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الشكر والعرفان 
 

     الحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف  محمد بف عبد اهلل 
 .صمى اهلل عميو كسمـ كبعد
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[. 40، اآليةالنمؿسكرة ] چ  ڤ پ  ٹ      ٹ   ٹ    ٹچ: قاؿ تعالى

 (.1)مف ال يشكر النَّاس ال يشكر اهلل - "صمى اهلل عميو كسمـ-كيقكؿ الرسكؿ 

ف العمـ كمقصد طالبيو، إلى جامعتنا الرائدة   أتقدـ  بكافر االحتراـ –جامعة القدس–    إلى مىحضى
الدراسات –قسـ الدراسات العميا : سرم نسيبة، خاصة: كالتقدير ممثمة برئيسيا األستاذ الدكتكر

.  إدارة كمشرفيف كمدرسيف–اإلسالمية المعاصرة

جمعة بركات أبك : كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر، كخالص االمتناف، ككؿ العرفاف، إلى أستاذم الدكتكر
رشاداتو كتكجيياتو الدقيقة لمخركج بيذا العمؿ  . فخيده، لرعايتو كا 

كما كأتقدـ بخالص الشكر كعظيـ االمتناف لعضكم المناقشة الدكتكر عبد المنعـ أبك قاىكؽ 
فانعـ بيما أستاذيف أمينيف , اهلل عمى تفضميما بقراءة الدراسة كمناقشتيادكالدكتكر تيسير عب

. مصكبيف عميقيف كناصحيف ,أديبيف
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أخي ياسر في رعايتو ليذه الدراسة في التدقيؽ المغكم، كالزميؿ 

. جبريؿ الدبابسة

بداء المالحظات في مراحؿ  كالى أحبتي كزمالئي في العمؿ الذيف ليـ الدكر البارز في التشجيع كا 
. إعداد الدراسة ليـ جميعا كؿ الشكر

خراجيا إلى ما كصمت إليو لى كؿ مف لو الفضؿ في كصكؿ ىذه الدراسة كا  . كا 

 
، حكـ عمى أحاديثو 1954، رقـ 445 كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ، ص،الترمذم(1)

، 1كآثاره كعمؽ عميو محمد ناصر الديف األلباني، اعتنى بو مشيكر بف حسف آؿ سمماف، مكتبة المعارؼ، ط
. صحيح: كقاؿ الشيخ األلباني. الرياض، السعكدية، دكف تاريخ

 
 

 :مصطمحات الدراسة
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كلكنيا في  ,ىي عامؿ مف عكامؿ تماسؾ المجتمع كعنصر لمتمازج كاالنسجاـ بيف أفراده:  الظاىرة
لى ضعفو بدالن  أحياف أخرل ىي مرض كنقطة ضعؼ تؤدم إلى تفكؾ المجتمع بدالن مف تماسكو كا 

. مف زيادة قكتو كعزيمتو

كؿ ضرب مف السمكؾ ثابت أك غير ثابت يعـ المجتمع بأسره كيككف ذا كجكد مستقؿ  كتعرؼ بأنيا
 (1) .التي يتشكؿ بيا في الحاالت الفردية عف الصكر

ٍمؽ السَّبُّ كالدُّعاء، كالمٍَّعنةي : المَّلْعنُ   اإًلٍبعادي كالطٍَّرد مف الخير، الطٍَّرد كاإًلبعادي مف اهلل، كمف الخى

ٍمعيكفه كالجمع مىالًعيف  (1)االسـ، كالجمع ًلعافه كلىعىناته كلىعىنو يىٍمعىنو لىٍعنان طىرىدىه كأىبعده كرجؿ لىًعيفه كمى

المعف الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط، كذلؾ مف اهلل تعالى ، في :"  يقكؿ الراغب األصفياني
 (2 ).اآلخرة عقاب، كفي الدنيا انقطاع مف قبكؿ رحمتو كتكفيقو كمف اإلنساف دعاء عمى غيره

 
ىك جماعة مف األفراد عاشكا معا مدة تكفي ألف ينتظمكا كأف يعتبركا أنفسيـ كحدة  : المجتمع

 (3 ).اجتماعية ذات حدكد كاضحة المعالـ
 
 المجتمع الذم تميز عف المجتمعات األخرل بنظمو الخاصة، كقكانينو كق :المجتمع المسمم 

ف  القرآنية كأفراده الذيف يشترككف في عقيدة كاحدة، كيتكجيكف إلى قبمة كاحدة، كليذا المجتمع كا 
 (4) .تككف مف أقكاـ متعددة، كألسنة متباينة خصائص مشتركة، كأعراؼ عامة، كعادات مكحدة

 
جماعة مف األفراد يعيشكف معا في كحده اجتماعية ذات مكاف  ىك: المجتمع الفمسطيني المعاصر

. محدد عاصرت إعداد الدراسة بما فييا العينة كمجتمع الدراسة في جنكب الخميؿ نمكذجا
 
 
 

                                                 

(1) bdo2000.maktoobblog.com/.../ 
 .387،ص13ج.لعف:ابف منظكر ،لساف العرب،مادة (1)
 .                                                          1/451ج,المغردات في غريب القراف,االصفياني  (2)
 .                                                         75ص,عمـ االجتماع التربكم,نبيؿ,عبد اليادم  (3)
                                                        .14ص,ـ2006-ق1427  ,2ط,مكتبة الرشيد,الرياض,االسالـ كبناء المجتمع االسالمي, حسف عبد الغني,ابكغده(  4)
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بَّوي ، فىييكى كىًريوه :  ًفي المُّغىًة مىٍصدىري كىًرهى ، ييقىاؿي  اْلَكرَاَىةُ   كىرىاًىيىةن فىال أىحى كىرىاىىةن كى كىًرهى الشٍَّيءى كىٍرىنا كى
كهه  مىٍكري كى
(1) .       

ف لـ يكف منييا عنو  كأما في الشرع فقد يطمؽ كيراد بو الحراـ كقد يراد بو ترؾ ما مصمحتو راجحة كا 
كترؾ المندكبات كقد يراد بو ما نيي عنو نيي تنزيو ال تحريـ كالصالة في األكقات كاألماكف 

                                                                    (2). المخصكصة 
كىاًز ًفي المُّغىًة  :الجواز ٍزتي اٍلعىٍقدى : اٍلجى ًمٍنوي أىجى ةي كىالنَّفىاذي ، كى حَّ اًئزنا نىاًفذنا : الصِّ عىٍمتيوي جى كىازي  . (3)جى كىاٍلجى

مىى أيميكرو  كًليِّيفى ييٍطمىؽي عى :  ًعٍندى األيصي
مىى اٍلميبىاًح - أ  .  عى

مىى مىا ال يىٍمتىًنعي شىٍرعنا - ب  .  عى
ا لىٍيسى ًبميٍمتىًنعو عىٍقال - ج  مىى مى .  عى
ا اٍستىكىل ًفيًو األىٍمرىاًف عىٍقال - د  مىى مى  .عى

ا لىٍيسى ًبالًزـو ، فىيىقيكليكفى  مىى مى كىازي ًعٍندى اٍلفيقىيىاًء ييٍطمىؽي عى اًئزىةه ، : كىاٍلجى كىالىةي كىالشًَّركىةي كىاٍلًقرىاضي عيقيكده جى اٍلكى
كـً  اؿو ًإال أىٍف يىئيكؿى ًإلىى المُّزي وي ًبكيؿِّ حى ا ًلٍمعىاًقًد فىٍسخي اًئًز مى يىٍعنيكفى ًباٍلجى كى
(4)  .

. (5 ) .المتكبريف فتكبرت عف السجكد لككنؾ منيـ: العالين
 .(6) .ألستو لين , باإلِضاللألستأصلنهم: أي :    َأل ْح َأل ِن َأل َّن  

                                                 
 . ط دار الكتاب العربي50لتعريفات ص  ,لجرجانيا (1)
 166ص/1اإلحكاـ ج, اآلمدم( 2)
 (جكز  ): كالمعجـ الكسيط مادة ( 3)
   ط الشؤف اإلسالمية بالككيت 7 / 2المنثكر الدر ,  لزركشيا( 4)
 دار 605ص/1 بف أبي بكر، تفسير الجالليف، جفعبدا لرحـ+ محمد بف أحمد : السيكطي تأليؼ+ المحمي ( 5)

 .األكلى: القاىرة، الطبعة- دار الحديث : النشر

- دار الفكر :  النشر31ص/5، جالدر المنثكر عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف ، :  تأليؼ1السيكطي ( 6)
 .1993– بيركت 
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 العكف المعاف كذلؾ أٌف المعنة في الدنيا رفد لمعذاب كمدد لو كقد رفدت بأس رفدىـ أم :الّرْفُد اْلَمْرُفودُ 

 .(1 ).بالمعنة في اآلخرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

 
 كجكه ماألقاكيؿ ؼالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف  ,أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم ,الخكارزمي ( 1)

. عبد الرزاؽ الميدم: بيركت، تحقيؽ- دار إحياء التراث العربي : ، دار النشر:  تأليؼ,402ص/2التأكيؿ، ج
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 الممخص   
ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر         تناكلت ىذه الدراسة مكضكع  

آثار ,أحكاـ المعف,مراتب المعف, مصادر المعف,مفيـك المعف:       كتضمنت الدراسة المحاكر التالية
. كأماكف انتشار المعف,دكافع المعف,أشكاؿ المعف,عقكبة المعف,المعف

       ىدؼ الدراسة،فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل انتشار الظاىرة في المجتمع الفمسطيني 

كنكع األلفاظ الشائعة عمى ألسنة األفراد، كأسباب انتشار الظاىرة، كاآلثار المترتبة عمى المعف 

. كالسب، كأماكف انتشار الظاىرة، كاألحكاـ الشرعية المترتبة عمى المعف

 مدارس  مديرية التربية م      كتكٌكف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الحادم عشر ؼ

 إضافة طالب كطالبة مكزعيف عمى المدارس الثانكية (4715)كالبالغ عددىـجنكب الخميؿ،/ كالتعميـ

في حيف كانت عينة , مرشدا كمرشدة (69)إلى المرشديف التربكييف في ىذه المدارس،كالبالغ عددىـ 

ذككر  (187) منيـ ةطالبا كطالب (335)الدراسة مف الطالب كالمرشديف قصديو، بمغ عدد أفرادىا

. إناث (18)ذككر ك(42)مرشد كمرشده منيـ (60)إناث ك  (148)ك

اتبع المنيج الكصفي التحميمي،حيث المنيج التحميمي في الرجكع إلى أٌمات الكتب كالقرآف كالحديث، 

فقرة لقياس ظاىرة المعف  (42 )كالمنيج الكصفي مستعينا باستبانة الدراسة،شممت أربعة مجاالت ،ك

. في المجتمع الفمسطيني المعاصر
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أف المعف الصادر عف اهلل حقيقة ثابتة : ك النتائج التي تكصمت الدراسة إلييا،فمف أىميا

 عف ككنو ظاىرة،كانو منيي  عنو، لتتميز بإصابة الممعكف، كأما المعف الصادر عف الناس ال يتعد

 لعف مف لـ يعمـ مكتو عمى الكفر، كأف تقديرات  زحيث إنو يحـر لعف المسمـ المصكف، كال يجك

أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني جاء بدرجة منخفضة،كبمتكسط 

كجاء مجاؿ اآلثار في المرتبة األكلى، كبمتكسط حسابي (بيرسكف )كفؽ مقياس(1.50)حسابي مقداره

  .، كبدرجة مرتفعة(4.1158)مقداره

ىناؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع 

حيث كاف المتكسط الحسابي , الفمسطيني تعزل لمتغير الجنس في أماكف انتشار ظاىرة المعف

. لمذككر أعمى مف اإلناث

    كلمتغير التخصص في أشكاؿ المعف ك آثار المعف، كلمتغير المستكل التعميمي لألب  في دكافع 

المعف ك أماكف انتشار المعف ك آثار المعف، كلمتغير المستكل التعميمي لألـ في كافة 

المجاالت،كلمتغير دخؿ األسرة في دكافع المعف ك أماكف انتشار المعف ، كلمتغير عدد أفراد األسرة 

.    في كافة المجاالت

    ىناؾ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في 

المجتمع الفمسطيني  في كؿ مف أشكاؿ المعف كدكافع المعف ك كذلؾ في آثار المعف تعزل لمتغير 

الجنس،كلمتغير مكاف السكف في كافة المجاالت، كلمتغير التخصص في كؿ مف دكافع المعف ك 

أماكف انتشار ظاىرة المعف،كلمتغير المستكل التعميمي لألب في أشكاؿ المعف،كلمتغير المستكل 
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التعميمي لالـ في آثار المعف، كلمتغير دخؿ األسرة في آثار المعف، كلمتغير عدد أفراد األسرة في 

. آثار المعف،ك لمتغير الفئة المستيدفة في كافة المجاالت

ىناؾ كجكد اختالؼ في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمكضكع المعف في المجتمع الفمسطيني 
. باختالؼ متغيرات الدراسة

 

 

 

, كالتقميد كالمحاكاة,كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف انتشار المعف بيف الناس يعكد إلى القدكة السيئة
. كيعكد إلى الغضب كالتشفي,كقصد اإليذاء ,كالخمطة الفاسدة

إجراء مزيد مف الدراسات لمحاكلة فيـ ظاىرة المعف دكافعيا كأشكاليا كاآلثار المترتبة ىناؾ حاجو ب

 .كعقد الندكات ك حمقات التكعية حكؿ آثار الظاىرة ككيفية التخمص مف كجكدىا كانتشارىا,عمييا

كغرس القيـ كالتقاليد , ك تطكير برامج اإلرشاد كتكعية عامة كتعديؿ سمكؾ فيما يتعمؽ بظاىرة المعف

. التكعية االعالميو, كاالىتماـ بالمناىج الدراسية, االسالميو في األفراد
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ABSTRACT 
 

cursing in contemporary Palestinian society 

(the study of educational legitimacy) 

  

       This study examined the phenomenon of the subject of cursing in 

contemporary Palestinian society   provided an update on the requirements 

of the master's degree.  

      The study included the following themes: the concept of cursing, 

cursing sources, orders of damnation, the provisions of the curse, the 

effects of the curse,  forms of cursing, cursing drivers and places the spread 

of the curse.  

 The study, it aimed to identify the extent of the phenomenon in Palestinian 

society and the type of words commonly found on the tongues of 

individuals, and the reasons for the spread of the phenomenon, and the 

implications of swearing and cursing, and places the spread of the 

phenomenon, and legal provisions resulting from the curse.  
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      The study population consisted of all students in 11
th

  grade in schools 

of Southern Hebron Directorate of Education  , (4715) students divided 

into secondary schools as well as counselors in these schools, and 

numbered (69) advisors, while the study sample of students and advisors 

the number of participants  randomly was taken (335) students of whom 

(187) males and (148) females and (60) guide (42) males and (18 females).  

          The approach used by a researcher in this study is the descriptive 

analytical method, where the analytical method to refer to the great books 

and the Koran and Hadith, and the descriptive approach using identifying 

the study, which included four areas, and (42) items to measure the 

phenomenon of cursing in Palestinian society today.  

And the findings of the study says that the most important is the curse of 

God established is a  factwhile that  characterized by people is as a 

phenomenon  . And it is forbidden, as it deprives Muslim's cursing 

protected and may not be cursed those who did not know his death the 

disbelief, and estimates of the sample study of the phenomenon of cursing 

in the Palestinian community was low-grade, and the arithmetic average of  

(1.50), according to Pearson scale . The field of archeology in the first 

place, and the arithmetic average of  (4.1158), and a high degree.  

      There were statistically significant differences between the estimates of 

the sample study of the phenomenon of cursing in the Palestinian society 

due to the variable sex in places where the prevalence of cursing, where the 

arithmetic mean of the males higher than females.  

        Specialization variable in the forms of curse  and the effects of the 

curse, and a variable level of education of the father's motives cursing and 

places the spread of the curse and the effects of cursing, and variable level 

of education of the mother in all fields, and variable family income in the 

motives of cursing and places the spread of cursing, and variable number 

of family members in all fields.  
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             There was no statistically significant differences between the 

estimates of the sample study of the phenomenon of cursing in the 

Palestinian community in all forms of damnation and the motives of the 

curse as well as the effects of the curse due to  sex, and the variable place 

of residence in all areas, and variable specialization in each of the motives 

Cussing and places the prevalence of cursing, and variable level of 

education of the father in the forms of cursing, and variable level of 

education of the mother in the effects of the curse, and the variable of 

family income in the effects of the curse, and a variable number of family 

members in the effects of the curse, and to the variable target group in all 

areas.  

As is indicated by results of the study and there is a difference in the 

estimates of the sample of the study to the subject of cursing in the 

Palestinian society in all study variables.  

The results revealed that the proliferation of cursing among the people due 

to the bad example, imitation, simulation, and corruption, and in order to 

abuse, due to anger and revenge.  

       There should  further studies to try to understand the phenomenon of 

cursing, forms and implications. 

  Workshops and awareness about the effects of the phenomenon and how 

to get rid of its existence should be done.  

And development of extension programs and public awareness and modify 

the behavior with respect to the phenomenon of the curse, and to instill 

Islamic values and traditions on individuals, and attention to curriculum, 

Notification .  
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: المـقدمة
     الحمد هلل الذم كٌرـ أمتنا بالمغة التي شٌرفيا بالقرآف الكريـ،الذم ىك ربيع قمكب المؤمنيف 

ككيؼ يككف ذلؾ كذلؾ،ما لـ نفيـ تراكيبو ليتسنى لنا إدراؾ معانيو،كالصالة كالسالـ عمى .المتٌقيف
النبي األمي ،كعمى أصحابو الغر - صمى اهلل عميو كسمـ- أشرؼ األنبياء ك المرسميف ،سيدنا محمد

. المياميف،كمف سار عمى نيجيـ إلى يـك الديف،كبعد 
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، الفمسطينيإف ظاىرة السب كالشتـ كالمعف ظاىرة اجتماعية سٌيئة تفشت بيف أكساط المجتمع     ؼ

 صاحب المنزلة العالية في اآلداب الحميدة كالكالـ -عميو الصالة كالسالـ- دنبينا محـكلقد كاف 

الحسف كاالبتعاد التاـ عف فحش القكؿ كزكره، كقد حذر مف ىذه الظاىرة القرآف العظيـ كالسنة 

 چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ :  قكلو تعالىالمطيرة في مكاضع كثيرة،
ك قكؿ .(1 )

. (2) (سباب المسمم فسوق وقتالو كفر):النبي صمى اهلل عميو كسمـ

 فكاجبنا تجاه ىذه الظاىرة بترىا كقطع دابرىا حتى يعيش الناس عمى ألفاظ القرآف كالسنة، كمجانبة 
ظاىرة المعن في " ،فجاء مكضكع ىذه الدراسة لمعالجة ىذه القضية كىكاأللفاظ التي تؤذم المسمميف

"   (دراسة تربوية شرعية)المجتمع الفمسطيني المعاصر
كلـ أنفرد في كتابة مكضكع المعف،بؿ سبقني العديد مف الدارسيف كالباحثيف في الحديث عف ىذه    

عمر شاكر ،ك"دراسة قرآنية"المعن والممعونون"محمكد محمد الزيات، في دراستو:القضية؛منيـ
، لكف دكف تخصيص نصوص المعن في القرآن وأثرىا عمى األحكام الشرعية: الكبيسي،في كتابو

.  الحديث عف مكاف محدد كما فعمت في دراستي
 
 
 
 
 .6/108: األنعاـ (1)

 . 48، رقـ الحديث 1/20" ال يسب الرجؿ كالديو"البخارم، الصيحيح، كتاب األدب، باب  (2)

 
 

  كتكمف أىمية ىذا المكضكع في الكشؼ عف حكـ ظاىرة خطيرة منتشرة بيف أكساط المسمميف 
المعاصريف،  كبياف عاقبة مف يرتكب مثؿ ىذه اآلثاـ،مستدال في ذلؾ بالنصكص القرآنية 

.  كاألحاديث النبكية
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    لقد كاف أمامي مكضكعات عدة لمكتابة فييا،كذلؾ مما ذكره المدرسكف في محاضراتيـ،ككاف 
مف ذلؾ حكـ المعف،كالذم رأيت أنو بحاجة إلى دراسة؛لما ليذه الظاىرة مف مخاطر دينية 

 .كاجتماعية في المجتمع

    كلقد اعتمدت في دراستي عمى عدة مصادر كمراجع أفادتني في إخراج بحثي بصكرتو 
النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير،كركح المعاني لأللكسي، : النيائية،كمف ىذه المصادر

كالزكاجر عف اقتراؼ الكبائر لمييثمي،ككتب الحديث،كمعاجـ المغة،كغيرىا مف المصادر كالمراجع 
. التي كضعتيا في قائمة المصادر كالمراجع
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:  مشكمة الدراسة 
الحظ الباحث انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني بشكؿ كبير جدا، فالبعض يسٌب أباه 

زاء ىذا األمر الحظ الباحث أىمية  كاآلخر يسب أمو كالثالث يسب زميمو كىناؾ مف يمعف غيره ، كا 
كتكمف مشكمة .البحث في ىذا المكضكع كالتكسع فيو ككضع الحمكؿ المناسبة لعالج ىذه الظاىرة

. الدراسة في عدـ كجكد دراسة تطرقت لظاىرة المعف

: أسئمة الدراسة

. حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف

 ما ىي كجية نظر عينة الدراسة في فمسطيف حكؿ ظاىرة المعف عمى جميع محاكر الدراسة؟ -1

ماىي أشكاؿ المعف؟ -ا

ما ىي دكافع المعف؟ -ب

ماىي أماكف انتشار المعف؟ -ج

ماىي آثار المعف؟ -د

ىؿ تختمؼ تقديرات أفراد عينة الدراسة لمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني باختالؼ  -2
متغيرات الدراسة؟ 

: متغيرات الدراسة
: المتغيرات المستقمة

.    الجنس-1
. مدينة،قرية، مخيـ: مكان السكن-2
. عممي،أدبي، تجارم: التخصص-3
. أمي،دكف التكجييي، تكجييي فما فكؽ:المستكل التعميمي لألب-4
. أمية،أقؿ مف تكجييي، تكجييي فما فكؽ:المستكل التعميمي لألـ -5
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. ضعيؼ، متكسط، جيد فما فكؽ:الدخؿ الشيرم لألسرة-6
. فما فكؽ8، 8-4،  4اقؿ مف : عدد أفراد األسرة- 7
 

: المتغيرات التابعة
. تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني
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: فرضيات الدراسة
بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-1

. لمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير الجنس

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-2

. لمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير مكاف السكف

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-3

 .صلمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير التخص

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-4

.  التعميمي لألبللمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير المستك

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-5

 . التعميمي لالـللمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير المستك

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-6

 .لألسرة الشيرم ؿلمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير الدخ

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-7

 .لمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير عدد أفراد األسرة
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بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف-8

 . العمميؿلمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير المؤه

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف- 9
.  في العمؿةلمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني  المعاصر تعزل لمتغير الخبر

بيف تقديرات عينة الدراسة  α 0.05≥ مستكل الداللةدال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عف- 10
.  المستيدفةةلمكضكع ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر تعزل لمتغير الفئ

  :أىمية الدراسة

 :تبرز أىمية ىذه الدراسة في األمكر التالية

. التعرؼ عمى األسباب كالدكافع النتشار ظاىرة المعف-1

 . اآلثار المترتبة عمى الظاىرة كسبؿ عالجيالالتعرؼ عؿ-2

 .التعرؼ عمى األحكاـ الشرعية المترتبة عمى المعف-3

تزداد أىمية الدراسة لكثرة استخداـ ظاىرة المعف في المجتمع بكضع الحمكؿ الشرعية لمحد مف -4
 .انتشار الظاىرة

. تبرز أىمية الدراسة في إمكانية اإلفادة مف نتائج الدراسة في الحد كالتقميؿ مف انتشار الظاىرة-5

: أىداف الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ إلى كجية نظر طمبة الصؼ الحادم عشر كالمرشديف التربكييف في -1

. مدل استخداـ الظاىرة في المجاالت األربعة الكاردة في أداة الدراسة
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 إلى التعرؼ عمى األلفاظ الشائعة التي تستعمؿ في المعف، ةتيدؼ الدراسة كبطريقة مسحي-2

. كاألشكاؿ التي تظير بيا، كدكافعيا، كآثارىا ، كأماكف انتشارىا

كما تيدؼ كبطريقة تحميمية إلى بياف األحكاـ الشرعية المترتبة عمى الظاىرة ، كبياف الطرؽ -3

. العالجية لمخالص مف الظاىرة كالحد منيا

: سبب اختيار الدراسة

    بدا اىتمامي لمكضكع الدراسة؛ لبياف الدكافع ليذه الظاىرة كاآلثار المترتبة عمييا، ككذلؾ بياف 

 الناس ، كعدـ دراسة المكضكع مف فاألحكاـ الشرعية المترتبة عمى الظاىرة، كالتي يجيميا الكثير ـ

أقدمت ,    قبؿ حسب عمـ الباحث ، فكقع اختيار الباحث لمكتابة في ىذا المكضكع، كنظران ألىميتو

: عمى الكتابة فيو لألسباب التالية

أىمية المكضكع كقمة الدراسات المقدمة فيو، كقد عممت جيدم لمتركيز عمى ىذه الظاىرة محاكال .1

تغطيتيا مف جميع جكانبيا، كاإلشارة إلى مخاطرىا كآثارىا كأسبابيا كمكقؼ الشرع مف بعض 

. مظاىرىا

رغبتي في مكضكع ذم أىمية، ليككف قاعدة تأصيمية في المستقبؿ، الف ىذه الظاىرة بمثابة .2

. المرض الخطير، الذم ييدد سالمة المجتمع،كنتممسو كنعيشو كؿ يـك في بقعة مف بقاع المجتمع

. كىك بحاجة إلى عالج فعاؿ 

رغبتي في مكضكع يعكد عمى المجتمع اإلسالمي بشكؿ عاـ كالفمسطيني بشكؿ خاص بالنفع .3

. العظيـ تجاه ىذه الظاىرة 

.  لذلؾ كجدت المجاؿ مفتكحا لمكتابة في مكضكع الظاىرة ، كقدمت ما عندم تجاه ىذه الظاىرة
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: محددات الدراسة
: تحددت الدراسة بالمحددات التالية

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ الحادم عشر كالمرشديف :  محدد مكاني والبشري
. التربكييف في مدارس جنكب الخميؿ 

. ـ2010-2009 تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في  الفصؿ الثاني مف العاـ :محدد زمني
كدكافع ,كأماكف انتشار المعف,أشكاؿ المعف:تـ تطبيؽ الدراسة في المحاكر التالية:محدد محوري

 .كآثار المعف,المعف
. تتكقؼ نتائج الدراسة عمى مدل صدؽ كثبات أداة الدراسة:محدد منيجي

 
: منيج الدراسة

     أما المنيج الذم اتبعتو في ىذه الدراسة،فيك المنيج الكصفي التحميمي،حيث المنيج التحميمي 

, كأحكامو, في الرجكع إلى أٌمات الكتب كالقرآف كالحديث،كالذم تضمف البحث في مفيكـ المعف

 أشكاؿ كىي،,كالمنيج الكصفي مستعينا باستبانة الدراسة،شممت أربعة محاكر . كعقكبتو

فقرة لقياس ظاىرة المعف في المجتمع  (42 )ك,كآثار المعف ,كدكافع المعف,كأماكف انتشار المعف,المعف

 .الفمسطيني المعاصر
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: الدراسات السابقة
كلكف .   ال شؾ أف كتب الفقو لـ تغفؿ بياف حكـ المعف ،ككذلؾ كتب الحديث ككتب األخالؽ  

كحسب عمـ الباحث أنو ال تكجد دراسة تتحدث عف المعف كظاىرة خمقية سٌيئة في المجتمع كما 

 . يترتب عمييا مف تبعات كآثار كمعالجة ليا 

كبعد البحث كالتحرم الذم قاـ بو الباحث عف دراسات ليا صمة بالمكضكع  كجد بأف ىناؾ دراسات 

: حكؿ المكضكع  كىي 

،حيث تناكؿ الباحث  (المعف كالممعكنكف دراسة قرآنيو)    بعنكاف 2007دراسة الزيات ، محمكد ،-1

مفيـك المعف، كأقسامو كأحكامو، كأسبابو في القرآف،كاختالفيا عف الدراسة التي يقـك بيا الباحث أف 

: دراسة الزيات اقتصرت فقط عمى المعف كالممعكنيف في القرآف ، حيث ىدفت الدراسة إلى التالي

. التعرؼ عمى الضكابط في استعماؿ المعنة منعا لمسب كالمعف.1

. بناء مجتمع سميـ مف األمراض كاآلفات كخصكصا بعد التعرؼ عمى جكاز المعف كعدـ جكازه.2

.  معرفة متى يجكز المعف كمتى ال يجكز.3

: كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية
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. المعف الصادر عف اهلل تعالى، تميز بإصابتو لمممعكف كتحقؽ آثاره. 1

فصؿ القرآف الكريـ أحكاؿ ىؤالء الممعكنيف كالممعكنات، كأسباب لعنتيـ، كأصنافيـ، حتى يبتعد .2

. المسممكف عف طريؽ كمسالؾ حياة ىؤالء الممعكنيف

. أف الذم يعاقب عمى المعف ىك اهلل.3

كلـ تتطرؽ ىذه الدراسة حسب عمـ الباحث  إلى دراسة ظاىرة المعف مف الناحية  التربكية كىذا ما 

. سيتطرؽ لو الباحث في دراستو 

 

نصكص المعف في القرآف كأثرىا عمى األحكاـ  ) بعنكاف2003دراسة الكبيسي ، عمر شاكر، -1

حيث تناكؿ الباحث الحديث عف المعف كأقسامو  كخصائصو كآثاره عمى األحكاـ (الشرعية

 .الشرعية،كبياف أصناؼ الممعكنيف في القرآف كأسباب لعنيـ

: األمكر التالية (دراسة الكبيسي) ككاف الدافع لمكتابة في ىذه الدراسة

. استيانة جماعة مف الناس بمفظ المعف كجيميـ بما يترتب عميو مف آثار.1

. أف القرآف يقرع األسماع باف المعنة عقكبة قد حمت بأمـ كثيرة.2

إف  اهلل تعالى ابمغنا باف المعف ال تطيش سيامو فال بد أف تصيب مقتال، إما الممعكف إف استحؽ .3

. أك يرتد إلى الالعف

. خمك ساحة بحث المكضكع لدل المحدثيف. 4

: كتكصمت الدراسة إلى

. أف المعف عقاب منكط  باهلل ال يجكز استعمالو مف الناس .1

 .  كال يجكز لعف العصاة مف المسمميف عمى كجو التعييف ككذلؾ الكافر الحتماؿ تكبتيـ .2
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أف المعف ليس مف األلفاظ التي تطمؽ مما اعتادىا العرب في استعماليا بؿ ىي مف األلفاظ التي  .3

 .أعطاىا الشارع معنى شرعي

 .يتميز المعف الصادر عف اهلل تعالى بإصابتو لمممعكف كتحقؽ آثاره .4

 .أف المعف الصادر عف اهلل تعالى ال يحتمؿ التغيير كالتبديؿ .5

 .غالب الذنكب التي لعف اهلل أصحابيا مف الكبائر .6

 .يشترؾ الشيطاف مع الييكد في عقاب كاحد ىك المعف .7

 

 

. أف مف اسباب لعف الييكد، منيا اجتماعية، كاقتصادية،كعسكرية،كسياسية،كأبرزىا األسباب الدينية .8

كاقتصرت الدراسة عمى  (الممعكنكف في القرآف كالحديث الشريؼ)دراسة اليندم ،عاطؼ،بعنكاف- 3

. ذكر بعض الممعكنيف في القرآف كالسنة

كاقتصرت الدراسة  (الممعكنكف كالممعكنات مف الرجاؿ كالنساء)دراسة إبراىيـ،مجد السيد، بعنكاف- 4

. عمى الناحية الفقيية ألحكاـ الممعكنيف في الكتاب كالسنة

،ىدفت ىذه الدراسة إلى مسح لأللفاظ التي تستعمؿ مف قبؿ الكالديف في 2000دراسة المصرم، -5

طالبا كطالبة، كمتكسط أعمارىـ  (1673)اإلساءة المفظية ضد األطفاؿ، كتككنت عينة الدراسة مف 

مف محافظة الكرؾ، كقد تـ كضع األلفاظ المستعممة مف قبؿ الكالديف في اإلساءة  (سنة5-14)

فئة، كذلؾ بناء عمى نتائج عينة استطالعية، بحيث تشمؿ كؿ فئة  (16)المفظية ضد األطفاؿ في 

األلفاظ الخاصة بنكع الفئة، كتـ تكزيع االستبانة التي تشمؿ ىذه الفئات عمى عينة الدراسة، بحيث 

الطالبة بأف يقدر شدة التأثر عمى كؿ فئة، كتكرار استعماؿ اإلساءة المفظية / تككف إجابة الطالب

بالنسبة لو، كأشارت نتائج المسح إلى أف األلفاظ المستعممة مف قبؿ الكالديف في اإلساءة المفظية 
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لألبناء تشمؿ ألفاظا ليا عالقة بالزجر كالتكبيخ كالتيديد، كتقميؿ القدرات العقمية، كتشبيو الطفؿ 

بالجماد كالحيكاف، كألفاظا ليا عالقة بالنظافة الشخصية لمطفؿ، كالدعكة بالمرض، كرفض الطفؿ، 

كشتـ الكالديف، ككرامة الطفؿ، ك سمككات أخرل مثؿ كثرة األكؿ كالنكـ، كألفاظا ذات مرجع جنسي، 

. كألفاظا ذات عالقة بالذات اإلليية

كما أشارت النتائج إلى أنو كمما زاد استخداـ اإلساءة المفظية ضد األطفاؿ زادت شدة تأثرىـ بيا، 

كأف الذككر أكثر تعرضا لتكرار اإلساءة المفظية مف اإلناث، كأف اإلناث أكثر تأثرا باإلساءة  

 

 

 

المفظية مف الذككر كذلؾ أشارت النتائج إلى أف زيادة عدد أفراد األسرة يزيد مف استخداـ اإلساءة 

. المفظية، كما أف الكالديف ذكم الدخؿ المتدني أكثر استخداما لإلساءة

: كمف خالؿ نتائج الدراسة تكصؿ المصرم إلى التكصيات التالية

. إجراء مزيد مف الدراسات لمحاكلة فيـ ظاىرة اإلساءة المفظية كأسبابيا كتأثيراتيا.1

إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ اإلساءة المفظية كعالقتيا بالسمكؾ العدكاني لدل الطفؿ كبعض .2

. المشاكؿ النفسية كتأثيراتيا األخرل عمى الشخصية، التحصيؿ، مفيـك الذات

. إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ اإلساءة المفظية في كافة المؤسسات التربكية مثؿ المدرسة.3

. عقد ندكات تكعية لمكالديف حكؿ آثار اإلساءة المفظية التي تمحؽ بالطفؿ جراء استخداميا.4

. الدعكة إلنشاء مراكز لحماية حقكؽ الطفؿ،خاصة في المناطؽ الجنكبية مف خالؿ جامعة مؤتو.5

إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ اإلساءة المفظية لمزكجة كاثر ذلؾ عمى استخداميا لإلساءة المفظية .6

. نحك األطفاؿ
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تطكير برامج اإلرشاد كتكعية عامة كتعديؿ سمكؾ فيما يتعمؽ باإلساءة بشكؿ عاـ كاإلساءة .7

. المفظية بشكؿ خاص

. التكصية بعدـ استعماؿ اإلساءة المفظية مف قبؿ الكالديف ضد األطفاؿ بشكؿ نيائي.8

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

: خطة الدراسة
الفصـل األول 

 مفيوم المعن وأسبابو

: مفيوم المعن:المبحث األول- 1

. المعف في المغة :المطمب األكؿ .

. المعف في االصطالح:المطمب الثاني .

.  المعنتمرادفا: المبحث الثاني- 2

. مصادر المعن: المبحث الثالث- 3

: مراتب المعن:المبحث الرابع- 4
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. المعف العاـ: المطمب األكؿ .

. المعف الخاص:المطمب الثاني .

. المعف المعيف:المطمب الثالث .

: أسباب المعن: المبحث الخامس- 5

أسباب المعف في نصكص القرآف :  المطمب األكؿ  .

. أسباب المعف في مركيات السنة: المطمب الثاني . 

. أسباب المعف بيف الناس: المطمب الثالث . 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 :أحكام المعن وآفاتو
 :حكم السب: المبحث األول

 حكـ سب اهلل تعالى:                المطمب األكؿ
 حكـ سب النبي صمى اهلل عميو كسمـ:                المطمب الثاني
 حكـ سب المالئكة:               المطمب الثالث
 حكـ سب الديف كالممة:                المطمب الرابع

 حكـ سب المسمـ:               المطمب الخامس
 حكـ سب األمكات:                المطمب السادس
 حكـ سب الدىر:                المطمب السابع
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  حكـ سب الريح:               المطمب الثامف
 :حكم المعن:المبحث الثاني

 حكـ المعف مطمقا:               المطمب األكؿ
 حكـ لعف المؤمف المصكف:               المطمب الثاني
 حكـ لعف الفسقة غير المعينيف:               المطمب الثالث
 حكـ لعف الفاسؽ المعيف:               المطمب الرابع

 حكـ لعف الكافر:               المطمب الخامس
 

 .عقوبة المعن:المبحث الثالث
 :  المعن (آثار)آفات: المبحث الرابع  

 أثر المعف عمى الممعكف:               المطمب االكؿ
              المطمب الثاني أثر المعف عمى الالعف 

 
 
 
 

 إجراءات الدراسة:الفصــل الثالــث 

 عرض وتحميل نتائج الدراسة:الفصــل الرابـع 

 والتوصيات والمعالجات النتائج مناقشة :الخامس الفصل

 .وتضمنت أىم ما خمصت إليو الدراسة من نتائج وتوصيات :الخاتمو
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 الفصـل األول

 مفيوم المعن وأسبابو

 :مفيوم المعن:المبحث األول- 1

 .المعف في المغة :المطمب األكؿ .

 .المعف في االصطالح:المطمب الثاني .

 . المعنتمرادفا: المبحث الثاني- 2

 .مصادر المعن: المبحث الثالث- 3

 :مراتب المعن:المبحث الرابع- 4

 .المعف العاـ: المطمب األكؿ .

 .المعف الخاص:المطمب الثاني .

 .المعف المعيف:المطمب الثالث .

 :أسباب المعن: المبحث الخامس- 5

 أسباب المعف في نصكص القرآف:  المطمب األكؿ  .

 .أسباب المعف في مركيات السنة: المطمب الثاني . 

 .أسباب المعف بيف الناس: المطمب الثالث . 
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 مفيوم المعن وأسبابو

 :مفيوم المعن:المبحث األول

 :المعن في المغة :المطمب األول

ٍمؽ كمف ،اهلل مف كاإًلبعادي  الطٍَّرد ك ،الخير مف كالطٍَّرد اإًلٍبعادي  :المَّلْعنُ   كالمٍَّعنةي  ،كالدُّعاء السَّبُّ  الخى

دىه لىٍعنان  يىٍمعىنو كلىعىنو كلىعىناته  ًلعافه  كالجمع ،االسـ ٍمعيكفه  لىًعيفه  كرجؿ كأىبعده طىرى    (1)".مىالًعيف كالجمع كمى

  (2). كالرجؿ الذم طرده قكمو كأبعدكه لجناياتو، الطرد كاإلبعاد:كالمعنة في المغة

 (3). كذئب لعيف أم طريد،كالمعف كالطرد كاحد، طردىـ كأبعدىـ :لعنيـ اهلل 

 (4):كيأتي المعف بالمعاني المغكية اآلتية

 "كالطرد كاإلبعاد مف اهلل,اإلبعاد كالطرد مف الخير:"كالمعف ىك:الطرد كاإلبعاد : أوال

 .المعف المسخ، كالمعيف الممسكخ : المسخ:ثانيا

 . كىك ما يككف مف الخمؽ.كيأتي المعف بمعنى السب: انسة  : حانخا

 . كالمعف التعذيب كمف أبعده اهلل لـ تمحقو رحمتو كخمد في العذاب: العذاب:رابعا

 ".المعيف المشتـك "كيأتي المعف بمعنى الشتـ: الشتـ : اخامس

 ".المعيف المخزم الميمؾ"كيأتي المعف بمعنى الخزم كاليالؾ :"الخزم كاليالؾ :سادسا

 

                                                 

 .387،ص13ج.لعف:ابف منظكر ،لساف العرب،مادة (1)

 1/242أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، ،الشنقيطي(2)

 . 99،ص1ج،المصرم، شياب الديف (3)

 389-387،ص13لعف ج:س،مادة.ابف منظكر، ـ(4)
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   يتبيف لمباحث مف خالؿ التعريفات المغكية، بأف المعف في المعنى المغكم ليس لو معنى لغكم  

الطرد،كالمسخ، كالسب،كالتعذيب، : كاحد، بؿ إف المعاني المغكية متعددة ،حيث إف المعف يعني

 .السب، كالشتـ، كالطرد:كالشتـ،كالخزم، كاليالؾ،كالمعف بمعناه العاـ ال يتجاكز ىذه األلفاظ 

 :المعن في االصطالح : المطمب الثاني

 :كردت كممة المعف في المفيـك االصطالحي بمعاف متعددة منيا

  (1).ىك اإلبعاد كالطرد كاإلقصاء:المعف : أكال

  (2)"المعف مف اهلل ىك الخذالف كاإلبعاد: "جاء المعف بمعنى  الخذالف كاإلبعاد:         ثانيا

  (3)"اإلبعاد مف رحمة اهلل كمف كؿ خير" كفسرت كممة المعف بػ:ثالثا

  (4).المعف مف العباد الطرد ،كمف اهلل العذاب: رابعا

  (5).المعف مف اهلل ىك إبعاد العبد بسخطو، كمف اإلنساف الدعاء بسخطو: خامسا

المعف الطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط، كذلؾ مف اهلل تعالى في "يقكؿ الراغب األصفياني:  سادسا

  (. 6)"قاآلخرة عقاب، كفي الدنيا انقطاع مف قبكؿ رحمتو كتكفيقو كمف اإلنساف دعاء عمى غير

أصؿ المعف الطرد كاإلبعاد مف اهلل، كمف الخمؽ السب "كقاؿ ابف األثير في النياية : سابعا

 (7)".كالدعاء

 إلى أف يصير الممعكف بمنزلة النعؿ في أسفؿ . المعف إبعاد في المعنى كالمكانة كالمكاف:ثامنا

 كمف اإلنساف الدعاء ،المعف مف اهلل إبعاد العبد بسخطوك.  المكطئالقامة يالقي بو ضرر 
                                                 

  .1/408، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف،الطبرم(1)

 8/104ف،المصدر السابؽ،.الطبرم،ـ(2)

 .18/14ف،.الطبرم،ـ(3)

  . 2/190،، الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي(4)

  . 1/247،لتعريفات، االجرجاني(5)

  .451،ص1ج.1/451لمفردات في غريب القرآف، االصفياني، الراغب،ا(6)

  . 4/255،،النياية في غريب الحديث كاألثرابف األثير(7)
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بعاد عمى سبيؿ السخط كىك هلل تعالى : كقاؿ الراغب. بسخطو في الدنيا انقطاع عف .المعف طرد كا 

 كمف اإلنساف دعاء عمى غيره كالتالعف كالمالعنة أف ، في اآلخرة عقكبة،كقبكؿ فيضو كتكقيعو

 (1).يمعف كؿ منيما نفسو كصاحبو

ې   ې  چ :     حيث إف الشكاىد مف نصكص القرآف لكممة المعف كثيرة كمتعددة، مف ذلؾ قكلو تعالى

  ڈ  ڈ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ   ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ     وئ  ەئ  ەئائ  ائ  ى    ىې  

  (2)چ

چ   ى  ىۅ  ى  ى  ې  ې  ې    ې           چ :  كقكلو تعالى
(3). 

 :مما سبؽ يتبيف مف معنى كممة المعف ما يمي

 .أف الممعكف مطركد كمبعد مف رحمة اهلل -1

 .أف الممعكف مخذكؿ ،أم حالتو تككف حالة الخذالف -2

 .الممعكف مف اهلل معذب -3

 .أف الممعكف في اآلخرة منقطع مف رحمة اهلل ، كأما في الدنيا فيك منقطع مف الخير -4

. (الحاكـ)تككف مف البشر في الدنيا: العقكبةأف  -5
.  يككف مف اهلل في الدنيا كاالخره: العقابأف  -6

  
 :المعنى االصطالحي المختار 

    يميؿ الباحث إلى التعريؼ الذم عرفو الراغب األصفياني،حيث جاء تعريفو جامعا كشامال لكؿ 

 التعريفات التي تحدث بيا العمماء في بياف مفيـك كممة المعف، كلككنو جمع بيف المعنييف

                                                 

 1/621 ،التعاريؼالمناكم، محمد عبد الرؤكؼ،  (1)

  .11/18:ىكد( 2)

 . 24/7:النكر(3)
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ف ).  المغكم كالشرعي كىك أف المعف إف كاف مف اهلل سبحانو كتعالى ، فمعناه الطرد مف الرحمة، كا 

 .(كاف مف الناس فمعناه الدعاء بالطرد كالسخط

 : المعنتمرادفا:  المبحث الثاني

الدنيا  ، كفيعقابالطرد كاإلبعاد عمى سبيؿ السخط، كذلؾ مف اهلل تعالى في اآلخرة : المعف  

 ألفاظ ليا صمة كثيقة ،كىناؾ(1)غيره انقطاع مف قبكؿ رحمتو كتكفيقو، كمف اإلنساف دعاء عمى

 : كالنظائر ليذه الكممة كمنياتبمعنى كممة المعف، كىذه األلفاظ مف المراد فا
 فىاًسؽه، ك، سىاًرؽه  ك، كىاًفره  : قىٍكليوي  السَّبِّ  أىٍلفىاظً  ًمفٍ  تأتي كممة المعف بمعنى السب ،ك: السب:أوال

،ك ،مينىاًفؽه ك ،ك فىاًجره ًبيثه ، كخى ًمًف، اٍبفي كأىٍقطىعي،ك أىٍعكىري ٍعمىى، كالزَّ َى ٍعرىجي  كاأٍل َى ،، كاأٍل كال . نىمَّاـه ك كىاًذبه

  (2).خالؼ بيف أىؿ العمـ أف ذلؾ ال يكجب الحد ألنو ليس بقذؼ كلكنو يعزر لسب الناس كأذاىـ

سٌبو سبا، بمعنى قطعو كالتساب التقاطع، كالسب :يقاؿ.فيك القطع :   أما السب في المعنى المغكم

 (3).شتمو:كالشتـ مصدر سبو يسبو سبا

الشتـ "  ك(4)".إىك كصؼ الغير بما فيو نقص كازدراء:"ك السب في المعنى االصطالحي 

 . (5)"الكجيع

 كقد كردت كممة السب في نصكص الشرع في مكضع النيي عنو ، لمداللة عمى تحريمو، كمنو 

 چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ : قكلو تعالى
( 6). 

 .(7) (سباب المسمم فسوق وقتالو كفر): كمنو قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ

                                                 

 .1/451االصفياني، الراغب، المفردات،(1)

 .  9/80المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،،  المقدسي،عبد اهلل بف احمد بف قدامو(2)

 . 63،ص3ج سبٌ : مادة مقاييس المغة،ك ابف فارس ،455،ص3سٌب ؛ج،:القامكس المحيط،مادة،الفيركز أبادم(3)

 . 165الجرجاني ، التعريفات،ص(4)

 . 1/220األصفياني، الراغب، المفردات،  (5)

 .6/108: األنعاـ (6)

 . 48، رقـ الحديث 1/20" ال يسب الرجؿ كالديو"البخارم، الصيحيح، كتاب األدب، باب  (7)
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 َيْمَعنُ  وكيفَ : قالوا". والديو الرجلُ  َيْمَعن أن الكبائر أكبر من إن": كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 

  (1)".أمو فيسب أمَّلو ويُسبُّب  أباه، فيسبَّل  الرجل أبا الرجلُ  َيُسبُّب : "قال! والديو؟ الرجلُ 

-كالشاىد في ذلؾ تفسير الرسكؿ     يتضح لمباحث مف الحديث السابؽ بأف السب يعني المعف،

 .لكممة المعف في الحديث بالسب- صمى اهلل عميو كسمـ

ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ : قاؿ تعالى .تأتي كممة المعف بمعنى الغضب: الغضب: ثانيا 

چڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ   
كغضب عميو غضبا كمغضبو )كالغضب نقيض الرضا،  (2 )

كأغضبتو أنا مغضب، كغضب لو، غضب عمى غيره مف  أجمو إذا كاف حيا، فإف كاف ميتا 

الغيف كالضاد كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى شدة كقكة، قالكا منو ): كقاؿ ابف فارس (3)(غضب بو

 .(4)(اشتد الغضب ألنو اشتداد السخط

   مما سبؽ يستنتج الباحث بأف الغضب مف نظائر كمرادفات المعف ، ذلؾ ألف معنى المعف الطرد 

مف اهلل عمى سبيؿ السخط، كىك ما ذىب إليو الراغب األصفياني في تعريؼ المعف،كمف خالؿ 

المقارنة بيف تعريؼ ابف فارس لمغضب بالسخط كتعريؼ الراغب األصفياني لمعف بالطرد عمى 

 السخط ،كمف داشتدا:سبيؿ السخط ، يرل الباحث بأف المعف يمتقي مع الغضب في المعنى كىك 

 .ىنا يبرز الترادؼ بيف المعف ك الغضب

   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہۀڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀچ : قاؿ تعالىالقتال والقتل من اهلل : ثالثا 

 .(5)چ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ڭۓے  ے

                                                 

 .5628 رقـ الحديث  ،5/2228،(ال يسب الرجؿ كالديو)كتاب األدب، باب ، س.البخارم، ـ(1)

 . 3/93النساء،  (2)

 . 648، ص 12ج( غضب)ابف منظكر، لسف العرب، مادة  (3)

 . 428، ص 4، ج (غضب)ابف فارس، مقاييس، مادة  (4)

 .9/30: التكبة (5)
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چڍ  ڍ      ڌ    ڌ     چ :  قاؿ تعالىيقكؿ ابف منظكر في ذلؾ،أم لعنيـ اهلل أنى يصرفكف،ك
 

(1). 

كذلؾ كرد تفسير كممة  القتاؿ بالمعف في كتب التفسير، .  (2)معناه لعف اإلنساف ،كقاتمو اهلل، لعنو

  (3)"لعنيـ اهلل:"قاؿ ابف عباس.قاتميـ اهلل :مجاء في تفسير الطبر

 قاتل اهلل :"كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ. (4)"ولعن المؤمن كقتمو:" كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ

 .(5)"الييود اتخذوا قبور انبيائيم مساجد

لعن اهلل الييود والنصارى اتخذوا قبور انبيائيم :"ككرد عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكلو

 .(6)"مساجد

     يتضح مما سبؽ أف المعف يأتي بمعنى القتؿ ،حيث أف القتؿ إذا أضيؼ إلى اهلل فذلؾ المعف، 

 كىك الطرد كاإلبعاد ، كالشاىد في أف القتؿ يفيد معنى المعف قكؿ ابف عباس في تفسير الطبرم 

 القتاؿ في الحديث الذم قبمو، ف أف القتؿ بمعنى المعف،ككذلؾ إف كممة المعف في الحديث الثاني مكا

 .كعميو فإف كممة القتؿ ىي مف النظائر كالمرادفات لكممة المعف

لىقىدٍ :قاؿ تعالى:الرجم: رابعا يَّنَّا كى اًبيحى  الدٍُّنيىا السَّمىاءى  زى عىٍمنىاىىا ًبمىصى كمنا كىجى  لىييـٍ  كىأىٍعتىٍدنىا ًلمشَّيىاًطيفً  ريجي

 السًَّعيرً  عىذىابى 
 (1) 

                                                 

 . 80/17: عبس (1)

 . 226، ص 12ج ( قتؿ)ابف منظكر، ـ، س، مادة  (2)

 .14/207 ،، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف الطبرم (3)

 ،رقـ الحديث 5/2264البخارم ، صحيح البخارم، كتاب األدب،باب مف كفر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ، (4)
(5754.) 

رقـ 1/367 الصالة، باب النيي عف بناء المساجد عمى القبكر،عمسمـ ،صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاض (5)
 (. 530)ثالحدم

،رقـ 1/376ف، كتاب المساجد كمكاضع الصالة، باب النيي عف بناء المساجد عمى القبكر، .ـ:مسمـ(6)
 (.529)الحديث
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چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ : كقاؿ تعالى
( 2) 

 .(3)القذؼ: السب، كالرجـ: القتؿ، كالرجـ: كالرجـ، المقتكلكف:المرجكمكف

 .(4)لكؿ ما يخرص رجـ فيو كمرجـك كمرجـ: يقاؿ. الرجـ القكؿ بالظف:كقاؿ القرطبي

 كمنو قيؿ ، كالرجـ أيضا الطرد كالمعف، ظناأم :رجما بالغيب:  كقكلو.  ألرجمنؾ يعنى ألشتمنؾ 

 .(5) رجيـ:لمشيطاف

ـي :"    كجاء في لساف العرب ـي  القرآف في كرد كقد، القتؿ الرٍَّج  كتاب مف مكضع غير في القتؿ :الرٍَّج

نما كجؿ عز اهلل ٍكهي  رجالن  قتمكا ًإذا كانكا ألىنيـ رىٍجـه  لمقتؿ قيؿ كاً   لكؿ قيؿ ثـ يقتمكه حتى بالحجارة رىمى

نىيا ًإذا الثيِّبىٍيفً  رجـ كمنو رىٍجـه  قتؿ مىوي . بالحجارة الرمي :الرٍَّجـي ،ك بالحجارة الرمي كأىصمو زى ميوي  رىجى  يىٍرجي

كـ فيك رىٍجمان  ـي  الشيطاف كمنو المعف كالرٍَّجـي  ،كرىًجيـه  مىٍرجي كـي  أىم الرًَّجي ًرؼى . بالكىكاكب المىٍرجي  ًإلى صي

ٍفعيكؿو  مف فىًعيؿو  الطرد ،كالظف، كالسب : كالرجـ ،مطركد ميٍبعىده  بالمعنة مىٍرجكـ ممعكف رىًجيـ كقيؿ مى

القتؿ، كالسب، كالطرد،كىذه : مف ىنا يتضح لمباحث أف الرجـ يأتي بمعاف عدة ،منيا (6)"،كالشتـ

 .كعميو فإف الرجـ معنى مف معاني المعف. المعاني مف معاني المعف

  ڱ  ڱ  ں  ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ : قاؿ تعالى.كتأتي كممة المعف بمعنى الدحكر:  الدحور: خامسا

 چں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  
(7). 

  (8)" دحره يدحره دحرا كدحكران، دفعو كأبعده: "جاء في لساف العرب:الدحكر في المغة 

                                                                                                                                                  

 .67/5: الممؾ (1)

 . 26/116: الشعراء (2)

 . 1/320ينظر المصرم، التبياف في تفسير غريب القرآف،  (3)

 . 3/252ينظر القرطبي، أضكاء البياف،  (4)

 . 1/107الزركشي، البرىاف في عمـ القرآف،  (5)

 (.رجـ)لساف العرب،مادة: ابف منظكر (6)

 . 7/18: األعراؼ (7)

 (.دحر)ابف منظكر، ـ، س، مادة  (8)
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(2 )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڇچچ : قاؿ تعالى.(1)يقاؿ دحره دحرا كدحكرا إذا طرده كأبعده
يقكؿ .  

(3 )"الطرد كاإلبعاد: الدحكر:"ماأللكس
.  

      مما سبؽ يتبيف لمباحث بأف الدحكر معناه اإلبعاد كالطرد ، حيث إف الطرد كاإلبعاد مف 

 .معاني المعف، كبالتالي فإف كممة الدحكر ىي معنى مف معاني المعف

   ںڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ :قاؿ تعالى.  الَّت َب اِب جاءت كممة المعف بمعنى : الَّت َب اِب  :سادسا

 چ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے ہڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
(4) 

 .(5)الخسراف كاليالؾ:  الَّت َب اِب الخسار ،ك:  الَّت َّت 

 

 

 

 

 .(7)"اليالؾ كالخسراف "كالتباب. (6)"التباب اليالؾ:"قاؿ الفخر الرازم

مما سبؽ يتبيف لمباحث بأف المعاني التي كردت بيا كممة التباب مف الخسراف، كاليالؾ ىي مف 

المعاني التي كردت بيا كممة المعف كىك اليالؾ، كبيذا يستنتج الباحث بأف كممة التباب مف 

 .النظائر كالمرادفات لكممة المعف

                                                 

 . 4/23ينظر البغكم، تفسير البغكم،  (1)

 . 37/9الصافات،  (2)

 . 23/70،ثانيـركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع اؿ  ،ماأللكس (3)

 . 40/37: غافر (4)

 (. تب)ابف منظكر، مادة  (5)

 . 9/143القرطبي، أضكاء البياف،  (6)

 . 27/59الرازم، التفسير الكبير،  (7)
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 :السحق: سابعا 

ىك البعد، كقد سحؽ الشيء، فيك سحيؽ أم بعيد، كفي الدعاء سحقا لو كبعدا، :   السحؽ لغة 

 . (1)كسحقو اهلل أم أبعده ، كمكاف سحيؽ أم بعيد

    ك في الشرع نجد أف ليذه الكممو عالقة بألفاظ المعف، كىذا ما جاء في كتب التفسير، ك مف 

چ         ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئچ : تعالىذلؾ قكلو 
( 2) 

 .(3) "فسحقا أم فبعدا ليـ مف رحمة اهلل:"فٌسرت كممة السحؽ في ىذه اآلية

 تبيف لمباحث بأف كممة السحؽ تعني البعد، كالبعد معنى مف المعاني التي فسرت بيا كممة المعف، 

حيث مر معنا أف الممعكف مطركد كمبعد مف رحمة اهلل،كبالتالي فإف كممة السحؽ  معنى مف 

 .معاني المعف

  :القبح: ثامنا

 (4)قبحؾ اهلل ، مف القبح كىك اإلبعاد: قبحت فالنا إذا قمت لو"اإلبعاد،: القبح في المغة

 

چ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ٴۇې  ۉ  ۉ  ې  ېچ : تعالى  قاؿ 
 .( 5) 

قبحو اهلل أم نحاه عف : يقاؿ: المقبكحكف أم المبعدكف الممعكنكف ، كالقبح ىك اإلبعاد، قاؿ الميث

 (6) "مف المقبكحيف أم المطركديف المبعديف. "كؿ خير

                                                 

 (. سحؽ)ابف منظكر، ـ،س، مادة  (1)

 . 67/11: الممؾ (2)

 . 18/213القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، ج (3)
)

 ابف منظكر لساف العرب مادة قبح(6
 . 42,االية,سكرة القصص (5)

 . 3/421,الكشاؼ,الزمخشرم (6)
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  يتبيف لمباحث مف خالؿ التعريؼ المغكم كالتفسير الشرعي لكممة القبح،أف الكممة تأتي بمعنى 

 .الطرد ، كالطرد معنى مف معاني المعف، كبالتالي فإف كممة القبح معنى مف معاني المعف

. المعف : كالبعد كالبعاد:"  تأتي كممة المعف بمعنى البعد، جاء في القامكس المحيط:البعاد: تاسعا 

 (4)"أبعده: كباعده مباعدة كبعادا كبعده. نحاه عف الخير كلعنو: كأبعده اهلل

 چ    ىئ  ىئ  ىئ     ېئچ : تعالىقاؿ اهلل .    كتفيد الكممة البعد كاإلقصاء
بعدا بمنزلة المعف . (5)

 كيذكر الرازم (7). كأصؿ المعف الطرد كاإلبعاد يقاؿ لعنو اهلل أم باعده(6).الذم ىك التبعيد مف الخير

 (8).قاؿ ليـ ذلؾ عمى سبيؿ المعف كالطرد. مف كالـ اهلل" أف ىذا

البعد عف الخير ،كمف أبعده اهلل نحاه عف الخير ، كالبعد معنى : يتبيف مما سبؽ بأف البعد يعني

 .مف معاني المعف كىك الطرد كاإلبعاد مف رحمة اهلل

كبيمو اهلل بيال لعنو كعميو بيمة اهلل " يقاؿ بيمو اهلل،أم لعنو اهلل، كالبيؿ المعف،:  البيل: عاشرا

مف كلي مف أمكر الناس شيئا فمـ يعطيـ كتاب اهلل فعميو :كفي حديث أبي بكر .كبيمتو أم لعنتو

كباىؿ القكـ بعضيـ بعضا كتباىمكا كابتيمكا تالعنكا . بيمة اهلل أم لعنة اهلل، كتضـ باؤىا كتفتح

باىمت فالنا أم العنتو كمعنى المباىمة أف يجتمع القـك إذا اختمفكا في : كيقاؿ. كالمباىمة المالعنة

 (1).شيء فيقكلكا لعنة اهلل عمى الظالـ

                                                 

 .(بعد)الفيركز آبادم،القامكس المحيط،مادة( 4)

 .11/44: ىكد( 5)

 .23/87، التفسير الكبير الرازم،:ينظر( 6)
 .2/517،شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، الزركشي (7)
 .17/188الرازم، التفسير الكبير، (8)

 

 .(بيؿ)،مادة11ابف منظكر، لساف العرب،ج( 1 )
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بيمو اهلل أم لعنو، كالبيؿ : أصؿ االبتياؿ االجتياد في الدعاء بالمعف كغيره ، يقاؿ(قكلو نبتيؿ ) 

 (2).المعف، قاؿ أبك عبيد كالكسائي نبتيؿ نمتعف

 (3). كاالبتياؿ الجد في الدعاء بالبيمة. كيقاؿ عمييـ بيمة اهلل بمعنى المعنة، معناه نمتعف:نبتيؿ

 (4).كالبيمة بالفتح كالضـ المعنة كبيمو اهلل لعنو كأبعده مف رحمتو 

 .الدعاء بالمعف، كعميو فإف البيؿ مف مرادفات المعف: يتضح مما سبؽ أف معنى االبتياؿ

 أنو : أحدىما :قكالف لعنيـ في1(5).چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : تعالى قكلو: المسخ:الحادي عشر

 قردة فصاركا ،داكد لساف عمى ليعنكا : عباس ابف قاؿ . الرحمة مف المباعدة : كمعناه ، المعف نفس

 أف أيٍعًممىا كعيسى داكد يككف أف كجائز : الزجاج قاؿ . اإًلنجيؿ في عيسى لساف عمى كلعنكا ،

 . بو كفر مف كلعنا ، نبيٌ  محمدان 

 ، عيسى لساف كعمى ، قردة فصاركا ،داكد لساف عمى لعنكا ، مجاىد قالو ، المسخ أنو : كالثاني

 ، اعتدكا لما فإنيـ ، داكد لساف عمى السبت أصحاب لعف : كقتادة  الحسف كقاؿ . خنازير فصاركا

 ، عيسى لساف عمى المائدة أصحاب كلعف . قردة فمسخكا ، آية ،كاجعميـ العنيـ الميـ : داكد قاؿ

عمكا ، السبت أصحاب لعنت كما العنيـ الميـ : عيسى قاؿ يؤمنكا؛ كلـ منيا أكمكا لما فإنيـ  فجي

 . خنازير

                                                 

 .1/347الشككاني،فتح القدير، :ينظر( 2)

 .1/447 ،المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،ألندلسيا :ينظر( 3)

   .1/395 ،الزمخشرم، الكشاؼ:ينظر( 4)
 .5/78: المائدة (5 )
 

 

1  
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 چڃ  ڃ  ڃ  چ : تعالى قكلو
 ، كنييو أمره مخالفتيـ في تعالى هلل بمعصيتيـ المعف ذلؾ : أم (1)

 (2). ليـ حٌده ما مجاكزة في كباعتداًئيـ

   مما سبؽ يتبيف لمباحث بأف المسخ عقاب مف اهلل  كلفظ المسخ كرد بمعنى مف معاني المعف 

باليالؾ كالمسخ، كبالتالي يرل الباحث أف كممة المعف ال تقتصر عمى لفظ كاحد بؿ إف األلفاظ 

 .المرادفة ليا كالنظائر كثيرة كىي كما كضحناىا كبيناىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مصادر المعن: المبحث الثالث

چ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې         ې  چ : تعالى قكلو 
(1). 

                                                 

 .78/ 5المائدة  (1)

 .2/405  ،د المسير في عمـ التفسيرزا ابف الجكزم ، : ينظر(2)
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 .اهلل تعالى، كالمالئكة، كالناس: كىي .    صرحت ىذه اآلية بمصادر المعف األساسية

چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ےڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ : تعالى كقاؿ
 إال أف (2 )

ىذه اآلية صرحت بمصدر كأبيمت المصادر األخرل ، كبناء عمى ىذا اإلبياـ اتجو عمماء التفسير 

  :حكؿ ذلؾ بآراء متعددة

كذىب . (3)يرل أصحاب ىذا الرأم أف المراد بالالعنيف في اآلية ىـ المالئكة كالمؤمنيف:الرأي األول

قتادة،كأبك العالية، كالربيع بف أنس، كاختاره اإلماـ الطبرم كاحتج ىذا الفريؽ بأف : إلى ىذا القكؿ

 كيىمعنيـ :في قكلو تعالىكرد عف قتادة . المعف الذم يحؿ بالكفار إنما ىك مف المالئكة كالناس

 مف ،"الالعنكف:"قاؿ أنس بف الربيع عفك .المؤمنيف كمف اهلل مالئكة مف الالعنكف  .فالالعنك

 .(5)كىذا مذىب أغمب أىؿ التفسير.(4)كالمؤمنيف اهلل مالئكة

يرل أصحاب ىذا الرأم أف المراد مف الالعنيف في اآلية بدكاب األرض كىكاميا  : الرأي الثاني

 الخنافس مف اهلل شاءى  كما األرض، دكابُّ  تمعنيـ: قؿكؽ مجاىد عف فكرد.،كقاؿ بذلؾ عكرمة كمجاىد

 كيىمعنيـ اهلل يىمعنيـ أكلئؾ:" في قكلو تعالىمجاىد عفك.بذنكبيـ القطرى  نيٍمنىعى : تقكؿ كالعقارب

 فعك .آدـ بني بخطايا القطرى  ميًنعنا: يقكلكف كالخنافس، العقاربي  األرض، دكاب :قاؿ" الالعنكف

 الخنافس حتى شيء كؿ يمعنيـ :قاؿ." الالعنكف كيىمعنيـ اهللي  يىمعنيـ أكلئؾ:"لقكلو تعاؿ في عكرمة

،  .(6)آدـ بني بذنكب القطرى  مينعنا: يقكلكف كالعقاربي

                                                                                                                                                  

 2/161البقرة،(1)

 . 2/159:البقرة(2)

؛ الطبرم، 1/209؛ الزمخشرم، الكشاؼ؛ 1/162؛ الشككاني، فتح القدير، 2/27ينظر األلكسي، ركح المعاني،  (3)
؛ ابف كثير، تفسير 2/125؛ القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف، 4/182؛ الرازم، التفسير الكبير، 2/55جامع البياف، 
 . 1/176القرآف العظيـ، 

 . 2/54الطبرم، جامع البياف،  (4)

 .2/27؛اآللكسي ،ركح المعاني،1/97،فسير البيضاكم تالبيضاكم،؛1/209الزمخشرم ،لكشاؼ،:ينظر(5)

 . 1/269؛ الرازم، تفسير أبي حاتـ، 2/56الطبرم، جامع البياف،  (6)
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: يرل أصحاب ىذا الرأم أف الالعنيف ىـ ما عدا بني آدـ كالجف،كالذيف قالكا بذلؾ ىـ: الرأي الثالث

 في قكلو السدم عف.البراء بف عازب، كابف عباس، كالسدم، كالضحاؾ،كاستدلك لرأييـ

 كأف دىابة أتتو قبره في كيضع إذا الكافر إفٌ : عازب بف البراء قاؿ :قاؿ" الالعنكف كيمعنيـ:"تعالى

 أحد يسمع فال فيصيح، كتفيو، بيف ضربة فتضربو حديد، مف عمكد معيا نيحاس، مف ًقٍدراف عينييا

قكلو  في الضحاؾ عفك. كاإلنس الجف الثقميف إال صكتو، سمع إال شىيء يبقى كال لعنو، إال صكتو

   بمطرؽ ضربة ضيرب حفرتو، في كضع إذا الكافر :قاؿ" الالعنكف كيمعنيـ اهلل يمعنيـ أكلئؾ:" لتعاؿ

ٍكتو يسمع صيحةن، فيصيح  إال شىيء صيحتو يسمع فال كاإلنس، الجف الثقميف إال شيء كؿ صى

 .(1)لعنو

بف  عطاء قالو ، دابة ككؿ كاإلنس الجفيرل أصحاب ىذا الرأم أف الالعنيف ىـ : الرأي الرابع

 .رباح

كلـ - صمى اهلل عميو كسمـ-إف الالعنيف ىـ الذيف آمنكا بالنبي:عف أبي مسمـ قكلو:الرأي الخامس 

 .(2)كمعنى المعف منيـ مباعدة الممعكف كمشاقتو كمخالفتو مع السخط عميو. يكذبكه

 المالئكةي  ،"الالعنكف:"قاؿ مف قكؿ عندنا بالصحة األقكاؿ ىذه كأكلى: (الطبرم)جعفر أبك قاؿ

 اهلل مف ىي إنما بيـ تحؿٌ  التي المعنة بأف الكفار كصؼ قد ذكره تعالى اهلل ألف. كالمؤمنكف

 .(3)أجمعيف كالناس كالمالئكة

   مما سبؽ يتبيف أف آراء العمماء متفاكتة في بياف المقصكد بالالعنيف في اآلية ، كأنيـ جمعكا 

 أف ككه: بيف جميع الخالئؽ في تفسير المراد مف الالعنيف ، كيميؿ الباحث إلى قكؿ أبي جعفر

 . ىـ المالئكة كالمؤمنيففالالعنك
                                                 

 . 1/176؛ابف كثير، تفسير ابف كثير،182الرازم،التفسير الكبير،ص:ينظر (1)

 4/182الرازم، تفسير القرآف،:ينظر(2)

 2/56الطبرم، جامع البياف،:ينظر (3)
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كيعكد اختيار الباحث لقكؿ أبي جعفر، كالذم رجح الرأم األكؿ كىك أف الالعنكف ىـ المالئكة 

ف جاءت كممة , كالمؤمنيف فييا مبيمة ،إال أنيا فصمت المصادر الالعنة في " الالعنكف"الف اآلية كا 

    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې         ې  چ : تعالىاآلية التي جاءت بعدىا في قكلو 

 .(1) چ  ۇئ

     لذلؾ يرل الباحث أف المعف الصادر عف الناس يتضمف المعف الصادر عف النبي؛ كذلؾ ألف 

مف البشر كيعد مصدرا أساسيا مف مصادر المعف األساسية _ عميو السالـ_الناس بشر كالنبي 

 اهلل تعالى، كالمعف الصادر عف المالئكة فالمعف الصادر ع: لتصبح أربعة مصادر أساسية،  كىي

 . اهلل عميو كسمـل، كالمعف الصادر عف الناس، كالمعف الصادر عف النبي صؿ

 كغير المؤمنيف مف البشر المكجكدكف كغير فلفظ عاـ لممؤمني, كالناس أجمعيف

 .كالالعنكف لفظ عاـ يشمؿ المالئكة كالناس عمى العمـك, المكجكديف إلى يـك القيامة

 

 

 

 

 

 : مراتب المعن: المبحث الرابع

                                                 

 . 161/1: البقرة (1)
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كلٌمعف في كؿ كاحد . الكفر، كالبدعة، كالفسؽ:الصفات المقتضية لٌمعف ثالث: يقكؿ اإلماـ الغزالي

 :(1)ثالث مراتب

 .كالفسقة كالمبتدعيف الكافريف  عمىاهلل لعنة :كقكلؾ .األعـ بالكصؼ المعف :األولى  

 كعمى كالمجكس كالنصارل الييكد عمى اهلل لعنة :كقكلؾ .منو أخص بأكصاؼ المعف: الثانية 

 لعف في كلكف. جائز ذلؾ ككؿ الربا، كآكمي كالظممة الزناة عمى أك كالركافض، كالخكارج القدرية
 منو يمنع أف فينبغي مأثكر، لفظ يرد كلـ غامضة البدعة معرفة ألف ؛خطر المبتدعة أكصاؼ

. كفسادان  الناس بيف نزاعان  كيثير بمثمو المعارضة يستدعي ذلؾ ألف؛ العكاـ
 جيؿ كأبك اهلل، لعنو فرعكف :كقكلؾ ،لعنتو فتجكز شرعان  لعنتو ثبتت شخص كؿ أف فيو كالتفصيؿ

. شرعان  ذلؾ كعرؼ الكفر عمى ماتكا ىؤالء أف ثبت قد ألنو,اهلل لعنو

 .كىك كافر أك فاسؽ, كقكلؾ زيد لعنو اهلل , المعف لمشخص المعيف، كىذا فيو نظر: الثالثة

 ربما فإنو، خطر فيو فيذا ؛مثالن  ييكدم كىك اهلل، لعنو زيد :كقكلؾ زماننا في بعينو شخص كأما 

 .اهلل عند مقربان  فيمكت يسمـ

 :أسباب المعن: المبحث الخامس

ال ريب أف نصكص الكتاب كرد فييا لفظ المعف : أسباب المعف في نصكص القرآف: المطمب األكؿ 

في أكثر مف مكضع، كىذا الشؾ أنو كرد ألسباب استحؽ عمييا الممعكف المعف، كىك ما نسميو 

األصناؼ التي لعنت في الكتاب، كبالتالي سيقـك الباحث بذكر ىذه األصناؼ كبياف األسباب التي 

 :أدت إلى لعنيا عمى النحك اآلتي

 

 
                                                 

 .3/123،، إحياء عمـك الديفالغزالي  (1)
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إبميس في نصكص القرآف الكريـ ،كمف ذلؾ قكلو -  تعالى-لقد لعف اهلل: أسباب لعن إبميس:أوال

 چ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہہ  ہچ : تعالى
چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ چ : كقكلو تعالى، (1)

  مف خالؿ  (2)

 :اآليات يرل  الباحث أف المعنة كقعت عمى إبميس كذلؾ لألسباب التالية

  (3)..  ہ  ھ    ھ  ھہہ  ہ :  قاؿ تعالى. درفضو ألمر اهلل كتحديو بإغكاء العبا-1 

ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ : قاؿ تعالى.استكباره كتعاليو عمى السجكد آلدـ كتكبره كغركره - 2

 چے  ۓ  ۓ  ڭ  
(4)  

چ   ىئ      مئ  حئ  جئی  ی  چ : قاؿ تعالى. عمـ اهلل األزلي بحاؿ إبميس كبعدـ تكبتو- 3
( 5) 

               ى  ې  ې  ېې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى  ې چ :التعنت كاالستمرار عمى المعصية،قاؿ تعالى-4

 چ  ائ  ى
(6) 

ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ    ڑ        چ :قاؿ تعالى.الحسد حيث رفض السجكد حسدا آلدـ عميو السالـ- 5

 چڑ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ     ڻ  ٹ  
(1) 

 :أسباب لعن ييود بني إسرائيل: ثانيا

 :تعددت النصكص في لعف الييكد في القرآف الكريـ كذلؾ لألسباب التالية  

  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چچ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ : الكفر بكتاب اهلل مع عمميـ بذلؾ، قاؿ تعالى-1

 چ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ ڍڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڈ  ڈ  ڍ
(2) 

                                                 
 .4/118:النساء (1)

 .15/35:الحجر (2)

 .4/118:النساء (3)

 .2/34:البقرة (4

 38/78: ص (5)
 .38/75:  ص (6)

 
 

 
 .62-17/61:اإلسراء (1)
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  ےڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ : قاؿ تعالى.كتماف الحؽ كالعمـ الذم عممكا بو-2 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ 
(3) 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  چ : تحريؼ التكراة كالكتب المنزلة كاالستيزاء بالديف، مف ذلؾ قكلو تعالى- 3

 چ  ڦٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ
(4) 

چ      ھۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ چ :نقض الميثاؽ الذم كاثقيـ اهلل عندما رفع الطكر، كقكلو تعالى- 4
(5) 

 چٱ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  پ  پ  پ     چ :كقكلو تعالى.قتؿ األنبياء-5
( 6) 

 

  ىى  ې  ې  ې  ېچ : التطاكؿ عمى مقاـ اهلل ، حيث أف اهلل انزؿ عمييـ المعف بذلؾ، قاؿ تعالى-6

  ڈ  ڈ  ىئ  ىئ     ىئ  ېئ                  ېئ  ېئ  ۈئۈئ       ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئەئ  ەئ   ائ  ائ  ى

 چ  حب      جب  يئ     ىئ  مئ  حئ  جئی  ی
(1)

 

: عصيانيـ لألنبياء كالتطاكؿ عمييـ مما أدل إلى أف حٌمت بيـ لعنة األنبياء كلعنة اهلل،قاؿ تعالى-7

 چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چچ
(2)

 

، ككذلؾ الصد عف سبيؿ اهلل، قاؿ لال ريب أف  ظمميـ ال يحص.الظمـ كالصد عف سبيؿ اهلل-8

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ   ۋ    ۋ  چ : تعالى
(3). 

                                                                                                                                                  
 .5/60:المائدة (2)

 .2/159: البقرة (3)

 .4/46: النساء (4)

 .5/13: المائدة (5)

 .4/155:النساء (6)

 .5/64:المائدة (1)

 .5/78:المائدة  (2)

 .160/ 4:النساء (3)
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  ەئ  ائ  ائ  ىىۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې     چ :أخذ الربا كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، قاؿ تعالى-9

 چ  وئ  وئ  ەئ
(4). 

قاؿ . ال يتناىكف عف المنكر،حيث أف حاليـ أنيـ ال يأمركف بالمعركؼ كال ينيكف عف المنكر- 10

 چ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ    ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ : تعالى
(5). 

لعف الذيف كفركا مف بني إسرائيؿ عمى لساف داكد بأف دعا عمييـ فمسخكا قردة كىـ أصحاب       

ذلؾ المعف بما عصكا  ؛ أيمة كعيسى بف مريـ بأف دعا عمييـ فمسخكا خنازير كىـ أصحاب المائدة

 (6).ككانكا يعتدكف  كانكا ال يتناىكف أم ال ينيى بعضيـ بعضا

چ : قاؿ تعالى.إيمانيـ بالجبت كالطاغكت كتفضيميـ الكفر كالشرؾ عمى اإليماف باهلل كطاعتو- 11

 چ  ڈ  ڈ  ی  ی     ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ
(1). 

 ال ريب أف الكذب خصمة سيئة نيى عنيا الديف ،كال تخمك  :أسباب لعن الكاذب:- ثالثا

 .نصكص الشريعة مف التحذير منو ، كبياف حاؿ الكاذب ، كالكذب ضد الصدؽ

    ائ  ائ  ى    ىۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ : يقكؿ تعالى .(2)صرؼ كقمب لألمر عف حقيقتو: الكذب

 چ    ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ
 : كيعكد لعف الكاذب لألسباب اآلتية.(3)

(4) چ    ەئائ  ائ  ى    ىې   ې  ې  چ : كمنو قكلو تعالى. االفتراء عمى اهلل الكذب-1  
 

                                                 
 .4/161:النساء (4)

 .5/79:  المائدة(5)

 .1/153تفسير الجالليف، كالمحمى، السيكطي:ينظر (6)

 .52-4/51:النساء (1)

 706،ص1ج.(كذب)ابف منظكر، لساف العرب،مادة (2)

 .3/61:آؿ عمراف (3)

 .11/18:ىكد،  (4)



49 

 

.  قكؿ غير الحؽ ، حيث أف الكاذب يقكؿ غير الحؽ كيقمب الحقائؽ مف أجؿ ذلؾ لعنيـ اهلل-2

   (5) چ  ى  ىۅ  ى  ى  ې  ې  ې    ې           چ : كقكلو تعالى

 .أف الكذب خطير كيؤدم إلى زعزعة الثقة بيف الناس-3 

مَّى المَّوً  رىسيكؿي اؿ قكؿأف الكذب يؤدم إلى الفجكر،كمف ذلؾ - 4 مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـ عى سى ْدقِ  َعَمْيُكمْ  ى":كى  ِبالصِّص

ْدقَ  َفِ نَّل  نَّل  اْلِبرِّص  ِإَلى َيْيِدي الصِّص ْدقَ  َوَيَتَحرَّلى َيْصُدقُ  الرَّلُجلُ  َيزَالُ  َوَما اْلَجنَّلةِ  ِإَلى َيْيِدي اْلِبرَّل  َواِِإ  الصِّص

يَّلاُكمْ  ِصدِّصيًقا المَّلوِ  ِعْندَ  ُيْكَتبَ  َحتَّلى  (6)"..........اْلُفُجورِ  ِإَلى َيْيِدي اْلَكِذبَ  َفِ نَّل  َواْلَكِذبَ  َواِِإ

 :أسباب لعن أىل النفاق : رابعا

ىك :،كيقكؿ اإلماـ الغزالي(1).ىك الدخكؿ في الشرع مف باب كالخركج عنو مف باب:  النفاؽ 

مخالفة الظاىر لمباطف بالقكؿ أك الفعؿ، ككاف مف طمب المنزلة في قمكب الناس ،فيضطر إلى 

لى التظاىر بخصاؿ حميدة ىك خاؿ منيا كذلؾ ىك عيف النفاؽ  (2).النفاؽ معيـ كا 

 :كيتضح لمباحث أف أسباب لعف أىؿ النفاؽ تعكد إلى األمكر اآلتية

 .أف النفاؽ يكصؿ بصاحبو إلى االنغماس في الكذب -1

 چ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ   ى  ى  ې  ېېې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ى  ى   ېچ : قاؿ تعالى
(3). 

 چ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ٹ   ڳڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳچ : قاؿ تعالى
(4).  

ذىا :،قاؿ تعالى-صمى اهلل عميو كسمـ -لعنيـ اهلل بسبب االستيزاء كالسخرية باهلل كرسكلو  -2  لىقيكا كىاً 

نيكا الًَّذيفى  نَّا قىاليكا آىمى ذىا آىمى مىٍكا كىاً  ـٍ  ًإنَّا قىاليكا شىيىاًطيًنًيـٍ  ًإلىى خى ميٍستىٍيًزئيكفى  نىٍحفي  ًإنَّمىا مىعىكي
(5) 

                                                 
 .24/7:النكر (5)

 .2607،رقـ الحديث 1/2013مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة، باب قبح الكذب كحسف الصدؽ كفضمو، (6)

 .502/ 1الراغب األصفياني، المفردات، (1)

 .3/287الغزالي ،إحياء عمـك الديف، (2)

 .9/68:  التكبة(3)

 .63/1: المنافقكف (4)
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 .يستحقكف المعف كذلؾ لخطرىـ كتمكينيـ العدك بالمسمميف -3

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  چ : قاؿ تعالى.إخالؼ كعد اهلل كالكذب -4
(6)

 

  ۀ  ہ  ہ   ۀ  ڻ  ٹ  ٹڻڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںچ : الظف السيئ باهلل كالعياذ باهلل، قاؿ تعالى -5

چ  ھ  ے ھہ  ہ  ھ    ھ
(1)

 

لحاؽ األذل بنساء المسمميف- 6  .إيذاء الرسكؿ ك المؤمنيف كتخكيفيـ كاتباع أسرارىـ كا 

  ەئ   ەئائ  ائ  ى     ى  ې  ې  ۉ  ۉ  ې   ې  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى   ى  ې  ې  ې  ې   چ : قاؿ تعالى     

 چ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ
(2) 

 :(األمـ السابقة )أسباب لعف أىؿ الكفر :سادسا

 چ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې      ې  ۋ  ۅ    ۅ  ى      ىۋې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇچ : قاؿ تعالى 
(3) 

 چ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٿٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ : كقاؿ تعالى
(4). 

 :مف خالؿ اآليتيف السابقتيف يتبيف لمباحث أف سبب لعف ىذه األقكاـ

 .تكذيبيـ الرسؿ- 1

 .كفرىـ باهلل- 2

                                                                                                                                                  
 .2/14: البقرة (5)
 .9/77: التكبة (6)

 

 
 
 .48/6:الفتح (1)

 .61-32/60: األحزاب(2)

 .60/ 11:ىكد  (3)

 .99/ 11:ىكد  (4
 .4/93: النساء (5)
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 :أسباب لعف القاتؿ:خامسا

 چڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ٹ  ٹ  چ : قاؿ تعالى
(5) 

 :يرل الباحث أف مف أسباب لعف القاتؿ

 .إلحاؽ األذل باألىؿ لما يترتب عمييـ مف تبعات القتؿ-1

 .                                            إنو لـ ينتو بنيي اهلل في تحريـ قتؿ النفس- 2

 .عدـ االستقرار ، فالقاتؿ يتسبب في زعزعة المجتمع كعدـ األماف -3 

    :أسباب لعف الظالـ: سادسا

 .حد الناس في أمكاليـ كأعراضيـ كمنعيـ مف حقكقيـ أ فاحذر مف ظمـ ظمماتالظمـ 

  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٹ  ٿ  ٿٿٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ چ : يقكؿ تعالى

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
(1). 

 إني حرمت ،يا عبادي :"قال اهلل تعالى:  اإلليي  في الحديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـكيقكؿ 

ضال إال من ىديتو  كمكم،يا عبادي .فال تظالموا ،الظمم عمى نفسي وجعمتو محرما بينكم 

 كمكم ،يا عبادي.أطعمكم  كمكم جائع إال من أطعمتو فاستطعموني،يا عبادي .فاستيدوني أىدكم 

بالميل والنيار وأنا أغفر  إنكم تخطئون،يا عبادي .عار إال من كسوتو فاستكسوني أكسكم 

تبمغوا ضري فتضروني ولن تبمغوا نفعي   إنكم لن،يا عبادي.الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم 

نسكم،يا عبادي.فتنفعوني  وجّنكم كانوا عمى أتقى قمب رجل واحد منكم ما   لو أن أولكم وآخركم واِإ

نسكم وجنكم كانوا عمى أفجر قمب رجل  لو أن،يا عبادي .زاد ذلك في ممكي شيئا  أولكم وآخركم واِإ

نسكم وجّنكم قاموا في ،يا عبادي.شيئا  واحد منكم ما نقص ذلك من ممكي  لو أن أولكم وآخركم واِإ

                                                 

 
 7/44:األعراؼ(1)
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كل إنسان مسألتو ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص المخيط  صعيد واحد فسألوني فأعطيت

إنما ىي أعمالكم أحصييا لكم ثم أوفيكم إياىا فمن وجد خيرا فميحمد  ،يا عبادي.إذا أدخل البحر 

  .(1)"ذلك فال يمومّن إال نفسو ومن وجد غير،اهلل 

 :مما سبؽ يتبيف لمباحث أف مف أسباب لعف الظالـ

 .االستيزاء بالديف ،باعتبار أنفسيـ عمى حؽ-1

 .التعدم عمى حقكؽ الناس- 2

  وئ     وئ  ەئ  ەئائ  ائ  ى    ىې   ې  ې  چ : افتراؤىـ الكذب عمى اهلل، كمف ذلؾ قكلو تعالى-3

چ  ڈ  ڈ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ   ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ
(2) 

 

 : الرحمأسباب لعن قاطع : سابعا

 (3) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ    چ : يقكؿ تعالى

 :  يرل الباحث أف  لعف قاطع الرحـ يعكد لألسباب اآلتية 

 .مخالفتو ألمر اهلل ،كعدـ االئتمار بأمره في كصؿ الرحـ -1

 .ىضمو لحقكؽ اآلخريف -2

 .ألف القطيعة تؤدم إلى تفسخ الرابطة االجتماعية بيف الناس -3

 

 

 

                                                 

 25777، رقـ 4/1994مسمـ، صحيح مسمـ،كتاب البر كالصمة، باب الظمـ،(1)

 11/18:ىكد،( 2)

 47/23:محمد(3)
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، كالقذؼ كالخكض في أعراض الناس مف األسباب الرئيسة المحصنات  أسباب لعف قاذؼ:ثامنا

 :لمعف

 (1) چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   چ : تعالى  يقكؿ

يقكؿ :، وسواء كان ذلك بالقول أو الفعلوسمم  صمى اهلل عميةالنبي إيذاء أسباب لعن :تاسعا

(2)ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  چ : تعالى
. 

 :أسباب المعن في مرويات السنة:المطمب الثاني

 :أسباب لعن الييود والنصارى:أوال

اًئشىةى .اتخاذىـ المساجد قبكرا- 1   ًف النًَّبىِّ - رضى اهلل عنيا - كمف ذلؾ ما ركم عىٍف عى - عى

َلَعَن المَّلُو اْلَيُيوَد َوالنَّلَصاَرى ، اتَّلَخُذوا ُقُبوَر » قىاؿى في مىرىًضًو الًَّذل مىاتى ًفيًو - صمى اهلل عميو كسمـ 

 . (3)« َأْنِبَياِئِيْم َمْسِجًدا 

عف جابر كعف كمف ذلؾ ما ركم .مثاؿ ذلؾ بيعيـ الشحـك المذابة.  المحـر عأكميـ الربا كبي- 2

بَّاسو قىاؿى سىًمٍعتي عيمىرى  ًف اٍبًف عى ـٍ أىفَّ :يىقيكؿي - رضي اهلل عنو- أبي ىريرة كعى ـٍ يىٍعمى قىاتىؿى المَّوي فيالىننا،أىلى

 َلَعَن المَّلُو اْلَيُيوَد،ُحرِّصَمْت َعَمْيِيُم الشُّبُحوُم ، َفَجمَّلُموَىا َفَباُعوَىا» قىاؿى - صمى اهلل عميو كسمـ - النًَّبىَّ 

(4) .كيقصد بتجميؿ الشحـك إذابتيا.« 
. 

 .التحذير مف إتباع عمميـ-3

 .التشديد مف الجمع بيف المساجد كالقبكر-4

 .لعنكا بسبب تالعبيـ عمى الديف- 5
                                                 

 24/23:النكر( 1)

 33/57:األحزاب(2)

 .1265، رقـ الحديث،1/446 ،كتاب،الجنائز، باب ما يكره مف اتخاذ المساجد عمى القبكر ، الصحيح، البخارم(3)

 (3273)،رقـ الحديث3/1275ف، كتاب البيكع،  باب ال يذاب شحـ الميتة كال يباع كدكو،.البخارم،ـ(4)
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 .لعنوا لمخالطتهم الظالمين-6 

   .لكثرة معاصيهم-7
 :أسباب لع  الواشمة وال امصة:ثا يا

اًت : عف عبد اهلل بف مسعكد قىاؿى  اًت كىاٍلميتىفىمِّجى لىعىفى المَّوي اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميكتىًشمىاًت كالنامصات كىاٍلميتىنىمِّصى

ٍمؽى المًَّو  ٍسًف اٍلميغىيِّرىاًت خى اءىٍت فىقىالىٍت . ًلٍمحي ًإنَّوي :فىبىمىغى ذىًلؾى اٍمرىأىةن ًمٍف بىًنى أىسىدو ييقىاؿي لىيىا أيُـّ يىٍعقيكبى ، فىجى

كىٍيتى  ٍف لىعىفى رىسيكؿي المًَّو : فىقىاؿى . بمغني أىنَّؾى لىعىٍنتى كىٍيتى كى مىا لي الى أىٍلعىفي مى صمى اهلل عميو كسمـ - كى

مىٍف ىيكى في ًكتىاًب المًَّو -  ا تىقيكؿي : فىقىالىتٍ .كى ٍدتي ًفيًو مى ٍيًف فىمىا كىجى ا بىٍيفى المٍَّكحى قىاؿى لىًئٍف كيٍنًت . لىقىٍد قىرىٍأتي مى

ا قىرىٍأًت  ٍدًتيًو ، أىمى ٍنوي فىاٍنتىييكا  )قىرىٍأًتيًو لىقىٍد كىجى ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آتىاكي مى . بىمىى :قىالىٍت  . (كى

ٍنوي : قىاؿى  ـٍ . قىاؿى فاذىبي فانظرم . فإني أىرىل أىٍىمىؾى يىٍفعىميكنىوي : قىالىتٍ . فىًإنَّوي قىٍد نىيىى عى فىذىىىبىٍت فىنىظىرىٍت فىمى

ًتيىا شىٍيئنا ، فىقىاؿى  اجى      .(1)لىٍك كاف ذلؾ لـ نجامعيا:تىرى ًمٍف حى

بالشيف المعجمة فاعمة الكشـ،كىي أف تغرز إبرة أك مسمة أك نحكىما في ظير الكؼ أك :  الكاشمة

المعصـ أك الشفة أك غير ذلؾ مف بدف المرأة حتى يسيؿ الدـ ، ثـ تحشك ذلؾ المكضع بالكحؿ أك 

، فيخضر ، كقد يفعؿ ذلؾ بدارات كنقكش كقد تكثره كتقممو ، كفاعمة (2)كالنكرة الكسـ بالنار (النكرة)

ىذا كاشمة كقد كشمت تشـ كشما، كالمفعكؿ بيا مكشكمة فاف طمبت فعؿ ذلؾ بيا فيي مستكشمة 

كىك حراـ عمى الفاعمة كالمفعكؿ بيا باختيارىا، كىذا المكضع الذم كشـ يصير نجسا ،كأما 

النامصة، فيي التي تزيؿ الشعر مف الكجو كالمتنمصة التي تطمب فعؿ ذلؾ بيا،كىذا الفعؿ 

كأما  المتفمجات كالمراد .حراـ،كالنيي في الحكاجب كما في أطراؼ الكجو كركاه بعضيـ بالمتنمصة

مفمجات األسناف،أف تبرد ما بيف أسنانيا الثنايا كالرباعيات،كىك الفمج كىي فرجة بيف الثنايا 

كالرباعيات كتفعؿ ذلؾ العجكز مف قاربتيا في السف إظيارا لمصغر كحسف األسناف؛ألف ىذه الفرجة 
                                                 

  ،كتاب المباس كالزينة،باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة كالكاشمة كالمستكشمة صحيح مسمـ،مسمـ (1)
 (.2125)،رقـ الحديث3/1678كالنامصة كالمتنمصة كالمتفمجات كالمغيرات خمؽ اهلل، 

 . 5/220، (نكر)ابف منظكر، لساف العرب، مادة  (2)
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المطيفة بيف األسناف تككف لمبنات الصغار، فإذا عجزت المرأة كبرت سنيا كتكحشت فتبردىا 

 .(1 )."بالمبرد، لتصير لطيفة حسنة المنظر كتكىـ ككنيا صغيرة كىذا الفعؿ حراـ

 :مما سبؽ يتبيف لمباحث أف أسباب لعف الكاشمة كالنامصة كالمتفمجة يعكد لألمكر اآلتية

تغيير خمؽ اهلل سبحانو كتعالى، حيث أف ما تقكـ بو المرأة مف قبيؿ ىذا العمؿ إنما ىك تغير -1

 .لخمؽ اهلل

 طاعة الرسكؿ صمى اهلل عميو ـمعصية اهلل كارتكاب أمر نيى اهلل عنو، كمناكفة أمر النبي كعد-2

  .كسمـ

 :أسباب لعن الواصمة:ثالثا

 .(2)(لعن اهلل الواصمة والمستوصمة والواشمة والمستوشمة): قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

ٍرأىة شىٍعر تىًصؿ الًَّتي فىًييى  اٍلكىاًصمىة كىأىمَّا   ر ًبشىٍعرو  اٍلمى  ًبيىا يىٍفعىؿ مىفٍ  تىٍطميب الًَّتي كىاٍلميٍستىٍكًصمىة ، آخى

ييقىاؿ ، ذىًلؾى  كلىة : لىيىا كى مىٍكصي
(3) .  

 كالنار كاألحجار كالقمر الشمس خمؽ تعالى اهلل أف ىك: اهلل لخمؽ بالتغيير المراد: طائفة قالت

. معبكدة آلية جعمكىا بأف الكفار فغيرىا بيا، كينتفع بيا ليعتبر المخمكقات، مف كغيرىا

 كالقمر الشمس كجعؿ أنفسيـ، عمى فحرمكىا كتؤكؿ لتركب األنعاـ خمؽ تعالى اهلل إف: الزجاج قاؿ

 أىؿ مف جماعة كقالو.اهلل خمؽ ما غيركا فقد يعبدكنيا، آلية فجعمكىا لمناس مسخرة كالحجارة

. كقتادة جبير بف كسعيد كالضحاؾ مجاىد: التفسير

 فميغيرف: )أيضا مجاىد اهلل، كقاؿ ديف( اهلل خمؽ فميغيرف): رضي اهلل عنو عباس ابف عف كركم

 بتغييره، الشيطاف فأمرىـ اإلسالـ عمى كلدكا أنيـ يعني عمييا، الناس فطر التي اهلل فطرة( اهلل خمؽ
                                                 

 14/107صحيح مسمـ بشرح النككم، النككم، (1)

 (. 5589)،رقـ5/2216البخارم،صحيح البخارم،كتاب المباس، باب الكصؿ في الشعر، (2)

 .14/103س،كتاب المباس، باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة،.النككم،ـ (3)
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 كينصرانو ييٌكدانو فأبكاه الفطرة عمى يكلد مكلكد كؿ: )السالـالصالة  عميو قكلو معنى كىك

. (1)"(كيمجسانو

 :   مما سبؽ يتبيف أف مف أسباب لعف الكاصمة كالمستكصمة 

 .أف ليذه المعصية تدخؿ في خمؽ اهلل كتغيير لخمؽ اهلل-1

   .ارتكاب المعصية كعدـ طاعة اهلل كرسكلو في االنتياء عف ىذا العمؿ-2

 :أسباب لعف آكؿ الربا كمف يتعامؿ بو:رابعا

لعن آكل الربا وموكمو وشاىديو -صمى اهلل عميو كسمـ -عف جابر بف عبد اهلل أف رسكؿ اهلل 

 .(2)وكاتبو

 :  يرل الباحث أف أسباب لعف ىذه األصناؼ التي كردت في الحديث ىي

 .أف الربا يمحؽ البركة-1

 .عمؿ باطؿ كمحـر في اإلسالـ - 2

 .أف المرابي يأتي يـك القيامو مخبكال كمجنكنا-3

 .تصرؼ بأمكاؿ الناس بغير حؽ كىضـ لمحقكؽ-4

 .تحميؿ ما حـر اهلل-5

 .الربا إعانة عمى الباطؿ كمف ىنا لعف الكاتب كالشاىد- 6

ال ريب أف التصكير لمتماثؿ أمر منيي عنو كذلؾ بنص :أسباب لعن التصوير لمتماثيل: خامسا

ٍيفىةى قىاؿى  .الحديث بمعف فاعمو حى اْلَواِشَمَة ، - صمى اهلل عميو وسمم - َلَعَن النبي : عف أىًبى جي

ِرينَ  َبا َوُموِكَمُو ، َوَنَيى َعْن َثَمِن اْلَكْمِب ، َوَكْسِب البغي،َوَلَعَن اْلُمَصوِّص 1).َواْلُمْسَتْوِشَمَة ، َوآِكَل الرِّص
) 

                                                 

 5/395القرطبي ، تفسير القرطبي،(1)

 (. 1597)،رقـ الحديث3/1218مسمـ ، صحيح مسمـ،كتاب المساقاة، باب لعف آكؿ الربا كمككمو، (2)
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  .كلعف المصكريف يعكد إلى  أف التصكير مضاىاة لخمؽ اهلل بمجسمات ال ركح ليا

ًف النًَّبىِّ :أسباب لعن السارق:سادسا ٍيرىةى رضي اهلل عنو عى ٍف أىًبى ىيرى  –صمى اهلل عميو كسمـ - عى

 (2)«َلَعَن المَّلُو السَّلاِرَق ، َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َيُدُه ، َوَيْسِرُق اْلَحْبَل َفُتْقَطُع َيُدُه » : قىاؿى 

 :كمف أسباب لعف السارؽ

 .اخذ أمكاؿ الناس بالباطؿ -1

 . أف السرقة ىي نكع مف أنكاع الفساد في األرض -2

 . اإلقداـ عميوزعمؿ محـر في اإلسالـ ال يجك -3

 .أف السرقة تسبب زعزعة الثقة بيف الناس -4

يعتبر ىذا السبب مف األمراض االجتماعية المتفشية :أسباب لعن أكل مال المسمم بغير إذنو:سابعا

كقد حذر اإلسالـ مف التعرض ليا حيث نجد في السنة ما . بيف الناس في التعدم عمى أمكاليـ  

 .نصو في التشديد مف المس كاكؿ ماؿ المسمـ بغير إذنو

ٍبًد المًَّو يىقيكؿي كىتىبى النًَّبىُّ  اًبرى ٍبفى عى » َعَمى ُكلِّص َبْطٍن ُعُقوَلُو ُثمَّل َكَتَب - صمى اهلل عميو كسمـ-  عف جى

ُثمَّل ُأْخِبْرُت َأنَّلُو َلَعَن ِفى َصِحيَفِتِو َمْن . «َأنَّلُو اَل َيِحلُّب ِلُمْسِمٍم َأْن َيَتَواَلى َمْوَلى َرُجٍل ُمْسِمٍم ِبَغْيِر ِإْذِنِو 

)َفَعَل َذِلكَ 
3
) 

 

 :كمف أسباب لعف أكؿ ماؿ المسمـ بغير إذنو

 .فيو تعدم عمى حقكؽ الناس  كالتعرض ألمكاليـ بغير حؽ-1

 .إف ىذا العمؿ مف األعماؿ الفاسدة ،كيؤدم إلى اإلفساد في التعامالت بيف الناس-2
                                                                                                                                                  

(
1
 (.5032)،رقـ2/2045البخارم،صحيح البخارم ،كتاب الطالؽ، باب مير البغي كالنكاح الفاسد، (

 (.1687)،رقـ3/1314مسمـ،صحيح مسمـ، كتاب  الحدكد، باب حد الرقة كنصابيا، (2)
 (.1978)رقـ,3/567,باب تحريـ الذبح لغير اهلل تعالىكلعف فاعمو,كتاب االضاحي,صحيح مسمـ,مسمـ(3)
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 .يتسبب في النزاعات كالخالفات بيف الناس-3

 .ىذا العمؿ يسبب انعداـ األماف- 4

 .يسبب ضعؼ الركابط االجتماعية- 5

   .إف ىذا العمؿ بذاتو محـر في الكتاب كالسنة- 6

 :أسباب لعن من لعن الوالدين:ثامنا

 اإلسالـ أف   لعف الكالديف مف األمكر الخطيرة التي البد لكؿ مسمـ الحذر منيا كالكقكع فييا، حيث 

 .كـر الكالديف كاعتبر سبيـ مف العقكؽ، كما أف السنة بٌينت أف مف يسب أك يمعف كالديو ممعكف 

َلَعَن المَّلُو َمْن َلَعَن َواِلَدُه َوَلَعَن » : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:عف عمي بف أبي طالب قىاؿى 

 .(1 ) «المَّلُو َمْن َذَبَح ِلَغْيِر المَّلِو ،َوَلَعَن المَّلُو َمْن آَوى ُمْحِدثًا َوَلَعَن المَّلُو َمْن َغيَّلَر َمَناَر اأَلْرضِ 

 يرل الباحث أف الحديث اشتمؿ عمى أصناؼ عدة مف الممعكنيف كمف بينيـ الذم يمعف كالديو، كأٌف 

 :مف أسباب لعف مف يمعف كالديو

 .إنكار الجميؿ لمكالديف في التربية كاإلنفاؽ عميو في صغره-1

 .التحذير مف اإلقداـ عمى سبيـ كشتميـ-2

 .ىذا العمؿ مف العقكؽ كمف الكبائر -4

 

 

  :لكيرل الباحث مف نص الحديث لعف مف ذبح لغير اهلل ،كيعكد السبب في لعنو إؿ

 . فيو مف تعظيـ لممخمكؽ الذم يذبح لواأف الذبح لغير اهلل إنما ىك إشراؾ باهلل تعالى لـ -1

 .أم أف النحر ال يككف إال هلل(فصؿ لربؾ كانحر )فيو مخالفة لمديف، قاؿ تعالى -2

                                                 

 (1978)،رقـ3/1567مسمـ، صحيح مسمـ،،كتاب، األضاحي ،باب تحريـ الذبح لغير اهلل تعالى كلعف فاعمو،   (1)
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الذم يغير :  كمف األصناؼ الممعكنة في الحديث أيضا مف غٌير منار األرض، كالمقصكد بو

كالمنار جمع منارة كىي العالمة التي تجعؿ بيف حديف لمجاريف ،كتغييرىا كي يدخميا في .العالمات 

 .(1)أرضو

 :كيعكد سبب لعف مف غير منار األرض إلى

 .أف ىذا العمؿ فيو ىضـ كاقتطاع لحقكؽ اآلخريف-1

   .يؤدم إلى كقكع النزاعات كتفكؾ الركابط االجتماعية-2

 :أسباب لعن وسم الحيوان في وجيو: تاسعا

: كسمو أم ككاه ىذا الكي،فإف قيؿ(2) «.َلَعَن المَّلُو الَّلِذى َوَسَموُ » :       قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ

يحتمؿ أف الكاسـ لـ يكف مسمما أك كاف مف : كيؼ لعف الكاسـ،  كقد نيى عف لعف المسمـ ؟ قيؿ

أىؿ النفاؽ كلـ يصرح بو؛ ليككف أدعى إلى االنزجار عما زجر عنو،كيحتمؿ أف ال يككف دعاء بؿ 

  .(3) عف الغيب كاستحؽ ذلؾ ألنو عمـ بالنيي فأقدـ عميو مستيينا بوإخبار

 :كمف أسباب لعف كسـ الحيكاف

 .أف ىذا العمؿ مف أعماؿ الجاىمية ك تغيير لخمؽ اهلل- 1

 .استيتار بالنيي اإلليي عف ىذا العمؿ-2

َلَعَن المَّلُو اْلُمحّل  » قىاؿى - صمى اهلل عميو كسمـ-إٌف النًَّبىَّ :أسباب لعن اْلُمحّل  َواْلُمَحمَّلَل َلُو :عاشرا

 .(1) «َواْلُمَحمَّلَل َلوُ 

                                                 

 294 /2المناكم، التيسير بشرح الجامع الصغير، (1)

 (.2117)، رقـ 3/1617مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة،باب ضرب الحيكاف في كجيو ككسمو فيو، (2)

 .8/16,مرفأ المفاتيح,عمي بف سمطاف محمد القارم,القارم (3)
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نما سمكه محمال ألنو أحؿ ما حـر اهلل  فاستحؽ المعنة فإف اهلل سبحانو حرميا عمى المطمؽ حتى ،كا 

 .(2)تنكح زكجا غيره

 :فال ريب أف التحميؿ سبب مف أسباب المعف، كيرل الباحث أف سبب لعف المحمؿ يعكد لمايمي

 .أف العمؿ في أصمو فاسد كمحـر- 1

 .فيو تحميؿ لما حـر اهلل-2

 .ألف العقد غير صحيح ككنو مبنيا عمى شرط باطؿ كىك الطالؽ لمتحميؿ-3

إف ظاىرة السباب :"  يقكؿ عبد اهلل عمكاف:أسباب انتشار المعن بين الناس: المطمب الثالث

كالشتائـ مف أقبح الظكاىر المتفشية في محيط األكالد، كالمنتشرة في البيئات المتخمفة عف ىدم 

 (3.)القرآف، كتربية اإلسالـ،  كالسبب في ذلؾ يعكد إلى أمريف أساسييف

فالكلد حينما يسمع مف أبكيو كممات الفحش كالسباب، كألفاظ الشتيمة :  القدكة السيئة-األكؿ

كالمنكر، فإف الكلد ال شؾ سيحاكي كمماتيا، كيتعكد كيتردد ألفاظيا، فال يصدر منو في النياية إال 

 .كالـ فاحش، كال يتمفظ إال بمنكر القكؿ كزكره

 

 

 

 (2076)رقـ الحديث ,360ص, باب التحميؿ, كتاب النكاح,سنف أبي داككد,أبك داككد(1)

 .1/276, اغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف , الزرم(2)
 .1/178عمكاف،تربية األكالد في اإلسالـ،(3)

فالكلد الذم يمقى لمشارع، كيترؾ لقرناء السكء، كرفقاء الفساد،مف البدييي :  الخمطة الفاسدة-الثاني

أف يتمقف منيـ لغة المعف كالسباب كالشتيمة، كمف الطبيعي أف يكتسب منيـ أحط األلفاظ، كأقبح 

 .العادات كاألخالؽ، كينشأ عمى أسكأ ما يككف مف التربية الفاسدة، كالخمؽ األثيـ
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ما االعتياد الحاصؿ لمسب كالمعفالباعث كقد يككف :_رحمو اهلل_ كيقكؿ الغزالي  إما قصد اإليذاء كا 

، كقد  يككف الباعث عمى المعف فكراف مف مخالطة الفساؽ كأىؿ الخبث كالمـؤ كمف عادتيـ السب

الغضب عند الشخص كيصبح اإلنساف يتكمـ بحقد ككراىية دكف أف يدرؾ عكاقب ما يقكؿ،كقد 

 .(1)يككف الباعث أيضا التشفي مف اآلخريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 :أحكام المعن وآفاتو
 :حكم السب: المبحث األول

                                                 

 3/122،إحياء عمـك الديفالغزالي ،  (1)



62 

 

 حكـ سب اهلل تعالى:                المطمب األكؿ
 حكـ سب النبي صمى اهلل عميو كسمـ:                المطمب الثاني
 حكـ سب المالئكة:               المطمب الثالث
 حكـ سب الديف كالممة:                المطمب الرابع

 حكـ سب المسمـ:               المطمب الخامس
 حكـ سب األمكات:                المطمب السادس
 حكـ سب الدىر:                المطمب السابع
  حكـ سب الريح:               المطمب الثامف

 :حكم المعن:المبحث الثاني
 حكـ المعف مطمقا:               المطمب األكؿ
 حكـ لعف المؤمف المصكف:               المطمب الثاني
 حكـ لعف الفسقة غير المعينيف:               المطمب الثالث
 حكـ لعف الفاسؽ المعيف:               المطمب الرابع

 حكـ لعف الكافر:               المطمب الخامس
 .عقوبة المعن:المبحث الثالث
 :المعن (آثار)آفات: المبحث الرابع

 أثر المعف عمى الممعكف:               المطمب األكؿ
               المطمب الثاني أثر المعف عمى الالعف

 

 

 

   :السَّلبِّص  ُحْكمُ : المبحث األول 

: َتَعاَلى المَّلوَ  َسبَّل  َمنْ  ُحْكمُ : المطمب األول
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جماع األمة عمى أف مف سب اهلل كرسكلو (1).مف سب اهلل تعالى كفر سكاء أكاف مازحا أـ جادا  كا 

  (2).كفر ألنو ال يسبو إال كىك جاحد بو

  :َوَسمَّلم َعَمْيوِ  المَّلوُ  َصمَّلى النَّلِبيَّل  َسبَّل  َمنْ  ُحْكمُ : المطمب الثاني

. القتؿ عميو-كسمـ عميو اهلل صمى -النبي سب مف أف عمى العمـ أىؿ عامة أجمع: المنذر ابف قاؿ

سحاؽ، كأحمد كالميث مالؾ ذلؾ قاؿ كممف  (3 ).الشافعي مذىب كىك كا 

ٍكـ - : تىعىالىى المَّو رىًحمىوي  - ًعيىاض اٍلقىاًضي قىاؿى ك مَّى -النًَّبيٌ  سىبَّ  مىفٍ  أىفَّ  الشٍَّرع حي مىٍيوً  المَّو صى  عى

مَّـى  سى قيًتؿى  كىفىرى - كى  (4).كى

قىاؿى  مَّى النًَّبيٌ  سىبَّ  مىفٍ  ًفي اٍلعيمىمىاء ًاٍختىمىؼى  : بىطَّاؿ ًاٍبف كى مىٍيوً  المَّو صى مَّـى  عى سى  كىالذِّمَّة اٍلعىٍيد أىٍىؿ فىأىمَّا ، كى

اًلؾ عىفٍ  اٍلقىاًسـ ًاٍبف فىقىاؿى  كىاٍليىييكدً  مَّى سىبَّوي  مىفٍ  ييٍقتىؿ مى مىٍيوً  المَّو صى مَّـى  عى سى  كىأىمَّا ، ييٍسًمـ أىفٍ  ًإالَّ  ًمٍنييـٍ  كى

نىقىؿى  ، ًاٍسًتتىابىة ًبغىٍيرً  فىييٍقتىؿ اٍلميٍسًمـ ٍنًذر ًاٍبف كى اؽ كىأىٍحمىد كىالشَّاًفًعيٌ  المٍَّيث عىفٍ  اٍلمي ٍسحى ؽٌ  ًفي ًمٍثمو كىاً   حى

نىٍحكه اٍليىييكًدمٌ  ًكمى  ، كى اًلؾ اأٍلىٍكزىاًعيٌ  عىفٍ  كىري مى  ًإفٍ  اٍلكيكًفيِّيفى  كىعىفٍ  . ًمٍنيىا ييٍستىتىاب ًردَّة أىنَّيىا اٍلميٍسًمـ ًفي كى

يِّا كىافى  رى  ًذمِّ فٍ  عيزِّ    5) .ًردَّة فىًييى  ميٍسًممنا كىافى  كىاً 

 

 

                                 

 :اْلَماَلِئَكةِ  َسبُّب : المطمب الثالث

                                                 
 .9/33المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني ،ابف قدامو،  (1)
 .6/168كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، ، البيكتي (2)

 .8/82لجامع ألحكاـ القرآف،القرطبي، ا (3)

 .7/158مسمـ، شرح النككم، (4)

 .12/11 ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكدالعظيـ أبادم، (5)
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ـي     ٍك ٍكـً  عىفٍ  يىٍختىًمؼي  الى  اٍلمىالىًئكىةً  سىبِّ  حي ٍنًبيىاءً  سىبِّ  حي َى مىٍيًيـٍ  اأٍل ةي  عى ـي  الصَّالى  رىًحمىوي  ًعيىاضه  قىاؿ .كىالسَّالى

ف شتـ المالئكة كاألنبياء ىك مصرح بو عندنا : تىعىالىى المَّوي   إذا شتـ أحدا مف األنبياء أك : فقالكا،كا 

ال قتؿ بالمالئكة كفر كقد عممت أف الكفر بشتـ األنبياء كفر ردة فكذا المالئكة فإف تاب ؼ  (1).ىا كا 

 :َواْلِممَّلةِ  الدِّصينِ  َسبُّب حكم  :المطمب الرابع 

مىى اٍلفيقىيىاءي  اتَّفىؽى       ٍسالىـً  اًممَّةى  سىبَّ  مىفٍ  أىفَّ  عى ًَ  ًديفى  شىتىـى  مىفٍ  أىمَّا ، كىاًفرنا يىكيكفي  اٍلميٍسًمًميفى  ًديفى  أىكٍ  إٍل

نىًفيَّةي  قىاؿ فىقىدٍ  ميٍسًمـو  ا اٍلحى اءى  كىمى اًمعً  ًفي جى كلىٍيفً  جى لىًكفٍ  ، ميٍسًمـو  ًديفى  شىتىـى  مىفٍ  يىٍكفيرى  أىفٍ  يىٍنبىًغي : اٍلفيصي  كى

ًديئىةي  أىٍخالىقيوي  اٍلميرىادى  ًبأىفَّ  التٍَّأًكيؿ ييٍمًكفي  مىتيوي  الرَّ ميعىامى ةي  كى ًقيقىةى  الى  اٍلقىًبيحى ٍسالىـً  ًديفً  حى ًَ  يىٍكفيرى  الى  أىفٍ  فىيىٍنبىًغي اإٍل

 .(2)ًحينىًئذو 

 بذلؾ قاؿ كقد بالردة، عميو حكـ فعميا فمف رسكلو، أك اهلل سب أك الديف، سب القبيؿ ىذا مف   

سحؽ كالميث كأحمد كالشافعي مالؾ ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ: تعالى قكلو إلى مستنديف(3).كا 

 چ  ڭۓ   ۓ  ڭ
(4) .  

ـى  تىًعيبي  كىانىتٍ  أىنَّيىا اٍليىييكًديَّةً  مىٍركىافى  ًبٍنتً  عىٍصمىاءى  أف نيًقؿ ٍسالى ًَ تيٍؤًذم ، اإٍل مَّى- النًَّبيَّ  كى مىٍيوً  المَّوي  صى  عى

مَّـى  سى رِّضي -كى تيحى مىٍيوً  كى ك فىقىتىمىيىا عى ا اٍلقىٍتؿ ميكًجبىاتي  ًفييىا فىاٍجتىمىعى  : قىاليكا .اٍلًخٍطًميُّ  عىًدمٍّي  ٍبفي  عىٍمري  .ًإٍجمىاعن

ٍيرً  ًعٍندى  كىىىذىا نىًفيَّةً  غى نىًفيَّةي  أىمَّا ، اٍلحى كزي  : قىاليكا فىقىدٍ  اٍلحى ييٍنقىضي  قىٍتميوي  يىجي ٍيديهي  كى ٍسالىـً  ًفي طىعىفى  ًإفٍ  عى ًَ  اإٍل

 (5).ظىاًىرنا طىٍعننا

َحاَبةِ  َسبُّب  :المطمب الخامس  : َعْنُيمْ  المَّلوُ  َرِضيَ  الصَّل

                                                 
 . 235 / 4، حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة  ،عابديف ابف (1)

        . 230 / 4، ف.  ، ـعابديف ابف (2)

 .8/82،(القرطبي تفسير )القرآف ألحكاـ الجامع القرطبي،   (3)
  .                                    9/12: التكبة (4)

 . 230 / 4س، .، ـعابديف ابف (5)
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ـي  أىنَّوي  ًفي اٍلعيمىمىاءً  بىٍيفى  ًخالىؼى  الى  ابىةً  سىبُّ  يىٍحري حى مىٍيًيـٍ  المَّوً  ًرٍضكىافي  الصَّ مَّى ًلقىٍكًلوً  عى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  : كى

 فىذىىىبى  (1) .َنِصيَفوُ  َوالَ  َأَحِدِىمْ  ُمدَّل  َبَم َ  َما َذَىًبا ُأُحدٍ  ِمْثل َأْنَفقَ  َأَحَدُكمْ  َأنَّل  َفَموْ  ،َأْصَحاِبي َتُسبُّبوا الَ 

ٍمييكري  ًمٍنييـٍ  ، فىاًسؽه  أىنَّوي  ًإلىى اٍلعيمىمىاءً  جي قىعى  فىًإفٍ  ، ييكىفِّريهي  مىفٍ  كى دو  ًمفٍ  السَّبُّ  كى  ًفيوً  فىًمٍمفيقىيىاءً  النَّاسً  ًمفى  أىحى

: (2) مىٍذىىبىافً 

مىٍيوً  : األول نىًفيَّةي  ًبوً  قىاؿ ، فىاًسقنا يىكيكفى  أىفٍ  اٍلعيمىمىاءً  أىٍكثىري  كىعى اًلًكيَّةً  قىٍكؿ كىىيكى  ، اٍلحى  ًبمىا شىتىمىييـٍ  ًإفٍ  اٍلمى

نىاًبمىةً  قىٍكؿ كىىيكى  ، الشَّاًفًعيَّةً  ًعٍندى  اٍلميٍعتىمىدي  كىىيكى  ، النَّاسي  ًبوً  يىٍشتيـي  ٍبدي  نىقىؿ ، ميٍستىًحالِّ  يىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ  اٍلحى  المَّوً  عى

اًبيِّا شىتىـى  ًفيمىفٍ  سيًئؿ أىنَّوي  أىٍحمىدى  عىفٍ  حى ٍبفى : فىقىاؿ ؟ اٍلقىٍتؿ صى ٍنوي، أىجى ييٍضرىبي  عى مىى أىرىاهي  مىا. كى ٍسالىـً  عى ًَ  . اإٍل

ًعيؼه  قىٍكؿه  كىىيكى  : الثاني نىًفيَّةً  ضى ةً  عىفً  اٍلبىزَّاًزمُّ  نىقىمىوي  ، ًلٍمحى ٍيًف يىٍكفيري  السَّبُّ  كىافى  ًإفٍ  : اٍلخيالىصى  ، ًلمشٍَّيخى

اًبًديفى  اٍبفي  قىاؿ اًلؼه  ًإنَّوي  : عى اًلًكيَّةً  قىٍكؿ كىىيكى  ، اٍلميتيكفً  ًفي ًلمىا ميخى مىى كىانيكا : ًفيًيـٍ  قىاؿ ًإفٍ  اٍلمى الىؿو  عى  ضى

، كيٍفرو رى  كى قىصى مىى اٍلكيٍفرى  سىٍحنيكفه  كى ٍربىعىةى  سىبَّ  مىفٍ  عى َى ًميِّا كىعيٍثمىافى  كىعيمىرى  بىٍكرو  أىبىا :اأٍل  ميقىاًبؿ كىىيكى  ، كىعى

عَّفىوي  الشَّاًفًعيًَّة، ًعٍندى  اٍلميٍعتىمىدً  نىاًبمىةً  قىٍكؿه  كىىيكى  اٍلقىاًضي ضى  .ميٍستىًحالِّ  كىافى  ًإفٍ  ًلٍمحى

  :اْلُمْسِممِ  َسبُّب :المطمب السادس

رَّحى  ، مىٍعًصيىةه  اٍلميٍسًمـً  سىبُّ  ًكمُّ  قىاؿ . كىًبيرىةه  ًبأىنَّوي  اٍلفيقىيىاءً  ًمفى  كىًثيره  كىصى ـي  : النَّكى  ًمفٍ  اٍلميٍسًمـً  سىبُّ  يىٍحري

ٍيرً  كِّزي  شىٍرًعيٍّي  سىبىبو  غى ٍينىا . ذىًلؾى  ييجى كى يً  ًفي رى ًحيحى اًرمِّ  صى ميٍسًمـو  اٍلبيخى ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  مىٍسعيكدو  اٍبفً  عىفً  كى  عى

                                                 
 ط - 1968 / 4 ) كمسمـ ( السمفية ط - 21 / 7 الفتح ) البخارم أخرجو . .. " أصحابي تسبكا ال : " حديث (1)

  .لمبخارم كالمفظ ، الخدرم سعيد أبي حديث مف ( الحمبي

 / 4  حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفة،عابديف ابف (2)
 - 283 / 4 ،عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف لشرح قرة العيف بميمات الديف الطالبيف ة،حاشية إعافالدمياطي؛237
284  . 
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مَّى المَّوً  رىسيكؿ عىفٍ  مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ذىا(1 )،( ُفُسوقٌ  اْلُمْسِممِ  ِسَبابُ ) : قىاؿ كى ـى  سىبَّ  كىاً   فىًفيوً  اٍلميٍسًم

نَّثي  } بدليؿ ، التٍَّعًزيري  رى رىجيال قىاؿى ًلغىٍيًرًه يىا ميخى . (2) {أىنَّوي عميو الصالة كالسالـ عىزَّ

  : اْلُمْشِرِكينَ  آِلَيةِ  َسبِّص  َعنْ  النَّلْييُ :  المطمب السابع

ـي  انىوي  ًلقىٍكًلوً  اٍلميٍشًرًكيفى  آًليىةً  سىبُّ  يىٍحري چ ۉھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې     ېچ : سيٍبحى
 (3) 

ًبيِّ  اٍبفي  قىاؿ مىى اٍلعيمىمىاءي  اتَّفىؽى  : اٍلعىرى ٍعنىى أىفَّ  عى ـٍ  فىيىسيبُّكا اٍلكيفَّارً  آًليىةى  تىسيبُّكا الى  اآٍليىةً  مى ًإلىيىكي
أم ال . (4)

 .(5)تسبكا آليتيـ فيككف ذلؾ سببا ألف يسبكا اهلل كاستدؿ المالكية بيذا عمى سد الذرائع

ف كاف طاعة إال أنو إذا كقع عمى كجو يستمـز كجكد منكر عظيـ كجب االحتراز    إ ف ىذا الشتـ كا 

 كاألمر ىينا كذلؾ ألف ىذا الشتـ كاف يستمـز إقداميـ عمى شتـ اهلل كشتـ رسكلو كعمى فتح ،منو

دخاؿ الغيظ كالغضب في قمكبيـ فمككنو مستمزمان ليذه  باب السفاىة كعمى تنفيرىـ عف قبكؿ الديف كا 

 .(6)المنكرات كقع النيي عنو

كقاؿ قتادة كاف المسممكف يسبكف أصناـ الكفار فنياىـ اهلل عز كجؿ عف ذلؾ لئال يسبكا اهلل فإنيـ 

 أف خشيكفى ىذه اآلية دليؿ عمى أف الداعي إلى الحؽ كالناىي عف الباطؿ إذا . (7)قـك جيمة

 باطؿ أشد كاف الترؾ فيـ كمخالفة حؽ ككقكع ايتسبب عف ذلؾ ما ىك أشد منو مف انتياؾ حر

 .(8)أكلى بو بؿ كاف كاجبا عميو

 

 

                                                 

 سبؽ تخريجو " . فسكؽ المسمـ سباب : " حديث( 1)

 . ط األميرية213/ 4شرح فتح القدير عمى اليداية (2)

 108/ 6: األنعاـ(  3)

 . 43 / 2، البف العربي حكاـ القرآفابف العربي،أ (4)

 .18ص/2التسييؿ لعمـك التنزيؿ جمحمد بف احمد الغرناطي، : ينظر الكمبي(  5)

 13/115 ، التفسير الكبيرالرازم،:ينظر (6)

 2/121، تفسير البغكمالبغكم،:ينظر(  7)

 . 2/150،فتح القديرالشككاني،:ينظر(  8)
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: اأْلَ ْمَواتِ  َسبُّب :  الثامنبالمطل

ـي  اٍلعيمىمىاءي  قىاؿ مَّى -ًلقىٍكًلوً  .ًبًفٍسًقوً  ميٍعًمننا يىكيفٍ  لىـٍ  ميٍسًمـو  مىيِّتو  سىبُّ  يىٍحري مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  َتُسبُّبوا الَ  : -كى

ـي  كىأىمَّا (1).َقدَّلُموا َما ِإَلى َأْفَضْوا َقدْ  َفِ نَّلُيمْ  اأْلَ ْمَواتَ  ،كىاٍلميٍسًم  ًلمسَّمىؼً  ًخالىؼه  ًبًفٍسًقًو،فىًفيوً  اٍلميٍعًمفي  اٍلكىاًفري

 . ًفيوً  النُّصيكصً  ًلتىعىاريضً 

ٍمكىاتً  سىبُّ  : بىطَّاؿو  اٍبفي  قىاؿ     َى ٍيرى  اٍلمىٍرءً  أىٍحكىاؿ أىٍغمىبي  كىافى  فىًإفٍ  ، اٍلًغيبىةً  مىٍجرىل يىٍجًرم اأٍل قىدٍ  اٍلخى  كى

ٍمنيكعه، لىوي  فىااًلٍغًتيىابي  اٍلفىٍمتىةي  ًمٍنوي  تىكيكفي  فٍ  مى كىذىًلؾى  لىوي، ًغيبىةى  فىالى  ميٍعًمننا فىاًسقنا كىافى  كىاً   اٍلمىيِّتي  كى

 .    أشد لألمكات كالتعرض"(2).

 ،تكفى قمت اهلل؟ لعنو فالف فعؿ ما: فقالت ،عنيا اهلل رضي عائشة عمى دخمت :مسركؽ قاؿ     

 تسبكا ال " -:كسمـ عميو اهلل صمى-اهلل رسكؿ قاؿ: قالت ىذا؟ ككيؼ: قمت اهلل، رحمو: قالت

 ".األحياء بو فتؤذوا األموات تسبوا ال " :السالـ عميو كقاؿ ".قدمكا ما إلى أفضكا قد فإنيـ األمكات

خواني أصحابي في احفظوني الناس أييا " الـالس عميو كقاؿ  الناس أييا تسبوىم، وال وأصياري واِإ

 يتضح لمباحث مما سبؽ حرمة سب األمكات ألف في ذلؾ (3)". خيراً  منو فاذكروا الميت مات إذا

 .إيذاء لألحياء

     :الدَّلْىرِ  َسبُّب : المطمب التاسع

اًديثً  ًفي كىرىدىتٍ  حى َى ةً  اأٍل ًحيحى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  أىٍحمىدي  أىٍخرىجى  ، الدٍَّىرً  سىبِّ  عىفٍ  ًبالنٍَّييً  الصَّ  المَّوي  رىًضيى  ىيرى

ٍنوي  مَّى -المَّوً  رىسيكؿ أىفَّ  عى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  ، الدَّلْىرُ  َأَنا : َقال المَّلوَ  َفِ نَّل  ، الدَّلْىرَ  َتُسبُّبوا الَ  ": قىاؿ- كى

  (4). "ُمُموكٍ  َبْعدَ  ِبُمُموكٍ  َوآِتي ، َوُأْبِميَيا ُأَجدِّصُدَىا ِلي َوالمَّلَياِلي اأْلَ يَّلامُ 

                                                 
     (.1329)،رقـ الحديث1/470البخارم، صحيح البخارم،كتاب الجنائز، باب ما ينيى عف سب األمكات،  (1)

 .123 / 4نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،  ،الشككاني  (2)

 .1/124الغزالي، احياء عمـك الديف (3)

قاؿ . 71 / 8 مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  ،عمي بف أبي بكر الييثمي  الييثمي ؛ 496 / 2 ابف حنبؿ،المسند، (4)
 .حديث صحيح، السمسمة الصحيحة:االلباني
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رو  اٍبفي  قىاؿ جى ٍعنىى حى مى كهً  اٍلفىاًعؿ أىنَّوي  اٍعتىقىدى  مىفً  أىفَّ  الدٍَّىرً  سىبِّ  عىفٍ  النٍَّييً  كى طىأه  فىسىبُّوي  ًلٍممىٍكري  المَّوى  فىًإفَّ  ، خى

ـٍ  ذىًلؾى  أىٍنزىؿ مىفٍ  سىبىٍبتيـٍ  فىًإذىا ، اٍلفىاًعؿ ىيكى  عى  ًبكي  (1) .المَّوً  ًإلىى السَّبُّ  رىجى

 

يحِ  َسبُّب  :المطمب العاشر  : الرِّص

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  - ٍنوي  المَّوي  رىًضيى  ىيرى مَّى المَّوً  رىسيكؿ سىًمٍعتي  : قىاؿ عى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى يحُ " : يىقيكؿ كى  ِمنْ  الرِّص

 ، َخْيَرَىا المَّلوَ  َوَسُموا ، َتُسبُّبوَىا َفالَ  رََأْيُتُموَىا َفِ َذا ِباْلَعَذابِ  َوتَْأِتي ، ِبالرَّلْحَمةِ  تَْأِتي َتَعاَلى المَّلوِ  َرْوحِ 

 (2)".َشرِّصَىا ِمنْ  ِبالمَّلوِ  َواْسَتِعيُذوا

دو  يىٍنبىًغي الى  : الشَّاًفًعيُّ  قىاؿ - حى َى يىاحى  يىسيبَّ  أىفٍ  أًل ٍمؽه  فىًإنَّيىا ، الرِّ ٍنده  ، ميًطيعه  تىعىالىى ًلمَّوً  خى  ، أىٍجنىاًدهً  ًمفٍ  كىجي

ًنٍعمىةن  رىٍحمىةن  يىٍجعىمييىا   .شىاءى  ًإذىا كى

 :مما سبؽ يتبيف لمباحث ما يمي

 :مأف السب تشممو أحكاـ متعددة كه:أكال

-صمى اهلل عميو كسمـ-الحرمة ،كمف ذلؾ سب الذات اإلليية كسب الديف ، كسب الرسكؿ -1

 .،كسب المالئكة، كسب األمكات ، كسب المسمـ المصكف،كسب الصحابة، كسب الدىر

كجكب عدـ سب آلية المشركيف ، لما في ذلؾ مف الرجكع بالسب عمى الذات اإلليية كالديف - 2

 .اإلسالمي

 . أف ألفاظ السب لـ تقتصر عمى لفظ معيف بذاتو ، بؿ إنيا متعددة:  ثانيا

 

 

 

                                                 
 / 10البخارم، فتح البارم شرح صحيح ،ابف حجر؛ 562 ص ،صاـر المسمكؿ عمى شاتـ الرسكؿابف تيمية،اؿ 1)

466 – 467. 

 المستدرؾ عمى  ، الحاكـ النيسابكرمعبد اهلل أبك  عبد اهلل محمد بف؛ 329 / 5 ،دسنف أبي داكأبك داكد، (2)
 .الحديث صحيح ، تحقيؽ االلباني. 285 / 4 الصحيحيف، 
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 :حكم المعن: المبحث الثاني

 :كردت أحاديث كثيرة تعالج ىذه القضية،كمنيا: مطمقاحكم المعن :األولالمطمب 

ال يكون ... ":قػاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  قاؿ- رضي اهلل عنو-عف ابف مسعكد  

ال ": قاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ-أفَّ رسكؿ اهلل : -رضي اهلل عنو- كعف أبي ىريرة ،(1)"المؤمن لعَّلاناً 

صمى -قاؿ رسكؿ اهلل :  قاؿ- رضي اهلل عنو-كعف أبي الدرداء،(2)"ينبغي لصديق أن يكون لّعاناً 

 كعف أبي برزة ،(3)"إنَّل المعَّلانين ال يكونون شيداء وال شفعاء يوم القيامة":-اهلل عميو كسمـ

بينما جاريةه عمى ناقةو عمييا بعض متاع القكـ إذ بىصيرىت بالنبي :  قاؿ- رضي اهلل عنو-األسممي

ٍؿ الميَـّ العنيا، فقاؿ رسكؿ اهلل : صمى اهلل عميو كسمـ، كتضايؽ بيـ الجبؿ، فقالت ٍؿ حى صمى -حى

  (4)".ال تصاحبنا ناقٌة عمييا لعنة: »-اهلل عميو كسمـ

 أفَّ رجالن نازعتو الريح رداءه عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل - رضي اهلل عنيما- كعف ابف عباس

نَّلو َمن »: عميو كسمـ فمعنيا، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ رة، واِإ ال تمعنيا ف ّنيا مأمورة ُمسخَّل

 (5)".لعن شيئًا ليس لو بأىل رجعت عميو

 :تية ىذه األحاديث األحكاـ اآليتبيف مف 

  . مف صفات المؤمنيف  أ ػ أف المعف ليس

 . لعف الدكابعدـ جكازب ػ 

                                                 
 .(312)، رقـ 74ص،(ليس المؤمف بالطعاف)باب البخارم،األدب المفرد، (1)

رقـ الحديث ،4/2005كتاب البر كالصمة كاآلداب،باب النيي عف لعف الدكاب كغيرىا، ،صحيح مسمـ، مسمـ (2)
(2597.)  

 .(2598)رقـ ،4/2006في الكتاب كالبابيف السابقيف، : ف.مسمـ، ـ (3)

 .)2596)رقـ ،4/2005في الكتاب كالبابيف السابقيف، ف،.مسمـ،ـ (4)
 الترمذم ، سنف الترمذم، ؛(4908)رقـ ،743ص باب في المعف،   كتاب األدب، ابك داككد، سنف أبي داككد،  (5)

؛ابف حباف،صحيح بف حباف بترتيب بف (1977)، رقـ 4/350 باب ما جاء في المعف، كتاب البر كالصمة، 
 .الحديث صحيح،تحقيؽ االلباني. (5745)، رقـ 13/56 ،المعف، كتاب الحظر كاإلباحة، باببمباف،
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 . لعف الريح عدـ جكازجػ ػ 

عمى  كلـ يكف ىذا الشيء مستحقان لمعنة، رجعت المعنة يئا،، فإذا لعف اإلنساف شخطكرة المعفد ػ 

  .الالعف

 :حكم لعن المسمم المصون :الثانيالمطمب 

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ: قاؿ تعالى-1  
(1) 

لعُن »: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ-رضي اهلل عنو- عف ثابت بف الضحاؾ- 2

(2)"المؤمِن كقتِمو
 

إنَّل من ": ػ كعف عبد اهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما أفَّ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ 3

  (3) ".الكبائر أن يمعَن الرجل والديو

 :يتضح مما سبؽ مف النصكص ما يمي

 . إثمان ظاىران ذنبه عظيـيرتكبأ ػ أفَّ لعف المسمـ الذم لـ 

كقد نقؿ اإلجماع عمى تحريـ لعف المؤمف المصكف العديد مف ،ػ ػ أفَّ لعف المسمـ المصكف كبيرةه ب

 (4)".اعمـ أفَّ لعف المسمـ المصكف حراـه بإجماع العمماء»: فقد قاؿ النككم:العمماء

  (5)"اإلجماع منعقده عمى تحريـ لعنة المعيَّف مف أىؿ الفضؿ»: كقاؿ ابف تيمية

 

 

 :مطمقاحكم لعن الفاسق :الثالث المطمب 

                                                 
 33/58:األحزاب (1)

رقـ ،1307ص باب مف كفَّر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ،  كتاب األدب، البخارم، صحيح البخارم، (2)
 .(110)رقـ ، 1/103،،كتاب اإليماف،باب غمظ تحريـ قتؿ اإلنساف نفسوالصحيح ،مسمـ؛(6105)

 ،الصحيح؛ مسمـ(5973) رقـ ،1284صاألدب، باب ال يسب الرجؿ كالديو،  ،كتابالبخارم ، صحيح البخارم (3)
 .( 90) رقـ الحديث ،1/92، كتاب اإليماف، باب بياف الكبائر،

 .1/276، خالصة األثرالمحبي،  ؛ 1/166ج  الكبائر، ، الذىبي؛ 1/506النككم، األذكار، (4)

  .20/158كتب كرسائؿ كفتاكل شيخ اإلسالـ ابف تيمية، ابف تيمية،  (5)
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 بالشخص ممف اتصؼ بأكصاؼ مذمكمة شرعان عمكما لعف الفاسؽ نصكص كثيرة في جكاز  كردت

 : كمف النصكص في ذلؾ كالكذب كغيرىا مف المحٌرمات الثابتة الحرمة، كالظمـ

 چ  ڈ  ڈ ىئ  ىئ  ىئچ  :ػ قكلو تعالى 2
(1).  

 چ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ   چ :ػ قكلو تعالى 3
(2) . 

كغيرىا عشرات اآليات في القرآف الكريـ بيذا الخصكص، أما مف السنَّة؛ فقد جاءت أيضان أحاديث 

 :كثيرة تبٌيف جكاز لعف مف اٌتصؼ بشيء مف صفات الفسؽ، كمنيا

لعن اهلل الواِصمَة، »: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: ػ عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ 1

 (3)". والُمْسَتْوِصمة، والَواِشَمَة، والُمستوشمةَ 

لعن السارق، يسرق »:  ػ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ2

 (4)".البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده

"  من َمثَّلل بالحيوان,صمى اهلل عميو وسمملعن النبي »:  ػ كعف ابف عمر رضي اهلل عنيما،قاؿ3

.(5) 

لعن النبي صمى اهلل عميو وسمم المتشّبيين من »:  ػ كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ4

 (6)".الرجال بالنساء، والمتشّبيات من النساء بالرجال

 

                                                 
 .18/ 11: ىكد(1)

 .3/61: آؿ عمراف (2)

 .. تقدَّـ تخريجو(3)

 ،الصحيح،؛مسمـ (6414)،رقـ6/2493،(كالسارؽ كالسارقة فاقطعكا ايدييما)باب قكلو تعالىصحيح، اؿ ، البخارم(4
 .1687،رقـ3/1314، باب حد السرقة ،كتاب الحدكد 

كتاب ف،.؛مسمـ،ـ(5196) رقـ الحديث ،5/2100، كتاب الذبائح كالصيد، باب ما يكره مف المثمة،ف.البخارم، ـ (5
 (.1958) رقـ ،3/1550 باب النيي عف صبر البيائـ، الصيد كالذبائح، 

 (.5885)رقـ الحديث ، 1271صكتاب المباس، باب المتشٌبيكف بالنساء كالمتشٌبيات بالرجاؿ،ف،.البخارم،ـ (6)
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لعن اهلل »: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ػ كعف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما قاؿ5

 كعف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو(1)".آكل الربا وموكمو، وشاىديو، وكاتبو، ىم فيو سواء

لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من »: سمعتي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: قاؿ

 (2)".آوى ُمْحِدثًا، ولعن اهلل من لعن والديو، ولعن اهلل من غيَّلر منار األرض

كغيرىما مف جممة كثيرة مف األحاديث التي كرد فييا لعف مقترفي اآلثاـ العظيمة بعمـك الكصؼ   

 (3).فال بخصكص الشخص، كقد زادت ىذه األكصاؼ عمى الثماني

يرل الباحث مما سبؽ أف العف شمؿ كؿ مف اتصؼ بأكصاؼ الفسؽ الكبير كالكفر كالنفاؽ كالفسؽ 

حيث أف الكاذب فاسؽ ضمنا كاف لـ تصرح اآلية بو ,كارتكاب المخالفات الشرعية ,األصغر كالظمـ 

 .غيرىا مف المخالفات التي سبؽ ذكرىا في األحاديث ك اآليات, كالسارؽ فاسؽ, صراحة

 :كيتبيف مف ىذه النصكص ما يمي

نما مف عيف بالكصؼ سكاء كاف مف الكفار أـ مف غيرىـالفاسؽ بشكؿ عاـجكاز لعف  أ ػ  ، كا 

 بف  قاؿ الشيخ تقي الديف؟كيجكز لعف الكفار عامة كىؿ يجكز لعف كافر معيف عمى ركايتيف (4).فال

كلعف تارؾ الصالة عمى كجو العمـك جائز كأما لعنة المعيف فاألكلى تركيا ألنو يمكف أف تيميو 

 (5)يتكب

(6).ب ػ في األحاديث جكاز لعف العصاة مف المسمميف ال عمى التعييف
.  

                                                 
 (.1597)رقـ ،3/1218 كتاب المساقاة، باب لعف آكؿ الربا كمككمو، س،.مسمـ،ـ (1)

 .) 1978) رقـ الحديث ،3/1567باب تحريـ الذبح لغير اهلل كلعف فاعمو، كتاب األضاحي،، ف.مسمـ، ـ 2)

 . 2/61 لزكاجر عف اقتراؼ الكبائرالييثمي،ا (3

 . 5/49 ، زاد المعاد في ىدم خير العباد ،؛ الزرعي3/123: الغزالي، احياء عمـك الديف (4)

  .1/285آلداب الشرعية كالمنح المرعية،، ا عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسيأبك (5

 .3/416: حاشية ابف عابديف؛ابف عابديف،507 ػ 506األذكار لمنككم، صالنككم، ا(6)
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جػ ػ ما تقدَّـ مف جكاز لعف العصاة غير المعينيف لـ يختمؼ فيو العمماء، كقد نقؿ الييثمي اإلجماع 

ٌنما عييِّف بالكصؼ بنحك لعف اهلل الكاذبى »: عميو حيث قاؿ أما لعف غير المعيف بالشخص، كا 

 (1)".فجائزه إجماعان 

(2)".كأما لعف العاصي مطمقان؛ فيجكز إجماعان »: كسبقو ابف العربي المالكي في نقؿ اإلجماع فقاؿ
 

 :حكم لعن الفاسق المعين:الرابع المطمب 

 :اختمؼ العمماء في ذلؾ إلى اتجاىيف

ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى عدـ جكاز لعف :  األولاالتجاه

عمى  لـ تجز ػ المعنة ػ»: «حاشية ابف عابديف»جاء في :الفاسؽ المعيف، كىذه بعض نصكصيـ

ف كاف فاسقان متيٌكران   (3) ".معيف لـ يعمـ مكتو عمى الكفر بدليؿ، كا 

 (4)1 ".فأما العاصي المعيف فال يجكز لعنو اتفاقان »: البف العربي« أحكاـ القرآف»كفي 

كِّز لعف المسمـ أصالن،  ... »: البف حجر الييتمي« الزكاجر»كجاء في   ليس لنا غرضه شرعي ييجى

ف كاف فاسقان  منياج »كجاء في (5)"ثـ محؿ حرمة المعف إذا كاف لمعيف، فالمعيف ال يجكز لعنو كا 

أنو قاؿ (6)كأما ما نقمو عف أحمد؛ فالمنصكص الثابت عنو مف ركاية صالح»: البف تيمية« السنَّة

كثبت عنو أٌف الرجؿ إذا ذكر . كمتى رأيت أباؾ يمعف أحدان : أال تمعف يزيد؟، فقاؿ: لما قيؿ لو

                                                 
 .2/61 ،الزكاجر، مابف حجر الييثـ (1)

 .2/178، الجامع ألحكاـ القرآف القرطبي،؛ 51 ػ 1/50ابف العربي، أحكاـ القرآف، (2)
 .3/416: ابف عابديف، حاشية رد المختار (3)

 .1/50 س،.ابف العربي،ـ (4)
 3/123 س،.ـ الغزالي،؛ 2/60 س،.،ـ حجر الييتميابف (5)

صالح بف أحمد بف محمد بف حنبؿ أبك الفضؿ، كاف أكبر أكالد اإلماـ أحمد، ككاف أبكه  (ىػ266 ػ 203)صالح (6)
 . يدعك لو كثيران، كلي قضاء أصبياف ثـ طرسكس، كاف صدكقان كرعان تقيان سخيان 
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أال لعنة اهلل عمى الظالميف، ككره أف ييمعف المعيف  :الحجاج كنحكه مف الظَّمىمة كأراد أف يمعف يقكؿ

 .(1)"باسمو

 :كقد استدؿَّ ىؤالء بما ذىبكا إليو بما يمي

أف رجالن عمى عيد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كاف : ػ عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو 1

اسمو عبد اهلل، ككاف ييمقَّب حماران، ككاف ييضًحؾ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف النبي صمى 

ًمدى، فقاؿ رجؿه مف القكـ الميَـّ العنو، : اهلل عميو كسمـ قد جمده في الشراب، فأيتي بو يكمان، فأىمىرى بو فجي

ال تمعنكه، فكاهلل ما عممت إاٌل أنو يحٌب »: فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ !ما أكثر ما يؤتى بو؟

    . (2)"اهلل كرسكلو

 نياىـ عف لعف مف شرب الخمر مراران، كأخبر أنو - صمى اهلل عميو كسمـ-أفَّ النبيَّ : كجو الداللة  

فأثبت لو . «ال تجعمكا الشيطاف عكنان عمى أخيكـ»: يحب اهلل كرسكلو، كفي ركاية أخرل لمحديث

حرمة األخكة، كىي تقتضي حرمة المعف، ككذلؾ يقتضيو جعؿ الشيطاف عكنان عمى المسمـ الفاسؽ 

الذم نيطالب بالدعاء لو باليداية، ال بأف يبعده اهلل عف رحمتو فينتصر الشيطاف بذلؾ، ككؿ ىذا 

 .(3)عمى أف معنى المعنة الطرد مف رحمة اهلل

نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف لعنة ىذا المعيف »: ػ قاؿ ابف تيمية في تكجيو الحديث السابؽ2

 - صمى اهلل عميو كسمـ- معمِّالن ذلؾ بأنو يحب اهلل كرسكلو مع أنو،الذم كاف يكثر شرب الخمر

                                                 

 4/573،نياج السنة النبكيةـ ،بف تيميةا (1)

 باب ما ييكره مف لعف شارب الخمر، كأنو ليس بخارجو مف   كتاب الحدكد،  ،  البخارم  صحيح، البخارم (2)
 . 6397، رقـ (2489-6)المٌمة، 

 . 2/177:   الجامع ألحكاـ القرآف كالقرطبي،؛124 ػ 3/123:  إحياء عمـك الديف،لغزاليا (3)
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لعف شارب الخمر مطمقان، فدؿَّ ذلؾ عمى أنو يجكز أف ييمعف المطمؽ كال يجكز لعنة المعيف الذم 

 ".(1)يحب اهلل كرسكلو، كمف المعمكـ أفَّ كؿ مؤمف ال بدَّ أف يحب اهلل كرسكلو

ػ الدعاء عمى المسمـ بالطرد مف رحمة اهلل فيو خطره عظيـ فمعناه دعاء اهلل أف يثبت المسمـ  3

 .(2) بالفسؽ، كالرضى بالفسؽ ال يجكزرضيالفاسؽ عمى فسقو كىك أمره ال يجكز ألنو 

 خطكرة أمر المعف، كأف كثرتو ليست مف صفات المؤمنيف، كأف العبد إذا لعف شيئان لـ يكف لو   ػ 4

ذا سكت عف لعنو لـ يفتو أم خير فيككف السككت أكلى  .بأىؿ؛ رجعت المعنة عميو، كا 

ثبكت أنو مف الفساؽ الظالميف الذيف تيباح : أكليما: ػ أفَّ جكاز لعف الفاسؽ المعيف مرتبط بأمريف 5

ثبكت ككنو قد مات مصٌران عمى ذلؾ، كاألمراف يىعسر التحقؽ منيما؛ ألفَّ الذنب : لعنتيـ، كالثاني

ما مصائب : عارضو راجحـالذم ىك سبب المعف قد يرتفع مكجبو ؿ ما حسنات ماحية، كا  إما تكبة، كا 

 .(3)مكٌفرة، فمف أيف يعمـ اإلنساف كقكع ىذه أك عدـ كقكعيا؟

ػ أف أكثر المسمميف ال يخمك حاليـ مف اقتراؼ الذنكب كظمـ األنفس، فإذا فيتح باب لعف الفاسؽ  6

ساغ أف ييمعف أكثر مكتى المسمميف، كاهلل تعالى أمر بالصالة عمى مكتى المسمميف كلـ يأمر 

 .(4)بمعنتيـ، ككذلؾ نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف سبِّ األمكات

 

 

 

 

                                                 

 . 570 ػ 4/569: منياج السنة النبكية، بف تيميةا (1)

 . 3/124: س .ـ ،لغزاليا (2)

 . 4/571 ابف تيمية،منياج السنة، (3)

 572المصدر السابؽ، ص (4)
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 : ذىب فريؽ العمماء إلى جكاز لعف الفاسؽ المعيف،عمى التفصيؿ اآلتي  : الثانياالتجاه

  .(1) لعف الفاسؽ المعيف ، كىك القكؿ المعركؼ عف اإلماـ أحمد، كما ذكر ابف تيميةكراىية ػ 1

ماران كيشرب الخمر، حيث خحديث الذم كاف يمقَّب ؿكىك ما ذىب إليو اإلماـ البخارم في تبكيبو ؿ

(2)«باب ما يكره مف لعف شارب الخمر، كأنو ليس بخارجو مف المٌمة»: بكَّب لو
.  

لـ يحد فإذا  ػ جكاز لعف الفاسؽ المعيف ما لـ ييحٌد، قاؿ القاضي كأجاز بعضيـ لعف المعيف ما 2

 كىذا التأكيؿ باطؿ لألحاديث الصحيحة : قاؿ القاضي.حد لـ يجز لعنو فإف الحدكد كفارات ألىميا

بف العربي أف اكذكر ، (3)فيجب حمؿ النيي عمى المعيف ليجمع بيف األحاديث، في النيي عف المعف

  أنو أتى بشارب -صمى اهلل عميو كسمـ- لما ركم عف النبي  اتفاقا،لعف العاصي المعيف ال يجكز 

 صمى اهلل عميو -فقاؿ النبي ، لعنو اهلل ما أكثر ما يؤتي بو : فقاؿ بعض مف حضره،خمر مرارا

 كىذا ،كىذا يكجب الشفقة، فجعؿ لو حرمة األخكة ،  ال تككنكا عكف الشيطاف عمى أخيكـ -كسمـ  

خرجو البخارم كمسمـ كقد ذكر بعض العمماء خالفا في لعف العاصي المعيف :قمت .حديث صحيح 

نما قاؿ عميو السالـ :قاؿ   ال تككنكا عكف الشيطاف عمى أخيكـ في حؽ نعيماف بعد إقامة الحد :كا 

 فمعنتو جائزة سكاء ،كمف لـ يقـ عميو الحد،فال ينبغي لعنو - تعالى - كمف أقيـ عميو حد اهلل،عميو

  ال يمعف إال مف تجب عميو المعنة ما داـ -صمى اهلل عميو كسمـ-ألف النبي ؛سمي أك عيف أـ ال 

 .(4) فإذا تاب منيا كأقمع كطيره الحد فال لعنة تتكجو عميو،عمى تمؾ الحالة المكجبة لمعف

                                                 

 . 4/569 ابف تيمية،منياج السنة، (1)

 . 1433 صالصحيح،البخارم،( 2)

 11/185شرح النككم عمى صحيح مسمـ النككم،  (3)

 2/189 تفسير القرطبي القرطبي،   (4)
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(1)"إذا زنت أمة أحدكم فميجمدىا الحد وال يثرب:" -صمى اهلل عميو كسمـ-كبيف ىذا قكلو  
كالتثريب ، 

 .(2)بمعنى التعيير ، ال يثرب ال يعيرىا كال يستقصي في المـك كال يزيد في الحد كال يؤذييا في الكالـ

 (3)فدؿَّ ىذا الحديث مع صٌحتو عمى أف التثريب كالمعف إنما يككناف قبؿ أخذ الحد، كقبؿ التكبة

 .(4) بو، خاصةن إذا كاف ضرره بيِّنان كأذاه لممسمميف ظاىران  كجيرػ جكاز لعف مف اشتير بالفسؽ 3

،  (5)ىك قكؿ بعض الشافعية: ػ جكاز لعف الفاسؽ المعيف مطمقان  4

 .(6)كبعض الحنابمة

 :استدؿَّ مف أجاز لعف الفاسؽ المعيف بما يمي مف األدٌلة  

إذا دعا الرجل ": قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ:  ػ عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، قاؿ1

 .(7)".امرأَتو إلى فراشو فأَبْت، فبات غضبان عمييا، لعنتيا المالئكة حتى تصبح

يخصُّ المرأة الياجرة  « لعنتيا» إذ الضمير في ،ف في ىذا الحديث لعف معينةإ: كجو الداللة

 فال بدَّ مف صفة تيميِّزىا، كذلؾ إما باالسـ نحك الميَـّ العف فالنة الممتنعة،  ،فراش زكجيا

 

 

 
                                                 

؛ كأخرجو  ،4/2352  ص(6447) باب إذا زنت األمة، رقـ   كتاب المحاربيف،  : البخارم، صحيح البخارم  (1)
 . 3/1328 ج(1703) باب رجـ الييكد رقـ   كتاب الحدكد،  :مسمـ

 . 18/6البخارم عمدة القارئ،  (2)

 . 2/178الجامع ألحكاـ القرآف  :لقرطبيا  (3)

 9/206: فتح البارم: ينظر(  4)

 .2/60:   الزكاجر الييثمي،؛  ؛ 9/206: فتح البارم: كىك السراج البمقيني، ذيكر قكلو ىذا في(   5)

 .4/569:  منياج السنةابف تيمية،   (6)

آميف كالمالئكة في السماء فكافقت :  باب إذا قاؿ أحدكـ  كتاب بدء الخمؽ،   ،صحيح البخارم،البخارم (   7)
 ، كتاب النكاح، باب تحريـ امتناعيا مف الصحيح ،؛  مسمـ3065،رقـ(1182-3)رقـ الحديث . إحداىما األخرل

 . 2/1059 ). 1436)فراش زكجيا، رقـ الحديث 
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 .(1)أك باإلشارة نحك ىذه الممتنعة كالممؾ ىنا ىك الاٌلعف

ـى في كجيو فقاؿ:  عف جابر رضي اهلل عنو-2 ًس : أفَّ النبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ مرَّ عمى حمارو كي

 .(2)"لعن اهلل الذي وسمو"

و لعنو صمى اهلل عميو  كجو الداللة في ىذا الحديث أصرح مف الذم قبمو في لعف المعيف، حيث تكجَّ

 .كسمـ لمشخص الذم كسـ الحمار

 .(3)كفيو لعف معيف،ػ مشركعية المعاف بيف الزكجيف 3

 .(4) كفييا أيضان لعف معيف،ػ مشركعية المباىمة 4

 بأفَّ : لقد حاكؿ جماعة مف العمماء التكفيؽ بيف مف أجاز لعف الفاسؽ المعيف كبيف مف منعو    

 كىك مطمؽ السٌب أك الطرد عف ،الذم أجازه إنما أراد بو المعنى العرفي أك أحد المعاني المغكية

 منازؿ األخيار أك التشديد في األمر كما ذكر ابف  عابديف
 التعارض لما ذكركه متجو، كينو،ك(5)

كلـ ،بيف الفريقيف، فيما لك صرَّح أصحاب القكؿ بجكاز لعف الفاسؽ المعيف أنيـ أرادكا مطمؽ السب 

 .!يقصدكا اإلبعاد كالطرد عف رحمة اهلل، كلكنيـ لـ يذكركا ىذا في الكتب التي نقمت أقكاليـ

 :، كذلؾ بشركطمما سبؽ يتضح،كراىية لعف الفاسؽ

ػ أف يككف ما استحؽَّ بو المعف ذنبان شنيعان، فال يجكز لعف مف أتى الصغائر زٌلةن منو، أك داكـ 1

 .عمييا مع غمبة طاعاتو عمى صغائره، ألف المعف لـ يثبت إال فيمف أتى كبائر الذنكب

                                                 

 9/206،فتح البارم ابف حجر،   (1)

كتاب المباس كالزينة، باب النيي عف ضرب الحيكاف في كجيو ككسمو فيو، كرقـ الحديث مسمـ، صحيح مسمـ،   (2)
(2117(،3/1673 

 3/416 ،تار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك حنيفةح حاشية رد الـ.:ابف عابديف(  3)

لعنة اهلل : كىي أف يجتمع القـك إذا اختمفكا في شيء فيقكلكف»: (المالعنة)كالمباىمة . 3/416: المرجع السابؽ(  4)
 .1/167:  لنياية ا.كابف االثير،«عمى الظالـ منا

 3/416ابف عابديف ، حاشية بف عابديف،    (5)



79 

 

ػ أف يككف الفاسؽ مجاىران بما أتى غير مستتر بو، قد ظير منو الفساد بالناس كاإلفساد بالديف، 2

أما إذا أتى كبيرةن سران كلـ يطًَّمع عميو إال شخص أك شخصاف؛ فيذا ال يجكز التشيير بمعنو لما فيو 

 .مف مخالفة لمبدأ الستر في اإلسالـ

 . المعفظكرػ عدـ اإلكثار مف لعف الفاسؽ المعيف لئال يقع في مح3

 :كقد بني ىذا الترجيح عمى ما يمي

أكالن ػ ثبكت لعف المرأة التي باتت ىاجرةن فراش زكجيا، كمف كسـ الحمار في كجيو، كمشركعية 

المالعنة بيف الزكجيف كالمباىمة بيف الخصميف، ككميا تدٌؿ عمى لعف المعيف، كلـ ييجب مف حرَّـ 

مي مف أفَّ ثلعف المعيف عف كركد المعف في ىؤالء المعينيف إجابةن شافية، إال الميَـّ ما أجاب بو اليي

الميمَّل أنا بشٌر فأي المسممين لعنتو »: لعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ المعينيف ىك مف باب حديث

 .(1) "أو سببتو فاجعل لو زكاًة وأجراً 

 كىذه اإلجابة فييا ما فييا، فإنو إف انطبؽ عمى مف كسـ الحمار فال ينطبؽ عمى الياجرة فراش 

   .زكجيا، كما ال ينطبؽ عمى المالعنة كالمباىمة

ثانيان ػ أف المالعنة فييا صيغة المعف الصريحة، كىي مستحقةه ألحد الزكجيف إذا لـ يرجع، كلـ يقؿ 

و المعف  أحده إف الكاذب في المالعنة ػ المستحؽ لمعف ػ ىك كافر أك أف الصادؽ منيما ىك الذم كجَّ

لزكجو المسمـ قد ارتكب إثمان بما ىك صادؽ فيو بؿ مأمكره بو، ألنو دعا عمى زكجو بالطرد مف 

 .رحمة اهلل كىنا حجر الزاكية، سكاء في مسألة المالعنة أك غيرىا مف اآلثاـ التي تستكجب المعف

 

                                                 

 كتاب البر كالصمة، باب مف لعنو النبي صمى اهلل عميو كسمـ أك سبَّو أك دعا عميو ،  مسمـ، صحيح مسمـ  (1)
 (. 4/2007: 2600)كليس ىك أىالن لذلؾ، ككاف لو زكاةن كأجران كرحمةن، رقـ الحديث 
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ثالثان ػ أنو ال تعارض بيف لعف المعيف الفاسؽ كبيف حقكقو اإلسالمية العامة عمى المسمميف، مف 

كمف جكَّز مف أىؿ »: كفي ىذا المقاـ يقكؿ شيخ اإلسالـ ابف تيمية.. األخكة كالشفقة كالنصيحة

يجكز أف أصٌمي عميو كأف ألعنو، فإنو مستحؽٍّي لمثكاب، : السنَّة لعف الفاسؽ المعيف، فإنو يقكؿ

البعد عف :  العقاب، كالمعنةقمستحؽٍّي لمعقاب، فالصالة عميو الستحقاقو الثكاب، كالمعنة لو الستحقاؽ

 .(1)"سبب لمرحمة، فييرحـ مف كجو، كييبعد عنيا مف كجو: الرحمة، كالصالة عميو

رابعان ػ أفَّ النبيَّ صمى اهلل عميو كسمـ نيى عف لعف المصكف مف المسمميف، كنيى عف لعف مف 

ظيرت منو كبيرة شرب الخمر، ميعمِّالن نييو عف لعنو بأنو يحٌب اهلل كرسكلو، فدؿَّ ىذا عمى أفَّ مف 

عالفه بالمعصية ال ييمعىف  .لـ يظير منو استخفاؼه كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .4/570  ، منياج السنة النبكية  : تيميةابف  (1)
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 : حكم لعن الكافر : المطمب الخامس

  ٹ  ٹ  ٹٱ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ : قاؿ تعالى

چڤ  ڤ  ڤ   
(1). 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ : كقاؿ تعالى
(2)

. 

 :لعف الكفار تعتريو األحكاـ اآلتية،، حيث يقسـ إلى قسميف

 :حكم لعن الكفار بالعموم: القسم األول

 :ال خالؼ بيف الفقياء في جكاز لعف الكفار بالعمكـ، مستدليف عمى ىذا الرأم باألدلة اآلتية

 ًإفَّ  :إف الكفار ثبت لعنيـ بصيغ العمـك في القرآف الكريـ دكف التعييف، كذلؾ في قكلو تعالى-1

،كقد كرد لعف الظالميف كالمنافقيف عمى العمـك في نصكص (3) سىًعيرنا لىييـٍ  كىأىعىدَّ  اٍلكىاًفًريفى  لىعىفى  المَّوى 

 چ    ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئائچ : القرآف،حيث قاؿ تعالى في حؽ المنافقيف
،كفي لعف الظالميف (4)

 چ  ڈ  ڈ  ی  ىئ  ىئ  ىئچ : قكلو تعالى
(5). 

 لعن اهلل السارق:)ق ما جاء عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قكؿكما كرد في السنة مف لعف العصاة،

 (6)(. يسرق البيضة فتقطع يده

 

كعمى ذلؾ ذىب الفقياء إلى القكؿ بما أف   المعف لمعصاة عمى العمـك جائز،فاألكلى بذلؾ لعف 

   .الكفار

                                                 
 .2/89البقرة، (1)

 .33/64:األحزاب (2)

 .33/64:األحزاب (3)
 .33/61:األحزاب  (4)

 .11/18:ىكد  (5)

 .سبؽ تخريجو (6)
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ما أدركت الناس إال كأنيـ يمعنكف :ماركاه مالؾ عف داكد بف الحصيف أنو سمع األعرج يقكؿ-2

 كسكاء كانت ليـ ذمة أـ لـ تكف ، كليس ذلؾ بكاجب:قاؿ عمماؤنا: الكفرة في رمضاف، قاؿ القرطبي

، (1)كلكنو مباح لمف فعمو بجحدىـ الحؽ كعداكتيـ لمديف كأىمو، ككذلؾ كؿ مف جاىر بالمعاصي

 (2).فقد كاف عمر بف الخطاب كمف بعده مف األئمة يمعنكف الكفرة في القنكت كغيره

 العشاء كصالة الصبح ةإف أبا ىريرة كاف  يقنت في الركعة األخيرة مف صالة الظير كصال-3

 (3).بعدما يقكؿ سمع اهلل لمف حمده، فيدعك لممؤمنيف كيمعف الكفار

 .كلمعمماء في ذلؾ آراء. لعن الكفار بالتعيين :القسم الثاني

يرل أصحاب ىذا الرأم جكاز لعف الكافر المعيف، كمنيـ أبك بكر بف العربي :الرأي األول 

 :كاستدلكا لرأييـ باألدلة اآلتية(4).المالكي

 رسكؿ فقاؿ بو، يؤتى ما أكثر ما اهلل، لعنو: رجؿ فقاؿ فيحده، سكراف بو يؤتى كاف الذم قصة-1

 بأنو لعنو؛ مف المنع فعمَّة: قالكا(5)"ورسولو اهلل يحب ف نو تمعنو ال: "-كسمـ عميو اهلل صمى- اهلل

. أعمـ كاهلل يمعف، كرسكلو اهلل يحب ال مف أف عمى فدؿ كرسكلو اهلل يحب

ًبيِّ  اٍبفي  قاؿ اًلوً  لظاىر لىٍعًنًو؛ جكازي  : عٍنًدم كالصحيحي  : العىرى   (6).كقتىاًلوً  قىٍتمو كلجكاز ، حى

 كىك اهلل، لعنو زيد كقكلؾ زماننا في بعينو شخص كأما): كيرٌد اإلماـ الغزالي عمى ذلؾ بقكلو 

 فإف ممعكنان؟ بككنو يحكـ فكيؼ، اهلل عند مقربان  فيمكت يسمـ ربما فإنو خطر فيو فيذا، مثالن  ييكدم

ف الحاؿ، في مسممان  لككنو اهلل، رحمو: لممسمـ يقاؿ كما الحاؿ في كافران  لككنو يمعف: قمت  كاف كا 

                                                 
 .2/127القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،:ينظر (1)

 .1/176ابف كثير ،تفسير القرآف،:ينظر (2)

 (.764)،رقـ الحديث1/275البخارم،كتاب صفة الصالة، باب فضؿ الميـ ربنا لؾ الحمد،  (3)

 .1/175ابف العربي، أحكاـ القرآف،:ينظر (4)

 .، مف حديث عمر رضي اهلل عنو6780البخارم،برقـ (5)

 .1/74س،.ابف العربي، ـ:ينظر (6)
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 الرحمة سبب ىك الذم اإلسالـ عمى اهلل ثبتو أم "اهلل رحمو:"قكلنا معنى أف فاعمـ يرتد؟ أف يتصكر

 لمكفر سؤاؿ ىذا فإف، المعنة سبب ىك ما عمى الكافر اهلل ثبىت يقاؿ أف يمكف كال الطاعة، كعمى

 عمى مات إف اهلل لعنو كال الكفر، عمى مات إف اهلل لعنو: يقاؿ أف الجائز بؿ كفر، نفسو في كىك

 المعف ترؾ في كليس خطر، ففيو الجيتيف بيف متردد كالمطمؽ يدرل، ال غيب كذلؾ. اإلسالـ

ذا. خطر  خطر فيو األعياف فمعف أكلى، المبتدع زيد أك الفاسؽ زيد في فيك الكافر في ىذا عرفت كا 

 .(1)(األحكاؿ في تتقمب األعياف ألف؛

ما ركم أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لعف أقكاما بأعيانيـ مف الكفار ،كما حصؿ مع قبائؿ -2 

 كاف-صمى اهلل عميو كسمـ -إف النبي : يرٌد الغزالي أيضا عمى ذلؾ بقكلو. (2)رعؿ كذككاف كعصية

 أك شيء األمر مف لؾ ليس " تعالى قكلو فنزؿ شيران  قنكتو في معكنة بثر أصحاب قتمكا فالذم يمعف

 (3)ممعكنكف؟ أنيـ تعمـ أيف فمف يسممكف ربما أنيـ يعني ظالمكف فإنيـ يعذبيـ أك عمييـ يتكب

مستدليف .يرل أصحاب ىذا الرأم بعدـ جكاز لعف الكافر المعيف بالكصؼ الخاص: الرأم الثاني

 چ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې         ې  چ : بقكلو تعالى
(4) 

 

 

لعف مف مات كافرا كأف زكاؿ التكميؼ عنو بالمكت ال يسقط عنو لعنو كالبراءة منو  لداللة عؿفيو  

ألف قكلو كالناس أجمعيف قد اقتضى أمرنا بمعنو بعد مكتو كىذا يدؿ عمى أف الكافر لك جف لـ يكف ،

                                                 

 .3/120الغزالي، إحياء عمـك الديف،:ينظر(1)

 .سبؽ تخريجو (2)

 .3/120س،.الغزالي،ـ:ينظر  (3)

 .2/161:البقرة (4)
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، كمف الذيف قالكا بذلؾ اإلماـ الغزالي (1)زكاؿ التكميؼ عنو بالجنكف مسقطا لمعنو كالبراءة منو

 لعنو زيد كقكلؾ زماننا في بعينو شخص كأمايقكؿ اإلماـ الغزالي .  محتجيف باآلية الكريمةمكاأللكس

 ممعكنان  بككنو يحكـ فكيؼ اهلل عند مقربان  فيمكت يسمـ ربما فإنو خطر فيو فيذا مثالن  ييكدم كىك اهلل،

 :، كيرل اإلماـ األلكسي في جكاز لعف الكافر المعيف شرطيف

 مكتو تحقؽ معيف كافر لعف جكاز في خالؼ ال أنو كاعمـ"أال يككف في سبو أذل لممسمـ ،-1  

 إف أما، اإليذاء حرمة في المسمـ مع باستكائو قمنا إذا ذمي أك مسمـ إيذاء يتضمف لـ إف الكفر عمى

 يتضمف ما أعظـ مف ىك بؿ كافران  بمكتو القكؿ عمى طالب أبي لعف الحراـ كمف .حريـ ذلؾ تضمف

 .(2)"إيذاؤه يحـر مف إيذاء فيو ما

كعميو يتبيف لمباحث مف كالـ األلكسي أنو إذا لـ تتحقؽ .  ثبكت مكت الممعكف عمى الكفر-2

 . ال يجكز لعنوفالشركط التي اشترطيا في لعف الكافر المعي

كيميؿ الباحث إلى رأم اإلماميف األلكسي كالغزالي فيما ذىبا إليو مف عدـ جكاز المعف المعيف لقكة 

 .األدلة التي بيف أيدييما ، ككذلؾ الحيطة في عدـ إطالؽ العناف لمساف في المعف

كال يخفى عميؾ األحكط في ىذا الباب  لقكلو  :"  كاألخذ باألحكط، حيث قاؿ األلكسي في تفسيره 

 (3)".مف لعف شيئا ليس لو بأىؿ رجعت المعنة عميو-:"صمى اهلل عميو كسمـ

 :  ،كىيوعميو ف ن أحكام المعن أقسام

 :ىذا النكع مف المعف يتضمف حالتيف:المعن الجائز:األول

كىذا الصنؼ مف المعف كرد صراحة في القرآف الكريـ كالسنة النبكية،مف ذلؾ قكلو :المعن المباح- 1

  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  چ : تعالى

(1)  چڇ  ڎ    
. 

                                                 

 1/125القرآف،أحكاـ  أحمد بف عمي الرازم،:ينظر( 1)

 3/123الغزالي، إحياء عمـك الديف،  (2)

 18/128األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف كالسبع المثاني،  (3)
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ًف النًَّبىِّ ء كمف السنة ما جا ٍيرىةى عى ٍف أىًبى ىيرى َلَعَن »:قىاؿى - صمى اهلل عميو كسمـ -  في الحديث  عى

 (2 )«.المَّلُو السَّلاِرَق ، َيْسِرُق اْلَبْيَضَة َفُتْقَطُع َيُدُه ، َوَيْسِرُق اْلَحْبَل َفُتْقَطُع َيُدُه 

چڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ   چ : كمعف إبميس، قاؿ تعالى: المعن المندوب-2
(3) 

 :كىذا القسـ يتضمف حالتيف .المعن المنيي عنو:الثاني

 اهلل كرسكلو لعنو،كتحريـ لك يشمؿ تحريـ لعف المسمـ المصكف ، ككؿ ما نو :المعن المحرم- : 1 

لعف مف لـ يستحؽ المعف سكاء بالكفر أك بمعصية اقترفيا الشخص يستحؽ عمييا المعف، حيث إنو 

لمف اقترفو في اإلثـ كحاؿ القاتؿ -عميو الصالة كالسالـ -مف خطكرتو كشدة حرمتو كصفو النبي 

 (4)"لعن المؤمن كقتمو-- :"صمى اهلل عميو كسمـ -كقكلو .

ىذا الصنؼ مف المعف ما يككف في لعف المعيف سكاء أكاف ذلؾ لمكافر الذم ال :المعن المكروه-2

(5) چ    ى   ىې  ې  ې         ې  چ : يعرؼ بمكتو أـ العاصي المعيف،قاؿ تعالى
. 

 .مف خالؿ اآلية يتضح كراىية المعف لمف لـ يتحقؽ مكتو مف الكفار

 :مف خالؿ ما تقدَّـ يمكف استخالص النتائج التالية

أك ، ال ـكاف المعف مٌتجيان إلنسافو يستحٌقو أأف كثرة المعف ليست مف صفات األبرار، سكاء إػ  1

 .لداٌبة أك جماد أك غير ذلؾ

 .ف لعف المسمـ الذم لـ يأًت كبائر اإلثـ كلـ يجاىر بالمعاصي حراـ بإجماع العمماءإػ  2

 .ف لعف الفٌساؽ كأصحاب المعاصي عمى كجو العمكـ جائز بإجماع العمماء أيضان إػ  3

فساده مع كراىية ذلؾ 4  .ػ جكاز لعف الفاسؽ المجاىر بكبائر الذنكب الظاىر فساده كا 

                                                                                                                                                  

 . 4/46:النساء  (1)

 (. 1687)،رقـ1314/،3مسمـ،صحيح مسمـ، كتاب  الحدكد، باب حد الرقة كنصابيا،  (2)

 15/35:الحجر (3)

 . 2/ 110برقـ .1/103مسمـ، صيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب تغميظ قتؿ المسمـ نفسو،   (4)

 2/161:البقرة  (5)
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  . الدعاء باليداية لمفاسؽ أكلى مف لعنوإفػ  5

 

 .عقوبة األصناف الممعونة: المبحث الثالث

         ال ريب أف اهلل جعؿ في ىذا القرآف كؿ ما تحتاجو األمو في تحقيؽ مآربيا كمناليا، حيث 

صمى اهلل عميو -أف اهلل تعيد بحفظ ىذا الكتاب مف التغيير كالتحريؼ كحفظ الديف كدعكة النبي 

،كمف خالؿ  ىذا الكتاب جعؿ اهلل األمف كاالستقرار لممجتمعات كذلؾ بكضع حدكد ال يجكز -كسمـ

ألحد تجاكزىا ، كالقتؿ كالزنا كالسرقة كالقذؼ ،حيث جعؿ اهلل لكؿ ذلؾ عقكبات لمف يقترفيا لدرء 

المفاسد ، حيث جعؿ عقكبة الزنا الرجـ ، كالقذؼ الجمد، كالقتؿ عقكبة النار، كمف الشكاىد عمى 

 (1)".النار في والمقتول فالقاتل بسيفييما المسممان التقى إذا:"ذلؾ قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

   ال شؾ أف العقكبات متنكعة ك تختمؼ عف بعضيا البعض كذلؾ حسب الذنب المقترؼ ، فمف 
العقكبات ما يحؿ بالشخص في الدنيا كاآلخرة كمنيا ما يحؿ بو في الدنيا فحسب ،كمنيا ما يككف 

في اآلخرة، كمف ىنا سيقـك يقـك الباحث بالتعرض ليذه األصناؼ الممعكنة كبياف العقكبة التي حمت 
 :بيـ،كىي

حيث أف لعف الظالـ كرد صراحة في القرآف الكريـ ، كىذا الصنؼ مف األصناؼ :عقكبة الظالـ :أوال
  ەئائ  ائ  ى    ىې   ې  ې  چ : العصاة التي حؿ لعنيا ، مف ذلؾ قكلو تعالى

 (2)چ  ڈ  ڈ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ   ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ     وئ  ەئ 
 :فالعقكبات التي تحؿ بالممعكف بسبب الظمـ 

 .الطرد مف رحمة اهلل ،كذلؾ مف خالؿ النص الصريح في اآلية بمعنيـ-1 

 .استحقاقيـ كصؼ الظمـ-2

 .كصفيـ بالمفتريف عمى اهلل الكذب-3
                                                 

 6481،برقـ6/2520البخارم، صحيح البخارم، كتاب الديات،  (1)

 11/18:ىكد،   (2)
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 .فضح أمرىـ أماـ الناس جميعا ،كذلؾ بالعرض الكاضح في نص اآلية-4

 .كصفيـ بالكذب-5

 : عقكبة المنافؽ :ثانيا

النفاؽ مف الذنكب الكبيرة المقترفة ،كمف أخطرىا عمى الناس كلعنيـ اهلل في مكاطف كثيرة، لسكء 

 چ  وئ  ەئ   ەئائچ : قاؿ تعالى.حاليـ 
 .فمف العقكبات التي تحؿ بالمنافقيف( 1)

 .چ وئ  وئ  ەئ   ەئائچ : قاؿ تعالى.الطرد مف رحمة اهلل ،كذلؾ بالمعف الصريح ليـ-1

ڤ  ڤ   چ: قاؿ تعالى.حرمانيـ مف نصرة اهلل ككاليتو في الدنيا، كيحؿ بيـ العذاب األليـ في اآلخرة-2

  ڃ  چ  چ  چ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ       چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃڦڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 (2).چ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ    ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈڇچ

 چ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹ   پ  ٹپٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پچ : قاؿ تعالى. التضييؽ عمييـ كالغمظة بيـ-3
(3). 

  ڤ        ڤڤ  ڤ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ : قاؿ تعالى. عدـ االنتفاع باالستغفار ليـ-4

 چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  
(4). 

 

 (5).چ  ۉ  ۉ   ې  ېېے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ېچ :قاؿ تعالى. بطالف عمميـ كعدـ قبكلو- 5

 : عقكبة القذؼ :ثالثا

                                                 

 . 33/61:األحزاب  (1)

 . 9/74:التكبة (2)

 9/73:التكبة(3)

 63/6المنافقكف  (4)

 9/53:التكبة  (5)
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       كىك كؿ مف يخكض في أعراض الناس ، كالنيؿ مف شرفيـ كعفة المحصنات الغافالت ، 

كاالفتراء عمييـ ، حيث أف اهلل لـ يترؾ ليـ العناف في الخكض في أعراض الناس بؿ أعد ليـ 

 .الكعيد بالعذاب كلعنيـ

 فمف خالؿ اآلية (1)  چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ    ڻ  ٹ  ٹ   چ : قاؿ تعالى

 :الكريمة يتبيف لمباحث العقكبة التي أعدىا اهلل لمقاذؼ بالمعف

الطرد مف رحمة اهلل عز كجؿ ،حيث أف مف تقع عميو لعنة اهلل فيك مطركد مف رحمتو ؛ألف المعف  -1

 .يفيد الطرد

 .إف المعف عمييـ في الدنيا كاآلخرة كليس في الدنيا فقط -2

 .العذاب العظيـ في اآلخرة ؛القترافيـ القذؼ -3

قاؿ .كىذا الصنؼ مف األصناؼ التي لعنيا اهلل‘الجمد حيث إنو عقكبة رادعة جعميا اهلل لمقاذؼ  -4

 چ  ڱ  ں   ں  ڱڑ  ڑ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ   ڎ    ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ : تعالى
(2). 

 .كمف العقكبات التي أعدىا اهلل لمممعكف بسبب القذؼ عدـ قبكؿ شيادتيـ -5

 .كصفيـ بالفسقة -6

 : عقكبة المفسد :رابعا

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ  ڍ  چ :        قاؿ تعالى
(3). 

  ڎ   ڌچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ : كقاؿ تعالى

(4) چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڳڎ  ڳ  ڳ  ڳ
. 

 :  مف خالؿ اآليات السابقة يتبيف لمباحث أف العقكبات التي أعدىا اهلل لممفسد ىي 

                                                 

 . 24/23:النكر  (1)

 .24/4:النكر  (2)

 23-47/22:محمد  (3)

 5/33:المائدة  (4)



89 

 

 .ـالمعف مف اهلل ، أم الطرد مف رحمة اهلل كالبعد لو-1

 .يصيبيـ الصـ كالعمى-2

 .القتؿ كالصمب-3

 .تقطيع األيدم كاألرجؿ بطريقة الخالؼ، أك النفي- 4

  .الخزم في الدنيا كالعذاب األليـ في اآلخرة-5

 . عقكبة الممعكف إبميس:خامسا

  لقد لعف اهلل إبميس في مكاضع كثيرة مف القرآف،كنجد في ىذه المكاضع العقكبة التي أعدىا اهلل 

چٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  چ  چ : قاؿ تعالى.لمممعكف إبميس
(1) 

مما سبؽ يستنتج الباحث أف العقكبة التي حمت بو ىي الطرد مف رحمة اهلل، كاستمرار المعنة لو إلى 

 .يـك الديف

 :عقوبة الممعون بسبب الكفر:سادسا

   الكفر صنؼ مف األصناؼ التي لعنيا اهلل، حيث أف اهلل تكعد ىذا الصنؼ بالعقكبة ،إذ أف اهلل 

  ائ  ى   ىې  ې  ې         ې  چ : قاؿ تعالى.لعنيـ في القرآف الكريـ كأنزؿ بيـ الكثير مف العقكبات

 چ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ
(2) . 

   حيث أف العقكبة التي تحؿ بالكافر نزكؿ المعنة عميو مف اهلل كالناس كالمالئكة ،كىك الطرد مف 

رحمة اهلل، كيحؿ بيـ العذاب المقيـ، كال ريب أف ىناؾ أيضا الكثير مف العقكبات التي حمت 

 :باألصناؼ الممعكنة ،كمف ذلؾ 

 قاطع الرحـ،حيث تحؿ بو الطرد مف رحمة اهلل ، كاإلصابة بالصـ كالعمى،كعدـ قبكؿ العمؿ،كمف

                                                 

 78-38/77:ص  (1)

 . 2/161:البقرة  (2)
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 األصناؼ األخرل القاتؿ، حيث أف اهلل أكقع عميو القصاص، كالطرد مف رحمة اهلل، كالحرماف  مف 
 .الميراث

 
 
 
 

 :آفات المعن: المبحث الرابع
 :آفة المعن عمى الممعون : المطمب األول

 
ف عقكبة المعف تتحقؽ مف خالؿ ىذه : آفات المعف عمى األشخاص: أوال ىناؾ آفات ليذا المفظ كا 

 .اآلثار، كيظير ىذا كاضح في آيات المباىمة كالمالعنة 

بكقكعيا،كبيف حاؿ كفد النصارل - صمى اهلل عميو كسمـ- حيث إف عقكبة المباىمة صرح بيا النبي

 كلرأكا لماتكا، المكت تمنكا الييكد أف لك:"قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أففيما لك تباىؿ معو، 

 أىال يجدكف ال لرجعكا كسمـ، عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ يباىمكف الذيف خرج كلك. النار مف مقاعدىـ

كذلؾ ما جاء عمى - صمى اهلل عميو كسمـ- كرفض كفد النصارل مالعنة النبي (1)".ماال كال

ٌمى الٌموً  رىسيكؿى  أىتىى فىمىٌما "لسانيـ، مىٍيوً  الٌموي  صى ـى  عى ٌم سى بىري  كى ٍنوي  الٌموً  ًمفٍ  اٍلخى اءً  ًمفٍ  كىاٍلفىٍصؿي  عى  بىٍينىوي  اٍلقىضى

بىٍينىييـٍ  نىًتًيـٍ  ًمفٍ  ًبوً  أيًمرى  ًبمىا كىأىمىرى  كى عى ٌدكا إفٍ  ميالى مىٍيوً  ذىًلؾى  رى  دىٍعنىا اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا لىوي  فىقىاليكا ذىًلؾى  إلىى دىعىاىيـٍ  عى

ا نىٍأًتيؾ ثيـٌ  ، أىٍمًرنىا ًفي نىٍنظيٍر  ا نىٍفعىؿى  أىفٍ  نيًريدي  ًبمى ٍكتنىا ًفيمى فيكا . إلىٍيوً  دىعى رى ٍنوي  فىاٍنصى مىٍكا ثيـٌ  عى  ًباٍلعىاًقبً  خى

كىافى  ٍبدى  يىا : فىقىاليكا رىٍأًيًيـٍ  ذىا كى اذىا اٍلمىًسيحً  عى ارىل مىٍعشىرى  يىا كىاىلٌموً  فىقىاؿى  ؟ تىرىل مى ٍفتيـٍ  لىقىدٍ  الٌنصى ٌمدنا أىفٌ  عىرى  ميحى

لىقىدٍ  ميٍرسىؿه  لىنىًبيٌ  ـٍ  كى اءىكي بىرً  ًمفٍ  ًباٍلفىٍصؿً  جى ـٍ  خى اًحًبكي لىقىدٍ  صى ًمٍمتيـٍ  كى عىفى  مىا عى  كىًبيريىيـٍ  فىبىًقيى  قىطٌ  نىًبٌيا قىٍكـه  الى

ًغيريىيـٍ  نىبىتى  كىالى  ٌنوي  صى اؿي  كىاً  ـٍ  لىاًلٍسًتٍئصى ـٍ  إٍلؼى  إالٌ  أىبىٍيتيـٍ  قىدٍ  كيٍنتيـٍ  فىًإفٍ  فىعىٍمتيـٍ  إفٍ  ًمٍنكي قىامىةى  ًديًنكي مىى كىاإٍلً  مىا عى
                                                 

 .3/301،القرآف تأكيؿ في البياف جامع، الطبرم (1)
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مىٍيوً  أىٍنتيـٍ  ـٍ  ًفي اٍلقىٍكؿً  ًمفٍ  عى اًحًبكي ؿى  فىكىاًدعيكا صى ًرفيكا ثيـٌ  الٌرجي ـٍ  إلىى اٍنصى ًدكي ٌمى الٌموً  رىسيكؿى  فىأىتىٍكا . ًبالى  صى

مىٍيوً  الٌموي  ـى  عى ٌم سى ًعنىؾ أىالٌ  رىأىٍينىا قىدٍ  اٍلقىاًسـً  أىبىا يىا : فىقىاليكا ، كى مىى نىٍتريكىؾ كىأىفٍ  ، نيالى نىٍرًجعى  ًديًنؾ عى مىى كى  عى

لىًكفٍ  ، ًديًننىا اًبؾ ًمفٍ  رىجيالن  مىعىنىا اٍبعىثٍ  كى اهي  أىٍصحى ـٍ  ، لىنىا تىٍرضى  ًمفٍ  ًفييىا اٍختىمىٍفنىا أىٍشيىاءى  ًفي بىٍينىنىا يىٍحكي

ـٍ  ، أىٍمكىاًلنىا ا ًعٍندىنىا فىًإٌنكي   (2)".ًرضن

لما عممكا بو مف كبيرىـ بما يؤكؿ - صمى اهلل عميو كسمـ-مما سبؽ يتبيف أنيـ لـ يالعنكا النبي 

  .بيـ لك العنكا ، كىذه األخبار كغيرىا تبيف اآلثار الخطيرة المترتبة عمى المالعنة

 تىَـّ  ًإذىاكىناؾ آثار تترتب عمى المالعنة بيف الزكجيف، سكاء أكاف ذلؾ في الدنيا أـ في اآلخرة،ك

ٍكجً  بىٍيفى  المِّعىافي  تَّبىتٍ  كىاٍمرىأىًتوً  الزَّ مىٍيوً  تىرى ا ًفي آثىاره  عى قًِّيمى  : ًمٍنيىا ، حى

دِّ  اٍنًتفىاءي  :  االكؿ ٍيفً  عىفً  اٍلحى ٍكجى ـي  فىالى  ، الزَّ دُّ  ييقىا مىى اٍلقىٍذؼً  حى ٍكجً  عى ـي  كىالى  ، الزَّ دُّ  ييقىا نىا حى مىى الزِّ ٍرأىةً  عى  ، اٍلمى

ذىًلؾى  فَّ  كى َى فَّؼى  الشَّاًرعى  أًل ٍيفً  عىفً  خى ٍكجى ا فىشىرىعى  ، الزَّ ٍسقىاطً  المِّعىافي  لىييمى ًَ دِّ  إًل ا اٍلحى ٍنييمى  أيٍجًرمى  فىًإذىا ، عى

ٍيفً  بىٍيفى  المِّعىافي  ٍكجى ٍكجً  عىفً  سىقىطى  الزَّ دُّ  الزَّ سىقىطى  اٍلقىٍذؼً  حى ٍرأىةً  عىفً  كى دُّ  اٍلمى نىا حى  (1).الزِّ

كؿ :  الثاني ٍيفً  بىٍيفى  اٍلفيٍرقىةً  حيصي ٍكجى ،فإذا تـ التالعف بيف الرجؿ كزكجتو كجب الفراؽ بينيما فكرا  الزَّ

 المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  كاختار ذلؾ اإلماـ مالؾ ، كابف المنذرم كركم عف ابف عباس ، كاحتجكا بقكؿ 

ٍنوي  نىا ًإذىا اٍلميتىالىًعنىافً  : " عى ا ييفىرَّؽي  تىالىعى  (2). "أىبىدنا يىٍجتىًمعىافً  كىالى  بىٍينىييمى

قىاؿ،(3)تحريـ الزكجية بينيما حرمة أبديو :الثالث  يىٍجتىًمعىافً  فىالى  اٍلميتىالىًعنىافً  اٍفتىرىؽى  ًإذىا : ييكسيؼى  أىبيك كى

ا فىيىٍثبيتي  ، أىبىدنا ٍرمىةه  بىٍينىييمى بَّدىةه  حي ٍرمىةً  ميؤى اعً  كىحي  (4). الرَّضى

                                                 

 3/125ابف ىشاـ،السيرة النبكية، (2) 

 . 400-5/399 ، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي:ينظر (1)
 .7/410، كتاب المعاف،باب ما يككف بعد التعاف الزكج مف الفرقة،سنف البييقي الكبرلالبييقي،  (2)

 .8/54ابف قدامو، المغني ،  (3)

 .18/111األلكسي، ركح المعاني، :ينظر (4)
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صمى -انتفاء الكلد بينيما،حيث انو بمجرد المعاف بيف الزكجيف ينتفي بينيـ نسب الكلد،قاؿ:  رابعا

 (5)(.الولد لمفراش ولمعاىر الحجر)-:اهلل عميو كسمـ

ٍف اٍبًف عيمىرى رضي اهلل عنيما  (6). كال ينتفي عنو إال بالمعاف التاـ كىل نىاًفعه عى أىفَّ رىجيال العىفى  }رى

لىًدىىا فىفىرَّؽى النًَّبيُّ صمى اهلل عميو كسمـ  ًف النًَّبيِّ صمى اهلل عميو كسمـ كىاٍنتىفىى ًمٍف كى اٍمرىأىتىوي ًفي زىمى

ٍرأىًة  لىدى ًباٍلمى ؽى اٍلكى   كذلؾ أف الزكج إذا كلدت زكجتو كلدا قد يككف منو فيك كلده في (1).{ بىٍينىييمىا كىأىٍلحى

مىى المِّعىاًف يىكيكفي أىٍجنىًبيِّا ًمٍنوي ًفي بىٍعًض  ,الحكـ  ًو ًبنىاءن عى ؽي ًبأيمِّ يىٍمحى لىدي الًَّذم ييٍقطىعي نىسىبيوي ًمفى األىبِّ ، كى اٍلكى

  األىٍحكىاـً ، كىال يىكيكفي أىٍجنىًبيِّا ًمٍنوي ًفي بىٍعًضيىا 

ٍعنىى أىفَّ : اإًلٍرثي - أ  لىًد الًَّذم نىفىى نىسىبىوي ًبالمِّعىاًف كىىىذىا ًباتِّفىاؽو ، ًبمى بىٍيفى اٍلكى فىال تىكىاريثى بىٍيفى اٍلميالًعًف كى

تىرىؾى مىاال فىال يىًرثيوي  لىدي الًَّذم نيًفيى نىسىبيوي ًبالمِّعىاًف كى قىرىابىةى األيبيكًَّة ال تىكيكفي ميٍعتىبىرىةن ًفي اإًلٍرًث ، فىمىٍك مىاتى اٍلكى

ا تىًرثيوي أيمُّوي كىأىٍقًربىاؤيهي ًمٍف ًجيىًتيىا  نَّمى ده ًبقىرىابىًة األيبيكًَّة ، كىاً    أىحى

مىى اآلبىاًء ، كىال نىفىقىةي : النَّفىقىةي - ب  ٍف نىفىى نىسىبىوي ًبالمِّعىاًف نىفىقىةي األىٍبنىاًء عى بىٍيفى مى فىال تىًجبي بىٍيفى اٍلميالًعًف كى

مىى األىٍبنىاًء ، كىىىذىا ًباتِّفىاؽو    (2 ).اآلبىاًء عى

 .كمف اآلثار المترتبة عمى المعاف عدـ التكارث،كسقكط نفقة الزكجية

 

 

 

 

                                                 
 .1457،برقـ2/1080مسمـ ، صحيح مسمـ،كتاب الرضاع، باب الكلد لمفراش، (5)

 .                             8/56س،.ابف قدامو ،المغني،ـ  (6)
                                        ط المكتبة العممية ػ بيركت247/ 3بدائع الصنائع اؿ, الكاساني (1)
  ط مكتبة القاىرة233/ 8ابف قدامو، المغني ،  (2)
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 :آفات المعن عمى الالعن:المطمب الثاني   

سباب المسمم  )-: صمى اهلل عميو كسمـ- فقد قاؿ.إف السباب يعتبر فسكقا في حؽ الساب-1 

فسب المسمـ بغير حؽ حراـ بإجماع األمة، كفاعمو فاسؽ :"كقاؿ النككم معمقا(1)".فسوق وقتالو كفر

 (2)".كما اخبر بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ

-: صٌمى اهلل عميو كسٌمـ- إف إثـ المعف عظيـ كشناعتو عمى لساف المسمـ كبيرة، كقد قاؿ رسكؿ اهلل -3

ال يجكز لعف أحد  مف المسمميف كال الدكاب، كال فرؽ بيف الفاسؽ ): كغيره(3)"لعن المؤمن كقتمو”

كغيره، كال يجكز لعف أعياف الكفار حيا أك ميتا إال مف عممنا بالنص أنو مات كافرا كأبي ليب كأبي 

لعف اهلل الكفار، كلعف اهلل الييكد كالنصارل، كأما : كيجكز لعف طائفتيـ كقكلؾ.(جيؿ كأشباىيما

فالظاىر أف المراد أنيما سكاء في أصؿ التحريـ، (لعن المؤمن كقتمو):قكلو صمى اهلل عميو كسمـ

ف القتؿ أغمظ،كىذا ىك الذم اختاره اإلماـ عبد اهلل ابف المازرم، كقيؿ غير ىذا مما ليس  كا 

 .(4)بظاىر

                                                 
 (.6044)،برقـ 4/99 البخارم، صحيح البخارم،(1)
. 2/54 النككم، صحيح مسمـ بشرح النككم،(2)
 110برقـ1/103.مسمـ ،صحيح مسمـ،كتاب االيماف،باب تغميظ شتـ المسمـ نفسو(3   )
 

 .2/125ف،.النككم، ـ (4)  
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ال يككف المعانكف شفعاء يـك القيامو حيف يشفع المؤمنكف في إخكانيـ الذيف استكجبكا - 3

ال - :"صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ- رضي اهلل عنو- عف أبي الدرداء   العذاب،

 (5).“يكون اّلمّعانون شفعاء، وال شيداء يوم القيامة

 

ليس المؤمن ”: قاؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ: قاؿ (رضي اهلل عنو)عف ابف مسعكد 

أف رسكؿ اهلل  (رضي اهلل عنو)  كعف أبي ىريرة (1)."بالّطّعان، وال اّلمعان، وال الفاحش، وال البذيء

 (2)".ال ينبغي لصّديق أن يكون لّعاناً ”: صٌمى اهلل عميو كسٌمـ قاؿ

 :(3)كيقكؿ اإلماـ النككم في ذلؾ ثالثة أقكاؿ

 .ال يككنكف شيداء يـك القيامو عمى األمـ بتبميغ رسميـ إلييـ الرساالت: أصحيا كأشيرىا:  األكؿ

 .ال يككنكف شيداء في الدنيا، أم ال تقبؿ شيادتيـ لفسقيـ:الثاني

 .ال يرزقكف الشيادة، كىي القتؿ في سبيؿ اهلل:الثالث

-قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ.  ارتداد السب كالشتـ عمى الشاتـ إذا لـ يكف المسبكب مستحقا لذلؾ-4

إن العبد إذا لعن شيئًا صعدت المعنة إلى السماء فتغمق أبواب السماء -: "صٌمى اهلل عميو كسٌمـ

ثم تأخذ يمينًا وشمااًل ف ذا لم تجد َمَساغًا رجعت . دونيا ثم تيبط إلى األرض فتغمق أبوابيا دونيا

ال رجعت إلى قائميا  (4)".إلى الذي ُلِعَن، ف ن كان لذلك أىاًل واِإ

                                                 
 .4/2006مسمـ ، صحيح مسمـ،كتاب البر كالصمة، ،باب النيي عف لعف ا لدكاب،  (5)

؛ ابف حباف، صحيح ابف (1977)،رقـ الحديث4/350 ، سنف الترمذم،كتاب البر كالصمة، باب في المعنة،االترمذم (1)
؛محمد بف عبدا هلل الحاكـ 192،رقـ الحديث،1/421حباف بترتيب بف بمباف، كتاب اإليماف، باب فرض الصـك ،

 .حديث صحيح ،تحقيؽ االلباني.1/57النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف،كتاب اإليماف،

 .2597 برقـ 4/2005مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة، باب النيي عف لعف الدكاب كغيرىا،  (2)

 .16/149س،.النككم،ـ (3)

 .حديث صحيح، تحقيؽ االلباني.4905، رقـ 888أبك داككد، سنف أبي داككد،كتاب األدب، باب في المعف، ص (4)
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مما سبؽ يتبيف لمباحث بأف المعف آفة عظيمة  سكاء عمى الالعف أك الممعكف لما يترؾ مف آثار 
عمى نفسية المسبكب أك الممعكف ، ككذلؾ ما يترتب عمى الالعف مف فقداف النعـ التي ذكرتيا 

 .األحاديث ، ك اإلثـ العظيـ الذم يمحؽ بالالعف
 

 لذا األصؿ في اإلنساف أنو مصكف المساف كأف خمقو اإلسالـ كأف مف سمات المؤمف أنو ليس 

ممف يتصؼ أك يتسـ بسمات المعف كالفحش كالبذاءة ، كمف ىنا يرل الباحث أف مف اآلثار الخطيرة 

 .التي تترتب عمى  التمفظ بالمعف أف اإلنساف يصبح فاحشا كبذيئا

ال تالعنوا بمعنة ”: قاؿ رسكؿ اهلل صٌمى اهلل عميو كسٌمـ: قاؿ (رضي اهلل عنو)كعف سمرة بف جندب 

 (1)".اهلل، وال بغضبو، وال بالنار

 .كيشير الحديث األخير إلى  عدـ التالعف بمعنة اهلل ،كىذا يدؿ عمى حرمة ذلؾ

 :كخالصة ىذا الفصؿ عمى النحك اآلتي

كىذه . إف سب اهلل تعالى كسب الديف كالممة كالمالئكة كالصحابة كالمسمـ المصكف ، محـر شرعا

 .المعصية ليست مف شيـ المسمـ، أف يتمفظ بيا الف مف يقبؿ عمى ىذه المعصية يخرج مف الممة

ًكمى  كالتعرض لسب المسمـ المصكف فيو فسؽ كيستحؽ الفاعؿ ليا التعزير، أىنَّوي عميو الصالة  }كىري

نَّثي  رى رىجيال قىاؿى ًلغىٍيًرًه يىا ميخى  كلمعمماء أقكاؿ كتفصيؿ في أحكاـ السباب ، كعميو  (2)"..{كالسالـ عىزَّ

ثـ إف التعرض .ال بد لممسمـ أف يككف حريصا عمى أف ال يمقي بنفسو في ىمكة ىذه المعصية

لألمكات ال يقتصر سبيـ عمى اإلثـ فحسب، بؿ فيو إيذاء لألحياء،كضرر األحياء بذلؾ مفسدة في 

 .التسبب في النزاعات بيف الناس

كاف المعف مقتصر .  حيث أف الشارع حذر مف الكقكع فيو زكاف المعف عمى اإلطالؽ ال يجك

عمى أصناؼ حددىا الشرع، ككذلؾ أجاز المعف عمى العمكـ مثؿ لعف الظممة كالكفار عمى العمـك ، 

 المعف عمى التعييف إال مف ثبت مكتو عمى فسقو ككفره ، كاف لمعف آثار عمى الالعف زكال يجك
                                                 

 .4906، رقـ الحديث 888أبك داككد، سنف أبي داككد، كتاب األدب، باب المعف،ص (1)

  ط األميرية213/ 4 شرح فتح القدير عمى اليداية (2)
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كالممعكف حيث أف الالعف يفقد ىيبتو كشخصيتو بيف الناس كيرتكب اإلثـ ، كأما الممعكف فاف المعنة 

 .تكقع في نفسو األثر الكبير، كفقداف الكثير مف الحقكؽ

 

 الفصــل الثالــث

 إجراءات الدراسة

 

 مػػػػػػػػقدمػػػػػػػػػػػة 

 منيػػػػػػػػػج الدراسػػػػػػة 

 مجتمػػػػػػػػع الدراسػػػػػة 

 عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة 

 أداة الػػػػدراسػػػػػػػػػػػػػػة 

 صػػػػدؽ أداة الدراسػػػػة 

 ثبػػػػػات أداة الدراسػػػػة 

 خطكات إجراء الدراسة 

 التحمػػػػػيؿ اإلحصائي 
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 الفصل الثالث

 إجراءات الدراسة

 :مقدمو

ك ،يتناكؿ ىذا الفصؿ كصفا مفصال لمطريقة ك االجراءات التي قاـ بيا الباحث لتنفيذ ىذه الدراسة 

 كجراءات الدراسة ،إ ك الدراسة ،كصؼ أداة ك العينة،كمجتمع الدراسة ،ك شمؿ منيج الدراسة ،

. اإلحصائيالتحميؿ 

 :منيج الدراسة       

مديرية تربية  في الطمبة ك المرشديف التربكييف بيف إجراؤىاتعتبر ىذه الدراسة دراسة ميدانية ، تـ 

 بجمع كقاـ ،  كالتحميمي الكصفييف ، ك استخدـ الباحث في إنجاز الدراسة المنيججنكب الخميؿ

. االستبانوالمعمكمات كدراسة كاختبار الفرضيات باالستعانة بنتائج 
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: مجتمع الدراسة

طالب الصؼ الحادم عشر في مديرية جنكب الخميؿ بمختمؼ فركعيا، تككف مجتمع الدراسة مف  

مدرسة  (16)طالبا كطالبة مكزعيف عمى المدارس الثانكية كالبالغ عددىا (4715)كالبالغ عددىـ

مرشدا  (69)في مديرية تربية جنكب الخميؿ كالبالغ عددىـ كالمرشديف التربكييف (1)ممحؽ رقـ

 كالجنس, التالي يبيف تكزيع أفراد مجتمع الدراسو حسب متغيرات التخصصؿكمرشدة كالجدك

 .كالمديرية,

 انمرشذیه انطالب انتخصص انمذیریة

انمجمے ث ر

 ع

 انمجمےع ث ر

جىےب 

 انخهیم

153 أدتي

1 

1846 3377  

 1181 606 575 عهمي

 127 90 67 تجاري

 47 15 32    تكانےریےس

 10 6 4 دتهےو

فےق 

 انثكانےریےس

9 3 13 

217 انمجمےع

3 

2542 4715 55 24 69 

في , مف الجدكؿ السابؽ أف عدد اإلناث يفكؽ عدد الذككر في كافة التخصصات مف الطالبظيالح

 .حيف انو العكس في المرشديف
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: عينة الدراسة

حيث 0,07 نسبة ؿ طمبة الصؼ الحادم عشر كتمثفطالبا كطالبة ـ 335 عينة الدراسة مف ككنتت

كعدد (42) حيث بمغ عدد الذككر ق مرشدا كمرشد60ك(148)كاإلناث  (187)بمغ عدد الذككر

كاف كصفيـ الديمكغرافي  عمى النحك الذم يظير ضمف  ك 0,93كتمثؿ ما نسبتو  (18)اإلناث

 (1)الجدكؿ رقـ 

كتـ تحديد المدارس كثـ اختيار الطالب كالمرشديف ككاف ,حيث تـ اختيار العينة بطريقة عشكائية 

 .اختيار المدارس بطريقة قصدية

 :عينة الطمبة:أوال 

 :خصائص العينة الديمغرافية: (1)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد المتغيرات

 الجنس

 54,4 187 ذكر

 43,0 148 أنثى

 سكفمكاف اؿ

 49,4 169 مدينة

 33,2 11 مخيـ

 45,1 155 قرية

 التخصص

 33.1 111 عممي

 57,3 192 أدبي

 9,6 32 تجارم

 19,7 66 أمي مستكل األب 
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 59,1 198 دكف التكجييي التعميمي

 21,2 71  فكؽ التكجييي

مستكل األب 

 التعميمي

 21,2 143 أمي 

 42,2 142 دكف التكجييي

 14,9 50  فكؽ التكجييي

مستكل 

الدخؿ 

 الشيرم

 17,6 59ضعيؼ 

 72,8 244متكسط 

 9,6 32جيد 

عدد أفراد 

 األسرة

 5,1 17 دكف األربع أفراد

 34,0 114 مف أربعة إلى ثمانية

 60,9 204 أكثر مف ثمانية

 0,100 335 المجمكع

ذككر حيث شكمكا ما نسبتو    (187)يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف عينة الدراسة تككنت مف 

مكزعيف في أماكف سكف مختمفة كمثمت أعمى نسبو مف % 43اناث أم ما نسبتو148ك54,4%

كأعمى نسبة في التخصص %  3,2كاقؿ نسبة مف سكاف المخيـ كىي% 49,1سكاف المدينة كىي

كمثمت العينة نسبة أعمى في األسر %9,6كاقؿ نسبة في التجارم كمثمت%57,3كاف األدبي مثؿ نسبة 

 %.72,8ككذلؾ مثمت ما نسبتو مف األسر ذكم الدخؿ المتكسط %60,9األكثر مف ثمانية أفراد ما نسبتو
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 :عينة المرشدين:ثانيا

 :خصائص العينة الديمغرافية: (مرشديف.1)جدكؿ رقـ 

 النسبة المئكية العدد المتغيرات

 الجنس

 70.0 42 ذكر

 30.0 18 أنثى

 العمر

 1.7 1 دكف 30 

 61.7 37 دكف40 

 36.7 22   فكؽ 40 

 سكفمكاف اؿ

 45.0 27 مدينة

 18.3 11 مخيـ

 36.7 22 قرية

 المؤىؿ العممي

 3.3 2 دبمكـ

 .75 45 بكالكريكس 

 21.7  13 فكؽ البكالكريكس

الخبرة في 

 العمؿ

 20.0 12   اقؿ مف  5 

 30.0 18 10أقؿ مف  -5

 50.0 30  فما فكؽ10



102 

 

مستكل الدخؿ 

 الشيرم

 2000  8.3 5  اقؿ مف

2500-2000 31 51.7 

 40.0 24 2500  فمافكؽ

عدد أفراد 

 األسرة

 21.7 13 دكف األربع أفراد

 48.3 29 8اقؿ مف إلى 4مف 

 30.0 18 فمافكؽ88 

 100 % 60 المجمكع

ذككر حيث شكمكا ما نسبتو    (42)يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف عينة الدراسة تككنت مف 

مكزعيف في أماكف سكف مختمفة كمثمت أعمى نسبو مف سكاف % 30اناث أم ما نسبتو18ك70%

كأعمى نسبة في التخصص كاف %  18كاقؿ نسبة مف سكاف المخيـ كىي% 45المدينة كىي

كمثمت العينة نسبة أعمى في األسر األكثر %3كاقؿ نسبة في الدبمـك كمثمت%75البكالكريكس مثؿ نسبة 

-2000ككذلؾ مثمت ما نسبتو مف األسر ذكم الدخؿ ما بيف %60مف أربعة إلى ثمانية أفراد ما نسبتو

 %.72شيكؿ شيرم 2500

 : الدراسة         وصف أداة

ظاىرة المعف في المجتمع  تغطي ؿىا ؤ ك قد تـ بنااالستبانو كأداة لمدراسة ،استخدـ الباحث 

يحتكم األكؿ :ك قد تـ بناء االستبانة مف قسميف الفمسطيني المعاصر دراسة تربكية شرعية ،

كمكاف السكف،ك التخصص،ك مستكل األب التعميمي،ك مستكل األـ  ،الجنس)المتغيرات المستقمة 

 متغيرات االستبانة ك القسـ الثاني عمى ،( عدد أفراد األسرة ك،التعميمي،ك مستكل الدخؿ الشيرم

فقرات ،ك الثاني دكافع المعف ،ك تضمف 8 األكؿ أشكاؿ المعف، ك تضمف : أربعة محاكر  كعددىا

 .فقرة14 فقرات، ك األخير آثار المعف ك تضمف 6 فقرة، ك الثالث أماكف انتشار المعف ك تضمف 14



103 

 

 

 

 

 :االستبانوصدق 

تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف مف ذكم 

كالذيف أبدكا بعض المالحظات حكليا ك تـ أخذ  (2)ممحؽ رقـ(17)االختصاص كالخبرة،بمغ عددىـ

، ىذا مف (4)مالحظاتيـ بعيف االعتبار، كبناءن عميو تـ إخراج االستبانة بشكميا النيائي، ممحؽ رقـ

ا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف  ناحية، كمف ناحية أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضن

(Person Correlation)  لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة، كذلؾ كما ىك كاضح في

 (.2)الجداكؿ 

مصفكفة ارتباط  (Person Correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف : (طالب-2)جدكؿ رقـ 

 .فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة

 الفقرات
قيمة 

 (ر)

الداللة 

 اإلحصائية
 (ر)قيمة  الفقرات

الداللة 

 اإلحصائية

  0.00 0.31 22 فقره رقـ  0.00 0.86 1فقره رقـ 

  0.00 0.72 23 فقره رقـ  0.00 0.94 2 فقره رقـ

  0.00 0.59 24 فقره رقـ  0.00 0.86 3 فقره رقـ

  0.00 0.59 25 فقره رقـ  0.00 0.65 4 فقره رقـ

  0.00 0.37 26 فقره رقـ  0.00 0.63 5 فقره رقـ
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  0.00 0.39 27 فقره رقـ  0.00 0.38 6 فقره رقـ

  0.00 0.51 28 فقره رقـ  0.00 0.32 7 فقره رقـ

  0.00 0.40 29 فقره رقـ  0.00 0.67 8 فقره رقـ

  0.00 0.22 30 فقره رقـ  0.00 0.25 9 فقره رقـ

  0.00 0.30 31 فقره رقـ  0.00 0.34 10 فقره رقـ

  0.00 0.26 32 فقره رقـ  0.00 0.54 11 فقره رقـ

  0.00 0.23 33 فقره رقـ  0.00 0.50 12 فقره رقـ

  0.00 0.22 34 فقره رقـ  0.00 0.60 13 فقره رقـ

  0.00 0.23 35 فقره رقـ  0.00 0.67 14 فقره رقـ

  0.00 0.21 36 فقره رقـ  0.00 0.38 15 فقره رقـ

  0.00 0.34 37 فقره رقـ  0.00 0.54 16 فقره رقـ

  0.00 0.34 38 فقره رقـ  0.00 0.51 17 فقره رقـ

  0.00 0.27 39 فقره رقـ  0.00 0.36 18 فقره رقـ

  0.00 0.52 40فقره رقـ  0.00 0.63 19 فقره رقـ

  0.00 0.30 41فقره رقـ   0.00 0.50 20 فقره رقـ

  0.00 0.31 42 فقره رقـ  0.00 0.74 21 فقره رقـ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية 

 .لألداء كانت دالة إحصائيا، مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة 
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لمصفكفة  (Person Correlation)نتائج معامؿ االرتباط بيرسكف : (مرشديف.2)جدكؿ رقـ 

 .ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لألداة

 (ر)قيمة  الفقرات
الداللة 

 اإلحصائية
 (ر)قيمة  الفقرات

الداللة 

 اإلحصائية

  0.00 581. 22 فقره رقـ  0.00 276. 1فقره رقـ 

  0.00 665. 23 فقره رقـ  0.00 335. 2 فقره رقـ

  0.00 591. 24 فقره رقـ  0.00 469. 3 فقره رقـ

  0.00 573. 25 فقره رقـ  0.00 501. 4 فقره رقـ

  0.00 563. 26 فقره رقـ  0.00 499. 5 فقره رقـ

  0.00 569. 27 فقره رقـ  0.00 527. 6 فقره رقـ

  0.00 627. 28 فقره رقـ  0.00 531. 7 فقره رقـ

  0.00 249. 29 فقره رقـ  0.00 536. 8 فقره رقـ

  0.00 183. 30 فقره رقـ  0.00 511. 9 فقره رقـ

  0.00 267. 31 فقره رقـ  0.00 500. 10 فقره رقـ

  0.00 349. 32 فقره رقـ  0.00 487. 11 فقره رقـ

  0.00 268. 33 فقره رقـ  0.00 544. 12 فقره رقـ

  0.00 205. 34 فقره رقـ  0.00 677. 13 فقره رقـ
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  0.00 268. 35 فقره رقـ  0.00 573. 14 فقره رقـ

  0.00 294. 36 فقره رقـ  0.00 575. 15 فقره رقـ

  0.00 384. 37 فقره رقـ  0.00 418. 16 فقره رقـ

  0.00 372. 38 فقره رقـ  0.00 424. 17 فقره رقـ

  0.00 537. 39 فقره رقـ  0.00 603. 18 فقره رقـ

  0.00 525. 40فقره رقـ  0.00 569. 19 فقره رقـ

  0.00 432. 41فقره رقـ   0.00 646. 20 فقره رقـ

  0.00 436. 42 فقره رقـ  0.00 638. 21 فقره رقـ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ مصفكفة ارتباط فقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لألداء كانت 

 .دالة إحصائيا، مما يشير إلى اتساؽ داخمي لفقرات األداة 

 :األداةثبات 

 Cronbach)تـ حساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي كبحساب معادلة الثبات كركنباخ ألفا 

Alpha) (.3)، كذلؾ كما ىك كاضح في الجدكؿ 

 .لثبات أداة الدراسة (Cronbach Alpha)نتائج معامؿ كركنباخ ألفا : (3)جدكؿ رقـ 

 الطالب: أكال

 األبعاد
عدد 
 الحاالت

عدد 
 الفقرات

 قيمة ألفا

 0,88 8 335 أشكاؿ المعف
 0,80 14 335 دكافع المعف

 0,77 6 335 اماكف انتشار المعف
 0,83 14 335 آثار المعف
 0,82 49 335 الدرجة الكمية
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 يتبيف مف خالؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف االستبياف عمى درجة عالية مف الثبات 

 المرشدكف:ثانيا 

 البياف
عدد 
 الحاالت

عدد 
 الفقرات

قيمة 
 ألفا

 0,879 8 60 أشكاؿ المعف
 0,921. 14  60 دكافع المعف

 0,88 6 60 أماكف انتشار المعف
 0,71 14 60 آثار المعف
 0,88 49 60 الدرجة الكمية

 
 .يتبيف مف خالؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أف االستبياف بدرجة عالية مف الثبات

 
 :خطوات إجراء الدراسة

بعد صياغة اإلطار العاـ لمدراسة ك اإلطالع عمى الدراسات السابقة ك عمى اإلطار النظرم فيما 

 مف التأكد ك (3)األكلية ممحؽ رقـقاـ الباحث بكضع االستبانة بصكرتيا يخص مادة الدراسة 

 مف ذكم االختصاص كالخبرة، كالذيف أبدكا عدد مف المحكميفعرضيا عمى صدقيا الظاىرم عبر 

بعض المالحظات حكليا حيث تـ تبني التعديالت المقترحة ، كبناءن عميو تـ إخراج االستبانة 

 عمى طمبتيا، كتـ تكزيع ةبشكميا النيائي، حيث قاـ الباحث بزيارة المدارس التي تـ إجراء الدراس

االستبانة، عمى العينة المستيدفة، لمدة عشرة أياـ مف تاريخ التكزيع، كبعد انقضاء المدة تـ  جمع 

االستبانة مف المدارس ككانت اإلجابة عمى االستبانة بنسبة عالية، ىذا مف ناحية، كمف ناحية 

ا بحساب معامؿ االرتباط بيرسكف   عبر األداةك اختبار ثبات أخرل تـ التحقؽ مف صدؽ األداة أيضن

 التحميؿ اإلحصائي عبر برنامج الحـز إلى ك مف ثـ إخضاعيا ،معادلة الثبات كركنباخ ألفا 

 .ة ك صياغة النتائج المتحققة مف الدراس SPSSاإلحصائية 
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 :المعالجة اإلحصائية لمبيانات

    بعد جمع بيانات الدراسة، قاـ الباحث بمراجعتيا كذلؾ تمييدنا إلدخاليا لمحاسكب لعمؿ المعالجة 

اإلحصائية لمبيانات، كقد تـ إدخاليا كذلؾ بإعطائيا أرقامنا معينة، حيث أعطيت اإلجابة مكافؽ 

 درجات، معارض درجتيف، كمعارض بشدة درجة 3درجات، محايد 4  درجات، مكافؽ 5بشدة 

 .كاحدة،

كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد، كالنسب المئكية،ك المتكسطات 

، كاختبار (Person Correlation)الحسابية،ك االنحرافات المعيارية، كمعامؿ االرتباط بيرسكف 

،ك اختبار (One Way Analysis of Variance)، كاختبار تحميؿ التبايف األحادم T-test" ت"

كذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية . ، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا(LSD test )ؿ س د 

SPSS . (.5)ممحؽ 

 مفاتيح التصحيح

 ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المتكسط الحسابي

 منخفض 1-2,33

 متكسط 2,34-3,67

 كبير 3,68-5,00
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 الفصــل الرابـع

 عرض وتحميل نتائج الدراسة

 تحميل أسئمة الدراسـة

 تحميل فرضيات الدراسـة
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 عرض وتحميل نتائج الدراسة

ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني  حكؿ  عرضا لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث فيما يمي   

 .المعاصر 

 :أسئمة الدراسة

 ما أشكال ظاىرة المعن في المجتمع الفمسطيني؟ : السؤال األول

لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ،قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر ،مف خالؿ فقرات تلتقديرا

 (.4)االستبانة كمجاالتيا مرتبة حسب األىمية، كذلؾ كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  لتقديرا: (4)جدكؿ رقـ 

 .المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر ألشكاؿ ظاىرة المعف مرتبة حسب األىمية

 الفقرات

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

 منخفض 1.13060 1.7493في سب الدىر  1

 منخفض 1.00341 1.7284تشبيو اآلخر بالحيكاف  2

3 

استخدـ المعف في سب 

المعيشة 

 منخفض 99899. 1.5851

 منخفض 1.04015 1.5343في سب العائمة  4

5 

 المعف لمدعاء عمى استخدـ

الغير بالشر 

 منخفض 86079. 1.5284
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 منخفض 84678. 1.4179استخدـ المعف في سب القرابة  6

7 

استخدـ المعف في سب الذات 

 اإلليية

 منخفض 63323. 1.2448

 منخفض 59840. 1.2000استخدـ المعف في سب الديف  8

 منخفض 66819. 1.4985 الدرجة الكمية

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في 

 (.1,50)المجتمع الفمسطيني كاف منخفضا، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

سب الدىر ،ك تشبيو اآلخر  (رغـ انخفاضيا عمى العمـك  )فقد كانت أكثر مظاىر المعف استخداما 

 .بالحيكاف

استخدـ المعف اإلليية ك ـ المعف في سب الذات ااستخدفي حيف كانت أقؿ مظاىر المعف شيكعا ىي 

  .في سب الديف

 

 ما ىي الدوافع إلى استخدام المعن؟: السؤال الثاني

لإلجابة عف السؤاؿ الثاني قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف مرتبة حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ تلتقديرا

 (.5)الجدكؿ رقـ 
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 أفراد عينة الدراسة لظاىرة تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرا (5)جدكؿ رقـ 

 .المعف داخؿ المجتمع الفمسطيني المعاصر لدكافع المعف مرتبة حسب األىمية

 المتوسط الحسابي الفقرات

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 منخفض 1.26280 2.1582 اإلعالـكسائؿ  9

10 

مكركث لغكم 

عندم 

 منخفض 4.26830 2.0955

11 

عف غيرم في أؿ

حاؿ الغضب 

 منخفض 1.22953 1.9851

 منخفض 1.34189 1.9313لعدـ التكعية  12

 منخفض 1.27310 1.8955لعف مف يمعنني أ 13

 منخفض 1.05160 1.7343 برفاقي تأسيا 14

15 

أرتاح نفسيا عند 

لعف اآلخريف 

 منخفض 1.06010 1.7343

 منخفض 1.20347 1.7045لة األىؿ ءلعدـ مسا 16

 منخفض 1.04694 1.6866لالنتقاـ النفسي  17

18 

لمتيرب مف 

المسؤكلية 

 منخفض 1.23867 1.6836

19 

ثبات إمف أجؿ 

الذات 

 منخفض 1.16302 1.6090

 منخفض 1.07663 1.5881 اإليمافلضعؼ  20
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 منخفض 1.01706 1.5821لضعؼ الحياء  21

 منخفض 1.08263 1.5284لضعؼ شخصيتي  22

 منخفض 0.85 1,79 الدرجة الكمية

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكافع استخداـ المعف 

 (.1,79)مف كجية نظر الطالب كاف منخفضا، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

في حيف كانت أقؿ الدكافع  ضعؼ  .لغكم اؿمكركث  ك اؿاإلعالـفقد كانت أكثر الدكافع كسائؿ 

 .الحياء ك ضعؼ الشخصية
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 .ما ىي أماكن انتشار ظاىرة المعن: السؤال الثالث

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية جلإلجابة عف السؤاؿ الثالث قاـ الباحث باستخرا

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر مرتبة حسب األىمية، تلتقديرا

 (.6)كذلؾ كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرا: (6)جدكؿ رقـ 

 .المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر الماكف انتشار ظاىرة المعف مرتبة حسب األىمية

   
تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألماكف انتشار المعف 

 (.1,79)مف كجية نظر الطالب كانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

 

 الفقرات 

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

   المعيارم

 منخفض 1.68456 1.9761الممعب الرياضي  23

 منخفض 1.34621 1.8299في الشارع  24

 منخفض 1.19975 1.7731كسائؿ النقؿ  25

 منخفض 1.37496 1.7463في البيت  26

 منخفض 1.40437 1.7254مراكز العمؿ  27

 منخفض 1.06904 1.6896المقاىي كاإلنترنت  28

 منخفض 1,35 1,79 الدرجة الكمية 
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فقد كانت األماكف األكثر انتشارا لظاىرة المعف ىي الممعب الرياضي ك الشارع، في حيف كانت أقؿ 

 .األماكف انتشارا لظاىرة المعف ىي مراكز العمؿ ك مقاىي اإلنترنت 

 ما ىي آثار المعن؟: السؤال الرابع

لإلجابة عف السؤاؿ الرابع قاـ الباحث باستخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 

 أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف مرتبة حسب األىمية، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ تلتقديرا

 (.7)الجدكؿ رقـ 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة : (7)جدكؿ رقـ 

 .المعف داخؿ المجتمع الفمسطيني  آلثار المعف مرتبة حسب األىمية

 المتكسط الحسابي الفقرات

االنحراؼ 

 المعيارم

 الدرجة

 مرتفع 4.62203 4.5373العذاب األليـ في اآلخرة  29

 مرتفع 4.62473 4.5194التفكؾ األسرم  30

 مرتفع 1.17352 4.1642فقداف حؽ الشفاعة  31

 مرتفع 1.23861 4.1403فقداف حؽ الشيادة  32

 مرتفع 1.24802 4.1313الحرماف مف نعمة اهلل كىدايتو  33

 مرتفع 1.41711 4.1254سمكؾ األبناء  34

 مرتفع 1.20447 4.1015فسكؽ الالعف  35

 مرتفع 1.22387 4.0716تفكؾ الركابط االجتماعية  36

 مرتفع 1.18414 4.0448 تينفسييؤثر عمى  37
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 مرتفع 1.28312 3.9821فقداف الثقة بيف الناس  38

39 

ضعؼ النتاج كالتحصيؿ لدل 

الممعكف 
 مرتفع 1.32165 3.9582

 مرتفع 1.33741 3.9582الكفر يؤدم المعف إلى  40

 مرتفع 1.34368 3.9463ىيبة الالعف  41

 مرتفع 1.70488 3.9403الطرد مف رحمة اهلل  42

 مرتفع 1.18095 4.1158 الدرجة الكمية

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة آلثار المعف مف 

 (.4,12)كجية نظر الطالب كانت مرتفعة ، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

،في حيف  فقد كانت أكثر اآلثار مف كجية نظر الطالب العذاب األليـ في اآلخرة ك تفكؾ األسرة

 .(بالرغـ مف أف اآلثار كانت مرتفعة بشكؿ عاـ)كانت أقؿ اآلثار الطرد مف رحمة اهلل 
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 فرضيات الدراسة

مدل  في α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية األكلى

 .تعزل لمتغير الجنسانتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني 

مدل انتشار ظاىرة المعف لمفركؽ في ( t-test)"ت"لفحص الفرضية األكلى استخدـ الباحث اختبار 

 (.8) تعزل لمتغير الجنس، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ في المجتمع الفمسطيني

لمدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (t-test" )ت"نتائج اختبار   (8)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير الجنسظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

الداللة 

اإلحصائ

 ية

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الجنس  العدد  المجال

0,79 -.283- 334 

ذكر  187 73235. 1.4893
 المعن أشكال

 أنثى 148 57928. 1.5101

0,24 -1.182 334 

ذكر  187 87312. 1.7311
دوافع المعن 

 أنثى 148 81167. 1.8412

0,02 2.342 334 
ذكر  187 1.02271 1.8948  انتشار أماكن

 أنثى 148 77220. 1.6577ظاىرة المعن 

0,11 -1.588 334 

ذكر  187 1.22877 4.0248
 المعن آثار

 أنثى 148 1.11108 4.2307

0,24 -1.169- 334 
ذكر  187 66314. 2.4730

 الدرجة الكمية

 أ ثى 148 47198. 2.5484
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

كؿ مف أشكاؿ المعف ك دكافع المعف ،ك كذلؾ  م  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ؼα0.05≥الداللة 

 كىي غير دالة 0.05< تعزل لمتغير الجنس، حيث كانت الداللة اإلحصائية في آثار المعف

 .إحصائيا

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة في أماكف 0.05≥.في حيف كجد ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 

 .انتشار ظاىرة المعف، حيث كاف المتكسط الحسابي لمذككر أعمى مف اإلناث
 

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثانية

 . تعزل لمتغير مكاف السكفلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

مدل انتشار لفحص الفرضية الثانية استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير مكاف السكف، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (9)الجدكؿ رقـ 

 

لمدل نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة : (9)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير مكاف السكفانتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 

 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

المحسك

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

 452. 796. 356. 2 711. بيف المجمكعات أشكال
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المعن 

 

 447. 332 148.413 داخؿ المجمكعات

  334 149.124 المجمكع

دوافع 

 المعن

 

 514. 2 1.028 بيف المجمكعات

 719. 332 238.613 داخؿ المجمكعات 490. 715.

  334 239.641 المجمكع

 أماكن

انتشار 

ظاىرة 

المعن 

 2.035 2 4.070 بيف المجمكعات

2.389 .093 
 852. 332 282.774 داخؿ المجمكعات

  334 286.845 المجمكع

 

 آثار

 المعن

 942. 2 1.884 بيف المجمكعات

 1.397 332 463.926 داخؿ المجمكعات 510. 674.

  334 465.810 المجمكع

الدرجة 

 الكمية

 326. 2 652. بيف المجمكعات

 344. 332 114.358 داخؿ المجمكعات 389. 946.

  334 115.010 المجمكع
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تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى مكاف مدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ؿα0.05≥الداللة 

 .السكف

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثالثة

 . تعزل لمتغير  التخصصمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة ؿ

مدل انتشار لفحص الفرضية الثالثة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير التخصص، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (.10)الجدكؿ رقـ 

 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات  أفراد عينة الدراسة : (10)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير التخصصلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 أشكال

المعن 

 

 1.405 2 2.810 بيف المجمكعات

 441. 332 146.314 داخؿ المجمكعات 043. 3.188

  334 149.124 المجمكع

دوافع 

 المعن

 

 1.393 2 2.787 بيف المجمكعات

 713. 332 236.854 داخؿ المجمكعات 143. 1.953

  334 239.641 المجمكع
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 أماكن

انتشار 

ظاىرة 

المعن 

 305. 2 611. بيف المجمكعات

.354 .702 
 862. 332 286.234 داخؿ المجمكعات

  334 286.845المجمكع 

 

 آثار

 المعن

 17.115 2 34.229 بيف المجمكعات

 1.300 332 431.581 داخؿ المجمكعات 001. 13.166

  334 465.810 المجمكع

الدرجة 

 الكمية

 689. 2 1.378 بيف المجمكعات

 342. 332 113.632 داخؿ المجمكعات 135. 2.013

  334 115.010 المجمكع

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى متغير مدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ؿα0.05≥الداللة 

 .التخصص في كؿ مف دكافع المعف ك أماكف انتشار ظاىرة المعف

في حيف كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ المعف ك آثاره ،كإليجاد مصدر الفركؽ تـ 

 تعزل لمتغير التخصص، كذلؾ كما مدل انتشار ظاىرة المعفلمفركؽ في  (LSD)استخداـ اختبار 

 (.11)ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 
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لمدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار : (11)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير التخصصظاىرة المعف

االنحراف عن الوسط 

 الحسابي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجال المقارنات

 أدبي 079. -13966.-
عممي 

 المعن أشكال

 

 

 

تجاري  314. 13443.

عممي  079. 13966.
 أدبي

تجاري  031. *27409.

عممي  314. -13443.-
تجاري 

 أدبي 031. *-27409.-

 أدبي 000. *69023.
عممي 

 المعن آثار

تجاري  010. *59500.

عممي  000. *-69023.-
 أدبي

تجاري  662. -09524.-

عممي  010. *-59500.-
تجاري 

 أدبي 662. 09524.

 

  .0.05االوحراف عه انےسط انحساتي دال إحصائیا عىذ مستےۓ انذالنة اإلحصائیة * 

أما . يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت بيف األدبي ك التجارم

 .في آثار المعف فكجد فركؽ بيف العممي ك األدبي ك بيف العممي ك التجارم
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 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة

 تعزل لمتغير المستكل مدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة ؿ

 .التعميمي لألب

مدل انتشار لفحص الفرضية الرابعة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألب ، كذلؾ كما ىك كاضح ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (12)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة : (12)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألبلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

المحسك

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

 أشكال

المعن 

 

 577. 2 1.154 بيف المجمكعات

 446. 332 147.971 داخؿ المجمكعات 275. 1.294

  334 149.124 المجمكع

دوافع 

 المعن

 

 2.671 2 5.341 بيف المجمكعات

 706. 332 234.300 داخؿ المجمكعات 024. 3.784

  334 239.641 المجمكع

 أماكن

انتشار 

 5.158 2 10.316 بيف المجمكعات

6.193 .002 

 833. 332 276.529 داخؿ المجمكعات
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ظاىرة 

المعن 
  334 286.845المجمكع 

 

 آثار

 المعن

 5.615 2 11.230 بيف المجمكعات

 1.369 332 454.580 داخؿ المجمكعات 017. 4.101

  334 465.810 المجمكع

الدرجة 

 الكمية

 1.556 2 3.113 بيف المجمكعات

 337. 332 111.897 داخؿ المجمكعات 011. 4.618

  334 115.010 المجمكع

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى المستكل لمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة α0.05≥الداللة 

التعميمي لألب في أشكاؿ المعف في حيف كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في دكافع المعف ك أماكف 

مدل انتشار لمفركؽ في  (LSD)انتشار المعف ك آثاره،كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 

 تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألب، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ ظاىرة المعف

(13.) 

لمدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار : (13)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألبظاىرة المعف

 

االنحراف عن الوسط 

 الحسابي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجال المقارنات

دون تىجُهٍ  807. 02922.  دوافع المعن أمٍ
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 أعلً أوتىجُهٍ  022. *32966.

 دون تىجُهٍ أمٍ 807. -02922.-

 أعلً أوتىجُهٍ  010. *30044. 

 أوتىجُهٍ  أمٍ 022. *-32966.-

دون تىجُهٍ  010. *-30044.- أعلً

دون تىجُهٍ  751. 04125.  أمٍ

 

أماكن انتشار 

 المعن ظاىرة 

 أعلً أوتىجُهٍ  004. *45856.

دون تىجُهٍ  أمٍ 751. -04125.-

 أعلً أوتىجُهٍ  001. *41732.

 أوتىجُهٍ  أمٍ 004. *-45856.-

دون تىجُهٍ  001. *-41732.- أعلً

دون تىجُهٍ  004. *-47619.-  أمٍ

 المعن آثار

 أعلً أوتىجُهٍ  067. -36725.-

دون تىجُهٍ  أمٍ 004. *47619.

 أعلً أوتىجُهٍ  501. 10894.

 أوتىجُهٍ  أمٍ 067. 36725.

دون تىجُهٍ  501. -10894.- أعلً

 

  .0.05االوحراف عه انےسط انحساتي دال إحصائیا عىذ مستےۓ انذالنة اإلحصائیة * 

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي ك دكف : في دكافع المعف  .1

 .التكجييي

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي : في أماكف انتشار ظاىرة المعف .2

 .ك دكف التكجييي

 .بيف األمي ك دكف التكجييي: في آثار المعف  .3
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 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة

 تعزل لمتغير المستكل لمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

 .التعميمي لالـ

مدل انتشار لفحص الفرضية الخامسة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير المستكل التعميمي لالـ ، كذلؾ كما ىك كاضح ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (14)مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة : (14)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألـلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

المحسك

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

 أشكال

المعن 

 

 9.401 3.996 2 7.993 بيف المجمكعات

 

.000 

 

 425. 332 141.132 داخؿ المجمكعات

 334 149.124 المجمكع
 

دوافع 

 المعن

 

 14.129 9.399 2 18.797 بيف المجمكعات

 

.000 

 

 665. 332 220.844 داخؿ المجمكعات

 334 239.641 المجمكع
 

 أماكن

انتشار 

 5.463 4.570 2 9.139 بيف المجمكعات

 

.005 

 

 836. 332 277.705 داخؿ المجمكعات
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ظاىرة 

المعن 
المجمكع 

286.845 334 

 

 

 آثار

 المعن

 589. 823. 2 1.647 بيف المجمكعات

 

.555 

 

 1.398 332 464.164 داخؿ المجمكعات

 334 465.810 المجمكع
 

الدرجة 

 الكمية

 001. 7.464 2.474 2 4.949 بيف المجمكعات

 332. 332 110.061 داخؿ المجمكعات

 334 115.010 المجمكع
 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى المستكل مدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة ؿα0.05≥الداللة 

التعميمي لألـ في كافة المجاالت  باستثناء آثار المعف ،كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 

(LSD)  تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألـ، كذلؾ كما ىك مدل انتشار ظاىرة المعفلمفركؽ في 

 (.15)كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 

لمدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار : (15)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير المستكل التعميمي لألـظاىرة المعف

االنحراف عن الوسط 

 الحسابي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجال المقارنات

دون تىجُهٍ  001. *26641.  أمٍ

 أعلً أوتىجُهٍ  000. *39545. أشكال المعن

 دون تىجُهٍ أمٍ 001. *-26641.-
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 أعلً أوتىجُهٍ  230. 12905.

 أوتىجُهٍ  أمٍ 000. *-39545.-

دون تىجُهٍ  230. -12905.- أعلً

دون تىجُهٍ  001. *33084.  أمٍ

 دوافع المعن

 أعلً أوتىجُهٍ  000. *67334.

دون تىجُهٍ  أمٍ 001. *-33084.-

 أعلً أوتىجُهٍ  011. *34249.

 أوتىجُهٍ  أمٍ 000. *-67334.-

دون تىجُهٍ  011. *-34249.- أعلً

دون تىجُهٍ  143. 15893.  أمٍ

 

أماكن انتشار  

المعن 

 أعلً أوتىجُهٍ  001. *49457.

دون تىجُهٍ  أمٍ 143. -15893.-

 أعلً أوتىجُهٍ  026. *33563.

 أوتىجُهٍ  أمٍ 001. *-49457.-

دون تىجُهٍ  026. *-33563.- أعلً

 

  0.05االوحراف عه انےسط انحساتي دال إحصائیا عىذ مستےۓ انذالنة اإلحصائیة.  

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

 .بيف األمي ك دكف التكجييي ك بيف األمي ك األعمى مف التكجييي: في أشكاؿ المعف .1

 .في كافة الفقرات: في دكافع المعف  .2

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي : في أماكف انتشار ظاىرة المعف .3

 .ك دكف التكجييي

 بيف تقديرات α 0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة

 . تعزل لمتغير دخؿ األسرةلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة  
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مدل انتشار لفحص الفرضية السادسة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير دخؿ األسرة ، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (16)الجدكؿ رقـ 

نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة : (16)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير دخؿ األسرةلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

المحسك

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

 أشكال

المعن 

 

 بيف المجمكعات
2.770 2 1.385 3.142 

 

.044 

 

 داخؿ المجمكعات
146.354 332 .441 

 المجمكع
149.124 334 

 

دوافع 

 المعن

 

 بيف المجمكعات
7.750 2 3.875 5.548 

 

.004 

 

 داخؿ المجمكعات
231.891 332 .698 

 المجمكع
239.641 334 

 

 أماكن

انتشار 

ظاىرة 

المعن 

 بيف المجمكعات
7.394 2 3.697 4.393 

 

.013 

 

 داخؿ المجمكعات
279.450 332 .842 

المجمكع 
286.845 334 

 

 

 آثار

 بيف المجمكعات
2.500 2 1.250 .896 .409 

 داخؿ المجمكعات
463.310 332 1.396 
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 المجمكع المعن
465.810 334 

 

الدرجة 

 الكمية

 بيف المجمكعات
1.324 2 2.474 1.934 .146 

 داخؿ المجمكعات
113.686 332 .332 

 المجمكع
115.010 334 

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى دخؿ األسرة لمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة α0.05≥الداللة 

لمفركؽ في  (LSD)في دكافع المعف ك أماكف انتشار المعف ،كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 

 تعزل لمتغير مستكل الدخؿ، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ مدل انتشار ظاىرة المعف

(17.) 

لمدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار : (17)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير دخؿ األسرةظاىرة المعف

االنحراف عن الوسط 

 الحسابي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجال المقارنات

م وسط  001. *39730. ضعيف 

 دوافع المعن

+ جيد 217. 22696.

ضعيف  001. *-39730.- م وسط 

+ جيد 279. -17034.-

ضعيف  217. -22696.- + جيد

م وسط  279. 17034.

م وسط  064. 24774. ضعيف 

اماكن انتشار  

المعن 

+ جيد 337. -19386.-

ضعيف  064. -24774.- م وسط 

+ جيد 011. *-44160.-
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ضعيف  337. 19386. + جيد

م وسط  011. *44160.

 

  0.05االوحراف عه انےسط انحساتي دال إحصائیا عىذ مستےۓ انذالنة اإلحصائیة.  

 

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

 .بيف الدخؿ الضعيؼ ك الدخؿ المتكسط: في دكافع المعف  .1

 .بيف متكسط الدخؿ مع الدخؿ الجيد: في أماكف انتشار ظاىرة المعف .2

 

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السابعة

 تعزل لمتغير عدد أفراد لمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

 .األسرة

مدل انتشار لفحص الفرضية السابعة استخدـ  الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ في 

 تعزل لمتغير عدد أفراد األسرة ، كذلؾ كما ىك كاضح مف ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 (.18)خالؿ الجدكؿ رقـ 

مدل نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة : (18)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير عدد أفراد األسرةانتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني

 مصدر التبايف المجاؿ

مجمكع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متكسط 

 المربعات

قيمة ؼ 

المحسك

 بة

الداللة 

 اإلحصائية

 بيف المجمكعات أشكال
2.723 2 1.362 3.088 .047 
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المعن 

 

 داخؿ المجمكعات
146.401 332 .441   

 المجمكع
149.124 334 

 

دوافع 

 المعن

 

 بيف المجمكعات
6.126 2 3.063 4.354 

 

.014 

 

 داخؿ المجمكعات
233.516 332 .703 

 المجمكع
239.641 334 

 

 أماكن

انتشار 

ظاىرة 

المعن 

 بيف المجمكعات
8.470 2 4.235 5.051 

 

.007 

 

 داخؿ المجمكعات
278.375 332 .838 

المجمكع 
286.845 334 

 

 

 آثار

 المعن

 بيف المجمكعات
3.743 2 1.872 1.345 

 

.262 

 

 داخؿ المجمكعات
462.067 332 1.392 

 المجمكع
465.810 334 

 

الدرجة 

 الكمية

 بيف المجمكعات
1.933 2 .967 2.838 .060 

 داخؿ المجمكعات
113.077 332 .341 

 المجمكع
115.010 334 

 

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل 

إلى عدد أفراد لمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة α0.05≥الداللة 

( LSD)األسرة في كافة المجاالت باستثناء آثار المعف ،كإليجاد مصدر الفركؽ استخدـ اختبار 

 تعزل لعدد أفراد األسرة، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ مدل انتشار ظاىرة المعفلمفركؽ في 

 (.19)الجدكؿ رقـ 
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مدل انتشار لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  (LSD)نتائج اختبار :   (19)جدكؿ رقـ 
 . تعزل لمتغير لعدد أفراد األسرةظاىرة المعف

االنحراف عن الوسط 

 الحسابي

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 المجال المقارنات

 4دون 8دون -4 824. -03851.-

 أشكال المعن

-.21752- .195 8+ 

 8دون -4 4دون 824. 03851.

-.17902-* .022 8+ 

 +8 4دون 195. 21752.

 8دون -4 022. *17902.

 4دون 8دون-4 470. -15760.-

 دوافع المعن

-.40581- .056 8+ 

 8دون -4 4دون 470. 15760.

-.24821-* .012 8+ 

 +8 4دون 056. 40581.

 8دون -4 012. *24821.

 4دون 8دون -4 264. -26634.-

اماكن انتشار  

المعن 

-.53676-* .021 8+ 

 8دون -4 4دون 264. 26634.

-.27042-* .012 8+ 

 +8 4دون 021. *53676.

 8دون -4 012. *27042.

  .0.05االوحراف عه انےسط انحساتي دال إحصائیا عىذ مستےۓ انذالنة اإلحصائیة * 

 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

 بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر مف ثمانية  : في أشكاؿ المعف .1

 .بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر مف ثمانية:في دكافع المعف  .2
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بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر : في أماكف انتشار ظاىرة المعف .3

 . ناحية ، كمف ناحية أخرل بيف دكف األربعة كبيف أكثر مف ثمانيةفمف ثمانية ـ

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثامنة

 .تعزل لمتغير الفئة المستيدفةمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني أفراد عينة الدراسة ؿ

مدل انتشار ظاىرة المعف في لمفركؽ في " ت"لفحص الفرضية الثامنة استخدـ الباحث اختبار 

 تعزل لمتغير الفئة المستيدفة، كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ الجدكؿ رقـ المجتمع الفمسطيني

(20.) 

 

لمدل انتشار ظاىرة لمفركؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة " نتائج اختبار ت: (20)جدكؿ رقـ 

 . تعزل لمتغير الفئة المستيدفةالمعف في المجتمع الفمسطيني

مستىي الداللة 

 اإلحصائُة
 قُمة ت

درجات 

 الحرَة

االنحراف 

 المعُارٌ

المتىسط 

 الحسابٍ
الفئة   

طالب ال 1.4985 66819. 394 -343.- 732.
 أش ال

اللع  

المشرف  1.5313 74704.     

طالب ال 1.7797 84705. 394 -1.324- 186.
دوافع 

اللع  

المشرف  1.9357 79916.     

طالب ال 1.7900 92672. 394 -567.- 571.

اما   

ا  شا

ر 

ظاهر

ة 

اللع  

المشرف  1.8639 94555.     
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طالب ال 4.1158 1.18095 394 -057.- 954.
 آثار

اللع  

المشرف  4.1250 93831.     

طالب ال 2.5063 58681. 394 -869.- 385.

الدرج

ة 

 ال لية

المشرف  2.5782 60644.     

  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 

مدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع  بيف تقديرات عينة الدراسة ؿα0.05≥مستكل الداللة 

 .تعزل لمتغير الفئة المستيدفة مما يعني أف العينتيف منسجمتاف تماماالفمسطيني 
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 الخامس الفصل

 والتوصيات والمعالجات النتائج مناقشة
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 والتوصيات النتائج مناقشة

 مجمكعة يتضمف كما كفرضياتيا، أسئمتيا تسمسؿ حسب الدراسة، نتائج مناقشة الفصؿ ىذا يتضمف

 .الدراسة نتائج عف المنبثقة التكصيات مف

 األول الدراسة سؤال نتائج مناقشة

 . ما ىي أشكال ظاىرة المعن في المجتمع الفمسطيني: سؤال الدراسة األول

أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع  األكؿ الدراسة سؤاؿ نتائج أظيرت

فقد كانت أكثر . (1,50)الفمسطيني كاف منخفضا، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

في . سب الدىر ك تشبيو اآلخر بالحيكاف (رغـ انخفاضيا عمى العمـك  )مظاىر المعف استخداما 

ـ المعف في ااستخداإلليية كـ المعف في سب الذات ااستخدحيف كانت أقؿ مظاىر المعف شيكعا ىي 

  .سب الديف

إلى أف ىناؾ كعي أكساط المجتمع في  مرتفعة، كليست الدرجة منخفضة ككف ذلؾ، يعزل كقد

تقديراتيـ لمظاىرة كاآلفات المترتبة عمييا ، كما أف التساع رقعة التعميـ كالثقافة  ككجكد الكا زع 

كما أف التربية الدينية بحد . الديني بيف الناس في العكاقب التي تترتب عمى التمفظ بألفاظ السب

ذاتيا زرعت لدل الشباب حب الديف كاحترامو كعدـ التطاكؿ عمى الذات اإلليية تحت أم ظرؼ 

كاف كتجنب السب كالمعف كالمجكء إلى كسائؿ مقبكلة دينيا لمتعبير عف الرفض كالسخط مف أم 

شيء ما،كيفسر ذلؾ إلى قيـ المجتمع كمكركثاتو األخالقية كالدينية، كألف الشخص الالعف منبكذ 

 .اجتماعيا بيف أىمو كأقرانو ، كبالتالي يتحرج الكثير مف المجكء ليذا السمكؾ

كيعزل األمر كذلؾ إلى ما يترتب عمى سمكؾ المعف مف المشاكؿ االجتماعية كالخالفات بيف األفراد 

كأضؼ إلى ذلؾ أف الشخص الالعف غالبا ما يشعر بالندـ بعد أف يسمؾ ىذا .كالعائالت

السمكؾ،كالدليؿ أف األشخاص الذيف يصؿ بيـ السب كالمعف إلى سب الذات اإلليية كالديف انو ينبو 
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خصمو بقكلو ال تكفرني أك ال تخميني اطمع مف ديني، ىذا مف جانب سيككلكجي دليؿ عمى أثر 

الديف كسمطانو في حياة الناس كىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تقدير كبير أف االنساف إذا اقبؿ عمى السب 

فانو يسب أشكاال مختمفة كعندما يصؿ إلى الكقكع في الكفر يتمفظ بقكلو ال تخميني اكفر كىذا يدؿ 

كيفسر كذلؾ انخفاض ظاىرة سب الذات ..عمى أف ىناؾ  لفظ غميظ يرتكبو مثؿ سب الذات اإلليية

االلييةالى أف يككف ىناؾ حصؿ تحرج لدل العينة في اإلجابة بكؿ صراحة عمى ىذه الفقرات 

،كاآلخر أف يككف بالحقيقة تقدير لألمر مف الناحية الشرعية كالشعكر باإلثـ الذم يترتب عمى 

مف ىنا يرل الباحث أف انخفاض الظاىرة يعكد باألساس إلى الحسباف مف الناحية الدينية ثـ .ذلؾ

 .مف المكركثات االجتماعية

  أما ككف سب الدىر جاء أكثر شيكعا عف غيره مف المظاىر األخرل فيعكد ذلؾ ككف العديد مف 

. الناس يمجؤكف لسب الدىر تحاشيا لسب أشياء أكثر تخصيصا مثؿ الذات اإلليية أك الكالديف 

كذلؾ فإف تشبيو اآلخريف بالحيكانات ىي أسيؿ كأكثر تقبال اجتماعيا مف سب الذات اإلليية أك 

كقد يعزل إلى عدة ظركؼ تحيط باإلنساف فال .كقد يعزل ذلؾ إلى أف يككف مكركثا لغكيا. الكالديف

شؾ أف الظركؼ السائد في المجتمع ليا دكر كبير في ىذه الظاىرة منيا ما يتعمؽ بالحالة 

 .االقتصادية ، كمنيا ما يتعمؽ بالحالة االجتماعية، كمنيا ما يتعمؽ السياسية، كالبطالة 
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 الثاني السؤال نتائج مناقشة 

 ما ىي الدكافع إلى استخداـ المعف؟

تشير النتائج أف تقديرات أفراد عينة الدراسة لدكافع استخداـ المعف مف كجية نظر الطالب كاف 

فقد كانت أكثر الدكافع كسائؿ . (1,79)منخفضا، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

 .في حيف كانت أقؿ الدكافع  ضعؼ الحياء ك ضعؼ الشخصية .لغكم اؿمكركث  ك اؿاإلعالـ

 

 كيعكد ككف دكافع  المعف مف كجية نظر الطالب كاف منخفضا ككف محاكلة الطالب االبتعاد عف 

لذل نرل االبتعاد . المعف قدر اإلمكاف كاالبتعاد عف كؿ مسببات المعف كاالنتباه لما فيو الخير

المتزايد مف الطمبة عف ما يركج لو اإلعالـ مف تشيير كمسبات بالصحابة أك حتى بالديف الحنيؼ 

كنرل مدل الرفض االكاضح مف الشباب لكؿ حمالت التشكيو اإلعالمية التي تمارس . كأتباعو

فاإلعالـ يحاكؿ تشكيو الديف كحمؿ الشباب عمى السب كالشتيمة مف . لحرؼ البكصمة عف الديف 

خالؿ مسمسالت كأفالـ كحتى مقاالت مكتكبة تحث الطالب عمى محاكاتيا كالكقكع في السب 

 .كالمعف

 . كقد يعزل األمر إلى األفالـ المعركضة كتأثر الشخص بالبيئة المحيطة بو مف البث اإلعالمي

 :نتائج السؤال الثالث

 ؟ما ىي أماكن انتشار ظاىرة المعن 

  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة ألماكف انتشار 

(. 1,79)المعف مف كجية نظر الطالب كانت منخفضة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

فقد كانت أكثر األماكف المنتشر فييا المعف ىي الممعب الرياضي ك الشارع ،في حيف كانت أقؿ 

 .األماكف ىي مراكز العمؿ ك مقاىي اإلنترنت 
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فكالىما ممقى .    كيمكف أف يعزل ذلؾ ككف المالعب الرياضية كالشارع ىما كجياف لعممية كاحدة 

لمشباب مف كافة البيئات التربكية ،فمف الطبيعي نتيجة المنافسة الشديدة كالمشاحنات أف تنشأ 

مشاكؿ تؤدم بالالعبيف كالمتفرجيف إلى استخداـ أسمكب المعف سكاء مف الالعبيف عمى أضدادىـ 

أك الجميكر الذم يكجو السب كالمعف إلى الفريؽ المنافس كغالبا ما تطاؿ الحكـ . أك الحكـ 

أما ككف مراكز العمؿ ىي اقؿ األماكف النتشار ظاىرة المعف فيعكد ذلؾ النشغاؿ . كالمدربيف 

العامميف بعمميـ مف منطمؽ أف لكؿ شخص عممو يقـك بو عمى أكمؿ كجو بما يرضي رب العمؿ 

كاف المكظؼ في مركز العمؿ حرص كؿ الحرص عمى كظيفتو كعمى عدـ المساس بو ، كعمة 

شخصيتو كىيبتو بيف زمالئو مف المكظفيف ، الف التمفظ بالسب كالمعف في مراكز العمؿ يفقد الييبة 

أما بالنسبو لمقاىي اإلنترنت ففي فمسطيف يستخدـ اإلنترنت كالمقاىي لغايات تربكية . كالتقدير لو

كتكاصؿ كاتصاؿ أكثر منو لغايات التسمية كالمحادثات كىي التي غالبا ما تقكد إلى السب 

كالمعف،كيعزل ذلؾ إلى أف مراكز االنترنت غير منشرة بحجـ كبير في المجتمع ،كاف أكثر 

 .    المرتادكف ليذه المراكز إنما بيدؼ األبحاث العممية

 ما ىي آثار المعن؟: سؤال الدراسة الرابع

تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف تقديرات أفراد عينة الدراسة آلثار المعف مف 

 (. 4,12)كجية نظر الطالب كانت مرتفعة ، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة 

 في حيف  فقد كانت أكثر اآلثار مف كجية نظر الطالب العذاب األليـ في اآلخرة ك تفكؾ األسرة

 .(بالرغـ مف أف اآلثار كانت مرتفعة بشكؿ عاـ)كانت أقؿ اآلثار الطرد مف رحمة اهلل 

كيعزل ذلؾ ككف التربية الدينية تحذر المسمميف مف مغبة السب كالمعف كتحذرىـ مف أمف العذاب 

كيفسر ذلؾ إلى . يفسر بالكعي الديني لدل الناسؾاألليـ في اآلخرة لذا جاءت النسبة مرتفعة ككذؿ
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 مف اإلثـ فأف التقديرات كانت مبنية عمى المعرفة الدينية  كالكعي الديني لما يؤكؿ اليو الالع

 .كالعقاب 

 

 :األولى الفرضية نتيجة مناقشة 

مدل  في α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية األولى

 .تعزل لمتغير الجنسانتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني 

  بيف تقديرات أفراد عينة α0.05≥  إنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 تعزل لمتغير الجنس، حيث كؿ مف أشكاؿ المعف ك دكافع المعف ك كذلؾ في آثار المعف مالدراسة ؼ

 . كىي غير دالة إحصائيا0.05<كانت الداللة اإلحصائية 

 مف الذككر كاإلناث في المجتمع الفمسطيني يتعرضكف فكيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أف كال الطرفي

لنفس التربية األخالقية كالدينية كمنياج مكحد في المدارس كبالتالي فمف الطبيعي عدـ ظيكر فركؽ 

بيف الجنسيف،كمف الطبيعي أف ال يككف ىناؾ فركؽ الف كال الجنسيف يعيش في بيئة كاحدة 

كمجتمع كاحد، كاف األشكاؿ ىي نفسيا التي يتناقميا الذككر كاإلناث،ككذلؾ أف كال الجنسيف يعيش 

 .نفس الظركؼ

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة في أماكف 0.05≥.في حيف كجد ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية 

 .حيث كاف المتكسط الحسابي لمذككر أعمى مف اإلناث, انتشار ظاىرة المعف

كيمكف تفسير ذلؾ أف الذككر ىـ أكثر تنقؿ في المجتمع مف اإلناث كأكثر احتكاؾ مف الجنس 

اآلخر بالعالـ الخارجي،كأكثر عرضة لمضغكط الخارجية منيا مف اإلناث إضافة أنو قد تتاح 

لمذككر فرصة االختالط مع ثقافات أخرل خارجية أكثر مف اإلناث كاف األماكف التي يرتادىا 
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الذككر ىي أكسع مف األماكف التي ترتادىا اإلناث كعمى سبيؿ المثاؿ ، مقاىي االنترنت، 

 .إال أف كؿ ىذا يحدث بصكرة محدكدة لمغاية . كالمالعب

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثانية

 . تعزل لمتغير مكاف السكفلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

 بيف α0.05≥كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 . إلى مكاف السكفمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل تقديرات أفراد عينة الدراسة ؿ

كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أف المجتمع الفمسطيني كحدة كاحدة تربطو كحدة في العادات كالتقاليد 

حيث اف .كالمغة كالديانة، كمف الطبيعي أف ال تكجد فركؽ بيف أفراد المجتمع الفمسطيني الكاحد

المجتمع ىك نفسو يعيش نفس الظركؼ سكاء المخيـ اك المدينة اك القرية فالكؿ فالكؿ يعيش نفس 

 .الظركؼ ، السياسية، كاالقتصادية، كاالجتماعية

 الفرضية الثالثة 

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 . تعزل لمتغير  التخصصمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيؿ

 بيف α0.05≥كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

إلى متغير التخصص في كؿ مف مدل انتشار ظاىرة المعف يعزل تقديرات أفراد عينة الدراسة ؿ

 .دكافع المعف ك أماكف انتشار ظاىرة المعف

إذ انو مف الطبيعي أف ال يكجد فرؽ بيف حاممي التخصصات كنظرتيـ نحك السب كالمعف حيث أف 

الفمسطينييف كبجميع تخصصاتيـ يرفضكف المجكء إلى أسمكب المعف كالسب ،كىذا ما أكدتو أسئمة 

 الدراسة،  إال أنو كجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أشكاؿ المعف ك آثار المعف يتضح أف 
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أما في آثار المعف فكجد فركؽ بيف . الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت بيف األدبي ك التجارم

كىذا االختالؼ قد يككف عائدا لطبيعة األدبيات التي . العممي ك األدبي ك بيف العممي ك التجارم

يتعامؿ بيا كؿ تخصص مف ىذه التخصصات كمدل االحتكاؾ كالضغط الذم يتعرض لو حامؿ 

 . ىذه التخصصات

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الرابعة

أفراد عينة الدراسة لمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير المستكل 

 بيف تقديرات α0.05≥كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .التعميمي لألب

 إلى المستكل التعميمي لألب في أشكاؿ المعفلمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل أفراد عينة الدراسة 

كيعزل ذلؾ ككف ظاىرة المعف ممنكعة ضمف تربية مجتمعية كاممة ال عالقو ليا بمستكل األب 

 .التعميمي 

 في حيف كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في دكافع المعف ك أماكف انتشار المعف ك آثار المعف 

 :أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي ك دكف : في دكافع المعف  -1

إذ مف الطبيعي أف يككف األمي أكثر تعامال بالمعف مف غيره نظرا لجيمو كعدـ ترسخ . التكجييي

 . في مفيكمو التفكيرمةالتربية التكعكم

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي : في أماكف انتشار ظاىرة المعف -2

كمف الطبيعي أنو كمما كاف اإلنساف أقؿ في المستكل التعميمي كاف نصيبو أقؿ . ك دكف التكجييي

مف التربية األخالقية كالدينية، لذا بالتالي نراه أقرب لظاىرة السب كالمعف مف اآلخر كخصكصا 

 .األعمى مف التكجييي 
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كيعزل ذلؾ أف األمي ال يكترث في اآلثار المترتبة . بيف األمي ك دكف التكجييي: في آثار المعف  -3

 . مف المعف ككنو يجيؿ عكاقبيا كىك في ىذا السياؽ يتشابو مع مف ىك أقؿ مف مستكل التكجييي 

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الخامسة

 تعزل لمتغير المستكل لمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

 .التعميمي لألـ

 بيف تقديرات α0.05≥كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

إلى المستكل التعميمي لالـ في كافة المجاالت  مدل انتشار ظاىرة المعف يعزل أفراد عينة الدراسة ؿ

كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أف كؿ األميات تربيف عمى االبتعاد عف ظاىرة . باستثناء آثار المعف

السب كالمعف بغض النظر عف مستكاىف التعميمي إال أف األـ المتعممة ىي أكثر كعي آلثار المعف 

 .مف تمؾ األـ األمية الجاىمة لتعاليـ الديف اإلسالمي 

 :إال أف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

 . بيف األمي ك دكف التكجييي ك بيف األمي ك األعمى مف التكجييي: في أشكاؿ المعف -1

 .في كافة الفقرات: في دكافع المعف  -2

بيف األمي ك األعمى مف التكجييي ، ك بيف األعمى مف التكجييي : في أماكف انتشار ظاىرة المعف -3

 .ك دكف التكجييي

كيمكف تفسير ذلؾ مف خالؿ أف األـ المتعممة تبعد أبناءىا عف األماكف األكثر عرضو لمسب 

 . كالمعف كىي كذلؾ تمنع الدكافع المؤدية لمسب كتحاكؿ تجنب المركر عمى أشكالو 
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 بيف تقديرات α 0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السادسة

 . تعزل لمتغير دخؿ األسرةلمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة  

 بيف تقديرات α0.05≥ كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

إلى دخؿ األسرة في دكافع المعف ك أماكف لمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل أفراد عينة الدراسة 

 .انتشار المعف

كيمكف تفسير ذلؾ أف دخؿ األسرة لو عالقة بما يتعمؽ بالضغكطات االجتماعية التي يتعرض ليا 

المكاطف كالتي تقكده إلى محاكلة التعبير عف سخطو مف خالؿ المعف الذم يعتبر مالذا لذكم الدخؿ 

 . المحدكد لمتذمر كالتعبير عف الظمـ االجتماعي الذم يتعرضكف لو 

 :إف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

كمف الطبيعي اف يككف ذكم الدخؿ . بيف الدخؿ الضعيؼ ك الدخؿ المتكسط: في دكافع المعف  .3

 الضعيؼ اقرب لمسب مف الدخؿ المتكسط 

كيمكف تفسير ذلؾ أف أصحاب .بيف متكسط الدخؿ مع الدخؿ الجيد: في أماكف انتشار ظاىرة المعف .4

الدخؿ المتكسط يعيشكف في بيئات أكثر قربا لإلحباط كصعكبات العيش فيمجؤكف لمسب لمتخفيؼ 

 (.   2000)مف إحباطيـ كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة المصرم

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية السابعة

 تعزل لمتغير عدد أفراد لمدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطينيأفراد عينة الدراسة 

 .األسرة

 بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة α0.05≥إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

. إلى عدد أفراد األسرة في كافة المجاالت  باستثناء آثار المعفلمدل انتشار ظاىرة المعف يعزل 
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كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء أف األسرة النككية تككف أقدر مف األسرة الممتدة عمى ضبط أبنائيا 

 .كتربيتيـ التربية السميمة البعيدة عف عادة السب المرفكضة دينيا كاجتماعيا

 :إف الفركؽ الظاىرة في أشكاؿ المعف كانت ضمف األزكاج التالية

. بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر مف ثمانية : في أشكاؿ المعف .4

كيمكف تفسير ذلؾ أف أفراد األسرة الكبيرة يتفننكف في إيجاد أشكاؿ متعددة لمسب نتيجة المشاكؿ 

 االجتماعية كالبعد التربكم 

بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر مف ثمانية : في دكافع المعف  .5

كيمكف تفسير ذلؾ أف دكافع المعف تتزايد في األسرة التي تحتكم أكثر مف ثمانية أفراد نتيجة ما 

 .يتعرض لو األفراد مف احتكاكات متزايدة كعنؼ أسرم 

بيف عدد األفراد في األسرة بيف األربعة كدكف الثمانية كبيف أكثر : في أماكف انتشار ظاىرة المعف .6

كيمكف تفسير .  ناحية ، كمف ناحية أخرل بيف دكف األربعة كبيف أكثر مف ثمانيةفمف ثمانية ـ

ذلؾ في ضكء أف األسرة التي لدييا أفراد أكثر مف ثمانية تككف لدييا فرصة الرتياد أماكف أكثر مف 

األسرة النككية الصغيرة كبالتالي تككف فرصة انتشار ظاىر ة السب لدل األسرة الكبيرة في مناطؽ 

 (. 2000)كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة المصرم.متعددة أكثر 

 بيف تقديرات α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة : الفرضية الثامنة

تعزل لمتغير الفئة مدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني أفراد عينة الدراسة ؿ

 بيف تقديرات عينة α0.05≥ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة .المستيدفة

تعزل لمتغير الفئة المستيدفة مما يعني مدل انتشار ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني الدراسة ؿ

 .أف العينتيف منسجمتاف تماما
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كيمكف تفسير ذلؾ أف المجتمع الفمسطيني كحدة كاحدة لو نفس التربية كنفس الفكر الديني المبني 

 . عمى الكعي كقكة النسيج االجتماعي 
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 :المعالجات

إف مشكمة انتشار المعف كما ذكرنا في الفصكؿ السابقة، ليا أبعادىا االجتماعية كالدينية كالتربكية 

.  المختمفة كغيرىا، كبالتالي فيي تدخؿ في نطاؽ اىتماـ معظـ   مؤسسات المجتمع 

    كلذلؾ فإننا مطالبكف بأسمكب جديد كشامؿ في مكاجية ىذه الظاىرة، فإذا كانت حرب فيجب أف 

،فميست الدكلة أك أحد أجيزتيا القادرة عمى مكاجية العدك فقط، ألف  تككف حرب تطيير شعبية أكالن

. العدك مف أنفسنا، كلذلؾ تأتي أىمية المؤسسات االجتماعية في مكاجية ىذه الظاىرة كعالجيا

  

دكر األسرة في عالج ظاىرة  المعف  -

دكر المدرسة في عالج ظاىرة المعف  -

دكر الجامعة في عالج ظاىرة المعف  -

دكر المسجد في عالج ظاىرة المعف  -

دكر كسائؿ اإلعالـ في عالج ظاىرة المعف  -
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 : المعن والوقاية منياةعالج ظاىردور األسرة في :أوال

 .   لقد عني اإلسالـ ببناء المجتمع الذم أساسو بناء أسرة المسممة  -1

كتعتبر األسرة صالحة ألف تقكـ بدكرىا المنكط بيا في المجتمع مف حيث تنشئة أفرادىا كفقان لتعاليـ 

اإلسالـ كالصالح العاـ المستيدؼ في ضكء سياسة المجتمع، بقدر تكافر ىذه الخصائص كالسمات 

   .فييا

:  وظائف األسرة 

فاألسرة ىي مصدر تككيف الرقابة ألفرادىا، بجانب أنيا تمارس : الرقابة كالضبط االجتماعي -1

الرقابة االجتماعية غير الرسمية، كالرقابتاف الذاتية كغير الرسمية ىما أقكل أثران مف الضبط أك 

". القكانيف الكضعية"الرقابة االجتماعية التي نعرفيا في شكؿ 

فاألسرة تمارس كظيفة اإلدماج في المجتمع، بمساعدة : تحديد األدكار كالمكانات االجتماعية -2

األفراد عمى النجاح في مراكزىـ المختمفة، كلكؿ فرد في األسرة مكانة محددة، سكاء كاف ابنان 

 .إلخ..أك أبان أك أمان 

ًبدٍفًع كؿ خطر ييدد حياتيـ، كمنعيـ مف اقتراؼ الجرائـ كالتصرفات : حماية أفراد األسرة -3

 .الالاجتماعية ذات التأثيرات الضارة بالمجتمع

ففي الزكاج كرعاية األبناء كحسف : تنشئة األفراد عمى فضيمة اإلسالـ كالعقيدة اإلسالمية -4

تنشئتيـ كحمايتيـ، كىي الكظائؼ السابقة لألسرة، نجد ترجمة أساسية لدعكة الشريعة 

اإلسالمية، فاألسرة تحافظ عمى حفظ  النكع بالتناسؿ كاإلنجاب، ثـ تربية األبناء عمى األسس 

قامة حدكد اهلل، كتككيف العالقات االجتماعية السميمة بما يحقؽ السكف  اإلسالمية كا 

  .كالطمأنينة، ككؿ ىذه األمكر مف المقاصد اإلسالمية الغراء
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كيتـ دكر األسرة في عالج ظاىرة المعف مف خالؿ بعض الكظائؼ السابقة التي تضطمع األسرة 

بالقياـ بيا يمكف عالج ظاىرة المعف   كالكقاية منيا؛ فعمى اآلباء كاألميات كاجبات نحك أبنائيـ، 

قبؿ أف يككف عمى األبناء كاجبات نحك آبائيـ، كمسئكلية األسرة ليست قاصرة عمى المصركؼ 

كالكسكة كاألكؿ كتكفير أسباب الراحة كغير ذلؾ مف األمكر المادية، بؿ إف األسرة عمييا معكؿ 

كبير في تنشئة الطفؿ حسفى الخمؽ كسكمَّ الطباع، متشربان لمقيـ كالعادات اإلسالمية الصحيحة، 

كما أف األسرة مف خالؿ حماية أفراد األسرة .كفي ذلؾ كقاية لمطفؿ الناشئ مف االنحراؼ كالمعف

تدفع عنيـ كؿ خطر ييدد حياتيـ، سكاء مف التصرفات غير االجتماعية أك غير ذلؾ، كحماية 

األفراد مف خطر الظاىره إنما يتـ لألسرة مف خالؿ حديث األب مع أبنائو كتبصيرىـ بيذا 

الخطرالداىـ، كجذب انتباىيـ لمكاجية ىذه المشكمة المجتمعية الخطيرة بإمدادىـ ببعض الكتب 

   .كالمنشكرات التي تحثيـ عمى تككيف اتجاىات سالبة نحك الظاىره

يمكف لألسرة أف تربي في أبنائيا مراقبة اهلل عز .. كمف خالؿ كظيفة المراقبة كالضبط االجتماعي

، كحينما تككف (1)"اتؽ اهلل حيثما كنت " كجؿ، كأف يتقي اهلل في أم مكاف كاف، حيث قاؿ 

المراقبة الذاتية ىي عنكاف الفرد في كؿ مكاف كفي سائر سمككو كتصرفاتو، سيتـ تنمية الصمة باهلل 

تعالى، كاألسرة حينما تحرص عمى ذلؾ فيي تقكم الصمة بيف العبد كربو، كيككف بذلؾ لدل الفرد 

كمف خالؿ التربية داخؿ األسرة عف طريؽ  سياج منيع كحصف شامخ عف ارتكاب المعف كالسب

التعميـ غير المقصكد يمكف تربية الطفؿ عمى األخالؽ اإلسالمية العميا، بأف يككف الكالداف قدكة 

حسنة ألطفاليـ كبقية أفراد األسرة، ألف الناشئة في األسرة يتعممكف عف طريؽ التقميد كالمحاكاة  

 

:  دار النشر  ,355ص/4لجامع الصحيح سنف ، جا ,محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي,الترمذم (1)

 .أحمد محمد شاكر: ، تحقيؽ-  -بيركت - دار إحياء التراث العربي 
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كحينما تككف األسرة قدكة صالحة ألبنائيا . بيا الكبار لكؿ السمككيات كالتصرفات التي يقكـ

ستصدؽ أعماليا كأقكاليا، كينشأ الفتى في بيئة نقية بإذف اهلل بعيدة عف االنحراؼ، كترسـ ليـ 

. األسرة بذلؾ الطريؽ السميـ بعيدان عف  المعف كالسمككيات المنحرفة األخرل

ككذلؾ عمى األسرة أف تطير دائمان البيئة االجتماعية التي يعيش فييا االبف مف كؿ السمككيات 

الخاطئة، ككؿ ما يسبب ذلؾ،  كقد كجد أف كثيران مف ظكاىر المعف كالسباب  إنما تتـ في األسر 

المفككة التي تكثر فييا الخالفات العائمية كيحدث فييا الشقاؽ بيف الكالديف كاألبناء، كلكف يمكف 

لألسرة مف خالؿ سيادة جك الكفاؽ كركح االطمئناف كاالستقرار العائمي أف تحكـ عممية اإلشراؼ 

كالرقابة كحسف التربية لألبناء، كعمى األسرة بذلؾ أف تتخطى أم عقبات أك مؤثرات قد تدفع 

. لحدكث تفكؾ كشقاؽ بيا حتى ال تمحؽ آثاره باألبناء

: كىناؾ مجمكعة مف األمكر يجب عمى األسرة مراعاتيا لمكقاية     أىميا

د األسرة أبناءىا عمى استثمار كقت الفراغ في عمؿ مفيد - . يجب أف تيعىكِّ

. يجب أف تنمي األسرة جانب الصدؽ مع األبناء كالتحذير مف الكذب كعكاقبو الكخيمة  

يجب أف تشرؼ األسرة عمى اختيار أبنائيـ ألصدقائيـ، سكاء في المنزؿ أك المدرسة أك النادم  -

. أك غيره

يجب عمى األسرة أف تستقدـ لألبناء كسائؿ تركيح مفيدة، ككذلؾ اقتيادىـ لألندية الرياضية  -

 .كاالجتماعية مع المراقبة عمييـ

. تقييـ مف االنزالؽ إلى الرذيمة كاالستجابة لدعاة الشر كالفساد مف ركاد تعاطي المخدرات  -

نما  - كما يجب عمييا أيضان أف تقكم صمة األبناء باهلل كالتقرب إليو لمؿء الفراغ الركحي لدييـ، كا 

. يككف ذلؾ بكجكد القدكة الصالحة كأسمكب التربية الرشيد
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 المعن دور المدرسة في عالج ظاىرة

المدرسة مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع بيدؼ تعميـ أبنائو كتربيتيـ كتزكيدىـ بالثقافات كالتراث 

الثقافي،  كالتربية في المدرسة ليست مف أجؿ منطمؽ حر ال ضابط لو، كلكف مف أجؿ دعـ نظرية 

الحياة لألمة، ذلؾ أف األمة صاحبة الرسالة يجب أف تقكـ عمى الصغار بالتربية كالتعميـ ليككنكا 

كرثة صالحيف، ليدؼ حياتيا كلنظاـ مجتمعيا كعمييا مف أجؿ أف تصكغيـ في قكالب عقائدىا 

 .كمناىج حياتيا 

: وظائف المدرسة 

كيمكف لممدرسة أف تؤدم دكرىا في عالج ظاىرة المعف مف خالؿ الكظائؼ التي تقـك بيا، فمف 

خالؿ المناىج كالمكاد المقررة يمكف أف يدرس الطالب آثار المعف كالسباب كانعكاساتيا المختمفة 

. عمى الحالة كاالجتماعية كالنفسية كاالقتصادية كغيرىا عمى الفرد كالمجتمع

ككذلؾ يمكف لممدرسة محاربة االنحرافات االخالقيو مف خالؿ عمؿ جماعات النشاط المختمفة التي 

. تثبت نشاطيا بيف الطمبة

كلممدرسة دكر ىاـ في ربط البيئة بخطة التعميـ في الدكلة، كعف طريؽ لجاف مجمس اآلباء كغيرىا 

تتـ تكعية أفراد المجتمع بأضرار المعف، ككيفية مكاجية ىذه الظاىرة الخطيرة التي تنتشر في 

. المجتمع بصكر مخيفة

كيمكف لإلذاعة المدرسية كالصحافة المدرسية عمؿ لكحات فنية تعبر عف مساكئ السباب كالمعف 

كآثارىا، ككذلؾ عمؿ مجالت كنشرات دكرية كغير دكرية تحث عمى محاربة ىذه المساكمء كتساىـ 

. في عالج ىذه الظاىرة
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المعن  دور الجامعة في عالج ظاىرة

الجامعة ىي معقؿ الفكر اإلنساني في أرفع مستكياتو، كمصدر الستثمار كتنمية أىـ ثركات 

المجتمع كأغالىا كىي الثركة البشرية، كتيتـ الجامعة ببعث الحضارة العربية كالتراث التاريخي 

كالتقاليد األصيمة، كمراعاة المستكل الرفيع لمتربية الدينية كالخمقية كالكطنية، كتكثيؽ الركابط الثقافية 

. كالعممية مع الجامعات األخرل كالييئات العممية كالعربية كاألجنبية

كتختص الجامعات بكؿ ما يتعمؽ بالتعميـ الجامعي كالبحث العممي الذم تقـك بو كمياتيا كمعاىدىا 

في سبيؿ خدمة المجتمع كاالرتقاء بو حضاريان، متكخية في ذلؾ المساىمة في رقي الفكر كتقدـ 

العمـ كتنمية القيـ اإلسالمية، كتزكيد البالد بالمختصيف الفنييف كالخبراء في مختمؼ 

. كمناىج دراسية تعالج ظاىرة المعف، كتكضح آثارىا االجتماعية كغيرىا.المجاالت

ككذلؾ مف خالؿ كظيفة البحث العممي يتـ عمؿ أبحاث عممية متخصصة حكؿ ظاىرة المعف، 

. بدراسة األسباب المختمفة التي أدت إلييا كتحميؿ نتائجيا لمكصكؿ إلى تكصيات لعالج الظاىرة

 كذلؾ عمؿ مسابقات لمطمبة حكؿ ىذه الظاىرة بيدؼ تزكيد ثقافتيـ مف خالؿ البحث بالمعمكمات 

. المتعمقة بيذه الظاىرة كطرؽ عالجيا

طرح مسابقات لتأليؼ الكتب العممية حكؿ ىذه الظاىرة كالمتخصصيف مف أساتذة الجامعات، كمنح 

الكتب الفائزة مكافآت مادية، كطبعيا ضمف منشكرات الجامعة كتكزيعيا عمى الطالب بأسعار 

. رمزية

كذلؾ عمؿ الندكات العممية كالمؤتمرات العممية السنكية كغير الدكرية، لدراسة ىذه الظاىرة دراسة 

. عممية مستفيضة مف كافة الجكانب المتعمقة بيا

تشجيع البحث العممي كعمؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه حكؿ ىذه الظاىرة، كدراسة أبعادىا 

. المختمفة كآثارىا عمى الفرد كالمجتمع
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كمف خالؿ كظيفة خدمة المجتمع تقـك الجامعة بعمؿ مجمكعات تكعية مف األساتذة كالمختصيف 

بيا تجكب النكادم الرياضية كالمدارس كالمؤسسات االجتماعية األخرل، لتبيف مخاطر ىذه الظاىرة 

ككيفية  

عمؿ معسكرات لمخدمة العامة تقكـ ميمتيا عمى . التعرؼ عمى المتداكلكف ليا ككيؼ يمكف عالجو

. كشؼ أبعاد الظاىرة ألفراد المجتمع في كؿ مكاف

عمؿ ندكات لممرأة يحاضر فييا العديد مف األساتذة المختصيف إلعالـ المرأة بسمات الفرد المعاف، 

ككيؼ ليا أف تتعرؼ عميو مبكران، ككيؼ يمكف ليا أف تقتاده لمخالص، كخاصة األميات الالتي 

. يسافر أزكاجيف لمخارج

  المعنةعالج ظاىردور المسجد في  
 

إف مكانة المسجد في المجتمع اإلسالمي أكضح مف أف يشار إلييا بحديث مثؿ ما نعرض لو، كما 

عرضنا ليذه المكانة إال مف باب معرفة كلك جزء بسيط مف أثره في حماية المجتمع مف اآلفات 

. كالرذائؿ كخاصة السباب كالشتـ

 (1)" جعمت لي األرض مسجدان  " ك كؿ مكضع مف األرض ىك مسجد لقكؿ رسكؿ اهلل 

لقاء الدركس  كنحف نقصد بالمسجد ىنا في ىذه الدراسة ذلؾ المكاف المخصص إلقامة الصالة كا 

. كالمحاضرات كالندكات

طالؽ اسـ مسجد عمى دكر العبادة في اإلسالـ، تكحي بأف كؿ عمؿ المسمـ يجب أف يككف  كا 

عبادة، كأف يككف المسجد هلل، كاالتصاؿ بو محكر المسمـ في حياتو كميا قمبان كقالبان، فدائرة العبادة ػ 

                                                 

إعالـ الساجد بأحكاـ المساجد، تحقيؽ أبك الكفا مصطفى المراغي، المجمس : محمد بف عبد اهلل الزركشي (1)
. 26ىػ ،ص1384األعمى لمشؤكف اإلسالمية، القاىرة، 
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التي خمؽ اهلل ليا اإلنساف كجعميا غايتو في الحياة كميمتو في األرض ػ دائرة كاسعة، إنيا تشمؿ 

. شؤكف اإلنساف كميا كتستكعب حياتو جميعان 

كالمسجد في اإلسالـ ىك محكر لشؤكف الجماعة المسممة، بجانب أنو المكاف الذم يؤذف فيو 

لمصالة، كمعنى ذلؾ أنو ليس دير لمرىبنة كال زاكية لممتعطميف كال تكية لمدراكيش، فميس في اإلسالـ 

. رىبنة كال دركشة

ىذا كلـ يكف المسجد لمصالة فقط في عصكر اإلسالـ الماضية، فقد ظمت المساجد حارسة 

 يستقبؿ فيياالكفكد، كما كانت بمثابة مكاتب  اإلسالـ، فيي مراكز اإليماف كرمكزه، ككاف الرسكؿ 

الخدمة االجتماعية كجمع التبرعات كمعكنة المحتاجيف كدراسة أحكاؿ المسمميف السياسية، كبناء 

الجيكش، بؿ إف دىٍكر المسجد امتد ليشمؿ مياـ أخرل، حيث التعميـ كالتربية بالمعنى الشامؿ لكممة 

 (1).تربية، ذلؾ المعنى الذم يكاد يرادؼ معنى الحياة بكافة جكانبيا

فالمسجد إذف ىك المنطمؽ لتككيف الفرد المسمـ كالمجتمع بأبعاده اإلنسانية كاالجتماعية كالفكرية، لما 

. يقكـ بو المسجد مف دكر ىاـ في اإلرشاد كالتكجيو

كما أنو دار إشباع كمركز النكر الساطع، كىك ميداف لمتربية الركحية كالسمك النفسي، بؿ معقؿ مف 

معاقؿ اليداية كالتكجيو، ككذلؾ مركز مف مراكز التعميـ كالتكجيو لما ينفع الناس في الدنيا كاآلخرة، 

. كىك مدرسة لتقكيـ سمكؾ اإلنساف كتقكية إرادتو كدفعو إلى االستقامة كالخير

 كيمكف محاربة ظاىرة المعف مف خالؿ الدكر التربكم لممسجد، حيث يعتبر المسجد أحد المؤسسات 
التربكية ذات الدكر المباشر في التأثير عمى حياة الفرد المسمـ كسمككياتو كمعاممتو مع أفراد 
المجتمع حكلو، فالمسجد جامع كجامعة ألنو يمثؿ الحياة، كىك بحؽ أفضؿ مكاف كأطير بقعة 
كأقدس محؿ يمكف أف يتـ فيو تربية المسمـ كتنشئتو، ليككف فردان صالحان في المجتمع اإلسالمي 

. الكبير

                                                 
. 202ـ، ص1986معاىد التربية اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاىرة، :  سعيد إسماعيؿ عمي(1)
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ىذا كيجب أف تتـ محاربة ظاىرة المعف مف خالؿ الخطب كالمحاضرات التي تمقى في المساجد 

. كالندكات التي تعقد بو لمناقشة آثارىا المختمفة عمى الفرد كالمجتمع عامة

كالمسجد ىك المدرسة التي كضعت فييا أسس الثقافة اإلسالمية األكلى كالفقو اإلسالمي، ككاف 

يدرس في المساجد في الماضي عمـك القرآف كالسنة كالشريعة كغيرىا، كيمكف أف يتـ مف خالؿ 

المسجد دراسة الفتاكل كالفقو المتعمؽ بظاىرة المعف، كالرد عمى االفتراءات التي يكجييا البعض لفئة 

مف الناس قميمي الثقافة كممف تنقصيـ الخمفية الثقافية اإلسالمية السميمة، كبيا يندرجكف لمستنقع 

فالمسجد مف أعظـ المؤثرات التربكية في نفكس . السباب كالشتـ، بحجة أف القرآف كالسنة لـ تحرميا

الناشئة ،   

المسجد ىنا ىك منتدل المسمميف كممتقاىـ الذم يتمقكف فيو العمـ النافع كيتشاكركف فيما بينيـ، كمف 

خالؿ ىذه الشكرل كالتناصح يتـ محاربة المخاطر التي تكاجو األمة بعد مشاكرة أىؿ الرأم فييا 

كاالستماع لنصحيـ كتكجيييـ، كمف خالؿ دراسة مخاطر المعف في المجتمع المسمـ بصفة عامة 

 ككذلؾ مف خالؿ الدكر ,كالفرد المسمـ بصفة خاصة، كعف طريؽ التشاكر كالتناصح بينيـ 

التعميمي التربكم الذم عف طريقو يمكف غرس القيـ اإلسالمية الصحيحة في نفكس األفراد، ككذلؾ 

. مف خالؿ الندكات المتخصصة التي يمقييا الدعاه المسممكف كغيرىـ  
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 نظاىرة المعدور وسائل اإلعالم في عالج 

إف كسائؿ اإلعالـ المختمفة في عالمنا المعاصر سكاء كانت مسمكعة أـ مرئية أـ مقركءة تعتبر مف 

أىـ المؤسسات التربكية ذات التأثير القكم عمى الرأم العاـ كتكجيو األمة الكجية الصحيحة المعدة 

. ليا

ككسائؿ اإلعالـ كمؤسسات تربكية تمتاز بأف لدييا قدرة عالية عمى جذب الناس مف مختمؼ 

األعمار كمف الجنسيف، كىي أداة ىامة مف أدكات النيكض بالمجتمعات ثقافيان، كما أنيا تمتاز 

بمميزات ال تتكافر في غيرىا مف كسائط الثقافة األخرل، حيث إنيا سريعة االستجابة لنشر 

المستحدثات في مجاؿ  

العمـ كالمعرفة كالتطبيؽ، سريعة اإلذاعة ليا كقد مكنيا مف ذلؾ اعتمادىا أساسان عمى أحدث كسائؿ 

  (1).العمـ الحديث كالتكنكلكجيا

ذا سممنا بدكر كسائؿ اإلعالـ في صياغة شخصية الفرد كتكجييو، كتأثيرىا عمى صياغة تفكيره  كا 

الكتب كالصحؼ كالمجالت كالنشرات : بما تممؾ ىذه المؤسسات اإلعالمية مف كسائؿ مطبكعة مثؿ

كاإلذاعة كالتمفزيكف كالسينما كالمسرح كالميرجانات : كالممصقات، أك بالكسائؿ السمعية كالمرئية

. كالمعارض، فالبد أف نسمـ بدكر ىذه الكسائؿ كالمؤسسات في عالج ظاىرة المعف

إف مكاجية ظاىرة االنحراؼ الخمقي كالمعف كالسب عبر كسائؿ اإلعالـ تحتاج منا إلى خطة 

مدركسة تتكخى نشر المعمكمات كالحقائؽ المتعمقة بظاىرة المعف بمكضكعية كاممة، دكف تيكيؿ أك 

تيكيف، مما يتطمب ذلؾ تكظيؼ كافة الطاقات كالكفاءات المتميزة باإلبداع بالتصدم ليذه الظاىرة 

.  مف خالؿ البرامج المختمفة كنشر الكعي العممي بيف فئات المجتمع المينية كالعمرية 

                                                 
                              .116ت، ص.،دار المعارؼ، القاىرة، د4مقدمة في التربية،ط:  محمكد سمطاف(1)
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كلذلؾ فعمينا أف نكجو ىذا المنبر التربكم الياـ الكجية التي تتفؽ مع ديننا اإلسالمي الحنيؼ، 

: كاستخدامو في مكاجية ظاىرة السباب كالشتـ مع مراعاة األمكر اآلتية

ا ذا حديف، فال تعرض أعماؿ  -1 تكجيو ىذه الكسائؿ الكجية الصحيحة، حتى ال تككف سالحن

تحارب السب كالمعف كأعماؿ أخرل تساعد عمى ممارسة الظاىره كانتشارىا، كىذا يتطمب 

. مراجعة كؿ ما يقدـ مف خالؿ ىذه الكسائؿ مراجعة دقيقة حتى تتفؽ كاليدؼ المطمكب

عقد دكرات تدريبية بصفة دائمة لمقائميف عمى أمر ىذه الكسائؿ كتزكيدىـ بالطرؽ كاألساليب  -2

. كالمعمكمات الصحيحة حكؿ ىذه الظاىرة ككيفية عالجيا

 أف تككف البرامج كالمشركعات المقدمة مف خالؿ ىذه الكسائؿ التي     -3

غايتيا محاربة ظاىرة المعف كعالجيا متصفة بالسمات التي ترغِّب الشخص في االستماع إلييا  -4

كاالستفادة بيا، مع مراعاة اإلخراج الجيد كبالشكؿ المناسب الجذاب، كمع مراعاة تجكيد 

. المحتكل، كأف تككف متفقة مع التعاليـ اإلسالمية كثقافتنا السائدة

يجب أف تخاطب ىذه البرامج كافة األعمار، كبمغة يفيميا معظـ الناس حتى تعـ الفائدة مف  -5

. ىذه البرامج

  
 :كيرل الباحث أف مف المعالجات كذلؾ األخذ باألمكر التالية

أف ينظر المرء إلى إثـ المعنة كعاقبتيا، فإنيا إف لـ تجد مساغا رجعت إلى قائميا، ككذلؾ عميو أف  -1

. سبقت اإلشارة إلييا في ىذا المكضكع-صمى اهلل عميو كسمـ -يتأمؿ كيتدبر أحاديث المصطفى 

نو أطمؽ ناقة المرأة التي لعنتيا، -صمى اهلل عميو كسمـ -أف يتأمؿ نيي الرسكؿ  -2 عف لعف الدابة، كا 

 .فمف باب أكلى أف ال يمعف المسمـ أخاه المسمـ أك يشتمو. ألنيا أصبحت ممعكنة
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أف ينظر كيتأمؿ في صفات السب كالمعف، كخساستيا عند الفضالء كالعقالء مف الناس، فإف تأمميا  -3

 .أحس بقبحيا كبذاءة لفظيا، فاستقبحيا، كاستقبح أف يخرج ذلؾ مف فيو

أف ينظر اإلنساف إلى السب الباعث ليذا الشتـ كالمعف،فيعالجو بضده، فإف كاف سببو االعتياد،  -4

ف كاف مف الرفاؽ استعاض عنيـ بخير منيـ  .استبدلو بضده، كا 

أف يصمح اإلنساف سريرتو كنيتو مع الناس، كأف ال يحمؿ ليـ غيظا كال كيدا كال حسدا، طالبا كراغبا  -5

 .في ثكاب اهلل كرحمتو،فذلؾ يعينو عمى عدـ السب كالشتـ
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:  الخاتمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى رسكلو الكريـ،كبعد؛فقد تكصؿ الباحث إلى مجمكعة 

. مف النتائج كالتكصيات

: النتائج  

إف المعف الصادر عف اهلل حقيقة ثابتة تتميز بإصابة الممعكف، كأما المعف الصادر عف الناس ال  -1

. يتعدل عف ككنو ظاىرة،كالمعف الصادر عف اإلنساف بشكؿ عاـ منيي عنو

إف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني جاء بدرجة منخفضة،كبمتكسط  -2

كجاء مجاؿ اآلثار في المرتبة األكلى، كبمتكسط حسابي (بيرسكف )كفؽ مقياس(1,50)حسابي مقداره

 . ، كبدرجة مرتفعة(4,1158)مقداره

 دلت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لظاىرة المعف  -3

حيث كاف المتكسط , في المجتمع الفمسطيني تعزل لمتغير الجنس في أماكف انتشار ظاىرة المعف

 . الحسابي لمذككر أعمى مف اإلناث

  أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  -4

 .لظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني  في كؿ مف أشكاؿ المعف كدكافع المعف

نما جاز بالتعميـ دكف  -5 دلت نتائج الدراسة إلى أف المعف عمى اإلطالؽ أمر غير جائز كا 

 .التخصيص، كمعف الكافر عمى العمـك ككذلؾ الظالـ

 .دلت نتائج الدراسة عمى حرمة سب الذات اإلليية كالديف كالرسؿ كالصحابة -6

 .دلت نتائج الدراسة إلى عدـ جكاز إطالؽ العناف في السب كالمعف -7
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دلت النتائج إلى أف المعف الصادر عف اهلل تعالى حقيقة ثابتة بالنص القرآني، كاف المعف الصادر  -8

عف الناس ال يتعدل أف يككف ظاىرة استشرت أكساط الناس ناتجة عف ظركؼ تحيط باألفراد كأنيا 

 .تظير أحيانا كتزكؿ

 . ىناؾ اختالؼ في تقديرات العينة باختالؼ المتغيراتأف إلىدلت نتائج الدراسة  -9
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التوصيات والمقترحات 

عمى ضكء الدراسة النظرية كالميدانية التي تـ إجراؤىا، كمف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا، 

يضع الباحث مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات، يجب كضعيا في االعتبار عند كضع أم 

: برنامج متكامؿ لعالج مشكمة انتشار ظاىرة المعف كىذه المقترحات كالتكصيات ىي

: غرس القيـ كالتقاليد اإلسالمية في الشباب: أكالن 

سالمية، كبياف مكقؼ الديف اإلسالمي مف السب كالمعف يعتبر  حيث إف التمسؾ بالقيـ كالتقاليد اإلو

مف أىـ الجكانب التي يمكف أف تساعد في تقميص حجـ المشكمة، فقد ثبت مف خالؿ الدراسات أف 

العالج باإليحاء الديني لو أثر كبير في مساعدة تخمص المعانكف مف المعف، كلعؿ أىمية التمسؾ 

: بالعبادات كالفرائض اإلسالمية ترجع إلى

أف العبادات اإلسالمية تكفر لمفرد الكقت الكافي لكي يتأمؿ نفسو بالنسبة لمككف الكبير كالخالؽ  - 

العظيـ، كما أنيا تخفؼ مف الشعكر بالذنب كتساعد عمى تكفير الطمأنينة لشعكر الشخص بأف اهلل 

. بجانبو في السراء كالضراء

أنيا تعطي لمفرد شعكران بأنو ينتمي لجماعة كبيرة تشترؾ معو في التفكير كالعقيدة، كفي تأدية  -

.العبادات بنفس الطريقة، كىذا شعكر باالنتماء إلى الجماعة ينمي الشعكر باألمف كاالستقرار

  

 في المجتمع عمى التمسؾ بالقيـ كالتقاليد اإلسالمية، ككذلؾ األفرادلذا يجب العمؿ عمى تشجيع  -

السمكؾ القكيـ مف خالؿ التربية، سكاء المقصكدة داخؿ المؤسسات التربكية المختمفة كاإلعالمية 

كالدينية، أك غير المقصكدة مف خالؿ األسرة كالمحاكاة كالتقميد، كىنا يبرز دكر القدكة 

 .الصالحة
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لعؿ محاربة ظاىرة المعف تأتي مف خالؿ خطكات العالج اإليماني، المتمثمة في الخطكات : ثانيا

    :التالية

. ترؾ رفقاء السكء -1

. مصاحبة األخيار -2

. الظاىرة التي يكثر فييا انتشار األماكفاالبتعاد عف البيئة  مف  -3

. القياـ بالفرائض الدينية -4

. تقكية الجكانب اإليمانية -5

 .شغؿ كقت الفراغ -6

 .محاسبة النفس دكمان ككبح جماحيا -7

 .الحذر مف تزييف الشيطاف -8

: التكعية اإلعالمية: ثالثاً  

حيث إف كسائؿ اإلعالـ ليا دكرىا الحقيقي كالياـ في مكافحة السباب كالمعف كذلؾ مف خالؿ تكعية 

كيجب أف . أفراد المجتمع بأضرارىا كآثارىا السمبية عمى الفرد كالمجتمع

تصمـ لذلؾ برامج خاصة يشرؼ عمييا متخصصكف في عمـ النفس كالتربية كاالجتماع كالدراسات 

. االسالميو

 :تكفير األماكف الصالحة الستثمار كقت الفراغ: رابعا

تاحة فرص الميك كالعبث أماميـ،  حيث إف عدـ إحكاـ الرقابة ألكقات الفراغ لدل الشباب، كا 

كاالبتعاد عف الجدية كاألعماؿ المثمرة النافعة كاالستثمار األمثؿ لكقت الفراغ، قد يؤدم إلى مخاطر 

 عمى األضرار التي تمحؽ بالشباب كحدىـ، بؿ إف األضرار يراجتماعية ال تقتص
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 تتعدل حدكدىا إلى المجتمع بجكانبو البشرية كالمادية كالمعنكية، كلذلؾ يجب أف تككف ىناؾ لجاف 

: كدراسات كىيئات تقـك عمى

.  تعريؼ الشباب بأىمية الكقت-1  

 تبصيرافراد المجتمع بالتحديات المعاصرة التي تستيدؼ أفراد المجتمع اإلسالمي كمنيا -2 

. إضاعة كقتو فيما ال يعكد عميو بالنفع

ػ إثارة حكافز الشباب إلى جدية العمؿ كحمؿ المسؤكلية كاستغالؿ أكقات الفراغ فيما يعكد -3

 .بالنفع عمييـ كعمى ذكييـ كأكطانيـ

ػ تخطيط كتنظيـ األنشطة التربكية البناءة لشغؿ أكقات الفراغ لدل الشباب كأىميتيا البدنية 4

 .كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية

ػ االىتماـ بإنشاء كتكسيع كحدات رعاية الشباب في مراحؿ التعميـ المختمفة كفي األحياء 5

 .السكنية

 .  ػ تزكيد ىذه الكحدات بالمؤىميف كالمتخصصيف بالعمؿ مع الشباب في ىذا المجاؿ6

ػ تزكيد ىذه الكحدات بالكسائؿ الالزمة لرعاية الشباب، كبخاصة األدكات الرياضية 7

 .كالمكتبات ككسائؿ التسمية المفيدة

: االىتماـ بالمناىج الدراسية:   خامسا

حيث يجب التركيز عمى دكر التربية كالتعميـ في كقاية المجتمع  مف ظاىرة السباب كالشتـ كالمعف، 

كالعمؿ عمى تثقيؼ الطالب كتكعيتيـ بظاىرة المعف، كذلؾ مف خالؿ المناىج الدراسية المختمفة 

التربيو االسالميو كعمـ النفس كالتربية األسرية، كغيرىا مف المناىج التي مف شأنيا تنمية معمكماتو :

  .حكؿ ظاىرة المعف كالسباب، كخطكرتيا عمى الفرد كالمجتمع

 :كمف التكصيات أيضا التي يرل الباحث األخذ بيا االتيو
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. إجراء مزيد مف الدراسات لمحاكلة فيـ ظاىرة المعف دكافعيا كأشكاليا كاآلثار المترتبة عمييا-1

. إجراء مزيد مف الدراسات حكؿ الظاىرة خاصة في المدارس-2

. عقد الندكات ك حمقات التكعية حكؿ آثار الظاىرة ككيفية التخمص مف كجكدىا كانتشارىا-3
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 (1)ممحؽ رقـ

 قائمة بأسماء المدارس التي شممتيا العينة

 المديرية المدرسة الرقـ

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات إذنا الثانكية 1

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر إذنا الثانكية 2

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات الكرمؿ الثانكية 3

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات يطا الثانكية 4

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر المثنى الثانكية 5

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر رقعة الثانكية 6

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر يطا الثانكية 7

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر الريحية الثانكية 8

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات الريحية الثانكية  9

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر المجد الثانكية 10

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر الفكار الثانكية 12

 جنكب الخميؿ مدرسة إناث الفكار الثانكية 13

 جنكب الخميؿ مدرسة ذككر الظاىرية الثانكية 14

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات الظاىرية الثانكية 15

 جنكب الخميؿ مدرسة  ماجد أبك شرار الثانكية 16

 جنكب الخميؿ مدرسة بنات السمكع الثانكية 17
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 (2)ممحق رقم 

 .قائمة بأسماء المحكميف كدرجاتيـ العممية

 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس دكتكراه تربية احمد فييـ جبر.د.أ 1
 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس دكتكراة تربية عفيؼ زيداف.د 2
 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس دكتكراة تربية نبيؿ عبد اليادم.د 3
 عضك ىيئة تدريس جامعة الخميؿ دكتكراه تربية نبيؿ الجندم.د 4
 جامعة القدس المفتكحة دكتكراة لغة عربية فايز الككمي.د 5
 جامعة القدس المفتكحة دكتكراه تربية ابراىيـ المصرم.د 6
 جامعة القدس المفتكحة دكتكراة تاريخ عماد المصرم.د 7
 جامعة القدس المفتكحة جغرافيا.ـ نزيو العدرة.ا 8
اسماعيؿ .ا 9

 الشامسطي
 جامعة القدس المفتكحة تربية.ـ

 جامعة القدس المفتكحة تربية.ـ كجيو العدرة. ا 10
 جامعة القدس المفتكحة شريعة.د .اسماعيؿ الشندم.د 11
 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس ةدكتكراه شريع سعيد القيؽ.د 12
 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس دكتكراه شريعة حاتـ جالؿ.د 13
 عضك ىيئة تدريس جامعة القدس دكتكراه حديث مكسى البسيط. د 14
محمد سالـ ابك .د 15

 زنيد
دكتكراه دراسات 

 إسالمية
   جامعة القدس المفتكحة

دكتكراه دراسات  جعفر دسة.د 16
 إسالمية

   جامعة القدس المفتكحة
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 (3)ممحق رقم

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  لمتحكيـقإستباف

 .المحتـر........................................... حضرة  

 :                      السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو

 تربوية ةظاىرة المعن في المجتمع الفمسطيني المعاصر دراسيقـك الباحث بدراسة حكؿ         

 ، كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الدراسات اإلسالمية شرعية

 جامعة القدس كألغراض ىذه الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة تتككف مف فالمعاصرة ـ

فقرة (42)قسميف،القسـ االكؿ كيتضمف المعمكمات العامة عف المجيب، كالقسـ الثاني يتضمف 

متعمقة بظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر، كالتي تـ حصرىا في المجاالت األربعة 

 .التالية، مجاؿ أشكاؿ المعف،مجاؿ دكافع المعف، مجاؿ اماكف المعف،مجاؿ آثار المعف

بداء الرأم في مدل مالءمتيا  أرجك مف حضرتكـ االطالع عمى محاكر ىذه االستبانة كفقراتيا، كا 

 .ألغراض الدراسة، بالتعديؿ أك الحذؼ ، أك اإلضافة

 

                             كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير

 انثاحج جمال محمےد محمذ محمذ                                         

 جامعة القدس 
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   االستبانة

 ة المحترميف/ت المرشد/ حضرة األخ

 .تحية طيبة كبعد

 ةظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر دراس )يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ       

 .(دراسة مقارنة)تربكية شرعية 

مقابؿ العبارة التي تتكافؽ (x) لذا نرجكا منكـ التعاكف معنا بتعبئة ىذه االستبانة كذلؾ بكضع إشارة

 .مع كجية نظرؾ،عمما أف ىذه الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط

 

 انطانة جمال محمےد محمذ محمذ:                                                                 إعذاد
 الدكتكر جمعة بركات ابك فخيذة:                                                   إشراؼ

  

 

  

 المعمكمات األساسية

 ______        أنثى  ______        ذكر :            الجنس -1

          

 ______فما فكؽ40______     40-23______      22-14:           العمر-2

 

 ______قرية_____          مخيـ ______     مدينة:           مكاف السكف-3
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 ____بكالكريكس فما فكؽ_____  دبمكـ___ اقؿ مف تكجييي:        المؤىؿ العممي-4

 

 ___ فما فكؽ10مف _____10 إلى أقؿ مف5_____  سنكات5أقؿ مف :الخبرة في العمؿ-5

 

 ___فما فكؽ2500____ش 2500-1000____ ش1000أقؿ مف :      الدخؿ الشيرم -6

 

 ____فما فكؽ8 ____         8-4____          4اقؿ مف:      عدد أفراد األسرة-7

 ة  المحترميف/ت الطالب/ حضرة األخ

 .تحية طيبة كبعد

 ةدراس(ظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر  )يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ       

 .تربكية شرعية 

مقابؿ العبارة التي تتكافؽ (x) لذا نرجك منكـ التعاكف معنا بتعبئة ىذه االستبانة كذلؾ بكضع إشارة

 .مع كجية نظرؾ،عمما أف ىذه الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط

 

 انطانة جمال محمےد محمذ محمذ:                                                                      إعذاد
 الدكتكر جمعة بركات ابك فخيذة:                                                      إشراؼ
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 :المعمكمات األساسية

 

 ______        أنثى  ______        ذكر :            الجنس -1

 

 ______قرية_____          مخيـ ______     مدينة:           مكاف السكف-2

 

 ____صناعي _____أدبي _____عممي  التخصص-3

 

 ______تكجييي فما فكؽ____دكف التكجييي______أمي:  المستكل التعميمي لألب  -4

 

 ______تكجييي فما فكؽ____دكف التكجييي______ أمية: المستكل التعميمي لألـ- 5

 

 ________جيد فما فكؽ_____متكسط____ ضعيؼ: الدخؿ الشيرم لألسرة- 6

 

 ____فما فكؽ8_____         8-4____           4اقؿ مف :      عدد أفراد األسرة-7
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 :الفػقػرات

غاؿ دائما أشكاؿ المعف الرقـ

 با

أحيا

 نا

ناد

 را

     لمدعاء عمى الغير المعف ستخدـ أ 1

     سب الديف مف أكثر ألفاظ المعف انتشارا 2

     سب الذات اإلليية ظاىرة منتشرة في مجتمعنا 3

     أستخدـ المعف في سب المعيشة 4

     ....  األب،األـ) يستخدـ المعف في سب القرابة 5

     (الدىر)أستخدـ المعف في سب الزمف 6

     أستخدـ المعف في تشبيو اآلخر بالحيكاف 7

     استخدـ المعف في سب العائمة 8

     (األسباب)دكافع المعف ***

     الغضب دافع مف دكافع المعف 9

     أرتاح نفسيا عندما العف اآلخريف 10

     المعف نابع عف ضعؼ اإليماف 11

     المعف نابع عف ضعؼ الحياء 12

     أستخدـ المعف لمتيرب مف المسؤكلية 13

     أستخدـ المعف لإلنتقاـ لنفسي 14

     المساءلة لعدـ تتعمؽ المعف ظاىرة أف عتبرأ 15
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      أعتبر أف كسائؿ اإلعالـ سبب في انتشار الظاىره  16

    تكعية  اؿعدـ عف نابع المعف أف عتبرأ 17

      أستخدـ المعف مف أجؿ إثبات الذات 18

        ألنو مكركث لغكمالمعف ستخدـأ 19

     نابع عف ضعؼ الشخصية المعف عتبرأ 20

     ألعف مف يمعني  21

       اعتبر انتشار ظاىرة المعف نابع عف رفاؽ السكء 22

 

*** 

     أماكف انتشار ظاىرة المعف

     ظاىرة المعف منتشرة في المقاىي  كاالنترنت 23

     البيت في المعف ألفاظ ستخدـأ 24

      منتشرا في مراكز العمؿفأعتبر المع 25

 المالعب الرياضية مف أكثر األماكف  عتبرأ 26

 انتشار لظاىرة المعف كالشتـ

    

     أعتبر المعف كالشتـ ظاىرة في كسائؿ النقؿ 27

     المعف منتشر في الشكارع كاألحياء 28

 

*** 

     آثار المعف 

     المعف يؤدم إلى الطرد مف رحمة اهلل 29
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     المعف يؤدم إلى الكفر 30

     يؤدم إلى الحرماف مف نعمة اهلل كىدايتو المعف 31

     المعف كالشتـ يؤثر في بركة األشياء 32

     المعف يؤدم إلى تفكؾ الركابط االجتماعية 33

  الممعكف سمباالفرد شخصية عمى يؤثر المعف 34

 

    

      يؤثر عمى ىيبة الالعف كشخصيتوالمعف 35

     إلى فقداف الثقة بيف الناس  يؤدم المعف 36

المعف يؤدم إلى ضعؼ اإلنتاج كالتحصيؿ لدل   37

 الممعكف

    

      لعف كشتـ األىؿ يؤثر عمى سمكؾ األبناء 38

     النزاعات إلى يؤدم المعف أف عتقدأ 39

     يؤدم إلى التفكؾ األسرم المعف عتبرأ 40

      صاحبو سمبال المعف يعكد عؿ 41

     الالعف فسكؽ إلى يؤدم المعف   42

     األليـ العذاب إلى يؤدم المعف  43

     استخداـ المعف يفقد حؽ الشفاعة 44

     استخداـ المعف يفقد حؽ الشيادة 45

 

 



176 

 

 (4)ممحؽ رقـ

  في صكرتيا النيائيةةاالستباف  

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 استبانة  

 ة/حضرة المرشد

 .تحية طيبة كبعد

 تربكية ةظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر دراس )يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ    

 .    (شرعية

مقابؿ العبارة التي تتكافؽ مع (x) لذا نرجك منكـ التكـر بتعبئة ىذه االستبانة كذلؾ بكضع إشارة

 .كجية نظرؾ،عمما أف ىذه الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط

 

 جمال محمےد محمذ محمذ:بإعذاد انطال
 الدكتكر جمعة بركات أبك فخيدة:إشراؼ 

 

  

 المعمكمات األساسية

 ______        أنثى  ______        ذكر :            الجنس -1

فما 40______    40أقؿ مف30______      30اقؿ مف-25:         العمر-2

 ______فكؽ
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 ______قرية_____          مخيـ ______     مدينة:           مكاف السكف-3

 

 ____بكالكريكس فما فكؽ_____  دبمكـ___ أقؿ مف تكجييي:        المؤىؿ العممي-4

 

 ___ فما فكؽ10مف _____10 إلى أقؿ مف5_____  سنكات5أقؿ مف :الخبرة في العمؿ-5

 

 ___فما فكؽ2500____ش 2500-2000____ ش2000أقؿ مف :      الدخؿ الشيرم -6

 

 ____فما فكؽ8_____     8أقؿ مف-4____           4أقؿ مف :      عدد أفراد األسرة7-

  

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 استبانو

 .ة/حضرة الطالب

 .تحية طيبة كبعد

 ةظاىرة المعف في المجتمع الفمسطيني المعاصر دراس )يقـك الباحث بإجراء دراسة حكؿ       

 .    (تربكية شرعية

مقابؿ العبارة التي تتكافؽ مع (x) لذا نرجك منكـ التكـر بتعبئة ىذه االستبانو كذلؾ بكضع إشارة

 .كجية نظرؾ،عمما أف ىذه الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط

 

 جمال محمےد محمذ محمذ:  إعذاد انطانة
 الدكتكر جمعة بركات أبك فخيدة: إشراؼ

  

 

 

 :المعمكمات األساسية

 

 ______        أنثى  ______        ذكر :            الجنس -1

 

 ______قرية_____          مخيـ ______     مدينة:           مكاف السكف-2
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 ____تجارم _____أدبي _____عممي  التخصص-3

 

 ______تكجييي فما فكؽ____دكف التكجييي______أمي:  المستكل التعميمي لألب  -4

 

 ______تكجييي فما فكؽ____دكف التكجييي______ أمية: المستكل التعميمي لألـ- 5

 

 ________جيد فما فكؽ_____متكسط____ ضعيؼ: الدخؿ الشيرم لألسرة- 6

 

فما 8_____         8أقؿ مف- 4____           4أقؿ مف :      عدد أفراد األسرة-7

 ____فكؽ

 :الفػقػرات
بعد

ال
 

 أشكاؿ المعف

شدة
ؽ ب

مكاف
 

فؽ
مكا

حايد 
م

ض 
عار

م
 

معارض 

 بشدة

أستخدـ المعف لمدعاء  1

 عمى الغير بالشر

     

أستخدـ المعف في سب  2

 الديف

     

     أستخدـ المعف في سب  3
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 الذات اإلليية

أستخدـ المعف في سب  4

 المعيشة

     

أستخدـ المعف في سب   5

 القرابة

   (....األب،ألـ)

     

أستخدـ المعف في سب  6

 (الدىر)الزمف

     

أستخدـ المعف في تشبيو  7

 اآلخر بالحيكاف

     

أستخدـ المعف في سب  8

 العائمة

     

      (األسباب)دوافع المعن ** -

ألعف غيرم في حالة  9

 الغضب

     

أرتاح نفسيا عندما  10

 ألعف اآلخريف

     

     ألعف غيرم لضعؼ  11
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 اإليماف عندم

ألعف غيرم لضعؼ  12

 الحياء عندم

     

ألعف غيرم  لمتيرب مف  13

 المسؤكلية

     

ألعف غيرم لالنتقاـ  14

 لنفسي

     

ـ مساءلة لعد ألعف غيرم 15

 األىؿ

     

 أعتقد أف كسائؿ اإلعالـ  16

سبب مف أسباب تعميؽ 

 انتشار الظاىرة

     

     تكعية  اؿعدـؿ ألعف غيرم 17

ألعف غيرم مف أجؿ  18

 إثبات الذات

     

ألعف ألنو مكركث  19

 لغكم عندم

     

     ألعف غيرم لضعؼ  20
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 شخصيتي

22 

  

 

 العف مف يمعني

 

 ألعف غيرم تأسيا برفاقي

 

     

أماكن انتشار ظاىرة  البعد

 المعن

     

استخدـ المعف  في  23

 المقاىي  كاإلنترنت

     

 في المعف ألفاظ ستخدـأ 24

 البيت

     

أستخدـ المعف في مراكز  25

 العمؿ

     

أستخدـ المعف في الممعب  26

 الرياضي

     

أستخدـ المعف في كسائؿ  27

 النقؿ

     

      أستخدـ المعف  في الشارع 28

      آثار المعن   البعد

     يؤدم المعف إلى الطرد  29
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 مف رحمة اهلل

      يؤدم المعف إلى الكفر 30

إلى الحرماف  المعفيؤدم  31

 مف نعمة اهلل كىدايتو

     

 يؤدم المعف إلى تفكؾ  32

 الركابط االجتماعية

     

      عمى نفسيتي لمعفا  يؤثر 33

 عمى ىيبة  المعفيؤثر 34

 الالعف  

     

إلى فقداف  المعف يؤدم   35

 الثقة بيف الناس 

     

المعف إلى ضعؼ  يؤدم  36

النتاج كالتحصيؿ لدل 

 الممعكف

     

  يؤثر المعف عمى سمكؾ  37

 األبناء

     

 إلى التفكؾ المعفيؤدم  38

 األسرم

     

      فسكؽ إلى المعفيؤدم  39
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 الالعف

 العذاب إلى المعف يؤدم   40

 األليـ في اآلخرة

     

   يفقد المعف حؽ  41

 الشفاعة

     

      يفقد المعف حؽ الشيادة 42
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 (5)ممحق رقم 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى فقرات 

 .أداة الدراسة

الفقرات نص 

 

 أشكال المعن:المجال األول

المتكسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

 1.13060 1.7493في سب الدىر  1

 1.00341 1.7284تشبيو اآلخر بالحيكاف  2

 99899. 1.5851استخدـ المعف في سب المعيشة  3

 1.04015 1.5343في سب العائمة  4

 86079. 1.5284 المعف لمدعاء عمى الغير بالشر استخدـ 5

 84678. 1.4179استخدـ المعف في سب القرابة  6

 63323. 1.2448 اإللييةاستخدـ المعف في سب الذات  7

 59840. 1.2000استخدـ المعف في سب الديف  8

     أسباب ودوافع المعن:المجال الثاني

 1.26280 2.1582 اإلعالـكسائؿ  9

 4.26830 2.0955مكركث لغكم عندم  10

 1.22953 1.9851العف غيرم في حاؿ الغضب  11

 1.34189 1.9313لعدـ التكعية  12
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 1.27310 1.8955العف مف يمعنني  13

 1.05160 1.7343 برفاقي تأسيا 14

 1.06010 1.7343أرتاح نفسيا عند لعف اآلخريف  15

 1.20347 1.7045لعدـ مسائمة األىؿ  16

 1.04694 1.6866لالنتقاـ النفسي  17

 1.23867 1.6836لمتيرب مف المسؤكلية  18

 1.16302 1.6090مف أجؿ اثبات الذات  19

 1.07663 1.5881 اإليمافلضعؼ  20

 1.01706 1.5821لضعؼ الحياء  21

 1.08263 1.5284لضعؼ شخصيتي  22

     اماكن انتشار المعن:المجال الثالث

 1.68456 1.9761الممعب الرياضي  23

 1.34621 1.8299في الشارع  24

 1.19975 1.7731كسائؿ النقؿ  25

 1.37496 1.7463في البيت  26

 1.40437 1.7254مراكز العمؿ  27

 1.06904 1.6896المقاىي كاالنترنت  28

     آثار المعن:المجال الرابع

 4.62203 4.5373 في اآلخرة األليـالعذاب  29
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 4.62473 4.5194التفكؾ األسرم  30

 1.17352 4.1642فقداف حؽ الشفاعة  31

 1.23861 4.1403فقداف حؽ الشيادة  32

 1.24802 4.1313الحرماف مف نعمة اهلل كىدايتو  33

 1.41711 4.1254سمكؾ األبناء  34

 1.20447 4.1015فسكؽ الالعف  35

 1.22387 4.0716تفكؾ الركابط االجتماعية  36

 1.18414 4.0448 تينفسييؤثر عمى  37

 1.28312 3.9821فقداف الثقة بيف الناس  38

 1.32165 3.9582ضعؼ النتاج كالتحصيؿ لدل الممعكف  39

 1.33741 3.9582الكفر يؤدم المعف إلى  40

 1.34368 3.9463ىيبة الالعف  41

 1.70488 3.9403الطرد مف رحمة اهلل  42
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 :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم- 

 :-المصادر: أوال

النياية في غريب ،(ػق 606 ت) السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم مجد الديف أبك،ابف األثير-1

المكتبة :،بيركتمحمكد محمد الطناحيكطاىر أحمد الزاكل:تحقيؽ،الحديث واألثر

 .مج5ت،.، دـ1979/ػق1399،العممية

روح ، (ىػ1270ت) بي الفضؿ شياب الديف السيد محمكد األلكسي البغدادماأللكسي، أ -2

 .ت.دار إحياء التراث العربي،د: ،بيركتالمعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني

المحرر ، (ىػ 546ت)أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عطية األندلسي،  ألندلسيا -3

دار : ،لبنافعبد السالـ عبد الشافي محمد: تحقيؽ ،1ط، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

 .ت.دـ،1993- ىػ1413،الكتب العممية

عمي بف محمد اآلمدم أبك الحسف، دار : ، تأليؼاإلحكام في أصول األحكام  ,,اآلمدم-4

 .سيد الجميمي. د: األكلى، تحقيؽ: ، الطبعة1404- بيركت - دار الكتاب العربي : النشر

 :(ىػ256ت)البخارم،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي- 5

-ىػ1409)،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية،3، طاألدب المفرد-   أ

 . ت.،د(ـ1989

 ،اليمامة, دار ابف كثير : ،بيركتمصطفى ديب البغا. د:  تحقيؽ،3ط،صحيح البخاري-    ب

 .مج6ت،.،د1987 - 1407

 . مج4ت،.،ددار المعرفة: بيركت ،خالد عبد الرحمف العؾ: ،تحقيؽتفسير البغويالبغكم، - 6
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ىالؿ : ، تحقيؽكشاف القناع عن متن اإلقناعمنصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي،، البيكتي- 7

 .1402،دار الفكر: ،بيركتمصطفى ىالؿك مصيمحي 

: ،تحقيؽ الشيخ عبد القادر عرفات،بيركتفسير البيضاوي ت،(ىػ791ت)سعيد عبد اهلل،البيضاكم- 8

 .1416/1996،دار الفكر 

سنن البييقي   (ىػ458-384)،أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى أبك بكر البييقيالبييقي، - 9

  .مج10ت،.،د1994 – 1414 ،مكتبة دار الباز: عطا ،مكةمحمد عبد القادر : تحقيؽ، الكبرى

سنن ، (ىػ279- ىػ 209)، حمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السمميالترمذم ،  ـ- 10

 .مج5ت،.دار الكتب العممية،د:  احمد شاكر كآخريف،بيركتحتحقيؽ كشرالترمذي،

 :(ىػ728-661)أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني أبك العباس،بف تيمية ا-11

محمد , محمد عبد اهلل عمر الحمكاني : تحقيؽ،1ط ،صارم المسمول عمى شاتم الرسولال-    أ

  .مج3 دكف تاريخ،،األكلى: ، الطبعةىػ1417، دار ابف حـز: ،بيركتكبير أحمد شكدرم

عبد الرحمف بف : قيؽتح،2ط،  في التفسيركتب ورسائل وفتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية-   ب

 .ت.،دمكتبة ابف تيمية:  دار النشر،محمد بف قاسـ العاصمي النجدم

 .ىػ1406، مؤسسة قرطبة: مصر،محمد رشاد سالـ. د: حقيؽ ت،1ط،منياج السنة النبوية-   ج

إبراىيـ : قيؽتح،1ط، التعريفات،(ىػ816- ىػ 740) عمي بف محمد بف عمي،جرجانياؿ-  12

 .ىػ1405 ،دار الكتاب العربي: دار النشر: ،بيركتاألبيارم

محمد الصادؽ : قيؽتح،القرآنأحكام  ،(ػق 370 - ىػ305) أحمد بف عمي الرازم ،الجصاص-  13

 .مج5ىػ،1405، دار إحياء التراث العربي: ،بيركتقمحاكم

د المسير في عمم ،زا (ىػ597-508)عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزمبف الجكزم ،ا-14

 .مج9،المكتب اإلسالمي: بيركت ،3،طالتفسير
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المستدرك  ،(ىػ405- ىػ 321 ) الحاكـ النيسابكرمعبد اهلل أبك عبد اهلل محمد بف الحاكـ،- 15

 /ىػ1411،دار الكتب العممية: ،بيركتمصطفى عبد القادر عطا: قيؽ تح،1ط،عمى الصحيحين

 .ـ1990

صحيح بن حبان ، (ىػ354ت)ابف حباف، محمد بف حباف بف احمد ابك حاتـ التميمي البستي- 16

-1414)مؤسسة الرسالة، : شعيب األرنؤكط،بيركت: ،تحقيؽ2،طبترتيب بن بمبان

 .مج(18)،(1993

 :قيؽ تح،البخاريفتح الباري شرح صحيح  ،(ىػ852 - ىػ773)عمي حمد بف أ ابف حجر، -17  

 .مج13،ت.،ددار المعرفة:بيركت ،بف بازاز معبد العز

مسند اإلمام أحمد بن  ،(ىػ241- ىػ 164 ) الشيبانيعبد اهللأحمد بف حنبؿ أبك ابف حنبؿ، -18

 .مج6، دكف تاريخ،مؤسسة قرطبة: مصرحنبل،

سنن أبي ، (ىػ275- ىػ202 ) سميماف بف األشعث أبك داكد السجستاني األزدمأبك داكد،- 19

مكتبة :محمد ناصر الديف األلباني،الرياض: ،حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعمؽ عميو1ط ،دداو

 .ت.المعارؼ،د

 .دار الندكة الجديدة : بيركت،الكبائر،(ىػ748-673)ممحمد بف عثماف الذىب ، الذىبي-  20

 :(ىػ604-544)، فخر الديف محمد بف عمر التميمي الرازم الشافعيالرازم، -21

: ـ، الطبعة2000- ىػ 1421 ،دار الكتب العممية: ،بيركت (التفسير الكبير)مفاتيح الغيب-      أ

 .مج32دكف تاريخ،.األكلى

 .ت.،دالمكتبة العصرية: صيداأسعد محمد الطيب ،: ، تحقيؽأبي حاتمسير تف-       ب

 :(ىػ751-691)،محمد بف أبي بكر أيكب الزرعي أبك عبد اهلل، الزرعي- 22
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   عبد القادر - شعيب األرناؤكط :  تحقيؽ،14،طزاد المعاد في ىدي خير العباد -     أ

  .1986 - 1407 ،مكتبة المنار اإلسالمية- مؤسسة الرسالة : الككيت-،بيركت األرناؤكط

 ،دار المعرفة: بيركت ،محمد حامد الفقي:  تحقيؽ،2ط،إغاثة الميفان من مصائد الشيطان-    ب

1395/1975. 

-722) شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي،  الزركشي-23 

 :(ىػ772

عبد المنعـ : ككضع حكاشيو ـ، تحقيؽ كتقدم1 ،طشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي-       أ

 .ـ2002- ىػ 1423 ،دار الكتب العممية: بيركت ،خميؿ إبراىيـ

دار : محمد أبك الفضؿ إبراىيـ،بيركت: ، تحقيؽالبرىان في عموم القرآن -   ب   

  .1391المعرفة،

إعالـ الساجد بأحكاـ المساجد، تحقيؽ أبك الكفا مصطفى المراغي، المجمس األعمى -   ج     

. 26ىػ ،ص1384لمشؤكف اإلسالمية، القاىرة، 

 ط الشؤف اإلسالمية بالككيت   7 / 2المنثكر - د     

    (ػق 538 - ىػ467 )، أبك القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزميالزمخشرم،- 24

 ،عبد الرزاؽ الميدم: ، تحقيؽفي وجوه التأويل  عن حقائق التنزيل وعيون األقاويلالكشاف

 .ت.ددار إحياء التراث العربي،:بيركت

 العقل السميم إلى مزايا القرآن إرشاد،(ىػ 951ت) محمد بف محمد العمادم،دأبك السعك- 25

 .ت.،ددار إحياء التراث العربي: بيركت،(تفسير أبي السعود) الكريم

: ،القاىرة1ط،تفسير الجاللين (ىػ911ت)كزميمو بف أبي بكر  المحمي ف،عبد الرحـالسيكطي-  26

 .ت.،ددار الحديث
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: ،بيركتالدر المنثور، (ىػ911ت) عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيكطيالسيكطي، ،-27

 .مج1993،8دار الفكر 

أضواء البيان ،(ىػ1393ت)محمد األميف بف محمد بف المختار الجكني الشنقيطي ، الشنقيطي- 28

دار الفكر لمطباعة : ،بيركتمكتب البحكث كالدراسات: ،تحقيؽفي إيضاح القرآن بالقرآن

  .1995/ 1415،كالنشر

 :(ىػ1250-1173)محمد بف عمي بف محمد الشككاني ،الشككاني -29

 الحمبي  مصطفىتحقيؽ،نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار-     أ

 . 1973، دار الجيؿ: بيركت.

 .1418/1997دار الحديث،:،القاىرة3،تحقيؽ سيد إبراىيـ،طفتح القدير-     ب

جامع البيان ، (ىػ310-224)حمد بف جرير بف يزيد بف خالد الطبرم أبك جعفرـ ،الطبرم-30

 .مج1405،30،دار الفكر: ،بيركتعن تأويل آي القرآن

تار عمى الدر المختار شرح ححاشية رد الم، (ىػ 1307-1238 )أميف  محمد،عابديف بف ا-31

 .ـ2000 /1421،دار الفكر لمطباعة كالنشر: ،بيركتتنوير األبصار

 البن  حكام القرآنأ، (ىػ543-478)،أبك بكر محمد بف عبد اهلل ابف العربيابف العربي،- 32

 .مج4ت،.ددار الفكر لمطباعة كالنشر،: لبناف ،محمد عبد القادر عطا: ، تحقيؽالعربي

عون المعبود شرح سنن أبي ،محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم ، آبادمالعظيـ -33

 .ـ1995،دار الكتب العممية : ،بيركت2ط،داود

دار : بيركت،تفسير أبي السعود، (ىػ 951ت) السعكد محمد بف محمد العمادم أبكالعمادم،-  34

 .ت.،دإحياء التراث العربي
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دار : بيركت،إحياء عموم الدين، (ىػ505-450) محمد بف محمد الغزالي أبك حامدالغزالي ،- 35

 . مج4ت،.،دبيركت– االمعرفة 

، 2ط،معجم مقاييس المغة،(ىػ395ت)، الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياكأبابف فارس، - 36

 .مج6ـ،1999- ىػ 1420،دار الجيؿ: ،بيركتعبد السالـ محمد ىاركف: تحقيؽ

: بيركت، القاموس المحيط ،(ىػ817ت) آبادم  محمد بف يعقكب الفيركزالفيركز أبادم،-37

 .ت.،دمؤسسة الرسالة

جماؿ : تحقيؽ، 1ط، مرقاة المفاتيح    (ىػ1014ت)عمي بف سمطاف محمد القارم، القارم- 38

 .مج11ـ،2001- ىػ 1422 ،دار الكتب العممية: ،بيركتعيتاني

 محمد سيد: قيؽتح ،المفردات في غريب القرآن ،(ىػ502ت )  أبك القاسـ الحسيف بف محمد-39

 .ـ1992،دار المعرفة : بيركت/كيالني، لبناف

لمغني في ا، (ػق 620 - 541) عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمدابف قدامة، - 40

  .مج1،12ىػ ،ط1405، دار الفكر: ،بيركتفقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني

: ،القاىرةلجامع ألحكام القرآنا، (ػق 671ت)  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد األنصارمالقرطبي،- 41

 .مج8ت،.،ددار الشعب

دار الكتاب : ، دار النشر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليؼ. عالء الديف ,الكاساني-42

 .الثانية: ، الطبعة1982- بيركت - العربي 

: دار النشر: ، تأليؼالتسييل لعموم التنزيل محمد بف أحمد بف محمد الغرناطي ، ،الكمبي -43
 الرابعة: ـ، الطبعة1983- ىػ1403- لبناف - دار الكتاب العربي 

 

تفسير القرآن  ،(ىػ774ت )، إسماعيؿ بف عمر بف كثير أبك الفداء ابف كثير- 44

 .مج4ـ،(1981)دار المعرفة،:،بيركتالعظيم
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خالصة األثر في ،(ىػ1111ت)المحبي،محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد- 45

 . ـ2006ة،دار الكتب العممي: بيركت ،محمد حسف إسماعيؿ،تحقيؽ ،أعيان القرن الحادي عشر

: قيؽتح،صحيح مسمم ،(ىػ261- ىػ206 ) بف الحجاج أبك الحسيف القشيرم النيسابكرم،مسمـ- 46

 .مج5ت،.،ددار إحياء التراث العربي: ،بيركتالباقي محمد فؤاد عبد

لتبيان في تفسير ا  ،(ىػ815-753)  شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم،  المصرم-47

- ىػ1412 ، دار الصحابة لمتراث بطنطا:،مصرفتحي أنكر الدابمكم: تحقيؽ ،1ط،غريب القرآن

 .ـ1992

آلداب الشرعية والمنح ا (ىػ 763ت)،اإلماـ أبي عبد اهلل محمد بف مفمح المقدسي ،المقدسي-48 

 .ـ1996ىػ 1417 ،مؤسسة الرسالة:  ،بيركتعمر القياـ/ شعيب األرنؤكط : تحقيؽ،2ط  المرعية،

 :(ىػ1031ت)المناكم،اإلماـ الحافظ زيف الديف عبد الرؤكؼ المناكم- 49 

 .مج2،(ـ1988ىػ1408)مكتبة اإلماـ الشافعي،: ،الرياض3،طالتيسير بشرح الجامع الصغير-ا

 .1410،دار الفكر المعاصر: ،بيركتمحمد رضكاف الداية . د: تحقيؽ،1 ،طالتعاريف- ب

لسان  ،(ىػ711ت)  محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرممنظكر، ابف -50

 .مج15ت،.،د دار صادر:،بيركت1،طالعرب

 .دكف طبعة كتاريخ.مج 4،تفسير النسفيالنسفي،- 51

 :(ىػ 676-631)أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم النككمالنككم،- 52

 .    ىػ1392،دار إحياء التراث العربي : ،بيركت2طشرح النووي عمى صحيح مسمم،-   أ

 .(ـ1984-ىػ1404)دار الكتب العربي،: ،بيركتاألذكار- ب

السيرة (ىػ213ت)، أيكب الحميرم المعافرم أبك محمدابف ىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ- 53

 .ت.،د1411دار الجيؿ،:، تحقيؽ طو عبد الرؤكؼ سعد،بيركت1،طالنبوية
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 بمركز كاإلعدادالتحقيؽ ،2ط،لزواجر عن اقتراف الكبائرا ،ابف حجر الييثميالييثمي،  - 54

 . مج2،ـ1999- ىػ 1420،المكتبة العصرية: ،بيركتالدراسات كالبحكث بمكتبة نزار مصطفى الباز

: بيركت/القاىرة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،(ىػ807 )عمي بف أبي بكر الييثمي  الييثمي-55

 .1407 ،دار الكتاب العربي /دار الرياف لمتراث

 : المراجع:ثانيا

 .2002،دار اليازكرم العممية،1،طعمم االجتماع التربويعبد اليادم، نبيؿ، -1

 .ت.،د3، ،تربية األوالد في اإلسالمعمكاف، عبد اهلل ناصح،-2

: ، بيركت1، طنصوص المعن في القرآن وأثرىا عمى األحكام الشرعيةالكبيسي،عمر شاكر، -3

 .ـ1423/2003مؤسسة الرياف،

  ,2ط,مكتبة الرشيد,الرياض,اإلسالـ كبناء المجتمع اإلسالمي, حسف عبد الغني,ابكغده-4

 .14ص,ـ2006-ق1427

ت، .،دار المعارف، القاهرة، د4مقدمة في التربية،ط: محمود,سلطان -5  

 .116ص

معاهد التربية اإلسالمية، دار الفكر العربي، القاهرة، : سعيد إسماعيل علي-6   

 .202م، ص1986

 :رسائؿ الماجستير: ثالثا

: ، رسالة ماجستير، فمسطيف"دراسة قرآنية"المعن والممعونون الزيات، محمكد محمد عمي، -1

 . ـ2008النجاح، 

من اإلساءة المفظية ضد االطفال من قبل الوالدين في محافظة الكرك المصرم،عامر نايؿ،- 2

 .ـ2000مؤتو،:،رسالة ماجستير،األردف(دراسة مسحية)وعالقتيا ببعض المتغيرات الديموغرافية

 .اليندم،عاطؼ،الممعكنكف في القرآف دراسة قرآنية-3
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 .ابراىيـ،مجد السيد،الممعكنكف كالممعكنات مف الرجاؿ كالنساء-4

 :مكاقع االنترنت

1- bdo2000.maktoobblog.com/.../ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :                               الفيارس الفنّية 
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 .فيرس اآليات القرآنية: أكال

 .فيرس األحاديث النبكية: ثانيا

 فيرس الجداكؿ:                             ثالثا

 فيرس المالحؽ:                             رابعا

 فيرس المحتكيات:                             خامسا
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 :فيرس اآليات القرآنية

 رقم  اسم السورة  االيو  الرقم
 االيو

 الصفحة

 22 14   البقرة              ې  ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى    1

 18 34   البقرة      ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    2

   88   البقرة        ەئ ائ ائ ىى ې ې   3

 54 89   البقرة   ٱ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  پ     4

 19+14 159   البقرة       ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    5

  ەئ  ائ  ائ  ى   ىې  ې  ې      ې     6
      ۇئ  وئ  وئ  ەئ

+56+16+14 161   البقرة     

58+63 

 44+21 61   آؿ عمراف             ىۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  ې     7

 58+1  46   النساء،        ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ     8

 23 93   النساء      ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ   9

  18 118     النساء     ہ  ھ    ھ  ھ  ہہ  ہ   10

 19 155   النساء      ٱ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  پ     11

 20 160   النساء        ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ې    12

 62 33   المائدة       چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ     13

  ڇ  چچ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چ   14

     ڇ  
 19 60   المائدة 

 20 64   المائدة           ەئ   ائ  ائ  ى  ىى  ې  ې  ې  ې   15

 20 78   المائدة      ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     16
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 20 79   المائدة        ڎچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   17

 37+5  108   األنعاـ      ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ     18

 9 18   األعراؼ        ڱ  ڱ  ں  ڱڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   19

 24 44   األعراؼ      ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ  پ  پ  پ     20

 36 12       التكبة                                    ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    21

 7 30   التكبة        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    22

 61 53   التكبة        ېے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ې   23

 22 68   التكبة      ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    24

 61 73   التكبة      ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     25

 60 74   التكبة      ڤ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    26

 22 77   التكبة    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        27

44+25+21+4 18   ىكد               ەئ  ەئائ  ائ  ى    ىې   ې  ې     28

+54+60 

 11 44   ىكد          ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   29

 23 60   ىكد         ۋ  ۅ    ۋې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ   30

 23 99   ىكد      ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   31

 58+18 35   الحجر   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ    32

 19 61    ء  اإلسرا     ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ     33

 62 4   النكر       ڑ  ڑ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ      34
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الر

 قـ

الص المرجع طرؼ الحديث

 فحة

+6 1/20البخارم  " سباب المسمـ فسكؽ كقتالو كفر" 1

67 
 يىٍمعىفي  ككيؼى : قالكا". كالديو الرجؿي  يىٍمعىف أف الكبائر أكبر مف إف" 2

 كيسيبُّ  أباه، فيسبَّ  الرجؿ أبا الرجؿي  يىسيبُّ : "قاؿ! كالديو؟ الرجؿي 

 "  أمو فيسب أمَّو

 6 5/2228البخارم

 8 1/367مسمـ "قاتؿ اهلل الييكد اتخذكا قبكر انبيائيـ مساجد " 3

 8 1/376مسمـ " لعف اهلل الييكد كالنصارل اتخذكا قبكر انبيائيـ مساجد" 4

ـٍ " 5 مىٍيكي ٍدؽً  عى ٍدؽى  فىًإفَّ  ًبالصِّ فَّ  اٍلًبرِّ  ًإلىى يىٍيًدم الصِّ  ًإلىى يىٍيًدم اٍلًبرَّ  كىاً 

نَّةً  ا اٍلجى مى ؿي  يىزىاؿي  كى رَّل يىٍصديؽي  الرَّجي يىتىحى ٍدؽى  كى تَّى الصِّ  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حى

ـٍ  ًصدِّيقنا المَّوً  يَّاكي كرً  ًإلىى يىٍيًدم اٍلكىًذبى  فىًإفَّ  كىاٍلكىًذبى  كىاً  فَّ  اٍلفيجي  كىاً 

كرى  ا النَّارً  ًإلىى يىٍيًدم اٍلفيجي مى ؿي  يىزىاؿي  كى رَّل يىٍكًذبي  الرَّجي يىتىحى  اٍلكىًذبى  كى

تَّى   "كىذَّابنا المَّوً  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حى

 21 4/2013مسمـ

... يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو محرما بينكـ" 6

" 

 24 4/1994مسمـ

ـٍ مىٍسًجدنا" 7 ذيكا قيبيكرى أىٍنًبيىاًئًي ارىل ، اتَّخى  26 1/446البخارم "لىعىفى المَّوي اٍليىييكدى كىالنَّصى

اًت " 8 لىعىفى المَّوي اٍلكىاًشمىاًت كىاٍلميكتىًشمىاًت كالنامصات كىاٍلميتىنىمِّصى

ٍمؽى المَّوً  ٍسًف اٍلميغىيِّرىاًت خى اًت ًلٍمحي  " كىاٍلميتىفىمِّجى

 27 3/1678مسمـ

+28 2216/ 5البخارم "لعف اهلل الكاصمة كالمستكصمة كالكاشمة كالمستكشمة " 9
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45   
+28 3/1218مسمـ "لعف آكؿ الربا كمككمو كشاىديو ككاتبو " 10

47 
اٍلكىاًشمىةى ، كىاٍلميٍستىٍكًشمىةى ، - صمى اهلل عميو كسمـ - لىعىفى النًَّبىُّ " 11

كىٍسًب اٍلبىًغىِّ ،  ًف اٍلكىٍمًب ، كى ٍف ثىمى نىيىى عى ميكًكمىوي ، كى بىا كى كىآًكؿى الرِّ

ًريفى  كِّ لىعىفى اٍلميصى  "كى

 29 2/2045البخارم

ٍبؿى  "  12 يىٍسًرؽي اٍلحى ةى فىتيٍقطىعي يىديهي ، كى لىعىفى المَّوي السَّاًرؽى ، يىٍسًرؽي اٍلبىٍيضى

 "فىتيٍقطىعي يىديهي 

ك 3/1314مسمـ

 6/2493البخارم

29+

57    
46  

مىى كيؿِّ بىٍطفو عيقيكلىوي ثيَـّ - صمى اهلل عميو كسمـ-كىتىبى النًَّبىُّ " 13 عى

ؿو ميٍسًمـو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًو » كىتىبى  ٍكلىى رىجي أىنَّوي الى يىًحؿُّ ًلميٍسًمـو أىٍف يىتىكىالىى مى

ٍف فىعىؿى ذىًلؾى . « ًحيفىًتًو مى  "ثيَـّ أيٍخًبٍرتي أىنَّوي لىعىفى ًفى صى

 31 2/1146مسمـ

لىعىفى المَّوي " 14 لىعىفى المَّوي مىٍف ذىبىحى ًلغىٍيًر المًَّو كى ٍف لىعىفى كىاًلدىهي كى لىعىفى المَّوي مى

نىارى األىٍرضً  يَّرى مى لىعىفى المَّوي مىٍف غى  "مىٍف آكىل ميٍحًدثنا كى

 31 3/1567مسمـ

سىمىوي " 15 +32 3/1617مسمـ "لىعىفى المَّوي الًَّذل كى

52 
مَّؿى لىوي " 16  33 360أبك داككد  "لىعىفى المَّوي اٍلميحٌؿ  كىاٍلميحى

اًبي تىسيبُّكا الى "   17 ـٍ  أىفَّ  فىمىكٍ  أىٍصحى دىكي دو  ًمٍثؿ أىٍنفىؽى  أىحى  ميدَّ  بىمىغى  مىا ذىىىبنا أيحي

ًدًىـٍ    "نىًصيفىوي  كىالى  أىحى

ك 7/21البخارم

 4/1968مسمـ

 38 

ٍمكىاتى  تىسيبُّكا الى " 18 َى ٍكا قىدٍ  فىًإنَّييـٍ  اأٍل ا ًإلىى أىٍفضى  41 3/258البخارم  "قىدَّميكا مى

ـي  ، الدٍَّىري  أىنىا : قىاؿ المَّوى  فىًإفَّ  ، الدٍَّىرى  تىسيبُّكا الى " 19 يَّا َى  41 2/496احمد ًلي كىالمَّيىاًلي اأٍل
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دِّديىىا  "  ميميكؾو  بىٍعدى  ًبميميكؾو  كىآًتي ، كىأيٍبًمييىا أيجى

يحي " 20 ٍكحً  ًمفٍ  الرِّ تىٍأًتي تىٍأًتي تىعىالىى المَّوً  رى ًة،كى  فىًإذىا ًباٍلعىذىابً  ًبالرٍَّحمى

ميكا ، تىسيبُّكىىا فىالى  رىأىٍيتيميكىىا سى ٍيرىىىا المَّوى  كى  ًمفٍ  ًبالمَّوً  كىاٍستىًعيذيكا ، خى

 " شىرِّىىا

ك 5/329ابكداككد

 4/285الحاكـ

42 

ك 74 البخارم "  ال يككف المؤمف لعَّانان " 21

 4/371الترمذم

43 

+43 4/2005مسمـ "  ال ينبغي لصديؽ أف يككف لٌعانان " 22

67 

 ."إفَّ المعَّانيف ال يككنكف شيداء كال شفعاء يكـ القيامة" 23

 

 44 4/2006مسمـ

 44 4/2005مسمـ "ال تصاحبنا ناقةه عمييا لعنة" 24

نَّو مىف لعف شيئان ليس لو بأىؿ " 25 رة، كا  ال تمعنيا فإٌنيا مأمكرة ميسخَّ

  "رجعت عميو

ك 734ابك داككد

كبف 4/350الترمذم

 13/56حباف

44 

  "لعفي المؤمًف كقتًمو" 26

 

1كمسمـ2264:5البخارم

/103 

8+

44  

59+
67 

/1كمسمـ1284البخارم " إفَّ مف الكبائر أف يمعفى الرجؿ كالديو" 27

92 

45 

ثَّؿ بالحيكاف" 28  46 5/2100البخارم " لعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف مى
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لعف النبي صمى اهلل عميو كسمـ المتشٌبييف مف الرجاؿ بالنساء، " 29

  " كالمتشٌبيات مف النساء بالرجاؿ

 46 5885/البخارم

لعف اهلل مف ذبح لغير اهلل، كلعف اهلل مف آكل ميٍحًدثان، كلعف اهلل " 30

 "  مف لعف كالديو، كلعف اهلل مف غيَّر منار األرض

 47 3/1567مسمـ

 51 4/2352البخارم  "إذا زنت أمةي أحدكـ فميجمدىا الحد كال ييثرِّب" 31

إذا دعا الرجؿ امرأتىو إلى فراشو فأبىٍت، فبات غضباف عمييا، " 32

 "لعنتيا المالئكة حتى تصبح

2كمسمـ3/1182البخارم

/1059 

52 

الميَـّ أنا بشره فأم المسمميف لعنتو أك سببتو فاجعؿ لو زكاةن " 33

 "  كأجران 

 54 4/2007مسمـ

 56 1/275البخارم  "كرسكلو اهلل يحب فإنو تمعنو ال" 34

 60 6/2521البخارم  "النار في كالمقتكؿ فالقاتؿ بسيفييما المسمماف التقا إذا" 35

 66 2/1080مسمـ "الكلد لمفراش كلمعاىر الحجر " 36

كابف 4/350الترمذم  " ليس المؤمف بالٌطٌعاف، كال اٌلمعاف، كال الفاحش، كال البذمء" 37

حباف 

 1/57كالحاكـ1/421

 67 

+44 1/103مسمـ " ال ينبغي لصٌديؽ أف يككف لٌعانان " 38

68 

 68 4/2006مسمـ )“ال يككف اٌلمٌعانكف شفعاء، كال شيداء يكـ القيامة" 39

 68 888ابك داككد " ال تالعنكا بمعنة اهلل، كال بغضبو، كال بالنار" 40
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