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احلمد هلل ويل املتقني، والصالة والسالم عىل خاتم املرسلني، وعىل 

آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد.

شعرية  املنكر-  عن  والنهي  باملعروف  األمر  -أو  االحتساب  فإن 

يف  األثر  بالغة  القدر،  رفيعة  جليلة  وعبادة  الدين،  شعائر  من  عظيمة 

املسلمة، وال أدل عىل مكانة هذه  حتقيق صالح األفراد واملجتمعات 

الشعرية، من جعلها سببًا خلريية هذه األمة وتقديم ذكرها عىل اإليامن 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف  باهلل يف قوله تعاىل: }ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

{ ]آل عمران: 110[. َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ

الرشعية،  التكاليف  ُجلِّ  يف  واملرأة  الرجل  بني  يفرق  مل  الرشع  إن 

بدليل قوله صىل اهلل عليه وسلم: »إن النساء شقائق الرجال«1، ومن 

بني هذه التكاليف واجب القيام باالحتساب، لزيادة اخلري واملعروف 

عليه.  والتضييق  واملنكر  الرش  ولتقليل  عليه،  واحلفاظ  املجتمع  يف 

ولئن كانت هناك قواسم مشرتكة بني اجلنسني حال القيام هبذه املهمة، 

فإن لكل منهام ما يتميز به عن اآلخر ويفارقه فيه، وسوف نسعى يف 

الورقات التالية لتبيني يشء من القواعد واملنطلقات املتعلقة باحتساب 

)1( سنن الرتمذي )1/ 190( 113، وصححه األلباين.
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املرأة، لتكون املرأة املسلمة عىل بيِّنة من أمرها حال احتساهبا، ولتكون 

خري معني للرجل يف محل هذه األمانة، داعني اهلل سبحانه وتعاىل أن 

يوفق نساءنا للقيام بام أوجبه اهلل عليهن من دور ال غنى عنه يف هذه 

الشعرية العظيمة، واهلل املستعان وعليه التكالن.

             
مركز املحتسب لالستشارات
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عنــاصــر الموضـــوع:
•       وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حق املرأة.

أمهية قيام املرأة باحلسبة.  •

جماالت احتساب املرأة.  •

تولية املرأة حسبة السوق.  •

حسبة املرأة عىل الرجل.  •

احتساب املرأة ودعوهتا الرجال عرب شبكة االنرتنت.  •
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وجوب األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر 

في حق المرأة 
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لقد تنوعت األدلة الدالة عىل وجوب قيام املرأة باحلسبة وتعددت 

داللتها عىل ذلك من وجوه متعددة فمن ذلك:

1- النصوص الدالة عىل فرضية االحتساب بصفة عامة: ومن ذلك

ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  تعاىل:  قوله   -

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤژ ]آل عمران:110[. 
ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ژڳ  تعاىل:  -وقوله 

ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ژ ]آل عمران:104[. 
- وقوله صىل اهلل عليه وسلم: »من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، 

فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن«.

فهذه النصوص -وما يف معناها وهي كثرية- تدل بعمومها عىل أن 

احلسبة واجبة عىل الرجال والنساء عىل حد سواء. قال اإلمام ابن القيم 

بصيغة  املذكورة  األحكام  أن  الشارع  عرف  يف  استقر  »قد  اهلل:  رمحه 

املذكرين إذا أطلقت ومل تقرتن باملؤنث فإهنا تتناول الرجال والنساء؛ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژں  تعاىل:  قال  االجتامع،  عند  املذكر  يغلب  ألنه 

ۀۀژ  ]البقرة:282[.« اهـ.
2- النصوص الواردة يف شأن النساء بصفة خاصة، فمن ذلك:
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ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ژ  تعاىل:  -قوله 

ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھژ  ]التوبة:71[.

احلسبة  عىل  املؤمنني-  –أمهات  النبي  نساء  حاّثا  تعاىل  -وقوله 

ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژٺ  ذلك:  آداب  وإرشادهن 

ڄژ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
]األحزاب:32[. 

ڄژ  ڄ  ژڄ  قوله:  يف  عنهام-  اهلل  -ريض  عباس  ابن  قال 

»أمرهن باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر«.

- وقوله – صىل اهلل عليه وسلم- حمّماًل املرأة املسلمة مسؤولية كبرية 

يف االحتساب: »واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها«.

3- وقد بنيَّ العلامُء -رمحهم اهلل تعاىل- أنَّ احلسبة واجبٌة عىل النِّساء 

قال  هبا؛  املنوطة  الرشعيَّة  اآلداب  مراعاة  مع  جال،  الرِّ عىل  كوجوهبا 

اس الدمشقي -رمحه اهلل تعاىل-: »إنَّ األمر باملعروف  اإلمام ابُن النحَّ

حيُث  جال،  الرِّ عىل  كوجوبِه  النساء  عىل  واجٌب  املنكر  عن  والنهي 

ُوِجدت االستطاعة«.
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ه عىل سؤال: عن املرأة  وقال العالَّمة ابن باز -رمحه اهلل تعاىل- يف ردِّ

والدعوة إىل اهلل؛ ماذا تقولون؟

ُجل، عليها الدعوة إىل  فأجاب -رمحه اهلل تعاىل- بقوله: »هي كالرَّ

القرآن  ِمن  النصوص  ألنَّ  املنكر؛  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  اهلل، 

يف  رصيٌح  الِعلم  أهِل  وكالم  ذلك،  عىل  تدلُّ  رة  املطهَّ والسنَّة  الكريم 

امُلنَكر  عن  وتنهى  باملعروف  وتأمر  اهلل،  إىل  تدعَو  أن  فعليها  ذلك، 

باآلداب الرشعيَّة، التي ُتطلب من الرجل، وعليها مع ذلك أالَّ ُيثنيها 

عن الدعوة إىل اهلل اجلزُع، وِقلَّة الصرب، الحتقار بعِض الناس هلا، أو 

رأْت  ل وتصرب، ولو  تتحمَّ أن  بل عليها  أو سخريتهم هبا،  سبِّهم هلا، 

ِمن الناس ما يعترب نوًعا من السخرية واالستهزاء، ثم عليها أْن ترعى 

جال األجانب،  ة واحلجاب عِن الرِّ أمًرا آخر، وهو أن تكون مثاالً للعفَّ

ِظ من كلِّ ما  وتبتعد عِن االختالط، بل تكون دعوهتا مع العناية بالتحفُّ

ُينكر عليها، فإْن دعت الرجال دعْتهم، وهي حمتِجبة بدون خلوٍة بأحد 

منهم، وإن دعِت النساء دعتهنَّ بحكمة، وأن تكون نزهيًة يف أخالقها 

وسريهتا؛ حتى ال يعرتْضَن عليها، ويقْلَن: ملاذا ما بدأت بنفسها؟!

به، وأن تكون  الناس  َتفتن  قد  الذي  اللباس  تبتعَد عن  أن  وعليها 
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بعيدًة عن كل أسباب الِفتنة، من إظهار املحاسن، وخضوع يف الكالم، 

اهلل عىل وجٍه ال  إىل  بالدعوِة  العناية  بل تكون عنَدها  ينكر عليها،  ممَّا 

يرضُّ ِدينها، وال يرضُّ ُسمعَتها«. 
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أهميـة قيـــام

المــرأة بالحسبـــة
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تأيت رضورة قيام املرأة باحلسبة من املنطلقات التالية:
- ألهنا تعد نصف املجتمع.

قبل  من  إال  عليها  االحتساب  يمكن  ال  نسائية  منكرات  وجود   -
املرأة، فمن ذلك: 

املدارس واجلامعات اخلاصة بالنساء وما تقع فيها من خمالفات.  •
املناسبات النسائية العامة التي جتمع النساء وما حيصل فيه من   •

منكرات.
وتصوير  طرب  وآالت  غناء  من  املتعددة  األفراح  منكرات    •

واالختالط عند املنصة وغريها من منكرات.
األسواق النسائية املغلقة واملنكرات احلاصلة فيها.  •

تربج النساء بمختلف صوره وأشكاله وزينتهن املحرمة التي   •
اليمكن إنكارها ِمن غري املرأة.

صوالني احلالقة اخلاصة بالنساء وعمل الكوافريات وما حيويه   •
من  وغريها  الباكورة  وتركيب  الشعر  ووصل  النمص  منكرات  من 

املنكرات.
وجوههن  عن  والكشف  النساء  هوية  عىل  التعرف  احتياج   •

وغري ذلك مما ال يمكن القيام به ِمن غري النساء.
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- اختصاصها بمعرفة منكرات ال يطلع عليها غريها:

 كمخالفات الزوج واألبناء واألرسة مما حيتم عليها مسؤولية القيام 

عن  ومسؤولية  زوجها  بيت  يف  راعية  »واملرأة  املنكرات  هذه  بإنكار 

رعيتها ...« احلديث.

- تأثريها البالغ عىل األبناء والبنات: وذلك ملا جبلت عليه من الرقة 

قلوب  الستاملة  سببًا  تكون  التي  اجلياشة  والعاطفة  والرفق  والرمحة 

مسؤولية  من  وأكرب  أعظم  مسؤوليتها  جيعل  مما  فيهم  والتأثري  األبناء 

الرجل.

وما قصة أنس بن مالك بنطق الشهادتني بأمر أمه-ريض اهلل عنهام-

رغم معارضة والده ذلك إال شاهد من شواهد تأثري األم العظيم عىل 

ابنها.

املسار  إىل  وتوجيهه  إقناعه  من  ومتكنّها  زوجها  عىل  تأثريها  قوة   -

الصحيح: فكم من أصحاب املنكرات ال يسمعون ألحد لكنهم أحيانًا 

ال يتمكنون من رفض طلبات زوجاهتم. ولعل يف قصة طلب زوجة 

فرعون من اإلبقاء عىل موسى عليه السالم ما يؤكد هذا.ذكر اهلل جل 

جالله طلبها بقوله: ژ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک 
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ک  ک گ  گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳژ ]القصص:9[.

فام كان من فرعون إال النزول عىل رغبة زوجته.

وما قصة إسالم عكرمة بن أيب جهل عنه بفضل اهلل تعاىل ثم بجهود 

زوجته أم حكيم ريض اهلل عنها إال تأكيد هلذا األثر،وكم من شواهد يف 

تارخينا اإلسالمي تؤكد هذا.

 - خوف ضياع جهود الرجل االحتسابية عند عدم انسجام املرأة 

معه فكريًا ومما يؤكد املكانة اخلطرية التي تتمتع هبا األمهات يف جمال 

االحتساب أنه إذا كان الرجل صاحلًا ومصلحًا آمرًا باملعروف وناهيا 

كثري  يف  تذهب  تكاد  وعمليًا  فكريًا  معه  زوجه  تكن  ومل  املنكر  عن 

احلكم  من  ولعله  سدى.  واالحتسابية  الدعوية  جهوده  األحيان  من 

املوجودة يف أمر النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم بنكاح ذات الدين 

السعي إىل تفادي هذا اخلطر.فقد روى الشيخان عن أيب هريرة ريض 

اهلل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، 

وحلسبها، ومجاهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك«.
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مجـــاالت 

احتســـاب المـــرأة
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- االحتساب عىل األرسة:

من والدين وأخوة وأخوات وزوج وأبناء وأعامم وعامت وأخوال 

واألخوال  األعامم  وزوجات  األخوة  زوجات  أيضا  وكذا  وخاالت 

وبناهتم وغريهن الاليت يعتربن من األرسة سواء كانت األرسة صغرية 

أو كبرية.

- االحتساب يف املناسبات والوالئم واللقاءات:

سواء كانت مناسبة فرح؛ كعرس، ونحوه، أو مناسبة حزن؛ كعزاء، 

أو نحو ذلك، وسواء كانت هذه  لقاءات أرسية،  أو  وما أشبه ذلك، 

اللقاءات يف املنزل، أو يف صالة أفراح، أو يف فندق، أو ما أشبه ذلك.

- االحتساب يف األسواق النسائية املغلقة:

ويكون االحتساب عىل الزائرات للسوق وعىل العامالت فيه وعىل 

ليكون  وتغيريه  تعديله  إىل  حيتاج  ما  وتعديل  النسائية  السوق  إدارة 

السوق حمافظًا ومناسبًا للمرأة املسلمة.

- االحتساب يف األماكن الرتفيهية املغلقة للنساء:

العامالت  وعىل  املكان  لذلك  الزائرات  عىل  االحتساب  ويكون 
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املكان  ذلك  يف  املوجودة  املخالفات  ورصد  السوق  إلدارة  وأيضا 

الذين يمكن أن يقوموا بعملية  العلم  وتسليمها للمسئولني أو ألهل 

االحتساب.

- االحتساب يف الصحف واملجالت:

من خالل الدفاع عن قضايا املرأة والرد عىل دعاة التحرير املزعوم، 

وتغيري  واملجالت  الصحف  يف  الكاتبات  بعض  عىل  التأثري  وحماولة 

توجهاهتن وتعديل مسارهن إىل املسار الصحيح بإذن اهلل تعاىل.

- االحتساب عىل النساء يف األسواق العامة:

فإذا قدر اهلل للمرأة أن خرجت لرشاء أغراض ومالبس ورأت امرأة 

حمرمها  معها  يكون  أن  حبذا  ويا  وإرشادها  بنصحها  فتقوم  متربجة 

ليحميها بإذن اهلل تعاىل من كل أذى.

يتعلق  وما  واجلامعات  املدارس  يف  النساء  عىل  االحتساب   -

هبن من إدارات نسائية:

مطالبات  كلهن  واملرشفة  واملوظفة  واملديرة  والطالبة  فاملعلمة 

باالحتساب وأن تقوم كل واحدة منهن بالدور املطلوب منها.

- االحتساب عىل النساء يف املستشفيات واملستوصفات:



21

منهن  واحدة  كل  واملريضة  واملراقبة  واملرشفة  واملمرضة  فالطبيبة 

مسئولة عن القيام هبذه الشعرية، سواء كان ذلك بعضهن عىل بعض 

أو عىل املخالفات املوجودة يف واقع املستشفيات من اختالط ونحوه 

فرتفع للجهات املختصة لتعديل وتصحيح هذه األخطاء.

- االحتساب عىل الصديقات:

فالصديقة يف العمل أو يف مقعد الدراسة أو زوجة لصديق الزوج 

كلهن مطالبات أن يقمن باالحتساب بعضهن عىل بعض.
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تــوليــة المـــرأة

حسبة السوق
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لقد ذكر أهل العلم رشوطًا للمحتسب، وهذه الرشوط تنقسم من 

حيث االعتبار لرشطيتها وعدمه إىل قسمني، مها:

- قسم معترب، وال بد من توفره.

- وقسم غري معترب، وال يصح اشرتاطه.

الرسمية  احلسبة  يف  الذكورة  رشط  فيها:  املختلف  الرشوط  ومن 

كحسبة السوق:

فهل من رشوط احلسبة الرسمية رشط الذكورة؟

أوالً: ال بد أن يعلم أن احلسبة قسامن:

- حسبة تطوع.

- وحسبة تعيني.

نائبه؛  أو  اإلمام  يعينه  الذي  احلسبة  وايل  واملحتسب املعني: هو 

االحتساب  ويكون  اإلسالمي،  املجتمع  يف  احلسبة  بأعباء  ليقوم 

فيغري  تنفيذية،  سلطة  بيده  وتكون  حال،  كل  عىل  عليه  عني  فرض 

الرعية،  أحوال  يف  وينظر  الظاهرة،  املنكرات  يف  ويعزر  بيده،  املنكر 

السوق  أحوال  وتصفح  ومصاحلهم،  أمورهم  الكشف عن  ويتحرى 

عليه  ترسي  ما  ومراعاة  وغشهم،  موازينهم  واعتبار  معامالهتم،  يف 
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عىل  وتعزيرهم  بالعقوبة،  وحتذيرهم  املخالفني  واستتابة  أمورهم، 

حسب ما يليق من التعزير عىل قدر اجلناية.

أصلية  والية  نوعان:  احلسبة  »والية  الفقهية(:  )املوسوعة  يف  جاء 

يستمدها  التي  الوالية  وهي  مستمدة،  ووالية  الرشع،  من  مستحدثة 

من عهد إليه يف ذلك من اخلليفة أو األمري، وهو املحتسب«.

حترير حمل النزاع:

1 - ال خالف بني العلامء يف أن للمرأة أن تتطوع باألمر باملعروف، 

وتنهى عن املنكر يف حدود ضوابط األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

2 - كام أنه مل ينكر أحد جواز تعيني املرأة من قبل ويل األمر لتعمل 

حمتسبة يف أوساط النساء.

بالقلب- هذه لكل مسلم  اإلنكار  املرحلة األخرية -وهي  أن   -3

ومسلمة.

لتكون  السوق  املرأة حسبة  4- موضع اخلالف هو يف مسألة تويل 

حمتسبة عىل الرجال.

وقد ورد يف حكم تويل املرأة حسبة السوق، قوالن:
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القول األول: ال جيوز تعيينها يف حسبة السوق:

واستدلوا بالقرآن والسنة واملعقول:

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  الكريم:  القرآن  من   -

ٺٺژ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ   ٻ 
عىل  القيم  هو  الرجل  أن  عىل  تدل  اآلية  هذه  اآلية:  يف  الداللة  وجه 

املرأة، أي: هو رئيسها، واحلاكم عليها. 

»فال جيوز تعيني النساء عىل أمر السوق؛ ألن هذا جيعلهن قوامات 

قوامني عليهن، ويف هذا حماولة  تعاىل  اهلل  الذين جعلهم  الرجال  عىل 

قلب صنع اهلل الذي أتقن كل يشء«.

والتعريف يف كلمتي )الرجال والنساء( يفيد العموم، أي: أن جنس 

الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكاًم عىل جنس النساء. 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  وتعاىل:  تبارك  قوله  وأيضًا 

چ چڇژ ]األحزاب: 33[. 
»فإذا كان اإلسالم أمر النساء بمالزمة البيوت وأعفاهن عن فريضة 

احلضور إىل املساجد... فكيف يتصور إباحة اإلسالم هلن أن يداومن 

باسم  واألرشار،  األبرار  الرجال  بني  األسواق  يف  الطوال  الساعات 

احلسبة؟«.
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- من السنة: ما رواه أبو بكرة -ريض اهلل عنه- قال: قال رسول اهلل 

أخرجه  امرأة«  أمرهم  ولوا  قوم  يفلح  »لن  وسلم-:  عليه  اهلل  -صىل 

البخاري، وجه الداللة يف احلديث: بني النبي -صىل اهلل عليه وسلم- 

أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة فإهنم لن يفلحوا، ونفي الفالح يقتيض 

التحريم، وكل والية عامة فإهنا داخلة يف هذا النهي، وحيث إن احلسبة 

من الواليات العامة فإن التحريم يشملها.

إىل األسواق  املرأة  بروز  تقتيض  إن احلسبة  قالوا:  املعقول:  - ومن 

واملجاالت املختلفة التي تقدم ذكرها يف جماالت احلسبة، فيكون عليها 

خمالطة التجار، وأصحاب الصناعات، ومقابلة الرجال، واالحتكاك 

املبارش مع أهل الصالح وأهل الفساد، ورشع اهلل حيفظ املرأة عن مثل 

هذا.

واستدلوا أيضًا بام يأيت:

- أن احلسبة حتتاج إىل كامل الرأي واملرأة ناقصة الرأي.

- أن احلسبة حتتاج إىل عدم التأثر بالعواطف واملرأة عاطفية.

واإلسالم قد أكرم املرأة، وقرر هلا أهلية القيام بواجبات تتناسب مع 
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ما خلقها اهلل عليه من لطف ولني وقصور عن قوة الرجل، وما هيأها 

اهلل له من محل ووالدة ورضاعة وتربية، وأعطاها اهلل حقوقًا تتناسب 

وقدراهتا وواجباهتا.

القول الثاين: جيوز تعيينها عىل احلسبة، والذكورة ال تشرتط يف 

والية احلسبة:

وقد استدلوا بالقرآن والسنة وفعل السلف واملعقول.

- من القرآن الكريم: قوله تعاىل: ژ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ۀژ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ     ڱ 
الرجال  تشمل  )منكم(  وكلمة  عامة  اآلية  اآلية:  يف  الداللة  وجه 

بواجب  يقوموا  أن  والنساء  الرجال  عىل  وأن  السواء،  عىل  والنساء 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واحلسبة هي أمر باملعروف وهني 

عن املنكر كام تقدم يف التعريف، فتقوم هبا املرأة كام يقوم الرجل.

فاألمر  املنكر،  عن  والنهي  واملعروف  باألمر  خماطب  مسلم  فكل 

باملعروف والنهي عن املنكر وظيفة كل مسلم ومسلمة، ولوالها لضاع 

للناس،  أمة أخرجت  أن تكون خري  أمة حممد  الدين، وهبا استحقت 

ويشرتك فيها الناس كل بحسب قدرته، وهو ما دل عليه قوله تعاىل: 



28

ٹ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ژٺ 

ٹژ ]آل عمران: 110[.

أن  عنهام-  اهلل  -ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  عن  ثبت  ما  السنة:  من   -

بيت  يف  راعية  واملرأة   ...« قال:  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول 

زوجها ومسئولة عن رعيتها...« متفق عليه. 

وجه الداللة يف احلديث: احلديث ينص عىل أن املرأة أهل لكي تكون 

راعية، وأهنا مسئولة عام اسرتعيت عليه، وعليه يصح توليها احلسبة، 

فهي ليست بفاقدة ألهلية تويل احلسبة، بل تتوالها وتسأل يوم القيامة 

إذا قامت بام وليت عليه أم مل تقم. ويستدل أيضًا بعموم قوله -صىل اهلل 

عليه وسلم-: »من رأى منكم منكرًا فليغريه« أخرجه مسلم.

- واستدلوا ببعض اآلثار عن السلف يف تولية بعض النساء لبعض 

الواليات، ومنها:

أ - ما ورد يف االستيعاب:

وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  أدركت  هنيك  بنت  سمراء  أن 

وكانت متر يف األسواق، وتأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وترضب 

الناس عىل ذلك بسوط كان معها. أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري.
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ب - ما ورد يف املحىل: أن عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه- وىّل 

امرأة من قومه -يقال هلا الشفاء- أمر السوق.

تويل  جواز  عىل  الداللة  واضحا  األثران  األثرين:  يف  الداللة  وجه 

املرأة احلسبة، فاألول ينص رصاحة عىل أن سمراء بنت هنيك قد تولت 

احلسبة، وأما األثر الثاين ففيه تولية من اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 

للشفاء والية من الواليات، وهي أمر السوق، وحيث إننا مأمورون 

املرأة  تويل  ننكر  أن  ينبغي  فال  املهديني،  الراشدين  اخللفاء  باتباع سنة 

والية احلسبة.

- ومن املعقول: قالوا: إن باشرتاط الذكورة لوالية احلسبة تعطيل 

نصف املجتمع من القيام هبذا الواجب الرشعي العظيم، وأيضًا يوجد 

من النساء من هي أكمل من الرجال، كام قال الشاعر:

فقــدنا كمن  النســـاء  كــان   ولو 

وما التأنيث السم الشمس عيب

 لفضلت النساء عىل الرجاِل

وال التذكري فخــــر للهــالِل

العبادة، والتزام األخالق  للتدين وأداء  أهليتها  واملرأة كالرجل يف 

احلسنة، وحتمل مسؤولية الدعوة واإلصالح، وما يرتتب عىل ذلك من 

جزاء.
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وهذا القول هو رأي لبعض املعارصين، منهم الدكتور عبد اهلل حممد 

عبد اهلل يف رسالته للدكتوراه بعنوان: )والية احلسبة يف اإلسالم( حيث 

من  احلنفية  مذهب  من  يؤخذ  »والذي  حزم:  البن  نسبه  أن  بعد  قال 

أوىل؛  باب  تتوىل احلسبة من  أن  هلا  أنه جيوز  القضاء  توليتها  جتويزهم 

ألن معنى الوالية يف القضاء أقوى منه يف احلسبة«.

الراجح في هذه المسألة:

اشرتاط الذكورة يف ذلك، وعدم جواز تولية املرأة هذه الوظيفة؛ ألن 

عمل وايل احلسبة يتطلب أن يكون املحتسب: دائم التنقل يف األسواق، 

وجمامع الناس يف الليل والنهار، وأن يكون مطلعًا عىل أحواهلم، عاملًا 

بمراوغات أهل الفساد، صاحب رأي وحزم، ذا هيبة، خشن التعامل 

مع أهل املنكرات، عاملًا بمواطن الفتن، ساعيًا يف جتنيب الناس الوقوع 

البلد التي فيها املحتسب،  فيها، والقيام عىل مراقبة أوضاع الناس يف 

فيأمر باملعروف إذا رأى تركًا له؛ كالتهاون يف أمر التوحيد، وهو أعظم 

األمانات  وأداء  بالعقود،  والوفاء  الفرائض،  به، وترك  يؤمر  معروف 

أعظم  وهو  كالرشك،  له؛  فعاًل  رأى  إذا  املنكر  عن  وينهى  أهلها،  إىل 

منكر ينهى عنه، وإقامة البدع، وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق، 
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وارتكاب الفواحش، وأكل أموال الناس بالباطل والتطفيف والبغي.

وكل هذه الصفات ال تتوافر إال يف أفذاذ الرجال، أما املرأة فمأمورة 

بالقرار يف بيتها، وعدم اخلروج منه إال حلاجة، وأن ال ختتلط بالرجال، 

ترهب  أن  تستطيع  ال  هي  ثم  الفتن،  ملواطن  نفسها  تعرض  ال  وأن 

املفسدين، وال متنع رشهم، بل سيتخذها أهل الفساد مطمعًا هلم.

وما ذكر من أن الشفاء العدوية والها عمر -ريض اهلل عنه- شيئًا من 

أمر السوق أثر ال يصح، قال عنه ابن العريب -رمحه اهلل-: »هذا اخلرب 

مل يصح، فال تلتفتوا إليه، فإنام هو من دسائس املبتدعة يف األحاديث« 

وقال -رمحه اهلل-: »إن املرأة ال يتأتى منها أن تربز إىل املجالس، وال 

ختالط الرجال، وال تفاوضهم مناظرة النظري للناظر؛ ألهنا إن كانت فتاة 

حرم النظر إليها وكالمها، وإن كانت متجالة برزة مل جيمعها والرجال 

جملس تزدحم فيه معهم، وتكون مناظرة هلم، ومل يفلح قط من تصور 

هذا وال من اعتقده«.

وعىل افرتاض صحته فغاية ما فيه أهنا تولت جممع النساء يف السوق 

رأوا  الذين  حتى  به  قال  التوجيه  وهذا  الرجال،  عىل  االحتساب  ال 

جواز توليها احلسبة من املحدثني. واهلل أعلم.
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حسبــة المــــرأة

على الرجـــل
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وهذه املسألة قريبة من التي قبلها فنقول:

هل جيوز للمرأة إذا رأت رجاًل متلبسا بمنكر أن تنكر عليه وتقوم 

بنصحه؟

قبل الرشوع يف بيان حكم هذه املسألة ال بد من معرفة حكم كالم 

املرأة مع الرجل األجنبي، ألنه األصل الذي يبنى عليه احلكم:

فنقول: 

األصل أن كالم املرأة مع األجنبي - لغري حاجة - ال جيوز، ملا يرتتب 

عليه من الفتنة واملحاذير؛ ألن درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح، 

ولذا نص العلامء عىل أن املرأة املحرمة تلبي وال ترفع صوهتا ، وجاء يف 

احلديث :  » إذا نابكم يشء يف صالتكم أخذتم بالتصفيح، إنام التصفيح 

للنساء، من نابه يشء يف صالته فليقل: سبحان اهلل« متفق عليه، مما يدل 

إال يف األحوال  الرجال  أن ال تسمع صوهتا  املرأة  أن األصل يف  عىل 

التي حتتاج فيها إىل خماطبتهم.

–إن  األجنبي  الرجل  مع  املرأة  كالم  جلواز  العلامء  اشرتط  وقد 

احتاجت لذلك- رشوطًا، منها:

1- أن يكون ذلك حلاجة، وبقدرها: فال جيوز للمرأة التحدث مع 
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انتفت  إذا  أي:  بقدرها،  تقدر  واحلاجة  حاجة،  لغري  األجنبي  الرجل 

احلاجة فينتفي اجلواز خشية الوقوع يف احلرام.

واحلاجة ما هي؟.

كأن تبيع أو تشرتي، أو تسأل عامًلا، أو تصف مرضًا هبا للطبيب، أو 

تشكو ظلام، ونحو ذلك.

عنها  اهلل  -ريض  عائشة  املؤمنني  أم  أّن  ذلك  جواز  عىل  يدل  ومما 

وراء  من  دينهم  أمور  وتعلمهم  الصحابة  تكلم  كانت  وأرضاها- 

حجاب.

2- أال يصحب ذلك خضوع بالقول وممازحة ومضاحكة وما شابه 

ذلك؛ لقوله تعاىل: ژ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

فهذا  ڄژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
النبي -صىل اهلل عليه وسلم- خاصة، وهو لنساء األمة  النهي لنساء 

عامة.

3- أمن الفتنة: فإذا مل تؤمن الفتنة فاألصل املنع من خماطبة الرجال 

النساء  فتنة  من  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  النبي  حذر  ولقد  األجانب، 

عىل الرجال يف غري ما حديث، منها:
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- عن أيب سعيد اخلدري عن النبي -صىل اهلل عليه وسلم- قال: »إن 

الدنيا حلوة خرضة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، 

فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إرسائيل كانت يف النساء« 

رواه مسلم.

عليه  اهلل  اهلل -صىل  قال: خرج رسول  اخلدري  أيب سعيد  - وعن 

وسلم- يف أضحى أو فطر إىل املصىل، فمر عىل النساء، فقال: »يا معرش 

النساء تصدقن، فإين أريتكن أكثر أهل النار« فقلن: وبم يا رسول اهلل؟ 

قال: »تكثرن اللعن، وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل ودين 

أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن« قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 

يا رسول اهلل؟ قال: »أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل؟« 

قلن: بىل، قال: »فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت مل تصلِّ 

ومل تصم؟« قلن: بىل، قال: »فذلك من نقصان دينها« رواه البخاري.

الفتنة  »إن  احلديث:  هذا  رشح  يف  اهلل-  -رمحه  حجر  ابن  قال 

ڻ ڻ  ژ  بالنساء أشد من الفتنة بغريهن، ويشهد له قوله تعاىل: 

عني  من  فجعلهن  عمران:14[  ]آل  ژ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ 
الشهوات، وبدأ هبن قبل بقية األنواع إشارة إىل أهنن األصل يف ذلك« 
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للرجال؛ ولذلك فرض عليهن احلجاب والتسرت وعدم  فتنة  فالنساء 

إبداء الزينة للرجال.

4- أال يكون يف الكالم ريبة: أما الكالم املريب والذي خيشى منه 

ڤ  ژ  يقول :   تعاىل  واهلل  احلرام،  إىل  وسيلة  ألنه  جيوز؛  ال  فإنه  الفتنة 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ  ] األحزاب : 32 [.
 5- أن تلتزم املرأة بالضوابط الرشعية األخرى أثناء خماطبة الرجال: 

)احلجاب الرشعي، واحلياء، واحلشمة، وعدم اخللوة... وغريها(:

فإذا كان حديث املرأة للرجل األجنبي هبذه الرشوط فال بأس به؛ 

ويفتيهن،  النساء  تستفتيه  كان  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  الرسول  ألن 

ويكلمهن ويكلمنه -عليه الصالة والسالم-، وكان الصحابة يكلمون 

النساء ويردون عىل أسئلة النساء، ويسلمون عليهن، لكن مع احلشمة 

واحلجاب والبعد عن اخللوة املحرمة، ونحو ذلك.

مسألة احتساب املرأة عىل الرجال األجانب:

بعد بيان ذلك األصل املهم نأيت إىل حكم مسألتنا فنقول: إذا رأت 

كأن  تنكر عليه؟  أن  هلا  فهل  منكر  الطريق -مثاًل- رجاًل يف  املرأة يف 

إىل وجوب  الصالة، فنصحته ووجهته  ترى رجاًل ال ُيصيل يف وقت 
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أداء الصالة مع اجلامعة، يعني إذا اضطرت إىل استخدام صوهتا فهل 

جيوز ذلك؟.

اختلف العلامء يف ذلك عىل قولني:

القول األول: هلا أن تنكر عليه:

- لقوله تعاىل: ژک گ گ گ گڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ  ژ]التوبة:71[. وهذه اآلية رصحية يف 

جواز ذلك.

ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  وقوله: 

وجه  عمران:104[  ]آل  ۀژ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 
الداللة يف اآلية: أن اآلية عامة وكلمة )منكم( تشمل الرجال والنساء 

األمر  بواجب  يقوموا  أن  والنساء  الرجال  عىل  وأن  السواء،  عىل 

باملعروف، والنهي عن املنكر.

الرجل  مثل  املرأة  أن  األساسية  الراسخة  القاعدة  ثبتت  وقد   -

ژۀ  مقابل:  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باألمر  مطالبٌة 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ 

فاملؤمنة  باملنكر،  تأمر  املنافقة  كانت  فإذا   ]67 ]التوبة:  ےژ 
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القرآن وكلنا مطالبون  بنص  املنكر، وهذا  باملعروف وتنهى عن  تأمر 

پ  ژ  تعاىل:  قوله  ويف  املنكر،  عن  وننهى  باملعروف  نأمر  أن 

پ   پ ڀ ڀژ ]التوبة: 112[ هذا يشمل 

يقول: حينام  الشارع  خطابات  فكل  مجيعًا،  النساء  ويشمل   الرجال 

بإمجاع  والنساء  الرجال  تشمل  ڭژ هذه  ڭ  ڭ  ژ   

الفقهاء.

عن  املروية  اآلثار  ببعض  كذلك  القول  هذا  أصحاب  واستدل   -

السلف كأثر سمراء بنت هنيك والشفاء، وقد سقناها يف مسألة )تويل 

املرأة حسبة السوق( مع بيان وجه االستدالل منه فانظرها هناك.

 القول الثاين:

قالوا: ال جيوز هلا أن تنكر عىل الرجال إال برشوط، وهي:

1- أال جتد رجاالً ينكرونه، فلتنكر، خاصة إذا كان املنكر ال حيتمل 

السكوت عليه؛ كأن يفوت به دم مسلم أو ماله أو عرضه.

2- أن تأمن الفتنة هبا.

3- أن تأمن املرأة عىل نفسها من الرضر.

4- أن حتتسب عىل الرجل األجنبي وهي حمتجبة وحمتشمة.
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5- أال يكون هناك خضوع بالقول وال تغنج.

6- أن تتحقق أن ما وقع فيه هذا الرجل منكر وذنب. إضافة إىل ما 

يشرتطه الفقهاء يف املحتسب عموما.

فبهذه الضوابط والرشوط جيوز للمرأة أن تنكر عىل الرجل األجنبي، 

وإال فال جيوز هلا ذلك.

الراجح يف املسألة:

والقول الثاين من قويل أهل العلم هو الصحيح؛ ألن إطالق القول 

التي  املختلفة  واملجاالت  األسواق  إىل  املرأة  بروز  إىل  يؤدي  باجلواز 

املبارش  الرجال واالحتكاك  تقدم ذكرها يف جماالت احلسبة، وخمالطة 

مع أهل الصالح وأهل الفساد، ورشع اهلل جاء بحفظ املرأة عن مثل 

هذا.

يف  فهي  األول  القول  أصحاب  هبا  استدل  التي  األوىل  اآلية  وأما 

غري حمل النزاع، حيث إن اآلية تبني أن عىل األمة أن يكون منها طائفة 

تأمر باملعروف، وتنهى عن املنكر، وليست خاصة بموضوع قيام املرأة 

باحلسبة عىل الرجال.

بعض  من  بعضهم  واملؤمنات  املؤمنني  أن  فيها  األخرى:  واآلية 
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فالنساء  خيصه،  الذي  املجال  يف  كل  لكن  والنهي،  باألمر  مأمورون 

يأمرن وينهني يف بيئتهن وسط النساء.

أما حديث: »من رأى منكم« فاملرأة تدخل فيه، لكن إذا رأت منكرًا 

يف أوساط النساء ال عند الرجال إال بالضوابط املذكورة كام تقدم.

أما اآلثار التي أوردوها فإنه ال دليل عىل صحتها، ومل يذكرها أحد 

وقد  الصحيح.  السند  عن  فضاًل  بالسند  يروون  الذين  املحدثني  من 

املرأة  تويل  )حكم  مسألة  يف  يفندها  ما  العلم  أهل  أقوال  من  أوردنا 

حسبة السوق( فانظرها هناك.

إضافة إىل هذا فإن ابن حجر مل جيزم بصحة نقله لتلك الرواية عن 

ويفضلها،  ويرعاها  الرأي  يف  يقدمها  عمر  »وكان  قال:  بل  الشفاء، 

وربام والها شيئًا من أمر السوق«.

الرب: »وكان عمر  ابن عبد  ونفس اليشء يف االستيعاب حيث قال 

يقدمها يف الرأي ويرضاها ويفضلها، وربام والها شيئًا من أمر السوق«.

وكل ذلك يؤكد ضعف األثرين.

املرأة  تولية  عىل  حُيمالن  فإهنام  األثرين  صحة  فرض  فعىل  وأخريًا: 

السابقة،  الصحيحة  األدلة  مع  هذا  يتمشى  حتى  بالنساء  خاصًا  أمرًا 

واهلل أعلم.
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إذًا نقول: إن املنع إنام هو يف احتساب املرأة عىل الرجال يف األماكن 

يف  احتساهبا  أما  العمل،  ومناطق  واملساجد  كاألسواق  املختلطة 

النسائية التي ختلو من االختالط فهو أمر مطلوب وحممود،  األماكن 

بل يتعني عليهن التعني الكفائي والعيني؛ ملا يصعب عىل الرجل من 

مدامهة أماكن النساء وحترجه من اإلنكار عىل أمور ال يستطيع رؤيتها، 

ومن املالحظ أن هناك أمورًا تقع بني النساء فقط كالشذوذ اجلنيس أو 

مشاجرات النساء أو مبايعات النساء باملحرمات وغري ذلك.

وقد سئل الشيخ ابن جربين -رمحه اهلل-: هل جيوز للمرأة إذا رأت 

رجاًل يقوم بأي عمل منكر أن تنصحه )مثاًل رجل ال ُيصيل يف وقت 

مع  الصالة  أداء  وجوب  إىل  ووجهته  فنصحته  امرأة  ورأته  الصالة 

إذا  ذلك  جيوز  فهل  صوهتا  استخدام  إىل  اضطرت  إذا  يعني  اجلامعة( 

أمنت الفتنة؟

إقناع  عىل  قادرة  وكانت  الفتنة،  أِمنَت  إذا  ذلك  »جيوز  فأجاب: 

ذلك الرجل، وبيان احلق بعبارة واضحة، ومل يكن يف كالمها خضوع 

أو  بينهام  لقرابة  الرجل  ذلك  تعرف  كانت  إذا  وباألخص  تغنج،  وال 

ملجاورة وحتققت منه الوقوع يف الذنب، أو فعل املعصية وُيفضل أن 
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الرجل من ذكور  أقارب  أو  أحد حمارمها  يكون كالمها معه بحرضة 

ُكتيِّبات  أو  دينية  إليه أرشطة  هُتدي  أو  يكون مكاملة هاتفية  أو  وإناث 

إسالمية وحتثه عىل قراءهتا فلعل ذلك يكون أوقع يف التأثري عليه.
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احتساب المرأة ودعوتها الرجال 

عبر شبكة اإلنترنت
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واألمر  اهلل  إىل  الدعوة  يف  وأمهها  املعارصة  الوسائل  أعظم  من  إن 

باملعروف والنهي عن املنكر جمال اإلنرتنت، ملا له من مزايا وخصائص 

عديدة، قّل أن توجد يف غريها، ومن أبرزها:

- عاملية الدعوة، فالداعية خياطب مشارق األرض ومغارهبا.

- سهولة االنتشار بإجراءات وخطوات بسيطة.

- حرية الكلمة، فالدعوة يف هذا املجال بال قيود وال حدود.

- قلة التكلفة املادية يف إعداد الربامج واألنشطة الدعوية.

- الدعوة فيها ذات طابع تفاعيل بني الداعية واملتلقني.

- توثيق املعلومات وحفظها سواء كانت املادة صوتية أو مكتوبة أو 

مرئية.

العلامء  وبحوث  الدعاة،  نتاج  إىل  والوصول  االطالع  سهولة   -

وفتاواهم، واالستفادة منها يف أي وقت، ولو طالت املدة.

النساء للرجال واالحتساب  نتناول حكم دعوة  ويف هذا املوضوع 

عليهم عرب هذه الشبكة: يعني هل جيوز أن تأمر الفتاة الرجل وتنهاه 

إجراء  طريق  عن  الشبكية  املواقع  يف  نصحه  يف  وتستمر  املنكر  عن 

حوارات وردود ومناقشات معه عرب شبكة االنرتنت سواء كان ذلك 
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)باملراسلة عن طريق الربيد، أو بالتخاطب عرب الشات، أو باملحادثة 

الصوتية أو غري ذلك(؟ فنقول وباهلل التوفيق:

ما  اإلنرتنت،  من  االستفادة  من  املسلمة  املرأة  عىل  حرج  ال  أوالً: 

مل يؤِد ذلك إىل حمذور رشعي؛ ألن اإلنرتنت وسيلة يف حتصيل اخلري 

والعلوم النافعة، وقد تكون هذه الشبكة أيضًا سببًا للمفاسد والرشور، 

ال سيام وأن هذه الشبكة ُتعد كام يقال: سالحًا ذا حدين، ووسيلة ذات 

وجهني متعارضني؛ وذلك راجٌع إىل أن فيها عوامل اهلدم، وعوامل 

البناء، وأسباب اهلداية، ودواعي الغواية.

الشبكة  هذه  عىل  ملموس  وجود  للمرأة  أصبح  قد  أنه  شك  وال 

-بغض النظر عن مدى أمهية وجودها من عدمه- املقصود أنه أصبح 

هلا تواجد عىل هذه الشبكة، بل إن بعض الدراسات تفيد أن مستخدمي 

اإلنرتنت من النساء يفوق عدد املستخدمني لالنرتنت من الرجال.

وهلذا فال بأس أن تقوم املرأة بالدعوة عرب االنرتنت، لكن برشط أن 

يكون ذلك يف جماالت وضوابط معينة، أمهها أن يكون ذلك يف أوساط 

النساء ال يف أوساط الرجال.
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ثانيًا: أما دخول املرأة الشبكة من أجل أن تأمر وتنهى الرجال، أو 

تدعوهم إىل اهلل عن طريق حمادثتهم، وتكوين صداقات معهم عرب هذه 

الوسائل فإنه ال جيوز -ولو كان ذلك بقصد الدعوة، واألمر باملعروف 

والنهي عن املنكر- لألسباب التالية:

1- أن هذه املحادثات اخلاصة بني الرجل واملرأة من أعظم أسباب 

الفتنة؛ ألن اهلل قد جعل املرأة ميالة إىل الرجل والرجل ميال هلا؛ ولذا 

سـّد اهلل تعاىل الطرق املفضية واملؤّدية إىل الوقوع يف احلرام، فجاء الرشع 

النساء،  إىل  الرجال  نظر  فَحّرم  الفتنة،  إىل  املفضية  األبواب  كل  بسد 

اجلنسني،  بني  االختالط  ومنع  اخللوة،  وحّرم  البرص،  بغض  وأمر 

وحّرم عىل النساء النظر إىل الرجال نظر شهوة وريبة، ومنع املصافحة 

بني اجلنسني إال يف املحارم، ومنع من اخلضوع بالقول، كل هذه األمور 

يصح أن ُنسّميها: احتياطات رشعية ملنع وقوع الفاحشة، فال يصّح أن 

أو  املقصد«  »براءة  أو  النية«  ُترتكب هذه األشياء حتت شعار »ُحسن 

حتت أي شعار من هذه الشعارات، وقد كان عطاء بن أيب رباح يقول: 

»لو ائتمنت عىل بيت مال لكنت أمينًا، وال آمن نفيس عىل أمٍة شوهاء« 

وعّلق عليه اإلمام الذهبي بقوله: »صدق -رمحه اهلل- ففي احلديث: 
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»ال خيلون رجل بامرأة ال حتل له فإن ثالثهام الشيطان«.

ومن املعلوم يف دين اهلل تعاىل حتريم اتباع خطوات الشيطان، وحتريم 

كل ما قد يؤدي إىل الوقوع يف احلرام، حتى لو كان أصله مباحًا، وهو 

يه العلامء »قاعدة سد الذرائع« ويف هذا يقول اهلل -عز وجل-:  ما يسمِّ

ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ 

ژھ  تعاىل:  اهلل  ويقول  ٺٿژ]النور:21[  ٺ  ٺ  ٺ 

ھ ے     ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆژ ]األنعام: 
108[ ففي هذه اآلية ينهى اهلل تعاىل املؤمنني عن سبِّ املرشكني؛ لئال 

يف  القاعدة  هذه  وأمثلة  وجل-،  -عز  الربَّ  سبهم  إىل  ذلك  يفيض 

الرشيعة كثرية، ومسألتنا هذه من هذا الباب، فاملحادثة -بالصوت أو 

الكتابة- بني الرجل واملرأة طريق للوقوع يف حبائل الشيطان، فيجب 

إنقاذ  ألن  الدعوة؛  بقصد  ولو  الرجال  حمادثة  عن  الكف  املرأة  عىل 

نفسها أوىل من إنقاذ غريها.

2- أنه يرتتب عىل هذه املحادثات الكثري من التساهل يف احلديث 

هو  الواجب  فإن  وهلذا  غالبًا؛  واالفتتان  اإلعجاب  إىل  يؤدي  والذي 

احلزم واالبتعاد عن ذلك ابتغاء مرضاة اهلل، وحذرًا من عقابه.
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3- أن حمادثة النساء للرجال عرب اإلنرتنت ذريعة إىل الوقوع يف كثري 

من املحظورات، بداية من اللغو يف الكالم، ومرورًا بالكالم يف األمور 

األعراض،  وانتهاك  البيوت،  بتخريب  وختامًا  شاهبها،  وما  اجلنسية 

والواقع يشهد بذلك.

الذي هنى اهلل -عز وجل-  ُيعد من اختاذ األخدان  4- أن هذا قد 

األخدان،  اختاذ  وتعاىل  اهلل سبحانه  الكريم، حيث حرم  كتابه  عنه يف 

فقال  والنساء،  الرجال  من  كٍل  عىل  والصديقات  األصدقاء  أي: 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژ  النساء:  خصوص  يف 

ہہژ  ]النساء:25[ وقال تعاىل يف خصوص الرجال: ژېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئیژ  ]املائدة:5[ فاختاذ األخدان حمرم 
املبارش،  اللقاء  أو  اإلنرتنت،  يف  الدردشة  أو  اهلاتف،  عرب  كان  سواء 

وغريها من وسائل االتصال املحرمة بني الرجل واملرأة.

فساد  أوكار  معظمها  يف  هي  الدردشة  بمواقع  اليوم  يعرف  وما 

ومصايد للشيطان أفسدت دين ودنيا كثري من أبناء وبنات املسلمني، 

يعود  فيام  جهده  ويبذل  وقته  يستغل  وأن  منها،  حيذر  أن  املسلم  فعىل 

ملا  الواقع  أبدًا شهادة  ننسى  أن  ودنياه، وال جيوز  دينه  بالنفع يف  عليه 
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قاله الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-: »ما تركت بعدي فتنة أرض عىل 

الرجال من النساء« متفق عليه.

5- أنه موطن تنعدم فيه الرقابة، وال توجد فيه متابعة وال مالحقة، 

بام يشاء دون خوف من رقيب، وال  الطرفني إىل صاحبه  فيفيض كال 

حذر من عتيد، فهو أبلغ أثرًا، وأعظم خطرًا من احلديث املبارش.

أنه يستلزم الكذب إن عاجاًل أو الحقًا، فإذا دخل األب عىل   -6

ابنته، وسأهلا ماذا تصنع فال شك يف أهنا ستلوذ بالكذب وتقول: إنني 

أحدث إحدى صديقايت، وإذا سأهلا زوجها يف املستقبل عام إذا كانت 

مرت هبذه التجربة فإهنا ال شك ستكذب عليه.

كل  يصور  حيث  واملثالية  باخليال  القلوب  تعلق  إىل  يدعو  أنه   -7

طرف لصاحبه أنه بصفة كذا وكذا، وخيفي عنه معايبه وقبائحه حيث 

اجلدران الكثيفة، واحلجب املنيعة التي حتول دون معرفة احلقائق، فإذا 

يعقد  يزال  وال  واخليال،  بالوهم  منهام  كل  تعلق  وقد  واملرأة  بالرجل 

املقارنات بني الصورة التي طبعت يف ذهنه وبني من يتقدم إىل الزواج 

به ويف هذا ما فيه.

بني  املراسلة  حكم  ما  اهلل-:  -رمحه  جربين  ابن  الشيخ  سئل  وقد 
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والعشق  الفسق  من  خالية  املراسلة  هذه  بأن  علاًم  والشابات  الشبان 

والغرام؟

فأجاب: »ال جيوز ألي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ملا يف ذلك 

به  فتنة، ولكن ال يزال  أنه ليست هناك  املراسل  الفتنة، وقد يظن  من 

الشيطان حتى يغريه هبا ويغرهيا به، وقد أمر -صىل اهلل عليه وسلم- 

من سمع بالدجال أن يبتعد عنه، وأخرب أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن، 

ولكن ال يزال به الدجال حتى يفتنه ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة 

إنه  يقول:  السائل  االبتعاد عنها، وإن كان  عظيمة، وخطر كبري جيب 

ليس فيها عشق وال غرام« انتهى.

ما  إىل  تنجر  ذلك حتى ال  االبتعاد عن  املرأة  نقول: جيب عىل  إذن 

بعده؛ من التدرج يف موضوعات املراسلة إىل ما هنى اهلل عنه، وإذا كان 

ال بد للمرأة أحيانًا من املراسلة بغرض السؤال عن العلم يف هذا الزمن 

الناس،  حياة  يف  كبريًا  حيزًا  حتتل  اإلنرتنت  وسيلة  فيه  بدأت  الذي 

فاألوىل أن تكون املراسلة بني أفراد من جنس واحد، ما مل يكن هناك 

رضورة خاصة تقتيض املراسلة مع اجلنس اآلخر، ويف هذه احلالة جيب 



51

التأدب واالحتياط خشية الوقوع فيام يغضب اهلل، وااللتزام بالرشوط 

اآلتية:

املطروحة من  املسألة  الكالم خارج موضوع  اإلكثار من  1- عدم 

حق  إظهار  حول  دائرًا  احلوار  يكون  أن  بد  ال  بل  الدعوة،  أو  العلم 

وإبطال باطل، وتعليم العلم وتعلمه: ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ 

ٺ ٺ ژ ]النحل:43[.
األلفاظ،  استعامل  يف  اإلسالم  آداب  دائرة  عن  خيرجا  ال  أن   -2

واختيار التعابري غري املريبة، أو املستكرهة املمقوتة، كام هو شأن كثري 

تليني  أو  الصوت  ترقيق  عدم  بمعنى  والشهوات،  األهواء  أهل  من 

العبارة.

بالبحث،  تتعلق  ال  التي  الشخصية  املسائل  عن  السؤال  عدم   -3

كالسؤال عن العمر، أو الطول، أو السكن…إلخ.

4- أن يكون احلوار عرب ساحات عامة، يشارك فيها مجع من الناس، 

وليس حوارًا خاصًا بني الرجل واملرأة ال يطلع عليه غريمها، حتى ال 

أبواب  من  باب  فإن هذا  املخاطِبني،  قلوب  إىل  للشيطان سبيل  يرتك 



52

الفتنة، فإذا توافر يف احلوار هذه األصول، وكان جاريًا مع عدم الرؤية 

هذا  وسد  ذلك  ترك  واألوىل  فيه،  يتسامح  قد  فإنه  املبارش  واخلطاب 

ابن آدم  الباب؛ ألنه قد جير اإلنسان إىل املحرم، فالشيطان جيري من 

جمرى الدم.

5- الكف املبارش عن التخاطب إذا بدأ القلب يتحرك نحو الشهوة.

6- ال جيوز أن خياطب الرجل املرأة باملنتدى بعبارة: عزيزيت، أو هي 

ختاطبه: بعزيزي أو غريها من العبارات املتلطفة أو تبادل الضحكات 

التي ربام كرست قلوب القوارير، وقد قال -عليه الصالة والسالم-: 

»رويدك سوقك بالقوارير« قال ذلك ملن حيدو وُينشد بصوت حسن، 

ونحو  الكريمة،  الفاضلة،  أختي  عبارة:  بمثل  بالتخاطب  ويكتفى 

ذلك؛ ألن املرأة املسلمة جيب عليها أن حتافظ عىل ثالث مسافات بينها 

وبني الرجل األجنبي، وهي:

- مسافة من احلجاب الرشعي.

- مسافة من األدب يف اخلطاب عند احلاجة فقط.

- مسافة ثالثة تبعدها من تكوين أي عالقة حب قبل الزواج.

هلم،  عونًا  بل  واملسلمني  باإلسالم  مرضًا  احلوار  يكون  ال  أن   -7
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ليتعلموا دينهم عن طريق القنوات اجلديدة، فكام أن الكفار يرصفون 

نرش  سبيل  يف  جهوده  كل  يرصف  املسلم  فإن  الباطل،  لنرش  أوقاهتم 

الفضيلة واخلري والصالح.

هذا هو أدب اإلسالم، وبه حيفظ الرجل دينه وعفته، وحتفظ املرأة 

املسلمة كرامتها وعفتها وشخصيتها، وترفع قدرها، وتصون رشفها، 

وتعلو منزلتها.

وكم حدثت من مآٍس ومصائب بسبب املحادثات عرب اإلنرتنت، 

وكم أدت إىل الوقوع يف احلرام، وكم خدعت به شابة مسكينة، وكم 

سقط فيها شاب يف حبائل الشيطان، وكم استطاع أهل الفجور ابتزاز 

ما  غالبًا  العالقات  أن هذه  بنت جاهلة وقعت يف حبائلهم، ومعلوم 

تؤدي إىل اإلثم واخلرسان، وحتى لو أدت إىل الزواج فهي طريق غري 

مرشوعة؛ وهلذا فغالبًا ما يستمر مع الزوج الشك بعد الزواج يف هذه 

الزوجة التي كانت حتادث الرجال بال حياء، ويتساءل ما الذي يمنعها 

من حمادثتهم بعد الزواج؟ وكذلك تشك الزوجة يف هذا الزوج الذي 

فام  الزواج،  قبل  النساء  مع  عالقات  يقيم  أن  عفته  وال  دينه  يمنعه  مل 

الذي يمنعه من فعل ذلك بعد الزواج؟ والشك هيدم األرس.
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وهلذا فنصيحتنا لكل فتاة أن تقطع أي عالقة هلا مع الرجال -ولو 

كان اهلدف الدعوة إىل اهلل واألمر باملعروف والنهي عن املنكر-، واهلل 

أعلم.

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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