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 وأثره على األمن االجتماعياألمر باملعروف والنهي عن املنكر 
 د إندونيسيا خالد محمد حسون
كمية اآلداب والعموم  – األستاذ المشارك في قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية

 المممكة العربية السعودية – جامعة الممك عبد العزيز –اإلنسانية 
 :مستخمص البحث

األمـػ  أمػ  محمػد يه ػو الصػبلة والسػبلـ بال  ل ػ  يهػ  سػا ل عػال  لقد وصؼ اهلل سبحانو وت
أال وىػػو األمػل بػػالمعلوؼ والنيػػ   ،االسػػتحقاؽ مادامػت األمػػ   ا مػػ  بالذػلر المػػ  ولو بقػ  ىػػ ا 

يػػف المن ػػل وىػػو مػػف األىم ػػ  بم ػػاف حتػػ  يػػده بعػػن العهمػػان أنػػو الػػل ف السػػاد  مػػف أل ػػاف 
مػػف ىػػ ا المػػنر انبرقػػت ح ػػلة البحػػث  ،وال  سػػتدؿ يه يػػا ا،ضػػلولة د ن ػػ   سػػتدؿ  بيػػاإلسػػبلـ وأنػػو 

 :  ( يه  النحو التال )األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل وأرله يه  األمف االجتماي 
األمللر بللالمعرول والننللي عللن المنكللرع تعريفللاع عالقتللا بن للام : الفصللا األوا
 و ت وف مف ألبع  مباحث:حكما وضوابطا  الحسبة  أدلتاع

 : تعل ؼ األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل. ألواالمبحث ا -
 يبل   األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل بنظاـ الحسب .    المبحث الثاني: -
 .  لمن ل مف ال تاب والسن  واإلجماعأدل  األمل بالمعلوؼ والني  يف ا المبحث الثالث: -
 .األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل: ح ـ وضوابر المبحث الرابع -

 معرول والنني عن المنكر وعالقتا بلاألمن اججتملاعيع: األمر بالالثاني لفصاا
 وفيا أربعة مباحث:

 : مفيـو  األمف االجتماي .  المبحث األوا -
 .مقومات األمف االجتماي  :المبحث الثاني -
 .ت األمف االجتماي ميددا المبحث الثالث: -
 ل ح  تحق ؽ األمف االجتماي . : أرل األمل بالمعلوؼ والني  يف المن المبحث الرابع -

اسلتبانة لمعرفللة مفنللوم المجتملع للمللر بلالمعرول والننللي عللن  :الفصلا الثالللث
 .  القتا باألمن اججتماعي ونتائجناالمنكر وع
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 انًقذية:

الحمػػد هلل لب العػػػالم ف والصػػػبلة والسػػػبلـ يهػػػ  مػػػف بعرػػػو اهلل لحمػػػ  لهعػػػالم ف ويهػػػ   لػػػو 
لقػد وصػؼ اهلل سػبحانو وتعػال   أمػ  محمػد  ،، ػـو الػد ف وبعػد وصحبو ومف تبعو بإحساف إل 

ُكنُتم َخيَر ُأّمٍة ُأخِرَجت ِلمنَّاِس تَلممُروَن بقولػو السبلـ بال  ل   يه  سا ل األمـ يه و الصبلة و 
و بقػػػ  ىػػػػ ا  .(ٓٔٔسػػػولة  ؿ يمػػػلاف   ػػػػ  )ِبلللالمعُروِل َوَتننللللوَن َعلللِن الُمنَكللللِر وُتهِمنلللوَن ِبالّمللللا

حعه ػػو حػػإف األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف  ،األمػػ   ا مػػ  بالذػػلر المػػ  ولامػػت ماداالسػػتحقاؽ 
المن ل مف األىم   بم اف حت  يده بعن العهمان أنو الل ف الساد  مف أل اف اإلسبلـ وأنػو 

: "بػػاألمل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف  ػػاؿ ابػػف بػػا وال  سػػتدؿ يه يػػا.  ،ضػػلولة د ن ػػ   سػػتدؿ  بيػػا
 ،و تعػػػػاوف أحلادىػػػػا يهػػػػ  ال  ػػػػل ،الفضػػػػا ؿ وت تفػػػػ  منيػػػػا الل ا ػػػػؿالمن ػػػػل حػػػػ  األمػػػػ  تظيػػػػل 

وبإضػػػايتو والةفهػػػ  ينػػػو ت ػػػوف ال ػػػوالث  ،و ػػػنتوف  ػػػؿ   ػػػل و ػػػ لوف  ػػػؿ ذػػػل ،و تناصػػػحوف
وت تفػ  الفضػا ؿ و يضػـ  ،وتظيػل الل ا ػؿ وتنتذػل ،وتفتػلؽ األمػ  ،والذلول ال ر ػلة ،العظ م 

 .(ٔ)و ظيل صوت البارؿ" ،الحؽ
)األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل وأرػػله يهػػ  نبرقػػت ح ػػلة البحػػث ىػػ ا المنرهػػؽ ا مػػف

   .مف االجتماي (األ
وؼ يهػػ  أ ػػواؿ أىػػؿ االسػػتنتاج   لهو ػػا البحػػث ىػػو الرل قػػ  االسػػتقلا    ومنيجػػ  حػػ  ىػػ 

حػ   ألا يػـباإلضاح  إل  دلاس  ترب ق   يه  ي ن  يذوا    مػف المجتمػل لمعلحػ  العهـ وأدلتيـ 
  والعهػـ وجؿ األجل والمروبػ . رـ  هصت بالنتا ج والتوص ات داي   اهلل ي أىـ محاول البحث

 .  ديوانا أف الحمد هلل لب العالم ف. و  ل ..والفا دة لنفس  ومجتمع 
عالقتّ بُظبو انحسبة  ،تعريفّ ،: األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكرانفصم األٔل

 حكًّ ٔضٕابطّ. ،أدنتّ
 بنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر:األير بانًبحث األٔل: تعريف 

وىػػو  ػػوؿ القا ػػؿ لمػػف دونػػو:  (ٕ)األمػػل: اأْلَْمػػُل ِبَمْعَنػػ  الرجَهػػِب َجْمُعػػُو َأَواِمػػل :األمللر ل للة
اسػػتديان الفعػػػؿ  :طالحاً اصلللو  .(ٗ)واألمػػػول ِحػػ  اأْلَْ ػػَواؿ ،َواأْلَمػػل  ْسػػػَتْعمؿ ِحػػ  اأْلَْحَعػػاؿ (ٖ)احعػػؿ
لتماسػًا أو ف  اف االسػتديان مػف المسػاوي سػم  احإ ،وؿ ممف ىو دونو يه  سب ؿ الوجوببالق

ف لػػـ   ػػف  ،مػػف األيهػػ  سػػم  سػػ االً  أنػػو لػػ   التػػلؾ حظػػاىله  يهػػ  سػػب ؿ الوجػػوب بػػنف جػػو وا 

                                                 
 .(ٔٙ/ ٘ثزظشف: ِجّٛع فزبٜٚ اثٓ ثبص ) (ٔ)

 .(ٕٔ/ ٔاٌّظجبح ا١ٌّٕش فٟ غش٠ت اٌششح اٌىج١ش،  ٌٍف١ِٟٛ)( ٕ)

 (.3ٖاٌزؼش٠فبد، ٌٍجشجبٟٔ)ص: ( ٖ)

 (.8ٔٔاٌى١ٍبد، ألثٟ اٌجمبء اٌذٕفٟ )ص: ( ٗ)
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وىػػ  ينػػد اإلرػػبلؽ والتجػػلد يػػف القل نػػ   ،وصػػ ةتو الدالػػ  يه ػػو احعػػؿ بػػنمل أي  حػػ  الحق قػػ .
 .(٘)الصالح  يف رهب الفعؿ تحمؿ يه  الوجوب

ومػػا تعلحػػو الػػنف  مػػف  ،وىػػو مػػا ُ ستحسػػف مػػف اأَلحعػػاؿ ،ضػػد  الُمْنَ ػػل  المعللرول ل للة:و 
 ػاؿ الربػػلي )ت  .(ٙ)حب  مػػل األىػؿ وه ػلىـ مػػف النػا "وىػػو ُحسػف الُصػ ،ال  ػل وترمػ ف إل ػو

ه ػل مسػتقبف حػ  أىػؿ  ،جمػ بل مستحسػنا ، اف معلوحا حعهو: "أصؿ المعلوؼ  ؿ ما ىػ(ٖٓٔ
نمػػا سػػم ت رايػػ  اهلل ،اإل مػػاف بػػاهلل ألنػػو ممػػا  علحػػو أىػػؿ اإل مػػاف وال  سػػتن لوف  ، "معلوحػػا"وا 

والتقلب إل ػو واإلحسػاف إلػ  " ىو اسـ جامل ل ؿ ما يلؼ مف راي  اهلل اصطالحًا:و  .(3)حعهو"
، وىػػو مػػف الصػػفات و ػػؿ مػػا نػػدب إل ػػو الذػػلع ونيػػ  ينػػو مػػف المحسػػنات والمقبحػػات ،النػػا 
 .(8)"ن لونوؼ ب ف النا  إ ا لأوه ال  : أي أمل معلو الةالب 

ُمْقَتضػ  ، )اَل تفعػؿ( و "الّ جل َيف الذجْ ن ِباْلِفْعػِؿ َأو بػاْلَقْوؿ ؾ )اْجتنػب( :م ةفي الالنني 
 م للة:فللي الالمنكللر و  .(1)النجْيػػ   ػػبف اْلمْنِيػػ  َينػػُو أِلَف اْلَحِ ػػ ـ اَل ُ ْنِيػػ  َيػػف َذػػْ ن ِإالج لقبحػػو"

وىو ُ ؿ حعٍؿ َتْحُ ـ العقوُؿ الصح حُ  بُقْبحػو و ػؿ  ،المن ل:  بلؼ اْلَمْعُلوؼ. َواْلجمل: َمَناِ  ل
ألف أىػػػؿ  ،لػػػ لؾ سػػػم ت معصػػػ   اهلل "من ػػػلا " ،حيػػػو ُمن ػػػل ،مػػػا  بحػػػو الذػػػلع وحلمػػػو و لىػػػو
"ُىػػَو َمػػا تُْنِ ػػُلُه الن فُػػوُ  :اصللطالحاً و  .(ٓٔ)و سػػتعظموف ل وبيػػا" ،اإل مػػاف بػػاهلل  سػػتن لوف حعهيػػا

ِه َمُ  َوتَتََن جى ِبِو مِ  َمُو الذجْلُع َوَناَحَلُه الرجْبُل َوَتَعاَظـَ اْسػِتْ َباُلُه َوَ ػُبَف َهاَ ػَ  اْلقُػْبِف اْسػِتْظَياُلُه السج مجا َحلج
ـُ َما َحاَؾ ِح  َصْدِلَؾ َوَ ِلْىَت َأْف َ رجِهػَل َيَهْ ػِو ِح  َمَحؿ اْلَمؤَل  ِلَقْوِلِو  : اْلِبل  ُحْسُف اْلُ ُهِؽ َواإْلْر

وحػػ  مقػػدمتيا الذػػلؾ بػػاهلل يػػ  وجػػؿ  ،و ػػد ؿ حػػ   لػػؾ جم ػػل المعاصػػ  والبػػدع .(ٔٔ)النجػػاُ "
ن ال وحدان تو أو لبوب تو أو أسما و أو صفاتو  .(ٕٔ)وا 

 انًقصٕد انعبو يٍ األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر:

لقػػػد تعػػػددت تعل فػػػات األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف المن ػػػل حػػػ  االصػػػربلح  مػػػا   ػػػل 
والنيػ  يػف المن ػل:  ،اإللذػاد إلػ  الملاذػد المنج ػ  :"األمػل بػالمعلوؼ :الجلجان  يه  أ ػواؿ

                                                 
 (.ٖٓٔلبد فٟ أطٛي اٌفمٗ،  اٌّذٍٟ )ص: (، ششح اٌٛسٖٔاٌٛسلبد، ٌٍج٠ٕٟٛ )ص: ( ٘)

 (.ٖٕٙ/ 1(، ٌغبْ اٌؼشة، الثٓ ِٕظٛس)8ٕٓ/ ٕرٙز٠ت اٌٍغخ، ٌٍٙشٚٞ )( ٙ)

 .(ٙٓٔ/3)ال ثٓ جش٠ش اٌطجشٞرأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، جبِغ اٌج١بْ ػٓ ( 3)

 .(ٕٙٔ/ ٖإٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌذذ٠ث ٚاألثش، الثٓ األث١ش اٌجضسٞ )( 8)

 .(8ٕٖ(، اٌّفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ، ٌٍشاغت األطجٙبٟٔ ِبدح )ٔٙٝ(، )ص1ٖٓثٟ اٌجمبء اٌذٕفٟ )ص: اٌى١ٍبد، أل( 1)

(، جممبِغ 1ٕٓ/ ٗٔ(، رممبا اٌؼممشٚط، ٌّشرؼممٝ اٌضث١ممذٞ )8ٓٗ/ ٙاٌّذىممُ ٚاٌّذمم١ؾ األػظممُ، الثممٓ عمم١ذح اٌّشعممٟ)( ٓٔ)

 .ٙٓٔ، ص3جـ الثٓ جش٠ش اٌطجشٞاٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ، 

(. ٚاٌذذ٠ث أخشجٗ اإلِبَ ِغمٍُ فمٟ طمذ١ذٗ، وزمبة اٌجمش ٚاٌظمٍخ ٚا٢داة، ٕٔ٘/ 3ٔاٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ )( ٔٔ)

 .(18ٓٔ/ ٗثبة رفغ١ش اٌجش ٚاإلثُ )

 (.8ٕ٘/ ٕإػشاة اٌمشآْ، ٌٍٕذبط )( ٕٔ)
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والنيػ  يػػف المن ػػل:  ،ال جػل يمػػا ال  بل ػـ حػػ  الذػل ع . و  ػػؿ: أمػػٌل بمػا  واحػػؽ ال تػاب والسػػن 
نيػػٌ  يمػػا تم ػػؿ إل ػػو الػػنف  والذػػيوة. و  ػػؿ األمػػل بػػالمعلوؼ إذػػالة إلػػ  مػػا  لضػػ  اهلل تعػػال  

وىػػو مػػا ال  ،والنيػػ  يػف المن ػػل: تقبػػ ف مػػا تنفػػل ينػو الذػػل ع  والعفػػ  ،مػف أحعػػاؿ العبػػد وأ والػػو
 .(ٖٔ) جو  ح  د ف اهلل تعال "

وتمي ػد أسػبابو  ،مػل التله ػب ح ػو ،ومعن  األمل بالمعلوؼ: "الديوة إل  حعهو واإلت اف بو
 ويلحػو .(ٗٔ)وتجعهػو السػم  العامػ  لهح ػاة جم عػا" ،وتورػد ديا مػو ،وسبهو بصػولة تربػت أل انػو

: المعلوؼ  ؿ ما يلحو الذلع وأ له مف العبػادات القول ػ  ابف ير م ف بقولو: "األمل بالمعلوؼ
والمن ػػل:  ػػؿ مػػا أن ػػله الذػػلع ومنعػػو مػػف أنػػواع المعاصػػ   مػػف  ،والبارنػػ  ،الظػػاىلة ،والفعه ػػ 
 .(٘ٔ)وه ل  لؾ" ،والنم م  ،والة ب  ،وال  ب ،والعص اف ،والفسوؽ ،ال فل

 :  ف ٔانُٓي عٍ انًُكر بُظبو انحسبةة األير ببنًعرٔ: عالقانًبحث انثبَي

وىػػ   ،ت ػػتب بػػندان واجػػب األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل ،الحسػػب  وال ػػ  د ن ػػ 
: "الحسػب  مػف  وايػد ىػػ(ٓ٘ٗ اؿ أبو الحسف الماولدي ) .(ٙٔ)وس ه  لسم   لهق اـ بي ا الواجب

وج  ػػػؿ  ،بننفسػػػيـ لعمػػػـو صػػػبلحيا و ػػػد  ػػػاف أ مػػػ  الصػػػدل األوؿ  باذػػػلونيا ،األمػػػول الد ن ػػػ 
صػبلح بػ ف  ،ونيػ  يػف المن ػل إ ا ظيػل حعهػو ،وىػ  أمػل بػالمعلوؼ إ ا ظيػل تل ػو ،روابيا وا 
َج َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُهْم ِإجَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعلُروٍل َأْو  اؿ اهلل تعػال :  .(3ٔ)النا "

 .(ٗٔٔسان: الن)ِإْصاَلٍح َبْيَن النَّاسِ 
: "ِىػػػ  َوِظ َفػػػ  د ن ػػػ  ِحػػػ  َبػػػاب اأْلَمػػػل ِبػػػاْلَمْعُلوِؼ حقػػػاؿ ىػػػػ(ٛٓٛاْبػػػف  هػػػدوف )ت ويلحيػػػا 

لػػَ ِلؾ مػػف  ػػَلاُه َأىػػبل  َوالنجْيػػ  َيػػف اْلُمن ػػل الجػػِ ي ُىػػَو حػػلن يهػػ  اْلَقػػاِ ـ ِبػػُنُمول اْلُمسػػهم ف  عػػ ف
ث َيػػػف الن ػػػلات و عػػػ   و ػػػ دب يهػػػ  َح َتَعػػػ جف َحْلضػػػو َيَهْ ػػػِو و ت ػػػ  األيػػػواف يهػػػ  َ ِلػػػؾ و بحػػػ

َمػػاـُ  .(8ٔ) ػػدلَىا" ػػَبُو اإْلِ َواْلَ ْذػػِؼ َيػػْف  ،َأْو َناِ ُبػػُو ِلهنجَظػػِل ِحػػ  َأْحػػَواِؿ اللجِي جػػ ِ  ،حاْلُمْحَتِسػػُب:" َمػػْف َنصج
" ،ُأُمػػوِلِىـْ  ـْ ومجػػػاالت الحسػػب  متعهقػػػ  بالعػػدؿ والقضػػان ح مػػػا  تعهػػؽ بالمصػػػالف  .(1ٔ)َوَمَصػػاِلِحِي
 .(ٕٓ)همسهم فالعام  ل

                                                 
 .)ٖ٘(، اٌزؼش٠فبد اٌفم١ٙخ، ِذّذ اٌجشوزٟ )ص: ٖٙاٌزؼش٠فبد،  ٌٍجشجبٟٔ )ص: ( ٖٔ)

 .(٘ٗٔف١ٙب إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ٚعٍُ، خ١ّظ اٌغؼ١ذ )ص: ِٛالف دٍف  (ٗٔ)

 .(ٕٓٗ/ ٕششح س٠بع اٌظبٌذ١ٓ، الثٓ ػث١ّ١ٓ )( ٘ٔ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(ٕاٌذغجخ )ص: ( ٙٔ)

 .(ٓٔجبِؼخ اٌّذ٠ٕخ )ص:  -اٌذغجخ ( 3ٔ)

 .(8ٕٓ/ ٔربس٠خ اثٓ خٍذْٚ ) (8ٔ)

 .(3اٌمششٟ )ص:  ِؼبٌُ اٌمشثخ فٟ ؽٍت اٌذغجخ، ِذّذ ثٓ أثٟ ص٠ذ( 1ٔ)

 .(1٘اٌزشث١خ اإلعال١ِخ أطٌٛٙب ٚرطٛس٘ب فٟ اٌجالد اٌؼشث١خ، ِذّذ ١ِٕش ِشعٟ )ص: ( ٕٓ)
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وص ان  أيػلان  ،"و قـو نظاـ الحسب  ح  جوىله يه  حما   محاـل اهلل تعال  أف تنتيؾ
إضػػاح  إلػػ  اإلذػػلاؼ العػػاـ  ،والمحاحظػػ  يهػػ  الملاحػػؽ العامػػ  واألمػػف العػػاـ لهمجتمػػل ،النػػا 

لػػ اميـ بضػػوابر الذػػلع حػػ  أيمػػاليـ ومتابعػػ   ،يهػػ  األسػػواؽ وأصػػحاب الحػػلؼ والصػػنايات وا 
و ػػػػؿ  لػػػػؾ  ػػػػتـ بالتنسػػػػ ؽ مػػػػل الجيػػػػات  ات  ، اميـ بمقػػػػا    الجػػػػودة حػػػػ  إنتػػػػاجيـمػػػػدى التػػػػ

 .(ٕٔ)اال تصاب مف و الات وم سسات وه لىا"
حالحسػػب  إً ا ىػػ  األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل والػػ ي  تمرػػؿ بجيػػا  الحسػػب  حػػ  

ممه ػ  العلب ػ  ن ػل حػ  الالدول  اإلسبلم   و مرهػو حال ػًا ى  ػ  األمػل بػالمعلوؼ والنيػ  يػف الم
ىػػو  الػػ ي"واألصػػؿ حػػ  ىػػ ا النظػػاـ اإلسػػبلم  ىػػو   ػػاـ النػػا  جم ًعػػا بيػػ ا الواجػػب  .السػػعود  

ل ػف الدولػ  اإلسػبلم   لػـ تػػدع  لػؾ األمػل لؤلحػلاد   وًحػا مػف حػدوث حػػتف  ،مػف حػلون ال فا ػ 
نمػػا نظجمتػػو ،ومذػػاحنات .  عاونػػو يػػدد  ب ػػل مػػف النػػا  ،وجعهتػػو وظ فػػ   اصػػ  ليػػا مسػػ وؿ ،وا 

 ،بؿ مف واجبيـ الق ػاـ بيػ ا ،وال  عن  ى ا منل األحلاد مف األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل
 .(ٕٕ)ضمف  وايده وذلورو"

ة انُبٕيثثة  انًبحثثث انثبنثثث: أدنثثة األيثثر بثثبنًعرٔف ٔانُٓثثي عثٍث انًُكثثر يثٍث انقثثربٌ انكثثريى ٔانسثُث
   :ٔاإلجًبع

 أٔال: األدنة يٍ انقربٌ انكريى: 

الوجػػػػوب دوف   ػػػػل تفاصػػػػ ؿ  إربػػػػاتن يهػػػػ  ا  ػػػػات القل ن ػػػػ  حػػػػ  ايتمػػػػد أههػػػػب الفقيػػػػا
مػػنيـ بوضػػوح داللتيػػا حتّػػ    ػػؿ: "إّف وجػػوب األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف  إ ػػلالا ،االسػػتدالؿ

وح مػػا  هػػ  نسػػتعلن  .(ٖٕ)وال  سػػتدؿ يه يػػا" ،المن ػػل ضػػلولة د ن ػػ  ينػػد المسػػهم ف  سػػتدؿ  بيػػا
 الؿ يه  الوجوب: ا  ات القل ن   الوا ع  ح  مقاـ االستد

َولتُكن ِمنُكم ُأّمة َيدُعوَن إلل  الَخيلِر وَيلمُمُروَن ِبلالمعُروِل َوَيننلوَن َعلِن    اؿ اهلل -ٔ
ىػػػػػ(: ٔٗٚ ػػػػاؿ ال ػػػػا ف )ت (. ٗٓٔ ؿ يمػػػػلاف   ػػػػ  )المنَكللللِر وُأولئللللك ُهللللُم المفمِحللللونَ 

 .. حعهػػ  ىػػ ا   ػػوف معنػػ .أي لػػت ف مػػن ـ أمػػ  ديػػاة إلػػ  ال  ػػلالـ األمػػل )ولػػت ف( 
 أبػوو ػاؿ  .(ٕٗ)ا     ونوا أمػ  ديػاة إلػ  ال  ػل  مػل ف بػالمعلوؼ نػاى ف يػف المن ػل

( تبع ضػػػ ٌ  متعهقػػػٌ  بػػاألمل أو بمحػػػ وٍؼ و ػػػَل حػػػااًل مػػػف ىػػػػ(: )ِمػػػفْ ٕٜٛالسػػعود  )ت 
( و ػْديوف صػفُتيا أي ِلتوَجػْد مػن ـ أمػٌ  داي ػٌ  إلػ  ال  ػل واألمػ  ىػ  الفايؿ وىو)ُأمج ٍ 

                                                 
 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(ٖاٌذغجخ )ص: ( ٕٔ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(3ٗ/ ٙٔاٌّٛعٛػخ اٌّٛجضح فٟ اٌزبس٠خ اإلعالِٟ ) (ٕٕ)

 .٘ٔظُ اٌؼزاسٞ صاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ٌغ١ذ عؼ١ذ وب( ٖٕ)

 .(8ٕٔ/ ٔرفغ١ش اٌخبصْ ٌجبة اٌزأ٠ًٚ فٟ ِؼبٟٔ اٌزٕض٠ً )( ٕٗ)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٕٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

( تػدوف بيػا أو)مػف( النا صػ  و)أمػ ٌ ِحػَلُؽ النػاِ  أي  قصػدنيا و ق الجماي  التػ   ُ م يػا
وأ ػػًا مػػا  ػػاف حتوج ػػُو  ،أي لػػت ف مػػن ـ أمػػٌ  دايػػ ف إلػػ  ال  ػػل ،اسػػُميا و ػػْديوف  بُلىػػا

ال راِب إل  ال ؿ مل إسناد الديوِة إل  البعن لتحق ؽ معن  حلضػّ ِتيا يهػ  ال فا ػ  
اميػا الػبعُن سػقرت يػف البػا  ف ولػو أ ػؿ ل ػف بح ػث إْف أ  ،وأنيا واجبٌ  يهػ  ال ػؿ
ىػػػ(: َحَصػػفج َأفج َحْلًضػػا َيَهػػ  ُ ػػؿ  ٙ٘ٗت  ػػاؿ ابػػف حػػـ  ) .(ٕ٘)بيػػا ال ػػؿ  أِرمػػوا جم عػػاً 

ُمْسِهـٍ َ َدَل َيَه  اأْلَْمِل ِباْلَمْعُلوِؼ َوالنجْيِ  َيْف اْلُمْنَ ػِل َأْف َ ػْنُمَل ِبػاْلَمْعُلوِؼ َوَ ْنَيػ  َيػْف 
"أف   ػػوف مػػنيـ مػػف  ػػديوف إلػػ  ىػػػ(: ٖٓٔ ػػاؿ ابػػف جل ػػل الربػػلي )ت  .(ٕٙ)اْلُمْنَ ػػلِ 

ْسػبَلـِ َوَذػَلاِ ِعوِ  ػدٍ  ،وَ ْنَيػْوَف َيػِف اْلُ ْفػِل ِبالهجػوِ  ،ال  ل أي ِإَلػ  اإْلِ وىػ الن  ،َوالتجْ ػِ  ِب ِبُمَحمج
ِح َف ِيْنَد الهجوِ   .(3ٕ)اْلَباِ  َف ِح  َجنجاِتِو َوَنِع ِمِو" ،ىـ اْلُمَنجج

ُكنُتم َخيَر ُأّمٍة ُأخِرَجت ِلمنَّاِس تَلممُروَن ِبلالمعُروِل َوَتننلوَن َعلِن الُمنَكلِر   اؿ اهلل  -ٕ
ىػػ(: " نػتـ   ػل ٗٓٔت  ػاؿ مجاىػد بػف جبػل ) (.ٓٔٔ ؿ يمػلاف   ػ  )وُتهِمنوَن ِبالّملا

 . (8ٕ)أم  حاؿ  ون ـ  مل ف ناى ف م من ف باهلل"
الِكتلاِب ُأّملٌة قائملٌة َيتمُلوَن ِيلاِت الّملا ِنلاَء الميلِا َليُسوا َسَواًء ِملن أهلِا    اؿ اهلل -ٖ

ُيهِمُنللوَن ِبالّمللا َواليللوِم اآلخللِر وَيللمُمُروَن ِبللالمعُروِل َوَيننللوَن َعللِن  َوهللم َيسللُجُدوَن  
للاِلحينَ  جعػػؿ  (.ٓٔٔ ؿ يمػػلاف   ػػ  )المنَكللِر َوُيسللارُِعوَن فللي الَخيللراِت وُأولِئللَك ِمللَن الصَّ

بلح إ  ال األمل بالمعلوؼ والني  يػف المن ػل مػف يبلمػات الصػاهلل سبحانو وتعال  
 . تـ صبلح األم  إال بو

ٍُ َيللْمُمُروَن ِبللاْلُمْنَكِر َوَيْنَنللْوَن    ػػاؿ اهلل -ٗ اْلُمَنللاِفُووَن َواْلُمَناِفَوللاُت َبْعُضللُنْم ِمللْن َبْعلل
ْم ِإنَّ اْلُمَنلللللاِفِويَن ُهلللللُم َعلللللِن اْلَمْعلللللُروِل َوَيْوِبُضلللللوَن َأْيلللللِدَيُنْم َنُسلللللوا المَّلللللَا َفَنِسلللللَينُ 

وجػػػؿ   ىػػػػ (: "وصػػػؼ اهلل يػػػ ٖٙٚٔت  ػػػاؿ السػػػعدي ) (.ٚٙالتوبػػػ    ػػػ  )اْلَفاِسلللُوونَ 
َُوَ ْنَيػػػْوَف َيػػػِف  ،المنػػػاحق ف بػػػننيـ َُ ػػػْنُمُلوَف ِبػػػاْلُمْنَ ِلو وىػػػو ال فػػػل والفسػػػوؽ والعصػػػ اف

وا داب الحسػػن .  ،واأليمػػاؿ الصػػالح  ،واأل ػػبلؽ الفاضػػه  ،اْلَمْعػػُلوِؼو وىػػو اإل مػػاف
و يػػف الصػػد   ورػػلؽ اإلحسػػاف ـْ َُنُسػػوا الهجػػَوو حػػبل  حوصػػفيـ الب ػػؿ. ،َُوَ ْقِبُضػػوَف َأْ ػػِدَ ُي

                                                 
 .(3ٙ/ ٕرفغ١ش أثٟ اٌغؼٛد = إسشبد اٌؼمً اٌغ١ٍُ إٌٝ ِضا٠ب اٌىزبة اٌىش٠ُ )( ٕ٘)

 .(8ٕٕ/ ٔٔاٌّذٍٝ ثب٢ثبس، الثٓ دضَ األٔذٌغٟ )( ٕٙ)

 .ٔٙٙ، ص٘ظشف اجبِغ اٌج١بْ ػٓ رأ٠ًٚ آٞ اٌمشآْ  ٌّذّذ ثٓ جش٠ش اٌطجشٞ ثز (3ٕ)

 .8ٖٕ، صٔ، جـّذّذ ثٓ ػٍٟ ثٓ ِذّذ اٌشٛوبٟٔفزخ اٌمذ٠ش اٌجبِغ ث١ٓ فٕٟ اٌشٚا٠خ ٚاٌذسا٠خ ٌ (8ٕ)
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و مػػػف لحمتػػػو ـْ بػػػؿ  ،وال  ػػػد هيـ الجنػػػ  ،حػػػبل  ػػػوحقيـ ل  ػػػل ،   لونػػػو إال  هػػػ بل َُحَنِسػػػَ ُي
 .(1ٕ) الد ف ح يا م هد ف" ، تل يـ ح  الدلؾ األسفؿ مف النال

ٍُ َيلللْمُمُروَن ِبلللاْلَمْعُروِل وَ    ػػػاؿ اهلل -٘ اْلُمْهِمُنلللوَن َواْلُمْهِمَنلللاُت َبْعُضلللُنْم َأْوِلَيلللاُء َبْعللل
الَة َوُيْهُتوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن المََّا َوَرُسلوَلُا  ُأوَلِئلَك  َوَيْنَنْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َوُيِويُموَن الصَّ

جعػؿ اهلل مق ػا  التفل ػؽ بػػ ف  (.ٔٚالتوبػ    ػ  )َحِكلليمٌ َسلَيْرَحُمُنُم المَّلُا  ِإنَّ المَّلَا َعِزيلٌز 
حدلت ا  ػ  يهػ  أف األمػل  ،والني  يف المن ل،الم من ف والمناحق ف األمل بالمعلوؼ

 ػػػػاؿ ابػػػػف بػػػػا  )ت  بػػػػالمعلوؼ والنيػػػػ  يػػػػف المن ػػػػل مػػػػف  صػػػػا ب أىػػػػؿ األ مػػػػاف.
مػل  ،صػبلةاألمل بالمعلوؼ والني  يػف المن ػل يهػ  إ ػاـ ال : " دـ اهلل ىػ(ٕٓٗٔ

لعظػػـ الحاجػػ  إل ػػو  ،وىػػ  أيظػػـ األل ػػاف بعػػد الذػػيادت ف ،أف الصػػبلة يمػػود اإلسػػبلـ
و  رػل ح يػا ال  ػل وتظيػل  ،وألف بتحق قػو تصػهف األمػ  ،وذدة الضلولة إلػ  الق ػاـ بػو

"حفػػ  تقػػد ـ  .(ٖٓ)و تعػػاوف أحلادىػػا يهػػ  ال  ػػل" ،ح يػػا الفضػػا ؿ وت تفػػ  منيػػا الل ا ػػؿ
يػػػف المن ػػػل حػػػ  ا  ػػػ  يهػػػ  الفػػػلون الع ن ػػػ  مػػػف صػػػبلة األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  

و  ػػاة ورايػػ  اهلل ولسػػولو مػػا  ػػوح  بػػنف ىػػ ه الرايػػات ال تتحقػػؽ بصػػولة  امهػػ  حػػ  
المجتمل إال بي ا التوج و اإلليػ  الػ ي  حػث الفػلد يهػ  التػ اـ األوامػل وتػلؾ النػواى  

تلبػوي تحفػظ حػ   و حث الجماي  ح  يبل اتيا يه  الت اـ الذلع حقدـ يه  أنو مػنيج
 .(ٖٔ)إراله  ؿ العبل ات الذلي  "

ُْ َعللِن اْلَجللاِهِمينَ :  ػػاؿ اهلل  -ٙ  (.ٜٜٔاأليػػلاؼ: )ُخللِذ اْلَعْفللَو َوْأُمللْر ِبللاْلُعْرِل َوَأْعللِر
وا  ا  ػػػاف األمػػػل بػػػالمعلوؼ واجبػػػًا  ػػػاف النيػػػ  يػػػف ضػػػده  ،،والعػػػلؼ: ىػػػو المعػػػلوؼ

يتَلاء ِذي اْلُوْرَبل  َوَيْنَنل  َعلِن ِإنَّ الّملَا َيلْمُمُر ِبالْ    اؿ اهلل واجبًا. َعلْدِا َواإِلْحَسلاِن َواِي
حا  ػ  بصػ ة  األمػل  .(ٜٓالنحػؿ: )اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكلِر َواْلَبْ لِي َيِعُ ُكلْم َلَعمَُّكلْم تَلَذكَُّرونَ 

والنيػ   ،الصل ف الداؿ يه  الوجوب تذمؿ األمل ب ؿ معلوؼ  اف واجبػًا أو منػدوباً 
 محلمًا أو م لوىًا. يف  ؿ من ل  اف

َميَُّنلللللا الَّلللللِذيَن َِمُنلللللوا قُلللللوا َأنُفَسلللللُكْم َوَأْهِمللللليُكْم َنلللللارًا َوُقوُدَهلللللا النَّلللللاُس يَ    ػػػػػاؿ اهلل -3
بػػاألمل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف تتحقػػؽ الو ا ػػ  مػػف يػػ اب اهلل  (.ٙالتحػػل ـ: )َواْلِحَجللاَرةُ 
 المن ل.

                                                 
 .(ٖٖٗرفغ١ش اٌغؼذٞ = ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ )ص: ( 1ٕ)

 .(ٔٙ/ ٘ثزظشف: ِجّٛع فزبٜٚ اثٓ ثبص ) (ٖٓ)

 .3ٕاٌذغجخ فٟ إٌظبَ اإلعالِٟ، إدس٠ظ ِذّذ ػثّبْ، ص( ٖٔ)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٕٙ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ي ِإْسللرَاِئيَا َعَملل  ِلَسللاِن َداُووَد َوِعيَسلل  اْبللِن ُلِعللَن الَّللِذيَن َكَفللُروْا ِمللن َبِنلل   ػػاؿ اهلل -8
َكاُنوْا َيْعَتُدوَن   َكاُنوْا َج َيَتَنلاَهْوَن َعلن مُّنَكلٍر َفَعمُلوَُ َلِبلْئَس َملا  َمْرَيَم َذِلَك ِبَما َعَصوا وَّ

 حهػػو لػػـ   ػػف النيػػ  يػػف المن ػػل واجبػػًا لمػػا اسػػتحقوا (.ٜٚ ،ٛٚالما ػػدة: )َكللاُنوْا َيْفَعمُللونَ 
 الهعن  بتل يـ إ اه  ألف الهعن  ت تب بتلؾ الواجب.

َوَرْحَمِتللي َوِسللَعْت ُكللاَّ َشللْيٍء َفَسللَمْكتُُبَنا ِلمَّللِذيَن َيتَّوُللوَن َوُيْهتُللوَن اّلَزَكللاَة    ػػاؿ اهلل -1
لَّلِذي َيِجُدوَنلُا َمْكُتوبلًا َوالَِّذيَن ُهْم ِبآَياِتَنا ُيْهِمُنوَن الَِّذيَن َيتَِّبُعوَن الرَُّسوَا النَِّبيَّ اأْلُمّْليَّ ا

ْنِجيللِا َيللْمُمُرُهْم ِبللاْلَمْعُروِل َوَيْنَنللاُهْم َعللِن اْلُمْنَكللِر َوُيِحللاُّ َلُنللُم  ِعْنللَدُهْم ِفللي التَّللْورَاِة َواإلِْ
   ػد اهلل يػ  وجػؿ حػ  ىػ ه  (.ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔاأليػلاؼ :) الطَّيَّْباِت َوُيَحلرُّْم َعَملْيِنُم اْلَخَباِئلثَ 

أف مػػػف  صػػػا ب الذػػػل ع  اإلسػػػبلم   األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف  ا  ػػػ  ال ل مػػػ 
 .  صفات اللسوؿ  المن ل والت  ى  مف

لْنُنْم   ؿ اهلل ا -ٓٔ َوَما َكاَن اْلُمْهِمُنوَن ِلَينِفلُروْا َكآفَّلًة َفَملْوَج َنَفلَر ِملن ُكلاّْ ِفْرَقلٍة مّْ
ىػػػ(: "َىػػِ ِه اْ َ ػػُ  اْذػػَتَمَهْت ٕٖٚت الػػلا ي ) ػػاؿ  (.ٕٕٔالتوبػػ :)َطآِئَفللٌة لَّْيَتَفوَُّنللوْا ِفللي الللدّْينِ 
ـج اأْلَْمػُل ِبػاْلَمْعُلوؼِ  ،َيَه  التجْ ِه ِؼ ِبَربَلَرِ  َأْذَ انَ  ُلَيا: الػدجْيَوُة ِإَلػ  اْلَ ْ ػِل رُػ ـج النجْيػُ  َيػِف  ،َأوج رُػ

ف النيػػ  يػػ مػػا جػػانت بعػػن ا  ػػات التػػ  تحػػوي مفيػػـو األمػػل بػػالمعلوؼ و  .(ٕٖ)اْلُمْنَ ػػِل"
 :  المن ل دالل  ال تصل حا منيا

ن َطاِئَفتَللاِن ِمللَن اْلُمللْهِمِنيَن اْقَتَتمُللوا َفَمْصللِمُحوا َبْيَنُنَمللا َفللِ ن َبَ للْت   اؿ اهلل ػػ -ٔٔ َواِي
ِمُحوا ِإْحَداُهَما َعَم  اأْلُْخَرى َفَواِتُموا الَِّتي َتْبِ لي َحتَّل  َتِفليَء ِإَلل  َأْملِر المَّلِا َفلِ ن َفلاءْت َفَمْصل

جػػؿ أف و  (.  ػنمل اهلل يػ ٜالحجػلات: )َبْيَنُنَملا ِباْلَعلْدِا َوَأْقِسللُطوا ِإنَّ المَّلَا ُيِحلبُّ اْلُمْوِسللِطينَ 
 .  ر وىما مف المعلوؼ ال ي أملنا بو  وف الصهف بالعدؿ والقس

ُر َعَمل  َشلْيٍء َوُهلَو َوَضَرَب المَُّا َمَثاًل َرُجَمْيِن َأَحُدُهَما َأْبَكلُم َج َيْولدِ   اؿ اهلل  -ٕٔ
ْنُا َج َيْمِت ِبَخْيلٍر َهلْا َيْسلَتِوي ُهلَو َوَملْن َيلْمُمُر ِباْلَعلْدِا َوُهلَو َعَمل   َُ َأْيَنَما ُيَوجّْ َكاّّ َعَم  َمْوَج

مصػدل ِبَمْعنػ  اْلَعَداَلػ  وىػ  يبػالٌة يػف االسػتقام   (. حالعػدؿ:ٙٚالنحػؿ: ) ِصرَاٍط ُمْسلَتِويمٍ 
 .(ٖٖ)جتناب ما ىو محظوٌل د ناً يه  رل ؽ الحؽ با

ُقلْا َأَملَر َربّْلي ِباْلِوْسلِط َوَأِقيُملوْا ُوُجلوَهُكْم ِعنلَد ُكلاّْ َمْسلِجٍد َواْدُعلوَُ   اؿ اهلل  -ٖٔ
اِلقسػر: العػدؿ. تقػوؿ منػو: أْ َسػَر  (.ٜٕاأليػلاؼ: )ُمْخِمِصيَن َلُا الدّْيَن َكَما َبلَدَأُكْم َتُعلوُدون

                                                 
 .(ٖ٘ٔ/ 8ِفبر١خ اٌغ١ت أٚ اٌزفغ١ش اٌىج١ش، ٌٍشاصٞ )( ٕٖ)

 .3ٖ، اٌذذٚد األ١ٔمخ ٚاٌزؼش٠فبد اٌذل١مخ، صوش٠ب األٔظبسٞ، ص3ٗٔاٌزؼش٠فبد ٌٍجشجبٟٔ، ص( ٖٖ)



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           
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واْلقْسػػػر ُىػػػَو اْلعػػػْدؿ  .(ٖٗ)نػػػو  ولػػػو تعػػػال :ُإفج اهلل ُ ِحػػػب  الُمْقِسػػػر فواللجػػػُؿ حيػػػو ُمْقِسػػػٌر وم
الب ف الظجػاِىل َوِمْنػو سػم  اْلِمْ َ ػاؿ  سػر َواْلِم ػَ اف  سػرا أِلَنجػُو  صػول َلػؾ اْلعػْدؿ ِحػ  اْلػَوْ ف 

 .(ٖ٘)َحتج  تَلاُه َظاىلاً 
َسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُموَن اْلِكتَلاَب َأَفلال َأتَْمُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرّْ َوَتنْ   اؿ اهلل ػ -ٗٔ
 .(ٜٖالبقلة: ) َتْعِوُمونَ 
َوَتَعاَوُنوْا َعَم  اْلبرّْ َوالتَّْوَوى َوَج َتَعاَوُنوْا َعَمل  اإِلثْلِم َواْلُعلْدَواِن َواتَّوُلوْا   اؿ اهلل  -٘ٔ

ال ل مػ  الدالػ  يهػ  يمػؿ  البػل مػف األلفػاظ القل ن ػ  .(ٕالما ػدة: )الّمَا ِإنَّ الّملَا َشلِديُد اْلِعَولابِ 
 ،ىػػ(: البػل   ػل الػدن ا وا  ػلةٔٔٚت جػان يػف ابػف منظػول ). ال  ل واإِلحساف ِإلػ  النجػا ِ 

و  ػػل ا  ػػلة  ،ح  ػػل الػػدن ا مػػا   سػػله اهلل تبػػالؾ وتعػػال  لهعبػػد مػػف اليػػدى والنعمػػ  وال  ػػلات
ت و ػػاؿ المنػػاوي ) .(ٖٙ) لنػػا ب نيمػػا ب لمػػو ولحمتػػوجمػػل اهلل ،الفػػو  بػػالنع ـ الػػدا ـ حػػ  الجنػػ 

 .(3ٖ)والفعؿ الملض  ال ي ىو ح  ت     النف  ،ىػ(: ىو التوسل ح  حعؿ ال  لٖٔٓٔ
 :ألدنة يٍ انسُة انُبٕية انشريفةثبَيب: ا

ػ -ٔ ُؿ َمْف َبَدَأ ِباْلُ ْرَبِ  َ ْوـَ اْلِع ػِد َ ْبػَؿ الصج ـَ َيْف َراِلِؽ ْبِف ِذَياٍب َ اَؿ:" َأوج بَلِة َمػْلَواُف. َحَقػا
ػبَلُة َ ْبػَؿ اْلُ ْرَبػ ِ  ،ِإَلْ ِو َلُجؿٌ  : َحَقػاَؿ َأُبػو َسػِع دٍ  ،َحَقػاَؿ: َ ػْد تُػِلَؾ َمػا ُىَناِلػؾَ  ،َحَقاَؿ: الصج

ـْ ُمْنَ ػًلا َحْهُ َة  ػ»َ ُقوُؿ:  َأمجا َىَ ا َحَقْد َ َض  َما َيَهْ ِو َسِمْعُت َلُسوَؿ اهلِل  ْلُه َمػْف َلَأى ِمػْنُ 
ـْ َ ْسَتِرْل َحِبِهَساِنوِ  ،ِبَ ِدهِ  ـْ َ ْسَتِرْل َحِبَقْهِبوِ  ،َحِإْف َل  .(8ٖ)«َوَ ِلَؾ َأْضَعُؼ اإْلِ َمافِ  ،َحِإْف َل

ـْ َوالُجهُػػػوَ  ِبالر ُلَ ػػػاتِ »َ ػػػاَؿ:  َأفج النجِبػػػ ج  َيػػػْف َأِبػػػ  َسػػػِع ٍد الُ ػػػْدِلي   -ٕ َحَقػػػاُلوا: َ ػػػا « ِإ جػػػاُ 
ـْ ِإالج الَمْجِهػػَ  »َحَقػػاَؿ:  ،َمػػا َلَنػػا ِمػػْف َمَجاِلِسػػَنا ُبػػدث َنَتَحػػدجُث ِح َيػػا ،َلُسػػوَؿ الهجػػوِ  َحػػَنْيُروا  ،ِإْ  َأَبْ ػػُت
 ،َوَ ػؼ  األََ ى ،َهػن  الَبَصػلِ »َ اُلوا: َوَما َحؽ  الرجِل ِؽ َ ػا َلُسػوَؿ الهجػِوَ َ ػاَؿ: « الرجِل َؽ َحقجوُ 
 .(1ٖ)«َوالنجْيُ  َيِف الُمْنَ لِ  ،ِباْلَمْعُلوؼِ َواأَلْمُل  ،َوَلد  السجبَلـِ 

ػٍ  : »  ػاؿ أّف لسػوؿ اهلل  يف يبد اهلل بػف مسػعود  -ٖ َمػا ِمػْف َنِبػَ  َبَعرَػُو الهجػُو ِحػ  ُأمج
ِتػػِو َحَواِل  ػػوَف َوَأْصػػَحاٌب َ ْنُ ػػُ وَف ِبُسػػنجِتِو َوَ ْقتَػػُدوَف ِبػػَنْمِلِه  ـج ِإنجَيػػا َ ْبِهػػ  إالج َ ػػاَف َلػػُو ِمػػْف ُأمج رُػػ

                                                 
 .(ٕ٘ٔٔ/ ٖاٌظذبح ربا اٌٍغخ ٚطذبح اٌؼشث١خ، ٌٍفبساثٟ )( ٖٗ)

 .(ٖٕٗاٌفشٚق اٌٍغ٠ٛخ، ٌٍؼغىشٞ )ص:  (ٖ٘)

 .(ٕ٘/ ِٕٗظٛس )ٌغبْ اٌؼشة، الثٓ ( ٖٙ)

 .(3ٗاٌزٛل١ف ػٍٝ ِّٙبد اٌزؼبس٠ف، ٌٍّٕبٚٞ )ص: ( 3ٖ)

َْ ٠َضِ ( 8ٖ) ب َّ ٠ َّْ اإْلِ أَ َٚ  ، ِْ ب َّ ٠ َٓ اإْلِ ِِ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ ِْ إٌَّ ْٛ ِْ َو ْٕمُُض، أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اإل٠ّبْ،  ثَبُة ث١ََب َ٠ َٚ ٠ُذ 

َٟ ػَ  ْٙ إٌَّ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َش ثِب ِْ َّْ اأْلَ أَ َٚ( ِْ اِججَب َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ  .(1ٙ/ ِٔٓ ا

ْٓ َدمكِّ ٔ٘/ 8اٌذذ٠ث ِزفك ػ١ٍٗ أخشجٗ اٌجخبسٞ، وزبة االعزئزاْ ٚاٌٍفمع ٌمٗ )( 1ٖ) م ِِ (، ِٚغمٍُ فمٟ وزمبة اٌغمالَ، ثَمبُة 

( َِ اَل ٌُْجٍُِٛط َػٍَٝ اٌطَِّش٠ِك َسدُّ اٌغَّ  .(3ٓٗٔ/ ٗا
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ـْ ُ ُهوٌؼ َ ُقوُلوَف َما اَل َ ْفَعهُػوَف َوَ ْفَعهُػوَف َمػا اَل ُ ػْ َمُلوفَ  ـْ  ،َتْ ُهُؼ ِمْف َبْعِدِى َحَمػْف َجاَىػَدُى
ـْ ِبِهَسػػاِنِو َحيُػػَو ُمػػْ ِمفٌ  ـْ ِبَقْهِبػػِو َحيُػػَو ُمػػْ ِمٌف  ،ِبَ ػػِدِه َحيُػػَو ُمػػْ ِمٌف َوَمػػْف َجاَىػػَدُى َوَمػػْف َجاَىػػَدُى

 .(ٓٗ)«ْف اأِل َماِف َحبجُ  َ ْلَدؿٍ ْ َ  َوَلاَن َ ِلَؾ مِ َولَ 
َميَُّنلا الَّلِذيَن َِمُنلوا يَيْف َىِ ِه اْ َ ػِ   ،َ اَؿ: َسَنْلُت َأَبا َرْعَهَب َ  ،َيْف َأِب  ُأَم جَ  الذجْعَباِن    -ٗ

[ َحَقػػاَؿ َأُبػػو َرْعَهَبػػَ : َلَقػػْد ٘ٓٔا ػػدة: الم]َعَمللْيُكْم َأْنُفَسللُكْم َج َيُضللرُُّكْم َمللْن َضللاَّ ِإَذا اْهتَللَدْيُتمْ 
ُمػػُلوا  ،َ ػػا َأَبػػا َرْعَهَبػػ َ »َ ػػْببًل َحَقػػاَؿ:  َأَنػػا َسػػَنْلُت َيْنَيػػا َلُسػػوَؿ الهجػػِو  ،َسػػَنْلَت َيْنَيػػا َ ِب ػػًلا

َوُدْنَ ػػػا ُمػػػْ َرَلًة  َحػػػِإَ ا َلَأْ ػػػَت ُذػػػًحا ُمَراًيػػػا َوَىػػػًوى ُمتجَبًعػػػا ،ِبػػػاْلَمْعُلوِؼ َوتََنػػػاَىْوا َيػػػِف اْلُمْنَ ػػػلِ 
ُيـْ  ـْ َوَيػَوامج ػْبِل  ،َوَلَأْ َت َأْمًلا اَلُبدج َلَؾ ِمْف َرَهِبِو َحَعَهْ َؾ َنْفَسَؾ َوَدْييُػ ـَ الصج ـْ َأ جػا َحػِإفج َوَلاَنُ ػ

 .(ٔٗ)«وِ َصْبٌل ِح ِيفج َ َقْبٍن َيَه  اْلَجْمِل ِلْهَعاِمِؿ ِح ِيفج َأْجُل َ ْمِس َف َ ْعَمُؿ ِمْرَؿ َيَمهِ 
: ِلهجػػػِو َوِلِ تَاِبػػػِو الػػػد  ُف النصػػػ ح  ُ ْهَنػػػا ِلَمػػػْفَ َ ػػػاؿَ »َ ػػػاَؿ:  أف النبػػػ  يػػػف تمػػػ ـ الػػػدالي  -٘

ػػػِ  اْلُمْسػػػِهِم فَ  ،َوِلَلُسػػػوِلوِ  ."ىػػػ ا الحػػػد ث مػػػف األصػػػوؿ الجامعػػػ  ألمػػػل (ٕٗ)«َوَيػػػامجِتِيـْ  ،َوأِلَِ مج
: ل التػػػػ    لىػػػػاألنػػػػو منحصػػػػل حػػػػ  األمػػػػو   وىػػػػو وحػػػػده محصػػػػؿ لةػػػػلن الػػػػد ف الحسػػػػب 

واللهبػ  حػ  محابػ  بفعػؿ  ،وال ضػوع لػو ظػاىلا وبارنػا ،حالنص ح  هلل وصفو بما ىػو أىهػو
 .(ٖٗ)والجياد ح  لّد العاص ف إل و " ،بتلؾ معص تو ،واللىب  مف مسا  رو ،رايتو

ْسػػػبَلـُ »َ ػػػاَؿ:  َيػػػِف النجِبػػػ   َيػػػْف ُحَ ْ َفػػػَ   -ٙ ْسػػػبَلـُ َرَماِنَ ػػػُ  َأْسػػػيُـٍ اإْلِ ػػػبَلُة  ،َسػػػْيـٌ اإْلِ َوالصج
َ اُة َسْيـٌ  ،َسْيـٌ  ـُ َسْيـٌ  ،َوَحج  اْلَبْ ِت َسْيـٌ  ،َوال ج َ ا َوالنجْيػُ   ،َواأْلَْمُل ِباْلَمْعُلوِؼ َسػْيـٌ  ،َوالص 

ـَ َلوُ  ،َواْلِجَياُد ِح  َسِب ِؿ الهجِو َسْيـٌ  ،َيِف اْلُمْنَ ِل َسْيـٌ   .(ٗٗ)«َوَ ْد َ اَب َمْف اَل َسْي
َواْنَيػػْوا َيػػِف  ،ُمػػُلوا ِبػػاْلَمْعُلوؼِ »َ قُػػوُؿ:  ،َ اَلػػْت: َسػػِمْعُت َلُسػػوَؿ الهجػػِو  اِ َذػػ َ َيػػْف يَ  -3

 .(٘ٗ)«َ ْبَؿ َأْف َتْدُيوا َحبَل ُ ْسَتَجاَب َلُ ـْ  ،اْلُمْنَ لِ 
 ،َذػػػْ نٌ  َحَعَلْحػػػُت ِحػػػ  َوْجِيػػػِو َأْف َ ػػػْد َحَضػػػَلهُ  ،َ اَلػػػْت: َدَ ػػػَؿ َيَهػػػ ج النجِبػػػ    ،َيػػػْف َياِ َذػػػ َ  -8

ػػنَ  ـَ َأَحػػًدا ،َحَتَوضج ـج َ ػػَلجَ  ،َوَمػػا َ هجػػ  ،َحَقَعػػَد َيَهػػ  اْلِمْنَبػػلِ  ،َحَهِصػػْقُت ِبػػاْلُحْجَلِة َأْسػػَمُل َمػػا َ قُػػوؿُ  ،رُػػ
                                                 

ِْ وَ  (ٓٗ) ْٕمُُض، أخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اإل٠ّبْ، ثَبُة ث١ََب ٠َم َٚ َْ ٠َِض٠مُذ  ب َّ ٠ َّْ اإْلِ أَ َٚ  ، ِْ ب َّ ٠ َٓ اإْلِ ِِ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ ِْ إٌَّ ْٛ
( ِْ اِججَب َٚ َْٕىِش  ُّ ٌْ ِٓ ا َٟ َػ ْٙ إٌَّ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ َش ثِب ِْ َّْ اأْلَ أَ َٚٔ /ٙ1). 

َجمبُٖ اٚلمبي (، ٚلمبي: َ٘مَزا َدمِذ٠َث َطمِذ١ُخ اإْلِ 8ٖ٘/ ٗأخشجٗ اٌذبوُ فٟ اٌّغمزذسن ػٍمٝ اٌظمذ١ذ١ٓ )( ٔٗ) ُْ ٠َُخشِّ ٌَم َٚ ْعمَٕبِد 

 اٌز٘جٟ: طذ١خ.

َٓ إٌَِّظ١َذخُ ) (ٕٗ) ٠ َّْ اٌذِّ ِْ أَ  (.3ٗ/ ٔأخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اإل٠ّبْ، ثَبُة ث١ََب

 .3ٔاألعزبر إدس٠ظ ِذّذ ػثّبْ ص ، رأ١ٌف:إٌظبَ اإلعالِٟ أطٌٛٙب اٌششػ١خ ٚرطج١مبرٙب اٌؼ١ٍّخاٌذغجخ فٟ  (ٖٗ)

(، لبي األٌجبٟٔ: دغٓ ٌغ١شٖ ، ٌٗ شب٘ذ لٛٞ ِشفمٛع ِمٓ دمذ٠ث ٖٖٓ/ 3أخشجٗ اٌجضاس فٟ اٌّغٕذ )اٌجذش اٌضخبس( )( ٗٗ)

أثممٟ ٘ش٠ممشح ٚصاد: افّممٓ رممشن ِممٓ رٌممه شمم١ئبً فمممذ رممشن عممّٙبً ِممٓ اإلعممالَ، ِٚممٓ رممشوٙٓ وٍٙممٓ، فمممذ ٌٚممٝ اإلعممالَ 

 .(3٘ٗ/ ١٘ٔت )ظٙشٖا. طذ١خ اٌزشغ١ت ٚاٌزش

َْٕىِش ) (٘ٗ) ُّ ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ إٌَّ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ِش ثِب ِْ  .(، لبي األٌجبٟٔ: دغ3ٕٖٓٔ/ ٕأخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ، وزبة اٌفزٓ، ثَبُة اأْلَ
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ـج َ ػػاَؿ:  ،َحَحِمػػَد الهجػػَو َوَأرَْنػػ  َيَهْ ػػوِ  : ،َن  َيػػا النجػػاُ   َ »رُػػ ـْ ُمػػُلوا  ِإفج الهجػػَو تََبػػاَلَؾ َوَتَعػػاَل  َ قُػػوُؿ َلُ ػػ
 ،َوَتْسػػنَُلوِن  َحػػبَل ُأْيِرػػ ُ ـْ  ،َحػػبَل ُأِج ػػُبُ ـْ  ،َ ْبػػَؿ َأْف تَػػْدُيوِن  ،َواْنَيػػْوا َيػػِف اْلُمْنَ ػػلِ  ،ِبػػاْلَمْعُلوؼِ 

ـْ َحَما َ اَد َيَهْ ِيفج َحتج  َنَ ؿَ   .(ٙٗ)«َوَتْستَْنِصُلوِن  َحبَل َأْنُصُلُ 
ـْ َوالُجهُػػػوَ  ِبالر ُلَ ػػػاتِ »َ ػػػاَؿ:   ج َأفج النجِبػػػ  َيػػػْف َأِبػػػ  َسػػػِع ٍد الُ ػػػْدِلي   -1 َحَقػػػاُلوا: َ ػػػا « ِإ جػػػاُ 

ـْ ِإالج الَمْجِهػػَ  »َحَقػػاَؿ:  ،َمػػا َلَنػػا ِمػػْف َمَجاِلِسػػَنا ُبػػدث َنَتَحػػدجُث ِح َيػػا ،َلُسػػوَؿ الهجػػوِ  َحػػَنْيُروا  ،ِإْ  َأَبْ ػػُت
 ،َوَ ػؼ  األََ ى ،َهػن  الَبَصػلِ »وَؿ الهجػِوَ َ ػاَؿ: َ اُلوا: َوَما َحؽ  الرجِل ِؽ َ ػا َلُسػ« الرجِل َؽ َحقجوُ 
 .(3ٗ)"َوالنجْيُ  َيِف الُمْنَ لِ  ،َواأَلْمُل ِباْلَمْعُلوؼِ  ،َوَلد  السجبَلـِ 

َيَهػػ  ُ ػػؿ  »َ ػػاَؿ:  َيػػِف النجِبػػ     َيػػْف َجػػد هِ  ،َيػػْف َأِب ػػوِ  ،َيػػْف َسػػِع ِد ْبػػِف َأِبػػ  ُبػػْلَدةَ  -ٓٔ
ـْ َ ِجْدَ َ اَؿ  ِ « ُمْسِهـٍ َصَدَ  ٌ  َ ػاَؿ « َ ْعَتِمػُؿ ِبَ َدْ ػِو َحَ ْنَفػُل َنْفَسػُو َوَ َتَصػدجؽُ » َؿ: َأَلَأْ َت ِإْف َل

ـْ َ ْسَتِرْلَ َ اَؿ:  َ ػاَؿ ِ  ػَؿ َلػُو: َأَلَأْ ػَت ِإْف « ُ ِعػ ُف َ ا اْلَحاَجػِ  اْلَمْهيُػوؼَ »ِ  َؿ: َأَلَأْ َت ِإْف َل
ـْ َ ْسَتِرْلَ َ اَؿ:  ـْ َ ْفَعْؿَ َ اَؿ: « ِباْلَمْعُلوِؼ َأِو اْلَ ْ لِ  َ ْنُملُ »َل ُ ْمِسػُؾ »َ اَؿ: َأَلَأْ َت ِإْف َل

 .(8ٗ)«َحِإنجَيا َصَدَ  ٌ  ،َيِف الذجل  
َواَل اْسػػَتْ َهَؼ  ،َمػػا َبَعػَث الهجػُو ِمػػْف َنِبػ َ » َ ػاَؿ:  ،َيػِف النجِبػػ    َيػْف َأِبػ  َسػػِع ٍد الُ ػْدِلي   -ٔٔ

ػػُو َيَهْ ػػوِ إِ  ،ِمػػْف َ ِه َفػػ ٍ  َوِبَراَنػػٌ  تَػػْنُمُلهُ  ،الج َ اَنػػْت َلػػُو ِبَراَنتَػػاِف: ِبَراَنػػٌ  تَػػْنُمُلهُ ِبػػاْلَمْعُلوِؼ َوَتُحض 
ُو َيَهْ وِ   .(1ٗ)«ـُ َمْف َيَصـَ الهجُو َتَعاَل َحاْلَمْعُصو  ،ِبالذجل  َوَتُحض 

َواْنَيػْوا َيػِف  ،ُمػُلوا ِبػاْلَمْعُلوؼِ » َ قُػوُؿ: ،َ اَلػْت: َسػِمْعُت َلُسػوَؿ الهجػِو  َيْف َياِ َذ َ  -ٕٔ
 .(ٓ٘)«َ ْبَؿ َأْف َتْدُيوا َحبَل ُ ْسَتَجاَب َلُ ـْ  ،اْلُمْنَ لِ 

ـْ »َأنجػػػُو َ ػػػاَؿ:  ،َيػػػِف النجِبػػػ    َيػػػْف َأِبػػػ  َ لَ  -ٖٔ ُ ْصػػػِبُف َيَهػػػ  ُ ػػػؿ  ُسػػػبَلَم  ِمػػػْف َأَحػػػِدُ 
َوُ ػػؿ  َتْ ِب ػػَلٍة  ،َوُ ػػؿ  َتْيِه َهػػٍ  َصػػَدَ  ٌ  ،ِم ػػَدٍة َصػػَدَ  ٌ َوُ ػػؿ  َتحْ  ،َحُ ػػؿ  َتْسػػِب َحٍ  َصػػَدَ  ٌ  ،َصػػَدَ  ٌ 
ُُ ِمػْف َ ِلػَؾ َلْ َعتَػاِف  ،َوَنْيٌ  َيػِف اْلُمْنَ ػِل َصػَدَ  ٌ  ،َوَأْمٌل ِباْلَمْعُلوِؼ َصَدَ  ٌ  ،َصَدَ  ٌ  َوُ ْجػِ 

ػػَح  لمعلوؼ ىػػػ(: الرػػواب حػػ  األمػػل بػػاٙٚٙت  ػػاؿ النػػووي ) .(ٔ٘)«َ ْلَ ُعُيَمػػا ِمػػَف الض 
والنيػػ  يػػف المن ػػل أ رػػل منػػو حػػ  التسػػب ف والتحم ػػد والتيه ػػؿ ألف األمػػل بػػالمعلوؼ 

                                                 
/ ٕ(، لبي األٌجبٟٔ ٚاألسٔموٚؽ: دغمٓ ٌغ١مشٖ طمذ١خ اٌزشغ١مت ٚاٌزش١٘مت )3ٕ٘/ ٔأخشجٗ اثٓ دجبْ فٟ طذ١ذٗ )( ٙٗ)

 .(1ٕٗ/ ٌ٘ظذ١خ ٌٍغٕٓ ٚاٌّغب١ٔذ )(، اٌجبِغ ا8ٕ٘

(ٗ3 )( َِ ، ثَبُة ثَْذِء اٌغَّالَ ِْ  .(ٔ٘/ 8أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ، ِوزَبُة ااِلْعزِْئَزا

ْؼمُشَٚف َطمَذلَخَ ) (8ٗ) َِ  ًُّ (، ِٚغمٍُ فمٟ ٔٔ/ 8اٌذذ٠ث ِزفك ػ١ٍٗ، أخشجٗ اٌجخمبسٞ فمٟ طمذ١ذٗ، وزمبة األدة، ثَمبَة: ُوم

ْؼُشِٚف ) طذ١ذٗ، ٚاٌٍفع ٌٗ، وزبة اٌضوبح، َّ ٌْ َٓ ا ِِ عَ  ْٛ َٔ ًِّ َذلَِخ ٠َمَُغ َػٍَٝ ُو َُ اٌظَّ َّْ اْع ِْ أَ  .(11ٙ/ ٕثَبُة ث١ََب

ِٗ ا )( 1ٗ) ُشَٛسرِ َِ  ًِ ْ٘ أَ َٚ  َِ ب َِ  .(33/ 1أخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ، وزبة األدىبَ، ثَبُة ثِطَبَِٔخ اإِل

َّ  أخشجٗ (ٓ٘) ٌْ ِش ثِب ِْ َْٕىِش )اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ، وزبة اٌفزٓ، ثَبُة اأْلَ ُّ ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ إٌَّ َٚ  .(، لبي األٌجبٟٔ: دغ3ٕٖٓٔ/ ْٕؼُشِٚف 

ْؼُشِٚف ) أخشجٗ( ٔ٘) َّ ٌْ َٓ ا ِِ عَ  ْٛ َٔ ًِّ َذلَِخ ٠َمَُغ َػٍَٝ ُو َُ اٌظَّ َّْ اْع ِْ أَ  .(18ٗ/ ِٔغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اٌضوبح، ثَبُة ث١ََب
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تسػب ف والتحم ػد والني  يف المن ل حلن  فا   و د  تع ف وال  تصػول و ويػو نفػبل وال
 .(ٕ٘)«والتيه ؿ نواحؿ 

َ ػِدِه َلتَػْنُمُلفج ِبػالَمْعُلوِؼ َوالجِ ي َنْفِس  بِ »َ اَؿ:  َيِف النجِب    ،َيْف ُحَ ْ َفَ  ْبِف الَ َمافِ  -ٗٔ
ـج َتْدُيوَنػػػ ـْ ِيَقاًبػػػا ِمْنػػػُو رُػػػ ُو َحػػػبَل َوَلتَْنَيػػػُوفج َيػػػِف اْلُمْنَ ػػػِل َأْو َلُ وِذػػػَ فج الهجػػػُو َأْف َ ْبَعػػػَث َيَهػػػْ ُ 

ـْ   .(ٖ٘)«ُ ْسَتَجاُب َلُ 
َهػػ  يَ  َباَ ْعػػُت النجِبػػ ج : »َ قُػػوؿُ  ِِ  َسػػِمَل َجِل ػػَل ْبػػَف َيْبػػِد اهلل ،َيػػْف ِ َ ػػاِد ْبػػِف ِيبَلَ ػػ َ  -٘ٔ

 .(ٗ٘)«الن ْصِف ِلُ ؿ  ُمْسِهـٍ 
َوُىػػَو ِحػػ  ُ بجػػٍ  ِمػػْف َأَدـٍ ِح َيػػا  َأتَْ ػػُت النجِبػػ ج » َ ػػاَؿ:  َيػػِف يبػػد اهلل ْبػػِف َمْسػػُعودٍ  -ٙٔ

ـْ َمْفُتو  ،أْلَبُعوَف َلُجبلً  َمػاَف َحَمػْف أدْ  ،َوُمِصػ ُبوفَ  ،َوَمْنُصوُلوفَ ُحوَف َحَقاَؿ: "ِإنجُ  َلَؾ  ِلػَؾ ال ج
ػػداً  ،َوْلَ ْنػػَو َيػػِف اْلُمْنَ ػػلِ  ،َوْلَ ػػْنُمْل ِبػػاْلَمْعُلوؼِ  ،َحْهَ تجػػِؽ اهلل ،ِمػػْنُ ـْ   ،َوَمػػْف َ ػػَ َب َيَهػػ ج ُمَتَعم 

 .(٘٘)« َحْهَ تََبوجْأ َمْقَعَدُه ِمَف النجالِ 
ِإفج الهجػَو َجػؿج َوَيػبَل »َ قُػوُؿ:  هجػِو َ ْ ُ ُل َأنجُو َسِمَل َلُسػوَؿ ال يف َأَب  َسِع ٍد اْلُ ْدِلي   -3ٔ

َ َحػِإَ ا َ ْسَنُؿ اْلَعْبَد َ ْوـَ اْلِقَ اَمِ  َحتج  ِإنجُو َلَ قُػوُؿ َلػُو: َمػا َمَنَعػَؾ ِإَ ا َلَأْ ػَت اْلُمْنَ ػَل َأْف تُْنِ ػَلهُ 
َتوُ  ْ ُت ِمَف النجػاِ  َأْو َحِلْ ػُت ِمػَف النجػاِ  َوِرْقُت ِبَؾ َوَحلِ  ،َ ُقوُؿ: َ ا َلب   ،َلقجَف الهجُو َيْبًدا َحجج

 .(ٙ٘)«َوَوِرْقُت ِبؾَ 
ػػبَلَة : » ػػاؿ َنػػاَدى ُمَنػػاِدي َلُسػػوِؿ اهلِل  يػػف َيْبػػُد اهلِل ْبػػُف َيْمػػِلو ْبػػِف اْلَعػػابِ  -8ٔ الصج

ـْ َ ُ ػْف َنِبػ ث َ ْبِهػ  َحَقاَؿ: " ،َحاْجَتَمْعَنا ِإَل  َلُسوِؿ اهلِل  ،َجاِمَع ً  ِإالج َ ػاَف َحًقػا َيَهْ ػِو ِإنجُو َلػ
َتُو َيَه  َ ْ ِل َما َ ْعَهُمُو َلُيـْ  ـْ َذلج  ،َأْف َ ُدؿج ُأمج  .(3٘)«َما َ ْعَهُمُو َلُيـْ َوُ ْنِ َلُى

َمرَػػُؿ الَقػػاِ ـِ َيَهػػ  ُحػػُدوِد اهلِل : » َ ػػاَؿ: َ ػػاَؿ َلُسػػوُؿ اهلِل َيػػِف الن ْعَمػػاِف ْبػػِف َبِذػػ ٍل  -1ٔ
ـْ َأْيبَلَىػػا َوالُمػػْدِىِف ِح َيػػا  ،َ َمرَػػِؿ َ ػػْوـٍ اْسػػَتَيُموا َيَهػػ  َسػػِف َنٍ  ِحػػ  الَبْحػػِل َحَنَصػػاَب َبْعُضػػُي

ـْ َأْسػػَفَهَيا َحَ ػػاَف الجػػِ  َف ِحػػ  َأْسػػَفِهَيا َ ْصػػَعُدوَف َحَ ْسػػتَُقوَف اْلَمػػاَن َحَ ُصػػب وَف  ،َوَأَصػػاَب َبْعُضػػُي
                                                 

 .(13ٙ/ ٕ)ششح ِغٍُ ( ٕ٘)

. )أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ، أثٛاة اٌف( ٖ٘) َٓ  .(8ٖ/ ٗزٓ، ٚلبي : ََ٘زا َدِذ٠َث َدَغ

َٓ إٌَِّظ١َذخُ ) (ٗ٘) ٠ َّْ اٌذِّ ِْ أَ  .(3ٗ/ ٔأخشجٗ ِغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اإل٠ّبْ، ثَبُة ث١ََب

/ 1( ٚأثممٟ ٠ؼٍممٝ اٌّٛطممٍٟ  فممٟ ِغممٕذٖ )3ٕٗ/ 8( ٚإٌغممب ٟ اٌغممٕٓ اٌىجممشٜ )ٖٓ٘/ ٙأخشجممٗ  أدّممذ فممٟ ِغممٕذٖ )( ٘٘)

ّمم ْ إٌممٝ صٚا ممذ اثممٓ دجممبْ د، وزممبة اٌفممزٓ، ثممبة األِممش ثممبٌّؼشٚف ٚإٌٙممٟ ػممٓ (، ٚا١ٌٙثّممٟ فممٟ ِممٛاسد اٌظٕ٘ٓ

 .(83/ ٙإٌّىش، ٚلبي إعٕبدٖ دغٓ)

ؼْ ( ٙ٘) َّ ٌْ َش ثِب ِْ ِٗ اأْلَ ْٓ رََشِو َػاَل َػْجَذُٖ َػ َٚ  ًَّ ةِّ َج ْٓ ُعَواِي اٌشَّ ْخجَبِس َػ َٟ أخشجٗ اثٓ دجبٔفٟ طذ١ذٗ، ثبة ِرْوُش اإْلِ ْٙم إٌَّ َٚ ُشِٚف 

 ُّ ٌْ ِٓ ا  (، ٚلبي األٌجبٟٔ: طذ١خ.8ٖٙ/ َْٕٙٔىِش )َػ

ِي ( 3٘) َّٚ ٌُْخٍَفَممبِء، اأْلَ فَممبِء ثِج١ََْؼممِخ ا َٛ ٌْ ممِش ثب ِْ ٘ممزا جممضء ِممٓ دممذ٠ث ؽ٠ٛممً أخشجممٗ ِغممٍُ فممٟ طممذ١ذٗ، وزممبة اإلِممبسح، ثَممبُة اأْلَ

ِي  ) َّٚ  .(3ٕٗٔ/ ٖفَبأْلَ
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ـْ َتْصػػَعُدوَف َحُتْ ُ وَنَنػػاَيَهػػ  الجػػِ  َف ِحػػ  َأْيبَلَىػػا َحَقػػاَؿ الجػػِ  َف  َحَقػػاَؿ  ،ِحػػ  َأْيبَلَىػػا: اَل َنػػَدُيُ 
ـْ َحػػِإْف  ،ا َحَنْسػػتَِق الجػػِ  َف ِحػػ  َأْسػػَفِهَيا: َحِإنجػػا َنْنُقُبَيػػا ِمػػْف َأْسػػَفِهيَ  ـْ َحَمَنُعػػوُى َأَ ػػُ وا َيَهػػ  َأْ ػػِد ِي

ـْ َهِلُ وا َجِم ًعا ْف َتَلُ وُى  ."(8٘)"َنَجْوا َجِم ًعا َواِ 
ـَ َ ِر ًبػػا َأفج َلُسػػوَؿ الهجػػِو  َأِبػػ  َسػػِع ٍد اْلُ ػػْدِلي   َيػػفْ  -ٕٓ َأاَل اَل »َحَ ػػاَف ِح َمػػا َ ػػاَؿ:  ،َ ػػا

َ ػْد »َوَ ػاَؿ:  ،َ ػاَؿ: َحَبَ ػ  َأُبػو َسػِع دٍ « َ ْمَنَعفج َلُجبًل َىْ َبُ  النجاِ  َأْف َ ُقوَؿ ِبَحَؽ ِإَ ا َيِهَمػوُ 
 .(1٘)«ْبَناَوالهجِو َلَأْ َنا َأْذَ اَن َحيِ 

 :  اإلجماع
:  ػػاؿ أ ػػواليـ أجمػػل العهمػػان يهػػ  مذػػلوي    األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل ومػػف

ىػ(: "اتّفقت اأْلم   هَيػا يهػ  وجػوب اأْلَمػل بػاْلَمْعُلوِؼ َوالنجْيػ  َيػف اْلمن ػل ٙ٘ٗابف حـ  ) ت 
د الهجػُو تعػال  َحػْلَن : "َأ جػىػػ(َٖٓٚ ػاَؿ َأُبػو ب ػل الجصػاب )ت  .(ٓٙ)ببل  بلؼ مف أحد مػنيـ"

ِحػػ  َأ بػػاٍل  اأْلَْمػػل بػػاْلَمعُلوؼ َوالنجْيػػَ  َيػػْف اْلُمْن ػػِل ِحػػ  مواِضػػَل ِمػػف  تاِبػػِو، وب َنػػُو لسػػوُؿ الهجػػِو 
َهُؼ َوحقَ   .(ٔٙ)َياُن اأْلَمصاِل َيَه  وجوبِو"متواِتَلٍة ينُو ح ِو، وأجمَل السج

  ُوُجػػوِب اأْلَْمػػِل ِبػػاْلَمْعُلوِؼ َوالنجْيػػِ  َيػػِف اْلُمْنَ ػػِل ىػػػ(: "َ ػػْد َتَرػػاَبَؽ َيَهػػٙٚٙت ) ػػاؿ النػػووي 
ـْ ُ َ ػاِلْؼ ِحػػ   َ  ػػِ  َوُىػػَو َأْ ًضػا ِمػػَف النجِصػ َحِ  الجِتػػ  ِىػػَ  الػد  ُف َوَلػػ ْجَمػاُع اأْلُمج ػػنجُ  َواِ  َؾ ِإالج ِلػػاْلِ تَػاُب َوالس 

وىػػـػ مسػػػبو وف  -: "ال  عتػػػد ب بلحيػػـػوأضػػػاؼ أبػػػو المعػػػال  إمػػػاـ الحػػػلم ف. (ٕٙ)َبْعػػػُن اللجاِحَضػػػِ "
سػػػ ؿ أبػػػا حن فػػػ  يػػػف الفقػػػو األ بػػػل  .(ٖٙ)ووجوبػػػو بالذػػػلع ال بالعقػػػؿ  بلًحػػػا لهمعت لػػػ  " ،باإلجمػػػاع

وتػػػنمل بػػػالمعلوؼ وتنيػػػ  يػػػف  ،وال تنػػػِؼ أحػػػدًا مػػػف اإل مػػػاف بػػػو ،حقػػػاؿ:" ال ت فػػػلف أحػػػدًا بػػػ نب
 ،،والنيػػ  يػػف المن ػػل حػػلنىػػػ( : "األمػػل بػػالمعلوؼ ٕٔٗٔ ػػاؿ ابػػف ير مػػ ف ) ت .(ٗٙ)المن ػػل"

 ،حتػػ  إف بعػػن العهمػػان يػػّده ل نػػًا سادسػػًا مػػف أل ػػاف اإلسػػبلـ. والصػػح ف أنػػو لػػ   ل نػػًا سادسػػاً 
 .(٘ٙ)ل نو مف أىـ الواجبات وأحلن الفلون"

 

                                                 
َٓ َطِذ١َخ )( 8٘)  (. ٚلبي األٌجبٟٔ: طذ١خ.ٓٗ/ ٗأخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ، ٚلبي: ََ٘زا َدِذ٠َث َدَغ

َُّْٕىِش )( 1٘) ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ إٌَّ َٚ ْؼُشِٚف  َّ ٌْ ِش ثِب ِْ  ٚلبي األٌجبٟٔ: طذ١خ.(، 8ٕٖٔ/ ٕأخشجٗ اثٓ ِبجٗ فٟ عٕٕٗ، وزبة اٌفزٓ، ثَبُة اأْلَ

 .(ٕٖٔ/ ٗاٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌذً، الثٓ دضَ األٔذٌغٟ )( ٓٙ)

 .(8ٓٙ/ ٕأدىبَ اٌمشآْ، ٌٍجظبص ) (ٔٙ)

 .(ٕٕ/ ٕششح إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغٍُ ) (ٕٙ)

 .(1ٖٖاٌّؼ١ٓ ػٍٝ رفُٙ األسثؼ١ٓ، الثٓ اٌٍّمٓ )ص: ( ٖٙ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(ٕ/ ٘ششح اٌذ٠ّٛخ الثٓ ر١ّ١خ )( ٗٙ)

 .(ٔ٘ٗ/ ٕششح س٠بع اٌظبٌذ١ٓ )( ٘ٙ)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٕٖ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ول . حكلم األملر بلالمعر األملر بلالمعرول والننلي علن المنكلر: حكلم وضلوابط المبحث الرابع
 :والنني عن المنكر عم  التفصيا

لللٌة َيلللْدُعوَن ِإَلللل  اْلَخْيلللِر َوَيلللْمُمُروَن ِبلللالَمْعُروِل   بنػػػان يهػػػ   ػػػوؿ اهلل َوْللللَتُكْن ِملللْنُكْم ُأمَّ
"أجمل المسػهموف يهػ  أف األمػل بػالمعلوؼ والنيػ   (.ٗٓٔ ؿ يملاف     )َوَيْنَنْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ 

وا  ا تل ػػػو  ،ا  فسػػػقر الحػػػلج يػػػف البػػػ ،إ ا  ػػػاـ بػػػو بعػػػن النػػػا  ،يػػػف المن ػػػل حػػػلن  فا ػػػ 
حقػد   ػوف  ،إال أف ىػ ا القػوؿ لػ   يهػ  إربل ػو .(ٙٙ)الجم ل  أرـ  ؿ مف تم ف منو ببل يػ ل"

و  ػػوف مسػػتحبًا إف  ػػاف األمػػل المػػنمول بػػو  ،األمػػل بػػالمعلوؼ واجبػػًا إف أمػػل بواجػػب ذػػلي 
ف ني  يف م لوه  اف مستحباً و  لؾ إ ا  اف الني  يف محـل   اف واجب ،مستحباً   .  ًا وا 

 ،ولػػ   ينػػده مػػف    هػػو ه ػػله ،إ ا لأى المن ػػل ،"و ػػد   ػػوف حػػلن يػػ ف يهػػ  بعػػن النػػا 
 .(3ٙ)ي  حإنػو   ػوف حػ  حقيـػ حػلن  فا ػ "أما إف  انوا جما ،حإنو  جب يه و أف    هو مل القدلة

أنػو إ ا  ػاـ بػو الػبعن حػا  األجػل الج  ػؿ  ،: "وايهـػ أف مقتضػ  حػلن ال فا ػ  اؿ ابػف النحػا 
ول ػف  ذػتلر حػ  سػقور الحػلج ىنػا أف   ػوف السػا ت  ،وسقر الحلج يػف البػا  ف ، مف اهلل تعال

وأف  سػوى الم ػاربوف بػالوجوب  ،يف األمل والني  إنما س ت لعهمو بق اـ مف  اـ ينو بالةلن
ف لـػ  ح  لتبت  ال د والهساف حإف تفاوتوا حقاـ  و ال د ب ده وهّ ل المن ل سقر الحػلج يػف البػا  ف وا 

ىػػػ(: "لهقػػا ـ بفػػلن ال فا ػػ  م  ػػ  ٙٚٙ.  ػػاؿ النػػووي) ت (8ٙ)الحػػلج يػػف  ي الهسػػاف" تة ػػل سػػقر 
 .(1ٙ)يه  القا ـ بفلن الع ف مف ح ث أنو أسقر الحلج يف نفسو ويف المسهم ف"

المن ل إل  حػوات معػلوؼ أ بػل  األول : أف   دي إن ال :"و  وف محلمًا ح  ألبل حاالت
الرالرػػػػ : أف   ػػػػوف األمػػػػل  لػػػػ  حصػػػػوؿ من ػػػػل أ بػػػػل.الران ػػػػ : أف  ػػػػ دي إن ػػػػال المن ػػػػل إ .منػػػػو

ؼ م د ػًا إلػ  اللابعػ : أف   ػوف األمػل بػالمعلو  ؼ   دي إل  حوات معلوؼ أ بل منػو.بالمعلو 
 .(3ٓ)"حصوؿ من ل أ بل منو

 :  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكرضٕابط 

 :  تال بو وحقيو وى  يه  التفص ؿ التتنوع الضوابر ب ف  وايد اإلن ال وب ف ملات
 
 

                                                 
 .(ٗ٘ٗسعبٌخ اٌششن ِٚظب٘شٖ، ِجبسن اٌجضا شٞ )ص: ( ٙٙ)

 .3ٔص ِ٘جّٛع فزبٜٚ اثٓ ثبص ا (3ٙ)

 .(ٖٓرٕج١ٗ اٌغبف١ٍٓ ػٓ أػّبي اٌجب١ٍ٘ٓ ٚرذز٠ش اٌغبٌى١ٓ ِٓ أفؼبي اٌجب١ٍ٘ٓ، الثٓ إٌذبط اٌذِشمٟ)ص: ( 8ٙ)

 .(ٕٕٙ/ ٓٔسٚػخ اٌطبٌج١ٓ ٚػّذح اٌّفز١ٓ، ٌٍٕٛٚٞ )( 1ٙ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(ٗٙٔ/ 8اٌذسس اٌغ١ٕخ ) -اٌّٛعٛػخ اٌؼمذ٠خ  (3ٓ)



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           

                      
 ٖٖ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 :  أٔالً: قٕاعذ اإلَكبر
ٔفثثثل انبثثثٕابط نهٕصثثثٕل إنثثثى انٓثثثذف انًُشثثثٕد يثثثٍ انحسثثثبة ال بثثثذ أٌ يكثثثٌٕ اإلَكثثثبر 

 :  انشرعية انتبنية
 انتحقل يٍ كَّٕ يُكراً: -1

و همػػ  المن ػػل حػػ  بػػاب  ،"المن ػػل  ػػؿ مػػا نيػػ  ينػػو الذػػالع سػػوان  ػػاف محلمػػا أو م لوىػػا
و نػدلج حػ  المن ػل جم ػل  .(3ٔ)نيػت ينػو الذػل ع "الحسب  ترهؽ يه   ؿ حعؿ ح ػو مفسػدة أو 

ؽ بحػػؽ اهلل تعػػال  أـ وسػػوان أ انػػت تتعهػػ ،المن ػػلات سػػوان مػػف صػػةا ل الػػ نوب أـ مػػف  با لىػػا
حهػ   ىنػاؾ  ،ال ي  مهؾ الح ـ يه  الذ ن بننػو من ػل أو ه ػل من ػل ىػو الذػلعبحؽ  هقو. و 

همان ح   لػؾ إنمػا ىػو اسػتنبار ودول الع ،أو األهلان الذ ص   ،مجاؿ لؤلىوان أو العوارؼ
ومػف  ،واألصػوؿ والقوايػد المسػتوحاة منيمػا ،األح اـ الذلي   مػف القػل ف ال ػل ـ والسػن  النبو ػ 

"وا  ا  .(3ٕ)رػػـ الح ػػـ يهػػ  ىػػ ا األمػػل بننػػو من ػػل أو ه ػػل من ػػل بالػػدل ؿ القػػارل والحجػػ  الب نػػ 
ني ػػت يػف من ػل ال   ػػوف وا  ا  ،أمػلت بػالمعلوؼ ال   ػػوف األمػل بػالمعلوؼ ىػػو يػ ف المن ػل

 .(3ٖ)حتني  بصولة من لة وبفعهؾ تنفل ال هؽ يف د ف اهلل " ،ني ؾ يف المن ل من لاً 
 :  االجتٓبد فال حسبة فيّْٕ في يحم  أٌ يكٌٕ كَّٕ يُكراً يعهٕيبً بغير اجتٓبد فكم يب -ٕ

ف إف ىػػػ ه القايػػػدة تضػػػبر يمػػػؿ اإلن ػػػال المتفػػػؽ يهػػػ  إن ػػػاله باألدلػػػ  الذػػػلي   بع ػػػدًا يػػػ
. "حينػػػاؾ مسػػػا ؿ حلي ػػػ  ل سػػػت مػػػف   التػػػ   ػػػد  لاىػػػا الػػػبعن مػػػف المن ػػػلاالجتيػػػادات الفلد ػػػ

وىػػػ  حػػػ  الحق قػػ  ممػػػا  جػػػو  ح ػػػو  ،وتتبػػػا ف أ ػػػواليـ ح يػػا ،األصػػوؿ   تهػػػؼ ح يػػػا النػػا   ر ػػػلا
ألنيػا ممػا وسػل اهلل ح يػا  ،وال ُ ن ل يه و ،حمرؿ ى ه المسا ؿ ال   فل مف  الؼ ح يا ،ال بلؼ

َوَلللللْو َشللللآَء َرّبللللَك َلَجَعللللَا الّنللللاَس ُأّمللللًة َواِحللللَدًة َوَج َيزَالُللللوَن  ػػػػاؿ تعػػػػال :  ،(3ٗ)" يهػػػػ  يبػػػػاده
 ،: "العهمان إنما  ن لوف ما أجمػل يهػ  إن ػاله ىػ(ٙٚٙت ) اؿ النووي .(ٛٔٔىود : )ُمْخَتِمِفينَ 

ولػػـ  ،أو المصػػ ب واحػػد وال نعهمػػو ،ألف  ػػؿ مجتيػػد مصػػ ب ،أمػػا الم تهػػؼ ح ػػو حػػبل إن ػػال ح ػػو
نمػػا  ن ػػلوف مػػا   ػػ ؿ ال ػػبلؼ بػػ ف الصػػحاب  والتػػابع ف حػػ  الفػػلوع وال  ن ػػل أحػػد يهػػ  ه ػػله وا 

 .(3٘) الؼ نصا أو إجمايا أو   اسا جه ا"
ما أف   ػوف ه ػل سػا   ،"وبي ا  تب ف لنا أف ال بلؼ يه  نوي ف: إما أف   وف سا ةا  ،وا 

أو  ،وأمػا ال ػبلؼ ه ػل السػا   ،حال بلؼ السا    منل مف االحتساب يهػ  لأي بعػن العهمػان
                                                 

 .(ٖ٘ٗ/ ٓٔ، فظً اٌخطبة فٟ اٌض٘ذ ٚاٌشلب ك ٚا٢داة، ِذّذ ػ٠ٛؼخ )(ٕٖ٘/ ٕإد١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ٌٍغضاٌٟ  ) (3ٔ)

(، أظممش: فمممٗ اٌممذػٛح إٌممٝ هللا ٚاألِممش ٖ٘ٗ/ ٓٔفظممً اٌخطممبة فممٟ اٌض٘ممذ ٚاٌشلممب ك ٚا٢داة، ِذّممذ ػ٠ٛؼممخ  )( 3ٕ)

 .8ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش ألثٟ ف١ظً اٌجذسأٟ ص

 .بٍِخ آ١ٌب(، ثزشل١ُ اٌشٗ/ ٔدط١جخ ) -ششح س٠بع اٌظبٌذ١ٓ ( 3ٖ)

 .(3٘ٗ/ ٓٔفظً اٌخطبة فٟ اٌض٘ذ ٚاٌشلب ك ٚا٢داة ، ِذّذ ػ٠ٛؼخ )( 3ٗ)

 .ٕٕٓ-1ٕٔص ٓٔسٚػخ اٌطبٌج١ٓ ٚػّذح اٌّفز١ٓ ٌّذ١ٟ اٌذ٠ٓ إٌٛٚٞ ثبخزظبس ا  (3٘)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٖٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 ،أو مػا أجمعػت يه ػو األمػ  ، مف   الؼ ما جان ح   تاب اهلل تعال  وسػن  لسػولو  ،الذا 
حيػػػ ا  ػػػبلؼ ال ُ عتػػػد بػػػو وال  هتفػػػت إل ػػػو لعػػػدـ   امػػػو يهػػػ   ،أو مػػػا ُيهػػػـ مػػػف الػػػد ف بالضػػػلولة

  .(3ٙ)وُ ن ل يه  مف أت  بو". ،الدل ؿ
رػل ب ػبلؼ ال رػن حػ  مظػاف ح   رػ يـ المعهػـو يهػ  الق"و  ا  ن ل يه  الفلؽ المبتدي  

ىػػػ(: "إ ا لأ ػػت اللجػػؿ  عمػػؿ العمػػؿ الػػ ي ا تهػػؼ ح ػػو ٔٙٔتولي ) ػػاؿ سػػف اف الرػػ .(33)"االجتيػػاد
 قػػوؿ القاضػػ  أبػػو  ،و سػػترن  مػػف  لػػؾ إ ا  ػػاف ال ػػبلؼ ضػػع ًفا ،(38)وأنػػت تػػلى ه ػػله حػػبل تنيػػو

باحتػػو حػػ عهػػ  إاّل أف   ػػوف ممػػا  ،بل مػػد ؿ لػػو حػػ  إن ػػاله: وأمػػا مػػا ا تهػػؼ الفقيػػان حػػ  حظػػله وا 
 ،حػػال بلؼ ح ػػو ضػػع ؼ ،و ػػاف  ل عػػ  إلػػ  محظػػول متفػػؽ يه ػػو  لبػػا النقػػد ،ضػػعؼ ال ػػبلؼ ح ػػو

 .(31)" ؿ ح  إن ال المحتسب بح ـ وال تووىو  ل ع  إل  لبا النجَسان المتفؽ يه  تحل مو.. ح د
  :أٌ يكٌٕ انًُكر ظبْراً نهًحتسب بَِغْيِر تََجسُّس   -3

ـْ ُمْنَ ػػًلا: »ىػػ ا الػػل ف مػػن و  مػػف َ ْولُػػُو  ْنَ ػػاَل ُمَتَعه ػػٌؽ « َمػػْف َلَأى ِمػػْنُ  "َ ػػُدؿ  َيَهػػ  َأفج اإْلِ
ْ َ ػػ ِ  ـْ َيَهػػ  ُمْنَ ػػلٍ  ،ِبالل  ـَ اْجِتَمػػاَيُي ُل اْلُجػػْدَلاِف َيَهػػ  َمػػْف َيِهػػ ػػ ُ  ،و ػػ لؾ َتَسػػو  َوُىػػَو  َحَقػػْد َأْنَ ػػَلُه اأْلَِ مج

َميَُّنا الَِّذيَن َِمُنلوا َج يَ واألصؿ ح  ى ا  وؿ اهلل تعال :  .(8ٓ)تجَجس ِ  اْلَمْنِي   َيْنُو "َداِ ٌؿ ِح  ال
 تَلللْدُخُموا ُبُيوتًلللا َ ْيلللَر ُبُيلللوِتُكْم َحتَّللل  َتْستَْمِنُسلللوا َوُتَسلللمُّْموا َعَمللل  َأْهِمَنلللا َذِلُكلللْم َخْيلللٌر َلُكلللْم َلَعمَُّكلللمْ 

َُ يَ و ولو تعال :  (.ٕٚالنول     )َتَذكَُّرونَ  لَن ال َّلنّْ ِإنَّ َبْعل َميَُّنلا الَّلِذيَن َِمُنلوا اْجَتِنُبلوا َكِثيلرًا مّْ
: ىػػ( ٖٓٔ ػاؿ الربػلي )ت  (.ٕٔالحجػلات: )ال َّنّْ ِإثْلٌم َوَج َتَجسَُّسلوا َوَج َيْ تَلب بَّْعُضلُكم َبْعًضلا

ول ػف  ،ظيػول يهػ  ي وبػو بتة  بػ لؾ ال ،وال  بحث يف سلا له ،"ال  تتبل بعض ـ يولة بعن
ح ػػػؿ مػػػف سػػػتل معصػػػ   حػػػ  داله وأههػػػؽ بابػػػو ال  جػػػو   .(8ٔ)ا نعػػػوا بمػػػا ظيػػػل ل ػػػـ مػػػف أمػػػله"

 .(8ٕ)الد وؿ يه و بة ل إ نو لتعلؼ المعص   وال أف  تجس  يه و
ِإفج »ْمػًلاَ َحَقػاَؿ: َأنجػُو ِ  ػَؿ َلػُو: َىػْؿ َلػَؾ ِحػ  حُػبَلٍف تَْقُرػُل ِلْحَ تُػُو  َ  ،َيْف َيْبِد الهجِو ْبِف َمْسُعودٍ و 

 :ىػػ(ٖ٘٘األصػفيان  )ت  إسػماي ؿ اؿ  .(8ٖ)«َحِإْف َ ْظَيْل َلَنا َنْنُ ْ هُ  ،الهجَو َ ْد َنَياَنا َأْف َنَتَجسجَ  
 لج  وًما ومعو يبد اللحمف بػف مسػعود، حػإ ا ىػو بضػون نػال  "ُلوي أف يمل بف ال راب 

                                                 
 .ٕٓلٛاػذ ِّٙخ فٟ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، دّٛد اٌشد١ٍٟ ص (3ٙ)

 .(٠ٔٙٓٓ، ِذّذ اٌمبعّٟ )ص: ِٛػظخ اٌّو١ِٕٓ ِٓ إد١بء ػٍَٛ اٌذ( 33)

 (.8ٖٙ/ ٙد١ٍخ األ١ٌٚبء ٚؽجمبد األطف١بء، ألثٟ ٔؼ١ُ األطجٙبٟٔ )( 38)

 .(13ٕاألدىبَ اٌغٍطب١ٔخ، ألثٟ ٠ؼٍٝ اٌفشاء )ص: ( 31)

 .(ٕٗ٘/ ٕجبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌذىُ، الثٓ سجت اٌجغذادٞ، د األسٔوٚؽ ) (8ٓ)

 .ٖٗٓص ٌٕٕطجشٞ اجبِغ اٌمشآْ ػٓ رفغ١ش آٞ اٌمشآْ ٌّذّذ ثٓ جش٠ش ا( 8ٔ)

 .(ٕٖ٘/ ٕإد١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ٌٍغضاٌٟ  )( 8ٕ)

 .(8ٖٗ/ ٖاٌغٕٓ اٌظغ١ش ٌٍج١ٙمٟ ) (8ٖ)
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ف  د ػو ذػلاب و  نػ  تةن ػو حهػـ  ذػعل حتػ  حاتبل الضػون حتػ  د ػؿ داًلا، حػإ ا ذػ س جػال  وبػ 
ىجـ يمل حقاؿ: ما لأ ت  اله ه  أ ػبف مػف ذػ س  نتظػل أجهػوع حلحػل الذػ س لأسػو و ػاؿ: بػؿ مػا 
نػؾ د هػت  صنعت  ا أم ل الم من ف أ بف  إنؾ تجسسػت و ػد نيػ  اهلل تعػال  يػف التجسػ ، وا 

ضػا يهػ  روبػو و قػوؿ: بة ل إ ف و د ني  اهلل تعال  يف  لؾ حقاؿ يمػل: صػد ت رػـ  ػلج يا
 .(8ٗ)ر هت يمل أمو إف لـ  ةفل لو لبو"

 اؿ:  لأت يهػ  أبػ  يبػد  ،: "أ بلنا أبو ب ل الملو يىػ(ٖٔٔو اؿ أبو ب ل ال بلؿ )ت 
إنػ  أ ػوف مػل  ،حقهت:  ا أبا يبػد اهلل ،اهلل بف اللب ل الصوح   اؿ: د هت يه  سف اف بالبصلة

ونتسػهؽ يهػ  الح رػافَ  ػاؿ: ألػ   ليػـ أبػوابَ  ، فى الن المحتسب  حند ؿ يه  ىػ الن ال ب رػ
حقػاؿ لجػؿ:  ،ويػاب حعالنػا ،حنن ل  لؾ إن الا ذػد دا ،ول ف ند ؿ يه يـ ل  بل  فلوا ، هت: به 

إنمػا أىه نػا حػانتفن سػف اف و ػاؿ: " ،مف أد ؿ  اَ  هت: إنما د هت إل  الرب ب أل بله بػدا  
 .(8٘)ونسم  أربان" ،أنا نحف سقم 

انًُكر يٕجٕداً في انحبل أٌ يكٌٕ -4
(8ٙ)

. 

يهػػػ  المحتسػػػػب أف  تبػػػ ف األمػػػػل حتػػػ   تضػػػػف لػػػػو ربوتػػػو ليا ػػػػ  لحقػػػوؽ الة ػػػػل وصػػػػونا 
َميَُّنللا الَّللِذيَن يَ  :و لػػؾ يمػػبًل بقػػوؿ اهلل  ،حمتػػ  ربػػت لػػو المن ػػل أ ػػدـ حػػنن ل ،لحلمػػات النػػا 

ا َقْوًملللا ِبَجَناَللللٍة َفُتْصلللِبُحوا َعَمللل  َملللا َفَعْملللُتْم َِمُنلللوا ِإْن َجلللاَءُكْم َفاِسلللٌإ ِبَنَبلللٍ  َفَتَبيَُّنلللوا َأْن ُتِصللليُبو 
: "أف   ػػوف حايػػؿ المن ػػل  ػػد حعهػػو األولػػ  لػػو رػػبلث حػػاالت:(. والمن ػػل ٙالحجػػلات: )َنللاِدِمينَ 

نمػا ىنػاؾ  ،حف  ى ه الحاؿ حه   ىناؾ و ت لهنيػ  أو التة  ػل ،وانتي  منو ولـ  بؽ إال  راله وا 
ح لحػػل أمػػله  ،لمعصػػ  . وىػػ ا مػػف ذػػنف ولػػ  األمػػل أو نا بػػومحػػؿ لهعقػػاب والجػػ ان يهػػ  حعػػؿ ا

"أف   ػػػوف متهبًسػػػا بػػػالمن ل  :الحالػػػ  الران ػػػ و  .(83)لهحػػػا ـ ل صػػػدل ح ػػػو الح ػػػـ المواحػػػؽ لهذػػػلع "
و لػؾ  ،حإبراؿ ى ه المعص   واجب ب ؿ ما  م ف ما لـ ت د إل  معص   أححش منيا أو مرهيا

: حػػبل  ربػػت لآلحػػاد إال برل ػػؽ الػػويظ المن ػػل متو عػػا الحالػػ  الرالرػػ : أف   ػػوف .لآلحػػاد واللي ػػ 
ف أن ػػل ي مػػو يهػػ   لػػؾ لػػـ  جػػ  ويظػػو  ألف حػػ   لػػؾ إسػػانة ظػػف بالمسػػهـ .(88)والنصػػف"  ،"وا 

                                                 
(، ٚروش٘مب أثمٛ اٌؼجمبط اٌطجمشٞ فمٟ اٌش٠مبع ٔٗٔع١ش اٌغٍف اٌظبٌذ١ٓ، إلعمّبػ١ً ثمٓ ِذّمذ األطمجٙبٟٔ )ص:  (8ٗ)

أ١ِممش اٌّممو١ِٕٓ ػّممش ثممٓ (، ٚاثممٓ اٌّجممشد فممٟ ِذممغ اٌظممٛاة فممٟ فؼممب ً 3ٖ٘/ ٕإٌؼممشح فممٟ ِٕبلممت اٌؼشممشح )

 .(13ٖ/ ٔاٌخطبة )

 .(ٕٗاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ٌٍخالي )ص: ( 8٘)

 .8فمٗ اٌذػٛح إٌٝ هللا ٚاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ألثٟ ف١ظً اٌجذسأٟ ص( 8ٙ)

 .ٙٓٔ، ص ٔاٌذغجخ، الثٓ ر١ّ١خ، رذم١ك ػٍٟ اٌشذٛد جـ( 83)

 .ٕٖٗص ٕاٌغضاٌٟ ا إد١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ألثٟ دبِذ (88)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٖٙ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ول ػف  جػو  دحػل  ،وال  جو  أف  ػدحل بػن رل ممػا  دحعػو ألف مػا  اد يهػ  الحاجػ   عتبػل جل مػ 
 .(81)لقهب لمف ال  ستر ل"المن ل بن ؿ مما  دحعو ح  حاؿ يدـ القدلة  الدحل با

 انرفل في انُٓي عٍ انًُكر: -5

للوا ِمللْن   َ ػاَؿ الهجػوُ  َفِبَملا َرْحَمللٍة ِملَن المَّللِا ِلْنلَت َلُنللْم َوَللْو ُكْنللَت َف ِّلا َ ِملليَ  اْلَوْملِب جْنَفضُّ
« َ ػػا َياِ َذػػ ُ »َ ػػاَؿ:  َأفج َلُسػػوَؿ اهلِل  ،وَيػػْف َياِ َذػػَ  لضػػ  اهلل ينيػػا(. ٜ٘ٔ ؿ يمػػلاف: )َحْوِلللكَ 

ْحػؽَ  ْحػِؽ َمػا اَل ُ ْعِرػ  َيَهػ  اْلُعْنػؼِ  ،ِإفج اهلَل َلِح ٌؽ ُ ِحب  الل  َوَمػا اَل ُ ْعِرػ  َيَهػ   ،َوُ ْعِرػ  َيَهػ  الل 
وال  نيػ  يػف المن ػػل إال  ،: "ال  ػنمل بػالمعلوؼىػػػ(ٔٙٔت )َ ػاَؿ سػف اف الرػولي (1ٓ)َمػا ِسػَواُه "

 ،يػدؿ بمػا  نيػ  ،يػدؿ بمػا  ػنمل ،لح ؽ بما  ني  ، نمل مف  اف ح و  صاؿ ربلث: لح ؽ بما
ىػػ(: "أف اإلحػلار حػ  ال جػل لبمػا ٙٚٗت )  ػاؿ الذػ لا ي .(1ٔ)"يالـ بمػا  نيػ  ،يالـ بما  نمل

و ػػػػد ح ػػػػ  أف لجػػػػبل د ػػػػؿ يهػػػػ   ،والتعن ػػػػؼ بالمويظػػػػ  تمجػػػػو األسػػػػماع ،أهػػػػلى بالمعصػػػػ  
إف  حقػاؿ لػو المػنموف:  ػا ىػ ا ،لقػوؿوأههظ لو حػ  ا ،ونياه يف من ل ،حنمله بمعلوؼ ،المنموف

وىػػالوف:  ،حقػاؿ لموسػػ  ،اهلل تعػال  أمػػل مػف ىػػو   ػػل منػؾ أف  هػػ ف القػوؿ لمػػف ىػػو ذػل منػػ 
 َفُووج َلُا َقْوج َليًّْنا َلَعمَُّا َيَتَذكَُّر َأْو َيْخَش :(1ٕ)إل و"ولـ  هتفت  ،رـ أيلن ينو ،[ ٗٗ]رو. 

تاجػاف إلػ  اللحػؽ ألف إن ػال المن ػل لػ   معنػاه "واألمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل  ح
حػػبعن النػػا  وىػػو  ن ػػل المن ػػل  ننػػو  عا ػػب بذػػ ؿ ذ صػػ  ىػػ ا  ،مه  ػػ  العقوبػػ  لآل ػػل ف

و تصػػلؼ معػػو  ننػػو  قػػدـ لػػو نويػػًا مػػف  ،ح سػػتةؿ نقرػػ  الضػػعؼ الموجػػودة ينػػده ،المنَ ػل يه ػػو
ن ػػػال المن ػػػل لػػػ   ى ػػػ ا العقػػػاب الذ صػػػ .   التع  ػػػل ىػػػ  مسػػػا ؿ حمسػػػنل  الحػػػد أو مسػػػنل ،وا 

ن ػػػػال المن ػػػػل أال   ػػػػوف يهػػػػ   ػػػػدل مػػػػف  ،سػػػػهران   ومػػػػف المذػػػػلوع حػػػػ  األمػػػػل بػػػػالمعلوؼ وا 
 .(1ٗ): "أما التعن ؼ والضلب حبل  جو "ىػ(٘ٓ٘ اؿ الة ال  )ت  .(1ٖ)االسترال "

 انعهى بًب يأير ٔبًب يُٓى: -6

يػػػػف من ػػػػل  ىػػػػػ(:" لمػػػػا أف  انػػػػت الحسػػػػب  أمػػػػلًا بمعػػػػلوؼ وني ػػػػاً ٙٚٗت  قػػػػوؿ الذػػػػ لا ي)
صبلحًا ب ف النا  وجب أف   وف المحتسب حق يًا يالحًا بنح ػاـ الذػل ع   لػ عهـ مػا  ػنمل بػو  وا 

وال مػػد ؿ لهعقػػوؿ حػػػ   ،والقبػػ ف مػػا  بحػػو الذػػلع ،و نيػػ  ينػػو. حػػإف الحسػػف مػػا حسػػنو الذػػػلع
معلح  المعلوؼ والمن ل إال ب تاب اهلل ي  وجؿ وسن  نب و صه  اهلل يه ػو وسػهـ ولب جاىػؿ 

                                                 
 .ٕٓلٛاػذ ِّٙخ فٟ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ٌذّٛد اٌشد١ٍٟ ص (81)

ْفِك ) (1ٓ) ًِ اٌشِّ ا٢َْداِة ، ثَبُة فَْؼ َٚ ٍَِخ  اٌظِّ َٚ ٌْجِشِّ   .(ٖٕٓٓ/ ِٗغٍُ فٟ طذ١ذٗ، وزبة ا

 .(ٕٗاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ٌٍخالي )ص: ( 1ٔ)

 .(1فخ فٟ ؽٍت اٌذغجخ اٌشش٠فخ، ألثٟ إٌج١ت اٌؼذٚٞ )ص: ٔٙب٠خ اٌشرجخ اٌظش٠( 1ٕ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(ٗ/ ٠ٕٗٛعف اٌغف١ض ) -ششح اٌٛاعط١خ ( 1ٖ)

 .ٕٖٗص ٕإد١بء ػٍَٛ اٌذ٠ٓ، ألثٟ دبِذ اٌغضاٌٟ ا( 1ٗ)
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. حبلبػد إ ًا مػف العهػـ (1٘)و لت ب المحظول وىو ه ل يالـ بػو" ،ستحسف بعقهو ما  بحو الذلع 
  ما البد مف العهـ بحاؿ المنمول وحاؿ المني . ،بالمعلوؼ والمن ل والتم    ب نيما

 ،"إنمػػا  ػػنمل و نيػػ  مػػف  ػػاف يالمػػًا بمػػا  ػػنمل بػػو و نيػػ  ينػػو :ىػػػ(ٙٚٙت  ػػاؿ النػػووي )
حإف  اف مف الواجبات الظاىلة والمحلمات المذػيولة  الصػبلة  ،الذ نو لؾ   تهؼ با تبلؼ 

ف  اف مف د ػا ؽ األحعػاؿ واأل ػواؿ  ،والص اـ وال نا وال مل ونحوىا ح ؿ المسهم ف يهمان بيا وا 
"أمػا إ ا  .(1ٙ)وال ليػـ إن ػاله بػؿ  لػؾ لهعهمػان" ،ومما  تعهؽ باالجتياد لػـ   ػف لهعػواـ مػد ؿ ح ػو

حػػػإنيـ  ،وأ ػػػ وا بػػػاألمل والنيػػػ  بػػػبل يهػػػـ حػػػ   لػػػؾ  هػػػو ،وتلأسػػػوا ح يػػػا ،ةا ػػػتحـ الجيػػػاؿ الػػػديو 
يػػ  يػػف المعػػلوؼ   حقػػد  ػػنمل أحػػدىـ بػػالمن ل و نممػػا  صػػهحوف  فسػػدوف حػػ  ىػػ ه الحػػاؿ أ رػػل

 .(13)"جيبًل منو
 :اإلَكبر بسرية تبية -7

ْن ُ ِمللَم َوَكللاَن المَّللُا َسللِميًعا َج ُيِحللبُّ المَّللُا اْلَجْنللَر ِبالسُّللوِء ِمللَن اْلَوللْوِا ِإجَّ َملل   قػػوؿ اهلل
( و لؾ حت   تـ المقصود وىو منل المن ل مف انتذػاله بػ ف المسػهم ف  مػا ٛٗٔالنسان: )َعِميًما

ويػػف المعصػػ   ولػػـ  قبػػؿ النصػػف واإللذػػاد. أف مػػف رب عػػ  اإلنسػػاف  لاىػػ   لػػؾ إال إف جػػاىل ب
ونيػػاه حػػ   ،ا   ػػله أمػػله حػػ  سػػتليبػػد اهلل بػػف المبػػالؾ  ػػاؿ: " ػػاف اللجػػؿ إ ا لأى مػػف أ  ػػو مػػ

حنمػا ال ػـو حػإ ا لأى أحػد مػف أحػد مػا   ػله استةضػب  ،حُ  جل حػ  سػتله وُ ػ جل حػ  ني ػو ،ستل
 "وجػػان رهحػػ  إلػػ  َيْبػػد الجبػػال ْبػػف وا ػػؿ وينػػده  ػػـو حسػػاله بذػػ ن رػػـ .(18)وىتػػؾ سػػتله" ،أ ػػاه

: ه (  ػػاؿ َأُبػػو حػػاتـانصػػلؼ حقػػاؿ أتػػدلوف َمػػا َ ػػاَؿ لػػ َ َ ػػاَؿ: )لأ تػػؾ التفػػت أمػػ  وأنػػت تصػػ
إلمػاـ و ػد أجػاد ا .(11)النص ح  إ ا  انت يه  نعت َما وصفنا تق ـ األلف  وت دي حؽ األ وة "

حػإف   ػوجنبن  النصػ ح  حػ  الجمايػ  انفػلاد تعمدن  بنصػحؾ حػ : ىػ( بقولوٕٗٓت الذاحع  )
 .(ٓٓٔ)النصف ب ف النا  نوع مف التوب س ال ألض  استمايو

 
 

                                                 
 .(ٙ)ص: ألثٟ إٌج١ت اٌؼذٚٞ ٔٙب٠خ اٌشرجخ اٌظش٠فخ فٟ ؽٍت اٌذغجخ اٌشش٠فخ، ( 1٘)

 .(1ٕٔ/ ٓٔٚػّذح اٌّفز١ٓ، ٌٍٕٛٚٞ )سٚػخ اٌطبٌج١ٓ ( 1ٙ)

 (.ٕٗاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ٌٍخالي )ص:  (13)

 .(13ٔسٚػخ اٌؼمالء ٚٔض٘خ اٌفؼالء، ألثٟ دبرُ اٌجغزٟ )ص:  (18)

 اٌّشجغ اٌغبثك.( 11)

 (.ٙ٘د٠ٛاْ اٌشبفؼٟ )ص:  (ٓٓٔ)
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 :  (ٔٓٔ)ار: مراتب اإلنكثانياً 
"القسػػـػ األوؿ:   ػػػوف  لمعلحػػ  ملاتػػػب اإلن ػػػال البػػػد لنػػا مػػػف معلحػػػ  أف المن ػػػلوف ربلرػػ  أ سػػػاـ:

وىػػـػ العهمػػػان  ،والقسػػـػ الرػػػان : إن ػػػالىـ بالهسػػػاف دوف ال ػػػد وىػػـػ األ مػػػ  والسػػػبلر ف. ،إن ػػػالىـ بال ػػػد
الػ  المن ػل دوف تجػاو  والمػلاد بػالتة  ل إ   .(ٕٓٔ)"وىـ العامػ  ،والقسـ الرالث: إن الىـ بالقهب والعام .
. لػػ ا  جػػب يهػػ  المحتسػػب أف  تػػدلج حػػ  الملاتػػب وحػػؽ د الذػػلي   ودوف التعػػدي يهػػ  حايهػػوالحػػدو 

ـْ ُمْنَ ػًلا َحْهُ َة  ػْلهُ ِبَ ػِدهِ : »الح ـ الذلي   ما  اؿ النب   ـْ َ ْسػَتِرْل َحبِِهَسػاِنوِ  ،َمػْف َلَأى ِمػْنُ  َحػِإْف  ،َحػِإْف َلػ
ـْ َ ْسػػَتِرْل َحِبقَ  حػػإف  ،حاالحتسػػاب التػػاـ    ػػوف بإ الػػ  المن ػػل بال ػػد .(ٖٓٔ)«َوَ ِلػػَؾ َأْضػػَعُؼ اإْلِ َمػػافِ  ،ْهِبػػوِ َلػػ

حػػإف بقػػ  المن ػػل وَيَجػػَ  الُمْحَتِسػػُب  ،بالهسػػاف اإلن ػػاليجػػ  المحتسػػب يػػف التة  ػػل بال ػػد انتقػػؿ إلػػ  
ت ف لجػػب الحنبهػػ  ) ػػاؿ ابػػ بػػنف   لىػػو بقهبػػو و ػػود لػػو اسػػتراع تة  ػػله. ،َتَحػػّوؿ إلػػ  اإلن ػػال بالقهػػب

 .  (ٗٓٔ)ه و"ىػ(: "دؿ ى ا يه  وجوب إن ال المن ل بحسب القدلة يٜ٘ٚ
 المرتبة األول : اإلنكار باليد:

"ىػػ ه الملتبػػ  ىػػ  أ ػػوى ملاتػػب اإلن ػػال وأيبلىػػا وال تصػػهف ل ػػؿ أحػػد وحػػ   ػػؿ من ػػل ألف 
مػف  نػوب  ل ا  اف ىػ ا النػوع مػف ا تصػاب ولػ  األمػل أو ، لؾ  د   دي له ر ل مف المفاسد

الػػػ  ف نصػػػبيـ ولػػػ  األمػػػل لهق ػػػاـ بػػػاألمل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف  ،ينػػػو مرػػػؿ لجػػػاؿ الحسػػػب 
 المحتسػب بػ ف األمػل لتفػا ـ القػدلة يػدـ حػاؿ وحػ  .(٘ٓٔ)بالرل ق  الح  م  المذػلوي " ،المن ل

 النظػػل يمػػـو مػػف لػػو لمػػا واإلمػػاـ الحػا ـ إلػػ  األمػػل وبلحػػل المحتسػػب  تو ػػؼ المن ػػل وصػاحب
   هم .ال  ونفو 
 اإلنكار بالمسان:  الثانية: المرتبة

مػػػػان والعامػػػػ  وحػػػػؽ ىػػػػ ه الملتبػػػػ  الران ػػػػ  مػػػػف ملاتػػػػب اإلن ػػػػال وىػػػػ  مػػػػف ا تصػػػػاب العه
 :  ال روات التال  

                                                 
 اٌؼجممبط ألثممٟ اٌمبطممذ٠ٓ، ِٕٙممبا ظممشِخز (،ٓٔ )ص: ر١ّ١ممخ الثممٓ إٌّىممش ػممٓ ٚإٌٙممٟ ثممبٌّؼشٚف األِممشأظممش: ( ٔٓٔ)

 ثزممممبس٠خ أػمممم١ف اٌضػجممممٟ، ِذّممممذ اٌممممذوزٛس اٌّفزممممٟ : ٚدىّممممٗ،اٌىبرت ِؼٕممممبٖ، إٌّىممممش: (،ٖٕٔ )ص: اٌّمذعممممٟ

 ٌٍشد١ٍممٟ إٌّىممش ػممٓ ٚإٌٙممٟ ثممبٌّؼشٚف األِممش فممٟ ِّٙممخ لٛاػممذ ،ٕ٘ٙ/3ٔ اٌفم١ٙممخا ااٌّٛعممٛػخ ،ٕٗٔٓ/٘/8ٔ

 جبِؼمخ - اٌذغمجخ (،1٘ٔ )ص: ص٠مذ أثمٟ ثمٓ ِذّمذ اٌذغمجخ، ؽٍمت فٟ اٌمشثخ ِؼبٌُ آ١ٌب(، اٌشبٍِخ ثزشل١ُ ،ٕٖ )ص:

 .(ٓٗ )ص: اٌّذ٠ٕخ

 .(ٕٔٔ/ ٔاٌغ١ٕخ ٌطبٌجٟ ؽش٠ك اٌذك، ػجذ اٌمبدس اٌج١الٟٔ ) (ٕٓٔ)

 عجك رخش٠جٗ. (ٖٓٔ)

 .ٕ٘ٗص ٕجبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌذىُ، الثٓ سجت اٌذٕجٍٟ ا (ٗٓٔ)

 .، ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(١ٍٖٟٔ )ص: لٛاػذ ِّٙخ فٟ األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، دّٛد اٌشد( ٘ٓٔ)



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           

                      
 1ٖ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

يهػ  مػػف لأى من ػػلًا تنب ػو صػػاحبو بػػالهرؼ والهػ ف حقػػد   ػػوف  :الننللي بللالمين والمطللل -ٔ
ف المن ػػػل و بػػػؿ النصػػػف ل يػػػحػػػإ ا يػػػلؼ امتنػػػ ،جػػػاىبًل لمػػػا  قػػػـو بػػػو وال  ظنػػػو من ػػػلاً 

 .  واإللذاد
الننللي بللالوع  والنصللخ والتخويللل مللن عللذاب اع عللّز وجللّا وعوابللا وذكللر ِثللار  -ٕ

"ىػػ ا   ػػوف حػػ  حػػّؽ مػػف يػػلؼ أنػػو ا تػػلؼ المن ػػل وىػػو يػػالـ  :الللذنوب والمعاصللي
حعه  ا مل بالمعلوؼ والناى  يف المن ل أف  عظو و نصػحو و  وحػو بػاهلل  ،بحلمتو
و  ػوف  لػؾ بذػفق   ،و ح ػ  لػو سػ لة السػهؼ ،أل بال الػوالدة بالوي ػدو   له با ،تعال 

 .(ٙٓٔ)ولرؼ مف ه ل ينؼ أو هضب"
  ػػاؿ اهلل .نب ػػو محمػػد  ممتػػربًل أسػػهوب الح مػػ  والمويظػػ  الحسػػن  التػػ  أمػػل بيػػا اهلل 

 الَِّتي ِهللَي َأْحَسللنُ اْدُع ِإَلل  َسللِبيِا َربّْللَك ِباْلِحْكَمللِة َواْلَمْوِعَ للِة اْلَحَسللَنِة َوَجللاِدْلُنْم ِبلل (:النحػػؿ 
 ،(. حػػبل  سػػت دـ أسػػهوب السػػب والتنن ػػب واإلهػػبلظ بػػالقوؿ والتقل ػػل بالهسػػاف والتيد ػػد بذػػدةٕ٘ٔ

ُألٍّ لَُّكللْم َوِلَمللا حػػ   صػػ  سػػ دنا إبػػلاى ـ يه ػػو السػػبلـ  لقػػوؿ اهلل  امترػػاالً  ،والن ػػاؿ والضػػلب
(. وجػػان حػػ  معنػػ  ال جػػل ب همػػ  أؼ معػػاف ٚٙ األنب ػػان:)ونَ َتْعُبللُدوَن ِمللن ُدوِن المَّللِا َأَفللاَل َتْعِومُلل

ُأَؼ ل ػػػػـ:  ػػػػاؿ أبػػػػو البقػػػػان الحنفػػػػ : يػػػػامتعػػػػددة من
تضػػػػجل يهػػػػ  إصػػػػلالىـ ِباْلَباِرػػػػِؿ  (3ٓٔ)

 ػاؿ  .(1ٓٔ)(: "ُ بحػا ل ػـ ولآلليػ  التػ  تعبػدوف مػف دوف اهلل"ىػٖٓٔ اؿ الربلي)ت  .(8ٓٔ)اْلَب ف
 ػػاؿ ابػػف ير ػػ  )ت  .(ٓٔٔ)"ت فاًحا بيػػـ وبمػػا يبػػدوهاؿ ليػػـ اسػػىػػػ(: "إنمػػا  ػػٖٖٖت الماتل ػػدي )

مػػػػػػف  : "ُأَؼ لفظػػػػػػ  تقػػػػػػاؿ ينػػػػػػد المسػػػػػػتق لات مػػػػػػف األذػػػػػػ ان ح سػػػػػػتعال  لػػػػػػؾ لهم ػػػػػػلوهىػػػػػػػ(ٕٗ٘
 .(ٔٔٔ)المعان "

                                                 
 .(٘ٔٔاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش فٟ ػٛء وزبة هللا، ع١ٍّبْ اٌذم١ً )ص: ( ٙٓٔ)

 ِؼمبْ ػٍمٝ ؽجؼمب رمذيّ  ثمً ٚػمؼب ِٛػمٛػخ غ١ش اإلٔغبْ فُ ػٓ خبسجخ أطٛاد )أف(: ٚطف فٟ اٌزٙبٔٛٞ لبي (3ٓٔ)

ّْ  أّف، ثشٟء اٌّغزىشٖ ومٛي أٔفغُٙ فٟ  إٌمٝ اٌشجمٛع خالي ِٚٓ أف. ثٍفع شج١ٗ طٛد فّٗ ِٓ شا٠خ اٌّغزىشٖ فإ

ْٓ  ٠ٚىممْٛ اٌؼمجش ٘ممٛ األف فممٟ األطممً أْ رجمم١ٓ اٌمممشآْ ٚغش٠ممت اٌٍغممخ وزمت مم ُٖ  َوممْشةَ  ِِ ِء، ٚرََىممشُّ ْٟ مم  طممٛد ٚ٘ممٛ اٌشَّ

 ُْ َْٔغب د إَِرا اإْلِ َّٛ ِٗ  ط ُ  ُػٍُ ثِ شَ  أََّٔٗ زََؼجِّ ُِ  َٖ زََىشِّ  الثمٓ اٌٍغمخ، ِممب١٠ظ زممبسٖ.ٚاد اٌشمٟء ٚاعزمزاس اٌمٍخ ثّؼٕٝ ٠أرٟ وّب ُِ

 عمم١ذح الثممٓ اٌّخظممض، (ٓٗ٘ /ٓٔ) اٌّشعممٟ عمم١ذح الثممٓ ، األػظممُ ٚاٌّذمم١ؾ اٌّذىممُ (،ٙٔ /ٔ) اٌمض٠ٕٚممٟ فممبسط

 اٌذمممذ٠ث، غش٠مممت فمممٟ اٌفمممب ك (،ٖٓٔ /ٕ) خ١ٍفمممخ اٌىمممش٠ُ د.ػجمممذ ، اٌؼشث١مممخ اٌٍغمممخ فمممٟ اإلثبٔمممخ (،88 /ٗاٌّشعمممٟ)

 غش٠مت فٟ إٌٙب٠خ (،8ٔٔ /ٔ) اٌذ١ّشٞ ٔشٛاْ اٌىٍَٛ، ِٓ ةاٌؼش والَ ٚدٚاء اٌؼٍَٛ شّظ (،1ٗ /ٔ) ٌٍضِخششٞ

 اٌّذممم١ؾ، اٌممممبِٛط (،ٙ /1)  ِٕظمممٛس الثمممٓ اٌؼمممشة، ٌغمممبْ (،٘٘ /ٔ) اٌجمممضسٞ  األث١مممش الثمممٓ ٚاألثمممش، اٌذمممذ٠ث

 وشمبف (،٘٘ٔ ٌٍىفٛٞ)ص: اٌى١ٍبد، (،ٙٙ /ٔ) اٌىجشارٟ ِذّذ األٔٛاس، ثذبس ِجّغ (،31ٕ )ص: اٌف١شٚصآثبدٜ

 (.11ٓٔ /ٕ) اٌزٙبٟٚٔ ِذّذ ٚاٌؼٍَٛ، اٌفْٕٛ اططالدبد

 .(٘٘ٔ )ص: ٌٍىفٛٞ اٌى١ٍبد، (8ٓٔ)

 .(ٗٙٗ /8ٔ) شبوش د اٌج١بْ، جبِغ = اٌطجشٞ رفغ١ش( 1ٓٔ)

 .(3ٖ٘ /3) اٌغٕخ أً٘ رأ٠ٚالد = اٌّبرش٠ذٞ رفغ١ش( ٓٔٔ)

 .(88 /ٗ) اٌؼض٠ض اٌىزبة رفغ١ش فٟ اٌٛج١ض اٌّذشس = ػط١خ اثٓ رفغ١ش( ٔٔٔ)
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وىػ ا التػنحؼ والتضػجل ل ػـ  ،)" تّبا ل ـ و بحا  ليت ـ وجماع القوؿ  ما ولد يند ال ح ه 
ه ػػو ال  تعػػدى المحتسػػب حػػ  ال جػػل يػػف المن ػػل وي .(ٕٔٔ)ا لعبػػادت ـ إ اىػػا ه ػػل اهلل تعػػال "وليػػ

بػػدان التضػػجل دوف مبالةػػ   مػػا   لنػػا سػػابقًا أف اللحػػؽ مػػف  وايػػد اإلن ػػال.  بػػؿ يه ػػو اللحػػؽ وا 
" وذػػؾ مػػف  :حقػد لوي يػػف اْبػػُف َمْسػُعودٍ  .هسػػاف  جػػب بحسػب القػػدلة واالسػػتراي واإلن ػال بال

 .(ٖٔٔ) مف  هبو أنو لو  اله " عهـ اهللياش من ـ أف  لى من لا ال  ستر ل ح و ه ل أف 
 اإلنكار بالومب:  الثالثة: المرتبة

يف أحد ح  أي حاؿ مػف  ،ال بد منيا وال تسقر ،وى ه الملتب  حلن ي ف يه   ؿ مسهـ
ـْ ُ ْنِ ْل اْلُمْنَ ل بقهبَو و بةضو و  لىو و مقت حعهو َدؿج َيَه  َ َىػاِب اإْلِ َمػاِف ِمْنػو  ،األحواؿ حَمْف َل

و ن ػل  هبػو  ،: "مف لـ  علؼ  هبػو المعػلوؼ. َ اَؿ َيِه ث المن ل مف أ بف المحلماتواللضا ب
: "ىهػػػؾ مػػػف لػػػـ  عػػػلؼ بقهبػػػو َ ػػػاَؿ اْبػػػُف َمْسػػػُعودٍ  .(ٗٔٔ)ن ػػػ  حجعػػػؿ أيػػػبله أسػػػفهو " ،المن ػػػل

 .(٘ٔٔ)المعلوؼ والمن ل"
 :  فوا إنكار المنكر

حتػػ  ال  قػػل حػػ  من ػػل  مػػف الميػـػ يهػػ  مػػف  تػػول  ميمػػ  اإلن ػػال أف  فقػػو دلجػػات اإلن ػػال
 : "إف إن ػال المن ػل لػو ألبػل دلجػات: قوؿ ابػف القػ ـ. ويند   تنتف  الح م  مف اإلن ال أ بل منو
ف لػػـػ ُ ػػػ ؿ بجمهتػػػو وىػػػ ه  الران ػػػ : أف  قػػػؿ .أف  ػػػ وؿ و  هفػػػو ضػػػده. وىػػػ ه مذػػػلوي األولػػػ :  وا 
بعػ : أف   هفػو مػا ىػو . اللاىػو مرهػو وىػ ه الدلجػ  موضػل اجتيػادالرالر : أف   هفػو مػا  .مذلوي 

 .(ٙٔٔ)وحساد ح  المجتمل" وذل يا التحل ـ لما  تلتب يه يا حتن ذل منو وى ه الدلج  ح م
 معرول والنني عن المنكر وعالقتا باألمن اججتماعي: األمر باللثانيالفصا ا

 :  األيٍ االجتًبعيانًبحث األٔل: يفٕٓو 

صػػػػهو رمنن نػػػػ  الػػػػنف  و واؿ وأ ،تعل ػػػػؼ األمػػػػف: "يػػػػدـ تو ػػػػل م ػػػػلوه حػػػػ  الػػػػ مف ا تػػػػ 
َأي َأف اأَللن َتْمَتِهػػػُب بػػػاأَلْمف َحػػػبَل َ َ ػػػاُؼ َأحػػػٌد ِمػػػَف النجػػػاِ   ال ػػػوؼ. َوتََقػػػُل اأَلَمنػػػُ  ِحػػػ  اأَللن

الَّلِذيَن َِمُنلوا َوَللْم َيْمِبُسلوا ِإيَملاَنُنْم ِبُ ْملٍم ُأوَلِئلَك َلُنلُم اأْلَْملُن َوُهلْم    ػاؿ اهلل .(3ٔٔ)َواْلَحَ ػَواِف"
َوِحػػػ  اْلَحػػِد ِث يػػػف أبػػػ  موسػػػ  األذػػػعلي لضػػػ  اهلل ينػػػو  ػػػاؿ:  ػػػاؿ  (.ٕٛ األنعػػػاـ:)ْنتَلللُدونَ مُ 

                                                 
 .(8ٗ /3ٔ) اٌضد١ٍٟ خٚ٘ج د ا١ٌّٕش، اٌزفغ١ش( ٕٔٔ)

 .(ٔٔٔ )ص: اٌذ١ٔب أثٟ الثٓ إٌّىش، ػٓ ٚإٌٟٙ ثبٌّؼشٚف األِش( ٖٔٔ)

 .(ٕ٘ٗ /ٕ) األسٔوٚؽ د األٔذٌغٟ، سجت الثٓ ٚاٌذىُ، اٌؼٍَٛ جبِغ( ٗٔٔ)

 .اٌغبثك اٌّشجغ( ٘ٔٔ)

 .(1ٖٖ /ٗ) ِشٙٛس د اٌجٛص٠خ، ل١ُ الثٓ اٌؼب١ٌّٓ، سة ػٓ اٌّٛلؼ١ٓ إػالَ( ٙٔٔ)

 اٌضث١ممذٞ اٌّشرؼممٝ اٌؼممشٚط، رممبا (،ٖٙ )ص: إٌّممبٚٞ اٌممشفٚف ػجممذ اٌزؼممبس٠ف، ِّٙممبد ٍممٝػ اٌزٛل١ممف أظممش:( 3ٔٔ)

(ٖٗ/ ٔ8ٗ). 



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           

                      
 ٔٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ػػػػَمانِ »لسػػػػوؿ اهلل  ػػػػَماَن َمػػػػا ُتوَيػػػػدُ  ،الن ُجػػػػوـُ َأَمَنػػػػٌ  ِلهسج َوَأَنػػػػا َأَمَنػػػػٌ   ،َحػػػػِإَ ا َ َىَبػػػػِت الن ُجػػػػوـُ َأتَػػػػ  السج
َحػِإَ ا َ َىػَب َأْصػَحاِب   ،َوَأْصَحاِب  َأَمَنٌ  أِلُمجِت  ،وَيُدوفَ َحِإَ ا َ َىْبُت َأَت  َأْصَحاِب  َما  ُ  ،أِلَْصَحاِب 

 .(8ٔٔ)«َأَت  ُأمجِت  َما ُ وَيُدوفَ 
واألمف االجتماي  مرهب إنسان  ضلولي ح ث أنو  ػدول حػوؿ تػوح ل األمػف واالسػتقلال 

ا  ػاف ىػ ا . لػ ح اتػو ال وم ػ  يهػ  الوجػو األمرػؿ وبدونو ال  ستر ل اإلنسػاف أف  قػـو بممالسػ 
َمػْف َدَ ػَؿ »ألىؿ م   ينػد د وليػا حاتحػًا ىػو األمػاف ح ػث  ػاؿ ليػـ  أىـ ذ ن منحو النب  

وىػو  .(1ٔٔ)«َوَمْف َأْهَهػَؽ َبابػُو َحيُػَو  ِمػفٌ  ،َوَمْف َأْلَق  الس بَلَح َحُيَو  ِمفٌ  ،َداَل َأِب  ُسْفَ اَف َحُيَو  ِمفٌ 
لضػ  اهلل ينػو حعػلن يه ػو اإلسػبلـ وأ بػله ال ي ويد بو أمتو ح ف  دـ يه و يدي بػف حػاتـ 

 .  ا   وؿ إل و حاؿ األم  اإلسبلم  بم
ـج َأتَػػاُه  ،ِإْ  َأتَػػاُه َلُجػػٌؿ َحَذػػَ ا ِإَلْ ػػِو الَفاَ ػػ َ  َ ػػاَؿ: َبْ َنػػا َأَنػػا ِيْنػػَد النجِبػػ    ،َيػػْف َيػػِدي  ْبػػِف َحػػاِتـٍ  رُػػ

ـْ َأَلَىػا« َىػْؿ َلَأْ ػَت الِح ػَلَةَ ،َ ػا َيػِدي  »َحَقػاَؿ:  ، َ ُل َحَذَ ا ِإَلْ ػِو َ ْرػَل السجػِب ؿِ  َوَ ػْد ُأْنِبْ ػُت  ،ُ ْهػُت: َلػ
َحتجػػ  َتُرػوَؼ ِبالَ ْعَبػػِ  اَل  ،َلتَػػَلَ فج الظجِع َنػَ  َتْلَتِحػُؿ ِمػػَف الِح ػَلةِ  ،َحػػِإْف َراَلػْت ِبػػَؾ َحَ ػاةٌ »َ ػاَؿ  ،َيْنَيػا

دن ا ونع ميػا إنمػا   ػوف حػ  األمػف واألمػاف حعػف أبػ  وسػعادة الػ. (ٕٓٔ)«َ اُؼ َأَحًدا ِإالج الهجػَو ..تَ 
 منػػا حػػ  سػػلبو ينػػده  ػػوت  ،مػػف أصػػبف معػػاح  حػػ  بدنػػو: »:  ػػاؿ لسػػوؿ اهلل اؿ ػػ ،الػػدلدان
 .(ٕٔٔ)«ح ننما ح  ت لو الدن ا ، ومو

حيػػو حػػؽ  ، ػػؿ ذػػ ن مػػادي ومعنػػوي  سػػتويب  مفيػػـو األمػػف االجتمػػاي  حػػ  اإلسػػبلـ"و 
محتو ػػا يهػػ  مقاصػػد الذػػل ع  اإلسػػبلم    ،ف وه ػػل مسػػهم فمسػػهم  ،لهجم ػػل أحػػلادا وجمايػػات

 .(ٕٕٔ)" حفظ الد ف والػنف  والعقػؿ والمػاؿ والعػلن المرهػوب ذػليا المحاحظػ  يه يػا ال مس :
ِإنَّ المَّللَا َيللْمُمُر   والتحػػلل مػف ال ػػوؼ.  ػاؿ اهلل العػدؿ اإلحسػػاف  وىػ ه المقاصػػد تقػـو يهػػ 
يتَللاءِ  ْحَسللاِن َواِي ِذي اْلُوْرَبلل  َوَيْنَنلل  َعللِن اْلَفْحَشللاِء َواْلُمْنَكللِر َواْلَبْ للِي َيِعُ ُكللْم َلَعمَُّكللْم  ِباْلَعللْدِا َواإلِْ

ُجلوٍع َوَِملَنُنْم  َفْمَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا اْلَبْيلِت   الَّلِذي َأْطَعَمُنلْم ِملنْ   و اؿ (.ٜٓ النحؿ:)َتَذكَُّرونَ 
اذػتمهت يه ػو البل حػ  التنف   ػ  لنظػاـ ى  ػ  "وىػ ه المقاصػد ىػ  مػا  (.ٗ-ٖ  ػل ش:)ِمْن َخْولٍ 

األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل "و بػػدو أف ىنػػاؾ تػػبلـ  مػػا بػػ ف لفػػظ " األمػػف " ولفػػظ " 
                                                 

ِْ  ثَمبةُ  اٌظمذبثخ، فؼمب ً وزمبة طمذ١ذٗ، فمٟ ِغٍُ أخشجٗ( 8ٔٔ) َّْ  ث١ََمب ِّٟ  ثَمَمبءَ  أَ َْ   إٌَّجِم مب َِ ِٗ، أَ ثَمَمبءَ  أِلَْطمَذبثِ َٚ  ِٗ  أَْطمَذبثِ

 َْ ب َِ خِ  أَ َِّ  .(1ٙٔٔ /ٗ) ٌِْْلُ

 .(3ٓٗٔ /ٖ) ِىخ فزخ ثبة اٌجٙبد، وزبة طذ١ذٗ، فٟ ِغٍُ ٗأخشج (1ٔٔ)

بدِ  ثَبةُ  إٌّبلت، وزبة طذ١ذٗ، فٟ اٌجخبسٞ أخشجٗ( ٕٓٔ) َِ حِ  َػالَ َّٛ َِ  فِٟ إٌُّجُ  .(13ٔ /ٗ) اإِلْعالَ

  .1ٖٖ /ٖ ٚاٌمٕبػخ ٚاٌض٘ذ اٌفمش ثبة اٌشلب ك، وزبة طذ١ذٗ فٟ دجبْ اثٓ أخشجٗ (ٕٔٔ)

 األٌٛوخ ِٛلغ فٟ ِٕشٛس ثذث اٌذ١ٍُ ػجذ ِذّذ اٌطب٘ش ج١ٙبْ د. االجزّبػٟ، األِٓ(ٕٕٔ)

http://www.alukah.net/sharia/0/29567/#ixzz55lgydpzX 
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 ٕٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

و سػػتح ؿ  ،االجتمػػاي  "  لػػؾ ألف األمػػف حػػ  حهسػػف  التذػػل ل اإلسػػبلم  ال   ػػوف إال اجتماي ػػاً 
إ  اإلسػػبلـ  ،حػػلاد ضػػمف الجمايػػ أف تقػػؼ حػػدوده ينػػد حػػدود الفػػلد دوف االجتمػػاع الذػػامؿ لؤل

 .(ٖٕٔ)وحهسفتو التذل ع   جمعت ب ف المس ول   الفلد   والمس ول   الجماي  " ،د ف الجماي 
 : موومات األمن اججتماعي: يالمبحث الثان

إف تع  ػػػ  مقومػػػات األمػػػف االجتمػػػاي  تحتػػػاج إلػػػ  تضػػػاحل الجيػػػود لتفع هيػػػا حتػػػ  تػػػ ت  
يهػ  األسػلة والعهمػان والمرقفػ ف والمعهمػوف التلبػو  ف و ربػان  رمالىا  احع  وتقل ى ه المس ول  

ويهػػػ  أجيػػػ ة الدولػػػ   القضػػػان وو الة  واإليػػػبلـ والتقن ػػػ  الحد رػػػ  بوسػػػا هيا المتنويػػػ . المسػػػاجد
الذػػػ وف اإلسػػػبلم   واألو ػػػاؼ والػػػديوة واإللذػػػاد وى  ػػػ  األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف المن ػػػل 

 : وملا   األح ان وى ه المقومات ى 
اجلتزام بتطبيإ الشريعة اإلسالمية وفإ نصوص الوِرن الكريم والسلنة النبويلة المطنلرة  -ٔ

 .ن اإلنسان وحمايتالمحفا  عم  مواصد الشريعة التي تكفا أم
َن الَّلِذيَن ُيْهِمُنلوَن ِباْلَ ْيلِب َوُيِويُملو  َذِلَك اْلِكتَاُب َج َرْيَب ِفيِا ُهًدى ِلْمُمتَِّوليَن    اؿ اهلل

اَلَة َوِممَّا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُووَن  َوالَِّذيَن ُيْهِمُنوَن ِبَما أُْنِزَا ِإَلْيَك َوَما أُْنلِزَا ِملْن َقْبِملَك َوِبلاآْلِخَرِة   الصَّ
   ػاؿ اهلل (.٘ - ٕ البقػلة:)ُأوَلِئَك َعَم  ُهًدى ِمْن َربِّْنلْم َوُأوَلِئلَك ُهلُم اْلُمْفِمُحلونَ   ُهْم ُيوِقُنوَن 

 َُخُذوا َما َِتْيَناُكْم ِبُووٍَّة َواْذُكُروا َما ِفيلِا َلَعمَُّكلْم َتتَّوُلون(:البقػلة ٖٙ.) ػاؿ اهلل    َوَللْو َأنَّ َأْهلَا
 ُِ  (.ٜٙ األيلاؼ:)اْلُوَرى َِمُنوا َواتََّوْوا َلَفَتْحَنا َعَمْيِنْم َبَرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواأْلَْر

ـْ ِبتَْقػَوى الهجػِو َوالسجػْمِل »: َ ػاَؿ: َ ػاَؿ :  ػاؿ لسػوؿ اهلل اِلَ  َ ويف اْلِعْلَباَن ْبَف سَ  ُأوِصػ ُ 
ْف َيْبػػٌد َحَبِذػػ ث  ،َوالرجاَيػ ِ  ـْ َ ػػَلى اْ ِتبَلًحػا َ ِر ػػًلا ،َواِ  ـْ َوُمْحػػَدرَاِت اأُلُمػػوِل  ،َحِإنجػػُو َمػْف َ ِعػػْش ِمػػْنُ  َواِ  جػػاُ 

ـْ َحَعَهْ ػػػِو ِبُسػػػنجِت  َوُسػػػنجِ  الُ َهَفػػػاِن اللجاِذػػػِد َف الَمْيػػػِد   فَ َحِإنجَيػػػا َضػػػبَلَلٌ  َحَمػػػْف َأْدَلَؾ  َ  ػػػوا  ،ِلػػػَؾ ِمػػػْنُ  َيض 
حالنصػػػوب الذػػػلي   مػػػف القػػػل ف ال ػػػل ـ والسػػػن  النبو ػػػ  الذػػػل ف  تػػػنمل  .(ٕٗٔ)«َيَهْ َيػػػا ِبالنجَواِجػػػ ِ 

جتمػػػػاي  بػػػػالمعلوؼ وتنيػػػػ  يػػػػف المن ػػػػل وتجمػػػػل أحػػػػلاد المجتمػػػػل وتعػػػػ   الوحػػػػدة واألمػػػػف اال
ول ػػؿ  ،لحفاظيػػا يهػػ  المقاصػػد ال مسػػ  لئلنسػػاف وىػػ  الػػد ف والػػنف  والعقػػؿ والعػػلن والمػػاؿ

 .صد مف ى ه المقاصد أدلتو الذلي  مق
 
 

                                                 
 اٌّؼبطممشح اٌزطج١مممبد ِممورّش اٌزٕف١ز٠ممخ، ٚال ذزمٗ ا١ٌٙئممخ ٚٔظممبَ ٌٍذىممُ األعممبط إٌظمبَ ػممٛء فممٟ اٌذغممجخ رطج١ممبد( ٖٕٔ)

 .٘ـٖٖٗٔ اٌغؼٛد٠خ اٌؼشث١خ اٌٍّّىخ فٟ ٌٍذغجخ

 طذ١خ. األٌجبٟٔ: ٚلبي (ٕٔٓ /ٗ) اٌغٕخ ٌضَٚ ثبة عٕٕٗ، فٟ داٚد أثٛ أخشجٗ( ٕٗٔ)



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           

                      
 ٖٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 :  اد عن اإلفراط والتفريط في الديناجلتزام بمبدأ الوسطية واجعتداا واجبتع -2
لًة َوَسلًطا ِلتَ    ػاؿ اهلل ُكوُنلوا ُشلَنَداَء َعَمل  النَّلاِس َوَيُكلوَن الرَُّسلوُا َوَكلَذِلَك َجَعْمَنلاُكْم ُأمَّ
َجػاَن َربَلرَػُ  َلْىػٍر ِإَلػ  ُبُ ػوِت َأْ َواِج : »وؿُ َ قُػويف َأَنَ  ْبَف َماِلٍؾ  (.ٖٗٔ البقلة:)َعَمْيُكْم َشِنيًدا

ا ُأْ ِبػُلوا َ ػَننجُيـْ  َ ْسَنُلوَف َيْف ِيَباَدِة النجِب    النجِب     تََقال وَىػا َحَقػاُلوا َوَأْ ػَف َنْحػُف ِمػْف النجِبػ    َحَهمج
ا َأَنا َحِإن   ُأَصه   الهجْ ػَؿ َأَبػدً  ـْ َأمج َل َ اَؿ َأَحُدُى ـَ ِمْف َ ْنِبِو َوَما تََن ج ا َوَ ػاَؿ  َ ػُل َأَنػا َ ْد ُهِفَل َلُو َما تََقدج

ـْ  ا َأْيتَػِ ُؿ الن َسػاَن َحػبَل َأتَػَ وجُج َأَبػًدا َحَجػاَن َلُسػوُؿ الهجػِو َأُصوـُ الدجْىَل َواَل ُأْحِرػُل َوَ ػاَؿ  َ ػُل َأَنػ ِإَلػْ ِي
ـْ َلػػػُو َلِ ن ػػػ  أَ  ـْ ِلهجػػػِو َوَأْتَقػػػاُ  ـْ َ ػػػَ ا َوَ ػػػَ ا َأَمػػػا َوالهجػػػِو ِإن ػػػ  أَلَْ َذػػػاُ  ـْ الجػػػِ  َف ُ ْهػػػُت ُصػػػوـُ َوُأْحِرػػػُل َحَقػػػاَؿ َأْنػػػُت

 .(ٕ٘ٔ)«َ وجُج الن َساَن َحَمْف َلِهَب َيْف ُسنجِت  َحَهْ َ  ِمن  َوُأَصه   َوَأْلُ ُد َوَأتَ 
حػػ ل مػػف جم ػػل أنػػواع الترػػلؼ حػػ ل مػػف تحػػل ـ الر بػػات وتػػلؾ الن ػػاح وحػػ ل  "حػػالنب 

مػػف حتنػػ  القتػػاؿ والظهػػـ وانتيػػاؾ حلمػػ  المسػػهـ والمعاىػػد وحػػ ل مػػف حتنػػ  الػػدن ا وحػػ ل مػػف حتنػػ  
مػػامي ـ و ػػاف  ر ػػلا مػػا  حػػ ل مػػف حتنػػ  الذػػلؾ ووسػػا هو واذػػتد ال ػػلوج يػػف جمايػػ  المسػػهم ف وا 

ن  ػػله حػػ  ىػػ ا البػػاب حتػػ  حػػ    ػػل لحظػػات يمػػله ممػػا  ػػدؿ يهػػ   رػػولة ىػػ ا األمػػل وأىم ػػ  
 .(ٕٙٔ)االيتنان بو"

ويه ػػػو اتفػػػؽ حقيػػػان الذػػػل ع  السػػػمح  يهػػػ  تحػػػل ـ الةهػػػو والترػػػلؼ ب ػػػؿ أنوايػػػو سػػػوان حػػػ  
األ ػػػواؿ واألحعػػػاؿ وااليتقػػػادات ألنػػػو مػػػف األسػػػباب الموجبػػػ  لبلبتػػػداع والضػػػبلؿ  مػػػا أنػػػو سػػػبب 

ِإنَّ الَّلِذيَن َفرَّقُلوا   .  ػاؿ اهللتم ؽ بػ ف أحػلاد المجتمػل اإلسػبلم لهيبلؾ واال تبلؼ والتفلؽ وال
أمػل اهلل ىػػ (: ٖٓٔالربػلي )ت  ػاؿ . (ٜ٘ٔ األنعػاـ:)ِديَنُنْم َوَكاُنوا ِشَيًعا َلْسلَت ِملْنُنْم ِفلي َشلْيءٍ 

وأ بلىـ أنو إنما ىهؾ مػف  ػاف  ػبهيـ بػالِملان  ،ونياىـ يف اال تبلؼ والفل   ،الم من ف بالجماي 
اد مػػػف ا  ػػػ  الحػػػث "وايهػػـػ أف المػػػل  ػ(:ىػػػٕٖٚت و ػػػاؿ الػػػلا ي ) .(3ٕٔ)وال صػػػومات حػػػ  د ػػػف اهلل

 .(8ٕٔ)يه  أف ت وف  هم  المسهم ف واحدة وأف ال  تفل وا ح  الد ف وال  بتديوا البدع"
 تحويإ العدا والمساواة والحرية بين أفراد المجتمع:  -ٖ

ْحَسللانِ    ػػاؿ اهلل :لتحويللإ العللدا  "إف جػػوىل (.ٜٓ النحػػؿ:)ِإنَّ المَّللَا َيللْمُمُر ِباْلَعللْدِا َواإلِْ
إلسػػبلم   إ مػػاف وأمػػف  ْ ُفػػؿ يدالػػً  مرهقػػً  لهبذػػل   جمعػػان دوف تم  ػػ  بػػ ف بنػػ   دـ الذػػل ع  ا

وأ ػلميـ  ،وال حضؿ لعلب  يه  أيجم  إال بػالتقوى ،ال  ف  هقوا مف نف  واحدة ال حلؽ ب نيـ
                                                 

 ،1ٖٗ/٘ٔ  إٌَِّىمبحِ  فِمٟ اٌزَّْشِغ١متِ  ثَبة ، إٌَِّىبحِ  وزبة ٌٗ، ٚاٌٍفع طذ١ذٗ فٟ اٌجخبسٞ أخشجٗ ػ١ٍٗ، ِزفك اٌذذ٠ث( ٕ٘ٔ)

ْٓ  إٌَِّىبحِ  اْعزِْذجَبةِ  ثَبة إٌَِّىبحِ  وزبة طذ١ذٗ، فٟ ِغٍُ ٗأخشج َّ ِٗ  َْٔفُغُٗ  رَبلَذْ  ٌِ  .3٘ٔ / 3 إ١ٌَِْ

  ٔذ. اٌغى١ٕخ ِٛلغ اٌج١ٍٙذ، عؼٛد ثٓ خبٌذ (ٕٙٔ)

 .(8ٖٗ /ٔٔ) شبوش د اٌج١بْ، جبِغ = اٌطجشٞ رفغ١ش( 3ٕٔ)

 .(81ٔ /ٗٔ) اٌىج١ش اٌزفغ١ش أٚ اٌغ١ت ِفبر١خ = اٌشاصٞ رفغ١ش( 8ٕٔ)



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٗٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

جػػان حػػ  الحػػد ث القدسػػ  الػػ ي  لو ػػو   .(1ٕٔ)وأحػػبيـ إلػػ  اهلل أنفعيػػـ لعبػػاده " ،ينػػد اهلل أتقػػاىـ
ْمػػُت «ِح َمػػا َلَوى َيػػْف الهجػػِو تََبػػاَلَؾ َوَتَعػػاَل  َأنجػػُو َ ػػاَؿ :  َيػػْف النجِبػػ    َأِبػػ  َ لَ  َ ػػا ِيَبػػاِدي ِإن ػػ  َحلج

ًما َحبَل َتَظاَلُموا ـْ ُمَحلج ـَ َيَه  َنْفِس  َوَجَعْهُتُو َبْ َنُ   .(ٖٓٔ)«الظ ْه
َمْوَنللاُكْم ِمللْن َذَكللٍر َوأُْنثَلل  َوَجَعْمَنللاُكْم َميَُّنللا النَّللاُس ِإنَّللا خَ يَ    ػػاؿ اهلل :ولتحويللإ المسللاواة

 ومػف ُ ْرَبػَ  َلُسػوِؿ اهلِل  (.ٖٔ الحجػلات:)ُشُعوًبا َوَقَباِئَا ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد المَّلِا َأْتَولاُكمْ 
ـْ َواِحػػدٌ  ،ـْ َواِحػػدٌ َأاَل ِإفج َلبجُ ػػ ،َن  َيػػا النجػػاُ  َأ جػػاـِ التجْذػػِل ِؽ َ ػػاَؿ: " َ  ِحػػ  َوَسػػرِ  فج َأَبػػاُ  َؿ َأاَل اَل َحْضػػ ،َواِ 

ِإالج  ،َواَل َأْسَوَد َيَهػ  َأْحَمػلَ  ،َواَل َأْحَمَل  َيَه  َأْسَودَ  ،َواَل ِلَعَجِمَ  َيَه  َيَلِب َ  ،ِلَعَلِبَ  َيَه  َيَجِم َ 
 .(ٖٔٔ)«ِبالتجْقَوى َأَبهجْةتُ 

َا َصاِلًحا َفِمَنْفِسِا َوَمْن َأَساَء َفَعَمْيَنا ثُلمَّ ِإَلل  َربُّْكلْم َمْن َعمِ    اؿ اهلل :ولتحويإ الحرية
َميَُّنا الَِّذيَن َِمُنوا َعَمْيُكْم َأْنُفَسُكْم َج َيُضرُُّكْم َمْن َضلاَّ ِإَذا يَ    اؿ اهلل (.٘ٔ الجار  :)ُتْرَجُعونَ 

َملْن    ػاؿ اهلل (.٘ٓٔ الما ػدة:)بُّْئُكْم ِبَملا ُكْنلُتْم َتْعَممُلونَ اْهَتَدْيُتْم ِإَل  المَِّا َمْرِجُعُكْم َجِميًعا َفُينَ 
َمْحَسلِن َملا َعِمَا َصاِلًحا ِمْن َذَكٍر َأْو أُْنَث  َوُهَو ُمْهِمٌن َفَمُنْحِيَينَُّا َحَياًة َطيَّْبًة َوَلَنْجلِزَينَُّنْم َأْجلَرُهْم بِ 

 (.ٜٚ النحؿ:)َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
 :  لحدود الشرعية الرادعة بووة وحزمات واتطبيإ العووب-4

 ،َوَمالُػػػػػػػوُ  ،َدُمػػػػػػػوُ  ،ُ ػػػػػػػؿ  اْلُمْسػػػػػػػِهـِ َيَهػػػػػػػ  اْلُمْسػػػػػػػِهـِ َحػػػػػػػَلاـٌ » انربل ػػػػػػػًا مػػػػػػػف  ػػػػػػػوؿ اللسػػػػػػػوؿ 
 ،حعه ػػو  ػػؿ مػػف  سػػع  حػػ  حسػػاد المجتمػػل  سػػتحؽ العقوبػػ  حػػ  الػػدن ا وا  ػػلة .(ٕٖٔ)«َوِيْلُضػػوُ 

. أمػف المجتمػل مػف الفسػاد والفاسػد فحما ػ  ويه  الجيات المعن ػ  ترب ػؽ العقوبػ  بقػوة وحػـ  ل
 ػػاؿ  (.ٜٚٔ البقػػلة:)ُأوِلللي اأْلَْلَبللاِب َلَعمَُّكللْم َتتَّوُللونَ  َوَلُكللْم ِفللي اْلِوَصللاِص َحَيللاٌة َيللا  ػػاؿ اهلل 

ُِ َفَسللاًدا َأنْ   اهلل ُيَوتَّمُللوا َأْو  ِإنََّمللا َجللزَاُء الَّللِذيَن ُيَحللاِرُبوَن المَّللَا َوَرُسللوَلُا َوَيْسللَعْوَن ِفللي اأْلَْر
ُِ َذِللَك َلُنلْم ِخلْزٌي ِفلي اللدُّ  ْنَيا ُيَصمَُّبوا َأْو ُتَوطََّع َأْيلِديِنْم َوَأْرُجُمُنلْم ِملْن ِخلاَلٍل َأْو ُيْنَفلْوا ِملَن اأْلَْر

 (.ٖٖ الما دة:)َوَلُنْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِ يمٌ 

                                                 
 ػشفخ اٌغ١ذ سػب اإلعالَ، فٟ األِٓ أ١ّ٘خ( 1ٕٔ)

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12626&s=bb406f82801dd4907f507d0bb47

83fff#ixzz56tmmYG5H 

 .٘٘ٗ /ٕٔ اٌظٍُ رذش٠ُ ثبة ٚا٢داة، ٚاٌظٍخ اٌجش وزبة طذ١ذٗ، فٟ ِغٍُ أخشجٗ (ٖٓٔ)

 طذ١خ. إعٕبدٖ شؼ١ت: ٚلبي (3ٗٗ /8ٖ) اٌشعبٌخ ؽ أدّذ ِغٕذ( ٖٔٔ)

ُِ  ثَممبةُ  ثممبة اٌفؼممب ً، وزممبة طممذ١ذٗ، فممٟ ِغممٍُ أخشجممٗ (ٕٖٔ) ُِ  رَْذممِش٠ ٍْمم ، ظُ ُِ ْغممٍِ ُّ ٌْ ِٗ، ا َخْزٌِمم اْدزِمَممبِسِٖ  َٚ َٚ ،ِٗ مم ِِ َد َٚ  َٚ،ِٗ  ِػْشِػمم

 ِٗ بٌِ َِ َٚ (ٗ/ ٔ18ٙ). 

http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12626&s=bb406f82801dd4907f507d0bb4783fff#ixzz56tmmYG5H
http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=12626&s=bb406f82801dd4907f507d0bb4783fff#ixzz56tmmYG5H


  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           

                      
 ٘ٗ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

ـْ َذػػْنُف الَمػػْلَأِة الَمْ ُ وِم جػػِ  الجِتػػ   ،َيػػاَيػػْف َياِ َذػػَ  َلِضػػَ  الهجػػُو َينْ  ،لوى ُيػػْلَوةَ » َأفج ُ َلْ ًذػػا َأَىمجيُػػ
ُُ َيَهْ ػِو ِإالج ُأَسػاَمُ  ْبػُف َ ْ ػدٍ َحَقاُلوا: َوَمْف ُ َ ه ـُ ِح َيػا َلُسػوَؿ الهجػِو  ،َسَلَ تْ  ِحػب   ،َ َحَقػاُلوا: َوَمػْف َ ْجتَػِل

ـج َ ػػػاـَ  ،َأَتْذػػػَفُل ِحػػػ  َحػػػَد ِمػػػْف ُحػػػُدوِد الهجػػػوِ : "َقػػػاَؿ َلُسػػػوُؿ الهجػػػِو حَ  ،َحَ هجَمػػػُو ُأَسػػػاَم ُ  َلُسػػػوِؿ الهجػػػِو  رُػػػ
ـج َ ػػاَؿ: ِإنجَمػػا َأْىَهػػَؾ الجػػِ  َف َ ػػْبَهُ ـْ  ،َحاْ َتَرػػبَ  ـُ الذجػػِل ُؼ َتَلُ ػػوهُ  ،رُػػ ـْ َ ػػاُنوا ِإَ ا َسػػَلَؽ ِحػػ ِي َ ا َسػػَلَؽ  ،َأنجيُػػ َواِ 

ِع ُؼ َأَ اُموا َيهَ  ـُ الهجِو َلْو َأفج َحاِرَمَ  ِبْنَت ُمَحمجٍد َسَلَ ْت َلَقَرْعُت َ َدَىا  ،ْ ِو الَحدج ِح ِيـُ الضج  .(ٖٖٔ)«َواْ 
ح ػػؿ مػػف  ،والحػػدود الذػػلي   ذػػامه  لمقاصػػد الذػػلع والتػػ  ىػػ  صػػماـ األمػػاف ألمػػف المجتمػػل

وبتللا فملن اعتلدى عملل  اللدين كانلت عو .مقاصػد  عػلن نفسػػو لهعقوبػ  اللاديػ  عتػدي يهػ  ىػ ه ال
َُ َعْن ِذْكِري َفلِ نَّ َللُا َمِعيَشلًة   اهللفي قوا  َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضاُّ َوَج َيْشَو    َوَمْن َأْعَر

ومػف ايتػدى يهػ  الػنف   انػت يقوبتػو حػ   (.ٕٗٔ ،ٖٕٔ رػو:)َضْنًكا َوَنْحُشُرَُ َيْوَم اْلِوَياَملِة َأْعَمل 
ْهِمًنا ُمتََعمًّْدا َفَجزَاهَُُ َجَننَُّم َخاِلًدا ِفيَنا َوَ ِضَب المَُّا َعَمْيلِا َوَلَعَنلُا َوَأَعلدَّ َللُا َوَمْن َيْوُتْا مُ    ػوؿ اهلل

َملللْن َقَتلللَا َنْفًسلللا ِبَ ْيلللِر َنْفلللٍس َأْو َفَسلللاٍد ِفلللي  بقولػػػو اهلل ووصػػػفو  (.ٖٜ النسػػػان:)َعلللَذاًبا َعِ يًملللا
ُِ َفَكمَنََّمللا َقَتللَا النَّللاَس جَ  (. ومػػف ٕٖ الما ػػدة:)ِميًعللا َوَمللْن َأْحَياَهللا َفَكمَنََّمللا َأْحَيللا النَّللاَس َجِميًعللااأْلَْر

مَيَُّنلا الَّلِذيَن َِمُنلوا ِإنََّملا اْلَخْملُر َواْلَمْيِسلُر َواأْلَْنَصلاُب يَ   حقد انتيؾ ما حػـل اهلل ايتدى يه  العقؿ
ُ َلَعمَُّكلللْم تُْفِمُحلللونَ َواأْلَْزَجُم ِرْجلللٌس ِملللْن َعَملللِا الشَّلللْيَطاِن َفلللاْجتَ   ومػػػف ايتػػػدى يهػػػ  (.ٜٓ الما ػػػدة:)ِنُبَو

َوج تَْوَرُبللللوا الزَّْنلللللا ِإنَّللللُا َكللللاَن َفاِحَشللللًة َوَسلللللاَء    ػػػػاؿ اهلل العػػػػلن حقػػػػد انتيػػػػؾ حلمػػػػات اهلل :
 ِإنَّ الَّلِذيَن َيْرُملونَ   ]اهللليػا بػاأل ى  انػت يقوبتػو حػ   ػوؿ  (. ومػف تعػلنٕٖ اإلسلان:و)َسِبيال

َيلْوَم َتْشلَنُد َعَملْيِنْم   اْلُمْحَصَناِت اْلَ اِفاَلِت اْلُمْهِمَنلاِت ُلِعُنلوا ِفلي اللدُّْنَيا َواآْلِخلرَِة َوَلُنلْم َعلَذاٌب َعِ ليٌم 
 انػػت  (. ومػػف ايتػػدى يهػػ  المػػاؿٕٗ – ٖٕ النػػول:)أَْلِسللَنُتُنْم َوأَْيللِديِنْم َوَأْرُجُمُنللْم ِبَمللا َكللاُنوا َيْعَممُللونَ 

مَيَُّنللا الَّللِذيَن َِمُنللوا َج تَللْمُكُموا َأْمللَواَلُكْم َبْيللَنُكْم ِباْلَباِطللِا ِإجَّ َأْن تَُكللوَن ِتَجللارًَة يَ  اهلل حػػ   ػػوؿ يقوبتػػو 
ٍُ ِمللْنُكْم َوَج تَْوتُمُللوا أَْنُفَسللُكْم ِإنَّ المَّللَا َكللاَن ِبُكللْم َرِحيًمللا  ًمللا َوَمللْن َيْفَعللْا َذِلللَك ُعللْدَواًنا َوُ مْ   َعللْن تَللرَا

َوالسَّلللاِرُإ   (.  ػػػاؿ اهللٖٓ ،ٜٕ النسػػػان:) َفَسلللْوَل ُنْصلللِميِا َنلللارًا َوَكلللاَن َذِللللَك َعَمللل  المَّلللِا َيِسللليرًا
 (.  ٖٛ الما دة:)َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا أَْيِدَيُنَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًج ِمَن المَِّا َوالمَُّا َعِزيٌز َحِكيمٌ 

ملللر بلللالمعرول والننلللي علللن المنكلللر والنصللليحة والتعلللاون عمللل  البلللر تعزيلللز واجلللب األ -5
 :ويكون تفعيا هذا الواجب من خالا والتووى بين أفراد المجتمع

: وىػو أف تقػـو الي  ػ  بواجبيػا ضػمف  وايػد األمل بالمعلوؼ والنيػ  يػف المن ػلى     -ٔ
 .  األمل بالمعلوؼ والني  يف المن لوذلور ودلجات 

                                                 
ِٖ، اٌشَِّش٠فِ  اٌغَّبِسقِ  لَْطغِ  ثَبةُ  اٌذذٚد، وزبة طذ١ذٗ، فٟ اٌجخبسٞ أخشجٗ (ٖٖٔ) َغ١ِْش َٚ  ِٟ ْٙ إٌَّ َٚ  ِٓ مفَبَػخِ  َػم ٌُْذمُذٚدِ  فِمٟ اٌشَّ  ا

(ٗ/ ٔ3٘). 



 إَذَٔيسيب خبنذ يحًذ حسٌٕد/  

 

 ٙٗ مجمة بحوث كمية اآلداب  

معهمػػوف وال ربػػان والتلبػػو  ف واإليػػبلـ اليػػادؼ والتقن ػػ  الحد رػػ  لوسػػا ؿ األسػػلة والعهمػػان وال -ٕ
التواصػػػؿ االجتمػػػاي  بوسػػػا هو المتنويػػػ  لنذػػػل التوي ػػػ  العامػػػ  بنىم ػػػ  األمػػػل بػػػالمعلوؼ 

 مف جانب ف:  والني  يف المن ل ب ف أحلاد المجتمل وحؽ الضوابر الذلي   و لؾ
مسػ وؿ يػف نفسػو مػف  ػبلؿ الذػعول  تع      ـ ملا ب  ال ات وأف  ػؿ حػلد :األوا

ح األحػػػػلاد ومػػػػف رػػػػـ صػػػػبلح وىػػػػ ا  ػػػػ دي  لصػػػػبلحػػػػ  ال مػػػػاف والم ػػػػاف  بملا بػػػػ  اهلل 
َُ َطللاِئَرَُ ِفللي ُعُنِوللِا َوُنْخللِرُج َلللُا َيللْوَم اْلِوَياَمللِة   ػػاؿ اهلل  .المجتمػل َوُكللاَّ ِإْنَسللاٍن أَْلَزْمَنللا

َُ َمْنُشورًا   اْقرَْأ ِكتَ  . (ٗٔ ،ٖٔ اإلسػلان:)اَبلَك َكَفل  ِبَنْفِسلَك اْلَيلْوَم َعَمْيلَك َحِسليًباِكتَاًبا َيْمَوا
َمللْن َعِمللَا َصللاِلًحا ِمللْن َذَكللٍر َأْو أُْنثَلل  َوُهللَو ُمللْهِمٌن َفَمُنْحِيَينَّللُا َحَيللاًة َطيَّْبللًة    ػاؿ اهلل

 .(ٜٚ النحؿ:)َوَلَنْجِزَينَُّنْم َأْجَرُهْم ِبَمْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 
ـْ َتُ ػْف تَػَلاُه َحِإنجػُو  ،َأْف َتْعُبَد الهجػَو َ َننجػَؾ تَػَلاهُ »يف اإلحساف  اؿ:  ولما س ؿ اللسوؿ  َحػِإْف َلػ

ة وتػػولث اإل ػػبلب "الملا بػػ  تقػػوي اإل مػػاف وتبعػػد يػػف المعصػػ   وتحسػػف العبػػاد .(ٖٗٔ)«َ ػػَلاؾَ 
الفػواحش  ومعػا لة المعاصػ   حالملا بػ  هلل تعػال  مانعػ  لهعبػد مػف الت ػاب  ،ورل ؽ إل  الجن 

وصادة لنفسو األمالة بالسون بنف  فعػؿ مػا  ل ػد  لعهمػو ال ق نػ  بػنف الػلب تبػالؾ وتعػال  مرهػل 
يه و  وس حاسبو يه  يمهو  لػؾ  ح رمػل ىػ ا اإل مػاف حػ   هػب المسػهـ ان فاحػًا يػف المحلمػات 

   :الذايل  اؿ .(ٖ٘ٔ)وولوها ح  الموبقات"
 وملللللللللاً ي اللللللللللدهرَ  َخَملللللللللْوتَ  ملللللللللا إذا"

 
 

 
 رقيلللللبُ  َعَمللللليَّ  ُقلللللاْ  ولكلللللنْ  َخملللللوتَ 

 سللللللللللاعة ي فللللللللللا اعَ  َتْحَسللللللللللَبنّ  وج 
 

 (ٖٙٔ)"َي يللبُ  عميللا يْخَفلل  مللا َأن وج 
المجتمػػل وىػػ ا  ػػ دي إلػػ  اإلحسػػا  بالتماسػػؾ  تع  ػػ  الذػػعول بالمسػػ ول   تجػػاه :الثللاني 

تتمرػػؿ حػػ   ات تػػو الفلد ػػ  والتعػػارؼ بػػ ف أحػػلاد ىممػػا  ػػدحل الفػػلد لهػػدحاع يػػف مجتمعػػو ألف  ا
ـْ : »حقػػد لوى الن ْعَمػػاَف ْبػػَف َبِذػػ ٍل اؿ: َ ػػاَؿ َلُسػػوُؿ الهجػػِو  .المجتمػػل تَػػَلى الُمػػْ ِمِن َف ِحػػ  تَػػَلاُحِمِي

ـْ َوَتَعػػػػػاُرِفِيـْ  ػػػػػَيِل  ،َ َمرَػػػػػِؿ الَجَسػػػػػدِ  ،َوتَػػػػػَواد ِى ِإَ ا اْذػػػػػَتَ   ُيْضػػػػػًوا تَػػػػػَداَي  َلػػػػػُو َسػػػػػاِ ُل َجَسػػػػػِدِه ِبالسج
ػػ  اْلُمػػْ ِمُف ِلْهُمػػْ ِمِف َ اْلُبْنَ ػػاِف َ ُذػػد  : »َ ػػاَؿ: َ ػػاَؿ َلُسػػوُؿ اهلِل  ،وَيػػْف َأِبػػ  ُموَسػػ  .(3ٖٔ)«َوالُحمج

                                                 
ًَ  ُعممَوايِ  ثَممبةُ  اإل٠ّممبْ، وزممبة طممذ١ذٗ، فممٟ اٌجخممبسٞ أخشجممٗ ػ١ٍممٗ، ِزفممك (ٖٗٔ) َّٟ إٌَّ  ِجْجِش٠مم ِٓ   جِمم ، َػمم ِْ ممب َّ ، اإِل٠ َِ اإِلْعممالَ َٚ 

، ِْ اإِلْدَغب َٚ  ُِ ٍْ ِػ ُْ  ثَبَة: اإل٠ّبْ، وزبة طذ١ذٗ، فٟ ِٚغٍُ (،1ٔ /ٔ) اٌغَّبَػخِ  َٚ ب َّ ٠ ب اإْلِ َِ  َٛ ُ٘  ُْ ث١ََب َٚ  ِٗ  .(1ٖ /ٔ) ِخَظبٌِ

 األٔظبسٞ اٌغالَ ػجذ ثٓ ِذّذ ، اٌغى١ٕخ ِٛلغ ػٍٝ ِٕشٛس ِمبي (ٖ٘ٔ)

 comhttps://www.assakina./ 

 .(38ٖ /ٕ) اٌفٙشٞ إعذبق ألثٟ األدة، ِٕٚزخت اٌىزبة وٕض( ٖٙٔ)

 .(ٓٔ /8) ٚاٌجٙب ُ إٌبط سدّخ ثبة األدة، وزبة طذ١ذٗ، فٟ اٌجخبسٞ أخشجٗ( 3ٖٔ)



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           
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ـْ َلاٍع »َ ػػػاَؿ:  وَيػػػْف َيْبػػػِد الهجػػػِو َلِضػػػَ  الهجػػػُو َيْنػػػُو: َأفج َلُسػػػوَؿ الهجػػػِو  .(8ٖٔ)«َبْعُضػػػُو َبْعًضػػػا ُ ه ُ ػػػ
َواللجُجػُؿ َلاٍع َيَهػ  َأْىػِؿ  ،الجِ ي َيَه  النجػاِ  َلاٍع َوُىػَو َمْسػُ وٌؿ َيػْنُيـْ َحاأَلِم ُل  ،َحَمْسُ وٌؿ َيْف َلِي جِتوِ 

َوالَعْبػُد َلاٍع  ،َوالَمػْلَأُة َلاِيَ ػٌ  َيَهػ  َبْ ػِت َبْعِهَيػا َوَوَلػِدِه َوِىػَ  َمْسػُ وَلٌ  َيػْنُيـْ  ،َبْ ِتػِو َوُىػَو َمْسػُ وٌؿ َيػْنُيـْ 
ـْ َمْسُ وٌؿ َيْف َلِي جِتوِ  ،ْسُ وٌؿ َيْنوُ َيَه  َماِؿ َس  ِدِه َوُىَو مَ  ـْ َلاٍع َوُ ه ُ   .(1ٖٔ)«َأاَل َحُ ه ُ 
َوللللتُكن ِملللنُكم ُأّملللة َيلللدُعوَن إلللل  الَخيلللِر وَيلللمُمُروَن ِبلللالمعُروِل   اهللومػػػل معنػػػا  ػػػوؿ 

نللُتم َخيللَر كُ   (. و ػػاؿ اهللٗٓٔ   ػػ  يمػػلاف  ؿ) َوَيننللوَن َعللِن المنَكللِر وُأولئللك ُهللُم المفمِحللونَ 
 : يمػػلاف  ؿ)ُأّمللٍة ُأخِرَجللت ِلمنَّللاِس تَللممُروَن ِبللالمعُروِل َوَتننللوَن َعللِن الُمنَكللِر وُتهِمنللوَن ِبالّمللا

ـْ ُمْنَ ػػًلا َحْهُ َة  ػػْلُه ِبَ ػػِدهِ » و ولػػو  (.ٓٔٔ ـْ َ ْسػػَتِرْل َحِبِهَسػػاِنوِ  ،َمػػْف َلَأى ِمػػْنُ  ـْ َ ْسػػَتِرْل  ،َحػػِإْف َلػػ َحػػِإْف َلػػ
يف األمل بػالمعلوؼ والنيػ  يػف  مس ولوف"حنحلاد األم   .(ٓٗٔ)«َوَ ِلَؾ َأْضَعُؼ اإْلِ َمافِ  ،وِ َحِبَقْهبِ 

المن ل لحما ػ  أنفسػيـ ومجػتمعيـ مػف الفسػاد وحتػ   سػتتب األمػف وتحفػظ األيػلان واألنفػ  
وحػ  حػاؿ ت هػ  األحػلاد  ،واألمواؿ وتحم  العقوؿ مف األح ال المنحلح  والم دلات والمسػ لات

ىػػ ه المسػ ول     تػػؿ األمػف و تسػػهر المجلمػػوف يهػ  الضػػعفان والمسػا  ف و نتذػػل الجيػػؿ يػف 
 .  (ٔٗٔ)والبدع والمن لات وه ل  لؾ مف أنواع الفساد"

 ، ما أف النص ح  تعتبل نوع مف األمل بػالمعلوؼ والنيػ  يػف المن ػل و ػد حػث يه يػا الذػلع
ػ ِ : »َ ػاؿَ  حقد لوى َتِم ـٍ الػدجاِلي  َأفج النجِبػ ج   الػد  ُف النجِصػ َحُ  ُ ْهَنػا ِلَمػْف َ ػاَؿ ِلهجػِو َوِلِ تَاِبػِو َوِلَلُسػوِلِو َوأِلَِ مج

ىػػػ(: "النصػػ ح  حػػلن  جػػ ي ح ػػو مػػف  ػػاـ بػػو ٜٗٗت ِاْبػػف َبرجػػاؿ )َ ػػاَؿ  .(ٕٗٔ)«اْلُمْسػػِهِم َف َوَيػػامجِتِيـْ 
اصػػػف أنػػػو  قبػػػؿ نصػػػحو و سػػػقر يػػػف البػػػا  ف  ػػػاؿ والنصػػػ ح  ال مػػػ  يهػػػ   ػػػدل الرا ػػػ  إ ا يهػػـػ الن

و ػػػاف  .(ٖٗٔ)ف  ذػػػ  يهػػػ  نفسػػػو أ ى حيػػػو حػػػ  سػػػع  "و رػػػاع أمػػػله وأمػػػف يهػػػ  نفسػػػو الم ػػػلوه حػػػإ
السػػهؼ الصػػالف  حبػػوف األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل سػػلًا ه ػػل معهنػػا ألف الناصػػف األمػػ ف 
نمػػا هلضػػو  واؿ المن ػػل وتحق ػػؽ األمػػف االجتمػػاي .  لػػ   لػػو هػػلن حػػ  إذػػاي  ي ػػوب النػػا  وا 

ِإنَّ الَّللِذيَن ُيِحبُّللوَن َأْن َتِشلليَع اْلَفاِحَشللُة ِفللي الَّللِذيَن َِمُنللوا َلُنللْم َعللَذاٌب أَِللليٌم ِفللي الللدُّْنَيا   ػػاؿ اهلل 
 مػا أف التعػاوف يهػ  البػل والتقػوى أ ضػا نػوع مػف  (.ٜٔ النػول:)َواآْلِخرَِة َوالمَُّا َيْعَمُم َوأَْنتُْم َج تَْعَمُمونَ 

                                                 
ُِ  ثَبةُ  ٚاٌظٍخ، اٌجش وزبة طذ١ذٗ، فٟ ِغٍُ أخشجٗ( 8ٖٔ) َٓ  رََشاُد ١ِٕ ِِ ْو ُّ ٌْ ُْ  ا ِٙ رََؼبؽُفِ َٚ  ُْ ِ٘ رََؼبُػِذ َٚ (ٗ/ ٔ111). 

َِزِٟ )( 1ٖٔ) ْٚ أَ ٌِِٗ: َػجِْذٞ أَ ْٛ لَ َٚ ل١ِكِ،  ِي َػٍَٝ اٌشَّ ُٚ  .(ٓ٘ٔ/ ٖأخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ،، وزبة اٌؼزك، ثبة َوَشا١َِِ٘خ اٌزَّطَب

ِْ  ثَممبةُ   اإل٠ّممبْ، وزممبة طممذ١ذٗ، فممٟ ِغممٍُ أخشجممٗ( ٓٗٔ) ِْ  ث١ََممب ْٛ ِٟ  َومم ْٙمم ِٓ  إٌَّ َْٕىممشِ  َػمم ُّ ٌْ َٓ  ا مم ِِ ، ِْ ممب َّ ٠ َّْ  اإْلِ أَ َٚ  َْ ممب َّ ٠  ٠ممذُ ٠َضِ  اإْلِ

ْٕمُُض، َ٠ َٚ  َّْ أَ شَ  َٚ ِْ ْؼُشٚفِ  اأْلَ َّ ٌْ َٟ  ثِب ْٙ إٌَّ َٚ  ِٓ َْٕىشِ  َػ ُّ ٌْ ِْ  ا اِججَب َٚ (ٔ/ ٙ1). 

 اٌؼش٠فٟ هللا ػجذ ثٓ عؼذ د. اٌٛؽٕٟ: اٌذشط ِجٍخ فٟ ِٕشٛس ثذث اإلعال١ِخ، اٌشش٠ؼخ فٟ األِٓ ِمِٛبد ثزظشف،( ٔٗٔ)

http://www.assakina.com/index.php?news=10291 

 .8ٕٔ /ٔ إٌظ١ذخ اٌذ٠ٓ أْ ٠جبْ ثبة اإل٠ّبْ، وزبة طذ١ذٗ فٟ ِغٍُ أخشجٗ( ٕٗٔ)

 .ٗٗٔ /ٔ ِغٍُ ػٍٝ إٌٛٚٞ ششح( ٖٗٔ)

http://www.assakina.com/index.php?news=10291
http://www.assakina.com/index.php?news=10291
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تََعلاَوُنوا َعَمل  اْلِبلرّْ َوالتَّْولَوى    ػاؿ اهلل .نيػ  يػف المن ػل بػ ف أحػلاد المجتمػلوالاألمل بالمعلوؼ 
ْثِم َواْلُعْدَوانِ   (.ٕ الما دة:)َوَج تََعاَوُنوا َعَم  اإلِْ

 :(144)التحمي بموومات المواطنة الصالحة من ضمن تعاليم اإلسالم -6
بح ػث  ذػعل  ،حلاده  دل ياؿ مػف التماسػؾ"مف أول  ذلور المجتمل السه ـ أف  تواحل ب ف أ

 ما  ذعل الفػلد بػنف الػورف لػو وأنػو مسػ وؿ  ،، ؿ منيـ بانتما و إل  ورنو ومجتمعو انتماًن ور قاً 
ضػػلولة اجتماي ػػ  لبللتػػ اـ  ليو ػػ  وىػػ "الموارنػػ  ىػػ  اإلحسػػا  باالنتمػػان وا .(٘ٗٔ)يػػف سػػبلمتو "

أوال  نحػػو اهلل  ،(ٙٗٔ)ومعلحػػ  الحقػوؽ والواجبػػات" ،بػالق ـ المرهػػ  والمذػال   حػػ   دمػػ  المجتمػل
 رـ النف  والمجتمل وى ا مف تعال ـ اإلسبلـ الذامه  لمنيج الح اة .

حيػو أجمػؿ بقػاع األلن  ،ومف سػمات الموارنػ  الصػالح  حػب الػورف وتمنػ  ال  ػل لػو 
م   الم لم  مورنػو األوؿ وميػبر  أسوة حسن  حقد أحب اللسوؿ  ولنا ح  لسوؿ اهلل  ،لو

َما َأْرَ َبِؾ ِمػْف َبَهػٍد َوَأَحبجػِؾ ِإَلػ ج َوَلػْواَل َأفج َ ػْوِم  َأْ َلُجػوِن  » الوح  و اؿ موديًا ليا يند اليجلة 
الصػػالح  مػػف  ػػبلؿ تحمػػؿ الواجبػػات وتبػػل  مقومػػات الموارنػػ   .(3ٗٔ)«ِمْنػػِؾ َمػػا َسػػَ ْنُت َهْ ػػَلؾِ 

نػػػؼ الػػػ ي ىػػػو مػػػف المن ػػػل والتحهػػػ  بمحاسػػػف األ ػػػبلؽ ولحػػػن  ػػػؿ أذػػػ اؿ الع ،تجػػػاه الػػػورف
ىنػاؾ من ػل  رهػب  . يه  احتػلان تمتػل المجتمػل  بالموارنػ  الصػالح  حهػف   ػوفالمني  ينو

 .  األمف االجتماي  ألحلاد المجتمل  والو و تـ الحفاظ يه 
وتلب ػ  الػنشن ابتػداًن يه يػا والتحهػ  بيػا حػ  جم ػل قيلة والسلموكية تعزيز الويم األخال-7

مجػػاالت وم ػػاد ف الح ػػاة سػػوان مػػل المسػػهم ف أو ه ػػلىـ حتػػ    ػػوف حسػػف ال هػػؽ ربػػل الفػػلد 
نَّلَك َلَعَمل  بقولػو    اهللحقػد وصػفو  ،ومف رـ ربل المجتمل ولنا ح  لسػوؿ اهلل أسػوة حسػن  َواِي

َيػْف ُ هُػِؽ  ،َ ػاَؿ: َسػَنْلُت َياِ َذػَ  َلِضػَ  الهجػُو َيْنَيػا ،ْف َسػْعِد ْبػِف ِىَذػاـٍ (.َيػٗالقهػـ: )ُخُمٍإ َعِ ليمٍ 
و ػػاؿ اْلُعَهَمػػاُن :"إف أجمػػل   ػػ  لهبػػل والفضػػؿ  .(ٛٗٔ)«َ ػػاَف ُ ُهقُػػُو اْلقُػػْل فَ »َحَقاَلػػْت:  َلُسػػوِؿ الهجػػِو 

                                                 
 ج١ٙبْ اٌطب٘ش ِذّذ ػجذ اٌذ١ٍُ، ثذث ِٕشٛس فٟ ِٛلغ األٌٛوخ د. االجزّبػٟ، األِٓ( ٗٗٔ)

 http://www.alukah.net/sharia/0/29567/#ixzz55lgydpzX 

 ثذث ػٓ ِفَٙٛ األِٓ اٌمِٟٛ ٚاالجزّبػٟ، د. صوش٠ب دغ١ٓ.( ٘ٗٔ)

  https://alwatan.wordpress.com/2009/05/10/ 

 ثزظشف : ِٛعٛػخ اٌؼٍَٛ اٌغ١بع١خ( ٙٗٔ)

 https://www.politics-dz.com/#musuy-alylum-alsiasi.11 

َٓ  ٖ٘ٗ/  ٕٔأخشجمٗ اٌزشِمزٞ فممٟ عمٕٕٗ وزمبة إٌّبلممت، ثمبة فممٟ فؼمً ِىمخ ( 3ٗٔ) ٚلَممبَي أَثُمٛ ِػ١َغمٝ:  َ٘ممَزا َدمِذ٠َث َدَغمم

.ِٗ ْج َٛ ٌْ ْٓ ََ٘زا ا ِِ  َطِذ١َخ َغِش٠َت 

:إعمٕبدٖ طمذ١خ ػٍمٝ شمشؽ (، ٚأدّمذ فمٟ اٌّغمٕذ ٚلمبي شمؼ١ت 83أخشجٗ اٌجخمبسٞ فمٟ خٍمك أفؼمبي اٌؼجمبد )ص: ( 8ٗٔ)

 .(8ٖٔ/ ٕٗاٌش١خ١ٓ  )

http://www.alukah.net/sharia/0/29567/#ixzz55lgydpzX
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يتَلللاِء ِذي اْلُوْرَبللل  ِإنَّ المَّلللَا َيلللْمُمُر ِبالْ  َ ْولُػػػو اهلل   (ٜٗٔ)وم ػػػاـل األ ػػػبلؽ" ْحَسلللاِن َواِي َعلللْدِا َواإلِْ
 (.ٜٓالنحؿ: ) َوَيْنَن  َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْ ِي َيِعُ ُكْم َلَعمَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

ـَ َصػاِلَف اأْلَْ ػ: »َ ػاَؿ: َ ػاَؿ َلُسػوُؿ اهلِل  ،َيْف َأِب  ُىَلْ َلةَ  ػ  ػاؿ  .(ٓ٘ٔ)«بَلؽِ ِإنجَمػا ُبِعرْػُت أِلَُتم 
ىػػػ(: " ػػد ؿ حػػ  ىػػ ا المعنػػ  الصػػبلح وال  ػػل  هػػو والػػد ف والفضػػؿ  ٖٙٗت ابػػف يبػػد البػػل )

: و د أحسف أبو العتاى ػ  حػ   ولػو وأضاؼ ".والملونة واإلحساف والعدؿ حب لؾ بعث ل تممو 
اَؿ َلُسػوُؿ َ ػاَؿ: َ ػ ،وَيػْف َأِبػ  ُىَلْ ػَلةَ  .(ٔ٘ٔ):ل   دن ػا إال بػد ف ولػ   الػد ف إال م ػاـل األ ػبلؽ"

ـْ َيَهػػػػػ  َبْ ػػػػػِل  ،َواَل تَػػػػػَداَبُلوا ،َواَل تََباَهُضػػػػػوا ،َواَل تََناَجُذػػػػػوا ،اَل َتَحاَسػػػػُدوا: »اهلِل  َواَل َ ِبػػػػْل َبْعُضػػػػػُ 
ـُ َأُ ػػػو اْلُمْسػػػِهـِ  ،َبْعػػػنٍ  التجْقػػػَوى  َواَل َ ْحِقػػػُلهُ  ،اَل َ ْظِهُمػػػُو َواَل َ ْ ُ لُػػػوُ  ،َوُ وُنػػػوا ِيَبػػػاَد اهلِل ِإْ َواًنػػػا اْلُمْسػػػِه
ٍُ ِمػػَف الذجػػل  َأْف َ ْحِقػػَل َأَ ػػاُه اْلُمْسػػِهـَ »َوُ ِذػػ ُل ِإَلػػ  َصػػْدِلِه رَػػبَلَث َمػػلجاٍت « َىاُىَنػػا ُ ػػؿ   ،ِبَحْسػػِب اْمػػِل

 ِضػَ  الهجػُو َيْنَيػا َ اَلػْت:ويػف َياِ َذػَ  لَ  .(ٕ٘ٔ)«َوِيْلُضػوُ  ،َوَمالُػوُ  ،َدُمػوُ  ،اْلُمْسِهـِ َيَه  اْلُمْسػِهـِ َحػَلاـٌ 
ػػاِ ؿِ  ،َوِصػػْدُؽ اْلَبػػْنِ  ِحػػ  َراَيػػِ  الهجػػوِ  ،ِإفج َمَ ػػاِلـَ اأْلَْ ػػبَلِؽ َيَذػػَلٌة: ِصػػْدُؽ اْلَحػػِد ثِ " ْيَرػػاُن السج  ،َواِ 

ػػػػِن لِ  ـُ ِلْهَجػػػػالِ  ،َوَأَداُن اأْلََماَنػػػػ ِ  ،َوِصػػػػَهُ  الػػػػلجِحـِ  ،َوُمَ اَحػػػػَنُة الصج ػػػػاِحبِ  ،َوالتجػػػػَ م  ـُ ِلهصج َوِ ػػػػَلى  ،َوالتجػػػػَ م 
ْ ؼِ   وأنذد أبو جعفل القلذ : .(ٖ٘ٔ)َوَلْأُسُيفج اْلَحَ اُن " ،الضج

 َوَلْو َأنَِّني ُخيّْْرُت ُكاَّ َفِضيَمةٍ 
 

 
 

 .(ٗ٘ٔ)َما اْخَتْرُت َ ْيَر َمَحاِسِن اأْلَْخاَلإِ 
 

 :مواقع التواصا اججتماعي الحديثةلتونية و  -ٛ
لتواصػػػؿ االجتمػػػػاي  لؤلمػػػػل  جػػػب توظ ػػػػؼ التقن ػػػ  الحد رػػػػ  بننواييػػػػا الم تهفػػػ  وموا ػػػػل ا

 بالح مػػ  والمويظػػ  الحسػػن  بمػػا   ػػدـ أمػػف ومصػػالف المجتمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل
ولسػػػيول  التعامػػػؿ معيػػػا وسػػػلي  انتذػػػالىا  لهصػػػة ل  بػػػؿ  ،و لػػػؾ ل ونيػػػا منصػػػ  ذػػػباب ال ػػػـو

ال تػـ اسػت داميا مػف  بػ ،،ال ب ل ولهجاىػؿ ح ػؿ المػتعهـ . ي سػ  ؿ أىػؿ السػون والفسػاد بتػنر لوا 
ظػواىل انحلاح ػو تنذػن  أي ما  جب إنذان جيا  و ا   لحما ػ  المجتمػل  قػـو بمتابعػ  ولصػد "

 .(٘٘ٔ)وسلي  التصدي ليا  بؿ تفحهيا وصعوب  الس رلة يه يا"
                                                 

 .(ٖٖٗ/ ٕٗاٌز١ّٙذ ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألعب١ٔذ، الثٓ ػجذ اٌجش اٌمشؽجٟ )( 1ٗٔ)

أخشجٗ أدّذ فٟ اٌّغٕذ، ٚلبي شؼ١ت طذ١خ، ٚ٘زا إعٕبد لمٛٞ، سجبٌمٗ سجمبي اٌظمذ١خ غ١مش ِذّمذ ثمٓ ػجمالْ، ( ٓ٘ٔ)

 .(ٖٔ٘/ ٗٔ)فمذ سٜٚ ٌٗ ِغٍُ ِزبثؼخ، ٚ٘ٛ لٛٞ اٌذذ٠ث 

 .(ٖٖٗ/ ٕٗاٌز١ّٙذ ٌّب فٟ اٌّٛؽأ ِٓ اٌّؼبٟٔ ٚاألعب١ٔذ، الثٓ ػجذ اٌجش اٌمشؽجٟ )( ٔ٘ٔ)

(ٕٔ٘ ) ،ِٗ ِػْشِػم َٚ  ،ِٗ م ِِ َد َٚ  ِٖ اْدزِمَمبِس َٚ  ،ِٗ َخْزٌِم َٚ  ، ُِ ْغمٍِ ُّ ٌْ ُِ ا ٍْم ُِ ظُ أخشجٗ ِغمٍُ فمٟ طمذ١ذٗ، وزمبة اٌفؼمب ً، ثمبة  ثَمبُة رَْذمِش٠

( ِٗ بٌِ َِ َٚٗ /ٔ18ٙ). 

 .(ٕٙالق، الثٓ أثٟ اٌذ١ٔب )ص: ِىبسَ األخ (ٖ٘ٔ)

 .(ٖٓاٌّشجغ اٌغبثك )ص:  (ٗ٘ٔ)

 . 1ٕٓٓأوزٛثش  ٕٕرٛظ١ف اٌزم١ٕخ اٌذذ٠ثخ ٌّؼبٌجخ ِٚىبفذخ اٌجشا ُ األخالل١خ، ػّبد ِٙذٜ، ثذث ِٕشٛس، فٟ  (٘٘ٔ)

https://sites.google.com/site/socioalger1 
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 ٓ٘ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 :  منددات األمن اججتماعي :المبحث الثالث
و أي مقػػـو  قابهػػح ػػث أف انعػػداـ إ ا حقػػدت مقومػػات األمػػف االجتمػػاي  ظيػػلت الميػػددات 

 :  ميدد أمف اجتماي 
انتيػػػاؾ لمقاصػػػد الذػػػل ع  اإلسػػػبلم   التػػػ  ت فػػػؿ أمػػػف اإلنسػػػاف وحما تػػػو و لػػػؾ ينػػػد يػػػدـ  -ٔ

 .النبو   المريلة االلت اـ بترب ؽ الذل ع  اإلسبلم   وحؽ نصوب القل ف ال ل ـ والسن 
 . يند يدـ االلت اـ بمبدأ الوسر  الةهو والترلؼ الف لي أو االنحبلؿ والبعد يف الد ف   -ٕ
الفقػػػل والحاجػػػ  والػػػ ي  عتبػػػل منا ػػػًا مناسػػػبًا لبلنحػػػلاؼ وداحعػػػًا إلػػػ  العنػػػؼ انتذػػػال   -ٖ

والتدم ل و هبل ح  توا ف بن   المجتمل النعػداـ ت ػاح  الفػلب ب ػنيـ ينػد يػدـ تحق ػؽ 
 ه. عدؿ والمساواة والحل   ب ف أحلادال

لي   اللاديػ  انتذال الجلا ـ ح  المجتمل ح  حاؿ يػدـ ترب ػؽ العقوبػات والحػدود الذػ -ٗ
.  بقوة وحـ 

والمن ػػػلات ينػػػد يػػػدـ تع  ػػػ  واجػػػب األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف انتذػػػال الفسػػػاد   -٘
 المن ل والنص ح  والتعاوف يه  البل والتقوى. 

ينػػد يػػدـ تع  ػػ  الذػػعول بالمسػػ ول   ،تبػػار  تنم ػػ  المجتمػػل وتبػػدد الرا ػػات والرلوات -ٙ
 تجاه المجتمل. 

     ـ ملا ب  ال ات وأف  ػؿ حػلد مسػ وؿ يػف نفسػو نـو الضم ل الفلدي يند يدـ تع   -3
 .مف  بلؿ الذعول بملا ب  اهلل 

 .  التحه  بمقومات الموارن  الصالح تدم ل م تسبات الورف يند يدـ  -8
 ،والعقػوؿ األبػداف انتذال الم دلات الت  تقض  يه  صػح  والسهو   األ بل    االنحلاؼ -1

 .     الق ـ األ بل    والسهو   يدـ تعيند وى  رل ؽ اللت اب الجلا ـ األ بل    
: إ ا لػػػـ  بػػػادل باسػػػت داميا بالرل قػػػ  موا ػػػل التواصػػػؿ االجتمػػػاي  الحد رػػػ التقن ػػػ  و  -ٓٔ

 . سون والفساد بتنر ل ي س الصح ح  س تـ است داميا مف  بؿ أىؿ ال
  :المبحث الرابع: أثر األمر بالمعرول والنني عن المنكر في تحويإ األمن اججتماعي

مقومػػػات األمػػػف تتضػػػاحل مػػػل بعضػػػيا الػػػبعن لتذػػػ ؿ األمػػػف االجتمػػػاي  والمحػػػلؾ إف 
: "ايهػـ أف  ػاؿ ابػف لجػباألساس  ليػ ه المقومػات ىػو األمػل بػالمعلوؼ والنيػ  يػف المن ػل. 
وتػػالة  ػػوؼ العقػػاب حػػ   ،األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل تػػالة  حمػػؿ يه ػػو لجػػان روابػػو

واللحمػ  ليػـ ولجػػان  ،وتػالة النصػ ح  لهمػ من ف ،محالمػػو وتػالة الةضػب هلل يهػ  انتيػاؾ ،تل ػو
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وتػػالة  ،إنقػػا ىـ ممػػا أو عػػوا أنفسػػيـ ح ػػو مػػف التعػػلن لةضػػب اهلل ويقوبتػػو حػػ  الػػدن ا وا  ػػلة
يظامػو ومحبتػو  ،و ػ  ل حػبل  نسػ  ،وأنػو أىػؿ أف  رػاع حػبل  عصػ  ، حمؿ يه و إجبلؿ اهلل وا 

 .(ٙ٘ٔ)"،و بالنفو  واألمواؿوأنو  فتدى مف انتياؾ محالم ،و ذ ل حبل   فل
: "بػاألمل بػػالمعلوؼ والنيػ  يػف المن ػل حػػ  األمػ  تظيػل الفضػا ؿ وت تفػػ   ػاؿ ابػف بػا 

و ػنتوف  ػؿ  ،و جاىػدوف حػ  سػب ؿ اهللو تناصحوف  ،و تعاوف أحلادىا يه  ال  ل ،منيا الل ا ؿ
 ، ر ػػػلةوالذػػػلول ال ،وبإضػػػايتو والةفهػػػ  ينػػػو ت ػػػوف ال ػػػوالث العظ مػػػ  ،  ػػػل و ػػػ لوف  ػػػؿ ذػػػل

وت تفػػ  الفضػػا ؿ و يضػػـ  ،وتظيػػل الل ا ػػؿ وتنتذػػل ،وتقسػػو القهػػوب أو تمػػوت ،وتفتػػلؽ األمػػ 
 .(3٘ٔ)وال حػوؿ وال  ػوة إال بػاهلل" ،وىػ ا أمػل وا ػل حػ   ػؿ م ػاف ،و ظيل صوت البارػؿ ،الحؽ

ليمػا الػدول ال ب ػل حػ  الحفػاظ  نجد مف أ واؿ العهمان أف األمل بػالمعلوؼ والنيػ  يػف المن ػل
لمقاصػػد اإلسػػبلـ ال مسػػ  التػػ  نػػب  لمجتمػػل وأمنػػو حػػ  جم ػػل نػػواح  الح ػػاة الذػػامه يهػػ  ا

ال ب ػل حػػ  و م ػف إجمػاؿ ىػػ ا األرػل  يه يػا الذػلع وىػ  الػػد ف والػنف  والعقػؿ والعػػلن والمػاؿ
 :النواح  التال  

 َفلَميُّ اْلَفلِريَوْينِ   ػاؿ اهلل  .(8٘ٔ)تقو   اإل مػاف بػاهلل يػ  وجػؿ الحامػؿ يهػ  األمػف -ٔ
ْملُن َأَحإُّ ِباأْلَْمِن ِإْن ُكْنتُْم َتْعَمُموَن  الَِّذيَن َِمُنوا َوَللْم َيْمِبُسلوا ِإيَملاَنُنْم ِبُ ْملٍم ُأوَلِئلَك َلُنلُم اأْلَ 

ػػا َنَ َلػػْت َىػػِ ِه  ،َيػػْف َيْبػػِد الهجػػِو َلِضػػَ  الهجػػُو َيْنػػوُ  .(ٕٛ -ٔٛاألنعػػاـ:)َوُهللْم ُمْنتَللُدونَ  َ ػػاَؿ: َلمج
ـْ َ ْهِبُسػواالج ا َ ُ :  ـْ ِبُظْهػـٍ َذػؽج َ ِلػَؾ َيَهػ  َأْصػَحاِب النجِبػ    ِ  َف  َمُنػوا َوَلػ َوَ ػاُلوا:  ،ِإ َمػاَنُي

ـْ َنْفَسػػوَُ َحَقػػاَؿ َلُسػػوُؿ الهجػػِو  ـْ َ ْظِهػػ ِإنجَمػػا ُىػػَو َ َمػػا َ ػػاَؿ ُلْقَمػػاُف  ،َلػػْ َ  َ َمػػا َتُظن ػػوفَ : "َأ  َنػػا َلػػ
  .  ػػاؿ اهلل(1٘ٔ)(ٖٔلقمػػاف: )َج ُتْشللِرْك ِبالمَّللِا ِإنَّ الشّْللْرَك َلُ ْمللٌم َعِ لليمٌ َيللا ُبَنلليَّ اِلْبِنػػِو: 

 ََوَكلللاَن َحوِّلللا َعَمْيَنلللا َنْصلللُر اْلُملللْهِمِنين( : َوأَلَّلللِو اْسلللَتَواُموا َعَمللل     ػػػاؿ اهلل (.ٚٗالػػػلـو
 (.ٙٔالجف: )الطَِّريَوِة أَلَْسَوْيَناُهْم َماًء َ َدًقا

و صػفو اهلل  ل ح  األيـ األههب  قـو يه  م ػاـل األ ػبلؽ والفضػا ؿت و ف مجتم  -ٕ
للٍة ُأْخِرَجللْت ِلمنَّللاِس تَللْمُمُروَن ِبللاْلَمْعُروِل    ػػاؿ اهلل وجػػؿ بال  ل ػػ . يػػ  ُكْنللُتْم َخْيللَر ُأمَّ

ْيللرًا َلُنللْم ِمللْنُنُم َوَتْنَنللْوَن َعللِن اْلُمْنَكللِر َوُتْهِمُنللوَن ِبالمَّللِا َوَلللْو َِمللَن َأْهللُا اْلِكتَللاِب َلَكللاَن خَ 

                                                 
 .(ٕ٘٘/ ٕجبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌذىُ، الثٓ سجت اٌذٕجٍٟ، د األسٔوٚؽ ) (ٙ٘ٔ)

 .(ٔٙ/ ِ٘جّٛع فزبٜٚ اثٓ ثبص ) (3٘ٔ)

أثمش األِمش ثمبٌّؼشٚف ٚإٌٙممٟ ػمٓ إٌّىمش، ػجمذ اٌؼض٠ممض ثمٓ فٙمذ اٌجمٛ٘ش، سعممبٌخ ِبجغمز١ش، جبِؼمخ ٔمب٠ف ٌٍؼٍممَٛ  (8٘ٔ)

 ٔذاء اإل٠ّبْاأل١ِٕخ، اٌش٠بع، ِٛلغ 

 http://www.al-eman.com 

(ٔ٘1)  َٚ  َٓ ٠ ْشرَذِّ ُّ َٓ )طذ١خ اٌجخبسٞ، ِوزَبُة اْعزِزَبثَِخ اٌ ١ٌِ ِّٚ َ زَأ ُّ ب َجبَء فِٟ اٌ َِ ، ثَبُة  ُْ ِٙ لِزَبٌِ َٚ  َٓ َؼبِِٔذ٠ ُّ  .(8ٔ/ 1اٌ
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  مػا  صػؼ القػا م ف يه ػو بػالمفهحوف (.ٓٔٔ ؿ يمػلاف: )اْلُمْهِمُنوَن َوَأْكثَلُرُهُم اْلَفاِسلُوونَ 
لٌة َيللْدُعوَن ِإَلل  اْلَخْيللِر َوَيلْمُمُروَن ِبللاْلَمْعُروِل َوَيْنَنلْوَن َعللِن    ػاؿ اهلل َوْللَتُكْن ِمللْنُكْم ُأمَّ

 (.ٗٓٔ ؿ يملاف: )اْلُمْفِمُحونَ  اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهمُ 
ت ػػػو ف مجتمػػػل  حػػػالب المفسػػػد ف باسػػػـ الػػػد ف مػػػف انتذػػػال أح ػػػال الترػػػلؼ والتػػػ   -ٖ

 .  تضه ؿ أبنانه يف الرل ؽ المستق ـوتعمؿ يه  
األ ػػ  يهػػػ   ػػػد المفسػػػد ف مػػػف التػػػنر ل يهػػػ  المجتمػػػل بانتذػػػال الفسػػػاد اال تصػػػادي  -ٗ

. بػدل ؿ  صػ  دماتػوع   لاتػو وتػدن  مسػتوى  والت  وتعمؿ يه  تدم ل ممته اتو وض ا
َمرَػُؿ َ ػاَؿ: " َيػِف النجِبػ    ،حعف الن ْعَمػاَف ْبػَف َبِذػ ٍل َلِضػَ  الهجػُو َيْنُيَمػا. أصحاب السف ن 

ـْ َحَنَصػػاَب َبْعُضػػ ،َ َمرَػػِؿ َ ػػْوـٍ اْسػػَتَيُموا َيَهػػ  َسػػِف َن ٍ  ،الَقػػاِ ـِ َيَهػػ  ُحػػُدوِد الهجػػِو َوالَواِ ػػِل ِح َيػػا ُي
ـْ َأْسػػَفَهَيا وا َيَهػػ  َمػػْف  ،َأْيبَلَىػػا َوَبْعُضػػُي َحَ ػػاَف الجػػِ  َف ِحػػ  َأْسػػَفِهَيا ِإَ ا اْسػػتََقْوا ِمػػَف الَمػػاِن َمػػل 

ـْ ُنْ ِ  َمػْف َحْوَ َنػا ،َحْوَ ُيـْ  ـْ َوَمػا َأَلادُ  ،َحَقاُلوا: َلْو َأنجا َ َلْ َنا ِح  َنِص ِبَنا َ ْلً ا َوَل وا َحػِإْف َ ْتُلُ ػوُى
ـْ َنَجْوا ،َىَهُ وا َجِم ًعا ْف َأَ ُ وا َيَه  َأْ ِد ِي  .(ٓٙٔ)َوَنَجْوا َجِم ًعا" ،َواِ 

األلن ويػػػػف اتبػػػػاع  إ ا نجػػػػد ال ر ػػػػل مػػػػف ا  ػػػػات ال ل مػػػػ  التػػػػ  تنيػػػػ  يػػػػف الفسػػػػاد حػػػػ 
ُِ َبْعللَد ِإْصللاَلِحَنا َواْدُعللوَُ َخْوًفلل  :  ػػاؿ اهللالمفسػػد ف ح يػػا ا َوَطَمًعللا ِإنَّ َوَج ُتْفِسللُدوا ِفللي اأْلَْر

: "الرايػػػات ىػػػ(ٖٙٚٔ ػػاؿ السػػػعدي)ت  (.ٙ٘األيػػلاؼ: )َرْحَمللَت المَّلللِا َقِريللٌب ِملللَن اْلُمْحِسلللِنينَ 
 .(ٔٙٔ)"والمعاصػػ  تفسػػدىا ،وأحػػواؿ الػػدن ا وا  ػػلة ،واألل اؽ ،واأليمػػاؿ ،تصػػهف بيػػا األ ػػبلؽ

ُِ َبْعَد ِإْصاَلِحَنا ذَ    اؿ اهلل األيػلاؼ: )ِلُكْم َخْيلٌر َلُكلْم ِإْن ُكْنلُتْم ُملْهِمِنينَ َوَج ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْر
ىػ(: "واإِلصبلح ال ي  رهبو اهلل منا أف نسػتد مو أو نل  ػو إنمػا ٛٔٗٔ)ت   اؿ الذعلاوي (.٘ٛ

  ػاؿ اهلل. (ٕٙٔ) مػنيج  منػل اإِلحسػاد حػ  األلن"  تنت  بإ جاد مقومات الح اة يه  وجو جم ؿ
  ٌبُّْكْم َفَمْوُفوْا الكيا والميزان َوَج َتْبَخُسلوْا النلاس َأْشلَياَءُهْم َوَج ُتْفِسلُدوْا  َقْد َجآَءْتُكْم َبيَّْنة مّْن رَّ

اْخُمْفِنلي ِفلي َقلْوِمي َوَأْصلِمْخ َوَج َتتَِّبلْع    اؿ اهلل .(٘ٛاأليلاؼ: )  ِفي األُر َبْعَد ِإْصاَلِحَنا
 .(ٕٗٔاأليلاؼ: )َسِبيَا اْلُمْفِسِدينَ 

ظ يهػػ  المجتمػػل مػػف الجػػلا ـ الم تهفػػ  المجػػاؿ التػػ  تنذػػل الفسػػاد والعنػػؼ و واأل ى الحفػػا -٘
َفَمْوَج َكاَن ِمَن اْلُوُروِن ِمْن َقْبِمُكْم ُأولُلو َبِويَّلٍة َيْنَنلْوَن َعلِن اْلَفَسلاِد ِفلي    اؿ اهلل ب ف أحلاده .

لْن َأْنَجْيَنلا ِملْنُنْم َواتَّ  ُِ ِإجَّ َقِمياًل ِممَّ ىػود: )َبلَع الَّلِذيَن َ َمُملوا َملا أُْتِرفُلوا ِفيلِا َوَكلاُنوا ُمْجلِرِمينَ اأْلَْر
                                                 

(ٔٙٓ )( ِٗ َِ ف١ِ ااِلْعزَِٙب َٚ ِخ  َّ ًْ ٠ُْمَشُع فِٟ اٌمِْغ  .(1ٖٔ/ ٖأخشجٗ اٌجخبسٞ فٟ طذ١ذٗ، وزبة اٌششوخ، ثَبَة: َ٘

 .(1ٕٕرفغ١ش اٌغؼذٞ = ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ )ص: ( ٔٙٔ)

 .(3ٖٕٗ/ 3رفغ١ش اٌشؼشاٚٞ )( ٕٙٔ)
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 ،أف   ػوف حػ يـ بقا ػا مصػهحوف ،: ح  ى ا حث لي ه األمػ ىػ(ٖٙٚٔ اؿ السعدي )ت  (.ٙٔٔ
 ،و صػبلوف مػنيـ يهػ  األ ى ، ديوف مف ضؿ إل  اليدى ، ا موف بد ف اهلل ،لما أحسد النا 

 .(ٖٙٔ)الحال  أيه  حال   لهب ح يا اللاهبوف وى ه ،و بصلونيـ مف العم 
ح ػػث لػػـ  ،أف السػػ وت يػػف المن ػػل  جػػُل العصػػاة والفسػػق  يهػػ  اإل رػػال مػػف المعاصػػ  -ٙ

 ،و ضػعؼ أىػؿ ال  ػل يػف مقاومػ  أىػؿ الذػلّ  ، لديوا ينيا حت  ت ػوف ليػـ الذػو   والظيػول
 .(ٗٙٔ)ح  داد ب لؾ الذّل وتعظـ المص ب  الد ن   والدن و  

ل الح ومػات والبعػد يػف ال ػبلؼ مػل ذػعوبيا و عتبػل ىػ ا مػف أ بػل التػنر لات يهػ  استقلا -ٚ
  .  ػػػاؿ اهللواال تصػػػاد   والس اسػػػ   واألمن ػػػ  أمػػػف المجتمػػػل مػػػف جم ػػػل النػػػواح  االجتماي ػػػ 

 ََكللاَة َوَأَمللُروا ِبللاْلم للاَلَة َوِتَللُوا الزَّ ُِ َأَقللاُموا الصَّ ْعُروِل َوَنَنللْوا َعللِن الَّللِذيَن ِإْن َمكَّنَّللاُهْم ِفللي اأْلَْر
َوَعللَد المَّللُا الَّللِذيَن َِمُنللوا ِمللْنُكْم َوَعِممُللوا     ػػاؿ اهلل (.ٔٗالحػػج :)اْلُمْنَكللِر َوِلمَّللِا َعاِقَبللُة اأْلُُمللورِ 

ُِ َكَما اْسَتْخَمَل الَِّذيَن ِمْن َقلْبِمِنْم َوَلُيَمكّْلَننَّ لَ  اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّنْم ِفي اأْلَْر ُنلْم ِديلَنُنُم الَّلِذي الصَّ
َبْعللَد اْرَتَضل  َلُنلْم َوَلُيَبلدَّْلنَُّنْم ِمللْن َبْعلِد َخلْوِفِنْم َأْمًنللا َيْعُبلُدوَنِني َج ُيْشلِرُكوَن ِبلي َشللْيًئا َوَملْن َكَفلَر 

 (.٘٘النول: )َذِلَك َفُموَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُوونَ 
ىػ ه العقوبػات  ػػد ت ػوف حػ  المػػاؿ  :(٘ٙٔ)حػ  الػػدن ااألمػاف لهمجتمػل مػف العقوبػػات اللبان ػ   -ٛ

 يهػػػ  بعػػػن ح نتذػػػل الػػػبةن وال لاى ػػػ  و ػػػد ت ػػػوف بتسػػػه ر أبنػػػان المجتمػػػل بعضػػػيـ ،والػػػنف 
َوَضلَرَب   .  ػاؿ اهللاهلل يهػ يـ ح سػومونيـ سػون العػ ابأو بتسػه ر أيػدان  ،والعنؼ وال ػوؼ

َنا ِرْزُقَنا َرَ ًدا ِمْن ُكاّْ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَمْنُعِم المَِّا َفَمَذاَقَنلا المَُّا َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت ِِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْمِتي
 (.ٕٔٔالنحؿ: )المَُّا ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِل ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعونَ 

إال أف الق ػػاـ بػػاألمل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل  منػػل العػػ اب يػػف القػػا م ف بػػو بػػدل ؿ 
َممَّا َنُسوا َما ُذكّْلُروا ِبلِا َأْنَجْيَنلا الَّلِذيَن َيْنَنلْوَن َعلِن السُّلوِء َوَأَخلْذَنا الَّلِذيَن َ َمُملوا فَ     ػوؿ اهلل

وا  ا سػػ ت الجم ػػل يػػف المن ػػل الوا ػػل حػػ   (.٘ٙٔاأليػػلاؼ:)ِبَعللَذاٍب َبِئلليٍس ِبَمللا َكللاُنوا َيْفُسللُوونَ 
َواتَّوُللوا ِفْتَنللًة َج ُتِصلليَبنَّ الَّللِذيَن َ َمُمللوا   المجتمػػل حعند ػػ  العقوبػػ  تعػػـ الجم ػػل بػػدل ؿ  ػػوؿ اهلل

ًة َواْعَمُموا َأنَّ المََّا َشِديُد اْلِعَوابِ   .(ٕ٘األنفاؿ: )ِمْنُكْم َخاصَّ

                                                 
 .(1ٖٔرفغ١ش اٌغؼذٞ = ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ )ص:  (ٖٙٔ)

، 8ٓٔاٌمٛي اٌج١ٓ األظٙش فٟ اٌذػٛح إٌٝ هللا ٚاألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ػجمذ اٌؼض٠مض اٌشاجذمٟ )ص: ( ٗٙٔ)

 .ثزشل١ُ اٌشبٍِخ آ١ٌب(

جبِؼمخ  3ٕ٘سعمبٌخ ِبجغمز١ش، ص  ( أظش: أثش األِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش، ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ فٙذ اٌجمٛ٘ش،٘ٙٔ)

 ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ األ١ِٕخ، اٌش٠بع، ِٛلغ ٔذاء اإل٠ّبْ

 http://www.al-eman.com 
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 عػـ  ، اؿ ابف  ر ل ح  ذلح ا    : ح ل تعال  يبػاده المػ من ف حتنػ  أي: ا تبػالا ومحنػ 
ح ػث لػـ  ،بػؿ  عميمػا ،وال مػف باذػل الػ نبال   ػب بيػا أىػؿ المعاصػ   ،بيا المس ن وه ػله

حػػإف يقوبتػػو تعػػـ  ،: إ ا ظيػػل الظهػػـ حهػػـ  ة ػػلىػػػ(ٖٙٚٔو ػػاؿ السػػعدي )ت  .(ٙٙٔ)تػػدحل وتلحػػل
وأف ال  م نػوا  ،و مػل أىػؿ الذػل والفسػاد ،وتقػوى ىػ ه الفتنػ  بػالني  يػف المن ػل ،الفايؿ وه له

َ ػػاَؿ: َوالجػػِ ي  َيػػِف النجِبػػ    ،لَ َمػػافِ َيػػْف ُحَ ْ َفػػَ  ْبػػِف ا ."(3ٙٔ)مػػف المعاصػػ  والظهػػـ ميمػػا أم ػػف
ـْ ِيَقاًبػا ِمْنػُو َنْفِس  ِبَ ِدِه َلتَْنُمُلفج ِبالَمْعُلوِؼ َوَلتَْنَيُوفج َيػِف اْلُمْنَ ػِل َأْو َلُ وِذػَ فج الهجػُو َأْف َ ْبَعػَث َيَهػْ  ُ 

ـج َتْدُيوَنُو َحػبَل ُ ْسػَتَجاُب َلُ ػـْ  ػد  ِؽ لضػ  اهلل ينػو َأنجػُو َ ػاَؿ: َسػِمْعُت  وَيػْف َأِبػ  َبْ ػلٍ  .(8ٙٔ)«ُر الص 
ـُ الهجػػػُو  َلُسػػػوَؿ اهلِل  يُػػػ ـْ َ ْنُ ػػػُ وا َيَهػػػ  َ َدْ ػػػِو َأْوَذػػػَؾ َأْف َ ُعمج ـَ َحَهػػػ َ قُػػػوُؿ: ِإفج النجػػػاَ  ِإَ ا َلَأْوا الظجػػػاِل
متػػو اللاضػػ  ىػػػ(: " ػػد جعػػؿ اهلل حػػ  ح مػػو وح ٖٗ٘ت  ػػاؿ اْبػػف اْلعلِبػػ  ) .(1ٙٔ)ِبِعَقػػاٍب ِمْنػػوُ 

 .(3ٓٔ)حانتظـ ح  العقوب  ،بمن ل  العامؿ
استبانة لمعرفة مفنوم المجتمع للمر بالمعرول والنني عن  :الفصا الثالث

 .القتا باألمن اججتماعي ونتائجناالمنكر وع
 : اجستبانة

يػف أسػ ه  وتو  عيػا يهػ  ي نػ  يذػوا    حػ  المجتمػل  ٓٔتـ يمؿ اسػتبان  مػف  -ٔ
 .  االجتماي رل ؽ وسا ؿ التواصؿ 

 . مذال اً  ٘٘ٗذال  ف ح  االستبان  به  يدد الم -ٕ
 .  ن  يه  حسب أيه  معدؿ ح  ال اتم تـ تسج ؿ نتا ج االستبا -ٖ
 .  حه ؿ نتا ج االستبان تـ يمؿ جدوؿ لت -ٗ
مػف النتػا ج و لػؾ ألف اإلجابػ  يه ػو حػ  الةالػب تن  ػد  ٓٔتـ ح ؼ السػ اؿ ل ػـ  -٘

 إلجاب   لاىا المذالؾ ح  االستبان  . 
 
 
 

                                                 
 .(3ٖ/ ٗرفغ١ش اثٓ وث١ش، د عبِٟ عالِخ ) (ٙٙٔ)

 .(8ٖٔرفغ١ش اٌغؼذٞ = ر١غ١ش اٌىش٠ُ اٌشدّٓ )ص:  (3ٙٔ)

ْؼشُ ( 8ٙٔ) َّ ِش ثِبٌ ِْ ب َجبَء فِٟ األَ َِ َْٕىِش )أخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ، ثَبُة  ُّ ٌْ ِٓ ا ِٟ َػ ْٙ إٌَّ َٚ  ( ٚلبي: ٘زا دذ٠ث دغٓ.8ٖ/ ِٗٚف 

َْٕىمُش ) (1ٙٔ) ُّ ٌْ ُْ ٠َُغ١َِّش ا ب َجبَء فِٟ ُُٔضِٚي اٌَؼَزاِة إَِرا ٌَ َِ (: 3ٕ٘/ ٘( ٚلمبي اٌزشِمزٞ )3ٖ/ ٗأخشجٗ اٌزشِزٞ فٟ عٕٕٗ، ثَبُة 

َٓ َطِذ١َخ. ٚلبي األٌجبٟٔ: طذ١خ.  ََ٘زا َدِذ٠َث َدَغ

 .(1ٖٖ/ 3جٟ )رفغ١ش اٌمشؽ( 3ٓٔ)
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قتا باألمن استبانة لمعرفة مفنوم المجتمع للمر بالمعرول والنني عن المنكر وعال
 :اججتماعي وفإ التالي

 429ها تهمن بمهمية األمر بالمعرول والنني عن المنكر في المجتمع ؟  -1

 
 ا ترى أن حكم  األمر بالمعرول والنني عن المنكر في المجتمع هو :ه -2

انُسبة  421عذد أفراد انعيُة  األجٕبة
 انًئٕية

فمممشع وفب٠مممخ إرا لمممبَ ثمممٗ اٌمممجؼغ عممممؾ ػمممٓ 
 ا٢خش٠ٓ

1ٓ ٕٔ،ٗ 

فشع ػ١ٓ ػٍٝ وً ِغمٍُ ٚال ٠غممؾ إال ثؼمذَ 
 االعزطبػخ

ٕ٘8 ٙٔ،ٖ 

ومً إٔغمبْ دمش ثزظممشفبرٗ ٌٚم١ظ ألدمذ ػاللممخ 
 ذثأد

ٔٗ ٖ،ٖ 

٘ممممزا األِممممش ِممممٓ اخزظممممبص ١٘ئممممخ األِممممش 
 ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىش

ٕ٘ ٕٔ،ٗ 

 ٙ،ٔ 3 إجبثخ أخشٜ 
 

 النسبة المئوية 429عدد أفراد العينة األجوبة

 ٘،ٜٙ ٗٔٗ نعـ
 ٙ،ٕ ٔٔ ال

 ٜ،ٓ ٗ إجاب  أ لى
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 ها ترى أن مسهولية األمر بالمعرول والنني عن المنكر توع عم  ؟ -3

 انُسبة انًئٕية 427عذد أفراد انعيُة  األجٕبة
 8،1 8ٖ األعشح

 ٕ،ٓ ٔ اٌّذسعخ ٚاٌجبِؼخ
 ٘،ٓ ٕ ػٍّبء اٌذ٠ٓ

 ٕ،31 8ٖٖ عجك ج١ّغ ِب
١٘ئخ األِش ثمبٌّؼشٚف ٚإٌٙمٟ ػمٓ 

 إٌّىش
ٕٙ ٙ،ٔ 

 1،ٔ 8 ١ٌغذ ِغو١ٌٚخ أدذ
 ٕ،ٖ ٗٔ إجبثخ أخشٜ 
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 3٘ مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 ها ترى أن مجاا األمر بالمعرول والنني عن المنكر هو لمحفا  عم  ؟ -4
 النسب  الم و   ٖٓٗيدد أحلاد الع ن  األجوب 

 ٙ،٘ ٕٗ العق دة
 ٗ،ٔ ٙ العبادة

 ٙ،ٛ ٖٚ األ بلؽ والسهوؾ
 ٘،ٖٛ ٖٛ٘ سبؽ  ؿ ما

 ٚ،ٓ ٖ ل   لو مجاؿ ح   لؾ
 ٗ،ٓ ٕ إجاب  أ لى 

 

 
 ها ترى أن دور األمر بالمعرول والنني عن المنكر يكون ب ؟ -5

 انُسبة انًئٕية 424عذد أفراد انعيُة  األجٕبة
اٌشدع ثبٌمٛح إلٔٙبء ِظب٘ش إٌّىش فمٟ 

 اٌّجزّغ
ٗ3 ٔٔ،ٔ 

 ذغٓ ٚإْ ثمٟ إٌّىش ألٔٗ ِمبثبٌمٛي اٌ
 ػٍٝ اٌشعٛي إال اٌجالؽ

ٕ8ٔ ٙٙ،ٖ 

 3،1ٔ 3ٙ سفغ األِش ٌٍجٙبد اٌّخزظخ
 ٘،ٓ ٕ ١ٌظ ٌٗ دٚس ثّب ٠ذظً ثبٌّجزّغ

 ٕ،ٗ 8ٔ إجبثخ أخشٜ 
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 8٘ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 
 ها ترى أن األمر بالمعرول والنني عن المنكر منم لمحفا  عم  ؟ -6

 انُسبة انًئٕية 424عذد أفراد انعيُة  األجٕبة
 ٘،3ٕ 8ٔٔ اٌذ٠ٓ ٚاٌششع

 1،ٓ ٗ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ
 ٖ،8ٙ 1ٖٕ وال األِش٠ٓ اٌذ٠ٓ ٚاٌؼبداد

 ٖ،ٕ ٓٔ ١ٌظ ٌٗ دٚس ُِٙ فٟ رٌه
 1،ٓ ٗ إجبثخ أخشٜ 
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ها ترى أن مفنوم األمن اججتماعي  يحتوي عم  مواصد الشريعة الخمسلة :  -7
 ؟دين والنفس والعوا والماا والعُرحف  ال

 النسبة المئوية 429أفراد العينةعدد  األجوبة
 ٗ،ٜٚ ٛٔٗ نعـ
 ٖ،ٕ ٓٔ ال

 ٕ،ٓ ٔ إجاب  أ لى 

 
يحلاف  عمل  األملن اججتملاعي ألمر بالمعرول والنني علن المنكلر ها ترى أن ا -8

 في المجتمع ؟
 النسبة المئوية 426عدد أفراد العينة األجوبة

 ٕ،ٜٔ ٜٖٔ نعـ 
 ٜ،ٔ ٛ ال

 ٜ،ٗ ٕٔ ال يبل   لو ب لؾ 
 ٗ،ٔ ٙ إجاب  أ لى 
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 ٓٙ مجمة بحوث كمية اآلداب  

 
 

 من موومات األمن اججتماعي في المجتمع: -9
 النسبة المئوية 428عدد أفراد العينة  خيارات اإلجابة

 ٔ،ٙٔ ٜٙ األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل
 ٜ،٘ٔ ٛٙ الت اـ منيج الوسر   وااليتداؿ

 ٕ،٘ٙ ٜٕٚ  بل األمل ف
 ٛ،ٕ ٕٔ ال يبل   ليما باألمف االجتماي 

 ٓ ٓ إجاب  أ لى 
 

 
 



  األير ببنًعرٔف ٔانُٓي عٍ انًُكر ٔأثرِ عهى األيٍ االجتًبعي                                           
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 انخبتًــــــــــة: 
الحمد هلل جبل ويبل بما يهـ وأويػ  والصػبلة والسػبلـ يهػ  مػف اصػرف  ويهػ  مػف تبعػو 

حػػ  األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل وأرػػله يهػػ  األمػػف بعػػد دلاسػػ  متنن ػػ   ،حنػػاؿ الحسػػن 
 :إل  النتا ج التال     هصت مف  بلليا االجتماي

   منوف بنىم   األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل ح  المجتمل. حلاد أف معظـ األ -ٔ
األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل حػػ  المجتمػػل حػػلن يػػ ف يهػػ   ػػؿ مسػػهـ أف ح ػـػ  -ٕ

 .  لمس ول   المجتمع   سقر بعدـ االستراي  وى ا  ع   دول او  ،وحؽ الضوابر الذلي  
قػػل يهػػ  األسػػلة والمدلسػػ  والجامعػػ  أف مسػػ ول   األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل ت -ٖ

 .  المجتمل مف االنحلاحات الم تهف  ويهمان الد ف مما  عن  تضاحل الجيود لحما  
أف مجػػػاؿ األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف المن ػػػل ىػػػو لهحفػػػاظ يهػػػ  العق ػػػدة والعبػػػادة  -ٗ

 .  لسهوؾواأل بلؽ وا
ف بقػػ  المن ػػل أف دول األمػػل بػػالمعلوؼ والنيػػ  يػػف المن ػػل   ػػوف بػػالقوؿ الحسػػف وا   -٘

 يه  اللسوؿ إال الببلغ. ألنو ما
 أف األمل بالمعلوؼ والني  يف المن ل ميـ لهحفاظ يه   بل األمل ف الد ف والعادات.   -ٙ
  حاحظ يه  األمف االجتماي  ح  المجتمل. األمل بالمعلوؼ والني  يف المن لأف    -3
نيػػػ  يػػػف مػػػل بػػػالمعلوؼ والمػػػف مقومػػػات األمػػػف االجتمػػػاي  حػػػ  المجتمػػػل ىػػػو األ  -8

 الت اـ منيج الوسر   وااليتداؿ.المن ل و 
 :  انتٕصيبت

تع  ػػػ  ح ػػػلة أف األمػػػل بػػػالمعلوؼ والنيػػػ  يػػػف المن ػػػل مسػػػ ول   أحػػػلاد المجتمػػػل ح مػػػا  -ٔ
 .   نيـ وحؽ الضوابر الذلي  ب

تع    مبدأ االيتداؿ والوسر   ح  الد ف واالبتعاد يف اإلحلار ال ي  ػ دي إلػ  الةهػو  -ٕ
 .  ال ي   دي إل  الفساد أو التفل رح  الد ف 

 .  فع ؿ الل اب  ال ات   ح  المجتملت -ٖ
 .د وملا   األح ان والعمؿ التروي تفع ؿ دول المسج -ٗ
 .   تهف  ووسا ؿ التواصؿ االجتماي تفع ؿ دول اإليبلـ بوسا هو الم  -٘
 .   تجاىو لهحفاظ يه  أمف المجتملبنان حب الورف ح  الفلد وتفع ؿ المس ول -ٙ
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 ٕٙ مجمة بحوث كمية اآلداب  

Summary of the research 
God has described the nation of Muhammad peace be upon him on 

all other nations and remains this maturity as long as the nation is a 
prerequisite for this, namely, the promotion of Virtue and Prevention of 
Vice, which is so important to some scholars that it is the sixth pillar of 
Islam and it is a religious necessity , And does not imply, from this 
point of view emerged the idea of research (the promotion of Virtue and 
Prevention of Vice and its impact on social security) as follows: 

Chapter One: The Promotion of Virtue and the Prevention of Vice, 
its definition, its relation to the system of Hesba its evidence, its 
governance and its rules, and consists of four questions: 

The first topic: Defining the command of virtue and forbidding evil. 
The second topic: the relationship between the command of virtue 

and the prohibition of vice by the system of Hesba. 
The third topic: evidence of the command of good and forbidding 

evil from the book and Sunnah and consensus. 
The fourth topic: The rule and controls of the command of good 

and forbidding evil. 
Chapter Two: The Promotion of Virtue and the Prevention of Vice 

and its Relationship to Social Security, 
The first topic: the concept of social security. 
The second topic: the components of social security. 
The third topic: threats to social security. 
The fourth topic: the effect of the matter of good and forbidding 

evil in achieving social security. 
Chapter III: A questionnaire to identify the concept of society to 

enjoin good and prevent vice and its relation to social security and its 
consequences. 


