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 : مكدمة
 في وصرفيـ، اً أطوار  خمقو خمؽ الذي هلل الحمد      
 الرسؿ وأرسؿ، اً واقتدار  ةً عز  شاء كيؼ التخميؽ أطوار

 .قسـ الفقو وأصولو، كمية الشريعة، جامعة اليرموؾ، مساعد أستاذ *
 أستاذ مشارؾ، قسـ عمـ االجتماع، كمية اآلداب، الجامعة األردنية. *

نػذار  منػو اً إعػذار  المكمفػيف إلى  تبػ ا مػف عمػى يػـب فػتتـ، اً وا 
 منػاىجيـ خػالؼ مػف عمػى بيـ وقاـ، السابغة نعمتو سبيميـ
، العمػػػؿ وأزاح، السػػبيؿ وأنػػػار، الػػدليؿ فنصػػػب، البالغػػة حجتػػو
 قػػػػػاؿف، المحجػػػػػة وأوضػػػػػ ، الحجػػػػػة وأقػػػػػاـ، المعػػػػػاذير وقطػػػػػ 

َّتَت ِبُعواََّوَلَََّّفات ِبُعوهََُُّّمْستَِقيًماَِّصرَاِطيََّىَذاََّوَأن َّالى: ػتع

 موضوعات الفتيا ووسائلها عيد الواعظات األردىيات يف حمافظة إربد  

 "دراسة فكهية إعالمية ميداىية"

 ** د. إبراهيه أمحد أبو عرقوب                                                * . إبـراهيه حمند اجلوارىـةد

َّمٕٔٔٓ/٘/ٖٓ:َّتاريخَّقبولَّالبحثَََّّّمٕٔٔٓ/ٔ/ٖٓ:َّتاريخَّوصولَّالبحث
 ملخص

االتصاؿ المسػتخدـ وأنواعػو مػف ىدفت ىذه الدراسة الميدانية الوصفية التحميمية إلى معرفة أىـ موضوعات الفتيا ووسائؿ       
قبػػؿ الواعظػػات والمػػدعوات األردنيػػات فػػي محافظػػة إربػػد، وأىػػـ الفقيػػاء والػػدعاة األردنيػػيف والعػػرب والمسػػمميف الػػذيف تسػػتفتييـ 
الواعظػػات، والمػػذىب الفقيػػي الػػذي تعتمػػده الواعظػػات. ولتحقيػػؽ ىػػدؼ الدراسػػة فقػػد تػػـ إجػػراء مسػػ  شػػامؿ لجميػػ  الواعظػػات 

 ( واعظة. وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: ٜٚمديرية أوقاؼ محافظة إربد والبالغ عددىف )العامالت في 
أف الواعظػات اعتمػػدف فػػي الفتيػا والػػدعوة عمػػى وسػػائؿ االتصػاؿ الشخصػػي والجمػػاىيري معػػًا، وأف أبػرز موضػػوعات الفتيػػا التػػي 

وأف أىػـ الموضػوعات الفقييػة التػي تسػتفتي عنيػا المػدعوات سمطت عمييا الواعظات الضوء كاف فقػو العبػادات  ػـ الػدعوة ...، 
 القضػػاةأمػػور الطيػػارة  ػػـ الحقػػوؽ الزوجيػػة ...، وأف أبػػرز الفقيػػاء والػػدعاة األردنيػػيف عنػػد الواعظػػات كػػاف الػػدكتور نػػوح سػػمماف 

راتػب  محمػد ف كػاف الػدكتوربرز الفقياء والدعاة مف العرب والمسػمميف عنػدىأرحمو اهلل  ـ مفتي إربد بصفتو الوظيفية ...، وأف 
النابمسػػي  ػػـ الػػدكتور محمػػد حسػػاف ...، وأف أبػػرز الكتػػب المعتمػػدة فػػي الفتيػػا فقػػو السػػنة،  ػػـ الفقػػو المنيجػػي ...، وأف المػػذىب 

 المعتمد في الفتيا كاف الفقو الشافعي في العبادات والمعامالت، والفقو الحنفي في األحواؿ الشخصية. 
 الوعظ واإلرشاد، الدعوة اإلسالمية، االتصاؿ الشخصي والجماىيري.: الفتيا، الكمماتَّالدالة

Abstract 
      This descriptive analytical study aimed at recognizing the most important topics of Fatwa and their 

media and types of communication used by female Jordanian preachers of Awqaf Directorate and their 

target audience in the governorate of Irbid . 

      A survey of all the population of the study was conducted (97) preachers . 

      The study also shed light on the most prominent Jordanian, Arab and Muslim preachers and scholars 

that the preachers depend on them in Fatwa as well as the Doctrine of Fatwa chosen by them. The study 

concluded that: The female preachers used both interpersonal and mass communication in communicating 

with their target audience. They concentrated on the following main topics: Jurisprudence of worship and 

Dawa, but the main topics presented to them by the audience are: cleanness of the body and the rights of 

couples. The prominent Jordanian scholars are both the late Noah Qudah, and Irbid's Mufti and the 

prominent Arabs and Muslim scholars are: Mohammad Ratib Al-Nabulsy, and Mohammad Hassan. The 

main books: Fiqh Sunna and Al-Fiqh Al-Manhajy. They used the Shafiei doctrine in jurisprudence of 

worships and transactions and Hanafi Fiqh in personal status fatwa.  

Key Terms: Futia, Preaching and guidance, Islamic Dawa, and interpersonal and mass communication. 
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بباُكمَََّّْذِلُكببمَََّّْسببِبيِموَََِّّعببنََِّّبُكببمَََّّْتَفببر  ََّفَََّّالسُّببُبلََّ ََّلَعم ُكببمََِّّْبببوَََِّّوص 
َُّمَبشِّبببِرينََُّّرُسبببً َّ: وقػػػاؿ تعػػػالى، [ٖ٘ٔ]األنعػػػاـ: َتت قُبببونَّ
بةٌََّّالم بوَََِّّعَمب َِّلمن باسَََّّيُكبونََِّّلبََ  َََّّوُمْنِذِرينَّ َّالرُُّسبلَََّّبْعبدَََُّّحج 

 وصػػمى اهلل وسػػمـ، [٘ٙٔ]النسػػاء: َحِكيًمبباََّعِزيببزًاَّالم ببوَََُّّوَكببانَّ
 جوامعػػو، وعمػػى ولػػو وصػػحبو وبػػارؾ عمػػى مػػف ُأوتػػي مػػف الكمػـػ

 : ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف وبعد
، الخطػػػػر عظػػػػيـ اإلفتػػػاء أف فػػػال يخفػػػػى عمػػػى أحػػػػد      
 األنبيػػػاء وارث المفتػػػي ألف ؛الفضػػػؿ ك يػػػر، الموقػػػ  كبيػػػر

 ولكنػػ، ٔ()الكفايػػة بفػػرض ـػوقائػػ، ـػعمييػػ وسػػالمو اهلل صػػموات
 اهلل عػػػػػف موقػػػػػ  المفتػػػػػي: قػػػػػالوا وليػػػػػذا، لمخطػػػػػت رضّعػػػػػمُ 

، الخمػػؼ وفضػػالءالصػػال ،  السػػمؼ، وقػػد كػػاف مػػنيج ٕ()تعػػالى
تػػزؿ ألسػػنتيـ  ، خوفػػًا مػػف أففييػػا شػػددالتو ، الفتيػػا عػػف التوقػػؼ

كمػػػا ، ـوف مػػػا حػػػرّ أو ُيحمّػػػ، اهلل تعػػػالى مػػػوف مػػػا أحػػػؿ  حر  فيُ 
 إياىػا كفيػوي أف مػنيـ واحػد كػؿ يػودف يتدافعونياأنيـ كانوا 

 فػػي اجتيػػاده بػػذؿ، عميػػو تعينػػت قػػد أنيػػا رأى فػػإذا، غيػػره
  ػـ الراشػديف الخمفػاء قوؿ أو، والسنة الكتاب مف حكميا معرفة
 فػي أفتػى مػف):  عبػاس وابػف مسعود ابفقاؿ ، ٖ()أفتى
: السػػػائب بػػػف عطػػػاء قػػػاؿو ، ٗ()(مجنػػػوف فيػػػو سػػػتؿيُ  مػػػا كػػػؿ
 ىػػػػوو  فيػػػػتكمـ الشػػػػيء عػػػػف أحػػػػدىـ يسػػػػتؿ أقوامػػػػا أدركػػػػت)

 النػػاس أجسػػر: )وسػػحنوف عيينػػة بػػف سػػفياف ، وقػػاؿ٘()(يرعػػد
 فمػـ مستلة عف وسئؿ الشافعي، ٙ()(عمما أقميـ الفتيا عمى
 السػكوت فػي الفضػؿ أف أدري حتػى: )فقػاؿ: لػو فقيػؿ، يجػب
 مالكػا شػيدت): جميؿ بف اليي ـ قاؿو ، ٚ()(الجواب في أو
 و ال ػيف  نتػيف فػي: فقػاؿ، مسػتلة وأربعػيف  مػاف عف ئؿسُ 

 سػتؿيُ  كاف ربما أنو): اً أيض مالؾ وعف، ٛ()(أدري ال منيا
 وكػػاف، منيػػا واحػػدة فػػي يجيػػب فػػال، مسػػتلة خمسػػيف عػػف
 أف وابػالجػػػػ قبػػػػؿ فينبغػػػػي، مسػػػػتلة فػػػػي أجػػػػاب مػػػػف: يقػػػػوؿ

  ػػػػػػـ خالصػػػػػػو ؼػوكيػػػػػػ ،ارػوالنػػػػػػ الجنػػػػػػة عمػػػػػػى نفسػػػػػػو يعػػػػػػرض
 ىػػي: فقيػػؿ، أدري ال: فقػػاؿ مسػػتلة عػػف وسػػئؿ، )(ٜ)(يجيػػب
 شػػيء العمػػـ فػػي لػػيس: وقػػاؿ، فغضػػب سػػيمة خفيفػػة مسػػتلة
ََّسببببُنْمِقيَِّإن ببببا: تعػػػػالى اهلل قػػػػوؿ تسػػػػم  ألػػػػـ، (ٓٔ) (خفيػػػػؼ
 لػػػوال): حنيفػػػة أبػػػو وقػػػاؿ، [٘]المزمػػػؿ: ثَِقبببي ًَََّّقبببْولًَََّّعَمْيببب ََّ

 ليػػػػـ يكػػػػوف، أفتيػػػػت مػػػػا العمػػػػـ يضػػػػي  أف اهلل مػػػػف لخػػػػوؼا
 .َّ(ٔٔ)(الوزر وعمي المينت

 يبمػغ بمػا العمـػ عتمػدي سػبحانو اهلل عػف التبميغ كاف ولما]       
 إال، والفتيػا بالروايػة التبميػغ مرتبػة تصم  لـ، فيو والصدؽ

، بمػػػػغ بمػػػػا اً عالمػػػػ فيكػػػػوف، والصػػػػدؽ بػػػػالعمـ اتصػػػػؼ لمػػػػف
 مرضػػػػي، الطريقػػػػة حسػػػػف ذلػػػؾ مػػػػ  ويكػػػػوف، فيػػػػو اً صػػػادق
 فػي ،والعالنيػة السػر متشػابو، وأفعالػو أقوالو في عدالً ، السيرة
ذا، وأحوالػػو ومخرجػػو مدخمػػو  عػػف التوقيػػ  نصػػبم كػػاف وا 
، قػػػدره يجيػػػؿ وال فضػػػمو ينكػػػر ال الػػػذي بالمحػػػؿ، الممػػػوؾ

 التوقيػ  بمنصػب فكيػؼ، السػنيات المراتػب أعمى مف وىو
 ىػػػذا فػػػي أقػػػيـ بمػػػف فحقيػػػؽ، والسػػػموات األرض رب عػػػف

 وأف، أىبتػػو لػػو يتتىػػب وأف، عدتػػو لػػو يعػػد أف، المنصػػب
 حػرج صػدره فػي يكػوف وال، فيو أقيـ الذي المقاـ قدر يعمـ
، وىاديػػػػو ناصػػػػره اهلل فػػػػإف، بػػػػو والصػػػػدع الحػػػػؽ قػػػػوؿ فمػػػػ

، األربػػػػاب رب بنفسػػػػو تػػػػواله الػػػػذي المنصػػػػب وىػػػػو وكيػػػػؼ
َُّيْفِتبببيُكمََّّْالم ببوََُُّّقببلََّّالنَِّسببا ََِِّّفببيََّوَيْسببَتْفُتوَن ََّ: تعػػالى فقػػاؿ
 بمػا وكفػى ،[ٕٚٔ]النسػاء: اْلِكتَبا ََِّّفبيََّعَمبْيُكمََُّّْيْتَمب ََّوَماَِّفيِين َّ
 كتابػػػو فػػػي يقػػػوؿ إذ، ةً وجاللػػػ اً شػػػرف بنفسػػػو تعػػػالى اهلل تػػػواله

]النسػػػاء:  اْلَكَ َلبببةََِِّّفبببيَُّيْفِتبببيُكمََّّْالم بببوََُُّّقبببلَََّّيْسبببتَْفتُوَن ََّالعزيػػز: 
 أنػػػػو وليػػػػوقف، فتػػػػواه فػػػػي ينػػػػوب عمػػػػف المفتػػػػي ولػػػػيعمـ، [ٙٚٔ

 . (ٕٔ)[جّؿ وعال اهلل يدي بيف وموقوؼ، اً غد مسئوؿ
مػػى ولمػػا كانػػت الفتػػوى مػػف الخطػػورة بمكػػاف ال يخفػػى ع      

: لتسػػػػػػمط الضػػػػػػوء عمػػػػػػى كػػػػػػؿ عاقػػػػػػؿ، جػػػػػػاءت ىػػػػػػذه الدراسػػػػػػة
عنػػػد الواعظػػػات األردنيػػػات فػػػي  اموضػػػوعات الفتيػػػا ووسػػػائمي)

 .  دراسًة فقييًة إعالميًة ميدانيًة( -محافظة إربد

َّ:مشكلة الدراسة
 لمػػا تعػػددت وسػػائؿ الفتيػػا اإلعالميػػة فػػي اآلونػػة األخيػػرة،      

أربكػػت ، يػػاوالتػػي نػػتج عنيػػا وجػػود فوضػػى عارمػػة فػػي الفت
 لتبػيفجػاءت ىػذه الدراسػة ، والػدعاة خاصػةً ، الناس عامػةً 

موضوعات الفتيا ووسائميا عنػد الواعظػات األردنيػات فػي 
مػػػػف ، محافظػػػػة إربػػػػد مػػػػف النػػػػاحيتيف الفقييػػػػة واإلعالميػػػػة

( ٔٔ) أسػػئمة االسػػتبانة والبػػالغ عػػددىا فخػػالؿ اإلجابػػة عػػ
 . والتي سترد في  نايا الدراسة، سؤاالً 

َََّّّ:دراسةأهنية ال
 األولى تكمف أىمية الدراسة في كونيا الدراسة الرائدة      
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عمػػػى  فػػػي المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية التػػػي سػػػمطت الضػػػوء
فقييػػػًا موضػػػوعات الفتيػػػا ووسػػػائميا عنػػػد الواعظػػػات األردنيػػػات 

عالميًا مف خالؿ المحاور اآلتية َّ: وا 
 بيػػاف الموضػػوعات الفقييػػة وأحكاميػػا التػػي تركػػز عمييػػا .ٔ

 . ظة في الفتيا والدعوةالواع

معرفػػة أىػػـ الموضػػوعات الفقييػػة التػػي تسػػتفي عنيػػا  .ٕ
 . النساء

معرفػػػػة أىػػػػـ الفقيػػػػاء والػػػػدعاة فػػػػي األردف والعػػػػالميف  .ٖ
 العربي واإلسالمي الذيف تستقي منيـ الواعظة فقييا. 

 معرفػػػػة مػػػػدى تػػػػت ير الظػػػػروؼ األسػػػػرية عمػػػػى الواعظػػػػة .ٗ
 . نفسيا في أداء عمميا

أو كانػة االجتماعيػة لػزوج الواعظػة معرفة مػدى تػت ير الم .٘
 . والدييا عمى المدعوات

 معرفة المنيج المستخدـ مف قبؿ الواعظة في الفتيا.  .ٙ

معرفػػػة المػػػذىب الفقيػػػي الػػػذي تعتمػػػده الواعظػػػة فػػػي  .ٚ
 . إصدار الفتيا

تستقي وأنواعو الذي  اإلعالمي االتصاؿ بياف وسائؿ .ٛ
 وأحكاميػػاموضػػوعات الفتيػػا  األردنيػػات منػػو الواعظػػات

 كانت اتصااًل شخصيًا أـ جماىيريًا. أسواء 

َََّّّ:أهداف الدراسة
تيػػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أىػػػـ موضػػػوعات       

فػػي الفتيػا ووسػائميا عنػػد الواعظػات والمػػدعوات األردنيػات 
 محافظػػػػة إربػػػػد مػػػػف حيػػػػث االتصػػػػاؿ الشخصػػػػي )الػػػػدروس،
 المحاضػػػػػرات، الػػػػػدورات، النػػػػػدوات(، واالتصػػػػػاؿ الجمػػػػػاىيري

، والتمفػػػػاز، واإلذاعػػػػات، والصػػػػحؼ، لمجػػػػالتوا، )الكتػػػػب
، والخميػػػػػػوي، واليػػػػػػاتؼ األرضػػػػػػي، والمواقػػػػػػ  االلكترونيػػػػػػة

ومػػػػدى تػػػػت ير أسػػػػرة . (... والبريػػػػد االلكترونػػػػي، والفػػػػاكس
 الواعظػػػة عمػػػى عمميػػػا الػػػوعظي، وكػػػذلؾ معرفػػػة أىػػـػ الفقيػػػاء
والػػػػػدعاة األردنيػػػػػيف والعػػػػػرب والمسػػػػػمميف الػػػػػذيف تسػػػػػتفتييـ 

يػػػػي الػػػػذي تعتمػػػػده الواعظػػػػة فػػػػي والمػػػػذىب الفق، الواعظػػػػة
 . إصدار الفتاوى

َََّّّ:ميهج الدراسة
  Quantitativeيعتبر ىذا البحث مف البحوث الكمية      

esearch  الوصػػػفية التحميميػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى األرقػػػػاـ
وقػػػد تػػػـ ، لموصػػػوؿ إلػػػى الحقػػػائؽ واالسػػػتدالالت المطموبػػػة

يػػًا اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي باعتبػػاره جيػػدًا عمم
منظمػػًا يسػػيـ فػػي الحصػػوؿ عمػػى معمومػػات عػػف الظػػاىرة 

لكونػػػو يقػػػـو عمػػػى تحميػػػؿ إجابػػػات أفػػػراد ، محػػػؿ االىتمػػػاـ
 .  ـ بياف األحكاـ الشرعية ليا، عينة الدراسة

َََّّّ:جمتنع الدراسة وعييتها
يتكػػػػػػوف مجتمػػػػػػ  الدراسػػػػػػة مػػػػػػف جميػػػػػػ  الواعظػػػػػػات       

زارة التابعػة لػو ، العامالت في مديرية أوقػاؼ محافظػة إربػد
 األوقػػاؼ والشػػؤوف والمقدسػػات اإلسػػالمية والبػػالغ عػػددىف

 . ( واعظةٜٚ)

   :أداة الدراسة
 تػـػ اسػػتخداـ االسػػػتبانة كػػتداة رئيسػػػة لجمػػ  المعمومػػػات      

َّ: مف الواعظات وقد اشتممت عمى قسميف
 اشػػػتمؿ عمػػػى بيانػػػات شخصػػػية عػػػف المبحو ػػػات القسػػـػ األوؿ:

تماعيػػػػػػػة، مػػػػػػػف حيػػػػػػػث المسػػػػػػػتوى العممػػػػػػػي، والحالػػػػػػػة االج
 والتخصص، والعمر، ومكاف العمؿ الدعوي، والسكف. 

 ( سػػؤااًل موزعػػػًة عمػػػى  مانيػػػةٔٔاشػػػتمؿ عمػػػى ) :القسػـػ ال ػػػاني
 محاور وردت في أىمية الدراسة. 

   :صدق األداة
قػػػػاـ الباح ػػػػاف بعػػػػرض ، لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة      

 االسػػتبانة بعػػد إعػػدادىا فػػي صػػورتيا األوليػػة عمػػى مجموعػػة
، وصػػياغتيا، لمعرفػػة رأييػػف فػػي األسػػئمة، ظػػاتمػػف الواع

واحتوائيػػػا عمػػػى كافػػػػة ، ومػػػدى مالئمتيػػػا لطبيعػػػة عمميػػػػف
المعمومػػػات التػػػي تسػػػيـ فػػػي تحقيػػػؽ اليػػػدؼ المنشػػػود مػػػف 

ضػػافة ، وقػػد تػػـ تعػػديؿ صػػياغة بعػػض الفقػػرات، البحػػث وا 
 . أخرى في ضوء مالحظات ىذه المجموعة

َّوىي:ََّّاملصطلحات اإلجرائية للدراسة
)ذكػػر : أو، (ٖٔ)(الشػػرعي الحكػػـ بيػػاف) :ىببيوىَّالفتبب ( ٔ

أو)الجػواب عمػا يشػكؿ ، (ٗٔ)الحكـ المسػئوؿ عنػو لمسػائؿ(
)اإلجابػػػة التػػػي يحصػػػؿ : أو، (٘ٔ)مػػػف المسػػػائؿ الشػػػرعية(

 . (ٙٔ)عمييا المستفتي مف المفتي في الشؤوف الدينية(
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والسػػػنة النبويػػػة ، القػػػروف الكػػػريـ: ىػػػي مصبببادرَّالفتيبببا ( ٕ
 . القياسو ، واإلجماع، المطيرة

أبػػػرز األمػػػور الدينيػػػة فػػػي : ىػػػي موضبببوعاتَّالفتيبببا ( ٖ
 . الحياة التي تستفتي عنيا النساء

نػػػوع مػػػف أنػػػواع االتصػػػاؿ : ىػػػو التصبببالَّالش صبببي ( ٗ
مػػػف خػػػالؿ ، يكػػػوف وجيػػػًا لوجػػػو بػػػيف المرسػػػؿ والمسػػػتقبؿ

، والػػػػػػػػػػػػػػػػدورات التتىيميػػػػػػػػػػػػػػػػة، والنػػػػػػػػػػػػػػػػدوات، المحاضػػػػػػػػػػػػػػػػرات
 .  (ٚٔ)واالجتماعات

نػػوع مػػف أنػػواع االتصػػاؿ : ىػػو يالتصببالَّالجمبباىيرَّ ( ٘
، يػػػتـ فيػػػو إرسػػػاؿ رسػػػائؿ عمنيػػػة لمجميػػػور عبػػػر الصػػػحؼ

، وشاشػػػػػػػات التمفػػػػػػػاز، واإلذاعػػػػػػػات، والكتػػػػػػػب، والمجػػػػػػػالت
 .  (ٛٔ)واإلنترنت، والخميوي

الموظفػػػػػة الرسػػػػػمية مػػػػػف قبػػػػػؿ وزارة : ىػػػػػي الواعظبببببة ( ٙ
 األوقػػػاؼ والشػػػؤوف والمقدسػػػات اإلسػػػالمية األردنيػػػة، لمقيػػػاـ

فتػػػػاء فػػػػي ، ومحاضػػػػرات، دروس بالعمػػػػؿ الػػػػوعظي مػػػػف وا 
 . الشؤوف الدينية

األشػػػػخاص الػػػػذيف تػػػػولييـ : ىػػػػـ الببببدعارَّالرسببببميون ( ٚ
   الدولة مناصب دينية رسمية، لمقياـ بشؤوف الفتيا وضبطيا.

األشػػػخاص المؤىمػػػوف : ىػػػـ البببدعارَّ يبببرَّالرسبببميين ( ٛ
، لإلجابػػة عمػػا يطػػرح عمػػييـ مػػف النػػاس مػػف مسػػائؿ دينيػػة

، والػػدعاة عبػػر اإلذاعػػة، الجامعػػاتكتسػػاتذة الشػػريعة فػػي 
 .  واإلنترنت، والخميوي، وشاشات التمفاز

تبميػػػػغ ديػػػػف اهلل تعػػػػالى إلػػػػى : ىػػػػو الببببوعظَّوادرشبببباد ( ٜ
ومجػػادلتيـ بػػالتي ، المػػدعويف بالحكمػػة والموعظػػة الحسػػنة

وتقػػويـ ، بيػػدؼ تعميػػؽ اإليمػػاف فػػي نفوسػػيـ، ىػػي أحسػػف
   اىيري.سموكيـ، باستخداـ وسائؿ االتصاؿ الشخصي والجم

الجية الرسمية التي تتبػ  : ىيمديريةَّأوقافَّإربدَّ ( ٓٔ
، والمسئولة عػف األنشػطة الدينيػة، لوزارة األوقاؼ األردنية

 .  ومتابعتيا، وتقييميا، ومراقبتيا

ىػػػػػو:  المفتبببببيَّالعبببببامَّلمممكبببببةَّا ردنيبببببةَّالياشبببببمية ( ٔٔ
الشػػػػخص الػػػػذي يتػػػػولى مسػػػػئولية إدارة شػػػػؤوف دائػػػػرة اإلفتػػػػاء 

 .  (ٜٔ)العمؿ فييا، وتنفيذ السياسة العامة لإلفتاءالعاـ، وسير 

 َّ:ىظرية االتصال على مرحلتني
وىػػػذه النظريػػػة مػػػف ألصػػػؽ النظريػػػات التػػػي توضػػػ        

 كيفيػػة اعتمػػاد الواعظػػات عمػػى وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري
ومف ، مف خالؿ قراءة أو استماع ومشاىدة فتاوى العمماء

. ناسب مػ  أسػئمتيف ـ نقميا إلى جميور المدعوات بما يت
أي أف عمميػػة اتخػػاذ القػػرار بالنسػػبة لممػػدعوات تسػػير فػػي 

 : مرحمتيف
مػف وسػائؿ االتصػاؿ أو اإلعػالـ الجمػاىيري  المرحمةَّا ولب :

 . الواعظات( -إلى قادة الرأي )أصحاب القرار
مػف  مػف قػادة الػرأي إلػى الجميػور المسػتيدؼ المرحمةَّالثانية:

كمػا ىػو مبػيف فػي  عوات(.)المػدقراء ومستمعيف ومشاىديف 
 : الشكؿ المبيف أدناه

 

Copyright Copyright ©© Allyn & Bacon 2003Allyn & Bacon 2003

نظرية االتصال على مرحلتيننظرية االتصال على مرحلتين  

    

((االعالماالعالم))وسائل االتصال وسائل االتصال 

 الجمهور الجمهور

قادة الرايقادة الراي

 
   :الدراسات الشابكة

لػػػػـ يجػػػػد الباح ػػػػاف حسػػػػب عمميمػػػػا واطالعيمػػػػا أف       
أحدًا مف الباح يف أفرد ىذا الموضوع ببحث مسػتقؿ عمػى 

 . النحو الذي قاما بو
طالػب وقد اشتمؿ ىذا البحث عمػى مقدمػة و ال ػة م      

 : وخاتمة وتوصيات وىي
لمحػػة مػػوجزة عػػف قسػػـ الػػوعظ واإلرشػػاد :َّالمطمبب َّا ول

 في مديرية أوقاؼ محافظة إربد. 
لمحػػػة مػػػوجزة عػػػف دائػػػرة اإلفتػػػاء العػػػاـ  :المطمببب َّالثببباني

 . األردنية
 الدراسة الميدانية. :َّالمطم َّالثالث

َّ.َّثمَّال اتمةَّمم صةَّأىمَّنتاَجَّالبحث
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 األول:املطلب
عً قشه الوعظ واإلرشاد يف  حملة موجزة

 مديرية أوقاف حمافظة إربد

(ـ، وىػو نفػس ٜٛٙٔتػـ إنشػاء ىػذه القسػـ فػي عػاـ )      
حيػػث يقػػـو العػػاـ الػػذي اسػػتحد ت فيػػو مديريػػة أوقػػاؼ إربػػد، 

ىػػذا القسػػـ بمتابعػػة عمميػػة الػػوعظ واإلرشػػاد والخطابػػة فػػي 
المسػػػاجد ولقػػػاء الوعػػػاظ والخطبػػػاء، لتكػػػريس مػػػنيج الوسػػػطية 

مػػف خػػػالؿ عتػػداؿ والحكمػػػة فػػي الػػػدعوة إلػػى اهلل تعػػػالى، واال
إيجػػاد قيػػادات واعيػػػة لعمميػػة الػػوعظ واإلرشػػػاد فػػي المجتمػػػ ، 

، مخاطبػػػة النػػػاسوتبصػػػيرىـ بتسػػػاليب الػػػدعوة الحكيمػػػة فػػػي 
، وتفقػيييـ فػي أحكػاـ ديػنيـ الحنيػػؼ، ومعالجػة مشػكالتيـ

وقػػد كػػاف النشػػاط الػػوعظي فػػي ىػػذا القسػػـ مقصػػورًا عمػػى 
(ـ، عنػػدما تػـػ تعيػػيف أوؿ واعظػػة ٖٜٛٔتػػى عػػاـ )الرجػػاؿ ح

 (ـٕٓٔٓفػي المديريػة حتػػى وصػؿ عػدد الواعظػػات فػي عػػاـ )
وعظيػػػػة ( واعظػػػػة، ويتبػػػػ  ليػػػػذا القسػػػـػ سػػػػتة مراكػػػػز ٜٚإلػػػػى )

 : لمنساء ىي
مركػػز عائشػػة أـ المػػؤمنيف رضػػي اهلل عنيػػا ال قػػافي  .ٔ

 . اإلسالمي في مدينة إربد )المركز(

غػػػػرب  - إلسػػػػالميمركػػػػز ذات النطػػػػاقيف ال قػػػػافي ا .ٕ
 . مدينة إربد

لػػواء  - مركػػز خولػػة بنػػت األزور ال قػػافي اإلسػػالمي .ٖ
 . المزار الشمالي

لػػػػػواء  - مركػػػػز فاطمػػػػػة الزىػػػػػراء ال قػػػػػافي اإلسػػػػػالمي .ٗ
 . الطيبة

مركػػز خديجػػة أـ المػػؤمنيف رضػػي اهلل عنيػػا ال قػػافي  .٘
 .  لواء بني كنانة -اإلسالمي

 - ال قػػافي اإلسػػالمي مركػػز زينػػب بنػػت الرسػػوؿ  .ٙ
 .  (ٕٓ)واء بني عبيدل
أنشػػطة االتصػػاؿ َّىػػذا ومػػف الجػػدير بالػػذكر أف أىػػـ      

الشخصي التي قامت بيػا مديريػة أوقػاؼ إربػد خػالؿ عػاـ 
 : ـ لمواعظات ما يتتيٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ

( محاضػػػرة ٕٛفقػػػد عقػػػدت المديريػػػة ):َّالمحاضبببراتَّ(َّٔ
َّ: حوؿ المحاور اآلتية

 . المخدرات. ٖ. اإليدز. ٕ. رسالة عماف. ٔ

فقػد بمػغ عػدد النػدوات التػي عقػدتيا المديريػة :َّندواتال.َّٕ
َّ: ( ندوة تمحورت حوؿ الموضوعات اآلتيةٕٓ)
 . القيػػػػػػػػػػػادة الياشػػػػػػػػػػػمية والشػػػػػػػػػػػرعية الدينيػػػػػػػػػػػة والتاريخيػػػػػػػػػػػة. ٔ
 . الشػػػباب وأدب الحػػػوار.ٖ. الحػػػوار اإلسػػػالمي المسػػػيحي. ٕ
. الشػػػػػػباب ٘. المنظػػػػػػور اإلسػػػػػػالمي لمعنػػػػػػؼ المجتمعػػػػػػي. ٗ

. األخالقيػػػات اإلسػػػالمية لػػػدى ٙ. ومواجيػػػة الغمػػػو والتطػػػرؼ
. الشػباب وقػػيـ ٛ. الشػباب والوسػطية واالعتػداؿ. ٚالشػباب. 

. الشػػباب فػػي مواجيػػة اختطػػاؼ ٜالتسػػام  واحتػػراـ اآلخػػر. 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػديف واحتكػػػػػػػػػػػػػػػػػار الفتػػػػػػػػػػػػػػػػػوى ألغػػػػػػػػػػػػػػػػػراض سياسػػػػػػػػػػػػػػػػػية. 

 .(ٕٔ). الفكر التكفيري مفيومو، معانيو، مخاطرهٓٔ

 املطلب الثاىي

ء العاو األردىيةحملة موجزة عً دائرة اإلفتا
(ٕٕ)َّ

فػي  ُأسست دائرة اإلفتاء في المممكة األردنية الياشػمية      
ـ(، وكانػػػػت منػػػػذ تتسيسػػػػيا تعتمػػػػد فػػػػي الفتػػػػوى ٕٜٔٔ) عػػػػاـ

والػػػػذي كػػػػاف معمػػػػواًل بػػػػو فػػػػي أيػػػػاـ العيػػػػد ، المػػػػذىب الحنفػػػػي
الع مػػػاني، وكػػػاف المفتػػػي ُيجيػػػب النػػػاس عمػػػى أسػػػئمتيـ سػػػواًء 

معػػػػػػػامالت أو األحػػػػػػػواؿ منيػػػػػػػا مػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بالعبػػػػػػػادات أو ال
مفػػػٍت فػػػي الشخصػػػية، وكػػػاف يعػػػّيف إلػػػى جانػػػب كػػػؿ قػػػاٍض 

المػػػدف الكبيػػػرة والصػػػغيرة، ويسػػػتعيف القاضػػػي بػػػالمفتي عمػػػى 
حػػػػؿ المشػػػػػكالت االجتماعيػػػػػة، كمػػػػا أف المفتػػػػػي ُيحيػػػػػؿ إلػػػػػى 
القاضي األمور التي ال تدخؿ تحػت اختصاصػو ممػا يحتػاج 

حتػػى تػـػ إلػػى بينػػات وشػػيود. وبقػػي اإلفتػػاء عمػػى ىػػذا الحػػاؿ 
ـ( ٜٗٗٔ) ممكػػػة عػػػاـمتعيػػػيف الشػػػي  حمػػػزة العربػػػي مفتًيػػػا لم

بػػػػإرادة سػػػػامية، كمػػػػا ُعػػػػيف فػػػػي العػػػػاـ نفسػػػػو الشػػػػي  عبػػػػد اهلل 
العػػػزب مفتًيػػػا لمجػػػيش األردنػػػي. ويشػػػترط فػػػي َمػػػف يعػػػي ف فػػػي 
منصػػػػب المفتػػػػي العػػػػاـ أف يكػػػػوف قػػػػد حصػػػػؿ عمػػػػى شػػػػيادة 

ضػى في العمـو الشرعية الفقيية عمػى األقػؿ، ومالبكالوريوس 
عمػػػى حصػػػولو عمييػػػا مػػػػدة ال تقػػػؿ عػػػف عشػػػريف سػػػػنة، وأف 
تتوافر فيػو القػدرة العمميػة والعمميػة التػي تؤىمػو لمقيػاـ باإلفتػاء، 

 وأف يتمت  بحسف السيرة والسمعة. 
 ـ( صػػدر نظػػاـ األوقػػاؼ اإلسػػالميةٜٙٙٔ) وفػػي عػػاـ      

، واشػػتمؿ الفصػػؿ التاسػػ  منػػو عمػػى تنظػػيـ شػػؤوف اإلفتػػاء
ولػػػذا نػػػص النظػػػاـ ، ط بػػػوزير األوقػػػاؼوكػػػاف المفتػػػي يػػػرتب



 إبراهيه اجلوارىة وإبراهيه أبو عرقوب ...................................................................موضوعات الفتيا ووسائلها 

 391 م2143/ ه 4434 (،/أ2) العدد ،التاسع اجمللد                                               ةــاإلسالمي الدراسات يف األردنية اجمللة

عمػػى أف المفتػػي العػػػاـ يعقػػد باالشػػتراؾ مػػػ  مػػدير الػػػوعظ 
واإلرشػػػػػاد اجتماعػػػػػات دوريػػػػػة لممفتػػػػػيف لتػػػػػوجيييـ وتنظػػػػػيـ 
أعمػػػػػػاليـ؛ وذلػػػػػػؾ ألف المفتػػػػػػيف كػػػػػػانوا يقومػػػػػػوف بػػػػػػالوعظ 

ونظػػػػًرا لظيػػػػور أمػػػػور جديػػػػدة فػػػػي حيػػػػاة . واإلرشػػػاد أيًضػػػػا
دارس الفقييػػػػة فقػػػػد المػػػػواطنيف وتعػػػػدد المسػػػػائؿ وك ػػػػرة المػػػػ

اقتضػػت المصػػمحة صػػدور قػػرار بتشػػكيؿ مجمػػس لإلفتػػاء 
 . برئاسة قاضي القضاة

 إلفتػػػػاءاـ( تػػػػـ اسػػػػتحداث دائػػػػرة ٜٙٛٔ) عػػػػاـوفػػػػي       
لكف بقػي المفتػي مرتبًطػا بػوزير األوقػاؼ والػذي قػد ، العاـ

يكػػػػػوف فػػػػػػي بعػػػػػػض األحيػػػػػاف لػػػػػػيس مػػػػػػف ذوي الدراسػػػػػػات 
 ،مجمػػػس اإلفتػػػاءالشػػػرعية؛ ولػػػذا ظػػػؿ قاضػػػي القضػػػاة يػػػرأس 

 ألف قاضػػي القضػػاة ال بػػد أف يكػػوف مػػؤىاًل تػػتىياًل شػػرعًيا.
ـ( صػدر قػانوف يقضػي باسػتقالؿ دائػرة ٕٙٓٓ) وفي عاـ

اإلفتػػػػاء العػػػػاـ عػػػػف وزارة األوقػػػػاؼ وغيرىػػػػا مػػػػف الجيػػػػات 
ومػػػا يػػػزاؿ العمػػػؿ جارًيػػػا لترتيػػػب شػػػؤوف الفتػػػوى ، الرسػػػمية

 مية،ودعمػػػو بالفقيػػػاء والمتخصصػػػيف بعمػػػـو الشػػػريعة اإلسػػػال
بحيػػث تقسػػـ الواجبػػات فيمػػا بيػػنيـ ويتػػولى كػػؿ قسػػـ رعايػػة 

 . ومعالجة جانب مف جوانب حاجات المجتم 
 وقػػد حػػدد القػػانوف ميػػاـ وواجبػػات الػػدائرة عمػػى النحػػو      
اإلشػػػػراؼ عمػػػػى شػػػػؤوف الفتػػػػوى فػػػػي المممكػػػػة . ٔ: اآلتػػػػي

 . إصػػدار الفتػػوى فػػي الشػػؤوف العامػػة والخاصػػةٕوتنظيميػػا. 
إعػػداد البحػػوث والدراسػػات . ٖ. ىػػذا القػػانوفوفقًػػا ألحكػػاـ 

 اإلسػػالمية الالزمػػة فػػي األمػػور الميمػػة والقضػػايا المسػػتجدة.
إصػػدار مجمػػة عمميػػة دوريػػة متخصصػػة تعنػػى بنشػػر . ٗ

البحػػػوث العمميػػػة المحك مػػػة فػػػي عمػػػـو الشػػػريعة اإلسػػػالمية 
التعػػاوف مػػ  عممػػاء الشػػريعة . ٘. والدراسػػات المتعمقػػة بيػػا
مكػػػػػة وخارجيػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ بشػػػػػؤوف اإلسػػػػػالمية فػػػػػي المم

تقديـ الرأي والمشورة في األمور التي تعرض . ٙ. اإلفتاء
 . عمييا مف أجيزة الدولة

َّ

َّ:ََّّآلية الفتوى وميهجيتها يف الدائرة
فػػػػػبعض ، مػػػػػف المعمػػػػػـو أف الفتػػػػػاوى عمػػػػػى درجػػػػػات      

 المسػػائؿ معػػروؼ حكميػػا لػػدى طػػالب العمػـػ الشػػرعي، يجيػػب
وال يجػػػوز حجػػػر ، لشػػػريعةأي متخصػػػص بتحكػػػاـ ا عنيػػػا

 الفتػػػوى فػػػي األمػػػور العاديػػػة عمػػػى المفتػػػي الرسػػػمي أو دائػػػرة
بػػؿ يجػػوز لكػػؿ مػػف كػػاف فقييًػػا متمكًنػػا أف يجيػػب ، اإلفتػػاء
ال لمػػػػاذا يوجػػػػد فػػػػي األردف كميػػػػات ، ىػػػػذه األسػػػػئمة عػػػػف وا 

كمػػا يوجػػد أجيػػزة . شػػريعة يتخػػرج منيػػا األلػػوؼ كػػؿ عػػاـ
ة فػػػي القػػػوات إفتػػػاء أخػػػرى تتػػػولى نشػػػر ال قافػػػة اإلسػػػالمي

المسمحة، واألمف العػاـ والػدفاع المػدني، وليػا األ ػر الحميػد 
 فػػي أخػػالؽ العسػػكرييف ديني ػػا ممػػا يػػنعكس عمػػى حسػػف أدائيػـػ

خالص  . لواجباتيـ بتمانة وا 
، وأما المسائؿ التي تعرض عمى دائرة اإلفتاء العػاـ      

، المفتػي إذا عمػـ الجػواب عنيافمنيا مسائؿ عادية يجيب 
مسػػػػػائؿ أك ػػػػػر صػػػػػعوبة تجتمػػػػػ  ليػػػػػا لجنػػػػػة فتػػػػػوى  وىنػػػػاؾ

مصغرة في دائرة اإلفتاء لتخرج بعد ذلؾ بالحكـ الصحي  
وىنػػػػػػاؾ قضػػػػػػايا أك ػػػػػػر تعقيػػػػػػًدا ىػػػػػػي مػػػػػػػف . فػػػػػػي نظػػػػػػرىـ

وىػػػذه القضػػػايا تػػػتمخص فػػػي ، اختصػػػاص مجمػػػس اإلفتػػػاء
القضػػايا المسػػتجدة التػػي تحتػػاج إلػػى : األوؿ:  ال ػػة أمػػور

إلػػػػى المجمػػػػس مػػػػف  القضػػػػايا التػػػػي تػػػػرد: ال ػػػػاني. اجتيػػػػاد
القضػػػايا العامػػػة : ال الػػػث. المؤسسػػػات والجيػػػات الرسػػػمية
 . التي تيـ المجتم  بشكؿ عاـ

فػإف ، أما عف ولية إصػدار الفتػوى فػي دائػرة اإلفتػاء      
ومػف ، الدائرة تقـو بعدة مياـ ولكؿ ميمة ولية خاصػة بيػا

 : ىذه المياـ
ـ حيػػػث يػػػتَّأوًل:َّالفتببباوىَّالشبببرعيةَّالم تصبببةَّببببالط  :

بحيػػػػث ال يطمػػػػ  عمػػػػى الفتػػػػوى  -وبسػػػػرية تامػػػػة-التعامػػػػؿ 
 . وحي ياتيا إال الزوجاف والمفتي المختص فقط

إذا كػػاف ثانًيببا:َّالفتبباوىَّالشببرعيةَّ يببرَّالم تصببةَّبببالط  :َّ
السػػػؤاؿ شػػػفيي ا يػػػتـ تحويمػػػو إلػػػى أحػػػد المفتػػػيف مباشػػػرة. وأمػػػا إذا 

ص كاف السؤاؿ مكتوًبػا يقػـو المسػتفتي بتعبئػة النمػوذج المخصػ
لمفتػػػػوى الشػػػػرعية المكتوبػػػػة،  ػػػـػ يػػػػتـ تحويػػػػؿ السػػػػؤاؿ إلػػػػى أحػػػػد 
البػػاح يف فػػي الػػدائرة الػػذي يقػػـو بإعػػداد الجػػواب مػػدع ًما باألدلػػة 
وأقواؿ الفقياء،  ـ يعػرض عمػى لجنػة مشػك مة ليػذه الغايػة وبعػد 
إقػػراره مػػف قبػػؿ المجنػػة يػػتـ عرضػػو عمػػى سػػماحة المفتػػي العػػاـ 

مناسػػػًبا، ومػػػف  ػػـػ االتصػػػاؿ  إلقػػػراره أو تعديمػػػو حسػػػب مػػػا يػػػراه
خباره بالفتوى.  َّبالمستفتي وا 
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حيػػث يقػػـو ثالثًببا:َّالفتببوىَّالشببرعيةَّعببنَّطريبب َّاليبباتف:َّ
المسػػػتفتي باالتصػػػاؿ بالػػػدائرة لعػػػرض السػػػؤاؿ ومػػػف  ػػػـ يػػػتـ 
تحويمػػػػػػو إلػػػػػػى أحػػػػػػد المفتػػػػػػيف الػػػػػػذي بػػػػػػدوره يسػػػػػػتم  لسػػػػػػؤاؿ 
المسػػػػتفتي وجميػػػػ  حي ياتػػػػو ويقػػػػـو باتخػػػػاذ أحػػػػد اإلجػػػػراءات 

مػػػا أف يجيػػػب المسػػػتفتي عمػػػى سػػػؤالو مباشػػػرة: إذا : إاآلتيػػػة
كػػاف السػػؤاؿ ممػػا يك ػػر السػػؤاؿ عنػػو وال يحتػػاج إلػػى بحػػث 
مػػػا أف يطمػػػب مػػػف المسػػػتفتي الحضػػػور  ومدارسػػػة فقييػػػة. وا 
شخصػػػي ا إلػػػى الػػػدائرة: إذا كػػػاف السػػػؤاؿ بحاجػػػة إلػػػى زيػػػادة 
ػػػا  إيضػػػاح أو بحاجػػػة إلػػػى مدارسػػػة وبحػػػث، أو كػػػاف مختص 

ال يجػػػاب عمييػػا عػػف طريػػؽ اليػػػاتؼ بفتػػاوى الطػػالؽ التػػي 
لمػػا ليػػا مػػف خصوصػػية، أو تعمػػؽ بمسػػائؿ النػػزاع المػػالي. 
ما أف يطمػب مػف المسػتفتي تقػديـ السػؤاؿ بشػكؿ مكتػوب،  وا 
رسالو لتتـ دراستو وفؽ وليػة األسػئمة المكتوبػة المػارة ونفًػا.  وا 
مػػا أف يتوقػػؼ المفتػػي عػػف الفتػػوى ويطمػػب مػػف المسػػتفتي  وا 

ه المفتػػػي وذلػػػؾ لدراسػػػة المسػػػتلة االتصػػػاؿ فػػػي وقػػػت يحػػػدد
وبح يػػػا بالمشػػػورة مػػػ  المفتػػػيف اآلخػػػريف، وبػػػاطالع سػػػماحة 
المفتػػػػػي العػػػػػاـ، وذلػػػػػؾ حتػػػػػى ال يعطػػػػػى المسػػػػػتفتي حكًمػػػػػا 
متسػػرًعا دوف أف يكػػوف مبني ػػا عمػػى دراسػػة واعيػػة ومعمقػػػة؛ 
فػػػػدائرة اإلفتػػػػاء تسػػػػعى ألف تكػػػػوف جميػػػػ  الفتػػػػاوى الصػػػػادرة 

 ـ اهلل تعالى. عنيا مو قة حتى تبرأ الذمة أما
تعاقػػدت :َّرابًعببا:َّالسببتفتا َّعببنَّطريبب َّالرسبباَلَّالقصببيرر

 الػػدائرة مػػ  بعػػض شػػركات االتصػػاؿ لتقػػديـ خدمػػة االسػػتفتاء
إضػػػػػافة إلػػػػػى ، عبػػػػػر الرسػػػػػائؿ القصػػػػػيرة لميواتػػػػػؼ النقالػػػػػة

إمكانيػػة اإلرسػػاؿ عػػف طريػػؽ خػػدمات الحكومػػة اإللكترونيػػة، 
 . ىذه األسئمة عفويتـ اإلجابة 

تسػػػتقبؿ َّ:تفتا َّعببببرَّالموقبببتَّادلكترونبببي:َّالسببب امسببباًَّ
وتػػػػتـ ، الػػػػدائرة يومي ػػػػا األسػػػػئمة الػػػػواردة عمػػػػى ىػػػػذا الموقػػػػ 

، مػػف خػػالؿ لجنػػة متخصصػػة مػػف المفتػػيف يػػاناإلجابػػة ع
ويعػػػػػدوف األجوبػػػػػة ، يولػػػػػوف ىػػػػػذه األسػػػػػئمة عنايػػػػػة خاصػػػػػة

 ـ يتـ عرضيا عمػى سػماحة المفتػي العػاـ ، العممية عمييا
 ػػـ تنشػػر عمػػى صػػفحات ، امباشػػرة ليقرىػػا أو يعػػدؿ عمييػػ

َّ.  ػالموق

تعتمػػػد دائػػػرُة اإلفتػػػاء العػػػاـ :َّالمبببذى َّالمعتمبببدَّفبببيَّالفتبببوى
 ألنػو المػذىب ؛المذىَب الشافعي في الفتوى مػف حيػث األصػؿ

األك ػػر انتشػػارًا فػػي األردف، مػػ  االسػػتفادة مػػف أقػػواؿ الفقيػػاء 
اآلخػػػػريف واعتمادىػػػػا فػػػػي الفتػػػػوى فػػػػي بعػػػػض المسػػػػائؿ بعػػػػد 

مداولػػػة الػػػرأي مػػػ  سػػػماحة المفتػػػي العػػػاـ، التػػػدارس والبحػػػث و 
ويكػػػػػوف ذلػػػػػؾ فػػػػػي المسػػػػػائؿ التػػػػػي يعسػػػػػر تطبيػػػػػؽ المػػػػػذىب 
الشافعي فييا أو كاف فػي تطبيقػو حػرج شػديد، وليػذا االنتقػاؿ 
. وأمػػا  ضػػوابط وقواعػػد شػػرعية مسػػتمدة مػػف كػػالـ أىػػؿ العمػـػ
فػػػػي قضػػػػايا األحػػػػواؿ الشخصػػػػية فػػػػإف الػػػػدائرة تعتمػػػػد قػػػػانوف 

وذلػؾ  ؛ي في الفتوى وال تخػرج عنػواألحواؿ الشخصية األردن
حتػػى ال يحػػدث تضػػارب بػػيف اإلفتػػاء والقضػػاء الشػػرعي فػػي 

 مجممو متخوذ مف المذىب الحنفي. المممكة، والقانوف في 
وأمػػػػا بخصػػػػوص إلزاميػػػػة الفتػػػػوى فػػػػإف الفتػػػػوى كمػػػػا       

والمفتػػي وظيفتػػو أف ، وضػػحنا ىػػي اإلخبػػار بحكػػـ اهلل 
، عواقػػػػب مخالفتػػػػويبػػػػيف الحكػػػػـ الشػػػػرعي وأف يحػػػػذر مػػػػف 

ولػػػيس وردىػػػا، أويتػػػرؾ لممسػػػتفتي الخيػػػار فػػػي قبػػػوؿ الفتػػػوى 
لممفتػػػي سػػػمطة فػػػي إجبػػػار أحػػػد عمػػػى قبػػػوؿ فتػػػوى مػػػا أو 

وأمػػػػا إلزاميػػػػة ، فػػػػالمفتي وظيفتػػػو توجيييػػػػة إرشػػػادية، ردىػػػا
العمػػػؿ بمضػػػمونيا فيػػػو أمػػػر راجػػػ  إلػػػى تقػػػوى المسػػػتفتي 
 وأمانتػػو، ومػػف ىنػػا يختمػػؼ حكػػـ الفتػػوى عػػف حكػػـ القضػػاء؛

 . بينما القضاء ممِزـ، فالفتوى غير ممِزمة

َّ:ََّّالدراسة امليداىية

َّ:ََّّ صاَصَّالعينةَّوأبرزَّمحتوياتيا:َّأولًَّ
قػػػاـ الباح ػػػاف بتصػػػميـ اسػػػتبانة تيػػػدؼ إلػػػى معرفػػػة       

موضوعات الفتيا ووسائميا عنػد الواعظػات األردنيػات فػي 
مػػػػػف خػػػػػالؿ  -دراسػػػػػة فقييػػػػػة إعالميػػػػػة –محافظػػػػػة إربػػػػػد 

( ٜٚ) والبػػالغ عػػددىف، ظػػات المحافظػةتوزيعيػا عمػػى واع
وكانػػػت أبػػػزر النتػػػائج التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا ، واعظػػػة

 : عمى النحو اآلتي
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َّ(ٔالجدولَّرقمَّ)
َّتوزيتَّأفرادَّعينةَّالدراسةَّعم َّالمتغيراتَّالش صية

َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّالمستوىَّالمتغير

 المستوى التعميمي

 ٓ.ٔ ٔ توجييي
 ٛ.ٕ٘ ٕ٘ دبموـ
 ٓ.ٚٙ ٘ٙ يوسبكالور 

 ٔ.ٗ ٗ ماجستير
  ٔ.ٕ ٕ دكتوراه

 الحالة االجتماعية
 ٛ.ٕٜ ٜٓ متزوجة
  ٕ.ٚ ٚ عزباء

 التخصص
 ٚ.ٜٓ ٛٛ عمـو شرعية
 ٔ.ٗ ٗ قضاء شرعي
  ٕ.٘ ٘ تربية إسالمية

 العمر

 ٕ.٘ ٘ سنة ٕ٘ -ٕٓ
 ٕ.ٜٖ ٖٛ سنة ٖٔ -ٕٙ
 ٔ.ٖٚ ٖٙ سنة ٖٚ -ٕٖ
 ٘.ٚٔ ٚٔ سنة ٖٗ-ٖٛ
  ٓ.ٔ ٔ سنة ٜٗ-ٗٗ

 مكاف العمؿ الدعوي

 ٔ.ٔٚ ٜٙ إربد )المركز(
 ٕ.ٚ ٚ لواء بني عبيد
 ٕ.ٚ ٚ لواء الطيبة

 ٔ.ٗ ٗ لواء المزار الشمالي
 ٕ.٘ ٘ كفريوبا )غرب إربد(
 ٕ.٘ ٘ لواء بني كنانة

 مكاف السكف

 ٖ.ٗٗ ٖٗ إربد )المركز(
 ٙ.ٜٔ ٜٔ لواء بني عبيد
 ٗ.ٕٔ ٕٔ لواء بني كنانة
 ٕ.ٚ ٚ لواء الوسطية
 ٕ.٘ ٘ لواء الطيبة

 ٕ.ٚ ٚ لواء المزار الشمالي
  ٔ.ٗ ٗ )غرب إربد( كفريوبا

 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
 

 ( يتضػػ ٔىػػذا ومػػف خػػالؿ النظػػر فػػي الجػػدوؿ رقػـػ )      
 : لنا ما يتتي

بمغػػػت أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة لتوزيػػػ  أفػػػراد العينػػػة تبعػػػًا :َّأولًَّ
 %( لممسػػتوى التعميمػػيٓ.ٚٙ) لمتغيػػر المسػػتوى التعميمػػي

 (، بينمػػػا بمغػػػت أدنػػػى نسػػػبة٘ٙ)بكػػػالوريوس(، وبتكػػػرار بمػػػغ )

وبتكػػػرار ، )تػػػوجييي( %( لممسػػػتوى التعميمػػػيٓ.ٔ) مئويػػػة
وىػذا يعنػي أف الغالبيػة السػاحقة مػف الواعظػات ، (ٔ) بمغ

عمػػى درجػػة مػػف العمػػـ الػػذي يمكػػنيف مػػف القيػػاـ بػػواجبيف 
  .في الفتيا والدعوة عمى أكمؿ وجو

 لمتغير لتوزي  أفراد العينة تبعاً  النسبة المئوية بمغت:َّثانياًَّ
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 %( لمحالػػة االجتماعيػػة )متزوجػػة(،ٛ.ٕٜالحالػػة االجتماعيػػة )
%( ٕ.ٚ(، بينمػػا بمغػػػت أدنػػى نسػػػبة مئويػػػة )ٜٓ) وبتكػػرار بمػػػغ

 . (ٚ) وبتكرار بمغ، )عزباء( لمحالة االجتماعية

العينػػة تبعػػًا بمغػػت أعمػػى نسػػبة مئويػػة لتوزيػػ  أفػػراد :َّثالثبباًَّ
 %( لتخصػػػػص )عمػػػػـو شػػػػرعية(،ٚ.ٜٓلمتغيػػػػر التخصػػػػص )

 %(ٔ.ٗ(، بينمػػا بمغػػػت أدنػػى نسػػػبة مئويػػػة )ٛٛوبتكػػرار بمػػػغ )
 . (ٗ) وبتكرار بمغ، )قضاء شرعي( لتخصص

بمغػػت أعمػػى نسػػبة مئويػػة لتوزيػػ  أفػػراد العينػػة تبعػػًا :َّرابعبباًَّ
، سػنة( ٖٔ-ٕٙ) %( لمفئة العمريةٕ.ٜٖ) لمتغير العمر

 %(ٓ.ٔ(، بينمػػا بمغػػػت أدنػػى نسػػػبة مئويػػػة )ٖٛمػػػغ )وبتكػػرار ب
 . (ٔ) وبتكرار بمغ، سنة( ٜٗ-ٗٗ) لمفئة العمرية

تبعػًا بمغت أعمى نسػبة مئويػة لتوزيػ  أفػراد العينػة :َّ امساًَّ
 -%( لمكػػػػػػاف العمػػػػػػؿ )إربػػػػػػدٔ.ٔٚلمتغيػػػػػػر مكػػػػػػاف العمػػػػػػؿ )
 (، بينمػػػا بمغػػػت أدنػػػى نسػػػبة مئويػػػةٜٙالمركػػػز(، وبتكػػػرار بمػػػغ )

وبتكػػرار ، )لػػواء المػػزار الشػػمالي( لعمػػؿ%( لمكػػاف أ.ٗ)
 . (ٗ) بمغ

تبعػًا بمغت أعمى نسػبة مئويػة لتوزيػ  أفػراد العينػة :َّسادساًَّ
 -%( لمكػػػػػاف السػػػػػكف )إربػػػػػدٖ.ٗٗلمتغيػػػػػر مكػػػػػاف السػػػػػكف )
 (، بينمػػػا بمغػػػت أدنػػػى نسػػػبة مئويػػػةٖٗالمركػػػز(، وبتكػػػرار بمػػػغ )

 . (ٗ) وبتكرار بمغ، )كفريوبا( %( لمكاف السكفٔ.ٗ)

َّ:َّأسَمةَّالدراسةَّونتاَجَّادجابةَّعمييا:َّثانياًَّ
َّ:َّمباَّالموضبوعاتَّالفقييبةَّالتببيَّتركبزَّعمييباَّالواعظبباتٔس

َّا ردنياتَّفيَّادفتا َّوالدعور؟َّ
 ىػػذا السػػؤاؿ تػـػ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي عػػفلإلجابػػة       

الترتيبػػػػػي إلجابػػػػػات جميػػػػػ  أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة لمعرفػػػػػة 
عظػػػػػػػات الموضػػػػػػػوعات الفقييػػػػػػػة التػػػػػػػي تركػػػػػػػز عمييػػػػػػػا الوا

، األردنيػػػات فػػػي اإلفتػػػاء والػػػدعوة بترتيبيػػػا حسػػػب أىميتيػػػا
 : ( يوض  ذلؾٕوالجدوؿ رقـ )

َّ

َّ(ٕالجدولَّرقمَّ)
َّترتي َّالموضوعاتَّالفقييةَّالتيَّتركزَّعميياَّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّادفتا َّوالدعورَّحس َّأىميتيا

الر
َّالرتبةَّالمتوسطَّالحسابيَّالترتيبيَّادجابةَّقم

 ٔ ٘ٚ.ٔ فقو العبادات ٔ

 ٕ ٕٙ.ٕ فقو الدعوة ٕ

 ٗ ٕٔ.ٖ فقو المعامالت ٖ
 ٖ ٜٓ.ٕ فقو األحواؿ الشخصية )األسرة والنفقة واإلرث والزواج والطالؽ( ٗ
 ٘  ٗ٘.ٗ فقو الجياد بتنواعو ٘

 

( أف أك ػػر الموضػػوعات ٕيظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ )      
األردنيػات فػي اإلفتػاء الفقيية التػي تركػز عمييػا الواعظػات 

عوة، ىػػػو )فقػػو العبػػػادات( بحصػػولو عمػػػى أدنػػى متوسػػػط والػػد
يكػػػػوف فػػػػي  ومػػػػف  ػػػػـ  (، ٘ٚ.ٔحسػػػػابي ترتيبػػػػي حيػػػػث بمػػػػغ )

)فقػو  يميػو فػي المرتبػة ال انيػة موضػوعات، المرتبة األولػى
 ػػػػػػـ ، (ٕٙ.ٕ) الػػػػػػدعوة( بمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي ترتيبػػػػػػي بمػػػػػػغ

فقػػو األحػػواؿ الشخصػػية( فػػي المرتبػػة ال ال ػػة ) موضػػوعات
  ػػػـ موضػػػػوعات، (ٜٓ.ٕ) بمػػػػغبمتوسػػػط حسػػػػابي ترتيبػػػي 

)فقػػػو المعػػػامالت( فػػػي المرتبػػػة الرابعػػػة بمتوسػػػط حسػػػابي 

بتنواعو( )فقو الجياد   ـ موضوعات، (ٕٔ.ٖ) ترتيبي بمغ
 ترتيبػػي بمػػغ فػػي المرتبػػة الخامسػػة واألخيػػرة بمتوسػػط حسػػابي

(ٗ.٘ٗ) . 
واألسػػػػػػباب الرئيسػػػػػػة وراء احػػػػػػتالؿ فقػػػػػػو العبػػػػػػادات       

 : المرتبة األولى ىي
 عبػػادات أصػػاًل كانػػت أوؿ مػػا خاطػػب بػػو األنبيػػاءأف ال .ٔ

ببٍةَّر ُسببوًلَّأقػواميـ، قػاؿ تعػالى:  َُّأم  َوَلَقببْدََّبَعثَْنباَِّفببيَُّكبلِّ
، [ٖٙ]النحػػػؿ: َواْجَتِنُببببوْاَّالط ببباُ وتَََّّأِنَّاْعُببببُدوْاَّالّمبببوََّ
غيرىػػا  عمػى الفقػو كتػب سػائر فػي تقػدموألىميتيػا فقػد 
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حاجة النػاس مف أحكاـ الديف اإلسالمي، وذلؾ لعمـو 
 . إلييا

 اؿػقػػ، أجميػػا مػػف اهلل خمقنػػا التػػي الغايػػة ىػػي العبػػادة أف .ٕ
ْنبببَسََّّاْلِجبببن َََّّ َمْقبببتَََّّوَمبببا: الىػتعػػػ  ُدونَّبِلَيْعُببببَِّإل َََّّوادِْ

 . [ٙ٘]الذاريات: 
أف العبػػػادات تػػػرتبط ارتباطػػػًا و يقػػػًا بحيػػػاة المسػػػمميف  .ٖ

 . وأشخاصاً ، ومكاناً ، زماناً 

 و العبػد إلػى اهلل جػؿ وعػال،أنيا مف أعظـػ مػا يتقػرب بػ .ٗ
فيي مف أيسر وأوس  وأجؿ الطاعات التي يناؿ بيا 

ومػػػػا تقػػػػرب إلػػػػّي : )لقولػػػػو ، العبػػػػد محبػػػػة اهلل 
 عبػػدي بشػػيء أحػػب إلػػّي ممػػا افترضػػتو عميػػو، وال يػػزاؿ

 ِخػػاَلؼَ  الَ و . (ٖٕ)(... عبػػدي يتقػػرب إلػػّي حتػػى أحبػػو
 . (ٕٗ)الن ْفؿ فَ مِ  َأْفَضؿ اْلَفْرَض  َأف   ِفي اْلُفَقَياءِ  َبْيفَ 

أنيػػا تشػػكؿ معظػػـ األركػػاف التػػي يقػػـو عمييػػا الػػديف  .٘
 : )بنػػي اإلسػػالـاإلسػػالمي الحنيػػؼ، مصػػداقًا لقولػػو 

وأف محمػػدًا ، شػػيادة أف ال إلػػو إال اهلل: عمػػى خمػػس
يتػػػػػػاء الزكػػػػػػاة قػػػػػػاـ الصػػػػػػالة وا  وصػػػػػػـو ، رسػػػػػػوؿ اهلل وا 

 . (ٕ٘)وحج البيت مف استطاع إليو سبياًل(، رمضاف
 تعمقيػػال، ياأشػػرفو الخمػػؽ  مقامػػات أعمػػى العبوديػػة أف .ٙ

:  رسػػولو عمػػىتنػػًاً  مم  نػػاؤه جػػؿ فقػػاؿ، بالخػػالؽ
ََّّاْلَحببرَامََّّاْلَمْسببِجدََِِّّمببنَََّّلببْيً ََِّّبَعْبببِدهَََِّّأْسببَرىَّال ببِذيَُّسببْبَحان

َِّمبنََِّّلُنِرَيبوَََُّّحْوَلبوَََُّّباَرْكَنباَّال ِذيَّاْ َْقَص َّاْلَمْسِجدََِِّّإَل 
 وقػػاؿ، [ٔ]اإلسػراء: اْلَبِصببيرََّّتَُّالس ببِميَُّىببوََِّّإن ببوَّآَياِتَنببا
لَََّّال ببِذيَّتََببباَر ََّوعػػال:  جػػؿ َِّدهَِّبَعْببببََّعَمبب َّاْلُفْرَقببانَََّّنببز 

: تعػػػالى وقػػػاؿ، [ٔ]الفرقػػػاف: َنبببِذيًراَِّلْمَعببباَلِمينََِّّلَيُكبببونَّ
 َأْوَحبب ََّمبباََّعْبببِدهََِِّّإَلبب ََّفببَوْوَح :سػػمى لػػذا، [ٓٔ]الػػنجـ 
 وأعالىػػػػػا مقاماتػػػػػو أشػػػػػرؼ فػػػػػي  اً محمػػػػػد  اهلل

 .  (ٕٙ)بالعبودية

 ليذا فإف الواعظة تحرص أشد الحرص عمى بياف      
السيما المستجد منيا ، األحكاـ الفقيية المتعمقة بالعبادات

ألف  ؛حتى تكوف العبادة صحيحًة ومقبولًة عند اهلل تعالى
فال يعبد اهلل تعالى إال بما شرع ، ، مبناىا عمى التوقيؼ

الصريحة الصحيحة   لنا في كتابو العزيز وسنة رسولو
 في األصؿ، قاؿ الرممي: )مف غير زيادة أو نقصاف

وقاؿ ابف ، (ٕٚ)عمييا(فال يص  الزيادة  التوقيؼ العبادات
 ال ِتي اْلِعَباَداتِ  َأف   َنْعَمـُ  الش ِريَعةِ  ُأُصوؿِ  َفِباْسِتْقَراءِ ): تيمية
 . (ٕٛ)(ِبالش ْرعِ  الإ اػِبيَ  ْمرُ اأْلَ  َيْ ُبتُ  اَل  اػَأَحب يَ  َأوْ  الم وُ  اػَأْوَجَبيَ 
وأمػػػػا األسػػػػباب الرئيسػػػػة وراء احػػػػتالؿ فقػػػػو الػػػػدعوة       

 : المرتبة ال انية فيي
أف الػػدعوة إلػػى اهلل تعػػالى ىػػي عمػػؿ األنبيػػاء والمرسػػميف  -ٔ

َسبِبيِميَّأَْدُعبوَّإَِلب ََُّّقْلََّىبِذهَِّعمييـ السالـ، قاؿ تعػالى: 
، [ٛٓٔ]يوسػػػػؼ: ت َبَعِنببببيالّمبببِوََّعَمبببب ََّبِصببببيرٍَرَّأََنببببْاََّوَمببببِنَّا

والواعظػػة بعمميػػا الػػوعظي ىػػي وري ػػة األنبيػػاء فػػي العمػـػ 
: )العممػػاء ور ػػة األنبيػػػاء. . . والعمػػؿ مصػػداقًا لقولػػػو 

نمػػا ور ػػوا العمػـػ فمػػف أخػػذه أخػػذ بحػػظ وافػػر( ، فيػػي (ٜٕ)وا 
 تتخذ مكانيـ في نشر الديف. 

أف الػػدعوة إلػػى اهلل تعػػالى ىػػي أحسػػف القػػوؿ وأفضػػمو،  -ٕ
َوَمْنََّأْحَسُنََّقبْوًلَّمِّم بنََّدَعباَِّإَلب َّالم بِوَّ: لىقاؿ تعا

]فصػػمت: ِإن ِنببيَِّمببَنَّاْلُمْسببِمِمينَََّّوَعِمببَلََّصبباِلًحاََّوَقببالََّ
ولمػػػا كانػػػت الػػػدعوة إلػػػى اهلل تعػػػالى موصػػػوفة ، [ٖٖ

فػػػػإف الواعظػػػػة ، بتجمػػػػؿ األوصػػػػاؼ مػػػػف الحػػػػؽ 
 . تحرص أف تناؿ ىذا الشرؼ العظيـ ألنيا داعية

في ىداية الغير لما في ذلػؾ مػف األجػر طم  الواعظة  -ٖ
: )ألف العظيـ وال واب الجزيؿ عنػد اهلل تعػالى، قػاؿ 

، (ٖٓ)ييػػػدي اهلل بػػػؾ رجػػػاًل خيػػػر لػػػؾ مػػػف حمػػػر الػػػنعـ(
إف اهلل ومالئكتػػو وأىػػؿ السػػموات واألرض : )وقولػػو 

فػػػي البحػػػر يصػػػموف حتػػػى النممػػػة فػػػي جحرىػػػا والحيتػػػاف 
 دؿ مػػػػف):  وقولػػػػو، (ٖٔ)عمػػػػى معمػػػـػ النػػػػاس الخيػػػػر(

 . (ٕٖ)(فاعمو أجر م ؿ فمو خير عمى
 ليذا فػإف الواعظػة ومػف خػالؿ دعوتيػا لم يالتيػا مػف      

النسػػػػاء تكػػػػوف حريصػػػػة عمػػػػى اسػػػػتمالة قمػػػػوبيف وعقػػػػوليف 
اللتػػزاـ تعػػػاليـ اإلسػػالـ قػػػواًل ، بالحكمػػة والموعظػػة الحسػػػنة

ََّربِّبببب ََََّّسببببِبيلََِّّإَلبببب َّاْدعَُّ: وعمػػػػاًل مسػػػػتنيرة بقولػػػػو تعػػػػالى
 َأْحَسببنَِّىببيَََِّّبببال ِتيََّوَجبباِدْلُيمََّّْاْلَحَسببَنةَََِّّواْلَمْوِعَظببةََِّّةَِِّباْلِحْكَمبب
 . (ٖٖ))إف مف البياف لسحرا(: وقولو ، [ٕ٘ٔ]النحؿ: 
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وأمػػػا األسػػػباب الرئيسػػػة وراء احػػػتالؿ فقػػػو األحػػػواؿ       
والطػػػػالؽ( ، الػػػػزواج، اإلرث، النفقػػػػة، )األسػػػػرة الشخصػػػػية

 : المرتبة ال ال ة ىي
 س كيػػػاف الفػػػرد خاصػػػًة، والمجتمػػػ أف األسػػػرة ىػػػي أسػػػا .ٔ

عامًة، فيي كالخمية لبدف اإلنساف، فػإذا صػم  األصػؿ 
ذا فسػػػد األصػػػؿ فسػػػد  )األسػػرة( صػػػم  الفػػػرع )الفػػرد(، وا 

: )مػػا مػػف مولػػود إال الفػػرع، ألف الفػػرد بتصػػمو، قػػاؿ 
يولػػػػػػػد عمػػػػػػػى الفطػػػػػػػرة فػػػػػػػتبواه ييودانػػػػػػػو أو ينصػػػػػػػرانو أو 

أوالدىمػػػا  ، فالوالػػػداف ىمػػػا المسػػػئوالف عػػػف(ٖٗ)يمجسػػػانو(
ليػذا قػاؿ ، ألنيػـ أمانػة فػي عنقييمػا ؛أماـ اهلل تعالى

ََّوَأْىِمببيُكمَََّّْأْنُفَسبُكمََّّْقُببواَّآَمُنبواَّال بِذينَََّّأيَُّيبباََّيبا: تعػالى
)الرجػػػؿ راع فػػػي أىمػػػو : وقػػػاؿ ، [ٙ]التحػػػريـ: َنببباًرا

ومسػػػئوؿ عػػػف رعيتػػػو، والمػػػرأة راعيػػػة فػػػي بيػػػت زوجيػػػا 
 . (ٖ٘)وىي مسئولة عف رعيتو(

ا النفقػػػػة ىػػػػي أك ػػػػر القضػػػػايا انتشػػػػارًا فػػػػي أف قضػػػػاي .ٕ
وذلػػػػؾ بسػػػػبب تقصػػػػير ، المحػػػػاكـ الشػػػػرعية األردنيػػػػة

طائفػػػة ليسػػػت قميمػػػة مػػػف الرجػػػاؿ عػػػف القيػػػاـ بواجػػػب 
 النفقػػػة اتجػػػاه أسػػػرىـ عامػػػًة، وزوجػػػاتيـ خاصػػػًة، والػػػذي
أوجبتػػػو الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية الغػػػػراء عمػػػػى الرجػػػػاؿ بقولػػػػو 

ََّوعَمببببب َّاْلَمْولُببببببوِدََّلبببببُوَِّرزَّْتعػػػػػالى:  ََّوِكْسببببببَوتُُين  ُقُيببببببن 
َّلينػػد بنػػت عتبػػة لمػػا ، وقولػػو [ٖٕٕ]البقػػرة: ِببباْلَمْعُروفَّ

ََّشػػػِحي ٌ  َرُجػػػؿٌ  ُسػػػْفَيافَ  أََبػػػا ِإف   الم ػػػوِ  َرُسػػػوؿَ  َيػػػالػػػو:  قَالَػػػتْ 
 وُ ػِمْنػػػ َأَخػػػْذتُ  َمػػػا الإِ  َوَولَػػػِدي َيْكِفينِػػػي َمػػػا ُيْعِطينِػػػي َولَػػػْيَس 
 َوَولَػػػػػػَدؾِ  َيْكِفيػػػػػػؾِ  َمػػػػػػا ُخػػػػػػِذي): فقػػػػػػاؿ، َيْعمَػػػػػػـُ  ال َوُىػػػػػػوَ 

 النسػػػاء فػػػي اهلل فػػػاتقوا): وقولػػػو ، (ٖٙ)(بِػػػاْلَمْعُروؼِ 
 بكممػػػة فػػروجيف واسػػػتحممتـ اهلل بتمػػاف أخػػػذتموىف فػػإنكـ
 إفػفػ وػتكرىونػ أحػدا فرشكـ يوطئف ال أف عمييف ولكـ اهلل

 عمػػيكـ وليػػف مبػػرح غيػػر ضػػربا فاضػػربوىف ذلػػؾ فعمػػف
مػا كػاف  قػة. فخيػر النف(ٖٚ)(بػالمعروؼ وكسػوتيف رزقيف

)أفضػػؿ دينػار ينفقػػو : عمػى األىػؿ والعيػػاؿ لقولػو 
 . (ٖٛ)الرجؿ دينار ينفقو عمى عيالو(

انتشار ظاىرة حرماف النساء مف حقيف الشرعي في  .ٖ
ُيوِصيُكُمَّ: الميراث الذي أوصى اهلل تعالى بو بقولػو

 ]النسػػػاء: الّمبببُوَِّفبببيََّأْوَلِدُكبببْمَِّلمبببذ َكِرَِّمْثبببُلََّحبببظَِّّاُ نثََيبببْينَّ
ٔٔ] . 

انتشػػار ظػػاىرة الطػػالؽ بػػيف األزواج فػػي ىػػذه األيػػاـ  .ٗ
وألتفو األسباب والذي مف شتنو أف يؤدي إلػى تفكػؾ 

ـ  ، وضػػػػػياع األوالد، األسػػػػػر ىػػػػػدـ المجتمػػػػػ   ومػػػػػف  ػػػػػ
 . وتفرقو

تػػػرى الواعظػػػة أف الواجػػػب ، ليػػػذه األسػػػباب وغيرىػػػا      
 يػػـ الػػذي تضػػطم  بػػومالشػػرعي يحػػتـ عمييػػا، بيػػاف الػػدور ال

رشػػػادىـ، ونصػػػحيـ، فػػػي توجيػػػو األبنػػػاء األسػػػرة حتػػػى ، وا 
ألف حفػػظ األسػػرة ىػػو حفػػظ لممجتمػػ ،  ؛حفظػػوا مػػف الضػػياعيُ 

فػػإذا أعطػػػى وأف لكػػؿ واحػػد مػػػف الػػزوجيف حقوقػػًا وواجبػػػات، 
عاشػػت األسػػرة فػػي ، كػػؿ واحػػد منيػػا مػػا عميػػو وأخػػذ مػػا لػػو
كمػػا أف لمبنػػت حقػػًا ، خيػػر وسػػعادة فػػال محػػاكـ وال طػػالؽ

فػال تمنػ  المقػدار،  ر تمامًا، م  اخػتالؼفي إرث أبييا كالذك
أو تبخس منػو شػيئًا، إذ كالىمػا أوالد ألب واحػد، وقػد قضػى 

 ى:ػبػػػو اهلل تعػػػالى فػػػي األزؿ فػػػال معقػػػب لقضػػػائو، قػػػاؿ تعالػػػ
ََّوَرُسببوُلوََُّّالم ببوََُّّ بَقَضببَِّإَذاَُّمْؤِمَنببةٍَََّّوَلََِّّلُمببْؤِمنَََّّكببانَََّّوَمببا

، فكػػؿ [ٖٙ]األحػػزاب: َأْمببرِِىمََِّّْمببنََّّاْلِ َيببرَرَََُّّلُيببمَََُّّيُكببونَََّّأنَََّّأْمببرًا
نص ورد فػي الكتػاب والسػنة وجػب عمػى كػؿ مسػمـ أف يمتػـز 

ألف فػػي ىػػذا االلتػػزاـ معنػػى العبوديػػة  ؛بػػو ميمػػا كػػاف مجالػػو
 الحقة هلل تعالى. 

وأمػػػا السػػػبب وراء مجػػػيء فقػػػو المعػػػامالت فػػػي المرتبػػػة       
وسػػػائر  اءبػػتمور البيػػػ  والشػػر  ُيعنػػيفالرابعػػة، أف النسػػاء قممػػػا 

المعػػػػامالت األخػػػػرى فيػػػػي مػػػػف اختصػػػػاص الرجػػػػاؿ فػػػػي 
 . األصؿ
وأمػػػػا السػػػػبباف الرئيسػػػػاف وراء مجػػػػيء فقػػػػو الجيػػػػاد       

 : بتنواعو في المرتبة الخامسة واألخيرة ىما
 . الحاضرلمجياد في وقتنا  الظروؼ المالئمةتوفر  عدـ .ٔ

 ألف وجػػوب الجيػػاد مقصػػور فػػي األصػػؿ عمػػى الرجػػاؿ .ٕ
ـ   َعاِئَشةَ  يثلحد، دوف النساء  الم ػوُ  َرِضيَ  اْلُمْؤِمِنيفَ  ُأ

 اْلِجيَػػػػادِ  ِفػػػػي  الن بِػػػػي   اْسػػػػَتْتَذْنتُ  َقالَػػػػتْ  أنيػػػػا َعْنيَػػػػا
 . (ٜٖ)(اْلَحج   ِجَياُدُكف  ): َفَقاؿَ 

ماَّأىمَّالموضوعاتَّالفقييةَّالتبيَّتسبتفتيَّعنيباَّ:َّٕس
َّالنسا َّمنَّوجيةَّنظرَّالواعظاتَّا ردنيات؟َّ
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 السػػؤاؿ تػـػ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي ىػػذا عػػفلإلجابػػة       
الترتيبػػي إلجابػػات جميػػ  أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمعرفػػة أىػػـ 

 اػبترتيبيػػػ النسػػػاء عنيػػػا تسػػػتفتي التػػػي الفقييػػػة الموضػػػوعات
 : ( يوض  ذلؾٖ) والجدوؿ رقـ، حسب أىميتيا

َّ(ٖالجدولَّرقمَّ)
َّعظاتَّا ردنياتَّحس َّأىميتياترتي َّالموضوعاتَّالفقييةَّالتيَّتستفتيَّعنياَّالنسا َّمنَّوجيةَّنظرَّالوا

الر
َّقم

َّالرتبةَّالمتوسطَّالحسابيَّالترتيبيَّادجابة

 ٗ ٓٓ.ٙ المعاشرة الزوجية ٔ
 ٕ ٘ٙ.ٗ الحقوؽ الزوجية ٕ
 ٙٔ ٔٚ.ٓٔ العالقة بيف الكنة والحماة ٖ
 ٖ ٚٔ.٘ تربية األوالد ٗ
 ٙ ٕٙ.ٚ انحرافات األوالد ٘

ٙ 
الدخوؿ م  غيره مف انحرافات األزواج أ ناء فترة العقد وقبؿ 

 )المواط( الم مييف
ٖٔ.ٜٚ ٕٓ 

 ٜٔ ٘ٚ.ٖٔ انحرافات األزواج بعد الدخوؿ م  غيره مف الم مييف )المواط( ٚ
 ٛٔ ٕٓ.ٕٔ الشذوذ في المعاشرة الزوجية بيف الزوجيف ٛ
 ٖٔ ٖٕ.ٓٔ الخيانة الزوجية مف الزوجيف أو أحدىما ٜ
 ٓٔ ٖٗ.ٜ نشوز الزوجيف أو احدىما ٓٔ
 ٘ ٚٗ.ٚ االلتزاـ بالصالة عدـ ٔٔ
 ٕٔ ٜٚ.ٜ أمور اإلنجاب وتنظيـ النسؿ ٕٔ
 ٔ ٕٛ.ٗ أمور الطيارة مف حيض ونفاس ووسوسة ٖٔ
 ٜ ٛٓ.ٜ حؽ الجوار ٗٔ
 ٛ ٖٗ.ٛ صمة الرحـ ٘ٔ
 ٚ ٜٚ.ٚ أمراض الحسد والعيف والسحر ٙٔ
 ٗٔ ٓٗ.ٓٔ الذىاب إلى السحرة والكينة والعرافيف ٚٔ
 ٚٔ ٘ٚ.ٓٔ عالمات الساعة ٛٔ
 ٔٔ ٜٙ.ٜ الموت وعذاب القبر ٜٔ
 ٘ٔ ٙ٘.ٓٔ التوبة وقبوليا ٕٓ
 ٕٔ ٓٓ.ٕٔ أمور أخرى اذكرييا ٕٔ

 

( أف أك ػػػر الموضػػػػوعات ٖيظيػػػر مػػػف الجػػػػدوؿ رقػػـػ )      
وجيػػػػػػة نظػػػػػػر الفقييػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػتفتي عنيػػػػػػا النسػػػػػػاء مػػػػػػف 

)أمػػػور الطيػػػارة مػػػف حػػػيض  الواعظػػػات األردنيػػػات كانػػػت
، عمػػػى المرتبػػػة األولػػػى ونفػػػاس ووسوسػػػة( حيػػػث حصػػػمت
تمييػػػػػا الحقػػػػػوؽ ، (ٕٛ.ٗ) بمتوسػػػػػط حسػػػػػابي ترتيبػػػػػي بمػػػػػغ

 . (٘ٙ.ٗ) الزوجية بمتوسط حسابي ترتيبي بمغ
وأمػػا األسػػباب فػػي احػػتالؿ أمػػور الحػػيض والنفػػاس       

 : والوسوسة المرتبة األولى ىي

أف الطيػػػارة مػػػف الحػػػيض والنفػػػاس ىػػػي أحػػػد شػػػروط  ( ٔ
لقولػػو ، اتفػػاؽ العممػػاءصػػحة الصػػالة والصػػياـ والطػػواؼ ب

 ِإَذا َألَػػػػػػْيَس ): فػػػػػػي حكػػػػػػـ صػػػػػػالة الحػػػػػػائض وصػػػػػػياميا 
 ِمػػفْ  فَػػَذِلؾِ : قَػػاؿَ ، َبمَػػى: ُقْمػػفَ  ؟َتُصػػـْ  َولَػػـْ  ُتَصػػؿ   لَػػـْ  َحاَضػػتْ 
 اْلَحْيَضػػػػػةُ  َأْقَبمَػػػػػتْ  فَػػػػػِإَذا): وقولػػػػػو ، (ٓٗ)(ِديِنيَػػػػػا ُنْقَصػػػػػافِ 
ػػػػاَلةَ  فَػػػػاْتُرِكي ـَ  َعْنػػػػؾِ  ِسػػػػِميَفاغْ  قَػػػػْدُرَىا َذَىػػػػبَ  فَػػػػِإَذا الص   الػػػػد 
فػػػي حكػػػـ طػػػواؼ الحػػػائض لمػػػا َّوقولػػػو ، (ٔٗ)(َوَصػػػم ي

 َمػػػا اْفَعِمػػػي) :حاضػػػت عائشػػػة رضػػػي اهلل عنيػػػا فػػػي الحػػػج
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 َحت ػػػػػػػػػػى ِباْلَبْيػػػػػػػػػػتِ  َتطُػػػػػػػػػػوِفي ال َأفْ  َغْيػػػػػػػػػػرَ  اْلَحػػػػػػػػػػاج   َيْفَعػػػػػػػػػػؿُ 
 أف عمػػػى العممػػػاء أجمػػػ : )قػػػاؿ ابػػػف ىبيػػػرة، (ٕٗ)(َتْطيُػػػِري
 ال وأنػو، حيضػيا مػدة الحػائض عػف سػاقط الصالة فرض
 الصػػػػـو فػػػػرض أف عمػػػػى وأجمعػػػػوا، قضػػػػاؤه عمييػػػػا يجػػػػب
 أنػػو إال، حيضػػيا مػػدة عنيػػا سػػاقط غيػػر الحػػيض حػػاؿ عمييػػا
 ،قضػػاؤه عمييػػا ويجػػب، حيضػػيا حػػاؿ فػػي عمييػػا الصػػـو يحػػـر

وقػػػاؿ ، (ٖٗ)(بالبيػػػت الطػػػواؼ عمييػػػا يحػػػـر أنػػػو عمػػػى وأجمعػػػوا
 الحػػػػائض ىعمػػػػ يحػػػػـر أنػػػػو عمػػػػى األمػػػػة أجمعػػػػتالنػػػػووي: )
 عنيػػػا يسػػػقط نػػػوأ عمػػػى جمعػػػواأو ، ونفميػػػا فرضػػػيا ةالصػػػال
 ابػػف جعفػػر أبػػو قػػاؿ، طيػػرت إذا يتقضػػ فػػال الصػػالة فػػرض
 اػعمييػػػ أف عمػػػي جمعػػػوا: أالفقيػػػاء اخػػػتالؼ كتابػػػو فػػػي جريػػػر

 جميػػػ  واجتنػػػاب، ونفميػػػا فرضػػػيا الصػػػموات كػػػؿ اجتنػػػاب
، ونفمػػػو فرضػػػو الطػػػواؼ واجتنػػػاب، ونفمػػػو فرضػػػو الصػػػياـ
 فػعػػػ ذلػػػؾ يجزىػػػا لػـػ طافػػػت أو صػػػامت أو صػػػمت إف وأنيػػا
: الميمػػػب قػػاؿ: وقػػػاؿ ابػػف بطػػػاؿ، (ٗٗ)(عمييػػا كػػػاف فػػرض

 ألنيػا، الصػالة بإعػادة تػؤمر ولػـ، الصياـ بإعادة وأمرت)
 وأمػػاالقػػيـ: )وقػػاؿ ابػػف ، (٘ٗ) اتػػرددً  وأك رىػػا الفػػرائض أكبػػر

 تمػػػػػاـ فمػػػػػف، الصػػػػػالة دوف الحػػػػػائض عمػػػػػى الصػػػػػـو إيجػػػػػاب
، المكمفػػػيف لمصػػػال  ورعايتيػػػا وحكمتيػػػا الشػػػريعة محاسػػػف

، فعميػا فيػو يشػرع لػـ لمعبػادة اً منافيػ كػاف لمػا الحػيض فإف
 أيػاـ صػالة عػف يغنييػا مػا الطيػر أيػاـ صػالتيا في وكاف

، الطيػر زمػف فػي الصػالة مصمحة ليا فيحصؿ، الحيض
 وىػػػو يتكػػػرر ال فإنػػػو، الصػػػـو بخػػػالؼ يػػػـو كػػػؿ لتكررىػػػا
 لػػـ بػػالحيض فعمػػو عنيػػا سػػقط فمػػو، العػػاـ فػػي واحػػد شػػير
، مصػمحتو عمييػا وفاتت، نظيره تدارؾ إلى سبيؿ الي يكف

 لتحصػػػػػؿ، طيرىػػػػػا فػػػػػيًا شػػػػػير  تصػػػػػـو أف عمييػػػػػا فوجػػػػػب
 بعبػػػػده اهلل رحمػػػػة تمػػػػاـ مػػػػف ىػػػػي التػػػػي الصػػػػـو مصػػػػمحة
حسانو والنفاس كالحيض فػي األحكػاـ ، (ٙٗ)و(بشرع إليو وا 

 .  (ٚٗ)بإجماع العمماء
أف دمػػاء الحػػيض والنفػػاس واالستحاضػػة مػػف األمػػور  ( ٕ

 ًا التي تػدعو الحاجػة إلػى بيانيػا ومعرفػة أحكاميػا،جد الميّمة
السػػيما بعػػد أف انتشػػر ، لك ػػرة مػػا يطػػرأ عمييػػا مػػف تغيػػرات

بػػػػيف النسػػػػاء اسػػػػتعماؿ أدويػػػػة ووسػػػػائؿ تنظػػػػيـ النسػػػػؿ أو 

ومػػا يترتػػب عمييػػا مػػف خمػػؿ فػػي النظػػاـ اليرمػػوني ، منعػػو
والػذي نػتج عنػو تغيػر فػي الػدورة الشػيرية ليػا كمػًا ، لممرأة
تحتػػاج عندئػػذ إلػػى بيػػاف شػػاٍؼ لتكػػوف عمػػى بينػػة ف، ووقتػػاً 

ألنيا قد تظف أف كؿ دـ يخرج مف فرجيػا  ؛مف أمر دينيا
ف حجر: ػابقاؿ ، أنو دـ حيض أو نفاس فتترؾ لو الصالة
  )قوؿ فاطمة بنت أبي حبيش لرسوؿ اهلل 

"إنػػي ال أطيػػر"، وكػػاف عنػػدىا أف طيػػارة الحػػائض ال تُعػػرؼ 
ـ الطيػػر عػػف اتصػػالو، وكانػػت إال بانقطػػاع الػػدـ، فكنػػت بعػػد

قػػػد عممػػػت أف الحػػػائض ال تصػػػمي، فظنػػػت أف ذلػػػؾ الحكػػـػ 
مقتػػرف بجريػػاف الػػدـ مػػف الفػػرج، فػػترادت تحقػػؽ ذلػػؾ فقالػػػت: 

دـ الحػيض عػف غيػره مػف  . ليذا ميػز (ٛٗ)أفادع الصالة(
الػػػدماء بقولػػػو: )إف دـ الحػػػيض دـ أسػػػود ُيعػػػرؼ، فػػػإذا كػػػاف 

االستحاضػػػػة"  فتمسػػػػكي عػػػػف الصػػػػالة، فػػػػإذا كػػػػاف اآلخػػػػر"دـ
كمػػػػػػا أنيػػػػػػا تريػػػػػػد أف تعػػػػػػرؼ حكػػػػػـػ ، (ٜٗ)فتوضػػػػػػئي وصػػػػػػمي(

 استخداـ ىذه األدوية والوسائؿ مف الناحية الشرعية. 
ك ػػػػرة الشػػػػكوؾ التػػػػي تطػػػػرأ عمػػػػى المػػػػرأة خاصػػػػًة فػػػػي  ( ٖ

فتحتػػػاج إلػػػى جػػػواٍب شػػػاٍؼ يبػػػيف ليػػػا ، طيارتيػػا وصػػػالتيا
َّ. (ٓ٘)صحة عبادتيا مف عدمو

 األبػػػػواب غػػػػوامض مػػػػف خاصػػػػة الحػػػػيض بػػػػاب فوأل ( ٗ
 المحققػػػػوف، بػػػػو اعتنػػػػى ا، وليػػػػذاوتفاريعيػػػػ المتحيػػػػرة اً خصوصػػػػ
 مػػا عمييػػا يترتػب لمػػا الميمػات أعظػػـ مػف مسػػائمو ومعرفػة

، والقػػػراءة، والصػػػالة، كالطيػػػارة: األحكػػػاـ مػػػف يحصػػػى ال
والطالؽ، ، والوطئ، والبموغ، والحج، واالعتكاؼ، والصـو

 عظػػـػ فأل ؛الواجبػػػات أعظػػـػ مػػػف وكػػػاف، والعػػػدة، واالسػػػتبراء
 بػو، وضػرر الجيػؿ ضػرر منزلة بحسب يءبالش العمـ منزلة

، بغيرىػػػػا الجيػػػؿ ضػػػػرر مػػػف أشػػػد الحػػػػيض بمسػػػائؿ الجيػػػؿ
 .  (ٔ٘)بمعرفتيا االعتناء فيجب
وأمػػا السػػبب الػػرئيس فػػي احػػتالؿ الحقػػوؽ الزوجيػػة       

 : يو أحد أمريففالمرتبة ال انية 
إمػػا ك ػػرة الخالفػػات الزوجيػػة بسػػبب اخػػتالؿ التػػوازف  -ٔ

مما ، ف حقوؽ الزوجيف والواجبات المترتبة عمييمابي
أدى إلػػى حػػدوث خمػػؿ فػػي العالقػػات الزوجيػػة نتيجػػة 

َّعػػدـ االحتكػػاـ إلػػى شػػرع اهلل تعػػالى وسػػنة النبػػي 
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، وفػػي كيفيػػة معالجػػة أسػػباب الخػػالؼ، فػػي حياتيمػػا
 مػػػف أوتيػػػت مػػػا بكػػػؿ تسػػػعى الشػػػياطيفال سػػػيما وأف 

: تعػػػػالى قػػػػاؿ، األزواج بػػػػيف والتفريػػػػؽ لإلفسػػػػاد حيػػػػؿ
ََّّاْلَمببببْر َََِّّبببببْينََِّّبببببوََُِّّيَفرِّقُببببونَََّّمبببباَِّمْنُيَمبببباََّفَيَتَعم ُمبببون

 يضػػ  إبمػػيس إف): وقولػػو ، [ٕٓٔ]البقػػرة: َوَزْوِجببوَِّ
 منػػػو فتدنػػػاىـ، سػػػراياه يبعػػػث  ػػػـ، المػػػاء عمػػػى عرشػػػو
 كػذا فعمػتُ : أحػدىـ، فيقػوؿ يجػيء فتنة أعظميـ: منزلة

 ىـأحػػػػد يجػػػػيء  ػػػـػ، شػػػػيًئا صػػػػنعتَ  مػػػػا: وكػػػػذا، فيقػػػػوؿ
 امرأتػػو، فيدنيػػو وبػػيف بينػػو َفر قَػػتُ  حتػػى تركتػػو مػػا: فيقػػوؿ
   .(ٕ٘)(أنَت، فيمتزمو ِنْعـَ : ويقوؿ منو

مػػػػػا رغبػػػػػة السػػػػػائالت مػػػػػنيف التبصػػػػػر بمػػػػػا يجػػػػػب  -ٕ وا 
أكمػػؿ ألزواجيػػف مػػف حقػػوؽ عمػػييف حتػػى تؤدييػػا عمػػى 

وجػػػو لتػػػدـو المػػػودة والرحمػػػة بينيمػػػا فػػػي الػػػدنيا، ولتُبػػػرأ 
  جػػؿ وعػػال فػػي اآلخػػرة،ذمتيػػا مػػف تمػػؾ الحقػػوؽ أمػػاـ اهلل

ََّعَمببْيِين ََّّال ببِذيَِّمْثببلَََُّّوَلُيببن َّ: مصػػداقًا لقولػػو تعػػالى
ََّعِزيببببزَََّّوالم ببببوَََُّّدَرَجببببةٌَََّّعَمببببْيِين َََّّوِلمرَِّجببببالََِّّببببباْلَمْعُروفَّ

 . [ٕٕٛ]البقرة: َحِكيمٌَّ
وأما السبب فػي احػتالؿ تربيػة األوالد المرتبػة ال ال ػة،       

األوالد تنشػػػئًة إسػػػالميًة  ىػػػو حػػػرص السػػػائالت عمػػػى تنشػػػئة
ألف المػػرأة فػػي ىػػذه األيػػاـ أصػػبحت تقػػـو بػػدوريف  ؛صػػالحةً 

فػػػي وف واحػػػد، دور األب فػػػي التوجيػػػو واإلرشػػػاد، لتقصػػػيره 
عػػػف القيػػػاـ بواجباتػػػو الشػػػرعية اتجػػػاه أوالده، ودور األـ فػػػي 
الحضانة والرعاية والتربية، لكونيا راعية وىي مسػئولة عػف 

ا، لعػػػدـ قػػػدرتيا عػػػف القيػػػاـ بكػػػؿ رعيتيػػػا، ممػػػا أ قػػػؿ كاىميػػػ
ذلػؾ، فتخشػى عمػى أسػرتيا مػف التفكػؾ، وعمػى أوالدىػا مػف 

 التشرد والضياع. 
 وأمػػػا األسػػػباب فػػػي احػػػتالؿ المعاشػػػرة الزوجيػػػة المرتبػػػة      

 : الرابعة ىي
 . فظاظة معظـ األزواج في أقواليـ وأفعاليـ .ٔ
ك ػػػرة الخالفػػػات األسػػػرية بسػػػبب نشػػػوز الػػػزوجيف أو  .ٕ

 . أحدىما
دـ تكػريـ المػرأة واحتػراـ إنسػانيتيا مػف قبػؿ طائفػة مػف ع .ٖ

كالرجػػػؿ  الرجػػػاؿ، فيػػػي مخمػػػوؽ ودمػػػي جػػػدير بػػػالتكريـ
ْمَنباََّوَلَقدَّْ: قاؿ تعالى، تماماً  ََّوَحَمْمَنباُىمََّّْآَدمََََّّبِنبيََّكر 

ببْمَناُىمََّّْاتَّبالط يَِّبببَِّمببنَََّّوَرَزْقَنبباُىمَََّّْواْلَبْحببرََّّاْلَبببرََِِّّّفببي ََّوَفض 
ببنَّمَََِّّكِثيببرَََّّعَمبب  ، فيمػػا [ٓٚ راء:ػ]اإلسػػَّتَْفِضببي ًَََّّ َمْقَنبباَّم 

في القيـ والحرية والعػزة والكرامػة سػواء، وىمػا سػواء فػي 
مخمػػوؽ مػػف جػػوىر فكالىمػػا األصػػؿ اإلنسػػاني أيضػػًا، 

َّات قُببواَّالن بباُسََّّأَيَُّيبباََّيبباواحػػد ىػػو التػػراب، قػػاؿ تعػػالى: 
َِّمْنَيببباََّ َمببب ََّوََََّّواِحبببَدرٍَََّّنْفبببسََِّّمبببنَََّّ َمَقُكبببمََّّْال بببِذيََّرب ُكبببمَُّ

ََّ َمَقُكبمََّّْال بِذيَُّىوَّ: وقاؿ تعالى، [ٔ]النساء: َزْوَجَيا
َِّلَيْسببببُكنَََّّزْوَجَيبببباَِّمْنَيبببباََّوَجَعببببلََََّّواِحببببَدرٍَََّّنْفببببسََِّّمببببنَّ
 . [ٜٛٔ]األعراؼ: اِإَلْييََّ

 وأما السػبب فػي احػتالؿ عػدـ االلتػزاـ بالصػالة المرتبػة      
فتخشػى ، الةىو عدـ قياـ بعض األزواج بالصػ، الخامسة

كمػػػا أنيػػػا تخشػػػى ، الزوجػػػة أف يػػػنعكس ذلػػػؾ عمػػػى األوالد
بطالف عقد الزوجية لوجود رأي فقيػي يقػوؿ بتكفيػر تػارؾ 

 . الصالة
 وأمػػػػا األسػػػػباب فػػػػي احػػػػتالؿ انحرافػػػػات األوالد المرتبػػػػة      

 : السادسة ىي
عػػػػػدـ التػػػػػزاـ األسػػػػػرة عامػػػػػًة واألوالد خاصػػػػػًة بالػػػػػديف  .ٔ

ألف الػػديف ىػػو  ؛تمفػػةالحنيػػؼ فػػي شػػؤوف الحيػػاة المخ
: قػػاؿ تعػػالى، الحػػافظ والعاصػػـ مػػف كػػؿ شػػر وسػػوء

ََّ َِّمببنََِّّإن ببوَََُّّواْلَفْحَشببا َََّّالسُّببو ََََّّعْنببوََُِّّلَنْصببِرفَََّّكببَذِل
 ِاْحفَػػظِ ): وقػػاؿ ، [ٕٗ]يوسػؼ: اْلُمْ َمِصببينََِّّعَباِدَنببا

 . (ٖ٘)(ُتَجاَىؾَ  َتِجْدهُ  َالم وَ  ِاْحَفظِ ، َيْحَفْظؾَ  َالم وَ 
الشػػػػػر وأسػػػػػباب الفسػػػػػاد التػػػػػي تحػػػػػيط ك ػػػػػرة عوامػػػػػؿ  .ٕ

وتعترضػػيـ ، بػػاألوالد مػػف كػػؿ جانػػب فػػي ىػػذه األيػػاـ
والتػػػػي أدت إلػػػػى انحػػػػرافيـ وفسػػػػاد ، فػػػػي كػػػػؿ مكػػػػاف

في ظؿ االنفتاح المطمؽ عمػى المدنيػة ، (ٗ٘)أخالقيـ
، الحدي ػػة عبػػر وسػػائؿ األعػػالـ الجمػػاىيري المختمفػػة

وما حممتو مف أفكار ومعتقدات وممارسات كاف ليا 
 . األ ر عمييـ فكرًا وجسدًا وسموكاً أسوأ 

احتػػػداـ النػػػزاع واسػػػتمرار الشػػػقاؽ بػػػيف الػػػزوجيف فػػػي ] .ٖ
فالولػػد حينمػػا يػػرى ، معظػـ سػػاعات االجتمػػاع والمقػاء

ظػػػاىرة الخصػػػومة أمػػػاـ ناظريػػػو يتػػػرؾ البيػػػت الموبػػػوء، 
ليفػػتش عػػف رفػػاؽ يقضػػي معيػـػ جػػؿ وقتػػو، فػػإف كػػانوا 
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رذؿ وأ قرنػػػػاء سػػػػوء ورفقػػػػاء شػػػػر جػػػػروه إلػػػػى االنحػػػػراؼ
 . األخالؽ وأقب  العادات

فالولػػد الػػذي ال يجػػد فػػي البيػػت مػػا يكفيػػو مػػف ، الفقػػر .ٗ
غػػذاء وكسػػاء، وال ُيعطػػى مػػا يسػػد حاجتػػو خػػارج البيػػت، 

ينقصػو فتتمقفػو فإنو سيمجت إلػى مغػادرة البيػت بح ػًا عمػا 
فينشػػػت مجرمػػػًا خطيػػػرًا عمػػػى ، أيػػػدي السػػػوء والجريمػػػة

 .  (٘٘)[المجتم  كمو
احػػػػتالؿ أمػػػػراض الحسػػػػد والعػػػػيف  وأمػػػػا السػػػػبب فػػػػي      

ىػػػػػو انتشػػػػار ىػػػػذه األمػػػػػراض ، والسػػػػحر المرتبػػػػة السػػػػابعة
، ةً عاّمػػػبخاصػػػًة والمجتمػػػ  األردنػػػي بالروحيػػػة بػػػيف النسػػػاء 

نتيجػػة ، بسػبب ضػػعؼ الػوازع الػػديني فػػي النفػوس والقمػػوب
عػدـ المحافظػة عمػى أذكػػار الصػباح والمسػاء التػي تحفػػظ 

ف إإذ ، ف وكيػػدهالمسػػمـ بػػإذف اهلل تعػػالى مػػف شػػر الشػػيطا
االعتصػػػػػػاـ بػػػػػػاهلل جػػػػػػؿ وعػػػػػػال بالمداومػػػػػػة عمػػػػػػى األذكػػػػػػار 

وال شػػؾ أف الوقايػػة خيػػر مػػف ، الشػػرعية ىػػو عمػػؿ وقػػائي
 اإللييػػػة األدويػػػة)ألف  ؛والػػػدف  أىػػػوف مػػػف الرفػػػ ، العػػػالج
ف وقوعو مف وتمن  حصولو بعد الداء مف تمن   لـ وق  وا 
 الس ػػحر عالجػػات أنفػػ  ومػػف): قػػاؿ ابػػف القػػيـ، (ٙ٘)(يضػػر
 مػف فإنػو، بالػذات النافعػة أدويتُػو ىػي بػؿ، اإلليية األدوية
ػػْفمية الخبي ػػة األرواح تػػت يرات  بمػػا يكػػوف تت يرىػػا ودفػػ ُ ، الس 
 التػي والػدعواتِ ، واآليػات، األذكار مف وُيقاوميا ُيعاِرُضيا

 أبمػغَ  كانػت، وأشدّ  أقوى كانت وكمما، وتت يرىا فعميا تُْبِطؿُ 
 واحػػػدٍ  كػػػؿ   مػػػ  جيشػػػيف التقػػػاءِ  ةبمنزلػػػ وذلػػػؾ، الن ْشػػػرةِ  فػػػي

 وكػػاف، قيػػره، اآلخػػر غمػػب فتي يمػػا، وسػػالُحو ُعد تُػػو منيمػػا
، بػػذكره مغمػػوراً  اهلل مػػف ممتمئػػاً  كػػاف إذا فالقمػػبُ ، لػػو الحكػػـ
يػػات مػػف ولػػو ذات واألذكػػار والػػدعوات التوج   ال وردٌ  والتعػػو 
 أعظػػػـ ِمػػػف ىػػػذا كػػػاف، لسػػػانو قمبػػػو فيػػػو ُيطػػػابؽ بػػػو ُيِخػػػؿ  

ػػػػحر إصػػػػابة تمنػػػػ  التػػػػي األسػػػػباب  أعظػػػػـ ومػػػػف، لػػػػو الس 
 . (ٚ٘)(ُيصيبو ما بعد لو العالجات

 وأمػػا السػػبب الػػرئيس فػػي احػػتالؿ صػػمة الػػرحـ المرتبػػة      
 : ال امنة ىو أحد أمريف

إما رغبة السائالت مػنيف معرفػة حػد الػرحـ التػي تجػب  .ٔ
صػػػػمتيا، وكيػػػػؼ تحصػػػػؿ الصػػػػمة، حتػػػػى تُػػػػؤدى عمػػػػى 

مػػف الخيػػر فػػي الػػدنيا، أكمػػؿ وجػػو، لمػػا يمحػػؽ الواصػػؿ 

: )الػرحـ واألجر العظيـ فػي اآلخػرة، مصػداقًا لقولػو 
معمقػػػػة بػػػػالعرش تقػػػػوؿ مػػػػف وصػػػػمني وصػػػػمو اهلل ومػػػػف 

 أفْ  أَحػػػػػب   مػػػػػف: )، وقولػػػػػو (ٛ٘)قطعنػػػػػي قطعػػػػػو اهلل(
 َفْمَيِصػػػػػؿْ ، أ َػػػػػِرهِ  فػػػػي لَػػػػػوُ  وُيْنسػػػػتَ ، ِرْزِقػػػػػوِ  فػػػػي لَػػػػػوُ  ُيْبَسػػػػطَ 
 .  (ٜ٘)(َرِحَموُ 

ما بسبب انتشار ظاىرة .ٕ قط  األرحاـ في المجتم   وا 
، جؿ وعال األردني نتيجة األعراض عف منيج اهلل

اؿ ػقط  الرحـ فق فقد حرمت الشريعة اإلسالمية
َِّفيَُّتْفِسُدواََّأنَََّّتَول ْيُتمََِّّْإنَََّّعَسْيُتمَََّّْفَيلَّْ: تعالى
َّالم وَََُّّلَعَنُيمََُّّال ِذينََُّّأوَلَِ ََََّّأْرَحاَمُكمَََّّْوُتَقطُِّعواَّاْ َْرضَّ

ُيمََّْفوََّ َّ)أي، [ٖٕ، ٕٕ]محمد: َأْبَصاَرُىمَََّّْوَأْعَم ََّصم 
 الجيالء، تسفكوف الجاىمية مف فيو كنتـ ما إلى تعودوا
 تعالى اهلل أمر قد بؿ، األرحاـ وتقطعوف الدماء

 اإلحساف األرحاـ، وىو وصمة األرض في باإلصالح
 ،(ٓٙ)(األمواؿ وبذؿ واألفعاؿ المقاؿ في األقارب إلى

قاؿ ، (ٔٙ)يدخؿ الجنة قاط  رحـ( )ال:  وقاؿ 
 َفْرُض  الر ِحـِ  ِصَمةَ  َأف   عمى اأْلُم ةُ  َأْجَمَعتْ العدوي: )

: يػالقرطب، وقاؿ (ٕٙ)(َعاصٍ  َفُيوَ  َتَرَكَيا مف َعْيفٍ 
 وخاصة، فالعامة عامة: وجييف عمى فالرحـ وبالجممة)

 اإليماف بمالزمة مواصمتيا ويوجب، الديف رحـ
 مضارتيـ وترؾ تيـ، والنصيحةونصر  ألىمو والمحبة
 بحقوقيـ والقياـ معاممتيـ في بينيـ، والنصفة والعدؿ
 مف الموتى وحقوؽ المرضى كتمريض، الواجبة
 ـػالرح وأما، ... ودفنيـ عمييـ والصالة غسميـ
 أبيو الرجؿ طرفي مف القرابة رحـ وىي، الخاصة

 كالنفقة، وزيادة الخاصة الحقوؽ ليـ فتجب، وأمو
 . (ٖٙ)(. . . واليـأح وتفقد

، وأما السبب في احتالؿ حؽ الجوار المرتبة التاسعة      
ىو عدـ االلتزاـ بالحقوؽ الشرعية لمجار التي أوجبيا اهلل 

ًَاَِّبوََُِّّتْشِرُكواََّوَلََّّالم وََََّّواْعُبُدوا: وػتعالى بقول ََّشْي
َّاْلَمَساِكينَّوََََّّواْلَيَتاَم َّاْلُقْرَب ََّوِبِذيَِّإْحَساًناََّوِباْلَواِلَدْينَّ

اِح ََّّاْلُجُن َََّّواْلَجارََّّاْلُقْرَب َِّذيََّواْلَجارَّ  ِباْلَجْنِ َََّّوالص 
 تعميـ عمى دليؿ اآلية وفيقاؿ البكري: )، [ٖٙ]النساء: 
 أو متقاربة الديار كانت سواء إلييـ باإلحساف الجيراف
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 الجار عمى الدار بػالقري الجار تقديـ وعمى دةػمتباع
 ِجْبِريؿُ  ُيوِصيِني َزاؿَ  َما): لقولو ، (ٗٙ)(الدار البعيد
ُ وُ  َأن وُ  َظَنْنتُ  َحت ى ِباْلَجارِ   ال): وقولو ، (٘ٙ)(َسُيَور 
 عائشة وعف، (ٙٙ)(بوائقو جاره يتمف ال مف الجنة يدخؿ
 ِلي إف  ، اهلل َرُسوؿ َيا): ُقْمتُ : َقاَلت، عنيا اهلل رضي

 ،(ٚٙ)(َباباً  ِمنؾِ  أْقَرِبِيَما ِإَلى: َقاؿَ  ُأْىِدي؟ أي ِيَما جاَرْيِف، فإلى
 حؽ لو المشرؾ وىو واحد حؽ لو جار: )فالجيراف  ال ة

 وحؽ الجوار حؽ لو المسمـ وىو حقاف لو وجار، الجوار
 حؽلو  القريب المسمـ وىو حقوؽ  ال ة لو وجار، اإلسالـ
 . (ٛٙ)(والرحـ والجوار اإلسالـ
شػػوز الػػزوجيف وأمػػا األسػػباب الرئيسػػة فػػي احػػتالؿ ن      

 : ييف، أو أحدىما المرتبة العاشرة
 . عدـ وجود الكفاءة بيف األزواج -ٔ
االىتمػػػاـ بالمظػػػاىر الدنيويػػػة عمػػػى حسػػػاب األوامػػػر  -ٕ

 . الدينية
 ]الػػػزواج االرتجػػػالي غيػػػر المسػػػتند إلػػػى الدراسػػػة والػػػوعي -ٖ

إذ ، الكامؿ بتىمية األسػرة ودورىػا الجميػؿ فػي الحيػاة
ىػػػوى وشػػػيوة  يصػػػدر ىػػػذا الػػػزواج فػػػي الغالػػػب عػػػف

 . عابرتيف
عػػػػدـ إدراؾ كػػػػؿ مػػػػف الػػػػزوجيف لطبيعػػػػة اآلخػػػػر فػػػػي  -ٗ

 . كيفية التعامؿ معو
 . الزواج القائـ عمى الطم  والكسب المادي -٘
 عدـ االحتكػاـ إلػى شػرع اهلل تعػالى فػي معالجػة أسػباب -ٙ

 . (ٜٙ)[الخالؼ
 وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ المػػوت وعػػذاب القبػػر المرتبػػة      

، بػػػة متػػػتخرة فػػػي نظػػػر البػػػاح يفوىػػػي مرت، الحاديػػػة عشػػػرة
 خاصػًة، لحػبيـ الػدنيابعامػًة والنسػاء بيو قسوة قمػوب النػاس ف

: لقولػػو تعػػالىَّمصػػداقاً ، وتعمقيػػـ بيػػا ونسػػياف أمػػر اآلخػػرة
ََّْيْعَمُمبونَََّّفَسبْوفََّّاْ ََمبلَََُّّوُيْمِيِيبمَََُّّوَيَتَمت ُعبواََّيبْوُكُمواََّذْرُىم 

 ِفػػي َشػػاب ا اْلَكِبيػػرِ  َقْمػػبُ  َيػػَزاؿُ  )ال:  وقولػػو، [ٖ]الحجػػر: 
: وقولػػػػو ، (ٓٚ)(اأْلََمػػػػؿِ  َوطُػػػػوؿِ  الػػػػد ْنَيا ُحػػػػب   ِفػػػػي اْ َنتَػػػػْيفِ 

: الم ػوِ  َرُسوؿَ  َيا َقاِئؿٌ  َفَقاؿَ ، اْلَوَىفَ  ُقُموِبُكـُ  في الم وُ  َوَلَيْقِذَفف  )
 . (ٔٚ)(اْلَمْوتِ  َوَكَراِىَيةُ  الد ْنَيا ُحب  : َقاؿَ  ؟اْلَوَىفُ  َوَما

 ما السػبب فػي احػتالؿ أمػور اإلنجػاب وتنظػيـ النسػؿوأ      
المرتبػة ال انيػػة عشػػرة، ىػػو انتشػار حمػػالت مػػا يسػػمى بتحديػػد 

مػف بػيف فئػة النسؿ مف قبؿ الغربييف، والتي القت رواجًا ليا 
%( مػػػػف سػػػػكاف ٓٚأبنػػػػاء المجتمػػػػ  األردنػػػػي، ألف حػػػػوالي )

األردف ىػـػ مػػف فئػػة الشػػباب، وأف طائفػػة ليسػػت بالقميمػػة مػػنيـ 
يػػدفعيـ إلػػى تحديػػد عػػانوف مػػف البطالػػة أو ضػػيؽ اليػػد، ممػػا ي

ظنًا منيـ أف تحديػد النسػؿ ، أو تتخير سف الزواج، النسؿ
فيػػػو وتنظػػػيـ ، ال يتعػػػارض مػػػ  العقيػػػدة والفكػػػر اإلسػػػالمي

 . النسؿ سياف
والحػػػػؽ أف ىنػػػػػاؾ فرقػػػػًا ىػػػػػائاًل بػػػػيف تحديػػػػػد النسػػػػػؿ       

 عنػػػد ؿباإلنسػػػا الوقػػػوؼ): ىػػػو فتحديػػػد النسػػػؿ]، وتنظيمػػػو
 وسػػػائؿ باسػػتعماؿ، الذريػػػة مػػف معػػػيف عػػدد إلػػػى الوصػػوؿ

: يػػػوف الحمػػػؿ تنظػػػيـأمػػػا ، (الحمػػػؿ مػػػف تمنػػػ  أنيػػػا يظػػػف
 إحػداث اسػتعماليا مػف يػراد ال، معروفػة وسػائؿ استعماؿ)

 يػػراد بػػؿ، التناسػػؿ جيػػاز وظيفػػة عمػػى القضػػاء أو، العقػػـ
 مػػػا لمصػػػمحة، الػػػزمف مػػػف فتػػػرة الحمػػػؿ عػػػف الوقػػػوؼ بػػػذلؾ
 القصػد(، فالخبػرة أىػؿ مػف بػو ي قػاف مف أو، الزوجاف يراىا
غايػػة،  عنػػد بػػو بػػالوقوؼ النسػػؿ عػػدد تقميػػؿاألوؿ: ىػػو  مػػف

، ال أـ بعقػػػـ الغايػػػة ىػػػذه بعػػػد التناسػػػؿ جيػػػاز أصػػػيب سػػػواء
 مػف وشػئونيا، األسػرة حػاؿ مراعػاة ني: ىػوال ػا مػف والقصد
 عمػػػى اإلبقػػػاء مراعػػػاة مػػػ ، الخدمػػػة عمػػػى قػػػدرة أو، صػػػحة
   .بوظيفتو لمقياـ سؿالتنا جياز استعداد
 ؽػتضيػػػػػػ أف ةػخشيػػػػػػ ،النسػػػػػػؿ تحديػػػػػػد إلػػػػػػى وةػالدعػػػػػػ إف      
 العػػيش وسػػائؿ بيػػـ تضػػيؽ أف وخشػػية، بالسػػكاف األرض

، عقػػوليـ وقصػػور، تقػػديرىـ فػػي خطػػئيـ مػػ ، ك ػػرتيـ مػػف
 عبػػػاده، لشػػػئوف تقػػػديره فػػػي الظنػػػوف، ويتػػػدخموف بػػػاهلل يظنػػػوف
، عبػاده خمػؽ الػذي ىػو اهلل فػإف، البعيػد الضالؿ ىو وىذا
، المتػػيف القػػوة ذو الػػرزاؽ وىػػو، معايشػػيـ يػػدبر الػػذي وىػػو
 أف قبػؿ أحواليـ جمي  في عمييـ يجري وما أرزاقيـ قدر وقد

]القمػر:  ِبَقبَدرَََّّ َمْقَنباهَََُّّشْي ٍََُّّكل ََِّّإن ا: تعػالى قاؿ، يكونوا
: وقػاؿ [ٛ]الرعػد: ِبِمْقبَدارََِّّعْنبَدهَََُّّشْي ٍَََّّوُكلَُّّ: وقػاؿ، [ٜٗ
ِرْزُقَيبباَّالم ببوَََِّّعَمبب َِّإلَّاْ َْرضََِّّفببيََّداب ببةٍََّّنَِّمببََّوَمببا  :ىػػود[
 خشػػية أوالدىػـػ قػػتميـ المشػػركيف عمػػى اهلل تعػػالى أنكػػر وقػػد ،[ٙ
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 وجريمػة، الػنفس قتػؿ جريمػة :جػرائـ عمى الشتمالو، الفقر
 يعنيػػػو ال فيمػػػا اإلنسػػػاف ودخػػػوؿ، تعػػػالى بػػػاهلل السػػػوء ظػػػف
 قتػػػؿ مػػػف وكػػػؿ، جػػؿ وعػػػال اهلل شػػػئوف مػػػف شػػػتف ىػػػو ممػػا

 مػػػػف ىػػػػو فيمػػػػا والػػػػدخوؿ،  بػػػػاهلل السػػػػوء وظػػػػف، الػػػػنفس
ََّتْقُتمُببببواََّول: تعػػػػالى اهلل قػػػػاؿ، جريمػػػػة وحػػػػده اهلل شػػػػئوف
ي بباُىمَََّّْنببْرُزُقُكمَََّّْنْحببنََِّّإْمببَ  ٍََِّّمببنَََّّأْوَلَدُكببمَّْ ، [ٔ٘ٔ]األنعػػاـ: َواِ 
َّْرُزُقُيمََّْنبََّنْحبنََِّّإْمبَ  ٍَََّّ ْشبَيةََََّّأْوَلَدُكبمََّّْتَْقتُمُبواََّولتعػالى:  وقػاؿ
ي بب : تعػػالى اؿػوقػػ [ٖٔ]اإلسػػراء: َكِبيببرًاَِّ ْطًَبباََّكببانَََّّقببْتَمُيمََِّّْإن ََّّاُكمَّْبَواِ 
ََّواْلفُببَؤادََََّّواْلَبَصببرََّّالس ببْمتَََِّّإن ََِّّعْمببمٌََِّّبببوَََِّّلبب ََََّّلببْيَسَََّّمبباَّتَْقببفَََّّول

َِببب َََُّّكبببلَُّّ  حػػػدد فمػػػف، [ٖٙ]اإلسػػػراء: َمْسبببَُوًلَََّّعْنبببوَََُّّكبببانََُّّأوَل
 أو الػػػ الث الجػػػرائـ ليػػػذه اً مرتكبػػػ فيكػػػو  قػػػد بإجيػػػاض النسػػػؿ

 اإلجيػػػاض غيػػػر بوسػػػيمة الحمػػػؿ بمنػػػ  حػػػدده لبعضػػػيا، ومػػػف
 وجريمػػػػة، تعػػػػالى بػػػػاهلل السػػػػوء ظػػػػف لجريمػػػػة مرتكػػػػب فيػػػػو

 اً عػػدوان بػػذلؾ وكفػػى، وحػػده شػػئونو مػػف ىػػو فيمػػا الػػدخوؿ
 .  اً مبين الً وضال
، اً ػمطمق اً محرم النسؿ تحديد يكوف ىذا وعمى      
 ال نادرة فردية حاالت في إال اً حرمم الحمؿ من  ويكوف
 غير والدة إلى الحامؿ تدعو التي الحالة في كما، ليا عمـو
 إلخراج جراحية عممية إجراء إلى معيا ويضطر، عادية
، الحمؿ مف خطر المرأة عمى كاف إذا ما حالة وفي، الولد

بقاءلمضرر اً منع ىذا م ؿ ونحوه، فيست نى لمرض  عمى ، وا 
 بجمب جاءت الغراء اإلسالمية يعةالشر  النفس، فإف

 وارتكاب، المصمحتيف أقوى وتقديـ، المفاسد ودرء، المصال 
 . (ٕٚ)[التعارض عند الضرريف أخؼ
ولمػػا كػػاف تحديػػد النسػػؿ أو منعػػو يختمػػؼ كميػػًا عػػف       

فػػػإف مجمػػػس المجمػػػ  ]، تنظيمػػػو مػػػف حيػػػث الحػػػاؿ والمػػػ ؿ
 الفقيػػػي اإلسػػػػالمي بمكػػػة المكرمػػػػة الػػػػذي انعقػػػد فػػػػي عػػػػاـ

ومجمس مجم  الفقو اإلسالمي الذي انعقػد فػي ،  ىٓٓٗٔ
ومجمػػػس )،  ىٜٓٗٔ) الكويػػػت فػػػي مػػػؤتمره الخػػػامس عػػػاـ

ـ، ٜٜٛٔمجمػػػ  الفقػػػو اإلسػػػالمي بالينػػػد الػػػذي انعقػػػد عػػػاـ 
الحكػػـ السػػابؽ الػػذي قررتػػو ىيئػػة  ـأكػػدوا جميعػػًا فػػي قػػراراتي

كبػار العممػػاء فػػي السػػعودية بتحػريـ تحديػػد النسػػؿ أو منعػػو، 
فػػػػي الوقػػػػت نفسػػػػو الػػػػتحكـ المؤقػػػػت فػػػػي اإلنجػػػػاب  وأجػػػػازوا

)تنظيـ النسػؿ( بقصػد المباعػدة بػيف المواليػد لحاجػة شػرعية 

يقدرىا الزوجاف بشرط عدـ الضرر، أو العدواف عمى حمؿ 
 .  (ٖٚ)قائـ، وأف تكوف الوسيمة مشروعة[

وأمػػػػػا السػػػػػبب فػػػػػي احػػػػػتالؿ الخيانػػػػػة الزوجيػػػػػة مػػػػػف       
أنيػػػا نػػػادرة ، ل ػػػة عشػػػرةأو أحػػػدىما المرتبػػػة ال ا، الػػػزوجيف
لكونػػػػو مجتمعػػػػًا محافظػػػػًا عمػػػػى القػػػػيـ والتقاليػػػػد ، الحػػػػدوث

 واألخػػالؽ اإلسػػالمية، السػػيما وأف معظػـػ سػػكاف مدينػػة إربػػد
)المركػػز( ىػػـ فػػي األصػػؿ جمػػ  مػػف أىػػؿ القػػرى المجػػاورة 

 عمػػػى أعراضػػػيـ، فليػػػا، الحريصػػػيف عمػػػى سػػػمعتيـ، الغيػػػوري
 ف الفػػالحيف،لعمميػـػ أف حفػػظ الفػػرج ىػػو مػػف صػػفات المػػؤمني

َِّلفُببُروِجِيمََُّّْىببمَََّّْوال ببِذينَّ: فقػػاؿ سػػبحانو، والعكػػس بػػالعكس
ََّفببِنن ُيمَََّّْأْيَمبباُنُيمَََّّْمَمَكبتَََّّمبباََّأوَََّّأْزَواِجِيبمَََّّْعَمبب َِّإل َََّّحباِفُظونَّ

 اْلَعبباُدونََُّّىببمََُّّفَوُوَلَِبب ََََّّذِلبب ََََّّورَا َََّّاْبتََغبب ََّفَمببنَََّّممُببوِمينَََّّ ْيببرَّ
َّفُبببببُروَجُيمَََّّْواْلَحببببباِفِظينَّ: عػػػػػالىوقػػػػػاؿ ت، [ٚ-٘]المؤمنػػػػوف: 
ََّلُيبببمََّّْالم بببوَََُّّأَعبببد َََّّوالبببذ اِكرَاتَََّّكِثيبببرًاَّالم بببوََََّّوالبببذ اِكِرينَََّّواْلَحاِفَظببباتَّ

كمػػا أنػػو دليػػؿ عمػػى . [ٖ٘]األحػػزاب: َعِظيًمبباََّوَأْجببًراََّمْغِفببَررًَّ
وجػػود ال قػػة بػػيف الػػزوجيف، وحصػػوؿ المػػودة واأللفػػة والتوافػػؽ 

 ؛عاطفيػػػػاً أو سػػػػواء كػػػػاف انسػػػػجامًا فكريػػػػًا  واالنسػػػػجاـ بينيمػػػػا،
ال ألنيمػػػػػػا يعممػػػػػػاف أف الخيانػػػػػػة الزوجيػػػػػػة جريمػػػػػػة عظيمػػػػػػة 

نمػػػػا يتعػػػػداىما لتشػػػػمؿ ، يقتصػػػػر ضػػػػررىا عمييمػػػػا فقػػػػط وا 
 . األوالد واألقارب والمجتم  كمو بعد ذلؾ

وأمػا السػبب فػػي احػتالؿ موضػوع الػػذىاب إلػى السػػحرة       
عشػػرة، ىػػو ضػػعؼ الػػوازع والكينػػة والعػػرافيف المرتبػػة الرابعػػة 

خاصػػػػًة، )لعػػػػدـ الػػػػديني فػػػػي نفػػػػوس النػػػػاس عامػػػػًة، والنسػػػػاء 
فػي أنػو  ال قػة بػو االعتماد والتوكؿ عمى اهلل جؿ وعال، وحسف

، ليػػذا (ٗٚ)(إال ىػػو وحػػده  ضػػرال دف وال يػػ نفػػ ال جمػػبيَّال
يظػػػػف الػػػػذاىب إلػػػػييـ ال سػػػػيما النسػػػػاء، أنيػػػـػ قػػػػادروف عمػػػػى 

حمػوؿ لمشػاكمو وأزماتػو معرفة مرضو وعالجػو، وعمػى إيجػاد 
 النفسية واالجتماعية واألخالقية. 

وقػػػد نسػػػي ىػػػؤالء أو تناسػػػوا أف األمػػػة قػػػد أجمعػػػت       
عمػػػى تحػػػريـ إتيػػػاف السػػػحرة والكينػػػة والعػػػرافيف وتصػػػديقيـ 

ألنيػػػـ يػػػدعوف معرفػػػة الغيػػػب  ؛(٘ٚ)فػػػي شػػػيء ممػػػا يقولػػػوف
َّمََُّيْعَمبََّلََُّّقبلَّْالذي استت ر اهلل جؿ وعال بعممػو، قػاؿ تعػالى: 

ََّيْشببُعُرونَََّّوَمبباَّالم ببوََُِّّإل ََّّاْلَغْيبب َََّّواْ َْرضََّّالس ببَماَواتََِّّفببيََّمببنَّ
، وألنيـ ال يتوصػموف إلػى مقصػدىـ [٘ٙ]النمؿ: ُيْبَعثُونََّّأَي انَّ
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، مصػػداقًا لقولػػو إال بخدمػػة الجػػف وعبػػادتيـ مػػف دوف اهلل 
]سػبت: ُمْؤِمُنبونََّّمَِّْبِيبََّأْكثَُرُىمََّّْاْلِجن َََّّيْعُبُدونَََّّكاُنواََّبلَّْتعػالى: 

َّتَْتمُبوََّمباََّوات َبُعبوا، وكؿ ذلؾ كفر وضالؿ، قاؿ تعػالى: [ٔٗ
ََّوَلِكبببن ََُّّسبببَمْيَمانَََّّكَفبببرَََّّوَمببباَُّسبببَمْيَمانََُّّمْمببب َََّّعَمببب َّالش بببَياِطينَّ
، [ٕٓٔ]البقػػػرة:  السِّبببْحرَّالن ببباَسََُّّيَعمُِّمبببونَََّّكَفبببُرواَّالش بببَياِطينَّ

 تُْقَبؿْ  َفَصد َقُو، َلـْ  َشْيءٍ  عفْ  َفَسَتَلوُ  َعر افاً  َأَتى َمفْ : )وقاؿ 
 :اؿ ػ، وق(ٙٚ)(َيوماً  أْرَبِعيفَ  َصاَلةٌ  َلوُ 
 ِبَمػػا َكفَػػرَ  َفقَػػدْ  َيقُػػوؿُ  ِبَمػػا َفَصػػد َقوُ  َعر افًػػا َأوْ  َكاِىًنػػا َأتَػػى َمػػفْ )

ػػػػدٍ  َعمَػػػػى ُأْنػػػػِزؿَ  ػػػػْب َ  اْجَتِنُبػػػػوا): وقػػػػاؿ ، (ٚٚ)(َُّمَحم   الس 
؟ َوَمػػػػا، اهللِ  َرُسػػػوؿَ  َيػػػػا: قػػػاُلوا، ميمكػػػػات()ال الُموِبقَػػػاتِ   ُىػػػػف 

ـَ  ال تي الن ْفسِ  َوَقْتؿُ ، والس ْحرُ ، باهللِ  ش ْرؾُ لا: َقاؿَ   ِإال   اهللُ  َحر 
َبػػػػػا وأكػػػػػؿُ ، بػػػػػالَحؽ    َيػػػػػْوـَ  والت ػػػػػَول ي، الَيتِػػػػػيـِ  َمػػػػػاؿِ  وأْكػػػػػؿُ ، الر 
قػاؿ ، (ٛٚ)(اَلتِ الَغافِ  الُمْؤِمَناتِ  الُمْحَصَناتِ  وَقْذؼُ ، الز ْحؼِ 

 وعمػػػى عمػػػييـ محكػػػـو اً شػػػرع مػػػذمـو والكػػػؿابػػػف عابػػػديف: )
، ليػذا فػإف الواجػب الشػرعي يسػتوجب (ٜٚ)(بالكفر مصدقيـ

عمػػػػى مػػػػف أتػػػػى واحػػػػدًا مػػػػف ىػػػػؤالء المسػػػػارعة إلػػػػى التوبػػػػة 
النصػػػػػػػوح، ألف ذنبػػػػػػػو عظػػػػػػػيـ وأ مػػػػػػػو كبيػػػػػػػر، إذ ال يمكػػػػػػػف 
لمشػػػيطاف وحزبػػػو السػػػحرة ... أف يكونػػػوا عونػػػًا لممسػػػمـ فػػػي 

وىػػـ كذبػػة  معرفػػة مرضػػو وعالجػػو، وحػػؿ مشػػاكمو وأزماتػػو،
 . فجرة
وأما السبب في احتالؿ موضوع التوبة وقبوليػا المرتبػة       

الخامسػػػة عشػػػرة، وىػػػي مرتبػػػة متػػػتخرة جػػػدًا، ىػػػو وجػػػود خمػػػؿ 
واضػػ  فػػي أولويػػات فقػػو الواقػػ  لػػدى المػػرأة المسػػممة فػػي ىػػذه 

الموضػػوع األيػػاـ، إذ المفػػروض أف تكػػوف اإلجابػػة عمػػى ىػػذا 
متقدمػػػة عمػػػى سػػػابقاتيا، فوجػػػود موضػػػوع التوبػػػة وقبوليػػػا فػػػي 
ىػػػػذه المرتبػػػػة دليػػػػػؿ عمػػػػى ضػػػػعؼ اإليمػػػػػاف لػػػػدييف، وقسػػػػػوة 
قمػوبيف، فيعتقػدف أف أعمػاليف مقبولػػة عنػد اهلل تعػالى، وأنيػػف 

 .  قميالت الخطت والذنب
: وقد حذر اهلل تعالى عباده مف قسوة القمب بقولو      
َََّّوَزي نََُّّقُموُبُيمَََّّْقَستَََّّوَلِكنَََّّتَضر ُعواََّبْوُسَناَُّىمََّْجا َََِّّإذَََّّْفَمْوَل

 َيْحَيىقاؿ ، [ٖٗ]األنعاـ: َيْعَمُمونَََّّكاُنواََّماَّالش ْيَطانَََّّلُيمَُّ
 َقَسِت  اْلُقُموِب، َوَما ِلَقَساَوةِ إال  الد ُموعُ  َجف تِ  َما): ُمَعاذٍ  ْبفَ ا

 َكْ َرةِ  ِمفْ  إال الذ ُنوبُ  َكُ َرتِ  َماالذ ُنوِب، وَ  ِلَكْ َرةِ  إال اْلُقُموبُ 
العبد  ت وبةِ  أف َعَمى اأُلم ةِ  عمماء ْجَم أَّوقد، (ٓٛ)(اْلُعيوبِ 

: َتَعاَلى ولَ و قَ لمف ذنوبو واجبة سواء كانت صغيرًة أـ كبيرًة، 
َّمَّْبَلَعم كََُّّاْلُمْؤِمُنونَََّّأيُّوََََّّجِميعاًََّّالم وََِِّّإَل ََّوُتوُبوا

َّثُم َََّّرب ُكمََّّْاْسَتْغِفُروا: َتَعاَلى ولوَوق، [ٖٔ: ]النورُتْفِمُحونَّ
َّآَمُنواَّال ِذينََّّأَيَُّياََّيا: َتَعاَلى ولَ و ، َوق[ٖ]ىود: ِإَلْيوَُّتوُبوا
 وقد كاف ، [ٛ]التحريـ: اًََّنُصوحََّتْوَبةًََّّالم وََِِّّإَل َُّتوُبوا
 َلْيوإِ  وَأُتوبُ  اهلل أَلْسَتْغِفرُ  إن ي واهلل): وىو المعصـو يقوؿ
 َيا): ظػوفي لف، (ٔٛ)(َمر ةً  َسْبِعيفَ  ِمفْ  َأْكَ رَ  الَيْوـِ  في
 في وبُ ػأتُ  واْسَتْغِفُروُه، فإن ي اهللِ  ِإلى الن اُس، ُتوُبوا َأي َيا
 َعْبِدهِ  ِبَتوَبةِ  َفَرحاً  َأَشد   هللُ : )وقولو ، (ٕٛ)(َمر ةٍ  مئةَ  الَيوـِ 
، َفالةٍ  بترضٍ  َراِحَمتوِ  َعَمى َكافَ  َأَحِدُكـْ  ِمفْ  ِإَلْيوِ  يتوبُ  ِحيفَ 

 َفَتتى، ِمْنَيا فَتِيَس  َوَشَرابوُ  َطَعاُموُ  َوَعَمْيَيا ِمْنوُ  َفاْنَفَمَتتْ 
 َفَبيَنما، َراحَمتوِ  ِمفْ  أِيَس  وقد، ِظم َيا في فاضَطَج َ  َشَجَرةً 
ـ  ، ِبِخطاِمَيا َفَتَخذَ ، ِعنَدهُ  قاِئَمةً  ِبيا ُىوَ  ِإذْ  َكَذِلؾَ  ُىوَ   َقاؿَ  ُ 
 ِمفْ  تَ ػَأْخطَ ! َرب ؾَ  اػوأن َعبِدي أْنتَ  الم ُيـ  : الَفَرحِ  ِشد ةِ  ِمفْ 
 َيَدهُ  َيْبُسطُ  َتَعاَلى اهلل إف  : ) وقولو، (ٖٛ)(الَفَرحِ  ِشد ةِ 

 ِلَيُتوبَ  بالن َيارِ  َيَدهُ  وَيْبُسطُ ، الن َيارِ  ُمِسيءُ  وبَ ػِلَيتُ  بالميؿِ 
 وقولو، (ٗٛ)(َمْغِرِبيا ِمفْ  ُس ػالش مْ  ْطُم َ تَ  َحت ى، الم يؿِ  ُمِسيءُ 
( : ْاهللُ  َتابَ  َمْغِرِبيا ِمفْ  الش ْمُس  َتْطُم َ  أفْ  َقْبؿَ  َتابَ  َمف 
 . (٘ٛ)(َعَميوِ 

وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ العالقػػة بػػيف الكنػػة وحماتيػػا       
المرتبػة السادسػة عشػرة، أف المجتمػ  األردنػي بصػفة عامػػة 

ت قيفػػػػػًا مقارنػػػػػًة بحالػػػػػو فػػػػػي العقػػػػػود أصػػػػػب  أك ػػػػػر تعميمػػػػػًا و 
الماضية، فعرؼ كؿ واحد مف أفراده ما لػو مػف حقػوؽ ومػا 
عميو مف واجبات، فصار التعامؿ بيف الكنػة وحماتيػا قائمػًا 
عمػػى أصػػوؿ صػػحيحة، كمػػا أف معظػػـ األزواج الشػػباب ال 
يسكنوف م  وبائيـ وأمياتيـ فػي ىػذه األيػاـ، ممػا يعنػي قمػة 

ـ  حماتيػػػػا، االحتكػػػػاؾ بػػػػيف الكنػػػػة و  قمػػػػة الخالفػػػػات  ومػػػػف  ػػػػ
 بينيما. 
م   ومما تجدر اإلشارة إليو أف سكف األزواج الشباب      

: الىػلقولو تع، والدييـ يعتبر مف باب البر والصمة
 َِّإم اَِّإْحَساًناََّوِباْلَواِلَدْينََِّّإي اهََُِّّإل َََّّتْعُبُدواََّأل َََّّربُّ ََََّّوَقَض

َُّأف َََّّلُيَماََّتُقلَََّّْفَ ََِّّكَ ُىَماََّأوَََّّأَحُدُىَماَّرَّاْلِكبَََِّّعْنَد ََََّّيْبُمَغن َّ
ََّجَناحََََّّلُيَماََّواْ ِفْضَََّّكِريًماََّقْوًلَََّّلُيَماََّوُقلَََّّْتْنَيْرُىَماََّوَلَّ
 َصِغيرًاََّرب َياِنيََّكَماَّاْرَحْمُيَماََّر َََِّّّوُقلََّّْالر ْحَمةََِِّّمنََّّالذُّلَِّّ
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ْنَسانََّّْيَناَوَوص َّوقولو تعالى: ، [ٕٗ-ٖٕ]اإلسراء:  َِّبَواِلَدْيوََِّّادِْ
َّاْشُكرَََّّأنَََّّعاَمْينََِّّفيََّوِفَصاُلوَََُّّوْىنَََّّعَم ََّوْىًناَُّأمُّوَََُّّحَمَمْتوَُّ

 وعندما سئؿ ، [ٗٔ]لقماف: اْلَمِصيرَِّإَلي َََّّوِلَواِلَدْي َََِّّلي
 عف أحؽ الناس بحسف الصحبة؟ قاؿ: )أمؾ كررىا  ال ًا،

عف أي  سئؿ أيضًا و ، (ٙٛ)أبوؾ(:  ـ قاؿ في الرابعة
)الصالة عمى وقتيا  ـ : ؟ قاؿالعمؿ أحب إلى اهلل 

 بف اهلل عبد وعف، (ٚٛ)بر الوالديف  ـ الجياد في سبيؿ اهلل(
ََّقاؿَ ، عنيما اهلل رضي العاص بف عمرو  َرُجؿٌ  أقبؿَ ):
 َوالِجَيادِ  الِيْجَرةِ  َعَمى ُأَباِيُعؾَ : َفَقاؿَ ،  اهلل َنبي   ِإَلى

 َواِلَدْيؾَ  ِمفْ  َلؾَ  َفَيؿْ : َقاؿَ ، َتَعاَلى اهلل ِمفَ  ْجرَ األ َأْبَتغي
 األْجرَ  َفَتْبَتغي: َقاؿَ ، ِكالُىَما َبؿْ ، َنَعـْ : َقاؿَ  ؟ َحي   أَحدٌ 
، َواِلَدْيؾَ  ِإَلى فاْرِج ْ : َقاؿَ ، َنَعـْ : َقاؿَ  َتَعاَلى؟ اهلل ِمفَ 

لتوفيؽ ، إف كاف الولد قادرًا عمى ا(ٛٛ)(ُصْحَبَتُيَما َفتْحِسفْ 
بيف حقوؽ أمو وزوجتو عمى وجو الخصوص مصداقًا 

 . (ٜٛ))ال ضرر وال ضرار(:  لقولو
وأما السبب في احتالؿ موضوع عالمات الساعة       

ؽ ػالمرتبة السابعة عشرة، وىي مرتبة متتخرة ىو تعم
 النساء خاصًة بالدنيا وممذاتيا ومغرياتيا، ونسياف اآلخرة،

ف مف ػا، فمعظـ أىؿ النار ىوالغفمة عف النار وعذابي
َف، ػَتَصد قْ  الن َساءِ  َمْعَشرَ  يا): مصداقًا لقولو  النساء،
 قالت، الن ارِ  َأْىؿِ  َأْكَ رَ  َرَأْيُتُكف   َفإن ي االْسِتْغَفاِر؛ ِمفَ  وأْكِ ْرفَ 
 الم ْعَف، ُتْكِ ْرفَ : َقاؿَ  الن اِر؟ َأْىؿِ  َأْكَ رَ  َلَنا َما: ِمْنُيف   امرأةٌ 

 أْغَمبَ  َوِديفٍ  ؿٍ ػَعقْ  َناِقَصاتِ  ِمفْ  َرَأْيتُ  الَعِشيَر، َما َوَتْكُفْرفَ 
 َشَياَدةُ : قاؿ َوالد يِف؟ الَعْقؿِ  ُنْقَصافُ  ما: قالت، ِمْنُكف   ُلب   ِلِذي

َّوقولو، (ٜٓ)(ُتَصم ي الَ  اأَلي اـَ  َرُجٍؿ، َوَتْمُكثُ  ِبَشَياَدةِ  اْمَرأتَْيفِ 
َّ  ِسَياطٌ  َمَعُيـْ  َقوـٌ  :َأَرُىَما َلـْ  الن ارِ  ؿِ أىْ  ِمفْ  ِصْنفَافِ ):

 َعاِرَياتٌ  َكاِسَياتٌ  الن اَس، َوِنَساءٌ  ِبَيا َيْضِرُبوفَ  الَبَقرِ  َكتْذَنابِ 
 الَ  الماِئَمةِ  الُبْختِ  َكَتْسِنَمةِ  َماِئاَلٌت، ُرُؤوُسُيف   ُمِمياَلتٌ 
ف   َيِجْدفَ  الَجن َة، والَ  َيْدُخْمفَ   ِمفْ  َلُيوَجدُ  ِريَحَيا ِريَحَيا، وا 
 . (ٜٔ)(َوكَذا َكَذا َمِسيَرةِ 
 وأما السبب فػي احػتالؿ موضػوع الشػذوذ فػي المعاشػرة      

الزوجيػػػة بػػػيف الػػػزوجيف كإتيػػػاف المػػػرأة فػػػي دبرىػػػا المرتبػػػة 
أنيا نػادرة الحػدوث لػدى األزواج الممتػزميف ، ال امنة عشرة

، (ٕٜ)(ُدُبِرَىػا فػي َأتَػوُ اْمرَ  َأتَػى َمػفْ  َمْمُعػوفٌ ): لقولػو ، دينياً 
َّفبببيَّامرأتبببوَّجبببامتَّرجبببلَّإلببب َّاهللَّينظبببرَّل):ََّّوقولػػػو
 كاىنػػػػػػاً  أو حائضػػػػػػاً  أتػػػػػػى مػػػػػػف):ََّّوقولػػػػػػو،َّ(ٖٜ)(دبرىببببببا
 محمػد عمػى أنػزؿ بمػا كفر فقد دبرىا في امرأة أو، فصدقو
)(ٜٗ)( :الجميػػػػور اسػػػتدؿ فقػػػد األحكػػػاـ أمػػػا، قػػػاؿ النػػػووي 
 إتيػاف تحػريـ عمػى التػواتر درجو مف تقرب التي األحاديث بيذه
 ليػػذا يتييػػت لػػـ الػػدبر)ف:َّ، وقػػاؿ ابػػف القػػيـ(ٜ٘)(دبرىػػا فػػي المػػرأة

نمػػػػػا، لػػػػػو يخمػػػػػؽ ولػػػػػـ، العمػػػػػؿ ، الفػػػػػرج لػػػػػو ىيػػػػػئ الػػػػػذي وا 
 وشػرعو اهلل حكمػة عف خارجوف الد ُبر إلى عنو فالعادلوف

 وألف)القرافػي: وقاؿ ، (ٜٙ)(والن ْجوِ  القذر محؿ فيو، جميعاً 
 وال، الخبائػػث أخبػػث مػػف الػػدبر مػػف بالعػػذرة اإلنسػػاف تمطػػ 
، الخبي ػػة النفػػوس إال، واإلنػػاث الػػذكور فػػي ذلػػؾ إلػػى يميػػؿ

 بمعػػزؿ الشػػريفة والنفػػوس، األخػالؽ بييميػػة، الطبػػ  خسيسػة
َّالت ببببو اِبينََُّّيِحبببب ََُّّّالم ببببوَََِّّإن َّ، لقولػػػػو تعػػػػالى: (ٜٚ)(ذلػػػػؾ عػػػف

 ائطالغػ)ف، وقػاؿ الع يمػيف: [ٕٕٕ]البقػرة: اْلُمَتَطيِّبِرينَََّّوُيِحب َُّّ
 وطء حػػػـر تعػػػالى اهلل كػػػاف شػػػؾ، فػػػإذا بػػػال الػػػدـ مػػػف أخػػػس

 ألف وأقػػب ؛ أشػػد الػػدبر وطء الػػدـ، فػػإف مػػف لػػىذى الحػػائض
 أسػماه بػاهلل، وليػذا والعيػاذ الػذكر جمػاع المػواط، وىػو يشػبو ىذا

 وطء تحػػريـ فػػي شػػؾ فػػالالصػػغرى،  بالموطيػػة العممػػاء بعػػض
َّ.  (ٜٛ) (دبرىا في المرأة
 تالؿ موضػػػػوع انحرافػػػػات األزواجوأمػػػػا السػػػػبب فػػػػي احػػػػ      

سػػواء كانػػت قبػػؿ الػػدخوؿ أو بعػػده مػػ  غيػػره مػػف الم ميػػيف 
ىػػو نػػدرة حػػدوث م ػػؿ ىػػذا ، )المػػواط( المػػرتبتيف األخيػػرتيف

ألنيػػػـ يعرفػػػوف  ؛السػػػموؾ المشػػػيف لػػػدى األزواج الممتػػػزميف
مػف  مسبقًا خطورة ىذا السموؾ الشاذ عمى العالقػات الزوجيػة

نتشػػػػػار األمػػػػػراض المعديػػػػػة حػػػػػدوث انفصػػػػػاؿ أو طػػػػػالؽ أو ا
المغمظػة الربانيػة بينيما كاإليدز والسيالف والزىػري، والعقوبػة 

بقولػػػو عمػػػى ىػػػذا القبػػػي . فقػػػد حػػػـر اهلل جػػػؿ وعػػػال الفػػػواحش 
ََّوَمباَِّمْنَيباََّظَيبرَََّّمباَّاْلَفَواِحَشَََّّربِّيََََّّحر مَََِّّإن َماَُّقلَّْ: تعالى
: تعػالى بؿ ونيانػا عػف قربانيػا بقولػو، [ٖٖ]األعراؼ: َبَطنَّ
ََّبَطبنَََّّوَمبباَِّمْنَيباََّظَيبرَََّّمبباَّاْلَفبَواِحَشَََّّتْقَرُببواََّوَل :األنعػػاـ[

ٔ٘ٔ] . 
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والتػػي ، ومػػف أعظػػـ الفػػواحش التػػي حاربيػػا اإلسػػالـ      
ليػػػػا عالقػػػػة مباشػػػػرة وأكيػػػػدة بانتشػػػػار األمػػػػراض الميمكػػػػػة 
والخبي ة عمؿ قػـو لػوط الػذيف عػاجميـ اهلل بالعقوبػة فقمػب 

: قاؿ تعالى، انقمبت فطرتيـ جزاًء وفاقاً كما ، عمييـ قرأىـ
ببا ََّعَمْيَيبباََّوَأْمَطْرَنبباََّسبباِفَمَياََّعاِلَيَيبباََّجَعْمَنبباَّْمُرَنبباأََََّّجببا ََََّّفَمم 

يلََِّّمنََِّّحَجاَررًَّ َمةًَََّّمْنُضودٍََِّّسجِّ َِّمنََِّّىيََََّّوَماََّربِّ َََِّّعْندَََُّّمَسو 
  وقػد سػف لػو النبػي، [ٖٛ-ٕٛ]ىػود: ِبَبِعيبدٍََّّالظ باِلِمينَّ

: فقػػػاؿ، وبػػػًة جسػػػيمًة تتم ػػػؿ بقتػػػؿ الفاعػػػؿ والمفعػػػوؿ بػػػوعق
َّاْلَفاِعبببلََََّّفببباْقُتُمواَّلُبببوطَََّّقبببْومَََّّعَمبببلََََّّيْعَمبببلَََُّّوَجبببْدُتُموهَََُّّمبببنَّ)

حتى يتـ اجت ػاث الػداء مػف أصػمو فػال ، (ٜٜ)(ِبوَََِّّواْلَمْفُعولََّ

ولتكػػوف ىػػذه العقوبػػة القاسػػية عبػػرة لغيرىمػػا ممػػف ، ينتشػػر
 . تسوؿ ليـ أنفسيـ فعؿ ذلؾ

مببنَّالمفتببيَّوالداعيببةَّا ردنببيَّالببذيَّتعتمببدَّعميببوَّ:َّٖس
َّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّالفتياَّعندَّالحاجة؟َّ

 ىػػذا السػػؤاؿ تػـػ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي عػػفلإلجابػػة       
الترتيبػػػػػي إلجابػػػػػات جميػػػػػ  أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة لمعرفػػػػػة 
المفتػػػي والداعيػػػة األردنػػػي الػػػذي تعتمػػػد عميػػػو الواعظػػػات 
، األردنيػػات فػػي الفتيػػا عنػػد الحاجػػة بترتيبػػو حسػػب أىميتػػو

 : ( يوض  ذلؾٗ) والجدوؿ رقـ

َّ(ٗالجدولَّرقمَّ)
َّفيَّالفتياَّوالدعورَّعندَّالحاجةَّحس َّأىميتوَّترتي َّالمفتيَّوالداعيةَّا ردنيَّالذيَّتعتمدَّعميوَّالواعظاتَّا ردنيات

الر
َّقم

َّالرتبةَّالمتوسطَّالحسابيَّالترتيبيَّادجابة

 ٗ ٕٛ.ٖ )مسئولة( الوعظ واإلرشاد في وزارة األوقاؼ األردنية مسئوؿ ٔ
 ٖ ٘٘.ٖ أساتذة الشريعة في الجامعات األردنية ٕ
 ٔ ٖٙ.ٔ مفتي المممكة األردنية الياشمية عامة والشي  نوح خاصة ٖ
 ٕ ٘ٓ.ٕ مفتي محافظة إربد ٗ
 ٙ ٕٙ.٘ مفتي الجيش ٘
 ٚ ٖٚ.٘ مفتي األمف العاـ ٙ
 ٛ ٕٓ.ٙ مفتي الدفاع المدني ٚ
 ٘ ٚٛ.ٗ حممة الشيادات الشرعية ٛ
 ٜ ٘ٛ.ٙ أئمة المساجد ٜ

 
( أف أىـ المفتيف والدعاة ٗ) يظير مف الجدوؿ رقـ       

األردنيػػػات فػػػي األردنيػػػيف الػػػذيف تعتمػػػد عمػػػييـ الواعظػػػات 
)مفتػػي المممكػػة األردنيػػة  الفتيػػا والػػدعوة عنػػد الحاجػػة كػػاف

والشي  الدكتور نوح سمماف رحمػو ، الياشمية بصفة عامة
اهلل بصػػػفة خاصػػػػة( حيػػػػث حصػػػػؿ عمػػػػى المرتبػػػػة األولػػػػى 

 ػػػػػـ جػػػػػاء فػػػػػي ، (ٖٙ.ٔ) بمتوسػػػػػط حسػػػػػابي ترتيبػػػػػي بمػػػػػغ
)مفتػػػي محافظػػػػة إربػػػد( بمتوسػػػػط حسػػػػابي  المرتبػػػة ال انيػػػػة

والسػػػػبباف الرئيسػػػػياف فػػػػي احػػػػتالؿ . (٘ٓ.ٕ) بمػػػػغترتيبػػػػي 
مفتػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية المرتبػػة األولػػى مػػف بػػيف 

 : الدعاة األردنييف ىما

أنػػػو الجيػػػة الرسػػػمية المخولػػػة بإصػػػدار الفتػػػاوى فػػػي  -ٔ
 . الشؤوف الدينية في األردف

 . قبوؿ فتياه بسبب مصداقيتيا -ٕ
فتػػي محافظػػة وأمػا السػػبباف الرئيسػػياف فػي احػػتالؿ م      

 : إربد المرتبة ال انية ىما
 أنػو الجيػة الرسػمية ال انيػة بعػد مفتػي المممكػة بالنسػػبة .ٔ

 . لواعظات محافظة إربد في إصدار الفتوى

أنػػػو الداعيػػػة األقػػػرب إلػػػييف جغرافيػػػًا واجتماعيػػػًا مػػػف  .ٕ
واألعمػػػـ بػػػتحواؿ ، فيكػػػوف األدرى، بػػػيف بقيػػػة الػػػدعاة

 . الناس وقضاياىـ في المحافظة
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وأمػػػػا األسػػػػباب فػػػػي احػػػػتالؿ أسػػػػاتذة الشػػػػريعة فػػػػي       
 : ييفالجامعات األردنية المرتبة ال ال ة 

 . أنيـ عمى عمـ ودراية بفقو الواق  -ٔ
 . مصداقيتيـ في طرح القضايا الدينية ومناقشتيا -ٕ
فيسػيؿ عمػييف ، تتممذ معظـ الواعظات عمػى أيػدييـ -ٖ

 . الحصوؿ عمى الفتيا منيـ عندىا
حػػتالؿ مسػئوؿ أو مسػػئولة الػػوعظ وأمػا السػػبب فػي ا      

ىػػو ، واإلرشػػاد فػػي وزارة األوقػػاؼ األردنيػػة المرتبػػة الرابعػػة
فيػػي لقػػاءات ، قمػة المقػػاءات التػػي تجمعػػو أو تجمعيػا بيػػف

 . مقصورة عمى العمؿ الرسمي فقط
 وأمػػػػا األسػػػػباب وراء احػػػػتالؿ حممػػػػة الشػػػػيادات الشػػػػرعية      

 : ييفالمرتبة الخامسة 
اؿ مباشػػػػػػرة بيػػػػػػنيـ وبػػػػػػيف عػػػػػػدـ تػػػػػػوفر قنػػػػػػوات اتصػػػػػػ .ٔ

 . الواعظات حياًء منيـ
 . قمة خبرتيـ العممية .ٕ
 . الفتيا لدييـ احتمالية عدـ توفر شروط .ٖ

وأمػػا السػػبباف الرئيسػػياف فػػي احػػتالؿ مفتػػي كػػؿ مػػف       
الجػػػيش واألمػػػف العػػػاـ والػػػدفاع المػػػدني المراتػػػب السادسػػػة 

.ٔيمػػا: فوالسػػابعة وال امنػػة عمػػى التػػوالي   . خصوصػػية عمميػـػ
 . توفر بدائؿ مف الدعاة ليـ. ٕ

وأمػػا األسػػػباب وراء احػػػتالؿ أئمػػة المسػػػاجد المرتبػػػة       
 : التاسعة واألخيرة ىي

 . عدـ  قة الواعظات بفتيا معظميـ . ٔ
 . عدـ توفر قنوات اتصاؿ مباشرة معيـ . ٕ
 . عدـ إلماميـ بفقو الواق  . ٖ
 . توفر البديؿ األعمـ واألدرى . ٗ

تببينَّوالببدعارَّفببيَّالعببالمينَّالعربببيَّمببنَّأىببمَّالمف:َّٗس
وادس ميَّالذينَّتعتمدَّعمبييمَّالواعظباتَّا ردنيباتَّفبيَّ

َّالفتياَّعندَّالحاجة؟َّ
 ىػػذا السػػؤاؿ تػـػ حسػػاب المتوسػػط الحسػػابي عػػفلإلجابػػة       

الترتيبػػػػػي إلجابػػػػػات جميػػػػػ  أفػػػػػراد عينػػػػػة الدراسػػػػػة لمعرفػػػػػة 
المفتػػػػيف والػػػػدعاة فػػػػي العػػػػالميف العربػػػػي اإلسػػػػالمي الػػػػذيف 

عمييـ الواعظات األردنيػات فػي الفتيػا والػدعوة عنػد  تعتمد
( ٘) والجػػػػػدوؿ رقػػػػػـ، الحاجػػػػػة بتػػػػػرتيبيـ حسػػػػػب أىميػػػػػتيـ

 : يوض  ذلؾ

َّ(٘الجدولَّرقمَّ)
َّترتي َّالمفتينَّوالدعارَّفيَّالعالمينَّالعربيَّوادس ميَّالذينَّتعتمدَّعمييمَّالواعظاتَّا ردنياتَّ

َّفيَّالفتياَّوالدعورَّعندَّالحاجةَّحس َّأىميتيم
َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّةادجاب

 ٛ.ٕٙ ٕٙ محمد راتب النابمسي

 ٚ.ٖٕ ٖٕ محمد حساف
 ٘.ٜٔ ٜٔ محمد العريفي
 ٖ.ٕٔ ٕٔ محمود المصري
 ٕ.ٛ ٛ عائض القرني

 ٜٓ.ٖ ٖ محمد حسيف يعقوب
 ٜٓ.ٖ ٖ عمر عبد الكافي
 ٙٓ.ٕ ٕ خالد جبير
 ٖٓ.ٔ ٔ لينا الحمصي
 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
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( أف أىػـ المفتػيف والػدعاة ٘لجػدوؿ رقػـ )يظيػر مػف ا      
فػػػػػػي العػػػػػػػالميف العربػػػػػػػي واإلسػػػػػػالمي الػػػػػػػذيف تعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػييـ 
الواعظػػػات األردنيػػػات فػػػي الفتيػػػا والػػػدعوة عنػػػد الحاجػػػة كػػػاف 

مقػػػدارىا السػػػوري محمػػػد راتػػػب النابمسػػػي بنسػػػبة مئويػػػة  الداعيػػػة
(،  ػػػػـ جػػػػاء فػػػػي المرتبػػػػة ٕٙ%(، وبتكػػػػرار بمػػػػغ )ٛ.ٕٙ)

 مئويػػة مقػػدارىامحمػػد حسػػاف بنسػػبة الشػػي  المصػػري ال انيػػة 
واألسػػباب وراء احػػتالؿ . (ٖٕ) وبتكػػرار بمػػغ، %(ٚ.ٖٕ)

الداعيػػػػة السػػػػوري محمػػػػد راتػػػػب النابمسػػػػي المرتبػػػػة األولػػػػى 
 : ىي
. ٖ. قػػػػػػػوة طرحػػػػػػػو لمموضػػػػػػػوعات. ٕ. غػػػػػػػزارة عممػػػػػػػو. ٔ

تعػدد زياراتػػو . ٘. قػوة شخصػيتو. ٗ. اىتمامػو بفقػو الواقػ 
ف خالؿ أسػموبو المميػز القدرة عمى اإلقناع م. ٙ. لىردف

يػػراده األدلػػة العمميػػة  المتم ػػؿ بسػػيولة عباراتػػو وبالغتيػػا وا 
قصػػػػػر مػػػػػدة برنامجػػػػػو بحيػػػػػث ال يشػػػػػعر . ٚ. اإلعجازيػػػػػة

ك ػػػػػرة ظيػػػػػوره عمػػػػػى . ٛ. المشػػػػػاىد أو المسػػػػػتم  بالسػػػػػ مة
تػػػاف السادسػػػة والسػػػابعة ىمػػػا أىػػػـ مػػػا والنقط. الفضػػػائيات

 . يميزه عف بقية الدعاة
فػػي احػػتالؿ الداعيػػة المصػػري محمػػد وأمػا األسػػباب       

 : ييفحساف المرتبة ال انية 
. اىتمامػػػو ٖ. قػػػوة طرحػػػو لمموضػػػوعات. ٕ. غػػػزارة عممػػػو. ٔ

. القػػػدرة عمػػػى اإلقنػػػاع مػػػف ٘. قػػػوة شخصػػػيتو. ٗبفقػػػو الواقػػػ . 
. ٙخػػػالؿ أسػػػموبو المميػػػز المتم ػػػؿ بسػػػيولة العبػػػارة وجزالتيػػػا. 

المػؤ رة  تركيزه عمى جانب الترغيب مػف خػالؿ سػرده القصػص
مػػػف الواقػػػ  والتػػػراث اإلسػػػالمي السػػػتمالة المشػػػاىديف عاطفيػػػًا. 

 . ك رة ظيوره عمى الفضائيات. ٚ
ولعػػػؿ مػػػا يختمػػػؼ فيػػػو الداعيػػػة محمػػػد حسػػػاف عػػػف       

الداعيػػػػة محمػػػػد راتػػػػب النابمسػػػػي ىػػػػو اسػػػػتخدامو أسػػػػموب 
وخطبػػػػػػػػة الجمعػػػػػػػػة وتركيػػػػػػػزه عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػراث ، المحاضػػػػػػػرة

 . العصراإلسالمي وبعض الشواىد مف عمـو 
وأما األسباب وراء احتالؿ الداعية السعودي محمػد       

 : ييفالعريفي المرتبة ال ال ة 
اىتمامػو بفقػو . ٖ. جاذبيػة شخصػيتو. ٕ. غزارة عممو. ٔ

قدرتػػػػو عمػػػػى اإلقنػػػػاع مػػػػف خػػػػالؿ اسػػػػتخدامو . ٗ. الواقػػػػ 

أسػػػموب القصػػػص القرونػػػي، وتركيػػػزه عمػػػى مشػػػكالت الشػػػباب 
  ب الحػػػػػػوار وسػػػػػػيولة العبػػػػػػارة.االجتماعيػػػػػػة مسػػػػػػتخدمًا أسػػػػػػمو 

 . ك رة ظيوره عمى الفضائيات. ٘
 وأمػػػا األسػػػػباب وراء احػػػػتالؿ الداعيػػػػة المصػػػػري محمػػػػود      

 : ييفالمصري المرتبة الرابعة 
 . جاذبيػػة شخصػػيتو مػػف خػػالؿ االبتسػػػامةٕ. غػػزارة عممػػو. ٔ

القػػدرة . ٗ. اىتمامػػو بفقػػو الواقػػ . ٖ. الدائمػػة عمػػى محيػػاه
 ائػػػو العبػػػارة مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخدامو أسػػػموبيعمػػػى اإلقنػػػاع بإ ر 
 . ك رة ظيوره عمى الفضائيات. ٘. العاطفة والنكتة

وأمػػػا األسػػػباب وراء احػػػتالؿ الداعيػػػة السػػػعودي عػػػائض       
 : ييفالقرني المرتبة الخامسة 

جاذبيػػة شخصػػيتو والمتم مػػة بيدوئػػو . ٕ. غػػزارة عممػػو. ٔ
عمػػػى  قدرتػػػو. ٗ. اىتمامػػو بفقػػػو الواقػػ . ٖ. وسػػعة صػػػدره

اإلقناع واستمالة المشػاىديف مػف خػالؿ تركيػزه عمػى سػيرة 
ك ػػػػرة . ٘. مسػػػػتخدمًا أيسػػػػر العبػػػػارات وأسػػػػيميا النبػػػػي 

 . ظيوره عمى الفضائيات

وأمػػػا األسػػػباب فػػػي وراء احػػػتالؿ الداعيػػػة المصػػػري       
 : ييفمحمد يعقوب المرتبة السابعة 

اىتمامػػػػو بفقػػػػو . ٖ. قػػػػوة شخصػػػػيتو. ٕ. غػػػػزارة عممػػػػو. ٔ
ك ػػػػػػػرة ظيػػػػػػػوره عمػػػػػػػى . ٘. جيوريػػػػػػػة صػػػػػػػوتو. ٗ. واقػػػػػػػ ال

قدرتػػػو عمػػػى اإلقنػػػاع مػػػف خػػػالؿ تركيػػػزه . ٙ. الفضػػػائيات
 . عمى أسموبي الترغيب والترىيب والقصص القروني

 وأمػػػػا األسػػػػباب وراء احػػػػتالؿ الداعيػػػػة المصػػػػري عمػػػػر      
 : ييف%( ٔ.ٖ) عبد الكافي المرتبة ال امنة بنسبة

اىتمامػػػػو بفقػػػػو . ٖ. قػػػػوة شخصػػػػيتو. ٕ. غػػػػزارة عممػػػػو. ٔ
 . قدرتػػػػوٗالواقػػػػ  مسػػػػتخدمًا أسػػػػموب المحاضػػػػرة األكاديميػػػػة. 

 تعمػػػى اإلقنػػػاع مػػػف خػػػالؿ تركيػػػزه عمػػػى مسػػػائؿ الغيبيػػػا
 . والربط بيف عيش الدنيا واآلخرة واإلعجاز العممي

َّ:َّماَّأىمَّالكت َّالتبيَّتعتمبدَّعمييباَّالواعظباتَّا ردنيبات٘س
َّفيَّادفتا ؟َّ

ؿ تػػػـ اسػػػتخراج التكػػػرارات ىػػػذا السػػػؤا عػػػفلإلجابػػػة       
والنسػػب المئويػػة إلجابػػات جميػػ  أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمعرفػػة 

األردنيػػػػات فػػػػي أىػػػـػ الكتػػػػب التػػػػي تعتمػػػػد عمييػػػػا الواعظػػػػات 
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َّ(ٙالجدولَّرقمَّ)
َّاَّعندَّالحاجةَّحس َّأىميتياترتي َّالكت َّالتيَّتعتمدَّعميياَّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّالفتي

َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة
 ٛ.ٕٚ ٕٚ فقو السنة لسيد سابؽ

 ٙ.ٕٔ ٕٔ الفقو المنيجي لمبغا ورفاقو
 ٘.ٜٔ ٜٔ الفقو الميسر البف عاشور

 ٖ.ٕٔ ٕٔ المغني البف قدامة
 ٕ.ٛ ٛ الفقو اإلسالمي وأدلتو لمزحيمي

 ٕ.ٚ ٚ شرح رياض الصالحيف البف ع يميف
 ٙ.ٕ ٕ سبؿ السالـ لمصنعاني

 ٖٓ.ٔ ٔ منياج المسمـ ألبي بكر الجزائري
 ٓ.ٓٓٔ َّٜٚالمجموع

 

( أف أىػػػـ الكتػػػب التػػػي ٙ) يظيػػػر مػػػف الجػػػدوؿ رقػػػـ      
تعتمد عمييا الواعظات األردنيات في اإلفتاء عند الحاجة 
 كػػاف كتػػاب فقػػو السػػنة لسػػيد سػػابؽ بنسػػبة مئويػػة مقػػدارىا

 ػػػػـ جػػػػاء فػػػػي المرتبػػػػة ، (ٕٚ) وبتكػػػػرار بمػػػػغ، %(ٛ.ٕٚ)
مئويػػػة ال انيػػػة كتػػػاب الفقػػػو المنيجػػػي لمبغػػػا ورفاقػػػو بنسػػػبة 

وراء  واألسػػػػػباب(. ٕٔ%(، وبتكػػػػػرار بمػػػػػغ )ٙ.ٕٔمقػػػػػدارىا )
مػف بػيف  احتالؿ كتاب فقو السنة لسيد سػابؽ المرتبػة األولػى

 : ييفجمي  الكتب 
. بعػػده عػػف العبػػارات ٖ. سالسػػة أسػػموبو. ٕ. حسػػف تبويبػػو. ٔ

األحكػػاـ الفقييػػة . سػػيولة التعامػػؿ معػػو السػػتخراج ٗ المعقػػدة.
ألحكاـ إعطاؤه صورة واضحة . ٘. المتعمقة بتي موضوع

تركيػزه  . عػدـٙالديف عمػى اختالفيػا فيػو مفصػؿ وشػامؿ. 
ف ذكػػػر  عمػػػى الخػػػالؼ الفقيػػػي حتػػػى ال يشػػػتت القػػػارئ وا 

 . األقواؿ وأصحابيا

ي وأمػػػا األسػػػباب وراء احػػػتالؿ كتػػػاب الفقػػػو المنيجػػػ      
 : لمبغا ورفاقو المرتبة ال انية ىي

. ٕ . يسر عبارتو وسيولتيا فيي في متناوؿ جميػ  القػراء.ٔ
اقتصػػػػاره الحػػػػديث عػػػػف األحكػػػػاـ الفقييػػػػة عمػػػػى المػػػػذىب 

وىػػػػو مػػػػذىب المممكػػػػة األردنيػػػػة الياشػػػػمية فػػػػي ، الشػػػػافعي
 . إعطػػاؤه حكمػػًا واحػػدًا لكػػؿ مسػػتلةٖالعبػػادات والمعػػامالت. 

 بػالؼ الفقيي حتى داخؿ المذىلعدـ تعرضو لمخ، فقيية

وألنػػو الكتػػاب . ٗ. وىػػو مػػا تحتػػاج إليػػو الواعظػػات، نفسػػو
المقػػػرر فػػػي كميػػػات الشػػػريعة فػػػي الجامعػػػات األردنيػػػة فػػػي 

ومعظػػػـ أفػػػراد العينػػػة مػػػف ىػػػذه ، تػػػدريس أحكػػػاـ العبػػػادات
 . فيف عمى عمـ ودراية بو، الكميات
البػػف وأمػػا األسػػباب وراء احػػتالؿ كتػػاب الفقػػو الميسػػر       

 : ييفعاشور المرتبة ال ال ة 
فػال  . يسر عبارتو وسيولتيا فيي في متناوؿ جمي  القػراء،ٔ

شموليتو لجميػ  أبػواب العبػادات . ٕ. التواء فييا وال تعقيد
اقتصػػاره بيػػاف األحكػػاـ . ٖ. والمعػػامالت عمػػى حػػد سػػواء

األردف. إذ ألنػػػو مػػػذىب ، الفقييػػػة عمػػػى المػػػذىب الشػػػافعي
لإلمػػاـ تقػػي  كتػػاب )كفايػػة األخيػػار( ىػػو فػػي األصػػؿ تيػػذيب

المسػػػائؿ . حدي ػػػو عػػػف بعػػػض ٗالػػػديف الحصػػػني الشػػػافعي. 
. المعاصػػرة المسػػتجدة كمسػػتلة حكػػـ تشػػري  ج ػػث المػػوتى

حسػػػػػف ترتيبػػػػػو وتنسػػػػػيقو بحيػػػػػث يسػػػػػيؿ عمػػػػػى القػػػػػارئ . ٘
بيػػػػػػاف األحكػػػػػػاـ الفقييػػػػػػة . ٙ. الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى مػػػػػػا يريػػػػػػد

نػػػو ىػػػو وأل. ٚ. باالعتمػػػاد عمػػػى القػػػروف والسػػػنة واإلجمػػػاع
الكتاب المتعارؼ عميو بػيف الواعظػات كمرجػ  رئػيس فػي 

 . الفتيا
وأمػػا األسػػباب فػػي احػػتالؿ كتػػاب المغنػػي البػػف قدامػػو       

 : ييفالمرتبة الرابعة 
 أك ر اإلسالمي، فيو مفأبواب الفقو  لكافة شموليتو . ٔ
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 . الكتب اعتمادًا في الفقو الحنبمي
 التعقيد. بعد عباراتو عف  .ٕ
   لتعامؿ معو الستخراج األحكاـ الفقيية.سيولة ا .ٖ
 استيعابو مناقشة المستلة مف جمي  جوانبيا.  .ٗ
، وذكر األدلة ليـ، في نسبة األقواؿ ألصحابيا دقتو .٘

 . ألنو يركز عمى الخالؼ الفقيي
وأمػػػا األسػػػباب فػػػي احػػػتالؿ كتػػػاب الفقػػػو اإلسػػػالمي       

 : ييفوأدلتو لمزحيمي المرتبة الخامسة 
فيػو مػف أك ػر ، كافػة أبػواب الفقػو اإلسػالميشموليتو ل. ٔ

الكتػػػػػب الحدي ػػػػػة انتشػػػػػارًا لتعرضػػػػػو لممسػػػػػتجدات الفقييػػػػػػة 
سػػػػيولة التعامػػػػؿ معػػػػو السػػػػتخراج األحكػػػػػاـ . ٕ. الحدي ػػػػة
تركيزه عمى الخالؼ الفقيي مف خػالؿ أقػواؿ . ٖ. الفقيية

 . العمماء وأدلتيـ
وأمػػػػا السػػػػبباف الرئيسػػػػاف وراء احػػػػتالؿ كتػػػػاب شػػػػرح       
 : يمافالصالحيف البف ع يميف المرتبة السادسة  رياض

أف كتاب رياض الصالحيف لإلماـ النػووي مػف أك ػر  -ٔ
ألنػػو يتضػػمف  ؛كتبػػو انتشػػارًا فػػي مصػػر وبػػالد الشػػاـ

تيػػػذب ، نفحػػػات نبويػػػة عبقػػػة الشػػػذى فواحػػػة األريػػػج
وتولػػػػد فييػػػػا حػػػػافزًا قويػػػػًا عمػػػػى ، الػػػػروح وتسػػػػمو بيػػػػا

لمػا اشػتمؿ  وذلػؾ، التحمي بما خمقػت لػو مػف العبػادة

وعػػالج أمػػراض ، عميػػو الكتػػاب مػػف ترغيػػب وترىيػػب
كتػاب تربػػوي فيػػو ، وتقػويـ اعوجػػاج الجػوارح، القمػوب

ووخرتػػو مػػف تنػػاوؿ كػػؿ مػػا ييػـػ المكمػػؼ فػػي دنيػػاه  ،فػػذ
 خػػػػػػػػػالؿ ذكػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف األحاديػػػػػػػػػث النبويػػػػػػػػػة

 .  (ٓٓٔ)الشريفة

أف شرح الشػي  ابػف ع يمػيف ليػذا الكتػاب القػيـ جػاء  -ٕ
باإليضػػػػػاح ، كافػػػػػة موضػػػػػوعاتو مسػػػػػتوعبًا ومسػػػػػتوفياً 

مسػػػتخدمًا أيسػػر العبػػػارات ، والبيػػاف والػػػدليؿ والتعميػػؿ
وأسػػػيميا وأسمسػػػميا، ومشػػػيرًا تحػػػت كػػػؿ بػػػاب أو حػػػديث 

 عقديًة كانت أو فقييًة.  ،إلى األحكاـ التي تخصو

َّ:َّكيببفَّتتصببرفَّالواعظببةَّا ردنيببةَّعنببدماَُّتسببولَّسببؤالًَّٙس
 محرجًاَّفيَّالع قةَّالزوجية؟َّ

ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ اسػػػتخراج التكػػػرارات  عػػػفبػػػة لإلجا      
والنسب المئوية إلجابات جميػ  أفػراد العينػة لمعرفػة كيػؼ 
تتصرؼ الواعظة األردنية عندما ُتستؿ سػؤااًل محرجػًا فػي 
العالقػػة الزوجيػػة؟ فيػػؿ تجيػػب مباشػػرة؟ أـ ُتؤجػػؿ اإلجابػػة 
حتػػػى تعػػػود إلػػػػى البيػػػت لالطػػػالع عمييػػػػا فػػػي الكتػػػػب؟ أـ 

واعظػة أك ػر خبػرة؟ أـ إلػى الػدعاة مػف تحيؿ اإلجابة إلى 
 : ( يوض  ذلؾٚ) الرجاؿ؟ والجدوؿ رقـ

 (ٚالجدولَّرقمَّ)
َّالتكراراتَّوالنس َّالمَويةَّدجاباتَّجميتَّأفرادَّالعينةَّعنَّسؤالَّ"كيفَّتتصرفَّالواعظةَّ

َّعندماَُّتسولَّسؤاًلَّمحرجًاَّفيَّالع قةَّالزوجية"؟
َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة

 ٜ.ٖٓ ٖٓ ف كنت عمى معرفة باإلجابةأجيب مباشرة إ
 ٘.ٔ٘ ٓ٘ تتجيؿ اإلجابة فيما بعد لإلطالع عمييا في الكتب

 ٗ.ٕٔ ٕٔ ُأحيؿ اإلجابة إلى واعظة أخرى
 ٕ.٘ ٘ ُأحيؿ اإلجابة إلى الدعاة مف الرجاؿ

 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
 

( أف أعمػػى نسػػبة مئويػػة ٚ) يظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ      
، %(٘.ٔ٘) المطػػػروح ونفػػػًا بمغػػػتلإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ 

)تتجيػػػػػؿ اإلجابػػػػػة فيمػػػػػا بعػػػػػد  ( لخيػػػػػارٓ٘) وبتكػػػػػرار بمػػػػػغ
 ػػـ جػػاء فػػي المرتبػػة ال انيػػة ، لالطػػالع عمييػػا فػػي الكتػػب(

)أجيػػػػب مباشػػػػرة إف كنػػػػت عمػػػػى معرفػػػػة باإلجابػػػػة(  خيػػػػار
 . (ٖٓ) ( وبتكرار بمغٜ.ٖٓ) بنسبة مئوية مقدارىا

جابػػػة فيمػػػا تتجيػػػؿ اإل) والسػػػبب وراء احػػػتالؿ خيػػػار      
 ( المرتبػػة األولػػى فػػي اإلجابػػةبعػػد لإلطػػالع عمييػػا فػػي الكتػػب
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ىػػػو ، عمػػػى سػػػؤاؿ المػػػرأة المحػػػرج فػػػي العالقػػػات الزوجيػػػة
ألف  ؛تحػػػري الدقػػػة والػػػرأي األصػػػوب فػػػي الفتيػػػا مػػػ  دليمػػػو

فػػػي الػػػدنيا  جسػػيـ وخطرىػػػا عظػػيـ أمرىػػػا يػػا بغيػػػر عمػػـالفت
ََّأْلِسبببَنُتُكمََُّّفََّتِصبببَِّلَمببباََّتُقولُبببواََّوَلَّ: تعػػػالى ؿاقػػػ، واآلخػػػرة
َِّإن ََّّاْلَكبِذ ََّّالم بوَََِّّعَمب َِّلتَْفتَبُرواََّحبرَامٌَََّّوَىَذاََّحَ لَََّّىَذاَّاْلَكِذ َّ
 ،[ٙٔٔ]النحػػؿ: ُيْفِمُحببونَََّّلََّّاْلَكببِذ ََّّالم ببوَََِّّعَمبب ََّيْفتَببُرونََّّال ببِذينَّ

ََّظَيرَََّّماَّاْلَفَواِحَشَََّّربِّيََََّّحر مَََِّّإن َماَُّقلَّْ: وقاؿ تعالى أيضاً 
ثْبمََََّّبَطبنَََّّوَمباَّاِمْنيََّ َِّبالم بوََُِّّتْشبِرُكواََّوَأنََّّاْلَحب ََِِّّّبَغْيبرَََّّواْلَبْغبيََََّّوادِْ
لَََّّْلبببمَََّّْمبببا ََّلَََّّمببباَّالم بببوَََِّّعَمببب ََّتُقولُبببواََّوَأنََُّّسبببْمَطاًناَِّببببوََُِّّيَنبببزِّ

 أجػػػرؤكـ):ََّّاهلل رسػػػوؿ قػػػاؿو ، [ٖٖ]األعػػػراؼ: َتْعَمُمبببونَّ
 عمػػى ـأقػػدمك أي)، (ٔٓٔ) (النػػار عمػػى أجػػرؤكـ الفتيػػا عمػػى
 أقػدمكـ، وتػدبر ت بػت غيػر مػف شػرعي حكـػ عػف السائؿ إجابة
، حكمػػو جػػؿ وعػػال اهلل عػػف مبػػيف المفتػػي ألف ؛دخوليػػا عمػػى
 فػػي تيػػاوف أو، عممػػو مػػا بغيػػر أو، جيػػؿ عمػػى أفتػػى فػػإذا

، النػار نفسػو إدخػاؿ فػي تسػبب فقػد، اسػتنباطو أو، تحريره
 . (ٕٓٔ)(الجبار أحكاـ في المجازفة عمى لجرأتو
 أجيػػػػب السػػػػائمة) مػػػػا السػػػػبب وراء احػػػػتالؿ خيػػػػاروأ      

إف كنػت مباشػرة  عمى سؤاليا المحرج في العالقة الزوجية
كػػوف الواعظػػة ، عمػػى معرفػػة فػػي اإلجابػػة( المرتبػػة ال انيػػة

 . في ىذه الحالة متيقنة مف دقة اإلجابة
ُأحيػػؿ اإلجابػػة إلػػى ) وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ خيػػار      

حػػاؿ عمييػػا  ػػة، أف الواعظػػة المُ ( المرتبػػة ال الواعظػػة أخػػرى
الجواب أك ر خبرة ودراية وعممًا مف األولى، مصداقًا لقولػو 

]النحػؿ:  البذِّْكِرَِّإنَُّكنبُتْمََّلََّتْعَمُمبونَََّّفاْسبوَُلوْاََّأْىبلََّتعػالى: 
، فإحالة المسئولة السائمة إلى واعظػة أخػرى يػدؿ عمػى [ٖٗ

يصػػدؽ أف تفتػػي بغيػػر عمػػـ ف ورعيػػا وتقواىػػا، ألنيػػا تخػػاؼ
َّإن ََِّّعْمببمٌََِّّبببوَََِّّلبب ََََّّلببْيَسَََّّمبباََّتْقببفَََّّولََّ: عمييػػا قولػػو تعػػالى

َّوَُّبَعْنبببببببََّكبببببببانََُّّأولَِببببببب َََُّّكبببببببلَََُّّّوالفُبببببببؤادََََّّوالَبَصبببببببرََّّالس ببببببْمتََّ
 الِعْمـَ  َيْقِبُض  الَ  اهللَ  إف  ): وقولو ، [ٖٙ]اإلسراء: َمْسَُولًَّ
 ِبقَػػػػْبضِ  لِعْمػػػػـَ ا َيْقػػػِبُض  َولِكػػػػفْ ، الن ػػػػاسِ  ِمػػػفَ  َيْنَتزعػػػػوُ  اْنِتَزاعػػػاً 
 ُرُؤوسػػػػاً  الن ػػػػاُس  ات َخػػػػذَ ، َعاِلمػػػػاً  ُيْبػػػػؽِ  لَػػػػـْ  ِإَذا َحت ػػػػى، الُعَمَمػػػػاءِ 
. (ٖٓٔ)(َوأَضػػػم وا َفَضػػػم وا، ِعْمػػػـٍ  ِبَغْيػػػرِ  فَػػػتْفتوا َفُسػػػِئُموا، ُجي ػػػاالً 

أسػػوة  والتػػابعيف الصػػحابة مػػف الصػػال  السػػمؼليػػا فػػي )و 
 َعمَػػػػى َبْعُضػػػػُيـْ  ىاْلَفتَػػػػاوَ  ِفػػػػي ُيِحيمُػػػػوفَ َّكػػػػانوا حسػػػػنة الػػػػذيف

 اْسػػػِتْعَماؿِ  َعػػػفْ  َوَيِحيػػػُدوفَ ، الت ْنِزيػػػؿَ  ُمَشػػػاَىَدِتِيـْ  َمػػػ َ  َبْعػػػضٍ 
 واحػد كػؿ ويود الفتوى في التسرع يكرىوفو  َواْلِقَياسِ  الر ْأيِ 
 عميػػو تعينػػت قػػد أنيػػا رأى فػػإذا، غيػػره إياىػػا يكفيػػو أف مػػنيـ
 وؿقػ أو، والسػنة الكتػاب مػف حكميػا معرفػة فػي اجتياده بذؿ

 المبػارؾ بف اهلل عبد فػ)فع، (ٗٓٔ)(أفتى  ـ الراشديف الخمفاء
 فػابػػ الػرحمف عبػػد عػف بػالسائػ فػبػػ عطػاء عػػف سػفياف حػد نا
 رسػػوؿ أصػػحاب مػػف ومائػػة عشػػريف تػأدركػػ: قػػاؿ ليمػػى أبػػي
 ود إال محػػػدث مػػنيـ كػػػاف فمػػا المسػػػجد فػػي اؿػقػػ أراه  اهلل
 هكفػػػػػا أخػػػػػاه أف ود إال مفػػػػػت وال، الحػػػػػديث كفػػػػػاه أخػػػػػاه أف

 .  (٘ٓٔ)(الفتيا

عمب ََّّبصبفت َّواعظبة:َّىلَّتساعد َّظروفب َّا سبريةَّٚس
 بواجب َّالدعويَّعم َّأكملَّوجوَّأمَّلَّولماذا؟َّالقيام

 السػػػػؤاؿ تػػػـػ اسػػػػتخراج التكػػػػرارات والنسػػػػب عػػػػفلإلجابػػػػة       
المئويػة إلجابػػات جميػ  أفػػراد العينػة لمعرفػػة مػدى مالئمػػة 

 ؿ وجػػو،ظػػروؼ الواعظػػة األسػػرية لعمميػػا لمقيػػاـ بػػو عمػػى أكمػػ
 : ( يوض  ذلؾٛ) والجدوؿ رقـ

َّ(ٛالجدولَّرقمَّ)
َّواعظةَّبصفت َّالتكراراتَّوالنس َّالمَويةَّدجاباتَّجميتَّأفرادَّالعينةَّعم َّسؤالَّ"ىلَّتساعد َّظروف َّا سريةَّ

َّعم َّالقيامَّبواجب َّالدعويَّعم َّأكملَّوجوَّأمَّلَّولماذا؟"
َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة

 ٚ.ٚٛ ٘ٛ سبب الوعي الديني ألسرتي وحبيا لمديف الظروؼ األسرية مالئمة ب
 ٖ.ٓٔ ٓٔ الظروؼ األسرية ليا تت ير كبير عمى عممي بشكؿ مباشر وغالبًا ما تحد مف نشاطي الدعوي

 ٕ ٕ تواجيني بعض الصعوبات
 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
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( أف أعمػػى نسػػبة مئويػػة ٛ) يظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ      
، (ٚ.ٚٛ) عػػػػاله بمغػػػػتالسػػػػؤاؿ المطػػػػروح أ عػػػػفلإلجابػػػػة 

)الظػػػػػروؼ األسػػػػػرية مالئمػػػػػة  ( لخيػػػػػار٘ٛ) وبتكػػػػػرار بمػػػػػغ
لمعمػػؿ الػػدعوي(،  ػـػ جػػاء فػػي المرتبػػة ال انيػػة خيػػار )الظػػروؼ 

بنسػػػبة مئويػػػة األسػػػرية غالبػػػًا مػػػا تحػػػد مػػػف نشػػػاطي الػػػدعوي( 
والسػػػبب فػػػي احػػػتالؿ (. ٓٔ(، وبتكػػػرار بمػػػغ )ٖ.ٓٔمقػػػدارىا )

عي الػػػديني الظػػػروؼ األسػػػرية مالئمػػػة بسػػػبب الػػػو ) خيػػػار
ىػػػو كػػػوف ىػػػؤالء ، ( المرتبػػػة األولػػػىألسػػػرتي وحبيػػػا لمػػػديف

ر ُسػػييػػئ األُ فتُ ، الواعظػػات يعشػػف فػػي بيػػوت ممتزمػػة دينيػػاً 
لواعظاتيػػػا أفضػػػؿ الظػػػروؼ والوسػػػائؿ كػػػي تقػػػـو بعمميػػػا 

 الدعوي عمى أكمؿ وجو مف خالؿ تنظيـ الوقت والجيد. 

)الظػػروؼ األسػػرية  وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ خيػػار      
أف ، المرتبػػة ال انيػػة لبػػًا مػػا تحػػد مػػف نشػػاطي الػػدعوي(غا

أو ، ىػػػذه األسػػػر إمػػػا أنيػػػا تعػػػاني مػػػف غيػػػاب ولػػػي األمػػػر
 مرضػػػو، أو مػػػرض أحػػػد أفػػػراد األسػػػرة، فيحتػػػاجوف الواعظػػػة

أو أف تكػػوف ىػػذه ، والقيػػاـ عمػػى خػػدمتيـ، معيػػـ لرعػػايتيـ
األسػػػرة غيػػػر ممتزمػػػة دينيػػػًا بالشػػػكؿ الػػػذي يحفػػػز الواعظػػػة 

 . عمميا الدعوي عمى أكمؿ وجوعمى القياـ ب

)تػػػواجيني بعػػػض  وأمػػػا السػػػبب فػػػي احػػػتالؿ خيػػػار      
ىػػػؤالء يػػػو احتماليػػػة أف تكػػػوف فالمرتبػػػة ال ال ػػػة،  الصػػػعوبات(

أو لػػػيس لػػػدييف أبنػػػاء يقمػػػف ، الواعظػػػات غيػػػر متزوجػػػات
ـ  و ، أو ألنيػػف أرامػػؿ أو مطمقػػات، عمػػى رعػػايتيـ ال  مػػف  ػػ

 . مسئولية تق  عمى عاتقيف
الذي نخمص إليو في قراءة متفحصة لبيانات الجػدوؿ و       
( أف الواجػػب عمػػى الواعظػػة القيػػاـ بعمميػػا الػػدعوي ٓٔرقػـػ )

مػػػػف قبػػػػؿ أسػػػػرىف عمػػػػى أكمػػػػؿ وجػػػػو، لعػػػػدـ وجػػػػود تقصػػػػير 
الػػػػدعوي فػػػػإف كػػػػاف ىنػػػػاؾ تقصػػػػير فػػػػي العمػػػػؿ ، اتجػػػاىيف

ألف الظػػػػروؼ األسػػػػرية المػػػػؤ رة  ؛فيكػػػػوف مػػػػف الواعظػػػػة نفسػػػػيا
 . %(ٖ.ٕٔ)سبتيا عمى عمميا ال تتعدى ن

أوَّ:َّماَّمدىَّتوثيرَّالمكانةَّالجتماعيةَّلزوجَّالواعظبةَّٛس
 والديياَّعم َّاستجابةَّالنسا َّالمدعوات؟َّ

ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ اسػػػتخراج التكػػػرارات  فلإلجابػػػة عػػػ      
والنسب المئوية إلجابات جميػ  أفػراد العينػة لمعرفػة مػدى 
تػػػت ير المسػػػتوى العممػػػي لػػػزوج الواعظػػػة أو والػػػدييا عمػػػى 

( يوضػػػ  ٜ) والجػػػدوؿ رقػػػـ، اسػػػتجابة النسػػػاء المػػػدعوات؟
 : ذلؾ

َّ(ٜالجدولَّرقمَّ)
َّالتكراراتَّوالنس َّالمَويةَّدجاباتَّجميتَّأفرادَّالعينةَّعم َّسؤالَّ"ماَّمدىَّتوثيرَّالمكانةَّالجتماعيةَّ

َّلزوجَّالواعظةَّأوَّوالديياَّعم َّاستجابةَّالنسا َّالمدعوات"؟
َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة

 ٛ.ٖٜ ٜٔ أي تت ير عمى النساء المدعوات ألف العبرة عندىف لديف الواعظة وتقواىا ومستواىا العممي وأسموبياليس لو 
 ٕ.ٙ ٙ لو تت ير عمى النساء المدعوات

 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
 

( أف أعمػػى نسػػبة مئويػػة ٜ) يظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػػـ      
 وبتكػرار بمػغ، (ٛ.ٖٜ) السؤاؿ السػابؽ بمغػت عفلإلجابة 

)عػػػػػػدـ وجػػػػػػود أي ردة فعػػػػػػؿ مػػػػػػف النسػػػػػػاء  ( لخيػػػػػػارٜٔ)
 . المدعوات(

)ليس لمستوى  ويرج  السبب في احتالؿ خيار      
ر عمى النساء ػزوج الواعظة أو أبييا أو أميا أي تت ي

 المرتبة األولى، أف نظرة المدعوات إنما ىوالمدعوات( 

، وأسموبيا، ومستواىا العممي، وتقواىا، لديف الواعظة
، ظر عف مكانة زوجيا أو والدييا االجتماعيةبغض الن
ََّأْتَقاكَُّ: ًا لقولو تعالىػمصداق َّالم ِو َِّعنَد ََّأْكَرَمُكْم  مَّْبِإن 

 ُصَوِرُكـْ  ِإَلى َيْنُظرُ َّال اهللَ  فّ : )إ، ولقولو [ٖٔ]الحجرات: 
، َوَلِكفْ  ـْ ، وقد (ٙٓٔ)(َوَأْعَماِلُكـْ  ُقُموِبُكـْ  ِإَلى َيْنُظرُ  َوَأْمَواِلُك

 َيا :َقاُلوا، ْتَقاُىـْ : أَقاؿَ  ؟الن اسِ  َأْكَرـِ  َعفْ   اهللِ  َرُسوؿُ  ِئؿَ سُ )
 ْبفُ  ُيوُسؼُ : َفَقاؿَ ، َنْسَتُلؾَ  َىَذا َعفْ  َلْيَس ، اهللِ  َرُسوؿَ 
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 :واػَفَقالُ  ،الر ْحَمفِ  َخِميؿِ  اْبفِ  َنِبي   اْبفِ  َنِبي   اْبفُ  َنِبي   َيْعُقوبَ 
 َتْسَتُلوِني؟ اْلَعَربِ  َمَعاِدفِ  َفَعفْ : َقاؿَ ، ؾَ َنْسَتلُ  َىَذا َعفْ  َلْيَس 
ْساَلـِ  ِفي َخْيُرُىـْ  الن اسِ  َخْيرُ : َقاؿَ ، َنَعـْ : واػَقالُ   ِإَذا اإْلِ

، ىذا في حؽ الديف والتقوى، وأما في حؽ (ٚٓٔ)(َفِقُيوا
ََّيْسَتِويالعمـ فقاؿ تعالى:  ََّىْل َّونَّبَيْعَممََُّّال ِذينََُّّقْل

، [ٜ]الزمر: اْ َْلَبا ََُّّأوُلوََّيَتَذك رََِّّإن َماَّْعَمُمونَّيََََّّلَََّّوال ِذينَّ
ََّأْىلََّ: وقاؿ تعالى ََّتْعَمُمونَََّّفاْسَوُلوْا ََّل  الذِّْكرَِّإنَُّكنُتْم

َُّكنُتْمَّ: وقولو تعالى، [ٖٗ]النحؿ:  َِّإن َُّبْرَىاَنُكْم ََّىاُتوا ُقْل
 ي. ألف العمـ ىو الوسيمة الفضمى ف[ٔٔٔ]البقرة: َصاِدِقينَّ

 إقناع الغير، ومما تجدر اإلشارة إليو أف إتياف خيار )الديف
والعمـ( معًا في المرتبة األولى ينسجـ تمامًا م  ما أشار 

َّآَمُنواَّال ِذينََّّالم وَََُّّيْرَفتَِّ: إليو القروف الكريـ بقولو تعالى
 . [ٔٔ]المجادلة: َدَرَجاتَّاْلِعْممَََُّّأوُتواََّوال ِذينََِّّمْنُكمَّْ

َوَلببْوَُّكنببَتَّ: ا األسػػموب فيشػػيد لػػو قولػػو تعػػالىوأمػػ      
بوا َفظًّاََّ ِمبيَظَّاْلَقْمب َّ ، [ٜ٘ٔوؿ عمػراف: ]َحْوِلب َََِّّمبنَََّّلْنَفضُّ
 ، وقولػػػو[ٖٛ]البقػػػرة: َوُقولُبببوْاَِّلمن ببباِسَُّحْسبببناًَّوقولػػو تعػػػالى: 

 ل َعم بببُوََّيتَبببَذك ُرََّأْوََّيْ َشببب ََّفقُبببوَلََّلبببُوََّقبببْوًلَّل يًِّنبببا: تعػػػالى
)بشػػػػػػػروا وال تنفػػػػػػػروا ويسػػػػػػػروا وال : وقولػػػػػػػو ، [ٗٗو: ]طػػػػػػػ

 ُيِحػب   الم ػوَ  َفِإف   َعاِئَشةُ  َيا الً َمي: )وقولو ، (ٛٓٔ)تعسروا(
ْفؽَ   الرفػؽ إف: )وفي لفظ قػاؿ ، (ٜٓٔ)(ُكم وِ  اأْلَْمرِ  ِفي الر 

 إال شػػػػػػػيء مػػػػػػػف ينػػػػػػػزع وال زانػػػػػػػو إال شػػػػػػػيء فػػػػػػػي يكػػػػػػػوف ال
 نعػػػًا كػػػاف تػػػت يرهاألسػػػموب إذا كػػػاف مشػػػوقًا ومقف، (ٓٔٔ)(شػػػانو

 . عمى الغير أك ر وأسرع والعكس بالعكس
وأمػػػػػػا السػػػػػػبب فػػػػػػي احػػػػػػتالؿ خيػػػػػػار )وجػػػػػػود ردة فعػػػػػػؿ       

المجتمػػػ  عمػػػى مكانػػػة زوج الواعظػػػة االجتماعيػػػة أو والػػػدييا( 
المجتمػػػػ  المرتبػػػػة ال انيػػػػة، أنػػػػو ال يػػػػزاؿ بعػػػػض النػػػػاس فػػػػي 

األردنػػػي ينظػػػروف إلػػػى حسػػػب ونسػػػب الشػػػخص ومكانتػػػو 
 وىػػي نسػػبة متدنيػػة جػػدًا، ألف المجتمػػ  األردنػػياالجتماعيػػة، 

أصػػب  مجتمعػػًا متعممػػًا ينػػزؿ أىػػؿ العمػػـ والتقػػوى منػػازليـ 
 . بصرؼ النظر عف مكاناتيـ األخرى

ىبلَّتعتمببدَّالواعظباتَّا ردنيبباتَّالمبنيجَّالمتشببددَّ:َّٜس
َّأمَّالميسرَّفيَّالفتوىَّولماذا؟

ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ اسػػػتخراج التكػػػرارات  عػػػفلإلجابػػػة       
المئويػػػػػة إلجابػػػػػات جميػػػػػ  أفػػػػػراد العينػػػػػة لمعرفػػػػػة  والنسػػػػػب
الذي تعتمػده الواعظػة فػي الفتػوى أىػو المتشػدد أـ  المنيج

 : ( يوض  ذلؾٓٔ) والجدوؿ رقـ، الميسر ولماذا؟

َّ(ٓٔالجدولَّرقمَّ)
َّالتكراراتَّوالنس َّالمَويةَّدجاباتَّجميتَّأفرادَّالعينةَّعم َّسؤالَّ"ىلَّتعتمدَّالواعظاتَّا ردنياتَّ

َّ"شددَّأمَّالميسرَّفيَّالفتوىَّولماذا؟المنيجَّالمت
َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة
 ٔ.٘ ٘ أعتمد رأي المفتي في أغمب األحياف

 ٔ.٘ ٘ ال أفتي إال أف كاف عندي عمـ قائـ عمى دليؿ مف الكتاب أو السنة
 ٛ.ٜٛ ٚٛ التيسير في كؿ الفتاوى

 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع
 

عمػى نسػبة مئويػة ( أف أٓٔ) يظيػر مػف جػدوؿ رقػـ      
، %(ٛ.ٜٛ) لإلجابػػػة عمػػػى السػػػؤاؿ اآلنػػػؼ الػػػذكر بمغػػػت

 . )التيسير في كؿ الفتاوى( ( لخيارٚٛ) وبتكرار بمغ
)اعتماد المنيج  ويرج  السبب في احتالؿ خيار      

أف التيسير ىو ، الميسر في كؿ الفتاوى( المرتبة األولى
 ،أصؿ مف أصوؿ الديف اإلسالمي الحنيؼ قرونًا وسنةً 

 ُيِريُدَّالّمُوَِّبُكُمَّاْلُيْسَرََّوَلَُّيِريُدَِّبُكُمَّاْلُعْسرَّ: قاؿ تعالى
 ]الشرح: اُيْسرًََّّاْلُعْسرَََّّمتَََِّّإن َّوقاؿ تعالى: ، [٘ٛٔ]البقرة: 

 َحَرجٍََِّّمنََّّالدِّينََِّّفيََّعَمْيُكمَََّّْجَعلََََّّوَماوقاؿ تعالى: ، [ٙ
َّتعسروا): وقاؿ ، [ٛٚ]الحج:  َّول ؿ وقا، (ٔٔٔ)(يسروا
 :(وُ ػَغَمبَ  ِإال   َأَحدٌ  الد يفَ  ُيَشاد   َوَلفْ  ُيْسرٌ  فَ ػالد ي ِ ف  إ 

 ِإَلى الد يفِ  َأَحب  )وقاؿ أيضًا: ، (ٕٔٔ)(َوَأْبِشُروا َوَقاِرُبوا َفَسد ُدوا
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ت عائشة رضي اهلل ػوقال، (ٖٔٔ)(الس ْمَحةُ  اْلَحِنيِفي ةُ  الم وِ 
ف إال اختار بيف أمري ر رسوؿ اهلل ي  عنيا: )ما خُ 

 . (ٗٔٔ)أيسرىما ما لـ يكف أ مًا(
وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ خيار)اعتمػػاد رأي المفتػػي       

أف المفتػػي بالنسػػبة لمواعظػػات ، فػػي الفتيػػا( المرتبػػة ال انيػػة
يم ػػػػػؿ مرجعػػػػػًا عمميػػػػػًا واجتماعيػػػػػًا فػػػػػي المممكػػػػػة األردنيػػػػػة 

السػػيما وأنػػو يم ػػؿ قمػػة اليػػـر فػػي دائػػرة اإلفتػػاء ، الياشػػمية
اخػػتالؼ أو  وحتػػى ال يكػػوف ىنػػاؾ، محميػػًا وخارجيػػاً  العػػاـ

 . تعارض في الحكـ الشرعي الواحد بيف الناس
)ال أفتػػػي إال كػػػاف  وأمػػػا السػػػبب فػػػي احػػػتالؿ خيػػػار      

عنػػػدي عمػػػـ قػػػائـ عمػػػى دليػػػؿ مػػػف القػػػروف والسػػػنة( المرتبػػػة 
عػف يو الخوؼ مػف اهلل تعػالى، ألف المفتػي موقػ  فال ال ة، 

ىو قمػة الػورع والتقػوى مصػداقًا لقولػو وىذا ، رب العالميف
( :  الن ػػاسِ  ِمػػفَ  َيْنَتزعػػوُ  اْنِتَزاعػػاً  الِعْمػػـَ  َيْقػػِبُض ال  اهللَ  إف ،

 ُيْبػػػػؽِ  لَػػػػـْ  ِإَذا َحت ػػػػى، الُعَمَمػػػػاءِ  ِبقَػػػػْبضِ  الِعْمػػػػـَ  َيْقػػػػِبُض  َولِكػػػػفْ 

،  رِ ِبَغيْ  َفتْفتوا َفُسِئُموا، ُجي االً  ُرُؤوساً  الن اُس  ات َخذَ ، َعاِلماً  ِعْمـٍ
، وألنػػو فػػػي اعتمػػاد الكتػػاب والسػػنة فػػػي (٘ٔٔ)(َوأَضػػم وا َفَضػػم وا

ومصػداقيتيا بػيف النػاس لقولػو الفتوى داللػة عمػى دقػة الفتيػا 
( :كتػػاب اػبعدىمػ تضػموا لػف شػيئيف فػيكـ تركػت قػد إنػي 
ََّّ.(ٙٔٔ)(الحوض يػعم يردا حتى اػيتفرق ولف وسنتي اهلل

مبذىبًاَّمعينبًاَّفبيَّىلَّتمتزمَّالواعظاتَّا ردنيباتَّ:َّٓٔس
فتاوىَّالنسا ؟َّأمَّأنينَّيعتمدنَّالرأيَّالراجحَّبنبا َّعمب َّ

ََّّقورَّالدليلَّأوَّالتعميل؟
ىػػػذا السػػػؤاؿ تػػػـ اسػػػتخراج التكػػػرارات  عػػػفلإلجابػػػة       

والنسب المئويػة إلجابػات جميػ  أفػراد العينػة لمعرفػة المػذىب 
الػػذي تمتزمػػو الواعظػػات فػػي فتػػاوى النسػػاء؟ أـ أنيػػف يعتمػػدف 

والجػػدوؿ ، أو التعميػػؿ؟ لػػراج  بنػػاًء عمػػى قػػوة الػػدليؿالػػرأي ا
 : ( يوض  ذلؾٔٔ) رقـ

َّ(ٔٔالجدولَّرقمَّ)
َّالتكراراتَّوالنس َّالمَويةَّدجاباتَّجميتَّأفرادَّالعينةَّعم َّسؤالَّ"ىلَّتمتزمَّالواعظاتَّا ردنياتَّمذىبًاَّ

َّالتعميل"؟َّمعينًاَّفيَّفتاوىَّالنسا ؟َّأمَّأنينَّيعتمدنَّالرأيَّالراجحَّبنا َّعم َّقورَّالدليلَّأو

َّالنسبةَّالمَويةَّالتكرارَّادجابة
 ٕ.ٗٚ ٕٚ أعتمد الرأي الراج  بناًء عمى قوة الدليؿ أو التعميؿ

 ٛ.ٕ٘ ٕ٘ أعتمد المذىب الشافعي
 ٓ.ٓٓٔ ٜٚ المجموع

 
( أف أعمػػػى نسػػػبة مئويػػػة ٔٔيظيػػر مػػػف الجػػػدوؿ رقػـػ )      

 وبتكػرار بمػغ%(، ٕ.ٗٚلإلجابة عف السؤاؿ السابؽ بمغػت )
قػػػوة )أعتمػػػد عمػػػى الػػػرأي الػػػراج  بنػػػاًء عمػػػى  ( لخيػػػارٕٚ)

الػرأي  )أعتمػدوالسػبب فػي احػتالؿ خيػار الدليؿ أو التعميؿ(. 
، ( المرتبػة األولػىالراج  بنػاًء عمػى قػوة الػدليؿ أو التعميػؿ

أف الحػؽ يعػػرؼ بقػوة دليمػػو أو تعميمػػو بصػرؼ النظػػر عػػف 
 فػي الحػؽ): ليذا اشتير عمػى ألسػنة العممػاء قػوليـ، قائمو

نمػػػػػػػػا، بالرجػػػػػػػػاؿ يعػػػػػػػػرؼ ال اإلسػػػػػػػػالـ  الرجػػػػػػػػاؿ يعػػػػػػػػرؼ وا 
نبػػػػػذًا كمػػػػػا أف فػػػػػي اعتمػػػػػاد الػػػػػرأي الػػػػػراج  ، (ٚٔٔ)(بػػػػػالحؽ

 ضػػػػػالة الحكمػػػػػة ألف، العقمػػػػػي لجمػػػػػودلمتعصػػػػػب المػػػػػذىبي وا

رحمػػو اهلل تعػػالى:  الشػػافعي قػػاؿ، التقطيػػا وجػػدىا أينمػػا المػػؤمف
 اهلل رسػوؿ سػنة لػو اسػتبابت مػف أف عمػى المسػمموف أجم )
 الناس مف أحد لقوؿ يدعو أف لو يكف لـ)(ٔٔٛ)  . 

)اعتمػػػاد المػػػذىب  وأمػػػا السػػػبب فػػػي احػػػتالؿ خيػػػار      
 الشػػافعي فػػي الفتيػػا( المرتبػػة ال انيػػة، أنػػو المػػذىب السػػائد فػػي

 . األردف في أحكاـ العبادات والمعامالت خاصة
:َّمبباَّوسبباَلَّالمعمومبباتَّالفقييببةَّالتببيَّتعتمببدَّعمييببأَّٔس

َّا َّوالدعور؟َّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّادفت
لإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػاب المتوسػػطات       

 الحسػػػابية إلجابػػػات جميػػػ  أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لمعرفػػػة وسػػػائؿ
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 المعمومػػػات الفقييػػػة التػػػي تعتمػػػد عمييػػػا الواعظػػػات األردنيػػػات
والجػػػدوالف ، فػػػي اإلفتػػػاء والػػػدعوة بترتيبيػػػا حسػػػب أىميتيػػػا

 : ( يوضحاف ذلؾٖٔ( و)ٕٔ) رقـ

َّ(ٕٔقمَّ)الجدولَّرَّ
َّترتي َّوساَلَّالمعموماتَّ)التصالَّالش صي(َّالتيَّتعتمدَّعميياَّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّادفتا َّوالدعورَّحس َّأىميتيا

َّالرتبةَّالمتوسطَّالحسابيَّالترتيبيَّادجابةَّالرقم
 ٔ ٕٗ.ٔ المحاضرات ٔ

 ٕ ٜٕ.ٕ الندوات في االجتماعات ٕ

 ٖ ٖٔ.ٕ يةالدورات التتىيمية مف وزارة األوقاؼ األردن ٖ
 

( أف )المحاضػػرات( كانػػت ٕٔيظيػػر مػػف الجػػدوؿ رقػـػ )      
أىػػػػـػ وسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ الشخصػػػػػي التػػػػػي تعتمػػػػػد الواعظػػػػػات 
األردنيػػات فػػي اإلفتػػاء والػػدعوة، بحصػػوليا عمػػى أدنػػى متوسػػط 

تكػوف فػي المرتبػة  ومػف  ػـ  (، ٕٗ.ٔحسابي ترتيبي حيث بمغ )
فػػػي االجتماعػػػات(  األولػػى، تمييػػػا فػػي المرتبػػػة ال انيػػػة )النػػدوات

(، وأخيػػػػرًا فػػػػي المرتبػػػػة ٜٕ.ٕبمتوسػػػػط حسػػػػابي ترتيبػػػػي بمػػػػغ )
ال ال ة )الػدورات التتىيميػة مػف وزارة األوقػاؼ األردنيػة( بمتوسػط 

 (.  ٖٔ.ٕحسابي ترتيبي بمغ )
والسػػػبب وراء مجػػػيء المحاضػػػرات فػػػي المرتبػػػة األولػػػى       

ىػو ك ػرة حصػوليا ، مف بيف مصادر االتصاؿ الشخصػي

ىػػا فػػي كافػػة المناسػػبات الدينيػػة واالجتماعيػػة عمػػى وانعقاد
 (ٕٛـ )ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ حد سواء، فقد بمػغ عػددىا فػي عػاـ

وأمػػػػػػػػا السػػػػػػػػبب وراء احػػػػػػػػتالؿ النػػػػػػػػدوات فػػػػػػػػي ، محاضػػػػػػػػرة
االجتماعػػػات المرتبػػػة ال انيػػػة ىػػػو محػػػدوديتيا فػػػي العمػػػؿ 

( نػػػدوة ٕٓ) الػػػدعوي فقػػػد بمػػػغ عػػػددىا فػػػي العػػػاـ المػػػذكور
الدورات التتىيميػة مػف وزارة وأما السبب وراء مجيء . فقط

، األوقاؼ األردنية فػي المرتبػة ال ال ػة واألخيػرة ىػو نػدرتيا
فتكػػػوف المحاضػػػرات ، واقتصػػػارىا عمػػػى الواعظػػػات الجػػػدد

عندئػػػذ ىػػػي األسػػػاس الػػػذي تسػػػتقي منػػػو الواعظػػػات مػػػادة 
 . الفتيا والدعوة

َّ(ٖٔالجدولَّرقمَّ)
َّعتمدَّعميياَّالواعظاتَّا ردنياتَّفيَّادفتا َّوالدعورَّحس َّأىميتياترتي َّوساَلَّالمعموماتَّ)التصالَّالجماىيري(َّالتيَّت

الرَّالمصدر
َّالرتبةَّالمتوسطَّالحسابيَّالترتيبيَّادجابةَّقم

 الكتب
 ٔ ٘ٔ.ٔ الكتب الدينية ٔ
 ٖ ٖٙ.ٕ الكتب العممية ٕ
 ٕ  ٕٙ.ٕ الكتب ال قافية ٖ

 الصحؼ
 

 ٔ ٖٚ.ٔ الصحؼ الورقية ٔ
 ٕ ٘ٙ.ٔ الصحؼ االلكترونية ٕ

 المجالت
 
 

 ٔ ٕٖ.ٔ المجالت الدينية ٔ
 ٖ ٜٖ.ٕ المجالت العممية ٕ
 ٕ  ٖٓ.ٕ المجالت ال قافية ٖ

 المواق  االلكترونية
 

 ٔ ٙٚ.ٔ المواق  اإلسالمية المتخصصة م ؿ إسالـ اوف اليف. . . .  ٔ
 ٖ ٓٗ.ٖ المواق  االلكترونية ال قافية ٕ
 ٕ ٛٙ.ٕ المدونات الشخصية لمدعاة ٖ
 ٗ ٗٗ.ٖ مواق  وزارات األوقاؼ في العالـ العربي واإلسالمي ٗ
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 ٘ ٛٚ.ٖ ص الحاسوب م ؿ الموسوعة الشاممة والذىبية وغيرىماااقر  ٘

 اإلذاعات

 ٔ ٖٗ.ٕ إذاعة القروف الكريـ األردنية ٔ
 ٕ ٔٙ.ٕ إذاعة القروف الكريـ السعودية ٕ
 ٘ ٜ٘.ٖ إذاعة القروف الكريـ المصرية ٖ
 ٗ ٕٖ.ٖ ت العاديةاإلذاعا ٗ
 ٖ ٓٙ.ٖ إذاعات أؼ أـ األردنية المحمية.  ٘

 شاشات التمفاز

 ٖ ٔٚ.ٕ التمفاز األردني األرضي ٔ
 ٕ ٜٖ.ٕ التمفاز األردني الفضائي ٕ
 ٗ ٗٓ.ٖ األرضي والفضائي ٖ
 ٔ ٛٛ.ٔ الفضائيات اإلسالمية ٗ

 الياتؼ

 ٗ ٘ٗ.ٗ المكالمة عبر الياتؼ األرضي ٔ
 ٔ ٕ٘.ٖ عبر الياتؼ الخميوي المكالمة ٕ
 ٕ ٗ٘.ٖ الرسائؿ النصية عبر الخميوي ٖ
 ٖ ٕٔ.ٗ المكالمات الياتفية م  الدعاة عبر األرضي والخموي ٗ
 ٘ ٗٛ.ٗ البريد االلكتروني ٘
 ٙ ٖٔ.٘ البريد الصوتي ٙ
 ٚ ٕ٘.ٙ البموتوث ٚ
 ٛ ٜٚ.ٙ الفاكس ٛ

 : ( ما يتتئٖ) يظير مف الجدوؿ رقـ
إف أىـ وسػائؿ معمومػات االتصػاؿ الجمػاىيري التػي : أولًَّ

كانػت تعتمد عمييا الواعظات األردنيات مف خالؿ الكتػب 
بمتوسػط  )الكتب الدينية( حيث حصمت عمى المرتبػة األولػى

احػػػػػتالؿ واألسػػػػػباب وراء . (٘ٔ.ٔ) حسػػػػػابي ترتيبػػػػػي بمػػػػػغ
المرتبػػة  الكتػػب الدينيػػة مػػف بػػيف وسػػائؿ االتصػػاؿ الجمػػاىيري

 : األولى ىي
أنيا المصدر الرئيس لتمقػي المعمومػات الدينيػة فيػي  .ٔ

 مستقاىف في الفتيا والدعوة. 
   سيولة الحصوؿ عمييا. .ٕ
 .  جودة محتواىا .ٖ
 .  رخص  منيا .ٗ

 وأمػػػا السػػػبب وراء مجػػػيء الكتػػػب ال قافيػػػة فػػػي المرتبػػػة      
لكونيػػػا ، أنيػػػا المصػػػادر ال انويػػػة لممعرفػػػة الدينيػػػة، ال انيػػػة

واعظػػات فتسػػاىـ عندئػػذ فػػي الجانػػب تزيػد الرصػػيد المعرفػػي لم
العممية في المرتبػة الدعوي. وأما السبب وراء مجيء الكتب 

 . ةػأنيا األقؿ تطرقًا لمشؤوف الديني، ال ال ة واألخيرة

 ً : إف أىػـػ وسػػائؿ معمومػػات االتصػػاؿ الجمػػاىيري التػػيثانيببا
 ؼػالصحد عمييا الواعظات األردنيات مف خالؿ ػتعتم

( حيػػػث حصػػػمت عمػػػى المرتبػػػة كانػػػت )الصػػػحؼ الورقيػػػة
والسػػبباف . (ٖٚ.ٔ) األولػػى بمتوسػػط حسػػابي ترتيبػػي بمػػغ

 الرئيساف في احتالؿ الصحؼ الورقية المرتبة األولى ىما: 
أف فييػػا صػػفحات دينيػػة تسػػمط الضػػوء عمػػى معظػػـ  .ٔ

 . جوانب الحياة وأسئمة القراء
الفئػػػػات مػػػػف القػػػػراء لػػػػرخص أنيػػػػا فػػػػي متنػػػػاوؿ جميػػػػ   .ٕ

التػػػي ال تتػػػوفر  اللكترونيػػػة منيػػػا، بخػػػالؼ الصػػػحؼ ا
 لمجميػػ  بسػػبب عػػدـ قػػدرة جميػػ  النػػاس عمػػى االشػػتراؾ
 فػػي خػػدمات االنترنػػت، باإلضػػافة إلػػى عػػدـ تػػوفر أجيػػزة

 . الحاسوب في بيوتيـ

: أف أىػػـػ وسػػػائؿ معمومػػػات االتصػػػاؿ الجمػػػاىيري التػػػي ثالثببباًَّ
كانػت تعتمد عمييا الواعظات األردنيات مف خػالؿ المجػالت 

ة( حيػػػػػث حصػػػػػمت عمػػػػػى المرتبػػػػػة األولػػػػػى )المجػػػػػالت الدينيػػػػػ
والسػػػػبباف الرئيسػػػػػاف فػػػػػي (. ٕٖ.ٔبمتوسػػػػط حسػػػػػابي ترتيبػػػػػي )

 : ىمااحتالؿ المجالت الدينية المرتبة األولى 
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 . أنيا متخصصة في الشؤوف الدينية . ٔ
 . احتواؤىا عمى ما يستجد مف قضايا معاصرة . ٕ

وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ المجػػالت ال قافيػػة المرتبػػة       
أنيا أقؿ اىتمامًا بالموضوعات الدينية مقارنػة مػ  ، ال انية

وأمػػػػػا السػػػػػبب فػػػػػي احػػػػػتالؿ المجػػػػػالت العمميػػػػػة . سػػػػػابقتيا
 . المرتبة األخيرة ىو عدـ تخصصيا

: أف أىػػـػ وسػػائؿ معمومػػػات االتصػػاؿ الجمػػػاىيري التػػػي رابعبباًَّ
تعتمػػػػػػد عمييػػػػػػا الواعظػػػػػػات األردنيػػػػػػات مػػػػػػف خػػػػػػالؿ المواقػػػػػػ  

قػػػ  اإلسػػػالمية المتخصصػػػة( حيػػػث االلكترونيػػػة كانػػػت )الموا
حصػػمت عمػػػى المرتبػػة األولػػػى بمتوسػػط حسػػػابي ترتيبػػي بمػػػغ 

واألسػػػػػػػػػباب وراء احػػػػػػػػػتالؿ المواقػػػػػػػػػ  االلكترونيػػػػػػػػػة (. ٙٚ.ٔ)
 يي: فالمتخصصة المرتبة األولى 

 شموليتيا في طرح القضايا.  .ٔ
   سيولة الدخوؿ إلييا. .ٕ
 . اعتداليا ومصداقيتيا .ٖ
 .  مجانيتيا .ٗ

ئيسػػػػػػاف فػػػػػػي احػػػػػػتالؿ المػػػػػػدونات وأمػػػػػػا السػػػػػػبباف الر       
 : يمافالشخصية لمدعاة المرتبة ال انية 

 . أنيا أقؿ شمولية عف سابقتيا .ٔ
 اخػتالؼ مػػذاىب أصػحابيا، ممػػا يترتػب عميػػو اخػػتالؼ .ٕ

 . الفتيا الشرعية
 وأمػػا األسػػباب فػػي مجػػيء المواقػػ  االلكترونيػػة ال قافيػػة      

 : ييففي المرتبة ال ال ة 
 . عدـ تخصصيا .ٔ
 . يطرح فييا مف معمومات دينيةسطحية ما  .ٕ
 . عدـ تو يؽ مصادر المعمومات فييا عمى الغالب .ٖ

وأمػػػا السػػػبباف الرئيسػػػاف فػػػي مجػػػيء مواقػػػ  وزارات       
األوقػػػػاؼ فػػػػي العػػػػالميف العربػػػػي واإلسػػػػالمي فػػػػي المرتبػػػػة 

 : يمافالرابعة 
فيػػي ، أنيػػا النػػاطؽ الرسػػمي الػػرئيس باسػػـ حكوماتيػػا .ٔ

 تيا. تم ؿ وجو نظر الدولة وسياسا
 عػػدـ شػػمولية الطػػرح لمقضػػايا التػػي تيػـػ األسػػرة المسػػممة .ٕ

 في وقتنا الحاضر. 

 الحاسوب وأما السبباف الرئيساف في احتالؿ أقراص      
 : يمافالمرتبة الخامسة واألخيرة 

عػػػدـ امػػػػتالؾ معظػػػػـ الواعظػػػػات ألجيػػػػزة الحاسػػػػوب  .ٔ
 . أصاًل في بيوتيف

 كػػاديميألف ىػػذه األقػػراص أك ػػر أىميػػة لطمبػػة العمػـػ األ .ٕ
 . مف غيرىـ

أف أىػػػـ وسػػػائؿ معمومػػات االتصػػػاؿ الجمػػػاىيري :  امسبباًَّ
 التػػي تعتمػػد عمييػػا الواعظػػات األردنيػػات مػػف خػػالؿ اإلذاعػػات

عمػى كانت )إذاعة القروف الكػريـ األردنيػة( حيػث حصػمت 
 (.ٖٗ.ٕالمرتبػػػػػػة األولػػػػػػى بمتوسػػػػػػط حسػػػػػػابي ترتيبػػػػػػي بمػػػػػػغ )
األردنيػػػػػة واألسػػػػػباب وراء احػػػػػتالؿ إذاعػػػػػة القػػػػػروف الكػػػػػريـ 
 : ييفالمرتبة األولى مف بيف باقي اإلذاعات األخرى 

 أنيا إذاعة محميػة يسػيؿ التقػاط ب يػا مػف قبػؿ الجميػور .ٔ
 األردني. 

 قدـ اإلذاعة.  .ٕ
 استمراريتيا في البث عمى مدار الساعة.  .ٖ
الشػػػػػافعي فػػػػػي لممػػػػػذىب مالئمػػػػػة الفتيػػػػػا فػػػػػي برامجيػػػػػا  .ٗ

اؿ األحػػو  العبػػادات والمعػػامالت، والمػػذىب الحنفػػي فػػي
 . الشخصية

وأمػػػػا األسػػػػباب وراء احػػػػتالؿ إذاعػػػػة القػػػػروف الكػػػػريـ       
 : ييفالسعودية المرتبة ال انية 

 . أنيا إذاعة غير أردنية .ٔ
 .صعوبة التقاط ب يا في بعض األحياف .ٕ
المممكػة العربيػة اختالؼ المػذىب الفقيػي السػائد فػي  .ٖ

فػػػػػػػي السػػػػػػػعودية عنػػػػػػػو فػػػػػػػي األردف، إذ أف المػػػػػػػذىب 
 . ىب الحنبميالسعودية ىو المذ

إؼ )وأمػػا السػػػبباف الرئيسػػػاف وراء احػػػتالؿ إذاعػػػات       
 : يمافالمرتبة ال ال ة  (إـ
 أنيا غير متخصصة في األمور الدينية.  .ٔ
( ٖٓك ػػػػرة عػػػػددىا، حيػػػػث بمػػػػغ عػػػػددىا حتػػػػى اآلف ) .ٕ

ممػػػػا أدى إلػػػػى قصػػػػر اختيػػػػار االسػػػػتماع إلػػػػى  محطػػػػة،
 بعض منيا، وليس جميعيا. 
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يسػػػػػػاف وراء احػػػػػػتالؿ اإلذاعػػػػػػات وأمػػػػػػا السػػػػػػبباف الرئ      
 : يمافالعادية المرتبة الرابعة 

 .  صعوبة التقاط ب يا .ٔ
 . وجود عدة بدائؿ متخصصة ليا .ٕ

وأمػػػا السػػػبباف الرئيسػػػاف فػػػي احػػػتالؿ إذاعػػػة القػػػروف       
 : يمافالكريـ المصرية المرتبة الخامسة 

 . أنيا إذاعة غير أردنية .ٔ
 . صعوبة التقاط ب يا في معظـ األحياف .ٕ

أف أىػػػـ وسػػائؿ معمومػػػات االتصػػاؿ الجمػػػاىيري :َّدسبباًَّسا
 التػػي تعتمػػد عمييػػا الواعظػػات األردنيػػات مػػف خػػالؿ شاشػػات
التمفاز كانت )الفضائيات اإلسالمية( حيث حصمت عمػى 

. (ٛٛ.ٔ) المرتبػػػػة األولػػػػى بمتوسػػػػط حسػػػػابي ترتيبػػػػي بمػػػػغ
 واألسػػػػباب وراء مجػػػػيء الفضػػػػائيات اإلسػػػػالمية فػػػػي المرتبػػػػة

 : ييفات المختمفة األولى بيف الشاش
 . أنيا متخصصة في الشؤوف الدينية .ٔ
 . أنيا البديؿ األقوى لمقنوات األخرى .ٕ
 المعمومات. سرعتيا في توصيؿ  .ٖ
 .المختمفة شموليتيا في طرح الموضوعات والقضايا .ٗ
 . مصداقيتيا .٘

 وأمػػا األسػػػباب وراء احػػتالؿ التمفػػػاز األردنػػي الفضػػػائي      
 :ييفال ة عمى التوالي واألرضي المرتبتيف ال انية وال 

 قمػػػة البػػػرامج الدينيػػػة فييمػػػا مقارنػػػة مػػػ  القنػػػوات الفضػػػائية .ٔ
 . اإلسالمية

السػػػػيما وأنػػػػو يم ػػػػؿ التوجػػػػو ، ضػػػػعؼ ىػػػػذه البػػػػرامج .ٕ
 . الرسمي الديني لمدولة

 . أف معظـ برامجيما الدينية معادة .ٖ
وأمػػػا سػػػبب تفضػػػيؿ القنػػػاة الفضػػػائية األردنيػػػة لػػػدى       

يػػػو سػػيولة التقػػػاط ف، األرضػػية جميػػور العينػػة عػػػف القنػػاة
وصػػػعوبة مشػػاىدة ال انيػػة عنػػػد بعػػض أفػػػراد ، بػػث األولػػى
 . عينة الدراسة

أف أىػػـ وسػػائؿ معمومػػات االتصػػاؿ الجمػػاىيري :  ً سببابعا
التػي تعتمػػد عمييػا الواعظػػات األردنيػػات مػف خػػالؿ اليػػاتؼ 
كػػاف )اليػػاتؼ الخمػػوي( حيػػث حصػػؿ عمػػى المرتبػػة األولػػى 

 واألسػػػػػباب وراء احػػػػػتالؿ(. ٕ٘.ٖبمتوسػػػػػط حسػػػػػابي ترتيبػػػػػي )
  يي:فالمكالمة عبر الخميوي المرتبة األولى 

 . سرعة الحصوؿ عمى الفتيا في أي زماف ومكاف .ٔ
 . سرية اسـ المستفتي .ٕ
 . أنو وسيمة ناجعة لمتفاعؿ بيف المفتي والمستفتي .ٖ

وأمػػا األسػػػباب وراء احػػػتالؿ الرسػػػائؿ النصػػػية عبػػػر       
  :ييفالخميوي المرتبة ال انية 

 رخص  منيا.  .ٔ
   سرعة وسيولة إرساليا واستقباليا. .ٕ
 . إيجاز الرد عمييا .ٖ

وأمػػػا السػػػبب وراء احػػػتالؿ المكالمػػػات الياتفيػػػة مػػػ        
الػػػدعاة عبػػػر األرضػػػي والخميػػػوي المرتبػػػة ال ال ػػػة، أف كمييمػػػا 
مكمػػػؿ ل،خػػػر، فػػػإذا تعػػػذر عمػػػى المسػػػتفتي الحصػػػوؿ عمػػػى 

اليػػاتؼ سػػتخداـ الفتيػػا مػػف الػػدعاة عبػػر الخميػػوي، لجػػت إلػػى ا
 . األرضي بدياًل لو

وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ اليػػاتؼ األرضػػي المرتبػػة       
 ال، أف انتشػار الخميػوي حاليػًا أك ػر مػف األرضػي، الرابعة

سػػػيما مػػػ  حاجػػػة المسػػػتفتي إلػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى جػػػػواب 
 .  سري  لفتياه

وأمػػا السػػبب فػػي احػػتالؿ البريػػد االلكترونػػي المرتبػػة       
عػػػػدـ امػػػػتالؾ معظػػػػـ الواعظػػػػات ألجيػػػػزة  يػػػػوف، الخامسػػػة

وبالتػػالي عػػدـ وجػػود خدمػػة البريػػد ، الحاسػػوب فػػي بيػػوتيف
وأمػػػػػػا السػػػػػػبب فػػػػػػي احػػػػػػتالؿ البريػػػػػػد . االلكترونػػػػػػي لػػػػػػدييف

ىػػو نػػدرة اسػػتخدامو مػػف قبػػؿ ، الصػػوتي المرتبػػة السادسػػة
 فضػػاًل عػػف، الواعظػػات لعػػدـ تػػوفيره المعمومػػة اآلنيػػة ليػػف

 . تاستيالكو قسطًا وافرًا مف الوق
 وأمػػػا السػػػبب فػػػي احػػػتالؿ البموتػػػوث المرتبػػػة السػػػابعة،      

يػػػو عػػػػدـ رغبػػػة الواعظػػػػات باسػػػتخداـ ىػػػػذه الخدمػػػة لمػػػػا ف
: )الحالؿ بػيف والحػراـ بػيف شبيات، لقولو يعترييا مف 

: )دع مػا يريبػؾ ، وقولػو (ٜٔٔ)وبينيمػا أمػور مشػتبيات(
 .  (ٕٓٔ)إلى ما ال يريبؾ(

حػػتالؿ خدمػػة الفػػاكس وأمػػا السػػبباف الرئيسػػاف فػػي ا      
 : يمافالمرتبة ال امنة واألخيرة 
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 عدـ توفر ىػذه الخدمػة فػي بيػوت الواعظػات، إال فػي .ٔ
 . المكاتب الرئيسة لموزارة

 ارتفػػاع تكمفػػة ىػػذه الخدمػػة بػػالنظر إلػػى القػػدرة المحػػدودة .ٕ
 . لمواعظة مالياً 

   :ةــاخلامت
 فيما يتتي أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:       

الموضبببوعاتَّالفقييبببةَّالتبببيَّتركبببزَّعمييبببباََّّإنَّأىبببمَّ(َّأ
َّ:َّأىميتياَّىيحس ََّّفيَّادفتا َّالواعظات

 األحػػػػػواؿفقػػػػػو . ٖ. فقػػػػػو الػػػػػدعوة. ٕ. فقػػػػػو العبػػػػػادات. ٔ
 . بتنواعوفقو الجياد . ٘. امالتفقو المع. ٗ. الشخصية

عنيبباَّيَّالموضببوعاتَّالفقييببةَّالتببيَّتسببتفتَّإنَّأىببمَّ(َّ 
 :َّيأىميتياَّىحس ََّّ)المدعوات(النسا 

الحقػػػوؽ . ٕ. الطيػػػارة مػػػف حػػػيض ونفػػػاس ووسوسػػػة . أمػػػورٔ
 . شػػػػػػػػػػػػػػرة الزوجيػػػػػػػػػػػػػػةاالمع. ٗاألوالد. تربيػػػػػػػػػػػػػػة . ٖ. الزوجيػػػػػػػػػػػػػػة

 . األوالدانحرافػػػػػػػػػػػات . ٙ. االلتػػػػػػػػػػػزاـ بالصػػػػػػػػػػػالةعػػػػػػػػػػػدـ . ٘
. ٜ. صػمة الػرحـ. ٛ. الحسػد والعػيف والسػحر أمراض. ٚ

. ٔٔ. حػػػػػدىماأو أنشػػػػػوز الػػػػػزوجيف . ٓٔ. حػػػػػؽ الجػػػػػوار
 .وتنظػػيـ النسػػػؿ . أمػػور اإلنجػػابٕٔ. المػػوت وعػػذاب القبػػر

 والعػػػرافيف.السػػػحرة  إلػػػىالػػػذىاب . ٗٔ. الخيانػػػة الزوجيػػػة. ٖٔ
. العالقػػػة بػػػيف الكنػػػة وحماتيػػػا. ٙٔ. التوبػػػة وقبوليػػػا. ٘ٔ
 .الشػػذوذ فػػي العالقػػات الزوجيػػة. ٛٔ. عالمػػات السػػاعة. ٚٔ
 .َّقبؿ الدخوؿ في الزواج وبعده األزواجانحرافات . ٜٔ
تعتمبببدَّوالبببدعارَّا ردنيبببينَّالبببذينَّإنَّأىبببمَّالمفتبببينََّّ(َّج

ََّّىم:َّأىميتيمحس ََّّوالدعورَّالواعظاتَّفيَّالفتياَّمعميي
مفتػػػي المممكػػػة األردنيػػػة الياشػػػمية عامػػػة والشػػػي  نػػػوح . ٔ

 .ربػػدإمفتػػي محافظػػة . ٕسػػمماف القضػػاة رحمػػو اهلل خاصػػة. 
مسػػئوؿ . ٗ. األردنيػػةالشػػريعة فػػي الجامعػػات  أسػػاتذة. ٖ

. ٘ وزارة األوقػػػػاؼ األردنيػػػػة.)مسػػػػئولة( الػػػػوعظ واإلرشػػػػاد فػػػػي 
 العػػػاـ واألمػػػفمفتػػػي الجػػػيش . ٙ. حممػػػة الشػػػيادات الشػػػرعية

 . المساجد أئمة. ٚ. والدفاع المدني

رَّفببببيَّالعببببالمينَّالعربببببيَّاالمفتببببينَّوالببببدعَّإنَّأىببببمَّ(َّد
َّتعتمبببدَّعمبببييمَّالواعظببباتَّفبببيَّالفتيببباَّوادسببب ميَّالبببذين

 :َّىمَّأىميتيمحس ََّّوالدعور

 .ٖ. د حسافػد. محم. ٕ. د راتب النابمسيػد. محم. ٔ
 . الشػػي ٘. محمػػود المصػػري . الشػػي ٗ. د. محمػػد العريفػػي

 .  محمد يعقوب
فبببيََّّالكتبب َّالتببيَّتعتمبببدَّعمييبباَّالواعظبباتَّإنَّأىببمَّ)ََّّى

 :َّالفتياَّوالدعورَّحس َّأىميتياَّىي

 االفقػػػػػو المنيجػػػػػي لمبّغػػػػػ. ٕ. فقػػػػػو السػػػػػنة لسػػػػػيد سػػػػػابؽ. ٔ
البػف المغنػي . ٗ. الفقو الميسػر البػف عاشػور. ٖ. ورفاقو
شػػػػرح . ٙ. لمزحيمػػػػي وأدلتػػػػو اإلسػػػػالميالفقػػػػو . ٘. قدامػػػػة

 . البف ع يميفرياض الصالحيف 
َّفببيَّالواعظبباتَّا ردنيبباتَّهتعتمببدَّالببذيَّالمببنيجَّإنَّ(َّو

 .َّىوَّالمذى َّالميسرالفتوىَّ

التبببيَّتعتمبببدَّعمييببباََّّإنَّأنبببواعَّالتصبببالَّووسببباَموَّ(َّز
 :َّىيَّالواعظات

اعػات النػدوات واالجتم:َّوتشػمؿَّ،التصالَّالش صبيَّ-ٔ
 . األوقاؼ األردنيةلوزارة  التتىيميةوالدورات 

 : ويشمؿ ،التصالَّالجماىيريَّ-ٕ
 وال قافية والصحؼ الورقية والمجالت الدينية الكتب .أ 

 . الدينية والمجالت ال قافية
المػػػدونات الشخصػػػية : ويشػػػمؿ االلكترونػػػي اإلعػػػالـ .ب 

وزارات لمػػػدعاة والمواقػػػ  االلكترونيػػػة ال قافيػػػة ومواقػػػ  
   .واإلسالمي العربيفي العالميف  ؼاألوقا

ذاعػػة األردنيػػةف الكػػريـ والقػػر  إذاعػػة: اإلذاعػػات وىػػي .ج   وا 
 . العادية واإلذاعاتف الكريـ السعودية والقر 

 زاوالتمفػػػ اإلسػػػالمية: الفضػػػائيات وىػػػي شاشػػػات التمفػػػاز .د 
 . واألرضيالفضائي األردني 

والرسػػػػائؿ  واألرضػػػػي: اليػػػػاتؼ الخميػػػػوي ويشػػػػمؿ اليػػػػاتؼ .  ى
 . والفاكس البموتوثة النصي

َََّّّ:التوصيات
َّ: إبراًء لمذمة أماـ اهلل تعالى يوصي الباح اف بما يتتي
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إعػػػػداد بػػػػرامج توعويػػػػة وب يػػػػا عبػػػػر وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ  (ٔ
المختمفة لبياف الفرؽ بيف جياد الػنفس وجيػاد العػدو 

 . مف منظور شرعي

 تك يؼ البرامج التوعوية عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة (ٕ
 المسممةالتي تواجو األسرة  المشكالت معالجةأجؿ  مف

 . دينيًا واجتماعيا و قافيًا لمعمؿ عمى زيادة تدينيا 

عقػػػػػػػد دورات تدريبيػػػػػػػة مسػػػػػػػتمرة لمواعظػػػػػػػات لصػػػػػػػقؿ  (ٖ
ميػػػاراتيف مػػػف أجػػػػؿ القيػػػاـ بعمميػػػػف الػػػوعظي عمػػػػى 

 . أكمؿ وجو

عقػػػد دورات فقييػػػة لمواعظػػػات حػػػوؿ مػػػا يسػػػتجد مػػػف  (ٗ
الواعظػػة  قضػػايا معاصػػرة فػػي ظػػؿ العولمػػة، حتػػى تكػػوف

   عمى عمـ باألحكاـ الشرعية ليذه المسائؿ.

العمػػؿ عمػػى إعطػػاء مسػػاحات أكبػػر لمبػػرامج الدينيػػة  (٘
لتبصػػػػػير ، فػػػػػي وسػػػػػائؿ اإلعػػػػػالـ األردنيػػػػػة المختمفػػػػػة

 المسػػمميف أك ػػر بػػدينيـ الحنيػػؼ عقيػػدًة وشػػريعًة وسػػموكًا،
قامة الحجة عمييـ  . وا 

 رب العالميف ووخر دعوانا أف الحمد هلل

َّ:ََّّاهلوامش
                                              

 اْلِقَيػػػاـُ  ةِ اْلِكَفاَيػػػ فُػػػُروضِ  َوِمػػػفْ ): اْلَمَحم ػػػي   جػػػالؿ الػػػديف َقػػػاؿ( ٔ)
 الػد يِف، َوَدْفػ ُ  ِفػي اْلُمْشِكاَلتِ  اْلِعْمِمي ِة، َوَحؿ اْلُحَججِ  ِبِإَقاَمةِ 

ػػَبِو، َواْلِقَيػػاـُ  ػػْرعِ  ِبُعمُػػوـِ  الش   َواْلفُػػػُروعِ  َواْلَحػػِديثِ  َكالت ْفِسػػيرِ  الش 
(، َلْيِيَمػاإِ  ِلْمَحاَجػةِ  َواإْلِ ْفتَػاءِ  ِلْمَقَضػاءِ  َيْصػُم ُ  ِبَحْيػثُ  اْلِفْقِيي ةِ 
(، ٙٗ)ٛ، جالمنيبباجَّشببرحَّإلبب َّالمحتبباجَّنيايببةانظػػر: 

، لمطباعػػػػة الفكػػػػر دار، العبػػػػاس أبػػػػي بػػػػف مرممػػػػي محمػػػػدل
   .   ىٗٓٗٔ

 والمفتببببببيَّالفتببببببوىَّآدا ، شػػػػػػرؼ بػػػػػػف يحيػػػػػػى، النػػػػػػووي( ٕ)
، ٔ، طدمشػػػػؽ، الفكػػػر دار(، ٗٔ-ٖٔ، ص)والمسبببتفتي

   .   ىٛٓٗٔ
 بػػف مػػدمح،َّوابػػف القػػيـ(، ٗٔ، ص)الفتببوىَّآدا ، النػػووي( ٖ)

، الجيػػػػػػؿ دار(، ٖٖ)ٔج، المػػػػػػوقعيف إعػػػػػػالـ، بكػػػػػػر أبػػػػػػي
   . ىٖٜٚٔبيروت، 

 دار، البببدارميَّسبببنن، عبػػػدالرحمف بػػػف عبػػػداهلل، الػػػدارمي( ٗ)
، الطبرانػػػػػػي، و  ىٚٓٗٔ، ٔ، طبيػػػػػػروت، العربػػػػػػي الكتػػػػػػاب
(، ٛٛٔ)ٜ، جالكبيػػػػػػػػػر لمعجػػػػػػػػػـ، اأحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػميماف

 

، ٕ، طالموصػػػػػػػؿ، والحكػػػػػػػـ العمػػػػػػػـو مكتبػػػػػػػة(، ٖٕٜٛح)
، الزوائػػد مجمػػ أبػػي بكػػر،  بػػف عمػػي، يي مػػيال، و  ىٗٓٗٔ

،  ىٕٔٗٔ، الفكػػػػػػر، بيػػػػػػروت دار(، ٜ٘ٛ(، ح)ٖٚٗ)ٔج
، طػػػاىر بػػػف محمػػػد، المقدسػػػيو  (،مو قػػػوف رجالػػػووقػػػاؿ: )
، بيػػػروت، العمميػػػة الكتػػػب دار، واألفػػػراد الغرائػػػب أطػػػراؼ

 العمػػـ بيػػاف جػػام ، اهلل عبػػد بػػف يوسػػؼوابػػف عبػػد البػػر، 
، حػػػػـز ابػػػػف اردو  الريػػػػاف مؤسسػػػػة(، ٖٛٔ)ٕ، جوفضػػػػمو

 بػػػػف أحمػػػػد، البغػػػػدادي الخطيػػػػب، و  ىٕٗٗٔ، ٔبيػػػػروت، ط
، الجػػػػػوزي ابػػػػػف دار(، ٜٓ)ٕ، جوالمتفقػػػػػو الفقيػػػػػو، عمػػػػػي

(، ٗٔ، ص)الفتػػوى وداب، والنػػووي،  ىٚٔٗٔالسػػعودية، 
 الفتػػػػػوى صػػػػػفة، الحرانػػػػػي النمػػػػػري أحمػػػػػد، حمػػػػػداف بػػػػػفوا

، اإلسػػػػػػػػػالمي المكتػػػػػػػػب(، ٚ، ص)والمسػػػػػػػػػتفتي والمفتػػػػػػػػي
، يوسػػػػػؼ أبػػػػػوت( األلبػػػػػاني، و ، ) ىٜٖٚٔ، ٖ، طبيػػػػػروت
 الكتػػػػػب دار(، ٕٓٓ، ص)اآل ػػػػػار، إبػػػػػراىيـ بػػػػػف يعقػػػػػوب
 اهلل عبيػد، العكبػري َبط ػة ابػن، و  ىٖ٘٘ٔ، بيػروت، العممية

، اإلسػالمي المكتػب(، ٘ٙ، ص)الحيػؿ إبطاؿ، محمد بف
(، ٘ٛٔ)ٕ، جالمػػوقعيف إعػػالـ،َّوابػػف القػػيـ،َّٖبيػػروت، ط

، المكرمػػة كػػةم، البػػاز مكتبػػة(، ٕٜٚ)ٖ، جالفوائػػد بػػدائ و 
 . ىٙٔٗٔ، ٔط

(، دار الفكػر، بيػروت، ووداب ٓٗ)ٔ، جالمجموعالنووي، ( ٘)
  (.  ٘ٔالفتوى، ص)

 (،٘ٔ، ص)الفتوى وداب(، و ٓٗ)ٔ، جالمجموعالنووي، ( ٙ)
 المفتبببيَّأد ، الػػػرحمف عبػػػد بػػػف ع مػػػافوابػػػف الصػػػالح، 

، الموصػػػؿ، والحكػػـػ العمػػػـو مكتبػػػة(، ٕٔ)ٔ، جوالمسبببتفتي
 إبػراىيم، الشػاطبي، و  ىٚٓٗٔ، ٔط ،بيػروت، الكتػب عالـو 
، ٔ، طعفػاف ابػف دار(، ٖٕٔ)٘، جالموافقبات، موسى بف

َّأولببيَّىمببمَّإيقبباظ، محمػػد بػػف صػػال ، الفالنػػي، و  ىٚٔٗٔ
(، ٕٖ، ص)وا نصار المياجرينَّبسيدَّلإلقتدا َّا بصار

َّصبببببفة، حمػػػػػداف بػػػػػن، وا ىٜٖٛٔ، بيػػػػػروت، المعرفػػػػػة دار
، ينالمبببببببوقع إعببببببب م،َّوابػػػػػػػف القػػػػػػػيـ(، ٛ، ص)الفتبببببببوى

   (.ٖٜٚ)ٖ، جالفوائد بدائ (، و ٖٗ)ٔج
   (.  ٘ٔ، ص)الفتوىَّآدا وَّ(، ٓٗ)ٔ، جالمجموعالنووي، ( ٚ)
 (،ٙٔص) ،الفتبببببوىَّآدا وَّ(، ٔٗ)ٔ، جالمجمبببببوعالنػػػػػووي، ( ٛ)

َّصبفة، حمػداف بػف(، وإٖٙ)٘، جالموافقبات، الشاطبيو 
َّالبديباج، إبػراىيـ بػف عمػي، فرحوف ابف (،ٛ، ص)الفتوى
   كتب العممية، بيروت.(، دار الٕٔ، ص)المذى 
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وابػف (، ٙٔ، ص)الفتبوىَّآدا وَّ(، ٔٗ)ٔ، جالمجموعالنػووي، ( ٜ)
، الشػػػػػػػػػػػػػاطبيو  (،ٖٔ)ٔ، جالمفتبببببببببببببيَّأد الصػػػػػػػػػػػػػالح، 
، المبببوقعين إعببب موابػػػف القػػػيـ، (، ٕٖٗ)٘، جالموافقبببات

، حمػػداف بػػف(، واٖٜٚ)ٖ، جالفواَببدَّبببداَتوَّ(، ٕٛٔ)ٗج
  (.ٛ، ص)الفتوىَّصفة

 (،ٙٔ، ص)الفتبببببوىَّآدا وَّ(، ٔٗ)ٔ، جالمجمبببببوعالنػػػػػووي، ( ٓٔ)
، الشػػػػاطبيو  (،ٖٔ)ٔ، جالمفتببببيَّأد وابػػػػف الصػػػػالح، 

، المببوقعين إعبب موابػػف القػػيـ، (، ٜٕٖ)٘، جالموافقببات
، حمداف بف(، واٖٜٚ)ٖ، جالفواَدَّبداَتوَّ(، ٕٛٔ)ٗج

  (.ٛ، ص)الفتوىَّصفة
 حنيفبةَّأببيَّأ بار، عمػي بف حسيف، القاضي الصيمري( ٔٔ)

،  ى٘ٓٗٔروت، ، بيػػالكتػػب عػػالـ(، ٘ٗ، ص)وأصببحابو
 (،ٓ٘)ٕ، جوالمتفقببببببوَّالفقيببببببو، البغػػػػػػدادي الخطيػػػػػػبو 

، الفتببببببببببوىَّآدا وَّ(، ٔٗ)ٔ، جالمجمببببببببببوعوالنػػػػػػػػػػووي، 
  (.  ٙٔص)

  (. ٔٔ-ٓٔ)ٔ، جالموقعينَّإع مابف القيـ، ( ٕٔ)
 ،الم تببار الببدرَّعمبب َّتببارحالمَّرد، محمػػد أمػػيف، عابػػديف ابػػف( ٖٔ)

 أحمػػػد، تيميػػػة ابػػػف، و  ىٕٔٗٔ، الفكػػػر دار(، ٔٗٚ)ٙج
 ،الرسببول شبباتم عمبب َّالمسببمولَّالصببارم، الحمػػيـ دعبػػ بػػفا

وابػػف ،  ىٚٔٗٔ، ٔ، طبيػػروت، حػػـز ابػػف دار(، ٜص)
 منصػػػور، البيػػػوتي(، و ٜٙٔ)ٗ، جالمػػػوقعيف إعػػػالـالقػػػيـ، 

 ،رػالفك دار(، ٖٓٓ)ٙ، جالقناع كشاؼ، يونس فػبا
   . ىٕٓٗٔ

(، ٓ٘٘، ص)التعبباريفالمنػػاوي، محمػػد عبػػد الػػرؤوؼ، ( ٗٔ)
  .  ىٓٔٗٔ، ٔروت، دمشؽ، طدار الفكر المعاصر، بي

(، دار ٕٔٛ، ص)القاموسَّالفقيبيأبو جيب، سعدي، ( ٘ٔ)
   .   ىٛٓٗٔ، ٕالفكر، سوريا، ط

  ىذا التعريؼ ىو اجتياد مف الباح يف. ( ٙٔ)
 ودوره التصببالَّادنسببانيإبػػراىيـ أحمػػد، ،َّأبػػو عرقػػوب( ٚٔ)

(، دار مجػػدالوي، ٕٔٔ، ص)فببيَّالتفاعببلَّالجتمبباعي
   ـ.ٕ٘ٓٓعماف، 

  (. ٕٛٔ، ص)مصدرَّالساب ال( ٛٔ)
تػػػػػـ . www.aliftaa.joانظػػػػػر: دائػػػػػرة اإلفتػػػػػاء العػػػػػاـ، ( ٜٔ)

  ـ. ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗالدخوؿ لمموق  بتاري  
انظػر: نشػػرة تعريفيػة حػػوؿ مديريػة أوقػػاؼ محافظػة إربػػد ( ٕٓ)

ـ، ٕٓٔٓ /ٜٕٓٓوالمكاتػػب والمراكػػز التابعػػة ليػػا لعػػاـ 

 

خصػية مػ  نػايؼ المػومني رئػيس قسػـ شػؤوف ومقابمة ش
المػػػوظفيف وعمػػػر الحمػػػوري أحػػػد مػػػؤظفي قسػػػـ الػػػوعظ 

، الساعة الحادية عشرة ـٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗواإلرشاد بتاري  
 األردنيػػػػػػػػة والنصػػػػػػػؼ ظيػػػػػػػرًا، وموقػػػػػػػ  وزارة األوقػػػػػػػاؼ

www.awqaf.qov.. الدخوؿ تـ 
   ـ.ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗلمموق  بتاري  

العالقػات العامػة  إحصائية صادرة عف قسـ انظر: نشرة( ٕٔ)
فػػػػػػي مديريػػػػػػة أوقػػػػػػاؼ محافظػػػػػػة اربػػػػػػد لعػػػػػػاـ  واإلعػػػػػػالـ
. ومقابمػػػػة شخصػػػػية مػػػػ  محمػػػػد عفػػػػاف ـٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ

رئػػػػػػػػيس قسػػػػػػػػـ العالقػػػػػػػػات العامػػػػػػػػة واإلعػػػػػػػػالـ بتػػػػػػػػاري  
  . ، الساعة ال انية عشرة ظيراً ـٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗ

تػػػػػـ . ftaa.jowww.aliانظػػػػػر: دائػػػػػرة اإلفتػػػػػاء العػػػػػاـ، ( ٕٕ)
  ـ. ٕٓٔٓ/ٔٔ/ٗالدخوؿ لمموق  بتاري  

، صبببببحيحَّالب ببببباري، إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف محمػػػػػد، البخػػػػػاري( ٖٕ)
، ٔ، طالنجػػػػػػػػػػػػاة طػػػػػػػػػػػػوؽ دار(، ٕٓ٘ٙ(، ح)٘ٓٔ)ٛج

 ابببنَّصببحيح، أحمػػد بػػف محمػػد، حبػػاف بػػف، وا ىٕٕٗٔ
، بيػروت، الرسالة مؤسسة(، ٖٚٗ(، ح)ٛ٘)ٕ، جحبان

   . ىٗٔٗٔ، ٕط
، َوالن َظػػػاِئرُ  اأْلَْشػػػَباهُ ، ِإْبػػػَراِىْيـِ  ْبػػػفِ  الػػػديف َزْيػػػفُ ، ُنَجػػػْيـٍ  ْبػػػفِ ا( ٕٗ)

،  ىٓٓٗٔ، العمميػػػػػػة، بيػػػػػػروت الكتػػػػػب دار(، ٚ٘ٔص)
 دار(، ٖٙٔ)ٕ، جالفببرو ، إدريػػس بػػف أحمػػد، القرافػػيو 

 دار (،ٖٛ٘) ٖٔ، جالػػػػػػذخيرة، و  ىٛٔٗٔ، العمميػػػػػػة الكتػػػػػػب
 عبػػػدي، السػػػبك، و ـٜٜٗٔاإلسػػػالمي، بيػػػروت،  الغػػػرب
 دار(، ٕ٘ٓ)ٔ، جوالنظػػائر ألشػػباه، اعمػػي بػػف الوىػػاب
   . ىٔٔٗٔ، ٔط العممية الكتب

 ومسػػػػػمـ، (،ٛ(، ح)ٔٔ)ٔ، جصبببببحيحَّالب ببببباري، البخػػػػاري( ٕ٘)
(، ٙٔ(، ح)٘ٗ)ٔ، جمسبممَّصحيح، الحجػاج بف مسمـ
   .الباقي عبد( ت، )بيروت، العربي التراث إحياء دار

 ،الببببباريَّفببببتح، شػػػػياب بػػػػف الػػػػرحمف عبػػػػد، رجػػػػب ابػػػػف( ٕٙ)
  .   ىٕٕٗٔ، ٕ، طالدماـ، زيالجو  ابف دار(، ٚٚٔ)٘ج

 ابببنَّزبببدَّشببرحَّالبيببانَّ ايببة، أحمػػد بػػف محمػػد، الرممػػي( ٕٚ)
  . بيروت، المعرفة دار(، ٜٚ، ص)رس ن

، الوفػػاء دار(، ٙٔ)ٜٕ، جالفتبباوىَّمجمببوع، تيميػػة بػػفا( ٕٛ)
 .   ىٕٙٗٔ، ٖالقاىرة، ط

(، ٖٕٙٚٔ(، ح)ٜٙٔ)٘، جمسبببندال، حنبػػػؿ بػػػف أحمػػػد( ٜٕ)
، صببببحيحَّالب بببباريبخػػػػاري، قرطبػػػػة، القػػػػاىرة، وال مؤسسػػػػة

http://www.aliftaa.jo/
http://www.aliftaa.jo/
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 بػػػػف سػػػػميماف، مػػػػف غيػػػػر إسػػػػناد(، وأبػػػػو داود، ٕٗ)ٔج
(، ٖٖٗٙ(، ح)ٖٗ٘)ٖ، جداودَّأبببببيَّسببببنن، األشػػػػعث

، قػاؿ األلبػاني: )صػػحي (، بيػػروت، العربػي الكتػاب دار
 (،ٛٗ)٘، جالترمببذيَّسببنن، عيسػػى بػػف محمػػد، الترمػػذيو 

، وقػػاؿ: بيػروت، العربػػي التػراث إحيػاء دار(، ٕٕٛٙح)
 بػػػفا محمػػػد، ماجػػػو ابػػػفو (، بمتصػػػؿ عنػػػدي ىػػػو لػػػيس)

 دار(، ٖٕٕ(، ح)ٔٛ)ٔ، جماجبببببوَّاببببببنَّسبببببنن، يزيػػػػػد
 صببحيح، أحمػػد بػػف محمػػد، حبػػاف بػػف، وابيػػروت، الفكػػر
 عمػػر، الممقػػف (، وابػػفٛٛ(، ح)ٜٕٛ)ٔ، جحبببانَّابببن

، اليجػػػػرة دار(، ٚٛ٘)ٚ، جالمنيببببرَّالبببببدر، عمػػػػي بػػػػفا
 الَحػػػػػػػػػػِديث َىػػػػػػػػػػَذا، وقػػػػػػػػػػاؿ: ) ىٕ٘ٗٔ، ٔ، طالريػػػػػػػػػػاض

، الحبيبرَّالتم بيص، عمػي بػف أحمػد، حجر بف(، واَصِحي 
، ٔ، طالعمميػػػػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػػػػب دار(، ٚٔ٘ٔ(، ح)ٕٚ٘)ٖج

 َوُىػػػػػػوَ  اْلِعَمػػػػػػؿِ  ِفػػػػػػي الػػػػػػدارقطني َضػػػػػػع َفوُ ، وقػػػػػاؿ: ) ىٜٔٗٔ
ْسػػػَنادِ  ُمْضػػػَطِربُ   ِفػػػي اْلُبَخػػػاِري   َذَكػػػَرهُ  َوَقػػػدْ  اْلُمْنػػػِذِري   َقاَلػػػوُ  اإلِْ
، الػرحمف عبػد بف محمد، السخاوي(، و إْسَنادٍ  ِبَغْيرِ  َصِحيِحوِ 
(، دار الكتػػػػاب ٖٓٚ(، ح)ٜ٘ٗ)ٔ، جالحسببببنةَّالمقاصببببد

 والحػػػػاكـ حبػػػػاف ابػػػػف صػػػػححوالعربػػػػي، بيػػػػروت، وقػػػػاؿ: )
 باالضػطراب غيرىـ وضعفو الكتاني حمزة وحسنو وغيرىما

َّمجمبببت، اليي مػػػي(، و بيػػػا يتقػػوى شػػػواىد لػػػو لكػػف سػػػنده فػػي
 البػػػػػػزار رواه(، وقػػػػػػاؿ: )ٖٕ٘(، ح)ٖٖ٘)ٔج ،الزواَببببببد
  (.  قوفمو  ورجالو

(، ٕٜٕٗح)(، ٚٗ)ٗ، جصبببببحيحَّالب ببببباري، البخػػػػػاري( ٖٓ)
   (.ٕٙٓٗ(، ح)ٕٚٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

: قػػاؿ(، و ٕ٘ٛٙ(، ح)ٓ٘)٘، جسببننَّالترمببذيالترمػػذي، ( ٖٔ)
(، صػػػػػحي  حسػػػػػف نسػػػػػخة وفػػػػػي، غريػػػػػب حػػػػػديث ىػػػػػذا)
َّالتر يبببببب  صػػػػػػحي ، محمػػػػػػد ناصػػػػػػر الػػػػػػديف، األلبػػػػػػانيو 

 ،المعػػػػػػػػػػػارؼ مكتبػػػػػػػػػػػة(، ٔٛ(، ح)ٜٔ)ٔ، جوالترىيببببببببببب 
 محمػػػد(، والتبريػػزي، لغيػػػره حسػػف، وقػػػاؿ: )٘، طالريػػاض

(، ٙٗ)ٔ، جالمصبببابيح مشبببكار، الخطيػػػب اهلل عبػػػد بػػػف
 .   ى٘ٓٗٔ، ٖ، طبيروت، اإلسالمي المكتب(، ٖٕٔح)

  (.  ٖٜٛٔ(، ح)ٙٓ٘ٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٕٖ)
   (.  ٙٗٔ٘(، ح)ٙٓ٘ٔ)ٚ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٖٖ)
(، ٖٛ٘ٔ(، ح)ٜ٘ٔ)ٕ، جصبببحيحَّالب بببباريالبخػػػاري، ( ٖٗ)

  (.  ٕٛ٘ٙ(، ح)ٕٚٗٓ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

 

(، ٖٛٔٚ(، ح)ٕٙ)ٜ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٖ٘)
  (.  ٜٕٛٔ(، ح)ٜ٘ٗٔ)ٖ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

(، ٖٗٙ٘(، ح)٘ٙ)ٚ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٖٙ)
  (.  ٔٗٚٔ(، ح)ٖٖٛٔ)ٖ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

  (.  ٕٛٔٔ(، ح)ٙٛٛ)ٕ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٖٚ)
  (.  ٜٜٗ(، ح)ٜٔٙ)ٕ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٖٛ)
  (.  ٕ٘ٚٛ(، ح)ٕٖ)ٗ، صحيحَّالب اريالبخاري، ( ٜٖ)
(، ٖٗٓ(، ح)ٛٙ)ٔ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريالبخػػػػػػػاري، ( ٓٗ)

   (.ٜٚ(، ح)ٙٛ)ٔ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
(، ٖٙٓ(، ح)ٜٙ)ٔ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريالبخػػػػػػػاري، ( ٔٗ)

 (.  ٖٖٖ(، ح)ٕٕٙ)ٔ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
 (،ٖ٘ٓ(، ح)ٛٙ)ٔ، جصبببببببحيحَّالب بببببببارياري، البخػػػػػػػ( ٕٗ)

  (.  ٕٔٔٔ(، ح)ٓٛٚ)ٕ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
، ا ببت فَّا َمببةَّالعممببا ابػػف ىبيػػرة، يحيػػى بػػف محمػػد، ( ٖٗ)

، ٔ، طبيػػػػػػػروت، العمميػػػػػػػة الكتػػػػػػػب دار(، ٕٚ-ٔٚ)ٔج
   .   ىٖٕٗٔ

  (. ٖٔ٘)ٕ، جالمجموعالنووي، ( ٗٗ)
، الب بببباريَّصببببحيحَّشببببرح، خمػػػػؼ بػػػػف عمػػػػي، بطػػػػاؿ بػػػػفا( ٘ٗ)

  .   ىٖٕٗٔ، ٕ، طالرياض، الرشد مكتبة(، ٜٛ-ٜٚ)ٗج
  (.ٜٚ)ٕ، جإع مَّالموقعينابف القيـ، ( ٙٗ)
 أحمػد، النفػراوي(، و ٜٕٚ)ٔ، جردَّالمحتارابف عابػديف، ( ٚٗ)

 ال قافػػة مكتبػػة(، ٖٖ٘)ٔ، جالببدوانيَّالفواكببو، غنػػيـ بػػف
(، ٖٚٔ)ٖ، جالمحتاجَّنياية، الرممي، بيروت، و الدينية
 بػف اهلل عبػد، قدامة ابف، و  ىٗٓٗٔ، بيروت، الفكر دار

، ٔط، بيػػػروت، الفكػػػر دار(، ٖٛ)ٖ، جالمغنبببي، أحمػػػد
   . ى٘ٓٗٔ

  (. ٜٓٗ)ٔ، جفتحَّالباريابف حجر، ( ٛٗ)
 ٕٙٛ(، ح)٘ٔٔ)ٔ، جداودَّأبببببببببببيَّسببببببببببننأبػػػػػػػػػػو داود، ( ٜٗ)

 بػػػف أحمػػػد، النسػػػائي(، قػػػاؿ األلبػػػاني: )حسػػػف(، و ٖٗٓو
(، ٖٖٙو ٕ٘ٔ(، ح)ٖٕٔ)ٔ، جالنسبباَيَّسببنن، شػػعيب
،  ىٙٓٗٔ، ٕ، طحمػػػػب، اإلسػػػػالمية وعػػػػاتالمطب مكتػػػػب

(، ٕٛٔ)ٔ، جالمسببببتدر ، عبػػػػداهلل بػػػػف محمػػػػد، الحػػػػاكـو 
،  ىٔٔٗٔ، ٔ، طبيػػروت، العمميػػة الكتػػب دار(، ٛٔٙح)

(، مسػػػػػػمـ شػػػػػػرط عمػػػػػػى): التمخػػػػػػيص فػػػػػػي الػػػػػػذىبيقػػػػػػاؿ 
، الكبببببببببرىَّالسببببببببنن، الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد، البييقػػػػػػػػيو 
 المعػػػػػػػػػػػػارؼ دائػػػػػػػػػػػػرة مجمػػػػػػػػػػػػس(، ٖٗٙٔ(، ح)ٕٖ٘)ٔج
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 بػػػف الػػػدارقطني عمػػػي، و  ىٖٗٗٔ، ٔط ،الينػػػد، النظاميػػػة
، المعرفػػػػػػػة دار(، ٕٚٓ)ٔ، جالػػػػػػػدارقطني سػػػػػػػنف، عمػػػػػػػر

، حبببببانَّابببببنَّصببببحيح، حبػػػػاف بػػػػن، وا ىٖٙٛٔبيػػػػروت، 
(، حسػػػف إسػػػناده: )شػػػعيب قػػػاؿ(، ٖٔٗٔ(، ح)ٓٛٔ)ٗج

(، ٛ٘٘(، ح)ٕٕٔ)ٔ، جالمصببببابيحَّمشبببكاروالتبريػػػزي، 
 المكتػب(، ٕٗٓ(، ح)ٖٕٕ)ٔ، جإروا َّالغميلواأللباني، 
   . ى٘ٓٗٔ، ٕ، طبيروت، ياإلسالم

 الشب َّأحكامبوَّوتطبيقاتبوَّفبيالجوارنة، إبػراىيـ محمػد، ( ٓ٘)
، ٔ(، دار النفػػائس، عمػػاف، طٜ، ص)الفقببوَّادسبب مي

   . ىٕٙٗٔ
(، وابػػػػف نجػػػػػيـ، ٕٕٛ)ٔ، جردَّالمحتبببببارابػػػػف عابػػػػديف، ( ٔ٘)

(، دار المعرفػػػػػة، بيػػػػػػروت، ٜٜٔ)ٔ، جالبحبببببرَّالراَبببببب 
، لفبببببب حمراقبببببيَّاوالشػػػػػرنباللي، الحسػػػػػف بػػػػػف عمػػػػػار، 

   ـ.ٜٜٓٔ، ٔ(، طٗٛص)
  (.  ٖٕٔٛ(، ح)ٕٙٚٔ)ٗ، جمسمم صحيحمسمـ، ( ٕ٘)
(، قػاؿ ٜٕٙٙ(، ح)ٖٜٕ)ٔ، جمسندال، حنبػؿ بف أحمد( ٖ٘)

، سببببننَّالترمببببذيشػػػػعيب: )إسػػػػناده قػػػػوي(، الترمػػػػذي، 
 حسػػػػػف حػػػػػديث ىػػػػػذا: )قػػػػػاؿ(، و ٕٙٔ٘(، ح)ٚٙٙ)ٗج

 (،ٖٖٓٙ(، ح)ٖٕٙ)ٖ، جالمسبببتدر ، الحػػاكـ(، و صػػحي 
 (،ٕٖٓ٘(، ح)ٜٗٔ)ٖ، جالمصبببابيحَّمشبببكاروالتبريػػػزي، 

  قاؿ األلباني: )صحي (.
 دار (،ٜٛ)ٔج تربيةَّا ولد،ناص ،  عبداهلل عمواف،( ٗ٘)

  .    ىٛٔٗٔ، ٖٔالسالـ، القاىرة، ط
  (. ٜٓو ٜٛ)ٔ، جالمصدرَّالساب ( ٘٘)
، فببيضَّالقببديرالسػػيوطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر، ( ٙ٘)

 ،ٔ، طبيػػػػػػػػػػػػروت، العمميػػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػػب دار(، ٕٙٓ)ٕج
 التيسبببببيرمحمػػػػػد،  الػػػػػرؤوؼ عبػػػػػد، المنػػػػاوي، و  ى٘ٔٗٔ
 اإلمػػػػاـ مكتبػػػػة(، ٛ٘ٗ)ٔ، جالصببببغيرَّالجببببامتَّبشببببرح

 الزرقػػػػاني محمػػػػد، و  ىٛٓٗٔ، ٖ، طالريػػػػاض، الشػػػػافعي
 الكتػػب دار( ٖٗٗ)ٗ، جالزرقببانيَّشببرح، البػػاقي عبػػد بػػفا

   . ىٔٔٗٔ، بيروت، العممية
 مؤسسػػػػػة(، ٕٚٔ -ٕٙٔ)ٗ، جزادَّالمعبببببادابػػػػػف القػػػػػيـ، ( ٚ٘)

، ٕٚ، طالمنػػػػػػار، الكويػػػػػػت مكتبػػػػػػةو  ة، بيػػػػػػروتالرسػػػػػػال
   .   ى٘ٔٗٔ

  (.  ٕ٘٘٘(، ح)ٜٔٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٛ٘)

 

،  (،ٜٙٛ٘(، ح)٘)ٛ، جصبببحيحَّالب ببباريالبخػػػاري، ( ٜ٘) ومسػػػـم
  (.  ٕٚ٘٘(، ح)ٕٜٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيح

، تفسببيرَّالقببرآنَّالعظببيم، عمػػر بػػف إسػماعيؿابػف ك يػػر، ( ٓٙ)
   . ىٕٓٗٔ، ٔ، ططيبة دار(، ٖٛٔ)ٚج

 (.  ٕٙ٘٘(، ح)ٜٔٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٔٙ)
 (،ٚ٘٘)، ٕج ،العدويَّحاشية، الصعيدي عميالعدوي، ( ٕٙ)

   .ََّّ ىٕٔٗٔ، بيروت، الفكر دار
، القبببرآنَّ حكبببامَّلجبببامتا، أحمػػػد بػػػف محمػػػد، القرطبػػػي( ٖٙ)

  .   ىٖٕٗٔالكتب، الرياض،  عالـ دار(، ٕٚٗ)ٙٔج
 انببةإعَّحاشببية، محمػػد بػػف ، أبػػو بكػػرالبكػػري الػػدمياطي( ٗٙ)

  (، دار الفكر، بيروت. ٕٕٔ)ٕ، جالطالبين
 (،ٕ٘ٔٓ(، ح)ٓٔ)ٛ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٘ٙ)

  (.  ٕٕ٘ٙ(، ح)ٕٕ٘ٓ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
 (،ٕٙٔٓ(، ح)ٓٔ)ٛ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٙٙ)

  (.  ٙٗ(، ح)ٛٙ)ٔ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
    (.ٜٕٕ٘(، ح)ٛٛ)ٖ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٚٙ)
(، والع يمػػػػػيف، ٖٗٛ)ٗ، جشبببببرحَّالزرقبببببانيلزرقػػػػػاني، ا( ٛٙ)

 ابػف دار( ٕٛٗ)ٜ، جالممتبتَّالشبرح، صال  بف محمد
   . ىٕٕٗٔ، ٔ، الرياض، طالجوزي

 (، مكتبػةٕٚ)ٔ، جنظبامَّا سبررَّفبيَّادسب معقمة، محمد، ( ٜٙ)
   .  ىٜٓٗٔ، ٕالرسالة الحدي ة، عماف، ط

 (.ٕٓٗٙ(، ح)ٜٛ)ٛ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٓٚ)
 (،ٕٕٓ٘ٗ(، ح)ٕٛٚ) ٘ج ،مسندال ،حنبؿ بف حمدأ( ٔٚ)

 سبببننَّأببببيقػػػاؿ شػػػعيب: )إسػػػناده حسػػػف(، وأبػػػو داود، 
 (، قػػػاؿ األلبػػػاني: )صػػػحي (،ٜٜٕٗ(، ح)ٗٛٔ)ٗ، جداود

 بمػػػػػت ور الفػػػػػردوس، شػػػػػيردار بػػػػػف شػػػػػيرويووالػػػػػديممي، 
 ،العمميػػة الكتػػب دار(، ٜٚٚٛ(، ح)ٕٚ٘)٘، جالخطػػاب
 وادرنببب، عمػػػي بػػػف محمػػػد، الترمػػػذي الحكػػػيـو ،  ىٙٓٗٔ
  .  ـٕٜٜٔ، بيروت، الجيؿ دار(، ٙ٘ٔ)ٗ، جا صول

 ٗٔٔ( )٘(، ج)٘، العػػػػدد)مجمببببةَّالبحببببوثَّادسبببب مية( ٕٚ)
(، الرئاسػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة إلدارات البحػػػػػػػػػوث ٕٚٔو ٚٔٔو

   . ىٜٖٙٔ، الرياض، واإلرشاد والدعوة اإلفتاء العممية
-ٚٔ)ٗ، جفقببوَّالنببوازلالجيزانػػي، محمػػد بػػف حسػػيف، ( ٖٚ)

  .  ٜٕٗٔ، ٖ، السعودية، ط(، دار ابف الجوزيٕٕ
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 دار (،ٜٔ)ٖ، جشرحَّالنوويَّعم َّصبحيحَّمسبممالنووي، ( ٗٚ)
وابػػػػف .  ىٕٜٖٔ، ٕ، طبيػػػػروت، العربػػػػي التػػػػراث إحيػػػػاء
   (.ٜٓٗو ٜ٘)ٜ، جالب اريَّصحيحَّشرحبطاؿ، 

 شػػػرح، محمػػػد بػػػف عػػػالء الػػػديف، الحنفػػػي العػػػز أبػػػي بػػػفا( ٘ٚ)
، األوقػػػػػػػػػاؼ وزارة(، ٖٖٕ)ٖ، جالطحاويبببببببببةَّالعقيبببببببببدر
 محمػػد، القرطبػػي رشػػد بػػف، وا ىٛٔٗٔ، ٔ، طالسػػعودية

 الغػرب دار(، ٖٙٗ)ٜ، جوالتحصبيلَّالبيبان، أحمد بفا
 روضبببة، والنػػػووي،  ىٛٓٗٔ، ٕ، طاإلسػػػالمي، بيػػػروت

، بيػػػػروت، اإلسػػػػالمي المكتػػػػب(، ٖ٘ٗ)ٜ، جالطببببالبين
   (.ٗٙ)ٕ، جالقناع كشاف، البيوتي، و  ى٘ٓٗٔ

  (.  ٖٕٕٓ(، ح)ٔ٘ٚٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٙٚ)
(، قػاؿ ٕٖٜ٘(، ح)ٜٕٗ)ٕ، جمسندال، حنبػؿ بف حمدأ( ٚٚ)

 ،الحػػاكـشػػعيب: )حسػػف رجالػػو  قػػات رجػػاؿ الصػػحي (، و 
وقػػػػػاؿ: )عمػػػػى شػػػػػرط  (،٘ٔ(، ح)ٜٗ)ٔ، جالمسببببتدر 

، الزواَببدَّمجمببت، اليي مػػيو  الشػػيخيف، ووافقػػو الػػذىبي(،
  وقاؿ: )رجالو  قات(. (،ٜٛٗٛ(، ح)ٖٕٓ)٘ج

 (،ٕٙٙٚ(، ح)ٓٔ)ٗ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٛٚ)
  (.  ٜٛ(، ح)ٕٜ)ٔج ،مسمم صحيحومسمـ، 

  (. ٕٕٗ)ٗ، جردَّالمحتارابف عابديف، ( ٜٚ)
 دار(، ٕٛٛٙ(، ح)ٙٗٗ)٘، جاديمببانَّشببع ، البييقػػي( ٓٛ)

   . ىٓٔٗٔ، ٔ، طبيروت، العممية الكتب
َّ   (.ٖٚٓٙ(، ح)ٚٙ)ٛ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٔٛ)
  (.  ٕٕٓٚ(، ح)ٕ٘ٚٓ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٕٛ)
  (.  ٕٚٗٚ(، ح)ٕٗٓٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمـ، مس( ٖٛ)
  (.  ٜٕ٘ٚ(، ح)ٖٕٔٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٗٛ)
  (.  ٖٕٓٚ(، ح)ٕٙٚٓ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٘ٛ)
 (،ٜٔٚ٘(، ح)ٕ)ٛ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريالبخػػػػػػػاري، ( ٙٛ)

  (.  ٜٔٚ٘(، ح)ٜٗٚٔ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
 (،ٕٚ٘(، ح)ٕٔٔ)ٔج ،صبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٚٛ)

  (.  ٘ٛ(، ح)ٜٛ)ٔ، جمسممَّحصحيومسمـ، 
 (،ٕٜٚ٘(، ح)ٖ)ٛ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريالبخػػػػػػػاري، ( ٛٛ)

  (.  ٜٕٗ٘(، ح)ٜ٘ٚٔ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
(، المكتبػػػة ال قافيػػػة، ٘ٓٛ)ٕ، جالموطبببومالػػػؾ بػػػف أنػػػس، ( ٜٛ)

، سبببببببببببننَّالبببببببببببدارقطني، ي، والػػػػػػػػػػػدارقطنٕبيػػػػػػػػػػروت، ط
(، دار المحاسػػػػػػػػػػػػػػػػف، القػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة، والحػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ، ٕٕٛ)ٗج

اؿ الحػػػػاكـ: )صػػػػحي  اإلسػػػػناد (، قػػػػٙٙ)ٕ، جالمسببببتدر 

 

عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه، ووافقو الػذىبي(، والبييقػي، 
(، وصػػػػػػػػػػححو ٛٔٚٔٔ( ح)ٓٚ)ٙالسػػػػػػػػػػنف الكبػػػػػػػػػػرى، ج

(، ٜٖ)ٕ، جصبببببببحيحَّسبببببببننَّأببببببببنَّماجبببببببةاأللبػػػػػػػاني، 
(، مكتب التربية العربي لػدوؿ الخمػيج، ٜٙٛٔوٜ٘ٛٔح)

روا َّالغميببببببلـ، ٜٙٛٔ، ٔالريػػػػػػاض، ط (، ٛٓٗ)ٖ، جوا 
   (.ٜٙٛح)

(، ٖٗٓ(، ح)ٛٙ)ٔ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريخػػػػػػػاري، الب( ٜٓ)
   (.ٜٚ(، ح)ٙٛ)ٔ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

 (.  ٕٕٛٔ(، ح)ٓٛٙٔ)ٖ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٜٔ)
(، قػػػػاؿ شػػػػعيب: ٖٜٔٚ(، ح)ٗٗٗ)ٕ، جالمسببببندأحمػػػد، ( ٕٜ)

(، ٕٗٙٔ(، ح)ٕ٘ٔ)ٕ، جالسببببنن)حسػػػف(، وأبػػػػو داود، 
، محمػد بػف إسػماعيؿ، العجمػونيقاؿ األلباني: )حسػف(، و 

، ٖ، طالعمميػػػة الكتػػػب دار(، ٕٙٔ)ٕ، جفبببا ال َّكشبببف
 أبػي بػف أحمػد، الكنػاني، وقاؿ: )رجالو  قات(، و  ىٛٓٗٔ
 دار(، ٜٓٙ(، ح)ٓٔٔ)ٕ، جالزجاجبببببةَّمصبببببباح، بكػػػػػر

 رجالػػػو صػػػحي  إسػػػناد، وقػػػاؿ: )ٖٓٗٔ، العربيػػػة بيػػػروت
   (. قات

(، قػػػػاؿ شػػػػعيب: ٓٚٙٚ(، ح)ٕٕٚ)ٕ، جالمسببببندأحمػػػد، ( ٖٜ)
(، ٘ٙٔٔ(، ح)ٜٙٗ)ٖ، جالسببببنن)حسػػػػف(، والترمػػػػذي، 

، (ٜٔٙ)ٔ، جسبببننال، ماجػػػو ابػػػف(، و غريػػػب : )حسػػػفقػػػاؿو 
، حبػػػػػػاف بػػػػػػفوا(، قػػػػػػاؿ األلبػػػػػػاني: )صػػػػػػحي (، ٖٕٜٔح)

   (.ٖٕٓٗ(، ح)ٚٔ٘)ٜ، جحبانَّابنَّصحيح
(، قػػاؿ شػػعيب: ٜٕٜٚ(، ح)ٛٓٗ)ٕ، جالمسببندأحمػػد، ( ٜٗ)

(، ٕٔ)ٗ، جالسبببببنن(، وأبػػػػػو داود، لمتحسػػػػػيف محتمػػػػػؿ)
لترمػػػػػػػذي، (، قػػػػػػػاؿ األلبػػػػػػػاني: )صػػػػػػػحي (، واٜٖٙٓح)

 ىػػػذا نعػػػرؼ ال: )قػػػاؿ( و ٖ٘ٔ(، ح)ٕٕٗ)ٔ، جالسبببنن
  (.األ ـر حكيـ حديث مف إال الحديث

  (. ٜٔٗ)ٙٔ، جالمجموعالنووي، ( ٜ٘)
  (. ٕٕٙ)ٗ، جزادَّالمعادابف القيـ، ( ٜٙ)
  (. ٛٔٗ)ٗ، جالذ يررالقرافي، ( ٜٚ)
  (. ٜٜٖ)ٕٔ، جالشرحَّالممتتالع يميف، ( ٜٛ)
(، قػػاؿ شػػعيب: ٕٖٕٚ)(، حٖٓٓ)ٔ، جالمسببندأحمػػد، ( ٜٜ)

 (،ٙٗٗٗ(، ح)ٜٕٙ)ٗ، جالسبببنن)ضػػػعيؼ(، وأبػػػو داود، 
، السببببننقػػػػاؿ األلبػػػػاني: )حسػػػػف صػػػػحي (، والترمػػػػذي، 

 ابػفو  فػي إسػناده مقػاؿ(،: )قاؿ( و ٙ٘ٗٔ(، ح)ٚ٘)ٗج
والحػػػػػػػاكـ، (، ٕٔٙ٘(، ح)ٙ٘ٛ)ٕ، جسببببببننال، ماجػػػػػػو
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(، قػاؿ الحػاكـ: )صػحي  اإلسػناد ٜٖ٘)ٗ، جالمستدر 
  ووافقو الذىبي(.ولـ يخرجاه ولو شاىد، 

(، مقدمػػػػػة ٙ -٘، ص)ريببببباضَّالصبببببالحينالنػػػػػووي، ( ٓٓٔ)
بيػػروت،  -التحقيػػؽ لمشػػي  شػػعيب، دار المػػتموف، دمشػػؽ

   . ىٔٓٗٔ، ٔط
(، وقػػػػاؿ: )حػػػػديث ٓ٘)ٔج ،ال فببببا َّكشببببف، العجمػػػػوني( ٔٓٔ)

َّكنبببز، الػػػديف حسػػػاـ بػػػف عمػػػي، فػػػوري البرىػػػافمرسػػػؿ(، و 
، الرسػػػالة مؤسسػػػة(، ٜٕٔٙٛ(، ح)ٗٛٔ)ٓٔج ،العمبببال

 الضػػػػعيفة األحاديػػػػث سمسػػػػمة، األلبػػػػاني، و  ىٔٓٗٔ، ٘ط
، المعػػػػػػارؼ دار(، ٗٔٛٔ(، ح)ٜٕٗ)ٗ، جوالموضػػػػػػوعة

َّ، وقاؿ: )ضعيؼ(.   ى ٕٔٗٔ، ٔط، الرياض
(، ٕٙٓ -ٕ٘ٓ)ٔ، جالقبببببببببديرَّفبببببببببيضالسػػػػػػػػػيوطي، ( ٕٓٔ)

 بشببرحَّالتيسببير، الػػرؤوؼ عبػػد الػػديف زيػػف، المنػػاويو 
، الشػػافعي اإلمػػاـ مكتبػػة(، ٔٚ)ٔ، جالصببغيرَّالجببامت
   . ىٛٓٗٔ، ٖ، طالرياض

(، ٓٓٔ(، ح)ٕٖ)ٔج، صبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٖٓٔ)
  (.  ٖٕٚٙ(، ح)ٕٛ٘ٓ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

 إعبب م،َّوابػػف القػػيـ(، ٗٔ، ص)الفتببوىَّآدا ، النػػووي( ٗٓٔ)
   (.ٖٖ)ٔج، الموقعين

 (،ٖ٘ٓ)ٔ، جالسبببنةَّشبببرح، مسػػػعود بػػػف الحسػػػيفالبغػػػوي، ( ٘ٓٔ)
، الفتػػػػػػػػػػوى وداب(، و ٓٗ)ٔ، جالمجمببببببببببوع، النػػػػػػػػػػوويو 

،َّوابػػف القػػيـ(، ٔ٘)ٔ، جالببذ يرروالقرافػػي، (، ٗٔص)
 التمخػػػيصبػػػف حجػػػر، وا(، ٖٗ)ٔ، جالمبببوقعينَّإعببب م

  دمشػػػػػػػؽ، اإلسػػػػػػػالمي المكتػػػػػػػب(، ٗ٘ٗ)ٗ، جالحبيػػػػػػػر
َّالمفتببي أد وابػػف الصػػالح، ،  ىٖٓٗٔ، ٕ، طبيػػروت

، القنػػػػػػاع كشػػػػػػاؼ، البيػػػػػػوتي(، و ٜ)ٔ، جوالمسببببببتفتي
   (.ٜٜٕ)ٙج

  (.  ٕٙٗ٘(، ح)ٜٙٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيحمسمـ، ( ٙٓٔ)
 (،ٖٖٖ٘(، ح)ٓٗٔ)ٗ، جصبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٚٓٔ)

  (.  ٖٕٛٚ(، ح)ٙٗٛٔ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
(، ٜٙ(، ح)ٕ٘)ٔ، جالب ببببببباري صبببببببحيحالبخػػػػػػػاري، ( ٛٓٔ)

  (.  ٕٖٚٔ(، ح)ٖٛ٘ٔ)ٖ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
(، ٕٗٓٙ(، ح)ٕٔ)ٛ، جصبببحيحَّالب بببباريالبخػػػاري، ( ٜٓٔ)

  (.  ٕ٘ٙٔ(، ح)ٙٓٚٔ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
   (.ٜٕٗ٘(، ح)ٕٗٓٓ)ٗج ،مسممَّصحيحمسمـ، ( ٓٔٔ)

 

(، ٜٙ(، ح)ٕ٘)ٔ، جصبببببببحيحَّالب ببببببباريالبخػػػػػػػاري، ( ٔٔٔ)
 َّ(.  ٕٖٚٔ(، ح)ٖٛ٘ٔ)ٖ، جمسممَّصحيحومسمـ، 

  (. ٜٖ(، ح)ٙٔ)ٔ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٕٔٔ)
  (. ٙٔ)ٔ، جصحيحَّالب اريالبخاري، ( ٖٔٔ)
(، ٙٛٚٙ(، ح)ٓٙٔ)ٛ، جصبببحيحَّالب ببباريالبخػػػاري، ( ٗٔٔ)

  (.  ٕٖٕٚح)(، ٖٔٛٔ)ٗ، جمسممَّحيحصومسمـ، 
(، ٓٓٔ(، ح)ٕٖ)ٔج، صبببببحيحَّالب ببببباريالبخػػػػػاري، ( ٘ٔٔ)

  (.  ٖٕٚٙ(، ح)ٕٛ٘ٓ)ٗ، جمسممَّصحيحومسمـ، 
 إحياء دار (،ٜٗ٘ٔح)(، ٜٜٛ)، ٕج ،الموطو مالؾ،( ٙٔٔ)

 (،ٕٚٔ)ٔ، جالمسبببتدر ، الحػػػاكـ، مصػػػر، العربػػػي التػػػراث
(، ٗٔٔ)ٓٔ، جالسبببننَّالكببببرى(، والبييقػػػي، ٜٖٔح)
(، ٕ٘ٗ)ٗ، جالسبببببنن(، والػػػػػدار قطنػػػػػي، ٖٕٗٛٓح)
 (.  ٜٗٔح)

(، ٗ٘ٔ، ص)ا سببن َّالمقصببد، محمػػد بػػف محمػػد، الغزالػػي( ٚٔٔ)
، البقػػػػاعي، و  ىٚٓٗٔ، ٔ، طقبػػػػرص، والجببببابيَّالجفببببان
 الكتب دار(، ٖ٘٘)ٔ، جالدررَّنظم، عمر بف إبراىيـ
الييتمػػي، ، وابػػف حجػػر ٘ٔٗٔ، ٔ، طبيػػروت، العمميػػة

(، دار الفكػر، ٕ٘)ٖج، الفتباوىَّالكببرىأحمد بف محمد، 
 دار(، ٕٕٛ، ص)الفروسية، الجوزيػة قيـ ابفبيروت، و 
   . ىٗٔٗٔ، ٔ، طحائؿ، األندلس

  (. ٚ)ٔ، جإع مَّالموقعينابف القيـ، ( ٛٔٔ)
( ٕ٘(، ح)ٕٓ)ٔج، صببببببببحيحَّالب بببببببباريالبخػػػػػػػػاري، ( ٜٔٔ)

  (.  ٜٜ٘ٔ(، ح)ٜٕٔٔ)ٔ، جممسمَّصحيح
(، والترمػػػػذي، ٖٕٚٔ(، ح)ٕٓٓ)ٔأحمػػػػد، المسػػػػند، ج( ٕٓٔ)

(، وقػػػػػػػػاؿ: )حسػػػػػػػػف ٕٛٔ٘(، ح)ٛٙٙ)ٗ، جننالسبببببببب
 (،ٔٔٚ٘(، ح)ٕٖٚ)ٛ، جالسببببننصػػػحي (، والنسػػػائي، 

(، وقػػػػاؿ: ٜٕٙٔ(، ح)٘ٔ)ٕ، جالمسبببتدر والحػػػاكـ، 
  )صحي  اإلسناد ولـ يخرجاه، ووافقو الذىبي(.


