أن على علمائنا أن ال ميتنعوا من إيـضاح احلقـائق بالوسـائل              : (مساحته
بل يتوالها  ،  يدعوا هذه الوسائل للجهلة واملتهمني وأهل اإلحلاد       وأال، اإلعالمية

وأن يوجهوها على الطريقة اإلسالمية حـىت ال        ، أهل الصالح واإلميان والبصرية   
كمـا وأن علـى     ، رجاالً أو نساء  ، يكون فيها ما يضر املسلمني شيباً أو شباناً       

لفـاز ريثمـا يتوالهـا      العلماء أن يقدموا للناس إجابات وافية حول ما يبثه الت         

   .)١(...) الصاحلون

  : ـ الفيديـو٣

ال شك أن الفيديو يعد وسيلة مهمة من وسـائل االحتـساب فهـو              
مثل التلفاز وسيلة اتصال مسعية بصرية وقد قلنـا أن الرسـالة الـيت يتلقاهـا                

الفرد من خالل حاستني تثبت أكثر من الرسالة الـيت يتلقاهـا عـن طريـق                
  .حاسة واحدة

                              
حممد بعد .  مجع د٢٧١ ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .الشويعر



 

   

  
 

 

إىل ذلك أن الفيديو ميكن أن يعرض فيـه مـاال يعـرض يف              ويضاف  
 إذ وسائل اإلعالم تـشترط شـروطاً معينـة يف الـربامج             )١(وسائل اإلعالم   

أمـا يف الفيـديو فباإلمكـان التنـوع يف          ، وكذلك تلزم بوقت حمدد   ، املعدة
وبالنسبة للمتلقي فإنـه يـستطيع عـرض مـا          . الربامج وكذلك الوقت متاح   

أيـضاً  ، وهـذا مـا ال يتـوفر يف التلفـاز          . )٢(الذي يناسبه   يريد يف الوقت    
ـ       رض فيـشاهدها إذا رغـب أكثـر مـن          بإمكانه التحكم يف املادة اليت تع

  .)٣(مرة

ومن مميزاا بالنسبة للمتلقي إمكانية استعارة شـريط الفيـديو كمـا            
أيضاً إتاحة فرصـة الـتعلم بالـسرعة الـيت          ، هو احلال عند استعارة الكتاب    

درة كل فرد وظروفه مما يساعد يف حتقيق مبـدأ الفـروق الفرديـة              تناسب ق 
   .)٤(بني األشخاص 

لذا جيب عدم إغفال هذه الوسـيلة واسـتغالهلا اسـتغالالً جيـداً يف              
واالحتساب على منكـرات النـساء مـن خـالل          ، الدعوة إىل اهللا عز وجل    

كـذلك  و، اإلعداد اجليد للربامج والتنوع فيها مبا يناسب وجيـذب املـشاهد          
ال بد مع هذا كله إجياد شركات منتجـة تتـوىل إنتـاج وتـرويج وعمـل                 

                              
  .٢٦٧عاطف عديل العبدعبيد ص. للدكتور. ل والرأي العاممدخل إىل االتصا: انظر)  ١(
  .٢٦٧املرجع السابق ص: انظر)  ٢(
  .٢٦٨املرجع السابق ص: انظر)  ٣(
  .٢٦٩املرجع السابق ص: انظر)  ٤(



  

   
  

 

 

الدعايات الالزمة حىت تلقى مثـل هـذه األشـرطة رواجـاً بـني النـاس                
فالدعاية هلا أثر كبري يف إقبال الناس عليها إذ عـدت الدعايـة فنـاً مـستقالً                 

قبـول  يهدف إىل التأثري والسيطرة واإلحلاح الذي يـسعى إىل الترغيـب يف             
   .)١(وجهات نظر الداعية وآرائه وأفكاره ومعتقداته 

  : ـ شريط الكاسيت٤
شريط الكاسيت وسيلة اتصالية مهمة إذ هـو كاملـذياع يف املرتبـة             

 )٢(الثالثة من حيث القدرة على اإلقناع بعد االتـصال الشخـصي والتلفـاز              
   .)٣(فهو أكثر قدرة على اإلقناع من الوسائل املطبوعة

ز به شريط الكاسيت رخـص مثنـه وهـو يتفـوق علـى              ومما يتمي 
يف ، التلفــاز بأنــه ميكــن أن يــصاحب النــاس يف رحالــم يف الــسيارة

والكاسـيت  . والرحالت القصرية داخـل املـدن     ، الرحالت الطويلة كالسفر  
وجد عناية من قبل املهـتمني فنجـد انتـشاراً كـبرياً لألشـرطة املفيـدة                

وميكـن  .. عظ وإرشـاد وفتـاوى وغـريه     وو، واملتنوعة ما بني دروس علمية    

                              
  .٢١املرجع السابق ص: انظر)  ١(
  .٢٧اإلعالم والبيت املسلم للدكتور فهمي قطب الدين النجار ص: انظر)  ٢(
؛ اإلعـالم  ١٦١ل إىل االتصال والرأي العام للدكتور عاطف عـديل العبدعبيـد ص  مدخ: انظر)  ٣(

  .٢٧والبيت املسلم      ص



 

   

  
 

 

للدعاة واحملتسبني املسامهة يف هذه الوسيلة من حيـث اإلعـداد واملـشاركة             
الفعلية بإعداد الـربامج أو التـسجيل أو بـأي صـورة مـن الـصور إذ أن         
الشريط حىت يصل للمتلقي مير مبراحل عديدة مـن إعـداد وتنفيـذ ودعايـة            

منـهم عملـه هللا عـز وجـل         وكل هذا إذا أخلص كل عامـل        .. وتسويق
  .يكون بذلك حمتسباً قد أدى دوراً  يف عملية االحتساب

وقد قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز رمحـه اهللا عمـن يقـوم               
ال شـك أن    : (بتسجيل أشرطة الكاسـيت بغـرض الـدعوة واالحتـساب         

كـل  ، واملواعظ واألحاديـث املفيـدة    ، احلرص على تسجيل املقاالت النافعة    
وعليـه يف ذلـك     ، ومن فعل ذلك لنفع األمة فهو مـأجور       ، لألمةذلك مفيد   

   .)١(...) الصرب واالحتساب

أيضاً ميكن استخدام هذه الوسيلة عـن طريـق املـشاركة بتوزيعهـا             
إذا باإلمكان عند مالحظة انتـشار منكـر معـني يف           . كنوع من االحتساب  

نكـار  وكـذلك ميكـن أن حيـل حمـل اإل         ، حميط ما توزيع األشرطة املناسبة    
املباشر بالقول ملن ال يستطيع أو ال حيـسن ذلـك بإهـداء شـريط لفاعلـة                 

                              
حممد بـن  . مجع د٧٧ ص٥جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .سعد الشويعر



  

   
  

 

 

  .املنكر فرمبا تكون هدايتها بسبب مساع ذلك الشريط

ويف سؤال وجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز رمحـه اهللا هـل              
الـشريط  ، نعـم : (يعد إهداء الشريط من الدعوة إىل اهللا أجـاب رمحـه اهللا           

إذا أهديتـه إىل    ، وف حبـسن العقيـدة وسـعة العلـم        إذا كان من عامل معر    

مـن دلّ علـى     ": أخوانك فقد أحسنت ولك مثل أجره؛ لقـول الـنيب           

   .)٢( ))١("خري فله مثل أجر فاعله

  : ـ الكتـاب٥

 ٤٩عرف الكتاب بأنه مطبوعة غري دورية تتكون علـى األقـل مـن              

   .)٣(صفحة فيما عدا صفحات الغالف 

وقبل اإلسالم بـاآلف الـسنني فاعتنـت        ، اًولقد عرف الكتاب قدمي   

                              
مبركوب وغريه حـديث  باب فضل إعانة الغازي يف سبيل اهللا ، أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة)  ١(

  .١٥٠٦ ص٢ج) ١٨٩٣(ـ    ) ١٣٣(رقم 
حممد بـن  . مجع د. ٦٩ ص٦جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ٢(

  .سعد الشويعر
الناشـر مكتبـة األجنلـو    . ١٥وسائل االتصال نشأا وتطورها تأليف خليل صابات ص: انظر)  ٣(

  .م١٩٩٦الطبعة السابعة . املصرية



 

   

  
 

 

رهـا اإلنـسان لتكـون مـساعداً        به كثري من األمم فهـو األداة الـيت ابتك         

  .)١(لفكره

ومما يتميز به الكتاب أنـه الوسـيلة الـيت متـنح حريـة االختيـار                
  ..وللمكان، وللزمان، والتمييز واالنتقاء للفكر

ـ            رى إذ ميكـن    وهو إعالم يدوم أكثر من غريه مـن الوسـائل األخ

   .)٢(الرجوع إليه ومراجعته والتفكري فيه 

فيمكن استغالل الكتاب كوسيلة مهمـة مـن وسـائل االحتـساب            
فيـتم مـن خاللـه بيـان أحكـام          ، على منكرات النساء يف العصر احلاضر     

وكـذلك  ، وبيان ما حتتاجه املرأة املسلمة من أحكـام خاصـة ـا           ، اإلسالم
 من القـضايا الـيت مهـا مـن أجـل            ميكن من خالله طرح ومناقشة كثري     

تكوين فكري سليم يساعد املرأة املسلمة علـى مواجهـة اهلجمـة الـشرسة              
  .وهو جمال واسع والقضايا اليت ميكن طرحها كثرية. اليت تتعرض هلا

  

                              
؛ اإلعالم والبيت املسلم للدكتور فهمـي قطـب الـدين النجـار     ١٥املرجع السابق ص: انظر)  ١(

  .١٣٢ص
  .١٣١اإلعالم والبيت املسلم ص: انظر)  ٢(



  

   
  

 

 

  : ـ الصحيفــة٦

مطبـوع دوري ينـشر األخبـار الـسياسية         : (عرفت الصحيفة بأا  
اخل ويـشرحها   .. افيـة والعلميـة والتقنيـة     واالقتصادية واالجتماعيـة والثق   

   .)١()ويعلق عليها

والصحافة باملعىن الذي نفهمه اليـوم ظهـرت يف أوروبـا يف القـرن              
وبعـد أن   ،اخلامس عشر بعد اختراع الطباعة بـاحلروف املعدنيـة املنفـصلة          

شعر الناس باحلاجة امللحة إىل األخبار املطبوعة الـيت تطلعهـم علـى أهـم               

   .)٢(ية والعاملية األحداث احملل

ومن وظـائف الـصحيفة التـأثري       ، وهي زاد يشمل املثقفني وغريهم    
، على الرأي العام وتوجيهـه عـن طريـق النـشر للمعلومـات واألفكـار              

وقد تكـون غايتـها خـرية وقـد         ، وأسلوب تفسري األخبار أو التعليق عليها     

   .)٣(تكون غري ذلك فهي حسب مبادئ وعقائد اجلهات اليت متوهلا 

                              
  .٧٥وسائل االتصال نشأا وتطورها خلليل صابات ص: انظر)  ١(
  .٧٥املرجع السابق ص: انظر)  ٢(
  .١١٦كتور فهمي قطب الدين النجار صاإلعالم والبيت املسلم للد: انظر)  ٣(



 

   

  
 

 

فينبغـي علـى   ، ومن هنا تكمن أمهيتها وخطورا يف نفـس الوقـت        
الدعاة واحملتسبني واحملتسبات استغالهلا وال تتـرك لآلخـرين ممـن أسـاءوا             

  .استغالهلا

فالواجـب علـى    : (قال مساحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رمحـه اهللا         
بـل جيـب   ، وأن ال يكون أهل الباطل أنـشط منـهم  ، أهل العلم أن ينشطوا  

كونوا أنشط من أهل الباطل يف إظهـار احلـق والـدعوة إليـه أينمـا                أن ي 
وترك الكـالم للفـاجر واملبتـدع       ، فال جيوز ألهل العلم السكوت    ... كانوا

، ومـن أسـباب انتـشار الـشر والبـدع         ، فإن هذا غلط عظـيم    ، واجلاهل

   .)١(... )وخفاء السنة، واختفاء اخلري وقلته

ف تقـدم اخلـري للنـاس       وتكون مشاركة أهل احلسبة بإنشاء صـح      
بطرق جذابة تنافس فيه غريها من الصحف األخرى فـال بـد مـن مزامحـة            

وتوفري البديل املناسب للناس مـن أجـل صـرفهم عـن تلـك         ، أهل الباطل 
  .الصحف اهلدامة

أيضاً ميكن هلم املشاركة بالكتابة فيختار احملتسب مـن املواضـيع مـا             

                              
حممد بـن  . مجع د. ٦٧ ص٦جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج)  ١(

  .سعد الشويعر



  

   
  

 

 

ل املنحـرف واملعـوج مـن       يالمس حاجة الناس وميس قضايا احليـاة فيعـد        

 ويكون أيضاً باإلنكار فـإذا مـا رأى منكـراً سـواء             )١(احنرافات اجلماهري   

يف الصحف أو يف غريها أن يكتب راداً موضحاً ومبيناً وهـذا لــه فوائـد                
أيضاً يكون قـد بـين احلـق للنـاس حـىت ال             . مجة فهو قد أعذر باإلنكار    

كـذلك ومبثـل هـذه الـردود     . يلتبس الباطل على من ليس لديه علم كاف     
خاصة إذا كان األمر منظماً حبيـث يتفـق هـو وجمموعـة مـن احملتـسبني          
بالكتابة لإلنكار ويقوموا بإرسال مقاالت استنكار لـذلك املنكـر ممـا قـد              
حيرك أيضاً اآلخرين لإلنكار مبقاالت مـشاة األمـر الـذي جيعـل اجلهـة               

قـاف املنكـر أو     صاحب املنكر أن تضطر أمـام اسـتهجان اجلمهـور إلي          

   .)٢(االعتذار عنه 

  .لذا فهي وسيلة مهمة ينبغي أال تغفل بل ال بد من العناية ا

  : ـ النشـرة٧

نـشر الثـوب    . والنشر خالف الطـي   . من نشر ينشر نشراً   : النشرة

                              
  .٨٨كيف ندعو الناس لعبدالبديع صقر ص: انظر)  ١(
  .١٢٨فقه الدعوة يف إنكار املنكر للشيخ عبداحلميد الباليل ص: انظر)  ٢(



 

   

  
 

 

واملَنـشور مـن كُتـب      . بسطه وصحف منـشرة   : وحنوه ينشر نشراً ونشره   
  .ما كان غري خمتوم: السلطان

رشرِ : والنه بالـضم         . إذاعة اخلَبرـشنبالكـسر وي هـِشرنه يرشوقد ن :

رشتاِب . أذاعه فانةٌ ِلِغلْماِن الكُتِكتاب ناشري١(والت(.   

وهي أحد أنواع الكتابة فهي عبـارة عـن رسـالة صـغرية تكـون               
 الواحـدة املطبوعـة علـى       منشورة ال يتجاوز عدد صفحاا عادة الـصفحة       

   .)٢(الوجهني وهي إحدى وسائل االحتساب والدعوة 

وتستخدم النشرة يف بيـان كـثري مـن األحكـام الـشرعية سـواء        
وفيها تصحيح ملا يقـع فيـه النـاس         ، املتعلقة بالعقيدة أو العبادة أو األخالق     

من األخطاء وذلك بشكل خمتصر وواضح ألـا موجهـة لكافـة الفئـات              
وممـا متتـاز بـه النـشرة صـغر          ، تعلمة تعليماً عالياً أو دون ذلـك      سواء امل 

حجمها حيث تكون قراءا للناس ميسورة بسبب كوـا ال تأخـذ منـهم              
وعـادة يكـون    ، وقتاً كبرياً إذ أننا يف زمن كثرت فيه الوسـائل وتعـددت           

                              
؛ القـاموس  ٥٢٤ ص٧؛ تاج العروس من جواهر القـاموس ج ١٨٥ ص٦لسان العرب ج: انظر)  ١(

  .٦٢٠احمليط ص
  .٨٧أسس الدعوة وآداب الدعاة للشيخ أيب بكر جابر اجلزائري ص: انظر)  ٢(



  

   
  

 

 

   .)١(إقبال الناس على الوسائل اليت ال تتطلب جهداً عضلياً أو عصبياً 

حيـث يقبـل بعـض      ،  مكلفة مادياً مما يساهم يف انتشارها      وهي غري 
احملتسبني واحملتسبات وراغيب اخلـري علـى شـراء كميـات كـبرية منـها               

  .وتوزيعها

وتكون مسامهة أهل احلـسبة يف هـذه الوسـيلة أمـا عـن طريـق              
فهـي تـؤدي رسـالة      ، فإن مل يتيسر فعن طريـق التوزيـع       ، التأليف والنشر 

االحتساب على مجاعـة كـبرية مـن النـاس عـن            احملتسب إذ ا يستطيع     
، واملـدارس واجلامعـات   ، طريق توزيعها يف أمـاكن جتمعـام كاملـساجد        

  .واستراحات املستشفيات وغريها

  : ـ اإلنترنــت٨

ينبغي للمسلم أن يطرق كل طريق يوصل إىل غايته يف هداية الناس 

 :  يقولفاهللا سبحانه وتعاىل. خاصة وأن وسائل الدعوة ليست توقيفية  

                              
؛ اإلعالم والبيت املـسلم  ١٦٩مدخل إىل االتصال والرأي العام للدكتور عاطف عديل ص: انظر)  ١(

  .٦٠النجار صللدكتور فهمي قطب الدين 



 

   

  
 

 

                      ...  )١(.  

 يـدعو النـاس بعـدة    فكـان الـنيب   ، فلم حيدد وسيلة للـدعوة    

وهكذا كان يبعث الـدعاة إىل أقاصـي الـبالد وأطرافهـا دون أن              ، وسائل
وسائل يستعملوا فكانوا يـدعون النـاس مبـا تيـسر هلـم مـن               حيدد هلم   

والرسـائل وغريهـا ممـا كـان        ، واجللسات، واحملاضرات، وسائل كاخلطب 

   .)٢(متاحاً هلم يف ذلك العصر 

وهـي  ، ويف عصرنا هذا استجدت وسائل مل تكن معروفة مـن قبـل           
د مـن   أجدى نفعاً من غريها إذ سبق وذكرت أن الرسالة اليت يتلقاهـا الفـر             

خالل حاستني تثبت أكثر من الرسالة الـيت يتلقاهـا عـن طريـق حاسـة                

   .)٣(واحدة 

ومن الوسائل اجلديدة وسيلة عظيمة النفع كـبرية األثـر يف الـدعوة             
  :ومن مميزات هذه الوسيلة. إىل اهللا هي اإلنترنت

                              
  .١٠٤: اآلية، سورة آل عمران)  ١(
حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر لفضيلة الشيخ عبداهللا بـن عبـدالرمحن   : انظر)  ٢(

  .٩٢اجلربين ص
  .١٧٥مدخل إىل االتصال والرأي العام للدكتور عاطف عديل العبدعبيد ص: انظر)  ٣(



  

   
  

 

 

ويف ، بل تعم مجيـع فئـات اتمـع       ، أا ال ختص فئة معينة أو فرداً معيناً        .١
ن وعلم وفن جتد مواقع خاصـة بـه ممـا يـوفر جهـداً ووقتـاً                 كل شأ 

وأيضاً جيعل دعوة الداعية املعروضـة مـن خاللـه متاحـة            . ملستخدميه
 .للجميع

وردود األفعـال   ، مقنعة بعيـدة عـن اإلثـارة      ، أيضاً هي وسيلة حيادية    .٢
، واالنفعاالت اليت ترافق عـادة الـدعوة املباشـرة لألفـراد واتمعـات       

بل وديانتـه وعقيدتـه جيلـس وهـو         ، كان اجتاهه وأفكاره  فالفرد مهما   
يستعرض األديـان والفـرق والـدعوات عامـة         ، مرتاح نفسياً يف غرفته   

فيختـار مـا يـشاء      .. دوء وبـسرعة  .. وقناعاا، ويستعرض حججها 

  .)١(وباقتناع تام 

واألمم مجيعاً أدركت أمهيته فكل أهـل ملـة وعقيـدة وفرقـة قـد               
وقـد أشـارت    . لـى اإلنترنـت لعـرض أفكـارهم       جعلوا هلم موقعـاً ع    

اإلحصاءات أن املواد الدينية حتتل مساحات واسـعة وأكـرب مـن أي مـواد              
   .)٢(أخرى وأا حتظى بإقبال كبري 

                              
  .١٠٤ للدكتور فهمي قطب الدين النجار صاإلعالم والبيت املسلم: انظر)  ١(
  .١٠٤املرجع السابق ص: انظر)  ٢(



 

   

  
 

 

وأهل الرسالة اخلالدة الصاحلة لكل زمان ومكان ، لذا فأهل احلق
  : املأمورون شرعاً بتبليغ رساالت اهللا إىل الناس بقوله تعاىل  

                          )١(.   

ميـدح تبـارك   : (يقول اإلمام ابـن كـثري يف تفـسري هـذه اآليـة           
 :وتعــاىل            ــاأي إىل خلقــه ويؤدو  

وسيد الناس يف هذا املقام بل ويف كـل مقـام حممـد رسـول اهللا                .. ابأمانا
               فإنه قام بأداء الرسالة وإبالغها إىل أهل املـشارق واملغـارب إىل مجيـع 

أنواع بين آدم وأظهر اهللا كلمتـه ودينـه وشـرعه علـى مجيـع األديـان                 
   .)٢() مث ورث مقام البالغ عنه أمته من بعده... والشرائع

ورون بتبليغ رسـاالت اهللا هـم أوىل النـاس باالسـتفادة           فهؤالء املأم 
من هذه الوسيلة املهمـة يف دعـوة النـاس وعـدم تـرك املكـان شـاغراً                 

ويف جمـال دعـوة املـرأة واالحتـساب        ، هذا بصفة عامـة   ، لآلخرين لشغله 
على منكراا كان ال بد من طـرق هـذا اـال واالسـتفادة مـن هـذه                  

دت اهلجمة الشرسة علـى املـرأة املـسلمة         الوسيلة خاصة وحنن يف زمن اشت     
  .لتغريبها وبلبلة أفكارها والنيل منها

                              
  .٣٩: اآلية، سورة األحزاب)  ١(
  .٤٧٣ ص٣تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ٢(



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

   

  
 

 

لقد مت عرض عدد من الوسائل علـى عينـة احملتـسبني واحملتـسبات              
مها يف االحتـساب علـى النـساء يف         ملعرفة آراؤهم حول مـدى اسـتخدا      

  :وقد قسمت الوسائل إىل قسمني. العصر احلاضر
  :وتشتمل على الوسائل التالية: أ ـ وسائل مباشرة

 .اإلنكار املباشر بالقول .١

 .اإلنكار باليد .٢

 .اخلطبة .٣

 .احملاضرة .٤

 .الدرس .٥

 .امللصقات .٦

  :وتشتمل على الوسائل التالية: ب ـ وسائل غري مباشرة
 .اإلذاعة .١

  .ازالتلف .٢
 .الفيديو .٣

 .شريط الكاسيت .٤

 .الكتاب .٥



  

   
  

 

 

 .الصحيفة .٦

 .النشرة .٧

 .اإلنترنت .٨

يوضح آراء عينة احملتـسبني واحملتـسبات حـول         ) ٢٧(واجلدول رقم   
  :هذه الوسائل وقد جاءت النتائج كالتايل



 

   

  
 

 

  
 )٢٧(اجلدول رقم 

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول الوسائل املستخدمة يف احلسبة 
 صر احلاضر على النساء يف الع

 اموع دري أال  رفض متاماًأ غري موافق موافق موافق جداً
 الوسائل م

  ك  ك  ك  ك  ك  ك

  الوسائل املباشرة- أ

 ١٠٠ ١٤٩ ٣ ٥ ١ ١ ٧ ١١ ٤٥ ٦٧ ٤٤ ٦٥ اإلنكار بالقول ١

 ١٠٠ ١٤٥ ٥ ٧ ٢٣ ٣٤ ٤٦ ٦٥ ٢١ ٣١ ٥ ٨ اإلنكار باليد ٢

 ١٠٠ ١٤٩ ٣ ٤ - - ٣ ٥ ٤٤ ٦٥ ٥٠ ٧٥ اخلطبة ٣

 ١٠٠ ١٥٠ ١ ٢ - - - - ٣٦ ٥٣ ٦٣ ٩٥ احملاضرة ٤

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ - - ١ ١ ٥٠ ٧٥ ٤٨ ٧٢ الدرس ٥

 ١٠٠ ١٤٧ ٢ ٣ - - ١ ٢ ٥١ ٧٥ ٤٦ ٦٧ امللصقات ٦

  الوسائل غري املباشرة-ب

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٤٠ ٦٠ ٥٧ ٨٤ اإلذاعة ١

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ٢ ١ ٢ ٤ ٦ ٣٦ ٥٤ ٥٨ ٨٥ التلفاز ٢



  

   
  

 

 

 ١٠٠ ١٤٩ ٢ ٣ ١ ٢ ٥ ٧ ٤٢ ٦٣ ٥٠ ٧٤ الفيديو ٣

 ١٠٠ ١٤٩ - - ١ ٢ ١ ١ ٣٤ ٥٠ ٦٤ ٩٦ شريط الكاسيت ٤

 ١٠٠ ١٤٩ - - - - ١ ٢ ٤٠ ٦٠ ٥٩ ٨٧ الكتاب ٥

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ ١ ٢ ١ ١ ٤٧ ٧٠ ٥٠ ٧٥ الصحيفة ٦

 ١٠٠ ١٤٨ ١ ١ ١ ١ ١ ٢ ٤٦ ٦٩ ٥١ ٧٥ النشرة ٧

 ١٠٠ ١٤٧ ٥ ٨ ٢ ٣ ٣ ٤ ٤١ ٦٠ ٤٩ ٧٢ اإلنترنت ٨

  :الوسائل املباشرة: أوالً
  : ـ اإلنكار املباشر بالقول١

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من العينة موافقتهم بدرجـة       ٤٤أبدى  
ووافقهـم  ، اإلنكار بالقول يستخدم ضمن وسـائل احلـسبة علـى النـساء           

) عـدم موافقتـهم    (٧بينمـا أبـدى     ٤٥) موافـق (على ذلك بدرجة    
  ).بال أدري(فضلوا اإلجابة  فقد ٣أما ). رفضهم لذلك (١و

 من ٨٩بلغت نسبة من يوافقون على وسيلة اإلنكار املباشر بالقول 
  . العينة

  : ـ اإلنكار باليد٢
علـى أن وسـيلة اإلنكـار       ) بغري موافق ( من أفراد العينة     ٤٦أجاب  

 ٢٣وأجـاب   ، باليد من الوسائل اليت تستخدم يف احلـسبة علـى النـساء           



 

   

  
 

 

بينما جاءت املوافقـة علـى اسـتخدامها مـن          ، امهاالستخد) بالرفض التام (
 ٥وفـضل   ) موافـق جـداً   ( بدرجـة    ٥و، )موافـق ( بدرجة   ٢١قبل  

  ).بال أدري(اإلجابة 
بلغت نسبة من ال يوافقون على استخدام وسـيلة اليـد يف اإلنكـار              

  . من العينة٦٩على النساء 
  : ـ اخلطبة٣

) موافـق جـداً   (رجـة    من أفراد العينة باملوافقة بد     ٥٠جاءت إجابة   
وأيـدهم يف   ، على أن اخلطبة تستخدم كوسـيلة يف احلـسبة علـى النـساء            

 ٣وفـضل   ، )بغـري موافـق    (٣بينما أجاب   ، ٤٤) موافق(ذلك بدرجة   
  ). بال أدري(اإلجابة 

بلغت نسبة من يوافقـون علـى اسـتخدام اخلطبـة كوسـيلة مـن         
 مـن   ٩٤وسائل االحتساب على منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر             

  .العينة
  : ـ احملاضـرة٤

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقه بدرجة       ٦٣يرى  
ويـوافقهم علـى    ، احملاضرة تستخدم كوسيلة يف االحتساب علـى النـساء        

أو ) ال يوافـق  (وال يوجـد بينـهم مـن        ، )موافق( بدرجة   ٣٦الرأي نفسه   
  ).ال أدريب( فقد آثروا اإلجابة ١أما ، هذا الرأي) يرفض(



  

   
  

 

 

 يوافقـون يف عـد احملاضـرة    ٩٩نرى أن غالبية العينـة ونـسبتهم        
  .إحدى وسائل االحتساب على النساء

  : ـ الدرس٥
علـى أن الـدرس     ) موافـق ( من أفراد العينـة بدرجـة        ٥٠يوافق  

ويشاطرهم الـرأي نفـسه بدرجـة       ، يستخدم كوسيلة يف احلسبة على النساء     
ـ ،  من العينـة   ٤٨) موافق جداً (  ١وفـضل   ، ١ا يعـارض ذلـك      بينم

  ).بال أدري(اإلجابة 
بلغت نسبة من يوافقـون علـى أن الـدرس يعـد أحـد وسـائل                

  . من العينة٩٨االحتساب على النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ امللصقات٦

علـى أن   ) موافـق ( من أفراد العينة موافقتـهم بدرجـة         ٥١أبدى  
وأيـدهم  ،  النـساء  امللصقات تستخدم كوسيلة من وسائل االحتساب علـى       

عـدم  ( فقـط    ١بينمـا أبـدى     ، )موافـق جـداً   ( بدرجة   ٤٦يف ذلك   
  ).بال أدري (٢وأجاب ، )املوافقة

بلغت نسبة من يوافقون على اسـتخدام امللـصقات كوسـيلة مـن             
  . من أفراد العينة٩٧وسائل االحتساب 



 

   

  
 

 

  :الوسائل غري املباشرة: ثانياً
  : ـ اإلذاعــة١

علـى أن   ) موافق جـداً  (عينة باملوافقة بدرجة     من أفراد ال   ٥٧أجاب  
وأيـدهم يف ذلـك     ، اإلذاعة تستخدم كوسيلة من وسائل احلسبة على النساء       

بالرفض  (١و) بعدم املوافقة  (١بينما خالفهم الرأي    ، ٤٠) موافق(بدرجة  
  ).بال أدري( فقد أجابوا ١أما ، )التام

ـ            يلة مـن   بلغت نسبة من يوافقون علـى اسـتخدام اإلذاعـة كوس
  . من العينة٩٧وسائل االحتساب على النساء 

  : ـ التلــفاز٢
) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجـة        ٥٨جاءت إجابة   

ويـشاطرهم  ، على أن التلفاز يستخدم كوسـيلة يف احلـسبة علـى النـساء            
، )بعـدم املوافقـة    (٤بينمـا أجـاب     ، ٣٦) موافق(الرأي نفسه بدرجة    

  ).بال أدري (١و، )بالرفض (١و
بلغت نسبة من يوافقون علـى عـد التلفـاز وسـيلة مـن وسـائل           

  . من العينة٩٤االحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ الفيديـو٣

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥٠يرى  



  

   
  

 

 

ـ    ، الفيديو يستخدم كوسيلة يف احلسبة على النساء       ذا الـرأي   ويؤيـدهم يف ه
٤٢   ال يوافـق عليـه    (بينمـا   ، )موافـق ( بدرجة (٥ ،) ١) ويرفـضه ،

  ).بال أدري( اإلجابة ٢وفضل 
بلغت نسبة من يوافقون يف عد الفيـديو أحـد وسـائل االحتـساب              

  . من العينة٩٢على النساء يف العصر احلاضر 
  : ـ شريط الكاسيت٤

شـريط  علـى أن    ) موافـق ( من أفراد العينـة بدرجـة        ٦٤يوافق  
ويؤيـدهم يف هـذا   ، الكاسيت يستخدم كوسيلة يف احلـسبة علـى النـساء       

 ١) ويرفـضه (، ١) ال يوافـق عليـه    (بينما  ، ٣٤) موافق(الرأي بدرجة   
  .من العينة

بلغت نسبة من يوافقون على أن شـريط الكاسـيت أحـد وسـائل              
  . من العينة٩٨االحتساب على النساء يف العصر احلاضر 

  : ـ الكتـاب٥
علـى  ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٥٩ى  أبد

ويـوافقهم علـى هـذا      ، أن الكتاب يستخدم كوسيلة يف احلسبة على النساء       
  . فقط١من ) عدم املوافقة(بينما جاءت ، ٤٠) موافق(الرأي بدرجة 

بلغت نسبة من يوافقون على أن الكتاب يعـد وسـيلة مـن وسـائل       



 

   

  
 

 

  . من العينة٩٩ العصر احلاضر االحتساب؛ على النساء يف
  : ـ الصحيفــة٦

علـى  ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٥٠أجاب  
وأيـدهم يف رأيهـم     ، أن الصحيفة تستخدم كوسيلة يف احلسبة على النـساء        

) بعـدم املوافقـة    (١بينمـا أجـاب     ، )موافق( من العينة بدرجة     ٤٧هذا  
  ). أدريبال (١و، )بالرفض التام (١و

كانت نسبة من يوافقون علـى أن الـصحيفة تعـد مـن وسـائل               
  . من العينة٩٧االحتساب 

  : ـ النشـرة٧
علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٥١يرى  

ويـشاطرهم الـرأي نفـسه      ، النشرة تستخدم كوسيلة يف احلسبة على النساء      
 ١و، علـى ذلـك   ) ملوافقـة عدم ا  (١بينما يرى   ، ٤٦)   موافق(بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجابوا ١أما ، )يرفضونه متاماً(
بلغت نسبة من يوافقون علـى اسـتخدام النـشرة كوسـيلة مـن               

 مـن   ٩٧وسائل االحتساب على منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر             
  .العينة

  



  

   
  

 

 

  : ـ اإلنترنــت٨
ـ ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٤٩أبدى   ى عل

وأيـدهم يف رأيهـم     ، أن اإلنترنت يستخدم كوسيلة يف احلسبة على النـساء        
 ٢و) عـدم موافقتـهم    (٣وأبـدى   ، )موافـق ( منهم بدرجـة     ٤١هذا  

  ).بال أدري( اإلجابة ٥وآثر . هلذا الرأي) رفضهم(
بلغت نسبة من يوافقون على عـد اإلنترنـت وسـيلة مـن وسـائل       

  . من العينة٩٠ر االحتساب على النساء يف العصر احلاض



 

   

  
 

 

مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول الوسائل املباشرة 
  املستخدمة يف احلسبة على النساء باختالف اجلنس

  
  )٢٨(اجلدول رقم 

  
  

متوسط 
 الفرق

القيمة 
 االحتمالية

 "ت"قيمة 
االحنراف 
 املعياري

   اجلنس التكرار املتوسط

 - ذكر ٤٢ ٤,٢٤ ٠,٣٦
٠,٠٠٨ 

٠,٩٠٦ ٠,٣٦٧ 
  أنثى  ٨٩  ٤,١٦  ٠,٥٢

الوسائل املباشرة 
املستخدمة يف 

  احلسبة على النساء

  



  

   
  

 

 

  )٢٩(اجلدول رقم 
  

مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول الوسائل غري املباشرة 
  املستخدمة يف احلسبة على النساء باختالف اجلنس

  
متوسط 
 الفرق

القيمة 
 االحتمالية

 "ت"قيمة 
اف االحنر

 املعياري
   اجلنس التكرار املتوسط

 ذكر ٤٢ ٤,٣٦ ٠,٥٦

- ١,٤٦٤ ٠,١٤٦ ٠,١٤ 
  أنثى  ٨٩  ٤,٥١  ٠,٥١

الوسائل غري 
املباشرة 

املستخدمة يف 
احلسبة على 

  النساء

  

أعاله اختالف آراء عينة احملتسبني     ) ٢٩(و  ) ٢٨(يوضح اجلدوالن رقم    
لى النساء، وقد جاءت نتائج     واحملتسبات حول الوسائل املستخدمة يف احلسبة ع      

التحليل بعدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني آراء اجلنسني حول            
الوسائل املباشرة وغري املباشرة، التـي تستخدم يف احلسبة على النساء، وقـد            

  .جاءت موافقة اجلميع على استخدامها بدرجة كبرية



 

   

  
 

 

على النساء يف العصر احلاضر ترتيب الوسائل املباشرة املستخدمة يف احلسبة 
  حسب املتوسط واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات

  
  )٣٠(اجلدول رقم 
  

 الترتيب
االحنراف 
 املعياري

 م الوسائل املتوسط

 ١ احملاضرة ٤,٥٩ ٠,٦٤ األول

  ٢  الدرس  ٤,٤٦  ٠,٥٩  الثاين
  ٣  اخلطبة  ٤,٣٩  ٠,٧٩  الثالث
  ٤  امللصقات  ٤,٣٨  ٠,٧٢  الرابع

  ٥  اإلنكار بالقول املباشر  ٤,٢٥  ٠,٨٨  اخلامس
  ٦  اإلنكار باليد  ٢,٩٩  ٠,٩٣  السادس

  



  

   
  

 

 

أعاله ترتيب الوسائل املباشرة املستخدمة يف ) ٣٠(يوضح اجلدول رقم 
على أن الوسائل ) موافق جداً(احلسبة على النساء، وقد جاءت املوافقة بدرجة 

  :تخدم وفيما يلي الترتيب التنازيل لتلك الوسائلاملباشرة التالية هي اليت قد تس
  .احملاضرة -
 .الدرس -

 .اخلطبة -

 .امللصقات -

 .اإلنكار بالقول املباشر -

  
فقط على استخدام وسيلة ) موافق(وجاءت املوافقة ضعيفة وبدرجة 

وهذا يدل على أن احملتسبني واحملتسبات ال يستخدمون العنف يف . اإلنكار باليد
  .ن إىل اللطف واملوعظة احلسنة يف التوجيه واإلرشادإزالة املنكر ويتجهو

  



 

   

  
 

 

ترتيب الوسائل غري املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر 
احلاضر حسب املتوسط واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني 

  واحملتسبات
  

  )٣١(اجلدول رقم 
  

 الترتيب
االحنراف 
 املعياري

 م الوسائل املتوسط

 ١ شريط الكاسيت ٤,٦١ ٠,٥٨ األول

  ٢  الكتاب  ٤,٥٧  ٠,٥٢  الثاين
  ٣  اإلذاعة  ٤,٥٠  ٠,٦٦  الثالث
  ٤  التلفاز  ٤,٤٦  ٠,٧٦  الرابع

  ٥  النشرة  ٤,٤٦  ٠,٦٣  اخلامس
  ٦  الصحيفة  ٤,٤٥  ٠,٦٥  السادس
  ٧  الفيديو  ٤,٣٦  ٠,٨١  السابع
  ٨  اإلنترنت  ٤,٢٦  ١,٠١  الثامن



  

   
  

 

 

  
ترتيب الوسائل غري املباشرة املستخدمة أعاله ) ٣١(يوضح اجلدول رقم 

يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات، 
على استخدام مجيع الوسائل غري ) موافق جداً(وقد جاءت موافقتهم بدرجة 

  :املباشرة، وفيما يلي الترتيب التنازيل لتلك الوسائل
 .شريط الكاسيت -

 .الكتاب -

 .اعةاإلذ -

 .التلفاز -

 .النشرة -

 .الصحيفة -

 .الفيديو -

 .اإلنترنت -

يالحظ يف هذا الترتيب إن شريط الكاسيت والكتاب واإلذاعة قد حظيا 
بأعلى درجات املوافقة، وجاء الفيديو واإلنترنت يف ذيل القائمة وهذا يطابق 
الواقع، ألن احلصول على شريط الكاسيت والكتاب واملذياع متيسر للجميع 

 احلصول على أجهزة الفيديو واإلنترنت واليت حتتاج إىل إمكانيات أكثر من



 

   

  
 

 

وحلداثة اإلنترنت وحمدودية استخدامه يف الدعوة مقارنة بغريه من ، مادية أوفر
  .الوسائل األخرى

  
  
  



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

  
عرب ويـراد بـه معـان       يطلق األسلوب يف لغة ال    : األسلوب يف اللغة  

وعنـق  ، وللـشموخ بـاألنف   ، واملـذهب ، والوجـه ، الطريق: عديدة منها 
فيقـال أخـذ فـالن يف أسـاليب مـن           . ويقال أيضاً لطريقة املتكلم   ، األسد

   .)١(القول أي أفانني منه 

هو الطريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف تـأليف         (: ويف االصطالح 
 هو املذاهب الكالمي الذي انفرد به املتكلم يف تأدية          أو، كالمه واختيار ألفاظه  

أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به املـتكلم           . معانيه ومقاصده من كالمه   
   .)٢() كذلك

فاألساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء معناها الطريقة املثلى الـيت           
اعني مناسبتها ألحـوال    يتبعها احملتسبون واحملتسبات يف احتسام على النساء مر       

  .احملتسب عليهن
هناك عدد من األساليب اليت ميكن استخدامها يف احلسبة على النساء يف            

  :العصر احلاضر وهذه األساليب وهي
 .احلكمة .١

                              
  .٨٢ ص٢؛ تاج العروس من جواهر القاموس ج٣١٤ ص٣لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(
.  طبع املكتبـة الفيـصلية  ٣٠٣ ص٢مد عبدالعظيم الزرقاين جمناهل العرفان يف علوم القرآن حمل)  ٢(

  .بدون ذكر الناشر وتاريخ النشر



  

   
  

 

 

 .املوعظة احلسنة .٢

 .الترغيب والترهيب .٣

  .اادلة باليت هي أحسن .٤
 .القصة .٥

 .ضرب املثل .٦

 .التدرج .٧

 .القدوة .٨

 .اللني والرفق .٩

 .احلزم .١٠

 .تصال باألهلاال .١١

 .استخدام األقارب .١٢

  : ـ احلكمة١
  :احلكمة يف اللغة تطلق ويراد ا معاٍن عديدة منها

وتطلـق  ، واإلجنيل، والتوراة، والقرآن، والنبوة، واحللم، والعلم، العدل
على طاعة اهللا والفقه يف الدين والعمل به والفهم واخلشية والـورع واإلصـابة              



 

   

  
 

 

  .)١( واِّتباعِه والتفكر يف أمر اهللا

   .)٢() هي وضع الشيء يف موِضعه: (ويف االصطالح

ــلوب احل ــون أس ــذلك يك ــاليب  وب ــع أس ــامالً مجي ــة ش كم
  .)٣(االحتساب

ويأيت يف ، وقد جاء القرآن الكرمي مبيناً أساليب الدعوة إىل اهللا عز وجل
   : فقال تعاىل. مقدمة هذه األساليب أسلوب احلكمة     

                   ...  )٤(.  

جعـل اهللا مراتـب     : (وقد قال ابن القيم يف معنــى هـذه اآليـة          
فاملستجيب القابـل الـذكي الـذي ال يعانـد          ، الدعوة حبسب مراتب اخللق   

والقابـل الـذي عنـده نـوع غفلـة          ، احلق وال يأباه يدعى بطريق احلكمة     
وهـي األمـر والنـهي املقـرون بالرغبـة          ، يدعى باملوعظة احلسنة  ، وتأخر

                              
؛ تاج العروس من جواهر القاموس ١٤١٥؛ القاموس احمليط ص١٣٠ ص٢لسان العرب ج: انظر)  ١(

مدارج السالكني بني منازل إيـاك نعبـد   ، ٣٠٤ ص١؛ تفسري القرآن العظيم ج ١٦١ ص ١٦ج
  .٤٤٨ ص٢القيم           جوإياك نستعني البن 

  .٤٤٨ ص٢مدارج السالكني البن القيم ج)  ٢(
 طبع مؤسسة الرسالة ـ  ٢٤٥املدخل إىل علم الدعوة للدكتور حممد أبو الفتح البيانوين ص: انظر)  ٣(

 طبـع  ١٠هـ؛ مفهوم احلكمة يف الدعوة للدكتور صاحل بن عبداهللا بن محيـد ص ١٤١٥الثالثة  
  .هـ١٤٢٣ة واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ الثالثة ـ وزارة الشؤون اإلسالمي

  .١٢٥: اآلية، سورة النحل)  ٤(



  

   
  

 

 

هـذا هـو الـصحيح يف       ، واملعاند اجلاحد جيادل باليت هي أحـسن      ، والرهبة
   .)١() معىن هذه اآلية

وقد يتساءل متساءل أنت تتحدثني عـن الـدعوة واملوضـوع عـن             
  االحتساب فما العالقة بينهما؟

رى شيخ اإلسالم ابـن تيميـة أن الـدعوة نفـسها هـي األمـر                ي
الـدعوة إىل اهللا تتـضمن األمـر بكـل          : (فقال. باملعروف والنهي عن املنكر   

وهـذا هـو األمـر بكـل        ، والنهي عن كل ما ى اهللا عنـه       ، ما أمر اهللا به   
وقد تبني بذلك أن الـدعوة نفـسها أمـر          .. والنهي عن كل منكر   ، معروف

عن املنكر فإن الداعي طالب مـستدع مقـتض ملـا دعـي             وي  ، باملعروف
واسـتدعاء  ، وذلك هو األمر به؛ إذ األمر هو طلب الفعل املـأمور بـه            ، إليه

، فالدعاء إىل اهللا الـدعاء إىل سـبيله فهـو أمـر بـسبيله             ، لـه ودعاء إليه  
فـال فـرق بـني الـدعوة        . )٢() وسبيله تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر      

يث املضمون واهلدف ولكـن ميكـن التفريـق بينـهما مـن             واحلسبة من ح  
  .)٣(حيث املنهج واألسلوب

                              
؛ وانظر أيضاً جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة  ١٨٤ ص١مفتاح دار السعادة البن القيم ج)  ١(

  .١٦٤ ص١٩ج، ٤٥ ص٢ج
  .١٦٦ـ ١٦١ ص١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(
 طبع دار العاصمة ـ األوىل  ٥٣ علم الدعوة للدكتور عبدالرب نواب الدين صمدخل إىل: انظر)  ٣(

  .هـ١٤١٣ـ 



 

   

  
 

 

،  وجد أنه كان يالزم احلكمة يف مجيع أمـوره         ومن تتبع سرية النيب     
وخاصة يف دعوته إىل اهللا عز وجل وأمره باملعروف ويه عن املنكر فأدى ذلك              

مث بفضل  ، ل اهللا تعاىل  إىل استجابة الناس لـه ودخوهلم يف دين اهللا أفواجاً بفض         
كان :  الذي مأل اهللا قلبه باإلميان واحلكمة فعن أنس رضي اهللا عنه قال            النيب  

فُِرج عن سقِْف بييت وأنا ِبمكَّةَ فَنـزلَ       ":  قال أبو ذر حيدث أن رسول اهللا       
متلئ  ِمن ذَهٍب م   )١(جربيلُ فَفَرج صدري ثُم غَسلَه مباِء زمزم مث جاء بطَستٍ         

   .)٣( "… وإمياناً فأفرغه يف صدري ثُم أطْبقَه)٢(حكمة

حيث امتأل ا   ، وهذا يثبت أن احلكمة تعد أمراً أساسياً يف منهج الدعوة         
مع اإلميان وهو قضية الـدعوة يف حلظـة   ،  وهو صاحب الدعوة   صدر النيب   

                              
فـتح البـاري   : انظر. (وخص بذلك ألنه آلة الغسل عرفاً، بفتح الطاء وبكسرها إناء معروف): طست) ( ١(

؛ النهاية يف غريـب احلـديث       ١٧٧ ص ٤؛ لسان العرب ج   ٤٩٩ ص ١؛ شرح النووي ج   ٥٤٩ص١ج
  ).١٢٤ ص٣واألثر ج

احلكمة فيها أقوال كثرية مضطربة قد اقتصر كل من قائليها علـى  : قال اإلمام النووي): حكمة) ( ٢(
عبارة عن العلم املتصف باألحكام املشتمل     : وقد صفا لنا منها أن احلكمة     ، بعض صفات احلكمة  

العمل بـه  على املعرفة باهللا تبارك وتعاىل املصحوب بنفاذ البصرية وذيب النفس وحتقيق احلق و         
شرح النووي لـصحيح مـسلم   : انظر. (واحلكيم من له ذلك، والصد عن اتباع اهلوى والباطل  

  ).٥٤٩ ص١؛ فتح الباري ج٣٠٩ ص١ج
 واللفـظ  ٩١ ص١باب كيف فُرضت الصالة يف اإلسراء ج، أخرجه البخاري يف كتاب الصالة)  ٣(

) ٢٦٣(سماوات حديث رقم     إىل ال  له؛ ومسلم يف كتاب اإلميان باب اإلسراء برسول اهللا          
  .١٤٨ ص١ج) ١٦٣(ـ 



  

   
  

 

 

   .)١(واحدة

   .)٢(واحلكمة نوعان ِعلْمية وعملية 

ومعرفـة ارتبـاط    ، االطـالع علـى بـواطن األشـياء       :  هي العلمية
  .قدراً وشرعاً، األسباب مبسبباا خلْقاً وأمراً

   .)٣(هي وضع الشيء يف موِضعه : والعملية

وكيف يستخدم أسلوب احلكمـة يف االحتـساب علـى منكـرات            
  النساء؟

لـه أركـان أربعـة    ) األمر باملعروف والنهي عن املنكـر  (االحتساب  
ومن أجل الوصول للنتيجـة املتوخـاة مـن         ، عملية االحتساب إال ا   ال تتم   

عملية االحتساب ال بد من االلتزام بأسـلوب احلكمـة يف هـذه األركـان               
  :واألركان هي. األربعة
 ).اآلمر(احملتسب  .١

 ).املأمور به(ما فيه احلسبة  .٢

                              
وتطبيق تأليف سعيد بـن  ، ونظر، مفهوم. مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة: انظر)  ١(

  .هـ١٤١٥ بدون ذكر اسم الناشر ـ الطبعة األوىل ـ ٣٨علي بن وهف القحطاين ص
  .١٦١ ص١٦اموس ج؛ تاج العروس من جواهر الق٤٤٨ ص٢مدارج السالكني ج: انظر)  ٢(
  .٤٤٨ ص٢مدارج السالكني ج: انظر)  ٣(



 

   

  
 

 

 ).املأمور(احملتسب عليه  .٣

  .)١() نفس األمر(نفس االحتساب  .٤

اسـتخدام أسـلوب احلكمـة يف الـركن األول مـن         كيفية  : أوالً
  ):احملتسب(أركان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

فمن احلكمة حتلـي احملتـسب بالـصفات الـيت جيـب توفرهـا يف               
وعلـم وفقـه فيحتـسب علـى علـم          ، احملتسبني من إخالص هللا جل وعال     

 وكذلك الرفق واللني والقدوة وغريها مـن الـصفات الـيت سـبق            ، وبصرية
ـا تنبثـق احلكمـة ويتحقـق        بياا فمعرفة هـذه الـصفات وااللتـزام         

  .)٢(املقصود

كيفية استخدام أسلوب احلكمـة يف الـركن الثانــي مـن            : ثانياً
  ):ما فيه احلسبة(أركان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  :وما فيه احلسبة له شروط أربعة
 .أن يكون منكراً .١

 .أن يكون موجوداً يف احلال .٢

                              
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣١٢ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ١(

  .١٨٤ ص١البن داود الصاحلي ج
  .١٥مفهوم احلكمة يف الدعوة للدكتور صاحل بن عبداهللا بن محيد ص: انظر)  ٢(



  

   
  

 

 

 . يكون ظاهراً بغري جتسسأن .٣

  .)١(أن يكون منكراً معلوماً بغري اجتهاد  .٤

فمن احلكمة االلتزام ذه الشروط اليت ذكرها العلمـاء وقـد سـبق             
   .)٢(إيضاحها مما يغين عن اإلعادة 

كيفية استخدام أسلوب احلكمـة يف الـركن الثالـث مـن            : ثالثاً
  ):سب عليهاحملت(أركان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

حيث أن الناس خمتلفو الطبـائع فهنـاك األذكيـاء الـذين عنـدهم              
وهنـاك املعانـدين    ، وهناك من عندهم غفلـة وتـأخر      ، استعداد لقبول احلق  

اجلاحدين للحق وكل جنس من هـؤالء لــه أسـلوب يناسـبه وقـد ال                
جعل اهللا مراتـب الـدعوة حبـسب        : (يناسب غريه وقد قال اإلمام ابن القيم      

، فاملستجيب القابل الذكي الـذي ال يعانـد احلـق وال يأبـاه            ، لقمراتب اخل 
يـدعى باملوعظـة    ، يدعى بطريق احلكمة والقابل الذي عنده غفلـة وتـأخر         

واملعانـد اجلاحـد    ، وهي األمر والنهي املقـرون بالرغبـة والرهبـة        ، احلسنة
   .)٣() جيادل باليت هي أحسن

                              
  .٣٢٤ ص٢ء علوم الدين للغزايل جإحيا: انظر)  ١(
  . من هذا البحث٤١ـ ٣٢انظر ص)  ٢(
  .١٨٤ ص١مفتاح دار السعادة البن القيم ج)  ٣(



 

   

  
 

 

  :لكل  صنففاحلكمة تكون بكيفية استخدام األسلوب األمثل 
فالصنف الذكي الذي عنده اسـتعداد لقبـول احلـق حيتـسب عليـه               -

 .والعفو، واحللم، باستخدام الرفق واللني

، وهـو معتـرف بـه     ، والصنف اآلخر من عنده استعداد لقبول احلـق        -
ولكن عنده غفلة وشهوات وأهواء تـصده عـن اتبـاع احلـق فهـذا              

 .حيتسب عليه باستخدام املوعظة احلسنة

 جاحد فاألسلوب األمثل استخدام اجلـدال بـاليت هـي           وصنف معاند  -
، ودعـوة إىل احلـق    ، ولـني كـالم   ، ولُِطـفٍ ،ِبحسِن خلُـقٍ  ، أحسن

ورد الباطل بـأقرب طريـق وأنـسب        ، وحتسينه باألدلة العقلية والنقلية   
 .عبارة

ومل يرجع للحـق بـل رده ووقـف         ، وصنف معاند جاحد ظلم وطغى     -
، القـوة بـالكالم القـوي     يف طريقه فهنا مـن احلكمـة اسـتخدام          

وبالضرب والتأديب وإقامة احلـدود ملـن كـان لـه قـوة وسـلطة               
  .)١(مشروعة 

                              
 ٢؛ جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيميـة ج ١٨٤ ص١مفتاح دار السعادة البن القيم ج: انظر)  ١(

اهللا ؛ الـدعوة إىل     ٣١٥ ص ٤؛ تفسري القرآن العظيم البـن كـثري ج        ١٦٤ ص ١٩ج، ٤٥ص
 طبـع دار القاسـم الطبعـة الثانيـة          ٢١وأخالق الدعاة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ص       

؛ مقومات  ٣٤ـ  ٣٠هـ ؛ رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص           ١٤١٧
  .٣٩الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي القحطاين ص



  

   
  

 

 

كيفية استخدام أسلوب احلكمـة يف الـركن الرابـع مـن            : رابعاً
  ):نفس االحتساب(أركان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  :واالحتساب له درجات ومراتب هي
 .التعريف .١

 .النهي بالوعظ والنصح .٢

 .سب والتعنيف بالقول الغليظ اخلشنال .٣

  .)١(التغيري باليد  .٤

فمن احلكمة معرفة كيفية تطبيـق هـذه املراتـب علـى احملتـسب              
وكذلك مالحظة ترتيب املراتب وأن جتـاوز هـذه املراتـب يعـد             ، عليهن

   .)٢(خروجاً عن احلكمة يف الدعوة واالحتساب 

الحتـساب  وقد سبق بيان هذه الـدرجات وإيـضاحها يف وسـائل ا           
  .مما يغين عن اإلعادة هنا

ويف هذا الركن من أركان األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر           
يـستخدم أسـلوب احلكمـة يف موضـوع االحتـساب           ) نفس االحتساب (

                              
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣١٥ ص٢للغزايل جإحياء علوم الدين : انظر)  ١(

  .٤٣ ـ ٣٥؛ تنبيه الغافلني البن النحاس ص٢٣٦ ص١البن داود الصاحلي ج
  .٢١٦ـ ٢١٥ ص١اآلداب الشرعية البن مفلح ج: انظر)  ٢(



 

   

  
 

 

  :فرياعى ما يلي
فتقـدم العقائـد    ، ترتيب األولويات يف االحتساب فيبدأ باألهم فـاألهم        .١

علـى هـذا الواقـع العملـي        ويدل  ، على غريها من العبادات واألخالق    
للدعوة اإلسالمية يف الـصدر األول حيـث بـدأت الـدعوة بتأسـيس              

  .)١(مث انتقلت إىل بيان الشريعة واألحكام ، العقائد

التدرج يف تطبيق تلك األولويـات يف معاجلـة األشـخاص واألوضـاع              .٢
مـن احلكمـة    : (قال فضيلة الشيخ حممد صاحل العثيمني رمحـه اهللا        . العامة
جيابه املدعو بإنكار ما هو عليه من باطـل إذا كـان ذلـك يزيـده        أن ال   

نفوراً عن احلق وتوغالً يف املنكر ولكن يذكر لــه احلـق ويرغبـه فيـه       
فـإن تـرك    ، حىت يتمكن من قلبه فيسهل عليه ترك ما ألفه مـن الباطـل            

املألوف صعب على النفوس وليس مـن الـسهل أن يدعـه اإلنـسان إال          
ر إىل حكمة اهللا يف تشريع حترمي اخلمـر حـني كـان             وانظ، مبقاومة كبرية 

  .)٢(...) مألوفاً عند الناس فكان حترميه على مراحل

ونلحظ هنا أمهية استخدام أسـلوب احلكمـة يف االحتـساب فهـو             

                              
. مجـع د . ٣٠٥ ص٧جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ج: انظر)  ١(

أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة األمة لفـضيلة الـشيخ             ، حممد بن سعد الشويعر   
هـ؛ صفات الداعيـة  ١٤١١ طبع دار العاصمة الطبعة األوىل   ٢٨عبداهللا بن حسن آل قعود ص     

  .٣١الناجح للشيخ صاحل الفوزان ص
  .٣١ صرسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني)  ٢(



  

   
  

 

 

يدخل يف أركان احلسبة األربعة وكيفيـة تطبيقهـا فقـد اشـتملت علـى               
ن االحتـساب   نوعي احلكمة العلميـة والعمليـة فالعلميـة العلـم بأركـا           

وشروطه وآدابه والعملية تطبيق تلك العلوم واملعارف ووضـع كـل شـيء              
   .)١(موضعه 

                              
  .٤٢مقومات الداعية الناجح للشيخ سعيد بن علي القحطاين ص: انظر)  ١(



 

   

  
 

 

  : ـ املوعظة احلسنة٢
النـصح والتـذكري    : مـن الـوعظ والِعظـةُ والعظـةُ       : املوعظة لغة 

: وهو تذكري اإلنسان مبا يلَين قلبه من ثـواب وعقـاب والـوعظُ            ، بالعواِقب
   .)١( التخويف واإلنذار

   .)٢() هي نصح وتذكري مقترن بتخويف وترقيق: (واصطالحاً

وتتضح أمهيتها ، وال شك أن للموعظة أمهية كربى يف جمال االحتساب
 :  بقولهيف نص القرآن الكرمي عليها حيث وجه اهللا نبيه حممداً      

                            )٣(.  

ففي هذه اآلية الكرميـة يرسـي القـرآن الكـرمي قواعـد الـدعوة               
 وللـدعاة   ويرسم املنـهج للرسـول      ، ويعني وسائلها وطرائقها  ، ومبادئها

   .)٤(من بعده 

 هـذا األسـلوب يف دعوتـه واحتـسابه     وقد استخدم رسول اهللا   
                              

؛ تاج العروس من جواهر ٩٠٣؛ القاموس احمليط ص٤٦٣ ص٦لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(
  .٤٩٨ ص١٠القاموس ج

 طبـع دار إشـبيليا ـ األوىل ـ     ٦٥وسائل الدعوة للدكتور عبدالرحيم بن حممد املغـذوي ص )  ٢(
  .هـ١٤٢٠

  .١٢٥: اآلية، سورة النحل)  ٣(
  .٢٢٠١ ص٤يف ظالل القرآن لسيد قطب ج: انظر)  ٤(



  

   
  

 

 

 وسأكتفي فيهـا بـذكر شـاهد واحـد مـا             كثرية والشواهد من سنته    
وعظَنـا  ":  رضي اهللا عنـه قـال      )١(أخرجه الترمذي عن العرباض بن سارية       

 منـها  )٢( يوماً بعد صالة الغـداة موعظـةً بليغـةً ذَرفـت     رسولُ اهللا  
إنَّ هـذه موعظـةُ مـودٍع       : فقال رجل ،  منها القلوب  )٣(العيونُ ووجلت   

أوصـيكم بتقـوى اهللا والـسمع       : ارسـول اهللا؟ قـال    فماذا تعهد إلينا ي   
. فإنه من يعش مـنكم يـرى اختالفـاً كـثرياً          ، وإنْ عبد حبشي  ، والطاعة

وإياكم ومحدثات األمور فإنها ضاللةٌ فمن أدرك ذلـك مـنكم فعلـيكم             
  .)٥(")٤(عضوا عليها بالنواجذ، بسنيت وسنِة اخللفاء الراشدين املهديني

 حيـث كـان يتعاهـد أصـحابه     نـهجاً لــه   وقد كان هذا م 

                              
كان من السابقني لإلسالم . صحايب مشهور من أهل الصفة، العرباض بن سارية السلمي أبو جنيح)  ١(

 ٣؛ سري أعالم النبالء ج    ٤٧٣ ص ٢اإلصابة يف متييز الصحابة ج    : انظر. (تويف سنة مخس وسبعني   
  ).٤١٩ص

  ).٢٠٣٤حتفة األحوذي ص: انظر. (أي دمعت): ذرفت) ( ٢(
  ).٢٠٣٥املرجع السابق ص: انظر. (أي خافت): وجلت) ( ٣(
والعض كناية عن شدة مالزمـة الـسنة   ، النواجذ هي أواخر األسنان): عضوا عليها بالنواجذ) ( ٤(

  ).٢٠٣٦املرجع السابق ص: انظر. (والتمسك ا
باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتناب البدع حـديث رقـم   ، تاب العلمأخرجه الترمذي يف ك)  ٥(

. وقال األلباين حديث صـحيح    . وقال الترمذي حديث حسن صحيح    ، ٤٤ ص ٥ج) ٢٦٧٦(
  ).٣٤١ ص٢ج) ٢٨٢٨(ـ ) ٢١٥٧(صحيح سنن الترمذي حديث رقم : انظر(



 

   

  
 

 

رضوان اهللا عليهم باملوعظة وقد بـوب اإلمـام البخـاري بابـاً يف كتـاب                
 يتخـوهلم باملوعظـة والعلـم كـي ال          باب ما كان الـنيب      : (العلم مساه 

   .)١() ينفروا

كذلك بوب البخاري بابـاً آخـر يف كتـاب العلـم يـدل علـى                
بـاب عظـِة    : (بـوب بابـاً مسـاه      النساء باملوعظة حيث     ختصيص النيب   

   .)٢() اإلمام النساء وتعليمهن

أن رسـول اهللا    (وقد استدل فيه بقول عطاء اشهد على ابـن عبـاٍس            
                نهـروأَم نظَهعِمع النـساَء فَـوـسـه مل يأن خرج ومعه بالل فظن 

ِف بالصدقَِة فجعلت املرأة تلقي القُـرطَ واخلـاتم وبـاللٌ يأخـذُ يف طـر              
   .)٣() ثوبِه

  :وللموعظة احلسنة آداب ال بد من مراعاا
أا يشترط فيها بأن تكون حـسنة كمـا نـص علـى ذلـك القـرآن                  .١

والسبب يف ذلـك كـون املوعظـة يقـصد ـا ردع نفـس               ، الكرمي
، املوعوظ عن أعمال سيئة فكانت مظنة لـصدور غلظـة مـن الـواعظ             

                              
  .٢٥ ص١البخاري كتاب العلم ج)  ١(
  .٣٣ ص١البخاري كتاب العلم ج)  ٢(
  .٣٣ ص١باب عظِة اإلمام النساء وتعليمهن ج،  أخرجه البخاري يف كتاب العلم) ٣(



  

   
  

 

 

  .)١(وحصول انكسار يف نفس املوعوظ 

وتتعمـق يف   ، بد أن تكون برفق ولني حىت تدخل إىل القلـوب         فلذا ال   
فإن الرفق يف املوعظة كثرياً     ، ال بالزجر والتأنيب يف غري موجب     ، املشاعر بلطف 

ويؤلف القلوب النافرة ويأيت خبري من الزجر والتأنيب     ، ما يهدي القلوب الشاردة   
  .)٢(والتوبيخ

ة فقال تعاىل موجهاً نبييه وهذا ما دعى إليه القرآن الكرمي يف آيات عديد
الكرميني موسى وهارون عليهما السالم عندما أمرمها بالذهاب إىل فرعون 

 : الطاغية                             

   )٣(.   

 : وقال تعاىل       )٤(.   

 : وقال تعاىل                  )٥(.  

واغتنام األوقات واألحـوال املناسـبة للنـاس خمافـة          ، التخول باملوعظة  .٢

                              
  .١٢مفهوم احلكمة يف الدعوة للدكتور صاحل بن عبداهللا بن محيد ص: انظر)  ١(
  .٢٢٠٢ ص٤يف ظالل القرآن لسيد قطب ج: انظر)  ٢(
  .٤٤ـ ٤٣: اآليتان، سورة طه)  ٣(
  .٨٣: اآلية، سورة البقرة)  ٤(
  .١٥٩: اآلية، آل عمرانسورة )  ٥(



 

   

  
 

 

 دل علـى ذلـك مـا    وقد كان هذا منهج الـنيب   . السآمة على الناس  
أنـه كـان    ": ود رضـي اهللا عنـه     أخرجه البخاري عن عبداهللا بن مسع     

يـا أبـا عبـدالرمحن      : يذكِّر الناس يف كلِّ مخيس فقال لــه رجـل         
أما إنه ميـنعين مـن ذلـك أنـي          : قال. لوِددت أَنك ذَكَّرتنا كُلَّ يومٍ    

             باملَوِعظَةَ كَما كَـانَ الـنيب لكُم وخي أَتوإن أن أُِملِّكُم أكْره   خـوتي 
نالُنلَيآمة عا خمافة الس ١(" ا(.   

املعـىن  : يتخولنـا : (وقال اإلمام ابن حجر عند شرحه هلذا احلـديث        
.. وال يفعل ذلك كل يـوم لـئال منـل         ، أنه كان يراعي األوقات يف تذكرينا     

استحباب ترك املداومـة يف اجلـد يف العمـل الـصاحل          : ويستفاد من احلديث  
   .)٢(...) خشية املالل

فيحسن أن تكون سرية ،  املوعظة خاصة بفرد معني أو حالة معينةإذا كانت .٣
بعيدة عن التشهري كما قال تعاىل عن املنافقني وهم من هم يف العداء هللا 

 : ورسوله                 )٣(.  

 عما يف قلوم مـن     أي واهم : (قال اإلمام ابن كثري يف معىن هذه اآلية       

                              
  .٢٥ ص١باب من جعل ألهل العلم أياماً معلومة ج، أخرجه البخاري يف كتاب العلم)  ١(
  .١٩٦ ص١فتح الباري ج)  ٢(
  .٦٣: اآلية، سورة النساء)  ٣(



  

   
  

 

 

  النفاق وسرائر الشر              أي وانصحهم فيمـا

   .)١() بينك وبينهم بكالم بليغ رادع هلم

 يف املوعظة يبتعد عـن التـشهري ودليـل          وكان ذلك منهج النيب     
صـنع  : (ذلك ما جاء يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أـا قالـت             

 فخطـب   شيئاً فرخص فيه فتنـزه عنه قوم فبلـغ ذلـك الـنيب     النيب  
ما بال أقوام يتنـزهون عـن الـشيء أصـنعه فـواهللا            ": فحمد اهللا مث قال   

   .)٢() "إنـي ألعلمهم باهللا وأشدهم لـه خشية

أما املعاتبـة فقـد حـصلت منـه         : (وقال اإلمام ابن حجر يف الفتح     
ويف .. الـذي صـدر منـه ذلـك سـتراً عليـه           وإمنا مل مييز    ، هلم بال ريب  

، وذم التعمق والتنــزه عـن املبـاح       ، احلديث احلث على االقتداء بالنيب      
   .)٣() واإلنكار والتلطف يف ذلك، وحسن العشرة عند املوعظة

                              
  .٤٩٢ ص١تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ١(
 واللفـظ لـه؛   ٩٦ ص٧لعتاب جباب من مل يواجه الناس با، أخرجه البخاري يف كتاب األدب)  ٢(

ــ  ) ١٢٧( باهللا وشدة خـشيته حـديث رقـم    باب علمه ، ومسلم يف كتاب الفضائل   
  .١٨٢٩ ص٢ج) ٢٣٥٦(

؛ تنبيه الغافلني البـن النحـاس   ١١٨ ص٨شرح النووي ج: ؛ وانظر٥٣٠ ص١٠فتح الباري ج)  ٣(
  .٣٦ص



 

   

  
 

 

فيحسن استخدام هذا األسـلوب يف االحتـساب علـى النـساء بـضوابطه              
  .وآدابه

  : ـ الترغيب والترهيب٣
للغة من رِغب يرغَب رغْبةً إذا حـرص علـى الـشيء            الترغيب يف ا    

وأرغَبه يف الشيء غَيـره ورِغـب إليـه         ، والرغْبةُ السؤالُ والطلب  ، وِطمع فيهِ 
 ِغبِغيباً أعطاه ما ررت هغَّب١(ور(.   

كـل مـا يـشوق املـدعو إىل االسـتجابة           : (والترغيب اصطالحاً 
   .)٢() ليهوقبول احلق والثبات ع

   .)٣(من رِهب يرهب رهبةً أي خاف وفَزع : والترهيب لغة

كل ما خييف وحيذر املـدعو مـن عـدم          : (والترهيب يف االصطالح  
   .)٤() أو عدم الثبات عليه بعد قبوله، أو رفض احلق، االستجابة

وهذا األسلوب من األساليب املهمة الـيت انتـهجها القـرآن الكـرمي      
الذي يعتمد علـى ختويـف النـاس وترهيبـهم          ، الدافع لقبول احلق  يف إثارة   

                              
؛ ٢٨ ص٢لقـاموس ج ؛ تاج العروس من جـواهر ا ٩١ ص٣لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(

  .١١٦القاموس احمليط ص
  .٤٢١أصول الدعوة لعبد الكرمي زيدان ص)  ٢(
  .١١٨؛ القاموس احمليط ٤١ ص٢؛ تاج العروس ج١٣١ ص٣لسان العرب ج: انظر)  ٣(
  .٤٢١أصول الدعوة لعبدالكرمي زيدان ص)  ٤(



  

   
  

 

 

ويف نفـس الوقـت علـى ترغيبـهم يف          ، من العذاب األليم يف نار جهـنم      
أو الترغيـب   ، وذلك ألن استخدام الترهيـب وحـده      ، االستمتاع بنعيم اجلنة  

فاسـتخدام الترهيـب وحـده قـد        . وحده قد يؤدي إىل ردود فعل عكسية      
، بة على النفس فيكون اليأس والقنـوط مـن رمحـة اهللا           يؤدي إىل طغيان الره   

واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إىل استيالء األمـل يف رمحـة اهللا علـى               
  .النفس مما قد يوكلها إىل الدعة والتهاون والغفلة

وهذا كفيل بإثارة ، لذا كان أسلوب القرآن مزجياً من اخلوف والرجاء
 ومن أمثلة )١( جاء به اإلسالم وااللتزام به الدافع لدى احملتسب عليهم لتعلم ما

 : آيات الترغيب والترهيب قول اهللا عز وجل            

                             

                         )٢(.   

وكذلك كان األسلوب يف السنة املطهـرة معتمـداً علـى الترغيـب             
وذلك ملا هلذين الـدافعني القـويني املتكـاملني واملـتفقني يف            ، والترهيب معاً 

 ويـؤ   من أثر كبري على اإلنسان جيعالنه يف حالـة اسـتعداد تـام            ، اهلدف
ولتجنـب كـل مـا ينـهى عنـه اهللا           ، كامل للطاعة التامة هللا ولرسوله      
                              

شروق ـ الثانيـة ـ     طبع دار ال١٥٦القرآن وعلم النفس للدكتور حممد عثمان جنايت ص: انظر)  ١(
  .هـ١٤٠٥

  .٨٢ـ ٨١: اآليتان، سورة البقرة)  ٢(



 

   

  
 

 

   .)١( سبحانه وتعاىل ورسوله 

ومما يدل على استخدام أسلوب الترغيب يف الـسنة احلـديث الـذي             
 غَلَبنـا عليـك     قالـِت النـساء للـنيب       : (رواه أبو سعيد اخلدري قال    

 يوماً لقـيهن فيـه فـوعظهن        الرجال فَاجعلْ لنا يوماً من نفسك فوعدهن      
وأمرهن فكان فيما قال لَهن ما منكن امرأة تقَـدم ثالثـةً مـن ولَـِدها إال         

   .)٢() كان هلا حجاباً من النار فقالت امرأةٌ واثنني فقال واثنني

  .ففي هذا احلديث الترغيب بالصرب واالحتساب عند فقد الولد
 أسلوب الترهيـب احلـديث الـذي        والدليل من السنة على استخدام    

 شـهدت مـع رسـول اهللا        : (رواه جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال       
مث . فبدأ بالصالة قبـل اخلطبـة بغـري أذاٍن وال إقامـة           . الصالة يوم العيد  

ووعـظ  . فأمر بتقـوى اهللا وحـث علـى طاعتـه         . قام متوكئاً على بالل   
: فقـال . ن وذكـرهن  حىت أتى النساء فـوعظه    . مث مضى . الناس وذكرهم 

فقامـت امـرأة مـن سـطة النـساء          . تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم    
ألنكـن تكثـرن الـشكَاِة      : قال! ِلم يا رسول اهللا؟   : سعفاء اخلدين فقالت  

                              
  .١٥٦القرآن وعلم النفس للدكتور حممد عثمان جنايت ص: انظر)  ١(
؛ ٣٤ ص١باب هل يجعلُ للنساء يوماً على حدٍة يف العلـم ج ، أخرجه  البخاري يف كتاب العلم)  ٢(

وت له ولد فيحتسبه حـديث رقـم        باب فضل من مي   ، ومسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب     
  . واللفظ للبخاري٢٠٢٨ ص٣ج) ٢٦٣٣(ـ ) ١٥٢(



  

   
  

 

 

يلقـني يف ثـوب     . فجعلن يتـصدقن مـن حِلـيهن      : وتكفرن العشري قال  
   .)١() بالل من أقرطتهن وخواتيمهن

هيب وانظـر إىل األثـر الـذي أحدثـه يف           فهنا استخدم أسلوب التر   
  .نفوس النساء مباشرة حيث بادرن بالعمل واالستجابة لندائه بالتصدق

  .ويأيت الترغيب والترهيب يف صور عديدة
فمن صـور الترغيـب الـيت ميكـن للمحتـسبني واحملتـسبات             

  :استثمارها ما يلي
 : واآلخرةالتبشري باخلري الذي يناله املستقيم على أمر اهللا يف الدنيا .١

 : قال تعاىل                      

                          )٢(.   

 : وقوله تعاىل                             

     )٣(.   

  : وقوله تعاىل                   

                              
  .٥تقدم خترجيه ص )  ١(
  .٩٧: اآلية، سورة النحل)  ٢(
  .١٦: اآلية، سورة اجلن)  ٣(



 

   

  
 

 

                             

   )١(.   

التبشري بالنصر والتمكني والعزة والكرامة ملن اسـتجاب ألمـر اهللا جـل              .٢
 .وعال

 : قال تعاىل                

                         

                     )٢(.   

  :)٣(مغفرة الذنوب والتجاوز عن العيوب  .٣

  : قال تعاىل                   

                       )٤(.   

  : وقوله تعاىل                    

                       )٥(.   
                              

  .٣٠: اآلية، سورة النحل)  ١(
  .٥٥: اآلية، سورة النور)  ٢(
  .١٩٦د املغذوي صانظر وسائل الدعوة إىل اهللا للدكتور عبدالرحيم بن حمم)  ٣(
  .١٠: اآلية، سورة إبراهيم)  ٤(
  .٥٣: اآلية، سورة الزمر)  ٥(



  

   
  

 

 

ومن أساليب الترغيب ربط اإلنسان مباضي أمتـه املـشرق الـذي مـا                .٤
نالوه إال بسبب طاعتـهم هللا جـل وعـال وحتكـيم شـرعه يف سـائر                 

 .شؤوم

  :ومن صور الترهيب اليت ميكن للمحتسبني واحملتسبات استثمارها

ب  سب التحذير من النار وأن عدم االستجابة ألمر اهللا جل وعال ورسوله             .١
 :لدخوهلا

   : قال تعاىل                 

                         

                                  

   )١(.   

التحذير من االستجابة للشيطان بفعل املعاصـي وتـرك الطاعـات ألنـه              .٢
 .سيتخلى عن الذين دعاهم واستجابوا لـه يوم القيامة

 : قال تعاىل                 

                       

                               

                              
  .٧١: اآلية، سورة الزمر)  ١(



 

   

  
 

 

                      

    )١(.   

  .)٢(ويكون بالتخويف من تغليف القلوب وفساد الفطرة  .٣

   : قال تعاىل                    )٣(.   

قال :  يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قالوقال النيب 
 قلبه فإن تاب إن املؤمن إذا أذنب كانت نكتةٌ سوداٌء يف" : رسول اهللا 

ونزع واستغفر صِقل قلبه وإن زاد زادت حىت يعلُو قلبه ذاك الرين الذي 
   : ذكر اهللا عز وجل يف القرآن                       

      ")٤(.  

  .)٥(ويكون بالترهيب من غضب اهللا ونقمته  .٤

 : قال تعاىل                         

                              
  .٢٢: اآلية، سورة إبراهيم)  ١(
  .٢٠٩الدعوة إىل اهللا ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف ـ للدكتور توفيق الواعي ص: انظر)  ٢(
  .١٤: اآلية، سورة املطففني)  ٣(
  .٢٧٨ خترجيه صتقدم)  ٤(
  .٢٠٨الدعوة إىل اهللا ـ الرسالة ـ الوسيلة ـ اهلدف ـ للدكتور توفيق الواعي ص: انظر)  ٥(



  

   
  

 

 

                          )١(.   

إىل غري ذلك من اآلثار املترتبة على املعاصـي ميكـن للمحتـسب أن              
  . حتذير الناس من فعلهايستغلها يف

  : ـ اادلة باليت هي أحسن٤
قابلـه احلجـة باحلجـة      : من جادلَه مجادلَةً وِجداالً   : اادلة يف اللغة  

   .)٢(واادلة املناظرة واملخاصمة 

. هي القياس املؤلـف مـن املـشهورات واملـسلمات         : (واصطالحاً
أو يقـصد بـه   ، شـبهة أو ، حبجـة : وهو دفع املرء خصمه عن إفساد قولـه  

   .)٣() وهو اخلصومة يف احلقيقة، تصحيح كالمه

  :واادلة نوعان
وجـرى بطريقـة سـليمة وأدى علـى         ، ما كان بنية خالصة   : حممود

   .)٤(خري 
                              

  .١١٥: اآلية، سورة النساء)  ١(
 ١٤؛ تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس ج    ٣٩١ ص١لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ٢(

  .١٢٦٠؛ القاموس احمليط ص١٠٢ص
  .١٠١التعريفات للجرجاين ص)  ٣(
؛ املدخل إىل علم الدعوة للدكتور حممد ٨٩وسائل الدعوة للدكتور عبدالرحيم املغذوي ص: انظر)  ٤(

  .٣٨٠؛ الدعوة اإلسالمية للدكتور أمحد غلوش ص٢٦٤أبو الفتح البيانوين ص



 

   

  
 

 

ومل يـسلم   ، وهو الـذي ال يهـدف إىل إحقـاق احلـق          : ومذموم
   .)١(أسلوبه وال يؤدي إىل خري 

 مقيدة باليت هي أحسن يف قوله وهلذا جاءت اادلة يف القرآن الكرمي
 : تعاىل                              

    )٢(.   

  أما كيف تستخدم اادلة يف االحتساب على املنكرات؟
 فهي تكون حسب نوعيـة احملتـسب علـيهم والنـاس أصـناف يف             
، ذلك فهناك من يكون لديه إقبال على اخلري ولكن قد جيهلـه وخيفـى عليـه               

إن هـذا ممـا أمـر اهللا        : فهذا يكفي يف حقه جمرد بيان احلـق كـأن يقـال           
 فاجتنبـه فهـذا بـسبب       أو هذا مما ى اهللا ورسوله       ،  فافعله ورسوله  

  .حبه اخلري وإقباله عليه سيقبل ويطيع
به ولكن عنده فتـور وكـسل عـن         وصنف معترف ذا احلق وعامل      

فهـذا ال بـد أن يـستعمل يف االحتـساب       ، اخلري أو إقبال ورغبة يف الـشر      
عليه املوعظة احلسنة بالترغيـب يف اخلـري والطاعـة وبيـان فـضل ذلـك                

وموعظة حسنة بالترهيب مـن الـشر والفـسوق وبيـان إمث            ، وحسن عاقبته 

                              
؛ املدخل إىل علم الـدعوة للـدكتور البيـانوين    ٨٩وسائل الدعوة للدكتور املغذوي ص: انظر)  ١(

  .٣٨٠وة اإلسالمية للدكتور أمحد غلوش ص؛ الدع٢٦٤ص
  .١٢٥: اآلية، سورة النحل)  ٢(



  

   
  

 

 

  .ذلك وسوء عاقبته
اع إىل الـشر وحماجـة يف       وصنف عنده إعراض عـن اخلـري وانـدف        
بـل ال بـد أن يـضاف        ، ذلك فهذا ال يكفي يف حقه جمرد الدعوة واملوعظة        

وأحـسن يف بيـان احلـق      ، أحسن يف اادلـة   ، إليها جمادلته باليت هي أحسن    
  .)١(لتندحض حجته وتبطل طريقته

قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة يف بيـان أقـسام النـاس حـسب                
إمـا أن يعتـرف بـاحلق       : الناس ثالثة أقسام  (: احتياجهم لألسلوب املناسب  

، ويتبعه فهذا صاحب احلكمة؛ وإما أن يعتـرف بـه ولكـن ال يعمـل بـه                
وإما أن ال يعترف بـه فهـذا جيـادل بـاليت هـي              ، فهذا يوعظ حىت يعمل   

حـصلت  : فإذا كان باليت هـي أحـسن      ، أحسن ألن اجلدال مظنة اإلغضاب    
   .)٢() منفعته بغاية اإلمكان

وباجلـدل بـاليت    : (ل القرآن موضحاً طريقـة اجلـدال      وقال يف ظال  
حـىت  . وال ترذيـل لــه وتقبـيح      ، هي أحسن بال حتامل على املخـالف      

ولكـن  ، يطمئن إىل الداعي ويشعر أن ليس هدفـه هـو الغلبـة يف اجلـدل              
وهـي  ، فالنفس البشرية هلا كربياؤهـا وعنادهـا      . اإلقناع والوصول إىل احلق   

حـىت ال تـشعر     ، ع عنـه إال بـالرفق     ال تنـزل عن الـرأي الـذي تـداف        

                              
  .١٧ ـ ١٦رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص: انظر)  ١(
  .٤٥ ص٢جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٢(



 

   

  
 

 

، واجلدل باحلسىن هو الذي يطامن من هـذه الكربيـاء احلـساسة           ... باهلزمية
وأن الـداعي ال يقـصد إال   ، وقيمتـه كرميـة  ، ويشعر اادل أن ذاته مصونة   

واالهتـداء إليهـا يف سـبيل اهللا ال يف سـبيل ذاتـه      ، كشف احلقيقة يف ذاا 
   .)١(!) خرونصرة رأيه وهزمية الرأي اآل

  : ـ القصــة٥
. من قصص أي قص أثَـره يقُـصه قَـصاً وقَصـصاً تتبعـه             : القصة

االسم  . والقَص صانُ والقَصيـا        ، البِههجة علـى وِمن يأيت بالِقـص والقَاص ،
   .)٢(كأَنه يتتبع معاِنيها وألْفاظَها 

ة واالحتساب استخدمها القرآن    فالقصة أسلوب مهم من أساليب الدعو     
الكرمي وبكثرة حىت أصبحت تؤلف على التقريب أكثر من ثالثة أرباع القـرآن          

  .)٣(الكرمي 

وكذلك استخدمت القصة يف السنة النبويـة املطهـرة وذلـك مـن             
أجل إثارة الدافع لدى املـدعو للـتعلم ملـا تـثريه مـن التـشويق لـدى                  

،  إىل تتبع األحداث الـيت تـروي القـصة         وملا تستدعيه من االنتباه   ، املستمعني
فبما متتاز بـه مـن مجـال        . وكان يبث يف ثنايا القصص ما يراد تبليغه للناس        

                              
  .٢٢٠٢ ص٤يف ظالل القرآن لسيد قطب ج)  ١(
  .٨٠٩؛ القاموس احمليط ص٣٣٥ ص٩تاج العروس ج؛ ٢٧٠ ص٥لسان العرب ج: انظر)  ٢(
  .هـ١٤٠٩التاسعة ،  طبع دار الشريف٨مشاهد القيامة يف القرآن لسيد قطب ص: انظر)  ٣(



  

   
  

 

 

فين جيعل ورود تلك األغـراض إىل الـنفس أيـسر وتأثريهـا يف وجـداا                
   .)١(أعمق 

والسر يف أمهيتها هو اشتماهلا علـى األسـلوب التـصويري الـذي             
حبيـث تبـدو    ، ها يف صورة عمليـة متحركـة      يعرض املبادئ اليت يراد عرض    

فالقـصة بإمكاناـا   ، تلك املبـادئ والقـيم وهـي تـسعى علـى األرض      
كمـا أـا تـستطيع أن تـثري         ، التصويرية تستطيع أن حترك وجدان اإلنسان     

فيتفـتح عقلـه    ، مما جيعل انتباهـه يقظـاً     ، يف نفسه غريزة حب االستطالع    
القصة من قـيم وأفكـار ومـا تـدعو          لالستيعاب والتقبل الواعي ملا تعاجله      

   .)٢(إليه من مبادئ 

 : قال تعاىل. وإليك هذا النموذج من القرآن الكرمي        

                           

                         

                                

                              
  .١٦٠القرآن وعلم النفس للدكتور حممد عثمان جنايت ص: انظر)  ١(
ة الفـالح  مكتب. طبع دار القلم ـ بريوت ـ دمشق  ، ٤٤تذكرة الدعاة للبهي اخلويل ص: انظر)  ٢(

هـ؛ القصص يف احلديث النبوي دراسة فنيـة موضـوعية   ١٣٩٧الكويت ـ الطبعة اخلامسة  
  .هـ١٤٠٥ـ الطبعة الثالثة ٤٣٦للدكتور حممد بن حسن الزير ص



 

   

  
 

 

                            

                             

           )١(.   

 : يـسأل املكـذبون  (قال يف مشاهد القيامـة يف القـرآن             

         ؟       ًفمـا  ، فيكون اجلواب مـشهداً خاطفـاً سـريعا
فـإذا هـم    ، هي إال صيحة واحدة تأخذهم وهم يتجـادلون ويتخاصـمون         

أموات ال ميلكون حـىت التوصـية وال العـودة إىل أهلـيهم ليموتـوا بـني                 
  .وذا يرتسم املشهد األول بعد الصيحة األوىل. أيديهم

فإذا هم ينتفضون من األجداث وميضون سـراعاً        ، مث إذا صيحة أخرى   
 : وهم يف دهش وذعر يتساءلون                    م؟ مث يفركون عيـو

 فيتأكدون                      مث إذا صيحة ثالثة  

                   يأ االستعراض يف ملحوقد انتظمت الصفوف و 
 :وإذا اجلميع ينصتون فيسمعون   . البصر أو رجع الصدى            

              ،   ـا      ويف هذه السرعة اليت تـتم
املشاهد الثالثة تناسق يف الرد على أولئك الشاكني املستريبني يف يـوم الوعـد              

                              
  .٥٤ ـ ٤٨: اآليات، سورة يس)  ١(



  

   
  

 

 

   .)١(!) املبني

  :وهذا منوذج من السنة املطهرة

العبـد إذا وضـع يف   ":  قـال فعن أنس رضي اهللا عنه عن الـنيب   
قربه وتوىل وذهب أصحابه حىت إنه ليـسمع قـرع نعـاهلم أتـاه ملكـان       

:  فيقـول  ه فيقوالن لـه ما كُنت تقول يف هذا الرجـل حممـد             فأقعدا
انظر إىل مقعدك مـن النـار أبـدلك اهللا          : أشهد أنه عبداهللا ورسولُه فيقال    

وأمـا الكـافر أو املنـافق       .  فريامها مجيعـاً   به مقعداً من اجلنة قال النيب       
 تليـت   فيقول ال أدري كنت أقول ما يقولُ الناس فيقـالُ ال دريـت وال             

 مث يضرب مبطرقٍة من حديـد ضـربة بـني أذنيـه فيـصيح صـيحة                 )٢(
   .)٣(.." يسمعها من يليه إال الثقلني

 فالقرآن مليء بالقصص اليت يـراد منـها تثبيـت فـؤاد الـنيب               
وذكـرى  ، وكذلك فيها موعظـة يرتـدع ـا الكـافر         ، والدعاة من بعده  
   .)٤(يتذكر ا املؤمن 

                              
  .١٠٨مشاهد القيامة يف القرآن لسيد قطب ص)  ١(
واملعىن ال دريت وال اتبعـت مـن   ،  قرأت القرآنأي ال فهمت وال، أصلها تلوت): وال تليت) ( ٢(

  ).٢٨٢ ص٣فتح الباري ج: انظر. (يدري
  .٩٢ ص٢باب امليت يسمع خفق النعال ج، أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز)  ٣(
  .٤٤٧ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج: انظر)  ٤(



 

   

  
 

 

   : قال تعاىل                  

                   )١(.   

 أسلوب القصة لتحقيـق الغـرض الـذي بعـث           وقد اختار النيب    
.  مببادئـه وتعاليمـه    وإىل االلتـزام  ، من أجله وهو الدعوة إىل دين اإلسـالم       

  .وما ذاك إال للقدرة الكبرية اليت تفعلها القصة يف حتقيق هذا الغرض
فلذا علينا التأسـي مبنـهج القـرآن الكـرمي والـسنة املطهـرة يف               
استخدام هذا األسلوب اجلذاب يف الـدعوة واالحتـساب علـى منكـرات             

  .النساء
  : ـ ضرب املثل٦

مـثالً فيجعلـه ِمثْلَـه ومثَـلُ     الشيء الذي يضرب لـشيء     : املَثل لغة 
وتمثَّلَ بالـشيء ضـربه مـثالً وقـد      ، وتمثَّل فالنٌ ضرب مثَالً   ، الشيء صفته 

   .)٢(واحلديث نفسه ومبعىن الشبه ، واحلجة، يكون املَثَلُ مبعىن الِعبرة

   .)٣() ما يذكر إليضاح القاعدة بتمام إشارا: (واصطالحاً

ملثل ألنه يأيت عنـد إرادة التـأثري وهـيج          وقد اختري لفظ الضرب مع ا     

                              
  .١٢٠: اآلية، سورة هود)  ١(
  .١٣٦٤؛ القاموس احمليط ٦٨٠ ص١٥ج العروس ج؛ تا١٤ ص٦لسان العرب ج: انظر)  ٢(
  .٢٥٧التعريفات للجرجاين )  ٣(



  

   
  

 

 

االنفعال كأنَّ ضارب املثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفـذ أثـره إىل قلبـه                 
   .)١(وينتهي إىل أعماق نفسه 

واملثل يقرب املعاين ويضع صورا مـثرية لـدى املـستمع وجيعلـها             
 مع القرب واإلثارة يف وضع ثابت بالدليل فهو أحـد أقـسام علـم البيـان               

   .)٢(اهلادف إىل تأدية املعىن بصورة أوضح وأمت يف تراكيب خمتلفة 

 : وقد جاء ذكر املثل يف القرآن كثرياً ملا لـه من فائدة وأثر قال تعاىل

                           

              )٣(.   

 : قال اإلمام ابن كثري                     

     أي بينا للناس فيه بضرب األمثال         فإن املثل يقرب 
  .)٤()املعىن إىل األذهان

ستخدم ضرب املثل كأسلوب مـؤثر يف الـدعوة واالحتـساب           وقد ا 

                              
 طبـع دار  ٢٣٦ ص١تفسري القرآن احلكيم الشهري بتفسري املنار للشيخ حممد رشيد رضا ج: انظر)  ١(

  .لبنان ـ الطبعة الثانية، املعرفة للطباعة والنشر ـ بريوت
  .٣٥٥أمحد غلوش ص.  ـ دالدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها: انظر)  ٢(
  .٢٨ـ ٢٧: اآليتان، سورة الزمر)  ٣(
  .٥٣ ص٤تفسري القرآن العظيم ج)  ٤(



 

   

  
 

 

  .يف القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة
: ومن األمثلة على استخدام ضرب املثل يف القرآن الكرمي قول اهللا تعاىل

                          

                   )١(.   

، فهذا مثل ضربه اهللا من أجل الترغيب يف التوحيـد والـدعوة إليـه             
يـضرب املثـل للعبـد      : (ونبذ الشرك والتنفري منه قال يف ظـالل القـرآن         

وهـو  ، املوحد والعبد املشرك بعبد ميلكه شركاء خياصم بعضهم بعـضاً فيـه           
وهـو بينـهم    ، ولكل منهم عليه تكليـف    ، بينهم موزع ولكل ج فيه توجيه     

وال ميلـك أن يرضـي      ، حائر ال يستقر على ج وال يستقيم علـى طريـق          
وعبـد  ! أهواءهم املتنازعة املتشاكسة املتعارضة اليت متـزق اجتاهاتـه وقـواه          

ح فهـو مـستري   ، ويكلفـه بـه   ، ميلكه سيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منـه        
  ..مستقر على منهج واحد صريح

          ؟  

فالـذي خيـضع لـسيد واحـد يـنعم براحـة            . إما ال يـستويان   
ووضـوح  ، وجتمـع الطاقـة ووحـدة االجتـاه       . االستقامة واملعرفة واليقني  

والذي خيضع لسادة متشاكسني معـذب مقلقـل ال يـستقر علـى             . الطريق

                              
  .٢٩: اآلية، سورة الزمر)  ١(



  

   
  

 

 

وهـذا املثـل    ! الً على أن يرضـي اجلميـع      حال وال يرضي واحداً فهم فض     
   .)١()يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك يف مجيع األحوال

 : وكذلك قول اهللا عز وجل               

                            

                           )٢(.   

وهذا املثل ضربه اهللا عز وجل للتنفري من الـشرك قـال اإلمـام ابـن             
ويتـدبره حـق    ، حقيق على كل عبد أن يستمع قلبـه هلـذا املثـل           : (القيم
وذلك أن املعبـود أقـل درجاتـه أن         . يقطع مواد الشرك من قلبه    فإنه  . تدبره

واآلهلـة الـيت يعبـدها      . يقدر على إجياد ما ينفع عابده وإعدام مـا يـضره          
ولـو اجتمعـوا كلـهم    ، املشركون من دون اهللا لن تقدر على خلق الـذباب  

بل ال يقدرون على االنتـصار مـن الـذباب          ، فكيف مبا هو أكرب منه    ، خللقه
فال هـم قـادرون علـى خلـق الـذباب           . فيستنقذوه منه ..  شيئاً إذا سلبهم 

واسـترجاع مـا    ، وال على االنتـصار منـه     ، الذي هو من أضعف احليوانات    
فكيـف  . وال أضـعف منـها  ، فال أعجـز مـن هـذه اآلهلـة       . سلبهم إياه 

وهذا املثل مـن أبلـغ مـا أنزلـه اهللا           . يستحسن عاقل عبادا من دون اهللا؟     

                              
  .٣٠٤٩ ص٥يف ظالل القرآن لسيد قطب ج)  ١(
  .٧٣: اآلية، سورة احلج)  ٢(



 

   

  
 

 

   .)١() رك وجتهيل أهله وتقبيح عقوهلمسبحانه يف بطالن الش

وكذلك اعتنت السنة املطهرة بأسـلوب ضـرب املثـل يف الـدعوة             
واالحتساب من أجل تقريب املعاين ألذهان الناس ومن األمثلـة مـن الـسنة              
املطهرة على أسلوب ضرب املثل احلديث الذي يرويـه النعمـان بـن بـشري             

ثـل املـدهن يف حـدود اهللا    م" : قال رسـول اهللا  : رضي اهللا عنهما قال  
والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعـضهم يف أسـفلها وصـار              
بعضهم يف أعالها فكان الذين يف أسفلها ميـرون باملـاء علـى الـذين يف                

فـأتوه فقـالوا   ، فأخذ فأساً فجعل ينقر أسـفل الـسفينة    ، أعالها فتأذوا به  
خـذوا علـى يديـه أجنـوه        فإن أ ، مالك؟ قال تأذيتم يب والبديل من املاء      

   .)٢(" وجنَّوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم

 مـثالً حيـاول أن يقـرب فيـه          ففي هذا احلديث يضرب الـنيب       
املعىن املراد وهو أمهية األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر حيـث شـبه                

وشبه أصحاب املعاصي واملنكـرات بالـذي يريـد خـرق           ، اتمع بالسفينة 
فإن أُحِتسب عليهم ومنعوا من فعل املنكـرات فقـد جنـا اتمـع              ، ينةالسف

وإن تركـوا وعطِّـل     ، بأكمله كمـا ينجـوا أصـحاب الـسفينة مجيعـاً          
االحتساب فقد هلك العصاة وهلـك اتمـع بأسـره لتركـه االحتـساب              

                              
  .٣٦٨التفسري القيم البن القيم ص)  ١(
   .٤٥تقدم خترجيه ص)  ٢(



  

   
  

 

 

   .)١(عليهم إذ عم شؤم املعصية اجلميع 

يف هـذا  : (ا احلـديث وقال يف فتح الباري مستنبطاً الفوائد مـن هـذ   
   .)٢() تبيني العامل احلكم بضرب املثل... احلديث

 للنـاس أمهيـة     فانظر كيف ذا املثـل املـشوق وضـح الـنيب            
االحتساب على املنكرات إذ بفعلـه حفـظ للمجتمـع كلـه مـن الغـرق              

وعـدم  ، واهلالك كما يف السفينة سفينة احلياة الـيت ضـرا للنـاس مـثالً             
اعقني الذين جيعلون فعـل املعاصـي حريـة شخـصية ال            االلتفات ألقول الن  

إذ احلسبة أمر إهلي بفعله حفـظ للمجتمعـات مـن           ، دخل ألهل احلسبة فيها   
اهلالك وليس من احلرية إهالك جمتمع بأكمله بـسبب أفعـال قلـة قليلـة أو                

  . واملؤمننيكثرية مل تراعي حق اهللا تعاىل ورسوله 

  : ـ التــدرج٧
مراِتـب بعـضها فـوق      :  درج البناِء ودرجـه    من: التدرج يف اللغة  

وهـي  ، والدرجـة واحـدةُ الـدرجات     . واحدته درجـة ودرجـةٌ    ، بعض
مبعـىن أدنـاه منـه علـى        ، ودرجة إىل كذا واستدرجه   . الطبقات من املراتب  

                              
  .١٧٦٥ األحوذي صانظر حتفة)  ١(
  .٣٤٩ ص٥فتح الباري ج)  ٢(



 

   

  
 

 

   .)١( أُخرى التدريج فَتدرج تدرجياً أي عوده إياه كأنما رقَّاه منِزلةً بعد

هو االنتقـال مـن مرحلـة إىل مرحلـة أخـرى            : (ويف االصطالح 
   .)٢() بطرق مشروعة خمصوصة، متقدمة للبلوغ إىل الغاية املنشودة

والتدرج يف االحتساب أسلوب حكـيم اتبعـه القـرآن الكـرمي يف             
فعنـدما  ، االحتساب على املنكرات اليت كانت متفشية يف اتمـع اجلـاهلي          

 بدأ يف احتسابه يعاجل أهـم القـضايا فـاألهم بتوجيـه إهلـي        بعث النيب 
فأخـذ يقررهـا    ، وكانت قضايا العقيدة هي أهم ما بدأ به القـرآن الكـرمي           

ويقيم عليها احلجج والرباهني حىت يستأصل من نفـوس املـشركني العقائـد             
  وذلـك ألن ختلـص النـاس         )٣(الوثنية ويغرس بدالً عنها عقيدة اإلسـالم        

 فاسدة أو حىت عادة سيئة متأصلة يف نفوسـهم حبيـث أصـبحت              من عقيدة 
وتـدريب  ، وجهـد كـبري   ، ثابتة مستقرة يف سلوكهم حيتاج إىل إرادة قويـة        

طويل لذا كان أسلوب التدرج هو أفضل أسلوب حيـسن اتباعـه للـتخلص              

                              
؛ القـاموس  ٣٦١ ص٣؛ تاج العروس من جواهر القـاموس ج ٣٧١ ص٢لسان العرب ج: انظر)  ١(

  .٢٤٠احمليط ص
األوىل .  طبع دار العاصـمة ٧التدرج بني التشريع والدعوة للدكتور يوسف بن حمي الدين أبو هاللة ص)  ٢(

  .هـ١٤١٢ـ 
؛ التدرج بني التشريع والدعوة ١١١لوم القرآن للشيخ مناع خليل القطان صمباحث يف ع: انظر)  ٣(

  .٢٥للدكتور يوسف أبو هاللة ص



  

   
  

 

 

 بـأمور العقيـدة مث تـدرج بعـد ذلـك يف             فعندما بدأ النيب     . )١(منها  
 وذلك من أجـل اسـتقرار اإلميـان أوالً يف قلـوب             التشريع حسب األمهية  

املسلمني حبيث ميكن االستعانة بقوة اإلميان كـدافع قـوي يـسهل عمليـة              
 يتعهـد   وكـان رسـول اهللا      ، التخلص من العادات السيئة املـستحكمة     

من يؤمنـون بدعوتـه بالتربيـة الروحيـة لترسـيخ اإلميـان والتقـوى يف                
ـ      ، نفوسهم ة ضـرورية وهامـة يف اإلعـداد        وال شك أن تلك كانت مرحل

النفسي للمسلمني حبيث أصـبحوا يف حالـة يـؤ تـام لتغـيري سـلوكهم                
 وقـد ذكـرت أم   )٢(وعادام وأفكارهم ونظـام حيـام تغـيرياً كـامالً       

املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها احلكمة من هذا التـدرج فقـد قالـت فيمـا                
مـا نـزل فيـه      إمنـا نـزل أول      : (أخرجه البخاري عن يوسف بن ماهك     

سورة من املفصل فيها ذكـر اجلنـة والنـار حـىت إذا ثـاب النـاس إىل                
   ال تـشربوا اخلمـر     : ولو نـزل أول شـيء     . اإلسالم نزل احلاللُ واحلرام

ال نـدع الزنـا     : لقـالوا . ال تزنـوا  : ال ندع اخلمر أبداً ولو نزل     : لقالوا
   .)٣( )أبداً

                              
؛ رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ ١٧٣القرآن وعلم النفس للدكتور حممد عثمان جنايت ص: انظر)  ١(

  .٣٠حممد بن صاحل العثيمني ص
  .١٧٤مان جنايت صالقرآن وعلم النفس للدكتور حممد عث: انظر)  ٢(
   .١٤٣تقدم خترجيه ص)  ٣(



 

   

  
 

 

إلهليـة يف ترتيـب     أشـارت إىل احلكمـة ا     : (قال ابن حجر رمحه اهللا    
والتبـشري  ، وأن أول ما نزل مـن القـرآن الـدعاء إىل التوحيـد            ، التنـزيل

فلمـا اطمأنـت النفـوس      ، للمؤمن واملطيع باجلنة وللكافر والعاصي بالنـار      
ولـو نـزل أول شـيء ال تـشربوا          : (على ذلك أنزلت األحكام وهلذا قالت     

ن النفـرة عـن تـرك       وذلك ملا طبعت عليه النفوس م     ) اخلمر لقالوا ال ندعها   
   .)١() املألوف

 يوصي اتباعه بعد ذلك باتبـاع هـذا األسـلوب           وقد كان النيب    
فقد أخـرج البخـاري عـن       . احلكيم عندما كان يرسلهم دعاة إىل دين اهللا       

 ملعـاذ بـن جبـل حـني     قال رسول اهللا : ابن عباس رضي اهللا عنهما قال 
تاب فـإذا جئتـهم فـادعهم       إنك ستأيت قوماً من أهل الك     : "بعثه إىل اليمن  

إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا فـإن هـم طـاعوا                  
 لَك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخـس صـلوات يف كـل                )٢(

يوم وليلة فإن هم طاعوا لك بذلك فأخربهم أنّ اهللا قـد فـرض علـيكم                
ـ            م طـاعوا لـك     صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقـرائهم فـإن ه

بذلك فإياك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم فإنـه لـيس بينـه وبـني               

                              
  .٦٥٧ ص٨فتح الباري ج)  ١(
طَوعت طاعت وأطاعـت لُغـةُ   . مبعىن أطاع وقال البخاري بعد إيراد احلديث السابق): طاعوا) ( ٢(

توأَطَع توطُع ت٦٦٣ ص٧فتح الباري ج، ١٠٩ ص٥صحيح البخاري ج: انظر. (ِطع.(  



  

   
  

 

 

  .)١("اهللا حجاب

والبدايـة بـاملهم يف حـديث معـاذ         ، وما ورد من تدرج يف التبليغ     
يتجـاوز احلالـة اخلاصـة      ، رضي اهللا عنه ليس إال إرشاداً نبوياً بل تدبرياً إهلياً         

، إىل احليـاة اإلسـالمية    ، يتهم الباطلـة  يف حتويل أهل اجلاهلية من واقع جاهل      
   .)٢(وكل واقع بعيد عن اإلسالم 

وقد قال الشيخ حممد بن عبدالوهاب رمحـه اهللا يف كتـاب التوحيـد              
يف باب الدعاء إىل شـهادة أن ال إلـه إال اهللا بعـدما استـشهد باحلـديث                  

علـيم  التنبيـه علـى الت    : احلادية عـشرة  : (السابق معدداً الفوائد املستنبطة منه    
   .)٣() البداءة باألهم فاألهم: الثانية عشرة. بالتدريج

فبذا نعلم أن أسلوب التدرج من األسـاليب احلكيمـة الـيت جتعـل              
الناس يستجيبون للمحتسب ألنه بذلك يراعي أحـواهلم النفـسية ويهيـئهم            

  .لقبول احلق الذي يدعو إليه
  

                              
  .١٠٩ ص٥باب بعثُ أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ج،  يف كتاب املغازيأخرجه البخاري)  ١(
  .٢٦التدرج بني التشريع والدعوة للدكتور يوسف أبو هاللة ص: انظر)  ٢(
كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب بتعليق الـشيخ أمحـد   )  ٣(

 التوحيد شرح فضيلة الشيخ حممد بن صاحل        ؛ وانظر القول املفيد على كتاب     ١٥حممد شاكر ص  
  .١٤١ ص١العثيمني ج



 

   

  
 

 

  : ـ القدوة احلسنة٨

   .)١(وما يقتدى به ، وةاألس: الِقدوة والقُدوة يف اللغة

ومما يدل على أمهية هذا األسلوب تأكيد القرآن الكرمي والسنة املطهرة 
 : على االمتثال به فاهللا تعاىل يقول                    

    )٢(.   

 : وقوله تعاىل                   )٣(.  

 : وقول اهللا عز وجل                  )٤(.   

فاألنبياء عليهم السالم كـانوا يتمثلـون يف القـدوة أثنـاء دعـوم              
       : قـال ابـن كـثري     . للناس وهم بذلك لنا قدوة جيب علينـا التأسـي ـم           

)                     يعين األنبياء املذكورين مع مـن أضـيف إلـيهم مـن اآلبـاء
  والذرية واإلخوان وهم األشباه                  أي هـم أهـل اهلـدى 

  ال غريهــم          وإذا كــان هــذا أمــراً ، أي اقتــد واتبــع

                              
  .١٧٠٦؛ القاموس احمليط ص٢١٥ ص٥لسان العرب ج: انظر)  ١(
  .٢١: آية، سورة األحزاب)  ٢(
  .٤٠: آية، سورة املمتحنة)  ٣(
  .٩٠: آية، سورة األنعام)  ٤(



  

   
  

 

 

   .)١()  فأمته تبع له فيما يشرعه ويأمرهم بهللرسول 

  :ولالحتساب ذا األسلوب مزايا عديدة منها
أن الناس تتأثر ذا األسلوب أكثر من غريه ألا دعوة عملية يتيسر فهمهـا       .١

واحملتسب عليهم يرون أمامهم منوذجاً عملياً مما جيعلهم يعتقدون         ، وتطبيقها
 وأن ذلك ليس أمـراً    ، إمكانية تطبيق ما يرونه مما يدعو إليه احملتسب بفعله        

 هذا األسلوب فعن ابن عمر رضـي اهللا         وقد استخدم النيب    ، مثالياً جمرداً 
.  خامتاً من ذهب فاختذ الناس خواتيم من ذهب        اختذ النيب   : (عنهما قال 
إين لن ألبـسه    : إين اختذت خامتاً من ذهب فنبذه وقال      " : فقال النيب   

  .)٢() فنبذ الناس خواتيمهم" أبداً

  .)٣() ك على أن الفعل أبلغ من القولفدل ذل: (قال ابن بطال

كذلك الناس سرعان ما تستجيب للدعوة واالحتـساب بالقـدوة أكثـر             .٢
دل على ذلـك احلـديث الـسابق وكـذلك          ، من غريها من األساليب   

هناك شاهد آخر هو حديث أم سلمة رضـي اهللا عنـها الـذي أخرجـه          
 مـن   البخاري يف صحيحه يف قصة صلح احلديبية أنه ملا فـرغ الـنيب              

                              
  .١٤٨ ص٢تفسري القرآن العظيم البن كثري ج)  ١(
  .١١٣تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .٢٨٩ ص١٣فتح الباري ج)  ٣(



 

   

  
 

 

قضية الكتاب أمر أصحابه بأن يقومـوا فينحـروا مث حيلقـوا فلـم يقـم             
فلما مل يقم منـهم أحـد دخـل         . منهم رجل حىت قال ذلك ثالث مرات      

على أم املؤمنني أم سلمة رضي اهللا عنها فذكر هلا مـا لقـي مـن النـاس       
فأشارت إليه أن خيرج إليهم وال يكلم أحداً منـهم كلمـة حـىت ينحـر              

فخرج فلم يكلم أحـداً منـهم حـىت فعـل           ، حالقه فيحلقه بدنه ويدعو   
حنر بدنه ودعا حاِلقَه فحلقـه فلمـا رأوا ذلـك قـاموا فنحـروا               . ذلك

 .)١(وجعل بعضهم حيلق بعضاً 

إن الفعـل إذا انـضم إىل       : (وقال اإلمام ابن حجر معلقاً على ذلـك       
  .)٢() القول كان أبلغ من القول

ب ـذا األسـلوب واونـه يف طاعـة اهللا عـز             أيضاً عدم التزام احملتس    .٣
وجل ليس كتهاون غريه ألنه باحتسابه قد نصب نفـسه قـدوة للنـاس              

. فمىت رآه الناس متهاوناً صاروا مثلـه أو أشـد اونـاً منـه           ، شاء أم أىب  
وكذلك جترؤه علـى معاصـي اهللا لـيس كتجـرؤ غـريه ألن النـاس                

ية وشـيوعها بـني     فيترتب على ذلـك تعـدد املعـص       ، يقتدون به فيها  
املسلمني والفهم إياها فينقلب نكرهـا عرفـاً بـسبب جتـرؤ احملتـسب              

ولذلك قد يكون الشيء املكـروه حرامـاً يف حـق الـداعي إذا              ، عليها

                              
  .١١٥تقدم خترجيه ص)  ١(
  .٤٠٩ ص٥فتح الباري ج)  ٢(



  

   
  

 

 

  .)١(كان فعله إياه يؤدي إىل اعتقاد الناس إباحته 

  : ـ اللني والرفق٩
وهين لين أي لـين     رجل هين لَين    : والعرب تقول . ِضد اخلُشونة : اللِّني

   .)٢(اجلانب 

رفَق باألمر وله وعليه يرفُق ِرفْقَـاً ورفُـق يرفُـق           . والرفق ضد العنف  
ِفقور :لطَف .فْق٣(لني اجلانب خالف العنف : والر(.   

وهذا األسلوب دعا إليه القـرآن الكـرمي والـسنة          .فهما مبعىن واحد  
  .املطهرة

مي يأمر اهللا تعاىل بأن خياطب الناس برفق ويعاملوا بلني ففي القرآن الكر
 : عند االحتساب عليهم يقول تعاىل          )٤(.   

ولينـوا هلـم    ، أي كلموهم طيبـاً   : (قال اإلمام ابن كثري يف تفسريها     
  .)٥() جانباً ويدخل يف ذلك األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعروف

                              
  .٣٧رسالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني ص: انظر)  ١(
  .٥٤٧ ص٥لسان العرب ج: انظر)  ٢(
  .١٠٠ ص٣املرجع السابق ج: انظر)  ٣(
  .٨٣: جزء من اآلية، سورة البقرة)  ٤(
  .١١٤ ص١ري القرآن العظيم جتفس)  ٥(



 

   

  
 

 

 بأن جعله اهللا رفيقاً ليناً يف اهللا سبحانه وتعاىل على نبينا حممد ومينت 
تعامله مع الناس ولو كان فظاً غليظاً النفض الناس من حولـه ألن طبيعتهم 

 : اإلنسانية مقتضية نفورها ممن خياطبها بغلظة وشدة فقال تعاىل      

                       )١(.   

أي لو كنت سيء الكـالم قاسـي القلـب علـيهم            : (قال ابن كثري  
النفضوا عنك وتركوك ولكن اهللا مجعهم عليك وأالن جانبـك هلـم تأليفـاً              

   .)٢() لقلوم

 والدعاة من بعده بأن يدعو إىل ويدعو اهللا سبحانه وتعاىل نبينا حممد 
 اهللا تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدال باليت هي أحسن وكلها سبيل

  :  بقوله تعاىل)٣(تقتضي استخدام أسلوب اللني والرفق        

                        )٤(.   

ن الكرمي إىل استخدام هذا األسلوب بقول اهللا بل تتجلى دعوة القرآ
تعاىل لنبييه موسى وهارون عليهما السالم عندما أمرمها بالذهاب إىل فرعون 

                              
  .١٥٩: جزء من اآلية، سورة آل عمران)  ١(
  .٣٩٧ ص١تفسري القرآن العظيم ج)  ٢(
  .٢٠٣ ص٣؛ فتح القدير للشوكاين ج٥٧٢ ص٢تفسري القرآن العظيم ج: انظر)  ٣(
  .١٢٥: جزء من اآلية، سورة النحل)  ٤(



  

   
  

 

 

 : الطاغية                           

   )١(.   

هـذه اآليـة فيهـا عـربة عظيمـة وهـو أن            : (مام ابن كثري  قال اإل 
فرعون يف غاية العتو واالستكبار وموسـى صـفوة اهللا مـن خلقـه إذ ذاك                

   .)٢() ومع هذا أمر أن ال خياطب فرعون إال باملالطفة واللني

 موجهـاً أم املـؤمنني عائـشة        ويف السنة املطهرة يقـول الـنيب        
ويعطـي علـى    .  رفيـق حيـب الرفـق      إن اهللا ! يا عائشة ": رضي اهللا عنها  

   .)٣(" الرفق ماالَ يعطي علَى العنف وما ال يعطي على سواه

وال يـرتع   . إن الرفق ال يكـون يف شـيء إال زانـه          ": وقال أيضاً 
   .)٤(" من شيء إال شانه

ومعىن هذا أنه يتأتى به من األغراض ويسهل به مـن املطالـب مـاال               
 العمليـة مليئـة بالـشواهد علـى          النيب   وقد كانت سنة   . )٥(يتأتى بغريه 

                              
  .٤٤ـ ٤٣: اآليتان، سورة طه)  ١(
  .١٤٩ ص٣ظيم البن كثري جتفسري القرآن الع)  ٢(
   .١١٣تقدم خترجيه ص)  ٣(
   .١٢٠تقدم خترجيه ص)  ٤(
  .٣٩١ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج: انظر)  ٥(



 

   

  
 

 

  . هلذا األسلوباستخدام النيب 

قام أعـرايب فبـال يف املـسجد        ": فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال      
 دعوه وهريقُوا على بوِ لـِه سـجالً مـن           فقال هلم النيب    . فتناوله الناس 

   .)١(" معسرينفإمنا بعثتم ميسرين ومل تبعثوا . ماء أو ذَنوباً من ماء

ويف رواية أخرى للحـديث يتـضح األسـلوب الـذي اسـتخدمه             
 يف احتسابه على هذا األعـرايب فعـن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه      النيب  
بأيب وأمـي فلـم يؤنـب وملْ        . فقال األعرايب بعد أن فَِقه فقام إيلَّ      "...: قال

بسـالُ فيـه        : "فقال. يبلـِذكِْر اهللا       . إنَّ هذا املـسجد ال ي ـينمـا بوإن
فاألصـل يف    . )٢("فأُفِرغَ علـى بِولــهِ    ، مثَّ أمر ِبسجٍل من ماءٍ    " وللصالة

االحتساب أن يكون برفق ولني وال يلجأ إىل غريه إال عنـد تعـذر حـصول                
وبالضوابط اليت ذكرها العلمـاء وسـبق بياـا عنـد ذكرنـا             ، املقصود به 

  .لدرجات االحتساب
  :م ـ احلــز١٠

   .)٣() أخذ األمور باالتفاق: (احلزم اصطالحاً

                              
   .١٢١تقدم خترجيه ص)  ١(
  .١٢٢تقدم خترجيه ص)  ٢(
  .١١٦التعريفات للجرجاين ص)  ٣(



  

   
  

 

 

والقُـوة وهـي نقـيض      ، فاحلزم األخذ بشدة والشدةُ مبعىن الـصالبةُ      
   .)١(اللِّني 

وأسلوب االحتـساب بـاحلزم ال ينبغـي أن يلجـأ إليـه إال عنـد                
  .احلاجة والضرورة

وذلك يعدل  ، السب والتعنيف بالقول الغليظ اخلشن    : (قال اإلمام الغزايل  
إليه عند العجز عن املنع باللطف وظهور مبادئ اإلصرار واالستهزاء بـالوعظ            

   .)٢() والنصح

ويبـدأ يف إنكـاره باألسـهل ويعمـل         : (وقال يف اآلداب الـشرعية    
   .)٣() زاد بقدر احلاجة، فإن مل يزل املنكر الواجب، بظنه يف ذلك

 اإلسـالمية   إن الـشريعة  : (وقال مساحة الشيخ عبدالعزيز بـن بـاز       
وأن املـشروع  ، الكاملة جاءت باللني يف حملة والغلظـة والـشدة يف حماهلمـا           

للداعية إىل اهللا أن يتصف باللني والرفق واحللم والـصرب؛ ألن ذلـك أكمـل               
وال ينبغـي للداعيـة أن يلجـأ إىل الـشدة           ... يف نفع دعوته والتـأثر ـا      

ود بالطريقـة   والغلظة إال عند احلاجة والـضرورة وعـدم حـصول املقـص           
وبذلك يكون الداعي إىل اهللا سبحانه قـد أعطـى املقـامني حقهمـا      ، األوىل

                              
  .٣٩ ص٥موس ج؛ تاج العروس من جواهر القا٤٠٧ ص٣لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(
  .٣٣٠ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٢(
  .٢١٥ ص١اآلداب الشرعية البن مفلح ج)  ٣(



 

   

  
 

 

   .)١() وترسم هدي الشريعة يف اجلانبني

ومن احلكمة تتبع األسلوب املناسب مع احملتسب علـيهن قـال ابـن             
أن تعطي كـلَّ شـيء حقَّـه        : الدرجة األوىل : (القيم معدداً درجات احلكمة   

   .)٢() وال تؤخره عنه، ال تعجلُه عن وقْتـِهو، وال تعديه حده

واسـتخدام الـشدة يف     ، فمن احلكمة استخدام اللـني يف مواضـعه       
  .مواضعها أما كيف ميكن معرفة هذه املواضع؟

وهلـذا  : (يقول فضيلة الشيخ حممد بـن صـاحل العثـيمني رمحـه اهللا        
ينـا أهواؤنـا   جيب أن ال جنعل املقياس يف الشدة واللـني هـو مـا متليـه عل        

،  وهـدي أصـحابه    بل جيب أن جنعل املقيـاس هـدي الـنيب           ، وأذواقنا
فـإذا  ،  رمسه لنا رمسـاً بينـاً       رسم لنا هذا بقوله وبفعله وحباله        والنيب  

دار األمر بني أن اشتد أو أتيسر مبعـىن أنـين كنـت يف موقـف حـرج ال                   
يهمـا أسـلك؟    أدري الفائدة يف الشدة أم الفائدة يف التيـسري والتـسهيل فأ           

 وملـا بعـث     )٣("إن الـدين يـسر    ":  قال أسلك طريق التيسري ألن النيب      
وبـشرا  ، يـسرا وال تعـسرا    ": معاذاً وأبا موسى األشعري إىل اليمن قـال       

                              
مجـع  . ٢٠٧ ص٣جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهللا ج)  ١(

  .حممد بن سعد الشويعر. د
  .٤٤٨ ص٢مدارج السالكني ج)  ٢(
  .١٥ ص١باب الدين يسر ج، إلميانأخرجه البخاري يف كتاب ا)  ٣(



  

   
  

 

 

  .)١("وال تنفرا

ألنـك إذا قابلـت املـدعو       ، ومن أراد أن يفهم هذا األمر فليجـرب       
ـ    ، بالشدة امشأز ونفر وقابلك بشدة مثلـها       ب علـم ذهـب     وإن كـان طال

جيادلك حىت بالباطل الذي تراه مثل الـشمس وهـو يـراه مثـل الـشمس                
   .)٢(...) ألنه مل جيد منك رفقاً وليناً، ولكنه يأىب إال أن ينتصر لنفسه

فذكر الشيخ حممد بـن صـاحل العثـيمني رمحـه اهللا أن املقيـاس يف              
 وهـدي أصـحابه رضـوان اهللا    استخدام الشدة واللـني هـدي الـنيب      

   فكيف كان هديهم؟عليهم
جند أن األصل كان استخدام اللـني والرفـق وال يلجـأ إىل الـشدة               

 وأصـحابه  إال عند تعذر استعماهلما ومن احلاالت الـيت كـان الرسـول      
  :يتعاملون فيها بالشدة ما يلي

                              
؛ ومسلم ١٠٨ ص٥باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ج، أخرجه البخاري يف كتاب املغازي)  ١(

 ٢ج) ١٧٣٣(ــ  ) ٧١(باب بيان أن كل مسكر مخـر حـديث رقـم            ، يف كتاب األشربة  
  . واللفظ للبخاري١٥٨٧ص

 ١٣إعداد فهد بن ناصر السليمان ص. ثيمنياالعتدال يف الدعوة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل الع)  ٢(
  .هـ١٤١٥طبع دار الثريا ـ األوىل ـ 



 

   

  
 

 

   :)١( ـ عند انتهاك حرمات اهللا تعاىل ١

 : قال تعاىل                    

                        )٢(.   

ـى تعـاىل    : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عند تفسريه هلـذه اآليـة          
،  أمـر الفـواحش خـصوصاً      ويف، عما يأمر به الشيطان يف العقوبات عموماً      

فإن هذا الباب مبناه على احملبة والـشهوة والرأفـة الـيت يزينـها الـشيطان                
حـىت يـدخل كـثري مـن     ، بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة م 

وظن أن هـذا مـن رمحـة        … الناس بسبب هذه اآلفة يف الدياثة وقلة الغرية       
، منـا ذلـك دياثـة ومهانـة       وإ، ومكارم األخالق ، ولني اجلانب م  ، اخللق

وتـرك للتنـاهي عـن      ، وإعانة على اإلمث والعدوان   ، وعدم دين وضعف إميان   
   .)٣() الفحشاء واملنكر

 يـستخدم أسـلوب الرفـق واللـني يف          وكان رسـول اهلـدى      

                              
 إعداد جمموعة من املختصني بإشراف موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول : انظر)  ١(

 طبـع دار    ٣١٨٩ ص ٨الدكتور صاحل بن عبداهللا بن محيد وعبدالرمحن بن حممد بن ملُّـوح ج            
 طبع ٣٥؛ من صفات الداعية اللني والرفق للدكتور فضل إهلي ص١٤١٨الوسيلة ـ األوىل ـ   

  .هـ١٤١٤إدارة ترمجان اإلسالم الثالثة ـ 
  .٢: اآلية، سورة النور)  ٢(
  .٢٨٧ ص١٥جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(



  

   
  

 

 

عـن  . دعوته واحتسابه ولكن إذا انتـهكت حرمـات اهللا انـتقم هللا تعـاىل             
 بـني أمـرين إال اختـار        لـنيب   ما خيـر ا   : (عائشة رضي اهللا عنها قالت    

واهللا مـا أنـتقم     ، فإذا كان اإلمث كان أبعـدمها منـه       ، أيسرمها ما مل يكن إمثٌ    
   .)١() لنفسه يف شيء يؤتى إليه قطُّ حىت تنتهك حرمات اهللا فينتقم هللا

أما من فعل الصحابة رضوان اهللا عليهم فإليك هـذا النمـوذج علـى              
حرمات اهللا عز وجـل فقـد أخـرج         استخدامهم أسلوب الشدة عند انتهاك      

 أبا موسى ومعاذ بن جبل إىل  قال بعث رسول اهللا  )٢(البخاري عن أيب بردة     
 قال واليمن خمالفان مث قـال  )٣(اليمن قال وبعث كُلَّ واحٍد منهما على خمالف      

 فانطلق كل واحد منهما إىل عملـه قـال         "يسرا وال تعسرا وبشرا وال تنفرا     "
إذا سار يف أرضه وكان قريباً من صاحبه أحـدث بـه            وكان كل واحد منهما     

 فسلم عليه فسار معاذ يف أرضه قريباً من صاحبه أيب موسى فجاء يسري         )٤(عهداً  
على بغلته حىت انتهى  إليه وإذا هو جالس وقد اجتمع إليه الناس وإذا رجل قد                

                              
  .١٦ ص٨باب إقامة احلدود واالنتقام حلرمات اهللا ج، أخرجه البخاري يف كتاب احلدود)  ١(
أبو بردة بن أيب موسى األشعري حارث ويقال عامر ويقال امسه كنيته ابن صاحب رسـول اهللا  )  ٢(

  حدث عن أبيه وعن مجاعة من الصحابة رضوان اهللا عليهم          . كويف تابعي ثقة  :  قال العجلي
  ).٣٤٣ ص٤سري أعالم النبالء ج: انظر. (مات سنة أربع ومائة

؛ ٣٠٣ ص٢؛ لـسان العـرب ج  ٦٥٨ ص٧فتح الباري ج: نظرا. (املخالف األقليم): خمالف) ( ٣(
  ).٦٩ ص٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ج

  ).٦٥٩ ص٧فتح الباري ج: انظر. (أي جدد به العهد لزيارته): أحدث به عهداً) ( ٤(



 

   

  
 

 

هذا رجل  مجعت يداه إىل عنقه فقال لـه معاذ يا عبداهللا بن قيس أيم هذا قال               
ما : إمنا جئَ به لذلك فَانِزل قال     : قال. ال أنزل حىت يقتل   : كفر بعد إسالمه قال   

   .)١(..)أنزلُ حىت يقتل فَأَمر به فَقُتل

 هـاذين الـصحابيني اجللـيلني       ففي هذا احلديث أمر املـصطفى       
ولكن هـذا األمـر ال يتعـارض مـع          ، وعدم تنفري الناس  ، بالتيسري والتبشري 

فكان مـسلك الـصحابة وضـع كـل         ، شدة عند إقامة حد الردة    األخذ بال 
وكـذلك الـشدة والغلظـة      ، الرفـق واللـني يف مكانـه      ، أسلوب موضعه 

  .مكاا

   :)٢( ـ عند ظهور عناد أو استخفاف بالدعوة ٢
ويلجأ احملتسب الستخدام الشدة يف احتـسابه عنـد ظهـور العنـاد             

الـسب والتعنيـف بـالقول       (:واالستخفاف وقلة املباالة قال اإلمام الغـزايل      
وذلك يعدل إليه عند العجز مـن املنـع بـاللطف وظهـور             ، الغليظ اخلشن 

   .)٣()مبادئ اإلصرار واالستهزاء بالوعظ والنصح

                              
  .١٠٧ ص٥باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ج، أخرجه البخاري يف كتاب املغازي)  ١(
؛ الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ٣٣٠ ص٢وم الدين للغزايل جإحياء عل: انظر)  ٢(

؛ من صفات الداعية اللني     ٣٩؛ تنبيه الغافلني البن النحاس ص     ٢٤٨ ص ١البن داود الصاحلي ج   
  .٣٩والرفق للدكتور فضل إهلي ص

  .٣٣٠ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٣(



  

   
  

 

 

فإن مل يرجع بـالوعظ والنـصح والتـذكري         : (وقال يف تنبيه الغافلني   
والتـصريح  ، وقلـة املبـاالة   ، وعلم منه اإلصرار على املعـصية واالسـتهزاء       

فيغلظ لــه الكـالم وخيـشن عليـه ويـسبه مـن غـري               ، دم الرجوع بع
   .)١(...) فحش

: وقال يف الكرت األكرب يف األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر              
وذلك يعـدل إليـه عنـد العجـز         ، السب والتعنيف بالقول الغليظ اخلشن    (

عــن املنــع بــاللطف وظهــور مبــادئ اإلصــرار واالســتهزاء بــالوعظ 
   .)٢(...) والنصح

 هـذا األسـلوب عنـد    وهذا منوذج من استخدام رسول اهلـدى   
قـال الـنيب    : احتسابه فقد أخرج البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قـال           

 : "             ليس صالة أثقل على املنافقني من الفجر والعـشاء ولـو يعلمـون
مث آمـر   ، لقد مهمت أن آمـر املـؤذن فيقـيم        ، ما فيها ألتومها ولو حبواً    

مث أخذ شعالً من نار فـأحرق علـى مـن ال خيـرج إىل               ، سرجالً يؤم النا  
   .)٣("الصالة بعد

ومن احتساب الصحابة ذا األسلوب مـا أخرجـه اإلمـام مـسلم             
                              

  .٣٩تنبيه الغافلني البن النحاس ص)  ١(
  .٢٤٨ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج)  ٢(
  .١٦٠ ص١باب فضل صالة العشاء يف اجلماعة ج، أخرجه البخاري يف كتاب اآلذان)  ٣(



 

   

  
 

 

 مسعـت رسـول اهللا      : أن عبداهللا بن عمـر قـال      : (عن سامل بن عبداهللا   
  ".ال متنعوا نساءكم املساجد إذا استأذنكُم إليها": يقول

فأقبـل عليـه    : قـال . لنمـنعهن ! واهللا: عبـداهللا فقال بالل بن    : قال
أُخِبـرك عـن رسـول      : وقال. عبداهللا فسبه سباً سيئاً ما مسعته سبه مثله قَطُّ        

   .)١(!) لنمنعهن! واِهللا:  وتقولاهللا 

فيه تعزير املعتـرض علـى الـسنة واملعـارض          : (وقال اإلمام النووي  
  .)٢()هلا برأيه

   :)٣(ر خمالفة الشرع لدى من ال يتوقع منه ذلك  ـ عند بدو٣
فمن أسباب العدول عن استخدام أسـلوب الرفـق إىل االحتـساب            
باستخدام أسلوب احلزم والشدة إذا كان فاعل املنكـر أو تـارك املعـروف              

فيكـون اسـتخدام هـذا      ، لصالحه أو علمه أو ورعه    ، ممن ال يتوقع منه ذلك    
نفسه فيبتعد عنه وإليـك الـشواهد علـى         األسلوب أبلغ وأشد يف وقعه على       

  :ذلك
ما أخرجه اإلمام مسلم عـن عبـداهللا بـن عبـاس رضـي اهللا         : منها

                              
حديث . باب خروج النساء إىل املساجد إذا مل يترتب عليه فتنة، أخرجه مسلم يف كتاب الصالة)  ١(

  .٣٢٧ ص١ج) ٤٤٢(ـ ) ١٣٥(رقم 
  .٤٠٠ ص٢شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
  .٥٠من صفات الداعية اللني والرفق للدكتور فضل إهلي ص: انظر)  ٣(



  

   
  

 

 

فَنزعـه  .  رأى خامتاً مـن ذهـب يف يـِد رجـلٍ           أن رسول اهللا    : (عنهما
  ".يعِمد أَحدكُم إىل جمرةٍ  من ناٍر فَيجعلُها يف يِدِه": فَطَرحه وقال

خـذْ خامتَـك انتِفـع :       بعد ما ذَهب رسـولُ اهللا        ،فقيل للرجل 
  .به

   .)١() وقَد طَرحه رسولُ اهللا .ال آخذُه أَبداً! واهللا: قال

 عنـد   فانظر كيف امتثل هذا الصحايب اجلليل ألمـر رسـول اهللا            
 أعلـم باألسـلوب الـذي يناسـب     فكان . استخدامه هذا األسلوب معه  

وأمـا  : (قال اإلمام النووي عند شرحه هلـذا احلـديث        كل صنف من الناس     
ال آخـذه وقـد طرحـه       ، خـذه : قول صاحب هذا اخلامت حني قالوا لــه       

 واجتنـاب   املبالغـة يف امتثـال أمـر رسـول اهللا           :  ففيه رسول اهللا   
  .)٢()يه

وهذا منـوذج علـى اسـتخدام الـصحابة هلـذا األسـلوب عنـد               
، املوطأ عـن علقمـة بـن أيب علقمـة         احتسام فقد أخرجه اإلمام مالك يف       

   ا قالته أعبـدالرمحن علـى عائـشة زوج           : (عن أم حفصةُ بنـت لَتخد

                              
ونسخ ما كان من ، باب حترمي خامت الذهب على الرجال، أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة)  ١(

  .١٦٥٥ ص٢ج) ٢٠٩٠(ـ ) ٥٢(إباحة يف أول اإلسالم حديث رقم 
  .٣١٧ ص٧شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(



 

   

  
 

 

وكـستها ِخمـاراً    ، فَـشقَّته عائـشةُ   .  وعلى حفصة ِخمار رِقيـق     النيب  
   .)١() كَِثيفاً

وقد استخدمت أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنـها أسـلوب الـشدة             
 مل تتوقع أن تبدر مثل هذه املخالفـة مـن بنـت مـن آل           يف احتساا لكوا  

ولكـن مـع هـذا ينبغـي أن يتنبـه احملتـسبون             . الصديق رضي اهللا عنـه    
واحملتسبات ألمر وهو ال بد أن يكـون احتـسام ـذا األسـلوب أعـين                

فـإن  ، أسلوب احلزم والشدة بعد النظر والتدبر فيما قد يترتب علـى ذلـك            
كراً أعظم مـن املنكـر املـراد إزالتـه أو تـرك      تأكد لديهم أنه قد حيدث من  

معروف أهم منه بسبب استخدام أسلوب الـشدة فـال يلجـؤون إليـه ويف               
 ما يرشد إىل ذلك ففـي الـصحيحني عـن جـابر بـن            سرية النيب النيب    

 يف غـزاة فكـسع رجـلٌ        كنا مع الـنيب     : (عبداهللا رضي اهللا عنهما قال    
وقـال  ! يـا لألنـصار   : ال األنـصاري  فق، من املهاجرين رجالً من األنصار    

مـا بـال دعـوى      ": فقـال رسـول اهللا      ! يا للمهـاجرين  : املهاجري
يا رسول اهللا كسع رجـلٌ مـن املهـاجرين رجـالً مـن              :  قالوا "اجلاهلية؟
قـد  : فسمعها عبـداهللا بـن أُيب فقـال       . "دعوها فإا منتنة  ": فقال. األنصار
  .يخرجن األعز منها األذللئن رجعنا إىل املدينة ل: واهللا. فعلوها

                              
  ٢ج) ٦(باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب رقم الروايـة  ، املوطأ لإلمام مالك كتاب اللباس)  ١(

  .٩١٣ص



  

   
  

 

 

ال . دعـه ": فقـال . دعين أضـرب عنـق هـذا املنـافق        : قال عمر 
   .)١() "يتحدث الناس أن حممداً يقتل أصحابه

والـصرب  ، وفيه ترك بعـض األمـور املختـارة       : (قال اإلمام النووي  
يترتـب علـى ذلـك مفـسدة أعظـم      على بعض املفاسد خوفـاً مـن أن    

  .)٢(..)منه

فـإنَّ األمـر    : (الصدد يقول شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة         ويف هذا   
فينظـر يف   ، والنهي وإن كان متضمناً لتحـصيل مـصلحة ودفـع مفـسدة           

أو حيـصلُ مـن املفاسـد       ، فإن كان الذي يفوت من املصاحل     ، املعارض لـه 
بل يكون حمرماً إذا كانـت مفـسدته أكثـر مـن            ، مل يكن مأموراً به   ، أكثر

   .)٣() قادير املصاحل واملفاسد هو مبيزان الشريعةلكن اعتبار م. مصلحِتِه

 لعبد اهللا بن أُيب وأمثاله مـن        ومن هذا الباب إقرار النيب      : (مث يقول 
فإزالة منكره بنوع من عقابه مـستلزمة       ، أئمة النفاق والفجور ملا هلم من أعوان      

 إزالة معروف أكثر من ذلك بغضب قومه ومحيتهم؛ وبنفور الناس إذا مسعوا أن            

                              
  .٥٧٢تقدم خترجيه )  ١(
  .٣٨٣ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(
  .١٢٩ ص٢٨جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ج)  ٣(



 

   

  
 

 

   .)١() حممداً يقتل أصحابه

وقد جاء يف الباب الرابع من نظـام الرئاسـة العمـة هليئـة األمـر                
علـى اهليئـات القيـام بواجـب     : (باملعروف والنهي عن املنكر املادة العاشرة 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر بكل حـزم وعـزم مـستندة إىل مـا ورد                
 وخلفائـه الراشـدين مـن       وسنة رسوله ومقتدية بـسريته      ، يف كتاب اهللا  

وطـرق  ، واألئمـة املـصلحني يف حتديـد الواجبـات واملمنوعـات          ، بعده
مـع اسـتهداف املقاصـد الـشرعية     ، وأخذ الناس باليت هي أحسن ، إنكارها

   .)٢() يف إصالحهم

  : ـ االتصال باألهل١١
الواجب على احملتسبني واحملتسبات اسـتخدام أسـلوب احلكمـة يف           

ب فيبـدأون باحتـسام باألسـهل فـإن مل يـزل            تطبيق درجات االحتسا  
   .)٣(املنكر الواجب زادوا بقدر احلاجة كما قال يف اآلداب الشرعية 

  ـ: وهذه الدرجات هي
                              

 ٣؛ وانظر أعالم املوقعني البـن القـيم ج  ١٣١ ص٢٨اإلسالم ابن تيمية ججمموع فتاوى شيخ )  ١(
  .١٣ـ ١٢ص

  .١٤نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ٢(
؛ وانظر وسائل االحتساب على النساء من هـذا  ٢١٥ ص١انظر اآلداب الشرعية البن مفلح ج)  ٣(

وكذلك أساليب االحتـساب علـى النـساء        ، )اإلنكار باليد ، اإلنكار املباشر بالقول  (البحث  
  .أسلوب احلكمة منها



  

   
  

 

 

  .التعريف: أوالً
  .الوعظ بالكالم اللطيف: ثانياً
  .السب والتعنيف: ثالثاً
  .املنع بالقهر بطريق املباشرة ككسر املالهي: رابعاً

   .)١( والتهديد بالضرب التخويف: خامساً

والرابع واخلامس ذكرت قيـود اسـتخدامهما عنـد ذكـر وسـيلة             
االحتساب باليد فال يلجـأ لالتـصال باألهـل إال عنـد تعـذر اسـتجابة                
احملتسب عليها بدرجات االحتساب األقـل مث إن ذلـك مقيـد بقيـد هـو                

:  تيميـة  النظر يف املصاحل واملفاسد املترتبة عليه كما قال شيخ اإلسـالم ابـن            
، فإن األمر والنهي وإن كان متضمناً لتحـصيل مـصلحة ودفـع مفـسدة             (

أو حيـصلُ   ، فإن كان الذي يفـوت مـن املـصاحل        ، فينظر يف املعارض لـه   
بل يكـون حمرمـاً إذا كانـت مفـسدته     ، من املفاسد أكثر مل يكن مأموراً به 

ان لكن اعتبـار مقـادير املـصاحل واملفاسـد هـو مبيـز            . أكثر من مصلحِتهِ  
   .)٢() الشريعة

                              
؛ الكـرت  ٤٣ـ ٣٤؛ تنبيه الغافلني البن النحاس ص٣١٥ ص٢إحياء علوم الدين للغزايل ج: انظر)  ١(

  .٢٣٦ ص١األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الصاحلي ج
  .١٢٩ ص٢٨ تيمية ججمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن)  ٢(



 

   

  
 

 

فإنكـار املنكـر أربـع درجـات؛        : (ويف هذا الصدد يقول ابن القيم     
، أن يقـل وإن مل يـزل جبملتـه   : الثانيـة ، أن يزول وخيلفـه ضـده    : األوىل
أن خيلفه ما هو شـر منـه؛ فالـدرجتان          : الرابعة، أن خيلفه ما هو مثله    : الثالثة

   .)١() لرابعة حمرمةوا، والثالثة موضع اجتهاد، األولياَِن مشروعتان

فإن كان االتصال باألهـل سـيكون جمـدياً بعـد اسـتنفاذ مجيـع               
وإن كـان االتـصال     ، درجات االحتساب األقـل واألسـهل فيعمـل بـه         

أو ، باألهل غري جمٍد بل قد يزداد إصـرار احملتـسب عليهـا علـى املعـصية               
 قـد   يكون أهلها ممن يعينها على اإلمث أو أنه سيأيت بنتائج عكسية مـن ظلـم              

وتكـون قـد عوقبـت بـأكثر     ، يقع على احملتسب عليها بسب هذا االتصال   
مما فعلت مما يؤدي إىل ابتعادها عن سبل اهلداية ذا األسـلوب الـذي قـد                

مـن بلغـه أن     : (يكون قاسياً عليها فال يستخدم قال يف نصاب االحتـساب         
 امرأة أتت مبعصية فأراد أن يكتـب إىل زوجهـا فـإن علـم أن كتابتـه إىل          

وإن علـم   ، الزوج تنفع ويقدر الزوج على منعها حيل لـه أن يكتـب إليـه            
   .)٢() أنه ال يقدر على منعها ال يكتب كيال تقع بينهما املخاصمة

فمثل هذا األسلوب مـداره علـى اسـتخدام أسـلوب احلكمـة يف            
وتقـدير املـصاحل واملفاسـد املترتبـة        ، تطبيق وسائل وأساليب االحتـساب    

                              
  .١٢ ص٣إعالم املوقِّعني عن رب العاملني البن القيم ج)  ١(
  .١٣٦نصاب االحتساب للسنامي ص)  ٢(



  

   
  

 

 

  .على استخدامه
  : ـ استخدام األقارب١٢

هذا األسلوب يقال يف استخدامه مـا قيـل يف األسـلوب الـسابق              
أسلوب استخدام األهـل وأن ذلـك ال يلجـأ إليـه إال عنـد الـضرورة                 
القصوى بعد تطبيق أسلوب احلكمة يف درجات تغـيري املنكـر والـيت سـبق        

ترتبـة  ذكرها واليت يبدأ فيها باألسهل وكذلك تقـدير املـصاحل واملفاسـد امل          
  .على استخدامه

ومما ينبغي أن يتنبه لـه أنه جيب على احملتـسبني واحملتـسبات سـتر              
   .)١(ألن ستر العيوب من مسات أهل الدين ، عورات املسلمني

: ويف الصحيحني عن ابن عمر رضـي اهللا عنـهما قـال رسـول        
   .)٢() من ستر مِسلماً ستره اهللا يوم القيامة(... 

أي رآه علـى قبـيح فلـم        " ن سـتر مـسلماً    وم: ("قال ابن حجر  
وليس يف هذا ما يقتضي ترك اإلنكـار عليـه فيمـا بينـه              ، يظهره أي للناس  

واإلنكـار يف   ، والذي يظهر أن الستر حمله يف معصية قـد انقـضت          ... وبينه

                              
؛ ٢٤٥ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البـن داود الـصاحلي ج  : انظر)  ١(

  .٢٠١ ص١؛ غذاء األلباب للسفاريين ج٢٥٢ ص١اآلداب الشرعية البن مفلح ج
؛ ومسلم يف ٩٨ ص٣باب ال يظلم املسلم املسلم ج، أخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب)  ٢(

  .١٩٩٦ ص٣ج) ٢٥٨٠(ـ ) ٥٨(باب حترمي الظلم حديث رقم ، كتاب الرب والصلة واآلداب



 

   

  
 

 

معصية قد حـصل التلـبس ـا فيجـب اإلنكـار عليـه وإال رفعـه إىل                  
   .)١(..) احلاكم

فـاملراد  ، وأما الستر املنـدوب إليـه هنـا       : (ولأما اإلمام النووي فيق   
به الستر على ذوي اهليئات وحنـوهم ممـن لـيس هـو معروفـاً بـاألذى                 

بـل ترفـع قـضيته    ، فأما املعروف بذلك فيستحب أال يستر عليـه      . والفساد
إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة؛ ألن الـستر علـى هـذا يطمعـه          

، وجسارة غـريه علـى مثـل فعلـه        ، رماتوانتهاك احل ، يف اإليذاء والفساد  
أمـا معـصية رآه عليهـا وهـو     . هذا كله يف ستر معصية وقعت وانقـضت  

ومنعه منـها علـى مـن قـدر         ، بعد متلبس ا فيجب املبادرة بإنكارها عليه      
فإن عجز لزمـه رفعهـا إىل ويل األمـر إذا مل            ، وال حيل تأخريها  ، على ذلك 

   .)٢(..) تترتب على ذلك مفسدة

 أن يستر علـى احملتـسب عليهـا ألن الـوعظ والنـصح يف           فاألصل
إال  . )٣(وما كان على املـأل فهـو تـوبيخ وفـضيحة        ، السر شفقة ونصيحة  

، إذا كانت جماهرة معلنة بفسقها مما فيـه انتـهاك حلرمـات اهللا عـز وجـل         
وجترئة لغريها على فعل هذا املنكر فيتدرج معهـا باألسـهل فـإن أجـدى               

                              
  .١١٧ ص٥فتح الباري ج)  ١(
؛ ٢٥٣ ص١فلـح ج اآلداب الشرعية البن م: ؛ وانظر٣٨٠ ص٨شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ٢(

  .٢٠١ ص١غذاء األلباب للسفاريين ج
  .٢٤٦ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج: انظر)  ٣(



  

   
  

 

 

  .سلوب الذي يردعها لئال يتأثر غريها امعها وإال استخدم األ
وال شك أن اسـتخدام األقـارب كأسـلوب يف االحتـساب فيـه              

  :فضيحة للمحتسب عليها وإساءة هلا فال يستخدم إال بشروط هي
 .استنفاذ استخدام الدرجات األقل يف االحتساب كما بينا .١

 .أن تكون جماهرة معلنة بفسقها .٢

ل ذلك ألن أهلـها أرحـم وأشـفق         استخدام أسلوب االتصال باألهل قب     .٣
 .ا من غريهم

 .أال يترتب على ذلك مفسدة .٤

 .أن تكون هناك مصلحة راجحة .٥

هذا وال بد أن يكون قصد احملتـسبني واحملتـسبات الـشفقة علـى              
احملتسب عليها ورجاء حصول هدايتها كما قال يف الكـرت األكـرب يف األمـر               

ـ    : (باملعروف والنهي عن املنكر    والنـاهي  ، ر بـاملعروف  ومما يـستحب لآلم
أعانه اهللا تعـاىل أن يكـون قـصده رمحـة           ، القائم يف حدود اهللا   ، عن املنكر 

والشفقة عليهم بكف الناس عن املنكـرات الـيت هـي سـبب             ، اخللق كلهم 
   .)١() والعقوبات يف اآلخرة، الدمار يف الدنيا

                              
  .٤١٥ ص١الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ج)  ١(



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
  

 

 

لقد مت عرض عدد من األساليب على عينـة احملتـسبني واحملتـسبات             
ملعرفة آراؤهم حول مدى استخدامها عنـد االحتـساب علـى النـساء يف              

  :العصر احلاضر واألساليب اليت مت عرضها هي كالتايل
 .احلكمة  ـ١

 .املوعظة احلسنة  ـ٢

 .الترغيب والترهيب  ـ٣

  . هي أحسناادلة باليت  ـ٤
 .القصة  ـ٥

 .ضرب املثل  ـ٦

 .التدرج  ـ٧

 .القدوة  ـ٨

 .اللني والرفق  ـ٩

 .احلزم  ـ١٠

 .االتصال باألهل  ـ١١

 .استخدام األقارب  ـ١٢

يوضح آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول هـذه        ) ٣٢(واجلدول رقم   



 

   

  
 

 

  :األساليب وقد جاءت النتائج كالتايل
  



  

   
  

 

 

  

 )٣٢(الجدول رقم 
ب آراء عینة المحتسبین والمحتسبات حول األسالی

 المستخدمة في الحسبة على النساء في العصر الحاضر
              

 المجموع دري أال  رفض تمامًاأ غیر موافق موافق موافق جدًا
 األسالیب م

  ك ك  ك  ك  ك  ك  

 ١٠٠ ١٤٩ - - - - ١ ١ ٢١ ٣٢ ٧٨ ١١٦ الحكمة   ١

الموعظة  ٢
 ١٠٠ ١٤٩ - - - - - - ١٨ ٢٧ ٨٢ ١٢٢ الحسنة

الترغیب  ٣
 ١٠٠ ١٤٩ - - ١ ١ ١ ٢ ٢٧ ٤٠ ٧١ ١٠٦ والترھیب

٤ 
المجادلة 
بالتي ھي 

 احسن
١٠٠ ١٤٩ - - ١ ١ ٣ ٤ ٣٠ ٤٤ ٦٦ ١٠٠ 

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٣٧ ٥٥ ٦٠ ٨٩ القصة ٥

 ١٠٠ ١٤٩ - - ١ ١ ١ ١ ٣٢ ٤٨ ٦٦ ٩٩ ضرب المثل ٦

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ - - ٢ ٣ ٣١ ٤٦ ٦٦ ٩٨ التدرج ٧



 

   

  
 

 

 ١٠٠ ١٤٩ ١ ١ - - - - ٢٣ ٣٥ ٧٦ ١١٣ القدوة ٨

 ١٠٠ ١٤٨ - - - - ١ ١ ٢٣ ٣٤ ٧٦ ١١٣ اللین  ٩

 ١٠٠ ١٤٧ ١ ٢ ٢ ٣ ٩ ١٣ ٤٧ ٦٨ ٤١ ٦١ الحزم ١٠

االتصال  ١١
 ١٠٠ ١٤٦ ٣ ٥ ٤ ٦ ٩ ١٣ ٥٠ ٧٣ ٣٤ ٤٩ باألھل

استخدام  ١٢
 ١٠٠ ١٤٦ ٣ ٥ ٧ ١١ ١٥ ٢١ ٤٦ ٦٧ ٢٩ ٤٢ األقارب

  : ـ احلكمـة١
علـى  ) موافـق جـداً   (ة موافقتهم بدرجة     من أفراد العين   ٧٨أبدى  

وأيـدهم يف هـذا     ، أن أسلوب احلكمة يستخدم يف احلـسبة علـى النـساء          
  ).عدم املوافقة( فقط ١بينما أبدى ، )موافق( بدرجة ٢١الرأي 

 يوافقـون علـى اسـتخدام       ٩٩نلحظ أن غالبية العينة ونـسبتهم       
  .أسلوب احلكمة يف االحتساب على النساء

  :حلسنة ـ املوعظة ا٢
علـى  ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٨٢أجاب  

ويـرى الـرأي    ، أن أسلوب املوعظة احلسنة يستخدم يف احلسبة على النـساء         
بينما ال يوجد من يعـارض هـذا الـرأي مـن          ، ١٨) موافق(نفسه بدرجة   

  .أفراد العينة



  

   
  

 

 

نالحظ أن مجيع أفراد العينـة يوافقـون علـى اسـتخدام أسـلوب              
  .املوعظة احلسنة

  : ـ الترغيب والترهيب٣
علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٧١يرى  

ويـرى  ، أسلوب الترغيب والترهيب يستخدم يف االحتـساب علـى النـساء     
، )بغـري موافـق    (١بينمـا خيالفـه     ، ٢٧) موافق(مثل هذا الرأي بدرجة     

  ).بالرفض التام (١و
قـون علـى اسـتخدام أسـلوب الترغيـب          بلغت نسبة مـن يواف    

  . من العينة٩٨والترهيب يف احلسبة على النساء 
  : ـ اادلة باليت هي أحسن٤

علـى  ) موافق جداً ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٦٦جاءت إجابة   
وأيدهم ، أن أسلوب اادلة باليت هي أحسن يستخدم يف االحتساب على النساء          

، ٣) غـري املـوافقني   (بينما مل تتعد نـسبة      ، )وافقم( بدرجة   ٣٠يف ذلك   
  .١) والرافضني(

فبلغت نسبة من يوافقون على استخدام اادلة بـاليت هـي أحـسن             
  . من أفراد العينة٩٦يف االحتساب على النساء 

  



 

   

  
 

 

  : ـ القصــة٥
علـى  ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة موافقتهم بدرجة       ٦٠أبدى  

ويـشاطرهم الـرأي    ، يف احلسبة علـى النـساء     أن أسلوب القصة يستخدم     
 فقـط حيـث     ٣بينما يعارض هذا الـرأي      ، ٣٧)   موافق(نفسه بدرجة   

حيـث تـساوت   ، )ال أدري(أو ) الـرفض التـام   (أو  ) عدم املوافقـة  (أبدوا  
  . لكل منهم١نسبتهم 

بلغت نسبة مـن يوافقـون علـى اسـتخدام أسـلوب القـصة يف               
  .ينة من الع٩٧االحتساب على النساء 

  : ـ ضرب املثل٦
) موافـق جـداً   (  من أفراد العينـة باملوافقـة بدرجـة           ٦٦أجابت  

وأجـاب بـالرأي   ، على أن ضرب املثل يستخدم يف احلـسبة علـى النـساء     
،   فقـط   ٢عليـه أو يرفـضه      ) مل يوافق (بينما  ) موافق(  بدرجة    ٣٢نفسه  

  .  لكل منها١أي 

٩٨            يف احلـسبة    يوافقون على اسـتخدام أسـلوب ضـرب املثـل
  .على النساء
  

  



  

   
  

 

 

  : ـ التــدرج٧

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٦٦يرى  
ويـرى مثـل رأيهـم      ، أسلوب التدرج يستخدم يف احلسبة علـى النـساء        

 ١و، )بعـدم املوافقـة    (٢ بينما خيالف هذا الـرأي       ٣١) موافق(بدرجة  
اسـتخدام أسـلوب التـدرج يف       فبلغت إجابة من يوافقون على      ) بال أدري (

  . من العينة٩٧االحتساب على منكرات النساء 
  : ـ القدوة احلسنة٨

علـى  ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة بدرجـة       ٧٦جاءت موافقة   
ويـوافقهم علـى هـذا     ، أن أسلوب القدوة يستخدم يف احلسبة على النـساء        

أو ) فـق ال يوا (بينمـا ال يوجـد فـيهم مـن          ، )موافق( بدرجة   ٢٣الرأي  
  ).بال أدري( باإلجابة ١استخدام هذا األسلوب واكتفى ) يرفض(

 باملوافقة على اسـتخدام     ٩٩كانت إجابة غالبية أفراد العينة ونسبتهم       
أسلوب القدوة احلسنة يف االحتساب على املنكرات وهذا دليل علـى أمهيـة             

  .استخدام هذا األسلوب
  : ـ اللني والرفق٩

علـى  ) موافـق جـداً   (نة موافقتهم بدرجة     من أفراد العي   ٧٦أبدى  
وأيـدهم يف   ، أن أسلوب اللني والرفق يـستخدم يف احلـسبة علـى النـساء            



 

   

  
 

 

 فقـط معارضـتهم السـتخدام       ١بينما أبدى   ، )موافق( بدرجة   ٢٣ذلك  
  ).بغري موافق(هذا األسلوب حيث أجابوا 

 مـن العينـة     ٩٩وهنا نلحظ أن غالبية أفـراد العينـة ونـسبتهم           
  .لى استخدام أسلوب اللني والرفق يف االحتسابيوافقون ع

  : ـ احلــزم١٠
على أن أسـلوب    ) موافق( من أفراد العينة باملوافقة بدرجة       ٤٧أجاب  

 بدرجـة   ٤١وأيدهم يف رأيهم هـذا      ، احلزم يستخدم يف احلسبة على النساء     
واكتفى ، )بالرفض التام  (٢و، )بعدم املوافقة  (٩بينما أجاب   ، )موافق جداً (
١ بال أدري( باإلجابة.(  

 مـن  ٨٨بلغت نسبة من يوافقون على اسـتخدام أسـلوب احلـزم        
  .العينة
  : ـ االتصال باألهل١١

علـى أن   ) موافـق جـداً   ( من أفراد العينة املوافقة بدرجة       ٣٤يرى  
أسلوب االتصال باألهل يستخدم يف احلسبة على النساء ويـرى مثـل ذلـك              

٥٠     ـ   ) موافـق ( ولكن بدرجـة  ٤و، )عـدم املوافقـة    (٩رى  بينمـا ي
  ).بال أدري( اإلجابة ٣وآثر ، )الرفض التام(

بلغت نسبة من يوافقون على استخدام أسـلوب االتـصال باألهـل            
٨٤من العينة .  



  

   
  

 

 

  : ـ استخدام األقارب١٢
علـى  ) موافـق ( من أفراد العينة باملوافقة بدرجـة        ٤٦جاءت إجابة   

وأيـدهم يف ذلـك     ، لنـساء أسلوب استخدام األقارب يف احلـسبة علـى ا        
٢٩   موافق جـداً  ( بدرجة (     ١٥بينمـا أجـاب)    ٧و، )بغـري موافـق 

بلغـت نـسبة مـن      ). بـال أدري  ( اإلجابـة    ٣وفـضل   ، )بالرفض التام (
  . من أفراد العينة٧٥يوافقون على استخدام األقارب يف االحتساب 

  



 

   

  
 

 

تخدمة يف مدى اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حول األساليب املس
  احلسبة على النساء يف العصر احلاضر باختالف اجلنس

  
  )٣٣(اجلدول رقم 

  
  

 اجلنس  
التكرا

 ر
 املتوسط

االحنرا
ف 

 املعياري

قيمة 
 "ت"

القيمة 
االحتمالي

 ة

متوسط 
 الفرق

 ٠,٤٢ ٤,٥٣ ٤٢ ذكر
األساليب 
املستخدمة 
يف احلسبة 
على النساء 
يف العصر 

  احلاضر
  ٠,٣٧  ٤,٥٣  ٨٩  أنثى

٠,٩٩٨ ٠,٠٠٢ 
٠,٠٠٥

٨ 

  
أعاله اختالف آراء عينة احملتسبني واحملتسبات ) ٣٣(يوضح اجلدول رقم 

حول األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر، وقد دلت 
النتائج على عدم وجود أي فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني آراء عينة 



  

   
  

 

 

األساليب املطروحة يف االستبانة وقد احملتسبني واحملتسبات حبسب اجلنس حول 
اتفق اجلميع على إمكانية استخدامها، وجاءت موافقتهم على ذلك بدرجة 

  .كبرية جداً



 

   

  
 

 

 

 )٣٤(اجلدول رقم 

ترتيب األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر حسب 
 ني واحملتسباتراء عينة احملتسب آلاملتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً

 املتوسط  م
االحنراف 
 املعياري

 الترتيب

 األول ٠,٣٩ ٤,٨٢ املوعظة احلسنة ١

 الثاين ٠,٤٤ ٤,٧٧ احلكمة ٢

 الثالث ٠,٤٥ ٤,٦٧ اللني والرفق ٣

 الرابع ٠,٥٢ ٤,٧٤ القدوة ٤

 اخلامس ٠,٥٣ ٤,٦٨ الترغيب والترهيب ٥

 السادس ٠,٥٧ ٤,٦٤ ضرب املثل ٦

 السابع ٠,٥٧ ٤,٦٣ حسنأدلة باليت هي اا ٧

 الثامن ٠,٥٧ ٤,٦ التدرج ٨

 التاسع ٠,٦٥ ٤,٥٤ القصة ٩



  

   
  

 

 

 العاشر ٠,٨١ ٤,٢٤ احلزم ١٠

 ادي عشراحل ٠,٩٥ ٤,٠٦ االتصال باألهل ١١

 ثاين عشرال ١,٠٢ ٣,٨٩ استخدام األقارب ١٢

  



 

   

  
 

 

اضر حسب ترتيب األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احل
  املتوسط واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات

  
أعاله الترتيب التنازيل لألساليب املستخدمة ) ٣٤(يوضح اجلدول رقم 

يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر وقد حازت مجيع األساليب على 
ام األقارب عدا أسلوب واحد هو استخد) موافق جداً(متوسط موافقة بدرجة 

يف احلسبة، وفيما يلي الترتيب التنازيل لألساليب اليت حازت على املوافقة بدرجة 
  :وهي) موافق جداً(

 .املوعظة احلسنة -

 .احلكمة -

 .اللني والرفق -

 .القدوة -

 .الترغيب والترهيب -

 .ضرب املثل -

 .اادلة باليت هي أحسن -

 .التدرج -

 .القصة -



  

   
  

 

 

 .احلزم -

 .االتصال باألهل -

دام األقارب فقـد حـاز علـى املوافقـة بدرجـة            أما أسلوب استخ  
وهو األسـلوب األقـل موافقـة علـى اإلطـالق حيـث أمجـع               ) موافق(

  .احملتسبون واحملتسبات على إعطائه أدىن درجات املوافقة



 

   

  
 

 

  
  
  
  
  

 

 

 
 



  

   
  

 

 

ـ           :امليدان يف اللغة   طَرب  واحد امليادين من ماد يِميـد إذا تلـوى واض
  .أن اخليلَ جتولُ فيه وتضطَِرب يف جوالَِنها: ومعناه

ألن اخليـل تنتـهي فيـه إىل        ، وقيل وزنه فَلْعانُ من املَدى وهو الغايةُ      
ومعناه أن اخليـل لِزمـت اجلَـوالَن فيـه دونَ           . غاياا من اجلَري واجلَوالَنِ   

   .)١(غَيرِه 

نـساء األمـاكن الـيت تـتم        إذاً فاملقصود مبيادين االحتساب على ال     
ويف هـذا املبحـث اسـتخدمت املقابلـة     . فيها عملية االحتساب دون غريها  

باإلضافة إىل نظام هيئة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن            ، مع عينه الدراسة  
وكذلك مرشد اإلجراءات اجلنائيـة الـصادر مـن         ، والئحته التنفيذية ، املنكر

 فيهـا االحتـساب علـى منكـرات         وزارة الداخلية ملعرفة امليادين اليت يـتم      
وسوف استعرض امليـادين الـيت حيتـسب فيهـا          ، النساء يف العصر احلاضر   

رجال هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر علـى منكـرات النـساء يف               
العصر احلاضر وقبل أن نستعرض هذه امليـادين نطَِّلـع أوالً علـى واجبـات            

 جـاء يف املـادة التاسـعة مـن          هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر حيث      
مـن  : (نظام الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مـا نـصه            

، أهم واجبات هيئات األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر إرشـاد النـاس             
ومحـل  ، ونصحهم التباع الواجبات الدينية املقـررة يف الـشريعة اإلسـالمية       

                              
  .٢٦٦ ص٥؛ تاج العروس من جواهر القاموس ج١١٤ ص٦لسان العرب البن منظور ج: انظر)  ١(



 

   

  
 

 

 املنكـر مبـا حيـول دون ارتكـاب          وكذلك النهي عـن   ، الناس على أدائها  
أو اتباع العادات والتقاليـد الـسيئة أو البـدع          ، احملرمات واملمنوعات شرعاً  

وهلا يف سبيل ذلك كلـه اختـاذ اإلجـراءات وتوقيـع العقوبـات              ، املنكرة
   .)١() املنصوص عليها يف هذا النظام

فبهذا ستكون ميادين احتساب رجال الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر             
عروف والنهي عن املنكر شاملة لكافة امليادين وهـذا مـا نـصت عليـه               بامل

املادة األوىل من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بـاملعروف والنـهي عـن              
  : املنكر حيث جاء فيها ما نصه

  :املادة األوىل(
على أعضاء هيئات األمر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر القيـام              

ا املادة التاسـعة مـن نظـام اهليئـة الـصادر            بواجبات اهليئة حسبما حدد   
هــ والـيت أمههـا     ٢٦/١٠/١٤٠٠ وتـاريخ    ٣٧/باملرسوم امللكي رقـم م    

ونصحهم التبـاع الواجبـات الدينيـة املقـررة يف الـشريعة            ، إرشاد الناس 
اإلسالمية ومحلهم على أدائها وكذا النـهي عـن املنكـر مبـا حيـول دون                

 واتباع العـادات والتقاليـد الـسيئة أو         ،ارتكاب احملرمات واملمنوعات شرعاً   
  :ويكون ذلك باتباع اآليت، البدع املنكرة

،  حث الناس على التمـسك بأركـان الـدين احلنيـف مـن صـالة               :أوالً

                              
  .١٣نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ١(



  

   
  

 

 

ودعـوم إىل   ، وعلى التحلي بآدابـه الكرميـة     ، وحج، وصوم، وزكاة
والوفـاء  ، فضائل األعمـال املقـررة شـرعاً كالـصدق واإلخـالص         

وبـر الوالـدين وصـلة األرحـام ومراعـاة          ، األماناتوأداء  ، بالعهد
، واإلحسان إىل الفقراء واحملتـاجني ومـساعدة العجـزة        ، حقوق اجلار 

  .والضعفاء وتذكري الناس حبساب اليوم اآلخر
فيـتعني علـى أعـضاء      ، وسنامه،  لـما كانت الصالة هي عمود الدين      :ثانياً

وحـث  ،  يف املـساجد   اهليئة مراقبة إقامتها يف أوقاـا احملـددة شـرعاً         
وعليهم التأكـد مـن إغـالق    ، الناس على املسارعة إىل تلبية النداء إليها     

وعـدم مزاولـة أعمـال البيـع خـالل أوقـات            ، واحلوانيت، املتاجر
  .إقامتها

وغـري ذلـك مـن      ، واحلـدائق ، والطرقـات ،  مراقبة األسواق العامة   :ثالثاً
  :شرعية اآلتيةاألماكن العامة واحليلولة دون وقوع املنكرات ال

 .االختالط والتربج احملرمني شرعاً -١

 .تشبه أحد اجلنسني باآلخر -٢

 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل -٣

 .أو املنافية لآلداب، اجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء -٤

أو املسجالت ومـا ماثـل ذلـك        ، أو التليفزيون ، تشغيل املذياع  -٥
 .ملصلنيبالقرب من املساجد أو على أي حنو يشوش على ا



 

   

  
 

 

أو إظهـارهم   ، أو شـعائر مللـهم    ، إظهار غري املسلمني ملعتقدام    -٦
 .عدم االحترام لشعائر اإلسالم وأحكامه

أو ، أو التـسجيالت املرئيـة    ، والكتـب ، أو بيع الـصور   ، عرض -٧
ــشرعية ــآلداب ال ــة ل ــدة ، الــصوتية املنافي أو املخالفــة للعقي

 .اإلسالمية اشتراكاً مع اجلهات املعنية

أو شـعارات امللـل غـري       ، أو اخلليعـة  ، اـسمة عرض الصور    -٨
أو مـا   ، أو صـور بـوذا    ، أو جنمـة داود   ، اإلسالمية كالصليب 

 .ماثل ذلك

أو تعاطيها اشـتراكاً مـع اجلهـات        ، صنع املسكرات أو تروجيها    -٩
 .املعنية

أو " مثل الزنا واللـواط والقمـار     "منع دواعي ارتكاب الفواحش      -١٠
 .والفواحش، املنكراتأو األماكن الرتكاب ، إدارة البيوت

أو األمـاكن غـري     ، البدع الظاهرة كتعظـيم بعـض األوقـات        -١١
واملناسـبات  ، أو االحتفـال باألعيـاد    ، املنصوص عليها شـرعاً   

 .البدعية غري اإلسالمية

والـدجل ألكـل أمـوال النـاس        ، أعمال الـسحر والـشعوذة     -١٢
 .بالباطل

 .واملكاييل، تطفيف املوازين -١٣



  

   
  

 

 

 .صفة الشرعية للذبحللتحقق من ال، مراقبة املساخل -١٤

  .)١() وحمالت حياكة مالبس النساء، مراقبة املعارض -١٥

يتضح من استعراض واجبات اهليئة أن ميـادين االحتـساب تـشمل            
وقد يكون من الصعب حتديـد ميـادين حمـددة الحتـساب            ، مجيع امليادين 

رجال هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر علـى منكـرات النـساء يف               
ومـن خـالل سـؤال      ، ولكن ميكن حتديد أبرز هذه امليادين     ، رالعصر احلاض 

وجهته لبعض أعضاء الرئاسة العامة هليئـة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن               
  املنكر عن ما هي ميادين االحتساب على النساء؟
كـثرية وعديـدة وتتنـوع    : (أجاب الشيخ عثمان بن ناصر العثمـان    

مـدارس البنـات أثنـاء      و، فاألسـواق واحلـدائق   ، وتتعدد مع مرور الوقت   
  ).وغريها كثري. املطاعم العائلية، مشاغل اخلياطة، الدخول أو االنصراف

أن الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر         : (أما الشيخ صالح السعيد فذكر    
باملعروف والنهي عن املنكر هو اجلهاز الوحيد الـذي يوكـل إليـه التعامـل           

ل دائـم يف أمـاكن      ولذا يتواجد رجال احلـسبة بـشك      ، مع منكرات النساء  
  ).وغريها... واحلدائق، واملدارس، تواجد النساء كاألسواق

فذكر أن من ميـادين االحتـساب علـى         ، أما الشيخ إبراهيم املوسى   

                              
  .٢٢ ـ ٢١نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ١(



 

   

  
 

 

  .احلدائق واملنتزهات والشوارع واملدارس، النساء األسواق
ولكـن  ، فنلحظ من اإلجابات أن ميادين االحتساب ليـست حمـددة         

  :مليادينسوف نستعرض أبرز هذه ا
  

  :األسواق: أوالً
تعد من أهم وأبرز ميادين االحتـساب علـى منكـرات النـساء يف              

وهـذا األمـر لـيس باجلديـد     ، العصر احلاضر إذ يف األسواق تكثر املنكرات  
 يف احلـديث الـذي أخرجـه    بل قدمي قدم االحتساب ولذا قـال الـنيب        

الد إىل اهللا   وأبغـض الـب   ، أحب الـبالد إىل اهللا مـساجدها      : "اإلمام مسلم 
   .)١( "أسواقها

وكان السلف ينكرون خـروج النـساء إىل األسـواق واخـتالطهن            
بالرجال ولقد قال علي بن أيب طالب رضـي اهللا عنـه مـستنكراً اخـتالط                

أال تـستحيون أو تغـارون؟ فإنـه بلغـين أن           : (النساء بالرجال يف األسواق   
   .)٢() نساءكم خيرجن يف األسواق يزامحن العلوج

 كانت األسواق ميداناً مهماً من ميادين االحتـساب علـى مـر             ولذا
األزمان يف العصور اإلسالمية ولذا جند كتب احلسبة تفـرد فـصوالً خاصـة              

                              
  .٤١٣تقدم خترجيه ص )  ١(
  .٤١٥تقدم خترجيه ص )  ٢(



  

   
  

 

 

   .)١(عن االحتساب يف األسواق 

ويف زماننــا تــشتد احلاجــة إىل االحتــساب يف األســواق لكثــرة 
اضـر إذ   املنكرات بل إا سبب من أسباب منكرات النـساء يف العـصر احل            
 مـن  ٩٣سبق وبينا يف أسباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر أن            

) الطالبـات ( من عينـة احملتـسب علـيهن     ٧٦و، عينة احملتسبني واحملتسبات  
يوافقون على أن كثرة خروج النساء لألسـواق يعـد سـبباً مـن أسـباب                

وكثرة خـروج النـساء لألسـواق هـو         ، منكرات النساء يف العصر احلاضر    
  . ملحوظ إذ كانت النساء يف املاضي غالباً ما خيرجن حلاجةأمر

أما يف زماننا احلاضر فيالحظ على كثرة األسواق أـا دائمـاً تعـج              
وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل أن هناك من النـساء مـن ختـرج                ، بالنساء

ومن األمـور املالحظـة تـساهل       . لألسواق لغري حاجة وهنا مكمن اخلطورة     
وقد يكون نتيجة للغزو اإلعالمي املركـز علـى الفتـاة           ، جابالنساء يف احل  

فانتـشرت أصـناف مـن      ، املسلمة يف هذا البلد من أجـل نـزع حجاـا          
وغطـاء  ، العباءات هي للزينة وليست للستر بأشكاهلا الغريبة الالفتـة للنظـر          

املرأة لوجهها الذي كانت تتميز به النساء املسلمات بدأ التخلـي عنـه مـن               
                              

طبع .  رضي اهللا عنهم للدكتور فضل إهلياحلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين: انظر)  ١(
هـ؛ معامل القربة يف أحكام احلسبة البـن األخـوة   ١٤١٠إدارة ترمجان اإلسالم ـ األوىل ـ   

؛ اآلداب  ١٣٢؛ نصاب االحتساب للسنامي ص    ٣٣٨ ص ٢؛ إحياء علوم الدين للغزايل ج     ٧٨ص
  .٢٩٦ ص١الشرعية البن مفلح ج



 

   

  
 

 

، بدأ بالنقاب الذي بـدأ ضـيقاً مث أخـذ يف االتـساع            ،  تدرجيياً بعض النساء 
مث اللثام الذي يظهر نصف الوجه تقريباً والذي ينـزع عنـد التحـدث مـع               

مث ، ولوال بقية من حياٍء يف نفوس بعـضهن مـن النـاس ملـا لـبس               ، الباعة
وهكذا نـرى التـدرج يف نـزع احلجـاب          ، االكتفاء مبا يغطي الشعر فقط    

ويف األسـواق االخـتالط بـني       ، ود ومـشاهد يف األسـواق     وهذا أمر موج  
وكذا خضوع أصناف مـن النـساء بـالقول مـع الباعـة             ، الرجال والنساء 

  .وغريهم إىل غري ذلك من املنكرات اليت تعج ا األسواق
ولذا كان السوق ميداناً مهماً مـن ميـادين االحتـساب يف زماننـا              

بيـة الـسعودية ففـي مرشـد     احلاضر وقد نصت على ذلك نظم اململكة العر  
اإلجراءات اجلنائية الصادر من وزارة الداخليـة ويف املبحـث التاسـع منـه              

  .االلتزام باحملافظة على الواجبات واآلداب الشرعية(
  :االلتزام باآلداب الشرعية: الفرع الثانـي

صـدرت  : أ ـ حماربة السفور والتربج واالخـتالط احملـرم شـرعاً    
مية حملاربـة الظـواهر الـسيئة ـ بتكليـف رجـال       العديد من األوامر السا

اهليئات بالتعاون مع رجـال الـشرطة مبالحظـة ظـاهرة الـسفور واختـاذ              
  .اإلجراءات الرادعة للقضاء عليها



  

   
  

 

 

 وقـال   )١(ـ مث ذكر عدد من األوامر السامية الـيت تقـضي بـاملنع              
ـ وتقضي مبنع تربج النساء والقضاء على ظاهرة الـسفور وعـدم الـسماح              

   .)٢() ساء بارتياد األسواق يف مالبس قصرية وغري حمتشمةللن

فنلحظ هنا أنه مت تكليـف رجـال للرئاسـة العامـة هليئـة األمـر                
باملعروف والنهي عـن املنكـر باالحتـساب علـى منكـرات النـساء يف               

  .األسواق
ولذا جـاء  يف الالئحـة التنفيذيـة للرئاسـة العامـة هليئـة األمـر           

مراقبـة األسـواق    : ثالثـاً : (كر يف املادة األوىل منها    باملعروف والنهي عن املن   
  :واحليلولة دون وقوع املنكرات الشرعية اآلتية... العامة
 .االختالط والتربج احملرمني شرعاً -١

 .تشبه أحد اجلنسني باآلخر -٢

 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل -٣

 .أو املنافية لآلداب، اجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء -٤

أو ، أو التـسجيالت املرئيـة   ، بيـع الـصور والكتـب     عرض أو    -٥

                              
ابط واألنظمة الرمسية لالحتساب علـى النـساء يف اململكـة العربيـة     تقدم ذكرها يف املبحث السادس الضو)  ١(

  .١٥٨ص، السعودية
  .١٤٣مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ٢(



 

   

  
 

 

ــشرعية ــآلداب ال ــة ل ــدة ، الــصوتية املنافي أو املخالفــة للعقي
 .اإلسالمية

 ..أو اخلليعة، عرض الصور اسمة -٦

  .)١(...)منع دواعي ارتكاب الفواحش -٧

  
فنجد أا اشتملت على كل ما ميكن أن يـصدر مـن منكـرات يف               

جنبيات من إلـزامهن مـن التقيـد بـاآلداب          األسواق بل مل تغفل النساء األ     
  .الشرعية

صدر األمـر الـسامي رقـم       : (فقد جاء يف مرشد اإلجراءات اجلنائية     
 يف ١٦/٤٢٤هـــــ واملعمــــم بــــرقم ٢/١٢/٩٩ يف ١٨٥٨/٨

هـ بشأن ظاهرة عدم تقيـد النـساء األجنبيـات بـاملالبس            ٢٤/١/١٤٠٠
  :احملتشمة وسفورهن وقضي باتباع ما يلي

ارجية لكي تقـوم بـالتعميم علـى الـسفارات          إبالغ وزارة اخل   -١
األجنبية بأن هلذا البلد نظـم مـستمدة مـن الـدين اإلسـالمي              

 .احلنيف ويتحتم على كل وافد التمشي مبوجبها

أن يتضمن العقد املوحد للمتعاقدين مـا يـشري ألمهيـة مراعـاة              -٢

                              
  .٢٢ ـ ٢١نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ١(



  

   
  

 

 

 .األحكام الشرعية هلذا البلد

 رجـال   يف حالة وجود خمالفات من هـذا النـوع فـإن علـى             -٣
اهليئات الدعوة باحلكمـة واملوعظـة احلـسنة وأن يطلبـوا مـن             
املخالفني األجانب ضرورة التقيـد ـذه التعليمـات أو العـودة            

 )١() إىل منازهلم بدالً من التجول يف األسواق واألمـاكن العامـة          
. 

وقد وجهت سؤاالً للشيخ عثمان بن ناصـر العثمـان عـن وجـود              
ألمر باملعروف والنهي عـن املنكـر يف األسـواق          رجال الرئاسة العامة هليئة ا    

  هل هو دائم؟
  ).وجود األعضاء يف األسواق شبه دائم وقت عملها: (فأجاب

ومبا أن مدينة الرياض يوجد ا العديد من األسـواق النـسائية فقـد              
وجهت لـه سؤاالً عن كيفية احتساب رجال الرئاسة العامـة هليئـة األمـر              

ر على هذه األسواق؟ وهل يوجـد هنـاك نـساء           باملعروف والنهي عن املنك   
  متعاونات أو مكلفات يقمن ذه املهمة؟

األماكن املغلقة كاألسواق النـسائية والـيت هـي نـسائية           : (فأجاب
بكامل طاقمها وال يدخلها إال نساء ال شك أنه يقل بداخلـها املنكـر ألنـه                

                              
  .١٤٣مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ١(



 

   

  
 

 

ـ               ات ال يوجد فيها اختالط وإمنا توجـد ملحوظـات سـلوكية علـى البائع
واملتسوقات وما يعرض من بضائع تعاجل عندما يرد للهيئـة بالغـات عنـها               
باستدعاء املسؤول عن املنشأة واملشكلة تواجه اهليئـة واجلهـات احلكوميـة            

  ..).األخرى من البلدية والشرطة واملباحث
عـن  : (أما الشيخ صالح السعيد فأجاب علـى الـسؤال بقولــه          

و املالحظات اليت تـرد إىل اهليئـة عـن          طريق املشرفات على هذه امعات أ     
  ).طريق بعض النساء الناصحات

  



  

   
  

 

 

  :احلدائق العامة ومدن املالهي: ثانياً
واحلدائق العامة ومدن املالهي تعد ميداناً مـن ميـادين االحتـساب            
على منكرات النساء يف العصر احلاضـر فقـد جـاء يف الالئحـة التنفيذيـة                

  :روف والنهي عن املنكر يف املادة األوىلللرئاسة العامة هليئة األمر باملع
احلدائق وغريهـا مـن األمـاكن العامـة واحليلولـة           .. مراقبة: ثالثاً(

  :دون وقوع املنكرات الشرعية اآلتية
 .االختالط والتربج احملرمني شرعاً -١

 .تشبه أحد اجلنسني باآلخر -٢

 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل -٣

 .أو املنافية لآلداب، ءاجلهر باأللفاظ املخلة باحليا -٤

  .)١(..) منع دواعي ارتكاب الفواحش -٥

وقد سبق وأوردت عدداً من األوامـر الـسامية الـيت تقـضي مبنـع               
   .)٢(التربج والسفور واالختالط 

                              
  .٢١ي عن املنكر والئحته التنفيذية صنظام هيئة األمر باملعروف والنه)  ١(
الضوابط واألنظمة الرمسية لالحتساب على النـساء يف  "املبحث السادس من هذا البحث : انظر)  ٢(

  ".اململكة العربية السعودية



 

   

  
 

 

 من عينة احملتسبني واحملتسبات قـد أجـابوا بـأن مـدن             ٨٢وكان  
ـ . املالهي تعد أحد أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر              ا بينم

بـأن مـدن    ) الطالبـات ( من عينة احملتسب علـيهن       ٦٧أجابت ما نسبته    
ومـدن  ، املالهي تعد أحد أسباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر            

املالهي قد تكون يف أيام خمصصة للنساء فقط دون الرجـال وكـذا حديقـة               
احليوان ولكن يالحظ أن من يقوم بتـشغيل األلعـاب وحراسـة احليوانـات             

وقد تكون احلـدائق ومـدن املالهـي خمتلطـة مبعـىن أن             ، لهم من الرجا  
تكون للعوائل حبيث تأيت األسرة كاملة رجاالً ونـساء وهنـا يقـع احملظـور               

وخاصة فئة الشباب والـشابات يف غفلـة مـن          ، من اختالط الرجال بالنساء   
أهليهم ويف سؤال وجهته للشيخ عثمان بن ناصـر العثمـان حـول وجـود               

 هليئة األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر يف احلـدائق            رجال الرئاسة العامة  
جوالت يتخللها شيء مـن التواجـد واملكـث عنـد           : (واملنتزهات فأجاب 

  ).احلاجة
ويف سؤال وجهته لبعض أعضاء هيئة األمر بـاملعروف والنـهي عـن             

  املنكر عن كيفية تعامل رجال اهليئة مع املنتزهات النسائية؟
ن كانت مـستقلة متامـاً فيكـون دور         إ: (أجاب الشيخ أمحد فقيهي   
وإسـداء  ، وتوزيع الكتيبـات واألشـرطة    ، اهليئة يف منع الرجال من الدخول     

والقبض على مـن يـركنب مـع الرجـال األجانـب            ، النصيحة للمتربجات 
  ).واختاذ الالزم



  

   
  

 

 

  :مدارس وكليات البنات: ثالثاً
ويكون دور رجال الرئاسة العامة هليئـة األمـر بـاملعروف والنـهي             

بـالوجود خارجهـا أثنـاء      ، عن املنكر بالنسبة للمدارس وكليـات البنـات       
دخول وخروج الطالبات ملراقبة وضع الطالبات ومحايتهن مما قـد يقـع هلـن              

والكتيبـات  ، وكذلك بإمـدادها بالنـشرات    ، من عبث قد يكن هن سبباً فيه      
واألشرطة وكذلك بإلقاء احملاضرات هذا ما أفاد بـه بعـض رجـال اهليئـة               

ا منسوبات املدارس والكليات عند اإلجابة علـى سـؤال وجهتـه عـن          وكذ
مدى التعاون بني املدارس وكليات البنـات وبـني هيئـة األمـر بـاملعروف          

  .والنهي عن املنكر
وقد أجابـت وكيلـة شـؤون الطالبـات بكليـة اآلداب للبنـات              

واالتصال ـم مباشـر والتعـاون متبـادل بـني           ، التعاون شديد : (بالرياض
اإلشراف االجتماعي و الرئاسة العامة هليئـة األمـر بـاملعروف والنـهي      جلنة  

أو ، وما تزال اهليئـة تقـدم الكـثري سـواء بإلقـاء احملاضـرات             . عن املنكر 
  ).احلضور خارج الكلية كرقابة على أحوال الطالبات

التعـاون جيـد مـع      : (أما األستاذة غزيل بنت فاحل الربقي فأجابـت       
، يئـة البـارز يف متابعـة الطالبـات عنـد اخلـروج        وال يغفل دور اهل   ، اهليئة

  ).وتزويد املدرسة باملنشورات
املدرسـة متعاونـة مـع اهليئـة يف         : (واألستاذة نورة القباين  قالـت     



 

   

  
 

 

  ).مالحظتها للطالبات خارج املدرسة
ونلحـظ  ، التعـاون جيـد   : (أما الدكتورة اجلوهرة العمراين قالـت     

آلخـر حـول املركـز وخباصـة        حرص اهليئة على القيام جبوالت من وقت        
  ).بعد صالة الظهر

أما الشيخ صالح السعيد فأجاب عندما سـئل عـن مـدى التعـاون           
التعـاون قـائم خاصـة إذا كانـت         : (بني اهليئة ومدارس وكليات البنـات     

املشرفات على املدارس أو الكليات ممن يستـشعرن املـسؤولية امللقـاة علـى      
ات وصيانتهن عن كـل مـا خيـدش         عواتقهن ويسعني إىل احلفاظ على الطالب     

  ).حياءهن أو يسيء إىل شرفهن وعفتهن
اللـهم  ، التعـاون شـبه منعـدم     : (أما الشيخ أمحد فقيهي فأجـاب     

  ).املدارس فهناك تعاون بسيط عن طريق توزيع األشرطة وحنوها
فنلحظ أن دور اهليئـة يكـون حـسب تعـاون إدارة املدرسـة أو               

اهيم املوسـى حيـث ذكـر أن التعـاون          الكلية وهذا ما أشار إليه الشيخ إبر      
متباين من مدرسة ألخرى وهو ما أشارت إليه عدد مـن احملتـسبات حيـث               

بأنه يف حـدود املـسموح بـه مـن قبـل       ) مرشدة طالبية (ذكرت إحداهن   
أما إحدى مديرات املـدارس فـذكرت أـا متعاونـة جـداً             ، إدارة التعليم 

رحلـة الثانويـة ومـن    أما إحدى املعلمـات يف امل    . حسب ما هو مسموح به    
القائمات بأمر االحتساب فذكرت أن التعـاون حبـسب املـديرة والطـاقم             

  .اإلداري والتعليمي هناك من يتعاون وهناك من ال يتعاون



  

   
  

 

 

  :املطاعم العائلية والفنادق: رابعاً
وقد جـاء يف مرشـد اإلجـراءات اجلنائيـة الـصادر مـن وزارة               

هــ  ١٨/٩/١٤٠٠ يف   ١٦٣١/٨صدر األمـر الـسامي رقـم        : (الداخلية
وذلـك بـإبالغ أصـحاب املطـاعم بتـوفري          ، مبنع االختالط يف املطـاعم    

وعـدم  ، ومنع املشتبه فيهم مـن دخـول املطـاعم     ، صاالت خاصة للعائالت  
، السماح للرجال خبدمة النساء يف حفـالت الـزواج الـيت تقـام بالفنـادق           

ـ        ، واقتصار دورهم على إحضار املطلـوب      اليت مث تـرك اخلدمـة للنـساء ال
   .)١() حيضرهن صاحب املناسبة هلذا الغرض

وهذا األمر قد كلفت الرئاسة العامة هليئة األمـر بـاملعروف والنـهي             
عن املنكر بالتعـاون مـع رجـال الـشرطة مبتابعتـه إذ جـاء يف مرشـد                  

صدرت العديد مـن األوامـر الـسامية حملاربـة     : (اإلجراءات اجلنائية ما نصه 
هــ ـ ورقـم    ٢٨/١٢/٨٥ يف ٢٦٠١١ الظواهر الـسيئة ومنـها بـرقم   

 يف ١٩٠٢/١هـــ والبيــان امللكــي رقــم    ٨/١٠/٨٩ يف ١٩٦٤١
هـ بتكليف رجـال اهليئـات بالتعـاون مـع رجـال الـشرطة              ٨/٧/٨٧

مبالحظة ظاهرة السفور واختـاذ اإلجـراءات الرادعـة للقـضاء عليهـا وأن          
   .)٢(...)العقاب سيتناول أولياء أمور املخالفني

                              
  .١٤٤مرشد اإلجراءات اجلنائية ص )  ١(
  .١٤٣املرجع السابق ص )  ٢(



 

   

  
 

 

  :ة املالبس النسائيةحمالت خياط: خامساً
ــ  ١٥: (وجاء يف الباب األول من واجبـات اهليئـة املـادة األوىل           

   .)١() وحمالت حياكة مالبس النساء، مراقبة املعارض

وقد جاء يف مرشد اإلجراءات اجلنائية يف الفـرع الثـاين ـ االلتـزام     
منع اخللـوة بالنـساء الـاليت يقـصدن حمـالت      : باآلداب الشرعية ـ ب 

  :اخلياطة
/ س١٦صـدر تعمـيم وزارة الداخليـة رقـم          : (وقد جاء ما نـصه    

  :هـ سداً للذرائع باتباع ما يلي١١/٨/٩٧ يف ٢٢٢٢
 .عدم التفصيل املباشر على النساء مهما كانت الظروف -١

أو كثـرة الكـالم معهـن لغـري         ، عدم اخللوة بالنساء داخل احملل     -٢
 .حاجة

 .عدم وضع غرفة خاصة للمقاس وإلغاء املوجود منها -٣

م وضع باب فرعي خفي يثري الشكوك حـول احملـل وإزالـة             عد -٤
 .تلك األبواب إن وجدت

جيب ترك واجهة احملل خالية ليمكن من رؤية مـن بـداخل احملـل      -٥
 .من الزبائن ومرافقيهم

                              
  .٢٢ر والئحته التنفيذية ص نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنك)  ١(



  

   
  

 

 

 .عدم وضع الصور اسمة أو الفاتنة وإزالة املوجود منها -٦

يلتزم كل صاحب حمل بوضـع هـذا التعمـيم يف مكـان بـارز           -٧
  .)١(.)ته لرواد احمللمتكن رؤي

وقد جاء يف تعميمات وزارة الداخليـة مـا يـدل علـى تكليـف               
رجال الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر مبتابعـة مـا               
صدر من تعميمات سابقة حيث جـاء بعـد التعمـيم الـسابق يف مرشـد                

ممتـه  وقـد ع  : (اإلجراءات اجلنائية الصادر من وزارة الداخليـة مـا يلـي          
هـ مث صـدر تعمـيم وزارة الداخليـة         ١٣/١٠/٩٧ يف   ٢٠٥٢اهليئات برقم   
 يف ٢٢٦٣/ س١٦هـــــ ورقــــم ٣/٨/٩٨ يف ٢٢١٥٠رقــــم 

هـ بالتعاون مع اهليئات بإزالة املختـصرات اخلاصـة املوجـودة           ١٦/٦/٩٩
بتلك احملالت وبأخذ التعهد على أصحاب هـذه احملـالت بعـدم الـسماح              

م هلا وأن ال يقـوم بأخـذ املقـاس عليهـا            بدخول أي امرأة إال بصحبة حمر     
مباشرة وأن من خيالف ما سبق من أصحاب تلك احملالت يغلـق حملـه ملـدة                

ــاً ــشر يوم ــسة ع ــم  ، مخ ــة رق ــيم وزارة الداخلي ــدر تعم ــذا ص وك
ــى   ٢٥/٤/١٤٠٠ يف ١٧٤٦/س/١٦ ــلف عل ــا س ــاق م ـــ بانطب ه

املختصرات املوجودة يف معارض األزيـاء وامللبوسـات اجلـاهزة وبـضرورة            
 يف ٢٠٢٣٠٨منعهـا وعممتـه وزارة الــشؤون البلديـة والقرويـة بــرقم     

                              
  .١٤٥مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ١(



 

   

  
 

 

  .هـ١٥/٦/١٤٠٠
هــ  ٢١/٧/١٤٠٠ أ يف    ١٢٨٨/٨كما صدر األمر الـسامي رقـم        

بأن للرئيس العام هليئات األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر إخبـار مسـو               
وبيـع  ، وزير الداخلية إذا حدث من أصـحاب حمـالت بيـع اـوهرات            

س النسائية أشياء خمالفة لديننا وعقيـدتنا ليقـوم مسـوه باختـاذ             وخياطة املالب 
   .)١() الالزم

  :املشاغل النسائية: سادساً
واملشاغل النسائية تفتتح على أا مشاغل خياطـة ولكنـها تـشتمل            
على خدمات أخرى حمظورة شرعاً ونظاماً ففيهـا قـص الـشعر وتـصفيفه              

يقمـن بعمـل أي     بطريقة حمرمة إذ يوجد عـامالت متخصـصات بـذلك           
أيضاً سـبق وذكـرت بعـض احملـاذير         ، قصة حىت ولو كانت خمالفة للشرع     

  .الشرعية املوجودة فيها
وعمـل  ، وشـد الوجـه   ، وكشف العورات ، والوشم، ففيها النمص 

مكياج السوق للمتربجة الـيت ترغـب بعمـل مكيـاج يف األمـاكن الـيت                
وهـو  ، إظهـاره ترغب يف إبدائها كالعينني فقط والكفني ومـا حتتـاج إىل            

  .معروف ذا االسم يف املشاغل النسائية إىل غري ذلك من خدمات
وقد صدرت مبنعها وإغـالق املوجـود منـها عـدد مـن األوامـر               

                              
  .١٤٥مرشد اإلجراءات اجلنائية ص )  ١(



  

   
  

 

 

  :السامية والتعميمات وهذه هي األوامر الصادرة بذلك
 .هـ٨/١٠/١٣٨٨ يف ٢/٢١٣األمر السامي رقم  -١

 .هـ٢٠/١٢/١٣٩٩ يف ٤٥٨٢/س/١٦األمر السامي  -٢

بعدم . هـ٣/٣/١٣٩٩ يف   ٢١٠٢/س٢وزارة الداخلية رقم    تعميم   -٣
جواز إنشاء أو فتح حمالت لتصفيف الشعر للنساء وإغالق املوجود          

 .منها وذلك تطبيقاً لألوامر السامية السابقة

ج يف /٢٠/٥تعمــيم وزارة الــشؤون البلديــة والقرويــة رقــم  -٤
  .)١(هـ٦/٢/١٤٠٠

والنـهي عـن املنكـر      ويف سؤال وجهته لرجال هيئة األمر باملعروف        
حول كيفية احتساب رجـال اهليئـة علـى األمـاكن املغلقـة كاملـشاغل               

  .واألسواق النسائية
عن طريـق املـشرفات علـى هـذه         : (فأجاب الشيخ صالح السعيد   

امعات أو املالحظات اليت تـرد إىل اهليئـة عـن طريـق بعـض النـساء                 
  ).الناصحات

األمـاكن املغلقـة   (: أما الشيخ عثمان بن ناصـر العثمـان فأجـاب         
ال شك أنه يقل بداخلها املنكر ألنـه ال يوجـد فيهـا             ، كاملشاغل واألسواق 

                              
  .١٤٥انظر مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ١(



 

   

  
 

 

ومـا  ، وإمنا توجد ملحوظات سلوكية على البائعـات واملتـسوقات        ، اختالط
يعرض من بضائع تعاجل عنـدما يـرد للهيئـة بالغـات عنـها باسـتدعاء                

  ).املسؤول عن املنشأة
ـ       ة احملتـسبني واحملتـسبات حـول       ويف االستبانة اليت وزعت على عين

 مـن أفـراد العينـة       ٨٣أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر أجـاب         
بأن املشاغل النسائية تعد سبباً مـن أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر                

علـى  ) الطالبـات ( من عينة احملتـسب علـيهن        ٦٦بينما أجابت   ، احلاضر
ـ         . ساء يف العـصر احلاضـر     أن املشاغل النسائية تعد أحد أسباب منكرات الن

وهذا يدل داللة كبرية على أن املشاغل النـسائية مـن األسـباب املـساعدة               
بـسبب تيـسريها للنـساء فعـل        ، للنساء على ارتكاب كثري من املنكـرات      

  .هذه املنكرات
  :الشوارع والطرقات العامة: سابعاَ

الشوارع والطرقات العامـة تعـد ميـادين فـسيحة مـن ميـادين              
وقـد جـاء يف خطـاب       ،  منكرات النساء يف العصر احلاضر     االحتساب على 

هــ والتوجيـه    ١٤/٩/١٤٠٠ يف   ٢/١٠٩١٤وزارة الداخلية رقـم                   
هــ أن علـى رجـال       ٣/١٢/١٤٠٠ يف             ٢٧٧٤٦/ص/٣السامي رقم   

اهليئات واألمن مالحظة ما يلحق النـساء مـن أذى يف أمـاكن التجمعـات               



  

   
  

 

 

   .)١(العامة 

 الالئحة التنفيذيـة للرئاسـة العامـة هليئـة          وجاء يف الباب األول من    
األمر باملعروف والنـهي عـن املنكـر ـ واجبـات اهليئـة ـ ويف املـادة         

  :األوىل
وغـري ذلـك    ، واحلـدائق ، والطرقات، مراقبة األسواق العامة  : ثالثاً(

  :من األماكن العامة واحليلولة دون وقوع املنكرات الشرعية اآلتية
 . شرعاًاالختالط والتربج احملرمني -١

 .تشبه أحد اجلنسني باآلخر -٢

 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل -٣

 .أو املنافية لآلداب، اجلهر باأللفاظ املخلة باحلياء -٤

 .منع دواعي ارتكاب الفواحش -٥

أو األمـاكن غـري     ، البدع الظاهرة كتعظـيم بعـض األوقـات        -٦
واملناسـبات  ، أو االحتفـال باألعيـاد    ، املنصوص عليها شـرعاً   

  .)٢(..) ة غري اإلسالميةالبدعي

هذه هي أبرز امليادين اليت حيتسب ا رجال الرئاسـة العامـة هليئـة               
                              

  .١٤٤مرشد اإلجراءات اجلنائية ص: انظر)  ١(
  .٢٢ ـ ٢١نظام هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر والئحته التنفيذية ص)  ٢(



 

   

  
 

 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر على منكرات النـساء يف العـصر احلاضـر              
وميادين االحتساب علـى منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر كـثرية               

ـ           شيخ عثمـان بـن     وعديدة وتتنوع وتتعدد مع مرور الوقت كما أشـار ال
  .ناصر العثمان



  

   
  

 

 

  

 )٣٥(الجدول رقم 

تحلیل التباین إلیجاد الفروق بین آراء عینة المحتسبین والمحتسبات بحسب جھة 
 العمل حول محاور االستبانة

  

مجموع  مصدر التباین محاور االستبانة م
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
القیمة  )ف(قیمة  المربعات

 االحتمالیة

 ٠٫٦٦ ٠٫٤٢ ٠٫١٣٥ ٢ ٠٫٦٢٩ بین المجموعات

داخل 
 ت العقدیةالمنكرا ١     ٠٫٣٢ ١٤٧ ٤٧٫١٠٨ المجموعات

       ١٤٩ ٤٧٫٣٧٨ المجموع

 ٠٫٣٨ ٠٫٩٧ ٠٫٤١٤ ٢ ٠٫٨٢٨ بین المجموعات

داخل 
 المنكرات التعبدیة ٢     ٠٫٤٢٦ ١٤٧ ٦٢٫٦٥١ المجموعات

       ١٤٩ ٦٣٫٤٧٩ المجموع

 ٠٫١٥ ١٫٩٢ ٠٫٦١ ٢ ١٫٢٢ بین المجموعات

داخل 
 القیةالمنكرات األخ ٣     ٠٫٣١٨ ١٤٧ ٤٦٫٧١٨ المجموعات

       ١٤٩ ٤٧٫٩٣٨ المجموع

 ٠٫٥٨ ٠٫٥٥ ٠٫١٢٣ ٢ ٠٫٢٤٥ بین المجموعات

داخل 
 أسباب المنكرات ٤     ٠٫٢٢٢ ١٤٧ ٣٢٫٦١٢ المجموعات

       ١٤٩ ٣٢٫٨٥٧ المجموع



 

   

  
 

 

مجموع  مصدر التباین محاور االستبانة م
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
القیمة  )ف(قیمة  المربعات

 االحتمالیة

     ٠٫٢٠٤ ٢ ٠٫٤٠٨ بین المجموعات

داخل 
 ٥     ٠٫٢٢٦ ١٤٧ ٣٣٫٢٦٦ المجموعات

مظاھر اھتمام 
القیام الدعاة ب

 بالحسبة

       ١٤٩ ٣٣٫٦٧٤ المجموع

 ٠٫٢٧ ١٫٣٤ ٠٫١٨١ ٢ ٠٫٣٦٢ بین المجموعات

داخل 
 ٦     ٠٫١٣٥ ١٤٧ ١٩٫٩ المجموعات

العوامل المؤثرة 
في نجاح االحتساب 

على النساء في 
 العصر الحاضر

       ١٤٩ ٢٠٫٢٦٢ لمجموعا

 ٠٫٥١ ٠٫٦٧ ٠٫١٤٢ ٢ ٠٫٢٨٥ بین المجموعات

داخل 
 ٧     ٠٫٢١٣ ١٤٧ ٣١٫٢٤٨ المجموعات

الوسائل المباشرة 
المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
       ١٤٩ ٣١٫٥٣٣ المجموع الحاضر

 ٠٫٣٢ ١٫١٧ ٠٫٣١٩ ٢ ٠٫٦٣٨ بین المجموعات

داخل 
 ٨     ٠٫٢٧٤ ١٤٦ ٣٩٫٩٦٩ المجموعات

الوسائل غیر 
المباشرة 

المستخدمة في 
الحسبة على 

عصر النساء في ال
       ١٤٨ ٤٠٫٦٠٧ المجموع الحاضر

 ٠٫٧٦٥ ٢٫٦٨ ٠٫٠٣٩ ٢ ٠٫٠٧٨ بین المجموعات

داخل 
 ٩     ٠٫١٤٧ ١٤٦ ٢١٫٤٠٧ المجموعات

األسالیب 
المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
 الحاضر

       ١٤٨ ٢١٫٤٨٥ المجموع



  

   
  

 

 

مجموع  مصدر التباین محاور االستبانة م
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
القیمة  )ف(قیمة  المربعات

 االحتمالیة

 ٠٫٢٥٧ ١٫٣٧٣ ٠٫٣٣٥ ٢ ٠٫٦٧ بین المجموعات

داخل 
 ١٠     ٢٤٤ ١٤٧ ٣٥٫٨٩ المجموعات

المعوقات التي 
تواجھ المحتسبین 
والمحتسبات عند 
االحتساب على 

النساء في العصر 
 الحاضر

       ١٤٩ ٣٦٫٥٦ المجموع

  



 

   

  
 

 

 عينة احملتسبني واحملتسبات حبسب جدول حتليل التباين إلجياد الفروق بني آراء
  جهة العمل حول حماور االستبانة

  
أعـاله أن آراء عينـة      ) ٣٥(يتضح من جدول حتليل التبـاين رقـم         

هيئـة األمـر بـاملعروف والنـهي        (احملتسبني واحملتسبات حبسب جهة عملهم      
متطابقـة وال توجـد     ) عن املنكر، اجلامعات والكليات، املـدارس الثانويـة       

ية ذات داللة إحصائية بينهم حـول أبعـاد الدراسـة وحمـاور             فروق جوهر 
  .االستبانة املختلفة



  

   
  

 

 

  

 )٣٦(الجدول رقم 

تحلیل التباین إلیجاد الفروق بین آراء عینة المحتسبین والمحتسبات بحسب 
 المؤھالت العلمیة حول محاور االستبانة

  

محاور  م
 االستبانة


 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

بین 
     ٥٥١ ٢ ١٫١٠٢ المجموعات

داخل 
 المنكرات العقدیة ١ ٠٫١٧٥ ١٫٧٦٨ ٣١٢ ١٣١ ٤٠٫٨٣٧ المجموعات

       ١٣٣ ٤١٫٩٣٩ المجموع

بین 
     ٠٫٦٣٤ ٢ ١٫٢٦٩ المجموعات

داخل 
 المنكرات التعبدیة ٢ ٠٫٢٢٧ ١٫٥٠٠ ٠٫٤٢٣ ١٣١ ٥٥٫٤٠٠ المجموعات

       ١٣٣ ٥٦٫٦٦٩ المجموع

بین 
     ٠٫٣٤٤ ٢ ٠٫٦٨٨ المجموعات

داخل 
 المنكرات األخالقیة ٣ ٠٫٣٢٦ ١٫١٣١ ٠٫٣٠٤ ١٣١ ٣٩٫٨٦٣ المجموعات

       ١٣٣ ٤٠٫٥٥١ المجموع

بین 
 أسباب المنكرات ٤     ١٫١١٨ ٢ ٢٫٢٣٥ المجموعات

داخل 
 ٠٫٠٠٥ ٥٫٨٥٨ ٢٠٠ ١٣١ ٢٦٫٢١٧ المجموعات



 

   

  
 

 

محاور  م
 االستبانة


 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

       ١٣٣ ٢٨٫٤٥٢ المجموع

بین 
     ٠٫٣٧٥ ٢ ٠٫٧٥٠ المجموعات

داخل 
 ٥ ٢٠٢ ١٫٦١٩ ٠٫٢٣٢ ١٣١ ٣٠٫٣٥٣ المجموعات

مظاھر اھتمام 
الدعاة بالقیام 

 بالحسبة

       ١٣٣ ٣١٫١٠٣ المجموع

محاور  م
 االستبانة


 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

بین 
     ٠٫٤٧٤ ٢ ٠٫٩٤٩ المجموعات

داخل 
 ٦ ٠٫٠٣٥ ٣٫٤٥٣ ٠٫١٣٧ ١٣١ ١٧٫٩٩٦ المجموعات

العوامل المؤثرة 
في نجاح 

االحتساب على 
النساء في العصر 

       ١٣٣ ١٨٫٩٤٥ المجموع الحاضر

بین 
 ٠٫٠٥٥ ٢٫٩٧٠ ٠٫٦٢١ ٢ ١٫٢٤٣ المجموعات

داخل 
 ٧     ٠٫٢٠٩ ١٣١ ٢٧٫٤١٢ المجموعات

الوسائل المباشرة 
المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
       ١٣٣ ٢٨٫٦٥٥ المجموع ضرالحا

بین 
 ٠٫٦٥٤ ٤٢٦ ٠٫١٢١ ٢ ٠٫٢٤٢ المجموعات

داخل 
 ٨     ٠٫٢٨٥ ١٣١ ٣٧٫٢٦٧ المجموعات

الوسائل غیر 
المباشرة 

المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
       ١٣٣ ٣٧٫٥١٩ المجموع الحاضر



  

   
  

 

 

محاور  م
 االستبانة


 

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

بین 
 ٠٫٠٤٨ ٣٫١١٣ ٠٫٤٦٣ ٢ ٠٫٩٢٦ المجموعات

داخل 
 ٩     ٠٫١٤٩ ١٣١ ١٩٫٤٧٨ المجموعات

األسالیب 
المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
 الحاضر

       ١٣٣ ٢٠٫٤٠٤ المجموع

بین 
     ٠٫٣٥٤ ٢ ٠٫٧٠٩ المجموعات

داخل 
 ١٠ ٠٫٢٢٣ ١٫٥١٨ ٠٫٢٣٣ ١٣١ ٣٠٫٥٦٩ المجموعات

المعوقات التي 
تواجھ المحتسبین 
والمحتسبات عند 

ى االحتساب عل
النساء في العصر 

 الحاضر
       ١٣٣ ٣١٫٢٧٨ المجموع

  



 

   

  
 

 

اختبار شیفیھ لبیان الفروق بین آراء عینة المحتسبین والمحتسبات حسب 
 المؤھالت العلمیة

  

متوسط  )٢(المؤھل  )١(المؤھل  محاور االستبانة
 الفرق

القیمة 
 االحتمالیة

 ٠٫٠٠٦ ٠٫٤٩ جامعي ٢ ثانوي فأقل ١

 ٠٫٠٥٥ ٠٫٣٩ فوق الجامعي ٣    

 ٠٫٠٠٦ - ٠٫٤٩ ثانوي فأقل ١ جامعي ٢

 ٠٫٥٠٣ - ٠٫١٠ فوق الجامعي ٣    

 ٠٫٠٥٥ ٠٫٣٩ ثانوي فأقل ١ فوق الجامعي ٣

 أسباب المنكرات

 ٠٫٥٠٣ ٠٫١٠ جامعي ٢    

 ٠٫٥٣٩ ٠٫١٤ جامعي ٢ ثانوي فأقل ١

 ٠٫٩٣٩ - فوق الجامعي ٣    

 ٠٫٥٣٩ ٠٫١٤ ثانوي فأقل ١ جامعي ٢

 ٠٫٠٤٣ - ٠٫١٨ فوق الجامعي ٣    

 ٠٫٩٣٩ - ثانوي فأقل ١ فوق الجامعي ٣

ثرة في العوامل المؤ
نجاح االحتساب على 
النساء في العصر 

 الحاضر

 ٠٫٠٤٣ ٠٫١٨ جامعي ٢    

 في األسالیب المستخدمة ٠٫٠٥٧ ٠٫٣١ جامعي ٢ ثانوي فأقل ١
الحسبة على النساء في 

 ٠٫٢٥٣ ٠٫٢٤ فوق الجامعي ٣     العصر الحاضر



  

   
  

 

 

متوسط  )٢(المؤھل  )١(المؤھل  محاور االستبانة
 الفرق

القیمة 
 االحتمالیة

 ٠٫٠٥٧ - ٠٫٣١ ثانوي فأقل ١ جامعي ٢

 ٠٫٦٠٠ - فوق الجامعي ٣    

 ٠٫٢٣٥ - ٠٫٢٤ ثانوي فأقل ١ فوق الجامعي ٣

 ٦٠٠ - جامعي ٢    

  
 بني آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حبسب حتليل التباين إلجياد الفروق

  املؤهالت العلمية حول حماور االستبانة



 

 . العقديةاملنكرات -

  .املنكرات األخالقية -
 .املنكرات التعبدية -

 .مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة -

 .الوسائل املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء -



 

   

  
 

 

 .الوسائل غري املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء -

املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات عند االحتساب على  -
 .العصر احلاضرالنساء يف 

بينما كانت هناك فروق جوهرية ذات داللة إحصائية يف بقية احملاور 
  :التالية وهي

  .أسباب املنكرات -
العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب على النساء يف العصر  -

 .احلاضر

 .األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر -

فروق بـني العينـة حبـسب مـؤهالم         وقد استخدم اختبار شيفيه إلجياد ال     
العلمية وجاءت النتيجة بأن هناك فرق مييل لصاحل حـاملي مؤهـل الثـانوي              

وأن الفـرق مييـل لـصاحل حـاملي         . فأقل بالنسبة حملور أسباب املنكـرات     
املؤهل فوق اجلامعي بالنسبة حملور العوامـل املـؤثرة يف جنـاح االحتـساب،              

در الفـروق بـني فئـات حـاملي         ومل يستطع اختبار شيفيه حتديـد مـصا       
  .املؤهالت العلمية



  

   
  

 

 

  

 )٣٧(الجدول رقم 

تحلیل التباین إلیجاد الفروق بین آراء عینة المحتسبین 
 والمحتسبات بحسب الوظیفة حول محاور االستبانة

  

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 لیةاالحتما

بین 
     ٠٫٤٠٥ ٣ ١٫٢١٦ المجموعات

داخل 
 المنكرات العقدیة ١ ٠٫٢٨٩ ١٫٢٦٥ ٠٫٣٢١ ١٣٢ ٤٢٫٣١١ المجموعات

       ١٣٥ ٤٣٫٥٢٧ المجموع

بین 
     ٠٫٧٦٤ ٣ ٢٫٢٩٢ المجموعات

داخل 
 المنكرات التعبدیة ٢ ٠٫١٣٧ ١٫٨٧٣ ٠٫٤٠٨ ١٣٢ ٥٣٫٨١٨ المجموعات

       ١٣٥ ٥٦٫١١٠ المجموع

بین 
     ٠٫٦١١ ٣ ١٫٨٣٤ المجموعات

داخل 
المنكرات  ٣ ٠٫١٠٩ ٢٫٠٥٧ ٠٫٢٩٧ ١٣٢ ٣٩٫٢٤٠ المجموعات

 األخالقیة

       ١٣٥ ٤١٫٠٧٤ المجموع

بین 
 أسباب المنكرات ٤     ٠٫٢٦٩ ٣ ٠٫٨٠٦ المجموعات

داخل 
 ٠٫٢٩٢ ١٫٢٥٦ ٠٫٢١٤ ١٣٢ ٢٨٫٢٥٠ المجموعات



 

   

  
 

 

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 لیةاالحتما

       ١٣٥ ٢٩٫٠٥٦ المجموع

بین 
     ٠٫١٣٠ ٣ ٠٫٣٨٩ المجموعات

داخل 
 ٥ ٠٫٦٥١ ٠٫٥٤٧ ٠٫٢٣٧ ١٣٢ ٣١٫٢٦٨ المجموعات

مظاھر اھتمام 
الدعاة بالقیام 

 بالحسبة

       ١٣٥ ٣١٫٦٥٧ المجموع

بین 
     ٠٫١٩٢ ٣ ٠٫٥٧٦ المجموعات

داخل 
 ٦ ٠٫٢٢٨ ١٫٤٦٠ ٠٫١٣١ ١٣٢ ١٧٫٣٤٩ عاتالمجمو

العوامل المؤثرة 
في نجاح 

االحتساب على 
النساء في العصر 

       ١٣٥ ١٧٫٩٢٥ المجموع الحاضر

بین 
 ٠٫٨٨٢ ٠٫٢٢١ - ٣ ٠٫١٤٩ المجموعات

داخل 
 ٧     ٢٢٥ ١٣٢ ٢٩٫٦٥٨ المجموعات

الوسائل المباشرة 
المستخدمة في 
الحسبة على 

النساء في العصر 
       ١٣٥ ٢٩٫٨٠٧ المجموع الحاضر

بین 
 ٠٫٣٨٤ ١٫٠٢٤ ٠٫٢٦٥ ٣ ٠٫٧٦٩ المجموعات

داخل 
 ٨     ٠٫٢٥٩ ١٣٢ ٣٤٫١٩٤ المجموعات

الوسائل غیر 
المباشرة 

ستخدمة في الم
الحسبة على 

النساء في العصر 
       ١٣٥ ٣٤٫٩٩٠ المجموع الحاضر

األسالیب  ٩
المستخدمة في 

بین 
 ٠٫٣٦٤ ١٫٠٧٠ ٠٫١٤٩ ٣ ٠٫٤٤٧ المجموعات



  

   
  

 

 

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 لیةاالحتما

ل داخ
     ٠٫١٣٩ ١٣٢ ١٨٫٣٨٢ المجموعات

الحسبة على 
النساء في العصر 

 الحاضر

       ١٣٥ ١٨٫٨٢٩ المجموع

بین 
     ٠٫٦٣٣ ٣ ١٫٩٠٠ المجموعات

داخل 
 ١٠ ٠٫٠٣٥ ٢٫٩٤٥ ٠٫٢١٥ ١٣٢ ٢٨٫٣٨٦ المجموعات

المعوقات التي 
تواجھ المحتسبین 
والمحتسبات عند 
االحتساب على 

النساء في العصر 
       ١٣٥ ٣٠٫٢٨٦ المجموع الحاضر

  



 

   

  
 

 

اختبار توكي إلجياد الفروق بني آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حبسب 
الوظيفة حول املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات عند االحتساب على 

  النساء

 القیمة االحتمالیة متوسط الفرق )٢(الوظیفة  )١(الوظیفة 

 ٠٫٨٠٩ - ٠٫١٢ دعویة ٢ داریةإ ١

 ٠٫٠٤٣ - ٠٫٢٩ تعلیمیة ٣    

 ٠٫١٤٨ - ٠٫٣٩ أخرى ٤    

 ٠٫٨٠٩ ٠٫١٢ داریةإ ١ دعویة ٢

 ٠٫٤٥٥ - ٠٫١٦ تعلیمیة ٣    

 ٠٫٥١١ - ٠٫٢٤ أخرى ٤    

 ٠٫٠٤٣ ٠٫٢٩ داریةإ ١ تعلیمیة ٣

 ٠٫٤٥٥ ٠٫١٦ دعویة ٢    

 ٠٫٩٦٣ - أخرى  ٤    

 ٠٫١٤٨ ٠٫٣٦ داریةإ ١ أخرى  ٤



  

   
  

 

 

 القیمة االحتمالیة متوسط الفرق )٢(الوظیفة  )١(الوظیفة 

 ٠٫٥١١ ٠٫٢٤ دعویة ٢    

 ٠٫٩٦٣ - تعلیمیة ٣    

  



 

   

  
 

 

حتليل التباين إلجياد الفروق بني آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حبسب 
  الوظيفة حول حماور اإلستبانة

  
أعاله إجياد الفروق بني آراء عينة احملتسبني ) ٣٧(يوضح اجلدول رقم 

واحملتسبات حول حماور اإلستبانة حبسب الوظيفة، وقد أظهرت النتائج انه ليس 
ات داللة إحصائية بني أفراد العينة حبسب وظائفهم يف هناك فروق جوهرية ذ

مجيع حماور اإلستبانة عدا حمور املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات حيث 
توجد فروق جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى قيمة احتمالية 

ومل ينجح اختبار شيفيه يف إجياد الفروق بني أفراد العينة حبسب ). ٠,٠٣٥(
  .ئفهموظا

لذا مت استخدام اختبار توكي إلجياد تلك الفروق، حيث اتضح أن 
الفروق متيل لصاحل احملتسبني واحملتسبات الذين يتقلدون وظائف تعليمية مقارنة 

  .بالذين يتقلدون وظائف إدارية



  

   
  

 

 

  

 )٣٨(الجدول رقم 

ور تحلیل التباین إلیجاد الفروق بین آراء عینة المحتسبین والمحتسبات حول محا
 االستبانة بحسب الفئة العمریة

  

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

بین 
     ٠٫٣٥٧ ٢ ٠٫٧١٥ المجموعات

داخل 
 المنكرات العقدیة ١ ٠٫٣٢٦ ١٫١٣٠ ٠٫٣١٦ ١٣٦ ٤٣٫٠٠٢ المجموعات

       ١٣٨ ٤٣٫٧١٧ المجموع

بین 
     ٠٫٠٥١ ٢ ٠٫١٠٤ المجموعات

داخل 
 المنكرات التعبدیة ٢ ٠٫٨٨٥ ٠٫١٢٣ ٠٫٤٢٢ ١٣٦ ٥٧٫٤٢٧ المجموعات

       ١٣٨ ٥٧٫٥٣١ المجموع

بین 
     ٠٫٢٤١ ٢ ٠٫٤٨٢ المجموعات

داخل 
 المنكرات األخالقیة ٣ ٠٫٤٥١ ٠٫٨٠١ ٠٫٣٠١ ١٣٦ ٤٠٫٩٣٦ المجموعات

       ١٣٨ ٤١٫٤١٨ المجموع

بین 
 أسباب المنكرات ٤     ٠٫٩٦٨ ٢ ١٫٩٣٦ المجموعات

داخل 
 ٠٫٠١٠ ٤٫٧٨٦ ٠٫٢٠٢ ١٣٦ ٢٧٫٥٠١ المجموعات



 

   

  
 

 

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

       ١٣٨ ٢٩٫٤٣٧ المجموع

بین 
     ٠٫٠٤٢ ٢ ٠٫٠٨٥ المجموعات

داخل 
 ٥ ٠٫٨٣٧ ٠٫١٧٨ ٠٫٢٣٩ ١٣٦ ٣٢٫٤٦٨ المجموعات

مظاھر اھتمام 
الدعاة بالقیام 

 بالحسبة

       ١٣٨ ٣٢٫٥٥٣ موعالمج

بین 
     ٠٫٠١٤ ٢ ٠٫٠٢٨ المجموعات

داخل 
 ٦ ٠٫٩٠٦ ٠٫٠٩٩ ٠٫١٤١ ١٣٦ ١٩٫٢١٨ المجموعات

العوامل المؤثرة في 
نجاح االحتساب 
على النساء في 
 العصر الحاضر

       ١٣٨ ١٩٫٢٤٦ المجموع

بین 
     ٠٫٤٧٥ ٢ ٠٫٩٥٠ المجموعات

داخل 
 ٧ ٠٫١١١ ٢٫٢٣٧ ٢١٢ ١٣٦ ٢٨٫٨٨٠ المجموعات

الوسائل المباشرة 
المستخدمة في 

الحسبة على النساء 
 رفي العصر الحاض

       ١٣٨ ٢٩٫٨٣٠ المجموع

بین 
     ٠٫٠٣٣ ٢ ٠٫٠٦٧ المجموعات

داخل 
 ٨ ٠٫٨٨٨ ٠٫١١٩ ٠٫٢٨٢ ١٣٦ ٣٨٫٣٦١ المجموعات

الوسائل غیر 
المباشرة 

المستخدمة في 
الحسبة على النساء 
       ١٣٨ ٣٨٫٤٢٨ المجموع في العصر الحاضر

بین 
 ٩     ٠٫٠٨٧ ٢ ٠٫١٧٥ المجموعات

األسالیب 
المستخدمة في 

الحسبة على النساء 
داخل  في العصر الحاضر

 ٠٫٥٥٩ ٠٫٥٨٣ ٠٫١٥٠ ١٣٦ ٢٠٫٤٥٠ المجموعات



  

   
  

 

 

محاور  م
 االستبانة

مصدر 
 التباین

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة 
 )ف(

القیمة 
 االحتمالیة

       ١٣٨ ٢٠٫٦٢٥ المجموع

بین 
     ٠٫١٦٥ ٢ ٠٫٣٣١ المجموعات

داخل 
 ١٠ ٠٫٤٩٧ ٠٫٧٠٣ ٠٫٢٣٥ ١٣٦ ٣١٫٩٩٠ المجموعات

المعوقات التي 
تواجھ المحتسبین 
والمحتسبات عند 

 االحتساب على
النساء في العصر 

 الحاضر
       ١٣٨ ٣٢٫٣٢١ المجموع

  



 

   

  
 

 

  

 

اختبار شیفیھ إلیجاد الفروق بین آراء عینة المحتسبین والمحتسبات 
 بحسب الفئة العمریة حول محور أسباب المنكرات

 القیمة االحتمالیة متوسط الفرق )٢(الفئة العمریة  )١ (الفئة العمریة

 ٠٫٠٢٤ - ٠٫٥٢  سنة٤٠ - ٢١من  ٢  فأقل٢٠من  ١

 ٠٫٥٤٥ - ٠٫٢٧  سنة٦٠ - ٤١من  ٣    

 ٠٫٠٢٤ ٠٫٥٢  سنة فأقل٢٠من  ١ ٤٠ - ٢١من  ٢

 ٠٫٣١٢ ٠٫٢٥  سنة٦٠ - ٤١من  ٣    

 ٠٫٥٤٥ ٠٫٢٧  سنة فأقل٢٠من  ١ ٦٠ - ٤١من  ٣

 ٠٫٣١٢ - ٠٫٢٥  سنة٤٠ - ٢١من  ٢    

  



  

   
  

 

 

حتليل التباين إلجياد الفروق بني آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حبسب الفئة 
  العمرية

أعاله الفروق بني آراء عينة احملتسبني ) ٣٨(يوضح اجلدول رقم 
واحملتسبات حول حماور اإلستبانة حبسب الفئة العمرية، وقد أظهرت النتائج أنه 

ق جوهرية ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة حبسب الفئات ليس هناك فرو
العمرية يف مجيع حماور االستبانة عدا حمور أسباب املنكرات حيث توجد فروق 

مت استخدام ). ٠,٠١٠(جوهرية ذات داللة إحصائية عند مستوى قيمة احتمالية 
ك فروق اختبار شيفيه إلجياد الفروق بني الفئات العمرية حيث اتضح أن هنا

مقارنة بالفئة )  سنة٤٠-٢١(جوهرية ذات داللة إحصائية بني الفئة العمرية 
  ). سنة٤٠-٢١(حيث متيل املقارنة لصاحل الفئة العمرية )  سنة فاقل٢٠(العمرية 

  



 

   

  
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

البحـث بإعـداد اسـتبانة مكونـة     قمت من أجل استكمال جوانب      
من ستة أجزاء دف معاجلة دراسة موضـوع االحتـساب علـى منكـرات              
النساء يف العصر احلاضر، وقمـت بتوزيعهـا علـى عينـة مـن طالبـات                
املرحلتني الثانوية واجلامعية مبدارس وكليـات وجامعـات مدينـة الريـاض            

  .كشرحية من جمتمع النساء ميارس عليهن االحتساب
 طالبـة مـن طالبـات       ١٥٠العينة متساوية حيـث مشلـت       وكانت  

وتوزعـت  .  طالبة من طالبـات املرحلـة اجلامعيـة        ١٥٠املرحلة الثانوية، و    
  :األسئلة على األجزاء الستة كالتايل

يعاجل هذا اجلزء أصناف املنكرات الـيت رمبـا قـد تقـع             : ـ اجلزء األول  ١
لـى  ، واشـتمل هـذا اجلـزء ع       العصر احلاضر فيها الفتيات يف    

إحدى وسبعني صنفاً مـن أصـناف املنكـرات قـسمت إىل            
 :ثالثة أقسام

واشتملت علـى سـتة عـشر    : منكرات عقدية: أ ـ القسم األول 
  .صنفاً من أصناف املنكرات

واشـتملت علـى سـتة    : منكرات تعبديـة : ب ـ القسم الثانـي 
 .عشر صنفاً من أصناف املنكرات

ـ  لت علـى تـسعة   واشـتم : منكرات أخالقية: القسم الثالث  ج 
 .وثالثني صنفاً من أصناف املنكرات



  

   
  

 

 

: يعاجل هذا اجلزء مـن االسـتبانة أسـباب املنكـرات          : ـ اجلزء الثانـي  ٢
 .واشتمل على تسعة وعشرين سبباً للمنكرات

: هذا اجلزء خاص مبـدى اهتمـام الطالبـات باحلـسبة    :  ـ اجلزء الثالث ٣
رجـة  واشتمل على أربعة أسئلة تتعلق بـدرجات االهتمـام مد         

، )أهـتم أحيانـاً   (، )أهتم إىل حد مـا    (إىل        ) أهتم كثرياً (من  
  ).ال أهتم أبداً(

يعاجل هذا اجلزء املظـاهر الـيت تـبني مـدى اسـتفادة      :  ـ اجلزء الرابع ٤
احملتـسبني  املدعوة من النـصح والتوجيـه املقـدم مـن قبـل             

واشتمل هذا اجلزء علـى اثـنني وثالثـني مظهـرا      . واحملتسبات
ستفادة أو عـدم اسـتفادة الطالبـة مـن النـصح            متثل مدى ا  

  .والتوجيه
يعاجل هذا اجلزء وجهة نظـر الطالبـات مـن حيـث     :  ـ اجلزء اخلامس ٥

واشتمل هـذا اجلـزء علـى مثـان         . تأثرهن بالنصيحة والتوجيه  
عـدم  (عشرة عبارة أجابـت عليهـا الطالبـات باملوافقـة أو            

  ).الرفض التام(أو ) املوافقة
يعاجل هـذا اجلـزء آراء الطالبـات يف حـال عـدم      :  ـ اجلزء السادس ٦

االستفادة من وسائل التوجيه واشـتمل علـى سـت عـشرة            
عبارة متثل املعوقات اليت حتـول دون االسـتفادة مـن وسـائل             



 

   

  
 

 

 .التوجيه

  : العينــة-

 يف اختيـار العينـة حيـث       )١(وقد طبقت اختيار الطريقة العنقوديـة       
ب التقـسيم اجلغـرايف ملدينـة    مت اختيار عدد من املـدارس عـشوائياً حـس     

وشـرق  ، حيث قد قسمت املدينة إىل أربعة أقسام مشـال وجنـوب          ، الرياض
ومت حتديد عـدد مـن اجلامعـات والكليـات يف مدينـة الريـاض             ، وغرب

  .الختيار عينة طالبات املرحلة اجلامعية منها
حيـث  ، مث مت اختيار عينة من الفصول الدراسية من العينـة املختـارة           

مـن  ) طالبـة ١٥٠(من طالبات املرحلـة اجلامعيـة و     )  طالبة ١٥٠(ر  مت اختيا 
واجلامعـات والكليـات الـيت مت       ، طالبات املرحلة الثانوية إلجراء الدراسـة     

، أقسام الطالبات جبامعة اإلمام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية           : حتديدها هي 
وجامعة امللك سعود بالرياض وكلـييت التربيـة واآلداب للبنـات بالريـاض،       

 استجابت مجيع العينة وأدخلـت املعلومـات يف احلاسـب اآليل ومتـت              وقد
  : الستخراج النتائج اليت جاءت كما يلي.S.P.S.Sمعاجلتها بربنامج 

                              
  .٩٨املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية للدكتور صاحل بن محد العساف ص: انظر)  ١(



  

   
  

 

 

  

 )٣٩(الجدول رقم 

آراء الطالبات حول وجود المنكرات العقدیة التي قد تقع 
  العصر الحاضرالنساءفیھا 

  

غیر  موافقة موافقة جدًا
 فقةموا

رفض أ
 المجموع ال أدري  تمامًا

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

االستغاثة ودعاء غیر  ١
 ١٠٠ ٢٩٢ ٩ ٢٧ ٦٩ ٢٠٣ ١٩ ٥٤ ٢ ٦ ١ ٢ اهللا

التوسل بجاه األنبیاء  ٢
 ١٠٠ ٢٩٣ ١٠ ٢٩ ٦٥ ١٨٩ ٢١ ٦٢ ٤ ١٣ - - والصالحین

الغلو في قبور  ٣
 ١٠٠ ٢٩٢ ٩ ٢٦ ٧٤ ٢١٦ ١٧ ٥٠ - - - - الصالحین

 ١٠٠ ٢٩٠ ٨ ٢٣ ٧١ ٢٠٥ ١٩ ٥٦ ٢ ٦ - - لذبح لغیر اهللا ٤

 يءالتشاؤم بش(التطیر  ٥
 ١٠٠ ٢٩٤ ١٠ ٢٩ ١٩ ٥٧ ١٢ ٣٥ ٤٩ ١٤٥ ١٠ ٢٨ )معین

٦ 

 فیھ ذكر يءالھزل بش
اهللا تعالى أو القرآن أو 

بقصد ) (الرسول 
مثل (إضحاك الناس 

 )النكت

١٠٠ ٢٩٩ ٧ ٢٠ ٣٢ ٩٦ ٩ ٢٧ ٣٦ ١٩ ١٦ ٤٧ 

٧ 
سخریة االستھزاء وال

بالصالحین والصالحات 
 في لباسھم أو ھیئتھم

١٠٠ ٢٩٩ ٦ ١٩ ١٦ ٤٨ ١٣ ٣٨ ٣٠ ٩٠ ٣٥ ١٠٤ 

الذھاب إلى السحرة  ٨
 ١٠٠ ٢٩٧ ١٧ ٤٩ ٣٥ ١٠٣ ١٥ ٤٥ ٢٨ ٨٤ ٥ ١٦ والمشعوذین والكھنة



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 فقةموا

رفض أ
 المجموع ال أدري  تمامًا

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

تصدیق المنجمین  ٩
 ١٠٠ ٢٩٦ ١٧ ٥٠ ٢٣ ٦٩ ١٤ ٤١ ٣٥ ١٠٥ ١١ ٣١ ومتابعة األبراج

 ١٠٠ ٢٩٨ ١٨ ٥٥ ٣٧ ١٠٩ ٢٧ ٨٢ ١٦ ٤٧ ٢ ٥ تعلیق التمائم ١٠

 ١٠٠ ٢٩٠ ٩ ٢٧ ٣٧ ١٠٦ ٢١ ٦٢ ٢٥ ٧٢ ٨ ٢٣ الحلف بغیر اهللا ١١

١٢ 
التشبھ بالكفار في 

مثل عید (أعیادھم 
 )الحب

١٠٠ ٢٩٨ ٤ ١٣ ١٠ ٣٠ ٨ ٢٥ ٤٠ ١١٩ ٣٨ ١١١ 

١٣ 
مشاركة الكفار في 

أعیادھم بحضورھا أو 
 التھنئة بھا

١٠٠ ٢٩٦ ٢١ ٦٢ ٢١ ٦١ ١٩ ٥٦ ٢٦ ٧٧ ١٣ ٤٠ 

زیارة المقابر وشد  ١٤
 ١٠٠ ٢٩٦ ١٦ ٤٩ ٦٠ ١٧٨ ٢٠ ٥٨ ٤ ١١ - - الرحال إلیھا 

١٥ 

الجزع عند المصائب 
بالنیاحة وضرب 

الوجوه والتذمر من 
 قضاء اهللا تعالى

١٠٠ ٢٩٨ ١٢ ٣٧ ٢٢ ٦٤ ١٤ ٤٢ ٣٨ ١١٢ ١٤ ٤٣ 

١٦ 
اإلعراض عن تعلم العلم 

الشرعي الواجب  
  عینیاوجوبًا

١٠٠ ٢٩٩ ١٥ ٤٥ ١٦ ٤٧ ١٧ ٥٢ ٣٣ ٩٧ ١٩ ٥٨ 

  



  

   
  

 

 

لقد مت طرح عدد من املنكرات اليت ميكن أن تقـع فيهـا النـساء يف                
لبيـان مـدى   ) الطالبـات (العصر احلاضر علـى عينـة احملتـسب علـيهن      

، موافقتهن من عدمها علـى وجودهـا بـني النـساء يف العـصر احلاضـر               
 ومـدى   أعاله يوضح آرائهن حول املنكـرات العقديـة       ) ٣٩(واجلدول رقم   

  :وكانت النتائج كالتايل، وجودها بني النساء يف العصر احلاضر
  .املنكرات العقدية: أوالً

  :ـ االستغاثة ودعاء غري اهللا١
لوجـود منكـر االسـتغاثة      ) الرفض التام ( من الطالبات    ٦٩أبدت  
 ٢بينمـا أبـدت   ، علـى وجـوده  ) عدم املوافقـة   (١٩و، ودعاء غري اهللا  

علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( بدرجة   ١و، )وافقةم(فقط موافقتهن بدرجة    
  ).بال أدري( باإلجابة ٩واكتفت ، هذا املنكر

،  من عينة الطالبات رفـضن وجـود هـذا املنكـر           ٨٨نالحظ أن   
  .فغالبية العينة ال يرين وجود هذا املنكر بني الطالبات

وهو ما يوافق ما ذهبت إليـه عينـة احملتـسبني واحملتـسبات حيـث            
  .م ال يوافقون على وجوده منه٦١كان 

  
  



 

   

  
 

 

  :ـ التوسل جباه األنبياء والصاحلني٢
لوجـود منكـر   ) بـالرفض التـام  ( مـن العينـة   ٦٥جاءت إجابة   

، علـى وجـوده  ) بعـدم املوافقـة   (٢١و، التوسل جباه األنبياء والـصاحلني   
 ١٠وفـضلت   ، علـى وجـوده   ) باملوافقـة ( فقـط    ٤بينما جاءت إجابة    

  ).بال أدري(اإلجابة 
 من عينـة الطالبـات ال يـوافقن علـى           ٨٦حظ هنا أيضاً أن     ونال

  ).بال أدري( كانت إجابتهن ١٠و، وجود هذا املنكر
 من عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد أجـابوا         ٦٣وكانت إجابة   

بعدم املوافقة على وجوده مما يعين توافق العينتني علـى عـدم وجـود هـذا                
  .املنكر بني النساء يف العصر احلاضر

  :ـ الغلو يف قبور الصاحلني ٣
لوجـود منكـر الغلـو يف       ) بالرفض التـام  ( من العينة    ٧٤أجابت  
 ٩واكتفـت   ، علـى وجـوده   ) بعـدم املوافقـة    (١٧و، قبور الصحالني 

وال يوجد من بني الطالبات من توافـق علـى وجـود            ). بال أدري (باإلجابة  
بعـدم  (جـابوا    من عينة احملتسبني واحملتسبات قـد أ       ٧٢وكان  . هذا املنكر 

فهنـا قـد اتفقـت      ، على وجود منكر الغلو يف قبـور الـصاحلني        ، )املوافقة
العينتان عينة احملتسب عليهن واحملتسبني واحملتسبات على عـدم وجـود هـذا             

  .املنكر بني النساء يف العصر احلاضر



  

   
  

 

 

  : ـ الذبح لغري اهللا٤
لوجود منكـر الـذبح لغـري       ) الرفض التام ( من الطالبات    ٧١ترى  

) موافقـة (بينمـا وافقـت بدرجـة       ، على وجوده ) عدم املوافقة  (١٩و، اهللا
٢٨واكتفت ،  فقط على وجود هذا املنكر بال أدري( باإلجابة.(  

 مـن  ٩٠علـى وجـود هـذا املنكـر       ) عدم املوافقات (بلغت نسبة 
 من عينة احملتسبني واحملتسبات ال يوافقـون علـى وجـود            ٦٩وكان  ، العينة

عين توافق العينتني على عدم وجوده بـني النـساء يف العـصر             مما ي ، هذا املنكر 
  .احلاضر

  ):التشاؤم بشيء معني( ـ التطير ٥
علـى  ) موافقـة ( من الطالبات باملوافقة بدرجـة       ٤٩جاءت إجابة   

بينمـا جـاءت    ، )موافقة جـداً  ( باملوافقة بدرجة    ١٠و، وجود منكر التطري  
وفـضلت  ، لوجـوده ) لتـام بـالرفض ا   (١٩و، )بعدم املوافقة  (١٢إجابة  

١٠ بال أدري( اإلجابة.(  
،  مـن العينـة    ٥٩بلغت نسبة من يوافقن على وجود منكر الـتطري          

 ٨٣وكانت عينة احملتسبني واحملتـسبات قـد أجـاب غالبيتـها ونـسبتهم              
، على وجوده بني النـساء يف العـصر احلاضـر         ) موافق، موافق جداً (باملوافقة  

  .لى وجوده مع اختالف نسبة املوافقةوهنا نالحظ اتفاق العينتني ع
  



 

   

  
 

 

  ـ اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعـاىل أو القـرآن أو الرسـول     ٦
  ):مثل النكت(بقصد إضحاك الناس 

علـى وجـود    ) موافقـة ( من الطالبات املوافقة بدرجـة       ٣٦أبدت  
 بقـصد   منكر اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعـاىل أو القـرآن أو الرسـول               

 وافقـن علـى وجـود ذلـك املنكـر           ١٦و، )نكتمثل ال (إضحاك الناس   
 ٩وتـرى   ، ٣٢وجـوده متامـاً     ) تـرفض (بينمـا   ، )موافقة جداً (بدرجة  

  ).بال أدري( باإلجابة ٧واكتفت ، على وجوده) عدم املوافقة(
 مـن العينـة؛     ٥٢بلغت نسبة من يوافقن على وجود هـذا املنكـر           

مـن نـصف العينـة      فنالحظ أن أكثر    .  من العينة  ٤١والرافضات لوجوده   
وكانـت عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد أجـاب            ، وافقن على وجوده  
  . من العينة باملوافقة على وجوده٧٩غالبيتهم ونسبتهم 

 ـ االستهزاء والسخرية بالصاحلني والـصاحلات يف لباسـهم أو    ٧
  :هيئتهم

علـى وجـود منكـر      ) موافق جـداً  ( من العينة بدرجة     ٣٥وافقت  
ووافقتـهن هـذا    ، ني والصاحلات يف لباسـهم أو هيئتـهم       االستهزاء بالصاحل 

علـى وجـوده    ) بعدم املوافقـة  (بينما أجابت   ، ٣٠) موافقة(الرأي بدرجة   
١٣ ،)ورفضت ( ً١٦وجوده متاما ، ٦واكتفت) بال أدري.(  

بلغت نسبة من يوافقن على وجـود منكـر االسـتهزاء والـسخرية             



  

   
  

 

 

وكـان  .  مـن العينـة    ٦٥م  بالصاحلني والصاحلات يف لباسـهم أو هيئتـه       
غالبية عينة احملتسبني واحملتسبات قد أجـابوا باملوافقـة علـى وجـود هـذا               

  . مما يدل على وجود هذا املنكر بني النساء٩٤املنكر ونسبتهم 
  : ـ الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة٨

لوجـود منكـر الـذهاب إىل       ) رفضها التـام  ( من العينة    ٣٥أبدت  
بينمـا  ، علـى وجـوده   ) عدم املوافقـة   (١٥وأبدت  ، عوذينالسحرة واملش 

 توافـق بدرجـة     ٥و، على وجود هذا املنكـر    ) موافقة( بدرجة   ٢٨توافق  
). بـال أدري  ( باإلجابـة    ١٧واكتفـت   ، علـى وجـوده   ) موافقة جـداً  (

أجابت نصف العينة بعـدم املوافقـة علـى منكـر الـذهاب إىل الـسحرة                
) عـدم موافقـة   ( مـا بـني      ٥٠ النسبة   واملشعوذين والكهنة وكانت إمجايل   

بينما خالفت عينة احملتسبني واحملتسبات هـذا الـرأي حيـث           ) أرفض متاماً (و
 ٨٥كانت قد وافقت على وجود هذا املنكـر وبنـسبة كـبرية إذ بلغـت                

  .من العينة
  : ـ تصديق املنجمني ومتابعة األبراج٩

 منكـر  علـى وجـود  ) موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة    ٣٥ترى  
 توافـق علـى ذلـك بدرجـة         ١١و، تصديق املنجمني ومتابعـة األبـراج     

ذلـك متامـاً    ) تـرفض (و، )عدم وجـوده   (١٤بينما ترى   ، )موافقة جداً (
٢٣١٧وفضلت ،  من العينة بال أدري( اإلجابة.(  



 

   

  
 

 

كانت إجابة حوايل نصف العينة باملوافقة على وجـود هـذا املنكـر             
فقتـهم عينـة احملتـسبني واحملتـسبات     بينمـا وا ، ٤٦حيث كانت نسبتهن   

  .٧٥على هذا الرأي ولكن بنسبة 
  : ـ تعليق التمائم١٠

لوجـود منكـر تعليـق      ) بالرفض التام ( من العينة    ٣٧جاءت إجابة   
بينمـا توافـق    ، على وجـوده  ) بعدم املوافقة  (٢٧ووافقتهن الرأي   ، التمائم

١٦       موافقـة ( على وجـوده بدرجـة( ،٢و    بدرجـة )   اًموافقـة جـد( ،
  ).بال أدري( اإلجابة ١٨وفضلت 

 مـن العينـة؛ بينمـا عينـة         ٦٤بلغت الرافضات لوجود هذا املنكر      
احملتسبني كان هناك تقارب بني نـسبيت املوافقـة والـرفض حيـث بلغـت               

 ورأي احملتـسب    ٤٤واملـوافقني   ، ٤٠نسبة الرافضني لوجود هذا املنكـر       
املنكـر حيـث كانـت      يرجح عدم وجـود هـذا       ) عينة الطالبات (عليهن  

علماً بأن نـسبة احملايـدات نـسبة كـبرية بلغـت            ، الغالبية يرفضن وجوده  
١٨    مـن  ) بـال أدري  (قاربت نـسبة مـن أجـابوا        ) بال أدري ( ممن أجنب

  . من العينة١٦عينة احملتسبني واحملتسبات حيث بلغت 
  :ـ احللف بغري اهللا١١

لـف بغـري    لوجـود منكـر احل    ) رفضها التام ( من العينة    ٣٧أبدت  
بينمـا  ، علـى وجـوده   ) ال يـوافقن  ( حيـث    ٢١وشاركتهن الرأي   ، اهللا



  

   
  

 

 

 يـوافقن علـى     ٨و، على وجـوده  ) موافقة( موافقتهن بدرجة    ٢٥أبدت  
  ).بال أدري( أجنب ٩و، )موافقة جداً(وجوده بدرجة 

وهـن  ،  مـن العينـة  ٥٨بلغت نسبة الرافضات لوجود هذا املنكـر    
 واحملتسبات الذي أجـاب أكثـر مـن نـصفهم     ذا قد خالفن عينة احملتسبني 

٥٧باملوافقة على وجوده .  
  ):عيد احلب(ـ التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل ١٢

على وجـود منكـر التـشبه       ) موافقة( من العينة بدرجة     ٤٠توافق  
موافقـة  ( بدرجـة    ٣٨وتـشاطرهن   ، )عيد احلب (بالكفار يف أعيادهم مثل     

 ١٠وجـوده متامـاً     ) تـرفض (و، ٨ده  على وجو ) ال توافق (بينما  ، )جداً
  ).بال أدري( أجنب ٤و، من العينة

بلغت نسبة من يوافقن علـى وجـود منكـر التـشبه بالكفـار يف               
وكانـت عينـة احملتـسبني     ،  مـن العينـة    ٧٨) عيد احلـب  (أعيادهم مثل   

  .٩٤واحملتسبات قد وافقت أيضاً على وجوده ولكن بنسبة 
 من املوافقة على وجـود هـذا املنكـر          ورمبا تفسر هذه النسبة العالية    

وذلـك بـسبب الغـزو      ، هو انتشاره بني الطالبات يف اجلامعات واملـدارس       
الفكري واالنفتاح على القنـوات الفـضائية ووسـائل االتـصال واإلعـالم        

، املختلفة اليت تتحدث عن هذا النوع من األعياد وتقـيم لــه االحتفـاالت             
ويف هذه الفتـرة عـادة مـا        ، وما بعده وحيث أن الطالبات يف طور املراهقة       



 

   

  
 

 

ورمبـا أيـضاً لعـدم      ، يكثر التقليد لذا جاءت املوافقة ذه النـسبة العاليـة         
  .معرفة احلكم الشرعي إلقامة مثل هذه االحتفاالت

  :ـ مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا١٣
لوجـود منكـر مـشاركة      ) بالرفض التـام  ( من العينة    ٢١أجابت  

) عـدم املوافقـة    (١٩وتـرى   ، كفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ـا       ال
 ١٣و، )موافقـة ( باملوافقـة بدرجـة      ٢٦بينمـا أجابـت     ، على وجوده 

 ٢١واكتفـت أكثـر مـن اخلمـس         ، على وجـوده  ) موافقة جداً (بدرجة  
  ).بال أدري(باإلجابة 

 بلـغ   لقد تقاربت نسبتا املوافقات والرافضات لوجود هذا املنكر حيث        
بـال  ( والبقية كانت حمايدة أجابـت      ٣٩واملوافقات  ، ٤٠إمجايل الرافضات   

  ).أدري
 منـهم   ٦٦بينما كانت عينة احملتـسبني واحملتـسبات قـد أجـاب            

وقـد يكـون الـسبب يف ذلـك عـدم           . باملوافقة على وجود هذا املنكـر     
اختالط عينة الطالبات غالباً بالكفار حيـث ال يكونـون بكثـرة يف بالدنـا               

  .وغالباً ما يكونون يف جممعات سكنية خاصة م، إال يف أماكن حمدودة
  :ـ زيارة املقابر وشد الرحال إليها١٤

لوجـود منكـر زيـارة املقـابر        ) الرفض التام ( من العينة    ٦٠أبدت  
 ٤بينمـا أبـدت     ، على وجـوده  ) عدم املوافقة  (٢٠و، وشد الرحال إليها  



  

   
  

 

 

بـال  ( باإلجابـة    ١٦ واكتفـت    ،على وجـوده  ) موافقة(موافقتها بدرجة   
  ).أدري

علـى وجـود منكـر زيـارة        ) بعدم املوافقـة  (أجابت غالبية العينة    
وقـد  ،  مـن العينـة    ٨٠املقابر وشد الرحال إليها حيث بلغـت نـسبتهن          

 مـن   ٦١ولكـن بنـسبة     ، وافقتهن عينة احملتسبني واحملتسبات على ذلـك      
  .العينة

لوجـوه والتـذمر    وضـرب ا  ، ـ اجلزع عند املصائب بالنياحة    ١٥
  :من قضاء اهللا تعاىل

علـى وجـود منكـر      ) موافقة( من العينة بدرجة     ٣٨جاءت موافقة   
اجلزع عند املصائب بالنياحة وضـرب الوجـوه والتـذمر مـن قـضاء اهللا               

) تـرفض (بينمـا   ، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ١٤وتوافقهن الرأي   ، تعاىل
 واكتفـت   ١٤بة  علـى وجـوده بنـس     ) عدم املوافقة (و، ٢٢وجوده متاماً   

١٢) بال أدري.(  
بلغت نسبة من يوافقن على وجود منكـر اجلـزع عنـد املـصائب              

ووافقهن على هـذا الـرأي عينـة        ، ٥٢أكثر من نصف العينة حيث كانت       
  . من العينة٧٤احملتسبني واحملتسبات ولكن بنسبة أكرب بلغت 

  : ـ اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينيا١٦ً
علـى وجـود منكـر      ) موافقـة ( من العينـة بدرجـة       ٣٣وافق  ت



 

   

  
 

 

وتـشاطرهن  ، اإلعراض عن تعلم العلم الـشرعي الواجـب وجوبـاً عينيـاً           
 حيـث   ١٧بينما ختالف ذلـك نـسبة       ، )موافقة جداً ( بدرجة   ١٩الرأي  
أمـا  . وجـوده متامـاً   ) يرفـضن  (١٦و، على وجوده ) بعدم املوافقة (أجنب  

١٥ بال أدري( فقد أجنب .(  
كانت إجابة حوايل نصف العينة باملوافقة على وجود منكر اإلعـراض           

؛ وبذلك  ٥٢عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً حيث بلغت النسبة           
قد وافقت عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة ولكن بنسبة أكـرب            

  .٧٦بلغت 
  



  

   
  

 

 

ـ           ، )الطالبـات (يهن  مدى توافق أو اختالف آراء عينـة احملتـسب عل
  :وعينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات العقدية

وعينـة احملتـسبني   ، لقد اتفقت أغلب آراء عينـة احملتـسب علـيهن         
واحملتسبات حول عدم وجود املنكـرات العقديـة التاليـة حيـث أجـاب              

  :على وجودها) بعدم املوافقة(أغلبهم 
 .االستغاثة ودعاء غري اهللا  ـ ١

 . األنبياء والصاحلنيالتوسل جباه  ـ ٢

 .الغلو يف قبور الصاحلني  ـ ٣

 .الذبح لغري اهللا  ـ ٤

 .زيارة املقابر وشد الرحال إليها  ـ ٥

وعينـة احملتـسبني    ، واتفقت أغلـب آراء عينـة احملتـسب علـيهن         
) باملوافقـة (واحملتسبات على وجود املنكرات التالية حيـث أجـاب أغلبـهم          

  :على وجودها
 ).التشاؤم بشيء معني(التطري   ـ ١

 ل بشيء فيـه ذكـر اهللا تعـاىل أو القـرآن أو الرسـول             اهلز  ـ ٢
 ).مثل النكت(بقصد إضحاك الناس 

االستهزاء والـسخرية بالـصاحلني والـصاحلات يف لباسـهم أو             ـ ٣



 

   

  
 

 

 .هيئتهم

 .تصديق املنجمني ومتابعة األبراج  ـ ٤

 .التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل عيد احلب  ـ ٥

ر من قضاء اهللا وضرب الوجوه والتذم، اجلزع عند املصائب بالنياحة  ـ ٦
 .تعاىل

 .اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً  ـ ٧

وعينـة احملتـسبني    ، )الطالبـات (واختلفت آراء عينة احملتسب عليهن      
  :واحملتسبات حول وجود املنكرات التالية

) مل توافـق  (حيـث   . الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنـة       ـ ١
بينمـا  ، ٥٠ وبنـسبة   نصف عينة احملتسب عليهن علـى وجـوده       

عينة احملتسبني واحملتسبات على وجـوده وبأغلبيـة كـبرية          ) توافق(
 .٨٥إذ بلغت نسبة املوافقني 

 من عينة احملتسب عليهن وجود ٦٤) رفضت(حيث . تعليق التمائم  ـ ٢
بينما عينة احملتسبني واحملتسبات كان هناك تقارب بني ، هذا املنكر

، ٤٠) الرافضني(غ نسبة حيث بل، نسبتـي املوافقة والرفض
 .٤٤) املوافقني(و

عينة احملتـسب علـيهن وجـود       ) رفضت(حيث  . احللف بغري اهللا    ـ ٣
بينما خالفهن يف ذلـك عينـة احملتـسبني         ، ٥٨هذا املنكر وبنسبة    



  

   
  

 

 

 .٥٧على وجوده وبنسبة ) باملوافقة(واحملتسبات الذين أجابوا 

حيـث  : مشاركة الكفار يف أعيادهم حبـضورها أو التهنئـة ـا            ـ ٤
تقاربت نسبيت املوافقات والرافضات لوجـود هـذا املنكـر مـن            

، ٤٠) الرافـضات (عينة احملتسب عليهن حيـث بلغـت نـسبة          
بينما عينـة احملتـسبني واحملتـسبات خـالفوا         ، ٣٩) املوافقات(و

علـى وجـود    ) باملوافقـة  (٦٦عينة احملتسب عليهن حيث أجاب      
 .هذا املنكر



 

   

  
 

 

  

 )٤٠(الجدول رقم 

طالبات حول وجود المنكرات التعبدیة التي قد تقع آراء ال
  العصر الحاضرالنساء في فیھا 

  

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع ال أدري  تمامًا

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

عدم غسل الكفین مع  ١
 ١٠٠ ٢٩٧ ٣١ ٩١ ٢٢ ٦٦ ١٧ ٥٠ ٢٣ ٦٩ ٧ ٢١ راعین عند الوضوءذال

٢ 

أخیر االغتسال من ت
الحیض أو النفاس مما 

یترتب علیھ فوات 
 بعض الصلوات

١٠٠ ٢٩٩ ٢٥ ٧٥ ١٧ ٥٢ ١٣ ٤٠ ٣٠ ٨٨ ١٥ ٤٤ 

٣ 

تأخیر االغتسال من 
الجنابة مما یترتب 
علیھ فوات بعض 

 الصلوات

١٠٠ ٢٩٢ ٥٤ ١٥٦ ١٦ ٤٨ ١١ ٣٣ ١٤ ٤٠ ٥ ١٥ 

 ١٠٠ ٢٩٥ ١٠ ٣٠ ٣١ ٩٢ ١٨ ٥٢ ٣٠ ٨٩ ١١ ٣٢ ترك الصالة ٤

تأخیر الصالة عن  ٥
 ١٠٠ ٢٩٤ ٤ ١٢ ٧ ١٩ ١٣ ٣٨ ٣٤ ١٠٠ ٤٢ ١٢٥ وقتھا

عدم الخشوع  ٦
 ١٠٠ ٣٠٠ ٥ ١٦ ٦ ١٧ ١٢ ٣٥ ٣١ ٩٢ ٤٦ ١٣٥ والطمأنینة في الصالة

 ١٠٠ ٢٩٣ ٤٣ ١٢٦ ٢٠ ٥٨ ١٥ ٤٤ ١٦ ٤٧ ٦ ١٧ خراج زكاة المالإعدم  ٨



  

   
  

 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع ال أدري  تمامًا

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ٢٩٤ ١٦ ٤٧ ٤٢ ١٢٢ ٢٩ ٨٦ ١٠ ٣٠ ٣ ٩ ترك الصیام ٧

٩ 
 الصیام من عدم حفظ

األشیاء المحرمة 
 كالغیبة والنمیمة

١٠٠ ٢٩٩ ٧ ٢٠ ٦ ١٧ ١٢ ٣٦ ٣١ ٩٣ ٤٤ ١٣٣ 

عدم قضاء الصیام  ١٠
 ١٠٠ ٣٠٠ ٢٠ ٦١ ٢٧ ٧٩ ٢٥ ٧٣ ٢١ ٦٢ ٧ ٢٢ الفائت

١١ 
تأخیر قضاء الصیام 

دون عذر إلى رمضان 
 آخر

١٠٠ ٢٩٨ ١٤ ٤١ ٢٠ ٥٩ ١٦ ٤٧ ٣٧ ١١٢ ١٣ ٣٩ 

 ١٠٠ ٢٩٦ ٢٢ ٦٥ ٩ ٢٥ ١٦ ٤٨ ٣٠ ٨٩ ٢٣ ٦٩ تأخیر الحج دون عذر ١٢

 ١٠٠ ٢٩٠ ٤٧ ١٣٨ ٢١ ٦٠ ٢٠ ٥٧ ٩ ٢٦ ٣ ٩ الطواف دون طھارة ١٣

١٤ 
مزاحمة الرجال في 
الطواف والرمي 

 وغیرھا
١٠٠ ٢٩٦ ٢١ ٦٣ ١٢ ٣٧ ١٣ ٣٨ ٢٨ ٨٢ ٢٦ ٧٦ 

المزاحمة عند تقبیل  ١٥
 ١٠٠ ٢٩٤ ١٩ ٥٥ ١٥ ٤٤ ١٥ ٤٤ ٢٧ ٨٠ ٢٤ ٧١ الحجر األسود

ب والقفازین لبس النقا ١٦
 ١٠٠ ٢٩٤ ٢٣ ٦٩ ١٥ ٤٣ ١٩ ٥٦ ٢٧ ٨٠ ١٦ ٤٦ حال اإلحرام 

  



 

   

  
 

 

  :املنكرات التعبدية: ثانياً
أعاله آراء عينة احملتـسب علـيهن حـول         ) ٤٩(يوضح اجلدول رقم    

املنكرات التعبدية اليت مت عرضها عليهن ومـدى وقـوع النـساء يف العـصر               
  :احلاضر فيها وجاءت النتائج كالتايل

  :سل الكفني مع الذراعني عند الوضوء ـ عدم غ١
 من العينـة لوجـود منكـر        ٢٢من  ) بالرفض التام (جاءت اإلجابة   

بعـدم  ( أجـنب    ١٧و، عدم غسل الكفني مـع الـذراعني عنـد الوضـوء          
علـى  ) موافقـة ( باملوافقة بدرجـة     ٢٣بينما أجابت   ، على وجوده ) املوافقة
 ٣١ايل الثلـث    أمـا حـو   ). موافقـة جـداً   ( يوافقن بدرجة    ٧و، وجوده

  .وهي نسبة ال يستهان ا التزمت احلياد) بال أدري(فضلن اإلجابة 
، واملوافقـة ، لقد توزعت آراء العينة بنسب متقاربة ما بـني الـرفض          

ــضات   ــسبة الراف ــت ن ــث بلغ ــات ، ٣٩وال أدري حي ، ٣٠واملوافق
وكانـت  ) بـال أدري  ( ويالحظ ارتفاع نسبة مـن أجـنب         ٣١واحملايدات  

حيـث  ) بـال أدري  (تسبني واحملتسبات قد أجاب أكثر مـن الربـع          عينة احمل 
وكانت قد بلغت نـسبة مـن وافقـوا منـهم علـى             ، ٢٨كانت نسبتهم   

وقـد يعـود هـذا التبـاين يف         ، ٢٩ومن رفضوا وجـوده     ، ٤٣وجوده  
اإلجابات كما ذكرت سابقاً إنه بسبب كون هذا املنكر ممـا قـد ال تتيـسر                

  .مشاهدته



  

   
  

 

 

ال من احليض أو النفـاس ممـا يترتـب عليـه      ـ تأخري االغتس ٢
  :فوات بعض الصلوات

علـى وجـود منكـر    ) موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة    ٣٠ترى  
تأخري االغتسال من احليض أو النفـاس ممـا يترتـب عليـه فـوات بعـض                 

بينمـا  ، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ١٥وتشاطرهن هذا الـرأي     ، الصلوات
علـى  ) بعـدم املوافقـة    (١٣و، جـوده لو) بالرفض التـام   (١٧تعارضه  
  ).بال أدري( فأجنب ٢٥أما الربع . وجوده

،  مـن العينـة    ٤٥بلغت نسبة من يوافقن على وجود هـذا املنكـر           
 منـهم باملوافقـة علـى       ٦١وكانت عينة احملتسبني واحملتسبات قد أجـاب        

  .وجوده
 ـ تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتـب عليـه فـوات بعـض      ٣

  :الصلوات
وهي نسبة تزيـد عـن النـصف        ) بال أدري ( من العينة    ٥٤أجابت  

عن وجود منكر تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليـه فـوات بعـض               
وتوزعت النسبة املتبقية بني املوافقة وعدم املوافقـة حيـث تـرى            ، الصلوات

١٤      موافقة( املوافقة على وجوده بدرجة( ،٥و    بدرجـة )   ًموافقـة جـدا (
  .لوجوده) بالرفض التام (١٦و، )بعدم وجوده(نب  أج١١و

وميكن تفسري ذلك بتحرج ) بال أدري(يالحظ ارتفاع نسبة من أجنب 



 

   

  
 

 

وكانت عينة احملتسبني واحملتسبات قد تفاوتت إجابام ، الطالبات عن اإلجابة
بني املوافقة والرفض وإن كانت متيل لصاحل املوافقة حيث بلغت نسبة املوافقني 

٥٤ العينة لكن كانت نسبة احملايدين كبرية حيث بلغت ربع العينة إذ كان  من
  .٢٤نسبتهم 

  : ـ ترك الصالة٤
، لوجود منكـر تـرك الـصالة      ) رفضها التام ( من العينة    ٣١أبدت  

 املوافقـة   ٣٠بينمـا أبـدت     ، علـى وجـوده   ) عدم املوافقة ( رأت   ١٨و
ـ ( وافقت بدرجة    ١١و، على وجوده ) موافقة(بدرجة   أمـا  ، )ة جـداً  موافق

١٠ بال أدري( فقد أجابت.(  
علـى وجـود    ) بعـدم املوافقـة   (كانت إجابة حوايل نصف العينـة       

وإن كانـت نـسبة املوافقـات       ، ٤٩منكر ترك الصالة حيث بلغت النسبة       
بينمـا عينـة احملتـسبني واحملتـسبات        ،  من العينة  ٤١أيضاً كبرية إذ بلغت     

لى وجود منكـر تـرك الـصالة حيـث          كانت إجابة غالبية العينة باملوافقة ع     
  .٧٢بلغت نسبتهم 

  : ـ تأخري الصالة عن وقتها٥
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٤٢أظهرت  

 ٣٤ووافقتها يف هـذا الـرأي نـسبة         ، وجود منكر تأخري الصالة عن وقتها     
 ٧و، علـى وجـوده   ) عدم املوافقـة   (١٣بينما أظهرت   ، )موافقة(بدرجة  



  

   
  

 

 

  ).بال أدري( فقد أجنب ٤أما ) ض التامالرف(
يظهر أن غالبية العينة يرين وجود منكر تأخري الـصالة عـن وقتـها              

وبذا نرى توافق عينـة احملتـسب علـيهن مـع           ، ٧٦حيث بلغت نسبتهن    
حيث بلغت نـسبة مـن وافقـوا علـى وجـود            ، عينة احملتسبني واحملتسبات  

نـسبة أعلـى مـن نـسبة         من العينـة ب    ٩٥منكر تأخري الصالة عن وقتها      
  .احملتسب عليهن

  : ـ عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة٦
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٤٦جاءت موافقة   

 يـوافقن علـى ذلـك       ٣١و، منكر عدم اخلشوع والطمأنينـة يف الـصالة       
علـى وجـوده    ) بعدم املوافقـة   (١٢بينما ختالفهن الرأي    ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجنب ٥أما ، وجوده) فضنير (٦و
بلغت نسبة مـن يـوافقن علـى وجـود منكـر عـدم اخلـشوع                

وهنـاك توافـق بـني رأي احملتـسب         ،  من العينة  ٧٧والطمأنينة يف الصالة    
حيث كانت نـسبة مـن وافقـوا علـى          ، عليهن ورأي احملتسبني واحملتسبات   

  . من العينة٨٧وجود هذا املنكر 
  :كاة املال ـ عدم إخراج ز٧

 موقف احلياد من اإلجابـة علـى وجـود منكـر عـدم          ٤٣أبدت  
وتوزعت النـسبة املتبقيـة بـني       ، )بال أدري (إخراج زكاة املال حيث أجنب      



 

   

  
 

 

، )موافقـة ( بدرجـة  ١٦املوافقة وعدمها حيث توافق على وجـوده نـسبة     
وتـرفض  ، ١٥وال توافـق علـى وجـوده    ) موافقـة جـداً  ( بدرجة   ٦و

 ورمبا تعود هذه احلرية يف اإلجابـة علـى وجـود هـذا              ٢٠وجوده نسبة   
املنكر ألن معظم الطالبات ينفق عليهن من قبل أوليـاء أمـورهن مـن آبـاء                

أو رمبـا ال    . بنـسبة عاليـة   ) بال أدري (لذا جاءت اإلجابة    ، وإخوان وأزواج 
يوجد لدى أي منهن املال اخلاص ا الذي جتب فيـه الزكـاة لـذا فـضلن                 

وكانت عينة احملتسبني واحملتسبات قـد أجـاب حـوايل          ، يادالتزام جانب احل  
  .وقد يكون ذلك للسبب السابق) بال أدري(اخلمس 

  : ـ ترك الصيام٨
لوجود منكر ترك الـصيام مـن قبـل         ) بالرفض التام (جاءت اإلجابة   

٤٢  ٢٩علـى وجـوده مـن قبـل         ) بعدم املوافقة (و،  من العينة ،  بينمـا
، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ٣و) وافقـة م( بدرجة   ١٠توافق على وجوده    

  ).بال أدري (١٦واكتفت 
 بـرفض وجـود منكـر       ٧١لقد جاءت إجابة غالبية العينة وبنسبة       

وذا يكون قد توافقت العينتـان علـى رفـض وجـود هـذا              ، ترك الصيام 
املنكر حيث بلغت نسبة الذين مل يوافقوا على وجوده مـن عينـة احملتـسبني               

حوايل مخس العينـة قـد وقفـوا موقفـاً حياديـاً            وكان  ، ٥١واحملتسبات  
وهي نسبة قريبـة ملوقـف الطالبـات        ، )بال أدري ( منهم   ١٩حيث أجاب   

مـن عينـة احملتـسب      ) بـال أدري  (احملايدات حيث بلغت نسبة من أجـنب        



  

   
  

 

 

  .١٦عليهن 
  : ـ عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة٩

علـى وجـود    ) موافقـة جـداً   (رجة   من العينة املوافقة بد    ٤٤ترى  
، منكر عـدم حفـظ الـصيام مـن األشـياء احملرمـة كالغيبـة والنميمـة             

عـدم   (١٢بينمـا تـرى   ، )موافقـة ( بدرجة ٣١وتشاركهن الرأي نفسه  
 فقـد فـضلن   ٧أمـا   . وجوده متامـاً  ) يرفضن (٦و، على وجوده ) املوافقة

  ).بال أدري(اإلجابة 
نكر عـدم حفـظ الـصيام مـن     بلغت نسبة من يوافقن على وجود م   

وـذا يكـون هنـا توافـق     ،  من العينة٧٥األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة  
يف الرأي مع عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقـة أيـضاً ولكـن              

  . من العينة٩٣بنسبة أكرب بلغت 
  :ـ عدم قضاء الصيام الفائت١٠

لوجـود منكـر عـدم      ) لتامبالرفض ا ( من العينة    ٢٧جاءت إجابة   
بينمـا أجابـت    ، على وجـوده  ) عدم املوافقة  (٢٥و، قضاء الصيام الفائت  

٢١    موافقـة ( باملوافقة بدرجة (   ٧و، علـى وجـوده    بدرجـة )  موافقـة
  ).بال أدري( فقد فضلن اإلجابة ٢٠أما اخلمس ، )جداً

بلغت نسبة عدم املوافقات على وجود منكـر عـدم قـضاء الـصيام            
 منـهن بعـدم املوافقـة       ٥٢ر من نصف العينة حيث أجابـت        الفائت أكث 



 

   

  
 

 

، ويبـدو أن هنـاك توافـق بـني عينـة احملتـسب علـيهن              ، والرفض التام 
 مـن عينـة    ٤٠حيـث أجـاب     ، واحملتسبني واحملتسبات حول هذا املنكـر     

وكـان حـوايل اخلمـس      ، احملتسبني واحملتسبات بعدم املوافقة على وجـوده      
  ).بال أدري(منهم قد أجابوا 

  :ـ تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر١١
علـى وجـود    ) موافقـة ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٣٧أبدت  

وتـشاطرهن الـرأي    ، منكر تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخـر         
عـدم   (١٦بينمـا أبـدت     ، )موافقـة جـداً   ( باملوافقة بدرجة    ١٣نفسه  
 فقـد   ١٤أمـا   ،  متامـاً  وجـوده ) رفـضت  (٢٠و، على وجوده ) املوافقة

  ).بال أدري(اكتفت باإلجابة 
كانت إجابة نصف العينة باملوافقة على وجود منكـر تـأخري قـضاء             

 ٥٠الصيام دون عذر إىل رمضان آخر حيث بلغـت نـسبة مـن وافقـن                
ونالحظ هنا توافق رأي احملتـسب علـيهن مـع رأي احملتـسبني             ، من العينة 

 باملوافقة أيضاً ولكن بنـسبة أكـرب بلغـت          واحملتسبات الذين كانوا قد أجابوا    
٧١من العينة .  

  : ـ تأخري احلج دون عذر١٢
 من العينة املوافقة على وجـود منكـر تـأخري احلـج دون      ٣٠ترى  
، )موافقـة جـداً   ( توافق على وجوده بدرجـة       ٢٣و، )موافقة(عذر بدرجة   



  

   
  

 

 

مـا  أ). ترفـضه متامـاً    (٩على وجـوده و   ) عدم املوافقة  (١٦بينما ترى   
٢٢ بال أدري( فقد رأت اإلجابة.(  

نالحظ أن أكثر من نصف العينة قد أجـنب باملوافقـة علـى وجـود               
.  مـن العينـة    ٥٣حيث قد بلغـت نـسبتهن       ، منكر تأخري احلج دون عذر    

وكانت عينة احملتسبني واحملتسبات قد أجابوا باملوافقة أيـضاً ولكـن بنـسبة             
  . من العينة٨٤كبرية بلغت 
  :دون طهارة ـ الطواف ١٣

علـى وجـود منكـر      ) بـال أدري  ( من العينـة     ٤٧جاءت إجابة   
، علـى وجـوده   ) بعـدم املوافقـة    (٢٠وأجابـت   ، الطواف دون طهارة  

 املوافقـة علـى وجـوده       ٩بينمـا تـرى     ، وجوده متامـاً  ) ترفض (٢١و
ورمبا تفـسر النـسبة الكـبرية       ، )موافقة جداً ( بدرجة   ٣و، )موافقة(بدرجة  

لعدم معرفـة بعـض الطالبـات بوجـوب الطهـارة           )  أدري بال(يف اإلجابة   
وقد كانت إجابة عينة احملتسبني واحملتـسبات قريبـة مـن إجابـة             . للطواف

منـهم  ) بـال أدري  (عينة احملتسب عليهن حيث بلغت نـسبة مـن أجـابوا            
  . من أفراد العينة وتوزعت البقية بني املوافقة والرفض٣٩كبرية بلغت 
  : الطواف والرمي وغريها ـ مزامحة الرجال يف١٤

علـى وجـود منكـر      ) موافقة( من العينة املوافقة بدرجة      ٢٨أبدت  
 توافـق بدرجـة     ٢٦و، مزامحة الرجـال يف الطـواف والرمـي وغريهـا         



 

   

  
 

 

 ١٢و، علـى وجـوده   ) عـدم املوافقـة    (١٣بينما أبدت   ، )موافقة جداً (
  ).بال أدري( فقد فضلن اإلجابة ٢١أما . وجوده متاماً) ترفض(

لغت نسبة املوافقـات علـى وجـود منكـر مزامحـة الرجـال يف               ب
وهنـا نالحـظ أن هـذا الـرأي     ،  من العينـة   ٥٤الطواف والرمي وغريها    

ولكـن  ، يوافق رأي عينة احملتسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا باملوافقـة           
  . من العينة٨٦بنسبة أكرب بلغت 

  : ـ املزامحة عند تقبيل احلجر األسود١٥
علـى وجـود منكـر      ) موافقة( من العينة بدرجة     ٢٧جاءت موافقة   

 بدرجـة   ٢٤ووافقتهن يف هـذا الـرأي       ، املزامحة عند تقبيل احلجر األسود    
فقـد تـساوت فيـه      ) رفض وجـوده  (أو  ) عدم املوافقة (أما  ، )موافقة جداً (

. وجـوده متامـاً   ) تـرفض  (١٥و، )عدم املوافقة  (١٥النسب حيث ترى    
  ).ريبال أد( فقد اكتفت ١٩أما 

بلغت نسبة املوافقات على وجود منكر املزامحة عنـد تقبيـل احلجـر             
وكانـت غالبيـة عينـة احملتـسبني        ،  أي حوايل نصف العينـة     ٥١األسود  

  .٨٢واحملتسبات قد وافقوا على وجود هذا املنكر بنسبة 
  : ـ لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام١٦

 علـى وجـود منكـر    )موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة    ٢٧ترى  
 بدرجـة   ١٦وتـرى الـرأي نفـسه       ، لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام    



  

   
  

 

 

 ١٥و، علـى وجـوده   ) عـدم املوافقـة    (١٩بينما تـرى    ، )موافقة جداً (
 فقـد التـزمن احليـاد حيـث         ٢٣أما حوايل الربـع     . ذلك متاماً ) ترفض(

  ).بال أدري(أجنب 
ب والقفـازين   بلغت نسبة املوافقات على وجود منكـر لـبس النقـا          

وكانـت عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد          .  من العينة  ٤٣حال اإلحرام   
  . من العينة٧٢أجابوا باملوافقة ولكن بنسبة أكرب بلغت 



 

   

  
 

 

، )الطالبـات (مدى توافق أو اختالف آراء عينـة احملتـسب علـيهن            
  .وعينة احملتسبني واحملتسبات حول وجود املنكرات التعبدية

وعينـة احملتـسبني    ، آراء عينـة احملتـسب علـيهن      لقد اتفقت غالبية    
واحملتسبات حول عدم وجود املنكـرات التعبديـة التاليـة حيـث أجـابوا              

  :على وجودها) بعدم املوافقة(
  .ـ ترك الصيام١
  . ـ عدم قضاء الصيام٢

واتفقت آراء العينتني أيضاً على وجـود املنكـرات التعبديـة التاليـة             
  :حيث أجابوا باملوافقة

االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتـب عليـه فـوات            تأخري    ـ ١
وكانت نسبة املوافقة متيل بـشكل أكـرب لـصاحل          . بعض الصلوات 

حيـث كانـت نـسبة احملتـسب علـيهن          ، احملتسبني واحملتسبات 
٤٥ ، ٦١ونسبة احملتسبني واحملتسبات. 

وكانت نـسبة املوافقـة متيـل بـشكل         ، تأخري الصالة عن وقتها     ـ ٢
حيـث بلغـت املوافقـات      ، ة احملتسبني واحملتسبات  أكرب لصاحل عين  

 .٩٥واحملتسبني واحملتسبات ، ٧٦من عينة احملتسب عليهن 

وكانـت نـسبة املوافقـات      ، عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة      ـ ٣
ونـسبة املـوافقني مـن    ، ٧٧من عينة احملتسب عليهن قد بلغـت   



  

   
  

 

 

 . من العينة٨٧عينة احملتسبني واحملتسبات 

صيام من األشياء احملرمة كالغيبـة والنميمـة حيـث          عدم حفظ ال    ـ ٤
،  مـن العينـة    ٧٥بلغت نسبة من يوافقن من احملتـسب علـيهن          

بينما كانت نسبة الذين وافقوا مـن عينـة احملتـسبني واحملتـسبات             
٩٣من العينة . 

ونـسبة  : تأخري قضاء الـصيام دون عـذر إىل رمـضان آخـر             ـ ٥
 واحملتـسبات حيـث     املوافقة متيل بشكل أكرب لـصاحل احملتـسبني       

بينما عينة احملتسب علـيهن بلغـت       ،  من العينة  ٧١بلغت نسبتهم   
 . من العينة٥٠النسبة 

ونالحظ أيـضاً أن نـسبة املوافقـة متيـل          ، تأخري احلج دون عذر     ـ ٦
 ٨٤لصاحل احملتسبني واحملتسبات الذين أجـابوا باملوافقـة بنـسبة           

 ٥٣املوافقـة   بينما عينة احملتسب عليهن بلغـت نـسبة         ، من العينة 
 .من العينة

مزامحة الرجال يف الطواف والرمـي وغريهـا حيـث توافقـت              ـ ٧
العينتان باإلجابة باملوافقـة ولكـن بنـسبة خمتلفـة بلغـت عنـد              

 .٥٤وعند احملتسب عليهن ، ٨٦احملتسبني واحملتسبات    

وقد توافقـت العينتـان بنـسبة      : املزامحة عند تقبيل احلجر األسود      ـ ٨
وعنـد احملتـسب    ،٨٢ند احملتسبني واحملتـسبات     خمتلفة إذ بلغت ع   



 

   

  
 

 

 . من العينة٥١عليهن 

لبس النقاب والقفاز حال اإلحرام وكانت النـسبة متيـل أيـضاً              ـ ٩
،  مـن العينـة    ٧٢لصاحل احملتسبني واحملتسبات حيـث نـسبتهم        

 مـن العينـة علمـاً بـأن نـسبة      ٤٣بينما احملتسب عليهن بلغت  
 .٢٣ة إذ بلغت احملايدات من نفس العينة كانت كبري



  

   
  

 

 

توافقت عينة احملتسب عليهن واحملتـسبني واحملتـسبات يف اختـاذ موقـف       
  :حيادي حول املنكرات التعبدية التالية

عدم غسل الكفني مع الذراعني عنـد الوضـوء ويالحـظ أن نـسبة                ـ ١
حيث بلغـت احملايـدات مـن       ) بال أدري (كبرية من العينتني قد أجابوا      

 .٢٨ن عينة احملتسبني واحملتسبات وم، ٣١عينة احملتسب عليهن 

تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليه فـوات بعـض الـصلوات               ـ ٢
بلغـت عنـد احملتـسب      ) بـال أدري  (وكانت نسبة كبرية قد أجابت      

 .٢٤وعند احملتسبني واحملتسبات ، ٥٤عليهن 

 مـن عينـة احملتـسب       ٤٣عدم إخراج زكاة املال حيث أجابـت          ـ ٣
وحـوايل مخـس عينـة      ، ول وجود هذا املنكـر    ح) بال أدري (عليهن  

أيـضاً حيـث بلغـت      ) بـال أدري  (احملتسبني واحملتسبات قد أجـابوا      
 .٢٢نسبتهم 

حيث يواجد توافق بني العينـتني حـول هـذا          : الطواف دون طهارة    ـ ٤
املنكر متثل يف املوقف احليادي الذي اختذته نسبة كـبرية مـن العينـتني              

وعنـد احملتـسبني    ، ٤٧ حيث كانت لدى احملتسب علـيهن بلغـت       
 . من العينة٣٩واحملتسبات 

  :واختلفت آراء العينتني حول منكر واحد هو
حيث يوجد اختالف واضح بـني آراء العينـتني حيـث       : ترك الصالة   ـ ١



 

   

  
 

 

كانت عينة احملتسبني واحملتسبات ترى املوافقة وبنـسبة كـبرية بلغـت            
٧٢      علـيهن  أمـا عينـة احملتـسب       ،  من العينة على وجود هذا املنكر

فقد تباينت اآلراء بني املوافقة والرفض حيث بلغـت نـسبة املوافقـات             
٤٩ ، ٤١والرافضات.  



  

   
  

 

 

 

 )٤١(الجدول رقم 
آراء الطالبات حول وجود المنكرات األخالقیة التي قد تقع 

  في العصر الحاضرالنساءفیھا 
 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 جموعالم ال أدري  ًاتمام

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

لبس المالبس الفاضحة  ١
 ١٠٠ ٣٠٠ ١ ٤ ٤ ١١ ٨ ٢٥ ٣٤ ١٠٢ ٥٣ ١٥٨ أمام النساء 

لبس المالبس الفاضحة  ٢
 ١٠٠ ٢٩٨ ١٠ ٢٨ ١٠ ٢٨ ١٥ ٤٧ ٣٣ ٩٩ ٣٢ ٩٦ أمام المحارم

كشف الوجھ أمام  ٣
 ١٠٠ ٢٩٨ ٩ ٢٧ ١٩ ٥٦ ١٧ ٥٠ ٣٧ ١١٢ ١٨ ٥٣ الرجال األجانب

اھل بغطاء الوجھ التس ٤
 ١٠٠ ٢٩٩ ٣ ٩ ٦ ١٧ ٩ ٢٧ ٣٠ ٩٠ ٥٢ ١٥٦ بلبس النقاب الواسع

٥ 

التساھل بغطاء الوجھ 
وضع (بوضع اللثام 

جزء من غطاء الوجھ 
 )نف فقطعلى الفم واأل

١٠٠ ٣٠٠ ٢ ٧ ١٣ ٣٨ ٨ ٢٥ ٣١ ٩٢ ٤٦ ١٣٨ 

لبس العباءة والطرحة  ٦
 ١٠٠ ٣٠٠ ١ ٤ ٦ ١٨ ٧ ٢١ ٣٠ ٨٩ ٥٦ ١٦٨ التي فیھا زینة

 ١٠٠ ٣٠٠ ١ ٣ ١٤ ٤١ ٧ ٢٢ ٢٧ ٨١ ٥١ ١٥٣ نمص الحواجب ٧

 ١٠٠ ٢٩٧ ٣٢ ٩٤ ٢٥ ٧٣ ٢٢ ٦٦ ١٥ ٤٥ ٦ ١٩ تفلیج األسنان ٨



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 جموعالم ال أدري  ًاتمام

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ٣٠٠ ٥٠ ١٤٢ ١٩ ٥٥ ١٥ ٤٤ ١١ ٣١ ٥ ١٥ وشر األسنان  ٩

 ١٠٠ ٢٩٥ ٢٦ ٧٧ ٢١ ٦١ ١٤ ٤٢ ٢٦ ٧٨ ١٣ ٣٧ وصل الشعر بغیره ١٠

 ١٠٠ ٢٩٩ ١ ٢ ١ ٣ ٣ ١٠ ٣٦ ١٠٦ ٥٩ ١٧٨ التصویر ١٣

التعطر أثناء الخروج  ١٤
 ١٠٠ ٣٠٠ ٤ ١٢ ٨ ٢٤ ١٢ ٣٧ ٣٨ ١١٣ ٣٨ ١١٤ من المنزل

العالج عند األطباء  ١٥
 ١٠٠ ٢٩٩ ١٤ ٤٢ ١٢ ٣٥ ١٥ ٤٣ ٢٩ ٨٨ ٣٠ ٩١ الرجال لغیر حاجة

الخروج إلى العمل في  ١٦
 ١٠٠ ٢٩٧ ٢٢ ٦٧ ١٥ ٤٣ ١٨ ٥٤ ٣٠ ٩٠ ١٥ ٤٣ األماكن المختلطة

 ١٠٠ ٢٩٩ ١ ٣ ٨ ٢٤ ١١ ٣٢ ٢٥ ٧٥ ٥٥ ١٦٥ الغیبة ١٧

 ١٠٠ ٢٩٩ ٢ ٥ ١٠ ٣٠ ١٣ ٣٩ ٢٥ ٧٤ ٥٠ ١٥١ النمیمة ١٨

 ١٠٠ ٣٠٠ ٢ ٧ ٩ ٢٨ ١٢ ٣٤ ٢٦ ٧٧ ٥١ ١٥٤ الكذب  ١٩

التشبھ بالكافرات في  ٢٠
 ١٠٠ ٢٩٨ ٣ ٩ ٦ ١٧ ١١ ٣٣ ٢٧ ٨١ ٥٣ ١٥٨ اللباس والھیئة

التشبھ بالكافرات في  ٢١
 ١٠٠ ٢٩٥ ٨ ٢٦ ٥ ١٦ ١١ ٣١ ٢٨ ٨٢ ٤٨ ١٤٠ الزفافعادات 



  

   
  

 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 جموعالم ال أدري  ًاتمام

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

٢٢ 
التشبھ بالرجال في 

قصات الشعر (الھیئة 
 )والمشیة

١٠٠ ٣٠٠ ٢ ٦ ١٠ ٢٩ ٨ ٢٥ ٣١ ٩٤ ٤٩ ١٤٦ 

االختالط بغیر المحارم  ٢٣
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٧ ٥٢ ١١ ٣٤ ٢١ ٦٢ ٣٧ ١٠٩ ١٤ ٤٢ من األقارب 

االختالط بغیر المحارم  ٢٤
 ١٠٠ ٢٩٨ ١٤ ٤٣ ١٣ ٣٨ ١٨ ٥٣ ٣٨ ١١٣ ١٧ ٥١ من الخدم والسائقین

االختالط بالرجال  ٢٥
 ١٠٠ ٢٩٨ ١٩ ٥٦ ١٩ ٥٦ ٢٢ ٦٨ ٣١ ٩٢ ٩ ٢٦ األجانب

 ١٠٠ ٢٩٩ ١٤ ٤٢ ١٥ ٤٤ ٢٠ ٦٠ ٣١ ٩٤ ٢٠ ٥٩ السفر بدون محرم ٢٦

السفر إلى بالد الكفار  ٢٧
 ١٠٠ ٢٩٨ ١٤ ٤١ ١٠ ٣١ ٧ ٢٠ ٣٨ ١١٤ ٣١ ٩٢ لغیر حاجة

النظر إلى الرجال  ٢٨
 ١٠٠ ٢٩٩ ٢٥ ٧٥ ٢٠ ٦٠ ١٠ ٣١ ٢٢ ٦٥ ٢٣ ٦٨ األجانب بشھوة

الركوب مع سائق غیر  ٢٩
 ١٠٠ ٣٠٠ ٧ ٢١ ٩ ٢٦ ٩ ٢٦ ٤١ ١٢٥ ٣٤ ١٠٢ محرم والخلوة معھ

الخضوع ولین القول  ٣٠
 ١٠٠ ٢٩٩ ٨ ٢٣ ١٥ ٤٤ ١٠ ٣٠ ٣٦ ١١٠ ٣١ ٩٢ مع الرجال األجانب

عدم طاعة الزوج  ٣١
 ١٠٠ ٢٩٦ ٣٢ ٩٥ ١٢ ٣٤ ١٢ ٣٦ ٣١ ٩١ ١٣ ٤٠ )النشوز(

تربیة األوالد إسناد  ٣٢
 ١٠٠ ٢٩٨ ٧ ٢٢ ١٠ ٣٠ ٩ ٢٧ ٣٩ ١١٥ ٣٥ ١٠٤ للخادمات األجنبیات 



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 جموعالم ال أدري  ًاتمام

 المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ٢٩٨ ٢ ٧ ١١ ٣٣ ٦ ١٨ ٢٧ ٧٩ ٥٤ ١٦١ اإلعجاب بین الفتیات ٣٣

٣٤ 
متابعة األفالم 

والمسلسالت والمجالت 
 الھابطة

١٠٠ ٣٠٠ ٢ ٧ ٤ ١٢ ٨ ٢٥ ٢٨ ٨٣ ٥٨ ١٧٣ 

متابعة القنوات  ٣٥
 ١٠٠ ٢٩٧ ١ ٢ ٣ ٨ ٦ ١٩ ٢٩ ٨٦ ٦١ ١٨٢ الفضائیة

 ١٠٠ ٣٠٠ - - ٦ ١٨ ٧ ٢٠ ٢٧ ٨٠ ٦٠ ١٨٢ سماع الغناء ٣٦

 ١٠٠ ٣٠٠ ٩ ٢٧ ١٨ ٥٤ ٩ ٢٨ ٣٠ ٩٠ ٣٤ ١٠١ المعاكسات الھاتفیة ٣٧

عالقة الفتاة بشاب قبل  ٣٨
 ١٠٠ ٢٩٨ ١٨ ٥٤ ١٩ ٥٦ ١٠ ٣١ ٢٦ ٧٦ ٢٧ ٨١ الزواج

٣٩ 
منكرات مقاھي 

غرف (اإلنترنت 
 )الدردشة

١٠٠ ٢٩٨ ١٩ ٥٦ ١٠ ٢٩ ٧ ٢٢ ٣١ ٩١ ٣٤ ١٠٠ 

  



  

   
  

 

 

  :املنكرات األخالقية: ثالثاً
أعاله آراء عينة احملتـسب علـيهن حـول         ) ٤١(يوضح اجلدول رقم    

ومـدى وقـوع النـساء يف    ، املنكرات األخالقية الـيت مت عرضـها علـيهن    
  :العصر احلاضر فيها وقد جاءت النتائج كالتايل

  : ـ لبس املالبس الفاضحة أمام النساء١
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  (من العينة املوافقة بدرجة     ٥٣أبدت  

 ٣٤وشـاطرن الـرأي نفـسه     ، منكر لبس املالبس الفاضحة أمام النـساء      
علـى وجـوده    ) عـدم املوافقـة    (٨بينما أبدت   ، )موافقة(باملوافقة بدرجة   

  ).بال أدري( فقد أجنب ١أما . وجوده متاماً) رفضن (٤و
وافقن على وجـود منكـر لـبس املالبـس          نالحظ أن غالبية العينة ي    

وهـن ـذا قـد      .  من العينة  ٨٧الفاضحة أمام النساء حيث بلغت نسبتهن       
وافقهن عينة احملتسبني واحملتسبات يف هذا الرأي حيث بلغـت نـسبة الـذين              

  . من العينة٩٤وافقوا على وجوده  
  : ـ لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم٢

علـى وجـود منكـر      ) وافقـة جـداً   م( بدرجة   ٣٢جاءت موافقة   
 بدرجـة   ٣٣وتـرى الـرأي نفـسه       ، لبس املالبس الفاضحة أمام احملـارم     

، علـى وجـوده   ) ال يـوافقن  ( ذلك حيـث     ١٥بينما تعارض       ، )موافقة(
  ).بال أدري( فقد أجابت ١٠أما . وجوده) يرفضن (١٠و



 

   

  
 

 

بلغت نسبة املوافقات على وجود منكـر املالبـس الفاضـحة أمـام             
وقد وافقن ذا الرأي عينـة احملتـسبني واحملتـسبات          ،  من العينة  ٦٥م  احملار

  .٩٠الذين أجابوا باملوافقة أيضاً ولكن بنسبة 
  : ـ كشف الوجه أمام الرجال األجانب٣

علـى وجـود منكـر    ) موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة    ٣٧ترى  
 توافـق علـى هـذا الـرأي         ١٨و، كشف الوجه أمام الرجال األجانـب     

علـى وجـوه    ) عـدم املوافقـة    (١٧بينمـا تـرى     ، )موافقة جداً (بدرجة  
أكثـر مـن    ). بـال أدري  ( فقد أجنب    ٩أما  . وجوده متاماً ) يرفضن (١٩و

نصف العينة يوافقن على وجـود منكـر كـشف الوجـه أمـام الرجـال                
مـع رأي احملتـسبني     ، أيضاً نلحظ توافق رأي احملتـسب علـيهن       . األجانب

 مـن   ٨٥جابوا باملوافقة ولكـن بنـسبة أكـرب بلغـت           واحملتسبات الذين أ  
  .العينة

  : ـ التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع٤
علـى وجـود منكـر      ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٥٢توافق  

 ٣٠وتـرى الـرأي نفـسه       ، التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسـع      
) يرفـضنه  (٦جـوده و  علـى و  ) ال يوافقن ( فإن   ٩أما  ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( على احلياد حيث أجنب ٣وبقيت ، متاماً
نالحظ أن غالبية العينة قد أجـنب باملوافقـة علـى وجـود منكـر               



  

   
  

 

 

 ٨٢التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسـع حيـث بلغـت نـسبتهن              
وقد توافقت بذا آراء عينة احملتسبني واحملتـسبات مـع رأي عينـة             . من العينة 

ب عليهن حيث بلغـت نـسبة مـن وافقـوا مـن عينـة احملتـسبني                 احملتس
  . من العينة٩٤واحملتسبات على وجود هذا املنكر 

وضع جزء مـن غطـاء الوجـه    ( ـ التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام  ٥
  ):على الفم واألنف فقط

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٤٦جاءت آراء   
 باملوافقـة   ٣١وأجابـت   ، اء الوجه بوضع اللثـام    وجود منكر التساهل بغط   

 ١٣و، علـى وجـوده   ) بعدم املوافقـة   (٨بينما أجابت   ، )موافقة(بدرجة  
  ).بال أدري( فقد أجنب ٢أما . وجوده متاماً) يرفضن(

لقد بلغت نسبة املوافقات علـى وجـود منكـر التـساهل بغطـاء              
افـق رأي احملتـسبني     ونالحظ أيـضاً تو   .  من العينة  ٧٧الوجه بوضع اللثام    

واحملتسبات مع احملتسب عليهن حيث بلغت نسبة من وافقـوا علـى وجـود              
  . من العينة٩٤هذا املنكر 
  : ـ لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة٦

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٥٦أبدت  
هلـذا الـرأي    وجاء التأييـد    ، وجود منكر لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة       

) عـدم املوافقـة    (٧بينما أبـدت    ، )موافقة( باملوافقة بدرجة    ٣٠من قبل   



 

   

  
 

 

بـال  ( فقـد أجـنب      ١أمـا   ). وجوده متامـاً  ( رفضت   ٦و، على وجوده 
  ).أدري

كان رأي غالبية العينة باملوافقة على وجـود منكـر لـبس العبـاءة              
ـ ،  من العينـة   ٨٦حيث بلغت نسبتهن    ، والطرحة اليت فيها زينة    د كـان   وق

رأي عينة احملتسبني واحملتـسبات موافقـاً لـرأي عينـة احملتـسب علـيهن               
  . من العينة٩٥حيث جاءت املوافقة من قبل ) الطالبات(

  : ـ منص احلواجب٧
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٥١جاءت إجابة   

 باملوافقـة بدرجـة   ٢٧وأيـدن يف ذلـك    ، وجود منكر منص احلواجـب    
رفـضنه   (١٤علـى وجـوده و    ) عدم املوافقـة   (٧بينما رأت   ، )افقةمو(

  ). بال أدري( فقد كانت أجابتهن ١أما ، )متاماً
لقد كانت نسبة املوافقات علـى وجـود منكـر منـص احلواجـب              

، وقد توافقـت آراء احملتـسبني واحملتـسبات       ،  من العينة  ٧٨كبرية إذا بلغت    
  .٩٥وا باملوافقة أيضاً وبنسبة مع آراء عينة احملتسب عليهن حيث أجاب

  : ـ تفليج األسنان٨
على وجـود منكـر تفلـيج       ) بال أدري  (٣٢أجابت حوايل الثلث    

 ١٥حيـث تـرى     ، وتوزعت النسبة املتبقية بني املوافقة والـرفض      ، األسنان
بينمـا  ، )موافقـة جـداً   ( بدرجة   ٦و، )موافقة(املوافقة على وجوده بدرجة     



  

   
  

 

 

٢٢   قةبعدم املواف ( أجابت (   ٢٥و، علـى وجـوده)  وجـوده  ) رفـضت
  . متاماً

 ٤٧بلغت نسبة غري املوافقات على وجود منكـر تفلـيج األسـنان             
كن ميثلن ثلث العينـة حيـث بلغـت         ) بال أدري (بينما من أجنب    ، من العينة 
ومن التوافـق العجيـب أن قرابـة ثلـث عينـة احملتـسبني              ، ٣٢نسبتهن  

  . أيضا٣٢ًنسبة وب) بال أدري(واحملتسبات قد أجابوا 
  : ـ وشر األسنان٩

على وجـود منكـر وشـر       ) بال أدري ( من العينة    ٥٠جاءت إجابة   
) بعـدم املوافقـة    (١٥و، وجـوده متامـاً   ) برفض (١٩وأجابت  ، األسنان

علـى وجـود هـذا املنكـر        ) موافقة( فتوافق بدرجة    ١١أما  ، على وجوده 
  ).موافقة جداً( بدرجة ٥و، بني الفتيات

وكانـت عينـة    ، )بال أدري ( نصف العينة كانت إجابتهن      نالحظ أن 
وكنا قـد   ، أيضاً) بال أدري ( منهم   ٣٦احملتسبني واحملتسبات قد أجاب بنسبة      

حول وجود هذين املنكرين    ) بال أدري (ذكرنا مالحظة ارتفاع نسبة من أجابوا       
د عينة ونالحظ تكرار ذلك عن، املتعلقني باألسنان عند عينة احملتسبني واحملتسبات     

وقـد يعـود   ، )بال أدري(احملتسب عليهن فهنا قد اتفقت العينتان على اإلجابة         
السبب يف ذلك كما ذكرت إىل قلة من قمن به يف هذا العصر نظراً الخـتالف       

  .مقاييس اجلمال بني األزمنة



 

   

  
 

 

  :ـ وصل الشعر بغريه١٠
علـى وجـود منكـر      ) موافقة( من العينة املوافقة بدرجة      ٢٦أبدت  

، )موافقـة جـداً   ( يوافقن علـى ذلـك بدرجـة         ١٣و، عر بغريه وصل الش 
وجـوده  ) رفـضن  (٢١علـى وجـوده و    ) عدم املوافقة  (١٤بينما أبدت   

  ).بال أدري( فقد فضلن اإلجابة ٢٦أما أكثر من الربع ، متاماً
وهنا نلحظ تفاوت يف اإلجابة حيث كانت نـسبة املوافقـات علـى             

وحـوايل  ، ٣٥والرافـضات   ،  مـن العينـة    ٣٩وجود منكر وصل الشعر     
وقد يكون سبب ذلـك كـون وصـل الـشعر يف     ،  كن حمايدات٢٦الربع  

فليـست  ، حيث ينتشر قص الشعر وبـشكل كـبري       ، هذا العصر ليس منتشراً   
بينمـا عينـة    ، النساء حباجة إىل وصلن شعورهن بغريهـا واملرغـوب قـصه          
 منكـر وصـل     احملتسبني واحملتسبات أجابوا وبأغلبية باملوافقة علـى وجـود        

  . من العينة٦٤الشعر حيث بلغت نسبة املوافقني 
  : ـ التصوير١١

علـى وجـود    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٩ترى  
 ٣بينمـا تـرى     ، )موافقـة ( توافق على ذلك بدرجة      ٣٦و، منكر التصوير 

بـال   (١واكتفـت   ، وجود هـذا املنكـر    ) رفضت (١و، )عدم املوافقة (
  ).أدري

بت غالبية العينة باملوافقة على وجـود منكـر التـصوير وبنـسبة             أجا



  

   
  

 

 

٩٥ ،               وهي نسبة قريبة ممن أيدوا وجود هذا املنكـر مـن عينـة احملتـسبني
  . منهم٩٦واحملتسبات حيث أجاب باملوافقة 

  : ـ التعطر أثناء اخلروج من املنـزل١٢
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة موافقتها بدرجة      ٣٨أبدت  

 ٣٨وتؤيـدهن يف هـذا الـرأي        ، كر التعطر أثناء اخلروج من املنــزل      من
 ٨و، علـى وجـوده   ) عـدم املوافقـة    (١٢بينما أبدت   ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجابت ٤أما   ، وجوده متاماً) رفضت(
بلغت نسبة من وافقن على وجود منكر التعطر أثنـاء اخلـروج مـن              

وافقهـن علـى ذلـك عينـة احملتـسبني          وقـد   ،  من العينـة   ٧٦املنـزل  
 ٩٣واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة أيضاً ولكـن بنـسبة أكـرب بلغـت              

  .من العينة
  : ـ العالج عند األطباء الرجال لغري حاجة١٣

علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٣٠جاءت موافقة   
هـذا الـرأي    ووافقتـهن يف    ، منكر العالج عن األطباء الرجال لغري حاجـة       

٢٩   موافقة( بدرجة( ،     ١٥بينما عارضت ذلـك)    علـى  ) بعـدم املوافقـة
 فقـد فـضلن اإلجابـة       ١٤أمـا   . وجوده متامـاً  ) رفضت (١٢وجوده و 

  ).بال أدري(
،  مـن العينـة    ٥٩بلغت نسبة املوافقات على وجود هـذا املنكـر          



 

   

  
 

 

فقـة  وتوافقهن على ذلك عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا باملوا            
  .٩٠ولكن بنسبة 
  : ـ اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة١٤

علـى وجـود    ) موافقـة ( من العينة موافقتها بدرجـة       ٣٠أظهرت  
ووافقتـهن يف هـذا الـرأي       ، منكر اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطـة       

١٥   موافقة جداً ( بدرجة( ،         ١٨بينمـا جـاءت املخالفـة مـن)   بعـدم
بـال  ( فقـد أجـنب      ٢٢أمـا   ) برفضه متامـاً   (١٥ده و على وجو ) املوافقة
  ).أدري

وال أدري  ، والـرفض ، لقد كانت اإلجابـة متفاوتـة بـني املوافقـة         
ومـن بقـني    ، ٣٣والرافـضات   ، ٤٥حيث بلغـت نـسبة املوافقـات        

وقد يعـود هـذا التفـاوت       ،  وإن كانت نسبة املوافقات أكرب     ٢٢حمايدات  
ط يف اململكة العربية الـسعودية الـيت متنـع          لقلة األماكن اليت يوجد ا اختال     

عــدا أمــاكن حمــدودة ، االخــتالط يف العمــل بــني الرجــال والنــساء
ــشفيات ــة، كاملست ــستوصفات األهلي ــسبني . وامل ــة احملت ــت عين وكان

 مـن  ٦٥واحملتسبات قد أجابوا باملوافقة على وجود هـذا املنكـر وبنـسبة             
  .العينة

  : ـ الغيبــة١٥
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( موافقتها بدرجة     من العينة  ٥٥أبدت  



  

   
  

 

 

بينمـا  ، ٢٥) موافقـة (وتوافقها يف الـرأي نفـسه بدرجـة         ، منكر الغيبة 
واكتفـت  ، لوجـوده ) بـالرفض التـام    (٨و، )بعدم املوافقة  (١١أجابت  

١) بال أدري.(  
،  مـن العينـة    ٨٠بلغت نسبة املوافقات على وجود هـذا املنكـر          

مع عينـة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا      وقد توافقن يف هذا الرأي    
  .٩٥باملوافقة بنسبة 

  : ـ النميمــة١٦
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة موافقتها بدرجة      ٥٠أبدت  
بينمـا  ، )موافقـة ( بدرجـة    ٢٥ووافقهن يف هـذا الـرأي       ، منكر النميمة 

 .وجـوده متامـاً   ) رفـضن  (١٠على وجـوده و   ) عدم املوافقة  (١٣أبدت  
  ).بال أدري( ففضلن اإلجابة ٢أما 

٧٥           ـذا  ،  كانت نسبة من وافقن على وجـود منكـر النميمـةو
تكون قد توافقت آراء عينة احملتـسب علـيهن مـع آراء عينـة احملتـسبني                

  .٩٥واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة ولكن بنسبة 
  : ـ الكـذب١٧

منكـر الكـذب    على وجـود    ) موافقة جداً (أجابت باملوافقة بدرجة    
٥١  ٢٦وشاركتهن الرأي نفـسه     ،  من العينة    بينمـا  ، )موافقـة ( بدرجـة

. وجـوده متامـاً   ) رفـضت  (٩على وجوده و  ) بعدم املوافقة  (١٢أجابت  



 

   

  
 

 

  ).بال أدري( فقد أجنب ٢أما 
 مـن  ٧٧بلغت نسبة من وافقـن علـى وجـود منكـر الكـذب          

افقـة أيـضاً علـى      وقد أجابت عينـة احملتـسبني واحملتـسبات باملو        ، العينة
  . من العينة٩٥ولكن بنسبة أكرب بلغت ، وجوده

  : ـ التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة١٨
علـى وجـود    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٣ترى  

 ٢٧وتـشاطرهن الـرأي نفـسه       ، منكر التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة     
 ٦و، علـى ذلـك   ) ملوافقـة عـدم ا   (١١بينما تـرى    ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( ففضلن اإلجابة ٣أما ، )يرفضنه متاماً(
٨٠                من العينـة أجـنب باملوافقـة علـى وجـود منكـر التـشبه 

وقـد وافقهـن بـذلك عينـة احملتـسبني          ، بالكافرات يف اللبـاس واهليئـة     
  .٩٤واحملتسبات وبنسبة 

  : ـ التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف١٩
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٤٨جاءت إجابة   

وتـشاركهن الـرأي    ، وجود منكر التشبه بالكافرات يف عـادات الزفـاف        
علـى  ) بعـدم املوافقـة    (١١بينما أجابـت    ، )موافقة( بدرجة   ٢٨نفسه  
  ).بال أدري( فقد أجنب ٨أما . لوجوده) بالرفض التام (٥و، وجوده

د منكـر التـشبه بالكـافرات يف        بلغت نسبة من يوافقن على وجـو      



  

   
  

 

 

وقـد وافقهـن بـذلك عينـة احملتـسبني         .  من العينـة   ٧٦عادات الزفاف   
  .٩٣واحملتسبات بنسبة 

  ):قصات الشعر واملشية(ـ التشبه بالرجال يف اهليئة ٢٠
علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة موافقتها بدرجة      ٤٩أبدت  

وأيـدن يف ذلـك   ) ر واملـشية قصات الـشع (منكر التشبه بالرجال يف اهليئة   
٣١   موافقة( بدرجة( ،    ٨بينما أبـدت)    علـى وجـوده    ) عـدم املوافقـة

  ).بال أدري( فأجنب ٢أما . وجوده متاماً) رفضت (١٠و
بلغت نسبة من وافقن على وجود منكر التـشبه بالرجـال يف اهليئـة              

٨٠  تـسبات  وقد توافقن يف هذا الرأي مع عينـة احملتـسبني واحمل          ،  من العينة
  .٩٤الذين أجابوا أيضاً باملوافقة ولكن بنسبة 

  : ـ االختالط بغري احملارم من األقارب٢١
علـى وجـود   ) موافقـة ( من العينة باملوافقـة بدرجـة    ٣٧أجابت  

 ١٤وأيـدن يف هـذا الـرأي        ، منكر االختالط بغري احملارم من األقـارب      
علـى وجـوده    ) فقـة بعـدم املوا   (٢١بينما أجابت   ، )موافقة جداً (بدرجة  

  ).بال أدري( فقد أجنب ١٧أما ، )بالرفض التام (١١و
أجابت حوايل نصف العينة باملوافقة على وجـود منكـر االخـتالط            

وقـد وافقهـن يف هـذا    ، ٥١بغري احملارم من األقارب حيث بلغت النـسبة        
  .٧٤الرأي عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة بنسبة 



 

   

  
 

 

  :الختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني ـ ا٢٢
علـى  ) موافقـة ( من العينـة باملوافقـة بدرجـة         ٣٨جاءت إجابة   

ووافقتـهن الـرأي    ، وجود منكر االختالط بغري احملارم من اخلدم والـسائقني        
١٧   موافقة جداً ( بدرجة( ،      ١٨بينما جـاءت إجابـة)    بعـدم املوافقـة( ،

بـال  ( فقـد أجـنب      ١٤أمـا   . ملنكـر لوجود هذا ا  ) بالرفض التام  (١٣و
  ).أدري

،  مـن العينـة    ٥٥بلغت نسبة من وافقن على وجود هـذا املنكـر           
وقد وافقهن على هذا الرأي عينـة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا               

  . من أفراد العينة٨٠باملوافقة أيضاً ولكن بنسبة أكرب بلغت 
  : ـ االختالط بالرجال األجانب٢٣

على وجـود منكـر االخـتالط       ) عدم املوافقة (عينة   من ال  ٢٢ترى  
 مـن العينـة حيـث يـرين         ١٩وتؤيدهن يف هذا الرأي     ، بالرجال األجانب 

، )موافقـة ( بدرجـة    ٣١بينما توافق على وجـوده      ، لوجوده) الرفض التام (
  ).بال أدري( فقد أجنب ١٩أما ). موافقة جداً( بدرجة ٩و

 ٤١الـرفض حيـث أجابـت       توزعت إجابات العينة بني املوافقة و     
بينمـا عينـة    ). بـال أدري  (واخلمس أجـنب    ،  باملوافقة ٤٠و، بعدم املوافقة 

 منـهم   ٦٧احملتسبني واحملتسبات رجحت املوافقة حيـث كانـت إجابـة           
  .باملوافقة على وجود هذا املنكر



  

   
  

 

 

  : ـ السفر بدون حمرم٢٤
علـى وجـود    ) موافقـة ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٣١أبدت  

موافقـة  ( بدرجـة   ٢٠ووافقتهن يف هـذا الـرأي       ، لسفر بدون حمرم  منكر ا 
الـرفض   (١٥و، علـى وجـوده   ) عدم املوافقـة   (٢٠بينما أبدت   ، )جداً
  ).بال أدري (١٤وأجابت . لوجوده) التام

أجابت حوايل نصف العينة باملوافقـة علـى وجـود منكـر الـسفر              
ـ   ،  من العينة  ٥١بدون حمرم حيث بلغت نسبتهن       ن قـد وافقـن     وـذا يك

عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة ولكن بنـسبة أكـرب بلغـت             
٨٤من العينة .  

  : ـ السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة٢٥
علـى وجـود منكـر الـسفر     ) موافقة( من العينة بدرجة  ٣٨توافق  

بينمـا  ، )موافقـة جـداً   ( يوافقن بدرجة    ٣١و، إىل بالد الكفار لغري حاجة    
أمـا  .  مـن العينـة    ١٠وجوده متاماً   ) ترفض( و ٧على وجوده   ) ال توافق (

١٤ بال أدري( فقد أجنب.(  
٦٩                هي نسبة من وافقن علـى وجـود منكـر الـسفر إىل بـالد 

وـذا قـد توافقـت آرائهـن مـع عينـة احملتـسبني              ، الكفار لغري حاجة  
  .لعينة من ا٨٩واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة أيضاً ولكن بنسبة 

  



 

   

  
 

 

  : ـ النظر إىل الرجال األجانب بشهوة٢٦
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٢٣أظهرت  

 يـوافقن علـى     ٢٢و، وجود منكر النظر إىل الرجـال األجانـب بـشهوة         
، علـى وجـوده   ) عدم املوافقـة   (١٠بينما أظهرت   ، )موافقة(ذلك بدرجة   

  ).بال أدري( فقد اكتفت ٢٥أما ). الرفض التام (٢٠و
٤٥             من العينة كانت إجابتهن باملوافقة على وجـود منكـر النظـر 

وكانـت عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد          ، إىل الرجال األجانب بشهوة   
أجاب أكثر من نصف العينة باملوافقة علـى وجـود هـذا املنكـر وبنـسبة                

٥٥  وكـذلك  ، ولكن يالحظ أن ربع عينـة احملتـسب علـيهن         ،  من العينة
حيـث كانـت نـسبة      ) بال أدري (نة احملتسبني واحملتسبات قد أجابوا      ربع عي 

وقـد يكـون الـسبب يف ارتفـاع         ،  من كل عينـة    ٢٥من أجاب بذلك    
  .هو كون هذا املنكر مما ال ميكن مالحظته) بال أدري(نسبة من أجابوا 

  : ـ الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه٢٧
علـى  ) موافقـة (درجـة    من العينـة باملوافقـة ب      ٤١جاءت إجابة   

وتؤيـدهن يف   ، وجود منكر الركوب مع سائق غـري حمـرم واخللـوة معـه            
 إذ يـرين    ٩بينما ختـالف هـذا الـرأي        ، )موافقة جداً ( بدرجة   ٣٤ذلك  

بـال  ( فقـد أجـنب      ٧أمـا   . وجوده متامـاً  ) يرفضن (٩و، )عدم املوافقة (
  ).أدري



  

   
  

 

 

غـري  بلغت نسبة من وافقن على وجود منكر الركـوب مـع سـائق     
وقد اتفقـن يف هـذا الـرأي مـع عينـة            .  من العينة  ٧٥حمرم واخللوة معه    

احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة علـى وجـوده وبنـسبة عاليـة             
  . من العينة٩٦بلغت 

  : ـ اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب٢٨
 من العينة املوافقة على وجـود منكـر اخلـضوع ولـني             ٣١ترى  

وتـوافقهن علـى ذلـك    ، )موافقة جـداً (ع الرجال األجانب بدرجة    القول م 
عـدم  ( حيـث تـرى   ١٠بينما ختـالف ذلـك     ، ٣٦)    موافقة(بدرجة  
 فقـد أجـنب     ٨أمـا   ، وجوده متاماً ) ترفض (١٥و، على وجوده ) املوافقة

  ).بال أدري(
٦٧             هو نسبة املوافقات على وجود منكر اخلـضوع ولـني القـول 

وقد اتفـق احملتـسبون واحملتـسبات معهـن يف هـذا            ، بمع الرجال األجان  
  . من العينة٩٠الرأي إذ بلغت نسبة من وافقوا على وجود هذا املنكر 

  ):النشوز( ـ عدم طاعة الزوج ٢٩
على وجـود منكـر عـدم       ) بال أدري ( من العينة    ٣٢جاءت إجابة   

ـ (بينما جاءت املوافقة على وجـوده بدرجـة         ، )النشوز(طاعة الزوج    ة موافق
 ١٢أمـا   . ٣١مـن قبـل     ) موافقة(واملوافقة بدرجة   ، ١٣من قبل   ) جداً

ورمبـا يفـسر    . لوجـوده ) بالرفض التـام   (١٢و) بعدم املوافقة (فقد أجنب   



 

   

  
 

 

إحجام ثلث العينة عن االستجابة اإلجيابية باملوافقة أو عـدمها بـأن معظـم              
 احليـاة   الطالبات غري متزوجات وخربن الشخصية قليلة فيما يتعلـق بـأمور          

بينما خالفت عينة احملتسبني واحملتـسبات عينـة احملتـسب علـيهن            ، الزوجية
وإن كـان   ،  باملوافقة علـى وجـود هـذا املنكـر         ٧٧بذلك حيث أجاب    

٤٤من عينة احملتسب عليهن قد أجنب باملوافقة على ذلك .  
  : ـ إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات٣٠

 علـى وجـود منكـر إسـناد تربيـة       من العينة موافقتها  ٣٩أبدت  
وتـوافقهن يف هـذا الـرأي       ، )موافقة(األوالد للخادمات األجنبيات بدرجة     

، علـى وجـوده   ) عدم املوافقـة   (٩بينما ترى   ، ٣٥) موافقة جداً (بدرجة  
  ).بال أدري( أحجمن عن اإلجابة واكتفني ٧و،  فترفضه متاما١٠ًأما 

٧٤        د منكـر إسـناد تربيـة        من العينة أجنب باملوافقة علـى وجـو
وقد توافقـت بـذلك آرائهـن مـع آراء          . األوالد إىل اخلادمات األجنبيات   

عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة ولكن بنـسبة أكـرب بلغـت             
٩٣من العينة .  

  : ـ اإلعجاب بني الفتيات٣١
علـى وجـود    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٤ترى  

، ٢٧) موافقـة (وتؤيدهن يف ذلـك بدرجـة       ، عجاب بني الفتيات  منكر اإل 
. ١١وجـوده متامـاً     ) تـرفض (و، )بعدم املوافقـة  ( اإلجابة   ٦بينما ترى   



  

   
  

 

 

  ).بال أدري( فقد أجنب ٢أما 
كانت إجابة غالبية العينة باملوافقة علـى وجـود منكـر اإلعجـاب             

 وافقهـن علـى     وقـد ،  من العينة  ٨١بني الفتيات إذ بلغت نسبة املوافقات       
ذلك عينة احملتسبني واحملتسبات الـذين وافقـوا وبغالبيـة علـى وجـوده إذ             

  .٩٥بلغت نسبتهم 
  : ـ متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة٣٢

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٥٨أظهرت  
ن يف  وأيـد ، وجود منكر متابعة األفالم واملسلـسالت واـالت اهلابطـة         

علـى  ) عـدم املوافقـة    (٨بينما أظهرت   ، )موافقة( بدرجة   ٢٨هذا الرأي   
  ).بال أدري( أجنب ٢لوجوده و) الرفض التام (٤وجوده و

٨٦              من العينة أجنب باملوافقة على وجـود منكـر متابعـة األفـالم 
وقـد توافقـت آرائهـن مـع آراء عينـة           . واملسلسالت واالت اهلابطـة   

بات الذين أجـابوا باملوافقـة علـى وجـود هـذا املنكـر              احملتسبني واحملتس 
  . من العينة٩٣وبنسبة 

  : ـ متابعة القنوات الفضائية اهلابطة٣٣
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقـة بدرجـة        ٦١أجابت  

 ٢٩وأيـدن يف هـذا الـرأي        ، وجود منكر متابعة القنـوات الفـضائية      
، علـى وجـوده   ) م املوافقـة  بعـد  (٦بينمـا أجابـت     ، )موافقة(بدرجة  



 

   

  
 

 

  ).بال أدري( فقد أجنب ١أما ، ٣وجوده ) رفضت(و
٩٠            من العينة كانت إجابتهن باملوافقة على وجـود هـذا املنكـر  ،

وكان هذا هو رأي عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا وبأغلبيـة               
 مـن   ٩٦حيـث بلغـت نـسبتهم       ، كبرية باملوافقة على وجود هذا املنكر     

  .ةالعين
  : ـ مساع الغناء٣٤

علـى وجـود    ) موافقة جـداً  ( من العينة موافقتها بدرجة      ٦٠أبدت  
بينمـا  ، ٢٧) موافقـة (وأيدن يف وجود ذلك بدرجـة       ، منكر مساع الغناء  

  .لوجوده) بالرفض التام (٦و) بعدم املوافقة (٧خالفت هذا الرأي 
 مـن   ٨٧بلغت نسبة من وافقن على وجود منكـر مسـاع الغنـاء             

وقد وافقهن على هذا الـرأي عينـة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين              ، العينة
  . من العينة٩٧أجابوا باملوافقة وبنسبة أكرب بلغت 

  : ـ املعاكسات اهلاتفية٣٥
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٣٤أبدت  

 ٣٠وشـاركتهن يف هـذا الـرأي        ، وجود منكـر املعاكـسات اهلاتفيـة      
) الـرفض التـام    (١٨بينما أبـدت    ، )موافقة( على وجوده بدرجة     باملوافقة
بـال  ( فقـد أجـنب      ٩أمـا   ، على وجـوده  ) عدم املوافقة  (٩و، لوجوده

  ).أدري



  

   
  

 

 

٦٤             من العينة وافقن علـى وجـود منكـر املعاكـسات اهلاتفيـة  ،
ووافقهن على هذا الرأي عينة احملتسبني واحملتسبات الـذين أجـابوا باملوافقـة             

  .٨٩سبة أيضاً وبن
  : ـ عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج٣٦

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٢٧جاءت إجابة   
وأيـدن يف هـذا الـرأي       ، وجود منكر عالقة الفتاة بشاب قبـل الـزواج        

٢٦    موافقة( باملوافقة بدرجة( ،     ١٠بينما جاءت إجابـة)    بعـدم املوافقـة (
 فقـد اكـتفني     ١٨أمـا   . لوجـوده ) تـام بالرفض ال  (١٩على وجوده و  

  ).بال أدري(باإلجابة 
أكثر من نصف العينة أجنب باملوافقـة علـى وجـود منكـر عالقـة          

وقـد  ،  مـن العينـة    ٥٣حيث بلغـت نـسبتهن      ، الفتاة بشاب قبل الزواج   
توافقت آرائهن أيضاً مع آراء عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا              

  . من العينة٧٩رب بلغت باملوافقة ولكن بنسبة أك
  : ـ منكرات اإلنترنت ـ غرف الدردشة ـ٣٧

علـى وجـود    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٣٤ترى  
وتـشاطرهن الـرأي نفـسه بدرجـة        ، )غرف الدردشة (منكرات اإلنترنت   

عـدم  (و، ١٠وجـوده متامـاً     ) تـرفض (بينمـا   ،  من العينة  ٣١) موافقة(
  ).بال أدري( فقد أجنب ١٩أما . ٧على وجوده ) املوافقة



 

   

  
 

 

غـرف  (بلغت نسبة من وافقن علـى وجـود منكـرات اإلنترنـت            
وقد اتفقت آرائهـن مـع آراء عينـة احملتـسبني           ،  من العينة  ٦٥) الدردشة

  . من العينة٨٠واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة وبنسبة 



  

   
  

 

 

ــيهن    ــسب عل ــة احملت ــتالف آراء عين ــق أو اخ ــدى تواف م
وعينـة احملتـسبني واحملتـسبات حـول وجـود املنكـرات            ، )الطالبات(

  :األخالقية
وعينـة احملتـسبني    ، لقد اتفقت غالبية آراء عينـة احملتـسب علـيهن         

واحملتسبات حـول وجـود املنكـرات األخالقيـة التاليـة حيـث أجـابوا            
  :على وجودها) باملوافقة(

 .لبس املالبس الفاضحة أمام النساء  ـ ١

 .احملارملبس املالبس الفاضحة أمام   ـ ٢

 .كشف الوجه أمام الرجال األجانب  ـ ٣

 .التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع  ـ ٤

 .التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام  ـ ٥

 .لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة  ـ ٦

 .منص احلواجب  ـ ٧

 .التصوير  ـ ٨

 .التعطر أثناء اخلروج من املنـزل  ـ ٩

 .العالج عن األطباء الرجال لغري حاجة  ـ ١٠



 

   

  
 

 

 .يف األماكن املختلطةاخلروج إىل العمل   ـ ١١

 .الغيبة  ـ ١٢

 .النميمة  ـ ١٣

 .الكذب  ـ ١٤

 .التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة  ـ ١٥

 .التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف  ـ ١٦

 ).قصات الشعر واملشية(التشبه بالرجال يف اهليئة   ـ ١٧

 .االختالط بغري احملارم من األقارب  ـ ١٨

 .االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني  ـ ١٩

 .ألجانباالختالط بالرجال ا  ـ ٢٠

 .السفر بدون حمرم  ـ ٢١

 .السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة  ـ ٢٢

 .النظر إىل الرجال األجانب بشهوة  ـ ٢٣

 .الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه  ـ ٢٤

 .اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب  ـ ٢٥

 .إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات  ـ ٢٦



  

   
  

 

 

 .اإلعجاب بني الفتيات  ـ ٢٧

 .الت اهلابطةمتابعة األفالم واملسلسالت وا  ـ ٢٨

 .متابعة القنوات الفضائية  ـ ٢٩

 .مساع الغناء  ـ ٣٠

 .املعاكسات اهلاتفية  ـ ٣١

 .عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج  ـ ٣٢

 ).غرف الدردشة(منكرات اإلنترنت   ـ ٣٣

  
ويالحظ أن معظم املنكـرات األخالقيـة قـد اتفقـت فيهـا آراء              

ممـا يـدل علـى وجودهـا     ، احملتسب عليهن مـع احملتـسبني واحملتـسبات      
  . النساء يف العصر احلاضروانتشارها بني

وعينـة احملتـسبني   ، وقد اتفقت غالبية آراء عينـة احملتـسب علـيهن     
  :حول هذين املنكرين) بال أدري(واحملتسبات يف اإلجابة 

  . ـ تفليج األسنان١
  . ـ وشر األسنان٢

وعينـة احملتــسبني  ، وقـد اختلفـت آراء عينـة احملتـسب علـيهن     
  :واحملتسبات حول املنكرين اآلتيني



 

   

  
 

 

حيث جاء رأي احملتـسب علـيهن متذبـذباً         ، وصل الشعر بغريه    ـ ١
بينما احملتـسبون واحملتـسبات قـد أجـابوا         ، بني املوافقة والرفض  
 .باملوافقة على وجوده

حيث أحجمـت ثلـث العينـة عـن       ) النشوز(عدم طاعة الزوج      ـ ٢
بـال  (اإلجابة واختذن موقفاً حياديـاً متثـل باختيـارهن اإلجابـة            

،  قد أجـنب باملوافقـة علـى وجـوده         ٤٤وكانت نسبة   ). أدري
بينما عينة احملتسبني واحملتسبات قد أجاب أغلبـهم باملوافقـة علـى            

  . من العينة٧٧وجود هذا املنكر حيث بلغت نسبة املوافقني 



  

   
  

 

 

مدى اختالف آراء الطالبات حول وجود أصناف المنكرات التي قد تقع فیھا 
  لتعلیمیة باختالف المراحل االعصر الحاضرالنساء في 

  
  )٤٢(الجدول رقم 
  

أصناف 
  المنكرات

المرحلة 
االنحراف  المتوسط العدد التعلیمیة

 "ت"قیمة  المعیاري
القیمة 
االحتمال

 یة

متوسط 
 الفرق

 المنكرات  ٠٫٥٢ ٣٫٠٩ ١٥٠
  ٠٫٥٦  ٢٫٦٩  ١٥٠  الثانویة  العقدیة

٠٫٣٩ ٠٫٠٠٠ ٦٫٢٨٥ 

المنكرات  ٠٫٧٢ ٣٫١٨ ١٥٠ الجامعیة
  ٠٫٦٦  ٢٫٨١  ١٥٠  الثانویة  التعبدیة

٠٫٣٧ ٠٫٠٠٠ ٤٫٦٢٩ 

المنكرات  ٠٫٦٠ ٣٫٩٨ ١٥٠ الجامعیة
  ٠٫٧٥  ٣٫٠٤٨  ١٥٠  الثانویة  األخالقیة

٠٫٥١ ٠٫٠٠٠ ٦٫٤٢٢ 

  

أعـاله مـدى اخـتالف آراء الطالبـات         ) ٤٢(يوضح اجلدول رقم    
العـصر  وجود أصناف املنكرات الـيت قـد تقـع فيهـا الفتيـات يف               حول  
إلجيـاد الفـروق    " ت" وقد أظهر اختبـار      باختالف املراحل التعليمية   احلاضر

بني املرحلتني أنه توجد اختالفات وفـروق جوهريـة ذات داللـة إحـصائية      
إذ متيل الفروق لصاحل طالبات اجلامعة عنـد مـستوى القيمـة االحتماليـة              

يف اآلراء حول مجيـع أصـناف املنكـرات مـن عقديـة وتعبديـة        ) ٠٠٠(
  .وأخالقية



 

   

  
 

 

  

 )٤٣(الجدول رقم 

 في العصر الحاضر النساءالترتیب التنازلي للمنكرات العقدیة التي قد تقع فیھا 
 بحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وفقا آلراء الطالبات

  

المتوسط  المنكرات العقدیة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 األول ١٫١٢ ٣٫٩٦ )مثل عید الحب(التشبھ بالكفار في أعیادھم  ١

االستھزاء والسخریة بالصالحین والصالحات  ٢
 في لباسھم أو ھیئتھم

 الثالث ١٫٢٧ ٣٫٧١

 الرابع ١٫١٨ ٣٫٢٩ )التشاؤم بشئ معین(التطیر  ٣

عراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب اإل ٤
 وجوبا عینیا

 الخامس ١٫٣٤ ٣٫٢٥

 أو القرآنالھزل بشئ فیھ ذكر اهللا تعالى أو  ٥
الرسول صلى اهللا علیھ وسلم بقصد إضحاك 

 السادس ١٫٢٤ ٣٫٢٢

الجزع عند المصائب بالنیاحة وضرب الوجوه  ٦
 والتذمر من قضاء اهللا تعالى

 السابع ١٫٢٨ ٣٫٢

 الثامن ١٫٣٠ ٢٫٩٩ تصدیق المنجمین ومتابعة األبراج ٧

مشاركة الكفار في أعیادھم بحضورھا أو  ٨
 ھاالتھنئة ب

 التاسع ١٫١٣ ٢٫٩١

 العاشر ١٫١٣ ٢٫٨٦ الحلف بغیر اهللا ٩

 حادي عشرال ١٫١٩ ٢٫٧١ الذھاب إلى السحرة والمشعوذین والكھنة ١٠

 ثاني عشرال ١٫٠٢ ٢٫٤٦ تعلیق التمائم ١١

 ثالث عشرال ٠٫٦٨ ٢٫٢ التوسل بجاه األنبیاء والصالحین ١٢

 رابع عشرال ٠٫٥٩ ٢٫١٦ الذبح لغیر اهللا ١٣



  

   
  

 

 

المتوسط  المنكرات العقدیة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 خامس عشرال ٠٫٦٣ ٢٫١٥ االستغاثة ودعاء غیر اهللا ١٤

 سادس عشرال ٠٫٧٢ ٢٫١١ زیارة المقابر وشد الرحال إلیھا ١٥

 سابع عشرال ٠٫٥٣ ٢٫٠٩ الغلو في قبور الصالحین ١٦

  



 

   

  
 

 

 العصر احلاضرالترتيب التنازيل للمنكرات العقدية اليت قد تقع فيها النساء يف 
  اف املعياري وفقا آلراء الطالباتحبسب املتوسط احلسايب واالحنر

  
أعاله الترتيب التنازيل للمنكرات العقدية اليت      ) ٤٣(يوضح اجلدول رقم    

 حسب آراء الطالبات وجـاءت النتـائج        العصر احلاضر قد تقع فيها النساء يف      
  :كالتايل

انقسمت آراء الطالبات حول وجود املنكرات العقدية إىل فئتني حيـث           
وجاءت ) موافقة(افقتها على وجود تلك املنكرات بدرجة       أبدت الفئة األوىل مو   

، ورمبا يعود ارتفـاع     )مثل عيد احلب  (التشبه بالكفار يف أعيادهم     : أول القائمة 
نسبة املوافقة على انتشار هذا املنكر إىل وسائل االتصال احلديثة وحماولة الفتيات            

ت هذا املنكـر    وتل. تقليد ما هو موجود يف اتمعات األخرى بدعوى التحضر        
  :املنكرات التالية

           االستهزاء والسخرية بالـصاحلني والـصاحلات يف لباسـهم أو
 .هيئتهم

  معنيءالتشاؤم بشي(التطري .( 

 ًاإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوبا عينيا. 

  فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرآن الكرمي أو الرسول صلى     ءاهلزل بشي 
 .اهللا عليه وسلم



  

   
  

 

 

    املصائب بالنياحة وضرب الوجوه والتذمر من قضاء       اجلزع عند
 .اهللا تعاىل

لوجـود  ) الـرفض التـام   (أو  ) بعدم املوافقة (وجاءت آراء الفئة الثانية     
 :املنكرات العقدية التالية

 تصديق املنجمني ومتابعة األبراج. 

 ا مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة. 

 احللف بغري اهللا. 

  السحرة واملشعوذين والكهنةالذهاب إىل. 

 تعليق التمائم. 

 التوسل جباه األنبياء والصاحلني. 

 الذبح لغري اهللا. 

 االستغاثة ودعاء غري اهللا. 

 زيارة املقابر وشد الرحال إليها. 

 الغلو يف قبور الصاحلني. 

  
عـدم  (يالحظ أن املنكرات العقدية اليت حازت على أعلى درجة مـن            



 

   

  
 

 

هي تلك املتعلقة بالتوحيد، وجاء رفـض املظـاهر         ) مالرفض التا (أو  ) املوافقة
، كالغلو يف قبور الـصاحلني    ) عدم املوافقة (الشركية حائزاً على أعلى درجات      

ورمبا يعود السبب يف هذا الرفض إضـافة إىل         . وزيارة املقابر وشد الرحال إليها    
ي إىل  من األضرحة والوسائل اليت تؤد    اململكة  التربية اإلسالمية الصحيحة خللو     

تفشي هذه الظاهرة، مث تلتها املنكرات املتعلقة باخلرافات العالجية واليت هي بال            
شك قدح يف التوحيد مثل تعليق التمائم بقصد احلماية مـن العـني واحلـسد               
وغريها، والذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة بقصد العالج من كثري من           

  .األمراض واألوهام
ي النساء مبخاطر تلك املنكـرات وأثرهـا يف         ويدل هذا الرفض إىل وع    

زعزعة العقيدة وهذا مؤشر جيد على أن الطالبات يتمتعن بعقيدة صافية حبمـد             
وهذا ناتج عن التربية القومية واملناهج السليمة اليت زرعت عقيدة التوحيـد            . اهللا

  .الصحيحة يف نفوس الطالبات منذ املراحل االبتدائية للتعليم



  

   
  

 

 

  

 )٤٤(الجدول رقم 

 في العصر الحاضر النساءالترتیب التنازلي للمنكرات التعبدیة التي قد تقع فیھا 
 بحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وفقا آلراء الطالبات

  

المتوسط  المنكرات التعبدیة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 األول ١٫١٤ ٤٫٠٦ عدم الخشوع والطمأنینة في الصالة ١

 الثاني ١٫٠٩ ٤٫٠٤ تأخیر الصالة عن وقتھا ٢

عدم حفظ الصیام من األشیاء المحرمة  ٣
 الثالث ١٫١٨ ٤٫٠١ كالغیبة والنمیمة

 الرابع ١٫٤٩ ٣٫٢٤ تأخیر الحج دون عذر  ٤

 الخامس ١٫٤٩ ٣٫٢٤ مزاحمة الرجال في الطواف والرمي وغیرھا ٥

 سادسال ١٫٤٥ ٣٫٢٣ المزاحمة عند تقبیل الحجر األسود ٦

خیر قضاء الصیام دون عذر إلى رمضان أت ٧
 السابع ١٫٢٨ ٣٫١٦ آخر 

 الثامن ١٫٢١ ٣٫٠٠ ترك الصالة ٨

 التاسع ١٫٤١ ٢٫٩٧ لبس النقاب والقفازین حال اإلحرام  ٩

تأخیر االغتسال من الحیض أو النفاس مما  ١٠
 العاشر ١٫٤٤ ٢٫٩١ یترتب علیھ فوات بعض الصلوات

 حادي عشرال ١٫٢٢ ٢٫٦٨ م الفائتعدم قضاء الصیا ١١

 ثاني عشرال ١٫٣٣ ٢٫٥٤ راعین عند الوضوءذعدم غسل الكفین مع ال ١٢



 

   

  
 

 

المتوسط  المنكرات التعبدیة م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 ثالث عشرال ٠٫٩٨ ٢٫٤٣ ترك الصیام ١٣

 رابع عشرال ٢٫٧٧ ٢٫٣٦ عدم إخراج زكاة المال ١٤

تأخیر االغتسال من الجنابة مما یترتب علیھ  ١٥
 رخامس عشال ١٫٢٩ ٢٫٠١ فوات بعض الصلوات

 سادس عشرال ١٫١٥ ١٫٩٩ الطواف دون طھارة ١٦

  



  

   
  

 

 

العصر الترتيب التنازيل للمنكرات التعبدية اليت قد تقع فيها النساء يف 
   حبسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آلراء الطالباتاحلاضر

أعاله الترتيب التنازيل للمنكرات التعبدية اليت      ) ٤٤(يوضح اجلدول رقم    
 حسب آراء الطالبات وقد انقـسمت آراء  العصر احلاضرفيها النساء يف    قد تقع   

  :الطالبات إىل ثالث فئات
فئة ترى املوافقة بدرجة كبرية على وجود املنكـرات التعبديـة             -أ 

 :التالية وسط الفتيات

 عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة. 

 تأخري الصالة عن وقتها. 

 غيبة والنميمةعدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كال. 

 
 :فئة ترى املوافقة على وجود املنكرات التالية  -ب 

 تأخري احلج دون عذر. 

 مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها. 

 املزامحة عند تقبيل احلجر األسود. 

 تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر. 

 ترك الصالة. 



 

   

  
 

 

بـني  على وجود املنكـرات التاليـة       ) عدم املوافقة ( فئة ترى   -ج 
 :الفتيات

 لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام. 

        تأخري االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتب عليه فـوات
 .بعض الصلوات

 عدم قضاء الصيام الفائت. 

 عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء. 

 ترك الصيام. 

 عدم إخراج زكاة املال. 

        بعـض  تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليـه فـوات 
 .الصلوات

 الطواف دون طهارة. 

  
يالحظ من الترتيب أعاله أن املنكرات اليت حازت على أعلى درجـات       
املوافقة هي تلك املنكرات املتعلقة بالتساهل والتفريط يف أداء العبادات مثل عدم            
اخلشوع يف الصالة وتأخري الصالة عن وقتها، وعدم حفظ الصيام من احملرمات،            

  .ة ويصدقها الواقعوهي منكرات مشاهد



  

   
  

 

 

) الـرفض التـام   (أو  ) عدم املوافقـة  (بينما جند أن املنكرات اليت حازت على        
لوجودها هي تلك اليت ال توجد لدى الطالبات خربة كبرية ا أو رمبـا عـدم                
االنتباه ألحكامها الفقهية مثل الطواف دون طهارة، أو عدم إخـراج الزكـاة،        

ويهن، ورمبا ال توجد بينهن من هلا مال        حيث أن معظم الطالبات يعتمدن على ذ      
على وجود هـذا    ) بعدم املوافقة (خاص ا جتب فيه الزكاة هلذا جاءت اإلجابة         

  .املنكر وسط الطالبات



 

   

  
 

 

  

 )٤٥(الجدول رقم 

 في العصر النساءالترتیب التنازلي للمنكرات األخالقیة التي قد تقع فیھا 
  آلراء الطالباتمعیاري وفقًاالحاضر بحسب المتوسط الحسابي واالنحراف ال

  

المتوسط   المنكرات األخالقیة  م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 األول ٠٫٦٨ ٤٫٥٢ التصویر ١

 الثالث ٠٫٧٩ ٤٫٤٧ متابعة القنوات الفضائیة ٢

 الرابع ٠٫٨٧ ٤٫٤٢ سماع الغناء ٣

متابعة األفالم والمسلسالت والمجالت  ٤
 امسالخ ٠٫٩٦ ٤٫٣٤ الھابطة

 السادس ٠٫٩٤ ٤٫٣٣ والطرحة التي فیھا زینةلبس العباءة  ٥

 السابع ٠٫٨٨ ٤٫٣٣ لبس المالبس الفاضحة أمام النساء  ٦

 التاسع ١٫٠٠ ٤٫٢٥ الغیبة ٧

التساھل بغطاء الوجھ بلبس النقاب  ٨
 العاشر ١٫٠٣ ٤٫٢٣ الواسع

 حادي عشرال ١٫٠٥ ٤٫٢١ وصل الشعر بغیره ٩

قصات ( في الھیئة التشبھ بالرجال ١٠
 ثالث عشرال ١٫٠٦ ٤٫١٥ )الشعر والمشیة

 رابع عشرال ١٫٠٩ ٤٫١٤ الكذب  ١١



  

   
  

 

 

المتوسط   المنكرات األخالقیة  م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 خامس عشرال ١٫١٠ ٤٫١٣ نمص الحواجب ١٢

 سادس عشرال ١٫٠٨ ٤٫١٢ النمیمة ١٣

١٤ 
التساھل بغطاء الوجھ بوضع اللثام 

وضع جزء من غطاء الوجھ على الفم (
 )نف فقطواأل

 سابع عشرال ١٫١٢ ٤٫٠٥

 ثامن عشرال ١٫٢٦ ٤٫٠٠ التشبھ بالكافرات في عادات الزواج ١٥

 تاسع عشرال ١٫٠٩ ٣٫٩٨ التعطر أثناء الخروج من المنزل ١٦

 عشرونال ٢٫٦٣ ٣٫٩٧إسناد تربیة األوالد للخادمات األجنبیات  ١٧

الركوب مع سائق غیر محرم والخلوة  ١٨
الحادي  ١٫١٨ ٣٫٨٧ معھ

 والعشرون

الثاني  ١٫٢٧ ٣٫٦٩  الفاضحة أمام المحارملبس المالبس ١٩
 والعشرون

الخضوع ولین القول مع الرجال  ٢٠
الثالث  ١٫٢٦ ٣٫٦٨ األجانب

 والعشرون

الرابع  ١٫٣٨ ٣٫٦٢ السفر إلى بالد الكفار لغیر الحاجة ٢١
 والعشرون

الخامس  ١٫٣٥ ٣٫٦١ المعاكسات الھاتفیة ٢٢
 والعشرون

السادس  ١٫٣٩ ٣٫٥١  لغیر الحاجةالعالج عند األطباء الرجال ٢٣
 والعشرون

السابع  ١٫٥٠ ٣٫٥٠ )غرف الدردشة(منكرات اإلنترنت  ٢٤



 

   

  
 

 

المتوسط   المنكرات األخالقیة  م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 والعشرون

الثامن  ١٫٢٣ ٣٫٣٦ كشف الوجھ أمام الرجال األجانب ٢٥
 والعشرون

االختالط بغیر المحارم من الخدم  ٢٦
التاسع  ١٫٣٠ ٣٫٣١ والسائقین

 والعشرون

 الثالثون ١٫٣٢ ٣٫٢٨ السفر بدون محرم ٢٧

الحادي  ١٫٤٨ ٣٫٢٥ عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج ٢٨
 والثالثون

الثاني  ١٫٣١ ٣٫١٨ االختالط بغیر المحارم من األقارب ٢٩
 والثالثون

الثالث  ١٫٣٩ ٣٫٠٠ الخروج إلى العمل في األماكن المختلطة ٣٠
 والثالثون

 الرابع ١٫٥٣ ٢٫٩٧ بشھوةالنظر إلى الرجال األجانب  ٣١
 والثالثون

الخامس  ١٫٢٦ ٢٫٩٢ االختالط بالرجال األجانب ٣٢
 والثالثون

السادس  ١٫٤٩ ٢٫٨٢ )النشوز(عدم طاعة الزوج  ٣٣
 والثالثون

السابع  ١٫٤١ ٢٫٧٩ وصل الشعر بغیره ٣٤
 والثالثون

الثامن  ١٫٢٥ ٢٫٤٠ تفلیج األسنان ٣٥
 والثالثون

التاسع  ١٫٢٥ ٢٫٠٣ وشر األسنان  ٣٦
 نوالثالثو



  

   
  

 

 

العصر الترتيب التنازيل للمنكرات األخالقية اليت قد تقع فيها النساء يف 
   حبسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالباتاحلاضر
  

أعاله الترتيب التنازيل للمنكرات األخالقيـة      ) ٤٥(يوضح اجلدول رقم    
ات وقد انقسمت آراء     حسب آراء الطالب   العصر احلاضر اليت تقع فيها النساء يف      

  :الطالبات إىل ثالث فئات كما يلي
 فئة ترى املوافقة بدرجة كبرية على وجود املنكرات األخالقيـة التاليـة     -أ

 :وسط الفتيات

 التصوير. 

 متابعة القنوات الفضائية. 

 مساع األغاين. 

 الت اهلابطةمتابعة األفالم واملسلسالت وا. 

 نةلبس العباءة والطرحة اليت فيها زي. 

 لبس املالبس الفاضحة أمام الفتيات. 

 الغيبة. 

 التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع. 

 التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة. 



 

   

  
 

 

 اإلعجاب بني الفتيات. 

  مثل قصات الشعر واملشية(التشبه بالرجال يف اهليئة.( 

 الكذب. 

 منص احلواجب. 

 النميمة.  
       وضع جزء مـن غطـاء      (التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام

 ).الوجه على الفم واألنف فقط

 التشبه بالكافرات يف عادات الزواج. 

 


 

 التعطر أثناء اخلروج من املنـزل.  
 بياتإسناد تربية األوالد للخادمات األجن. 

 الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه. 

 لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم. 

 اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب. 

 السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة. 



  

   
  

 

 

 املعاكسات اهلاتفية. 

 العالج عند األطباء الرجال لغري حاجة. 

  غرف الدردشة(منكرات اإلنترنت.(  
 األجانبكشف الوجه أمام الرجال . 

 االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني. 

 السفر بدون حمرم. 

 عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج. 

 االختالط بغري احملارم من األقارب. 

 اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة. 

  
على وجود املنكـرات التاليـة وسـط      ) عدم املوافقة (فئة ترى   - ج

  :العصر احلاضرالفتيات يف 
  إىل الرجال األجانب بشهوةالنظر. 

  النشوز(عدم طاعة الزوج.( 

 وصل الشعر بغريه. 

 تفليج األسنان. 



 

   

  
 

 

 وشر األسنان. 

  
يالحظ من الترتيب أعاله أن معظم املنكرات اليت حازت علـى أعلـى       
درجات املوافقة هي تلك املنكرات املتعلقة باللباس أو مبـا ينـشر يف وسـائل               

تشبه واحملاكاة والتقليد األعمى، ورمبـا يكـون        اإلعالم واالتصال، واملتعلقة بال   
سبب انتشارها بني الفتيات حداثة السن والرغبة يف الظهور بتقليد اآلخرين من            
املشاهري رجاال ونساء يف شىت ااالت وذلك إشباعاً لبعض الرغبات لدى الكثري   

 مع مالحظة أن مل ينضجن بعد وهن يغادرن طور املراهقة وهـي       . من الفتيات 
  .مرحلة حتقيق الذات لدى اإلنسان

) عدم املوافقـة  (أما املنكرات اليت حازت على أعلى درجات الرفض أو          
  .على وجودها فتشمل تلك املتعلقة بزينة الفم والنشوز ووصل الشعر بغريه

  



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

  

 )٤٦(الجدول رقم 
نھا من أسباب أألسباب التي یتوقع آراء الطالبات حول ا

  في العصر الحاضرالنساءمنكرات 
  

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  اتماًم

 أسباب المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

الجھل بالحكم  ١
 ١٠٠ ٢٩٥ ٨ ٢٣ ٢١ ٦١ ٢٣ ٦٧ ٢٩ ٨٨ ١٩ ٥٦ الشرعي

تھاون الوالدین  ٢
 ١٠٠ ٢٩٨ ٥ ١٦ ٥ ١٥ ٩ ٢٦ ٣٨ ١١٢ ٤٣ ١٢٩ دھمبتربیة أوال

تھاون الوالدین  ٣
 ١٠٠ ٢٩٨ ٢ ٧ ٣ ٩ ٦ ١٨ ٣٩ ١١٧ ٥٠ ١٤٧ بمتابعة أوالدھم 

وجود المنكر في  ٤
 ١٠٠ ٣٠٠ ٢ ٥ ٣ ١٠ ٥ ١٤ ٤١ ١٢٤ ٤٩ ١٤٧ البیت

ضعف القدوة في  ٥
 ١٠٠ ٢٩٩ ٥ ١٦ ٧ ٢١ ١١ ٣٣ ٣٩ ١١٧ ٣٨ ١١٢ الوالدین أو أحدھما

٦ 
م ووجود طالق األ

البنت عند زوجة 
 أبیھا

١٠٠ ٢٩٩ ١٩ ٥٧ ٦ ١٩ ١٣ ٣٨ ٤٢ ١٢٤ ٢٠ ٦١ 

االختالف بین  ٧
 ١٠٠ ٢٩٢ ١٤ ٤١ ٥ ١٤ ١٠ ٢٨ ٤١ ١٢١ ٣٠ ٨٨ الوالدین

ضعف العالقة بین  ٨
 ١٠٠ ٢٩٩ ٦ ١٨ ٦ ١٨ ٩ ٢٧ ٣٦ ١٠٨ ٤٣ ١٢٨ البنت ووالدتھا

وجود الجوال عند  ٩
 ١٠٠ ٢٩٧ ٧ ٢٠ ١٤ ٤١ ١٩ ٥٦ ٢٩ ٨٨ ٣١ ٩٢ الفتاة 

١٠ 
ضعف مستوى 
التعلیم لدى 

الوالدین أو أحدھما 
١٠٠ ٢٩٧ ١٠ ٣١ ٢٣ ٦٨ ٢٤ ٧٢ ٢٥ ٧٤ ١٨ ٥٢ 



  

   
  

 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  اتماًم

 أسباب المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

ضعف القدوة في  ١١
 ١٠٠ ٢٩٨ ٩ ٢٨ ١٣ ٣٨ ١٥ ٤٤ ٣٥ ١٠٥ ٢٨ ٨٣ المدرسة

١٢ 
عدم اھتمام 

المدرسة بمالحظة 
 الطالبة

١٠٠ ٣٠٠ ٧ ٢٢ ١١ ٣٤ ١٩ ٥٧ ٣٧ ١١١ ٢٦ ٧٦ 

 ١٠٠ ٢٩٩ ١ ٢ ٤ ١٣ ٣ ١٠ ٢٤ ٧٢ ٦٨ ٢٠٢ صدیقات السوء ١٣

 ١٠٠ ٢٩٩ ٢ ٦ ٢ ٥ ٦ ١٨ ٢٧ ٨٠ ٦٣ ١٩٠ عالم وسائل اإل ١٤

 ١٠٠ ٣٠٠ ١ ٣ ٤ ١٣ ٤ ١٢ ٢٤ ٧١ ٦٧ ٢٠١ القنوات الفضائیة ١٥

 ١٠٠ ٢٩٩ ٣ ٩ ٤ ١١ ٧ ٢٠ ٢٩ ٨٨ ٥٧ ١٧١ اإلنترنت  ١٦

 ١٠٠ ٢٩٧ ١١ ٣٢ ٦ ١٨ ٩ ٢٨ ٣١ ٩٣ ٤٣ ١٢٦ السفر إلى الخارج ١٧

لسائق في وجود ا ١٨
 ١٠٠ ٣٠٠ ١٢ ٣٧ ١١ ٣٢ ٢٣ ٦٨ ٢٩ ٨٩ ٢٥ ٧٤ البیت

وجود الخادمة في  ١٩
 ١٠٠ ٢٩٨ ٩ ٢٨ ١٨ ٥٣ ٢٩ ٨٧ ٢٤ ٧١ ٢٠ ٥٩ البیت

متابعة مجالت  ٢٠
 ١٠٠ ٢٩٩ ٥ ١٤ ٩ ٢٨ ١٧ ٥٢ ٣٣ ٩٨ ٣٦ ١٠٧ األزیاء

 ١٠٠ ٢٩٩ ٤ ١٢ ١١ ٣٤ ١٨ ٥٣ ٣٥ ١٠٥ ٣٢ ٩٥ مدن المالھي ٢١

٢٢ 
محالت بیع 

لمخالفة العباءات ا
 للشرع

١٠٠ ٢٩٤ ٤ ١٢ ٧ ٢١ ١١ ٣١ ٣٦ ١٠٦ ٤٢ ١٢٤ 

٢٣ 
المشاغل النسائیة 
ومحالت تصفیف 

 )الكوافیر(الشعر 
١٠٠ ٢٩٤ ٥ ١٥ ١١ ٣٣ ١٨ ٥٤ ٣٢ ٩٣ ٣٤ ٩٩ 



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  اتماًم

 أسباب المنكرات م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

 ١٠٠ ٢٩٦ ١٣ ٣٧ ٥ ١٤ ٧ ٢٢ ٤١ ١٢١ ٣٤ ١٠٢ البیئة ٢٤

ضعف الوازع  ٢٥
 ١٠٠ ٢٩٨ ٧ ٢٢ ٢ ٦ ٣ ١٠ ٣٤ ١٠١ ٥٤ ١٥٩ الدیني

 ١٠٠ ٣٠٠ ١٣ ٣٩ ١٠ ٣٠ ١٥ ٤٥ ٢٩ ٨٨ ٣٣ ٩٨ سن الزواجتأخر  ٢٦

كثرة الخروج إلى  ٢٧
 ١٠٠ ٣٠٠ ٣ ٩ ٧ ٢١ ١٤ ٤٣ ٣٣ ٩٩ ٤٣ ١٢٨ األسواق

 ١٠٠ ٢٩٩ ٣ ٩ ٦ ١٩ ١٦ ٤٨ ٣٤ ١٠١ ٤١ ١٢٢ )الغنى(توفر المادة  ٢٨

 ١٠٠ ٢٩٥ ٢٠ ٥٩ ٢٢ ٦٤ ٣١ ٩١ ٢١ ٦٢ ٦ ١٩ الفقر ٢٩

  



  

   
  

 

 

ـ         رات النـساء يف العـصر      من أجل التوصل إىل معرفة أسـباب منك
والـيت  ، احلاضر فقد مت طرح عدد من العبارات على عينة احملتـسب علـيهن            

وذلـك مـن أجـل      ، سبق ومت طرحها على عينـة احملتـسبني واحملتـسبات         
الوصول إىل معرفة األسباب احلقيقيـة الـيت قـد تكـون مـؤثرة يف فعـل                 

ء أعـاله يوضـح آرا    ) ٤٦(واجلـدول رقـم     ، احملتسب عليهن للمنكـرات   
  :الطالبات حول تلك األسباب وقد جاءت النتائج كالتايل

  : ـ اجلهل باحلكم الشرعي١
علـى أن   ) موافقـة ( من الطالبات موافقتـهن بدرجـة        ٢٩أبدت  

وتـوافقهن علـى    ، اجلهل باحلكم الشرعي يعد سبباً من أسـباب املنكـرات         
عـدم   (٢٣بينمـا أبـدت     ، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ١٩الرأي نفسه   

ــة ــاً (٢١و، )املوافق ــضن متام ــباب  ) رف ــن أس ــبباً م ــون س أن يك
  ).بال أدري( باإلجابة ٨واكتفت ،املنكرات

إذ بلغـت نـسبة مـن       ، كانت نسبة املوافقات والرافضات متقاربـة     
وافقن على أن اجلهل باحلكم الشرعي يعد سـبباً مـن أسـباب املنكـرات                

٤٨ ،   ٤٤بينما الرافضات   عينـة  وقد كـان أعـضاء      ،  وهي نسبة مرتفعة
 عـد اجلهـل بـاحلكم الـشرعي         ٣٤احملتسبني واحملتسبات قد رفض منهم      

 منهم وافقوا على عده سبباً من أسـباب منكـرات النـساء             ٦٥بينما  ، سبباً
  .يف العصر احلاضر



 

   

  
 

 

هـو كمـا ذكـرت    ، وقد يكون السبب يف هذا التبـاين يف الـرأي        
، حملتـسبات سابقاً يف مبحث أسباب منكرات النساء وفـق آراء احملتـسبني وا           

أنه قد يكون بسبب انتشار العلم ووسائله يف هذا العـصر حبيـث ال يعـذر                
وإمنا قد يعد إعراضـاً عـن تعلـم العلـم الـشرعي الواجـب               ، أحد جبهل 

  .وجوباً عينياً
  : ـ اون الوالدين بتربية أوالدهم٢

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٤٣جاءت إجابة   
، دين بتربية أوالدهم هـو أحـد أسـباب منكـرات النـساء            أن اون الوال  

بينمـا ختـالفهم الـرأي      ، )موافقـة ( بدرجة   ٣٨وتوافقهم يف الرأي نفسه     
٩)  بعدم املوافقة( ،٥و)    بـالرفض التـام( ،   ٥أمـا      فقـد أجـنب )  بـال

  ).أدري
٨١             اون الوالـدين بتربيـة أوالدهـم هي نسبة املوافقات على أن 

وقـد اتفـق معهـن      ، منكرات النساء يف العصر احلاضر    يعد سبباً من أسباب     
عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقـة وبأغلبيـة كـبرية بلغـت             

٩٧من العينة يف عده سبباً مؤثراً من أسباب املنكرات .  
  : ـ اون الوالدين مبتابعة أوالدهم٣

 ـاون   علـى أن  ) موافقة جـداً  ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٠ترى  
وتؤيـدهن يف   ، الوالدين مبتابعة أوالدهم يعد أحد أسباب منكـرات النـساء         



  

   
  

 

 

 ٣و، )عـدم املوافقـة   (٦بينمـا تـرى   ، )موافقة( بدرجة ٣٩هذا الرأي  
  ).بال أدري( فاكتفني ٢أما ، )الرفض التام(

لقد أجابت غالبية العينة باملوافقة علـى أن ـاون الوالـدين مبتابعـة              
إذ ، اً من أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر            أوالدهم يعد سبب  

وكانت عينة احملتسبني واحملتـسبات قـد وافقـوا أيـضاً           . ٨٩بلغت النسبة   
على عد هذا السبب سبباً مؤثراً من أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر                

  . من العينة٩٧إذ بلغت نسبة املوافقني ، احلاضر
  : ـ وجود املنكر يف البيت٤

علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينـة بدرجـة       ٤٩ جاءت موافقة 
وأيـدن يف هـذا الـرأي       ، وجود املنكر يف البيت هو أحد أسباب املنكرات       

٤١   عـدم املوافقـة   (بينما جاءت   ، )موافقة( بدرجة (   ٥مـن ،و)  الـرفض
  ).بال أدري( فقد أجنب ٢أما  ،  فقط من العينة٣من ) التام

٩٠      ـ ى أن وجـود منكـر يف البيـت          من العينة أبدين موافقتهن عل
واتفقـن ـذا الـرأي مـع عينـة احملتـسبني           ، هو أحد أسباب املنكـرات    

واحملتسبات الذين أيدوا يف كون هذا السبب من أسـباب منكـرات النـساء              
  . من العينة٩٥وبنسبة بلغت   ، يف العصر احلاضر

  : ـ ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها٥
علـى  ) موافقـة جـداً   (تهن بدرجـة     من الطالبات موافق   ٣٨أبدت  



 

   

  
 

 

، أن ضعف القدوة يف الوالدين أو أحـدمها هـو أحـد أسـباب املنكـرات               
عـدم   (١١بينمـا أبـدت     ، )موافقة( بدرجة   ٣٩وشاركتهن الرأي نفسه    

بـال  ( فقـد أجـنب      ٥أمـا   ، )رفضنه متامـاً   (٧و، على ذلك ) موافقتهن
  ).أدري

والـدين أو   بلغت نـسبة املوافقـات يف عـد ضـعف القـدوة يف ال             
 مـن   ٧٧أحدمها سبب من أسباب منكرات النـساء يف العـصر احلاضـر             

وقد اتفقن يف هذا الرأي مـع عينـة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين               ، العينة
  .٩٣أجابوا باملوافقة وبنسبة 

  : ـ طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها٦
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٢٠جاءت إجابة   

أن طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها يعد أحـد أسـباب منكـرات               
بينمـا ذهبـت    ، )موافقـة ( بدرجـة    ٤٢وتشاطرهن الرأي نفسه    ، الفتيات

١٣   عدم املوافقة ( إىل( ،٦و   إىل ) ١٩أمـا   ، )الرفض التام     فقـد اكتفـت 
  ).بال أدري(

٦٢               هي نسبة من يوافقن علـى أن طـالق األم ووجـود البنـت 
وقـد اتفقـت معهـن      ، عند زوجة أبيها يعد سبباً من أسباب منكرات النساء        

 مـن   ٧٢يف هذا الرأي عينة احملتسبني واحملتسبات الـذين وافقـوا وبنـسبة             
  .العينة



  

   
  

 

 

  : ـ االختالف بني الوالدين٧
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات املوافقة بدرجـة       ٣٠ترى  

وأيـدن  ،  املنكرات لـدى النـساء     االختالف بني الوالدين يعد أحد أسباب     
) عـدم املوافقـة    (١٠بينمـا تـرى     ، )موافقة( بدرجة   ٤١يف هذا الرأي    

  ).بال أدري( فقد أجنب ١٤و أما )يرفضنه متاماً (٥و، على ذلك
بلغت نسبة املوافقات على أن االختالف بـني الوالـدين يعـد سـبباً       

 معهـن يف هـذا      وقـد اتفـق   ،  من العينـة   ٧١من أسباب منكرات النساء     
  . من أفراد العينة٨٧الرأي احملتسبون واحملتسبات الذين وافقوا وبنسبة 

  : ـ ضعف العالقة بني البنت ووالدا٨
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات باملوافقة بدرجـة       ٤٣أجابت  

أن ضعف العالقة بني البنت ووالدا يعد أحـد أسـباب املنكـرات لـدى               
بينمـا أظهـرت    ، )موافقـة ( بدرجـة    ٣٦ا الرأي   وأيدن يف هذ  ، الفتيات

٩) عدم املوافقة( ،٦و) الرفض التام( ،٦و أجنب )بال أدري.(  
بلغت نسبة املوافقات على أن ضعف العالقة بـني البنـت ووالـدا             

وقد اتفقـن يف هـذا الـرأي        .  من العينة  ٧٩يعد سبباً من أسباب املنكرات      
 مـن  ٩٤ن أجـابوا باملوافقـة وبنـسبة    مع عينة احملتسبني واحملتسبات الـذي   

  .العينة
  



 

   

  
 

 

  : ـ وجود اجلوال عند الفتاة٩
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٣١أبدت  

، وجود اجلوال عند الفتـاة يعـد أحـد أسـباب املنكـرات بـني النـساء                
عـدم   (١٩بينمـا أبـدت     ، )موافقـة ( بدرجـة    ٢٩وشاركتهن الرأي   

بـال  ( باإلجابـة  ٧واكتفـت  ، )يرفضنه متامـاً  (١٤ و ،على ذلك ) املوافقة
  ).أدري

٦٠               من الطالبات وافقن على أن وجود اجلوال عنـد الفتـاة يعـد  
وقد اتفق أيـضاً احملتـسبون واحملتـسبات        ، أحد أسباب املنكرات عند النساء    

  . من العينة٨٨معهن يف هذا الرأي وبنسبة 
  : أحدمها ـ ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو١٠

علـى أن ضـعف مـستوى       ) عدم املوافقة ( من الطالبات    ٢٤ترى  
، التعليم لدى الوالدين هو أحـد أسـباب وجـود املنكـرات بـني النـساء         

 ١٨بينمـا رأت املوافقـة      ، )برفض ذلـك متامـاً     (٢٣وشاركتهن الرأي   
 فقـد فـضلت     ١٠أمـا   ، )موافقـة ( بدرجة   ٢٥و، )موافقة جداً (بدرجة  
  ).ريبال أد(اإلجابة 

٤٧              من الطالبات يرفضن عـد ضـعف مـستوى التعلـيم لـدى 
وهـذه النـسبة    . الوالدين أو أحدمها من أسباب املنكـرات لـدى النـساء          

قريبة ممن أيدوا هذا الرأي من عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا               



  

   
  

 

 

  . من العينة٥٠بعدم املوافقة أيضاً بنسبة 
  : ـ ضعف القدوة يف املدرسة١١

) موافقـة جـداً  ( من العينـة باملوافقـة بدرجـة        ٢٨وافقة  جاءت م 
على أن ضعف القدوة يف املدرسة يعـد أحـد أسـباب وجـود املنكـرات                

بينمـا  ، )موافقـة ( بدرجـة    ٣٥وأيدن يف هـذا الـرأي       ، لدى الفتيات 
 ٩أمـا   ، ١٣مـن   ) الرفض التـام  (و، ١٥من قبل   ) عدم املوافقة (جاءت  

  ).بال أدري(فقد أجنب 
 من الطالبات يوافقن علـى أن ضـعف القـدوة يف            ٦٣أن  نالحظ  

وأيـدهن يف هـذا الـرأي       ، املدرسة يعد سبباً من أسباب منكرات الفتيـات       
  . من العينة٨٨احملتسبون واحملتسبات وبنسبة 

  : ـ عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة١٢
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٢٦أبدت  

مام املدرسة مبالحظة الطالبة هو أحـد أسـباب انتـشار املنكـرات             عدم اهت 
بينمـا  ، )موافقـة ( بدرجـة    ٣٧وشاركتهن الـرأي نفـسه      ، بني الفتيات 

 ٧أمـا   ، هلـذا الـرأي   ) الرفض التـام   (١١و، )عدم املوافقة  (١٩أبدت  
  ).بال أدري(فقد اكتفت 
٦٣            ـ ة  من الطالبات يوافقن على أن عدم اهتمـام املدرسـة مبالحظ

وقد وافـق علـى عـد هـذا         ، الطالبة يعد سبباً من أسباب منكرات الفتيات      



 

   

  
 

 

  . من أفراد عينة احملتسبني واحملتسبات٨٤السبب 
  : ـ صديقات السوء١٣

علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات بدرجة     ٦٨جاءت موافقة   
وأيـدن  ، صديقات السوء هن أحد أسباب وجود املنكرات بـني الفتيـات          

 ٤و، )بعـدم املوافقـة    (٣بينمـا اعترضـت     ، ٢٤)  فقـة موا(بدرجة  
  ).بال أدري (١واكتفت ، )بالرفض التام(

لقد أيدت الطالبـات وبأغلبيـة أن صـديقات الـسوء هـن أحـد             
 مـن   ٩٢إذ بلغـت نـسبة املوافقـات        ، أسباب املنكرات لدى الفتيـات    

ـ              . العينة ذين وقد اتفقن يف هذا الرأي مـع عينـة احملتـسبني واحملتـسبات ال
  . من العينة٩٩وافقوا أيضاً وبنسبة كبرية بلغت 

  : ـ وسائل اإلعالم١٤
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات املوافقة بدرجـة       ٦٣ترى  

، وسائل اإلعالم هـي أحـد مـسببات وجـود املنكـرات بـني الفتيـات            
علـى  ) ال توافـق  (بينمـا   ، )موافقـة ( بدرجة   ٢٧وتشاطرهن الرأي نفسه    

  ).بال أدري( فترى اإلجابة ٢أما  ، ٢) ه متاماًترفض(و، ٦ذلك 
 من عينـة الطالبـات يـوافقن علـى أن وسـائل             ٩٠نالحظ أن   

وقـد  ، اإلعالم هي أحد مسببات منكـرات الفتيـات يف العـصر احلاضـر            
توافق معهن يف هذا الرأي أفراد عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا        



  

   
  

 

 

  . من العينة٩٨باملوافقة بنسبة 
  : ـ القنوات الفضائية اهلابطة١٥

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٦٧جاءت إجابة   
، أن القنوات الفضائية تعد من مـسببات تفـشي املنكـرات بـني الفتيـات              

 ٨بينمـا جـاءت إجابـة       ، )موافقة( بدرجة   ٢٤وتشاركهن الرأي نفسه    
أمـا  ،  لكـل منـهما    ٤ بالتـساوي ) الرفض التام (أو  ) بعدم املوافقة (منهن  

١ بال أدري( فقد أجنب.(  
 علـى عـد     ٩١لقد أجابت غالبية عينة الطالبات باملوافقة وبنـسبة         

وقـد  ، القنوات الفضائية أحد أسباب منكرات الفتيات يف العـصر احلاضـر          
توافقت آرائهن مع أراء أفراد عينة احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا              

  . من العينة٩٨برية بلغت باملوافقة أيضاً وبنسبة ك
  : ـ اإلنترنت١٦

علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٥٧أبدت  
وأيـدن يف هـذا     ، اإلنترنت هو أحد أسباب انتشار املنكرات بني الفتيـات        

، علـى ذلـك   ) عدم املوافقـة   (٧بينما أبدت   ، )موافقة( بدرجة   ٢٩الرأي  
  ).ال أدريب (٣واكتفت ، )الرفض التام (٤و

بلغت نسبة املوافقـات علـى أن اإلنترنـت هـو أحـد أسـباب               
وتوافـق معهـن يف هـذا       ،  من العينة  ٨٦منكرات النساء يف العصر احلاضر      



 

   

  
 

 

الرأي أيضاً أفراد عينة احملتسبني واحملتسبات الذين أجـابوا باملوافقـة وبنـسبة             
٩٦من العينة .  

  : ـ السفر إىل اخلارج١٧
علـى  ) موافقـة جـداً   ( موافقتها بدرجة     من الطالبات  ٤٣أظهرت  

وأيـدن يف  ، أن السفر إىل اخلارج هو أحد أسباب املنكـرات بـني النـساء          
عـدم   (٩بينمـا أظهـرت     ، )موافقـة ( باملوافقة بدرجـة     ٣١هذا الرأي   

  ).بال أدري (١١وأجابت ، )الرفض التام (٦و، )املوافقة
ت قـد أجـنب    من عينـة الطالبـا    ٧٤يالحظ أن نسبة كبرية بلغت      

باملوافقة يف عد السفر إىل اخلارج هو أحـد أسـباب منكـرات النـساء يف                
وقد توافق معهـن يف هـذا الـرأي احملتـسبون واحملتـسبات         ، العصر احلاضر 

  . من العينة٨٩الذين أجابوا باملوافقة أيضاً وبنسبة 
  : ـ وجود السائق يف البيت١٨

ـ ( من الطالبات موافقتهن بدرجـة       ٢٥أبدت   علـى  ) ة جـداً  موافق
أن وجود السائق يف البيت هـو أحـد أسـباب وجـود املنكـرات عنـد                 

بينمـا اعترضـت علـى      ، )موافقـة ( بدرجة   ٢٩وأيدن يف ذلك    ، الفتيات
بـال   (١٢واكتفـت   ، )بالرفض التـام   (١١و، )بعدم املوافقة  (٢٣ذلك  
  ).أدري

أكثر من نصف العينة يوافقن علـى أن وجـود الـسائق يف البيـت               



  

   
  

 

 

إذ بلغـت نـسبتهن     ، د أسباب منكرات النساء يف العـصر احلاضـر        هو أح 
٥٤  وقد توافقـت آرائهـن مـع آراء أفـراد عينـة احملتـسبني              ،  من العينة

  . من العينة٧٩واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة أيضاً وبنسبة بلغت 
  : ـ وجود اخلادمة يف البيت١٩

اخلادمـة يف   علـى أن وجـود      ) عدم املوافقـة  ( من العينة    ٢٩ترى  
وتـشاركهن الـرأي    ، البيت هو أحد أسباب املنكرات اليت تفعلها الفتيـات        

 املوافقـة بدرجـة     ٢٠بينما تـرى    ، ذلك متاماً ) يرفضن( حيث   ١٨نفسه  
 فقـد  ٩أمـا  ، علـى ذلـك  ) موافقة( املوافقة بدرجة ٢٤و، )موافقة جداً (

  ).بال أدري(أجنب 
 عـد وجـود اخلادمـة       واملوافقـات يف  ، لقد تقاربت نسبة الرافضات   

حيـث  ، يف البيت سبب من أسباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر         
بينمـا عينـة احملتـسبني      ، ٤٤واملوافقـات   ، ٤٧بلغت نسبة الرافـضات     

 على أن وجود اخلادمـة يف البيـت هـو           ٦٦واحملتسبات قد وافقوا وبنسبة     
  .أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر

  :ت األزياء ـ متابعة جمال٢٠
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينـة بدرجـة       ٣٦جاءت موافقة   

، متابعة جمالت األزياء تعد من مـسببات انتـشار املنكـرات بـني النـساء              
علـى ذلـك    ) ال توافـق  (بينمـا   ، )موافقة( بدرجة   ٣٣وتؤيدهن يف ذلك    



 

   

  
 

 

١٧ ،ترفضه متاماً(و (٩ ، ٥أما فقد أجنب )بال أدري.(  
٦٩   افقن على أن متابعة جمـالت األزيـاء هـي أحـد             من العينة و

ووافقهـن يف   . مسببات انتشار املنكرات بـني النـساء يف العـصر احلاضـر           
  . من عينة احملتسبني واحملتسبات٨١ذلك 

  : ـ مدن املالهي٢١
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجة      ٣٢أظهرت  

وتـشاركهن  ،  الفتيـات  مدن املالهي هي أحد أسباب وجود املنكرات بـني        
عــدم  (١٨بينمــا أظهــرت ، )موافقــة( بدرجــة ٣٥الــرأي نفــسه  

  ).بال أدري( أجنب ٤و، )بالرفض التام( أجنب ١١و، )املوافقة
 من العينة أجنب باملوافقـة علـى أن مـدن املالهـي             ٦٧نالحظ أن   

وقـد اتفـق    ، هي أحد مسببات املنكرات بني النـساء يف العـصر احلاضـر           
  . من العينة٨٢ واحملتسبات معهن يف هذا الرأي بنسبة احملتسبون

  :ـ حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع٢٢
علـى أن حمـالت بيـع       ) موافقة جداً ( من العينة بدرجة     ٤٢توافق  

، العباءات املخالفة للشرع تعد أحد أسباب وجـود املنكـرات بـني النـساء             
 ١١ف ذلـك    بينمـا ختـال   ، ٣٦) موافقـة (وتؤيدهن يف ذلك بدرجـة      

  ).بال أدري (٤و) بالرفض التام (٧و) بعدم املوافقة(
بلغت نسبة من وافقن علـى أن حمـالت بيـع العبـاءات املخالفـة               



  

   
  

 

 

 مـن   ٧٨للشرع هي أحد أسباب املنكرات بني النساء يف العـصر احلاضـر             
وقد توافقن يف هذا الرأي مع احملتـسبني واحملتـسبات الـذين أجـابوا              ، العينة

  . من العينة٨٨وبنسبة باملوافقة 
  ):الكوافري( ـ املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر ٢٣

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات موافقتهن بدرجـة       ٣٤أبدت  
هـي أحـد    ) الكـوافري (أن املشاغل النسائية وحمـالت تـصفيف الـشعر          

 بدرجـة   ٣٢وتؤيـد ذلـك     ، مسببات تفشي املنكـرات بـني الفتيـات       
 ١١و، )بعــدم املوافقــة (١٨ختــالف هـذا الــرأي  بينمــا ، )موافقـة (
  ).بال أدري( اكتفني ٥و، )بالرفض التام(

 من العينـة يـوافقن علـى أن املـشاغل النـسائية             ٦٦نالحظ أن   
هي أحـد مـسببات تفـشي املنكـرات         ) الكوافري(وحمالت تصفيف الشعر    

نـة  وقد اتفق معهن يف هـذا الـرأي أفـراد عي          ، بني النساء يف العصر احلاضر    
  . من العينة٨٣احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة وبنسبة 

  : ـ البيئة٢٤
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات املوافقة بدرجـة       ٣٤ترى  

وتـشاطرهن الـرأي    ، البيئة هي أحد مسببات تفشي املنكرات بـني النـساء         
،  ذلـك  علـى ) عدم املوافقـة   (٧بينما ترى   ، )موافقة( بدرجة   ٤١نفسه  

  ).بال أدري( فقد اكتفني ١٣أما ، )الرفض التام (٥و



 

   

  
 

 

٧٥         من العينة يوافقن على أن البيئة تعـد أحـد أسـباب منكـرات 
وقد اتفـق معهـن يف هـذا الـرأي أفـراد عينـة       ، النساء يف العصر احلاضر 

  . من العينة٨٩احملتسبني واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة ولكن بنسبة 
  :ازع الديين ـ ضعف الو٢٥

علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينـة بدرجـة       ٥٤جاءت موافقة   
ضعف الوازع الديين لدى النساء هـو أحـد مـسببات وجـود املنكـرات               

علـى  ) ال توافـق  (بينمـا   ، )موافقة( بدرجة   ٣٤وتؤيدهن يف ذلك    ، لديهن
  ).بال أدري( فقد أجنب ٧أما ، ٢)  ترفضه متاماً(و، ٣ذلك 

 يـوافقن علـى أن ضـعف        ٨٨ة العينـة وبنـسبة      نالحظ أن غالبي  
وقـد  ، الوازع الديين لدى النساء هو أحـد مـسببات املنكـرات لـديهن            

توافقن يف هذا الرأي مع عينة احملتسبني واحملتسبات الـذين أجـابوا باملوافقـة              
  . من العينة٩٣وبنسبة 

  : ـ تأخر سن الزواج٢٦
ـ   ( من العينة موافقتهن بدرجة      ٣٣أظهرت   علـى أن   ) داًموافقـة ج

وتؤيـدهن يف ذلـك     ، تأخر سن الزواج هو أحد أسباب منكـرات النـساء         
٢٩   موافقة( بدرجة( ،   ١٥بينما أظهرت)   علـى ذلـك   ) عدم موافقتـهن ،

  ).بال أدري( فقد أجنب ١٣أما ، )رفضنه متاماً (١٠و
 من العينة وافقن على أن تـأخر سـن الـزواج هـو     ٦٢نالحظ أن  



  

   
  

 

 

وقد اتفقـن يف هـذا الـرأي مـع احملتـسبني            ، ءأحد أسباب منكرات النسا   
  . من العينة٧٤واحملتسبات الذين أجابوا باملوافقة وبنسبة بلغت 

  : ـ كثرة اخلروج إىل األسواق٢٧
علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينـة بدرجـة       ٤٣جاءت موافقة   

وتؤيـد  ، كثرة اخلروج إىل األسواق تعد من أسباب املنكـرات بـني النـساء         
، )عـدم املوافقـة    (١٤بينما تـرى    ، )موافقة( بدرجة   ٣٣ نسبة   هذا الرأي 

  ).بال أدري( فقد فضلن اإلجابة ٣أما ، )الرفض التام (٧و
لقد وافقت على أن كثرة اخلروج إىل األسواق هـو أحـد أسـباب              

وقـد اتفـق احملتـسبون      ،  من العينـة   ٧٦منكرات النساء يف العصر احلاضر      
 مـن أفـراد     ٩٣ي لكن بنسبة أكـرب بلغـت        واحملتسبات معهن يف هذا الرأ    

  .العينة
  ):الغىن( ـ توفر املادة ٢٨

علـى أن   ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٤١أبدت  
وأيـدت  ، هو أحد مسببات انتشار املنكرات بـني النـساء        ) الغىن(توفر املادة   

٣٤      موافقـة ( هذا الرأي باملوافقـة بدرجـة( ،   ١٦بينمـا تـرى)   عـدم
بـال  ( فقـد أجـنب      ٣أمـا   ، هلـذا الـرأي   ) الرفض التام  (٦و، )فقةاملوا

  ).أدري
٧٥            هـو  ) الغـىن ( هي نسبة من أجنب باملوافقة على أن توفر املـادة



 

   

  
 

 

وقـد تـوافقن يف هـذا       ، أحد أسباب منكرات النساء يف العـصر احلاضـر        
الرأي مع احملتسبني واحملتسبات الذين وافقـوا أيـضاً ولكـن بنـسبة أكـرب               

  . من العينة٨٤بلغت 
  : ـ الفقــر٢٩

علـى أن الفقـر هـو     ) عـدم املوافقـة   ( من الطالبات    ٣١أظهرت  
 ٢٢وتؤيـدهن يف ذلـك      ، أحد أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضـر       

، )موافقـة ( املوافقة علـى ذلـك بدرجـة         ٢١بينما ترى   ، )بالرفض التام (
ـ      ٢٠أما اخلمس   ، )موافقة جداً ( بدرجة   ٦و بـال  (ة   فقـد فـضلن اإلجاب

  ).أدري
أكثر من نصف العينة رفضن عد الفقر سبباً مـن أسـباب منكـرات              

بينمـا  ،  مـن العينـة    ٥٣حيث بلغت نـسبتهن     ، النساء يف العصر احلاضر   
احملتسبون واحملتسبات أجاب أكثر من نصفهم باملوافقـة علـى عـده سـبباً              

 ٥٥من أسباب منكرات الفتيات يف العـصر احلاضـر إذ بلغـت نـسبتهم               
  .العينةمن 

  



  

   
  

 

 

) الطالبـات (مدى توافق أو اختالف آراء عينـة احملتـسب علـيهن            
مع آراء عينة احملتسبني واحملتـسبات حـول أسـباب منكـرات النـساء يف               

  :العصر احلاضر
ــة احملتــسبني ، لقــد اتفقــت آراء عينــة احملتــسب علــيهن وعين

ـ             ساء يف  واحملتسبات يف املوافقة على عد األسباب التالية أسـباباً ملنكـرات الن
  :العصر احلاضر

 .اون الوالدين بتربية أوالدهم  ـ ١

 .اون الوالدين مبتابعة أوالدهم  ـ ٢

 .وجود املنكر يف البيت  ـ ٣

 .ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها  ـ ٤

 .طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها  ـ ٥

 .االختالف بني الوالدين  ـ ٦

 .ضعف العالقة بني البنت ووالدا  ـ ٧

 .وجود اجلوال عند الفتاة  ـ ٨

 .ضعف القدوة يف املدرسة  ـ ٩

 .عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة  ـ ١٠



 

   

  
 

 

 .صديقات السوء  ـ ١١

 .وسائل اإلعالم  ـ ١٢

 .القنوات الفضائية اهلابطة  ـ ١٣

 .اإلنترنت  ـ ١٤

 .السفر إىل اخلارج  ـ ١٥

 .وجود السائق يف البيت  ـ ١٦

 .متابعة جمالت األزياء  ـ ١٧

 .مدن املالهي  ـ ١٨

 .حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع  ـ ١٩

 ).الكوافري(ت تصفيف الشعر املشاغل النسائية وحمال  ـ ٢٠

 .البيئة  ـ ٢١

 .ضعف الوازع الديين  ـ ٢٢

 .تأخر سن الزواج  ـ ٢٣

 .كثرة اخلروج إىل األسواق  ـ ٢٤

 .توفر املادة الغىن  ـ ٢٥

  



  

   
  

 

 

وعينـة احملتـسبني    ، )الطالبـات (اتفقت آراء عينة احملتسب علـيهن       
واحملتسبات يف عدم املوافقة على عـد األسـباب التاليـة أسـباباً ملنكـرات               

  .حلاضرالنساء يف العصر ا
  . ـ ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها١

وعينـة احملتـسبني واحملتـسبات      ، واختلفت آراء عينة احملتسب عليهن    
  :حول األسباب التالية

اجلهل باحلكم الشرعي حيث ظهر تباين يف الـرأي لـدى عينـة               ـ ١
وإن كانـت   ، فقد تقاربت نـسبيت املوافقـة والـرفض       ، الطالبات

، ٤٨حيث كانـت نـسبة املوافقـات        ،  املوافقة متيل قليالً لصاحل  
بينما عينة احملتسبني واحملتـسبات كانـت نـسبة         ، ٤٤والرافضات  

 .٣٤بينما املعارضني ، ٦٥املوافقة أكرب حيث بلغت 
وقد ظهر تباين يف الـرأي لـدى عينـة          . وجود اخلادمة يف البيت     ـ ٢

 فبلغـت ، حيث تقاربت نسبيت املوافقـة والـرفض      ، الطالبات أيضاً 
بينمـا احملتـسبون    ، ٤٤واملوافقـات   ، ٤٧نسبة الرافـضات        

 . من العينة٦٦واحملتسبات أيدوا وبنسبة 
الفقر حيث رفضت الطالبات عده سبباً مـن أسـباب املنكـرات              ـ ٣

بينمـا احملتـسبون واحملتـسبات      ، ٥٣حيث بلغت نسبة الرافضات     
وافقوا على عده سبباً من أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر              

 .٥٥حيث بلغت نسبتهم . اضراحل



 

   

  
 

 

  
ن أسباب          مدى اختالف آراء الطالبات حول األسباب التي یتوقع أنھا م

  منكرات النساء في العصر الحاضر باختالف المراحل التعلیمیة
  

  )٤٧(الجدول رقم 
  

 المتوسط العدد المرحلة  األسباب
االنحراف 
 المعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 
 االحتمالية

متوسط 
 الفرق

ب أسبا ٠,٥٢ ٣,٩٨ ١٥٠ الجامعية
منكرات 
  ٠,٧٥  ٣,٧٣  ١٥٠  الثانوية  الفتيات

٠,٢٥ ٠,٠٠٠ ٣,٩٦٤ 

  
أعـاله مـدى اخـتالف آراء الطالبـات         ) ٤٧(يوضح اجلدول رقم    

حول األسباب اليت يتوقع أا مـن أسـباب منكـرات النـساء يف العـصر                
لثانويـة  حيث أن هناك اختالف يف اآلراء بـني طالبـات املرحلـة ا            ، احلاضر

واملرحلة اجلامعية، وتوجد فـروق جوهريـة ذات داللـة إحـصائية عنـد              
حيـث  ، لصاحل طالبـات املرحلـة اجلامعيـة      ) ٠٠٠(مستوى قيمة احتمالية    

ترتفع نسبة املوافقة أو عدمها لديهن علـى أن تلـك األسـباب هـي مـن                 
ورمبـا يعـود    . مسببات تفشي املنكرات أكثر من طالبات املرحلـة الثانويـة         

 االختالف إىل نضج طالبـات اجلامعـة وإعطـاء اآلراء حـول تلـك               هذا
  .األسباب بطريقة أكثر دقة



  

   
  

 

 

  

 )٤٨(الجدول رقم 

 في العصر النساءنھا من أسباب منكرات أالترتیب التنازلي لألسباب التي یتوقع 
  آلراء الطالباتالحاضر بحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وفقًا

  

المتوسط  ات أسباب المنكر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 األول ٠٫٨١ ٤٫٥٤ صدیقات السوء ١

 الثاني ٠٫٨٤ ٤٫٥١ القنوات الفضائیة ٢

 الثالث ٠٫٨٤ ٤٫٤٨ وسائل االعالم ٣

 الرابع ٠٫٩٧ ٤٫٣٤ اإلنترنت ٤

 الخامس ٠٫٨٥ ٤٫٣٣ وجود المنكر في البیت ٥

 السادس ٠٫٨٩ ٤٫٣ تھاون الوالدین بمتابعة أوالدھم ٦

 السابع ١٫١٢ ٤٫٢٤ ضعف الوازع الديني ٧

 الثامن ١٫١٠ ٤٫٠٨ تھاون الوالدین بتربیة أوالدھم ٨

 التاسع ١٫٠٦ ٤٫٠٥ كثرة الخروج إلى األسواق ٩

 العاشر ١٫٠٩ ٤٫٠٥ محالت بیع العباءات المخالفة للشرع ١٠

 حادي عشرال ١٫١٤ ٤٫٠٤ ضعف العالقة بین البنت ووالدتھا ١١

 ثاني عشرال ١٫٠٥ ٤٫٠٣ )الغنى(توفر المادة  ١٢



 

   

  
 

 

المتوسط  ات أسباب المنكر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 ثالث عشرال ١٫١٢ ٣٫٩٦ ضعف القدوة في المدرسة ١٣

 رابع عشرال ١٫٣١ ٣٫٨٩ السفر إلى الخارج ١٤

خامس ال ١٫١٥ ٣٫٨٦ متابعة مجالت األزیاء ١٥
 عشر

سادس ال ١٫٣٠ ٣٫٨٠ البیئة ١٦
 عشر

 سابع عشرال ١٫١٣ ٣٫٧٩ مدن المالھي ١٧

شاغل النسائیة ومحالت تصفیف الشعر الم ١٨
 ثامن عشرال ١٫١٨ ٣٫٧٨ )الكوافیر(

 تاسع عشرال ١٫٣٣ ٣٫٦٩ االختالف بین الوالدین ١٩

 عشرونال ١٫٢٤ ٣٫٦٤ وجود الجوال عند الفتاة ٢٠

الحادي  ١٫١٩ ٣٫٦٢ الطالبةعدم اھتمام المدرسة بمالحظة  ٢١
 والعشرون

الثاني  ١٫٢٧ ٣٫٥٩ ضعف القدوة في المدرسة ٢٢
 والعشرون

الثالث  ١٫٣٧ ٣٫٥٩ تأخر سن الزواج ٢٣
 والعشرون

الرابع  ١٫٣٠ ٣٫٤٤ وجود السائق في البیت ٢٤
 والعشرون

الخامس  ١٫٣٩ ٣٫٣٨ طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبیھا ٢٥
 والعشرون

السادس  ١٫٢٢ ٣٫٣٢ الجھل بالحكم الشرعي ٢٦
 والعشرون



  

   
  

 

 

المتوسط  ات أسباب المنكر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

السابع  ١٫٢٣ ٣٫٢٧ وجود الخادمة في البیت ٢٧
 والعشرون

ضعف مستوى التعلیم لدى الوالدین أو  ٢٨
الثامن  ١٫٢٦ ٣٫١٦ أحدھما

 والعشرون

التاسع  ١٫١٩ ٢٫٧٢ الفقر ٢٩
 والعشرون

  



 

   

  
 

 

الترتيب التنازيل لألسباب اليت يتوقع أا من أسباب منكرات النساء يف 
 وفقاً آلراء العصر احلاضر حبسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري

  الطالبات
  

أعاله الترتيب التنازيل لألسباب اليت يتوقع أا ) ٤٨(يوضح اجلدول رقم   
من أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر وفقا آلراء الطالبـات وجـاءت             

  : النتائج مشرية إىل انقسام آراء الطالبات إىل ثالث فئات كالتايل
ألسباب اآلتية هي مـن     فئة ترى املوافقة بدرجة كبرية على أن ا         - أ

  :أسباب منكرات الفتيات
 صديقات السوء. 

 القنوات الفضائية. 

 وسائل اإلعالم. 

 اإلنترنت. 

 وجود املنكر يف البيت. 

 اون الوالدين مبتابعة أوالدهم. 

 ضعف الوازع الديين. 

 اون الوالدين بتربية أوالدهم. 



  

   
  

 

 

 كثرة اخلروج إىل األسواق. 

  للشرعحمالت بيع العباءات املخالفة. 

 اضعف العالقة بني البنت ووالد. 

  الغىن(توفر املادة.( 

  
على أن األسباب اآلتية هي     ) موافقة( فئة ترى املوافقة بدرجة      - ب

غري أن املوافقة   ، من أسباب منكرات الفتيات يف العصر احلاضر      
  :اقل درجة من سابقتها

 ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها. 

 السفر إىل اخلارج. 

  جمالت األزياءمتابعة. 

 البيئة. 

 مدن املالهي. 

  الكوافري(املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر.( 

 االختالف بني الوالدين. 

 وجود اجلوال عند الفتاة. 



 

   

  
 

 

 عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة. 

 ضعف القدوة يف املدرسة. 

 تأخر سن الزواج. 

 وجود السائق يف البيت. 

 جة أبيهاطالق األم ووجود البنت عند زو. 

 اجلهل باحلكم الشرعي. 

 وجود اخلادمة يف البيت. 

 ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها. 

  
 جاءت اآلراء يف هذه الفئة لسبب واحد وهو الفقر حيث ترى الطالبات             -ج

  .أنه ليس سبباً من أسباب املنكرات ويرفضن ذلك متاماً
  

م واالتـصال بـشىت     يتضح مما سبق أن صديقات الـسوء ووسـائل اإلعـال          
صورها هي اليت حظيت باملوافقة بدرجة كبرية علـى أـا هـي األسـباب               
وراء تفشي املنكرات بني الفتيـات، وأن األسـباب الـيت حظيـت بأقـل               
درجات املوافقة هي تلك الـيت تتعلـق بتعلـيم الوالـدين أو انفـصاهلما أو                

ن أثـر   وجود العمالة يف البيت من خدم وسائقني حيـث تـرى الطالبـات أ             



  

   
  

 

 

تلك األسباب أقل بكثري من أثر األسـباب األوىل، ورمبـا يعـود ذلـك إىل                
طبيعة اتمع األبوي الذي تكون فيه الـسيطرة لـألب، وال يـؤثر غيـاب               
األم يف سلوكيات الفتاة والنظرة إىل العمالة املوجـودة يف املـرتل علـى أـا        

 مـا تكـون مـن       ليست ذات خطر وال ميكن التأثر ا وتقليدها ألا عـادة          
الطبقات الفقرية يف بلد املنشأ، وال يوجـد يف سـلوكها مـا يغـري الفتـاة               

  .بتقليده



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
  

 

 

، لقد مت طرح سؤال لعينة الطالبات عن مـدى اهتمـامهن باحلـسبة            
إىل معرفـة   وذلك من أجل الوقوف على مدى هـذا االهتمـام والتوصـل             

  :مدى استفادن من احلسبة وكانت النتائج كالتايل
  )٤٩(اجلدول رقم 
  

  مدى اهتمام الطالبات باحلسبة
  

  التكرار درجة االهتمام  م

   ٤  ١٢  ال أهتم أبداً  ١

   ٣١  ٩٢  أهتم أحياناً  ٢

   ٣٥  ١٠٥  أهتم إىل حد ما  ٣

   ٣٠  ٨٩  أهتم كثرياً  ٤

  
مدى اهتمام الطالبات باحلسبة حيـث      أعاله  ) ٤٩(يوضح اجلدول رقم    
  :جاءت آراء الفتيات كالتايل



 

   

  
 

 

 تم إىل حد ما،     ٣٥ من الطالبات أا تم بأمور احلسبة و         ٣٠ترى  
وتوضح هـذه   .  أا ال تم أبدا بأمور احلسبة      ٤وقالت  .   تم أحيانا   ٣١و  

علـى أن   وهذا مؤشر   . النسب أن متوسط درجة االهتمام باحلسبة يعترب كبرياً       
  .الطالبات مهتمات بأمور االحتساب



  

   
  

 

 

  

 )٥٠(الجدول رقم 
آراء الطالبات حول مظاھر استجابة اإلنسان للنصح 

 في سلوكھ ومدى استفادتھ من والتوجیھ وظھور ذلك جلیًا
 الدعوة 

  

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 المظاھر م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

أصبحت أحافظ على  ١
 ١٠٠ ٢٨٨ ٢ ٥ - - ٢ ٧ ٤٢ ١٢٢ ٥٤ ١٥٤ الصلوات في وقتھا

بدأت التزم بصیام  ٢
 ١٠٠ ٢٨٦ ١ ٣ ١ ٤ ٣ ٧ ٢٨ ٨٠ ٦٧ ١٩٢ رمضان

قضي أأصبحت  ٣
 ١٠٠ ٢٩١ ٢ ٦ ٣ ٨ ٣ ١٠ ٣٠ ٨٧ ٦٢ ١٨٠ رمضان دون تأخیر

التزمت باللباس  ٤
 ١٠٠ ٢٨٨ ٧ ٢١ ٢ ٦ ٦ ١٨ ٤٠ ١١٥ ٤٥ ١٢٨ الشرعي

٥ 
تركت صدیقات 
السوء ورافقت 

 الصالحات
١٠٠ ٢٨٢ ٩ ٢٥ ٣ ٨ ٧ ٢١ ٣٤ ٩٦ ٤٧ ١٣٢ 

أصبحت أحافظ على  ٦
 ١٠٠ ٢٨٧ ٨ ٢٤ ١ ٢ ٩ ٢٥ ٤٥ ١٣٠ ٣٧ ١٠٦ تالوة القرآن 

عمل على أبدأت  ٧
 ١٠٠ ٢٨٧ ١٥ ٤٢ ٤ ١٢ ١٣ ٣٨ ٤٤ ١٢٥ ٢٤ ٧٠ نصح األخریات 

تجنبت سماع  ٨
 ١٠٠ ٢٨٧ ١١ ٣١ ٤ ١٢ ١١ ٣٢ ٣٢ ٩٢ ٤٢ ١٢٠ األغاني 

٩ 
بدأت استمع 
للمحاضرات 

 والدروس العلمیة
١٠٠ ٢٨٨ ٨ ٢٢ ١ ٤ ٩ ٢٦ ٤٥ ١٣٠ ٣٧ ١٠٦ 



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 المظاھر م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

تركت مشاھدة  ١٠
 ١٠٠ ٢٩١ ١٥ ٤٢ ٦ ١٧ ٢٦ ٧٧ ٢٦ ٧٧ ٢٧ ٧٨ األفالم والمسلسالت

تركت متابعة  ١١
 ١٠٠ ٢٨٦ ٧ ٢١ ٦ ١٦ ١٢ ٣٥ ٣٧ ١٠٦ ٣٨ ١٠٨ المجالت الھابطة

ت قتني المجالأبدأت  ١٢
 ١٠٠ ٢٨٦ ٩ ٢٥ ٢ ٧ ١٠ ٢٨ ٤٧ ١٣٤ ٣٢ ٩٢ النافعة

١٣ 

تركت لبس النقاب 
الواسع وعباءة 

  الكتف
 

١٠٠ ٢٩٠ ٨ ٢٤ ٦ ١٦ ١٠ ٢٨ ٣٥ ١٠٣ ٤١ ١١٩ 

قتني الكتب أبدأت  ١٤
 ١٠٠ ٢٩١ ٨ ٢٢ ٣ ٨ ٩ ٢٦ ٤٩ ١٤٣ ٣١ ٩١ النافعة

١٥ 
أصبحت أحاسب 
نفسي كل یوم 
 على ما عملت

١٠٠ ٢٩١ ٢٢ ٦٣ ١ ٤ ١٢ ٣٦ ٣٧ ١٠٧ ٢٨ ٨١ 

١٦ 
ركب أأصبحت ال 

مع سائق أجنبي 
 دون محرم

١٠٠ ٢٨٣ ٨ ٢٢ ٧ ١٩ ٩ ٢٥ ٣١ ٩٠ ٤٥ ١٢٧ 

١٧ 

ابتعدت عن 
الھزل بأي شئ 
فیھ ذكر اهللا 

القرآن  وتعالى أ
والرسول صلى أ

 اهللا علیھ وسلم

١٠٠ ٢٩٥ ١ ٣ ٥ ١٥ - - ١٨ ٥٣ ٧٦ ٢٢٤ 

١٨ 
ذھب إلى أال 

السحرة 
 والمشعوذین 

١٠٠ ٢٩٤ ١ ٤ ٦ ١٨ - - ١١ ٣١ ٨٢ ٢٤١ 



  

   
  

 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 المظاھر م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

١٩ 

ال أتابع برامج 
وصفحات األبراج 

في المجالت 
 والتلفاز

١٠٠ ٢٩٤ ٣ ٩ ٥ ١٦ ٤ ١٢ ١٨ ٥٢ ٧٠ ٢٠٥ 

 ١٠٠ ٢٩٥ ٢ ٦ ٨ ٢٢ - - ١٢ ٣٦ ٧٨ ٢٣١ علق التمائمأال  ٢٠

 ١٠٠ ٢٩٦ ٢ ٥ ٦ ١٧ ١ ٢ ١٢ ٣٧ ٧٩ ٢٣٥ حلف بغیر اهللاأال  ٢١

أصبحت ال أتشبھ  ٢٢
 ١٠٠ ٢٩٣ ١٠ ٣٠ ٥ ١٤ ٥ ١٤ ٢٩ ٨٦ ٥١ ١٤٩ بالكفار

٢٣ 

صبر على ما أ
یصیبني من 
قضاء اهللا 

 وأقداره

١٠٠ ٢٩٩ ٧ ٢٢ ١ ٢ ٣ ٨ ٣٩ ١١٧ ٥٠ ١٥٠ 

تركت نمص  ٢٤
 ١٠٠ ٢٨١ ٤ ١١ ٧ ١٩ ٢ ٦ ١٥ ٤٢ ٧٢ ٢٠٣ حواجبي

صل شعري أال  ٢٥
 ١٠٠ ٢٨٨ ٣ ٨ ٧ ١٩ ١ ٣ ١٤ ٤٢ ٧٥ ٢١٦ بغیره

 ١٠٠ ٢٩٢ ١١ ٣٣ ٧ ١٩ ٢٠ ٥٧ ٢٥ ٧٤ ٣٧ ١٠٩ تركت التصویر ٢٦

٢٧ 
تعطر أأصبحت ال 

عند الخروج من 
 المنزل 

١٠٠ ٢٩٤ ٨ ٢٢ ٤ ١٢ ٦ ١٨ ٢٧ ٨١ ٥٥ ١٦١ 

٢٨ 
ابتعدت عن 

االختالط بغیر 
 المحارم

١٠٠ ٢٩١ ٦ ١٧ ٤ ١٣ ٣ ٨ ٢٤ ٧٠ ٦٣ ١٨٣ 



 

   

  
 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 المظاھر م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

أصبحت ال أسافر  ٢٩
 ١٠٠ ٢٨٨ ٣ ٩ ٤ ١١ ٢ ٥ ٢٠ ٥٨ ٧١ ٢٠٥ بدون محرم

٣٠ 
ھل بعدم أقنعت األ

 بالد السفر إلى
 الكفار

١٠٠ ٢٨٠ ١٥ ٤٢ ٧ ٢٠ ١٢ ٣٥ ٢٤ ٦٦ ٤٢ ١١٧ 

٣١ 
أصبحت أتجنب لین 
القول مع الرجال 

 األجانب
١٠٠ ٢٩٢ ٣ ٩ ٥ ١٤ ٢ ٥ ٢٦ ٧٧ ٦٤ ١٨٧ 

٣٢ 
أصبحت عالقتي 
بصدیقاتي عالقة 
 حب في اهللا تعالى

١٠٠ ٢٩٤ ٩ ٢٧ ١ ٣ ٢ ٥ ٣١ ٩٠ ٥٧ ١٦٩ 

٣٣ 
بتعد عن أبدأت 

المواقع غیر الجیدة 
 ترنت في اإلن

١٠٠ ٢٨٠ ١٠ ٢٨ ٥ ١٣ ٣ ٨ ٣٠ ٨٤ ٥٢ ١٤٧ 

  



  

   
  

 

 

لقد مت طرح عدد من العبارات اليت متثل بعـض مظـاهر االسـتفادة              
على عينة الطالبات ملعرفة مدى اسـتفادن مـن احلـسبة واجلـدول رقـم               

يوضح آراء الطالبات حول تلـك العوامـل وقـد جـاءت النتـائج              ) ٥٠(
  :كالتايل

  :ة يف أوقاا ـ احملافظة على أداء الصال١
علـى أـن    ) موافقـة جـداً   ( من الطالبـات بدرجـة       ٥٤توافق  

 ٤٢وتـوافقهن الـرأي     ، أصبحن حيافظن علـى أداء الـصالة يف أوقاـا         
 ٢واكتفـت   ،  فقـط  ٢علـى ذلـك     ) ال توافق (بينما  ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري(باإلجابة 
 اسـتفادة   نالحظ أن أداء الصالة يف أوقاا يعد مظهراً مـن مظـاهر           

  . من العينة٩٦إذ وافقت على ذلك ، احملتسب عليهن من احلسبة
  : ـ صيام رمضان٢

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٦٧أبدت  
، )موافقـة ( يوافقن على ذلـك بدرجـة        ٢٨و، االلتزام بصيام شهر رمضان   

بـال  ( أجـنب    ١و،  فقـط  ١وترفضه متامـاً    ، ٢عليه      ) مل توافق (بينما  
  ).أدري

 من العينة علـى أن االلتـزام بـصيام رمـضان يعـد              ٩٥ووافقت  
  .مظهراً من مظاهر استفادن من احلسبة



 

   

  
 

 

  : ـ قضاء صيام رمضان دون تأخري٣
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من أفراد العينة بدرجـة       ٦٢جاءت موافقة   

وجـاءت موافقـة   ، عبارة أصبحت أقضي قضاء صيام رمـضان دون تـأخري       
٣٠   ٣مـن قبـل     ) عدم املوافقـة  (بينما جاءت   ، )موافقة( بدرجة   فقـط 

  ).بال أدري (٢واكتفت ،  أيضا٣ًمن ) والرفض التام(
بلغت نسبة من اعتـربن قـضاء صـيام رمـضان دون تـأخري مـن           

  . من العينة٩٢مظاهر استفادن من احلسبة 
  : ـ االلتزام باللباس الشرعي٤

علـى عبـارة    ) قـة جـداً   مواف( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٥ترى  
بينمـا  ، )موافقـة ( بدرجـة    ٤٠ووافقتهن الرأي   ، التزمت باللباس الشرعي  

ــارة ) مل توافــق( ــى العب ــضتها متامــاً(و، ٦عل  ٧واكتفــت ، ٢) رف
  ).بال أدري(باإلجابة 

٨٥             أجنب باملوافقة على اعتبار التـزامهن باللبـاس الـشرعي مـن 
  .مظاهر استفادن من احلسبة

  :اد عن صديقات السوء ـ االبتع٥
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٤٧أظهرت  

ووافقتـهن علـى هـذا     ، عبارة تركت صديقات السوء ورافقت الـصاحلات      
بعـدم  ( إمـا    ٧بينمـا خالفتـهن الـرأي       ، )موافقـة ( بدرجة   ٣٤الرأي  



  

   
  

 

 

  ).بال أدري( اإلجابة ٩وفضلت ، )بالرفض التام (٣و) املوافقة
لى هذا املظهر الـذي يوضـح مـدى اسـتفادة احملتـسب             وافقت ع 
  . من العينة٨١عليها من احلسبة 

  : ـ احملافظة على قراءة القرآن٦
علـى عبـارة    ) موافقـة ( من العينـة املوافقـة بدرجـة         ٤٥أبدت  

 بدرجـة   ٣٧ووافقتـهن الـرأي     ، أصبحت أحافظ على تـالوة القـرآن      
رفـضت   (١و) م املوافقـة عـد  (٩بينما أبـدت    ، من العينة ) موافقة جداً (

  ).بال أدري( اإلجابة ٨وفضلت ، )ذلك متاماً
٨٢              وافقن على اعتبار أن حمافظتهن على تالوة القـرآن تعـد مـن 

  .مظاهر استفادن من احلسبة
  : ـ العمل على نصح األخريات٧

علـى عبـارة بـدأت      ) موافقة( من العينة بدرجة     ٤٤جاءت موافقة   
موافقـة  ( بدرجـة    ٢٤وافقتهن على ذلـك     و، أعمل على نصح األخريات   

الـرفض  (و، ١٣على العبارة مـن قبـل       ) عدم املوافقة (بينما جاءت   ، )جداً
  . من أفراد العينة١٥من قبل ) ال أدري(و، ٤من ) التام

بلغت نسبة من وافقن على أـن يعملـن علـى نـصح األخريـات          
  . من العينة٦٨كمظهر يدل على مدى استفادن من احلسبة 



 

   

  
 

 

  : ـ جتنب مساع األغانـي٨
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقـة بدرجـة        ٤٢أجابت  

وأجابـت باإلجابـة نفـسها ولكـن بدرجـة          ، عبارة جتنبت مساع األغاين   
) رفـضتها متامـاً   ( و ١١عليهـا   ) مل توافق (بينما  ،  من العينة  ٣٢) موافقة(
٤ ، ١١واكتفت بال أدري( باإلجابة.(  

٧٤   وافقات على جتنب مسـاع األغـاين كمظهـر مـن          هي نسبة امل
  .مظاهر استفادن من احلسبة

  : ـ االستماع للمحاضرات والدروس العلمية٩
علـى عبـارة بـدأت      ) موافقة( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٥رأت  

 ٣٧وتـشاطرهن الـرأي نفـسه       ، استمع للمحاضرات والدروس العلميـة    
أو ) بعـدم املوافقـة   ( أمـا    ١٠بينمـا ختـالفهن     ، )موافقة جـداً  (بدرجة  

  ).بال أدري( باإلجابة ٨واكتفت ، )الرفض التام(
٨٢            ن بـدأن يـستمعن للمحاضـراتهي نسبة املوافقات على أ 

  .والدروس العلمية كمظهر يدل على مدى استفادن من احلسبة
  : ـ ترك مشاهدة األفالم واملسلسالت١٠

علـى  )  جـداً  موافقـة ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٢٧أبدت  
ووافقتهن علـى الـرأي نفـسه       ، عبارة تركت مشاهدة األفالم واملسلسالت    

٢٦   ٢٦علـى ذلـك     ) مل توافـق  (بينما  ، )موافقة( بدرجة    مـن العينـة  ،



  

   
  

 

 

  ).بال أدري( اإلجابة ١٥وفضلت ، ٦هذا الرأي نسبة ) رفضت(و
وافقت على هذا املظهر كداللة علـى االسـتفادة مـن االحتـساب             

٥٣ة من العين.  
  : ـ ترك متابعة االت اهلابطة١١

علـى عبـارة    ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٣٨جاءت موافقة   
علـى  ) موافقـة (وجـاءت املوافقـة بدرجـة    ، تركت متابعة االت اهلابطة 

،  مـن العينـة    ١٢عليه نـسبة    ) مل توافق (بينما  ، ٣٧الرأي نفسه من قبل     
لقـد  ). بـال أدري  (اإلجابـة    ب ٧واكتفـت   ،  منـهن  ٦) ورفضته متاماً (

 مـن العينـة كمظهـر يـدل علـى مـدى             ٦٥وافقت على هذا املظهر     
  .استفادن من احلسبة

  : ـ اقتناء االت النافعة١٢
علـى عبـارة بـدأت    ) موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة     ٤٧ترى  

) موافقـة جـداً   (وشاطرن الـرأي نفـسه بدرجـة        ، أقتين االت النافعة  
٣٢ ،مل توافق (ا  بينم (   ١٠عليـه و )   ً٢) رفـضته متامـا ،   ٩وفـضلت 

  ).بال أدري(اإلجابة 
٧٩              الت النافعـة هـو أحـدهي نسبة املوافقات على أن اقتناء ا 

  .مظاهر استفادن من احلسبة
  



 

   

  
 

 

  : ـ ترك لبس النقاب الواسع وعباءة الكتف١٣
علـى عبـارة    ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٤١جاءت موافقة   

 بدرجـة   ٣٥وموافقـة   ، ركت لبس النقـاب الواسـع وعبـاءة الكتـف         ت
بـالرفض   (٦و، )بعـدم املوافقـة    (١٠بينما عارضـت ذلـك      ، )موافقة(

  ).ال تدري (٨وبقيت ، )التام
 من العينة قد وافقن على أن تـرك لـبس النقـاب             ٧٦لقد ظهر أن    

  .الواسع وعباءة الكتف هو أحد مظاهر استفادن من احلسبة
  :اقتناء الكتب النافعة ـ ١٤

علـى عبـارة بـدأت      ) موافقة( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٩رأت  
، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ٣١ورأت الرأي نفـسه     ، أقتين الكتب النافعة  

وفـضلت  ، )بـالرفض التـام    (٣و، )بعدم املوافقة  (٩بينما عارضته نسبة    
٨ بال أدري( اإلجابة.(  

٨٠      ن مـن احلـسبة         من العينة وافقن على أن من مظاهر اسـتفاد
  .اقتناء الكتب النافعة

  
  
  
  



  

   
  

 

 

  : ـ حماسبة النفس١٥
علـى عبـارة    ) موافقـة ( من العينة موافقتـها بدرجـة        ٣٧أبدت  

وجاء الـرأي نفـسه مـن       ، أصبحت أحاسب نفسي كل يوم على ما عملت       
٢٨    مـن  ) عـدم املوافقـة   (بينما جـاءت    ، )موافقة جداً ( باملوافقة بدرجة
١٢ ،فض التـام  الر(و (   ١مـن  ٢٢وبقيـت   ،  فقـط      مـن العينـة ) ال

  ).تدري
 من العينة على أن مـن مظـاهر اسـتفادن مـن             ٦٥لقد وافقت   

  .احلسبة حماسبتهن أنفسهن كل يوم على ما عملن
  : ـ عدم الركوب مع سائق أجنيب دون حمرم١٦

علـى عبـارة    ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٤٥جاءت موافقة   
 ٣١وشـاطرن الـرأي     ، ب مع سائق أجـنيب دون حمـرم       أصبحت ال أرك  

، ٧) رفـضته متامـاً   ( و ٩عليـه   ) مل توافـق  (بينمـا   ، )موافقـة (بدرجة  
  ).بال أدري( اإلجابة ٨وفضلت 

٧٦               ن مـنهي نسبة املوافقات علـى أن مـن مظـاهر اسـتفاد 
  .احلسبة عدم الركوب مع سائق أجنيب دون حمرم

  
  



 

   

  
 

 

 شـيء فيـه ذكـر اهللا تعـاىل أو      ـ االبتعاد عن اهلزل بـأي  ١٧
   :القرآن الكرمي أو الرسول 

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٧٦أبدت  
عبارة ابتعدت عن اهلزل بأي شيء فيه ذكـر اهللا تعـاىل أو القـرآن الكـرمي                 

بينمـا جـاء    ، )موافقـة ( بدرجـة    ١٨وشاطرن الرأي    ، أو الرسول   
  ).بال أدري( أجنب ١ و، فقط٥من ) الرفض التام(

 من العينة على هـذا املظهـر كداللـة علـى مـدى              ٩٤وافقت  
  .استفادن من احلسبة

  : ـ عدم الذهاب إىل السحرة واملشعوذين١٨
علـى عبـارة ال     ) موافقة جـداً  ( من العينة املوافقة بدرجة      ٨٢ترى  

 بدرجـة   ١١وتوافقهن على هـذا الـرأي       ، أذهب إىل السحرة واملشعوذين   
وبلغـت نـسبة    ، على هـذا الـرأي    ) مل توافق (بينما ال توجد من     ، )افقةمو(
  ).بال أدري (١واكتفت ،  فقط٦) الرافضات متاماً(

وافقت على هذا املظهر من املظاهر اليت تدل علـى مـدى اسـتفادة              
  . من العينة٩٣احملتسب عليها من احلسبة 

ـ عـدم متابعـة بـرامج وصـفحات األبـراج يف اـالت              ١٩
  :لفازوالت

علـى عبـارة    ) موافقة جـداً  ( من العينة موافقتها بدرجة      ٧٠أبدت  



  

   
  

 

 

وتـرى  ، أصبحت ال أتابع برامج وصفحات األبـراج يف اـالت والتلفـاز           
رفـضته  ( و ٤عليـه   ) مل توافـق  (بينما  ، )موافقة( بدرجة   ١٨الرأي نفسه   

  ).ال تدري (٣ وبقيت ٥) متاماً
٨٨     كمظهـر يـدل علـى مـدى      من العينة وافقن على هذا املظهر

  .استفادن من احلسبة
  : ـ عدم تعليق التمائم٢٠

علـى عبـارة ال أعلـق       ) موافقة جداً ( من العينة بدرجة     ٧٨أجابت  
بينمـا ال توجـد     ، )موافقـة ( بدرجة   ١٢وأجابت اإلجابة نفسها    ، التمائم

هلـذا الـرأي فقـد بلغـت        ) الرافضات متاماً (أما  ، على ذلك ) مل توافق (من  
  ).ال تدري (٢وبقيت ، ٨ نسبتهن

 من العينة على أن من مظاهر اسـتفادن مـن احلـسبة             ٩٠وافقت  
  .عدم تعليق التمائم

  : ـ عدم احللف بغري اهللا٢١
علـى عبـارة ال     ) موافقة جـداً  ( من العينة املوافقة بدرجة      ٧٩رأت  

بينمـا رأت   ، ١٢) موافقـة (وترى الرأي نفـسه بدرجـة       ، أحلف بغري اهللا  
١)   املوافقةعدم( ،٦و)    الـرفض التـام( ،  ٢واكتفـت  باإلجابـة )  بـال

  ).أدري
بلغت نسبة من وافقن على أن من مظاهر اسـتفادن مـن احلـسبة              



 

   

  
 

 

  . من العينة٩١عدم احللف بغري اهللا 
  : ـ عدم التشبه بالكفار مطلقا٢٢ً

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٥١أبدت  
 بدرجـة   ٢٩ووافقتـهن الـرأي     ، بالكفار مطلقـاً  عبارة أصبحت ال أتشبه     

، )بعـدم املوافقـة    (٥بينما اعترضت علـى ذلـك       ، من الطالبات ) موافقة(
  ).بال أدري( اإلجابة ١٠وفضلت ، )بالرفض التام (٥و

٨٠              ن مـن احلـسبةمن العينة وافقن على أن من مظاهر اسـتفاد 
  .عدم التشبه بالكفار مطلقاً

  :صيب من قضاء اهللا وأقداره ـ الصرب على ما ي٢٣
على عبارة أصرب على مـا      ) موافقة جداً ( من العينة بدرجة     ٥٠توافق  

، )موافقة( بدرجة   ٣٩وتوافق على الرأي نفسه     ، يصيبين من قضاء اهللا وأقداره    
 ٧واكتفـت   ، )بالرفض التام  (١و،  من العينة  ٣على ذلك   ) ال توافق (بينما  

  ).بال أدري(
عينة يوافقن علـى أن مـن مظـاهر اسـتفادن            من ال  ٨٩ظهر أن   

  .من احلسبة الصرب على ما يصيب من قضاء اهللا وأقداره
  : ـ ترك منص احلواجب٢٤

علـى عبـارة تركـت منـص        ) موافقة جداً (أجابت باملوافقة بدرجة    
، ١٥) موافقـة (وترى الـرأي نفـسه بدرجـة        ،  من العينة  ٧٢حواجيب      



  

   
  

 

 

وفـضلت  ، )بـالرفض التـام    (٧و، )قـة بعدم املواف  (٢بينما تعارض ذلك    
٤ بال أدري( اإلجابة.(  

 من العينـة علـى أن مـن مظـاهر اسـتفادن مـن               ٨٧وافقت  
  .االحتساب ترك منص احلواجب

  : ـ عدم وصل الشعر بغريه٢٥
علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٧٥ترى  

 بدرجـة   ١٤وتـرى الـرأي نفـسه       ، أصبحت ال أصل شـعري بغـريه      
ال  (١و، ذلـك متامـاً   ) يرفـضن ( حيث   ٧بينما ختالفهن الرأي    ، )موافقة(

  ).بال أدري (٣واكتفت ، عليه) يوافقن
بلغت نسبة املوافقات على أن من مظـاهر اسـتفادن مـن احلـسبة             

  . من الطالبات٨٩عدم وصل الشعر بغريه 
  : ـ ترك التصوير٢٦

علـى عبـارة تركـت      ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٣٧توافق  
ال (بينمـا   ، ٢٥علـى الـرأي نفـسه       ) موافقـة (وتوافق بدرجة   ، التصوير

بـال  ( اإلجابـة    ١١وفـضلت   ، ٧) ترفضه متاماً ( و ٢٠على ذلك   ) توافق
  ).أدري

٦٢              هي نسبة املوافقات على أن ترك التصوير هـو أحـد مظـاهر 
  .استفادن من احلسبة



 

   

  
 

 

  :نـزل ـ عدم التعطر عند اخلروج من امل٢٧
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقـة بدرجـة        ٥٥أجابت  

وتوافـق علـى الـرأي      ، عبارة أصبحت ال أتعطر عند اخلروج من املنــزل        
ترفـضه  (و، ٦عليـه   ) ال توافـق  (بينمـا   ، ٢٧)    موافقة(نفسه بدرجة   

  ).بال أدري( باإلجابة ٨واكتفت ، ٤) متاماً
علـى أن تـرك التعطـر عنـد          من الطالبات يـوافقن      ٨٢ظهر أن   

  .اخلروج من املنـزل هو أحد مظاهر استفادن من احلسبة
  : ـ االبتعاد عن االختالط بغري احملارم٢٨

علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٦٣أبدت  
 بدرجـة   ٢٤وشاركتهن الـرأي نفـسه      ، ابتعدت عن االختالط بغري احملارم    

، )بـالرفض التـام    (٤و، )بعـدم املوافقـة    (٣آراء  بينما جاءت   ، )موافقة(
  ).بال أدري( اإلجابة ٦وفضلت 

بلغت نسبة املوافقات على أن من مظـاهر اسـتفادن مـن احلـسبة             
  . من العينة٨٧االبتعاد عن االختالط بغري احملارم 

  : ـ عدم السفر دون حمرم٢٩
ـ   ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٧١جاءت موافقة    ارة علـى عب

، ٢٠) موافقـة (وترى الرأي نفـسه بدرجـة       ، أصبحت ال أسافر دون حمرم    
 ٣واكتفـت   ،  مـن العينـة    ٤) وترفضه متامـاً   (٢عليه  ) ال توافق (بينما  



  

   
  

 

 

  ).بال أدري(باإلجابة 
٩١             هي نسبة الطالبـات املوافقـات علـى أن عـدم الـسفر دون 

  .حمرم هو أحد مظاهر استفادن من احلسبة
  :هل بعدم السفر إىل بالد الكفار ـ إقناع األ٣٠

علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٢ترى  
 ٢٤وشـاطرن الـرأي نفـسه     ، أقنعت األهل بعدم السفر إىل بالد الكفار      

، علـى ذلـك  ) بعـدم املوافقـة   (١٢بينما جـاءت آراء    ، )موافقة(بدرجة  
  ).بال أدري( اكتفت ١٥و) بالرفض التام (٧و

 من الطالبات يوافقن على أن إقنـاع أهـاليهن بعـدم            ٦٦هر أن   يظ
  .السفر إىل بالد الكفار هو أحد مظاهر استفادن من احلسبة

  : ـ جتنب لني القول مع الرجال األجانب٣١
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٦٤جاءت إجابة   

ووافقتـهن علـى    ، عبارة أصبحت أجتنب لني القول مع الرجـال األجانـب         
 حيـث   ٢بينما خالفت ذلـك الـرأي       ، ٢٦) موافقة(ذلك ولكن بدرجة    

بـال  ( اإلجابـة    ٣وفـضلت   ، )بالرفض التـام   (٥و، )بعدم املوافقة (أجنب  
  ).أدري

٩٠               من الطالبات أجنب باملوافقة على أن جتنـب لـني القـول مـع 
  .الرجال األجانب هو أحد مظاهر استفادن من احلسبة



 

   

  
 

 

  :قة مع الصديقات أصبحت عالقة حب يف اهللا تعاىل ـ العال٣٢
علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٧أبدت  

وأيـدن يف ذلـك     ، أصبحت عالقيت مع صديقايت عالقة حب يف اهللا تعـاىل         
٣١   موافقة( بدرجة( ،           ٢بينمـا جـاءت املعارضـة مـن قبـل)   بعـدم

  ).بال أدري( باإلجابة ٩كتفت وا، )بالرفض التام (١و، )املوافقة
 من العينة على أن من مظاهر اسـتفادن مـن احلـسبة             ٨٨وافقت  

  .أن عالقتهن مع صديقان أصبحت عالقة حب يف اهللا تعاىل
  : ـ االبتعاد عن املواقع غري اجليدة يف اإلنترنت٣٣

علـى  ) موافقـة جـداً  ( من الطالبـات بدرجـة   ٥٢جاءت موافقة   
وأيـدن يف ذلـك   ، عن املواقع غري اجليـدة يف اإلنترنـت  عبارة بدأت أبتعد    

 ٥و، )بعـدم املوافقـة    (٣بينمـا عارضـته     ، )موافقة( بدرجة   ٣٠الرأي  
  ).بال أدري (١٠واكتفت ، )بالرفض التام(

 من الطالبات علـى أن مـن مظـاهر اسـتفادن مـن       ٨٢وافقت  
  .احلسبة االبتعاد عن املواقع غري اجليدة يف اإلنترنت



  

   
  

 

 

دى اختالف آراء الطالبات حول مظاهر استجابة احملتسب عليهن للنصح م
  والتوجيه وظهور ذلك جلياً يف سلوكهن باختالف املراحل التعليمية

  
  )٥١(اجلدول رقم 

  

 املتوسط العدد املرحلة  املظاهر
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 
االحتمالي

 ة

متوسط 
 الفرق

مظاهر  ٠,٥١ ٤,٢١ ١٥٠ اجلامعية
استجابة 
اإلنسان 
 للنصح

  والتوجيه
  ٠,٧٠  ٤,٠٩  ١٥٠  الثانوية

٠,١٢ ٠,٠٧٩ ١,٧٦٢ 

  

حول أعاله مدى اختالف الطالبات ) ٥١(يتضح من اجلدول رقم 
مظاهر استجابة احملتسب عليهن للنصح والتوجيه وظهور ذلك جلياً يف سلوكهن 

هر استجابة حيث أنه ال توجد أي اختالفات بني آراء الطالبات حول مظا
جوهرية ذات داللة إحصائية بني اإلنسان للنصح والتوجيه وال توجد أي فروق 

طالبات اجلامعة والثانوية العامة ويغلب عليهن االتفاق يف مجيع اآلراء اليت ذهنب 
  .إليها حول تلك املظاهر



 

   

  
 

 

  

 )٥٢(الجدول رقم 

جیھ وظھور ذلك  للنصح والتوالمحتسب علیھنالترتیب التنازلي لمظاھر استجابة 
 بحسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وفقا آلراء ن في سلوكھجلیًا

 الطالبات
  

المتوسط  المظاھر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 األول ٠٫٨٦ ٤٫٦٦ ال اذھب إلى السحرة والمشعوذین ١

٢ 
ابتعدت عن الھزل بأي شئ فیھ ذكر اهللا 

 الثاني ٠٫٨١ ٤٫٦٣ الرسول  والكریم أالقرآن  وتعالى أ

 الثالث ٠٫٨٩ ٤٫٦٢ حلف بغیر اهللاأال  ٣

 الرابع ٠٫٧١ ٤٫٥٩ بدأت التزم بصیام رمضان ٤

 الخامس ٠٫٩٦ ٤٫٥٨ علق التمائمأال  ٥

 السادس ٠٫٩٤ ٤٫٥٢ أصبحت ال أسافر بدون محرم ٦

 السابع ١٫٠٠ ٤٫٥٢ صل شعري بغیرهأال  ٧

 الثامن ٠٫٨٦ ٤٫٤٧ رقضي رمضان دون تأخیأأصبحت  ٨

 التاسع ٠٫٧٠ ٤٫٤٦ أصبحت أحافظ على الصلوات في وقتھا ٩

ال أتابع برامج وصفحات األبراج في  ١٠
 العاشر ١٫٠١ ٤٫٤٦ المجالت والتلفاز



  

   
  

 

 

المتوسط  المظاھر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 حادي عشرال ١٫٠٨ ٤٫٤٥ تركت نمص حواجبي ١١

أصبحت أتجنب لین القول مع الرجال  ١٢
 ثاني عشرال ٠٫٩٧ ٤٫٤٣ األجانب

 ثالث عشرال ١٫١٢ ٤٫٣٤ عدت عن االختالط بغیر المحارمابت ١٣

أصبحت عالقتي بصدیقاتي عالقة حب  ١٤
 رابع عشرال ١٫١٨ ٤٫٢٦ في اهللا تعالى

صبر على ما یصیبني من قضاء اهللا أ ١٥
خامس ال ١٫٠٨ ٤٫٢٤ وأقداره

 عشر

تعطر عند الخروج من أأصبحت ال  ١٦
سادس ال ١٫١٩ ٤٫١٨ المنزل

 عشر

 سابع عشرال ١٫١١ ٤٫١٢  باللباس الشرعيالتزمت ١٧

بتعد عن المواقع غیر الجیدة في أبدأت  ١٨
 ثامن عشرال ١٫٢٨ ٤٫١٠ اإلنترنت

 تاسع عشرال ٢٫٥٩ ٤٫٠٨ قتني الكتب النافعةأبدأت  ١٩

تركت صدیقات السوء ورافقت  ٢٠
 عشرونال ١٫٢١ ٤٫٠٧ الصالحات

 الحادي ١٫٢٩ ٧٠٫٦ أصبحت ال أتشبھ بالكفار ٢١
 والعشرون

ستمع للمحاضرات والدروس أبدأت  ٢٢
الثاني  ١٫١٠ ٤٫٠٢ العلمیة

 والعشرون



 

   

  
 

 

المتوسط  المظاھر م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

الثالث  ١٫١١ ٤٫٠٢ أصبحت أحافظ على قراءة القرآن ٢٣
 والعشرون

ركب مع سائق أجنبي دون أأصبحت ال  ٢٤
الرابع  ١٫٢٣ ٣٫٩٩ محرم

 والعشرون

تركت لبس النقاب الواسع وعباءة  ٢٥
امس الخ ١٫٢١ ٣٫٩٦ الكتف

 والعشرون

السادس  ١٫١٨ ٣٫٩٢ تركت متابعة المجالت الھابطة ٢٦
 والعشرون

السابع  ١٫١٤ ٣٫٩١ قتني الكتب النافعةأبدأت  ٢٧
 والعشرون

الثامن  ١٫٢٩ ٣٫٩٠ تجنبت سماع األغاني ٢٨
 والعشرون

التاسع  ١٫٤٥ ٣٫٧١ تركت التصویر ٢٩
 والعشرون

 الثالثون ١٫٤٥ ٣٫٧٠ كفارھل بعدم السفر إلى بالد الأقنعت األ ٣٠

الحادي  ١٫٣٠ ٣٫٥٩ عمل على نصح األخریاتأبدأت  ٣١
 والثالثون

أصبحت أحاسب نفسي كل یوم على ما  ٣٢
الثاني  ١٫٤٦ ٣٫٤٨ عملت

 والثالثون

الثالث  ١٫٣٣ ٣٫٤٥ تركت مشاھدة األفالم والمسلسالت ٣٣
 والثالثون

  



  

   
  

 

 

يهن للنصح والتوجيه وظهور الترتيب التنازيل ملظاهر استجابة احملتسب عل
ذلك جلياً يف سلوكهن حبسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا 

  آلراء الطالبات
  

أعاله ترتيب مظاهر استجابة احملتسب عليهن ) ٥٢(يوضح اجلدول رقم 
التوجيه وظهور ذلك يف سلوكهن وفقا آلراء الطالبات وقد حازت للنصح و

 ولكن بدرجات متفاوتة، وجاءت املظاهر التالية يف مجيع املظاهر على املوافقة
  ): موافقة جداً(املراتب السبعة األوىل بدرجة 

 ال أذهب إىل السحرة واملشعوذين. 

               ابتعدت عن اهلزل بأي شئ فيه ذكر اهللا تعاىل أو القرآن الكـرمي أو
 .الرسول 

 ال أحلف بغري اهللا. 

 بدأت التزم بصيام رمضان. 

 ال أعلق التمائم. 

 بحت ال أسافر بدون حمرمأص. 

 ال أصل شعري بغريه. 

  



 

   

  
 

 

وقد جاءت يف ذيل القائمة املظاهر السلوكية التالية مرتبة تصاعدياً من 
  :آخر القائمة إىل أعالها

 تركت مشاهدة األفالم واملسلسالت. 
 أصبحت أحاسب نفسي كل يوم على ما عملت. 
 بدأت أعمل على نصيحة األخريات. 
 إىل بالد الكفارأقنعت األهل بعدم السفر . 
 تركت التصوير. 

ويتضح من هذا ، وجاءت بقية العوامل مرتبة ما بني هاتني اموعتني
الترتيب أن معظم الطالبات يوافقن بدرجة عالية على أن االستجابة للنصح 

والتوجيه أكثر ما تكون متعلقة بقضايا العقيدة والتوحيد كما هو واضح من 
وافقة تقل يف املظاهر اليت تتعلق باملكتشفات وأن درجة امل. الترتيب أعاله

مثل مشاهدة األفالم والتصوير، أو تلك املتعلقة مبراقبة ااحلديثة واستعماال 
السلوك الشخصي وسلوك من حول الفتاة مثل حماسبة النفس ونصح اآلخرين 

  .وإقناع األهل بعدم السفر إىل بالد الكفار
وافقـة عليهـا فقـد جـاءت يف بقيـة           أما االستجابة اليت تزيد درجـات امل      

وحـازت تلـك املتعلقـة باملظـاهر        . املظاهر املتعلقة بالسلوكيات الشخصية   
وال توجـد مـن بـني الطالبـات مـن ال            . التعبدية على درجة موافقة أكرب    

توافق أو ترفض مظاهر استجابة اإلنسان للنصح والتوجيـه وظهـور ذلـك             
  .جلياً يف سلوكه



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

  

 )٥٣(الجدول رقم 
وجھة نظر الطالبات حول تأثرھن بالنصیحة والتوجیھ 

 الصادرة من قبل المحتسبین والمحتسبات 
  

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 العــــــــــــــــــــــامل  م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

١ 
ن أعلم أحینما 

المحتسب مخلص في 
 عملھ

١٠٠ ٢٩٦ ٥ ١٧ ١ ٢ ٢ ٥ ٥٥ ١٦٢ ٣٧ ١١٠ 

ة تساعدني ئوجود بی ٢
 ١٠٠ ٢٩٦ ٥ ١٤ ١ ٣ ٢ ٧ ٣٨ ١١٣ ٥٤ ١٥٩ على االلتزام 

 منلطف التعامل  ٣
 ١٠٠ ٢٩٨ ٢ ٥ - - ١ ٢ ٣٤ ١٠٣ ٦٣ ١٨٨ المحتسبة

استخدام أسلوب  ٤
 ١٠٠ ٢٩٨ ٦ ١٩ ١ ٣ ٤ ١٢ ٤٦ ١٣٦ ٤٣ ١٢٨ الموعظة

أتأثر حینما یھدى إلي  ٥
 ١٠٠ ٢٩٧ ٢١ ٦٢ - - ١٠ ٢٩ ٤٨ ١٤٢ ٢١ ٦٤ شریط أو كتیب

٦ 
أتأثر حینما أرى 

المحتسب قدوة في 
 نفسھ

١٠٠ ٢٩٨ ٧ ٢٢ - - ٢ ٦ ٣٤ ١٠٠ ٥٧ ١٧٠ 

٧ 
ن أعلم أأتأثر حینما 

المحتسب یتحدث عن 
 علم

١٠٠ ٢٩٦ ٦ ١٨ ١ ٢ ٢ ٧ ٤١ ١٢٢ ٥٠ ١٤٧ 

٨ 
ینما أرى أتأثر ح

 المحتسب متصفًا
 باألخالق الحسنة

١٠٠ ٢٩٩ ١ ٣ ١ ٢ ١ ٢ ٣٠ ٩٠ ٦٧ ٢٠٢ 

٩ 
أتأثر حینما أرى 

 عما المحتسب مترفعًا
 في أیدي الناس

١٠٠ ٢٩٨ ١٦ ٤٦ ٢ ٧ ٦ ١٩ ٣٣ ٩٩ ٤٣ ١٢٧ 



  

   
  

 

 

غیر  موافقة موافقة جدًا
 موافقة

رفض أ
 المجموع دري أال  تمامًا

 العــــــــــــــــــــــامل  م
  ك  ك  ك  ك  ك  ك

قبل النصیحة حینما أ ١٠
 ١٠٠ ٢٩٤ ٨ ٢٣ ٢ ٥ ٣ ٩ ٣٥ ١٠٤ ٥٢ ١٥٣ ایكون االحتساب سًر

قرأ قصة أتأثر حینما ا ١١
 ١٠٠ ٢٩٦ ٦ ١٩ - - ٣ ٩ ٤١ ١٢٠ ٥٠ ١٤٨ مؤثرة

١٢ 
أتأثر حینما اقرأ كتابا 
یشدني في استراحة 

 المستشفى
١٠٠ ٢٩٣ ٢٥ ٧٢ ٤ ١٣ ١٧ ٤٩ ٣٩ ١١٥ ١٥ ٤٤ 

١٣ 
أتأثر حینما تكون 

النصیحة من مقاربة 
لي في السن والثقافة 

 والھموم المشتركة
١٠٠ ٢٩٧ ٨ ٢٤ ٦ ١٧ ١٠ ٣٠ ٣٤ ١٠٠ ٤٢ ١٢٦ 

أتأثر حینما تكون  ١٤
 ١٠٠ ٢٩٤ ١٢ ٣٤ ٣ ٩ ٩ ٢٨ ٤٠ ١١٦ ٣٦ ١٠٧ عالقتي بزمیالتي جیدة

أتأثر حینما یكون جو  ١٥
 ١٠٠ ٢٩٥ ١٦ ٤٧ ٨ ٢٤ ١١ ٣٢ ٣٨ ١١١ ٢٧ ٨١ المدرسة منضبطًا

١٦ 
أتأثر حینما تكون 
البرامج التوجیھیة 
جیدة في موضوعھا 

 وطریقة عرضھا
١٠٠ ٢٩٩ ٨ ٢٤ ١ ٢ ٣ ٨ ٤٣ ١٣٠ ٤٥ ١٣٥ 

أتأثر حینما أرى موقفا  ١٧
 ١٠٠ ٢٩٧ ٣ ٨ ١ ٣ ٢ ٥ ٢٩ ٨٧ ٦٥ ١٩٤ من المواقف المحزنة

  



 

   

  
 

 

لقد مت طرح عدد من العوامـل الـيت ميكـن أن تكـون مـؤثرة يف                 
واجلـدول رقـم    . على عينة الطالبـات   ، استجابة احملتسب عليهن لالحتساب   

يبني آراء الطالبات حـول هـذه العوامـل وقـد جـاءت النتـائج               ) ٥٣(
  :كالتايل

  : ـ إخالص احملتسب يف عمله١
علـى أـن يتـأثرن      ) موافقـة ( منهن موافقتهن بدرجة     ٥٥أبدت  

 ٣٧و، بالنصيحة والتوجيـه عنـدما يكـون احملتـسب خملـص يف عملـه             
عـدم   (٢بينمـا أبـدت     ، )موافقـة جـداً   (يوافقن على ذلـك بدرجـة       

  ). أدريبال( منهن اإلجابة ٥وفضلت ، )الرفض التام (١و، )املوافقة
٩٢               من عينة الطالبات يـوافقن علـى أن مـن عوامـل تـأثرهن 

  .باالحتساب كون احملتسب خملص يف احتسابه هللا جل وعال
  : ـ وجود بيئة تساعد على االلتزام٢

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات موافقتهن بدرجة      ٥٤أظهرت  
 يـوافقن بدرجـة     ٣٨و، عبارة وجـود بيئـة تـساعدين علـى االلتـزام          

وفـضلت  ، ١وتـرفض ذلـك     ، ٢على ذلك   ) ال توافق (بينما  ، )موافقة(
٥ بال أدري( اإلجابة.(  

 من الطالبات علـى أن وجـود البيئـة الـصاحلة الـيت              ٩٢وافقت  
  .تساعد على االلتزام هي من العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب



  

   
  

 

 

  : ـ لطف التعامل من احملتسبة٣
لطف التعامـل مـن احملتـسبة        من الطالبات على عبارة      ٦٣وافقت  

ال (بينمـا   ، )موافقـة ( يوافقنهن الرأي بدرجـة      ٣٤و) موافقة جداً (بدرجة  
  ).بال أدري( باإلجابة ٢واكتفت ، ١على ذلك ) توافق

 من العينة يـوافقن علـى أن لطـف التعامـل مـن              ٩٧نالحظ أن   
  .احملتسبة يعد عامالً مؤثراً من عوامل جناح االحتساب

  :سلوب املوعظة ـ استخدام أ٤
علـى عبـارة    ) موافقـة ( من الطالبات باملوافقة بدرجة      ٤٦أجابت  

موافقـة  ( بدرجـة  ٤٣وتوافقهن الـرأي نفـسه   ، استخدام أسلوب املوعظة 
 ٦واكتفـت   ، ١وترفـضه   ،  فقـط  ٤على ذلك   ) ال توافق (بينما  ، )جداً

  ).بال أدري(من العينة 
٨٩          وب املوعظـة    من الطالبات يوافقن علـى أن اسـتخدام أسـل

  .يعد عامل مؤثر من عوامل جناح االحتساب
  : ـ حينما يهدى شريط أو كتيب٥

علـى عبـارة أتـأثر    ) موافقـة ( من العينة املوافقة بدرجة     ٤٨أبدت  
 بدرجـة   ٢١وشاطرن الـرأي نفـسه      ، حينما يهدى إىل شريط أو كتيب     

ثـر  واكتفـت أك  ، )عـدم املوافقـة   ( منهن   ١٠بينما أبدت   ، )موافقة جداً (
  ).بال أدري( باإلجابة ٢١من مخس العينة 



 

   

  
 

 

٦٩             ـن يتـأثرن باالحتـساب حينمـاهي نسبة املوافقات على أ 
  .يهدى إليهن شريط أو كتيب

  : ـ حينما يكون احملتسب قدوة يف نفسه٦
علـى عبـارة    ) موافقة جـداً  ( من العينة املوافقة بدرجة      ٥٧أظهرت  

 ٣٤شـاطرن الـرأي نفـسه    و، أتأثر حينما أرى احملتسب قدوة يف نفـسه    
،  فقـط ٢بينما ال توافقهن علـى هـذا الـرأي     ، )موافقة(من العينة بدرجة    

  ).بال أدري( فضلن اإلجابة ٧و
 من العينة على أن من العوامـل الـيت جتعلـهن يتـأثرن              ٩١وافقت  

  .بالنصح والتوجيه حينما يكون احملتسب أو احملتسبة قدوة يف نفسيهما
  :تسب عن علم ـ حينما يتحدث احمل٧

علـى  ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات باملوافقة بدرجـة       ٥٠أجابت  
وتـوافقهن الـرأي    ، عبارة أتأثر حينما أعلم أن احملتسب يتحدث عـن علـم          

الـرفض  (أو  ) عـدم املوافقـة    (٣بينما ترى   ، ٤١) موافقة(نفسه بدرجة   
  ).بال أدري( منهن باإلجابة ٦واكتفت ، )التام

٩١   مما جيعلهن يتأثر باالحتـساب كـون احملتـسب           وافقن على أن 
  .يتحدث عن علم

  : ـ إذا كان احملتسب متصفاً باألخالق احلسنة٨
علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٦٧ترى  



  

   
  

 

 

وشـاطرن الـرأي    ، أتأثر حينما أرى احملتسب متصفاً بـاألخالق احلـسنة        
ما أجابت النـسبة املتبقيـة وهـي        بين،  من العينة  ٣٠) موافقة(نفسه بدرجة   

٣    حيـث  ) ال أدري (أو  ) الـرفض التـام   (أو  ) بعـدم املوافقـة   ( فقط أما
  .تساوت النسب

بلغت نسبة من يوافقن على أن من العوامـل املـؤثرة يف اسـتجابتهن              
  . من العينة٩٧لالحتساب كون احملتسب متصفاً باألخالق احلسنة 

  :يف أيدي الناس ـ حينما يكون احملتسب مترفعاً عما ٩
علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٣أبدت  

وتـوافقهن علـى    ، أتأثر حينما أرى احملتسب مترفعاً عما يف أيـدي النـاس          
 ٦بينمـا ختـالفهن هـذا الـرأي         ،  من العينـة   ٣٣) موافقة(ذلك بدرجة   

 فـضلن   ١٦و، )بـالرفض التـام    (٢و، )بعـدم املوافقـة   (حيث أجـنب    
  ).بال أدري(جابة اإل

وافقت على هذا العامل وكونه مـؤثراً يف اسـتجابتهن لالحتـساب            
٧٦من العينة .  

  : ـ حينما يكون االحتساب سرا١٠ً
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة باملوافقة بدرجة      ٥٢جاءت إجابة   

وشـاطرن الـرأي   ، أن يستجنب للنصيحة حينما يكون االحتـساب سـراً       
بعـدم  ( منـهن    ٣بينمـا جـاءت إجابـة       ، )موافقـة ( بدرجة   ٣٥نفسه  



 

   

  
 

 

 منـهن باإلجابـة     ٨واكتفـت   ، )بالرفض التـام   (٢و، على ذلك ) املوافقة
  ).بال أدري(

٨٧               من الطالبـات يعتـربن اإلنكـار بالـسر عـامالً مـؤثراً يف 
  .استجابتهن لالحتساب

  : ـ عند قراءة القصص املؤثرة١١
علـى  ) وافقـة جـداً   م( من العينة موافقتهن بدرجـة       ٥٠أظهرت  

 ٤١ووافقتـهن علـى هـذا الـرأي         ، عبارة أتأثر حينما أقرأ قصة مـؤثرة      
بـال  ( أجـنب    ٦و، )عـدم املوافقـة    (٣بينما أظهـرت    ، )موافقة(بدرجة  

  ).أدري
 من الطالبات على هـذا العامـل يف كونـه مـؤثراً يف              ٩١وافقت  

  .استجابتهن لالحتساب
  :استراحة املستشفى ـ عند قراءة كتاب يشد االنتباه يف ١٢

علـى عبـارة أتـأثر حينمـا     ) موافقة( من العينة بدرجة ٣٩وافقت  
 ١٥وشـاطرن الـرأي نفـسه    ، أجد كتاباً يشدين يف استراحة املستـشفى     

) تـرفض (و، ١٧علـى ذلـك     ) ال توافـق  (بينمـا   ، )موافقة جداً (بدرجة  
  ).بال أدري( فقد فضلن اإلجابة ٢٥أما الربع ، ٤ذلك متاماً 

٥٤              من الطالبات يوافقن على أن وجـود كتـاب يـشد االنتبـاه 
  .يف استراحة املستشفى قد يكون عامالً مؤثراً يف استجابتهن لالحتساب



  

   
  

 

 

 ـ حينما تكون النـصيحة مـن مقاربـة يف الـسن والثقافـة       ١٣
  :واهلموم املشتركة

علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٤٢ترى  
ون النـصيحة مـن مقاربـة يف الـسن والثقافـة واهلمـوم              أتأثر حينما تك  

بينمـا تـرى   ، )موافقـة ( بدرجـة    ٣٤وشاطرن الرأي نفـسه     ، املشتركة
١٠)   عدم املوافقـة (   ٦و، علـى ذلـك)    ٨و، )الـرفض التـام  فـضلن 

  ).بال أدري(اإلجابة 
 من الطالبات على أن من العوامل املـؤثرة الـيت تـؤدي             ٧٦وافقت  

حينما تكون النـصيحة مـن مقاربـة هلـن          ، نصح والتوجيه إىل استجابتهن لل  
  .يف السن والثقافة واهلموم  املشتركة

  : ـ حينما تكون العالقة بالزميالت جيدة١٤
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من العينة موافقتـهن بدرجـة        ٣٦أبدت  

 ٤٠وتـرى الـرأي نفـسه       ، عبارة أتأثر حينما تكون عالقيت بزمياليت جيدة      
بـالرفض   (٣و، )بعـدم املوافقـة    (٩بينما ختالف ذلك    ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( فضلن اإلجابة ١٢و، )التام
 من الطالبات على أن مـن ممـا يـؤثر يف اسـتجابتهن              ٧٦وافقت  

  .للنصح والتوجيه كون العالقة اليت تربطهن بزميالن جيدة
  



 

   

  
 

 

  : ـ حينما يكون جو املدرسة منضبطا١٥ً
علـى  ) موافقـة جـداً   (افقتهن بدرجة    من الطالبات مو   ٢٧أظهرت  

 ٣٨وتـرى الـرأي نفـسه       ، عبارة أتأثر حينما يكون جو املدرسة منضبطاً      
، ٨) ترفـضه (و، ١١علـى ذلـك     ) ال توافـق  (بينمـا   ، )موافقة(بدرجة  

  ).بال أدري( اإلجابة ١٦وفضلت 
٦٥             من الطالبات يوافقن على أن االنـضباط يف املدرسـة يـساعد 

  .لتوجيهعلى تقبل النصح وا
 ـ حينما تكون الـربامج التوجيهيـة جيـدة يف موضـوعها      ١٦

  :وطريقة عرضها
علـى عبـارة أتـأثر      ) موافقة جـداً  ( من العينة بدرجة     ٤٥وافقت  

، عندما تكون الربامج التوجيهيـة جيـدة يف موضـوعها وطريقـة عرضـها             
بعـدم   (٣بينمـا ختـالفهن     ، )موافقـة ( بدرجـة    ٤٣وتوافقهن الـرأي    

بـال  ( منـهن باإلجابـة      ٨واكتفـت   ، )بـالرفض التـام    (١و، )املوافقة
  ).أدري

بلغت نسبة املوافقات على أن الـربامج التوجيهيـة حينمـا تكـون             
جيـدة يف موضـوعها وطريقـة عرضـها تعـد عـامالً مـؤثراً يف جنــاح        

  . من الطالبات٨٨االحتساب 
  



  

   
  

 

 

  : ـ عند رؤية موقٍف حمزٍن١٧
علـى  ) موافقـة جـداً   ( من الطالبات املوافقـة بدرجـة        ٦٥ترى  

وتـشاطرهن الـرأي    ، عبارة أتأثر حينما أرى موقفاً مـن املواقـف احملزنـة          
، علـى ذلـك   ) عدم املوافقـة   (٢بينما ترى   ، )موافقة( بدرجة   ٢٩نفسه  

  ).بال أدري( منهن باإلجابة ٣واكتفت ، )الرفض التام (١و
 من الطالبات على أـن يتـأثرن بالنـصح والتوجيـه            ٩٤وافقت  

 رؤية موقفاً من املواقف احملزنة مما يدل على أنـه جيـب علـى احملتـسبني      عند
  .استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب



 

   

  
 

 

مدى اختالف آراء الطالبات حول تأثرهن بالنصيحة والتوجيه الصادرة من 
  املرحلة التعليمية باختالف احملتسبني واحملتسباتقبل 

  
  )٥٤(اجلدول رقم 

  
  
عوامل 
  التأثر

حلة املر
 التعليمية

 املتوسط العدد
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 

 االحتمالية
متوسط 
 الفرق

عوامل التأثر  ٠,٤٢ ٤,٠٩ ١٥٠ اجلامعية
بالنصح 
  ٠,٦٥  ٤,٠٨  ١٥٠  الثانوية  والتوجيه

٠,٠٠٠٧ ٠,٨٩٧ ١٢٩ 

  

أعاله انه ال توجد اختالفات بني آراء ) ٥٤(يتضح من اجلدول رقم 
سب املرحلة التعليمية حيث أنه ال توجد فروق جوهرية ذات داللة الطالبات حب

إحصائية وتتفق مجيع الطالبات يف جممل اآلراء اليت ذهنب إليها حول مدى 
  .تأثرهن بالنصيحة والتوجيه من حيث املوافقة عليها أو عدمها



  

   
  

 

 

  

 )٥٥(الجدول رقم 

ھ الصادرة من قبل الترتیب التنازلي لعوامل تأثر الطالبات بالنصیحة والتوجی
راء المحتسبین والمحتسبات حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وفقا آل

 الطالبات
  

المتوسط  العوامل م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

أتأثر حینما أرى المحتسب متصفا باألخالق  ١
 األول ٠٫٦٤ ٤٫٦٣ الحسنة

 انيالث ٠٫٦٨ ٤٫٥٧  المحتسبةمنلطف التعامل  ٢

أتأثر حینما أرى موقفا من المواقف  ٣
 الثالث ٠٫٨٢ ٤٫٥٤ المحزنة

 الرابع ٠٫٩٥ ٤٫٣٥  تساعدني على االلتزام بیئةوجود  ٤

 الخامس ١٫٠٦ ٤٫٣٣ أتأثر حینما أرى المحتسب قدوة في نفسھ ٥

 السادس ١٫٠٢ ٤٫٢٨ قرأ قصة مؤثرةأأتأثر حینما  ٦

ث عن ن المحتسب یتحدأعلم أأتأثر حینما  ٧
 السابع ١٫٠١ ٤٫٢٨ علم

 الثامن ١٫١٣ ٤٫٢٢ قبل النصیحة حینما یكون االحتساب سرًاأ  ٨

 التاسع ١٫٠٣ ٤٫١٨ استخدام أسلوب الموعظة ٩

أتأثر حینما تكون البرامج التوجیھیة جیدة  ١٠
 رالعاش ١٫١٠ ٤٫١٧ في موضوعھا وطریقة عرضھا



 

   

  
 

 

المتوسط  العوامل م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 حادي عشرال ٠٫٩٥ ٤٫١٧ ن المحتسب مخلص في عملھأعلم أحینما  ١١

أتأثر حینما تكون النصیحة من مقاربة لي  ١٢
 ثاني عشرال ١٫٢٢ ٣٫٩٧ في السن والثقافة والھموم المشتركة

 ثالث عشرال ١٫٢٧ ٣٫٨٦ أتأثر حینما تكون عالقتي بزمیالتي جیدة ١٣

 عما في أتأثر حینما أرى المحتسب مترفعًا ١٤
 رابع عشرال ١٫٤٠ ٣٫٨٥ أیدي الناس

 خامس عشرال ١٫٣٩ ٣٫٥٣ أتأثر حینما یكون جو المدرسة منضبطًا ١٥

 سادس عشرال ١٫٣٩ ٣٫٤٩ أتأثر حینما یھدى إلي شریط أو كتیب ١٦

 یشدني في استراحة أتأثر حینما اقرأ كتابًا ١٧
 سابع عشرال ١٫٤٢ ٣٫١٦ المستشفى

  



  

   
  

 

 

احملتسبني الطالبات بالنصيحة والتوجيه الصادرة من قبل ترتيب عوامل تأثر 
   حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقا آلراء الطالباتواحملتسبات

  
أعـاله ترتيـب متوسـطات آراء       ) ٥٥(يتضح من اجلـدول رقـم       

الطالبات حول عوامل تأثرهن بالنـصيحة والتوجيـه، فقـد جـاءت اآلراء             
، )موافقـة (افق بدرجة كبرية وفئـة توافـق بدرجـة       منقسمة إىل فئتني فئة تو    

أتـأثر حينمـا أرى احملتـسب    : وجاء يف مقدمة القائمة مخسة عوامـل هـي       
مث عامـل   ، متصفاً باألخالق احلسنة، تاله عامل لطف التعامل مـن احملتـسبة          

مث وجـود بيئـة تـساعد يف        . أتأثر حينما أرى موقفاً من املواقـف احملزنـة        
  .أثر حينما أرى احملتسب قدوة يف نفسهااللتزام، مث عامل أت

وجاء ترتيب العوامل األخرى حسب أمهيتـها للطالبـات يف مـدى            
أقل فقـد جـاء يف ذيـل        ) موافقة(تأثرهن ا أما العوامل اليت جاءت بدرجة        

القائمة عامل أتأثر حينما أجـد كتابـاً يـشدين يف اسـتراحة املستـشفى مث             
كتيب، مث أتأثر حينمـا يكـون جـو         عامل أتأثر حينما يهدي إيل شريط أو        

املدرسة منضبطاً، مث أتأثر حينمـا أرى احملتـسب مترفعـاً عمـا يف أيـدي                
  .الناس

يتضح من هذا الترتيـب أن أقـل العوامـل تـأثرياً يف سـلوكيات               
الفتيات هي تلك العوامـل املرتبطـة بـاالطالع يف القـراءة أو االسـتماع               



 

   

  
 

 

هين تبذلـه الفتـاة يف تقيـيم مـا         وهي تلك العوامل اليت حتتاج إىل جمهود ذ       
تقرأ أو تسمع، أو تلـك املرتبطـة بالتوجيـه املباشـر وخاصـة يف داخـل                 
املدرسة أو اجلامعة حيث متثل الضوابط واألنظمة نوعـا مـن القيـود علـى               

  .األقل يف نظر البعض
  



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  
 

 

  

  
 )٥٦(الجدول رقم 

ت حول المعوقات التي تحول دون االستفادة آراء الطالبا
 من وسائل التوجیھ 

  

رفض أ غیر موافقة موافقة موافقة جدًا
 المجموع دري أال  تمامًا

 المعوقات م
 ك ك  ك  ك  ك  ك  

١ 
أجد الفظاظة في 

المحتسبین 
 والمحتسبات

١٠٠ ٢٨٤ ٢١ ٥٩ ٢٣ ٦٥ ٢٦ ٧٣ ٢٢ ٦٤ ٨ ٢٣ 

لم أجد في األسالیب  ٢
 ١٠٠ ٢٧٢ ١٩ ٥٣ ١٤ ٣٧ ٢٥ ٦٨ ٣٢ ٨٧ ١٠ ٢٧ مستخدمة  ما یشدنيال

لم أجد في الوسائل  ٣
 ١٠٠ ٢٥٨ ١٥ ٤٠ ١١ ٢٨ ٢٩ ٧٦ ٣٣ ٨٤ ١٢ ٣٠ المستخدمة ما یشدني

٤ 

ال تشدني البرامج 
التوجیھیة المدرسیة 
بسبب عدم تنوعھا 
وعدم مناسبة الوقت 
 الذي تنفذ فیھ المناشط

١٠٠ ٢٩٢ ٧ ٢١ ١٢ ٣٤ ١٩ ٥٦ ٣٥ ١٠١ ٢٧ ٧٩ 

األماكن إلقامة  ٥
 ١٠٠ ٢٩٣ ١٢ ٣٤ ٨ ٢٥ ٢٣ ٦٧ ٣٢ ٩٤ ٢٥ ٧٣ مھیأةالمناشط غیر 

 ١٠٠ ٢٩٠ ٥ ١٤ ٤٠ ١١٥ ٢٨ ٨٣ ١٩ ٥٦ ٨ ٢٢ بیتنا یعج بالمنكرات ٦

لیس في أسرتي أحد  ٧
 ١٠٠ ٢٩٧ ٣ ٩ ٣٣ ٩٧ ٤٢ ١٢٦ ١٧ ٥١ ٥ ١٤ ملتزم

لم اسمع من والدي أو  ٨
 ١٠٠ ٢٩٠ ٢ ٦ ٥٢ ١٤٩ ٣٨ ١١١ ٦ ١٧ ٢ ٧ والدتي أي توجیھ



  

   
  

 

 

رفض أ غیر موافقة موافقة موافقة جدًا
 المجموع دري أال  تمامًا

 المعوقات م
 ك ك  ك  ك  ك  ك  

٩ 

ما أتلقاه من برامج 
توجیھیة یغطي علیھ ما 
أتعرض لھ من القنوات 

 الفضائیة وغیرھا

١٠٠ ٢٨٣ ١٠ ٢٩ ٢٤ ٦٧ ٢٧ ٧٧ ٢٥ ٧١ ١٤ ٣٩ 

لم استطع التغلب على  ١٠
 ١٠٠ ٢٨٥ ١٣ ٣٨ ١٣ ٣٧ ٢٨ ٧٨ ٣٠ ٨٦ ١٦ ٤٦ نفسي

میل دائما أأرى نفسي  ١١
 ١٠٠ ٢٩٠ ١٣ ٣٨ ١٩ ٥٦ ٣٢ ٩٤ ٢٥ ٧١ ١١ ٣١ إلى المظاھر

تأثیر جلیساتي على  ١٢
 ١٠٠ ٢٩٣ ٨ ٢٤ ١٧ ٤٨ ٢٧ ٨٠ ٣٠ ٨٧ ١٨ ٥٤ تأثیر كبیر

١٣ 
لم أجد صدیقة صالحة 

أبوح لھا بما في 
 نفسي

١٠٠ ٢٩٢ ٨ ٢٤ ٢٥ ٧٢ ٣٤ ١٠٠ ١٥ ٤٤ ١٨ ٥٢ 

١٤ 
العالقة بیني وبین 
مدرساتي عالقة 

 شكلیة
١٠٠ ٢٨٩ ٦ ١٧ ١٠ ٢٩ ١٥ ٤٤ ٣٦ ١٠٥ ٣٣ ٩٤ 

١٥ 
ن واجھت أسبق 

مواقف فیھا عنف من 
 بعض المحتسبین

١٠٠ ٢٩٥ ٨ ٢٤ ٣٥ ١٠٤ ٣١ ٩١ ١٥ ٤٥ ١١ ٣١ 

شخصیتي شخصیة  ١٦
 ١٠٠ ٢٨٦ ١٣ ٣٦ ٢٤ ٦٩ ٣٨ ١٠٩ ١٠ ٣٠ ١٥ ٤٢ عنیدة

  



 

   

  
 

 

ملعرفـة املعوقــات الــيت حتــول دون اســتجابة احملتــسب علــيهن  
لـيهن  لالحتساب مت طرح عدد مـن العبـارات علـى عينـة احملتـسب ع              

يوضـح آراء   ) ٥٦(ملعرفـة رأيهـن حوهلـا واجلـدول رقـم           ) الطالبات(
  :الطالبات حول هذه املعوقات وقد جاءت النتائج كالتايل

  : ـ وجود الفظاظة يف احملتسبني واحملتسبات١
علـى عبـارة    ) موافقـة ( من الطالبات املوافقـة بدرجـة        ٢٢ترى  

 ٨يف هـذا الـرأي      وتـوافقهن   ، أجد الفظاظة يف احملتـسبني واحملتـسبات      
،  مـن العينـة    ٢٦على هذا الـرأي     ) ال توافق (بينما  ، )موافقة جداً (بدرجة  

  ).بال أدري( من العينة اإلجابة ٢١وفضلت ، ٢٣) ترفضه متاماً(و
علـى هـذه العبـارة      ) ال يـوافقن  (نالحظ أن حوايل نصف العينـة       

بـال  (بينما نالحـظ أن مخـس العينـة أجـنب           ، ٤٩حيث بلغت نسبتهن    
  ).دريأ

  : ـ عدم جاذبية األساليب املستخدمة٢
علـى عبـارة مل   ) موافقـة ( من العينة املوافقـة بدرجـة        ٣٢أبدت  

 ١٠ووافقتـهن يف هـذا الـرأي        ، أجد يف األساليب املستخدمة ما يـشدين      
 من العينـة حيـث أجـنب        ٢٥بينما خالفتهن الرأي    ، )موافقة جداً (بدرجة  

بـال  ( باإلجابـة    ١٩واكتفـت   ، )مبـالرفض التـا    (١٤، )بعدم املوافقة (
  ).أدري



  

   
  

 

 

نالحظ أن هناك تباين يف اإلجابـات مـا بـني املوافقـة والـرفض               
حيث تقاربت نسبيت الرافضات واملوافقات فقـد بلغـت نـسبة املوافقـات             

٤٢ ،  ٣٩بينما املعارضات ،بينما حوايل مخس العينة كن حمايدات.  
  : ـ عدم جاذبية الوسائل املستخدمة٣

علـى عبـارة مل أجـد يف        ) موافقة( من الطالبات بدرجة     ٣٣توافق  
موافقـة  ( بدرجـة    ١٢وتـوافقهن الـرأي     ، الوسائل املستخدمة ما يشدين   

ترفـضه   (١١و،  مـن العينـة    ٢٩علـى ذلـك     ) مل توافق (بينما  ، )جداً
  ).بال أدري( من العينة ١٥وأجابت ، )متاماً

هـذا املعـوق   أيضاً تقاربت نسبيت الرافـضات واملوافقـات يف عـد      
بينمـا  ، ٤٥حيث بلغـت نـسبة املوافقـات        ، أحد املعوقات اليت تواجههن   

  .٤٠الرافضات 
،  ـ عدم جاذبية الربامج التوجيهية املدرسـية بـسبب عـدم تنوعهـا     ٤

  :وعدم مناسبة الوقت الذي تنفذ فيه املناشط
علـى  ) موافقـة ( من أفراد العينـة باملوافقـة بدرجـة          ٣٥أجابت  
وعـدم  ،  الربامج التوجيهية املدرسية بـسبب عـدم تنوعهـا         عبارة ال تشدين  

 ٢٧ووافقتـهن الـرأي نفـسه       ، مناسبة الوقت الذي تنفذ فيـه املناشـط       
 ١٢و، )بعـدم املوافقـة    (١٩بينمـا أجابـت     ، )موافقـة جـداً   (بدرجة  

  ).بال أدري (٧و، )بالرفض التام(



 

   

  
 

 

  . من الطالبات٦٢بلغت نسبة املوافقات على هذا املعوق 
  : األماكن اليت تقام فيها املناشط غري مهيأة ـ٥

علـى عبـارة األمـاكن      ) موافقة( من الطالبات بدرجة     ٣٢وافقت  
 ٢٥) موافقـة جـداً   (وترى الرأي نفسه بدرجـة      ، إلقامة املناشط غري مهيئة   

وأجابـت  ، ٨وترفـضه   ، ٢٣على ذلـك الـرأي      ) مل توافق (بينما  ، منهن
١٢) بال أدري.(  

٥٧ لبات يوافقن على أن مـن املعوقـات الـيت حتـول      من عينة الطا
دون استجابتهن لالحتساب أن األماكن الـيت تقـام فيهـا املناشـط غـري               

  .مهيئة
  : ـ وجود املنكرات يف البيت٦

علـى عبـارة بيتنـا يعـج        ) بالرفض التـام  ( من العينة    ٤٠أجابت  
 باملوافقـة بدرجـة     ١٩بينـا أجابـت     ، )بعدم املوافقة  (٢٨و، باملنكرات

 ٥وفـضلت   ، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ٨على هذه العبـارة و    ) موافقة(
  ).بال أدري(اإلجابة 

 من العينة يرفضن هذه العبـارة ويف كـون البيـت            ٦٨نالحظ أن   
  .أو أن ذلك صاد هلن عن تقبل االحتساب، مليء باملنكرات

  : ـ عدم وجود أحد ملتزم يف األسرة٧
علـى عبـارة لـيس يف       ) قـة عدم املواف ( من أفراد العينة     ٤٢أبدت  



  

   
  

 

 

بينمـا أبـدت    ، هلذه العبـارة  ) الرفض التام  (٣٣وأبدت  ، أسريت أحد ملتزم  
١٧      موافقـة ( املوافقة على ذلك بدرجة( ،٥و    بدرجـة )   ًموافقـة جـدا( ،

  ).بال أدري( اإلجابة ٣وفضلت 
 من الطالبات يرفضن هذه العبـارة بـأن مـن           ٧٥نالحظ أيضاً أن    
  .ساب عدم وجود أحد ملتزم يف أسرهنمعوقات استجابتهن لالحت

  : ـ عدم وجود توجيه من الوالدين٨
 من العينـة لعبـارة مل أمسـع مـن           ٥٢من قبل   ) الرفض التام (جاء  

، علـى هـذه العبـارة     ) عدم املوافقـة   (٣٨و، والدي أو والديت أي توجيه    
 ٢و، )موافقـة ( فقط على هـذه العبـارة بدرجـة          ٦بينما جاءت موافقة    

  ).بال أدري( أجنب ٢و، )فقة جداًموا(بدرجة 
٩٠               من الطالبـات رفـضن أن يكـون ممـا يعـوق اسـتجابتهن 

  .لالحتساب عدم وجود توجيه من والديهن
 ـ طغيان ما يعرض يف القنوات الفضائية وغريهـا علـى تتلقـاه     ٩

  :الطالبة من برامج توجيهية
على عبارة مـا أتلقـاه مـن        ) عدم املوافقة ( من الطالبات    ٢٧ترى  

برامج توجيهية يغطي عليه مـا أتعـرض لــه مـن القنـوات الفـضائية                
بينمـا رأت املوافقـة علـى       ،  من العينة  ٢٤) رفضت ذلك متاماً  (و، وغريها
واكتفـت  ، )موافقـة جـداً   ( بدرجـة    ١٤و، )موافقة( بدرجة   ٢٥ذلك  



 

   

  
 

 

١٠ بال أدري( منهن.(  
نالحظ أن حوايل نصف العينة يرفـضن أن يكـون مـا يعـرض يف               

ات الفضائية يغطي على ما يتلقينه من بـرامج توجيهيـة معوقـاً حيـول               القنو
 ٥١حيث بلغـت نـسبة الرافـضات لــه          ، دون استجابتهن لالحتساب  

  .من العينة
  : ـ عدم القدرة يف التغلب على النفس١٠

علـى  ) موافقـة ( من العينـة باملوافقـة بدرجـة         ٣٠جاءت إجابة   
موافقـة  (املوافقـة بدرجـة    ب١٦و، عبارة مل أستطع التغلب علـى نفـسي       

، ١٣) رفـضتها متامـاً   (و، ٢٨علـى ذلـك     ) مل توافـق  (بينمـا   ، )جداً
  ).بال أدري (١٣واكتفت 

نالحظ أن نـسبتـي املوافقـات والرافـضات هلـذه العبـارة قـد              
حيث بلغت نسبة املوافقـات علـى أن ممـا يعـوق اسـتجابتهن              ، تقاربت

بينمـا الرافـضات    ، نـة  مـن العي   ٤٦لالحتساب عدم التغلب على النفس      
٤١من العينة .  

  : ـ امليل إىل املظاهر١١
 من العينة على عبارة أرى نفـسي متيـل دائمـاً إىل             ٣٢) مل توافق (

) موافقـة ( بدرجـة    ٢٥بينمـا وافقـت     ، ١٩) رفضتها متاماً (و، املظاهر
  ).بال أدري( اإلجابة ١٣وفضلت ) موافقة جداً( بدرجة ١١و



  

   
  

 

 

ــسبة الرافــضات  ــة يف أن ممــا يعــوق ٥١بلغــت ن  مــن العين
  .استجابتهن لالحتساب امليل إىل املظاهر

  : ـ تأثري اجلليسات على الطالبة تأثري كبري١٢
على عبارة تأثري جليسايت    ) موافقة( من العينة املوافقة بدرجة      ٣٠أبدت  
عدم (بينما أبدت   ، )موافقة جداً ( بدرجة   ١٨ووافقتهن الرأي   ، على تأثري كبري  

بـال  ( باإلجابة   ٨واكتفت  ، ١٧) رفضتها متاماً (و،  من العينة  ٢٧) املوافقة
  ).أدري

أيضاً نالحظ تقارب نـسبتـي املوافقـات والرافـضات يف أن ممـا             
حيـث بلغـت نـسبة      ، يعوق استجابتهن لالحتساب تأثري اجلليسات عليهن     

  . من العينة٤٤بينما الرافضات ، ٤٨املوافقات 
تستطيع الطالبـة أن تبـوح هلـا     ـ عدم وجود صديقة صاحلة  ١٣

  :مبا يف نفسها
على عبارة مل أجد صـديقة صـاحلة أبـوح هلـا            ) عدم املوافقة (جاء  

،  منـهن  ٢٥مـن   ) الـرفض التـام   (و،  من العينة  ٣٤مبا يف نفسي من قبل      
وبدرجـة  ، ١٨مـن قبـل     ) موافقـة جـداً   (بينما جاءت املوافقة بدرجة     

  ).بال أدري ( اإلجابة٨وفضلت ، ١٥من قبل ) موافقة(
٥٩          من الطالبات رفضن أن يكون عـدم وجـود صـديقة صـاحلة 

  .يبحن هلا مبا أنفسهن مما حيول دون استجابتهن لالحتساب



 

   

  
 

 

  : ـ العالقة بني الطالبة وبني مدرساا عالقة شكلية١٤
علـى عبـارة    ) موافقـة جـداً   ( من العينة املوافقة بدرجة      ٣٣ترى  

 بدرجـة   ٣٦وتـوافقهن   ،  شـكلية  العالقة بيين وبـني مدرسـايت عالقـة       
بينمـا  ، ١٠) ترفـضه متامـاً   ( و ١٥على ذلك   ) ال توافق (بينما  ، )موافقة(

  ).بال أدري( اإلجابة ٦تفضل 
 من الطالبات علـى أن ممـا حيـول دون اسـتجابتهن             ٦٩وافقت  

  .لالحتساب كون العالقة اليت تربطهن مبدرسان عالقة شكلية
  : بعض احملتسبني ـ حصول مواقف فيها عنف من١٥

علـى عبـارة سـبق أن       ) بغـري موافقـة   ( من العينـة     ٣١أجابت  
، )بـالرفض التـام    (٣٥و، واجهت مواقف فيها عنف من بعض احملتـسبني       

) موافقـة جـداً   ( وبدرجـة    ١٥) موافقـة (بينما أجابت باملوافقة بدرجـة      
١١٨وفضلت ،  من العينة بال أدري( اإلجابة.(  

رفـضن أن يكـون ممـا حيـول دون        مـن العينـة      ٦٦نالحظ أن   
  .استجابتهن لالحتساب حصول مواقف فيها عنف من بعض احملتسبني

  : ـ كون شخصية الطالبة شخصية عنيدة١٦
علـى عبـارة شخـصيتـي      ) عدم موافقتـها  ( من العينة    ٣٨أبدت  
بينمـا وافقـت عليهـا بدرجـة        ، ٢٤) رفضتها متامـاً  (و، شخصية عنيدة 

 باإلجابـة   ١٣واكتفـت   ، ١٠) موافقـة (وبدرجـة   ، ١٥) موافقة جداً (



  

   
  

 

 

  ).بال أدري(
٦٢              من الطالبات رفضن أن يكـون ممـا حيـول دون اسـتجابتهن 

  .لالحتساب كون شخصيتهن شخصية عنيدة



 

   

  
 

 

اختالف آراء الطالبات حول املعوقات اليت حتول دون االستفادة من وسائل 
  املرحلة التعليميةالتوجيه باختالف 

  
  )٥٧(اجلدول رقم 
  

 املتوسط العدد املرحلة  ارةالعب
االحنراف 
 املعياري

 "ت"قيمة 
القيمة 
االحتمالي

 ة

متوسط 
 الفرق

 تاملعوقا ٠,٤٥ ٣,١٦ ١٥٠ اجلامعية
اليت حتول 

دون 
االستفادة 
من وسائل 

  التوجيه

  ٠,٥٢  ٣,٠٣  ١٥٠  الثانوية
١٣ ٠,٠٢٢ ٢,٣٠٥ 

  
اء أعاله أنه توجد اختالفات بني آر) ٥٧(يتضح من اجلدول رقم 

 حيث، حول املعوقات اليت حتول دون االستفادة من وسائل التوجيهالطالبات 
توجد اختالفات وفروق جوهرية ذات داللة إحصائية بني تلك اآلراء، عند 

حيث متيل لصاحل طالبات املرحلة اجلامعية حول ) ٠,٠٠٢٢(مستوى احتمالية 
  .العبارات املطروحة



  

   
  

 

 

  

 )٥٨(الجدول رقم 

ي للمعوقات التي تحول دون االستفادة من وسائل التوجیھ بحسب الترتیب التنازل
  آلراء الطالباتالمتوسط  الحسابي واالنحراف المعیاري وفقًا

  

المتوسط  العوامل م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

العالقة بیني وبین مدرساتي عالقة  ١
 األول ١٫١٧ ٣٫٨٠ شكلیة

٢ 
لمدرسیة ال تشدني البرامج التوجیھیة ا

بسبب عدم تنوعھا وعدم مناسبة الوقت 
 الذي تنفذ فیھ المناشط

 يـالثان ٢٫٦٥ ٣٫٧٧

 الثالث ١٫٢٧ ٣٫٥٠ األماكن إلقامة المناشط غیر مھیئة ٣

 الرابع ١٫١٩ ٣٫٣٤ تأثیر جلیساتي على تأثیر كبیر ٤

 الخامس ١٫٢٥ ٣٫٢٣ لم استطع التغلب على نفسي ٥

دمة ما لم أجد في الوسائل المستخ ٦
 السادس ١٫٢٣ ٣٫١٤ یشدني

لم أجد صدیقة صالحة أبوح لھا بما في  ٧
 السابع ١٫٢٠ ٣٫١٠ نفسي

٨ 
ما أتلقاه من برامج توجیھیة یغطي علیھ 

ما أتعرض لھ من القنوات الفضائیة 
 وغیرھا

 الثامن ١٫٢٠ ٣٫٠٨



 

   

  
 

 

المتوسط  العوامل م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 التاسع ١٫١٨ ٣٫٠٠ أرى نفسي تمیل دائما إلى المظاھر ٩

الیب المستخدمة  ما لم أجد في األس ١٠
 العاشر ١٫٢٨ ٢٫٩٩ یشدني

 حادي عشرال ١٫٢٠ ٢٫٩١ شخصیتي شخصیة عنیدة ١١

 ثاني عشرال ٠٫٨٩ ٢٫٨٨ لیس في أسرتي أحد ملتزم ١٢

 ثالث عشرال ١٫٠٣ ٢٫٨٥ بیتنا یعج بالمنكرات ١٣

ن واجھت مواقف فیھا عنف من أسبق  ١٤
 رابع عشرال ١٫١١ ٢٫٨٥ بعض المحتسبین

خامس ال ١٫٢٤ ٢٫٧٤  الفظاظة في المحتسبین والمحتسباتأجد ١٥
 عشر

سادس ال ٠٫٧٤ ٢٫٥٥ سمع من والدي أو والدتي أي توجیھألم  ١٦
 عشر

  



  

   
  

 

 

الترتيب التنازيل للمعوقات اليت حتول دون االستفادة من وسائل التوجيه 
  حبسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالبات

  
أعاله ترتيب املعوقـات الـيت حتـول دون         ) ٥٨(ول رقم   يوضح اجلد 

) املوافقـة (االستفادة من وسـائل التوجيـه حيـث انقـسمت اآلراء بـني              
على املعوقات وجاء يف املراتـب اخلمـس األوىل املعوقـات           ) عدم املوافقة (و

  :من حيث درجة املوافقة عليها) موافق(التالية بدرجة 
  شكليةالعالقة بيين وبني مدرسايت عالقة.  
  ال تشدين الربامج التوجيهية املدرسية بسبب عدم تنوعها وعدم

  .مناسبة الوقت الذي تنفذ فيه املناشط
 األماكن إلقامة املناشط غري مهيئة.  
 تأثري جليسايت علي تأثري كبري.  
 مل أستطع التغلب على نفسي.  

  
  :الطالباتعليها ) ال توافق(بينما احتلت املواقع اخلمس األخرية املعوقات اليت 

 مل أمسع من والدي أو والديت أي توجيه. 

  احملتسبني واحملتسباتأجد الفظاظة يف. 



 

   

  
 

 

 سبق أن واجهت مواقف فيها عنف من بعض احملتسبني. 

 بيتنا يعج باملنكرات. 

 ليس يف أسريت أحد ملتزم. 

  
ويوضح هذا الترتيب أن الطالبـات ال يـوافقن علـى أن املعوقـات              

وكـذلك يؤكـدن أن     ، الستفادة مـن التوجيـه    اخلمس األخرية حتول دون ا    
األهل يف املنازل وأهل احلسبة يقومـون بواجبـهم حنـو التوجيـه والنـصح              

  .كما هو واضح يف ترتيب املعوقات اليت أبدين املوافقة عليها
  



  

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

   

  
 

 

 

 

 



 



  

   
  

 

 

   .)١(فهو قَومي ومستقيم ، هالتعديل من قومته أي عدلت: التقومي

، وعاورهمـا ، من املكاييل ما عير وعيـر اِمليـزانَ واملكْيـال      : واملعيار
قَـدرهما ونظَـر مـا      : بالكـسر ، وعاير بينهما معايرةً وِعيـاراً    ، وعايرهما

اريواِملع ا وهو الِعيارمهني٢(ب(.   

والعلميـة والعمليـة    ، لـى األسـس الـشرعية     فلدينا معيار مـبين ع    
لالحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر وهو ملخـص مـا جـاء              

ضـوابط االحتـساب    "يف الفصل األول من هذا البحث والذي هو بعنـوان           
 حيث مت فيه تعريف املنكر وبيان حـدوده أي بيـان الـضوابط              "النساء على

  .م احملتسب مىت ينكر املنكراليت حددها العلماء اليت من خالهلا يعل
ومنكـرات  ، مث بيان أمهية االحتساب على املنكـرات بـشكل عـام          

مث بيـان خـصائص ومسـات احملتـسب يف الكتـاب            ، النساء بشكل خاص  
مث إيـراد الـضوابط     ، وبعد ذلك بيان آداب االحتساب على النـساء       ، والسنة

  . السعوديةواألنظمة الرمسية لالحتساب على النساء يف اململكة العربية
وسوف أقوم مبقارنة هذا املعيار مع واقع االحتـساب علـى النـساء             
يف العصر احلاضر والذي اتضح مـن خـالل الفـصول التطبيقيـة يف هـذا                

                              
  .٥٩٤ ص١٧تاج العروس من جواهر القاموس ج : انظر)  ١(
  .٢٧٦ ص٧؛ تاج العروس ج٤٧٦ ص٤لسان العرب ج: انظر)  ٢(



 

   

  
 

 

  .البحث
وتقدير ما بينهما من فـروق لتقـومي واقـع          ، حيث سأقوم مبقارنتهما  

  .االحتساب وفقاً للمعيار
  :بضوابطهاالهتمام بأمر االحتساب والتقيد : أوالً

حيث اتضح يف املعيار تعريـف احلـسبة وأـا أمـر بـاملعروف إذا               
وقـد حـدد العلمـاء ضـوابط        ، وي عن املنكر إذا ظهر فعله     ، ظهر تركه 

ودرجات لالحتساب كذلك اتضحت أمهيـة االحتـساب علـى املنكـرات            
واالحتساب على منكرات النساء بـشكل خـاص ويف الواقـع           ، بشكل عام 

عاها اهللا ـ اهتمت بـأمر االحتـساب اهتمامـاً كـبرياً      جند أن الدولة ـ ر 
ظهر ذلك من خالل رعايتـها ودعمهـا لالحتـساب ووضـعها األنظمـة              

ولكن من خالل الدراسة اتـضح أن هنـاك بعـض           ، والضوابط املنظمة لـه  
القصور عند التطبيق والذي أود اإلشارة إليه من أجـل تداركـه وهـو مـا                

  :ض ذلك من خالل ما يليميثل خمالفة للمعيار وسوف استعر
  
  :احملتسبون) أ(

على الرغم من اجلهود الكبرية املبذولة مـن الرئاسـة العامـة هليئـة              
األمر باملعروف والنهي عن املنكـر يف جمـال االحتـساب علـى املنكـرات               

ومنكرات النساء بشكل خـاص إال أن هنـاك بعـض املظـاهر             ، بشكل عام 



  

   
  

 

 

ن هنـاك بعـض املعوقـات الـيت     اليت ظهرت من خالل الدراسة اتضح فيها أ 
  :حتد من عمل أعضاء اهليئة وتؤثر بالتايل على أدائهم وهذه املظاهر هي

  :قلة إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املادية) ا
وقد ذكر الشيخ عثمان بن ناصر العثمان أن عـدد أعـضاء الرئاسـة              

آالف عـضو فقـط يف      العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مخـسة          
وأشار إىل أن اهليئـة حتتـاج إىل مزيـد مـن الـدعم يف             ، مجيع أحناء اململكة  
وكان أفـراد عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد عـدوا           . اإلمكانات املادية 

ضعف إمكانات جهاز اهليئة من األفراد واإلمكانات املاديـة مـن معوقـات             
  . منهم٨٩عملهم حيث وافق على عد هذا معوقاً 

 ضعف التعاون بـني الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف               )٢
والنهي عن املنكر واملؤسسات األخرى وقد عد هذا معوقـاً مـن معوقـات              

وال شـك   ،  مـن احملتـسبني واحملتـسبات      ٨٥االحتساب حيث وافق عليه     
أن اهليئة متارس دوراً مهماً وتعاوا مع املؤسـسات األخـرى داللـة علـى               

ثالً من واجبات هيئة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن            نشاط االحتساب فم  
للهيئـة  : االشتراك يف عضوية اللجان املختـصة مبراقبـة املطبوعـات         (املنكر  

حق املشاركة يف مراقبة املمنوعات مما لـه تأثري علـى العقائـد أو الـسلوك               
أو اآلداب الشرعية مع اجلهـات املختـصة وطبقـاً لألوامـر أو التعليمـات             



 

   

  
 

 

  .)١()لنظـام من ا١٢مادة 

ونالحظ أن اهليئة مل متارس هذا الدور فيوجد يف األسواق املطبوعـات            
مع أا ينبغي أن تنسق مع وزارة اإلعـالم يف          . احملتوية على املخالفات الشرعية   

الرقابة على املطبوعات خاصة وأنه حق قد أعطته الدولة هلا فينبغي ممارسته فهو             
  .واجب من واجباا

حيات لـدى احملتـسبني وهـذا األمـر عـده           حمدودية الـصال  ) ٣
احملتسبون واحملتسبات من معوقات االحتـساب حيـث وافـق علـى ذلـك              

٨٤منهم .  
  :احملتسبات) ب(

لقد وجد االحتساب على منكرات النـساء يف اجلامعـات وكليـات            
البنات واملدارس الثانوية اهتماماً كبرياً مـن الدولـة ـ رعاهـا اهللا ـ متثـل       

وفري العلم والعمل للمرأة املـسلمة يف هـذا البلـد بعيـداً             يف حرصها على ت   
 وحفظ هذه األمـاكن بوضـع احلراسـة الالزمـة     )٢(عن اختالطها بالرجال  

كـذلك وضـع األنظمـة والـضوابط        ، وضبط دخول وخروج الطالبـات    
املستمدة من الشرع املطهر واليت تكفل بتعليم املرأة املـسلمة مـا ينفعهـا يف               

ويف هـذه الدراسـة اتـضح    ، ها مما قد جير األذى إليهـا    دينها ودنياها وحفظ  

                              
  .١٤١مرشد اإلجراءات اجلنائية ص)  ١(
  .١٥٩انظر ص )  ٢(



  

   
  

 

 

أن هناك بعض القصور يف تطبيق االحتساب علـى النـساء متثـل يف عـدد                
من املعوقـات الـيت تواجـه احملتـسبات يف اجلامعـات وكليـات البنـات            

  :واملدارس الثانوية واليت سوف استعرضها من خالل ما يلي
  : ـ اجلامعات والكليات١

الطالبـات جبامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود            ـ مركز دراسة    
  :اإلسالمية

نالحظ وجود جلنة متخصصة لالحتـساب يف املركـز هـي جلنـة              
التوعية واإلرشاد وهذه اللجنة تقـوم جبهـود كـبرية حـسب اإلمكانـات              

ولكن أمامها العديد من املعوقات اليت حتـد مـن عمـل اللجنـة              ، املتاحة هلا 
  :من ذلك

  .قارنة مع كثرة أعداد الطالباتقلة عدد عضوات اللجنة م* 
حيـث إن العمـل يف اللجنـة        ، عدم تفرغ عضوات اللجنة هلذا العمل     * 

يعد ضمن األعمال اليت تكلف ا عضوة هيئـة التـدريس املتطوعـة             
  .للعمل يف اللجنة

عدم وجود طاقم إداري يتوىل عمل التنظـيم للعمـل التوعـوي مـن              * 
 سـيوفر هلـن الوقـت       ممـا ، أجل تفرغ احملتسبات لالحتساب فقـط     

  .واجلهد
وقد أشارت إىل هذه املعوقات عـدد مـن املـسؤوالت يف مركـز              



 

   

  
 

 

. فقـد قالـت د  . دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سـعود اإلسـالمية         
وإىل ، إن العمل يف اللجنة حباجة إىل مزيـد مـن العـضوات           : (وفاء العساف 

  ).طاقم إداري حيمل عبء التنظيم اإلداري للعمل التوعوي
ال يزال العمـل حباجـة إىل مزيـد         : (اجلوهرة العمراين فقالت  . أما د 

كمـا حيتـاج إىل تفريـغ طـاقم إداري          ، من العضوات من اهليئة التعليميـة     
، وحصر التعهدات مـع التنظـيم للعمـل التوعـوي         ، للقيام بإدخال البيانات  

وحصر مـا لـدى الطالبـات مـن فـراغ           ، واإلفادة من اجلداول الدراسية   
  ).ه بربامج توعوية هادفةوتعبئت

، أنه حيتـاج إىل مـضاعفة اجلهـد       : (أما رئيسة جلنة التوعية فذكرت    
وتوفري طاقم إداري ميكن فيه مـع تعـاون االسـتاذات توجيـه الطالبـات               

  ).وتوعيتهن واألخذ بأيديهن ملا فيه اخلري والصالح
  :ـ جامعة امللك سعود

إلشـراف  توجد جلنة خاصة يف جامعة امللك سـعود هـي وحـدة ا            
ولكن يظهر من خالل الدراسـة أن صـالحيتها حمـدودة كمـا             ، واإلرشاد

أشارت لذلك األستاذة أمساء احلميضي حيـث قالـت عنـدماوجهت إليهـا            
: سؤاالً عمن يتوىل االحتساب يف أقسام الطالبـات جبامعـة امللـك سـعود             

ولكـن  ، موظفات وحدة اإلشراف واإلرشاد ويقمن بذلك بـصفة رمسيـة         (
فال تستطيع إلـزام الطالبـة بتـرك كـل املخالفـات            ،  حمدودة مسؤوليان

  ..).الشرعية



  

   
  

 

 

ــسابقات بوحــدة   ــسؤوالت ال ــك إحــدى امل ــارت إىل ذل وأش
إن أهداف الوحدة مل تطبـق بـشكل كامـل          : اإلشراف واإلرشاد اليت قالت   

  .فاملوضوع حيتاج إىل تدرج
فهنا نالحظ أن هناك منكرات ال يـتم االحتـساب عليهـا وذلـك              

لمعيار الذي فيه أن احلسبة أمر بـاملعروف إذا ظهـر تركـه وـي               خمالف ل 
وإن كانت اجلهود املبذولة كبرية كمـا مـر معنـا           . عن املنكر إذا ظهر فعله    

عند استعراضنا لواقع االحتساب من خـالل الـسمات العامـة للمحتـسبني             
   .)١(واحملتسبات 

  .ـ كلية التربية للبنات بالرياض ـ األقسام األدبية ـ
ح أن مـسؤولية االحتـساب علـى منكـرات الطالبـات مـن            اتض

نـورة  . اختصاص مجاعة املصلى فقط كما ذكرت ذلـك وكليـة الكليـة د            
الغدير حيث أفادت بـأن االحتـساب تبـع النـشاط وبالتحديـد مجاعـة               

فوزيـة الـشايع عـن      . وعند سـؤال املـسؤولة عـن املـصلى د         . املصلى
، ه ضـعيف يف أحنـاء الكليـة       بأن مستوا (االحتساب يف كلية التربية ذكرت      

وبعـض القاعـات    ، ولكن مستواه يرتفع يف بعض األمـاكن مثـل املـصلى          
  ).الدراسية

ويوجد ضبط إداري لبعض املخالفـات الـشرعية وكـذا النظاميـة            
                              

  .١٨١ـ ١٧٨انظر ص)  ١(



 

   

  
 

 

باإلضـافة  ، يف الكلية ولكن قد يفتقر للتقيـد بـضوابط وآداب االحتـساب           
 لوكيلـة الكليـة     إىل ذلك ال يشمل كل املخالفات الشرعية فعنـد سـؤايل          

عن االحتساب على املنكرات يف الكلية ذكرت بأنه يوجـد ضـبط ومتابعـة              
لبعض املنكرات وعند حتديدي لـبعض املنكـرات ألعـرف مـدى تطبيـق              
الكلية فضربت مثالً النمص هل حيتسب عليـه؟ ذكـرت بـأن مثـل هـذا                

  .املنكر ال يتابع بل هذا من االحتساب التطوعي وليس للكلية فيه تدخل
يضاً قد ال تتوفر يف القائمات به ـ موظفـات األمـن ـ الـسمات      أ

  .اليت تؤهلهن ألن يكن حمتسبات
لكــن يوجــد اســتخدام لــبعض الوســائل واألســاليب كإلقــاء 

وكـذلك يوجـد اسـتخدام لوسـيلة        ، والدروس واملـسابقات  ، احملاضرات
جيدة هي مسرح التواصل حيث مت وضع هـذا املـسرح داخـل املطعـم يف                

وقـد  ، عددت براجمه وفعالياته من أجل جـذب وتوعيـة الطالبـات       الكلية وت 
  .فوزية بنجاح هذا املسرح. أشادت د

  :ـ كلية اآلداب للبنات بالرياض
من خالل اتصايل بعدد من عضوات هيئة التـدريس وسـؤاهلن عـن             
االحتساب يف الكلية أجـنب بأنـه ال يوجـد احتـساب مبعـىن احتـساب                

ة تعـىن باالحتـساب املباشـر علـى         ويقصدن بذلك عدم وجود جلنة خاص     
الطالبات لضبط خمالفان الشرعية فحاولـت أن أتوجـه بـبعض األسـئلة              

فاتـضح أن هنـاك ضـبطاً إداريـاً         ، ألعرف مدى ضبط املنكرات املوجودة    



  

   
  

 

 

والقائمـات عليـه هـن      ، قد ينقصه التقيد ببعض ضوابط وآداب االحتساب      
عض الوسـائل   لكـن يوجـد اسـتخدام لـب       .. موظفات األمن يف الكليـة    

واسـتخدام اللوحـات    ، واألساليب كإلقاء احملاضرات والـدروس العلميـة      
لكن كلجنة رمسية مكلفة يتم اختيـار عـضواا فـيمن تتـوافر             . اإلرشادية

وبالـضوابط الـشرعية الـيت ذكرهـا العلمـاء          ، فيهن السمات املطلوبـة   
 وباستخدام اآلداب والدرجات اليت حددها العلماء فال يوجـد ولكـن مـع            
هذا فهناك ضبط للمخالفـات الـشرعية والنظاميـة يف الكليـة وإن كـان               

  .القصور يف عملية نوعية الضبط
  : ـ املدارس الثانوية٢

يرجع االهتمام باالحتساب يف املدارس الثانويـة إىل اهتمـام مـديرة            
فـإن وجـد اهتمـام      ، املدرسة بالدرجة األوىل مث املدرسات بالدرجة الثانيـة       

وإن وجـد فـضعيف وقـد سـبق     ، ال فهو غري موجـود   ذايت لالحتساب وإ  
ــث ــت يف مبح ــسبات: وأن استعرض ــسبني واحملت ــات احملت ــع ، مس وض

االحتساب يف املدارس الثانويـة وأـا صـدرت األوامـر بتكـوين جلنـة               
كمـا  ، للتوجيه واإلرشاد يف كل مدرسة تتوىل مـديرة املدرسـة رئاسـتها           

ـ          وتتـوىل  . اد وتقوميهـا  تتوىل اإلشراف على تنفيذ خطـة التوجيـه واإلرش
املرشدة الطالبية تنفيذ ما يرد إىل املدرسة من تعـاميم وتوجيهـات يف إطـار               
اخلطة العامة لتوجيه وإرشاد الطالبات وعند متابعـة ذلـك ميـدانياً نالحـظ        

وقد اتـصلت هاتفيـاً مبـديرة اإلدارة العامـة          ، أنه ال يطبق يف كل املدارس     



 

   

  
 

 

وكالـة املـساعدة لـشؤون الطالبـات يف         لتوجيه وإرشاد الطالبات التابعة لل    
أفراح احلميضي وذكرت هلا ما ملـسته مـن عـدم تطبيـق             . تعليم البنات د  

بعض املدارس ملا جاء يف قواعد تنظيم الـسلوك فيمـا خيـتص باالحتـساب               
إن ذلـك يرجـع إىل مـديرة املدرسـة          :  على منكرات الطالبات فقالـت    

  .ومدى خوفها من اهللا عز وجل واحتساا
 ما ذكرته عدد مـن املدرسـات الـاليت أجريـت اتـصاالت              وهذا

معهن حيث ذكرن أن مـديرة املدرسـة تعـد العامـل األكـرب يف جنـاح                 
باإلضـافة إىل   ، بل يف وجود االحتـساب مـن عدمـه        ، االحتساب أو عدمه  

  .وجود مدرسات متعاونات مهتمات بأمر االحتساب
لثانويـة  بعد هذا االستعراض يف اجلامعـات والكليـات واملـدارس ا          

وجدت بأن هناك قصور يف حتقيـق املعيـار إذ مل جيـد االحتـساب علـى                 
النساء يف العصر احلاضر االهتمام الكايف وكذلك يوجـد قـصور يف تطبيـق              

  .ضوابط االحتساب والتقيد بالدرجات اليت حددها العلماء
  :وترتب على ضعف االهتمام بأمر االحتساب آثار أخرى منها

ات اليت تقع فيها النـساء ال جتـد مـن حيتـسب             أن كثرياً من املنكر     ـ ١
 .عليها

 .قلة احملتسبات من النساء يف املدارس والكليات  ـ ٢

ضعف التأهيل ونقص اخلربة وهـذا مـا صـرحت بـه عـدد مـن             ـ ٣



  

   
  

 

 

ــة والكليــات ــاك . احملتــسبات يف املــدارس الثانوي وإن كانــت هن
حماوالت من قبل بعضهن لتأهيل أنفسهن حـسب اسـتطاعتهن فمـثالً            

فوزيـة  .  التربية للبنات أشـارت املـسؤولة عـن املـصلى د           يف كلية 
الشايع أن يقمن بعمـل دورات تأهيليـة للعـضوات مـن خـالل              

 .تكليفهن بقراءة كتب معينة يف االحتساب مث إجراء اختبار فيها

وترتب على عدم وجود جلان مؤهلـة للقيـام ـذا العمـل عـدم                 ـ ٤
عمليـة  ترتيب العمل من خـالل وجـود لـوائح وأنظمـة تـضبط              

االحتساب وهذا األمر عده احملتسبون واحملتسبات مـن املعوقـات الـيت            
 منـهم أن عـدم وجـود    ٧٤تعوق عملهم حيث كانـت إجابـة          

لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب مـن معوقـات عملـهم وقـد             
يكون هذا يف احملتسبات بشكل خاص بـسبب عـدم عنايـة بعـض               

ن جلـان رمسيـة خاصـة       كليات البنات واملـدارس الثانويـة بتكـوي       
 .باالحتساب

كذلك ضعف الـصالحيات لـدى احملتـسبني واحملتـسبات حيـث              ـ ٥
عدوا ذلك معوقاً يواجههم أثنـاء االحتـساب وكانـت نـسبة مـن              

 من العينة وهذا نـاتج بالنـسبة للمحتـسبات عـن            ٨٤عدوه معوقاً   
 .عدم وجود جلان خاصة ومؤهلة لالحتساب

إذ لـو   ، يف الغالـب تطوعيـاً    ضعف اجلدية يف العمل حيث إن العمل          ـ ٦
وكانـت هنـاك متابعـة للعمـل ومـسآءلة عـن            ،كان رمسياً منظماً  



 

   

  
 

 

 .التقصري النتفى هذا املعوق

وهـذا  ، ضعف التعاون يف املدرسة والكليـة يف عمليـة االحتـساب            ـ ٧
وقد عد هـذا األمـر مـن املعوقـات          ، ترتب على كون األمر تطوعياً    

ـ         ديرة املدرسـة أو الكليـة      اليت تواجه احملتسبات فمثالً عدم تعـاون م
بينمـا عـدم تعـاون      ،  مـن العينـة    ٨٤وافقت على عده معوقـاً      

 وهـذه النـسب تـدل علـى      ٨٨املدرسات وافقت على عده معوقاً      
حجم هذا املعوق وكنت قد أشرت إىل بعـض النمـاذج الـيت تـدل               

وكـذلك  ، على معاناة احملتسبات يف املدارس من عـدم تعـاون اإلدارة          
 .ن املدرسات ذا األمرعدم عناية زميال

عدم التفرغ لالحتساب وهذا األمـر اشـتكت منـه احملتـسبات يف               ـ ٨
وفـاء  . وممـن أشـرن إىل ذلـك د       . الكليات واملدارس على حد سواء    

عدم التفرغ الكامـل مـن قبـل        : (العساف حيث ذكرت من املعوقات    
اجلـوهرة  . وكـذلك أشـارت إليـه أيـضاً د        ) العضوات هلذا العمل  

أمـا رئيـسة جلنـة التوعيـة        ، لة شؤون الطالبات باملركز   العمراين وكي 
عـدم  (مبركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام فـذكرت مـن املعوقـات        

التفرغ هلذا العمل فالذي يقوم بالعمـل متطوعـات وأسـتاذات غـري             
 ).متفرغات مما يعوق العمل بشكل كبري

 من أفراد عينـة احملتـسبني واحملتـسبات قـد أجـابوا             ٨٧وكان  
وافقة على أن عدم وجود حمتسبات متفرغـات للحـسبة مـن معوقـات              بامل



  

   
  

 

 

ومن خالل املقابالت اليت أجريتها مـع عـدد مـن احملتـسبات يف               . احلسبة
املدارس الثانوية ذكرن هذا املعوق وطالنب بتفـريغهن ولـو جزئيـاً للقيـام              
مبهام االحتساب حيث إن املهتمات باالحتساب يف املـدارس الثانويـة هـن             

 يقمن غالباً بأنـشطة املـصلى الـذي يتبـع اإلدارة العامـة للتربيـة                الاليت
وقد أكدت مديرة اإلدارة العامـة للتربيـة اإلسـالمية األسـتاذة            ، اإلسالمية

وأا رفعـت للمطالبـة بتخفـيض       ، حصة الوايلي بأن املشكلة موجودة فعالً     
نصاب املشرفات على املصلى من احلـصص وذلـك مـن أجـل التفـرغ               

 .لعملهن

م وجود إمكانات ماديـة لالحتـساب يف املـدارس والكليـات            عد  ـ ٩
وهذا أيضاً ناتج عن عـدم إعطـاء االحتـساب مـا يـستحقه مـن                

 من عينة احملتسبني واحملتـسبات أن عـدم وجـود           ٨٠وعد  ، االهتمام
إمكانات مادية لالحتـساب يف املـدارس والكليـات مـن معوقـات             

 ذلـك مـن     وكانت عدد من املدرسات قـد أشـرن إىل        ، االحتساب
 .خالل املقابالت اليت أجريتها معهن

  



 

   

  
 

 

  :مسات احملتسبني واحملتسبات وآداب االحتساب على النساء: ثانياً
حيث اتضح يف املعيار أن للمحتـسب مسـات خاصـة يف الكتـاب              
والسنة ال بد للمحتسب أن يتحلى ا كما أنه جيـب أن يتـأدب ـا عنـد             

ذلك من الكتـاب والـسنة علـى        وقد أوردت مناذج ل   ، احتسابه على النساء  
وكـذلك الـصحابة    ، ختلق األنبياء عليهم الصالة والسالم ـذه الـسمات        

ويف الواقع جند التزاماً ذه الـسمات ولكـن مبـا           . الكرام رضوان اهللا عليهم   
أن القصور يعتري عمل البشر فمن خالل الدراسة اتـضح نقـص يف التـزام               

الحتساب وهـذا اسـتعراض سـريع       البعض ذه السمات والتأَدب ا عند ا      
  :لعينة الدراسة

  : ـ احملتسبون١
هناك نقص يف االلتزام ذه السمات مـن بعـض أعـضاء الرئاسـة              
العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر حيـث إن نظـام الرئاسـة                
العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر نـص علـى اشـتراط مسـات               

شيخ عثمان بن ناصـر العثمـان بعـض الـسمات الـيت             وقد عدد ال  ، معينة
، والرفـق ، والـصرب ، واألمانـة ، تشترط يف منسويب اهليئـة فـذكر الديانـة        

  .وصفاء السريرة، وحسن السرية، والعلم، والتقوى، والورع
وعن مدى اتصاف األعضاء ذه السمات ذكـر أن هنـاك تفاوتـاً             

 ولكـن يتفاضـل األعـضاء       ففي اجلملة تتوفر هذه الصفات يف منسويب اهليئة       



  

   
  

 

 

فـال يعـين أـا      ، ولو وجـدت يف بعـض األعـضاء       ، فيها زيادة ونقصاناً  
ولو قدر ونقصت نقـصاناً بينـاً فـال يعـين أن هـذا              . موجودة يف مجيعهم  

  .احلال ينسحب على اجلميع
ولكن مبا أن الرئاسة العامة هليئـة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن               

متابعة ألداء األعـضاء كمـا بـني ذلـك          املنكر جهاز رمسي فيبدو أن هناك       
  .الشيخ عثمان بن ناصر العثمان

  : ـ احملتسبات٢
لقد كانت املشكلة األساسـية لـدى احملتـسبات تكمـن يف عـدم              

إذ يف حالة وجـود احتـساب رمسـي         ، وجود االحتساب الرمسي املنظم غالباً    
منظم ميكن متابعة أداء العـضوات بـل التـدقيق يف اختيـار مـن تتـسم                 

  .مات املطلوبةبالس
  :وهذا استعراض سريع لعينة الدراسة

  :أ ـ اجلامعات والكليات
يف مركز دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بـن سـعود اإلسـالمية              -

حيث يوجد جلنـة خاصـة لالحتـساب يوجـد تـدقيق يف اختيـار               
العضوات الاليت تتوفر فيهن السمات املطلوبـة مـن االسـتقامة علـى             

، وحـسن التـصرف   ، والرفـق ،  والـصرب  ،وحـسن اخللـق   ، الدين
والقدرة على احتواء الطالبات وعند سـؤايل عـن العمـل يف            ،واألمانة



 

   

  
 

 

تنـاقش  : حالة وجود من ال تلتزم بتلك السمات قالت وكليـة املركـز          
 .وتعلم وإال حيسن تولية العمل لغريها

تناصـح العـضوة وترشـد إىل مـا         : اجلوهرة العمراين فقالت  . أما د 
  . نقصيلحظ عليها من

حنرص علـى تـوفر تلـك الـسمات         : أما رئيسة جلنة التوعية فقالت    
، وهـذا قليـل وهللا احلمـد   ، وإن قُدر ووجد خالف هذا فقد ال تستمر فيـه         

 .ولكن تقَوم وتناقش حملاولة اإلصالح

يف جامعة امللك سعود ذكرت املـسؤولة الـسابقة لوحـدة التوجيـه              -
،  كـالرفق وحـسن اخللـق      واإلرشاد أنه يشترط مسات معينة معتـربة      

وأن املتقدمة للعمـل ختـضع لتجربـة ملـدة          .. وحسن التعامل والقدوة  
 .وذكرت أنه يوجد متابعة مستمرة لعمل العضوات، شهر

يف كلية التربية حيث القائمات باالحتساب مـن املتطوعـات ذكـرت             -
املسؤولة عن املصلى أنه يوجد نقـص يف بعـض الـسمات كـالرفق              

مـع  . ب الشدة مع حماولة تعليمهـا وتوجيههـا       فهناك من تنتهج أسلو   
أيضاً القـدوة حيـث تتـساهل       . أن الغالبية يلتزمن الرفق يف احتسان     

بذلك بعض الطالبات احملتسبات      ـ خاصـة يف بعـض األحكـام     
اليت فيها خالف ـ وسبق وأشرت لكالم الـشيخ حممـد بـن صـاحل      

نـاً أن الـدعاة   العثيمني ـ رمحه اهللا ـ موضحاً أمهيـة القـدوة ومبي    
: حيـث قـال  . واحملتسبني عليهم مسؤولية عظيمة أمام اهللا عـز وجـل   



  

   
  

 

 

وليعلم الداعي أن اونه بطاعة اهللا ليس كتهاون غـريه ألنـه قـدوة              (
ولـذلك  ، فمىت رأوه متهاوناً صاروا مثله أو أشـد اونـاً منـه        ، للناس

قد يكون الشيء املستحب واجباً يف حق الـداعي إذا توقـف ظهـور              
وكذلك جترؤ الداعي علـى معاصـي اهللا لـيس          ، نة على فعله إياه   الس

كتجرؤ غريه ألن الناس يقتدون به فيها فيترتـب علـى ذلـك تعـدد               
املعصية وشيوعها بني املسلمني وإلفهم إياهـا فينقلـب نكرهـا عرفـاً             

ولذلك قـد يكـون الـشيء املكـروه       ، بسبب جترؤ هذا الداعي عليها    
ن فعله إيـاه يـؤدي إىل اعتقـاد النـاس           حراماً يف حق الداعي إذا كا     

  .)١(...) فعلى الداعي أمانة ثقيلة ومسؤولية كبرية، إباحته

ويوجد يف كلية التربية ضبط إداري عـن طريـق موظفـات األمـن              
لضبط بعض املخالفـات الـشرعية والنظاميـة وقـد ال تتـوفر يف بعـض                

 .القائمات به السمات املطلوبة

حتساب رمسي وإمنـا ضـبط للمخالفـات        أما كلية اآلداب فال يوجد ا      -
كإجراء إداري فيه ضـبط لـبعض املخالفـات الـشرعية وكـذلك             

ولكن غري ملتزم باآلداب الـيت جيـب أن تكـون           . املخالفات النظامية 
أيضاً قد ال تتوفر يف بعض موظفـات األمـن الـسمات       ، يف االحتساب 

د اليت جيب أن تتوفر يف احملتسبني واحملتسبات وقد ذكـرت هـذا عـد             

                              
  .٣٧سالة إىل الدعاة لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني صر)  ١(



 

   

  
 

 

نورة الشهري الـيت أجابـت عنـدما سـألتها          .من األستاذات منهن د   
عن مسان ذكرت بأن يف الغالب يـستخدمن الـشدة واحلـزم مـع              

وكنت قـد بينـت يف أسـاليب االحتـساب أن أسـلوب             . الطالبات
الشدة واحلـزم ال يـستخدم إال بعـد اسـتنفاد الـدرجات األقـل               

 .واألسهل

نـورة الـشهري أن     . كـرت د  وعن مسات احملتسبات املتطوعـات ذ     
ولكـن هنـاك    .. هناك من املتطوعات من تستخدم الرفق واللـني والقـدوة         

  ..من تستخدم أسلوب الشدة يف غري مواضعها
واملتطوعات غري امللتزمـات بالـسمات الـيت جيـب أن تكـون يف              

وكيـف يـتم ضـبط      ، احملتسبني واحملتسبات كيف يـتم التعامـل معهـن؟        
 عـدم وجـود احتـساب رمسـي مـنظم يف            وهذا يوضح سلبيات  . األمر؟

املدارس والكليات يتم اختيـار عـضواته بدقـة وفـق شـروط وضـوابط               
 . حمددة

  
  :ب ـ املدارس الثانوية

خيتلف األمر من مدرسة ألخرى حـسب اهتمـام مـديرة املدرسـة             
فاملـديرة املهتمـة بـأمر االحتـساب        ، وكذلك املدرسات ، بأمر االحتساب 

ه واإلرشاد فيمن تتوفر فـيهن مسـات حـسنة          تقوم باختيار عضوات للتوجي   



  

   
  

 

 

كما اتضح من خالل اللقاءات اليت أجريتها مـع عـدد مـن املهتمـات يف                
  .مبحث السمات العامة للمحتسبني واحملتسبات

لكـن قـد يوجـد    ، وهناك مدارس ليس فيها اهتمـام باالحتـساب      
معلمات متطوعات للقيام ذه املهمة وهـذا األمـر لــه سـلبيات كمـا               

، ذ يصعب ضبط األمر فقـد تتـوىل ذلـك مـن ليـست مؤهلـة               ذكرت إ 
وقد اتضح ذلـك مـن خـالل اللقـاءات الـيت            ، وتنقصها بعض السمات  

أجريتها فهناك حمتسبات يستخدمن أسلوب الغلظة والـشدة وإن كـن قلـة             
وهنـاك مـن ال     ، وهللا احلمد كما أشارت من أجريت معهن تلك اللقـاءات         

وهنـاك نقـص يف     ، مـع الطالبـات   تصرب وال تتصف باحللم عند تعاملـها        
االلتزام بالقدوة من قبل البعض وال شـك أن لـذلك أثـاراً سـلبية علـى                 
االحتساب ولو تشكلت جلان خاصة لالحتـساب كمـا ورد مـن تكليـف             
كل مديرة مدرسة بتكوين جلنة للتوجيـه واإلرشـاد ومت اختيـار عـضواا              

 تـأهيالً جيـداً     ومت تأهيـل العـضوات    . فيمن تتوافر فيهن السمات احلميدة    
  .فال بد أن يكون لذلك مثار طيبة من جناح االحتساب يف املدارس

ونتيجة لعدم وجـود جلـان خاصـة لالحتـساب مقيـدة بأنظمـة             
وضوابط أو شروط حمددة يف اختيار العضوات فيمن تتـوافر فـيهن مسـات               
حسنة لذلك كله يالحظ أن مـن ميـارس االحتـساب يف املـدارس مـن                 

ات وأن االلتـزام بالـسمات احلـسنة راجـع إىل التـزام             املتطوعات اتهد 
ويالحـظ أيـضاً ضـعف      ، احملتسبة املتطوعة حـسب علمهـا واجتـهادها       



 

   

  
 

 

التأهيل وقد اشتكت من ذلـك عـدد مـن احملتـسبات سـواء يف املرحلـة         
اجلامعية أو الثانوية العامة حيث متنني عقـد دورات تأهيليـة ملعرفـة كيفيـة               

ية ليتمكن مـن االحتـساب عـن علـم          االحتساب بطريقة صحيحة وشرع   
  .وبصرية

  
  :الضوابط واألنظمة الرمسية لالحتساب على النساء: ثالثاً

من عنايـة الدولـة ـ محاهـا اهللا ـ باالحتـساب وضـع أنظمـة         
وضوابط لالحتساب على النساء يف اململكـة العربيـة الـسعودية ويف واقـع              

  :ثل فيما يليالدراسة اتضح أن هناك قصور يف حتقيق هذا املعيار مت
افتتاح حمالت تصفيف الشعر للنساء مع أن من األنظمـة الـيت وضـعت يف               
جمال االحتساب على النساء يف اململكة العربية الـسعودية منـع حمـالت             
تصفيف الشعر للنساء حيث صـدرت بـذلك العديـد مـن األوامـر              

  :السامية
 .هـ٨/١٠/١٣٨٨ يف ٢/٢١٣األمر السامي رقم  -

 .هـ٢٠/١٢/١٣٩٩ يف ٤٥٨٢/س/١٦األمر السامي رقم  -

هــ بعـدم    ٣/٣/١٣٩٩ يف   ٢١٠٢/س٢تعميم وزارة الداخلية رقـم       -
جواز إنشاء أو فتح حمالت لتصفيف الشعر للنـساء وإغـالق املوجـود        

 .منها وذلك تطبيقاً لألوامر السامية السابقة



  

   
  

 

 

ــم    - ــة رق ــة والقروي ــشؤون البلدي ــيم وزارة ال ج يف /٢٠/٥تعم
د خمالفة للمعيـار متثـل يف افتتـاح          ويف الواقع جن   )١(هـ  ٦/٢/١٤٠٠

حمالت تصفيف الشعر وبكثرة ويـضاف إىل ذلـك اشـتماهلا علـى              
خمالفات شرعية كـثرية سـبق بياـا يف ميـادين االحتـساب علـى         

 . النساء

وكذلك جند أن هذه احملالت هي خارج نطاق عمـل هيئـة األمـر               
ـ             الت متـارس   باملعروف والنهي عن املنكر كوا نسائية مما جعـل تلـك احمل

ما تريد من خمالفات شـرعية دون خـوف مـن وقـوع عقوبـات تتخـذ                 
وكان دور اهليئة انتظـار البالغـات مـن مرتـادات مثـل هـذه               .. حبقها

وال أدري كيف سيتم التبليـغ وممـن؟ وغالبيـة مرتـادات هـذه              . األماكن
  .األماكن هن من املستفيدات من اخلدمات اليت تقدم فيها

  :فيالحظ بصفة عامة
وقـد  ، الدولة ـ رعاها اهللا ـ قـد اهتمـت بـأمر االحتـساب      أن 

جعلت ذلك منوطاً يئة رمسية هي الرئاسة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف               
وقـد نـص النظـام      ، والنهي عن املنكر اليت عملت علـى تنظـيم عملـها          

األساسي للحكم على قيام الدولة باألمر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر               
 ٩٠/األساسي للحكم الـصادر بـاألمر امللكـي رقـم أ     حيث جاء يف النظام     

                              
  .١٤٥مرشد اإلجراءات اجلنائية ص: انظر)  ١(



 

   

  
 

 

هـ على قيام الدولـة بـاألمر بـاملعروف والنـهي           ٢٧/٨/١٤١٢املؤرخ يف   
حتمـي الدولـة    : (عن املنكر حيث جاء يف املادة الثالثة والعشرين مـا نـصه           

، وتـأمر بـاملعروف وتنـهى عـن املنكـر         ، وتطبق شريعته ، عقيدة اإلسالم 
   .)١() هللاوتقوم بواجب الدعوة إىل ا

ولكن هناك عدد من املعوقات اليت حتد من نـشاط الرئاسـة العامـة              
هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر فينبغي إزالـة تلـك املعوقـات حـىت               
متارس نشاطها بكل اقتدار ألا تعـد صـمام األمـان تمعنـا بـإذن اهللا                

  .تعاىل
فـات  مسـي للمخال  ويف اجلامعات وكليات البنات يوجـد ضـبط ر        

كمـا توجـد يف بعـض    ، ـالشرعية والنظاميةـ تتواله موظفـات األمـن    
ولكـن  ، اجلامعات باإلضافة إىل ذلك جلـان رمسيـة خاصـة باالحتـساب           

ممـا  ، يوجد أمامها عدد من املعوقات اليت حتد مـن نـشاط هـذه اللجـان              
، يوجب االهتمام بدعم هذه اللجان وإزالة املعوقـات الـيت تعـوق عملـها             

جلان مشاة يف كل جامعـات وكليـات البنـات ووضـع            وكذلك تكوين   
الضوابط واألنظمة املنظمة لعملها والتدقيق يف اختيـار عـضواا مـن أجـل       

  .جناح االحتساب على النساء
ويف املدارس الثانوية يالحظ أن هناك أوامر صـادرة بتكـوين جلـان             

                              
  .١٤٤الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ـ تارخيها ـ أعماهلا ص)  ١(



  

   
  

 

 

للتوجيه واإلرشاد ولكن هذا األمر منـوط مبـديرة املدرسـة فـإن كانـت               
مهتمةً بأمر االحتساب تقـوم بتفعيلـه وإال فـال توجـد آليـات للمتابعـة            

مما يوجـب أن تعـىن وزارة التربيـة والتعلـيم بوضـع اآلليـات               . والتطبيق
  .املناسبة للمتابعة



 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   
  

 

 

املقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب          من أجل بيان التصور     
يف العصر احلاضر فسوف أقوم بتقـسيمه إىل ثـالث نقـاط حـىت تكـون                

  :الصورة أوضح وسوف يكون تقسيمي على النحو التايل
التصور املقترح ملا جيب أن يكون عليه االحتـساب يف هيئـة األمـر                ـ ١

 .باملعروف والنهي عن املنكر

ـ    ـ ٢ ون عليـه االحتـساب يف اجلامعـات    التصور املقترح ملا جيب أن يك
 .وكليات البنات واملدارس الثانوية

التصور املقترح ملا جيـب أن يكـون عليـه االحتـساب يف اتمـع                 ـ ٣
 .بشكل عام

  
التصور املقترح ملا جيـب أن يكـون عليـه االحتـساب يف             : أوالً

  :الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر
أن الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف           الحظنا يف الدراسـة     

وحـىت يكـون    ، والنهي عن املنكر متارس دوراً مهمـاً وفعـاالً يف اتمـع           
ويؤيت الثمار املرجـوة منـه فالتـصور املقتـرح          ، احتساا بالشكل املطلوب  

  :حياهلا كما يلي
أ ـ زيادة الدعم هليئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر بـاألفراد     



 

   

  
 

 

وكنا قد ذكرنـا يف مبحـث املعوقـات الـيت           . وباإلمكانات املادية ، املؤهلني
تواجه احملتسبني واحملتسبات أن من املعوقات ضعف إمكانـات جهـاز اهليئـة             

 مـن عينـة احملتـسبني       ٨٩من األفراد واإلمكانات املادية حيـث وافـق         
  .واحملتسبات على عده معوقاً يعوق عمل احملتسبني

كمـا حتتـاج إىل زيـادة       ،  األفراد املؤهلني  فتحتاج إىل زيادة يف عدد    
يف الدعم املادي وإن كانت الدولة ـ رعاها اهللا ـ قـد استـشعرت ذلـك      

هــ زيـادة   ١٤٢٥هــ ـ   ١٤٢٤فزادت من ميزانية اهليئة هلـذا العـام   
ريال بزيادة عما هـو معتمـد هلـا يف ميزانيـة            ) ٣٣٢,٦٦٧,٠٠٠(بلغت  

  ).١٣,٢٥(العام املايل املنصرم قدرها 
يادة الدعم سيسهم يف الرفع من مـستوى األداء جلهـاز الرئاسـة             فز

العامة هليئة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر وفروعهـا وهيئاـا                
ومراكزها كما أشار لذلك معـايل الـشيخ إبـراهيم بـن عبـداهللا الغيـث           

   .)١(الرئيس العام هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

سة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  ـ تأهيل أفراد الرئا ٢
وباألخص األعضاء  ، تأهيالً مناسباً ميكنهم من أداء مهامهم على الوجه املطلوب        

امليدانيني الذين خيالطون الناس ويواجهوم ففعل ذلك يتطلب مهارة يف التعامل           
سية ألم إمنا حيتسبون على من يوجد عليه منكرات وهذا األمر لــه حـسا             

                              
  .١٩هـ ص١٤٢٤ من ذي احلجة ٢٤األحد ) ١٣٠١٩(جريدة الرياض العدد : انظر)  ١(



  

   
  

 

 

خاصة كما أشار لذلك علماء احلسبة حيث قال يف الكنـز األكـرب يف األمـر    
فيجب تعريفه باللطف من غري     : (باملعروف والنهي عن املنكر عن احملتسب عليه      

، عنف؛ وذلك ألن يف ضمن التعريف نسبة إىل اجلهل واحلمق والتجهيل إيـذاء            
وكذلك ،  سيما بالشرعوقل أن يرضى اإلنسان بأن ينسب إىل اجلهل باألمور ال      

وكيف ، ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف يغضب إذا نبه على اخلطأ واجلهل           
   .)١() جيتهد يف جماهدة احلق بعد معرفته خيفة أن تنكشف عورة جهله

فيقتضي ذلك مهارة فائقة من أعضاء الرئاسـة العامـة هليئـة األمـر              
ـ             اس وال شـك أن     باملعروف والنهي عن املنكر يف التعامـل مـع هـؤالء الن

وقـد الحظـت أن     ، التأهيل لـه دور كبري يف الرقي مبستوى أعضاء اهليئـة         
محـد بـن ناصـر      . د. هناك استشعاراً من مسؤويل اهليئة لذلك حيث أشار أ        

 أن الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر عنيـت              )٢(العمار
، س العمـل  فأصـبحت تـدرب مـن هـم علـى رأ          ، مبا يسمى بالتدريب  

وتدرب املوظف اجلديد الذي ينخرط يف هذا اجلهاز علـى كيفيـة التعامـل              
مع اجلمهور جبميع شرائحه وأصبح يعقد حلقات تطبيقيـة وبـرامج تأهيليـة             

إذ يعقـد هلـم دورات نوعيـة        ، حىت ملديري عموم الفروع   ، ملنسويب الرئاسة 
. هـم ويستفاد من االختـصاصيني يف التـدريب وأسـاتذة اجلامعـات وغري           

                              
  .٢٤٣ ص١ الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود الصاحلي ج) ١(
واملستـشار غـري   ، وكيل جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية خلدمة اتمع والتعليم املستمر)  ٢(

  .املتفرغ لدى الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر



 

   

  
 

 

وكذلك أوضح الشيخ عثمان بن ناصر العثمـان إىل أنـه سـيكون يف هيئـة        
والـدكتور  . منطقة الرياض مشروع ضـخم جـداً لتطـوير أداء األعـضاء           

 أوضح أن نـسبة األعـضاء الـذين مت تدريبـهم يف عـام          )١(عبداهللا السهلي 
  .)٢( من األعضاء امليدانيني٩١هـ ١٤٢٢

نـهي عـن املنكـر مـن      ـ إعطاء هيئـة األمـر بـاملعروف وال    ٣
  :الصالحيات ما ميكنها من أداء واجبها يف االحتساب كما ينبغي

فتعطى من الصالحيات مـا جيعلـها تقـوم باالحتـساب يف كافـة              
فهي تقوم بوظيفـة شـرعية عظيمـة هـي          ، األماكن وعلى كافة األشخاص   

اليت من أجلها بعث النبيون أمجعون وال شـك أن تعطيـل دورهـا أو احلـد              
فـإن  : (ا هو تعطيل هلذه الوظيفة الشرعية العظيمـة قـال الغـزايل     من نشاطه 

وهـو  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو القطـب األعظـم يف الـدين            
ولو طوي بـساطه وأمهـل علمـه        ، املهم الذي ابتعث اهللا لـه النبيني أمجعني      

، وعمله لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفتـرة وفـشت الـضاللة           
وهلـك  ، جلهالة واستشرى الفساد واتسع اخلرق وخربـت الـبالد        وشاعت ا 

   .)٣(..) ومل يشعروا باهلالك إال يوم التناد، العباد

                              
  .لرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر مبنطقة الرياضآمر مناوب بفرع ا)  ١(
  .٤ص) ١٢٧٦٢(هـ ـ العدد ١٤٢٤ ربيع اآلخر ٣٠جريدة الرياض ـ الثالثاء )  ٢(
؛ وانظر معامل القربة يف أحكام احلـسبة البـن األخـوة    ٣٠٦ ص١إحياء علوم الدين للغزايل ج)  ٣(

  .١٥ص



  

   
  

 

 

وال شك أن متكني أهل احلسبة من أداء رسالتهم فيـه إعـزاز لـدين               
إذ قـد  : (وفيه أجر عظيم ملـن يقـوم بـذلك قـال الغـزايل          ، اهللا عز وجل  

، منحـق بالكليـة حقيقتـه ورمسـه       وا، اندرس من هذا القطب عمله وعلمه     
فاستولت على القلوب مداهنـة اخللـق وامنحـت عنـها مراقبـة اخلـالق               

وعـز علـى    ، واسترسل الناس يف اتباع اهلوى والشهوات استرسال البـهائم        
فمـن سـعى يف     ، بساط األرض مؤمن صادق ال تأخذه يف اهللا لومـة الئـم           

لـها أو متقلـداً لتنفيـذها       تاليف هذه الفترة وسد هذه الثلمة إما متكلفالً بعم        
جمدداً هلذه السنة الـداثرة ناهـضاً بأعبائهـا ومتـشمراً يف إحيائهـا كـان                

ومـستبداً بقربـة تتـضاءل درجـات        ، ..مستأثراً من بني اخللق بإحياء سنة     
   .)١() القرب دون ذروا

وقد كان ضعف الـصالحيات مـن بـني املعوقـات الـيت تواجـه               
 مـن عينـة احملتـسبني       ٨٤عوقـاً   احملتسبني حيث وافـق علـى عـدها م        

  .واحملتسبات
التصور املقترح ملا جيـب أن يكـون عليـه االحتـساب يف             : ثانياً

  :اجلامعات وكليات البنات واملدارس الثانوية للبنات
لقــد الحظنــا يف الدراســة أن االحتــساب يف املــدارس الثانويــة 

 وهـو خيتلـف مـن مكـان       ، واجلامعات وكليات البنات ضعيف بصفة عامة     
                              

  .٣٠٦ ص١ جإحياء علوم الدين للغزايل)  ١(



 

   

  
 

 

آلخر كما أشرت عند استعراضي لالحتـساب يف كـل جامعـة أو كليـة               
والتـصور املقتـرح حيـال     ، على حدة أو يف املدارس الثانوية بـصفة عامـة         

  :االحتساب فيها كما يلي
تكوين جلان خاصة لالحتساب يف املدارس الثانويـة وكـذا اجلامعـات             .١

 وكليات البنات حتمـل مـسميات كالتوعيـة أو التوجيـه واإلرشـاد       
 :وغري ذلك ففي تكوين هذه اللجان فوائد كبرية منها

ضبط عملية االحتساب حبيث يـتم اختيـار العـضوات فـيمن             ـ) أ 
تتوافر فيهن الشروط املناسـبة ويكـن مـؤهالت للقيـام ـذه           

 .املهمة العظيمة

يف هذه اللجان سيكون االحتـساب وفـق ضـوابط الـشرع              ـ) ب 
ابطه وآدابه إذ إن االحتساب باتبـاع آداب االحتـساب وضـو          

ودرجاته فيه فوائد عظمـى إذ غالبـاً يـتم الوصـول للنتيجـة              
املطلوبة يف هداية احملتسب عليهن أو ضبطهن باسـتخدام احلـزم           
والشدة وهذا آخر احللول ويستخدم غالباً علـى أضـيق نطـاق            
يف حالة عدم جناح األسـاليب األقـل واألسـهل كمـا أشـار              

 املـدارس   خبـالف الـضبط الرمسـي املتبـع يف        ، علماء احلسبة 
والكليات واجلامعات إذ ال يتم فيـه غالبـاً االلتـزام بالـضوابط             

وهذا فيـه تـنفري للطالبـة مـن         ، واآلداب الشرعية لالحتساب  
الضبط ذه الطريقة إذ غالباً مـا يـستخدم أسـلوب احلـزم يف              



  

   
  

 

 

 .الضبط

ــة   ـ) ج  ــيهن وحماول ــسب عل ــتم مراعــاة احملت يف االحتــساب ي
ة والشفقة كمـا نـص علـى        احتوائهن وينظر إليهن بعني الرمح    

ذلك علماء احلسبة بعكس الـضبط الرمسـي إذ تعامـل الطالبـة            
 .غالباً جبفاء وحتاسب بدقة على خمالفاا

يف االحتساب يكون األمـر يف الغالـب سـراً بـني احملتـسبة              ـ ) د 
والطالبة وذلك أدعى لقبـول الطالبـة للنـصح والتوجيـه مـن             

حيـث وافقـت    وهذا األمر أشارت إليـه الطالبـات        ، احملتسبة
٨٧               من الطالبات علـى أن مـن العوامـل املـؤثرة يف جنـاح 

االحتساب عليهن حينما يكون االحتساب سـراً وهـذا األمـر           
: نص عليه علمـاء احلـسبة إذ جـاء يف نـصاب االحتـساب             

ينبغي لآلمر بـاملعروف أن يـأمر بالـسر إن اسـتطاع ذلـك              (
وعظـة يف   فـإن مل تنفعـه امل     .. ،ليكون أبلغ يف املوعظة والنصيحة    

 وكـذا جـاء يف      )١() السر يأمره بالعالنية لـتعني اجلهـر بـه        
: الكنـز األكـرب يف األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر             

وينبغي أن يكون ذلك الوعظ سـراً فيمـا بينـه وبينـه يف أول               (

                              
  .٣٣١نصاب االحتساب للسنامي ص)  ١(



 

   

  
 

 

يف حني أن الضبط الرمسي يف املـدارس والكليـات ال            . )١()مرة
 .يراعي مثل هذا األمر غالباً

، ه األمور توضح أمهية تكـوين جلـان خاصـة لالحتـساب           فكل هذ 
يتم اختيار عضواا ممن تتوافر فـيهن شـروط الديانـة والعلـم واحلكمـة               

يف حـني إذا أمهـل األمـر فـسيقوم          ... وحسن اخللق والرفق يف التعامـل     
االحتساب علـى التطـوع وال تنكَـر جهـود احملتـسبات املتطوعـات يف               

 ولكن هنـاك بعـض املعوقـات الـيت تعـوق         املدارس والكليات واجلامعات  
ونقـص االلتـزام بالـصفات الواجـب        ، عملهن باإلضافة إىل نقص التأهيل    

وال يتم تـدراك ذلـك إال بتكـوين جلـان           ، توافرها فيمن يقوم باالحتساب   
خاصة تفَوض باالحتـساب يف املـدارس والكليـات واجلامعـات تكـون             

ات اليت تتـوافر فـيهن الـشروط        القائمات عليها واحملتسبات فيها من الصاحل     
 .املطلوبة

إجياد لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتـساب يف املـدارس والكليـات             .٢
واجلامعات إذ وجود جلان خاصة لالحتـساب يقتـضي وجـود مثـل             

 مـن   ٧٤تلك اللوائح واألنظمة اليت تنظم عملية االحتـساب وكـان           
األنظمـة الـيت    عينة احملتسبني واحملتسبات عدوا عدم وجود اللـوائح و        

 .تنظم عملية االحتساب من معوقات االحتساب

                              
  .٢٤٥ ص١الكنـز األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن داود ج)  ١(



  

   
  

 

 

تفريغ حمتـسبات للعمـل يف هـذه اللجـان يف املـدارس والكليـات          .٣
فممـا يعـوق عمـل احملتـسبات        . واجلامعات من أجل أن يثمر العمل     

عدم تفرغهن لالحتساب فاالحتساب لـه أمهية كـربى ال تقـل عـن             
 .أمهية التعليم

ري مـن احملتـسبات سـواء يف املـدارس          وهذا األمر اشتكت منه كث    
بـل إن بعـض املـسؤوالت ممـن يعـنني           ، الثانوية أو الكليات أو اجلامعات    

 مـن عينـة     ٨٧وكـان   ، بأمر االحتساب عددنه من معوقات االحتـساب      
 .احملتسبني واحملتسبات قد عدوه من املعوقات اليت تعوق عن احلسبة

وإزالـة  ، ب حبريـة  إعطاء احملتسبات صالحيات متكنهن من االحتـسا       .٤
 .العوائق اليت تعوق عملهن

دعم هذه اللجان مادياً حبيث يكون هلا ميزانيـة خاصـة تـستثمرها يف               .٥
االحتساب كشراء بعض الوسـائل املعينـة مـن األشـرطة والكتـب             

أو إقامة املسابقات أو إقامة بعـض املناشـط الـيت ختـدم             ، والنشرات
 .االحتساب وأهدافه

ة االحتساب يف املـدارس واجلامعـات والكليـات         إجياد آلية معينة ملتابع    .٦
ففي املدارس الحظنا وجود تكليـف رمسـي ملـديرة كـل مدرسـة              

ونظراً لعدم وجود املتابعـة فمـا كـل         ، بتكوين جلنة للتوجيه واإلرشاد   
مدرسة تفعل االحتساب بل يعود للمـديرة ومـدى حرصـها علـى             

 .القيام ذه الشعرية



 

   

  
 

 

فق ختطيط سليم فـإن هـذا كفيـل         جيب أن يكون عمل هذه اللجان و       .٧
وقـد عـد عـدم التخطـيط الـواعي          ، بإذن اهللا بنجاح االحتـساب    

والعشوائية يف العمل من معوقات االحتـساب إذ وافـق علـى هـذا              
فكلمـا كـان العمـل منظمـاً        .  من احملتسبني واحملتسبات   ٨٩املعوق  

واإلعـداد اجليـد    ، وخمططاً لـه بعناية من اختيار الوقـت املناسـب        
واستخدام الوسائل واألساليب املناسـبة وتوظيفهـا بالـشكل         ، امجللرب

 .املناسب كل ذلك سيسهم بإذن اهللا يف جناح االحتساب
استخدام الوسـائل واألسـاليب املناسـبة مـع مراعـاة احلكمـة يف               .٨

 .استخدامها
مراعاة التنويع والتجديد فإن األجيـال يف الوقـت احلاضـر عاصـرت             .٩

تعـرض يف وسـائل اإلعـالم مـا يبـهر           من الوسائل واألساليب اليت     
فإن اسـتخدمت وسـائل وأسـاليب دون مراعـاة          ، األمساع واألبصار 

عوامل اجلذب فإا قد ال جتدي نفعاً إال مـن كـان لـديها اسـتعداد                
 .سابق لقبول التوجيه

حماولة معرفة العوامل اليت تؤثر يف تقبل الطالبات من أجـل العمـل ـا          .١٠
 .وتفعليها

عوقات اليت حتول دون استجابة الطالبـات مـن أجـل           حماولة معرفة امل   .١١
 .تالفيها

  



  

   
  

 

 

التصور املقترح ملا جيب أن يكون عليه االحتساب يف اتمـع           : ثالثاً
  :بشكل عام

االحتساب واجب على كل مسلم قادر وهو فرض كفاية لكن يتعني 
وإذا كان مجاع : (على القادر إذا مل يقم به غريه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

لدين ومجيع الواليات هو أمر وي فاألمر الذي بعث اهللا به رسولـه هو األمر ا
باملعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر وهذا نعت النيب واملؤمنني 

 :كما قال تعاىل                  

          )١(.   

وهذا واجب على كل مسلم قـادر وهـو فـرض علـى الكفايـة               
   .)٢() ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه

وال شك أن والة األمر من احلكام أقدر مـن غريهـم فبيـدهم مـن                
ل أو متكني من يقـوم بـه قـا        ، القوة والسلطة ما يتمكنون به من االحتساب      

والقدرة هو السلطان والواليـة فـذووا الـسلطان         : (شيخ اإلسالم ابن تيمية   
أقدر من غريهم وعليهم من الوجوب ما لـيس علـى غريهـم فـإن منـاط                 

   .)٣() الوجوب هو القدرة فيجب على كل إنسان حبسب قدرته
                              

  .٧١: اآلية، سورة التوبة)  ١(
  .٦احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٢(
  .٦املرجع السابق ص)  ٣(



 

   

  
 

 

فشيخ اإلسالم ابن تيميـة يوضـح أن الوجـوب حـسب القـدرة              
وجوب مـا لـيس علـى غريهـم فبيـدهم           ولذلك فوالة األمر عليهم من ال     

ودعـم القـائمني بـه وتأييـدهم ومتكينـهم مـن       ، القدرة على االحتساب  
وكـذلك بيـدهم قمـع أهـل الزيـغ          ، االحتساب دومنا خوف أو وجـل     

  .والفساد والنفاق أرباب الفنت وكف أذاهم عن املسلمني
وال شك أن دولتنا محاها اهللا قـدمت الكـثري فهـي الـيت رعـت                

علته من مهام الدولة فالنظام األساسـي للحكـم قـد أكـد             االحتساب وج 
  .على قيام الدولة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ويف هذا الزمن الذي تعصف فيه الفنت حيتاج االحتساب إىل مزيد من 
وزيادة ، ودعم مادي يف زيادة عدد األفراد املؤهلني، الدعم والتأييد دعم معنوي

لقيام باالحتساب كما جيب هو صمام األمان بالنسبة يف الدعم املايل ألن ا
تمعنا ـ بإذن اهللا ـ ألن اهللا وعد بالنصر والتمكني من أقام هذه الشعرية 

 :بقوله تعاىل                  

                           

           )١(.   

وبغري القيام ذه األمور املذكور فـال وعـد مـن اهللا بالنـصر قـال       
ـ   فالـذين ميكـن اهللا هلـم يف    : (الشيخ حممد األمني الشنقيطي ـ رمحه اهللا 

                              
  .٤١ ـ ٤٠: اآليتان، سورة احلج)  ١(



  

   
  

 

 

ومع ذلـك ال يقيمـون الـصالة        ، رض وجيعل الكلمة فيها والسلطان هلم     األ
وال ينـهون عـن املنكـر فلـيس         ، وال يأمرون باملعروف  ، وال يؤتون الزكاة  

وال مـن أوليائـه الـذين       ، ألم ليسوا من حزبـه    ، هلم وعد من اهللا بالنصر    
   .)١() وعدهم بالنصر

ب مـا لـيس علـى    وممن هلم القدرة العلماء فعليهم أيضاً من الوجـو      
أصـحاب األمـر    : وأولـوا األمـر   : (قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة     . غريهم

وذلك يشترك فيـه أهـلُ اليـد        ، وذووه؛ وهم الذين يأمرون الناس وينهوم     
، العلمـاء : فلهذا كان أولـوا األمـر صـنفني       . وأهل العلم والكالم  ، والقدرة
   .)٢() لناسوإذا فسدوا فسد ا، فإذا صلحوا صلح الناس، واألمراء

فهم أهل العلم والكالم كما قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة فيجـب              
واالحتساب علـى املنكـرات الـيت تظهـر وبيـان          ، عليهم بيان احلق للناس   

، وعليهم االحتساب إلزالـة املنكـرات مبـا يـستطيعونه         ، حكم الشرع فيها  
ح فكم مـن عـامل صـاحل نـص        ، فالعلماء هم املصابيح اليت يقتدي ا الناس      

بـل إن غالبيـة عـوام       ، األمة فأدى ذلك إىل تأثر الكثري من عوام الناس بـه          
فـإذا  ، الناس ممن فيهم اخلري ينتظرون توجيه العلمـاء حـىت يـسريوا وفقـه             

ومـا زال العلمـاء   ، سكتوا أو تقاعسوا فمن يقود األمة إىل اخلـري واهلـدى؟    

                              
  .٧٠٣ ص٥أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ حممد األمني الشنقيطي ج)  ١(
  .٩٨األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية ص)  ٢(



 

   

  
 

 

ـ        أى ـا عـن   يف خمتلف العصور هم من يقود األمة إىل اخلري واملعـروف وين
  .املنكرات والشرور والفنت

وكل عليه من الوجوب حسب علمه وقدرتـه كمـا قـال اإلمـام              
وذلـك  ، وينـهى عنـه   ، إمنا يأمر وينهى من كان عاملاً مبا يأمر بـه         : (النووي

واحملرمـات  ، فإن كان مـن الواجبـات الظـاهرة       ، خيتلف باختالف الشيء  
 وحنوهـا فكـل املـسلمني       ،واخلمـر ، والزنا، والصيام، كالصالة، املشهورة
، وممـا يتعلـق باجتـهاد     ، واألقـوال ، وإن كان من دقائق األفعال    ، علماء ا 

  .)١()وال هلم إنكاره بل ذلك للعلماء، مل يكن للعوام مدخل فيه

واملرأة املسلمة تشترك يف ذلك مع الرجل حـسب علمهـا وقـدرا             
وسـاط النـساء    بل إن من لديها علماً شرعياً قد يكون تأثريهـا أقـوى يف أ             

وألـا إمنـا ختاطبـهن      ، نظراً ألا أخرب بواقع بنات جنسها ومبا حيدث فيـه         
مباشرة دون حواجز وال شك أن ذلك سيكون أقـوى تـأثرياً إذا اجتمعـت               

والطريقـة  ، معه عوامل أخرى من استخدام الوسـائل واألسـاليب املفيـدة          
اضـرات  اجليدة يف احلديث معهن وغريها مـن العوامـل الـيت جتـذب احل             

  .إليها
كما أن على أصحاب األموال من أثريـا املـسلمني واجـب قـد ال               
يكون على غريهم فلديهم القدرة املاديـة فعلـيهم دعـم االحتـساب مبـا               

                              
  .٣٠٠ ص١شرح النووي لصحيح مسلم ج)  ١(



  

   
  

 

 

: يستطيعونه كاملسامهة يف دعم الوسـائل املعينـة علـى االحتـساب مثـل             
الـيت يف نـشرها توعيـة       ، طباعة الكتب والنشرات وسائر املؤلفات املفيـدة      

وكذلك إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املـرأة مـن أجـل            . لمسلمنيل
تقدمي البديل النافع للفتاة املسلمة بدالً مما تزخر بـه األسـواق مـن جمـالت                

أيضاً إنشاء قنـوات فـضائية إسـالمية        . هابطة ومنحرفة حتمل أفكاراً هدامة    
. ينمن أجل تقدمي بديل نافع مباح عوضاً عن القنـوات الـيت ـدم وال تـب                

وكذلك املسامهة يف إنشاء مواقع على اإلنترنت تناقش مهـوم املـرأة وتعـاجل              
ومنها إنشاء أسواق ومـستوصفات نـسائية وذلـك مـن أجـل             . قضاياها

متكني املرأة املسلمة من قضاء حوائجها مبتعـدة عـن االخـتالط بالرجـال              
األجانب إىل غري ذلك ممـا يـدخل يف االحتـساب والـدعوة إىل اهللا عـز                 

  .وجل



 

   

  
 

 

  اخلامتــة
احلمـد هللا الـذي مـن علـي         ، احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات     

بإجناز هذا البحث الذي هو عن موضوع مهـم ومعاصـر عـن االحتـساب          
على منكرات النساء يف العصر احلاضر وهو دراسة تأصـيلية تطبيقيـة علـى              

 والـذي   عينة من طالبات املرحلة اجلامعية والثانوية العامـة مبدينـة الريـاض           
أسأله سبحانه أن جيعله حجة يل ال علي يـوم ألقـاه سـبحانه وتعـاىل وأن                 

  .يكون يف هذه احلياة عوناً يل على طاعته آمني
وقد برزت يل يف هـذا البحـث عـدد مـن النتـائج والتوصـيات                

  :أوجزها مبا يلي
  :النتائج: أوالً

للمنكر احملتسب عليه حدود وضوابط ال بـد مـن توافرهـا ووجودهـا               .١
 .ه حىت ميكن االحتساب عندهافي

لالحتساب على املنكرات أمهية كربى يف حفـظ الـبالد والعبـاد مـن               .٢
اهلالك باإلضافة للثواب اجلزيل والنـصر والـتمكني يف األرض للقـائمني            

 .به

لالحتساب على منكرات النساء أمهية خاصة تكتسبها من املكانة العظيمة  .٣
ه يف كوا راعية البيت ومربية للمرأة املسلمة وللدور العظيم الذي تؤدي

 .األجيال وصانعة الرجال



  

   
  

 

 

وهـذه الـسمات    ، للمحتسب خصائص ومسات جيب أن يتخلـق ـا         .٤
  .مستمدة من كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله 

نظراً الختالف املرأة عن الرجـل يف الـسمات الشخـصية واالنفعاليـة              .٥
قيـد بـآداب    والعاطفية فعند االحتساب عليها جيب مراعاة ذلك عنـد الت         

 .االحتساب

هناك ضوابط وأنظمة لالحتـساب علـى النـساء يف اململكـة العربيـة               .٦
السعودية وذلك من أجل محاية املرأة املـسلمة يف هـذا البلـد وصـيانة               

 .لدينها وعرضها وكرامتها

للمحتسبني واحملتسبات يف العصر احلاضر مسات معينـة بعـضها يتوافـق             .٧
جيـب أن يتحلـى ـا أهـل احلـسبة      مع ما يف املعيار من السمات اليت      

 .وبعضها غري متوافق مع املعيار

اتفق احملتسبون واحملتـسبات علـى وجـود املنكـرات العقديـة التاليـة           .٨
 :بدرجات متفاوتة بني النساء يف العصر احلاضر وهي

ــصاحلات يف لباســهم  - ــسخرية بالــصاحلني وال االســتهزاء وال
 .وهيئتهم

 ).د احلبعي(التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل  -

 .الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة -



 

   

  
 

 

 .اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً -

 ).التشاؤم بشيء معني(التطري  -

اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القـرآن الكـرمي أو الرسـول               -
بقصد إضحاك الناس . 

اجلزع عند املصائب بالنياحة وضـرب الوجـوه والتـذمر مـن             -
 .ء اهللا تعاىلقضا

 .تصديق املنجمني ومتابعة األبراج -

 .مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا -

 .احللف بغري اهللا تعاىل -

 .تعليق التمائم -

اتفق احملتسبون واحملتسبات على عدم وجود املنكـرات العقديـة التاليـة              .٩
 :بدرجات متفاوتة بني النساء يف العصر احلاضر وهي

 .عاء غري اهللاالستغاثة ود -

 .التوسل جباه األنبياء والصاحلني -

 .زيارة املقابر وشد الرحال إليها -

 .الغلو يف قبور الصاحلني -

 .الذبح لغري اهللا -



  

   
  

 

 

اتفق مجيع أفراد عينة احملتسبني واحملتـسبات علـى وجـود املنكـرات        .١٠
 :التعبدية التالية بني النساء يف العصر احلاضر وهي

 .رمة كالغيبة والنميمةعدم حفظ الصيام من األشياء احمل -

 .عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة -

 .تأخري الصالة عن وقتها -

 .مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها -

 .تأخري احلج دون عذر -

 .املزامحة عند تقبيل احلجر األسود -

 .لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام -

 .ترك الصالة -

 .تأخري قضاء الصيام إىل رمضان آخر -

 االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتـب عليـه فـوات             تأخري -
 .بعض الصلوات

 .عدم إخراج زكاة املال -

تأخري االغتسال من اجلنابة ممـا يترتـب عليـه فـوات بعـض               -
 .الصلوات



 

   

  
 

 

 .عدم قضاء الصيام الفائت -

اتفق مجيع أفراد عينة احملتـسبني واحملتـسبات علـى عـدم وجـود               .١١
 :اء يف العصر احلاضر وهياملنكرات التعبدية التالية بني النس

 .عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء -

 .ترك الصيام -

 .الطواف دون طهارة -

) موافـق جـداً   (جاء اتفاق احملتسبني واحملتسبات باملوافقـة بدرجـة          .١٢
على وجود املنكرات األخالقية اليت متيل يف طبيعتـها إىل تلـك املرتبطـة              

علقـة بـاللبس أو التـربج       بوسائل اإلعـالم واالتـصاالت أو تلـك املت        
 :واالختالط بالرجال مثل

 .متابعة القنوات الفضائية اهلابطة -

 .مساع الغناء -

 .لبس العباءة أو الطرحة اليت فيها زينة -

 .الغيبة -

 .متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة -

 .النميمة -

 .التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع -



  

   
  

 

 

 .لنساءلبس املالبس الفاضحة أمام ا -

 .الكذب -

 .التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة -

 .التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام -

 .الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه -

 .التصوير -

 .التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف -

 .التعطر أثناء اخلروج من املنـزل -

 .اإلعجاب بني الفتيات -

 .إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات -

 ).قصات الشعر واملشية(التشبه بالرجال يف اهليئة  -

 .لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم -

 .املعاكسات اهلاتفية -

 .العالج عند األطباء الرجال لغري حاجة -

 .اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب -

 .السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة -



 

   

  
 

 

 .كشف الوجه أمام الرجال األجانب -

 .السفر دون حمرم -

تفق مجيع احملتسبني واحملتسبات علـى وجـود املنكـرات األخالقيـة            ا .١٣
 :وهي) موافق(التالية ولكن بدرجة 

 .االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني -

 ).غرف الدردشة(منكرات اإلنترنت  -

 .عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج -

 ).النشوز(عدم طاعة الزوج  -

 .االختالط بغري احملارم من األقارب -

 .تالط بالرجال األجانباالخ -

 .اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة -

 .وصل الشعر بغريه -

 .النظر إىل الرجال األجانب بشهوة -

اتفق احملتسبون واحملتسبات على عـدم وجـود املنكـرات األخالقيـة             .١٤
 :التالية بني النساء يف العصر احلاضر وهي

 .تفليج األسنان -

 .وشر األسنان -



  

   
  

 

 

علـى أن  ) موافـق جـداً  (احملتـسبات بدرجـة   اتفق مجيع احملتسبني و  .١٥
األسباب التالية تعد سبباً يف وجود املنكـرات لـدى النـساء يف العـصر               

 :احلاضر وهي

 .القنوات الفضائية -

 .صديقات السوء -

 .وسائل اإلعالم -

 .اإلنترنت -

 .اون الوالدين مبتابعة أوالدهم -

 .اون الوالدين بتربية أوالدهم -

 .وجود فراغ روحي وفكري -

 .د املنكر يف البيتوجو -

 .كثرة اخلروج إىل األسواق -

 .ضعف العالقة بني البنت ووالدا -

 .ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها -

 .السفر إىل اخلارج -

 .وجود اجلوال عند الفتاة -



 

   

  
 

 

 .حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع -

 ).الغىن(توفر املادة  -

 البيئة -

 ).افريالكو(املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر  -

 .ضعف القدوة يف املدرسة -

 .االختالف بني الوالدين -

 .عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة -

 .متابعة جمالت األزياء -

 .وجود السائق يف البيت -

 .مدن املالهي -

علـى أن األسـباب     ) موافـق (اتفق مجيع احملتسبني واحملتسبات بدرجة       .١٦
 :التالية تعد سبباً يف وجود املنكرات وهي

 .زواجتأخر سن ال -

 .اجلهل باحلكم الشرعي -

 .وجود اخلادمة يف البيت -

 .طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها -



  

   
  

 

 

 .الفقر -

 .ضعف مستوى التعليم لدى الوالدين أو أحدمها -

اتفق مجيع احملتسبني واحملتسبات على مجيـع مظـاهر اهتمـام الـدعاة        .١٧
 .بالقيام باحلسبة

وامـل املـذكورة يف     اتفق احملتسبون واحملتسبات على أثـر مجيـع الع         .١٨
 .االستبانة يف جناح االحتساب على النساء يف العصر احلاضر

أمجع احملتسبون واحملتسبات علـى أن مجيـع املعوقـات املـذكورة يف              .١٩
االستبانة تواجه أهل احلسبة عند االحتـساب علـى النـساء يف العـصر              

 .ومتنعهم من أداء واجبام على الوجه املطلوب، احلاضر

تسبني واحملتسبات على الوسـائل املباشـرة املـستخدمة         اتفق مجيع احمل   .٢٠
 :يف احلسبة على النساء وهي

 .اإلنكار املباشر بالقول -

 .احملاضرة -

 .الدرس -

 .اخلطبة -

 .امللصقات -

اتفق احملتسبون واحملتسبات علـى اسـتخدام مجيـع الوسـائل غـري              .٢١



 

   

  
 

 

 :املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر وهي

 .لكاسيتشريط ا -

 .الكتاب -

 .اإلذاعة -

 .التلفاز -

 .النشرة -

 .الصحيفة -

 .الفيديو -

 .اإلنترنت -

أمجع جيمع احملتسبني واحملتسبات علـى اسـتخدام مجيـع األسـاليب             .٢٢
 .املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر

امليادين اليت ميارس فيها رجال هيئة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن               .٢٣
نكرات النساء يف العصر احلاضـر تـشمل مجيـع          املنكر االحتساب على م   

 .امليادين من أسواق وحدائق ومطاعم وطرقات وغريها

تطابقت آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـسب مـؤهالم العلميـة            .٢٤
 :حول حماور االستبانة التالية

 .املنكرات العقدية -



  

   
  

 

 

 .املنكرات التعبدية -

 .املنكرات األخالقية -

 .ام باحلسبةمظاهر اهتمام الدعاة بالقي -

 .الوسائل املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء -

 .الوسائل غري املباشرة املستخدمة يف احلسبة على النساء -

املعوقات اليت تواجه احملتـسبني واحملتـسبات عنـد االحتـساب            -
 .على النساء يف العصر احلاضر

كان هناك فروقاً جوهريـة ذات داللـة إحـصائية بـني آراء عينـة                .٢٥
سبني واحملتسبات حسب مؤهالم العلمية حـول حمـاور االسـتبانة           احملت

 :التالية

 .أسباب املنكرات -

العوامل املؤثرة يف جناح االحتـساب علـى النـساء يف العـصر              -
 .احلاضر

األســاليب املــستخدمة يف احلــسبة علــى النــساء يف العــصر  -
 .احلاضر

تـسبني  أظهرت نتائج حتليل التباين إلجياد الفروق بـني آراء عينـة احمل            .٢٦
واحملتسبات حبسب الوظيفة حول حمـاور االسـتبانة أنـه لـيس هنـاك              



 

   

  
 

 

فروق جوهرية ذات داللة إحـصائية يف مجيـع حمـاور االسـتبانة عـدا               
حمور املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتـسبات حيـث توجـد فـروق             
جوهرية ذات داللة إحصائية متيـل لـصاحل الـذين يتقلـدون وظـائف              

 .تعليمية

ائج حتليل التباين إلجياد الفروق بـني آراء عينـة احملتـسبني            أظهرت نت  .٢٧
واحملتسبات حبسب الفئة العمرية أنه ليس هنـاك فـروق جوهريـة ذات             
داللة إحصائية بني أفراد العينة حبسب الفئات العمريـة يف مجيـع حمـاور              
االستبانة عدا حمور أسباب املنكـرات حيـث توجـد فـروق جوهريـة            

مقارنـة بالفئـة   ) ٤٠ــ  ٢١( الفئـة العمريـة   ذات داللة إحصائية بني   
حيـث متيـل املقارنـة لـصاحل الفئـة العمريـة          ) سنة فأقل ٢٠(العمرية  

 ).٤٠ـ ٢١(

انقسمت آراء الطالبات حول وجود املنكـرات العقديـة الـيت قـد              .٢٨
 :تقع فيها الفتيات إىل فئتني

  :الفئة األوىل أبدت موافقتها على وجود املنكرات التالية
 ).مثل عيد احلب(ار يف أعيادهم التشبه بالكف -

االستهزاء والـسخرية بالـصاحلني والـصاحلات يف لباسـهم أو            -
 .هيئتهم

 ).التشاؤم بشيء معني(التطري  -



  

   
  

 

 

 .اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً -

اهلزل بشيء فيه ذكر اهللا تعاىل أو القـرآن الكـرمي أو الرسـول               -
بقصد إضحاك الناس . 

املصائب بالنياحة وضـرب الوجـوه والتـذمر مـن          اجلزع عند    -
 .قضاء اهللا تعاىل

بينما أبدت الفئة الثانية عدم موافقتها أو رفـضها لوجـود املنكـرات             
  :العقدية التالية اليت يتعلق معظمها بقضايا التوحيد وهي

 .تصديق املنجمني ومتابعة األبراج -

 .مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ا -

 .لف بغري اهللاحل -

 .الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة -

 .تعليق التمائم -

 .التوسل جباه األنبياء والصاحلني -

 .الذبح لغري اهللا -

 .االستغاثة ودعاء غري اهللا -

 .زيارة املقابر وشد الرحال إليها -



 

   

  
 

 

 .الغلو يف قبور الصاحلني -

 :انقسمت آراء الطالبات حول وجود املنكرات التعبدية إىل فئتني .٢٩

  :الفئة األوىل توافق على وجود املنكرات التعبدية التالية وهي
 .عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة -

 .تأخري الصالة عن وقتها -

 .عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة -

 .تأخري احلج دون عذر -

 .مزامحة الرجال يف الطواف والرمي وغريها -

 .سوداملزامحة عند تقبيل احلجر األ -

 .تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر -

 .ترك الصالة -

أما الفئة الثانية فإا ال توافق على وجود املنكـرات التعبديـة التاليـة              
 :بني الفتيات وهي

 .لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام -

تأخري االغتسال من احليض أو النفاس مما يترتـب عليـه فـوات              -
 .بعض الصلوات

 .يام الفائتعدم قضاء الص -



  

   
  

 

 

 .عدم إخراج زكاة املال -

 .ترك الصيام -

 .الطواف دون طهارة -

تأخري االغتسال من اجلنابة ممـا يترتـب عليـه فـوات بعـض               -
 .الصلوات

 .عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء -

اتفقت الطالبات على وجـود معظـم املنكـرات األخالقيـة بـني               .٣٠
نكـرات األخالقيـة   الفتيات وجاءت عدم املوافقة مـن قبلـهن علـى امل         

 :التالية

 .النظر إىل الرجال األجانب بشهوة -

 ).النشوز(عدم طاعة الزوج  -

 .وصل الشعر بغريه -

 .تفليج األسنان -

 .وشر األسنان -

وعينـة احملتـسبني واحملتـسبات حـول        ، اتفقت آراء عينة الطالبـات     .٣١
علـى  ) بعـدم املوافقـة   (عدم وجود املنكرات العقدية التالية حيث أجابوا        

 :وجودها



 

   

  
 

 

 .االستغاثة ودعاء غري اهللا -

 .التوسل جباه األنبياء والصاحلني -

 .الغلو يف قبور الصاحلني -

 .الذبح لغري اهللا -

 .زيارة املقابر وشد الرحال إليها -

واتفقــت آراء الطالبــات واحملتــسبني واحملتــسبات علــى وجــود  .٣٢
 :على وجودها) باملوافقة(املنكرات العقدية التالية حيث أجابوا 

 ).شاؤم بشيء معنيالت(التطري  -

 اهلزل بشيء فيه ذكـر اهللا تعـاىل أو القـرآن أو الرسـول                -
 .بقصد إضحاك الناس

االستهزاء والـسخرية بالـصاحلني والـصاحلات يف لباسـهم أو            -
 .هيئتهم

 .تصديق املنجمني ومتابعة األبراج -

 .التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل عيد احلب -

ـ   ، اجلزع عند املصائب بالنياحة    - وه والتـذمر مـن     وضـرب الوج
 .قضاء اهللا تعاىل

 .اإلعراض عن تعلم العلم الشرعي الواجب وجوباً عينياً -



  

   
  

 

 

واختلفــت آراء الطالبــات واحملتــسبني واحملتــسبات حــول بــاقي  .٣٣
 :املنكرات العقدية وهي

 .الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة -

 .تعليق التمائم -

 .احللف بغري اهللا -

 .رها أو التهنئة امشاركة الكفار يف أعيادهم حبضو -

وعينةاحملتسبني واحملتـسبات حـول عـدم       ، اتفقت آراء عينة الطالبات    .٣٤
 :وجود املنكرات التعبدية التالية وهي

 .ترك الصيام -

 .عدم قضاء الصيام الفائت -

بينما اتفقت آراء الطالبات واحملتـسبني واحملتـسبات علـى وجـود              .٣٥
 .باقي املنكرات التعبدية

تسبني واحملتـسبات حـول وجـود مجيـع         اتفقت آراء الطالبات واحمل    .٣٦
 :املنكرات األخالقية املذكورة عدا املنكرات التالية

 .تفليج األسنان -

 .وشر األسنان -

 .وصل الشعر بغريه -



 

   

  
 

 

اتفقت مجيع الطالبات علـى أن األسـباب املـذكورة يف االسـتبانة              .٣٧
، تعد من أسباب املنكرات اليت قد تقع فيها الفتيـات يف العـصر احلاضـر              

 واحد مل يوافقن عليـه وهـو الفقـر حيـث تـرى مجيـع                عدا سبب 
 .الطالبات أنه ليس سبباً من أسباب املنكرات

اتفقت آراء الطالبات واحملتـسبني واحملتـسبات علـى أن األسـباب             .٣٨
املذكورة يف االستبانة تعد من أسباب املنكرات اليت تقـع فيهـا الفتيـات              

 :يف العصر احلاضر عدا املنكرات التالية

 التعليم لدى الوالدين أو أحـدمها حيـث مالـت           ضعف مستوى  -
يف عده سبباً مـن أسـباب املنكـرات         ) عدم املوافقة (اإلجابة إىل   
 .لدى العينتني

اجلهل باحلكم الشرعي حيث يوجـد اخـتالف بـني العينـتني             -
 .حول عده سبباً

وجود اخلادمة يف البيت حيـث يوجـد أيـضاً اخـتالف بـني               -
 .العينتني يف عده سبباً

ـ   - ث رفـضت الطالبـات عـده سـبباً مـن أسـباب          الفقر حي
 .بينما احملتسبون وافقوا على عده سبباً، املنكرات

اتفقت غالبية الطالبات علـى االهتمـام بـدور احلـسبة يف تقـومي               .٣٩
 .السلوك



  

   
  

 

 

علـى اسـتجابة    ) موافقـة جـداً   (اتفقت مجيع الطالبـات بدرجـة        .٤٠
اإلنسان للنصح والتوجيه وظهـور ذلـك جليـاً يف سـلوكه بالنـسبة              

 :لمظاهر املتعلقة بالعقيدة والعبادات وبعض املمارسات الشخصيةل

 .ال أذهب إىل السحرة واملشعوذين -

ابتعدت عن اهلزل بأي شيء فيـه ذكـر اهللا تعـاىل أو القـرآن                -
  .الكرمي أو الرسول 

 .ال أحلف بغري اهللا -

 .ال أعلق التمائم -

 .بدأت التزم بصيام رمضان -

 .أصبحت أقضي رمضان دون تأخري -

 .ت أحافظ على الصلوات يف وقتهاأصبح -

 .ال أصل شعري بغريه -

 .تركت منص حواجيب -

 .أصبحت ال أسافر دون حمرم -

 .ابتعدت عن االختالط بغري احملارم -

 .أصبحت أجتنب لني القول مع الرجال األجانب -



 

   

  
 

 

أما بقية مظاهر استجابة اإلنسان للنـصح والتوجيـه وظهـور ذلـك         
 ).موافقة( الطالبات بدرجة جلياً يف سلوكه فقد اتفقت عليها مجيع

اتفقت آراء مجيع الطالبات على تـأثرهن بكـل العوامـل املطروحـة              .٤١
اليت جتعلهن يتقبلن النـصح والتوجيـه الـصادر مـن قبـل احملتـسبني               

 .واحملتسبات

انقسمت آراء الطالبات حول املعوقات الـيت حتـول دون االسـتفادة             .٤٢
ـ      ، من وسائل التوجيه   ات التاليـة حتـول     حيث وافقت فئة على أن املعوق

دون االستفادة من وسائل التوجيـه وهـي تـتلخص يف تـأثري احملـيط               
 :والصديقات والنفس، املدرسي

 .العالقة بيين وبني مدرسايت عالقة شكلية -

، ال تشدين الربامج التوجيهية املدرسـية بـسبب عـدم تنوعهـا            -
 .وعدم مناسبة الوقت الذي تنفذ فيه املناشط

 .غري مهيئةاألماكن إلقامة املناشط  -

 .مل أجد يف الوسائل املستخدمة ما يشدين -

 .تأثري جليسايت علي تأثري كبري -

 .مل أستطع التغلب على نفسي -

بينما ال توافق الفئة األخرى علـى أن املعوقـات التاليـة حتـول دون       
االستفادة من وسائل التوجيـه وتـتلخص يف احملـيط األسـري ومواقـف              



  

   
  

 

 

  :احملتسبني واحملتسبات وهي
 . أسريت أحد ملتزمليس يف -

 .بيتنا يعج باملنكرات -

 .مل أمسع من والديت أي توجيه -

 .سبق أن واجهت مواقف فيها عنف من بعض احملتسبني -

 .أجد الفظاظة يف احملتسبني -

 .أرى نفسي متيل إىل املظاهر -

 .مل أجد صديقة صاحلة أبوح هلا مبا يف نفسي -

 .شخصييت شخصية عنيدة -

  
  :التوصيات: ثانياً

بأمر االحتساب غاية االهتمام خاصـة يف هـذه األزمنـة الـيت             االهتمام   .١
فال جناة هلذه األمـة بـل ال نـصر وال متكـني إال        ، كثرت فيها املنكرات  

 .بالقيام به

االحتساب جيب على كل مسلم قادر وهو فرض كفايـة ويـصري فـرض          .٢
عني على القادر إذا مل يقم به غريه فيجب القيـام ـذه الـشعرية كـل                 

 .حسب قدرته



 

   

  
 

 

، يتأكد وجوب االحتساب على من كان لــه واليـة كـوالة األمـر              .٣
ومـديرة املدرسـة يف     ، وكذا كل من حتته رعية كالوالـدين يف بيتـهما         

مدرستها وحنو ذلك وهؤالء مجيعاً مسؤولون أمـام اهللا عـز وجـل عـن      
 .الرعية اليت استرعاهم إياها

املهمـة  على احملتسبني التحلي بالصفات اليت تشترط فـيمن يقـوم ـذه              .٤
وحـسن اخللـق إىل     ، والـصرب ، والقـدوة ، والعلم، العظيمة كاإلخالص 
فـنقص االلتـزام ـذه الـصفات يـؤثر علـى            . غريها من الـصفات   

 .كما أن اجتماعها يؤثر يف جناح االحتساب، االحتساب سلباً

عند االحتساب جيب مراعاة احملتـسب علـيهم بـشكل عـام والنـساء               .٥
املرأة مـن الـضعف ورقـة العاطفـة         بشكل خاص نظراً ملا جبلت عليه       

 .وسرعة التأثر غالباً

معاملة احملتسبني واحملتسبات للمحتسب عليهن برمحة وشفقة يكفهن عـن           .٦
والعقوبات يف اآلخرة وهو مـن      ، املنكرات اليت هي سبب الدمار يف الدنيا      

العوامل املؤثرة يف جناح االحتساب اليت جيب على احملتـسبني واحملتـسبات            
 .مراعاا

جيب تفعيل كافة ما جاء يف الـضوابط واألنظمـة الرمسيـة لالحتـساب               .٧
 .على النساء يف اململكة العربية السعودية

لالحتساب آداب ودرجات جيب على احملتـسبني واحملتـسبات معرفتـها            .٨
 .فذلك مما يساعد يف جناح االحتساب، وتطبيقها



  

   
  

 

 

، بينبغي استغالل الوسائل املعينـة الـيت تـساهم يف جنـاح االحتـسا              .٩
 .وحماولة التنويع والتجديد من أجل جذب احملتسب عليهن

استخدام األساليب الناجحة يف االحتساب من عوامـل جناحـه الـيت             .١٠
 .جيب على احملتسبني واحملتسبات احلرص على تطبيقها

وإن ، على احملتسبني طرق كافة امليادين الـيت يوجـد ـا منكـرات             .١١
بغـي الرفـع لـوالة      وجدت معوقات متنع االحتساب علـى بعـضها فين        

 .األمر

جيب معرفة كافة املعوقات اليت تعوق عمـل احملتـسبني واحملتـسبات             .١٢
 .من أجل تالفيها وإزالة املوجود منها

وتـساهم يف   ، جيب معرفة العوامل اليت تـؤثر يف جنـاح االحتـساب           .١٣
 .تقبل احملتسب عليهن لالحتساب من أجل تفعيلها

 تعـوق احملتـسب علـيهن       ومما جيب االهتمام به معرفة العوائق الـيت        .١٤
 .عن تقبل النصح والتوجيه من أجل إزالتها

، من العوامل املهمة لنجـاح أي عمـل التخطـيط الـسليم الـواعي              .١٥
 .واالحتساب من أهم األعمال اليت جيب أن خيطط لـه الجناحه

أن يف القيام باالحتساب يف املـدارس والكليـات بـضوابطه وآدابـه              .١٦
هالت به هو احلل األمثـل للقـضاء علـى          وقيام احملتسبات الصاحلات املؤ   

  .املنكرات املتفشية بني النساء يف العصر احلاضر



 

   

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



  

   
  

 

 

 

 

طبع دار  ، حممد عبدالقادر أبوفارس  . د، االبتالء واحملن يف الدعوات    )١(
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٧، نيةالطبعة الثا، عمان، الفرقان

دار ابـن   ، ناصر بن مـسفر الزهـراين     ، ابن عثيمني اإلمام الزاهد    )٢(
 .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل ، اجلوزي

، دار الـصميعي  ، راشد عثمان الزهراين  ، إحتاف النبالء بسري العلماء    )٣(
 .هـ١٤١٨الثانية    

الشيخ عبداهللا  ، أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حياة األمة         )٤(
، الريـاض الطبعـة األوىل    ، طبع دار العاصمة  ،  حسن آل قعود   بن

 .هـ١٤١١

عبداهللا بن حممد املطوع طبع دار      . د، االحتساب وصفات احملتسبني   )٥(
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠الطبعة األوىل ، الوطن

أحكام أهل الذمة لإلمام مشس الدين حممد بن أيب بكر ـ ابن قـيم    )٦(
طبع . وفيق العاروريشاكر بن ت، يوسف البكري: اجلوزية ـ حتقيق 

 .هـ١٤١٨، رمادي للنشر الطبعة األوىل

عبري بنت علي املديفر طبع جامعة اإلمام حممد بن         . د. أحكام الزينة  )٧(



 

   

  
 

 

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، سعود اإلسالمية الطبعة األوىل

، الطبعـة األوىل  . طبع دار اهلجـرة   . أمحد العيسوي . أحكام الطفل  )٨(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣

لقاضي أيب يعلى حممد بن احلسني الفراء احلنبلي        األحكام السلطانية ا   )٩(
، طبع دار الكتب العلميـة    . صححه وعلق عليه حممد حامد الفقي     

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣بريوت ـ لبنان 

أبو احلسن علي بن حممـد  . األحكام السلطانية ـ الواليات الدينية  )١٠(
طبـع دار   . بني حبيب املاوردي حتقيق خالد بن عبداللطيف العلمي       

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥الطبعة الثانية . بريوت، لعريبالكتاب ا

إحياء علوم الدين أبو حامد حممد الغزايل طبع دار إحيـاء التـراث              )١١(
 .العريب ـ بريوت بدون ذكر الطبعة وتاريخ الطبع

طبع دار السالم للطباعـة  . حممد ناصر الدين األلباين . آداب الزفاف  )١٢(
 .هـ١٤٢٣

لح املقدسي حتقيق شـعيب     اآلداب الشرعية أبوعبداهللا حممد بن مف      )١٣(
األرنؤوط ـ عمر القيام ـ طبع مؤسسة الرسـالة ـ بـريوت ـ       

 .هـ١٤١٧لبنان الطبعة الثانية 

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل حممـد ناصـر الـدين          )١٤(
 .هـ١٣٩٩األلباين طبع املكتب اإلسالمي ـ الطبعة األوىل ـ 



  

   
  

 

 

 طبع دار ابن حزمية ـ  .أسئلة مهمة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني )١٥(
 .هـ١٤١٦الطبعة األوىل ـ 

محد بن ناصر العمار طبـع      . د. أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة    )١٦(
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الطبعة األوىل . دار إشبيليا

زياد بن حممود العـاين     . د. أساليب الدعوة والتربية يف السنة النبوية      )١٧(
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠طبع دار عمار ـ الطبعة األوىل 

استمرارية الدعوة مناذج من الدعاة من القرن السابع إىل القرن الرابع          )١٨(
طبع دار اتمع ـ الطبعـة األوىل   . حممد السيد الوكيل. د. عشر

 .هـ١٤١٤

طبع مكتبـة   . حممد بن سعيد القحطاين   . د. االستهزاء بالدين وأهله   )١٩(
 .هـ١٤١٦السنة ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 

الفيديو والتلفزيون ـ مراون كجك طبـع دار   األسرة املسلمة أمام  )٢٠(
 .هـ١٤٠٨طيبة ـ الرياض ـ الطبعة الثانية 

الشيخ أبو بكر اجلزائري ـ طبع دار  . أسس الدعوة وآداب الدعاة )٢١(
 .هـ١٤١٤الشريف ـ الطبعة األوىل 

عبدالغين حممـد سـعد    . د. أسلوب الدعوة القرآنية بالغة ومنهاجاً     )٢٢(
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣األوىل الطبعة ، بركة ـ طبع مكتبة وهبة



 

   

  
 

 

طبع دار . إبراهيم بن عثمان الفارس  . أشهر أئمة الدعوة خالل قرنني     )٢٣(
 .هـ١٤١٢الوطن ـ الطبعة االوىل 

اإلمام أمحد بن علي بن حجر العسقالين       . اإلصابة يف متييز الصحابة    )٢٤(
طبع مؤسسة إحياء التراث العريب ـ بريوت ـ لبنـان ـ الطبعـة      

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩األوىل 

محود بن أمحد الرحيلـي ـ   . د. صناف املدعوين وكيفية دعومأ )٢٥(
 .هـ١٤١٤طبع دار العاصمة ـ الطبعة األوىل 

طبع دار عمر بـن اخلطـاب ـ    . عبدالكرمي زيدان. أصول الدعوة )٢٦(
 .اإلسكندرية

الـشيخ حممـد األمـني      . أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن      )٢٧(
حوث العلميـة واإلفتـاء     طبع الرئاسة العام إلدارات الب    ، الشنقيطي

 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، والدعوة واإلرشاد

حممد أمـان بـن علـي    . د. أضواء على طريق الدعوة إىل اإلسالم  )٢٨(
هــ ـ   ١٤١٢، الطبعـة األوىل ، بريوت، اجلامي طبع دار اجليل

 .م١٩٩٢

إعداد فهد بن   ، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    ، االعتدال يف الدعوة   )٢٩(
 .هـ١٤١٥لثريا ـ الطبعة األوىل ـ طبع دار ا، ناصر السليمان

 .طبع دار القاسم. عبدامللك القاسم، اإلعجاب إىل أين؟ )٣٠(



  

   
  

 

 

خري الدين الزركلـي    . األعالم قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء      )٣١(
 .م١٩٨٠طبع دار العلم للماليني ـ الطبعة اخلامسة 

اإلمام مشس الدين أيب عبداهللا حممد      ، أعالم املوقعني عن رب العاملني     )٣٢(
طبع دار الكتب العلميـة ـ   ،  أيب بكر املعروف بابن قيم اجلوزيةبن

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، بريوت

الطبعة الثانية  . فهمي قطب الدين النجار   . د، اإلعالم والبيت املسلم   )٣٣(
 .هـ١٤٢٠

حـسن  . األعياد ـ العادات ـ التقاليد ـ املعتقدات عرب التـاريخ     )٣٤(
 .م٢٠٠١وىل نعمة طبع رشاد برس للطباعة والنشر ـ الطبعة األ

اإلمام مشس الـدين أيب عبـداهللا       ، إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان     )٣٥(
حممد بن أيب بكر ـ ابن قيم اجلوزية ـ حتقيق حممد عفيفي طبـع    

 .هـ١٤٠٩املكتب اإلسالمي ـ مكتبة اخلاين ـ الطبعة الثانية 

، طبع دار الوفاء للطبـع    ، السيد حممد نوح  . د، آفات على الطريق   )٣٦(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠، طبعة الرابعةال، املنصورة

شيح اإلسالم ابن   . اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم      )٣٧(
بريوت ـ  ، طبع دار الكتب العلمية. حتقيق حممد حامد الفقي، تيمية

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الطبعة األوىل 

مفهومه ـ أمهيتـه ـ عوامـل     (اإللقاء اخلطايب يف الدعوة إىل اهللا  )٣٨(



 

   

  
 

 

طبـع دار العاصـمة ـ    ، بن عبدالرمحن القريشيخالد . د) جناحه
 .هـ١٤٢٢الطبعة األوىل 

ناصر بـن مـسفر     . د، إمام العصر مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز       )٣٩(
 .هـ١٤٢٠الطبعة الثانية . بدون ذكر اسم الناشر. الزهراين

طبع دار  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر لشيخ اإلسالم ابن تيمية         )٤٠(
املدينـة املنـورة   ، لقـاهرة ـ دار البخـاري   ا، العلوم اإلسالمية

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩

اإلمام تقي الدين عبدالغين بـن      . األمر باملعروف والنهي عن املنكر     )٤١(
طبـع دار   ، فاحل بن حممد الـصغري    . حتقيق د . عبدالواحد املقدسي 

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، العاصمة ـ الطبعة األوىل

ن عبدالقادر أبو فارس    عمر ب . د. األمر باملعروف والنهي عن املنكر     )٤٢(
 .هـ١٤٠٢الطبعة األوىل ، طبع دار الفرقان

عمر بن عبدالقادر أبو فارس     . د. األمر باملعروف والنهي عن املنكر     )٤٣(
 .هـ١٤٠٢، الطبعة األوىل، طبع دار الفرقان

طبع دار  . أمحد عزالدين البيانوين  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر     )٤٤(
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، ةالطبعة الثاني. السالم للطباعة

اإلمام أيب بكر عبداهللا بن حممـد     . األمر باملعروف والنهي عن املنكر     )٤٥(
طبع مكتبة الغرباء   ، حتقيق صاحل بن عايض الشالحي    ، بن أيب الدنيا  



  

   
  

 

 

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨األثرية ـ الطبعة األوىل 

خالد ، )وآدابه، أصوله وضوابطه (األمر باملعروف والنهي عن املنكر       )٤٦(
الطبعـة األوىل  ، طبع املنتدى اإلسالمي ـ لندن ، لسبتبن عثمان ا

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء كتاب اهللا وسنة رسولـه          )٤٧(
  .هـ ١٤١٢، الطبعة األوىل ، سليمان بن عبدالرمحن احلقيل   . د
 .م١٩٩٢ـ 

. د. األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأثرمهـا يف حفـظ األمـة            )٤٨(
طبع دار الـوطن ـ الطبعـة الثانيـة     . يز بن أمحد املسعودعبدالعز
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥

صاحل بـن   . األمر باملعروف والنهي عن املنكر وواقع املسلمني اليوم        )٤٩(
 .هـ١٤١٢طبع دار الوطن ـ الطبعة األوىل ـ . عبداهللا الدرويش

الشيخ ، اإليضاح والتبيني ملا وقع فيه األكثرون من مشاة املشركني         )٥٠(
الطبعـة  ، طبع مؤسسة النور ـ الرياض ، ن عبداهللا التوجيريمحود ب

 .هـ١٣٨٤األوىل ـ 

 

طبع دار الكتب العربية    ، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كرت الدقائق     )٥١(
 .ـ القاهرة



 

   

  
 

 

طبع جامعة اإلمـام    ، حبوث ندوه دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب       )٥٢(
 .ـه١٤١١، الطبعة الثانية، حممد بن سعود اإلسالمية

الشيخ حممد بن علـي     . البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع       )٥٣(
 .الطبعة األوىل، القاهرة، طبع مطبعة السعادة، الشوكاين

 .طبع مكتبة املنار اإلسالمية. طيبة اليحىي. بصمات على ولدي )٥٤(

بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين املطبوع امش الفتح الربـاين            )٥٥(
ترتيب وتـأليف أمحـد بـن       . د الشيباين ترتيب مسند اإلمام أمح   

 .بدون تاريخ الطبع، القاهرة، طبع دار الشهاب، عبدالرمحن البنا

 

حمب الدين أيب فيض السيد حممد      . تاج العروس من جواهر القاموس     )٥٦(
، لبنان، بريوت، طبع دار الفكر  ، مرتضى الزبيدي حتقيق علي شريي    

 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

اإلمام أبوجعفر حممد بن جرير     .  األمم وامللوك  تاريخ. تاريخ الطربي  )٥٧(
الطبعـة الثالثـة    ، لبنان، بريوت، طبع دار الكتب العلمية   ، الطربي
 .هـ١٤١١

طبع مكتبـة   ، عبيد بن عبدالعزيز السلمي   ، التربج واالحتساب عليه   )٥٨(
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧الطبعة األوىل ، احلرمني ـ عامل الكتب

، طبع دار الـصديق   ،  األلباين حممد ناصر الدين  . حترمي آالت الطرب   )٥٩(



  

   
  

 

 

 .هـ١٤٢٢، الطبعة الثانية

حممـد عبـدالرمحن بـن      ، حتفة األحوذي شرح جامع الترمـذي      )٦٠(
بدون ذكر رقم   ، طبع بيت األفكار الدولية   ، عبدالرحيم املباركفوري 

 .الطبعة وتاريخ الطبع

، طبع دار ابن حـزم    ، اإلمام ابن القيم  . حتفة املودود بأحكام املولود    )٦١(
 .هـ١٤٢١، وىلالطبعة األ

، عبد رب النيب علي أبو السعود     ، التخطيط للدعوة اإلسالمية وأمهيته    )٦٢(
 .هـ١٤١٢، الطبعة األوىل، طبع دار التوفيق النموذجية

، يوسف بن حمي الدين أبوهاللـة     . د، التدرج بني التشريع والدعوة    )٦٣(
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل ، طبع دار العاصمة

عبداهللا ، ملعروف والنهي عن املنكر   تذكرة أويل الغري بشعرية األمر با      )٦٤(
 .هـ١٤١١، الطبعة األوىل، طبع دار العاصمة. بن صاحل القصري

مكتبة ، دمشق، بريوت، طبع دار القلم  ، البهي اخلويل . تذكرة الدعاة  )٦٥(
 .هـ١٣٩٧الطبعة اخلامسة ، الفالح الكويت

، طبع دار الـسالم   ، عبداهللا ناصح علوان  . تربية األوالد يف اإلسالم    )٦٦(
 .هـ١٤١٤سة والعشرون اخلام

احلـافظ زكـي الـدين    . الترغيب والترهيب من احلديث الشريف  )٦٧(



 

   

  
 

 

طبع دار الريـان    ، حتقيق مصطفى حممد عمارة   ، عبدالعظيم املنذري 
 .هـ١٤١٧، القاهرة، دار احلديث، للتراث

طبع ، مجيل بن حبيب اللوحيق   ، التشبه املنهي عنه يف الفقه اإلسالمي      )٦٨(
 .هـ١٤١٩الطبعة األوىل ، جدة، دار األندلس اخلضراء

طامي بن  . د. التطبيقات العملية للحسبة يف اململكة العربية السعودية       )٦٩(
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، الطبعة األوىل، هديف البقمي

طبـع  ، حتقيق إبراهيم األبياري  ، علي بن حممد اجلرجاين   . التعريفات )٧٠(
 .بدون رقم الطبعة وتاريخ الطبع، دار الريان للتراث

، الشيخ حممد رشيد رضا   . كيم الشهري بتفسري املنار   تفسري القرآن احل   )٧١(
 .بدون تاريخ الطبع، الطبعة الثانية. لبنان، بريوت، طبع دار املعرفة

اإلمام عماد الدين أبو الفداء إمساعيـل بـن         ، تفسري القرآن العظيم   )٧٢(
هــ ـ   ١٤١٣، املدينة املنـورة ، طبع مكتبة العلوم واحلكم، كثري

 .م١٩٩٣

مجع حممد أويس الندوي وحتقيـق      ، مام ابن القيم  لإل. التفسري القيم  )٧٣(
بـدون  ، لبنان، بريوت، طبع دار الكتب العلمية   ، حممد حامد الفقي  

 .رقم الطبعة وتاريخ البطع

بدون ذكر تـاريخ    ، طبع دار إحياء الكتب العربية    ، تفسري النسفي  )٧٤(
 .الطبع



  

   
  

 

 

، طبع مؤسسة الرسالة  ، اإلمام ابن حجر العسقالين   . تقريب التهذيب  )٧٥(
 .هـ١٤١٧، عة األوىلالطب

. حتقيـق د  . اإلمام مجال الدين أيب الفرج بن اجلوزي      ، تلبيس إبليس  )٧٦(
هــ ١٤٠٧الطبعة الثانية   ، طبع دار الكتاب العريب   ، السيد اجلميلي 

 .م١٩٨٧ـ 

تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني وحتذير السالكني مـن أعمـال            )٧٧(
، بابن النحـاس  اإلمام أمحد بن إبراهيم الدمشقي الشهري       ، اهلالكني

 .هـ١٤٢٢، لبنان، طبع املكتبة العصرية

، طبـع دار الفكـر    ، اإلمام ابن حجر العسقالين   ، ذيب التهذيب  )٧٨(
 .الطبعة األوىل، بريوت

وحققه وهذبـه حـسان     . ذيب الكبائر ألف أصله اإلمام الذهيب      )٧٩(
دار ابن حـزم ـ الطبعـة األوىل    ، طبع املكتبة اإلسالمية، عبداملنان
 .هـ١٤١٦

سل حكمه وأقسامه للشيخني حممد بن صاحل العثيمني وحممـد          التو )٨٠(
مجع وإعداد علي بن حسني أبولوز طبـع الكتـاب          ، ناصر األلباين 

 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل ، الشارقة، والشريط اخلريي

الشيخ عبـدالرمحن بـن     . تيسري الكرمي الرمحن تفسري كالم املنان      )٨١(
بـدون  ، القاهرة، طبع مطابع الدجوي  ، حتقيق حممد النجار  ، سعدي



 

   

  
 

 

 .تاريخ الطبع

 

 :طبع، اإلمام ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن )٨٢(

 .هـ١٤٠٥، ـ دار الفكر١

 .هـ١٣٩٨الطبعة الثالثة ، بريوت،  ـ دار املعرفة٢       

طبع دار ، للشيخ بكر بن عبداهللا أبوزيد. جزء يف زيارة النساء للقبور   )٨٣(
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥، لثانيةالطبعة ا، العاصمة

اإلمام ابن قيم اجلوزيـة     ، اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف       )٨٤(
 .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢، طبع مكتبة الرياض

 

الشيخ عبـداهللا   . حاجة البشر إىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر        )٨٥(
طبع دار  ، علي العماري ، إعداد علي أبولوز  ، بن عبدالرمحن اجلربين  

 .هـ١٤١٩، الطبعة األوىل، وطنال

مجع الشيخ عبالرمحن بـن  . حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع      )٨٦(
 .هـ ـ بدون ذكر اسم الناشر١٤٠٣الطبعة الثانية ، قاسم

. حتقيـق د  ، شاه ويل اهللا بن عبدالرحيم الدهلوي     ، حجة اهللا البالغة   )٨٧(
 .ـه١٤٢٠الطبعة األوىل ، طبع مكتبة الكوثر، عثمان مجعة ضمريية



  

   
  

 

 

، طبع دار العاصمة  ، الشيخ بكر بن عبداهللا أبوزيد    ، حراسة الفضيلة  )٨٨(
 .هـ١٤٢١الطبعة الرابعة 

طبـع إدارة   ، د فضل إهلي  . تعريفها ومشروعيتها ووجوا  ، احلسبة )٨٩(
 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠الطبعة األوىل ، باكستان، ترمجان اإلسالم

طبـع دار الكتـب     ، شيخ اإلسالم ابن تيميـة    ، احلسبة يف اإلسالم   )٩٠(
 .هـ١٣٨٧، العربية

، احلسبة يف العصر النبوي وعصر اخللفاء الراشدين رضي اهللا عنـهم          )٩١(
، الطبعة األوىل ، باكستان، طبع إدارة ترمجان اإلسالم   ، فضل إهلي . د

 .هـ١٤١٠

. د، احلسبة يف املاضي واحلاضر بني ثبات األهداف وتطور األسلوب         )٩٢(
، عـة األوىل  الطب، الرياض، طبع مكتبة الرشد  ، علي بن حسن القرين   

 .هـ١٤١٥

محد . د، حقيقة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وأركانه وجماالته        )٩٣(
هــ ـ   ١٤١٧الطبعـة األوىل  ، طبع دار إشبيليا، بن ناصر العمار

 .م١٩٩٧

طبع إدارة ترمجان   ، فضل إهلي . د. حكم اإلنكار يف مسائل اخلالف     )٩٤(
 .هـ١٤١٧، الطبعة األوىل، باكستان، اإلسالم

طبع دار البـشائر  ، أبو احلسن الندوي ،  وصفة الدعاة  حكمة الدعوة  )٩٥(



 

   

  
 

 

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة األوىل ـ ، اإلسالمية

طبع دار  ، توفيق الواعي . د، حول األمر باملعروف والنهي عن املنكر      )٩٦(
 .بدون ذكر رقم الطبعة وتارخيها، التوزيع

 

دار البـشائر   ، نـذير حممـد مكـتيب     ، خصائص اخلطبة واخلطيب   )٩٧(
 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩، الطبعة الثانية، سالميةاإل

الـشيخ  . اخلطابة أصوهلا ـ تارخيها يف أزهر عصورها عند العرب  )٩٨(
بدون ذكـر   ، الطبعة األوىل ، طبع دار الفكر العريب   ، حممد أبو زهرة  

 .التاريخ

طبـع دار القلـم ـ    ، عبداجلليل شليب. د. اخلطابة وإعداد اخلطيب )٩٩(
 .هـ١٤٠٢الطبعة الثانية 

، األردن، طبع مكتبة املنـار   ، الدكتور عبالرمحن عتر  . كاحخطبة الن  )١٠٠(
 .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل 

 

طبـع دار  ، عبدالرب نـواب الـدين  . د، الدراسة النظرية للخطابة  )١٠١(
 .هـ١٤١٣، العاصمة الطبعة األوىل

، اإلمام ابن حجر العـسقالين    . الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة      )١٠٢(



  

   
  

 

 

بدون ذكـر   ، طبع دار الكتب احلديثة   ، احلقحتقيق حممد سيد جاد     
 .تاريخ الطبع

طبع ، أمحد أمحد غلوش. د. الدعوة اإلسالمية أصوهلا ـ ووسائلها  )١٠٣(
 .هـ١٤٠٧الطبعة الثانية ، دار الكتب اإلسالمية

توفيق الواعي طبع دار    . د. اهلدف، الوسيلة، الرسالة، الدعوة إىل اهللا   )١٠٤(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦، الطبعة الثانية، اليقني

طبع دار  ، حملمد خري يوسف  ، الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب    )١٠٥(
 .هـ١٤١٤الطبعة الثانية ، طويق للنشر

طبـع دار   ، الشيخ عبدالعزيز بن باز   . الدعوة إىل اهللا وأخالق الدعاة     )١٠٦(
 .هـ١٤١٧الطبعة الثانية ، القاسم

، ودعوة الشيخ عثمان بن فودي    ، دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب     )١٠٧(
، طبع جامعة اإلمام  . حممد بن علي السكاكر   . تأرخيية مقارنة دراسة  
 .هـ١٤٢١

طبـع دار   ، إميل بـديع يعقـوب    . حتقيق د ، ديوان اإلمام الشافعي   )١٠٨(
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١بريوت الطبعة األوىل ـ ، الكتاب العريب

 

، تارخيهـا ، الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكـر         )١٠٩(



 

   

  
 

 

، ع الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر        طب. أعماهلا
 .هـ١٤١٩، الطبعة األوىل

طبـع دار الوفـاء ـ    ، صفي الدين املباركفوري، الرحيق املختوم )١١٠(
 .هـ١٤١١، املنصورة

طبع دار طيبة الطبعة    ، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    ، رسائل فقهية  )١١١(
 .هـ١٤٠٦، الثانية

هـ ـ  ١٤٠٩الطبعة األوىل ، د العويدحممد رشي، رسالة إىل حواء )١١٢(
 .بدون ذكر اسم الناشر، م١٩٨٨

طبـع مؤسـسة    ، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    . رسالة إىل الدعاة   )١١٣(
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل ، آسام

حممود شـكري  ، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين    )١١٤(
ن ذكـر   بـدو ، بـريوت ، طبع دار إحياء التراث العريب    ، اآللوسي
 .التاريخ

طبـع املكتـب   ، اإلمـام النـووي  ، روضة الطالبني وعمدة املفتني   )١١٥(
 .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية ، اإلسالمي

 

، القـاهرة ، طبع دار الريان للتـراث    ، اإلمام أمحد بن حنبل   ، الزهد )١١٦(
 .هـ١٤٠٨، الطبعة األوىل



  

   
  

 

 

 خوله بنت عبدالقادر  ، الزيارة بني النساء على ضوء الكتاب والسنة       )١١٧(
 .درويش طبع مكتبة السوادي

 

طبع ، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين    . سلسلة األحاديث الصحيحة   )١١٨(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥، الرياض، مكتبة املعارف

فصول هادفة يف فقه الـدعوة الداعيـة ـ    . سلسلة مدرسة الدعاة )١١٩(
هـ ـ  ١٤٢٢الطبعة األوىل ، طبع دار السالم، عبداهللا ناصح علوان

 .م٢٠٠١

، حممد بن خليل املـرادي    . سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر       )١٢٠(
 .بغداد ـ بدون تاريخ، طبع مكتبة املثىن

طبـع إدارة   ، فضل إهلي . د. السلوك وأثره يف الدعوة إىل اهللا تعاىل       )١٢١(
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩الطبعة األوىل ، باكستان، ترمجان اإلسالم

طبع دار الدعوة   ، زيدللحافظ أيب عبداهللا حممد بن ي     ، سنن ابن ماجه   )١٢٢(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية ، ـ دار سحنون

ــ  ١: طبع، للحافظ أيب داود سليمان بن األشعث     ، سنن أيب داود   )١٢٣(
 .             م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية ، دار سحنون، دار الدعوة

 .طبع املكتبة السلفية ـ املدينة، ـ املطبوع مع عون املعبود٢       



 

   

  
 

 

دار ، طبع دار الـدعوة   ، حممد بن عيسى بن سورة    . الترمذيسنن   )١٢٤(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية ، سحنون

دار ، طبع دار الدعوة  ، عبداهللا بن عبدالرمحن الدارمي   . سنن الدارمي  )١٢٥(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية ، سحنون

 .طبع دار صادر ـ بريوت، اإلمام البيهقي. السنن الكربى )١٢٦(

دار ، طبع دار الدعوة  ، بوعبدالرمحن أمحد بن شعيب   أ. سنن النسائي  )١٢٧(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، الطبعة الثانية، سحنون

طبـع  ، اإلمام حممد بن أمحد بن عثمان الـذهيب       ، سري أعالم النبالء   )١٢٨(
 .هـ١٤١٣، الطبعة اخلامسة، مؤسسة الرسالة

، مصطفى الشعار إبراهيم األبياري   : حتقيق، ابن هشام . السرية النبوية  )١٢٩(
، لبنـان ، بـريوت ، طبع دار إحياء التراث العريب    ، ظ شليب عبداحلفي

 .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، الطبعة الثالثة

 

 .طبع دار الكتب ـ بريوت، حممد بن خملوف. شجرة النور الزكية )١٣٠(

بـريوت ـ   ، طبع املكتب التجـاري . ابن العماد. شذرات الذهب )١٣١(
 .بدون تاريخ، لبنان

عبداهللا . حتقيق د ، لعز احلنفي علي بن أيب ا   . شرح العقيدة الطحاوية   )١٣٢(
الطبعـة األوىل   ، طبع مؤسسة الرسـالة   ، شعيب األرنؤوط ، التركي



  

   
  

 

 

 .هـ١٤٠٨

، الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني     . الشرح املمتع على زاد املستقنع     )١٣٣(
طبع مؤسـسة   ، خالد املشيقح . د، سليمان أبااخليل . مجع وترتيب د  

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الطبعة األوىل ، آسام

 

طبع ، اإلمام أيب عبداهللا حممد بن إمساعيل البخاري      ، صحيح البخاري  )١٣٤(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣الطبعة الثانية، دار سحنون، دار الدعوة

الناشـر  ، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين    . صحيح سنن ابن ماجه    )١٣٥(
 .هـ١٤٠٩الطبعة األوىل ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج

: الناشـر ، د ناصر الدين األلباين   الشيخ حمم . صحيح سنن الترمذي   )١٣٦(
 .هـ١٤٠٨الطبعة األوىل ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج

الناشـر  ، الشيخ حممد ناصر الدين األلبـاين     . صحيح سنن أيب داود    )١٣٧(
هــ ـ   ١٤٠٩، الطبعة األوىل، مكتب التربية العريب لدول اخلليج

 .م١٩٨٩

د حتقيـق حممـد فـؤا     ، اإلمام مسلم بن احلجـاج    . صحيح مسلم  )١٣٨(
الطبعـة الثانيـة   ، طبع دار الـدعوة ـ دار سـحنون   ، عبدالباقي

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣



 

   

  
 

 

حتقيـق عـصام    ، اإلمـام النـووي   . صحيح مسلم بشرح النووي    )١٣٩(
الطبعـة  ، طبع دار أيب حيـان    ، عماد عامر ، حازم حممد ، الصبابطي

 .هـ١٤١٥، االوىل

الطبعـة  ، طبع دار إشبيليا  ، محد بن ناصر العمار   . د، صفات الداعية  )١٤٠(
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠، لثانيةا

طبـع دار   ، الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان    ، صفات الداعية الناجح   )١٤١(
 .هـ١٤١٨الطبعة األوىل ، النجاح

طبـع دار   ، الشيخ عبداهللا ناصح علـوان    ، صفات الداعية النفسية   )١٤٢(
 .هـ١٤٠٥، الطبعة األوىل، السالم

 

 .بريوت، طبع دار صادر، البن سعد. الطبقات الكربى )١٤٣(

حتقيق حمب الدين ، ابن قيم اجلوزية، طريق اهلجرتني وباب السعادتني    )١٤٤(
 .هـ١٤٠٧، الطبعة الثالثة، طبع املكتبة السلفية، اخلطيب

 

. د، ظاهرة اخلدم واملربيات وأبعادها االجتماعية يف الدول اخلليجية        )١٤٥(
طبع ذات السالسل ـ الكويت ـ الطبعة   ، عبدالرؤوف اجلرداوي

 .هـ١٤١٠األوىل ـ 



  

   
  

 

 

 

طبـع دار   ، الشيخ عبـداهللا البـسام    ، علماء جند خالل مثانية قرون     )١٤٦(
 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية ، العاصمة

. د) دراسة نفسية لآلباء والـدعاة واملـربني      (علم النفس الدعوي     )١٤٧(
طبع دار املـسلم ـ الطبعـة األوىل    ، عبدالعزيز بن حممد النغيمشي

 .هـ١٤١٥

حتقيـق عبـدالرزاق    ، بن قدامة املقدسي  ا، العمدة يف الفقه احلنبلي    )١٤٨(
 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل ، بريوت، املهدي طبع الكتاب العريب

حملمود أشرف بن أمـري العظـيم     ، عون املعبود شرح سنن أيب داود      )١٤٩(
 .آبادي

 ـ بيت األفكـار   ٢         . ـ املكتبة السلفية ـ املدينة  ١: طبع )١٥٠(
 .بدون ذكر رقم الطبعة وتاريخ الطبع، الدولية

 

الشيخ حممد بن أمحد بن سامل      . غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب     )١٥١(
، طبع دار الكتب العلمية   ، حتقيق حممد عبدالعزيز اخلالدي   ، السفاريين

 .هـ١٤١٧لبنان ـ الطبعة األوىل ـ ، بريوت

طبع مطبعة جملس دائرة  ، أليب عبيد القاسم بن سالَّم    . غريب احلديث  )١٥٢(



 

   

  
 

 

 .هـ١٣٨٧. ر آباد ـ اهلندحدي، املعارف العثمانية

 

جمموعة من العلماء مجع وترتيب حممد بن عبدالعزيز     . فتاوى إسالمية  )١٥٣(
 .هـ١٤١٤، الطبعة الثانية، طبع دار الوطن، املسند

جمموعة ، فتاوى رمضان يف الصيام والقيام واالعتكاف وزكاة الفطر        )١٥٤(
لطبعة ا، طبع أضواء السلف  ، ترتيب أشرف عبداملقصود  ، من العلماء 

 .هـ١٤١٨األوىل 

مجع وترتيب أمحـد    . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء      )١٥٥(
الطبعـة اخلامـسة    ، ـ دار املؤيد  ١: طبع، بن عبدالرزاق الدويش  

 .هـ١٤٢٤

 .هـ١٤١٣جدة الطبعة الثالثة ، ـ مكتبة العلم٢     

طبـع  ، مجع وترتيب أشرف بن عبداملقـصود   ، فتاوى املرأة املسلمة   )١٥٦(
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، الطبعة الثالثة، ء السلفأضوا

مجع وترتيب حممد بن عبـدالعزيز     ، جمموع من العلماء  . فتاوى املرأة  )١٥٧(
بدون ذكـر   ، اإلمارات العربية املتحدة  ، طبع مجعية دار الرب   ، املسند

 .رقم الطبعة وتارخيها

طبع دار  ، إعداد القسم العلمي بدار الوطن    . فتاوى مهمة للطالبات   )١٥٨(
 . ذكر رقم الطبعة وتارخيهابدو، الوطن



  

   
  

 

 

، الفتاوى النسائية من فتاوى فضليلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني          )١٥٩(
 .بدون ذكر اسم الناشر وتاريخ النشر

فضيلة الشيخ حممد بـن     ، فتاوى وتوجيهات يف اإلجازة والرحالت     )١٦٠(
ـ ١٤١٧الطبعة األوىل   ، إعداد خالد أبوصاحل  ، صاحل العثيمني  ، هـ

 .بدون ذكر اسم الناشر

مجـع  ، فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الـشيخ          )١٦١(
 .طبع مطبعة احلكومة مبكة، وترتيب الشيخ حممد بن قاسم

اإلمام احلافظ أمحد بن علي بن      ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري     )١٦٢(
، الطبعة الثانيـة  ، القاهرة، طبع دار الريان للتراث   ، حجر العسقالين 

 .م١٩٨٨هـ ـ   ١٤٠٩

اين لترتيب مسند اإلمام أمحد الشيباين مع شرحه بلـوغ          الفتح الرب  )١٦٣(
القاهرة بدون  ، طبع دار الشهاب  ، أمحد بن عبدالرمحن البنا   ، األماين

 .ذكر التاريخ

، لبنـان ، طبـع دار الفكـر    ، حممد بن علي الشوكاين   . فتح القدير  )١٦٤(
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣، بريوت

سة العامـة   طبع الرئا ، الشيخ حممد بن صاحل العثيمني    . فنت االت  )١٦٥(
 .هـ١٤٠٧، للبحوث العلمية واإلفتاء

طبع مكتبـة   ، اإلمام ابن كثري  ، اية البداية والنهاية  ، الفنت واملالحم  )١٦٦(



 

   

  
 

 

 .هـ١٤٠١، السالم العاملية

، طبع دار الوفاء  ، علي بن عبداحلليم حممود   . د، فقه الدعوة الفردية   )١٦٧(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، الطبعة األوىل، املنصورة

، طبع دار الكلمـة   ، عبداحلميد الباليل . ار املنكر فقه الدعوة يف إنك    )١٦٨(
 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧، الطبعة األوىل

طبـع  ، حتقيق حممد عثمان اخلشت   ، اإلمام ابن قيم اجلوزية   . الفوائد )١٦٩(
 .هـ١٤٠٥، الطبعة األوىل، دار الكتاب العريب

هــ ـ   ١٤١٢، طبع دار الشروق، سيد قطب. يف ظالل القرآن )١٧٠(
 .م١٩٩٢

. د. راسة جديدة يف ضـوء القـرآن والـسنة        د. يف فقه األولويات   )١٧١(
، الطبعـة الثانيـة  ، طبع مكتبة وهبة ـ القاهرة ، يوسف القرضاوي

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦

طبـع  ، حممد زين اهلادي العرمايب   . د، فن نشر الدعوة مكاناً وزماناً     )١٧٢(
 .هـ١٤٠٩، الطبعة األوىل، دار العاصمة

 

تعليـق  ، سالم ابن تيمية  شيخ اإل ، قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة     )١٧٣(
بدون ذكر رقم   ، طبع مكتبة الثقافة الدينية   ، الشيخ حممد رشيد رضا   

 .وتاريخ الطبع، الطبعة



  

   
  

 

 

حتقيـق  ، جمدالدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي    . القاموس احمليط  )١٧٤(
، طبع مؤسـسة الرسـالة    ، مكتبة حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة     

 .م١٩٨٧ـ ـ ه١٤٠٧، الطبعة الثانية، لبنان، بريوت

الطبعة ، طبع دار الشروق، حممد عثمان جنايت.د. القرآن وعلم النفس   )١٧٥(
 .هـ١٤٠٥، الثانية

حممد بـن   . د. دراسة فنية موضوعية  . القصص يف احلديث النبوي    )١٧٦(
 .هـ١٤٠٥، الطبعة الثالثة، حسن الزير

، الشيخ حممد بن صاحل العثـيمني     . القول املفيد على كتاب التوحيد     )١٧٧(
 .هـ١٤٢١، الطبعة الرابعة، زيطبع دار ابن اجلو

دراسة حتليلية مقارنـة لعينـة مـن        ، القيم يف املسلسالت التلفازية    )١٧٨(
طبـع دار   ، مساعد بن عبداهللا احمليا   . د. املسلسالت التلفازية العربية  

 .هـ١٤١٤، الطبعة األوىل، العاصمة

 

علـق عليـه أحـد      . كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد        )١٧٩(
طبع ، وراجع التعليق وصححه الشيخ أمحد بن حممد شاكر       ، اءالعلم

 .هـ١٤١٤، دار الشريف

من فتاوى مساحة الشيخ عبدالعزيز بـن       ). الفتاوى(كتاب الدعوة    )١٨٠(
، الطبعـة الثانيـة   ، طبع مؤسسة الدعوة اإلسالمية الـصحفية     ، باز



 

   

  
 

 

 .هـ١٤٠٨

 عبدالرمحن بـن  . الكرت األكرب يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر        )١٨١(
مكة ، طبع مكتبة نزار بن مصطفى الباز     ، أيب بكر بن داود الصاحلي    

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨الرياض ، املكرمة

، طبـع املكتـب اإلسـالمي     ، عبدالبديع صقر . كيف ندعو الناس   )١٨٢(
 .هـ١٤٠٥

، طبع دار السالم للطباعة   ، عبداهللا ناصح علوان  ، كيف يدعو الداعية   )١٨٣(
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، الطبعة األوىل

 

أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظـور          ، لسان العرب  )١٨٤(
 .م١٩٩٧، الطبعة األوىل، بريوت، طبع دار صادر، األفريقي

 

حممد . د. ما حتت األقنعة اعرف شخصيتك وشخصيات من تعرف        )١٨٥(
 .هـ١٤٢٢، الطبعة األوىل، طبع عقان اإلعالمية، بن عبداهللا الصغير

طبـع  ،  الشيخ مناع بن خليـل القطـان       .مباحث يف علوم القرآن    )١٨٦(
 .هـ١٤٠١، الطبعة الثالثة، مؤسسة الرسالة

احلافظ نور الدين علي بـن أيب بكـر         ، جممع الزوائد ومنبع الفوائد    )١٨٧(



  

   
  

 

 

، دار الكتـاب العـريب    ، القاهرة، طبع دار الريان للتراث   ، اهليثمي
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، لبنان، بريوت

مجع فهد  . بن صاحل العثيمني  اموع الثمني من فتاوى الشيخ حممد        )١٨٨(
، الطبعـة األوىل ،  ـ دار الـوطن  ١. بن ناصر الـسليمان طبـع  

 .هـ١٤١١، الطبعة الثالثة، ـ دار الوطن٢. هـ١٤١٠

مجـع وترتيـب الـشيخ      . جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية      )١٨٩(
 .وتاريخ النشر، مل يذكر الناشر، عبدالرمحن بن قاسم

عبـداهللا  . إعداد د . زيز بن باز  جمموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالع     )١٩٠(
 .هـ١٤١٦، الطبعة األوىل، طبع دار الوطن، أمحد بن باز، الطيار

مجع وترتيب  . جمموع فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل العثيمني        )١٩١(
، ـ الطبعة الثانيـة ١، طبع دار الثريا للنشر  ، فهد بن ناصر السليمان   

 .هـ١٤٢٣ـ الطبعة األوىل ٢هـ ـ ١٤١٤

. ومقاالت متنوعة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بـاز      جمموع فتاوى    )١٩٢(
، الطبعـة األوىل  ، طبع دار املؤيـد   ، حممد بن سعد الشويعر   . مجع د 

 .هـ١٤٢١

حتقيق حممـد املعتـصم     . لإلمام ابن قيم اجلوزية   . مدارج السالكني  )١٩٣(
هــ ـ   ١٤١٤، الطبعة الثانية، طبع دار الكتاب العريب، البغدادي
 .م١٩٩٤



 

   

  
 

 

األسس النظريـة واإلسـهامات     . لرأي العام مدخل إىل االتصال وا    )١٩٤(
الطبعة ، طبع دار الفكر العريب   ، عاطف عديل العبد عبيد   . د، العربية
 ،هـ١٤١٩، الثالثة

، صاحل بن محد العساف   . د. املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية      )١٩٥(
 .هـ١٤١٦، الطبعة األوىل، طبع مكتبة العبيكان

طبـع دار   ،  الـدين  عبدالرب نـواب  . د. مدخل إىل علم الدعوة    )١٩٦(
 .هـ١٤١٣، الطبعة األوىل، العاصمة

طبـع مؤسـسة    ، حممد أبوالفتح البيانوين  . املدخل إىل علم الدعوة    )١٩٧(
 .هـ١٤١٥، الطبعة الثالثة، الرسالة

أمحد بن  . د. إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة   ، املرأة املسلمة املعاصرة   )١٩٨(
، وىلالطبعـة األ  ، الريـاض ، طبع دار عامل الكتـب    ، حممد أبابطني 

 .هـ١٤١١

، الطبعـة األوىل  ، طبع دار املعرفة  ، حممد منر اخلطيب  . مرشد الدعاة  )١٩٩(
 .هـ١٤٠١

طبـع  ، علي بن صاحل املرشد   . مستلزمات الدعوة يف العصر احلاضر     )٢٠٠(
 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩، الطبعة األوىل، دمنهور، مكتبة لينة

شرحه ووضع فهارسه الشيخ أمحد بن  . اإلمام أمحد بن حنبل   ، املسند )٢٠١(
 .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١، مصر، طبع دار املعارف،  شاكرحممد



  

   
  

 

 

الطبعة ، دار سحنون ، طبع دار الدعوة  . اإلمام أمحد بن حنبل   ، املسند )٢٠٢(
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، الثانية

حتقيـق  . احلافظ أمحد بن علي التميمـي     . مسند أيب يعلى املوصلي    )٢٠٣(
الطبعة ، بريوت، دمشق، طبع دار الثقافة العربية   ، حسني سليم أسد  

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، األوىل

مسؤولية النساء يف األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر يف ضـوء       )٢٠٤(
طبـع إدارة ترمجـان     ، فضل إهلـي  . د، النصوص وسري الصاحلات  

 .هـ١٤١٥، اإلسالم الطبعة األوىل

الطبعـة  ، طبع دار الشريف  ، سيد قطب ، مشاهد القيامة يف القرآن    )٢٠٥(
 .هـ١٤٠٩،    التاسعة

، الطبعـة األوىل  ،  طبـع الـدار الـسلفية      ،ابن أيب شيبة  . املصنف )٢٠٦(
 .م١٩٨١هـ ـ    ١٤٠٢

طبع ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي   ، عبدالرزاق الصنعاين . املصنف )٢٠٧(
 .هـ١٤٠٣، الطبعة الثانية، املكتب اإلسالمي

، حممد بن حممد بن أمحد القرشـي      ، معامل القربة يف أحكام احلسبة     )٢٠٨(
بدون ذكر رقـم    ، اهرةالق، طبع مكتبة املتنيب  ، املعروف بابن األخوة  
 .الطبعة وتاريخ الطبع

الطبعـة  ، بريوت، طبع دار صادر  ، ياقوت احلموي . معجم البلدان  )٢٠٩(



 

   

  
 

 

 .م١٩٩٥، الثانية

، طبع املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم     . املعجم العريب األساسي   )٢١٠(
 .بدون ذكر رقم الطبعة، م١٩٨٩

حتقيق محدي بـن    ، احلافظ سليمان بن أمحد الطرباين    ، املعجم الكبري  )٢١١(
طبع وزارة األوقاف والشؤون الدينية باجلمهورية      ، عبدايد السلفي 

 .هـ١٤٠٦، الطبعة الثانية، العراقية

، بـريوت ، طبع مكتبـة دار احليـاة     ، أمحد رضا . معجم منت اللغة   )٢١٢(
 .م١٩٦٠

الطبعـة  ، بريوت، طبع دار املشرق  . معجم املنجد يف اللغة واإلعالم     )٢١٣(
 .م١٩٨٦، الثانية والعشرون

، طبع املكتبـة العلميـة    ، إعداد جممع اللغة العربية   . املعجم الوسيط  )٢١٤(
 .طهران

عبدالفتاح . د، عبداهللا التركي . د: حتقيق. ابن قدامة املقدسي  ، املغين )٢١٥(
 .هـ١٤١٠، الطبعة األوىل، طبع دار هجر، احللو

سـيد  : حتقيـق ، مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة       )٢١٦(
، الطبعـة األوىل  ، جـدة ، طبـع دار الوليـد    ، علي حممد ، إبراهيم
 .م١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤

طبع وزارة  ، صاحل بن عبداهللا بن محيد    . د، مفهوم احلكمة يف الدعوة    )٢١٧(



  

   
  

 

 

، الطبعـة الثالثـة   ، الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد    
 .هـ١٤٢٣

، ونظـر ، مفهوم، مقومات الداعية الناجح يف ضوء الكتاب والسنة       )٢١٨(
. بدون ذكر الناشـر   ،  علي بن وهف القحطاين    سعيد بن . وتطبيق

 .هـ١٤١٥، الطبعة األوىل

طبـع  ، حممد بن عبدالعظيم الزرقاين  . مناهل العرفان يف علوم القرآن     )٢١٩(
 .وتاريخ النشر، بدون ذكر الناشر، املكتبة الفيصلية

فاورق بـن  . د، مناهج العلماء يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر      )٢٢٠(
 .جدة، طبع مكتبة الوفاء، عبدايد السامرائي

طبـع  ، فضل إهلي . د. من صفات الداعية مراعاة أحوال املخاطبني      )٢٢١(
هــ ـ   ١٤١٩، الطبعة الثانيـة ، باكستان، إدارة ترمجان اإلسالم

 .م١٩٩٨

حتقق حممـد رشـاد     ، شيخ اإلسالم ابن تيمية   . منهاج السنة النبوية   )٢٢٢(
، الثانيـة الطبعة  ، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية      ، سامل

 .هـ١٤١١

الطبعة ، طبع دار الوفاء  ، حممد نور سويد  . منهج التربية النبوية للطفل    )٢٢٣(
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣، الرابعة

 ملبعوثه إىل الـيمن      منهج الدعوة إىل اهللا على ضوء وصية النيب          )٢٢٤(



 

   

  
 

 

طبع ، عبدالرحيم بن حممد املغذوي   . د. معاذ بن جبل رضي اهللا عنه     
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ،الطبعة األوىل، دار إشبيليا

طبع إدارة ترمجـان  ، فضل إهلي. د. من صفات الداعية اللني والرفق    )٢٢٥(
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢، الطبعة الثانية، باكستان، اإلسالم

طبـع مؤسـسة    ، مسند اإلمام أمحد بن حنبـل     . املوسوعة احلديثية  )٢٢٦(
 .هـ١٤٢١، الطبعة األوىل، الرسالة

 املوسـوعة للنـشر     طبع مؤسسة أعمـال   . املوسوعة العربية العاملية   )٢٢٧(
 .الطبعة األوىل، والتوزيع

إعداد جمموعة  .  موسوعة نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول         )٢٢٨(
وعبدالرمحن ، صاحل بن عبداهللا بن محيد    . بإشراف د ، من املختصني 

 .هـ١٤١٨، الطبعة األوىل، طبع دار الوسيلة، بن حممد بن ملَّوح

الطبعة ، دار سحنون ، عوةطبع دار الد  . اإلمام مالك بن أنس   . املوطأ )٢٢٩(
 .هـ١٤١٣، الثانية

، عمر بن معن خليـل    . املوضوعية والتحليل يف البحث االجتماعي     )٢٣٠(
 .م١٩٨٣، بريوت، طبع دار اآلفاق

، طبع دار إحياء الكتـب العربيـة      ، اإلمام الذهيب ، ميزان االعتدال  )٢٣١(
 .بدون تاريخ، عيسى البايب احلليب وشركاه

 



  

   
  

 

 

،  حممـد بـن عـوض الـسنامي        عمر بـن  . نصاب االحتساب  )٢٣٢(
طبـع الرئاسـة العامـة هليئـة        ، مريزن سعيد عسريي  . د: حتقيق

هــ  ١٤١٤، الطبعـة األوىل  ، األمر باملعروف والنهي عن املنكر    
 .م١٩٩٣ـ 

، عبدالرمحن بـن نـصر الـشيزري      . اية الرتبة يف طلب احلسبة     )٢٣٣(
 .بدون ذكر تاريخ الطبع، لبنان، بريوت، طبع دار الثقافة

اإلمام جمد الـدين املبـارك بـن        .  غريب احلديث واألثر   النهاية يف  )٢٣٤(
طبـع  ، حتقيق حممود حممـد الطنـاجي     ، ابن األثري ، حممد اجلزري 

 .لبنان، بريوت، دار الفكر

الـشيخ حممـد بـن علـي        . نيل األوطار شرح منتقى األخبـار      )٢٣٥(
نشر وتوزيـع إدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء          ، الشوكاين

 .العربية السعوديةوالدعوة واإلرشاد باململكة 

  

 

مساحـة الـشيخ    . وجوب األمر باملعروف والنهي عـن املنكـر        )٢٣٦(
طبع الرئاسة العامـة هليئـة األمـر بـاملعروف          ، عبدالعزيز بن باز  

 .والنهي عن  املنكر

طبـع  ، خليـل صـابات   ، نـشأا وتطورهـا   ، وسائل االتصال  )٢٣٧(



 

   

  
 

 

 .م١٩٩٦الطبعة السابعة ، مكتبة األجنلو املصرية

طبـع دار   ، عبدالرحيم بـن حممـد املغـذوي      . د، دعوةوسائل ال  )٢٣٨(
 .هـ١٤٢٠، الطبعة األوىل، إشبيليا

رؤيـة تربويـة    . الوظائف اإلعالمية يف آفـاق القـصة القرآنيـة         )٢٣٩(
الطبعـة  ، طبـع دار اتمـع    ، حممد ناجي حشرح  ، إلعداد الدعاة 

 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢، األوىل

  



  

   
  

 

 

 

نظام هيئة األمـر بـاملعروف والنـهي عـن املنكـر والئحتـه               )٢٤٠(
 .هـ١٤١٢، الطبعة األوىل. التنفيذية

، التنفيـذ ، احملاكمـة ، الضبط والتحقيق . مرشد اإلجراءات اجلنائية   )٢٤١(
، اإلدارة العامة للحقـوق   ، وزارة الداخلية باململكة العربية السعودية    

 .احلقوق العامة

،  واملواظبة لطالبات مراحـل التعلـيم العـام        قواعد تنظيم السلوك   )٢٤٢(
الوكالـة املـساعدة    ، تعلـيم البنـات   ، طبع وزارة التربية والتعليم   

، اإلدارة العامـة لتوجيـه وإرشـاد الطالبـات        ، لشؤون الطالبات 
 .هـ١٤٢٥هـ ـ ١٤٢٤

برامج التوجيه واإلرشاد علـى ضـوء تعـاميم الرئاسـة العامـة              )٢٤٣(
دارة العامـة لتوجيـه وإرشـاد       إدارة اإلرشاد باإل  ، لتعليم البنات 

 الطالبات بتعليم البنات

، من نظـام الوثـائق احلكوميـة      ، )٨٣٠٤(و) ٣٦١٦(وثيقة رقم    )٢٤٤(
ــائق، معهــد اإلدارة العامــة ، اإلدارة العامــة للمكتبــات والوث
 .إدارة الوثائق احلكومية، مركز الوثائق واحملفوظات

 قائمـة الوثـائق اخلاصـة مبوضـوع       . نظام الوثـائق احلكوميـة     )٢٤٥(
وموضـوع األمـر    ، وموضوع املرأة السعودية  ، العادات والتقاليد 



 

   

  
 

 

اإلدارة ، معهـد اإلدارة العامـة    ، باملعروف والنهي عـن املنكـر     
 .نظام الوثائق احلكومية، العامة للمكتبات والوثائق

 .هـ١٤٢٤شعبان ) ٥٣(العدد ، نشرة احلسبة )٢٤٦(

 ربيـع اآلخـر     ٣الثالثـاء   ) ١٢٧٦٢(العـدد   . جريدة الرياض  )٢٤٧(
 .هـ١٤٢٤

 مـن ذي احلجـة      ٢٤األحـد   ) ١٣٠١٩(العدد  . جريدة الرياض  )٢٤٨(
 .هـ١٤٢٤



  

   
  

 

 

  فهرس املوضوعات
  الصفحة  املوضـــــوع

  ٣    املقدمة
  ٣  ـ أمهية املوضوع وسبب اختياره

  ٨  ـ املشكلة البحثية وتساؤالت الباحث
  ١٠  ـ اإلجراءات املنهجية

  ١١  ـ جمتمع الدراسة وعينتها
  ١٢  ـ أداة الدراسة

  ١٢   الدراسةـ تقسيم
  ١٥  ضوابط االحتساب على النساء: ـ الفصل األول

  ١٧  ـ متهيد لبيان مفردات عنوان الفصل
  ٢٠  املنكر احملتسب عليه تعريفه ـ حدوده: ـ املبحث األول
  ٢١  تعريف املنكر احملتسب عليه: ـ املطلب األول

  ٢١  تعريف املنكر لغة: ـ أوالً
  ٢٢  تعريف املنكر اصطالحاً: ـ ثانياً

  ٢٥  حدود املنكر احملتسب عليه: ـ املطلب الثاين
  ٢٥  كونه منكراً: أوالً
  ٢٦  أن يكون موجوداً يف احلال: ثانياً



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٢٩  أن يكون املنكر ظاهراً بغري جتسس: ثالثاً
  ٣٤  أن يكون املنكر معلوماً بغري اجتهاد: رابعاً

  ٣٧  أمهية االحتساب على املنكرات: ـ املبحث الثاين
  ٤٠  األدلة من كتاب اهللا عز وجل: أوالً
  ٥٠  األدلة من السنة النبوية: ثانياً

  ٥٨  أمهية االحتساب على منكرات النساء: ـ املبحث الثالث
خـصائص ومسـات احملتـسب يف الكتـاب        : ـ املبحث الرابع  

  والسنة
٦٧  

  ٦٨  ـ اإلخالص١
  ٧٥  ـ العلم٢
  ٨٥  ـ الصرب٣
  ١٠٤  ـ الرفق٤
  ١١٧  ـ القدوة احلسنة٥
  ١٢٩   ـ مراعاة أحوال املخاطبني٦

  ١٣٨  آداب االحتساب على النساء: ـ املبحث اخلامس
  ١٤١  ـ العلم١
  ١٥٦  ـ الورع٢
  ١٦٥  ـ حسن اخللق٣



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
الضوابط واألنظمة الرمسيـة لالحتـساب      : ـ املبحث السادس  

  على النساء يف اململكة العربية السعودية
١٧٦  

حماربـة الـسفور    ـ ما صدر من أنظمة وضـوابط يف جمـال           
  والتربج

١٨١  

  ١٨٢  ـ ما صدر من أنظمة وضوابط يف جمال حماربة االختالط
ـ األنظمـة والـضوابط الـيت صـدرت يف جمـال حماربـة              

  االختالط يف جمال العمل
١٨٢  

ـ األنظمة والضوابط الـيت صـدرت مبنـع حفـالت الغنـاء       
  واالختالط يف حفالت الزواج

١٨٣  

  ١٨٤  ة السيارةـ قرار منع املرأة من قياد
  ١٨٤  ـ األنظمة والضوابط مبنع االختالط يف املطاعم والفنادق

ـ ما صدر من أنظمة وضـوابط تتعلـق مبحـالت اخلياطـة             
للنساء وحمالت بيع اوهرات ومعارض األزيـاء وامللبوسـات         

........................................................اجلاهزة

١٨٥  

ـ ما صدر من أنظمة وضوابط تتعلق مبنـع حمـالت تـصفيف             
...................................................الشعر للنساء

١٨٧  

ـ ما صدر من أوامر سامية بشأن إلـزام النـساء األجنبيـات             
......................................باآلداب واألحكام الشرعية

١٨٨  



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
ـ ما صدر من أنظمة وضـوابط يف حالـة سـجن املـرأة أو               

.........................................توقيفها أو التحقيق معها  
١٨٩  

ـ ما صدر من أنظمة وضوابط عنـد إجـراء التحقيـق مـع              
.........................عيةالفتيات املودعات دور الرعاية االجتما

١٩٢  

  ١٩٦  احملتسبون واحملتسبات: ـ الفصل الثاين
  ١٩٧  السمات العامة للمحتسبني واحملتسبات: ـ ا ملبحث األول

  ١٩٨  مسات احملتسبني: أوالً
  ٢٠١  مسات احملتسبات: ثانياً

  ٢٠١  أـ احملتسبات يف اجلامعات وكليات النبات مبدينة الرياض
لبـات جبامعـة اإلمـام      ـ االحتساب يف مركز دراسـة الطا      ١

........................................حممد بن سعود اإلسالمية
٢٠٢  

  ٢٠٥  ـ االحتساب يف أقسام الطالبات جبامعة امللك سعود٢
  ٢١٠  ـ االحتساب يف كلية التربية للبنات مبدينة الرياض٣
  ٢١١  ـ االحتساب يف كلية اآلداب للبنات مبدينة الرياض٤

  ٢١٤  نة الرياضب ـ االحتساب يف املدارس الثانوية للبنات مبدي
  ٢٢٦  أصناف منكرات النساء وأسباا: ـ املبحث الثاين

  ٢٢٧  أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر: املطلب األول
  ٢٢٨بيان األحكـام الـشرعية ألصـناف منكـرات         : القسم األول 



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
.........................................النساء يف العصر احلاضر

  ٢٢٩  منكرات عقدية: أوالً
  ٢٢٩  ـ االستغاثة ودعاء غري اهللا١
  ٢٣٠  ـ التوسل جباه األنبياء والصاحلني٢
  ٢٣١  ـ الغلو يف قبور الصاحلني٣
  ٢٣٢  ـ الذبح لغري اهللا٤
  ٢٣٣  )التشاؤم بشيء معني( ـ التطري ٥
ـ اهلزل بشيء فيه ذكـر اهللا تعـاىل أو القـرآن الكـرمي أو               ٦

..................................................   الرسول 
٢٣٦  

 لباسـهم   ـ االستهزاء والسخرية بالصاحلني والـصاحلات يف      ٧
......................................................أو هيئتهم

٢٣٨  

  ٢٤٠  ـ الذهاب إىل السحرة واملشعوذين والكهنة٨
  ٢٤٤  ـ تصديق املنجمني ومتابعة األبراج٩

  ٢٤٦  ـ تعليق التمائم١٠
  ٢٤٨  ـ احللف بغري اهللا١١
  ٢٥١  ـ التشبه بالكفار يف أعيادهم مثل عيد احلب١٢
  ٢٥٥  اـ مشاركة الكفار يف أعيادهم حبضورها أو التهنئة ١٣
  ٢٥٦  ـ زيارة املقابر وشد الرحال إليها١٤



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
ـ اجلزع عنـد املـصائب بالنياحـة وضـرب الوجـوه            ١٥

......................................والتذمر من قضاء اهللا تعاىل  
٢٥٩  

ـ اإلعراض عن تعلم العلـم الـشرعي الواجـب وجوبـاً            ١٦
  عينياً

٢٦١  

  ٢٦٤  منكرات تعبدية: ثانياً
  ٢٦٤  ـ عدم غسل الكفني مع الذراعني عند الوضوء١
ـ تأخري االغتسال من احليض أو النفاس ممـا يترتـب عليـه             ٢

...........................................فوات بعض الصلوات 
٢٦٥  

ـ تأخري االغتسال من اجلنابة مما يترتب عليه فـوات بعـض            ٣
......................................................الصلوات

٢٦٧  

  ٢٦٧  ـ ترك الصالة٤
  ٢٦٩.....................................ـ تأخري الصالة عن وقتها ٥
  ٢٧١  ـ عدم اخلشوع والطمأنينة يف الصالة٦
  ٢٧٢  إخراج زكاة املالـ عدم ٧
  ٢٧٣  ـ ترك الصالة٨
  ٢٧٤  ـ عدم حفظ الصيام من األشياء احملرمة كالغيبة والنميمة٩

  ٢٧٥  ـ عدم قضاء الصيام الفائت١٠
  ٢٧٦  ـ تأخري قضاء الصيام دون عذر إىل رمضان آخر١١



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٢٧٧  ـ تأخري احلج دون عذر١٢
  ٢٧٩  ـ الطواف دون طهارة١٣
  ٢٨٠  الطواف والرمي وغريهاـ مزامحة الرجال يف ١٤
  ٢٨١  ـ املزامحة عند تقبيل احلجر األسود١٥
  ٢٨٢  ـ لبس النقاب والقفازين حال اإلحرام١٦
  ٢٨٤  منكرات أخالقية: ثالثاً
  ٢٨٤  ـ لبس املالبس الفاضحة أمام النساء١
  ٢٨٨  ـ لبس املالبس الفاضحة أمام احملارم٢
  ٢٨٩  ـ كشف الوجه أمام الرجال األجانب٣
  ٢٩٣  ـ التساهل بغطاء الوجه بلبس النقاب الواسع٤
  ٢٩٥  ـ التساهل بغطاء الوجه بوضع اللثام٥
  ٢٩٥  ـ لبس العباءة والطرحة اليت فيها زينة٦
  ٢٩٨  ـ منص احلواجب٧
  ٢٩٩  ـ تفليج األسنان٨
  ٣٠٢  ـ وصل الشعر بغريه٩

  ٣٠٥  ـ التصوير١٠
  ٣٠٧  ـ التعطر أثناء اخلروج من املرتل١١
  ٣٠٩  العالج عند األطباء الرجال لغري حاجةـ ١٢



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٣١٠  ـ اخلروج إىل العمل يف األماكن املختلطة١٣
  ٣١٤  ـ الغيبة١٤
  ٣١٥  ـ النميمة١٥
  ٣١٧  ـ الكذب١٦
  ٣٢١  ـ التشبه بالكافرات يف اللباس واهليئة١٧
  ٣٢٤  ـ التشبه بالكافرات يف عادات الزفاف١٨
  ٣٢٨  )الشعر ـ واملشيةقصات (ـ التشبه بالرجال يف اهليئة ١٩
  ٣٣١  ـ االختالط بغري احملارم من األقارب٢٠
  ٣٣٢  ـ االختالط بغري احملارم من اخلدم والسائقني٢١
  ٣٣٣  ـ االختالط بالرجال األجانب٢٢
  ٣٣٣  ـ السفر بدون حمرم٢٣
  ٣٣٤  ـ السفر إىل بالد الكفار لغري حاجة٢٤
  ٣٣٨  ـ النظر إىل الرجال األجانب بشهوة٢٥
  ٣٤٠  ـ الركوب مع سائق غري حمرم واخللوة معه٢٦
  ٣٤٢  ـ اخلضوع ولني القول مع الرجال األجانب٢٧
  ٣٤٣  )النشوز(ـ عدم طاعة الزوج ٢٨
  ٣٤٥  ـ إسناد تربية األوالد للخادمات األجنبيات٢٩
  ٣٤٧  ـ اإلعجاب بني الفتيات٣٠



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٣٥٠  ـ متابعة األفالم واملسلسالت واالت اهلابطة٣١
  ٣٥٣  ابعة القنوات الفضائيةـ مت٣٢
  ٣٥٥  ـ مساع الغناء٣٣
  ٣٥٨  ـ املعاكسات اهلاتفية٣٤
  ٣٦٠  ـ عالقة الفتاة بشاب قبل الزواج٣٥
  ٣٦٠  ـ منكرات مقاهي اإلنترنت٣٦

التحليــل اإلحــصائي الســتبانة احملتــسبني : القــسم الثــاين
.........واحملتسبات حول أصناف منكرات النساء يف العصر احلاضر  

٣٦٢  

  ٣٦٣  ـ طريقة إعداد استبانة احملتسبني واحملتسبات
  ٣٦٤  عينة الدراسة وطريقة توزيع االستبانة عليها -
توزيع احملتـسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ١(جدول رقم    -

........................................اجلهات اليت يعملون فيها  
٣٦٥  

توزيع احملتـسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٢(جدول رقم    -
.........................................................اجلنس

٣٦٦  

يع احملتـسبني واحملتـسبات حبـسب       توز) ٣(جدول رقم    -
...............................................املؤهالت العلمية

٣٦٧  

توزيع احملتـسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٤(جدول رقم    -
.......................................................الوظائف

٣٦٨  



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
توزيع احملتـسبني واحملتـسبات حبـسب       ) ٥(جدول رقم    -

...................................................الفئة العمرية
٣٧٠  

  ٣٧١  منهج حتليل املعلومات -
ل آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات حـو        ) ٦(جدول   -

...........املنكرات العقدية املوجودة لدى النساء يف العصر احلاضر 
٣٧٦  

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـول وجـود املنكـرات          -
.............................العقدية لدى النساء يف العصر احلاضر

٣٧٨  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ٧(جدول رقم    -
.........نسواحملتسبات حول وجود املنكرات العقدية باختالف اجل    

٣٨٥  

ترتيـب املنكـرات العقديـة حـسب        ) ٨(جدول رقم    -
املتوسط احلـسايب واالحنـراف املعيـاري وفقـاً آلراء عينـة            

............................................احملتسبني واحملتسبات

٣٨٦  

آراء عينة احملتسبني واحملتـسبات حـول       ) ٩(جدول رقم    -
...........املنكرات التعبدية املوجودة لدى النساء يف العصر احلاضر 

٣٩٠  

ة احملتسبني واحملتسبات حـول وجـود املنكـرات        آراء عين  -
.............................التعبدية لدى النساء يف العصر احلاضر

٣٩٢  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ١٠(جدول رقم    -
.........واحملتسبات حول وجود املنكرات التعبدية باختالف اجلنس    

٤٠٠  



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
ترتيـب املنكـرات التعبديـة لـدى        ) ١١(جدول رقم    -

ــصر ــساء يف الع  احلاضــر حــسب املتوســط احلــسايب الن
............واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات 

٤٠١  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ١٢(جدول رقـم     -
حول املنكرات األخالقية املوجودة لـدى النـساء يف العـصر            

........................................................احلاضر

٤٠٥  

ــود   - ــول وج ــسبات ح ــسبني واحملت ــة احملت  آراء عين
..................ات األخالقية لدى النساء يف العصر احلاضراملنكر

٤١٠  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ١٣(جدول رقم    -
واحملتسبات حـول وجـود املنكـرات األخالقيـة بـاختالف           

.........................................................اجلنس

٤٢٨  

ترتيب املنكـرات األخالقيـة حـسب    ) ١٤(جدول رقم    -
ـ            ة املتوسط احلـسايب واالحنـراف املعيـاري وفقـاً آلراء عين

............................................احملتسبني واحملتسبات

٤٢٩  

  ٤٣٧  أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر: املطلب الثاين
    تعريف السبب

األسباب اليت يتوقع أـا مـن أسـباب منكـرات النـساء يف              
  : العصر احلاضر

  



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٤٣٨  ـ اجلهل باحلكم الشرعي١
  ٤٤٠  ـ اون الوالدين بتربية أوالدهم٢
  ٤٤٤  تابعة أوالدهمـ اون الوالدين مب٣
  ٤٤٦  ـ وجود املنكر يف البيت٤
  ٤٤٨   ـ ضعف القدوة يف الوالدين أو أحدمها٥
  ٤٤٩  ـ طالق األم ووجود البنت عند زوجة أبيها٦
  ٤٤٩  ـ االختالف بني الوالدين٧
  ٤٥٠  ـ ضعف العالقة بني البنت ووالدا٨
  ٤٥٠  ـ وجود اجلوال عند الفتاة٩

  ٤٥٠   لدى الوالدين أو أحدمهاـ ضعف مستوى التعليم١٠
  ٤٥١  ـ ضعف القدوة يف املدرسة١١
  ٤٥١  ـ عدم اهتمام املدرسة مبالحظة الطالبة١٢
  ٤٥٢  ـ صديقات السوء١٣
  ٤٥٣  ـ وسائل اإلعالم١٤
  ٤٥٦  ـ القنوات الفضائية١٥
  ٤٥٧  ـ اإلنترنت١٦
  ٤٥٨  ـ السفر إىل اخلارج١٧
  ٤٦١  ـ وجود السائق يف البيت١٨



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٤٦٢  د اخلادمة يف البيتـ وجو١٩
  ٤٦٢  ـ متابعة جمالت األزياء٢٠
  ٤٦٤  ـ مدن املالهي٢١
  ٤٦٤  ـ حمالت بيع العباءات املخالفة للشرع٢٢
  ٤٦٥  )الكوافري(ـ املشاغل النسائية وحمالت تصفيف الشعر ٢٣
  ٤٦٦  ـ البيئة٢٤
  ٤٦٨  ـ وجود فراغ روحي وفكري٢٥
  ٤٧١  ـ تأخر سن الزواج٢٦
  ٤٧٢  روج إىل األسواقـ كثرة اخل٢٧
  ٤٧٤  )الغىن(ـ توفر املادة ٢٨
  ٤٧٥  ـ الفقر٢٩

التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -
....................حول أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر 

٤٧٦  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ١٥(جدول رقـم     -
..............حول أسباب وجود منكرات النساء يف العصر احلاضر   

٤٧٧  

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـول أسـباب وجـود           -
................................منكرات النساء يف العصر احلاضر

٤٨١  

  ٤٩٣مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ١٦(جدول رقم    -



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
واحملتسبات حول وجود منكرات النـساء يف العـصر احلاضـر           

................................................باختالف اجلنس
كـرات  ترتيـب أسـباب وجـود املن      ) ١٧(جدول رقم    -

لدى النساء يف العصر احلاضـر حـسب املتوسـط احلـسايب            
............واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات 

٤٩٤  

    اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة: املبحث الثالث
  ٥٠١  ـ من مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة

روف ـ االحتساب املباشر من خـالل هيئـة األمـر بـاملع           ١
...............................................والنهي عن املنكر

٥٠٢  

  ٥٠٣  ـ إصدار صحف وجمالت تعىن بقضايا املرأة٢
ـ االحتساب القويل على منكـرات النـساء مـن خـالل            ٣

.......................................إلقاء احملاضرات والندوات 
٥٠٤  

ـ االحتساب على منكرات النـساء مـن خـالل خطـب            ٤
  اجلمعة

٥٠٤  

ـ االحتساب القويل على منكـرات النـساء مـن خـالل            ٥
..................................................امج الفتوىبر

٥٠٥  

  ٥٠٥  ـ تأليف كتب ورسائل٦
  ٥٠٦  ـ املسابقات الثقافية٧



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٥٠٦  ـ اإلنكار يف األسواق والتجمعات النسائية٨
  ٥٠٧  ـ التنسيق مع وزارة التجارة يف استرياد املالبس٩

  ٥٠٨  ـ التنسيق مع وزارة اإلعالم يف الرقابة على املطبوعات١٠
  ٥٠٨  وعية واإلرشاد يف اهليئاتـ من خالل جهود مراكز الت١١
ـ من خالل جلان التوعية يف مكاتـب التوجيـه يف تعلـيم             ١٢

.........................................................البنات
٥٠٩  

ـ املسامهة يف وضع األنظمة لـضبط سـلوك الطالبـات يف         ١٣
..............................................املدارس والكليات 

٥١١  

  ٥١١  ـ إنشاء أسواق ومستوصفات نسائية خاصة١٤
  ٥١٢  ـ املنتديات اإلسالمية باإلنترنت١٥
  ٥١٢  ـ إنشاء مراكز صيفية نسائية١٦
ـ املـشاركة يف وسـائل اإلعـالم بغـرض االحتـساب            ١٧

  والدعوة
٥١٢  

  ٥١٣  ـ العناية باألسرة وتفقيهها بأحكام اإلسالم١٨
  ٥١٦  ـ اهتمام إدارة املدرسة بتوعية الطالبات١٩
  ٥١٦  ـ اهتمام إدارة املدرسة بضبط الطالبات٢٠
  ٥١٧   مجعيات النشاط املدرسيةـ األنشطة الالمنهجية يف٢١
  ٥١٧  ـ برامج اإلذاعة املدرسية٢٢



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٥١٧  ـ مناشط دور حتفيظ القرآن النسائية٢٣
  ٥١٨  ـ اهتمام أئمة املساجد يف األحياء بتوعية أبناء احلي٢٤
  ٥١٩  ـ مشاركة الدعاة والداعيات يف محالت احلج٢٥
  ٥١٩  ـ إقامة الدروس التوجيهية يف رمضان٢٦
  ٥٢٠  ة الدروس التوجيهية يف احلجـ إقام٢٧
  ٥٢١  ـ مصليات النساء يف املساجد٢٨

التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -
........................حول مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة   

٥٢٣  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ١٨(جدول رقـم     -
........................حول مظاهر اهتمام الدعاة بالقيام باحلسبة   

٥٢٤  

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـول مظـاهر اهتمـام           -
...........................................الدعاة بالقيام باحلسبة 

٥٢٩  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ١٩(جدول رقم    -
واحملتسبات حول مظـاهر اهتمـام الـدعاة بالقيـام باحلـسبة            

................................................باختالف اجلنس

٥٤١  

ترتيـب مظـاهر اهتمـام الـدعاة        ) ٢٠(جدول رقـم     -
قيام باحلسبة حسب املتوسط احلسايب واالحنـراف املعيـاري         بال

..............................وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات

٥٤٢  



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
العوامل املؤثرة يف جنـاح االحتـساب علـى النـساء يف             -

..................................................العصر احلاضر
٥٤٩  

 ٥٥١ اإلخالص يف العمل  ـ١
 ٥٥٤ البيئة الصاحلة  ـ٢
 ٥٥٤ اتصاف احملتسب باألخالق احلسنة  ـ٣
 ٥٥٦ عظةاملو  ـ٤
 ٥٥٦ احلكمة يف االحتساب  ـ٥
 ٥٥٧ أن يكون احملتسب قدوة يف نفسه  ـ٦
أن يكون لـدى احملتـسب مـن العلـم مـا يؤهلـه                ـ٧

 لالحتساب
٥٥٨ 

 ٥٦١ ترفع احملتسب عما يف أيدي الناس  ـ٨
 ٥٦٢ اإلنكار بالسر  ـ٩

 ٥٦٢ استخدام الوسائل واألساليب املعينة  ـ١٠
 ٥٦٣ تعاون إدارة السوق مع احملتسبني  ـ١١
 ٥٦٣ دارة املدرسة مع احملتسباتتعاون إ  ـ١٢
 ٥٦٣ استثمار املواقف املؤثرة يف االحتساب  ـ١٣
 ٥٦٤ الدعاء وااللتجاء إىل اهللا  ـ١٤
 ٥٦٥ استثمار إمكانات وسائل اإلعالم  ـ١٥



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
 ٥٦٥ حسن اختيار الزمان واملكان  ـ١٦
 ٥٦٦ إظهار الشفقة واحملبة على احملتسب عليهن  ـ١٧
 ٥٦٨ الثقافة الشرعية لدى احملتسب عليهن  ـ١٨
 ٥٦٨  البدائل املتاحةتقدمي  ـ١٩
العمل على منـع أسـباب املنكـر كاإلنكـار علـى              ـ٢٠

....................................وسائل اإلعالم وجتار األلبسة
٥٦٩ 

التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -
حول العوامل املؤثرة يف جنـاح االحتـساب علـى النـساء يف             

..................................................العصر احلاضر

٥٦٩  

ـ    ) ٢١(جدول رقـم     - سبني واحملتـسبات   آراء عينـة احملت
حول العوامل املؤثرة يف جنـاح االحتـساب علـى النـساء يف             

..................................................العصر احلاضر

٥٧٠  

آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـول العوامـل املـؤثرة           -
..................يف جناح االحتساب على النساء يف العصر احلاضر 

٥٧٣  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ٢٢(جدول رقم    -
حـول العوامـل املـؤثرة يف جنـاح االحتـساب           واحملتسبات  

................................................باختالف اجلنس

٥٨١  

  ٥٨٢ترتيـب العوامـل املـؤثرة يف جنـاح         ) ٢٣(جدول رقم    -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
االحتساب على النساء يف العصر احلاضـر حـسب املتوسـط           
احلسايب واالحنـراف املعيـاري وفقـاً آلراء عينـة احملتـسبني            

.....................................................واحملتسبات
 تواجــه احملتــسبني املعوقــات الــيت: املبحــث الرابــع -

  واحملتسبات
٥٨٦  

ــراد    ـ١ ــن األف ــة م ــاز اهليئ ــات جه ــعف إمكان ض
..............................................واإلمكانات املادية 

٥٨٧ 

 ٥٨٨ وسائل اإلغراء يف األسواق  ـ٢
 ٥٩٠ عدم وجود حمرم مع املرأة يف السوق  ـ٣
 ٥٩٠ وجود حمرم متساهل مع املرأة يف السوق  ـ٤
ضعف التعاون بني هيئة األمر بـاملعروف والنـهي عـن          ـ٥
......................................كر واملؤسسات األخرى املن

٥٩١ 

 ٥٩٣ ضعف الصالحيات لدى احملتسبني  ـ٦
 ٥٩٤ عدم وجود مشرفة تربوية موجهة يف املدرسة  ـ٧
 ٥٩٤ عدم وجود مشرفات متفرغات للحسبة  ـ٨
 ٥٩٥ عدم وجود لوائح وأنظمة تنظم عملية االحتساب  ـ٩

 ٥٩٦ عدم تعاون مديرة املدرسة أو الكلية  ـ١٠
 ٥٩٧ عدم تعاون املدرسات  ـ١١



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
 ٥٩٨  القدوة لدى املدرساتضعف  ـ١٢
 ٥٩٩ ضعف رقابة البيت  ـ١٣
عدم وجود إمكانات ماديـة لالحتـساب يف املـدارس            ـ١٤

......................................................والكليات 
٦٠١ 

 ٦٠٢ عدم التنسيق بني البيت واملدرسة  ـ١٥
 ٦٠٣ وجود القنوات الفضائية يف البيت  ـ١٦
 ٦٠٣ ضعف اإلخالص لدى احملتسب  ـ١٧
 ٦٠٤ العشوائية وعدم التخطيط الواعي  ـ١٨
 ٦٠٥ الفتور  ـ١٩
 ٦١٠ استعجال النتائج  ـ٢٠
 ٦١٣ اخلجل  ـ٢١
 ٦١٦ النيل من احملتسبني  ـ٢٢

التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -
....................حول املعوقات اليت تواجه احملتسبني واحملتسبات   

٦٢٠  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ٢٤(جدول رقـم     -
 علـى   حول املعوقات اليت تواجه أهل احلسبة عند االحتـساب        

.........................................النساء يف العصر احلاضر

٦٢١  

  ٦٢٥آراء عينة احملتسبني واحملتـسبات حـول املعوقـات الـيت            -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
.......................................تواجههم أثناء االحتساب  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ٢٥(جدول رقم    -
واحملتسبات حول املعوقات اليت تواجـه أهـل احلـسبة عنـد            

..........باختالف اجلنس  االحتساب على النساء يف العصر احلاضر 

٦٣٤  

ترتيب املعوقات الـيت تواجـه أهـل        ) ٢٦(جدول رقم    -
احلسبة عند االحتساب على النساء حسب املتوسـط احلـسايب          

............واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات 

٦٣٥  

  ٦٤٠  الوسائل واألساليب: ـ الفصل الثالث
  ٦٤١   يف احلسبة على النساءالوسائل املستخدمة: املبحث األول

  ٦٤٢  :الوسائل املباشرة: أوالً
 ٦٤٣ اإلنكار املباشر بالقول  ـ١
 ٦٥٠ اإلنكار باليد  ـ٢
 ٦٥٩ اخلطبة  ـ٣
 ٦٦٣ احملاضرة  ـ٤
 ٦٦٥ الدرس  ـ٥
 ٦٦٨ امللصقات  ـ٦

  ٦٦٩  الوسائل غري املباشرة: ثانياً
 ٦٦٩ اإلذاعة  ـ١



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
 ٦٧١ التلفاز  ـ٢
 ٦٧٣ الفيديو  ـ٣
 ٦٧٥ شريط الكاسيت  ـ٤
 ٦٧٧ الكتاب  ـ٥
 ٦٧٩ الصحيفة  ـ٦
 ٦٨١ النشرة  ـ٧
 ٦٨٣ اإلنترنت  ـ٨
التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -

...................حول الوسائل املستخدمة يف احلسبة على النساء  
٦٨٧  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ٢٧(جدول رقـم     -
حول الوسائل املستخدمة يف احلسبة علـى النـساء يف العـصر            

........................................................احلاضر

٦٩٠  

ــائل   - ــول الوس ــسبات ح ــسبني واحملت ــة احملت آراء عين
.................املستخدمة يف احلسبة على النساء يف العصر احلاضر 

٦٩١  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ٢٨(جدول رقم    -
واحملتسبات حول الوسـائل املباشـرة املـستخدمة يف احلـسبة           

.....................................على النساء باختالف اجلنس

٦٩٨  

  ٦٩٩دى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        م) ٢٩(جدول رقم    -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
واحملتسبات حـول الوسـائل غـري املباشـرة املـستخدمة يف            

..............................احلسبة على النساء باختالف اجلنس
ترتيب الوسائل املباشـرة املـستخدمة      ) ٣٠(جدول رقم    -

يف احلسبة على النساء حسب املتوسـط احلـسايب واالحنـراف           
......................احملتسباتاملعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني و 

٧٠٠  

ترتيـب الوسـائل غـري املباشـرة        ) ٣١(جدول رقـم     -
املستخدمة يف احلسبة على النساء حـسب املتوسـط احلـسايب           

............واالحنراف املعياري وفقاً آلراء عينة احملتسبني واحملتسبات 

٧٠٢  

    األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء: املبحث الثاين
  ٧٠٥  تعريف األسلوب

 ٧٠٦ حلكمةا  ـ١
 ٧٠٧ املوعظة احلسنة  ـ٢
 ٧١٨ الترغيب والترهيب  ـ٣
 ٧٢٤ اادلة باليت هي أحسن  ـ٤
 ٧٣١ القصة  ـ٥
 ٧٣٤ ضرب املثل  ـ٦
 ٧٣٨ التدرج  ـ٧
 ٧٤٣ القدوة احلسنة  ـ٨



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
 ٧٥١ اللني والرفق  ـ٩

 ٧٥٤ احلزم  ـ١٠
 ٧٦٦ االتصال باألهل  ـ١١
 ٧٦٩ استخدام األقارب  ـ١٢

التحليل اإلحـصائي السـتبانة احملتـسبني واحملتـسبات          -
..................ول األساليب املستخدمة يف احلسبة على النساء ح

٧٧٢  

آراء عينـة احملتـسبني واحملتـسبات       ) ٣٢(جدول رقـم     -
حول األساليب املستخدمة يف احلسبة علـى النـساء يف العـصر     

........................................................احلاضر

٧٧٥  

ــسبات حــول األســاليب  - ــة احملتــسبني واحملت آراء عين
................................املستخدمة يف احلسبة على النساء

٧٧٦  

مدى اخـتالف آراء عينـة احملتـسبني        ) ٣٣(جدول رقم    -
واحملتسبات حـول األسـاليب املـستخدمة يف احلـسبة علـى           

.........................النساء يف العصر احلاضر باختالف اجلنس

٧٨٢  

ترتيـب األسـاليب املـستخدمة يف       ) ٣٤(جدول رقـم     -
احلسبة على النساء حـسب املتوسـط احلـسايب واالحنـراف           

......................ء عينة احملتسبني واحملتسباتاملعياري وفقاً آلرا 

٧٨٤  

  ٧٨٨  ميادين احلسبة على النساء: املبحث الثالث -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
  ٧٨٩  تعريف امليدان

  ٧٩٤  األسواق: أوالً
  ٨٠١  احلدائق العامة ومدن املالهي: ثانياً
  ٨٠٣  مدارس وكليات البنات: ثالثاً
  ٨٠٥  املطاعم العائلية والفنادق: رابعاً

  ٨٠٦  ملالبس النسائيةحمالت خياطة ا: خامساً
  ٨٠٨  املشاغل النسائية: سادساً
  ٨١٠  الشوارع والطرقات العامة: سابعاً

حتليل التباين إلجياد الفـروق بـني       ) ٣٥(ـ جدول رقم     -
آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حبـسب جهـة العمـل حـول            

.................................................حماور االستبانة

٨١٣  

بـني  حتليل التباين إلجياد الفـروق      ) ٣٦(ـ جدول رقم     -
آراء عينة احملتسبني واحملتـسبات حبـسب املـؤهالت العلميـة           

............................................حول حماور االستبانة 

٨١٧  

ـ اختبار شيفية لبيان الفروق بني آراء عينـة احملتـسبني            -
..............................واحملتسبات حسب املؤهالت العلمية 

٨٢٠  

حتليل التبـاين إلجيـاد الفـروق بـني         ) ٣٧(جدول رقم    -
ت حبسب الوظيفـة حـول حمـاور        آراء عينة احملتسبني واحملتسبا   

٨٢٣  



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
.......................................................االستبانة

اختبار توكي إلجياد الفروق بـني آراء عينـة احملتـسبني            -
واحملتسبات حبسب الوظيفـة حـول املعوقـات الـيت تواجـه            

...................احملتسبني واحملتسبات عند االحتساب على النساء

٨٢٦  

حتليل التبـاين إلجيـاد الفـروق بـني         ) ٣٨(جدول رقم    -
تسبني واحملتسبات حول حماور االسـتبانة حبـسب        آراء عينة احمل  
...................................................الفئة العمرية

٨٢٩  

اختبار شيفيه إلجياد الفروق بـني آراء عينـة احملتـسبني            -
واحملتسبات حبـسب الفئـة العمريـة حـول حمـور أسـباب             

.......................................................املنكرات

٨٣٢  

  ٨٣٤  احملتسب عليهن: الفصل الرابع
  ٨٣٥  صر احلاضرأصناف منكرات النساء يف الع: املبحث األول

  ٨٣٦  طريقة إعداد استبانة احملتسب عليهن -
  ٨٣٨  عينة الدراسة وطريقة توزيع االستبانة عليها -
ــم  - ــود ) ٣٩(جــدول رق ــات حــول وج آراء الطالب

..........املنكرات العقدية اليت قد تقع فيها النساء يف العصر احلاضر 
٨٣٩  

آراء عينة الطالبات حول املنكرات العقدية بـني النـساء           -
...............................................يف العصر احلاضر

٨٤١  



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
مدى توافق أو اخـتالف آراء عينـة احملتـسب علـيهن             -
وعينــة احملتــسبني واحملتــسبات حــول وجــود ) الطالبــات(

...............................................املنكرات العقدية

٨٥١  

ــم  - ــود ) ٤٠(جــدول رق ــات حــول وج آراء الطالب
.........املنكرات التعبدية اليت قد تقع فيها النساء يف العصر احلاضر

٨٥٤  

اء الطالبات حول وجود املنكرات التعبديـة الـيت قـد           آر -
................................تقع فيها النساء يف العصر احلاضر 

٨٥٦  

مدى توافق أو اخـتالف آراء عينـة احملتـسب علـيهن             -
وعينــة احملتــسبني واحملتــسبات حــول وجــود ) الطالبــات(

...............................................املنكرات التعبدية

٨٦٦  

ــم  - ــود ) ٤١(جــدول رق ــات حــول وج آراء الطالب
ات األخالقية اليت قـد تقـع فيهـا النـساء يف العـصر              املنكر

........................................................احلاضر

٨٧١  

آراء الطالبات حول وجود املنكـرات األخالقيـة الـيت           -
..............................قد تقع فيها النساء يف العصر احلاضر 

٨٧٥  

مدى توافق أو اخـتالف آراء عينـة احملتـسب علـيهن             -
وعينــة احملتــسبني واحملتــسبات حــول وجــود ) الطالبــات(

.............................................ات األخالقيةاملنكر

٨٩٥  



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
مــدى اخــتالف آراء الطالبــات ) ٤٢(جــدول رقــم  -

حول وجود أصناف املنكرات اليت قد تقـع فيهـا النـساء يف              
.........................العصر احلاضر باختالف املراحل التعليمية 

٨٩٩  

الترتيب التنازيل للمنكـرات العقديـة      ) ٤٣(جدول رقم    -
ملتوسـط  اليت قد تقع فيها النساء يف العصر احلاضـر حبـسب ا           

...................احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالبات  

٩٠٠  

ــم  - ــرات ) ٤٤(جــدول رق ــازيل للمنك ــب التن الترتي
التعبدية اليت قد تقع فيها النـساء يف العـصر احلاضـر حبـسب        

...........املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالبات   

٩٠٥  

ــم  - ــازيل ) ٤٥(جــدول رق ــب التن ــرات الترتي للمنك
األخالقية اليت قد تقع فيها النساء يف العـصر احلاضـر حبـسب             

...........املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالبات   

٩١٠  

  ٩١٧  أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر: املبحث الثاين
آراء الطالبات حـول األسـباب الـيت        ) ٤٦(جدول رقم    -

.............ت النساء يف العصر احلاضر يتوقع أا من أسباب منكرا
٩١٨  

آراء الطالبات حول األسـباب الـيت يتوقـع أـا مـن              -
.........................أسباب منكرات النساء يف العصر احلاضر

٩٢١  

  ٩٣٧مــدى توافــق أو اخــتالف عينــة احملتــسب علــيهن  -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
مع آراء عينة احملتسبني واحملتسبات حـول أسـباب         ) الطالبات(

................................منكرات النساء يف العصر احلاضر
مــدى اخــتالف آراء الطالبــات ) ٤٧(جــدول رقــم  -

حول األسباب اليت يتوقع أا من أسباب منكـرات النـساء يف            
.........................العصر احلاضر باختالف املراحل التعليمية 

٩٤٠  

الترتيـب التنـازيل لألسـباب الـيت        ) ٤٨(جدول رقم    -
يتوقع أا من أسباب منكـرات النـساء يف العـصر احلاضـر             

 احلـسايب واالحنـراف املعيـاري وفقـاً آلراء          حبسب املتوسط 
.......................................................الطالبات

٩٤١  

مــدى اهتمــام احملتــسب علــيهن : املبحــث الثالــث -
...........................................باالستفادة من احلسبة 

٩٤٨  

  ٩٤٩............مدى اهتمام الطالبات باحلسبة ) ٤٩(جدول رقم  -
ــم  - ــات حــول مظــاهر ) ٥٠(جــدول رق آراء الطالب

 ذلـك جليـاً يف      استجابة اإلنسان للنصح والتوجيـه وظهـور      
...............................سلوكه ومدى استفادته من الدعوة  

٩٥١  

آراء الطالبات حول مظاهر اسـتجابة اإلنـسان للنـصح           -
.......................................................والتوجيه

٩٥٥  

  ٩٦٩مــدى اخــتالف آراء الطالبــات ) ٥١(جــدول رقــم  -



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
حول مظاهر استجابة احملتـسب علـيهن للنـصح والتوجيـه           

..........ليميةوظهور ذلك جلياً يف سلوكهن باختالف املراحل التع     
الترتيب التنـازيل ملظـاهر اسـتجابة       ) ٥٢(جدول رقم    -

................................احملتسب عليهن للنصح والتوجيه  
٩٧٠  

العوامل املؤثرة يف جنـاح االحتـساب علـى النـساء يف             -
..................................................العصر احلاضر

٩٧٥  

وجهة نظر الطالبـات حـول تـأثرهن    ) ٥٣(جدول رقم   -
...........تسبني واحملتسبات بالنصيحة والتوجيه الصادرة من قبل احمل

٩٧٦  

آراء الطالبات حـول العوامـل الـيت ميكـن أن تكـون         -
.....................مؤثرة يف استجابة احملتسب عليهن لالحتساب  

٩٧٨  

مــدى اخــتالف آراء الطالبــات ) ٥٤(جــدول رقــم  -
حول تأثرهن بالنصيحة والتوجيه الصادرة مـن قبـل احملتـسبني        

............................واحملتسبات باختالف املراحل التعليمية  

٩٨٦  

الترتيـب التنـازيل لعوامـل تـأثر        ) ٥٥(جدول رقـم     -
الطالبات بالنصيحة والتوجيه الـصادرة مـن قبـل احملتـسبني           
واحملتسبات حسب املتوسـط احلـسايب واالحنـراف املعيـاري          

.............................................وفقاً آلراء الطالبات 

٩٨٧  

  ٩٩١.............معوقات استجابة احملتسب عليهن : املبحث الرابع -



  

   
  

 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
آراء الطالبات حـول املعوقـات الـيت        ) ٥٦(جدول رقم    -

..........................حتول دون االستفادة من وسائل التوجيه  
٩٩٢  

ــول دون   - ــيت حت ــات ال ــول املعوق ــات ح آراء الطالب
....................................استفادن من وسائل التوجيه  

٩٩٤  

اخــتالف آراء الطالبــات حــول ) ٥٧(جـدول رقــم   -
املعوقات اليت حتـول دون االسـتفادة مـن وسـائل التوجيـه             

.......................................الف املراحل التعليمية باخت

١٠٠٢  

الترتيـب التنـازيل للمعوقـات الـيت        ) ٥٨(جدول رقم    -
حتول دون االستفادة من وسـائل التوجيـه حبـسب املتوسـط            

...................احلسايب واالحنراف املعياري وفقاً آلراء الطالبات  

١٠٠٣  

تقـومي االحتـساب علـى النـساء يف         : ـ الفصل اخلامس  
.................................................العصر احلاضر

١٠٠٧  

تقومي واقع االحتساب على النـساء يف العـصر         : املبحث األول 
............................................احلاضر وفقاً للمعيار 

١٠٠٨  

  ١٠١٠...................االهتمام بأمر االحتساب والتقيد بضوابطه : أوالً
مسات احملتسبني واحملتـسبات وآداب االحتـساب علـى         : ثانياً

.........................................................النساء
١٠٢٢  

  ١٠٢٨............ الرمسية لالحتساب على النساءالضوابط واألنظمة: ثالثاً



 

   

  
 

 

  الصفحة  املوضـــــوع
التصور املقترح ملا جيـب أن يكـون عليـه          : ـ املبحث الثاين  

..........................االحتساب على النساء يف العصر احلاضر
١٠٣٢  

التصور املقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب يف            : أوالً
............................هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

١٠٣٣  

التصور املقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب يف            : ثانياً
.................اجلامعات وكليات البنات واملدارس الثانوية للبنات    

١٠٣٧  

التصور املقترح ملا جيب أن يكـون عليـه االحتـساب يف            : ثالثاً
..............................................اتمع بشكل عام 

١٠٤٣  

  ١٠٤٨......................................................ـ اخلامتة
  ١٠٧٢..............................................:ـ الفهــارس

  ١٠٧٣......................................در ـ فهرس املراجع واملصا
  ١١٠٩...........................................ـ فهرس املوضوعات  

  


