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 ترسيخ نعمة األمن 

 ن خالل  م
 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

 نظرة شرعية معاصرة 
 
 أعده

 أ.د. حممد سيد أمحد شحاته
 يث وعلومه  احلدأستاذ 

 كلية أصول الدين أسيوط
 جامعة األزهر 
 وجامعة اجملمعة
 كلية الرتبية الزلفي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 امللخص:
ال املنكر  :بحثعنوان  عن  والنهي  ابملعروف  نعمة    يفوأثره    األمر  ترسيخ 

 .نظرة شرعية معاصرة األمن
 

البحث: املنكر يف حت  موضوع  والنهي عن  األمن دور األمر ابملعروف  قق 
  .على الفرد واألمة ا أثرمهوبيات  ،واألمان

 
جعل هللا عز وجل خريية هذه األمة يف أمرها ابملعروف وهنيها عن   مقدمة:

وتوطيد األمن والسالم واالستقرار يف   ،حتقيق مصلحة العباداملنكر، ملا فيهما من  
 والعمل على محايته داخلياً من الفوضى واالضطراب . ،اجملتمع

 
اآلتيةالبحث  وجييب   التساؤالت  املقصود   :عن  أمهية   ؟ابألمنما  ما 

 ؟ وما سبل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلم ؟من األ
 

البحث: اجملتمع   أهداف  يف  األمن  حتقيق  سبل  وبيان  األمن،  أمهية  إبراز 
 املسلم، وآاثر إقامة احلدود يف استقرار اجملتمع، وبيان عواقب تضييع احلدود.

 
 استقرائي حتليلي. :البحث منهج 
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النتائج  املنكر  أن    :أهم  عن  والنهي  ابملعروف  للقضاء األمر  وسيلة  خري 
استقرار للمجتمع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  على اجلرمية واإلجرام، وأن يف  

 . وانتشار للطمأنينة 
 

التوصيات: املسلمني أبمور دينهم، عن طريق وسائل اإلعالم    أهم  توعية 
األمر ابملعروف والنهي عن املختلفة، ليحقق كل واحد منهم ما جيب يف حقه من  

 املنكر. 
 وضع موضوعات األمن ضمن املقررات الدراسية. 

 
 (النعماألمر ابملعروف، النهي عن املنكر،  –األمن ) :كلمات مفتاحية
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In the name of of Allah the Merciful 
Summary: 
search title: The role of enjoining good and forbidding evil in 

establishing the blessing of security. 
 
Research topic: The role of enjoining good and forbidding 

what is wrong in achieving security and safety, and explaining their 
impact on the individual and the nation. 

 
Introduction: Allah the Exalted, the Majestic, made this nation 

a charitable matter in its favor of virtue and forbidding what is evil, for 
what they achieve in the interests of the people, and to consolidate 
security, peace and stability in society, and work to protect it internally 
from chaos and turmoil 

. 
The research answers the following questions: What is 

meant by security? How important is security? What are the ways to 
achieve security in the Muslim community? 

 
Research objectives: highlighting the importance of security, 

explaining ways to achieve security in the Muslim community, the 
effects of establishing borders on the stability of society, and explaining 
the consequences of losing borders. 

Research methodology: Inductive, analytical. 
 
The most important results: that enjoining good and 

forbidding wrong is the best way to eliminate crime and criminality, 
and that in enjoining good and forbidding evil is stability for society and 
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spread of reassurance. 
 
The most important recommendations: To educate 

Muslims about the matters of their religion, through various media 
outlets, so that each one of them achieves what is necessary in their 
right to enjoin good and forbid evil. 

Putting security topics within the curricula. 
 

Keywords: (Security - Enjoining Good, Forbidding Evil, 
Blessings) 
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 مقدمة 
هلل   الظاملني،  احلمد  على  إال  عدوان  وال  للمتقني،  والعاقبة  العاملني،  رب 

  ، وأشهد أن نبينا حممًدا عبده ورسوله، وحده ال شريك له  وأشهد أن ال إله إال هللا
 أما بعد:
 

على   األمن ال ختفى  أمهية  لب،  كل  فإن  وتذي  احلياة،  تطيب    نهض فبه 
مبتغاه،  فمن  األمم،   إىل  أن يصل  استطاع  يف سربه  آمناً  مناه،  ابت  وعند وحيقق 
 ختتل احلياة، وتتوقف األمم عن ركب احلضارة.فقده 

 

، حىت اجملتمعحتقيقه وتوفريه للفرد و لذا تعمل الدول واجملتمعات كافة على  
أجل هذه  تسعد يف حياهتا،   والنهيالنعمة  لذا شرع هللا من  ابملعروف  عن   األمر 

و املنكر األمة  يجعل خري   ،  أبة  ابملعروفمقرونة  املنكر،    ،مرها  عن  والواقع وهنيها 
 حتقيق مصلحة العباد.و  ،منع الفسادأسباب واملشاهد يثبت أنه أحد 

 

 : ، وتساؤالتهمشكلة البحث
ابتعلللللللاد كثلللللللريين علللللللن امللللللللنه  اإلسلللللللالمي، وخلللللللوفهم ملللللللن تطبيلللللللق يف ظلللللللل 

، سللللللليأ  البحلللللللث نلللللللت  عنللللللله انتشلللللللار الفسلللللللاد والرذيللللللللةملللللللنه  األملللللللر ابملعلللللللروف 
  :التساؤالت اآلتيةعن لإلجابة 
 ؟أمهية األمر ابملعروف والنهي عن املنكركيف ميكن ترسيخ   -
 ما آاثر تغيري املنكر يف استقرار اجملتمع؟  -
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن االجتماعي، ما دور    -

 ؟واالقتصادي، والفكري، والسياسي
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 ؟ما عواقب تضييع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -
أمللللللللن األمللللللللر ابملعللللللللروف والنهللللللللي عللللللللن املنكللللللللر علللللللللى مللللللللا أثللللللللر حتقيللللللللق  -

 ؟اململكة العربية السعودية
 

 أهداف البحث:
  .األمر ابملعروف والنهي عن املنكرإبراز أمهية  -
 آاثر اآلمر ابملعروف والنهي عن املنكر على اجملتمعات.بيان  -
األمن  معرفة    - حتقيق  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  دور 

 االجتماعي، واالقتصادي، والفكري، والسياسي؟
 سبل حتقيق األمن يف اجملتمع املسلم.إظهار  -
 .يف استقرار اجملتمعاألمر ابملعروف والنهي عن املنكر آاثر رصد  -
 .تغيري املنكربيان عواقب تضييع  -
 على حتقيق األمن.تغيري املنكر توضيح أثر  -
 

 :البحثمنهج 
وأقوال  ؛  التحليلياملنه    النبوية،  واألحاديث  القرآنية  اآلايت  جبمع  فيقوم 

 .وينتقل من اجلزء إىل الكل، املناسبالعلماء مث وضعها يف قالبها 
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 خطة البحث:  
 البحث إن شاء هللا يف مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.  سينتظم 

املوضوع أمهية  ومنهجه،  املقدمة:  وأهدافه،  وتساؤالته،  البحث  ومشكلة   ،
 وخطته.

  .املبحث األول: تعريف ببعض مصطلحات البحث
 وحتته مطلبان: 

   . مفهوم األمن، وأمهيتهطلب األول: امل
 وحتته مخسة فروع: 

 الفرع األول: مفهوم األمن يف اللغة.
  .الفرع الثاين: مفهوم األمن يف االصطالح

   .ورود كلمة األمن يف القرآن الكرمي :الفرع الثالث
 . الفرع الرابع: ورود األمن يف السنة النبوية 

 الفرع اخلامس: أمهية األمن.
   . مفهوم املعروف واملنكرب الثاين: املطل 
 . فروعثالثة وحتته 

 .، والشرعمفهوم املعروف يف اللغة الفرع األول:
 . ، والشرعالفرع الثاين: مفهوم املنكر يف اللغة

 . شرًعا -األمر ابملعروف والنهي عن املنكر -الفرع الثالث: بيان معىن 
 . والسنة النبوية : األمر ابملعروف يف القرآن الكرمي املطلب الثالث
 وحتته فرعان:
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 . األمر ابملعروف يف القرآن الكرميالفرع األول: 
 . األمر ابملعروف يف السنة النبويةالفرع الثاين: 

الثاين:   استقرار  املبحث  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  آاثر 
   .اجملتمع، وحتقيق أمنه

 وحتته أربعة مطالب:  
دور   األول:  األمن املطلب  حتقيق  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر 

 االجتماعي. 
األمن  حتقيق  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  دور  الثاين:  املطلب 

 االقتصادي.
األمن   املطلب حتقيق  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  دور  الثالث: 

 الفكري.
عن   والنهي  ابملعروف  األمر  دور  الرابع:  األمن  املطلب  حتقيق  يف  املنكر 

 السياسي.
املنكر عن  والنهي  ابملعروف  األمر  تضييع  عواقب  الثالث:  ،  املبحث 

 ووسائل احملافظة عليه. 
 . وحتته مطلبان 
 .عواقب تضييع األمر ابملعروف والنهي عن املنكراملطلب األول: 

 األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. املطلب الثاين: وسائل احملافظة علي 
 خلامتة: أهم نتائ  البحث، وتوصياته.  ا
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 املبحث األول
 تعريف ببعض مصطلحات البحث

يف   الولوج  له،  املوضوع  تفصيالت  قبل  الشريفني  األصلني  أود وبيان 
 التعريف ببعض املصطلحات الواردة يف البحث.

 :ثالثة مطالبلذا سينتظم املبحث يف 
 املطلب األول  
 وحتته فروع ، مفهوم األمن، وأمهيته

 مفهوم األمن يف اللغة.الفرع األول: 
 عدة معان منها: والنون( ب  - وامليم -أت  مادة )اهلمز

أحدمها األمانة اليت    فاهلمزة وامليم والنون أصالن متقارابن:     .األمانة(  1)
 (1) هي ضد اخليانة.

فاألمن واآلمن: كصاحب ضد اخلوف، أَِمَن كفرح أمناً   .( عدم اخلوف2)
وأمري،   وأمنٌي كفرح  أَِمٌن  فهو  وأمنا ابلكسر،  وآمنة حمرَّكتني،  وأمناً  بفتحهما  وأماانً 

 (2) ورجٌل أَُمَنٌة كهمزة وحُيَرَّك أبمنه ُكّل أحد يف كل شيء" 
الطمأنينة3) واألَ   .(  القلب،  ُسُكِون  ُيْستَلْعَمَل يف  أن  واأَلمانُة األصُل  ماُن 

وعدم ،  مبعىن الصدق  ويعين  اخلوف،  وعدم  واالستقرار  الطمأنينة  يعين  فاألمن 
 . (3) اخليانة

 
 (. 1/133اللغة، ابن فارس، )( معجم مقاييس 1) 
 (. 4/1518لفريوز آابدي، )ا  ( القاموس احمليط،2) 
ينظر:  3)  منظور،  (  ابن  العرب،  احمليط13/21)لسان  القاموس  آابديا   ،(،  (،  1/1518)،  لفريوز 
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املعاين   هذه  اخلوف، وكل  ذهب  األمن  حتقق  فإذا  األمن،  من  مستفادة 
 وسادت الطمأنينة، وأدى الناس األمانة. 

  

 
 (. 90ص)  ، ألصفهاينا ،املفردات 
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 الفرع الثاين
 األمن يف االصطالحمفهوم  

املعىن االصطالحي عن   يبتعد  يكاد  اللغوي،  ال  املتقدمون  لذا  املعىن  عرفه 
، وهذا فيه معىن (1) "هو عدم توقع مكروه يف الزمان اآل "  :بقوهلمابصطالح عام  

 الطمأنينة واالستقرار. 
 عرف أبكثر من تعريف منها:  صطالح:االويف 
ابلقانون، سواء كان هذا  احلالة اليت تتوافر حني ال يقع يف البالد إخالل  "

اإلخالل جرمية يعاقب عليها، أو نشاطاً خطرياً يدعو إىل اختاذ تدابري الوقاية؛ ملنع 
 . (2) "هذا النشاط من أن يتحول إىل جرمية

" هو الطمأنينة املقابلة للخوف والفزع والروع يف    : وعرفه حممد عمارة بقوله
واجلماعة الفرد  العمران،  عامل  ومواطن  احلواضر  والطرق،  ويف  السبل  ويف  ،  ويف 
 .  (3) ويف الدنيا واآلخرة مجيعاً " ، العالقات واملعامالت 

أفراد   يشعر  أن  لديهم  األمن  و فمهوم  ابلطمأنينة،  ينعموا  اجملتمع  حبياة  أن 
 . كافية  اختاذ تدابري واقيةو  ،اليت هتددهم إجراءات تزيل األخطاروذلك بوضع طيبة، 

  

 
(، واملفردات يف غريب  55ص)التعريفات، اجلرجاين،  (، و 13/21)لسان العرب، ابن منظور،  ينظر:    (1) 

 ( . 90ص)  ،ألصفهاين ا ،القرآن 
الدول 2)  التعريفات: األمن اجلماعي  ينظر يف هذه  أمن  155ص)  ،نشأت اهلالل   ، (  (، دور األسرة يف 

 ( . 421ص)  ،اجملتمع، د.إدريس حامد 
 ( . 11( اإلسالم واألمن االجتماعي، عمارة، )ص3) 
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  ويف اصطالح الفقهاء:
مبا   األمن  الفقهاء  وقد عرف  الكويتية  هذا  الفقهية  املوسوعة  أن  "جاء يف 

ويتجه تفكريهم ،  األمن ما به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم
 . (1) "ع شأن جمتمعهم وينهض أبمتهمإىل ما يرف

فهذه التعاريف تدور يف فلك استتباب املعاين اللغوية من انتشار الطمأنينة،  
 وعدم اخلوف، وانتشار الفضائل.

  

 
 (. 6/271)  ، الكويت -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ، املوسوعة الفقهية الكويتية ( 1) 
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 الفرع الثالث
 ورود كلمة األمن يف القرآن الكري 

وال موضع،  أكثر من  يف القرآن الكرمي يف    اهتاومشتق  "األمن"كلمة  جاءت  
  ، اخلوفعدم  ، و والطمأنينة  ،املعىن الذي ذكره أهل اللغة كالسالمة تكاد خترج عن  

 وهذه بعض اآلايت:  
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  چ يقول هللا تعاىل:  

ې   ېى  ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 . [125البقرة:  ] چۇئ  ۆئ    ۆئ      ۈئ  
حيمل فيه سالح، وقد كانوا يف  من أن من العدو، و فالبيت احلرام آمن 

 . (1) "اجلاهلية يتخطف الناس من حوهلم، وهم آمنون ال يسبون
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  چ ويقول:  

ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ       

 .[97آل عمران: ]چۋ  
َومن دخله   بِِه:  أَرَاَد  َوقيل:  والغارة.  اِبْلَقْتِل  اْلكفَّار  َعن ختطف  اأْلَْمن  أَرَاَد 

 .(2)َكاَن آمنا يف اْلِقَياَمة من اْلَعَذاب 

 
   .( 413/ 1) فسري القرآن العظيم، ابن كثري، ت ( 1) 
   . (343/  1)  ،السمعاين ، تفسري القرآن ( 2) 
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چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ويقول:  

 . [99يوسف:  ]چڌ      ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
منا قال هلم قبل أن يدخلوها " ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنني " من اجلوع  إ

 .(1)ويقال من اخلوف
 فطلب األمن مطلوب عند دخول البالد، وعند اخلروج منها، 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ ويقول تعاىل:  

سبأ:  ]  چڑ   ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   
18].  

أو   َسُبع  أو  السفر من جوع أو عطش  آِمِننَي من خماوف  وهناراً  ليالً  أي: 
 (. 2)تعب. وكانوا يسريون أربعة أشهر يف أمان، فَبِطروا النِّعمة ومّلوها

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ ويقول:  

ڍ     ڌ  ڌ  ڎ     ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ

   [.40فصلت ]چڎ  
يقول تعاىل ذكره هلؤالء الذين يلحدون يف آايتنا اليوم يف الدنيا يوم القيامة 

الذي يلقى يف النار خري، أم الذي أي  يوم القيامة    عذاب النار، مث قال هللا: أفهذا
آمنا من عذاب هللا إلميانه ابهلل جل جالله؟ هذا الكافر، إنه إن آمن آبايت هللا،  

 
   . (210/ 2) ، السمرقنديحبر العلوم، ( 1) 
   . (496/ 3)  ، ابن اجلوزي،زاد املسري يف علم التفسري ( 2) 
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واتبع أمر هللا وهنيه، أمنه يوم القيامة مما حذره منه من عقابه إن ورد عليه يومئذ به  
 (.1)كافرا

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  چ ويقول:  

 . [4-3 قريش] چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ 
أي جعلهم حلرمة البيت مفضلني عند العرب أيمنون والناس خائفون، ولوال  

   .(2) فضل هللا تعاىل يف ذلك لكانوا مبدارج املخاوف
حصول  حول  تدور  أهنا  يرى  القرآن  يف  اللفظة  هذه  ورد  يف  الناظر  إن 

 . واالطمئنان  ،ضطراب عدم االو  ،األمن

  

 
   . (442/ 20)  ، الطربي،جامع البيان  (  1
   .( 526/ 5) ، ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( 2) 
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 الفرع الرابع 
 النبوية  األمن يف السنة لفظ ورود  

بل وجاء ما مينع ضده  ،  يف مواضع عدة  يف السنة النبويةلفظ األمن  جاء  
املسلمني، وه إخافة  أمهية    و وهو  يؤكد  اليت حييا    اجلماعةو اإلنسان  على  من  األما 

لذا  معها ِمْنُكْم "  :يقول    -  : جاءت يف مجلة من األحاديث منها،  َأْصَبَح  َمْن 
نْلَياُمَعاًًف يف َجَسِدِه،  َا ِحيَزْت َلُه الدُّ  .(1) " آِمًنا يف ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت يَلْوِمِه، َفَكَأمنَّ

فقد حاز    فهنا أثبت احلديث أن نعمة األمن من أجل النعم، بل من حازها
 متع الدنيا إذا انضم إليها العافية يف اجلسد، وقوت اليوم.

اللَُّهمَّ "ربه أن يؤمِّن روعاته، حيث كان يقول:    كان من دعاء النيب  لذا  
اْسرُتْ َعْورَاِ ، َوآِمْن َرْوَعاِ ، َواْحَفْظيِن ِمْن َبنْيِ يََديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن مَيِييِن، َوَعْن 

 .(2)"ِل، َوِمْن فَلْوِقي، َوأَُعوُذ ِبَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن حَتْيِت ِِشَا
وملا كانت نعمة األمن هبذه األمهية، كان على املسلم أن يلح على هللا يف 

 الدعاء ليمنحه نعمة األمن واألمان.

 
،  ابن ماجه و ، "حسن غريب "(ل وقال: 2346) رقم(  574/  4)  ، 34الزهد ابب  يف    ، ( أخرجه: الرتمذي 1) 

السلسلة  )"  حسن"(، وقال الشيخ األلباين:  4141)  رقم(  1387/  2)  ،ابب يف القناعة  ،الزهد  يف
 .  (2318رقم) ( 408/ 5)، الصحيحة

يف    ،ابن ماجه و (،  5076)رقم(  479/  4)  ،ابب ما يقول إذا أصبح  ،األدب يف    ،( أخرجه: أبو داود 2) 
أَْمَسى  ،الدعاء َوِإَذا  َأْصَبَح  ِإَذا  الرَُّجُل  بِِه  َيْدُعو  َما  وأمحد يف  (،  3871)رقم (  1273/  2)  ،اَبُب 

  ( 465صحيح األدب املفرد )ص:  "، ) صحيح "(. وقال األلباين:  4785)رقم (  403/  8املسند )
 (. 1200رقم)
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األمر  لذلك شرع    ؛فنعمة األمن من أهم النعم اليت أمنت هللا هبا على الناس
األمن،   نعمة  حتقيق  يتسىن  حتة  املنكر  عن  والنهي   ت عقوابالشرعت  و ابملعروف 

الناسواحلدود   دينهم  ، لتصون  عليهم   ، وعقوهلم  ،وأعراضهم  ،ونفوسهم  ،وحتفظ 
حياهتم مقومات  عليهم  لتحفظ  أي  إنسانيتهم،  وأمواهلم،  أمنهم، ،  ودعائم  وحلفظ 

فشرعت هذه العقوابت حسما ملادة  ،  وإبعاد شبح اجلرمية عنهم،  واستقرار حياهتم
وعلى املنه  السوي فإن    االستقامةليبقى العامل على  ،  و زجرا عن ارتكاهبا،  الفساد

 عدم إقامة العقوابت الزاجرة يف اجملتمع يؤدي إىل احنرافه واختالله. 
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 الفرع اخلامس 
 أمهية األمن 

النعم وأعظمها، فيشعر املرء من  األمن  تعد نعمة   ألمن خالهلا ابمن أجل 
هناك عدة أمور تظهر أمهية األمن ، ويتمكن من أداء وظائفه يف الكون، و السكينةو 

 منها: 
 مجيع اجملاالت.  حتقيق البناء والنهضة يف (  1)

هللا   أن  ترى  واألحاديث  اآلايت  تتبع  خالل  جانب األمن  ذكر  من  إىل 
قريش، بل قدمه على على أهل مكة كما يف سورة يف موضع االمتنان الغذاء، فقال 

  .الغذاء
تعاىل ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ   :فقال 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      

 . [112 :]النحل چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 ) بدونه  الطمأنينة  إذ ال حتصل  الطمأنينة؛  األمن على  قدم   ( وأشار  ،  فل 
  : إىل أمهية األمن، وأن املسلم مىت ظفر به فقد ظفر ابلدنيا كلها، فقال  النيب 

لَُه  " ِحيَزْت  َا  َفَكَأمنَّ يَلْوِمِه،  ُقوُت  ِعْنَدُه  ِسْرِبِه،  يف  آِمًنا  بََدنِِه،  يف  ُمَعاًًف  َأْصَبَح  َمْن 
نْلَيا  .  (1) "الدُّ

 
 

 (1 ( التوكل على هللا،  الزهد، ابب يف  الرتمذي، يف كتاب  أخرجه  رقم)574/  4(  أبو  2346(  وقال   ،)
الباب عن أيب  عيسى: هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث مروان بن معاوية، ويف  

 (. 4141( رقم) 1387/ 2الدرداء، وابن ماجه يف كتاب الزهد، ابب القناعة، )
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 .يعترب األمن مقصداً من مقاصد الشريعة( 2)
واملال  حصر   والنسل  والنفس  الدين  حفظ  يف  الضرورية  املقاصد  العلماء 

للمحافظة   الشريعة ُوضعت  امللل على أن  اتفقت األمة، بل سائر  والعقل، )ولقد 
بني األمن الرتابط  نصوص القرآن توضح  قد جاءت  و ،  (1) على الضرورات اخلمس(
عالقة ، غهناك  حبفظهااإلخالل  سببه  أن اضطراب األمن  تبني  وحفظ الضرورات، و 

واإلميان،   األمن  بني  أمنفقوية  آمن  إذا  منى،  اجملتمع  أمن  مع   ،وإذا  أفراده  فعاش 
 . األمن حياة طيبة
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     چ  :قال تعاىل

 [ .82 :]األنعام چڀ  ڀ  ڀ  
 ( صالح الدين والدنيا.3)

أمرها   وانتظام  الدنيا  املاوردي أبن صالح  منهاصرح  أشياء،  "بستة  أمٌن : 
به   الربيء، وأينس  فيه  وَيْسُكن  اهلمم،  فيه  وتنتشر  النفوس،  إليه  تطمئن   ... عام 

 . (2) "الضعيف؛ فليس خلائف راحة، وال حلاذر طمأنينة 
  :وذكر مخسة غري األمن

النلُُّفوَس َعْن  1) َيْصِرُف  َفِِلَنَُّه  اْلُمتلََّبُع  الدِّيُن  قَاِهٌر    )2، )َشَهَواهِتَا(  ُسْلطَاٌن 
ِخْصُب (  4، )( َعْدٌل َشاِمٌل يَْدُعو إىَل اأْلُْلَفةِ 3تَلَتأَلَُّف ِمْن َرْهَبِتِه اأْلَْهَواُء اْلُمْخَتِلَفُة )

ِبهِ  النلُُّفوُس  تَلتَِّسُع  ) َداٍر  َعْن 5،  اْلُعُمُر  يَلْقُصُر  َما  اْقِتَناِء  َعَلى  َعُث  يَلبلْ َفِسيٌح  أََمٌل   )
َعُث َعَلى اْقِتَناِء َما لَْيَس يُلَؤمَُّل يف َدرَِكِه حِبََياِة أَْراَببِِه. ا  ْسِتيَعاِبِه َويَلبلْ

 
 ( . 2/7)  ، لشاطيبا ، ( املوافقات1) 
 ( . 119ل  111)ص  ، ملاورديا ،( أدب الدنيا والدين 2) 
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الدين والدنيا يكون ابستقرار اجملتمع، فاخلائف ال تطيب حياته،   فصالح 
 وال يتمكن من العبادة. 

 .إن اختل األمن تسود الفوضى، وحيل اخلوف واالضطراب( 4)
تتغري القيم واألخالق، وتصبح األرض َمسَبعة أيكل فيها القوي  وبناء عليه  

الضعيف، وتصبح مقدرات اجملتمع أبيدي اجملرمني، وتتوقف عجلة التنمية، ويهاجر 
يف  يؤثر  األمن  اختالل  إن  بل  أمناً،  أكثر  جمتمعات  إىل  األموال  ورؤوس  الناس 

 . (1)عبادات الناس اليت هي الغاية من خلقهم
ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ ال هللا تعاىل:  ق

فاإلنسان إذا   [205البقرة:  ]   چڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
حق  يف  جرمية  يعترب  العمل  فهذا  والفساد  الشر  وجهته  وكانت  للعمل  انصرف 

 اجملتمع يعاقب عليها. 
فال ينعم اجملتمع يف ظل هذه الظروف ابسستقرار، بل يراقب فعل الفجار  

 الذين يهلكون احلرث والنسل، يف خوف وهلع وعدم أمان.
 .األمن ضرورة ملحة للمجتمع اإلسالمي( 5)
إىل    ابجملتمع  ويرتقي  أفراده  مجيع  اخلري  ويعم  الفرد  رفاهية  تتحقق  به  إذ 

ونوه عنه يف  ،  مصاف األمم املتحضرة ابلغاً  لذا جند أن اإلسالم قد أواله اهتماماً 
 تشريعاته . 

 
 (. 329)ص:   ،خلدون بن حممود بن نغوي احلقوي ، التوضيح الرشيد يف شرح التوحيد ( 1) 
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عليه    وحتث  تؤكد  املطهرة  السنة  و  الكتاب  من  النصوص  جاءت  لقد 
ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ    ٱ  ٻچ قال تعاىل:  ،  وأتمر به

 [. 82]األنعام:  چپ     ڀ  ڀ  ڀ  
عليه واحلث  به  األمر  على  تشريعاته  يف  اإلسالم  يكتف  وضع ،  ومل  بل 

به تعاىل،  عقوابت زاجره ملن خيل  ڇ  ڇ    چ   چ  چچ   :قال 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  

،  [33:  املائدة ]  چڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
إن إجياب العقوابت يف اإلسالم ملن ينتهك األمن يعترب محاية من حدوث الفوضى 

هاً من ممارسة أي  هلذا كانت معاقبة اجلاين رادعاً له وتنبي، واالضطراب يف اجملتمعات 
 جرمية . 

فمن مقاصد االلتزام ابإلسالم عقيدة وشريعة حتقيق األمن يف حياة الناس،  
ڤ  ڤ  چ  : وهذه منَّ هللا جل وعال هبا على عباده يف قوله تعاىل يف سورة النور

ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

ڈ  ژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک      ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ 

الَ كانت  النتيجة  ف  ، [55النور:  ]  چک  گ  گ  گ    )يَلْعُبُدوَنيِن 
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ًئا(]النور: َشيلْ يب  اليت 55ُيْشرُِكوَن  الشريعة  مقاصد  من  مقصد  األمن  حتقيق  إذن   ]
جاءت لتحقيق األمن، الذي ينت  عنه عبادة هللا جل وعال وحده ال شريك له،  

وانتشار اخلري واإلصالح ومناء وينت  عنه   الدعوة  وانتشار  املنكرات  وإزالة  اخلريات 
 . (1)األمة وقوة األمة وما أشبه ذلك 
إمنا أي  مثرة ونتيجة التعبد هلل سبحانه وتعاىل بتطبيق  ألن األمن يف اآلايت  

وحفظ الفطرة املصاحل وتكثريها، ودرء املفاسد وتقليلها،  الذي يراعي جلب  شرعه،  
 واألخالق، ورفع احلرج والتيسري، وحفظ نظام األمة.

  

 
(، إعانة  329)ص:    ، خلدون بن حممود بن نغوي احلقوي،  الرشيد يف شرح التوحيد ( ينظر: التوضيح  1) 

 (. 127/ 2)  ، صاحل بن فوزان،  املستفيد بشرح كتاب التوحيد
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 املطلب الثاين 
 مفهوم املعروف واملنكر 

 وحتته فروع:
  الفرع األول

 ، والشرعلغةيف الاملعروف مفهوم 
ْنَكر. والُعْرُف: ِضدُّ النُّْكر. يُلَقاُل: أَْواله ُعرفاً َأي َمْعروفاً. 

ُ
ْعُروف: ضدُّ امل

َ
امل

َما  اْسُم  ُهَو  َوِقيَل:  اجلُود،  ْعُروف: 
َ
وامل والُعْرُف  النُّكر.  ِخاَلُف  والَعارَِفُة:  ْعُروف 

َ
وامل

 (.  1تْبُذلُه وُتْسديه) 
ابن منظور: املعروف يف ) قال  احلديث، وهو اسم جامع   وقد تكرر ذكر 

لكل ما ُعرف من طاعة هللا والتقرب إليه واإلحسان إىل الناس، وكل ما ندب إليه  
 .  (2)  ( الشرع

أيب مجرة عن  ابن حجر  عرف  "  قال:   وذكر  ما  على  املعروف  اسم  يطلق 
 .   (3)  "أبدلة الشرع من أعمال الرب، سواء جرت به العادة أم ال

  املعروف يف الشرع:
أهله، ويدخل يف ذلك   به وميدحه ويثين على  الشرع وأيمر  يعرفه  ما  كل 

 .  (4) واإلميان به مجيع الطاعات، ويف مقدمتها توحيد هللا 
املعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعات هللا تعاىل، والتقرب إليه،  ف

 
 (.  239/  9)  ، ابن منظور،( لسان العرب 1) 
 .   (3/216)، وانظر النهاية يف غريب احلديث، البن األثري،  (240/ 9ابن منظور، )( لسان العرب، 2) 
 .   (448/ 10)( فتح الباري، البن حجر، 3) 
 .   (3/216)، وانظر النهاية يف غريب احلديث، البن األثري،  (240/ 9ابن منظور، )( لسان العرب، 4) 
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احملسنات  من  عنه  وهنى  الشرع  إليه  ندب  ما  وكل  الناس،  إىل  واإلحسان 
ال  رأوه  إذا  الناس  بني  معروف  أمر  أي:  الغالبة  الصفات  من  وهو  واملقبحات، 

الناس النصفة وحسن الصحبة مع األهل وغريهم من  ، واملنكر ينكرونه، واملعروف 
منبع   . (1) ضد ذلك مجيعه فهو  به،  وأمر  الشرع  عليه  فاملعروف هو كل خري دل 

 اخلري حبصل به التقرب إىل هللا ونفع املسلمني. 
 

  

 
   . ( 3208/ 8) ، علي القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( 1) 
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 الفرع الثاين  
 ، والشرعلغةيف الاملنكر مفهوم 

املنكر جاء يف مقابلة املعروف وقد اتفقت كلمة العلماء على أنه كل قبيح، 
 على النحو اال :لذا جاء معناه 

األثري: ابن  وحرمه   )  قال  الشرع  قبحه  ما  وهو كل  املعروف  ضد  واملنكر 
 .   (1)  ( وكرهه فهو منكر

يف احلديث، وهو ضد املعروف،    -اإلنكار واملنكر-وقال: وقد تكرر ذكر  
وكل ما قّبحه الشرع وحّرمه وكرهه فهو منكر، يقال: أنكر الشيء ينكره إنكارًا فهو  

و  اإلنكار،  ُمنِكر،  والنكري  مستنكر،  فهو  واستنكره  منكور،  فهو  ُنْكرًا  ينَكرُه  َنِكره 
 . (2)واإلنكار اجلحود، اهل

  واملنكر يف الشرع:
كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذمه ويذم أهله، ويدخل يف ذلك مجيع  

ابهلل   الشرك  مقدمتها  ويف  والبدع،  أو    املعاصي  ربوبيته  أو  وحدانيته  وإنكار 
 .   (3) أمسائه أو صفاته

 .(4) املنكر: ما ليس فيه رضا هللا من قول أو فعل، واملعروف ضده ف
تدو  أخرى  تعريفات  العلم  أهل  عرّفه  حول  وقد  وقبحه  ر  الشرع  أنكره  ما 

 .وكرهه وذمه
 

 .   5/115ية يف غريب احلديث، ( النها1) 
 (. نقاًل عن ))القول البني األظهر(( للشيخ عبدالعزيز الراجحي. 115/ 5( انظر )2) 
 .  ( 115/ 5ابن األثري )( النهاية يف غريب احلديث، 3) 
   . (234)ص:   ، اجلرجاين،التعريفات( 4) 
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 الثالثالفرع 
 بيان معىن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر شرًعا 

والنهي عن املنكر أبنه إرشاد اخللق إىل ما فيه رضا  عرف األمر ابملعروف  
 احلق، وحثهم عن االبتعاد عن مواطن الذنوب واآلاثم، لذا جاء يف تعريفهم اآل :

عن  "  اجلرجاين:قال   والنهي  املنجية  املراشد  إىل  اإلرشاد  ابملعروف  األمر 
اخلري  على  الداللة  ابملعروف  األمر  وقيل  الشريعة  يف  يالئم  ال  عما  الزجر  املنكر 

  ".والنهي عن املنكر املنع عن الشر
األمر ابملعروف أمر مبا يوافق الكتاب والسنة والنهي عن املنكر هني  "وقيل:  
   ".ه النفس والشهوةعما متيل إلي

العبد "وقيل:   أفعال  من  تعاىل  هللا  يرضي  ما  إىل  إشارة  ابملعروف  األمر 
والعفة وهو ما ال جيوز يف   ،وأقواله الشريعة  تنفر عنه  ما  تقبيح  املنكر  والنهي عن 

   (1) ا.هل"دين هللا تعاىل
النووي: " املنكر  قال  وقد تطابق على وجوب األمر ابملعروف والنهي عن 

 (. 2")الكتاب والسنة وإمجاع األمة وهو أيضا من النصيحة اليت هي الدين
املنكر   عن  والنهي  اخلري،  إىل  العباد  داللة  ابملعروف  الشرور  فاألمر  تقبيح 

 واآلاثم، وكل ما يصد عن هللا وعن شرعه. 
 

 
انظر  1)  اجلرجاين،  (  النعيم 54)صالتعريفات،  نضرة  من  ،  (، موسوعة  الشيخ/  عدد  املختصني إبشراف 

 . ( 526-3/525)  ،صاحل بن عبد هللا بن محيد 
   . (22/ 2)  بن احلجاج، النووي،  مسلمصحيح  شرح ( املنهاح 2) 
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   املطلب الثالث
 األمر ابملعروف يف القرآن الكري والسنة النبوية

على    لداليت تالقرآن الكرمي والسنة النبوية ذاخران ابآلايت واألحاديث  إن  
املنكروجوب   عن  والنهي  ابملعروف  و األمر  يف بيان  ،  واجملتمع  الفرد  صالح  أن 
 أذكر منهما:  تنفيذمها،

 الفرع األول 
 األمر ابملعروف يف القرآن الكري  

عدة   املنكر    قرآنية آايت  جاءت  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  أمهية  تبني 
 منها: 

الصالح  1) عالمات  من  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  جعل   )
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چفقال:  وأسبابه،  

   [.104آل عمران: ] چں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
فخريية األمة يف أمرها ابملعروف وهنيها عن املنكر، فهي أمة ال ترضى عن  

، وهذا من االبتعاد عن منه  هللااملخالفات، وأتخذ على يد من تسول له نفسه  
 .األمممعامل تفضيل األمة على سائر 

األمر ابملعروف والنهي  ( بني أن من الصفان املشرتكة بني عباده املؤمنني  2)
گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  چفقال:    ،عن املنكر

ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
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التوبة:  ]  چڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   
71] . 

فاملؤمنون يعاون بعضهم بعضاً على اخلري والطاعة، وكل واحد منهم أيخذ  
 بيد أخيه ويشد من أزره ويعينه على النجاة من عذاب هللا. 

تصوير بالغي للنفس اإلنسانية وهي حترك مشاعرها ابخلري واحلب وهو "
واإلخاء، وهي صدقة معنوية فرتفع البالء واحملنة والعذاب عن أخيه اإلنسان، وعن 

 (.1") اجملتمع املسلم؛ فيله  لسانه ابألمر ابملعروف، والنهي عن املنكر
السابقة  3) األمم  حلقت  اليت  اللعن  أسباب  من  أوضح  األمر  تركهم  ( 

ٹ  ڤ      ڤ  چ فقال سبحانه وتعاىل:  ابملعروف والنهي عن املنكر،  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڳ   ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ 

 . [80 -78املائدة: ] چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
" اآلية تصور  بعضهم  وهذه  ينهي  أي: ال  االشرتاك:  التفاعل مبعىن  ظاهره 

به وعدم النهي عنه واملعصية إذا   بعضاً، وذلك أهنم مجعوا بني فعل املنكر والتجاهر
فعلت وقّدرت على العبد ينبغي أن يسرتها، فإذا فعلت جهرة وتواطئوا على عدم 

 
   . (164)ص:   ، علي صبح،التصوير النبوي للقيم اخللقية والتشريعية يف احلديث الشريف( 1) 
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إنكارها أو ما يف معناها مما ذكر عن بين إسرائيل يف اخلري كان ذلك حتريضاً على 
 (. 1")فعلها وسبباً مثرياً إلفشائها

ٹ  چ ( بني عاقبة نسيان األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، فقال:  4)

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  

 .[165األعراف: ] چڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  
اب اختص  اآلية  هذه  هنى  ويف  من  من  لنجاة  أما  السوء،  فلم سكت  عن 

 هلل. فهو مستحق للعقاب والعياذ ابمن رضي يُذكر فيها شيء، و 
يف 5) الفالح  أسباب  من  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  جعل   )
ۉ   ې         ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ قال تعاىل:  ،  الدارين

ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  

  .[116هود: ] چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
غضب هللا  -عن اآلمر ابملعروف والنهي عن املنكر  –بسبب التقصري ف

وقد قلت عناية املسلمني به يف هذا  .. على اليهود وجعل منهم القردة واخلنازير
العصر، حىت ندر منهم اآلمر ابملعروف والناهي عن املنكر، جبنا من السطوة حينا،  

ا أن املودة  وحرصا على الدنيا أحياان، تركوه خوفا على الصداقة واملودة، ونسو 
توجب حقا وحرمة، وحقها النصح واهلداية إىل سواء السبيل، وحرمتها اإلنقاذ من 

 . (2") النار
 

   . (486/ 2)  ، ابن عالن،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني( 1) 
   .( 188/  1) سى الشني، و ، مفتح املنعم شرح صحيح مسلم( 2) 
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هذا غيض من فيض وإال فكل ما يرشد إىل جلب األمن ودفع اخلوف عن  
حيتاج   ه واستتبابالناس فهو داخل قطعاً يف مفهوم األمن، وال شك أن وجود األمن  

 ملعروف والنهي عن املنكر. إىل أمور من أمهها األمر اب
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 الفرع الثاين
 األمر ابملعروف يف السنة النبوية 

عن  والنهي  ابملعروف  األمر  أمهية  على  تدل  األحاديث  من  مجلة  هناك 
 املنكر واعتباره من أعلى درجات الرب، منها: 

َذرٍّ 1) َأيب  َعْن  النَّيبِّ  ،  (  قَالَ ،  َعِن  َعَلى  "  :أَنَُّه  ِمْن  ُيْصِبُح  ُساَلَمى  ُكلِّ 
وَُكلُّ ،  وَُكلُّ هَتِْليَلٍة َصَدَقةٌ ،  وَُكلُّ حَتِْميَدٍة َصَدَقةٌ ،  َفُكلُّ َتْسِبيَحٍة َصَدَقةٌ ،  َأَحدُِكْم َصَدَقةٌ 
َذِلَك َوجُيْزُِئ ِمْن  ،  َوهَنٌْي َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقةٌ ،  َوأَْمٌر اِبْلَمْعُروِف َصَدَقةٌ ،  َتْكِبريٍَة َصَدَقةٌ 

 .(1) "رَْكَعَتاِن يَلرَْكُعُهَما ِمَن الضَُّحى
من  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  أن  على  داللة  احلديث  ففي 

 الصدقات. 
ُمُروا اِبْلَمْعُروِف َواهْنَْوا  "   :يَلُقولُ   َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ    (2)

 .(2) "َتْدُعوا َفالَ ُيْسَتَجاَب َلُكمْ َعِن اْلُمْنَكِر قَلْبَل َأْن 
، وجل أمران أن أنمر ابملعروف، وننهى عن  -وهللا أعلم -واملعىن  أن: هللا عزَّ

انهي،   وال  آمر،  وال  واملنكرات،  املعاصي،  فيه  فتفشو  يوم،  أي   لئال  املنكر؛ 
فندعو هللا جل   ذلك،  برتك  واملصائب  والبالاي،  اآلفات،  علينا  فال وتتسلط  ذكره 

من  وجل  عز  ابهلل  ونستنصر  نعطى،  فال  ذلك،  ونسأله كشف  دعاء،  لنا  جييب 
 عدوان، وما حلَّ بنا، فال ينصران، وال يلتفت إلينا. 

ترك   من  والتنفري  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف،  ابألمر  احلث  جاء  وقد 

 
 (.  1618( رقم)158/ 2ابب فضل صالة الصبح، )كتاب الصالة، ( أخرجه مسلم،  1) 
 ( 5868)رقم  ( وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع 4004(، وابن ماجه )6/159(أخرجه أمحد )2) 
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حد  تبلغ  وأحاديث  احلكيم،  القرآن  من  آايت كثرية  يف  تركه  من  وهتديد  ذلك، 
 (.1) التواتر

النيب  و  اليمان: عن  لََتْأُمُرنَّ    عن حذيفة عن  بَِيِدِه  نَلْفِسي  "َوالَِّذي  قال: 
ِمْن  َعَذااًب  َعَلْيُكْم  َعَث  يَلبلْ َأْن   ُ اَّللَّ لَُيوِشَكنَّ  أَْو  اْلُمْنَكِر،  َعِن  َولَتَلنلَْهُونَّ  اِبْلَمْعُروِف، 

 . (2)ُكْم"ِعْنِدِه، مُثَّ لََتْدُعنَُّه، َفال ُيْسَتَجاُب لَ 
ابملعروف   األمر  الدعاء  قبول  أسباب  من  أن  يتضح  احلديث  هذا  ويف 

 والنهي عن املنكر، وأن تضييعهما من أسباب عدم استجابة الدعاء. 
إن أحد األمرين واقع إما األمر والنهي منكم، وإما إنزال العذاب "واملعىن:  

 (. 3") من ربكم، مث عدم استجابة الدعاء له يف دفعه عنكم
اخْلُْدرِىِّ    (3) َسِعيٍد  َأِِب  َرَأى   "يَلُقوُل    مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  قال:  َعْن  َمْن 

فَِإنْ  فَِبِلَسانِِه  َيْسَتِطْع  ملَْ  فَِإْن  بَِيِدِه  ُْه  فَلْليُلَغريِّ بَِيِدِه  َُه  يُلَغريِّ َأْن  فَاْسَتطَاَع  ُمْنَكرًا  مَلْ  ِمْنُكْم   
 . (4)   "َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلميَانِ 

من أستطاع تغيريه  وهنا أمر نبوي بتغيري املنكر على قدر الوسع والطاقة، ف
فليكره  يستطع  مل  فمن  اللسان،  وهو  ابألدىن  فليغري  يستطع  مل  ومن  فعل،  ابليد 

 املنكر بقبله. 

 
   . (173)ص:   ، املناوي،اإلحتافات السنية ابألحاديث القدسية( 1) 
 (2( املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  يف  جاء  ما  ابب  الفنت،  الرتمذي، كتاب  أخرجه   )4  /468  )

 .  " حديث حسن" (، و قال أبو عيسى: 2169رقم)
 . (3211/ 8)  ، القاري، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( 3) 
كتاب الصالة،    (، وابن ماجه،1140( رقم)349/  2(أخرجه أبو داود كتاب الصالة، ابب اخلطبة، )4) 

 (، وقال األلباين: صحيح.1275( رقم)325/ 2ابب صالة العيدين، ) 
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أَيُُّكْم حَيَْفُظ َحِديَث َرُسوِل   :فَلَقالَ   ،ُكنَّا ِعْنَد ُعَمرَ "  :( َعْن ُحَذيْلَفَة قَالَ 4)
َنِة َكَما قَالَ   هللِا    ؟ ِإنََّك جَلَرِيءٌ وََكْيَف قَاَل  "  :قَالَ   "، َأانَ "  :فَلُقْلتُ "  :قَالَ   :؟يف اْلِفتلْ
َنُة الرَُّجِل يف أَْهِلِه َوَمالِِه َونَلْفِسِه َوَوَلِدِه  "  :يَلُقولُ   مسَِْعُت َرُسوَل هللِا    :قُلْلتُ   :قَالَ  ِفتلْ

َياُم َوالصَّ  اَلُة َوالصََّدَقُة َواأَلْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالنلَّْهُى َعِن اْلُمْنَكِر فَلَقاَل َوَجارِِه ُيَكفِّرَُها الصِّ
َا أُرِيُد الَّيِت مَتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر قَالَ   :ُعَمرُ  َما َلَك َوهَلَا اَي    :فَلُقْلتُ   :لَْيَس َهَذا أُرِيُد ِإمنَّ

نَلَها اَبابً  َوبَليلْ َنَك  بَليلْ اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّ  ُمْغَلًقاأَِمرَي  يُلْفَتحُ   :قَالَ   ،  أَْم  اْلَباُب   :قَالَ ،  ؟أَفَلُيْكَسُر 
َهْل َكاَن    :فَلُقْلَنا حِلَُذيْلَفةَ   :قَالَ ؛  قُلْلُت الَ َبْل ُيْكَسُر قَاَل َذِلَك َأْحَرى َأْن الَ يُلْغَلَق أَبًَدا

اْلَبابُ  َمِن  يَلْعَلُم  ثْلُتُه َحِديثًا    :قَالَ   ؟،ُعَمُر  َلَة ِإيّنِ َحدَّ يَلْعَلُم َأنَّ ُدوَن َغٍد اللَّيلْ نَلَعْم َكَما 
َنا َأْن َنْسَأَل ُحَذيْلَفَة َمِن اْلَباُب فَلُقْلَنا ِلَمْسُروٍق َسْلُه َفَسأََلُه    :لَْيَس اِبأَلَغالِيِط. قَالَ  َفِهبلْ

 . (1)"فَلَقاَل ُعَمرُ 
و  ابملعروف  األمر  يكون  الفنت  زمان  مكفرات ففي  أحد  املنكر  عن  النهي 

 الذنوب.
النَِّبِّ    (5) َعِن  اخْلُْدرِىِّ  َسِعيٍد  َأِِب  ًِف  "  :قَالَ   َعْن  َواجْلُُلوَس  ُكْم  ِإايَّ
َرُسوَل اَّللَِّ َما لََنا بُدٌّ ِمْن جَمَاِلِسَنا نَلَتَحدَُّث ِفيَها. قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ . قَاُلوا اَي    "الطُّرُقَاتِ 
:  "قَاُلوا  .» َحقَُّه  الطَّرِيَق  فََأْعُطوا  اْلَمْجِلَس  ِإالَّ  ُتْم  أَبَليلْ َحقُّهُ   : فَِإَذا    : قَالَ   ؟،َوَما 
 . (2) "ْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالنلَّْهُى َعِن اْلُمْنَكرِ َغضُّ اْلَبَصِر وََكفُّ اأَلَذى َوَردُّ السَّاَلِم َواألَ "

وهنا أمر الشارع من جيلس يف الطريق أن حيرص على األمر ابملعروف ينهى  
 

 (1 ( اخلطيئة،  تكفر  الصدقة  ابب  الزكاة،  البخاري، كتاب  أخرجه  رقم)520/  2(  ومسلم،  1368(   ،)
َنِة الَّيِت مَتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر، )  (.  7371( رقم) 173/  8كتاب الفنت، اَبٌب يف اْلِفتلْ

(  870/  2ه البخاري، كتاب املظامل، ابب أفنية الدور واجللوس فيها واجللوس على الصعدات، ) ( أخرج2) 
 (. 5699( رقم)2/ 7(، مسلم، كتاب االستئذان، ابب حق الطريق، )2333رقم)
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 املنكر، فال يكتف مبشاهدته، بل عليه أن يكون إجيابياً يسعى لتغيري املنكر. 
عنهما 6) هللا  رضي  بشري  بن  النعمان  عن  النيب    :(  "َمَثُل :  قال  عن 

اْلَبْحِر،   َسِفيَنٍة يف  اْستَلَهُموا َعَلى  قَلْوٍم  ِفيَها، َكَمَثِل  َواْلُمْدِهِن  اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اَّللَِّ 
خَيُْرُجوَن   َأْسَفِلَها  يف  الَِّذيَن  وََكاَن  َأْسَفَلَها،  َوبَلْعُضُهْم  أَْعاَلَها  بَلْعُضُهْم  فََأَصاَب 

وَن َعَلى الَِّذيَن يف أَْعاَلَها، فَلَقاَل الَِّذيَن يف أَْعاَلَها: اَل نََدُعُكْم فَلَيْستَلُقوَن اْلَماَء َوَيُشقُّ 
َنا فَلتُلْؤُذواَن، فَلَقاَل الَِّذيَن يف َأْسَفِلَها: ِإْن َمنَلْعُتُمواَن فَلَتْحَنا اَباًب ِمْن َأْسَفِلَها،   مَتُرُّوَن َعَليلْ

يًعا "فَِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم َفَمنَلُعوهُ  يًعا، َوِإْن تَلرَُكوُهْم َهَلُكوا مجَِ  .  (1) ْم، جَنَْوا مجَِ
هللا  ف حدود  على  لالقائم  مثل  تعاىل  هذا  هللا  أوامر  مع  ال  لمستقيم  الذي 

ذلك الواقع فيها  ، و يتجاوز ما منع هللا تعاىل منه واآلمر ابملعروف الناهي عن املنكر
 . التارك للمعروف املرتكب للمنكر

عن فهذا   والنهي  ابملعروف  األمر  أمهية  على  يؤكد  مما  فيض  من  غيض 
 . ، وأنه أحد أركان حتقيق األمن واستتبابه داخل األوطاناملنكر

 
  

 
 (.  2361( رقم)882/ 2( أخرجه البخاري، كتاب الشركة، ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، )1) 
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املبحث الثاين  
املنكر  األمر ابملعروف والنهي عن آاثر 

  ، وحتقيق أمنهيف استقرار اجملتمع 
هلا   وصار  بالد  يف  الدعوة  متكنت  أنه كلما  )حبمد هللا(  الواقع  شهد  لقد 

واالستقرار،   األمن  نشرت  عليها  إن  سلطان  الضرورات مث  حلفظ  شرط  األمن 
الدين، والعقل، والنفس، والنسل، واملال،  الدين برعايتها وهي:  اليت جاء  اخلمس 

ا العربية  )اململكة  الدعوة  بالد  يف  األمن  عوامل  يف  وأكرب  التدين  غرس  لسعودية( 
قلوب الناس على هن  سليم، وتطبيق الشريعة، ال سيما احلدود، واألمر ابملعروف،  
مما هو من ركائز   ذلك  الشرعي، وحنو  ابلقضاء  العدل  وإقامة  املنكر،  والنهي عن 

   .(1) هذه الدعوة املباركة 
املستو و  على  آاثر  عدة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  لِلمر  أن  ى ال شك 

املطالب  االجتماعي واالقتصادي والسياسي والفكري بل والديين ميكن إمجاله يف 
اآلتية: 

(.  365)ص:   ، انصر العقل،هابية ( إسالمية ال و 1) 
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 املطلب األول  
 دور األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن االجتماعي 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وبني بني حتقيق  الصلة  إن االرتباط وثيق  
بوب   لذا  االجتماعي،  ابملعروف  األمن  األمر  أحاديث  على  حبان  ابن  اإلمام 

استحقاق القوم الذين ال أيمرون ابملعروف، وال ينهون  والنهي عن املنكر بقوله: " 
 .(1) "عن املنكر عن قدرة منهم عليه عموم العقاب من هللا جل وعال

عليه   وينعم  املهابة  مينحه هللا  الشعرية  هذه  بتحقيق  يقوم  الذي  اجملتمع  إن 
 ق، ويتمتع بنعمة األمن واالستقرار والرفاهية يف احلياة. ابلتوفي

ابتباع شريعة هللا    -عز وجل-إن هللا   املسلمني  كما يف    -عز وجل-أمر 
ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ  :-عز وجل-قول هللا  

 -عز وجل-وهللا  ،  [31]آل عمران:    چڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  يقول:

، [153]األنعام:    چڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
أمر ، وأن يسعى إىل  أوالً   وال شك أن املسلم جيب عليه أن يكون رقيبا على ذاته

املنكر عن  وهنيه  ابملعروف  جاء يف كتاب هللا  ،  غريه  مبا  ابلعمل  مأمور  عز -ألنه 
نبيه حممد    -وجل التزم    وسنة  املسلم  فإذا  اجملتمع  فإنك جتد يف  بذلك  املسلم 

احلقوق،   واحرتام  الدين،  فرائض  وإقامة  املعاملة،  يف  واألمانة  األقوال،  يف  اْلِعفََّة 
حيقق   الذي  هو  هذا  اجلرمية،  عن  واالمتناع  الفاحشة،  إىل -واستنكار  ابإلضافة 

 
 (.  536/ 1( صحيح ابن حبان )1) 
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الدين أوامر  تنفيذ  الذاتية يف  ا  -الرقابة  املسلمني على  لشرع، وحيقق انتظام أحوال 
إن هللا ليزع ابلسلطان ما  "يقول:    -رضي هللا عنه-صالحهم واستقامتهم، وعثمان  

، فاإلنسان إذا ضعفت نفسه فاحنرف عن جادة احلق والصواب (1) "ال يزع ابلقرآن
لِتُلَقوَِّمه مبوجب ما  واعوج عن طريق اجلادة الصحيحة، فإنه أت  الوالية السلطانية 

من إقامة احلدود والتعازير على   وسنة نبيه حممد    -عز وجل-جاء يف كتاب هللا  
 .. (2)ني اجلرائم املقررة يف الشرع، فتنتظم بذلك أحوال املسلم

الدول اليت يتحقق فيه األمر ابملعروف  وهذا بفضل هللا ما أنعم هللا به على  
بتطبيق  ينعمون  الذين  اإلسالم  أهل  لدى  مشاهد  واقع  وهذا  املنكر،  عن  والنهي 

 الشريعة.
بشر ابن  فال  "  :قال  مكة،  يف  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  وفشا 

يشرب التنباك يف أسواقها، وأمر سعود أن جيعل يف أسواقها من أيمرهم ابلصالة إذا 
 .(3) دخل الوقت، فكان إذا أذن، دار الرجال يف األسواق: الصالة ... الصالة
ستجاب  وال شك أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ينعم به اجملتمع وي

 ، وتكثر بركته، إذا إجابة الدعاء مع الطاعة أرجى لقبوهلا. ؤهادع
قَاَلْت: "َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اَّللَِّ   َعاِئَشَة،  َقْد  َعْن  أَنَُّه  َوْجِهِه  فَلَعَرْفُت يف   ،

يَلُقوُل:  َفَسِمْعُتُه  اجْلُْدرَاِن،  ِمَن  فَاْقرَتَْبُت  يَلَتَكلََّم،  َوملَْ  َخرََج،  مُثَّ  فَلتَلَوضََّأ،  َشْيٌء،  َحَفَزُه 
َل َأْن َتْدُعوين َفاَل "اَي أَيلَُّها النَّاُس ِإنَّ اَّللََّ يَلُقوُل ُمُروا اِبْلَمْعُروِف َواهْنَْوا َعِن اْلُمْنَكِر قَلبْ 

 
(، وجاء عن عمر كما يف  118/  1( ينظر: التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبدالرب، ) 1) 

 (  172/ 5اتريخ بغداد، اخلطيب، )
 (. 68) ص/  ،( أثر تطبيق احلدود يف اجملتمع، د. حسن الشاذل 2) 
 .  .(142)ص  ، عثمان بن عبد هللا ابن بشر ، عنوان اجملد اتريخ جند( 3) 
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 . (1)"أَْنُصرُُكمْ ُأِجيُبُكْم َوَتْسأَُلوَن َفاَل أُْعِطيُكْم َوَتْستَلْنِصُروين َفاَل 
، إذ تركها جيلب الشرور  وقد ثبت أن ترك هذه الشعرية يؤذن خبراب البالد

الفسق،  أهل  ويتسلط  اخلري،  فيه  فيقل  تناصح  بدون  اجملتمع  ويصري  واملعاصي، 
 كلمتهم.  وترتفع

، قَاَل: َسأَْلُت َأاَب ثَلْعَلَبَة اخْلَُشيِنَّ َعْن َهِذِه اآْليَِة:   ڦ  چ َعْن َأيب أَُميََّة الشَّْعَباينِّ

[ َكْيَف َنْصَنُع ِفيَها؟ فَلَقاَل  105]املائدة:    چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڇ  
هللِا   َرُسوَل  َسأَْلُت  َخِبريًا،  َها  َعنلْ َسأَْلَت  َلَقْد  َوهللِا  ثَلْعَلَبَة:  ائْلَتِمُروا    أَبُو   " قَاَل: 

ا، َوُدنْلَيا  اِبْلَمْعُروِف، َوتَلَناَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، َحىتَّ ِإَذا رَأَْيَت ُشحًّا ُمطَاًعا، َوَهَوًى ُمتلَّبَلعً 
ُمْؤثَلَرًة، َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذي َرْأٍي ِبرَأِْيِه، َورَأَْيَت أَْمرًا اَل يََداِن َلَك ِبِه فَلَعَلْيَك اِبخْلََواصِّ "  
مِ  ِفيِهنَّ  الصَّرْبُ  ًما  َأايَّ َورَاِئُكْم  ِمْن  فَِإنَّ  واْلَعَوامَّ،  َك  َوِإايَّ  " قَاَل:  أُرَاُه  اْلِفْراَييبُّ:  ْثُل قَاَل 

 . (2)  اْلَقْبِض َعَلى اجْلَْمِر، َولِْلَعاِمِل ِفيِهنَّ َأْجُر مَخِْسنَي َرُجاًل يَلْعَمُلوَن مبِْثِل َعَمِلِه "
املر   بينهم  ينعدم  يكاد  الذين  الزمان  آخر  أهل  أمر  يصور  احلديث  وهذا 
  ابملعروف والنهي عن املنكر، فينشأ الناشئ على املعصية، فتصري له عادة، وعندما 

 أيلف الناس املعاصي، يصري القابض على دينه كالغريب بينهم. 

 
ماجهأخرجه:  (  1)  الفنت،  ابن  كتاب  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر    ( 1327/  2)  ، ابب 

 .  ، وقال الشيخ شعيب: حسن لغريه(25255( رقم)42/149، ) يف املسند   أمحد(، و 4004رقم)
اأَلمْ ، كتاب املالحم،  داودأبو  (  2)  َوالنلَّْهىِ ابب  تفسري    ،الرتمذي(، و 4343رقم )   ( 215/  4)، ِر  كتاب 

كتاب    ،ابن ماجه و   ، " حسن غريب"(، وقال:  3058رقم)  ( 257/  5)القرآن، تفسري سورة املائدة،  
]املائدة:  الفنت،   أنفسكم{  عليكم  آمنوا  الذين  أيها  تعاىل: }اي  قوله    ( 1330/  2)،  [ 105ابب 
)  (، 4014رقم) للحاكم  الصحيحني  على  احلاكم  7912رقم) ( 358/ 4املستدرك  وصححه   ،)

 ووافقه الذهيب.  
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ابن عمرو رضي هللا عنهما، يف قوله عز وجل: ويؤيد ذلك أيضاً حديث  
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  چ 

[ قال: »إذا مل أيمروا ابملعروف ومل 82]النمل:    چگ          گ  گ  گ  ڳ  
 .(1) " ينهوا عن املنكر

والنهي عن  ابملعروف  األمر  واستقراره حتقيق  اجملتمع  أمن  دعائم  أهم  فمن 
احملرمات، املنكر على  الناس  يتجرأ  ال  للمجتمع، كذا  استقراراً  حيدث  أنه  ذلك   ،

  . ينة والطمأنينة، وينعم اجلميع ابألمن واألمانكفتسود الس 

 
 .  ، وسكت عنه احلاكم والذهيب (8493( رقم )4/532املستدرك على الصحيحني للحاكم )أخرجه ( 1) 
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 املطلب الثاين  
 حتقيق األمن االقتصاديدور األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف 

عدم    :منها،  هامة  اقتصاديةله آاثر  األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  إن  
انتشار اجلرائم، فمثالً لك أن تتخيل أن الناس يرون السارق يسرق وال يتحرك أحد 

 لتغيري هذا املنكر فهذا سيؤدي إىل إتالف أموال الناس. 
وجتعل إرادته    ، حوله من عاطل إىل عامل جمتهدي من السرقة سبل إن منعه  
 .(1) احملطمة إرادة بناءة 

قام أبو بكر رضي    :عن قيس، قالف  لذا جاء التحذير من ترك هذه الشعرية
چ هللا عنه فحمد هللا وأثىن عليه، مث قال: اي أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه اآلية:  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  

وإان مسعنا رسول هللا  ،  چچ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  
  ِبِعَقاِبِه  يقول: " إن ُ ُوا أَْوَشَك َأْن يَلُعمَُّهُم اَّللَّ    .(2) "النَّاَس ِإَذا رَأَُوا اْلُمْنَكَر فَلَلْم يُلَغريِّ

العقاب  نزل  بل  املنكر،  وقوع  بسبب  فقط  حيل  مل  العقاب  أن  واملالحظ 
بسبب ترك تغيري املنكر، أو إنكاره فاجملتمع الذي ال يتمعر وجهه عند رؤية املنكر،  

عن بل   يتناهى  ال  جمتمع  فهو  العقوبة،  تعجيل  يستحق  جمتمع  املنكرات،  أيلف 
 منكر فعله.

 
 (. 62) ص/  ، ( أثر تطبيق احلدود يف اجملتمع، د . حسن الشاذل1) 
ماجهأخرجه  (  2)  الفنت،  ابن  كتاب  املنكراب،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر     ( 1327/  2)  ، ب 

 .  ، وقال الشيخ شعيب: صحيح(1/178، ) يف املسند   أمحدو  (، 4005رقم)
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ِقيَل اَي َرُسوَل   :َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَالَ ، فوترك األمر ابملعروف نذير شؤوم
 ِفيُكْم ِمْثُل َما ِإَذا َظَهرَ "  :قَالَ   ؟اَّللَِّ َمىَت نَدَُع االْئِتَماِر اِبْلَمْعُروِف َوالنلَّْهِي َعِن اْلُمْنَكرِ 
َواْلُمْلُك يف صغاركم َواْلعلم يف   ،َظَهَر يف َبيِن ِإْسرَائِيَل ِإَذا َكاَنِت اْلَفاِحَشُة يف ِكَبارُِكمْ 

 . (1)"رذالكم
ومما يدل على فكأن ترك األمر ابملعروف والنهي أي  أن تنتشر الفواحش،  

أن األمر ابملعروف والنهي عن املنكر له أبلغ األثر يف االزدهار االقتصادي ما جاء 
لَُيوِشَكنَّ ،  : "َوالَِّذي نَلْفِسي بَِيِدهِ قَاَل َرُسوُل هللِا  قال:     أيب هريرةيف حديث  

َمْرمَيَ   اْبُن  ِفيُكْم  يَلْنزَِل  ُمْقِسطًا  َأْن  الصَّلِ ،  َحَكًما  اخْلِْنزِيرَ ،  يبَ فَلَيْكِسَر  ،  َويَلْقُتَل 
 .  (2) َويَِفيُض اْلَماُل َحىتَّ الَ يَلْقبَلَلُه َأَحٌد".، َوَيَضَع اجْلِْزيَةَ 

يراقبون األشرار والدعار واللصوص، ويطلبوهنم  الوظيفة  فمن يقومون هبذه 
يقدم على  أو  على غريه،  يرتكب عدواانً  يد كل من  يف مظاهنم، وأيخذون على 

 .شأنه إاثرة الناس وهتيي  الفتنة عمل من 
القاعدة الرابعة من القواعد اليت تصلح هبا الدنيا: أمن عام "قال املاوردي:  

تطمئن إليه النفوس، وتنتشر فيه اهلمم، ويسكن إليه الربيء، وأينس به الضعيف،  

 
الفنت،  (  1)  ماجه، كتاب  ابن  تعاىل:  أخرجه  قوله  أنفسكم)ابب  عليكم  آمنوا  الذين  أيها  ]املائدة:    (اي 

، وقال الشيخ  ( 12943( رقم)20/273) يف املسند،  أمحد و  (، 4015رقم)  ( 1331/  2) ،  [105
   شعيب: سنده قوي. 

(، ومسلم، كتاب اإلميان،  2109( رقم)774/  2( أخرجه البخاري، كتاب البيوع، ابب قتل اخلنزير، )2) 
 (. 306(رقم )93/ 1ابب نزول عيسى ابن مرمي، )
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أهنأ   األمن  احلكماء:  بعض  قال  وقد  طمأنينة،  حلاذر  وال  راحة،  خلائف  فليس 
  )1(."أقوى جيش عيش، والعدل

يف حديث السفينة هذا الواجب التكافلي بني الفرد    وقد مثَّل الرسول  
فقال   متثيل،  أروع  املنكر  والرتمذي    -واجلماعة ابلنهي عن  البخاري   -فيما رواه 

َمَثُل اْلَقائِِم َعَلى ُحُدوِد اَّللَِّ َواْلَواِقِع ِفيَها  "  :قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  عن النعمان بن بشري:  
َلى َسِفيَنٍة فََأَصاَب بَلْعُضُهْم أَْعاَلَها َوَأَصاَب بَلْعُضُهْم َأْسَفَلَها  َكَمَثِل قَلْوٍم اْستَلَهُموا عَ 

َفَكاَن الَِّذى ًِف َأْسَفِلَها ِإَذا اْستَلَقْوا ِمَن اْلَماِء َفَمرُّوا َعَلى َمْن فَلْوقَلُهْم آَذوُهْم فَلَقاُلوا َلْو  
مِ  َنا  فَاْستَلَقيلْ َخْرقًا  َنِصيِبَنا  ًِف  َخَرقْلَنا  أَرَاُدوا َأانَّ  َوَما  تَلرَُكوُهْم  فَِإْن  فَلْوقَلَنا  َمْن  نُلْؤِذ  َوملَْ  ْنُه 

يًعا يًعا َوِإْن َأَخُذوا َعَلى أَْيِديِهْم جَنَْوا مجَِ  . (2) "َهَلُكوا مجَِ
البيع، وحرم الراب، منع الغش، وقد   ومن دواعي حفظ األمن أن هللا أحل 

َوَشاهِ  الّراَِب  البخاري بقوله: "اَبُب آِكِل  تَلَعاىَل:  بوب  َوقَلْولِِه  ٱ  چ ِدِه وََكاتِِبِه 

ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  

 .(3)[275]البقرة:  چچ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  

 
 (. 247ص ، املاوردي، )( أدب الدنيا والدين 1) 
 (.  2361( رقم)882/ 2اب الشركة، ابب هل يقرع يف القسمة واالستهام فيه، )( أخرجه البخاري، كت2) 
   . )59 /3( صحيح البخاري) 3) 
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ومنع من الغش الذي قد يتسبب يف زعزعة أمن الناس، فَعْن َأيب ُهَريْلَرَة َأنَّ 
فَلَقاَل:   َرُسوَل هللِا   بَلَلاًل  َأَصاِبُعُه  فَلَناَلْت  ِفيَها،  يََدُه  فََأْدَخَل  ُصرْبَِة طََعاٍم  َعَلى  َمرَّ 

الطََّعاِم؟" َصاِحَب  اَي  َهَذا  ايَ   :قَالَ   "،َما  السََّماءُ  قَاَل:    َأَصابَلْتُه  هللِا،  أََفاَل  "َرُسوَل 
 .(1) "َجَعْلَتُه فَلْوَق الطََّعاِم َكْي يَلرَاُه النَّاُس، َمْن َغشَّ فَلَلْيَس ِمينِّ 

املنكر   عن  والنهي  ابملعروف  األمر  االقتصادي فدور  االستقرار  حتقيق  يف 
 . ، إذ مينع من الغش، واالحتكار، وأكل أموال الناس ابلباطلظاهر بني

  

 
 (.  99/  1: "َمْن َغشََّنا فَلَلْيَس ِمنَّا" )( أخرجه: مسلم، كتاب اإلميان، اَبُب قْوِل النَّيبِّ  1) 
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 املطلب الثالث 
 دور األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن الفكري  

ال شك أن إنكار املنكر إذا رآه الشخص سواء كان قوالً أم فعالً له أبلغ 
األثر يف حتقيق هذا اجلانب، وهذه حرية يف إنكار املنكر خصوصاً إذا رآه أو علم 

 به. 
النيب   عن  شهاب  بن  طارق  حديث  ُمْنَكرًا  ففي  ِمْنُكْم  رََأى  "َمْن   :

َوَذاَك   فَلْليُلْنِكْرُه بَِيِدِه، َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَلْليُلْنِكْرُه بِِلَسانِِه، َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَلْليُلْنِكْرُه ِبَقْلِبِه،
ميَاِن()   (. 1َأْضَعُف اإْلِ

ملعروف والنهي عن املنكر: أن يكون اآلمر  من القواعد العامة يف األمر ابو 
ابملعروف الناهي عن املنكر عاملا مبا أيمر به ومبا ينهى عنه،.. يعلم ما هو املنهي  
عنه شرعا حىت ينهى عنه، ويعلم ما هو املأمور به شرعا حىت أيمر الناس به، فإنه  

مب أيمر  قد  ألنه  نفعه،  من  أكثر  يكون  ضرره  فإن  علم  بغري  وهنى  أمر  ليس إن  ا 
ال   وهو  احلالل  وحيرم  احلرام  حيلل  وقد  مشروعا  كان  عما  وينهى  مبشروع، 

 .   (2) يعلم
واألولوايت   املآالت  بفقه  عاملاً  الناهي  اآلمر  يكون  عندما  ذلك  ويتحقق 

 ؟ واملوزاانت، يعرف مىت يقدم ومىت حيجم
رمحه هللا    -بوب اإلمام البخاري  لذا  لكن ليس كل شخص يصلح للنصح  

 
 (.  86( ح)50/ 1)   ( أخرجه: مسلم يف كتاب اإلميان ابب النهي عن املنكر من اإلميان1) 
 .   2/328( انظر حماضرات يف العقيدة والدعوة، للدكتور صاحل الفوزان،  2) 
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 .   (1) ابب العلم قبل القول والعمل( )  بقوله: -
عند حديثه عن شروط األمر    -رمحه هللا    -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

وال يكون عمله صاحلا إن مل يكن بعلم وفقه.. وهذا ظاهر فإن العمل إن  " والنهي:
ية  مل يكن بعلم كان جهاًل وضالال، واتباعا للهوى وهذا هو الفرق بني أهل اجلاهل 

وأهل اإلسالم فال بد من العلم ابملعروف واملنكر والتمييز بينهما، وال بد من العلم 
 .   ( 2) "حبال املأمور وحال املنهي

مرفوًعا  ورووه  السلف  بعض  األثر عن  وهذا كما جاء يف  يقول:  وأضاف 
ال أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر إال من كان  " ذكره القاضي أبو يعلى يف املعتمد

ينهى  فقي فيما  رفيقا  به،  أيمر  فيما  رفيًقا  عنه،  ينهى  فيما  فقيها  به،  أيمر  فيما  ها 
 .  (3)  "عنه، حليما فيما أيمر به، حليما فيما ينهى عنه 

ومن األمن الفكري اختيار موضوع احلديث الذي سيتلقاه السامع، فليس  
أن   املنكر  والنهي عن  األمر ابملعروف  لذا من  يقال،  ما  كل شخص يصلح معه 
ينبه األشخاص يف وسائل اإلعلالم على اختيار ما يتناسب مع الناس، وال يؤدي  

 إىل إحداث خلل يف اجملتمع، ويف أفكاره.

اَل َعللللللللّي: ينبغلللللللي أن ف متنلللللللع كلللللللل فكلللللللرة تتعلللللللارض ملللللللع تعلللللللاليم اللللللللدين قلللللللَ
 .(4)"حدثوا النَّاس مبَا يْعرُفوَن أحتبون َأن يكذب هللا َوَرُسوله؟"

 
 ابب العلم قبل القول والعمل.  ،  ( 37/ 1( صحيح البخاري )1) 
 . (229/ 2( االستقامة )2) 
 . (137/ 28( جمموع الفتاوى )3) 
/  1( أخرجه: البخاري معلقاً كتاب العلم ابب من خص ابلعلم قوما دون قوم كراهية أن ال يفهموا )4) 

 (.  127( ح)59
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ة د اْلَعامللللللللَّ ي َأن يللللللللذكر ِعنللللللللْ َبغللللللللِ ابه اَل يَلنلْ ، (1)َوِفيلللللللله َدلِيللللللللل علللللللللى َأن اْلُمَتشللللللللَ
امع مللللللا اَل يفهملللللُه يْعَتقلللللد اسلللللتحالته جهلللللال فلللللَ  وِدِه وذللللللك أِلَن السلللللَّ اَل يصلللللدق ِبُوجلللللُ

 .(2)فَيْلزم التَّْكِذيب
حللللللديثا ال  مللللللا أنللللللت مبحللللللدث قومللللللاً " :قللللللال،  بللللللن مسللللللعودعبللللللدهللاوعللللللن 

 .(3)"تبلغه عقوهلم، إال كان لبعضهم فتنة
فأنللللت تللللرى أنلللله ال ينبغللللي أن تقللللال كللللل فكللللرة تطللللرأ علللللى اإلنسللللان حللللىت 

 العقول يف الفهم. ت لتفاواتحتدث فتنة، وذلك نظراً  ال
 

  

 
 (.  205/ 2)  ، العيين، ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري1) 
 (.  495/ 1)، املناوي،  ( التيسري بشرح اجلامع الصغري 2) 
 (.  15)رقم( 9/ 1مسع )  ( أخرجه: مسلم يف املقدمة النهي عن احلديث بكل ما3) 
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 املطلب الرابع 
 دور األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن السياسي 

يظهر دور األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف حتقيق األمن السياسي من  
ڇ  ڇ  ڇ     چ  چ  چ  چڇچ     سبحانه:   هللا   خالل قول

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  

]احل :   چڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڳ  
40 - 41. ] 

األمر  خالل  من  يكون  ومتكينهم  األمم  نصر  أن  نرى  اآلية  خالل  فمن 
ابملعروف   األمر  أحاديث  على  حبان  ابن  بوب  لذا  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف 

النصرة والنهي عن املنكر بقوله:   ذكر اإلخبار عما جيب على املرء من استحالل 
 .(1) على أعداء هللا الكفرة، ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف دار اإلسالم

أقاموا حدود هللا  سبحانه  وعد  فقد   إذا  للمسلمني   -عز وجل-ابلتمكني 
ف والتعزيرات  احلدود  إقامة  ذلك  ومن  العبادة،  وعبدوه حق  شريعته  فيها  وأَْعَلوا  إن 

متكني لِلمة واستمرار لدوام ِعزِّها ونصرهتا، فهل يسمع املسلمون هذا؟ هل يسمع 
مجيع   يف  اإلسالم  شريعة  حتكيم  وتركوا  والصواب،  احلق  جادة  عن  احنرفوا  الذين 
شئون احلياة، ومن ذلك اجلناايت، فال يقيمون حدوًدا وال تعزيرات، فتسمع أبهنم 

ختلفها، وأن العزة لِلمة والتمكني هلا إمنا هو ابألخذ شاركوا يف احنطاط األمة، ويف  

 
 (.  1/526( صحيح ابن حبان )1) 
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نبيه حممد    -عز وجل-بكتاب هللا   اإلسالم يف كل وبسنة  وبتحكيم شريعة   ،
 ؟شأن من شئوهنم، ويف كل حال من أحواهلم

وجنا  أفلح  املنكر  عن  وينهى  ابملعروف  أيمر  من  اختذ  إذا  العادل  واإلمام 
، َعِن النَّيبِّ  كما يف حديث  دولته من عوامل السقوط،  ب  َعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ

قَاَل: " َما بَلَعَث هللاُ ِمْن َنيبٍّ َواَل اْسَتْخَلَف ِمْن َخِليَفٍة ِإالَّ َكاَنْت َلُه ِبطَانَلَتاِن: ِبطَانٌَة  
ٌة أَتُْمرُُه اِبلسُّوِء َوحَتُضُُّه َعَلْيِه، فَاْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَمُه  أَتُْمرُُه اِبخلَْرْيِ َوحَتُضُُّه َعَلْيِه، َوِبطَانَ 

 . (1) هللاُ "  
"ِإنَُّكْم َمْنُصوُروَن    :يقول  مسعت رسول هللا    : بن مسعود قالعبدهللاعن  و 

َوْليَلْنَه   ْعُروِف 
َ
اِبمل َوْلَيْأُمْر  اَّللََّ  فَلْليَلتَِّق  ِمْنُكْم  َذِلَك  أَْدَرَك  َفَمْن  َلُكْم،  َوَمْفُتوٌح  َوُمِصيُبوَن 

ًدا فَلْليَلتَلبَلوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر" ُْنَكِر، َوَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمتَلَعمِّ
 . (2) َعِن امل

إن املسلمني إذا أقاموا شريعة هللا كان ذلك خريًا هلم يف دينهم ويف دنياهم،  
ينعكس أثره على استقرارهم، وعلى طمأنينتهم، وعلى هدوء نفوسهم، وكل ذلك 

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  چ يقول:    -عز وجل-خري وبركة للمسلمني، فاهلل  

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       

پ    پٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻحب             خب   مب   ىئ  يئ    جب   

اتبع   -عز وجل-فاهلل  ،  [126-124]طه:    چپ     پ  ڀ   أخرب أبن من 

 
 (.  6237( رقم)2438/  6( أخرجه البخاري، كتاب القدر، ابب املعصوم من عصم هللا، )1) 
 (2( ابب  الفنت،  الرتمذي، كتاب  أخرجه   )70(  ،)4  /524( رقم  هذا 2257(  عيسى  أبو  وقال   ،)

 حديث حسن صحيح. 
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الشريعة ال شك أنه ال َيِضل وال يشقى، وأن من أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا  
بصريًا؟ وحيشر يوم القيامة أعمى، مث هو يسأل: ريب ملا حشرتين أعمى وقد كنت  

اليوم تنسى، فإن املسلم إذا أقام حدود  قال: كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك 
وحقوقه يف كل حال من أحواله، ويف كل شأن من شؤونه، ومن   -عز وجل-هللا  

ذلك تطبيق احلدود الشرعية فال شك أنه ال يضل وال يشقى، ال يضل يف الدنيا  
فل  ذلك  عن  أعرض  ومن  اآلخرة،  يف  يشقى  يف وال  والشقاء  الدنيا  يف  الضالل  ه 

عليهم وأن حيافظوا على   -عز وجل-اآلخرة، فعلى املسلمني أن يتذكروا نعمة هللا  
إقامة هذه الشريعة يف كل حال من أحواهلم، ويف كل شأن من شئوهنم، وأن يعرفوا 

 .قدر نعمة هللا عليهم من هتيئة هذا اخلري هلم، وأن حيرصوا على تنفيذه
مة سلط هللا علها من يهزمها سياسياً فعن حذيفة، أن النيب  وإذا ضعيت األ

    " َهُونَّ قال:  َولَتَلنلْ اِبْلَمْعُروِف،  لََتْأُمُرنَّ  بَِيِدِه  نَلْفِسي  أَْو    "َوالَِّذي  اْلُمْنَكِر،  َعِن 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب ِمْن ِعْنِدِه، مُثَّ لََتْدُعنَُّه، َفال ُيْسَتَجاُب َلُكْم" ُ َأْن يَلبلْ  .(1) لَُيوِشَكنَّ اَّللَّ

  :اجلانب الدين 
وهو احلسبة وهي األمر ابملعروف إذا ظهر    ،هناك نوع من احلماية للعبادة

األمة،    تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله، وهو حق اثبت لكل فرد من أفراد
يف  املفطر  أو  والزكاة،  الصالة  اترك  مطالبة  فله  احلسبة،  وال  وهو  وللمحتسب 
رمضان أبداء ما تركه. ولكل مسلم رفع دعوى احلسبة على املعاصي إىل احملتسب 

 .القاضي ليؤدب العاصي مبا يردعه ويزجره عن ترك العبادات وغريها أو

 
اب1)  الفنت،  الرتمذي، كتاب  أخرجه   )( املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  يف  جاء  ما  (  468/  4ب 

 .  "حسن" (، و قال أبو عيسى: 2169رقم)
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وهكذا بقية حقوق هللا تعاىل كالكف عن اجلرائم تكون محايتها أيضاً بوازع  
 .الدين وابحلسبة

قَاَل:   َأّن الّنيبّ    وهذا من ابب النصيحة كما يف حديث مَتِيٍم الّدارِّي  
ِلمَ  قُلْلَنا:  الّنِصيَحُة"  اْلُمْسِلِمنَي "الّديُن  َوألَئِّمِة  َولَِرُسولِِه  َوِلِكَتاِبِه  "هلل  قَاَل:  ْن؟ 

 (. 1َوَعاّمِتِهْم")
، وإرشادهم إىل مصاحلهم،  والنصيحة لعامة املسلمني تكون ابلشفقة عليهم
عنهم األذى  وكف  عليهم،  نفعه  يعود  فيما  حيب ،  والسعي  ما  هلم  حبب  وأن 

 (. 2يكره هلم ما يكره لنفسه) و،لنفسه
حقوق الناس اخلاصة )العباد( محايتها بوازع الدين الذي يوجب على كل  و 

القضاء ملطالبة من  إىل  أو دمه، وابملرافعة  أو عرضه  ماله  فرد احرتام حق غريه يف 
 .وجبت عليه

والعامة   اخلاصة  واملدنية،  الدينية  احلقوق  أنواع  الشريعة كل  محت  وهكذا 
 . (3)احلق لصاحبه، وعدم االعتداء عليه، ومبعاقبة املعتديابحرتام 

إن   املنكربل  عن  والنهي  ابملعروف  ابألمر  يكفر  ما  الذنوب  من  ،  هناك 
 َعْن ُحَذيْلَفَة قَاَل ُكنَّا ِعْنَد ُعَمَر فَلَقاَل أَيُُّكْم حَيَْفُظ َحِديَث َرُسوِل هللِا  ودليل ذلك  

َنِة َكَما قَالَ  قُلْلُت مسَِْعُت   :قَالَ   : فَلُقْلُت َأاَن قَاَل ِإنََّك جَلَرِيءٌ وََكْيَف قَالَ   : قَالَ   : يف اْلِفتلْ
َنُة الرَُّجِل يف أَ   َرُسوَل هللِا   َياُم يَلُقوُل ِفتلْ ْهِلِه َوَمالِِه َونَلْفِسِه َوَوَلِدِه َوَجارِِه ُيَكفِّرَُها الصِّ

 
النصيحة  ،كتاب اإلميان   ،مسلم  ه ( أخرج1)  الدين  بيان أن    ، كتاب األدب،  ، وأبو داود ( 1/74)  ،ابب 

 (. 16940)رقم  (138/ 28)، وأمحد يف املسند  ( 4946( رقم) 4/441)  ، ابب يف النصيحة
 (.  138/ 1( ينظر: فتح الباري البن حجر ) 2) 
 .  (4/2860، )( الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي3) 
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َوالصَّاَلُة َوالصََّدَقُة َواأَلْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالنلَّْهُى َعِن اْلُمْنَكِر فَلَقاَل ُعَمُر لَْيَس َهَذا أُرِيُد 
َا أُرِيُد الَّيِت مَتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر قَالَ  َنَك فَلُقلْ   :ِإمنَّ ُت َما َلَك َوهَلَا اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ِإنَّ بَليلْ

نَلَها اَباًب ُمْغَلًقا قَاَل أَفَلُيْكَسُر اْلَباُب أَْم يُلْفَتحُ  قُلْلُت الَ َبْل ُيْكَسُر قَاَل َذِلَك   :قَالَ ،  َوبَليلْ
 َأْحَرى َأْن الَ يُلْغَلَق أَبًَدا.

قَاَل فَلُقْلَنا حِلَُذيْلَفَة َهْل َكاَن ُعَمُر يَلْعَلُم َمِن اْلَباُب قَاَل نَلَعْم َكَما يَلْعَلُم َأنَّ ُدوَن 
قَالَ  اِبأَلَغالِيِط.  لَْيَس  َحِديثًا  ثْلُتُه  َحدَّ ِإيّنِ  َلَة  اللَّيلْ َمِن َغٍد  ُحَذيْلَفَة  َنْسَأَل  َأْن  َنا  َفِهبلْ  

 . (1)اْلَباُب فَلُقْلَنا ِلَمْسُروٍق َسْلُه َفَسأََلُه فَلَقاَل ُعَمرُ 
قيل: اي رسول هللا مىت نرتك األمر ابملعروف،  "عن أنس بن مالك، قال:  و 

قلنا: اي رسول ،  والنهي عن املنكر؟ قال: »إذا ظهر فيكم ما ظهر يف األمم قبلكم«
هللا وما ظهر يف األمم قبلنا؟ قال: »امللك يف صغاركم، والفاحشة يف كباركم، والعلم  

إذا كان  ،  : »والعلم يف رذالتكم«يف رذالتكم« قال زيد: " تفسري معىن قول النيب  
 . "(2) العلم يف الفساق

عن روي فقد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر يضبط أفعال الناس دينياً، 
أهنا رأت امرأة بني الصفا واملروة عليها مخيصة من  -رضي هللا عنها  -عائشة 
ِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى  : "فقالت عائشة -أي ثوب عليه خطوط متصالبة  -ُصُلب 

 .  (3) "هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن »ِإَذا َرآُه يف ثَلْوٍب َقَضَبُه« ، قَاَلْت: فَلَلْم تَلْلَبْسهُ 

 
 (1 ( اخلطيئة،  تكفر  الصدقة  ابب  الزكاة،  البخاري، كتاب  أخرجه  رقم)520/  2(  ومسلم،  1368(   ،)

َنِة الَّيِت مَتُوُج َكَمْوِج اْلَبْحِر، )  (.  7371( رقم) 173/  8كتاب الفنت، اَبٌب يف اْلِفتلْ
الذين آمنوا عليكم أنفسكم{ ]املائدة:  كتاب الفنت،  ابن ماجه،  أخرجه  (  2)  أيها  ابب قوله تعاىل: }اي 

 (، ويف الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات.  4015قم) ر  ( 1331/  2[ )105
(، وقال الشيخ  25881رقم)  ( 63/  43)  (، ويف  25091رقم)  ( 16/  42)يف املسند،    أمحد أخرجه  (  3) 
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بقوهلا:  النساء  فَِإيّنِ  "  وأوصت  اِء، 
َ
اِبمل َيْسَتِطيُبوا  َأْن  أَْزَواَجُكنَّ  ُمْرَن 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَلْفَعُلهُ   .  (1)"َأْسَتْحِييِهْم، فَِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى اَّللَّ
   على األانة وعدم العجلة أن أاب هريرة   ومن تعليمه وتربيته ألصحابه

َوأُْتوَها "  يقللللول:   قال مسعت رسول هللا َتْسَعْوَن،  أَتُْتوَها  َفاَل  الصَّاَلُة  أُِقيَمِت  ِإَذا 
 . (2)"مَتُْشوَن َوَعَلْيُكُم السَِّكيَنُة، َفَما أَْدرَْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما فَاَتُكْم فََأمتُّوا

  :اجلانب األخالقي
أهم   األمن حتقيق  إن من  هبا  يتحقق  اليت  والنهي  القضااي  ابملعروف  األمر 

املنكر فبه حتفظ األخالق،  عن  البدع،  ،  الرذائل، وحتارب  الناس عن ومتنع  ويبتعد 
 الغيبة والنميمة. 

رمحللله هللا: »... وحتلللرمي اخلبائلللث يف معلللىن  -قلللول شللليخ اإلسلللالم ابلللن تيميلللة
 الطَّيِّبللات ينللدرج يف األمللر ابملعللروف؛ ألنَّ حتللرمَي النهللي عللن املنكللر، كمللا أنَّ إحللاللَ 

الطَّيِّبات هو مما هنلى هللا عنله، وكلذلك األملر جبميلع املعلروف والنهلي علن كلل منكلر 
هللا بلللللله مكللللللارم األخللللللالق املندرجللللللة يف  الللللللذي تللللللتم ممللللللا مل يللللللتم إال لرسللللللول هللا 

 .(3)املعروف«

 
 شعيب: حسن. 

(، وقال: حسن  19رقم)  (30/  1)  ابب ما جاء يف االستنجاء ابملاء،  ،  الطهارةيف  الرتمذي  أخرجه  (  1) 
/  41)، وأمحد يف املسند،  (46)   رقم  (46/  1)  ،ابب االستنجاء ابملاء،  النسائي الطهارةصحيح، و 

   (.24623رقم)  (171
مسلم املساجد ومواضع  و (،  866) رقم (308/  1)، ابب املشي إىل اجلمعة، اجلمعة   ،البخاري أخرجه  (  2) 

 .   (602)  (. 1300رقم) (100/ 2)، ابب إتيان الصالة بوقار،  الصالة 
 (. 18األمر ابملعروف والنهي عن املنكر«، شيخ اإلسالم ابن تيمية، ص ) (3)
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والنهللي عللن املنكلللر سللبب يف ترسللليخ فللال شللك أن ترسللليخ األمللر ابملعلللروف 
 األخالق، فمن مل يستح من اخلالق، سيخاف من اخللق.
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 املبحث الثالث  
   عواقب تضييع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 يه وسائل احملافظة علو 
،  إن تضييع األمر ابملعروف والنهي عن املنكر له عواقب على الفرد واجملتمع 

العريب:  وقد   ابن  الدين وعمدة  "قال  املنكر أصل يف  واألمر ابملعروف والنهي عن 
النبيني  بعث  فائدة  من  األكرب  واملقصود  العاملني  رب  وخالفة  املسلمني  عمد  من 

 (.1")وهو فرض على مجيع الناس مثىن وفرادى بشرط القدرة واألمن
 املطلب األول  

 املنكر عواقب تضييع األمر ابملعروف والنهي عن  
ال شك أن هناك عواقب متعددة ملن جيرتئ على حدود هللا ويصري معاداي  

 ، له
 أواًل: عواقب ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر على الفرد. 

 ( الوقوع يف الغفلة.1)
عبد الرمحن العمري: »إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن  يقول أبو  

ابملعروف وال تنهى عن املنكر خوفا ممن هللا، أبن ترى ما يسخطه فتجاوزه وال أتمر  
 (. 2)ال ميلك لك ضرا وال نفعا« 

 
 

 
   . (522/ 5)  ، املناوي، فيض القدير( 1) 
   .( 284/ 8) ، أبو نعيم، ألصفياء حلية األولياء وطبقات ا( 2) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(56) 

 ( نزع اهليبة. 2)
من ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر خمافة املخلوقني نزعت منه هيبة  ف

 (.1) هللا فلو أمر ولده أو بعض مواليه ال يؤبه به 
من صفات املنافقني قال تعاىل:  املعروف  والنهي عن  ابملنكر  األمر  ذلك أن  

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  چ

ۇ       ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ

 [. ٦٧التوبة: ]  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 ( الوقوع يف املداهنة.3)
الكفار و  ومصانعة  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  ترك  هي  املداهنة: 

الدين.  على  الغرية  من  املسلم  على  جيب  عما  والتنازل  الدنيا  أجل  من  والعصاة 
ومثاله االستئناس أبهل املعاصي والكفار ومعاشرهتم وهم على معاصيهم أو كفرهم 

 . (2) وترك اإلنكار عليهم مع القدرة عليه.
قال ابن  ابن تيمية رمحه هللا ترك اإلنكار على أهل املعاصي  لذلك رفض

كثري رمحه هللا: ) ويف يوم السبت اتسع مجادي األوىل حضر مجاعة كثرية من 
الفقراء األمحدية إىل انئب السلطنة ابلقصر األبلق وحضر الشيخ تقي الدين ابن  

قي الدين إنكاره  تيمية فسألوا من انئب السلطنة حبضرة األمراء أن يكف الشيخ ت
عليهم ، وأن يسلم هلم حاهلم ، فقال هلم الشيخ : هذا ما ميكن ، والبد لكل أحد 

 
   .( 284/ 8) ، أبو نعيم، حلية األولياء وطبقات األصفياء ( 1) 
   . (266)ص:   ، خنبة من العلماء، أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ( 2) 
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أن يدخل حتت الكتاب والسنة ، قوالً وفعالً ، ومن خرج عنهما وجب اإلنكار  
 . (1)عليه(

 عواقب ترك ابملعروف والنهي عن املنكر على اجملتمع. اثنياً: 
 هناك عدة عواقب على اجملتمعات إذا ضعيت هذه الشعرية منها: 

 ( عدم استجابة الدعاء.1) 
َها قَاَلْت : َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اَّللَِّ   ُ َعنلْ يَلْوًما فَلَعَرْفُت   َعْن َعاِئَشَة َرِضَى اَّللَّ

ُيَكلِّمُ  َوَما  َوَخرََج  فَلتَلَوضَّأَ  َشْىٌء  َحَضَرُه  َقْد  َأْن  َوْجِهِه  اِبحْلُُجرَاِت   ًِف  فَلَلِصْقُت  َأَحًدا 
َأمْسَُع َما يَلُقوُل فَلَقَعَد َعَلى اْلِمْنرَبِ مُثَّ قَاَل :» أَيلَُّها النَّاُس ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يَلُقوُل ُمُروا 

َوَتْسأَ  ُأِجيَبُكْم  َفالَ  َتْدُعوىِن  َأْن  قَلْبِل  َمْن  اْلُمْنَكِر  َعِن  َواهْنَْوا  َفالَ  اِبْلَمْعُروِف  ُلوىِن 
 . (2) أُْعِطَيُكْم َوَتْستَلْنِصُروىِن َفالَ أَْنُصرَُكْم «.

، وجل أمران أن أنمر ابملعروف، وننهى عن  -وهللا أعلم -واملعىن  أن: هللا عزَّ
انهي،   وال  آمر،  وال  واملنكرات،  املعاصي،  فيه  فتفشو  يوم،  أي   لئال  املنكر؛ 
فال  فندعو هللا جل ذكره  ذلك،  برتك  واملصائب  والبالاي،  اآلفات،  علينا  وتتسلط 

نعط فال  ذلك،  ونسأله كشف  دعاء،  لنا  من جييب  وجل  عز  ابهلل  ونستنصر  ى، 
 .(3) عدوان، وما حلَّ بنا، فال ينصران، وال يلتفت إلينا

 
   (. 281/ 9)  ، ابن كثري، البداية والنهاية( 1) 
املسند  أمحد أخرجه  (  2)  )يف  رقم)42/149،  و ( 25255(  حبان  ،  صحيحه،  ابن    ( 526/  1)يف 

 ". حسن لغريه (، وقال الشيخ شعيب: "290رقم)
  ، حممد منري، اإلحتافات السنية ابألحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشرح األحاديث القدسية (  3) 

   . (173)ص: 
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األخيار،  ف دعاء  استجابة  مينع  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف،  األمر  رتك 
دخلوا  الذين  توسل  َلّما  وهلذا  الدعاء،  الستجابة  موجًبا  يكون  الطاعات  وفعل 

ا أبعماهلم  عليهم  الصخرة  وانطبقت  تعاىل، الغار،  هلل  فيها  أخلصوا  اليت  لصاحلة 
 . (1)ودعوا هللا هبا أجيبت دعوهتم

   ( خراب البالد. 2)
ثَلْعَلَبَة َكْيَف  قال    َأاَب  اَي  فَلُقْلُت  اخْلَُشىِنَّ  ثَلْعَلَبَة  َأاَب  َسأَْلُت  الشَّْعَباىِنُّ  أَُميََّة  أَبُو 
َها َخِبريًا َسأَْلُت   تَلُقوُل ًِف  َهِذِه اآليَِة )َعَلْيُكْم أَنْلُفَسُكْم( قَاَل أََما َواَّللَِّ َلَقْد َسأَْلَت َعنلْ

َرُسوَل اَّللَِّ   َها  ِإَذا   : فَلَقالَ   َعنلْ اْلُمْنَكِر َحىتَّ  َعِن  َوتَلَناَهْوا  اِبْلَمْعُروِف  ائْلَتِمُروا  َبِل   «
 -رَأَْيَت ُشحًّا ُمطَاًعا َوَهًوى ُمتلَّبَلًعا َوُدنْلَيا ُمْؤثَلَرًة َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذى رَْأٍى ِبرَأِْيِه فَلَعَلْيَك  

َم الصَّرْبِ الصَّرْبُ ِفيِه ِمْثُل قَلْبٍض َودَْع َعْنَك اْلَعَوامَّ فَِإنَّ ِمْن    -يَلْعىِن بِنَلْفِسَك   َورَاِئُكْم َأايَّ
يَلْعَمُلوَن ِمْثَل َعَمِلهِ  َوزَاَدىِن َغرْيُُه  .« َعَلى اجْلَْمِر لِْلَعاِمِل ِفيِهْم ِمْثُل َأْجِر مَخِْسنَي َرُجالً 

ُهْم قَاَل » َأْجُر مَخِْسنَي   .(2)  ِمْنُكْم «. قَاَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َأْجُر مَخِْسنَي ِمنلْ
ففيه تصريح أبن اآلية حممولة على ما إذا عجز املنكر، وال شك يف سقوط  

ال يضركم  الوجوب حينئٍذ، على أن معناها عند احملققني أنكم إذا فعلتم ما كلفتم به
ميتثلهما  مل  فإذا  املنكر،  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  به  ومما كلفنا  غريكم،    تقصري 

 
   .( 409/ 19)  ، األثيويب،البحر احمليط الثجاج يف شرح صحيح اإلمام مسلم بن احلجاج ( 1) 
أبو  (  2)  َوالنلَّْهىِ ، كتاب املالحم،  داود أخرجه  اأَلْمِر  كتاب    ،الرتمذي(، و 4343رقم )  ( 215/  4)، ابب 

املائدة،   تفسري سورة  القرآن،    ، ابن ماجه و   (، وقال: حسن غريب، 3058رقم)  ( 257/  5)تفسري 
الفنت،   ]املائدة:  كتاب  أنفسكم{  عليكم  آمنوا  الذين  أيها  }اي  تعاىل:  قوله    / 2)،  [105ابب 

)  (، 4014رقم)   ( 1330 للحاكم  الصحيحني  على  وصححه  7912رقم) ( 358/ 4املستدرك   ،)
 احلاكم ووافقه الذهيب.  
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يستطع(   مل  )فإن  القبول  والنهي ال  األمر  الواجب  حينئٍذ ألن  فال عتب  املخالف 
لو قدر عليه بقول أو فعل  ينكره أبن يكره ذلك ويعزم أن  بلسانه )فبقلبه(  ذلك 
لفاعلها وهذا واجب على كل  فالراضي هبا شريك  املعصية  أزاله ألنه جيب كراهة 

ا تقرر فيه وجوب تغيري املنكر أبّي  أحد خبالف اللذين قبله، فعلم من احلديث وم
 (.1)طريق أمكن
   ( وقوع العذاب.2)
، الناس على العصاةمىت ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وسكت  ف

 وجاءهتم من كل مكان. ،والعقاب استحقوا املقت 
چ يؤيد ذلك أيضاً حديث ابن عمرو رضي هللا عنهما، يف قوله عز وجل: 

[ 82]النمل:    چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڳ  
 .(2) قال: »إذا مل أيمروا ابملعروف ومل ينهوا عن املنكر" 

: "  قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللِا    -رضي هللا عنها    -َعْن َعاِئَشَة  وكذا ما روي  
اَي َرُسوَل هللِا   قُلْلُت:   , اأْلَْرِض "  أِبَْهِل  أَبَسُه  أَنْلَزَل هللاُ  اأْلَْرِض،  السُّوُء يف  َظَهَر  ِإَذا 

َصاحِلُو  ِفيِه  َوِإْن َكاَن   , نَلَعْم   " قَاَل:   , َصاحِلُوَن؟  ِفيِهْم  َما َوِإْن َكاَن  ُيِصيبُلُهْم   , َن 
 . َأَصاَب النَّاُس( )مُثَّ َيِصريُوَن ِإىَل َرمْحَِة هللِا َوَمْغِفَرتِِه "

أكثره   املنكر قد ضيع  والنهي عن  األمر ابملعروف  الباب أعين ابب  وهذا 
أزمان متطاولة قليلة جدا   ،من  إال رسوم  األزمان  منه يف هذه  يبق  وهو ابب   ،ومل 

فينبغي   ،وإذا كثر اخلبث عم العقاب الصاحل والطاحل  ،كهعظيم به قوام األمر ومال 
 

   . (468/ 2)  ، ابن عالن،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني( 1) 
 (.  8493( رقم ) 4/532) ، املستدرك على الصحيحنيأخرجه احلاكم يف ( 2) 
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فإن نفعه   ،لطالب اآلخرة والساعي يف حتصيل رضا هللا تعاىل أن يعتين هبذا الباب 
ينكر عليه الرتفاع   نيته وال يهاب من  عظيم ال سيما وقد ذهب معظمه وخيلص 

 (.1) مرتبته
 ، والعنف.أفكار التكفري تبن بعض ( 4)

من  ،  ، فإن ذلك يؤدي إىل أمور و عواقب وخيمة هذه الشعريةإذا ضيعت  
 :أمهها

على حمارم هللا الناس  تنتهك  ،  ومواقعتهم حلمى هللا،  اجرتاء  أن  يغار  وهللا 
 .حمارمة أو يعتدي على محاه 

ومن حاد هللا    من جيرتئ على حدود هللا يصري معاداي له وحمادا لرسوله . و 
واملهانة   الذلة  يف  وقع  رسوله  يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  چ و 

وامساك األمة عن ،  وابجرتاء الناس على احملارم،  [20اجملادلة:  ]  چجث  مث   
التآمر ابملعروف والتناهي عن املنكر تلحقهم اللعنة كما حلقت بين إسرائيل الذين 

ٹ  ڤ      ڤ  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ قال هللا فيهم  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 . [78 :املائدة ]  چڃ  چ  چ   
وعلى ،  موبذلك تكون األمة مؤلفة من عنصرين )عصاة( متمردون على رهب

و )ضعفة( خانعون منافقون ال أيمرون خبري والينهون عن ،  وعلى جمتمعهم،  أمتهم

 
   .( 331/ 11)  ، العظيم آابدي، عون املعبود ( 1) 
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فالح هلا  يرجى  ال  الفريقني  هذين  من  تتألف  وأمة  احرتام ،  شر  هلا  يتحقق  وال 
 .والتقدير
لذلك   الطاحنة  :والنتيجة  األزمات  املدمرة،  وقوع   واالحرتاب ،  والكوارث 

والطوائف اجلماعات  احلياة،  بني  ونغص  الرزق،  ضيق  يف  آاثره  وسوء ،  ولذلك 
 .(1)العاقبة

، يَلُقوُل: "َما  َعْن ُعبَلْيِد اَّللَِّ ْبِن َجرِيٍر، َعْن أَبِيِه، قَاَل: مسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  
اِبْلَمَعاِصي،   ِفيِهْم  يَلْعَمُل  قَلْوٍم  َيُكوُن يف  َرُجٍل  َواَل ِمْن  َعَلْيِه  ُوا  يُلَغريِّ َأْن  يَلْقِدُروَن َعَلى 

ُ ِبِعَقاٍب قَلْبَل َأْن مَيُوُتوا" ُوا، ِإالَّ َأَصاهَبُُم اَّللَّ  .(2) يُلَغريِّ
قائم يدرك أن   املنكر  فالشاب حينما يرى أن األمر ابملعروف والنهي عن 
اجملتمع حيارب الفساد، وال يسمح به، أما إذا ضيعت هذه الشعرية فقد حياول أن  
يقحم نفسه فيما ال يعنيه من حماولة تغيري املنكر عن طريق بعض اجلماعات اليت ال 

الذين   إىل  الدعوة، فريكن  فقه  من  شيئاً  بلده سلماً  تفقه  على  ظلموا فيصري حرابً 
 على أعدائه.
 ( االفرتاق واالختالف.5)

وذلك ألنه أمر عظيم ال تقوم األمة إال به، وال حيصل االئتالف إال به،  
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  چ قال هللا تعاىل: 

 
 . ( 167ص ) ، الغزال ،( أثر تطبيق احلدود 1) 
، كتاب  ابن ماجه و   (،  4341رقم)  ( 214/  4)، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي،  داود( أخرجه أبو  2) 

املنكر،   عن  والنهي  ابملعروف  األمر  ابب  و 4009رقم)  (1329/  2)الفنت،  املسند،  أمحد  (،  يف 
سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها  باين، )(، وصححه األل19253رقم)  ( 571/  31)

 (. 3353رقم) ( 1067/ 7)  ، األلباين،وفوائدها
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڻں  ڻ

آل ] چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے
فدل ذلك على أن ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  [105 – 104عمران: 

موجب لالختالف، وهذا ظاهر ألننا إذا جعلنا كل واحد يعمل كما شاء تفرقت 
 .األمة

ائتلفت واتفقت، وهذا هو   فإذا التزمت األمة مجيعاً على العمل بدين هللا
َجاَءُهُم  َما  بَلْعِد  ِمْن  َواْختَلَلُفوا  تَلَفرَُّقوا  َتُكونُوا َكالَِّذيَن  )َوال  تعاىل:  قوله  يف  السر 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      چ اْلبَليَِّناُت( بعد قوله:  

 . (1) [104آل عمران: ] چۀ  
على   والنهي  ابملعروف  األمر  تضييع  آاثر  أهم  الفرد تلكم  على  املنكر 

 واجملتمع. 
  

 
   .( 693/ 1)  ، ابن عثيمني،شرح العقيدة السفارينية ( 1) 
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 املطلب الثاين  
 يف ضوء األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وسائل احملافظة على األمن 

ال بلللللد ملللللن احملافظلللللة عللللللى األملللللر ابملعلللللروف والنهلللللي علللللن املنكلللللر، وال بلللللد 
 من استمرارية األمر ابملعروف والنهي عن املنكر. 

 هناك عدة أساليب ووسائل للمحافظة على األمن منها:و 
   جلرمية، ووضع عقوابت رادعة.اإزالة أسباب  (  1)

واالحتكام إىل شرع فال بد من العمل على إحقاق احلق وإبطال الباطل،  
وتطبيقه يف خمتلف شؤون احلياة، فال شرع أويف وال أكمل منه يف جلب   هللا تعاىل

مئ  چ   مصاحل العباد ودفع املفاسد عنهم، وال أرفق منه وال أقوم ابلعدل وال أرحم

 . [50املائدة:  ] چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   

چ   چ  چ   تعاىل:وقد جعل اإلسالم عقوبة رادعة للمفسدين قال  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   

 ( .  3[املائدة: ] چں  

فال جزاء للذين حياربون هللا ورسلوله ويسلعون يف األرض فساداً، إال ما ذكر  
هللا من التقلتيل أو التصلليب أو تقطيع األيدي واألرجل من خالف، أو النفي من 
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َوَيْسَعْوَن يف اأَلْرِض )األرض ألنه اعلتداء على احلق والعدل الذي أنزله وقوله تعاىل:  
ملا    (َفَساًدا يفسدون  وأسباب أي  االجتماع  نظام  يف  الناس  أمور  من  صلح 
   .(1)العيش(

ويف هلللللللللللذا أبللللللللللللغ األثلللللللللللر يف اللللللللللللردع والزجلللللللللللر إلن إجيلللللللللللاب العقلللللللللللوابت يف 
ينتهللللك األمللللن يعتلللللرب محايللللة مللللن حللللدوث الفوضللللى واالضللللطراب يف اإلسللللالم ملللللن 

اجملتمعلللللللات فللللللللاألمن بكلللللللل جوانبلللللللله عمليلللللللة مهمللللللللة ال بلللللللد مللللللللن تضلللللللافر اجلهللللللللود 
ِه  ا َعَليللللْ ى مللللَ ْد َقضللللَ َذا فَلقللللَ ا هللللَ ِعيٍد: أَمللللَّ لتحقيقهللللا فالكللللل مسللللؤول عنهللللا فعللللن أيب سللللَ

وَل هللِا  ُت َرسلللللللُ علللللللْ ْنُكْم ُمْنكلللللللَ  مسَِ ْن رََأى ملللللللِ وُل: ملللللللَ ِإْن ملَْ يَلقلللللللُ ِدِه، فلللللللَ ُْه بِيلللللللَ ريِّ رًا فَلْليُلغلللللللَ
 .(2)َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه، فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اإِلميَانِ 

إن إزالللللة أسللللباب اجلرميللللة يعللللد مللللن سللللبل الوقايللللة، وهللللي جانللللب مهللللم مللللن 
جوانللللللللب األمللللللللر ابملعللللللللروف والنهللللللللي عللللللللن املنكللللللللر، إذ فيلللللللله دحللللللللر للجرميللللللللة قبللللللللل 

 ظهورها، وقطع لدابرها. 
 ( ترسيخ الوسطية واالعتدال يف نفوس املسلمني.  2)

إن دعوة اإلسالم إىل الوسطية واالعتدال من أهم ما جيب أن يعمل عليه 
العلماء ويوضحونه للناس ببيان أن وسطية اإلسالم واضحة يف سائر تشريعاته، فقد 

 
 . (10/708)  ،امحد حممد كامل ابو السعود ، التفسري الفريد للقرآن اجمليد (1) 
(، وأبو داود يف  86( ح) 50/  1ب النهي عن املنكر من اإلميان )( أخرجه: مسلم يف كتاب اإلميان اب2) 

( العيد  يوم  اخلطبة  ابب  الصالة  ابب  1142(ح)443/  1كتاب  اإلميان  يف كتاب  والنسائي   ،)
(، وابن ماجه يف كتاب إقامة الصالة والسنة فيها ابب  5023( ح)485/  8تفاضل أهل اإلميان )

 (.  11073( ح)126/ 17(، وأمحد يف املسند )1275( ح)406/ 1ما جاء يف صالة العيدين )
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  چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ک   چ قال سبحانه وتعاىل:  

قَالَ 6]املائدة:   ُهَريْلَرَة  َأيب  وَعْن   ، اَّللَِّ    [  َرُسوُل  َوَلْن   قَاَل  ُيْسٌر  الدِّيَن  َهَذا  ِإنَّ 
ُروا َواْسَتِعيُنوا اِبْلَغْدَوِة َوالرَّ  ْوَحِة  ُيَشادَّ الدِّيَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبُه َفَسدُِّدوا َوقَارِبُوا َوأَْبِشُروا َوَيسِّ

 . (1)َوَشْيٍء ِمْن الدَّجْلَةِ 
ووسلللللللطية اإلسلللللللالم حتصلللللللني للمجتملللللللع ملللللللن اإلفلللللللرازات الللللللليت ميكلللللللن أن  

توجلللللللد بسلللللللبب التضلللللللييق مللللللللن املتطلللللللرفني اللللللللذين يعتمللللللللدون عللللللللى نظلللللللرة ضلللللللليقة 
للكللللللللون وللحيللللللللاة، وينطلقللللللللون منهللللللللا إىل ختطئللللللللة كللللللللل رأي خمللللللللالف هلللللللللم ابسللللللللم 
اللللللدين، ويلللللدينون كلللللل فكلللللر خملللللالف لفكلللللرهم ابسلللللم اللللللدين، األملللللر اللللللذي ينتهلللللي 
هبللللللم إىل تكفللللللري النللللللاس، بللللللل والنيللللللل مللللللن أعللللللراض العلمللللللاء، ووصللللللمهم بصللللللفات 

فللللللللللالغلو يف الللللللللللدين ابب إىل التطللللللللللرف الللللللللللذي يقللللللللللود إىل العنللللللللللف  غللللللللللري الئقللللللللللة،
 .(2)والسعي إىل إلزام املخالف رأيه ابلقوة

  ( العناية ابلشباب.3)
فللللللال بللللللد مللللللن توجيلللللله النللللللاس وابألخللللللص الشللللللباب للللللللزوم املللللللنه  احلللللللق، 
واالسلللللللتقامة عللللللللى شلللللللرع هللا وأملللللللره وصلللللللراطه املسلللللللتقيم، وتقويلللللللة اللللللللوازع اللللللللديين، 
وإيقللللللللللات الضللللللللللمري، وتزكيللللللللللة الللللللللللنفس، وبيللللللللللان حماسللللللللللن االسللللللللللتقامة، ومسللللللللللاوئ 
ة االحنللللراف، والتنفللللري ملللللن اإلقللللدام عللللللى اجلرميللللة، وإيللللراد النصلللللوص الشللللرعية احمللللللّذر 
 ملللللللن ارتكاهبلللللللا، املبعلللللللدة حلللللللىت علللللللن جملللللللرد التفكلللللللري فيهلللللللا، فقلللللللد وجللللللله النللللللليب 

 
 (.  39( ح)23/ 1( أخرجه: البخاري يف كتاب اإلميان ابب الدين يسر)1) 
 (.  43)ص:  ، عبد الرمحن املطرودي ، ( نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم 2) 
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ُه طاقللللللات الشللللللباب إىل اخلللللللري ف رَبَُه: أَنللللللَّ ًدا، َأخللللللْ ٍد، َأنَّ َأاَبُه َزيللللللْ ِن َزيللللللْ َة بللللللْ ْن َخارِجللللللَ عللللللَ
يبُّ  ِدَم النللللللَّ ا قللللللَ يبِّ  َلمللللللَّ َب يب ِإىَل النللللللَّ ٌد: ُذهللللللِ اَل َزيللللللْ َة، قللللللَ َب  اْلَمِدينللللللَ يب، فَأُْعجللللللِ

َك  َزَل هللاُ َعَليللللللْ ا أَنلللللللْ ُه مملللللَِّ اِر، َمعللللللَ يِن النَّجللللللَّ ْن بلللللَ اَلٌم مللللللِ َذا غللللللُ وَل هللِا، هلللللَ اُلوا: اَي َرسللللللُ فَلقلللللَ
يبَّ  َك النلللللَّ َب َذلللللِ وَرًة، فََأْعجلللللَ َرَة سللللُ َع َعشلللللْ اَب ِبضللللْ ْم ِل ِكتلللللَ ُد، تَلَعلللللَّ اَل: "اَي َزيلللللْ ، َوقللللَ

وَد  ُن يَلهللللُ ا آمللللَ ِإيّنِ َوهللِا مللللَ وَد، فللللَ اهَبُْم، يَلهللللُ ُه ِكتللللَ ُت لللللَ ٌد: فَلتَلَعلَّمللللْ اَل َزيللللْ ايب " قللللَ ى ِكتللللَ َعلللللَ
وا  بَلُهْم ِإَذا َكتَلبلللللُ ُه ُكتللللللُ رَأُ للللللَ ُت أَقللللللْ ُه وَُكنلللللْ ىتَّ َحَذقْلتلللللُ ًة حلللللَ للللللَ َرَة لَيلْ َس َعشلللللْ رَّْت يب مخلللللَْ ا ملللللَ ملللللَ

 . (1)إِلَْيِه، َوُأِجيُب َعْنُه ِإَذا َكَتَب "
وإذا مسللللللع قللللللول كللللللل شللللللر فلللللللو انشللللللغل الشللللللباب ابلنللللللافع البتعللللللدوا عللللللن  

يَلةٌ الرسللللللول  دُِكْم َفسللللللِ ِد َأحللللللَ اَعُة َويف يللللللَ ِت السللللللَّ َتطَاَع َأْن ال ، : "إذا قَامللللللَ ِإِن اسللللللْ فللللللَ
َها " َها فَلْليَلْغرِسللللللْ ىتَّ يَلْغرِسلللللَ وَم حللللللَ ال يسلللللعه إال أن يواصللللللل العملللللل ليللللللل هنللللللار،  (2)تَلقلللللُ

ويبللللللذل جهللللللده صللللللباح مسللللللاء، وكيللللللف ال ونتيجللللللة هللللللذا السللللللعي سللللللتعرض علللللللى 
 هللا، ومثار هذا البذل ستكون يف كفة حسناته يوم يلقى هللا.

ولللللللليعلم الشلللللللاب أن إفلللللللالت اجمللللللللرم ملللللللن العقوبلللللللة الدنيويلللللللة ال يعلللللللىن أنللللللله 

 
(، والرتمذي  3647( ح)356/ 3اِب ) ( أخرجه: أبو داود يف كتاب العلم ابب رَِوايَِة َحِديِث َأْهِل اْلِكتَ 1) 

 ( السراينية  تعليم  يف  ابب  االستئذان  وأمحد يف  2715( ح)67/  5يف  وقال: حسن صحيح،   ،)
(، وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن من أجل عبدالرمحن: وهو  21618( ح) 490/  35املسند )

 ابن أيب الزاند.  
(  7408( ح)355/    2ار يف مسنده )(، والبز 12902( ح) 251/    20( أخرجه: أمحد يف املسند )2) 

)ص   مسنده  يف  رقم  275والطيالسى  )ص  2068،  مسنده  يف  محيد  بن  وعبد  رقم  366(،   ،
1216( املفرد  األدب  ًف  والبخارى  رقم  1/168(،  وقال  479،  أنس،  حديث  من  (، كلهم 

 (.  4/63اهليثمى: رجاله أثبات ثقات . جممع الزوائد )
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تطع اهلللللللروب مللللللن أتنللللللليب سلللللللم وجنللللللا مللللللن العقوبللللللة األخرويللللللة، كمللللللا أنلللللله ال يسلللللل
الضلللللللللللمري، والشلللللللللللعور ابخللللللللللللوف ملللللللللللن هللا تعلللللللللللاىل، ومسلللللللللللاورة القللللللللللللق النفسلللللللللللي، 
واالضللللللللللطراب املللللللللللالزم للللللللللله طللللللللللوال حياتلللللللللله، وَأنَّ تظللللللللللاهره أمللللللللللام أفللللللللللراد جمتمعلللللللللله 
ابالسلللللللتخفاف والالمبلللللللاالة، ال يقللللللللل ملللللللن إحساسللللللله اللللللللداخلي بعظلللللللم اللللللللذنب، 

ِن عُ وفداحلللللللة اجلرميلللللللة. فالشلللللللاب سيسلللللللأل علللللللن شلللللللبابه  ِن علللللللن ابلللللللْ ْن ابلللللللْ َر، علللللللَ ملللللللَ
يبِّ  ِن النللللللَّ ُعوٍد، علللللَ ِد  َمسلللللْ ْن ِعنللللللْ ِة ملللللِ ْوَم الِقَيامللللللَ ِن آَدَم يللللللَ َدُم ابللللللْ ُزوُل قلللللَ اَل: »اَل تلللللللَ قلللللَ

اَلُه،  يَم أَبلللللْ َباِبِه فلللللِ ْن شلللللَ اُه، َوعلللللَ يَم أَفْلنلللللَ رِِه فلللللِ ْن ُعملللللُ ٍس، علللللَ ْن مخلللللَْ َأَل علللللَ ىتَّ ُيسلللللْ ِه حلللللَ َربلللللِّ
 .(1)يَم أَنْلَفَقُه، َوَماَذا َعِمَل ِفيَما َعِلَم« َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه َوفِ 

فهنلللللللا وجللللللله النصلللللللح للشلللللللاب أبنللللللله سيسلللللللأل علللللللن شلللللللبابه أي: قوتللللللله يف 
وسلللللط عملللللره )فيملللللا أبلللللاله( أي: ضللللليعه، وفيللللله ختصللللليص بعلللللد تعمللللليم وإشلللللارة إىل 

 املساحمة يف طرفيه من حال صغره وكربه. 
  . ( الرتبية الواعية اهلادفة4)

أهلللللل العللللللم والصلللللالح واخللللللربة، ووضلللللع منهلللللاج عمللللللي املخطلللللط هللللللا ملللللن 
ِن علللللللى مللللللاينفعهم  كمللللللا رِب النلللللليب   واضللللللح سللللللهل ميسللللللر لتحقيللللللق ذلللللللك. عللللللَ

وِل هللِا  َف َرسللللللللُ ُت َخلللللللللْ اَل: ُكنللللللللْ اٍس، قللللللللَ ِن َعبللللللللَّ اَلُم ِإيّنِ  ابللللللللْ اَل: اَي غللللللللُ ا، فَلقللللللللَ يَلْومللللللللً
ِظ اَّللََّ  َك، اْحفللللللَ ِظ اَّللََّ حَيَْفظللللللْ اٍت، اْحفللللللَ َك َكِلمللللللَ أَْلَت أَُعلِّمللللللُ َك، ِإَذا سللللللَ ْدُه جُتَاهللللللَ  جتللللللَِ

ى  ْت َعلللللللَ ْو اْجَتَمعللللللَ َة لللللللَ ْم َأنَّ األُمللللللَّ ، َواْعلللللللَ َتِعْن اِبَّللَِّ تَلَعْنَت فَاسللللللْ َأِل اَّللََّ، َوِإَذا اسللللللْ فَاسللللللْ
وا  ْو اْجَتَمعلللللللُ َك، َوللللللللَ ُ للللللللَ ُه اَّللَّ ْد َكتَلبلللللللَ ْيٍء قلللللللَ وَك ِإالَّ ِبشلللللللَ َفعلللللللُ ْيٍء ملَْ يَلنلْ وَك ِبشلللللللَ َفعلللللللُ َأْن يَلنلْ

 
الزه1)  يف كتاب  الرتمذي  أخرجه:   )( القيامة  يف  ابب  وقال  2416( ح)612/  4د  غريب،  وقال:   ،)

 األلباين: صحيح.  
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ِت  َك، رُِفعلللللللَ ُ َعَليلللللللْ ُه اَّللَّ ْد َكتَلبلللللللَ ْيٍء قلللللللَ رُّوَك ِإالَّ ِبشلللللللَ ْيٍء ملَْ َيضلللللللُ رُّوَك ِبشلللللللَ ى َأْن َيضلللللللُ َعللللللللَ
 .(1)األَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحُف."

إن الرتبيلللللة الصلللللحيحة جتعلللللل املسللللللم يتقبلللللل األملللللر ابملعلللللروف والنهلللللي علللللن 
 املنكر، ويؤديه على النحو الشرعي.

  .الندوات واحملاضرات( تنظيم 5)
الشلللللللباب بعواقلللللللب اللللللللذنوب الوخيملللللللة، وضلللللللرورة الللللللليت هتلللللللدف إىل توعيلللللللة 

انصلللللياعهم إىل الشلللللرع، وال ملللللانع ملللللن أملللللر الشلللللباب ابملعلللللروف علللللن طريلللللق هلللللذه 
ىًت احملاضلللللرات، ويكلللللون برفلللللق وللللللني، وهلللللذا ملللللا يصلللللوره حلللللديث  َة، َأنَّ فلللللَ َأيب أَُماملللللَ

يبَّ  ى النللللللللَّ اابًّ أَتللللللللَ اَل: ايَ  شللللللللَ اَح فَلقللللللللَ اَل: َفصللللللللَ وَل هللِا، َأأَتَْذُن ِل يف الللللللللّزاَِن؟ قللللللللَ  َرسللللللللُ
وُل هللِا  اَل َرسللللُ ْه، فَلقللللَ ْه مللللَ اُلوا: مللللَ ِه َوقللللَ ْوُم بللللِ اَن اْلقللللَ ىتَّ كللللَ َداَن حللللَ ْه" فللللَ رُّوُه َواْدنللللُ : "أَقللللِ

وِل هللِا  ْن َرسلللللللُ ا ملللللللِ وُل هللِا َقرِيبللللللً اَل َرسلللللللُ الَ ، فَلقلللللللَ َك؟ " فَلقلللللللَ ُه أِلُملللللللِّ بلللللللُّ : اَل : " َأحتُِ
وُل هللِا  اَل َرسللللللللُ َداَك، فَلقللللللللَ يِن هللاُ فللللللللِ وَل هللِا، َجَعلللللللللَ ُه اَي َرسللللللللُ اُس حيُِبُّونللللللللَ : " َواَل النللللللللَّ

يِن  وَل هللِا، َجَعلللللللللَ اَل: اَل َوهللِا اَي َرسللللللللُ َك؟ " قللللللللَ ُه اِلبْلَنتللللللللِ اَل: " أَفَلُتِحبللللللللُّ اهِتِْم " قللللللللَ أِلُمَّهللللللللَ
اُس حيُِبُّ  اَل: " َواَل النللللللللَّ َداَك، قللللللللَ َك؟ " هللاُ فللللللللِ ُه أِلُْختللللللللِ اَل: " فَلُتِحبللللللللُّ اهِتِْم " قللللللللَ ُه لِبَلنللللللللَ ونللللللللَ

ُه  اُس حيُِبُّونللللللللللَ اَل: " َواَل النللللللللللَّ َداَك، قلللللللللَ يِن هللاُ فللللللللللِ وَل هللِا، َجَعللللللللللَ اَل: اَل َوهللِا اَي َرسللللللللللُ قلللللللللَ

 
(، وقال: حسن صحيح، وأمحد يف  2516( ح)667/  4)59( أخرجه: الرتمذي يف كتاب الزهد ابب  1) 

( ح)487/  4املسند   )2763( ويف  ح) 18/  5(،  صحيح،  2803(  شعيب:  الشيخ  وقال   )
( الكبري  املعجم  يف  الصحيحني  11243ح)(  123/  11والطرباين  على  املستدرك  يف  واحلاكم   ،)

(،  1074( ح)27/  2(، والبيهقي يف شعب اإلميان )6303( ح)623/  3كتاب معرفة الصحابة)
 (.  126( ح)188/ 1ويف األمساء والصفات )
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َواهِتِْم "  َذِلَك  -أِلَخلللللللَ ِة كلللللللَ ِة َواخْلَالللللللللَ ِديَث يف اْلَعمللللللللَّ َر احللللللللَْ اَل  -مُثَّ ذَكللللللللَ اَل: فَلقللللللللَ اَي قللللللللَ
وُل هللِا  َع َرسلللللللللُ اَل: فَلَوضلللللللللَ وَل هللِا، ادُْع هللَا ِل، قلللللللللَ اَل: "  َرسلللللللللُ ِه مُثَّ قلللللللللَ َدُه َعَليلللللللللْ يلللللللللَ

ُت ِإىَل  اَن اَل يَلْلَتفللللللِ اَل: َفكللللللَ ُه " قللللللَ ْن فَلْرجللللللَ ُه، َوَحصللللللِّ ْر قَلْلبللللللَ ُه، َوَطهللللللِّ ْر َذنْلبللللللَ مَّ اْغفللللللِ اللهللللللُ
دُ  ْيٍء بَلعلللللْ . فهلللللذا اإلرهلللللايب ينبغلللللي أن ال يرضلللللى الضلللللرر لغلللللريه كملللللا ال يرضلللللاه (1)شلللللَ

 لنفسه وال ألهله.
إن تنظللللللليم اللللللللدورات واحملاضلللللللرات ينبغلللللللي أن حيملللللللل بلللللللني طياتللللللله جانلللللللب 
توعيللللللة الشللللللباب بضللللللوابط األمللللللر ابملعللللللروف والنهللللللي عللللللن املنكللللللر، وحللللللثهم علللللللى 

 االبتعاد عن مواطن الرذيلة، والبعد عن املعاصي.
ى الشررررررررررربكة العنكبوتيرررررررررررة ابألفكرررررررررررار السرررررررررررامية ( اثرررررررررررراء  ترررررررررررو 6) 

 واملتحضرة .
املختلفة.  احلضارات  بني  السلمي  والتعايش  واحملبة  السالم  إىل  تدعو  اليت 
واالعتداء؛ ألهنما   العنف  مع  فال جيتمع  البشر،  السالم جلميع  دين  فاإلسالم هو 
قال  يقابلهم،  من  لكل  ابلسالم  ابلبداءة  مأمورون  واملسلمون  متناقضان،  ضدان 

مب    ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خبچ تعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ىب   

[ . ومما امنت 62،  61[ ]األنفال:  62  -  61]األنفال:    چڀ  ٺ  
هللا به على عباده نعمة األمن، وهي من أجل النعم اليت أنعم هللا هبا عليهم؛ قال 

 
 (1( املسند  يف  أمحد  أخرجه:  ح)545/  36(  صحيح،  22211(  إسناده  شعيب:  الشيخ  وقال   ،)

 (. 7679( ح)162/ 8كبري )والطرباين يف املعجم ال
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پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چتعاىل:  

 .(1) [ .4 - 3]قريش:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

   ( وضع رؤية واعية يف برامج التعليم.7)
يعرب   يناقش، وكيف  الطفل كيف  تعليم  إىل  الرتبوي  الواقع  يتجه  أن  جيب 
فلسفة  على  الرتكيز  جيب  وكذلك  اآلخرين،  آراء  حيرتم  وكيف  حبرية،  رأيه  عن 
اخلالق   التفكري  ملكة  خلق  خالل  من  وذلك  التعليم،  مراحل  مجيع  يف  املشاركة 

واحرتام واالستنباط،  التحليل  على  املبين  واحلوار  واإلميان    والنقدي،  اآلخر،  الرأي 
ابملشاركة الفعالة يف قضااي اجملتمع، فضاًل عن غرس روح املبادرة لدى الطالب من 

. والعقاب  التخويف  وليس  واإلقناع  احلوار  أدب   خالل  تدريس  إىل  ندعو  كما 
الدراسية قال تعاىل:   املناه   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ اخلالف ضمن 

ۇ    ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ

 [. 125النحل: ] چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

األمر  خالل  من  األمن  ترسيخ  خالهلا  من  ميكن  اليت  األمور  أهم  هذه 
 ابملعروف والنهي عن املنكر.

 
  

 
 (.  38)ص:  ، عبد الرمحن املطرودي ، ( نظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم 1) 
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 اخلامتة:
احلمللللللد هلل أوالً وآخللللللراً ظللللللاهراً وابطنللللللاً وأشللللللهد أن ال إللللللله إال هللا، وأشللللللهد 

 أن حممداً عبده ورسوله.
البحللللللث بعللللللض النتللللللائ  والتوصلللللليات أمجلهللللللا يف فقللللللد ظهللللللر مللللللن خللللللالل 

 اآل :
 أهم النتائج.
املنكر  أن   (1) عن  والنهي  ابملعروف  من األمر  حيد 

 انتشار اجلرائم. 
يف    (2) املنكر  إن  األمن  تغيري  استقرار  يف  سبب 
 . لطمأنينة اوانتشار واستبابه، 
يأن   (3) املنكر  تعاىل تغيري  هلل  العبادة  من  نوعا  عترب 

 .واالحتكام لشرعهابمتثال أمره 
تعاليم  أن   (4) تطبيق  ،  إلرهاب لحماربة  اإلسالم  يف 
 .  ودحر له

 هم التوصيات:أ
املتاحة مبوضوع األمر ابملعروف    (1) التواصل  املسلمني عرب وسائل  توعية 

   والنهي عن املنكر، وما ينبغي عليه، وما ال ينبغي هلم.
والتعليم  مناه   إدراج موضوعات يف  (  2) وفوائده  أمهية  عن  الرتبية  األمن 

 للفرد واجملتمع.
 وصل اللهم على نبينا حممد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(72) 

 أهم املراجع: 
 القرآن الكرمي.  (1)
الشللارح: ، املنللاوي، اإلحتافللات السللنية ابألحاديللث القدسللية (2)

 هللل( ،1367حممللد منللري بللن عبللده أغللا النقلللي الدمشللقي األزهللرى )املتللوًف: 
احملقلق: عبلد ، شرحه ابسم »النفحلات السللفية بشلرح األحاديلث القدسلية«

 .بريوت  -: دار ابن كثري دمشق، ططالب عواد -القادر األرانؤوط 
احملقللق: د. حممللد رشللاد ، أبللو العبللاس ابللن تيميللة، االسللتقامة (3)
األوىل، ، املدينللللللة املنللللللورة -: جامعللللللة اإلمللللللام حممللللللد بللللللن سللللللعود ، طسللللللامل

 هل.1403
 –أثر تطبيق احلدود يف اجملتمع، لِلستاذ الغزال خليل عيد  (4)

 -األوىل   –اللرايض  –إدارة الثقافة والنشلر جبامعلة اإلملام حمملد بلن سلعود 
 .م(1984 -هل  1404)

أثلر تطبيللق احلللدود يف اجملتمع،لللدكتور حسللن علللي الشللاذل  (5)
األوىل   –الرايض  –إدارة الثقافة و النشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود  –
  .م(1984 -هل  1404) –

: ، طد. انصللر بلللن عبللد الكلللرمي العقلللل، إسللالمية ال وهابيلللة (6)
 هل 1425دار كنوز أشبيلية للنشر 

حتقيق: ، بريوت  –: دار الفكر ، طالسمرقندي،  حبر العلوم (7)
 .د.حممود مطرجي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





(73) 

التصلللللللوير النبلللللللوي للقللللللليم اخللقيلللللللة والتشلللللللريعية يف احللللللللديث  (8)
 1423األوىل: ، املكتبلللة األزهريلللة لللللرتاث : ، طعللللي عللللي صلللبح، الشلللريف

 .م2002 -هل
احملقللق: ضللبطه وصللححه مجاعللة مللن ، اجلرجللاين، التعريفللات  (9)

األوىل ، لبنلللان-: دار الكتلللب العلميلللة بلللريوت ، طالعلملللاء إبشلللراف الناشلللر
 .م1983-هل  1403
احملقللق: سللامي بللن حممللد ، بللن كثللري، اتفسللري القللرآن العظلليم (10)
 .م 1999 -هل 1420الثانية ، للنشر والتوزيع: دار طيبة ، طسالمة

احملقلللق: ايسلللر بلللن ، أبلللو املظفلللر، السلللمعاين، تفسلللري القلللرآن (11)
، السللعودية –: دار الللوطن، الللرايض ، طإبللراهيم وغنلليم بللن عبللاس بللن غنلليم

 .م1997  -هل1418األوىل،  
بللن اأبللو عمللر ، التمهيللد ملللا يف املوطللأ مللن املعللاين واألسللانيد (12)
، حتقيللق: مصللطفى بللن أمحللد العلللوي , حممللد عبللد الكبللري البكللري، عبللد الللرب

 .هل 1387، املغرب  –: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ط
: مكتبللللة ، طزيللللن املنللللاوي، التيسللللري بشللللرح اجلللللامع الصللللغري (13)

 .م1988 -هل 1408الثالثة، ، الرايض –اإلمام الشافعي 
ر حمملللللد بلللللن جريللللل، جلللللامع البيلللللان علللللن أتويلللللل آي القلللللرآن (14)
ابلتعللاون مللع مركللز ، حتقيللق: الللدكتور عبللدهللا بللن عبداحملسللن الرتكللي، الطللربي

، البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر اللدكتور عبدالسلند حسلن مياملة
 -هللللل  1422األوىل، ، : دار هجللللر للطباعللللة والنشللللر والتوزيللللع واإلعللللالنط

 .م2001
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اعتلللىن ، بلللن علللالن، ادليلللل الفلللاحلني لطلللرق رايض الصلللاحلني (15)
: دار املعرفلة للطباعللة والنشللر والتوزيللع، بللريوت ، طهبلا: خليللل مللأمون شلليحا

 .م 2004 -هل  1425الرابعة، ، لبنان –
اجللللللامع الصلللللحيح، هلللللو سلللللنن الرتملللللذي ألِب عيسلللللى بلللللن   (16)

 لبنان.  –سورة، حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي. دار الكتب العربية. بريوت 
احملقلق: ، اجللوزيابلن رج أبلو الفل،  زاد املسري يف عللم التفسلري (17)

 1422 -األوىل ، بلللريوت  –: دار الكتلللاب العلللريب ، طعبلللدالرزاق املهلللدي
 .هل

سنن ابن ماجه البن ماجله القلزويين ط: دار إحيلاء الكتلب  (18)
 فيصل عيسى البايب احلليب حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي. -العربية 

أليب داود السجسللللتاين ط: دار الكتللللاب  –سللللنن أيب داود  (19)
 العريب ل بريوت 

بلريوت األوىل،  –ط: دار الكتلاب العلريب    –سنن الدارمي   (20)
 هل.1407
 –ط: دار الكتلب العلميلة، بلريوت  السنن الكربى للبيهقي (21)

 م احملقق: حممد عبدالقادر عطا. 2003 -هل  1424لبنات : الثالثة، 
السلللللنن الكلللللربى للنسلللللائي حققللللله وخلللللرج أحاديثللللله: حسلللللن  (22)

عبللللداملنعم شللللليب وأشللللرف عليلللله: شلللللعيب األرانؤوط قللللدم للللله: عبللللدهللا بلللللن 
 -هللللل  1421بللللريوت األوىل،  –عبداحملسللللن الرتكللللي ط: مؤسسللللة الرسللللالة 

 م.  2001
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سللنن النسللائي أليب عبللدالرمحن النسللائي ط: مكتللب حتقيللق  (23)
 هل.1420الرتاث الناشر: دار املعرفة ببريوت: اخلامسة 

احملقللللق: شللللعيب ، صللللحيح ابللللن حبللللان برتتيللللب ابللللن بلبللللان (24)
 م.1993 – 1414الثانية، ، بريوت  –: مؤسسة الرسالة ، طاألرنؤوط
دهللا أليب عبللل-صلللحيح البخلللارى اجللللامع الصلللحيح املختصلللر (25)

 – 1407الثالثلة،  -بريوت  –ط/ دار ابن كثري، اليمامة -البخاري اجلعفي
(حتقيللق: د. مصللطفى ديللب البغللا أسللتاذ احلللديث وعلوملله يف كليللة 7)198

 الشريعة جامعة دمشق.
صللللحيح مسلللللم ملسلللللم بللللن احلجللللاج ط/دار إحيللللاء الللللرتاث  (26)
 حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي.-بريوت  –العريب 

صللاحل بللن انصلر بللن صللاحل  –تنفيلذها  عقوبلة الللزىن وشللروط (27)
هلل (، اعتلىن بله: خاللد بلن 1422 –)  األوىل  –دار ابلن اجللوزي   –اخلزمي  

 . علي املشيقح
: دار صللادر ،طحممللد بللن مكللرم ابللن منظللور، لسللان العللرب  (28)

 .هل 1414 -الثالثة ، بريوت  –
، بللدر الللدين العيللىن، عمللدة القللاري شللرح صللحيح البخللاري (29)

 .بريوت  –الرتاث العريب : دار إحياء ط
، بلن حجلر العسلقالين، افتح الباري شرح صلحيح البخلاري (30)

 هل.1379بريوت،  -: دار املعرفة ط
رعيَّة واآلراء  (31) ة الشللللَّ امل لِلدلللللّ ُه )الشللللَّ ُه اإلسللللالميُّ وأدلَّتللللُ الِفقللللْ

ة وخترجيهلللللا(  ة وحتقيلللللق األحاديلللللث النَّبويلللللَّ ت الفقهيلللللَّ ة وأهلللللّم النَّظلللللرايَّ املذهبيلللللَّ
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ّي، أسلللللتاذ ورئللللليس قسلللللم الفقللللله  ة بلللللن مصلللللطفى الزَُّحْيللللللِ املؤللللللف: أ. د. َوْهبلللللَ
ة ال  -اإلسللالمّي وأصللوله جبامعلللة دمشللق  ريعة، الناشللر: دار الفكلللر كّليللَّ  -شلللَّ

 دمشق. –سوريَّة 
احملقللق: عبللد الللرمحن بللن حممللد ، بللن تيميللة، اجممللوع الفتللاوى (32)
: جممع امللك فهد لطباعة املصلحف الشلريف، املدينلة النبويلة، ، طبن قاسم

 .م1995هل/1416، اململكة العربية السعودية
بلللللللن عطيلللللللة ، ااحمللللللللرر اللللللللوجيز يف تفسلللللللري الكتلللللللاب العزيلللللللز (33)

: دار الكتللب العلميللة ، طاحملقللق: عبدالسللالم عبدالشللايف حممللد، لسللياألند
 .هل  1422 -األوىل ، بريوت  –

علللي بللن )سلللطان( ، مرقللاة املفللاتيح شللرح مشللكاة املصللابيح (34)
 -هللللللل 1422األوىل، ، لبنللللللان –: دار الفكللللللر، بللللللريوت ، طالقللللللاري حممللللللد
 .م2002
احملقلللللق: أبلللللو عبلللللد ، املسلللللتدرك عللللللى الصلللللحيحني للحلللللاكم (35)

، مصلللللر –القلللللاهرة ، : دار احللللللرمني، طاللللللرمحن مقبلللللل بلللللن هلللللادي اللللللوادعي
 .م  1997 -هل  1417
ألمحللد بللن حنبللل أيب عبللدهللا -مسلند اإلمللام أمحللد بللن حنبللل (36)
 حتقيق الشيخ شعيب األرانؤط. -ط/الرسالة-الشيباين
املعجلللم األوسلللط احملقلللق: طلللارق بلللن علللوض هللا بلللن حمملللد،  (37)

 القاهرة. –ار احلرمني عبداحملسن بن إبراهيم احلسيين ط: د
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املعجم الصغري احملقق: حممد شكور حممود احللاج أمريلر ط:  (38)
 –هللللللل 1405بللللللريوت، عمللللللان األوىل،  -املكتللللللب اإلسللللللالمي، دار عمللللللار 

 م.1985
املعجم الكبري للطرباين ط: دار إحياء الرتاث العلريب الثانيلة،  (39)
 م احملقق: محدي بن عبداجمليد السلفي.  1983
البللن فلارس احملقللق: عبدالسللالم حممللد  معجلم مقللاييس اللغللة (40)

 م.1979 -هل 1399هارون ط: دار الفكر 
 –املوافقللللللات يف أصللللللول الفقلللللله للشللللللاطيب ط: دار املعرفللللللة  (41)

 بريوت حتقيق: عبدهللا دراز.
وزارة األوقللللللللاف والشللللللللئون ، ملوسللللللللوعة الفقهيللللللللة الكويتيللللللللةا (42)
 .الكويت –الثانية، دارالسالسل  ، الكويت –اإلسالمية 
عدد ملن ، نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي  (43)

املختصني إبشراف الشيخ/ صاحل بن عبد هللا بن محيلد إملام وخطيلب احللرم 
 .الرابعة، : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، طاملكي

نظللللللللرة يف مفهللللللللوم اإلرهللللللللاب واملوقللللللللف منلللللللله يف اإلسللللللللالم  (44)
ع وزارة األوقللللللاف : الكتللللللاب منشللللللور علللللللى موقللللللطلعبللللللدالرمحن املطللللللرودي 
 السعودية بدون بياانت.

أبلللللو السلللللعادات ابلللللن ، النهايلللللة يف غريلللللب احللللللديث واألثلللللر (45)
حتقيق: طلاهر ، م1979 -هل 1399بريوت،  -: املكتبة العلمية ، طاألثري

 .حممود حممد الطناحي -أمحد الزاوى 
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