
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات اإلسالمية والفكر للبحوث  لة جم 
 التخصصية

م.8201 يناير   ،كانون الثان   ،1عددال ،  4جمللدا    
 

 

(THE HOLY QURAN AND ITS ROLE IN THE TREATMENT OF CONTEMPORARY 

SOCIAL DISEASES) 

 القرآن الكرمي ودوره يف عالج األمراض االجتماعية املعاصرة
 

 د/ سعيد بن انصر آل مقبل

 واألنظمة كلية الشريعة   /جامعة الطائف 

 اململكة العربية السعودية 

SSAAMM66@GMAIL.COM 

 

 
 
 
 
 
 

 م2018 - هـ 1439
    

e-ISSN: 2289-9065 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 155 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 

Received 22/9/2017 

Received in revised form711 //2017 
Accepted 5/12/2017 

Available online 15/1/2018 

 
Keywords: 

Insert keywords for your paper 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The greatest purpose of downloading the Quran is to take people out of the 

darkness to the light, and may ponder over its Verses and then out of that method 

of governing human life in all affairs, and the Quran came to this true approach 

that preserves the society of sensory and moral diseases 

In this research: (The Holy Quran and its Role in Treatment of Contemporary 

Social Diseases)   

It will be clear to us how the Quran has surrounded the society with an 

insurmountable fence of safety for those who took it and walked on its approach, 

and it also shows the methods and methods indicated by the Holy Quran in the 

treatment of the diseases of the societies as a whole and in this proof of the 

validity of the Quran for all times and places   

: Search according to the following plan 

Introduction  

First  Research: The Holy Quran Method in prevention of contemporary social                            

diseases. It has three requirements 

First requirement: prevention of heart diseases  

Second requirement : Prevention of crime, cruelty and drugs 

Third requirement :Prevention of prohibited transactions and usury (Riba) 

Second Research: The Method of the Holy Quran in the recitation of the social                                

diseases and the prevention and warning of them. It  

   included the following two requirements : 

First requirement: Warnings of worldly punishments 

Second requirement: Warning of hereafter punishments. 

Third Research: The Holy Quran Method in Treatment of Social Illnesses in the                             

Light of the Holy Quran. It included the following four   

  requirements:    
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First requirement : Opening hope way by repentance and exhortation 

 

 

 

Second requirement :  Call to Allah with wisdom and Promotion of Virtue and                                     

Prevention of Vice 

Third requirement: Treatment by education and good example in Society 

Fourth requirement: Treatment by Establishing Legitimate Borders 
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 امللخص

احلمد هلل رب العاملني الذي شرع لنا ديناً قومياً وهداان صراطًا مستقيماً وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة فله احلمد 
أما  أواًل وآخراً وظاهراً وابطنًا وسراً وعالنيًة ، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

 بعد
وليدبروا آايته مث اخلروج من ذلك مبنهج  فإن املقصد األعظم من إنزال القرآن إخراج الناس من الظلمات النور،  

حيكم احلياة البشرية يف مجيع شئوهنا ، ولقد جاء القرآن هبذا املنهج القومي الذي حيفظ اجملتمع من األمراض احلسية 
 واملعنوية

 ودوره يف عالج األمراض االجتماعية املعاصرة()القرآن الكرمي  هذا البحث:  ويف
 -أيضا-سيتبني لنا كيف أن القرآن أحاط اجملتمع بسياج منيع من األمان ملن أخذ به وسار على هنجه، ويتضح 

اجملتمعات قاطبة، ويف هذا إثبات لصالحية القرآن  الطرق واألساليب اليت دّل عليها القرآن الكرمي يف عالج أمراض  
 اخلطة التالية:، ويتضح هذا من خالل عناوين البحث يف  ومكان، ففيه هداية وجناة وسعادة الثقلني مجيعالكل زمان  

 املقدمة
 املبحث األول : منهج القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعية املعاصرة.

 وفيه ثالثة مطالب  :
 املطلب األول : الوقاية من أمراض القلوب .

 . الثان : الوقاية من اجلرائم والفواحش واملخدرات  املطلب  
 املطلب الثالث : الوقاية من املعامالت احملرمة والراب .

 املبحث الثان : منهج القرآن الكرمي يف تقبيح األمراض االجتماعية والتنفري والتحذير منها  .
 ومشل املطلبني التاليني:

 وية .املطلب األول: التحذير من العقوابت الدني
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 املطلب الثان: التحذير من العقوابت األخروية.
 منهج القرآن الكرمي يف عالج األمراض االجتماعية املعاصرة . املبحث الثالث :

 
 

 ومشل أربعة مطالب :
 املطلب األول :  فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .

 ابملعروف والنهي عن املنكر .املطلب الثان : الدعوة إىل هللا ابحلكمة واألمر  
 املطلب الثالث : العالج ابلرتبية والقدوة احلسنة يف اجملتمع .

 املطلب الرابع : العالج إبقامة احلدود الشرعية .
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 مقدمة
 

  ، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة ،احلمد هلل رب العاملني الذي شرع لنا ديناً قومياً وهداان صراطاً مستقيماً 
بن عبدهللا  فله احلمد أواًل وآخرًا وظاهرًا وابطنًا وسرًا وعالنيًة، والصالة والسالم على عبده ورسوله حممد 

 :  أما بعد وعلى آله وصحبه وسلم 
 :يقول عز وجل ،النورإىل  الناس من الظلمات  فإن املقصد األعظم من إنزال القرآن إخراج  

اِط الْعَ }  ََل ِِصَ
ِ
ْم ا ِ ْذِن َرِّبِ

ِ
ََل النُّوِر ِِب

ِ
لَُماِت ا لَْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ

ِ
وا  ر  ب   وليدّ    ،[1إبراهيم:] {زِيِز الَْحِميدِ الر ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ا

لَْيَك ُمبَاَرٌك  }عاىل: قال ت هناؤو آايته مث اخلروج من ذلك مبنهج حيكم احلياة البشرية يف مجيع ش
ِ
ِكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ا

بَُّروا أ ََيتِِه َوِلَيتََذكََّر ُأولُو اْْلَلَْباِب   [29: ص]{  ِلَيدَّ

وهو حبل هللا املتني والذكر    ،فمن ابتغى اهلدى يف غريه أضله هللا   ،فكالم هللا عز وجل يهدي لليت هي أقوم
من قال به صدق ومن عمل   ، احلكيم والصراط املستقيم، وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تنتهي عجائبه

 ،إىل صراط مستقيم ي  به أ جر، ومن حكم به عدل ومن دعا إليه ه د  
َِِّت ِِهَ َأْقَوُم وَ }  :يقول هللا تعاىل نَّ َهَذا الُْقْرأ َن ََيِْدي لِل

ِ
اِلَحاِت َأنَّ لَُهْم َأْجًرا َكِبرًياا يَن يَْعَملُوَن الصَّ ِ ُ الُْمْؤِمِننَي اَّلَّ {   يُبَِّشِ

ولقد جاء القرآن ابملنهج القومي الذي حيفظ اجملتمع من األمراض احلسية واملعنوية، ومن  ، [ 9: اإلسراء]
ملال، وإيضاح السب ل اليت الرتكيز على حفظ الضرورات اخلمس: الدين والنفس والعرض والعقل وا ذلك 

فظ هبا، وسد كل الطرق اليت تفضي إىل انتهاك تلك الضرورات أو انتقاص شيء منها. ففي حفظها   ُت 
 ورعايتها حفظ للمجتمع وصيانته من األمراض والفساد واخلراب والفوضى .

اد، وهذا من أنفع  فالقرآن الكرمي جّلى لنا طرق وقاية اجملتمع من الوقوع فيما فيه نقص أو ضرر أو فس 
كما    ،الوسائل للسالمة من املكاره؛ ألن التخلص من الضرر بعد الوقوع فيه أصعب على العبد واجملتمع

 وضح السب ل اليت يتخلص هبا اجملتمع من األمراض االجتماعية والفساد، وكيفية عالج املرض إذا وقع . 
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 جتماعية املعاصرة()القرآن الكرمي ودوره يف عالج األمراض اال ويف هذا البحث:
 

سيتبني لنا كيف أن القرآن أحاط اجملتمع بسياج منيع من األمان ملن أخذ به وسار على هنجه، بل إن  
م من مغبة  اً هلمنهج األنبياء عليهم الصالة والسالم يف دعوة أقوامهم وقاية هلم من عذاب هللا تعاىل وُتذير 

الطرق واألساليب اليت دّل عليها القرآن الكرمي يف عالج   -أيضا-العصيان والكفر ابهلل . ويتضح 
اجملتمعات قاطبة، ويف هذا إثبات لصالحية القرآن لكل زمان ومكان، ففيه هداية وجناة وسعادة   أمراض 

 . الثقلني مجيعاً 
اليت تقرب وتطور عالقة  املختلفة واملتعددة شبكات التواصل االجتماعياإلنرتنت و وجند يف هذا العصر 

وينكشف العامل   ،تبادل العلوم واملعارفيتم من خالهلا اإلنسان ابإلنسان وتفتح الثقافات على بعضها و 
حدود املكان وختطت اختالف اللغات، تلك الوسائل جتاوزت فقد  ،يف صفحة واحدة إليه نظركأمنا ي  

وتشري إحصاءات عام  ،ولكل واحدة منها خصائصها ومميزاهتا واليت يشرتك فيها مئات املاليني من البشر
م أن واحدًا من كل سبعة أشخاص من إمجايل سكان العامل يستخدمون وسائل التواصل 2012

    (1)  االجتماعي.
وال شك أن هلا من الفوائد واالجيابيات الكثري على املستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي واإلعالمي،  

كثرياً من    ما يزاحمهلا من السلبيات وعليها من املالحظات  اإلغراق يف استخدامها جيعل  ومع ذلك فإن
،  هدر الوقت التفكك االجتماعي، و : مثلأمراض اجتماعية،  مما حيوهلا إىليف اجملتمع،  وال م س ّلم ات  القيم

وتعطيل حقوق املسلمني  ،وإاثرة املشاكل األسرية والزوجية ،نشر األفكار اهلدامة والشائعات واألكاذيبو 
 ، وأخرى مالية وأخالقية وفكرية وغريها.حواجز بني األبناء واآلابءما وّلدته من  ومنها    ،بعضهم على بعض

 :  وأهدافه  أمهية املوضوع
 منها :  ،تكمن أمهية املوضوع يف أمور عدة

 كثرة اآلايت اليت تتحدث عن هذا املوضوع .  .1

 

 . 31االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية صانظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل ( (1
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 إىل حفظ اجملتمعات ووقايتها .  دعا قرآن الكرميأن ال .2
 

صلى هللا عليه  ضرورة البعد عن كل ما فيه ريبة كما جاء يف حديث النعمان بن بشري عن الرسول  .3
   (2) قال " ... أال وإن لكل ملك محى أال إن محى هللا يف أرضه حمارمه " وسلم

 جاء بسّد الذرائع املفضية إىل ما فيه ضرر.  قرآن الكرميأن ال .4
 جناة للعبد وحفظ للمجتمع.  عصية  م بتعاد عن سلوك الطرق املؤدية إىلبيان أن اال .5
العقوابت لنفس واألهل والرعية واجملتمع من العقوابت الدنيوية ومن  لوقاية    ات الشرعيةواجبلالقيام اب .6

 . األخروية
 .  وإهالك اجملتمع  نسانالكشف عن مسالك الشيطان يف إغواء اإل .7
 اليت  واألمراض حبلوله الناجعة لألزمات والكوارث  اإلسالم وعامليته للعامل  ةجتلية عظم .8

 وأنه صاحل لكل زمان ومكان .  يف أي حني، تتعرض هلا اجملتمعات 
 .  والعالجي ألمراض اجملتمع املعاصرةإيضاح منهج القرآن الوقائي  .9

 خطة البحث
 وخامتة . ،مقدمة ، وثالثة مباحثتشمل خطة البحث على  

 املقدمة •
 املعاصرة.  القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعية  منهج األول :  بحثامل

 وُتت هذا املبحث عدة مطالب  :
 الوقاية من أمراض القلوب .  األول :  طلبامل
 . الفواحش واملخدرات  و   اجلرائم  الوقاية من  الثاين :  طلبامل
 والراب .  ،الوقاية من املعامالت احملرمة  الثالث :  طلبامل

 الكرمي يف تقبيح األمراض االجتماعية، والتنفري والتحذير منها  .  منهج القرآن  املبحث الثاين :

 

( كتاب املساقاة،   1219/ 3(، ومسلم يف صحيحه )52(، كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، رقم )20/ 1( أخرجه البخاري يف صحيحه )(2
 . (107ابب أخذ احلالل وترك الشبهات ، رقم) 
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 ومشل املطلبني التاليني:
 التحذير من العقوابت الدنيوية .  املطلب األول:
 التحذير من العقوابت األخروية.  املطلب الثاين:

 املعاصرة .عالج األمراض االجتماعية  منهج القرآن الكرمي يف   :  لثالثا  بحثامل
 ومشل أربعة مطالب :  

 فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .   األول :  طلبامل
 .  الدعوة إىل هللا ابحلكمة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر  املطلب الثاين :

 العالج ابلرتبية، والقدوة احلسنة يف اجملتمع .  املطلب الثالث :
 العالج إبقامة احلدود الشرعية .  املطلب الرابع :

ْلي منهج القرآن يف عالج مجيع األمراض االجتماعية املعاصرة .اخلامتة :  •  وفيها أهم النتائج والتوصيات اليت جت 
 املراجع .  •
 الفهرس .   •

 .املعاصرة  منهج القرآن الكرمي يف الوقاية من األمراض االجتماعيةاملبحث األول:  
ابلنهي عن الوقوع يف  ؛أو معنوي ،أو مرض حسي ،جند أن القرآن الكرمي سّد الطرق املفضية إىل كل حمرم

يتوصل  قال ابن القيم: ملا كانت املقاصد ال    حىت ال يؤدي به إىل مواقعته وارتكابه.   ؛واالقرتاب منه  ،أسبابه
إليها إال أبسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسباهبا اتبعة هلا معتربة هبا، فوسائل احملرمات واملعاصي  
يف كراهتها واملنع منها حبسب إفضائها إىل غاايهتا وارتباطاهتا هبا، ووسائل الطاعات والقرابت يف حمبتها  

اتبعة للمقصود، وكالمها مقصود، لكنه مقصود  واإلذن فيها حبسب إفضائها إىل غايتها؛ فوسيلة املقصود
 وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه   د الغاايت، وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعاىل شيئاً صْ ق  
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 1, 2018           

 
 163 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

  
أن يقرب محاه، ولو أابح الوسائل والذرائع املفضية إليه   له ومنعاً  لتحرميه وتثبيتاً  حيرمها ومينع منها ُتقيقاً 

 (3)  نقضا للتحرمي، وإغراء للنفوس به، وحكمته تعاىل وعلمه أيىب ذلك كل اإلابء.ذلك  لكان 
 املطلب األول : الوقاية من أمراض القلوب .

فكلها ُتت عبوديته وقهره، وتكتسب منه   ،وإذا فسد فسدت  ،ك اجلوارح إذا صلح صلحتالقلب مل  
: " أال وإن يف اجلسد مضغة: إذا ، قال الرسول(4)االستقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو حيله 

 (5)صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب "
كثرية وقرابت جليلة، فعن أيب هريرة، قال: قال وبه تتحقق عبادات   -جل وعال–والقلب حمل نظر الرب 

. ولذا اهتم  (6): »إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم«رسول هللا
ابإلميان متحصناً ابلقرآن فال يؤثر فيه شبهة وال شهوة   القرآن الكرمي بسالمة القلب وطهارته؛ ليبقى مطمئناً 

ع ث ون    ي  ْوم    خت ْز ن    و ال  }:  قال تعاىل   ،   [89  -  87:  الشعراء{ ]س ل يم    ب ق ْلب    اّلَل    أ ت ى  م نْ   إ اَل (  88)  ب  ن ون    و ال    م ال    ي  ن ْف ع    ال    ي  ْوم  (  87)  ي  ب ْ
قال ابن القيم فالقلب السليم: هو الذى سلم من أن يكون لغري هللا فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت 

 (7)  .وخشية ورجاء. وخلص عمله هلل تعاىل: إرادة وحمبة وتوكال وإانبة وإخبااتً عبوديته هلل 
نقص بسببها  يو  ،ضمحليفيضعف هبا اإلميان ورمبا  ؛وهناك من األمراض الكثرية اليت تفتك ابلقلب

ذهب، وأخطرها وأشدها فتكاً مرض الشرك والشك والبدع فبها يفسد قلب املرء ويضيع  يالتوحيد ورمبا  
ُبوَن }  :يف اآلخرة قال تعاىل أن حيجب ران على قلبه فيستحقدينه وي   ْم َما ََكنُوا يَْكس ِ ّلََكَّ بَْل َراَن عَََل قُلُوِّبِ

ْم يَْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُونَ 14) ِ ُْم َعْن َرِّبِ َّنَّ
ِ
.[15 ، 14:املطففني]{ ( ّلََكَّ ا  

 

 

 

 . (108/ 3ني )إعالم املوقعني عن رب العاملابن القيم ، ( (3
 . (5/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )ابن القيم،  ( انظر: (4
( كتاب املساقاة،   1219/ 3(، ومسلم يف صحيحه )52(، كتاب اإلميان، ابب فضل من استربأ لدينه، رقم )20/ 1( أخرجه البخاري يف صحيحه )(5

 (107ابب أخذ احلالل وترك الشبهات ، رقم) 
 ( 34( كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب ُترمي ظلم املسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم)1987/ 4أخرجه مسلم يف صحيحه )(  (6
 (7/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) ابن القيم، ( انظر:(7
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االجتماعي دعوة إىل االحنراف الفكري والعقدي، ففي دراسة  وحيصل يف اإلنرتنت وشبكات التواصل 
ميدانية للمجتمع السعودي تبني أن هناك اشرتاكات ملواقع دينية غري إسالمية وإن كانت بنسب قليلة إال 

شى تناميها، وقد جاءت تلك املواقع على النحو التايل: %يهودية،  0‚10% نصرانية، و0‚29أنه ُي 
َودَّ َكثرٌِي ِمْن َأْهِل الِْكتَاِب لَْو }وصدق هللا:  (8) % الالدينية. 0‚12هندوسية، و% 0‚12% بوذية، و0‚06و

َ لَُهُم الَْحقُّ  ميَاِنُُكْ ُكفَّاًرا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأنُْفِسِهْم ِمْن بَْعِد َما تََبنيَّ
ِ
 [ 109: البقرة]{ يَُردُّونَُُكْ ِمْن بَْعِد ا

كان مرتعًا لكل مرض، فال ذنب أعظم من   وتلبس ابلشرك والبدع يف القلباالحنراف العقدي إذا حّل و 
ويشيعه بني الناس وال  ،وجياهر بذلك يف اجملتمع وال يبايل ،وينتهك احلرمات  ،الشرك فيتجرأ على احلدود

( َولَْم نَُك نُْطِعُم 43 الُْمَصلِِنَي )قَالُوا لَْم نَُك ِمنَ يكرتث، كما صور لنا القرآن الكرمي هذه الصورة بقوله تعاىل: }

ينِ 45( َوُكنَّا ََنُوُض َمَع الَْخائِِضنَي )44الِْمْسِكنَي ) ُب ِبَيْوِم اِلِ  [46 -  43: املدثر]{ ( َوُكنَّا نَُكِذِ
مث يتناقله الناس فيعّم   فإذا استحكم املرض يف القلب ظهر على اجلوارح فيسري إىل غريه من أفراد اجملتمع

}َوََل تَْقُف َما لَيَْس ََلَ ِبِه ِعْْلٌ  ولذا قرن هللا بني القلب واجلوارح يف كثري من اآلايت قال تعاىل: ،جملتمع قاطبةا

ئُوًَل{ ْمَع َوالَْبََصَ َوالُْفَؤاَد ُُكُّ ُأولَئَِك ََكَن َعْنُه َمس ْ نَّ السَّ
ِ
 .  [36]اإلسراء:  ا

  ؛ بنا نتأمل دعاء إبراهيم عليه السالم أبن يباعده وبنيه عن الشركبه قلو    وحىت نعلم كيف حنفظ ديننا مطمئنةً 
بَْراِهمُي َرِبِ اْجَعْل َهَذا الَْبََلَ أ ِمنًا َواْجنُْبِِن َوبَِِنَّ َأْن  فال يراه وال يسمعه وال يقرتب منه يقول تعاىل ذكره:

ِ
ْذ قَاَل ا

ِ
}َوا

نّ ب ه  قال اب، [٣٥إبراهيم: ] نَْعُبَد اْْلَْصنَاَم{ َنبته الشر، فأان أج  ْنبا وج  ن  ْبته الشّر فأان أ ْجن  ب ه ج  ن جرير: يقال منه: ج 
جتنيبا، وأجنبته ذلك فأان أ ْجن به إجنااب، ...ومعىن ذلك: أبعْدن وبيّن من عبادة األصنام . ...، عن جماهد  

(9) ه صنما بعد دعوته.  قال: فاستجاب هللا إلبراهيم دعوته يف ولده ، قال: فلم يعبد أحد من ولد
 

 
 

 

 ( فرداً .9891البحث ) ، وعدد عينة253انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (8
 (17/   17( ابن جرير الطربي، جامع البيان  ) (9
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وأثىن هللا على جمتنيب عبادة الطاغوت املنيبني هلل، وبني أن هلم البشرى، وهي ما يسرهم عند رهبم يف قوله  

ْ ِعَباِد {  تعاىل: ى فَبَِّشِ ِ لَُهُم الْبُّْشَ ََل اَّللَّ
ِ
اغُوَت َأْن يَْعُبُدوَها َوَأََنبُوا ا يَن اْجتَنَُبوا الطَّ ِ  وأمر اجتناب   (10) .[١٧الزمر:  ]}َواَّلَّ

ِِِه َوُأِحلَّْت   األواثن قال تعاىل: ِ فَهَُو َخرْيٌ ََلُ ِعْنَد َرب ْم ُحُرَماِت اَّللَّ َلَّ َما يُْتََل عَلَْيُُكْ فَاْجتَنُِبوا الِرِْجَس }َذَِلَ َوَمْن يَُعِظِ
ِ
 لَُُكُ اْْلَنَْعاُم ا

وِر{   . [٣٠احلج: ]ِمَن اْْلَْوََثِن َواْجتَنُِبوا قَْوَل الزُّ

فبجلوسك  ،وال تقعد معهم ،وإذا خاض اخلائضون واستهزأ املستهزئون وجحد اجلاحدون فاعتزل جمالسهم
ََتَْزُأ   ، قال تعاىل:مثلهم يف خمالفة أمر هللا   تكونمعهم   ِ يُْكَفُر ِّبَا َويُس ْ ْعُُتْ أ ََيِت اَّللَّ َذا ََسِ

ِ
َل عَلَْيُُكْ ِِف الِْكتَاِب َأْن ا }َوقَْد نَزَّ

 َ نَّ اَّللَّ
ِ
ًذا ِمثْلُهُْم ا

ِ
نَُُّكْ ا

ِ
يًعا{ِّبَا فَََل تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُوُضوا ِِف َحِديٍث غرَْيِِه ا َ ََجِ النساء:  ]  َجاِمُع الُْمنَاِفِقنَي َوالََْكِفرِيَن ِِف ََجََّنَّ

ت ن ا يف   ُي  وض ون   اَلذ ين   ر أ ْيت   و إ ذ ا }  [ ، وقال:١٤٠ ي  َنك   و إ َما  غ رْي ه   ح د يث   يف   ُي  وض وا  ح ىَت  ع ن ْه مْ  ف أ ْعر ضْ  آاي    ب  ْعد   ت  ْقع دْ   ف ال   الَشْيط ان   ي  ْنس 
 [  ٦٨األنعام: ]{ الظَال م ني   اْلق ْوم   م ع   الذّ ْكر ى

ه البقاء ُتت إمام واحد يف اإلمامة الكربى واالجتماع عليه،  ود  ه وحد  أحكام  به ام ق  ومما حيفظ الدين وت   
بتليت به  فما ا ف الكلمة،يالجتماع القلوب وأتل وذلك سدا لذريعة التفرق واالختالف والتنازع، وطلباً 

من   اجملتمع   ظ  فْ قال ابن القيم: ح  اجملتمعات اليوم من ضياع أحكام الدين إال بسبب التفرق واالختالف، 
ما أقاموا   -وإن ظلموا أو جاروا -الفساد واختالل األمن: هنيه عن قتال األمراء واخلروج على األئمة 

لذريعة الفساد العظيم والشر الكثري بقتاهلم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتاهلم واخلروج   الصالة، سداً 
 (11) عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه.

كثرة  مع  تطبيق أحكامه  قل و  ،ضعف متسكها بدينهاالذي وجند يف هذا العصر حال األمة اإلسالمية  
ِِنَاُت  قال تعاىل: ، وذلك بسبب التفرق واالختالف ،البدع قُوا َواْختَلَُفوا ِمْن بَْعِد َما َجاَءُُهُ الَْبي يَن تََفرَّ ِ }َوََل تَُكونُوا ََكَّلَّ

ميَاِنُُكْ فَذُ 105َعِظمٌي )َوُأولَئَِك لَهُْم عََذاٌب  
ِ
ْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَْعَد ا يَن اْسَودَّ ِ ا اَّلَّ وقُوا الَْعَذاَب ( يَْوَم تَبْيَضُّ ُوُجوٌه َوتَْسَودُّ ُوُجوٌه فَأَمَّ

 [ ١٠٦ –  ١٠٥آل عمران: ]ِبَما ُكْنُُتْ تَْكُفُروَن{ 

 

 

 (255/ 5أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن )انظر: ( (10
 . (126/ 3( ابن القيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني )(11
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-وحنو هذا يف القرآن أمر هللا  "قوله:    -رضي هللا عنهما-بسنده عن ابن عباس    يف تفسريها  ابن جرير  أورد

وأخربهم إمنا هلك من كان قبلهم ابملراء  ،املؤمنني ابجلماعة فنهاهم عن االختالف والفرقة -جل ثناؤه
 (12) ."واخلصومات يف دين هللا

تَِقميًا    :وقال تعاىل اِطي ُمس ْ اُُكْ ِبِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{}َوَأنَّ َهَذا ِِصَ َق ِبُُكْ َعْن َسِبيِِلِ َذِلُُكْ َوصَّ ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ َِّبُعوُه َوََل تَت األنعام:  ]  فَات

- قال : )خط لنا رسول هللا    -رضي هللا عنه-بسنده عن ابن مسعود    -رمحه هللا-.  ذكر ابن جرير  [١٥٣
ا، فقال : هذا سبيل هللا، مث خط عن ميني ذلك اخلط وعن مشاله خطوطًا،  يوًما خط    -صلى هللا عليه وسلم

َِّبُعوُه   فقال : هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، مث قرأ هذه اآلية :  تَِقميًا فَات اِطي ُمس ْ }َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

َق ِبُُكْ َعْن َسِبيِِلِ َذِلُُكْ  ُبَل فَتََفرَّ َِّبُعوا الس ُّ اُُكْ ِبِه لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{ َوََل تَت ( 13)  (َوصَّ
 

اِبرِيَن  وقد هنى هللا عز وجل عن التنازع، فقال عز وجل: َ َمَع الصَّ نَّ اَّللَّ
ِ
وا ا }َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب ِرحُيُُكْ َواْصِِبُ

ُسوَل ِمْن بَْعِد  تعاىل: ، وتوعد سبحانه الذين ُيرجون عن سبيل املؤمنني، فقال[ ٤٦األنفال: ]{  }َوَمْن يَُشاِقِق الرَّ

َ َوَساَءْت مَ  ِ َما تََوَلَّ َونُْصِِلِ ََجََّنَّ َِّبْع غرَْيَ َسِبيِل الُْمْؤِمِننَي نَُوَِلِ َ ََلُ الُْهَدى َويَت  .[١١٥النساء:  ] ِصرًيا {َما تََبنيَّ

لنتعرف على االرتباط بني  ،اجملتمعات فتمرضهاولعلنا نقتصر على بعض أمراض القلوب اليت تسري إىل 
قال ابن   ابملسلمني عمل القلب وظهوره على اجلوارح ومن مث  انتشاره يف اجملتمع، ومن ذلك سوء الظن

ْْثٌ{  حجر: قال تعاىل:
ِ
ِنِ ا نَّ بَْعَض الظَّ

ِ
ِنِ ا يَن أ َمنُوا اْجتَنُِبوا َكثرًِيا ِمَن الظَّ ِ َا اَّلَّ على   ر ّ ش  م ب  ك  ومن ح    ،[١٢احلجرات:  ]}ََيَأَيُّ

غريه مبجرد الظن محله الشيطان على احتقاره وعدم القيام حبقوقه والتوان يف إكرامه، وإطالة اللسان يف  
: إن الشيطان ليجري من ابن  ...ملن أبصره يكلم زوجته صفية عرضه وكل هذه مهلكات. وقد »قال: 

فأشفق عليهما فحرسهما وعلى أمته  (14) قلوبكما شيئا«آدم جمرى الدم، وإن خشيت أن يقذف يف 
 حىت ال يتساهل العامل الورع يف أحواله ظنا منه أنه ال يظن به إال اخلري  ؛ فعلمهم طريق االحرتاز من التهمة

 

 . (93/ 7)ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (12
 سنن  وضعيف (، وصححه األلبان يف صحيح2454برقم ) (635/ 4)سننه  والرتمذي يف(،4142برقم ) (155/ 4) أخرجه أمحد يف مسنده ((13

 . الرتمذي
 أنه   بيان   ( ، ابب24، رقم)(4/1712)  (، ابب هل ُيرج املعتكف حلاجة ، ومسلم يف صحيحه2035)  رقم  (49/  3)  أخرجه البخاري يف صحيحه  ((14

 به. السوء ظن ليدفع فالنة هذه يقول أن  له حمرما أو زوجته وكانت ابمرأة خاليا رئي ملن يستحب
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ة عظيمة؛ إذ أورع الناس وأتقاهم وأعلمهم ال بد له من منقص ومبغض، فتعني منه بنفسه، وهي زلَ  إعجاابً 

عن هتمة األعداء واألشرار فإهنم ال يظنون ابلناس كلهم إال الشر، وكل من رأيته سيئ الظن ابلناس    االحرتاز
 ؤمن يطلب املعاذير لسالمة ابطنه، طالبا إلظهار معايبهم فاعلم أن ذلك خلبث ابطنه وسوء طويته، فإن امل

 (15) يها تنبيه على ابقيها. واملنافق يطلب العيوب خلبث ابطنه، فهذه بعض مداخل الشيطان إىل القلب وف
قال: »إاّيكم والظّن ، فإّن الظّن أكذب احلديث، وال  أّن رسول هللا  -رضي هللا عنه -وعن أيب هريرة

(16)  ُتّسسوا وال جتّسسوا ، وال تنافسوا وال ُتاسدوا، وال تباغضوا، وال تدابروا وكونوا عباد هللا إخواان« (
    

االجتماعية املتعلقة ابلقلوب واليت أشار هلا احلديث السابق داء احلسد ولذا كان مما يستعاذ ومن األمراض 
ِ َما َخلََق )1}قُْل َأُعوُذ ِبَرِبِ الَْفلَِق ) قال تعاىل: ابهلل منه َذا َوقََب )2( ِمْن َشِ

ِ
ِ غَاِسٍق ا ِ النَّفَّاََثِت ِِف 3( َوِمْن َشِ ( َوِمْن َشِ

َذا َحَسَد {( وَ 4الُْعقَِد )
ِ
ِ َحاِسٍد ا فاحلسد معول هدم لألمم ومنبع الشرور العظيمة ومفتاح ، [٥ –  ١الفلق: ]ِمْن َشِ

العواقب الوخيمة للمجتمعات.  قال معاوية رضي هللا عنه: كّل الناس أقدر على رضاه إاّل حاسد نعمة  
 فإنّه ال يرضيه إاّل زواهلا، ولذلك قيل:

 ( 17) من عاداك عن حسد   ها ... إاّل عداوة  ت  ات   إم  ى ج  رْ قد ت    كّل العداوات  
 ومجيع أمراض القلوب هلا أتثري على اجملتمع يف تفككه وخرابه وتدن مستوى أخالق أفراده.

 . املطلب الثاين : الوقاية من اجلرائم والفواحش واملخدرات  
  ، وانتهاك احملرمات  ،وسفك الدماء املعصومة ،من أخطر أمراض اجملتمعات االعتداء على األرواح الربيئة

 وفساد العقول ابملخدرات واخلمور .  ،وارتكاب الزان ،والوقوع يف الفواحش
 
 

 

 . (143/ 1( الزواجر عن اقرتاف الكبائر )(15
 (1985/ 4) ، ومسلم يف صحيحه ابب ال ُيطب على خطبة أخيه حىت ينكح أو يدع  (،5143رقم)  (19/ 7) أخرجه البخاري يف صحيحه( (16
 .ابب ُترمي الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش وحنوها  (،28رقم)
 (189/ 3إحياء علوم الدين )الغزايل، ( (17
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ولعل بداية الكثري من تلك اجلرائم ال تأثر مبا ي ْطر ح وي عرض يف مواقع اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، 

يف دراسة أن سبب ارتياد مواقع اجلرمية املنظمة إمنا هو فضول فتهّون فعل اجلرمية وتعلم كيف ارتكاهبا، و 
 % تعرضوا ملنظمات تنشر أفكار ومبادئ متطرفة 9,23ويف دراسة أخرى أن نسبة   (18) %. 7,44بنسبة 

َ ََكَن ِبُُكْ    :يقول  تعاىل. وهللا  (19)ودعوات ختريب وقتل نَّ اَّللَّ
ِ
قال القرطيب:   [ ،  ٢٩النساء:  ]  َرِحميًا {}َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ ا

. مث لفظها يتناول أن يقتل الناس بعضاً  بعض   أن يقتل   يوأمجع أهل التأويل على أن املراد هبذه اآلية النه
الرجل نفسه بقصد منه للقتل يف احلرص على الدنيا وطلب املال أبن حيمل نفسه على الغرر املؤدي إىل 

 (20)  يف حال ضجر أو غضب، فهذا كله يتناول النهي. َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ {}   التلف. وحيتمل أن يقال:
،   (21)مسلوالً   ى السيف  اط  ع  ت   ومن حرص الشارع على األنفس املعصومة هني الرسول صلى هللا عليه وسلم أن ي   

 وما ذاك إال أنه ذريعة إىل اإلصابة مبكروه، أو ينزغ الشيطان يف يده فيقع احملذور ويقرب منه. 
َُّه َمْن قَتََل نَْفًسا   ، قال تعاىل:وقاتل النفس املعصومة كأمنا قتل مجيع الناس  ائِيَل َأن ْْسَ

ِ
}ِمْن َأْجِل َذَِلَ َكتَبْنَا عَََل بَِِن ا

يًعا{ِبغرَْيِ نَْفٍس َأْو فََسا ََّما قَتََل النَّاَس ََجِ ، وقد تناولت الصحف العربية واألجنبية حوادث  [٣٢املائدة:  ]  ٍد ِِف اْْلَْرِض فَََكَن
 ( 22)  عاماً. 25-14انتحار لبعض مستخدمي الفيسبوك من الشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

قال ابن عاشور: وعناية اإلسالم بتحرمي   ، الزان :ومن األمراض املهلكة اليت فتكت بكثري من اجملتمعات  
بغري متزوجة وهو خلل عظيم يف اجملتمع،   ألن فيه إضاعة النسب وتعريض النسل لإلمهال إن كان الزان   الزان

وألن فيه إفساد النساء على أزواجهن واألبكار على أوليائهن، وألن فيه تعريض املرأة إىل اإلمهال إبعراض  
 مئنة إلضاعة   وطالق زوجها إايها، وملا ينشأ عن الغرية من اهلرج والتقاتل، ...فالزان الناس عن تزوجها، 

 

 ( فرداً .9891، وعدد عينة البحث )221انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (18
،  ونتائج حبث: نوال قيسي، جرائم اإلنرتنت 88انظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل  االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص ( (19

 ( مستخدم 1055املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت، حيث كانت العينة )
 (156/  5)  ، اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ( (20
مسلوال.  السيف يتعاطى أن  النهي يف ( ، ابب2163رقم) (464/ 4) يف سننه (  والرتمذي2588، رقم)( 231/ 4) داود يف سننه أبو أخرجه( (21

 وصححه األلبان .
 .  76انظر: مجال السويدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص( (22
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وتوسال. ومن أتمل ونظر جزم مبا  بتغليظ التحرمي قصداً  األنساب ومظنة للتقاتل والتهارج فكان جديراً 

اته، ولكن العقالء من املفاسد ولو كان املتأمل ممن يفعله يف اجلاهلية فقبحه اثبت لذ يشتمل عليه الزان
(23)  متفاوتون يف إدراكه ويف مقدار إدراكه، فلما أيقظهم التحرمي مل يبق للناس عذر.

 

وحيرص أعداء اإلسالم على ُتقق تلك املفاسد عن طريق شبكات التواصل االجتماعي ومواقع اإلنرتنت  
( موقع، وبنسبة  70000املواقع اإلابحية ب   ) بنشر الرذيلة وُتسينها، وإشاعة الفاحشة وهتوينها، فيقدر عدد  

( مليون شخص تصفحوا املواقع اإلابحية  9600000% من مستخدمي اإلنرتنت البالغ عددهم )15
% من مرتكيب اجلرائم اجلنسية يف السعودية كان هلم اهتمام  53,7م . وبنسبة1998يف شهر أبريل عام 

ومنهج القرآن النهي عن القرب من تلك  (24)  املواقع اإلابحية.ابألفالم اجلنسية ووجهت هلم دعوات من 
 [ ١٥١األنعام: ] }َوََل تَْقَربُوا الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمْْنَا َوَما بََطَن{  املواقع حىت ال يقع يف أوحاهلا قال تعاىل:

صيانة لألنساب، وتطهريا   قال الشنقيطي: كذلك حافظ القرآن العظيم على أنساب الناس، فمنع الزان 
َُّه ََكَن فَاِحَشًة َوَساَء  :للفرش من التقذير؛ لئال تتقذر فرش اجملتمع، وختتلط أنسابه؛ ولذا قال ن

ِ
ََن ا }َوََل تَْقَربُوا الِزِ

(25)  .[٣٢اإلسراء: ]َسِبيًَل{ 
 

طرق املفضية إىل ذلك فأمر  م يف الفواحش وارتكاب الزان سّد الوحىت ال يقع اجملتمع يف محأة الرذيلة والتقحّ 
َ َخِبرٌي ِبَما  :بغض البصر قال تعاىل نَّ اَّللَّ

ِ
ْم َذَِلَ َأْزََك لَُهْم ا َفُظوا فُُروََجُ وا ِمْن َأبَْصاِرُِهْ َوحَيْ ( 30يَْصنَُعوَن )  }قُْل لِلُْمْؤِمِننَي يَُغضُّ

َلَّ َما َظَهَر ِمْْنَا{َوقُْل لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن َأبَْصارِِهنَّ 
ِ
نَّ َوََل يُْبِديَن ِزينَََتُنَّ ا َفْظَن فُُروََجُ }َوََل  تعاىل: اآلية، إىل أن قال  َوحَيْ

} ِفنَي ِمْن ِزينََِتِنَّ فمنعهن من الضرب ابألرجل وإن كان  قال ابن القيم:  [  ٣١  –  ٣٠النور:  ]  يَْْضِبَْن ِبأَْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَْلَ َما َُيْ
إىل مسع الرجال صوت اخللخال فيثري ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن.    نفسه لئال يكون سبباً جائزا يف 

 كما هنى املرأة إذا خرجت إىل املسجد أن تتطيب أو تصيب خبورا، وذلك ألنه ذريعة إىل ميل الرجال 

 

 (90/ 15التحرير والتنوير )ابن عاشور، ( (23
و انظر: نتائج حبث: جرائم اإلنرتنت  ( فرداً .9891، وعدد عينة البحث )221انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (24

 املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت. 
 .(181/ 2العذب النمري )حممد األمني الشنقيطي، ( (25
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خترج تفلة، وأن ال   وتشوفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورهتا وإبداء حماسنها تدعو إليها؛ فأمرها أن 

تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن ال تسّبح يف الصالة إذا انهبا شيء، بل تصفق ببطن كفها على 
للذريعة ومحاية عن املفسدة. وهنى املرأة أن تسافر بغري حمرم، وما ذلك إال أن  ظهر األخرى كل ذلك سداً 

 هبا. سفرها بغري حمرم قد يكون ذريعة إىل الطمع فيها والفجور 
لذريعة الزان؛ كالنكاح بال ويل؛ وُترمي نكاح    من النكاح الذي يرتاضى به الزوجان سداً   وأبطل الشارع أنواعاً 

التحليل الذي ال رغبة للنفس فيه يف إمساك املرأة واختاذها زوجة بل له وطر فيما يقضيه مبنزلة الزان يف 
فإذا تدبرت حكمة الشريعة وأتملتها حق التأمل رأيت ُترمي هذه األنواع   ...احلقيقة وإن اختلفت الصورة،  

 ( 26)ع، هي من حماسن الشريعة وكماهلا. من ابب سد الذرائ
ََّما الَْخْمُر َوالَْميِِْسُ  :وحرم اإلسالم اخلمر لتأثريها على العقل مناط التكليف فقال تعاىل ن

ِ
يَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّلَّ }ََيَأَيُّ

ْيَطاِن فَاْجتَنُِبوُه لََعلَُُّكْ تُفْ  ِل الش َّ قال الشنقيطي: فاخلمر أم اخلبائث،    [٩٠املائدة:  ]ِلُحوَن {  َواْْلَنَْصاُب َواْْلَْزََلُم ِرْجٌس ِمْن ََعَ
صلى هللا    -وحملافظة دين اإلسالم على العقول حرم كل ما يضر ابلعقل، فحرم شرب اخلمر، وأوجب النيب  

كما هنى عن التداوي ابخلمر وإن كانت مصلحة التداوي راجحة على    (27) .احلد يف شرهبا -عليه وسلم 
لذريعة قرابهنا واقتنائها وحمبة النفوس هلا، فحسم عليها املادة حىت يف تناوهلا على   مالبستها، سداً مفسدة 

(28)  وجه التداوي، وهذا من أبلغ سد الذرائع.
 

صداقات النشغال من  املخدرات من أسر وفرقت من جمتمع وقطعت من صالت ومزقت شتتتوكم 
  وقدراته ه وأهله وعمله، ورمبا أقعدته مبرض وعطلت مجيع مقوماته  ع نفس املتعاطي مبا أمهه وأشغل ابله، فيضيّ 

ُُكْ  : على اجملتمع، قال تعاىلاّلً فكان ك   ْيَطاُن َأْن يُوِقَع بَيْنَُُكُ الَْعَداَوَة َوالَْبْغَضاَء ِِف الَْخْمِر َوالَْميِِْسِ َويَُصدَّ ََّما يُرِيُد الش َّ ن
ِ
َعْن }ا

ِ َوَعِن   ََلِة فَهَْل َأنُُْتْ ُمنََْتُوَن{ِذْكِر اَّللَّ قال ابن جرير: إمنا يريد لكم الشيطان شرب اخلمر واملياسرة  ،  [٩١املائدة:  ]  الصَّ
 ابلقداح، وحيسن ذلك لكم، إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء يف شربكم اخلمر ومياسرتكم  

 

 . (123 -3/110ابن القيم ، إعالم املوقعني عن رب العاملني ): ( بتصرف(26
 .(181/ 2( حممد األمني الشنقيطي، العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري )(27
 .(121-120/ 3عن رب العاملني ) ابن القيم ، إعالم املوقعني( (28
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ت أمركم بعد أتليف هللا بينكم ابإلميان،  ابلقداح، ليعادي بعضكم بعضا، ويبغض بعضكم إىل بعض، فيشت

 وقد ذكرت الدراسة أن هناك مواقع متخصصة لتجارة املخدرات وكيفية   (29) ومجعه بينكم أبخوة اإلسالم.
% مت تعرضهم للدعوات من املواقع اخلاصة بتجارة املخدرات  2,9تعاطيها وتروجيها وصناعتها، وأن نسبة 

 .(30) والرتويج هلا 
 الثالث : الوقاية من املعامالت احملرمة والراب .املطلب  

املال قوام احلياة وكثري من األمراض االجتماعية تقع بسبب املعامالت املالية كالراب الذي شدد القرآن الكرمي 
على ُترميه ملا له من أضرار أخالقية؛ في كسب صاحبه البخل والشح، وغريها، انهيك عن التضخم 

املسلمني بني أيدي خصومهم، ابإلضافة إىل أضراره االجتماعية فيسبب العداوة االقتصادي، ووضع مال 
  ،والبغضاء بني األفراد واجلماعات من تفكك وطبقية وحمو التكافل واملساعدة وحيدث التقاطع والفتنة

السيما يف عصر سهل التعامل به وببعض البيوع املنهي عنها عرب اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي،  
ابإلضافة إىل ُتويل األرصدة وغسيل األموال حيث يقدر املتخصصون املبالغ اليت يتم تنظيفها يف العامل 

( مليار  600( أربعمائة مليار دوالر، ومن املتوقع أن ينفق األمريكيون ما يزيد على)400سنواًي حبوايل )
بُّ ُُكَّ َكفَّاٍر  : قال هللا عز وجل .(31) دوالر سنواًي يف أندية القمار ُ ََل حُيِ َدقَاِت َواَّللَّ َِب َويُْرِِب الصَّ ُ الِرِ }يَْمَحُق اَّللَّ

عدم الفالح ويوقع إىل  ؤدي ، والتعامل ابلراب يدّل على ضعف الّتقوى أو عدمها، وهذا ي[٢٧٦البقرة: ]َأثِمٍي{
يَن أ َمنُ  :يف خسارة الدنيا واآلخرة، قال هللا تعاىل ِ َا اَّلَّ َ لََعلَُُّكْ تُْفِلُحوَن }ََيَأَيُّ َُّقوا اَّللَّ َِب َأْضَعافًا ُمَضاَعَفًة َوات وا ََل تَأُُْكُوا الِرِ

 .   [ ١٣٠آل عمران:  ]{
 

 

 .(565/ 10)ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (29
، حيث كانت العينة ، وجرائم اإلنرتنت املوجهة ضد مستخدمي اإلنرتنت77انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ((30

 . مستخدم(1055)
ارات نظراً أن ( فرداً . وقد تتزايد هذه امللي 9891، وعدد عينة البحث )73-69انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (31
% منها أقرت أهنا حققت مكاسب من استخدام هذه التقنيات . انظر: مجال سند السويدي 90% من الشركات تستخدم التقنيات االجتماعية، وحنو 70

 . 77، وسائل التواصل  االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص
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َبا نََكَ  :قال تعاىلمن اجلرائم املالية اليت تفتك ابجملتمع السرقة و  اِرقَُة فَاْقَطُعوا َأيِْدََيَُما َجَزاًء ِبَما َكس َ اِرُق َوالسَّ ًَل  }َوالسَّ

ُ َعزِيٌز َحِكمٌي{  ِ َواَّللَّ وتسبب الفوضى من ابألل ختحلقوق و اضيع تألموال و ادر هتفالسرقة    [ ، ٣٨املائدة: ]ِمَن اَّللَّ
 التهم واملنازعات مما  ُتصل و  والطمأنينة االستقرار فينعدم ؛تسرب هاجس اخلوف ألفرادهفي يف اجملتمع؛

 قال  كما حرم الشارع احلكيم أكل أموال اآلخرين أبي طريقة حمرمة وابطلة،  يؤدي إىل التقاطع والتهاجر،
قال الواحدي: أي: ال أيكل بعضكم مال بعض ابلباطل،   [ ،  ١٨٨البقرة:  ]}َوََل تَأُُْكُوا َأْمَوالَُُكْ بَيْنَُُكْ ِِبلَْباِطِل{  تعاىل:

 الرجل هبا مال أخيه املسلم.قال ابن عباس: يعين: ابليمني الباطلة والكاذبة يقطع 
ب واخليانة والسرقة،  صواألكل ابلباطل على وجهني: أحدمها: أن يكون على جهة الظلم، من حنو الغ

 (32)  والثان: على جهة اهلزء واللعب، كالذي يؤخذ يف  القمار واملالهي وحنو ذلك.
 االجتماعية والتنفري والتحذير منها  .املبحث الثاين : منهج القرآن الكرمي يف تقبيح األمراض  

الدين اإلسالمي مل أيمر البشرية بشيء إال وفيه مصلحتها وسعادهتا، يف الدنيا واآلخرة، ومل ينهها عن شيء إال فيه 
شقاوهتا وخسارهتا يف الدنيا واآلخرة ولقد بّغض القرآن الكرمي األمراض االجتماعية وقبحها؛ لتشمئز وتنفر منها النفوس 

وترفضها القلوب احلية حبيث يبغضها الفرد وأيابها، وهذا من أساليب القرآن الكرمي يف تقريب املفاهيم ليعيها  ،لسويةا
 مما يدعوه إىل االنقياد إىل أمر هللا وحكمه .  ،املخاطب ويفهما

 املطلب األول: التحذير من العقوابت الدنيوية .
ه حمارابً  تعامل باملماعية ويقبحها، ومثال ذلك: الراب فجعل جند أن القرآن الكرمي حيذر من األمراض االجت

ْن ُكْنُُتْ ُمْؤِمِننَي ) ، قال هللا عز وجل: هلل ورسوله
ِ
َِب ا َ َوَذُروا َما بَِقَي ِمَن الِرِ َُّقوا اَّللَّ يَن أ َمنُوا ات ِ َا اَّلَّ ْن لَْم 278}ََيَأَيُّ

ِ
( فَا

ْن تُبُُْتْ فَلَُُكْ ُرُءوُس َأْمَواِلُُكْ ََل تَْظِلُموَن َوََل تُْظلَُموَن{تَْفَعلُوا فَأَْذنُوا ِِبَْرٍب ِمَن 
ِ
ِ َوَرُسوَِلِ َوا ، وآكل   [٢٧٩ –  ٢٧٨: البقرة]اَّللَّ

، وقال:  (آكل الراب، وموكله، وكاتبه، وشاهديه   رسول    لعن)قال:    عن جابر  الراب ي وقع صاحبه يف اللعنة،
 (33)  .(هم سواء)

 

 (289/ 1) الوسيط الواحدي، التفسري( (32
/  3) ، وابن ماجه يف سننه(4/10) ، وبنحوه أمحد يف مسندهابب لعن آكل الراب ومؤكله (106رقم) (1219/ 3) يف صحيحهأخرجه مسلم ( (33

  .( 9334رقم ) (340/ 8) الكربى ( ، والنسائي يف السنن2277رقم ) (381
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 كما أن فيه مشاهبة ألعداء هللا اليهود يف خ لق مشني،  الراب سبباً يف حرمان آكله من الطيبات،وقد يكون 

ِ َكثرِيً  قال هللا تعاىل: ُِهْ َعْن َسِبيِل اَّللَّ َباٍت ُأِحلَّْت لَُهْم َوِبَصِدِ ْم َطيِِ ْمنَا عَلَْْيِ يَن َهاُدوا َحرَّ ِ َِب ( َوَأْخِذُِهُ الرِِ 160ا )}فَِبُظْْلٍ ِمَن اَّلَّ

هِْم َأْمَواَل النَّاِس ِِبلَْباِطِل َوَأْعتَْدََن ِللََْكِفرِيَن ِمْْنُْم عََذاًِب َأِلميًا{  [١٦١ –  ١٦٠النساء:]َوقَْد َُّنُوا َعْنُه َوَأُْكِ

الوقوع يف أعراض   االجتماعية اليت قد ُتصل عن طريق شبكات التواصل االجتماعي: ومن األمراض
يَن أ َمنُوا اْجتَنُِبوا َكثرًِيا ِمَن  : قال تعاىل، املسلمني والنيل منهم وغيبتهم، فقبح القرآن الغيبة غاية التقبيح  ِ َا اَّلَّ }ََيَأَيُّ

ْْثٌ َوََل ََتَسَّ 
ِ
ِنِ ا نَّ بَْعَض الظَّ

ِ
ِنِ ا َُّقوا االظَّ بُّ َأَحُدُُكْ َأْن يَأُُْكَ لَْحَم َأِخيِه َمْيتًا فََكرِْهُتُموُه َوات َ ُسوا َوََل يَْغتَْب بَْعُضُُكْ بَْعًضا َأحُيِ نَّ اَّللَّ

ِ
َ ا َّللَّ

اٌب َرِحمٌي { قال ابن جرير: يقول تعاىل ذكره للمؤمنني أحيب أحدكم أيها القوم أن أيكل  [، ١٢احلجرات: ]تَوَّ
ه بعد مماته ميتا، فإن مل ُتبوا ذلك وكرهتموه، ألن هللا حرم ذلك عليكم، فكذلك ال ُتبوا أن تغتابوه حلم أخي

 ( 34) يف حياته، فاكرهوا غيبته حيا، كما كرهتم حلمه ميتا، فإن هللا حرم غيبته حيا، كما حرم أكل حلمه ميتا.
أكلت عرض أخيك فأكلت حلمه،  قال الشنقيطي: مث بني لإلنسان خبث عرض أخيه وقال له: كأنك إن  

ووقعت يف عرضه كأنك أكلته ميتا بعد أن أننت، وصار فيه الدود، وصرت تبتلع حلمه، وهذا غاية التقبيح  
 (35) من الوقوع يف أعراض الناس، والكالم فيهم ابلغيبة. 

تمعات، ومن اإلسالم ينهاان عن اإلسراف والتبذير الذي صار يف هذا الزمان مسة لبعض اجملأيضاً نرى أن  و 
}َوأ ِت َذا الُْقْرََب َحقَُّه َوالِْمْسِكنَي  :نواع الذم فيجعلهم إخوة للشياطني قالأهنا جند القرآن يذم املبذرين أببشع 

ْر تَْبِذيًرا ) ِبيِل َوََل تَُبِذِ ْيَطاُن لِ 26َوابَْن السَّ َياِطنِي َوََكَن الش َّ ْخَواَن الش َّ
ِ
ِريَن ََكنُوا ا نَّ الُْمَبِذِ

ِ
ِِِه َكُفوًرا {( ا  [٢٧  –  ٢٦اإلسراء: ]َرب

ألَن الشيطان ال يدعو إال إىل كلّ  خصلة ذميمة، فيدعو اإلنسان إىل البخل واإلمساك،  قال السعدي:
 وأقسطها وميدح عليه، كما يف   فإذا عصاه دعاه إىل اإلسراف والتبذير. وهللا تعاىل إمنا أيمر أبعدل األمور

 
 
 

 

  (308/ 22) ابن جرير الطربي، جامع البيان ( (34
 .(541/ 2) التفسري يف الشنقيطي جمالس النمري منحممد األمني الشنقيطي، العذب ( (35
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وا َوََكَن بنَْيَ َذَِلَ قََواًما{ :قوله عن عباد الرمحن األبرار َذا َأنَْفُقوا لَْم يُِْسِفُوا َولَْم يَْقُُتُ
ِ
يَن ا ِ ومن  (36) . [67]الفرقان: }َواَّلَّ

بُّ الُْمِْسِِفنَي{ أعظم الزواجر نفي  حمبة هللا للمسرفني واملبذرين: قال تعاىل: َُّه ََل حُيِ ن
ِ
  .[141]األنعام:}ا

 املطلب الثاين: التحذير من العقوابت األخروية.
الراب ابجملنون الذي ال   بنّي القرآن الكرمي العقوبة األخروية ألمراض اجملتمع ونّفر منها، فنجد أنه شَبه آكل 

ي يَتََخبَُّطُه   :ويتصرف ببالدة وبالهة بقوله تعاىل  ئاً،حيسن من األمور شي ِ َلَّ مََكَ يَُقوُم اَّلَّ
ِ
َِب ََل يَُقوُموَن ا يَن يَأُُْكُوَن الِرِ ِ }اَّلَّ

} ْيَطاُن ِمَن الَْمِسِ  [٢٧٥البقرة: ]الش َّ

مم اجلاحدة والعاصية واملسرفة التاركة ألمر هللا املعرضة عن  أن يبني لنا سننه يف إهالك األ  القرآنومن منهج  
}فّلَُُكا َأَخْذََن ِبَذنِْبِه فَِمْْنُْم   قال تعاىل: عندما ُتل هبم األمراض االجتماعية واألدواء اجملتمعية، حكم هللا وشرعه

ُ ِلَيْظِلَمهُْم َولَِكْن  َمْن َأْرَسلْنَا عَلَْيِه َحاِصًبا َوِمْْنُْم َمْن َأَخَذتُْه   ْيَحُة َوِمْْنُْم َمْن َخَسْفنَا ِبِه اْْلَْرَض َوِمْْنُْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما ََكَن اَّللَّ ََكنُوا الصَّ

( 167الُْمْخَرِجنَي )  }قَالُوا لَِِئْ لَْم تَنْتَِه ََيلُوُط لَتَُكونَنَّ ِمنَ   :، وقال تعاىل عن قوم لوط[  ٤٠العنكبوت:  ]  َأنُْفَسهُْم يَْظِلُموَن{

ِّنِ ِلَعَمِلُُكْ ِمَن الْقَاِلنَي )
ِ
ا يَْعَملُوَن )168قَاَل ا ِِن َوَأْهِِل ِممَّ ْينَاُه َوَأْهَِلُ َأَْجَِعنَي )169( َرِبِ َنِِ وًزا ِِف الْغَاِبرِيَن 170( فَنَجَّ َلَّ ََعُ

ِ
( ا

ْرََن اْْل َخرِيَن )171) ْم َمَطًرا فََساَء َمَطُر الُْمْنَذِريَن )( َوَأْمَطْرََن عَ 172( ُْثَّ َدمَّ ُُهْ ُمْؤِمِننَي {173لَْْيِ نَّ ِِف َذَِلَ َْل يًَة َوَما ََكَن َأْكََثُ
ِ
 ( ا

 [ ١٧٤ –  ١٦٧الشعراء: ]

ومن األمراض املعاصرة: االنتحار وما ذاك إال بسبب ضعف اإلميان ابلقضاء والقدر واليوم اآلخر وهللا    
َ ََكَن ِبُُكْ َرِحميًا{  سبحانه يقول: نَّ اَّللَّ

ِ
 [ ٢٩النساء: ]}َوََل تَْقتُلُوا َأنُْفَسُُكْ ا

 خالداً   فيه  يرتدى  جهنم  انر  يف  فهو  نفسه،  فقتل  جبل من ت  ر َدى  من: قال    النيب  عن  ،  هريرة    أيب  وعن
  أبدا، فيها خملداً  خالداً  جهنم انر يف يتحساه يده يف فسمه نفسه، فقتل مسا ُتسى ومن أبدا، فيها خملداً 
 (37)  أبدا . فيها خملداً  خالداً   جهنم  انر يف بطنه يف هبا  جيأ  يده يف فحديدته حبديدة، نفسه قتل ومن

اآلخرة احلسرة والندامة، ولقد ذكر لنا القرآن الكرمي حسرة وندامة مضيعي أوقاهتم  ومن أعظم العقوابت يف  
 }َولَْو   فيما ال ينفع بل يف ابطل وإعراض عن احلق، فيتمنون الرجوع إىل الدنيا ليستغلوا أوقاهتم قال تعاىل:

 

 

 .(456:  ص) الرمحن الكرمي  السعدي، تيسري( (36
 (103/ 1) ، ومسلم يف صحيحهابب شرب السم والدواء به ومبا ُياف منه واخلبيث (،5779) ( ، رقم139/ 7) أخرجه البخاري يف صحيحه ((37
 نفسه.  اإلنسان  قتل ُترمي  غلظ ، ابب  (175رقم)
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ْذ ُوِقُفوا عَََل النَّاِر فَقَالُوا ََيلَْيتَنَا نَُردُّ َوََل نُكَ 
ِ
ِِنَا َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننَي )تََرى ا َب ِبأ ََيِت َرب ُفوَن ِمْن قَْبُل 27ِذِ ( بَْل بََدا لَُهْم َما ََكنُوا َُيْ

ُْم لَََكِذبُوَن )  َّنَّ
ِ
ُن ِبَمْبعُ 28َولَْو ُردُّوا لََعاُدوا ِلَما َُّنُوا َعْنُه َوا نَْيا َوَما ََنْ َلَّ َحيَاتُنَا الُّ

ِ
ْن ِِهَ ا

ِ
وقال    [٢٩  –   ٢٧األنعام:  ]  وثنَِي { ( َوقَالُوا ا

َذا َجاَء َأَحَدُُهُ الَْمْوُت قَاَل َرِبِ اْرِجُعوِن )  تعاىل:
ِ
ْم 99}َحَّتَّ ا َمٌة ُهَو قَائِلُهَا َوِمْن َوَراِِئِ َا َُكِ َّنَّ

ِ
ُل َصاِلًحا ِفميَا تََرْكُت ّلََكَّ ا  ( لََعِِلِ َأَْعَ

ََل يَْوِم يُْبَعثُوَن { 
ِ
}قَاَل َُكْ لَِبثُُْتْ ِِف اْْلَْرِض    واحلياة ليست عبثاً وضياع أوقات قال تعاىل: ،[١٠٠  –   ٩٩نون:  املؤم]  بَْرَزٌخ ا

ننَِي ) يَن )112عََدَد س ِ َلَّ قَِليًَل لَْو َأنَُُّكْ 113( قَالُوا لَِبثْنَا يَْوًما َأْو بَْعَض يَْوٍم فَاْسأَِل الَْعاِدِ
ِ
ْن لَِبثُُْتْ ا

ِ
( 114ُكْنُُتْ تَْعلَُموَن )( قَاَل ا

لَْينَا ََل تُْرَجُعوَن{
ِ
ََّما َخلَْقنَاُُكْ َعَبثًا َوَأنَُُّكْ ا  [. ١١٥ –  ١١٢املؤمنون: ] َأفََحِسبُُْتْ َأن

ومن أقرب األمثلة لضياع األوقات شبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت وما يصحبها من معاصي  
ساعات    10يقضون أكثر من    29-20ممن ترتاوح أعمارهم من  %  43ومنكرات وخمالفات شرعية، فنحو  

 (38)  أسبوعياً يف تصفح مواقع التواصل االجتماعي.
 .  املعاصرة  منهج القرآن الكرمي يف عالج األمراض االجتماعية املبحث الثالث :

ال شك أن القرآن متضمن أدوية القلب، وعالجه من مجيع أمراضه، ومقومات سالمة اجملتمعات وصالحها  
ٌة ِللُْمْؤمِ  قال هللا عز وجل:كافة،   ُدوِر َوُهًدى َوَرْْحَ َا النَّاُس قَْد َجاَءتُُْكْ َمْوِعَظٌة ِمْن َربُُِِكْ َوِشَفاٌء ِلَما ِِف الصُّ ]يونس:  ِننَي{}ََيَأَيُّ

َلَّ َخَساًرا{ :قال تعاىلو  [57
ِ
اِلِمنَي ا ٌة لِلُْمْؤِمِننَي َوََل يَزِيُد الظَّ جعل ف .  [ 82]اإلسراء: }َونَُنُِِل ِمَن الُْقْرأ ِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحَ

ملا ىف الصدور، فمن   كالمه موعظة للناس عامة، وهدى ورمحة ملن آمن به خاصة، وشفاء اتماً   سبحانه
القلب ابلقرآن   ئمل  اوإذ ،  عالج لكل األمراض احلسية واملعنوية  ، فهومن مرضه استشفى به صح وبرئ 

}َأَوَمْن ََكَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاُه َوَجَعلْنَا ََلُ   :كان له نوراً  قال هللا تعاىلو  ( 39)  واإلميان مل يكن لألدواء الفتاكة إليه سبيال.

لَُماِت لَيَْس ِِبَاِرجٍ ِمْْنَا َكَذَِلَ ُزيَِِن ِللََْكِفرِيَن َما ََكنُوا يَْعَملُوَن {نُوًرا يَْمِِش ِبِه ِِف النَّاِس ََكَْن  .   [122]األنعام: َمثَُِلُ ِِف الظُّ
يَن  :قال تعاىلاملرجفون يف اجملتمعات،  وابلقرآن ُتصل طهارة القلب وزكاته اليت حرمها املنافقون ِ }ُأولَئَِك اَّلَّ

نَْيا ِخْزٌي َولَهُْم ِِف اْْل ِخَرِة عََذاٌب َعِظمٌي{لَْم يُرِِد  ُ َأْن يَُطِهَِر قُلُوَّبُْم لَُهْم ِِف الُّ  .   [41]املائدة:  اَّللَّ
 
 

 

 .  85انظر: مجال سند السويدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ص( (38
 (44 ،1/15إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )انظر: ابن القيم، ( (39
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  منازل  جلميع جامع فإنه والتفكر ابلتدبر القرآن قراءة من للقلب أنفع شيء فال وابجلملةقال ابن القيم: 
  واالانبة  والرجاء واخلوف والشوق  احملبة يورث  الذي وهو عارفني،ال ومقامات  العاملني وأحوال السائرين
 عن يزجر وكذلك  وكماله، القلب حياة هبا اليت األحوال وسائر والصرب والشكر والتفويض والرضا والتوكل

   ابلتدبر  القرآن قراءة يف ما  الناس علم فلو وهالكه، القلب فساد هبا واليت املذمومة واألفعال الصفات  مجيع
  مائة   ولو   كررها  قلبه  شفاء  يف   إليها  حمتاج  وهو   آبية  مر  حىت  بتفكر  قرأه  فإذا  سواها،  ما  كل  عن  هبا  الشتغلوا

 حصول  اىل  وأدعى  للقلب  وأنفع  وتفهم  تدبر  بغري  ختمة  قراءة  من  خري  وتفهم  بتفكر  آية  فقراءة  ليلة  ولو  مرة
 (40) .القرآن  حالوة وذوق االميان

وقبل الشروع يف بيان منهج القرآن العالجي جيب علينا أن نتعرف على أسباب تلك األمراض االجتماعية،  
 فتجنبها واالبتعاد عنها من العالج ، وفيما يلي أمهها : 

 البعد عن هللا تعاىل وضعف الوازع الديين.     -1
 اجلهل وقلة العلم .  -2
 ضعف مراقبة هللا عز وجل واخلوف منه .   -3
 ابإلعالم ووسائل التواصل املعاصرة وحماكاة ما ي عرض فيها . ال تأثر    -4
 تقليد غري املسلمني والتشبه هبم .   -5
 قصور الرتبية .   -6
 ضحالة الثقافة الدينية واالجتماعية واألخالقية والقانونية .   -7
 خلل اجملتمع وسوء البيئة احمليطة .   -8
 واملخالطة الفاسدة .  الصحبة السيئة  -9
 وندرهتا.  الصاحلة وةالقد غياب  -10
 ضعف الدعوة إىل هللا وقلة تبصري الناس أبمور دينهم .  -11

 
 

 (187/ 1مفتاح دار السعادة  )ابن القيم، ( (40
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 عدم إقامة حدود هللا عز وجل وعدم إصدار العقوابت والتعزيرات الرادعة.   -12
 املطلب األول:  فتح ابب األمل ابلتوبة النصوح واحلث عليها .

ملن زل وغفل فوقع يف خطأ وارتكب ج رماً، حىت ال    ابب التوبة   سبحانه فتحف ، رمحة هللا وسعت كل شيء
يبقى على خطئه ويصّر على معصيته ويستمر على فساده، فإصالحه خري من بقائه متلبسًا مبرضه مصراً 
اية للمجتمع من األمراض، وحسم ملادة املرض وقطع لنزعة الشّر، كيف ال وقد وسعت   عليه، ففي هذا مح 

َُّت  :التوبة حىت الكافر، قال تعاىل ْن يَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت ُسن
ِ
ْن يَنََْتُوا يُْغَفْر لَُهْم َما قَْد َسلََف َوا

ِ
يَن َكَفُروا ا ِ }قُْل ِلَّلَّ

ِلنَي{ نَّ   ورمحة هللا ال تضيق ابملقبلني وفضله يعم  املنافقني إذا اتبوا وأانبوا، قال تعاىل:[ ، ٣٨األنفال: ]اْْلَوَّ
ِ
}ا

َد لَُهْم نَِصرًيا ) ْرِك اْْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَْن ََتِ ِ 145الُْمنَاِفِقنَي ِِف الَّ ِ َوَأْخلَُصوا ِديَْنُْم َّلِلَّ يَن ََتبُوا َوَأْصلَُحوا َواْعتََصُموا ِِبَّللَّ ِ َلَّ اَّلَّ
ِ
( ا

ُ الُْمْؤِمِننَي  واألمل مفتوح والرجاء يف رمحة هللا  [، ١٤٦ –   ١٤٥النساء: ]َأْجًرا َعِظميًا{فَأُولَئَِك َمَع الُْمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُْؤِت اَّللَّ
مرجو، ومن حيول بني العبد وربه ومن حيول بني العبد والتوبة، فال أيس من مغفرة هللا وال قنوط من رمحته  

 ، حيب توبة التائبني، ويسرت على املذنبني، ويطّمع املخطئني يف رمحته وجنته . 
آكل الراب فقد فتح له ابب التوبة أبخذ رأس املال واالنتهاء من املعامالت الربوية قال  ورغم عظم ذنب

ْن تُبُُْتْ فَلَُُكْ ُرُءوُس َأْمَواِلُُكْ ََل تَْظِلُموَن َوََل تُْظلَُموَن {  تعاىل:
ِ
ويغفر هللا للعبد زلته ويتجاوز عن هفوته [،  ٢٧٩  البقرة:]}َوا

َذا فََعلُوا    وجياهر مبعصيته، فيسلك طريق املتقني املصلحني، قال تعاىل:، إذا ُتّرى رمحة هللا ومل يصرّ 
ِ
يَن ا ِ }َواَّلَّ

 ُ َلَّ اَّللَّ
ِ
نُوَب ا ْم َوَمْن يَْغِفُر اَّلُّ نُوِّبِ تَْغَفُروا َِّلُ َ فَاس ْ وا عَََل َما فََعلُوا َوُُهْ يَ  فَاِحَشًة َأْو َظلَُموا َأنُْفَسهُْم َذَكُروا اَّللَّ آل  ]ْعلَُموَن{َولَْم يَُِصُّ

ورغم الذنوب العظيمة اليت اقرتفها العبد وأثرت أميا أتثري على اجملتمع إال أنه سبحانه فتح له  [، ١٣٥عمران: 
َلَّ ِِب  ابب التوبة ، قال تعاىل:

ِ
ُ ا َم اَّللَّ َِِّت َحرَّ لَهًا أ َخَر َوََل يَْقتُلُوَن النَّْفَس ال

ِ
ِ ا يَن ََل يَْدُعوَن َمَع اَّللَّ ِ لَْحِقِ َوََل يَْزنُوَن َوَمْن }َواَّلَّ

َُلْ ِفيِه ُمهَاًَن )68يَْفَعْل َذَِلَ يَلَْق َأََثًما ) ًَل َصاِلًحا فَأُولَئَِك 69( يَُضاَعْف ََلُ الَْعَذاُب يَْوَم الِْقيَاَمِة َوََيْ َلَّ َمْن ََتَب َوأ َمَن َوََعَِل ََعَ
ِ
( ا

نَاٍت وَ  ْم َحس َ ئَاِِتِ ِِ ُ َسي ُل اَّللَّ ُ غَُفوًرا َرِحميًا ) يَُبِدِ ِ َمتَاًِب {70ََكَن اَّللَّ ََل اَّللَّ
ِ
َُّه يَُتوُب ا ن

ِ
  –  ٦٨الفرقان: ] ( َوَمْن ََتَب َوََعَِل َصاِلًحا فَا

  إن : فقالوا ، حممدا أتوا مث فأكثروا، وزنوا  فأكثروا، قتلوا الشرك أهل من انساً   أن عباس،  ابن وعن[، ٧١
لَهًا أ َخَر َوََل يَْقتُلُوَن : فنزل كفارة،  عملنا ملا  أن  ختربان ولو حلسن،  وتدعو تقول الذي

ِ
ِ ا يَن ََل يَْدُعوَن َمَع اَّللَّ ِ }َواَّلَّ

َلَّ ِِبلَْحِقِ َوََل يَْزنُوَن َوَمْن يَْفَعْل َذَِلَ يَلَْق َأََثًما{
ِ
ُ ا َم اَّللَّ َِِّت َحرَّ فُوا عَََل َأنُْفِسهِْم ََل تَْقنَُطوا   ونزل:  النَّْفَس ال يَن َأْْسَ ِ  }قُْل ََيِعَباِدَي اَّلَّ
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ِحمُي{ َُّه ُهَو الْغَُفوُر الرَّ ن
ِ
يًعا ا نُوَب ََجِ َ يَْغِفُر اَّلُّ نَّ اَّللَّ

ِ
ِ ا ِة اَّللَّ فرغم الفساد وإشاعته يف اجملتمع من ، (41) [٥٣الزمر: ] ِمْن َرْْحَ

أموال الناس ابلباطل وغري ذلك واإلغراق فيها إىل حد اإلسراف إال أن هللا فتح  قتل وكفر وفواحش وأكل 
 ابب التوبة وق ب ل  عباده . 

 املطلب الثاين : الدعوة إىل هللا ابحلكمة واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر .  
لتهم، ويبصرهم من إن مرتكيب اجلرائم ومقرتيف الكبائر حباجة إىل من يوقظهم من سباهتم، وينبههم من غف

عماهم، ويعلمهم من جهلهم ، لوقوعهم يف أعمال تؤثر على اجملتمع فتتحول إىل أمراض فتاكة وأدواء قاتلة 
تقضي على خصائص اجملتمع اآلمن ومقومات استقراره، فيغدو كالغابة القوي يتسلط على الضعيف، 

 معصية وجماهر هبا وداع إليها ال يعي  وتضيع احلقوق وتتفكك األواصر وت لغى الروابط ، فكم من واقع يف
خطورة ما وقع فيه، وج ه ل أثره على اجملتمع وغفل عن عظيم جرمه ومل يعلم حكمه، فكان لزاماً دعوته إىل  
هللا ابحلكمة واللني ليؤخذ على يده، ويؤخذ بيده إىل النور والصالح واإلصالح، ولذا كانت الدعوة إىل هللا 

ِ َوََعَِل َصاِلًحا    دي إىل فهم الدين والعمل به، قال تعاىل:عمال عظيماً ؛ ألهنا تؤ  ََل اَّللَّ
ِ
ْن َدعَا ا }َوَمْن َأْحَسُن قَْوًَل ِممَّ

َِِّن ِمَن الُْمْسِلِمنَي{ ن
ِ
 العبد مقامات  أشرف  هللا إىل الّدعوة كانت   إذا: القّيم ابن العاّلمة قال[ ، ٣٣فصلت: ]َوقَاَل ا

  يف البلوغ من الّدعوة كمال  يف بدّ  ال بل وإليه،  به  يدعو اّلذي ابلعلم إاّل  ُتّصل ال فهي وأفضلها وأجّلها
نَِة   ، وتكون الدعوة ابحلكمة واملوعظة احلسنة، قال تعاىل:(42)العلم َِِك ِِبلِْحْْكَِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحس َ ََل َسِبيِل َرب

ِ
}اْدُع ا

َِِّت ِِهَ َأْحَسُن  ََّك ُهَو َأعَْْلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِِلِ َوُهَو َأعَْْلُ ِِبلُْمْهتَِديَن{َوَجاِدلُْهْم ِِبل نَّ َرب
ِ
وهذا منهج األنبياء  [ ، ١٢٥النحل: ]ا

  عليهم السالم يف دعوة أقوامهم وحرصهم على تطهري اجملتمعات من الشرك واألمراض واملعاصي، قال تعاىل: 

ًبا  أ خ اه مْ   م ْدي ن   و إ ىل  } ق  ْوم    ق ال   ش ع ي ْ ْيل   ف أ ْوف وا  ر بّ ك مْ   م نْ  ب  يّ ن ة   ج اء ْتك مْ  ق دْ  غ رْي ه   إ ل ه   م نْ   ل ك مْ   م ا  اّلَل   اْعب د وا  اي    الَناس   ت  ْبخ س وا   و ال   و اْلم يز ان   اْلك 
د وا و ال   أ ْشي اء ه مْ  ه ا ب  ْعد    اأْل ْرض   يف   ت  ْفس  ح  ت مْ   إ نْ  ل ك مْ   خ رْي   ذ ل ك مْ   إ ْصال  ر اط    ب ك لّ    ت  ْقع د وا  و ال  ( 85)  م ْؤم ن ني   ك ن ْ    ص 

 
 

 

 واحلج.  اهلجرة وكذا قبله ما يهدم اإلسالم كون   ابب ( ، 193، رقم)(113/ 1) أخرجه مسلم يف صحيحه( (41
 (154/ 1) السعادة دار مفتاحابن القيم، ( (42
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ت مْ   إ ذْ   و اذْك ر وا  ع و ًجا  و ت  ب ْغ وهن  ا  ب ه    آم ن    م نْ   اّللَ    س ب يل    ع نْ   و ت ص د ون    ت وع د ون   ثَ ر ك مْ   ق ل ياًل   ك ن ْ د ين    ع اق ب ة    ك ان    ك ْيف    و اْنظ ر وا  ف ك  األعراف:  ]{  اْلم ْفس 
٨٦ –  ٨٥ ] 

 من فىت  أن: »أمامة أيب وهذا مثال عملي على دعوة األنبياء ابحلكمة ومعاجلة األمراض االجتماعية عن
:  فقال م ْه، م هْ : فقالوا وزجروه، عليه القوم فأقبل الزان، يف يل ائذن هللا،  رسول اي: فقال  النيب أتى قريش

  حيبونه   الناس  وال: "  قال.  فداك  هللا   جعلين  وهللا،   ال:  قال"    ألمك؟  أُتبه : "  فقال  قريباً،  منه   فدان   ،"   ادنه "  
  الناس  وال: " قال. فداك هللا  جعلين هللا،  رسول  اي  وهللا  ال : قال".  البنتك؟ أفتحبه : " قال".  ألمهاهتم

  الناس   وال : "  قال.  فداك  هللا   جعلين  هللا،   رسول  اي   وهللا  ال :  قال"    ألختك؟   أفتحبه: "  قال".    لبناهتم   حيبونه
  الناس  وال: " قال. فداك هللا جعلين رسول، اي  وهللا ال: قال".  لعمتك؟ أُتبه: " قال".  ألخواهتم حيبونه
  الناس  وال: " قال. فداك هللا  جعلين هللا  رسول اي وهللا ال : قال".  خلالتك؟ أُتبه: " قال".  لعماهتم حيبونه
 فلم:  قال".    فرجه  وحصن  قلبه،   وطهر   ذنبه،   اغفر  اللهم: "  وقال  عليه،   يده  فوضع:  قال".    خلاالهتم   حيبونه
 ( 43).«شيء إىل يلتفت الفىت ذلك  بعد يكن

اليت حيصل هبا اإلصالح ويقّوم االعوجاج وُتارب األمراض االجتماعية،   النصيحةمن أساليب الدعوة و 
ُِِغُُكْ ِرَساََلِت َرِِبِ َوَأنَْصُح لَُُكْ َوَأعَْْلُ ِمَن   :مهمة ر س ل هللا عليهم الصالة والسالم قال تعاىل عن نوح    فكانت }ُأبَل

ِ َما ََل تَْعلَُموَن{ ُِِغُُكْ ِرَساََلِت َرِِبِ َوَأََن لَُُكْ ََنِِصٌ َأِمنٌي {:، وعن هود[٦٢]األعراف: اَّللَّ  .   [٦8]األعراف: }ُأبَل

 ،التشهري والفضيحة والطعن يف املنصوح ، فليس الغرضوالنصيحة يف السر أدعى للقبول منها يف العالنية
والتلميح   ليهم.؛ ملا فيها من التلطف والتحبب إاجتهد يف دعوة قومه سرًا وجهرا  نوح عليه السالم هذاف

احلجة الواضحة واإلقناع  معللني ابوتكون  إذا كان املنصوح لبيبًا ، قد ينفع أكثر من التصريح والتعريض
َِّبْعِِن َأْهِدَك    ه:قال هللا تعاىل على لسان ه، أاب ،كما خاطب إبراهيم  ِّنِ قَْد َجاَءِّن ِمَن الِْعْْلِ َما لَْم يَأْتَِك فَات

ِ
}ََيَأبَِت ا

{ِِصَ                                                               [٤٣]مرمي: اًطا َسِوَيا

 
 

 

 يف والطربان أمحد رواه وقال: (1/129) الفوائد ومنبع الزوائد ، واهليثمي يف: جممع(230/ 2) السنة لقوام والرتهيب األصبهان، أخرجه يف: الرتغيب( (43
 الصحيح . رجال ورجاله الكبري،
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قال رسول    :قال  والنصيحة تشمل النصح هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم ،فعن متيم الداري  
ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني  " الدين النصيحة ". قلنا :ملن؟ قال " هلل : هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ( 44) وعامتهم "

فالنصيحة هلل بوصفه مبا هو له أهل وطاعته واخلضوع له ولكتابه تعلمه وتعليمه  : قال ابن حجر رمحه هللا
به   واالقتداءولرسوله تعظيمه ونصره حيًا وميتًا وإحياء سنته  ،وتفهم معانيه وإقامة حدوده والعمل مبا فيه 

وألئمة املسلمني إعانتهم ومجع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ودفعهم عن  ، والذب عنه وحمبته
ولعامة املسلمني الشفقة عليهم والسعي فيما يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم   ،الظلم ابليت هي أحسن

  (45) .جوه األذى عنهم وأن حيب هلم ما حيب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه  وكف و 

ومن النصيحة توعية الفرد واجملتمع  عن اجلرائم االلكرتونية، والتحذير من سلبياهتا وغرس القيم العليا والرقابة 
 الذاتية واملعارف العلمية يف نفوسهم.

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ملا فيه من التواصي ابخلري واحلث عليه  والقرآن الكرمي يقرر أيضًا أمهية
والتحذير من الشر وبيان خطره، ففيه قوام اجملتمعات ومحايتها من األمراض أن ُتل فيها وإذا وقعت أن  

ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن ِِبلْمَ   تسري يف أفرادها، قال تعاىل: ِ {}ُكْنُُتْ َخرْيَ ُأمَّ آل  ]  ْعُروِف َوتَْْنَْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِِبَّللَّ

َلَّ قَِليًَل مِ  وقال تعاىل:[ ، ١١٠عمران: 
ِ
ْينَا  }فَلَْوََل ََكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلُُكْ ُأولُو بَِقيٍَّة يَْْنَْوَن َعِن الَْفَساِد ِِف اْْلَْرِض ا ْن َأْنَ مَّ

ََّبعَ  يَن َظلَُموا َما ُأتْرِفُوا ِفيِه َوََكنُوا ُمْجرِِمنَي {ِمْْنُْم َوات ِ  الكفر وأهل معاصيهم،  عن املعاصي  أهل ، ينهون [١١٦هود: ] اَّلَّ
على    ونمجرمف  ونرموأهل الفساد عن فسادهم، ف  ي ْطه ر  اجملتمع  من األمراض ، وأما اجمل  به،   كفرهم  عن  ابهلل

أنفسهم وجمتمعهم وأسرهم ودايرهم، فإن العذاب ملا حَل ح َل ابجلميع: ق ل بت  الداير وتضرر اجملتمع واألفراد 
واألسرة والدواب والشجر واحلجر من تلك املعاصي اليت كانوا يفعلوهنا. فما كان ليهلكها بظلم وأهلها  

 . مصلحون
  

 

 .(55بيان أن الدين النصيحة رقم ) ، كتاب اإلميان ، ابب أخرجه مسلم يف: صحيحه( (44
 . 1/222جامع العلوم واحلكم  ابن رجب: ، وانظر: 1/138فتح الباري بتصرف: ابن حجر:  ((45
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 وهو الّدين، يف األعظم القطب هو  املنكر عن والّنهي ملعروفاب األمر إنّ : الغزايلّ  حامد أبو اإلمام قال
 واضمحّلت الّنبّوة لتعطّلت وعمله علمه  وأمهل بساطه  طوي  ولو  أمجعني،  النّبّيني له  هللا  ابتعث اّلذي  املهمّ 

  البالد،  وخربت اخلرق واّتسع الفساد واستشرى اجلهالة وشاعت الّضاللة وفشت الفرتة وعّمت الّداينة
 (46)  راجعون . إليه وإانّ  هلل فإانّ  خفنا  اّلذي كان  وقد الّتناد يوم إاّل  ابهلالك يشعروا ومل العباد، وهلك 

مما يسمح ابنتشار األمراض االجتماعية ترك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر والتقاعس عن الوقوف يف و 
ائِيَل عَََل ِلَساِن  للمجتمعات قال تعاىل:وجه املفسدين ومدافعة شرهم وكيدهم  ْْسَ

ِ
يَن َكَفُروا ِمْن بَِِن ا ِ }لُِعَن اَّلَّ

دة:  املائ]( ََكنُوا ََل يَتَنَاَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فََعلُوُه لَِبئَْس َما ََكنُوا يَْفَعلُوَن{78َداُووَد َوِعيََس ابِْن َمْرََيَ َذَِلَ ِبَما َعَصْوا َوََكنُوا يَْعتَُدوَن )

  فإن  فبلسانه،  يستطع مل فإن بيده،  فليغريه منكرا منكم رأى  من»:صلى هللا عليه وسلم  وقال،  [81 –  ٧٨
 .(47)«اإلميان   أضعف  وذلك  فبقلبه،  يستطع  مل

 : العالج ابلرتبية والقدوة احلسنة يف اجملتمع .  ثالثاملطلب ال
،  وتعديل السلوك، فها هو القرآن الكرمي يعاتب الصحابة    األخالقالرتبية اإلسالمية هلا األثر الكبري يف تنمية  

َشَع قُلُوُّبُْم  :اآلية هبذه  هللا  عاتبنا  أن وبني  إسالمنا بني كان  ما: قال مسعود ابن عن يَن أ َمنُوا َأْن ََتْ ِ }َألَْم يَأِْن ِلَّلَّ

} ِ ْكِر اَّللَّ القرآن على حماسن األخالق والبعد عن مساوئها من ، يربيهم (48) سنني. أربع إال[ 16: احلديد]َِّلِ
 خالل القصص القرآن كوصااي لقمان البنه . 

به يف فعله، ويراد منها يف املعىن األسوة والتقليد واحملاكاة    ىالقدوة من حيث هي متابعة من املقتدي للمقتدو 
 يقتدي املرء إال مبن أحبه  به نوعان: قدوة صاحلة وقدوة سيئة، وال ىوالتشبه، والقدوة من حيث املقتد

 وأعجب به وأكربه يف نفسه، وتكون القدوة يف األقوال واألفعال واملواقف .
  
 

 

 (306/ 2)الغزايل، إحياء علوم الدين ( (46
 والنهي ابملعروف األمر وأن  وينقص، يزيد اإلميان  وأن  اإلميان، من املنكر عن النهي كون   بيان  (، ابب78رقم ) ،( 69/ 1) أخرجه مسلم يف صحيحه( (47
 .واجبان  املنكر عن
  هللا لذكر قلوهبم ختشع أن  آمنوا للذين أين  أمل: تعاىل قوله يف ابب ( ،24رقم ) (2319/ 4) أخرجه مسلم يف صحيحه ((48
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وة احلسنة هلا األثر البالغ يف التأثري على اآلخرين، فالداعية املتصف ابلصفات احلميدة واألخالق  دفالق
عامة ويف أصحاب املعاصي   الناسالفاضلة واآلداب اإلسالمية الشك أنه سيكون له األثر الكبري يف 

قتدائهم وأتسيهم به، وكذلك املريب الناجح الذي يريب ابلفعال أكثر أثراً ممن يريب ايف  واملخالفات خاصة
 ابألقوال ، وهذا ملموس من األب واملعلم .

 وإذا كثر القدوات يف اجملتمع قّل املخالفون ومرتكبو اجلرائم واملتلبسون ابألمراض االجتماعية. 
وقد أمر هللا املؤمنني أن يتخذوا رسول هلل صلى هللا عليه وسلم أسوة وقدوة هلم يف عقيدهتم وأخالقهم  

َ  :وسلوكهم وعبادهتم قال تعاىل َ َوالَْيْوَم اْْل ِخَر َوَذَكَر اَّللَّ نٌَة ِلَمْن ََكَن يَْرُجو اَّللَّ ِ ُأْسَوٌة َحس َ   }لَقَْد ََكَن لَُُكْ ِِف َرُسوِل اَّللَّ

ومل    ومن دقيق املعىن يف هذه اآلية الكرمية أن هللا سبحانه جعل األسوة يف رسول هللا  ،  [  ٢١]األحزاب:  ا{َكثرِيً 
حيصره يف وصف خاص من أوصافه أو خلق من أخالقه أو عمل من أعماله الكرمية وما ذلك إال من أجل 

فيقتدى به صلى هللا عليه وسلم ابمتثال  أن يشمل االقتداء أقواله عليه الصالة والسالم وأفعاله وسريته كلها  
أوامره واجتناب نواهيه ويقتدى أبفعاله وسلوكه من الصرب والشجاعة والثبات واألدب وسائر أخالقه كما  

   (49). يشمل االقتداء أبنواع درجات االقتداء من الواجب واملستحب وغري ذلك مما هو حمل االقتداء

ينظر إليها املقصرون فريون رأي العني احلياة السعيدة   رية طيبة فالقدوة حمط أنظار الناس فإن كانت خ
 وتتقرب إليها النفوس    فتتطلع  واالطمئنان األسري وصفاء القلب والتعاون االجتماعي واالعتدال االقتصادي

 . وسلوك مسلكها واالقتداء هبا إىل معرفتها واجللوس معها، 
مبن خالف عمله   االقتداءمبن وافق فعله قوله ، ويف املقابل عدم  واالقتداءوالنفوس جمبولة على االنتفاع 

نًا َوَما ُأِريُد  ولذا قال شعيب عليه السالم لقومه: قوله، ِِنٍَة ِمْن َرِِبِ َوَرَزقَِِن ِمنُْه ِرْزقًا َحس َ ْن ُكْنُت عَََل بَي
ِ
}ََيقَْوِم َأَرَأيُُْتْ ا

ِ َأْن أُ  َلَّ ِِبَّللَّ
ِ
تََطْعُت َوَما تَْوِفيِقي ا ْصََلَح َما اس ْ

ِ
َلَّ اَْل

ِ
ْن ُأِريُد ا

ِ
ََل َما َأَّْنَاُُكْ َعْنُه ا

ِ
لَْيِه ُأِنيُب{َخاِلَفُُكْ ا

ِ
ُْت َوا  [  ٨٨]هود:  عَلَْيِه تََوُكَّ

 احلق وغضب والقدوة األوىل رسولنا صلى هللا عليه وسلم يف أخالقه من كرم وصرب ورمحه ولني وقوة يف
 حملارم هللا ورأفة ورمحة ابملؤمنني، ويف عبادته من حسن أداء وخشوع وطول قيام وتلذذ هبا، ويف زهده وخوفه  

 

 

  . 5القدوة مبادئ ومناذج ، ص انظر: ابن محيد، ( (49
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ََّك لََعََل ُخلٍُق َعِظمٍي{ وحىت يف تعامله مع املشركني، ولذا وصفه هللا أببلغ وصف فقال: من هللا، ن
ِ
[   ٤]القلم:  }َوا

وقد أمر هللا نبيه أن يتخذهم قدوة فبعد أن ذكر  ين اصطفاهم واختارهم،هللا عز وجل رسله الذ ذكر مث
ُ فَِِبَُداُُهُ اْقتَِدْه { بعضهم يف سورة األنعام قال: يَن َهَدى اَّللَّ ِ ولنتأمل كيف كان سلوكه   .[ ٩٠]األنعام: }ُأولَئَِك اَّلَّ

األمصار ابلقدوة احلسنة . غوا هذا الدين يف كثري من بلّ فصحابه وتربية أل دعوة إىل اإلسالم 
والعزلة عن اجملتمع واالنقطاع عنهم ت فقد االستفادة من الرتبية والقدوة احلسنة وهذا يكون ابلعكوف على  

واجملتمع  شبكات التواصل االجتماعي واإلنرتنت فيضعف إدراكهم لتوجيهات اآلابء ويقل أتثرهم بقيم األسرة  
. 

 : العالج إبقامة احلدود الشرعية .  رابعاملطلب ال
زجر القرآن الكرمي الفساد وأهله ومقت كل أمر ال يستقيم به اجملتمع، وحكم ابلعدل يف مجيع األمور، ومن ذلك إقامة 

بَيَْْنُْم ِبَما }َوَأِن اْحُُكْ    واآلخرة، وبرتكها حيل اخلسار، قال تعاىل:  الدنيا  يف  هبا الفالح الشرعية اليت حيصل  احلدود

نْ 
ِ
لَْيَك فَا

ِ
ُ ا َِّبْع َأْهَواَءُُهْ َواْحَذْرُُهْ َأْن يَْفِتنُوَك َعْن بَْعِض َما َأنَْزَل اَّللَّ ُ َوََل تَت ُ َأْن يُِصيَِبُْم ِبَبْعِض َأنَْزَل اَّللَّ ََّما يُرِيُد اَّللَّ َّْوا فَاعَْْلْ َأن  تََول

نَّ َكثرًِيا ِمَن النَّا
ِ
ْم َوا ِ ُحْْكًا ِلقَْوٍم يُوِقنُوَن{49ِس لََفاِسُقوَن )ُذنُوِّبِ   [50  ،49:  املائدة]  ( َأفَُحُْكَ الَْجاِهِليَِّة يَْبُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَّ

وما يعيشه العامل اليوم من ظلم وطغيان، ومتسك بقوانني ال تتوافق مع مصاحل اجملتمعات االقتصادية  
والسياسية والعلمية واألخالقية مما أدى إىل اهنيار األسرة وتفككها وفقد التواصل والرتابط واالجتماعية 

والتكافل، حىت فقد اإلنسان آدميته يف بعض اجملتمعات، مما يزيدان يقيناً أنه ال يصلح أي جمتمع إال بنظام  
لَْيَك الِْكتَاَب ِِبلَْحِقِ ُمَصدِِ  إسالمي، قال تعاىل: 

ِ
ُ }َوَأنَْزلْنَا ا قًا ِلَما بنَْيَ يََديِْه ِمَن الِْكتَاِب َوُمَهْيِمنًا عَلَْيِه فَاْحُُكْ بَيَْْنُْم ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ

} َِّبْع َأْهَواَءُُهْ ََعَّا َجاَءَك ِمَن الَْحِقِ  [ ٤٨املائدة: ]َوََل تَت

لب عليه الطغيان يف جوابه للنجاشي الفرق بني جمتمع يغ ولقد صور لنا ذلك جعفر بن أيب طالب  
 ي ْت ة وأنكل األصنام نعبد   جاهلية، أهل   قوماً  كنا  امللك  أيها: وجمتمع مبين على العدل، فقال

  وأنيت امل
، مَنا القو ي   وأيكل   اجلوار األرحام ون سيء ونقطع الفواحش  إلين ا هللا بعث حىت ذلك  على فكَنا الضعيف 

 حنن نعبد كَنا  ما وخنلع   ونعبده لنوّحد ه هللا، إىل فدعاان. وعفافه وأمانته وصدق ه نسبه  نعرف منا، رسوالً 
   دونه  من وآابؤان
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 احملارم   عن والكفّ  اجلوار وحسن الرحم وصلة األمانة وأداء احلديث بصدق وأم ر ان واألواثن، احلجارة من

  نشرك  وال  وحده   هللا   نعبد  أن   وأمران  احملصنة   وقذف  اليتيم  مال  وأكل  الّزور  وقول  الفواحش  عن  وهناان   والدماء
 (50)  والصيام... . والزكاة ابلصالة  وأمران شيئاً  به

وتصان   احلقوق وتؤدىالدماء  قنُتو  هبا األنفس فظُت اليت هبا إقامة احلدودفكان يف شرع هللا تعاىل 
حدود هللا يف األرض ينتشر الفساد ال ي سطى على األموال واملمتلكات؛ وبتعطيل  قل اجلرائم، و تو   األعراض

ْرََنهَ   واملفسدين يف اجملتمعات قال تعاىل: ِفْيَا فََفَسُقوا ِفْيَا فََحقَّ عَلَْْيَا الْقَْوُل فََدمَّ َذا َأَرْدََن َأْن َُّنِِْلَ قَْريًَة َأَمْرََن ُمُْتَ
ِ
ا تَْدِمرًيا{ }َوا

}َوََكَن ِِف الَْمِدينَِة تِْسَعُة َرْهطٍ يُْفِسُدوَن ِِف اْْلَْرِض   ويف بيان خطورة املفسدين على قلتهم قال تعاىل:   ،[ ١٦اإلسراء:  ]

ردع للمجرمني واملفسدين وقطع لدابرهم إقامة احلدود الشرعية ، فال شك أن [٤٨النمل: ] َوََل يُْصِلُحوَن{
إقامة    قال أبو هريرة تسلطهم، وليكونوا عربة لغريهم، وإيقاف جلرأهتم على انتهاك حقوق اجملتمع ومنع

 (51) حد أبرض خري ألهلها من مطر أربعني ليلة.

قال ابن    ،  [١٧٩البقرة:  ]}َولَُُكْ ِِف الِْقَصاِص َحيَاٌة ََيُأوِِل اْْلَلَْباِب لََعلَُُّكْ تَتَُّقوَن{  ولقد مسى هللا القصاص حياة قال تعاىل:
  حياته  حب  وآثر  وارتدع، القتل عن كفّ   قتله مبن ق ص اصاً  يقتل  أنه  توهم إذا القاتل  ألن القيم: وذلك 

   .قتله أراد وملن  له  حياة  فيه فكان. ونفسه
 عشرية  من وجدوه من كل  به  وقبيلتهم قتلوا عشريهتم من الرجل قتل إذا كانوا  أهنم وهو: آخر وجه ومن

 تعاىل هللا فشرع مؤنته، وتشتد ضرره، يعم ما واهلالك الفساد من ذلك  يف وكان. وقبيلته وحّيه القاتل
  القصاص   يف  احلياة   تكن  ومل.  وأقاربه   وحّيه   عشريته   حياة  ذلك   ففي.  قاتله  غري  ابملقتول  يقتل   ال  وأن   القصاص،

  القصاص فتضمن غريه،  ال  ابملقتول وحده القاتل يؤخذ قصاصا،  كونه   حيث من  بل قتل، إنه  حيث من
 (52)  .الوجهني يف احلياة

 
 

 . . (336/ 1) النبوية ، وانظر: ابن هشام السرية(357/ 2) أخرجه أمحد يف املسند( (50
 (. 1/463سلسلة األحاديث الصحيحة )يف   (، وحسنه األلبان35مايل رواية ابن مهدي الفارسي )ص: األ ،( احملاملي(51
 . (145: ص) الكرمي  القرآن  تفسري القيم، ابن ((52
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ْم ِفْيَا َأنَّ النَّْفَس ِِبلنَّْفِس َوالَْعنْيَ  وحىت ال يعتدي أحد على أحد وليسود األمن واألمان قال تعاىل:  }َوَكتَبْنَا عَلَْْيِ

ِنِ َوالُْجُروَح ِقَصاٌص فََمْن  نَّ ِِبلِسِ ُ ِِبلَْعنْيِ َواْْلَنَْف ِِبْْلَنِْف َواْْلُُذَن ِِبْْلُُذِن َوالِسِ ُُكْ ِبَما َأنَْزَل اَّللَّ َق ِبِه فَُهَو َكفَّاَرٌة ََلُ َوَمْن لَْم حَيْ تََصدَّ

اِلُموَن{   [٤٥املائدة: ]فَأُولَئَِك ُُهُ الظَّ

يَن  بل حارب القرآن شىت أنواع الفساد ليبقى اجملتمع ساملًا من األمراض املهلكة قال تعاىل:   ِ ََّما َجَزاُء اَّلَّ ن
ِ
}ا

َع َأيِْدَيِ  َ َوَرُسوََلُ َويَْسَعْوَن ِِف اْْلَْرِض فََساًدا َأْن يُقَتَّلُوا َأْو يَُصلَُّبوا َأْو تُقَطَّ ِمْن ِخََلٍف َأْو يُْنَفْوا ِمَن اْْلَْرِض  ْم َوَأْرُجلُُهمْ حُيَارِبُوَن اَّللَّ

نَْيا َولَهُْم ِِف اْْل ِخَرِة عََذاٌب َعِظمٌي{   [٣٣املائدة: ] َذَِلَ لَهُْم ِخْزٌي ِِف الُّ

إن ُتديد املسؤولية اجلنائية عن جرائم اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي والعقوابت املرتتبة عليها  
م والذي وضع عدة  1994ذا عقد املؤمتر اخلامس عشر يف الربازيل عام وإيضاحها أصبح ضرورايً، ول

توصيات حول جرائم اإلنرتنت ومراقبتها، وإن يف الشريعة اإلسالمية ما يغين عن تلك القوانني، فالشريعة 
ية  كفيلة بتحديد اجلرمية والعقوبة املرتتبة عليها سواء كانت حداً أو تعزيراً، ومع ذلك فالبد من أسس تنظيم

لتحديد اجلهة املخولة للتعامل مع جرائم اإلنرتنت، ولقد كشفت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
 (53)  بعض اإلجراءات األمنية الستخدام شبكة اإلنرتنت يف السعودية لردع مرتكيب اجلرائم واحلد منها.

 اخلامتة
 :وبعد         ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  

بكتابة هذا املوضوع الذي يعاجل شيئا من أمراض اجملتمع معتمداً على كتاب هللا وإظهار   عليّ  فقد مّن هللا
 منهج القرآن وحاجة البشرية إىل تطبيقه ليسعدوا يف الدنيا واآلخرة. 

 :  إىل ما يليالبحث وخنلص من هذا 
 أن سبب األمراض االجتماعية هو البعد عن كتاب هللا والعمل به.   -1
 اختالف األمراض يف اجملتمعات حبسب قرهبا وبعدها عن القرآن الكرمي . -2
 بداية نشوء األمراض االجتماعية من أمراض القلوب وعللها .أن  -3
 . والنسل والعقل واملال، وحارب كل ضرر ميسهاأن اإلسالم حفظ الكليات اخلمس: الدين والنفس   -4

 

 بتصرف. 46-40انظر: حممد املنشاوي، جرائم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ص ( (53
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 .   أن القرآن الكرمي قّبح أمراض اجملتمعات ونفر منها -5
 إقامة احلدود الشرعية حفظ للمجتمعات من مزالق الظلم والطغيان والتفكك . -6
والتشرذم واخلالف يف اجملتمعات بسبب البعد   وقوع األزمات الطاحنة والكوارث املدمرة واالحرتاب   -7

   نهج القرآن الكرمي وتعاليمه. عن م
 صاحلة لكل اجملتمعات، فهو احلّل ملا تعانيه من األمراض. هأحكامو  منهج القرآن الكرمي -8
ضرورة إبظهار منهج القرآن الكرمي يف رعاية اجملتمعات وحفظها يف خمتلف وسائل اإلعالم ولكل  -9

 اجملتمعات . 
 ة على ما وفق وأعان وسدد .. وأخرياً أشكر هللا أوالً وأخراً ، فله الفضل واملن

من هللا   أرجو ، و وال تنضب كنوزه  رائده ومهما ب ذل من اجلهد فإن القرآن ال تنتهي عجائبه وال تنقطع ف 
 .     أن أكون قد وفقت يف عرض املوضوع مبا يناسبه ، و ال أدعي الكمال ، وما كان من صواب فمن هللا  

 وصلى هللا وسلم على سيدان حممد ،،،، 
 ملراجع فهرس ا

  
،  الناشر: دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، السعودية ، : مشهور بن آل سلمان، تإعالم املوقعني عن رب العاملني ، ابن قيم اجلوزية   (1

 ه  1423الطبعة: األوىل، 

 .    املعارف،الرايضالناش: مكتبة ،احملقق: حممد الفقي، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان،  ابن قيم اجلوزية    (2

 بريوت   –الناشر: دار الكتب العلمية  ، مفتاح دار السعادة ،  ابن قيم اجلوزية    (3

 ه   1430الطبعة: األوىل، ،الناشر: دار الرسالة العامليةوغريه،احملقق: شعيب األرنؤوط ، سنن ال ،ابن ماجه حممد القزويين   (4

،  لبنان –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت جمموعة من احملققني،ُتقيق:  ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،أبو احلسن الواحدي   (5
 ه    1415الطبعة: األوىل، 

 بريوت   –الناشر: دار املعرفة  ،إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزايل  (6

ْستان  (7 ج   ه    1430: األوىل، ، ط الناشر: دار الرسالة العاملية،حم َمد كام ل   - احملقق: شع يب األرنؤوط  ،  سنن، الأبو داود سليمان السّ 
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  - ه   1427الطبعة: األوىل ،الناشر: دار النوادر ،احملقق: محدي السلفي، أمايل احملاملي ، أبو عبد هللا البغدادي احلسني احملاملي  (8
 م 2006

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  ، 1379بريوت،  - الناشر: دار املعرفة ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أمحد بن حجر العسقالن  (9
 حممد فؤاد عبد الباقي 

   -ه  1407الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الفكر ،  الزواجر عن اقرتاف الكبائر  ،أمحد بن حجر   (10

 م  1995 -ه   1416الطبعة: األوىل، ، لقاهرةا  –ر: دار احلديث  الناش، احملقق: أمحد حممد شاكر  ،  سند ، امل  أمحد بن حنبل  (11

الناشر:  ، أشرف عليه: شعيب األرانؤوط ،حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب ، السنن الكربى ،أمحد بن شعيب النسائي   (12
 م  2001 - ه   1421الطبعة: األوىل، ، بريوت   –مؤسسة الرسالة  

الطبعة: األوىل  ، القاهرة – الناشر: دار احلديث ، احملقق: أمين بن صاحل بن شعبان ، الرتغيب والرتهيب ،األصبهان إمساعيل بن حممد   (13
 م  1993 -ه   1414

 م 2013، 1مجال سند السويدي ، وسائل التواصل االجتماعي ودورها يف التحوالت املستقبلية ، ط   (14

،  بريوت –الناشر: مؤسسة الرسالة ، إبراهيم ابجس  - احملقق: شعيب األرانؤوط  ، جامع العلوم واحلكم ،زين الدين بن رجب احلنبلي   (15
 م2001 -ه  1422الطبعة: السابعة، 

 الناشر: موقع وزارة األوقاف السعودية  ، القدوة مبادئ ومناذج ، صاحل بن محيد  (16

الطبعة: األوىل  ، الناشر: مؤسسة الرسالة، احملقق: عبد الرمحن اللوحيق،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ، عبد الرمحن السعدي  (17
 ه  1420

الطبعة:  ،الناشر: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،حممد األلبان   (18
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   - ه   1415النشر : 
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