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 .المقدمة

 
 وحسب بلريد فهو ليس جمموعة من العقائد وليس دينًا روحيًا فرديًا ز اإلسالم مبنهجه الفقد متّي

إىل الطريق الذي به  اإلنسانيهدف إىل إسعاد الفرد واجلماعة ويأخذ بيد  أسلوب حياة كامل شامل
تعاليمه شاملة جلوانب احلياة وقد جاء الدين بتعاليم أخالقية تشكل ولذلك  سعادته يف دنياه وآخرته

اإلسالمية اليومية وتسمح للمسلمني بأن يعيشوا يف سالم وانسجام مع احلياة وقد قال جوهر الشعائر 
 .« إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق » :عليه الصالة والسالم 
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    .أهمية الموضوع وأسباب اختياره
 

 :أمهية املوضوع 
م وهذه األخالق معرضة األخالق هي أساس اجملتمع الناجح واملتماسك والذي يثق أفراده ببعضه( 9

 .أخالق املسلمني به نهج محميمبواإلسالم قد جاء  للفساد بأسباب متعددة والوقاية خري من العالج
األمر : اهتمام اإلسالم الكبري باألخالق االجتماعية فقد جاءت الكثري من تعاليمه بذلك مثل (4

وغريها من التعاليم اإلسالمية السامية بالصدق واألمانة وحترمي السرقات واجلرائم والنميمة والفتنة 
 .املتعلقة حبماية األخالق 

وحفظها ( ، املال، العرضالعقلالنفس،  الدين ،): أن الدين جاء حبفظ الكليات اخلمس وهي( 4
 .بتشريع األحكام والعقوبات  وأيضًا احلث عليهاواحلسنة يكون بتشريع األخالق 

عن رعيته، مسئول  ماية أخالق اجملتمع فكل راع حبوم أن اإلسالم جعل أشخاص ومؤسسات تق( 2
ورتب عليها جزاء دنيوي وأخروي وذلك لكي محميها من  ،وكل شخص مسئول عن تصرفاته
 . الفساد ومحقق سعادة اجملتمع بتنفيذها

 
 :أسباب اختيار املوضوع 

 .فهذا من أهم احملفزات على اختيار املوضوع ، بالنظر إىل أمهيته ( 9
 فلذلكاإلسالم جعل من أكثر األعمال اليت ترفع منزلة العبد يوم القيامة هو حسن اخللق أن ( 4

 .ومحفظها  عرف ما يصون هذه األخالقأأن ت اختر
ملعرفة ما على كل مؤسسة من الدور يف محاية األخالق وملعرفة ما جيب على الفرد املسلم لكي  (4

    .  ه فيه ه باجملتمع وحتقق سعادتبطيصون أخالقه اليت تر
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 .منهج البحث وخطته
 

 :منهج البحث
 .عزوت اآليات القرآنية يف احلواشي إىل مواضعها بذكر اسم السورة ورقم اآلية (9
 .اليت وردت يف البحث واآلثار خرجت األحاديث (4
 .أو أمهات املؤمنني أو كبار العلماء ذكرت تراجم األعالم من غري كبار الصحابة( 4
: ت ما طرأ يل مما يتعلق بالبحث أو رغبت يف التعليق فابدأ بأحد هذه العبارات إذا اجتهدت وكتب( 2

 ( .وأضيف -ويضاف  - أقول  -وميكن أن يضاف  )
 .إىل مقال فأين أذكر عنوان املقال واسم كاتبه يف احلاشية  الرجوععند  (5
 كلمةعند آخر وذلك بوضع رقم احلاشية  أذكراسم املرجع كل صفحة من البحث حاشية يف (6

 .ملرجعاذلك  من اأخذهت
( ينظر)أين أكتب باحلاشية ل فيها باملعىن أو بتصرف فيق عندما أرجع إىل كتاب أو مقالة وأذكر ما( 7

، وكذلك إذا وجدت مراجع متشاهبة يف مضموهنا وخمتلفة ألخذ باملعىن التصرف أو ا لإلشارة إىل
 .مث أذكر أمساء املراجع( ينظر ) يف صياغتها فأين أذكراملضمون وأكتب باحلاشية 

مقدمة ومتهيد وفصلني كل فصل يندرج حتته عدد من املباحث واملطالب : البحث يشتمل على ( 8
 .اخلامتة والفهارس املعتمدة  املتعلقة به  ويشتمل البحث أيضًا على
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 :خطة البحث
 :وتشتمل على اآليت ؛املقدمة/ أواًل

  .استهالل* 

 .أمهية املوضوع وأسباب اختياره*

 .منهج البحث يف املوضوع وخطته* 

 :ويشتمل على اآليت ؛التمهيد/ ثانيًا

 :مصطلحات البحث/ أ

  .احلماية -
 .األخالق االجتماعية -
  .الدور -
 . سسات الدينيةاملؤ -
 .التنفيذ -

 .نبذة موجزة عن مشول اإلسالم جلميع جوانب احلياة /ب

 :وتشتمل على ما يلي ؛فصول البحث ومباحثه ومطالبه /ثالثًا

 :نيويشتمل على مبحث؛ اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعيةمنهج  :الفصل األول

 :ويشتمل على أربعة مطالب؛ جتماعيةأسس منهج اإلسالم يف محاية األخالق اال :املبحث األول

 . الوحي: ب األولاملطل

 .الفطرة: املطلب الثاين

 .العقل : املطلب الثالث

 .السنن االجتماعية: املطلب الرابع

 :ة مطالبمخسويشتمل على ؛ وسائل منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية :املبحث الثاين

 .التزكية :  لب األولاملط

 .مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ينلب الثااملط

 . التعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب: املطلب الثالث 
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 .القدوة االجيابية :  املطلب الرابع

 .الثواب والعقاب :  املطلب اخلامس 

 :ويشتمل على أربعة مباحث؛ وهي؛ دور املؤسسات الشرعية يف التنفيذ :الفصل الثاين

 .دور املؤسسات التربوية :حث األولاملب

 :ثالثة مطالب ويشتمل على؛ دور املؤسسات الدعوية :املبحث الثاين

 .وزارة الشؤون اإلسالمية : املطلب األول

 .اجلامعات اإلسالمية  :املطلب الثاين

 .اجلمعيات واملؤسسات اخلريية  :املطلب الثالث

 :مطلبنييشتمل على و؛ اإلفتاء واحلسبة :املبحث الثالث

 .اإلفتاء: املطلب األول

 .احلسبة: املطلب الثاين

 :ويشتمل على مطلبني؛ دور املؤسسات القضائية :املبحث الرابع

 .دوائر األسرة: لب األولاملط

 .اجلنائيات دوائر األحداث: لب الثايناملط

 :وتشتمل على اآليت؛  اخلامتة  /رابعًا

 .خالصة ألهم أفكار البحث* 

 التوصياتو نتائج البحث* 

 .الفهرس  /خامسًا

 .فهرس اآليات

 .فهرس األحاديث واآلثار

 .فهرس األعالم

 . فهرس املصادر واملراجع

 .فهرس املوضوعات
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 التمهيد
 

 

 :ويشتمل على اآلتي

 :مصطلحات البحث/  أ 
  .احلماية -
 .األخالق االجتماعية -
  .الدور -
 . املؤسسات الدينية -
 .التنفيذ -
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 .بحثمصطلحات ال

 

  :احلماية -
 .(9)واْحَتمى وحَتمََّى امتنع منعه ودفع عنه ، :ماية بالكسر أيمحى الشيء محميه محيا وِح:لغًة

، وذلك من اإلحناللومنعها احلسنة االجتماعية األخالق  عن حفظ :مبعىن يف هذا البحث وهي: أقول
اهبا الذميمة من االنتشار باجتنية االجتماعباختاذ الوسائل اليت جاء هبا الشرع لذلك، ومنع األخالق 

 .  وتطبيق وسائل الشرع يف ذلك
 :األخالق االجتماعية -

  .(4)وهو السجية والطبع واملروءة والدين ،مجع خلق: لغًةاألخالق 
هو تأليف املتفرق وهو ضد املتفرق ويطلق على  :اجلمع ( ج م ع : )أصله من مادة  : لغًة االجتماعية

 . (4)مجاعة الناس
هي سلوك اجتماعي حممود يقوم على مراعاة التقيد مبا يستحسنه : اصطالحًا ألخالق االجتماعيةا

  .(2)يستقبحونه الناس، وجتنب ما
واملستمدة من التعاليم ، والصفات اخللقية املكتسبة، جمموعة من القيم االجتماعية: وأيضًا هي

والوفاء لكل ما جتد ، لسليمة لكل مشكالهتاوتقدمي احللول ا، بقصد سعادة الفرد واجملتمع، اإلسالمية
  .(5)يف حياهتا من حاجات

 :الدور -
 املهمات اليت يلزم :املقصود هبا يف هذا البحث، ولكن مالئمًا اصطالحيًا مل أجد تعريفًا :أقول

  .، بغرض حتقيق احلماية لألخالق االجتماعيةالقيام هبا املؤسسات التربوية والقضائية والدعوية
                                                 

 ( .9/791) ترتيب القاموس احمليط للزاوي   (9)
 (.900/ 4)ترتيب القاموس   (4)
 (. 548/ 9) ترتيب القاموس   (4)
 .قي العريب حملمد اجلابري العقل األخال  (2)
 إميان عبد املؤمن. الثقافة اإلسالمية والتحديات املعاصرة ، د  (5)
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 :ؤسسات الدينيةامل -
يدل على األصل والشيء الوطيد الثابث فاألس ( أس: )مأخوذة من األصل اللغوي  :لغًة  املؤسسات
 .  (9)أصل البناء

وهو جنٌس من االنقياد  ،ٌل واحد إليه يرجع فروُعه كلُّهاأص( الدال والياء والنون): لغًةأما الدينية 
ُمِطيعون  :وقوٌم ِديٌن ،إذا أْصَحَب وانقاد وَطاَع ِدين ِدينًاه َيدان ل الطاعة، يقال: فالدِّين. والذُّل

 . (4)منقادون
الدين ونشر  منشأة خمتصة خبدمة: املقصود باملؤسسة الدينية يف هذا البحث فيمكن أن يقال أهناأما 

  .تعاليمه وتطبيقه وفق أنظمة إدارية وخطة معينة وأعمال موزعة بشكل منظم على منسوبيها 
  :التنفيذ -

أي ماض يف أمره : أصل يدل على مضاء يف أمر وغريه ، وأنقذته أنا ، وهو نافذ  (ن ف ذ ): لغًة
  .(4)ماض  يف مجيع َأمره، وَأمره نافذ َأي ُمطاع: رجل ناِفٌذ يف َأمره، وَنُفوٌذ وَنفَّاٌذ: ويقال

 .الواقعه يف تطبيقالشيء و حتقيق: بأنه  معناه يف هذا البحث فوميكن أن أعّر
 

                                                 

 (.  9/92)مقاييس اللغة   (9)
 (. 4/941)مقاييس اللغة   (4)
 ( .5/258)مقاييس اللغة   (4)
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 .نبذة عن شمول اإلسالم لجميع جوانب الحياة

 

إن دائرة اإلسالم واسعة النطاق فهي منهجًا كاماًل يشمل مجيع مظاهر النشاط احليوي للفرد 
يضمن  كل ما بأحكامها وآداهبا ومشلت، القات اإلنسان وكافة جوانب حياتهواجملتمع ومجيع ع

فرد وعالقته بنفسه وبالناس أفرادًا أو مجاعات وباهلل حياة ال تونظم، مصاحل الدنيا واآلخرة لإلنسان
وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم } :ىلافقد قال تع ،عز وجل بل وبالكائنات احلية األخرى

(9){أمثالكم
دخلت امرأة النار في هرة حبستها الهي أطعمتها وال » :وقد قال الرسول عليه الصالة والسالم 

«تها تأكل من خشاش األرضهي جعل
 (4)

رغب يف تعمري األرض  ً ، بل ومشل حىت البيئة وسالمتها فمثال 
جوانب  مشلت ، كما وعدم اإلسراف حىت ولو كان الشخص على هنر جاري واحلفاظ على األشجار

 بالبسملة يبدأ أنالشخص  أمرففي املأكل  وحنومها املختلفة من آداب األكل والشرب اليومية احلياة
فقد جاء رجل إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وقال امللبس و وآداب الطريق، والنوم، مما يليه يأكلن أو

احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت  »: عوراتنا ما نأيت منها وما نذر، قال عليه السالم : له 

«يمينك
عليه الصالة والسالم فقد رأى الرسول النظافة وهر احلسن ظإىل الظهور بامل أيضاودعا  ،(4) 

«؟أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه» :رجال متسخ الثياب فقال
فقد قال بالتواضع  أمرويف املشي ،  (2) 

(5){ واقصد يف مشيك* إن اهلل ال حيب كل خمتالٍ فخور  وال متش يف األرض مرحاً} :تعاىل
 بأعمالالدين اعتىن  أنبل ،  

قل إن صالتي ونسكي  } :ىل اوقد قال تع، (6)لبغضادات واحلسد واحلب وااإلنسان القلبية من النوايا واالعتق

(7){ وحمياي ومماتي هلل رب العاملني
 . 

                                                 

 . (48:)سورة األنعام ، جزء من اآلية رقم   (9)
 ( .4/469)، وأخرجه أمحد يف مسنده ( 900،954/ 2)البخاري يف الصحيح  خرجهأ  (4)
 ) 4761، رقم 5/17)، والترمذي ( 2097، رقم  20/ 2)، وأبو داود يف سننه ( 40026رقم (   5/4)أخرجه أمحد   (4)

 ، ( 9140، رقم  9/698)وابن ماجه . حديث حسن : وقال 
 . (42) لباين  يف آداب الزفاف صحيح اإلسناد ،  وحسنه األ: وقال ) 7458 ، رقم 2/911)واحلاكم       

، وأمحد ( 982-8/984)وسنن النسائي يف الزينة ( 2064ح/444-2/444)أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اللباس  (2)
 ( 986-2/985) واحلاكم يف اللباس ( 4/457)

 (91 – 98)سورة لقمان ، اآليتان   (5)
  ( .11-16) مفرح القوسي  .دراسات يف النظام اخللقي د: ينظر  (6)
 ( .964: )سورة األنعام ، جزء من اآلية رقم (7)
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نجد أن اإلسالم أعطى أحكامًا للمولود تتعلق به منذ ساعة ف؛  مراحل حياة اإلنسان كلها كما مشلت
نه اهتم به قبل أم الرضاعة بل جند والدته مثل اآلذان يف أذنه واختيار أحسن األمساء له والعقيقة وأحكا

 هنار رمضان إذا خافت على أن يولد فحرم اإلجهاض لغري ضرورة ورخص للحامل باإلفطار يف
ة عليه والدعاء ، واهتم به صبيًا وشابا وكهاًل وحىت بعد وفاته فقد شرع تغسيله وتكفينه والصالمحلها

احلث على كفالة اليتيم، ترك ماال يعين ،  :ثل، وكذلك تنظم سلوك الفرد مع جمتمعه مله وقضاء ديونه
 . النهي عن الغيبة البعد عن الغضب ،

تعاجل مت آياته فجاءت تشريعاته صاحله لواإلسالم يساير التطور ألنه يستند إىل كتاب أحك
تهدون ما يصلح املشكالت املستجدة واملسائل الطارئة بأن جعل هناك أصول وقواعد يستنبط منها اجمل

الرسالة لكل البشرية  جاءتف،  (9){ وما أرسلناك إال رمحة للعاملني } كل البشر ومشلت، ا املستجدة للقضاي
لبشر فلم تفرق بني أسود وأبيض وال بني االشريعة عامة  وهو الدين الباقي إىل يوم القيامة وقد مشلت

(4){ إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم} :شعب دون شعب وقد قال تعاىل
الصغري والكبري بأحكامها  اعتنتوقد  ، 

مة وال زمن دون زمن وال جمتمع دون آخر وال بعرب دون أوالذكر واألنثى ومل ختتص بأمة دون 
(2){ وما أرسلناك إال كافة ًللناس بشرياً ونذيراً}: فقد قال تعاىل   (4)عجم ولكن بالغ جلميع البشر

. 

                                                 

 ( .907)سورة األنبياء ، جزء من اآلية  (9)
 ( .94: )سورة احلجرات ، جزء من اآلية رقم  (4)
 ( .995- 990) إميان عبداملؤمن .األخالق يف اإلسالم د: ينظر  (4)
 ( .48: )سورة سبأ ، جزء من اآلية رقم  (2)
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 فصول البحث
 
 

 اية األخالق االجتماعيةمنهج اإلسالم في حم   :الفصل األول
 :ويشتمل على مبحثني؛ ومها

 .أسس منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية :املبحث األول

 .وسائل منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية :املبحث الثاين

 
 دور المؤسسات الشرعية في التنفيذ  :الفصل الثاني

 :ويشتمل على أربعة مباحث؛ وهي

 .دور املؤسسات التربوية : ألولاملبحث ا

 .دور املؤسسات الدعوية :املبحث الثاين

 .اإلفتاء واحلسبة :املبحث الثالث

 .دور املؤسسات القضائية : املبحث الرابع
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 .منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية: الفصل األول
 :ويشتمل على مبحثين؛ وهما

 

 .حماية األخالق االجتماعية أسس منهج اإلسالم في :المبحث األول

 

 :ويشتمل على أربعة مطالب

 .(الكتاب والسنة) الوحي: ب األولاملطل

منطلقة  ،عليا تصلح لكل إنسان ثابتة ومثٌل مصدر األخالق اإلسالمية هو الوحي ولذلك هي قيٌم
عن اهلوى إن  وما ينطق} :ىلافنحن نأخذ األخالق من مصدر رباين فقد قال تع ،من أوامر الشرع ونواهيه

(9){ هو إال وحي يوحى
تامة فيها الرمحة واحملافظة على املصاحل يقول اهلل ولذا جاءت األخالق اإلسالمية ،  

(4){ للمؤمننيفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وش} :تبارك
فهي وال عجب ،  

هنا مستمدة من القرآن الكرمي وهو أل ق اإلسالمية خالدة وباقيةخالاأل، وإن من اهلل العليم اخلبري خبلقه
(4){إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون} :حمفوظ إىل قيام الساعة حبفظ اهلل فقد قال تعاىل

كما أن الوحي  
اليت تستمد منها هذه  ن النصوصأل ؛مة من التناقض واالضطرابيضفي على األخالق صفة السال

من  السنة النبوية منألخالق ا تعلموكذلك ، بينها وال ينقض بعضها بعضًا عارض فيمااألخالق ال تت
وإنك لعلى خلق } :ىلا تعقال اهلل ،خالل النظر يف سرية النيب عليه الصالة والسالم واالقتداء به

(2){عظيم
«إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق» :وقد قال عليه الصالة والسالم، 

 (5)
الق وقد متيزت األخ 

تسري باإلنسان على بصرية يف منهج مستقيم عادل مراعية لكافة احلقوق وسائر  بأهنااإلسالمية 
ن الشارع هو رب العاملني رية والطبقية فالناس فيها سواء ألمن العنص العالقات كما أهنا خالية متامًا

  .(6)والناس كلهم عباده
                                                 

 ( .2)النجم اآلية رقم سورة   (9)
 ( .57)سورة يونس اآلية رقم   (4)
 ( .1)سورة احلجر اآلية رقم   (4)
 ( . 2) سورة القلم اآلية رقم   (2)
، وصححه ( 2449")املستدرك"، و احلاكم يف ( 90/919)، والبيهقي يف سننه (4/489)أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده   (5)

 ( .44210)األلباين يف صحيح اجلامع 
 ( . 10 – 87)دراسات يف النظام اخللقي : ينظر   (6)
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 .الفطرة :ايناملطلب الث
فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهلل اليت فطر الناس } :ىلامبوافقتها لفطرة السليمة فقد قال تع متتاز األخالق يف اإلسالم

(9){عليها
«كل مولود يولد على الفطرة»: د قال الرسول صلى اهلل عليه وسلموق، 

فالنفوس جمبولة  (4) 
 اهلل عليه وسلم يثين على النيب صلى ومما يدل على ذلك أن أحد الصحابة قام على حب القيم الفاضلة

األمور مستقر  حسن هذهنُ وذلك أل، (4)(والصيام والعفاف والصلةيأمرنا بالصالة ) :حيث قال عنه
عدم مصادرهتا لنوازع : ومن مظاهر موافقة األخالق اإلسالمية للفطرة السليمة، يف الفطر السليمة

على األخالق والسلوك  تأثرالنفوس جبلت على النزعات والشهوات اليت  أنالنفس فمن املعلوم 
بل جاء بتهذيبها  وإلغائهااإلسالم مبصادمة هذه الغرائز  يأتكالكراهية والغضب والرضى فلم 

إذا كان يف حق اهلل ورسوله  مطلوبًا يف كل حال بل قد يكون ، فالغضب ليس ممقوتًاوتوجيهها
 :وكذلك الشدة يف قوله تعاىل (2){جاهد الكفار واملنافقني وأغلظ عليهم} :وكذلك الغلظة فقد قال تعاىل

(5){ أشداء على الكفار رمحاء بينهم}
وهذه ليست يف كل املواضع فكما ذكرت سابقًا قد تكون مطلوبة  ،

أحيانًا، وقد تكون ممقوته، وجاء اإلسالم بتهذيبها مثل حديث التغضب فاملقصود منه عدم 
االسترسال فيها وذلك بالوضوء االسترسال وإال فالغضب غريزة ومن هتذيبها مقاومتها وعدم 

واجللوس واالستعاذة باهلل من نزغ الشيطان وحنو ذلك من التعاليم اليت هتذب الصفات الغريزية 
وقد راعت ، ين وجعلها عن طريق النكاح الشرعيغريزة الشهوة فقد هذهبا الد مثلو باإلنسان،

إذا وقع النزاع  أياموسلم باهلجر ثالث  بائع النفوس فقد أذن النيب صلى اهلل عليهطاألخالق اإلسالمية 
أن يهجر أخاه فوق ثالث ليل ، وخيرهما الذي يبدأ يحل لرجل  ال» :الرسول عليه الصالة والسالم  فقد قال

«بالسالم
 .و بذلك راعى طبائع الناسهف (6) 

                                                 

 ( .40: )سورة الروم ، جزء من اآلية رقم  (9)
،ومسلم يف صحيحه، كتاب  (9458) أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني ، رقم  (4)

 .(6617)القدر باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، رقم
 ( .9/49/44( )7: )رقمه( بدء الوحي )أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب   (4)
 ( .74: )سورة التوبة ، جزء من اآلية رقم  (2)
 ( .41: )سورة الفتح ، جزء من آية رقم   (5)
، باب ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الرب والصلة واآلداب ( 6077: )أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، رقمه  (6)

 ( .96/997)حترمي اهلجر فوق ثالثة أيام بال عذر شرعي ، 
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لقية لعبادة اليت فقد شرع اهلل القيم اخل ؛إمكانية التنفيذ: أو مراعتها للفطرة فطرية األخالق ومن مظاهر
ال يكلف اهلل نفسا } :فقد قال اهلل تعاىل ؛يستطيعون تنفيذها وتطبيقها يف حياهتم واليت تبعد عن املثالية اخليالية

(9){إال وسعها
ظلم أن ينتصر ن اإلسالم حذر من الظلم لكنه بنفس الوقت أباح ملنُ أ: ومن أمثلة ذلك ، 

وإن عاقبتم فعاقبوا } :فضل التسامح والعفو فقد قال اهلل تعاىل لنفسه ممن ظلمه دون تعدي أو بغي وكذلك 

(4){ مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري لكم
وافقت طبائع الناس  فهذه األخالق ميكن لإلنسان تنفيذها وقد 

إن اهلل فطر العباد على استحسان العدل والعفة "  :يقول ابن القيم رمحه اهلل تعاىل، (4)وفطرهتم
حسان ومقابلة  النعم بالشكر ونسبة هذا إىل فطرهم كنسبة احللو واحلامض إىل أذواقهم وكنسبة واإل

  (2)"  راحة املسك واننت إىل مشامهم ، فيفرقون بني طيبه وخبيثه ونافعه وضاره
   

 

                                                 

 ( .486: )سورة البقرة ، جزء من آية رقم  (9)
 ( .946)سورة النحل ، آية رقم   (4)
 ( .901 - 902)دراسات يف النظام اخللقي: ينظر   (4)
 ( .9/980)مدارج السالكني   (2)
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 (املسؤولية واجلزاء) العقل :املطلب الثالث
شك أن هذا التقييم وهذه احملاكمة  يوصف اإلنسان بأنه كائن أخالقي حباكم أفعاله ومن دون

وهذا اإللزام جيعلنا  ،ومرة أمام غريه ،يشعر باإللزام مرة أمام نفسه نابعة من كون اإلنسان مكلفًا
أساسها هو أهلية الشخص املسئول للقيام مبا عليه ولكي يتوفر هذا األساس البد و، نصفه بأنه مسئواًل

 :من توافر شروط املسؤولية وهي 
القدرة على التمييز يف األفعال بني هذا يعين و: أقول، لطبيعة ذاته ونتائج تصرفاته يكون واعيًاأن / 9 

مل تسمح له الذي  ريحسنها وقبيحها ونافعها وضارها وهذا الشرط يستثين بالضرورة الطفل الصغ
  .وكذلك اجملنون ومن يف حكمه ،مداركه معرفة اخلري والشر

 .وإجلاء وهذا الشرط يستثين الواقع حتت إكراه: أقول، ر والتصرفأن تكون له حرية االختيا/ 4 
 . وهذه الشروط ال تتوفر إال باإلنسان فوجود العقل لإلنسان شرط ملسؤوليته 

(9){كل نفس مبا  كسبت رهينة} :وقد دل على املسؤولية قوله تعاىل
هلا ما كسبت وعليها ما } :وقوله تعاىل  

(4){اكتسبت
 .(4)نداء الضمري وال واسطة بني املرء وضمريهبسؤولية فهو يتولد تلقائيًا أما الشعور بامل، 

 .جتماعيةواملسؤولية اال ،، واملسؤولية األخالقيةدينيةاملسؤولية ال: واملسؤوليات ثالثة
وقاتلوهم }:  قال تعاىل (2)وكما تقع مسؤولية الفرد عن تصرفاته كذلك تقع املسؤولية على عاتق اجلماعة

(5){كون فتنةحتى ال ت
(6){ وتعاونوا على الرب والتقوى} :وقال تعاىل 

فاإلنسان يكون مسئول عن نفسه وتصرفاته ، 
(7){ يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر}: فقال تعاىل ما يستطيع حتسينه يف جمتمعه ويكون مسئواًل عن 

 

نعم : قال ! أنهلك وفينا الصالحون ؟»: وقال سألت زينب بنت جحش الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 

 ( .48: ) سورة املدثر ، اآلية رقم   (9)
 ( .486: ) البقرة، جزء من اآلية رقم  سورة  (4)
 (.429،  444) ، دستور األخالق يف القرآن حممد دراز ( 455،   454)عمل األخالق اإلسالمية ، مقداد ياجلن : ينظر   (4)
 ( . 19 – 10)فلسفة األخالق حممد جواد : ينظر  (2)
 ( .914: ) سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم   (5)
 ( .4: )ورة املائدة ، جزء من اآلية رقم س  (6)
 ( .97: )سورة لقمان ، جزء من اآلية رقم   (7)
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«إذا كثر الخبث
عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذ } :ليس مطلقة فقد قال تعاىل  جمتمعهومسئوليته عن ، (9) 

(4){ فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر}:، وقال(4){اهتديتم
ل املقاومة للفساد وتغريه بكل الوسائل موإمنا تش، 

 .(2)ذلك الفساد وما يؤدي إليه نه يقطع التعامل معإإذا كان ال يستطيع فعل شيء فية فاملمكنة الشرع
  :والسلوك املسئول عنه له بعدان

إنا حنن حني املوتى ونكتب ما  }: عنه قال تعاىل أأي نفع أو ضرر واآلثار اليت تتبعه وتنش: البعد املادي :األول

(5){ قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال »: وقال عليه الصالة والسالم،  

 .(6) «صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: من ثالث 
، اسة أو البشاعة يف أعماق القلوبفننظر إىل ما يتخذه الفعل من القد: البعد النفسي والوجداين :الثاين

سئول أيضًا عن دفعه للشر ألن هدف األخالق حتقيق السعادة نه مأوهو مسئول عن فعله للخري كما 
إال إذا شعر اإلنسان  والسعادة ال تتحقق إال بإنقاذ إنسان من الشر أو حتقيق اخلري وال يكون ذلك

ية وأن هذه املسؤولية هلا فاإلنسان كائن مسئول عن سلوكه اإلرادي عن جدارة وأهل، مبسؤوليته
ة عليها من الناحيتني املادية والنفسية وأن مسئولية اإلنسان ال تقتصر على سب آثارها املترتبحبدرجات 

نفسه فقط وإمنا تتعدى إىل عمل غريه يف حدود معينة كما أن مسؤوليته ال يترتب عيها جزاء دينوي 
 . (7)فينال عليها نتيجة مسئوليته كذلك، فقط بل أخروي

هل جزاء }:ه من اجلزاء فالعقل يفهم قوله تعاىل والعقل هو الذي يدرك عواقب الفعل وما يترتب علي

(8){اإلحسان إال اإلحسان
فاإلسالم ميدح الفضائل ويعد عليها حبسن اجلزاء كما يذم الرذائل ويعد عليها ، 

                                                 

باب اقتراب الفنت «  كتاب الفنت وأشراط الساعة ، ومسلم يف صحيحه (  4968: ) أخرجه البخاري يف صحيحه ، رقمه   (9)
 ( .4880)وفتح ردم يأجوج ومأجوج 

 ( . 905: )سورة املائدة جزء من اآلية رقم   (4)
 ( . 44 – 49: )ان رقم سورة الغاشية ، اآليت  (4)
 ( .467 -462)عمل األخالق اإلسالمية : ينظر   (2)
 (.94: )سورة يس ، آية رقم   (5)
 (.9649)باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته / كتاب الوصية: أخرجه مسلم  (6)
 ( .467 -462)عمل األخالق اإلسالمية : ينظر   (7)
 (. 60: ) سورة الرمحن ، آية رقم   (8)

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5200&idto=5327&lang=A&bk_no=1&ID=1335
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بشر العواقب وهو يتخذ مجيع الذرائع لغرس العد واإلنصاف والفضيلة وغريها من األخالق السامية ، 
 .(9)ويرغب هبا ويرهب من ضدها

: فالترغيب والترهيب هلما دور بارز يف احلث على التمسك خبلق معني أو النفور من آخر فقال تعاىل
والعافني عن الناس ظ الغي والكاظمنيالذين ينفقون بالسراء والضراء * للمتقني  أعدتوسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض }

اهلل ومل يصروا على ما فعلوا وهم  إالر الذنوب فذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن يغ أنفسهمذا فعلوا فاحشة أو ظلموا والذين إ* واهلل حيب احملسنني 

(4){أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم اجر العاملني* يعلمون
: قوله عليه الصالة والسالمو ، 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ،  من سن في اإلسالم»
ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 

«شيء
«من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه »: وقال ، (4) 

د وقد ور،  (2) 
(5){وكذلك جنزي احملسنني} :لقرآن الكرمي يف آيات كثرية منهابا( جزى)لفظ 

جنزيه جهنم كذلك جنزي  فذلك}،

(6){الظاملني
(7){كذلك جنزي القوم اجملرمني}،  

كذا جند للجزاء دورًا بينًا يف إرساء األخالق وتنميتها وهتذيبها ه 
، أو اهلروب من عكس رصود واجلائزة املنتظرةجلزاء املوهو باعث للتمسك بالقيم اخللقية طمعًا يف ا

 : واجلزاء األخالقي يف اإلسالم أنواع وهي، (8)ذلك
 .واجلزاء االجتماعي  ، واجلزاء الوجداين ، جلزاء اإلهليا

  :ال تعاىلفقد قالثواب األخروي  ب اجلزاء فأما، أخرويثواب أو عقاب دنيوي أو  إما :فاجلزاء اإلهلي
(1){رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جتري من حتتها األهنار وعد اهلل ال خيلف اهلل وعده لكن الذين اتقوا }

احملسن  بإثابةوال يكتفي ، 
مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة  }: بل يضاعفه له قال تعاىل إحسانهقدر 

                                                 

 ( 946-944) األخالق يف اإلسالم :ينظر  (9)
 ( . 946 -944: ) سورة آل عمران ، اآليات رقم  (4)
 ( .9097: )أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة ، رقمه  (4)
كتاب الرب والصلة واآلداب : ، ومسلم(4067)باب من أحب البسط يف الرزق، حديث  –كتاب البيوع : أخرجه البخاري  (2)

 (.4557: )باب صلة الرحم وحترمي قطعها، حديث رقم –
 ( .82)سورة األنعام جزء من اآلية رقم   (5)
 ( .41: ) سورة األنبياء ، اآلية رقم   (6)
 ( .45: ) سورة األحقاف جزء من اآلية رقم   (7)
 ( .45 – 49)األخالق يف اإلسالم : ينظر   (8)
 ( .40: ) الزمر ، جزء من اآلية رقم سورة   (1)
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(9){ واسع عليمواهلل يضاعف ملن يشاء واهلل
(4){إن األبرار لفي نعيم} :وقال تعاىل ، 

(4){يره اًفمن يعمل مثقال ذرة خري} :وقال  
  ،

وال حتسنب اهلل غافالً عما يعمل اجملرمون إمنا }: دل القرآن على وجود اجلزاء بالعقاب األخروي فقد قال تعاىل وقد 

من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها، فإنه »: والسالم ، وقال عليه الصالة(2){يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار
ليس ثم دينار وال درهم، من قبل أن يؤخذ ألخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه 

«فطرحت عليه
البد أن يعاقب فاعلها مثل ما دل عليه هذا احلديث  فهذا يدل على أن هناك ذنوبًا، (5)

عراضهم وقد صورت السنة عقاب الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أ، (6)اسمن أخذ حقوق الن
لما عرج بي مررت بقوم لهم أضفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم » :فقال عليه الصالة والسالم

«هؤالء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم: من هؤالء يا جبريل ؟ قال : فقلت
ي واجلزاء اإلهل، (7)

 .النعم واملصائب الدنيوية والقصاص والتعازير:  منهاويتمثل بأمور ووي أيضًا ييكون دن
(8){إن اهلل حيب املقسطني} :حمبة اهلل لعبده املقسط فقد قال تعاىل: فالنعم الدنيوية متثل ثوابًا لصاحبها مثل 

 ،

(1){ن ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبةمن عمل صاحلاً م } :وأيضا تكون باحلياة السعيدة يف الدنيا فقال تعاىل
 ،

صلة الرحم »: يار فقد قال عليه الصالة والسالموقد تكون سعة بالرزق وبركة بالعمر وعمران للد

«وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في األعمار
وأيضًا تسهيل أمور اإلنسان يف ، (90)

«هالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي» :دنياه قال عليه الصالة والسالم 
فهذه كلها ، (99) 

 . (94)من صور النعم يف الدنيا جزاًء لعمل اإلنسان الصاحل وخلقه احلسن
                                                 

 ( . 469: )سورة البقرة جزء من اآلية رقم   (9)
 ( .94: )سورة االنفطار ، اآلية رقم   (4)
 ( .8: ) سورة الزلزلة ، جزء من اآلية رقم   (4)
 ( .24: ) سورة إبراهيم ، جزء من اآلية رقم   (2)
 ( .4221)من كانت له مظلمة عند رجل فحللها له : ابأخرجه البخاري يف كتاب املظامل والغصب ب  (5)
 (.71-61)، خمتصر دستور األخالق (992)، فلسفة األخالق يف اإلسالم (479–468)عمل األخالق اإلسالمية: ظرين (6)
، (4/442) مسنده ، وأخرجه أمحد يف( 2084)أيضًا يف صحيحه ،( 2878)كتاب األدب : أخرجه أبو داود يف سننه (7)

 ( .6796)والبيهقي يف الشعب 
 ( .24: ) سورة املائدة ، جزء من اآلية رقم   (8)
 ( .17: ) سورة النحل ، جزء من اآلية رقم   (1)
 .رجاله ثقات ( 90/295)، وقال ابن حجر يف فتح الباري ( 6/951)رواه أمحد يف مسنده   (90)
 ( . 97/49)والدعاء والتوبة واالستغفار  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الذكر  (99)
 .(71-61)، خمتصر دستور األخالق (471 – 478)ل األخالق اإلسالمية ،عم(999–990)ام اخللقييف النظ دراسات: ينظر  (94)
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أو بسبب عدم مقاومة  وأما املصائب الدنيوية فهي متثل جزاءًا وعقابًا دنيويًا لصاحب العمل السيئ
(9){اهلل ال حيب املعتدين إن } :ران حمبة اهلل له قال تعاىل خس: مثل  يكون العقاب الدنيويقد الفساد ف

   ،

(4){أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا} وأيضًا هالك األمم بسبب أفعاهلا السيئة
و قد يكون ، 

أيديكم ويعفو عن وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت } :، قال تعاىلات من أمراض ومهوم وحنومهاذلك باالبتالء

(4){كثري
: يا رسول اهلل كيف الصالح بعد هذه اآلية :  أبو بكر للرسول صلى اهلل عليه وسلم قال، 

غفر الله لك يا أبا  »: فكل سوء عملنا جزينا به؟ فقال الرسول صلى اهلل عليه وسلم  { من يعمل سوءاً جيز به}

«يبك األواء ؟بكر ، ألست تمرض؟ ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ ألست تص
فيكون يف هذه احلالة عقوبة  (2) 

وقد يكون العقاب الدنيوي باحلدود والقصاص فقد شرع اهلل عقوبات مقدرة يف ، وتكفريًا لذنوبهله 
: قال تعاىلالدنيا تكون بسبب أفعال معينة جزاًء لفاعلها مثل القصاص يف القتل العمد وحد القذف 

إال الذين تابوا من بعد ذلك  *وا بأربعة شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقونوالذين يرمون احملصنات ثم مل يأت}

(5){وأصلحوا فإن اهلل غفور رحيم
اللَّهِ وَاللَّهُ  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ} :قال تعاىل وحد السرقة ،  

(6){عَزِيزٌ حَكِيمٌ
ا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اهللَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُو}:تعاىلواحلرابة قال ، 

(7){ا مِنَ الَأرْضِوَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالَفٍ أَوْ يُنْفَو
وتكون العقوبة الدنيوية اإلهلية أيضًا بالتعزير ، وغري ذلك من احلدود 

 . (8)فقد شرع اإلسالم التعزير حبيث يقدر ويل األمر أو نائبه العقوبة حبجم الذنب وحال املذنب
مات املالية أو ويكون التعزير إما نفسي بالتوبيخ أو باللوم واملعاتبة ، ويكون مادي كدفع الغرا: أقول

 . أو السجن وحنوه بدين بالضرب اإلتالف، ويكون أيضًا

                                                 

 ( . 910: ) سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم   (9)
 ( .96: ) سورة اإلسراء ، جزء من اآلية رقم   (4)
 ( .40:)الشورى ، جزء من اآلية رقم سورة  (4)
 ( . 68: )، رقمه (  9/440)أخرجه أمحد يف مسنده   (2)
 (.5-2:)سورة النور ، اآليتان رقم  (5)
 . (48: )سورة املائدة ، اآلية رقم (6)
 ( .44: ) سورة املائدة ، جزء من اآلية رقم  (7)
 .(471–478)، عمل األخالق اإلسالمية(992-994) النظام اخللقي، دراسات يف(71-61)خمتصر دستور األخالق: ينظر (8)
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يف قلبه وسعادة وفرح  يتمثل يف حالة الثواب بشعور اإلنسان بطمأنينةف: اجلزاء الوجداين وأما
وسكون يف نفسه وانشراحها بعد القيام بالعمل السوي ، ويتمثل يف حالة العقاب بشعوره باضطراب 

  . (9)فسه قلبه وحزنه وضيق ن
ك قال الرسول صلى اهلل هذا الشعور خيتلف درجه من فرد آلخر حبسب صفاء الضمري وإميانه ، ولذل

«البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس»: عليه وسلم
فالوجدان أو ، (4)

من  أكثر تأثريًا قد يكون ءهيعترب حمكمة تعرف من خالهلا خريية الفعل أو شريته، وجزا السوي الضمري
خبالف املادي فهو عقاب  ، لياًل وهنارًا وهو أمل معنوي  صاحبه مستمر ال يفارقاملادي ألن الوجدان 

 . (4)إن اجملرمني حتت عقاب مستمر وإن جنوا من العقاب القانوين: وقيت ، وهلذا يقال

مع ويفقد املودة يف شعوره اخلاص يف اجملت تقديرهفيشعر بامشئزاز من نفسه وذاته كما أنه يفقد 
فيشعر أن ما يسمعه وما يراه من احترام ومودة ال يوجه إليه فيفقد  ، يفقدها يف اجملتمعملالداخلي وإن 

(2){ يعرف اجملرمون بسيماهم} :ىلايظهر ذلك عليه قال تع ، ومباإحساسه خبريية شخصيته يف داخل نفسه
   ،

للخري وحسن اخللق يشعر اإلنسان يف قرارة نفسه بالسرور  وخبالف هذا فإن صفاء الوجدان وفعله
 .(5){ ماهم يف وجوههم من أثر السجودسي} :ىلايظهر ذلك يف مساته الظاهرة فقد قال اهلل تعمث والراحة وباخلريية 

فهو ما يناله الشخص على التزامه الفضيلة من تقدير وتكرمي وعلى ارتكابه  :وأما اجلزاء االجتماعي
فاجملتمعات تقدر الشخص صاحب الصفات واألخالق النبيلة ، من إهانة اجملتمع واحتقاره له الرذيلة

وحتتقر وتستهجن الشخص املنافق والكاذب واخلوان والغدار واملكار  ،كالصدق واألمانة واإلحسان
شخص ال واجملتمع املسلم له طرق يف اإلثابة واملعاقبة فمن صور إثابة، (6)وحنوها من األخالق الرذيلة
متتعه مبحبة الناس ومكافأة صانع املعروف فقد جاء احلديث عن الرسول  :نتيجة االلتزام باخللق احلسن

من صنع لكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ماتكافئونه به فادعوا له حتى تروا  » :صلى اهلل عليه وسلم

                                                 

 (  .71-61) ، خمتصر دستور األخالق (  995) دراسات يف النظام اخللقي : ينظر (9)
 ( .95)أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الرب والصلة ، رقمه   (4)
 ( . 489 – 480) ، عمل األخالق اإلسالمية( 71-61) خمتصر دستور األخالق : ينظر   (4)
 ( .29: ) سورة الرمحن ، جزء من اآلية رقم   (2)
 (.41: )سورة الفتح ، جزء من اآلية رقم   (5)
 ( . 994 – 999)، فلسفة األخالق يف اإلسالم ( 996-995)دراسات يف النظام اخللقي :  ينظر   (6)
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«أنكم قد كافأتموه
لى اهلل صق احلسنة فقال الرسول وأيضًا دعا اإلسالم إىل مصاحبة ذوي األخال، (9)

َوِإمَّا َأْن ، َمَثُل اْلَجِليِس الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكيِر؛ َفَحاِمُل اْلِمْسِك ِإمَّا َأْن ُيْحِذَيَك»: عليه وسلم

«َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثًة، اْلِكيِر ِإمَّا َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَكَوَناِفُخ ، َوِإمَّا َأْن َتِجَد ِمْنُه ِريًحا َطيَِّبًة، َتْبَتاَع ِمْنُه
ومن ، (4) 

رد شهادة الفاسق وعدم االعتداد : نتيجة سوء اخللق ومقارفة الفساد صور مظاهر العقاب االجتماعي
شهداء فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم  والذين يرمون احملصنات ثم مل يأتوا بأربعة} :يته وعدم الثقة به فقد قال تعاىلبشخص

االحترام والقبول من وففقد الشخصية والثقة  سهاًل وهذا اجلزاء ليس أمرًا، (4){شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون
صى النيب صلى أوومن الصور أيضًا اجتناب السالم عليه فقد ، أمر يصعب على النفس اإلنسانيةالناس 

إباحة غيبة الفاسق اجملاهر بفسقه، وكذلك التشهري هبم، و، (2)م التسليم على الفاسقاهلل عليه وسلم بعد
 .(5)، فهذه من اجلزاءات اإلجتماعية ، واهلجروعالنية تنفيذ احلدود

                                                 

يف سننه ، كتاب الزكاة ، باب عطية من سأل باهلل ،رقمه ، وأبو داود (  496: )أخرجه البخاري يف األدب املفرد ، رقمه  (9)
 (.452: )، وصححه األلباين رقمه( 9674)

 (.4648: )، وأخرجه مسلم يف صحيحه، برقم(5542: )أخرجه البخاري يف صحيحه ، برقم  (4)
 (.2:)النور ، اآلية رقم سورة   (4)
 ( . 9097: ) فاسق ، رقمه أخرجه البخاري يف األدب املفرد ، باب ال يسلم على   (2)
، فلسفة األخالق يف اإلسالم (997–996)  ، دراسات يف النظام اخللقي(  487 – 486)عمل األخالق اإلسالمية : ينظر  (5)

 (994 .) 
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 .السنن االجتماعية: املطلب الرابع
ة اهلل تبديال فلن جتد لسن } وتتسم بالثبات من جانب ،وهي سنن تتعلق باإلنسان ووظيفته يف هذه احلياة

(9){ولن جتد لسنة اهلل حتويال
لكنها من جانب آخر ختضع ملقتضيات احلكمة اإلهلية، اليت حتدد الزمان واملكان   

أن السنن االجتماعية ومما ينبغي مالحظته خبصوص ، سوف تتبدَّى هبا هذه القانونية والتفاصيل اليت
يرتب النتائج على مقدماهتا ترتيبيًا حتميًا ال هذه السنن ليست خاضعة ملبدأ السببية املادي، الذي 

رباين، يتمثل مبراد اهلل سبحانه، وهذا اجلانب يرشد : األول: انفكاك له، بل هي سنن محكمها جانبان
(4){ وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل } :إليه قوله تعاىل

 . 

ياة، مطلوب منه أن يعمل إنساين، يتمثل بشكل أساس باإلنسان، كفاعل رئيس يف هذه احل: وثانيهما
وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله } :وهذا اجلانب يرشد إليه قوله تعاىل. وجيد ويكد يف جماالت احلياة كافة

(4){واملؤمنون
فاإلنسان عليه أن يعمل وفق سنن اهلل، وتبقى نتائج عمله مرتبطة بإرادته سبحانه  

ية من الثبات واالستمرارية، فإهنا تتصف أيضا ورغم ما وصفت به السنن االجتماع ،(2)وحكمته
ولعل السبب الرئيس يف  ،كانضباط الكون املادي ة والتغري، ألن الواقع البشري ليس منضبطاً يبالنسب

يف هذه احلياة  مسئواًل هذا كون اإلنسان نفسه غري منضبط السلوك فهو دائم التقلبات وكونه مكلفًا
وتبعا لقوته وضعفه يف االستجابة  هلا جتعله يتقلب تبعًااليت واملثريات  على جمموعة من الغرائز مفطورًاو

 .(5)للمسؤولية
 :ومن أمثلة السنن االجتماعية 

إن أول ما يؤسس ويبين يف هذا املضمار هو اجلانب التصوري لدى املسلم ف: سنن التأسيس والبناء ◊
أحسبب   } : جاء قوله تعاىل، ص عملهاللصدق إميانه وإخ اسنة االبتالء واالمتحان، إظهار :ومن ذلك

                                                 

 (.24:)سورة فاطر ، جزء من اآلية رقم   (9)
 (.40:)سورة اإلنسان ، جزء من اآلية رقم   (4)
 (.905:)ية رقم سورة التوبة ، جزء من اآل  (4)
 مقال السننية يف القران ، من موقع إسالم ويب: ينظر   (2)
، و 49-91املعارج  ﴾إن اإلنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا﴿: ومن وصف القرآن هلذه احلالة يف اإلنسان قوله تعاىل  (5)

 .74األحزاب  ﴾ت واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوالإنا عرضنا األمانة على السموا﴿        : قوله تعاىل 
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(9){الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اهلل البذين صبدقوا ولبيعلمن الكباذبني    
امتحان اهلل للمؤمنني ، و

  . بعد قرن إىل أن تنقضي الدنيا سنة من سننه مييز هبا الصادقني من املنافقني قرنًا
وهي سنة اجتماعيـة حتكـم سـائر     ،(4)تنازع البقاء ةوميكن تسميتها سن: التدافع احلضاري ةنس ◊

اجملتمعات البشرية وتصطبغ هبا كل مظاهر احلياة، الفردية واجلماعية اإلنسانية واحليوانية وغياب هـذا  
ـ فالطاقـات  املعىن وأثره الفاعل يف النفس البشرية محدث فيها االعتقاد باجلرب واإلرجاء وتعطيل   الق

مـن أهـل احلـق     باعتبار أن كاًل (4){ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدتت األرض ولندن اهلل ذو فضدل علدى العدا ني     } :تعاىل
آخـر يف  وقد تأخذ هذه السنة شـكال ًً  ، (2)املصلحني، وأهل الباطل املفسدين، يقاوم األخر ويقاتله

على بعض، فتتاح الفرصة بنمـو اخلـري وازديـاد قـوة     التدافع، حيث يسلط اهلل الظاملني بعضهم 
ومن صور سنة تنازع البقاء، التنازع بني رجال املال واألعمال ورجال اإلصالح يف ، (5)املستضعفني

ما جـاء يف قصـة   ومن ذلك ، ة االعتقاد وتقييد الكسب باحلاللحرية الكسب املطلقة مقرونة حبري
(6){أن نرتك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا مبا نشباء   تأمرك قالوا يا شعيب أصلواتك} :شعيب مع قومه

وهي مسألة من أهـم   
ولكي ميكث مـا ينفـع   ، (7)مسائل االجتماع البشري ومازال التنازع املايل أعقد مشاكل االجتماع

الناس ويذهب الزبد جفاء، كان البد أن تكون سنة أخرى من سنن االجتماع حاضرة يف ذهن املتلقي 
من  ضحة يف معناها وما ترمي إليه تلك هي سنة التداول وهي سنة عظيمة من سنن االجتماع أخذًاوا

(8){وتلك األيام نداوهلا بني الناس} :قوله تعاىل
 .اليت جاءت عقب التنصيص على سنن اهلل يف األمم 

(1){وا مبا بأنفسبهم  إن اهلل ال يغبري مبا بقبوم حتبى يغبري      }: من قوله تعاىل أخذًا: لسنن التغيري والتحوي ◊
هي هذه السنة ، 

 :احملور الذي تدور حوله السنن االجتماعية األخرى فيه بالتنصيص على مبدأين كبريين

                                                 

 (.4) سورة العنكبوت ، اآلية رقم   (9)
 .واملصطلح القرآين هو التدافع أخذا من اآلية اليت سيقت منوذجا هلا  (4)
 (.459)، اآلية رقم لبقرةسورة ا  (4)
 .، وقد جاءت اآلية تذييال لقصة طالوت مع جالوت4/219تفسري املنار   (2)
 ( .من االنترنت)حممد السيسي . السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي  د : ينظر   (5)
 ( .87: ) سورة هود جزء من اآلية رقم   (6)
 .94/424و تفسري املنار  947الوحي احملمدي : ينظر  (7)
 (.920: )قم سورة آل عمران ، جزء من اآلية ر  (8)
 ( .94: ) سورة الرعد جزء ، من اآلية رقم   (1)
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أن هذا التحول والتغري يبدأ مما : الثاين، ويف عامل األشياء واألفكارالعمل على التغري والتحول : األول
 .بالنفس

ذلك ببأن اهلل مل يبك مغبريا نعمبة أنعمهبا علبى قبوم        } :لسابقة وهي قوله تعاىلومما يؤكد ذلك ما فسرت به شبيهة اآلية ا 

(9){حتى يغريوا مبا بأنفسبهم وأن اهلل عيبع علبيم    
تقرر عدل اهلل يف معاملة العباد، حبيث ال يسلبهم نعمة وهبهم  اآليةف 

حيث جعل قـدره  إياها إال بعد أن يغريوا نواياهم ويبدلوا سلوكهم، كما تقرر تكرمي اهلل لإلنسان، 
ينفذ وجيري عن طريق حركة هذا اإلنسان وعمله وجيعل التغيري القدري يف حياة الناس مبنيـا علـى   

 .(4)ضاعهم اليت خيتاروهنا ألنفسهمالتغيري الواقعي يف قلوهبم ونواياهم وسلوكهم وأعماهلم وأو
ت ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلا} :ل تعاىلاق: ُسنة التمكني ◊

(4){انهلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أم
فقد صرحت اآلية الكرمية، أن التمكني يف األرض  

واالستخالف فيها منوط باإلميان والعمل الصاحل، فإذا حتقق اإلميان الصحيح والعمل الصاحل، حتقق 
فقد بيَّنت ، (2){إن تنصروا اهلل ينصركم}: وأيضًا، قوله سبحانه، التمكني واالستخالف واألمنمنني للمؤ

اآلية الكرمية أن النصر على املستويات كافة، احلضارية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية، إمنا 
ا الشرط كان العمل على وفق ما أمر وشرع، فإذا حتقق هذ: يكون بنصر اهلل أواًل، ونصر اهلل يعين
من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة  } :وقوله سبحانه،  النصر، وإال كانت اهلزمية واخلذالن

(5){طيبة
السنن االجتماعية  تتوجه بشكل مباشر إىل اإلنسان، بوصفه مكلفًا بأوامر ونواه توجه ف 

  .(6)تدبريهحركته يف هذه احلياة، وتضبط اجتاه، وفق حكمته سبحانه و

                                                 

 (.52: ) سورة األنفال ، جزء من اآلية رقم   (9)
 ( .من االنترنت)حممد السيسي . السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي  د   (4)
 ( .55:)سورة  النور ، جزء من اآلية رقم   (4)
 ( .7:)سورة حممد ، جزء من اآلية رقم   (2)
 ( .17: )سورة النحل ، جزء من اآلية رقم   (5)
 (  .من موقع إسالم ويب )مقال السننية يف القران ، : ينظر  (6)
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 .وسائل منهج اإلسالم في حماية األخالق االجتماعية :المبحث الثاني

 
 :ة مطالبويشتمل على خمس

 

 (التربية والتعليم)التزكية   :لب األولاملط
، الكتاب ويعلمنا احلكمة ويزكينا يتلو علينا اآليات ويعلمنا صلى اهلل عليه وسلمبعث الرسول 

كما بعث ليعلم أمور التوحيد وصفة الصالة فقد علم أصول التربية  مفالنيب صلى اهلل عليه وسل
فإن املؤمن ، أكثر من النصوص يف الزكاة الصوموقواعدها ومعاقدها، وال شك أن النصوص يف التربية 

باسها إذا عرف وفرة النصوص يف التربية أورثه ذلك السعي إىل معرفتها وتعلمها والتفكر فيها وإل
 . ، وأصدقه، وأوفاهوضوحًابسط، وأكثره اليف الشريعة أحسن  تسطُبن التربية أىل إ ًةفاض، إواقعه

؛ وهو تزكية ما هو أهموحمال أن جييء الشرع بتفصيل سنن األكل والشرب ودخول اخلالء ويغفل 
واملقصود أن الشريعة كما جاءت بتفصيل ما دون التربية فأوىل أن جتيء الشريعة  ،الناس وتربيتهم

نه من جهة الشمول أو يشذ من مهمات التربية شيء إال ويف الشرع بيا تربية وفصوهلا، والبأصول ال
 : هلا مرتكزان فهي بأصول التربيةالشرع جاء  وقدق، جهة اإلحلا

 .املتريب وما يدخل يف ذلك من التحليل النفسي بفروعه تفسري: األول
 .وأساليبهاتغيري املتريب، وما يتبع ذلك من قواعد التربية : الثاين

فرح، فخور، ظلومًا، جهواًل، : )الصفات املتتابعة عن اإلنسان يف القرآن: -املتريب–فمن األصل األول 
 محصى يف وغري ذلك من األمساء املشتقة أو األفعال الكاشفة، وهذا مما ال...( هلوعًا، جزوعًا، منوعًا

 .القرآن فضاًل عن السنة 
عليم وحوادث السرية، وهذا مما نصوص األخالق والزهد والت :-تغيري املتريب–ومن األصل الثاين 

مُّبنِيٍ بَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَا}: قال تعاىل ،محصرال

 ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ

تزكيه تطهره محتاج كل مسلم إىل تربية وو(9){سْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِنييَحْمِلُ أَ

                                                 

  (. 5 – 4) سورة اجلمعة ، اآليات   (9)
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 ،ُيحَفظ فيها من األذىبقاًء ومناًء، وقوة وُيطعم فيها فيأخذ طاقة ووترقيه، كما محتاج الطفل إىل تربية 
يصري راعيًا لنفسه، عارفًا مبصاحله، قادرًا على قضاء ، حىت يكرب وُيحذَّر مما يضرهوينفعه ُيَعلَّم ماو

كذلك هنا، فاملريب يعمل ، قاضيًا حلاجاتهمعلمًا وراعيًا لغريه و، مث يكرب ليصري مربيًا لغريه وهحوائج
يزيده ويرقيه املنحرفة، ويدله على ما عمالاألقوال الباطلة واألفكاره الفاسدة واأللتطهري اإلنسان من 

مجال يكون لصالحه ، مث يصري ُمصلحًا لغريه ومربيًا، وينصحه فيما ينفعهو هومحذره مما يضرُُّيَنوُِّره و
صفاء ِفكره وطهارة قلبه  والوصول ملرحلةفرد يف اجملتمع  فيسعى اإلسالم لرفع كلأثره يف اجملتمع، 

ليكون مجال ُخُلقه وأناقة َمْظَهِره وإحسانه إىل غريه، معامالته وه وسالمة عمل وُحسن قوله وإخالص
فساد حفظ اجملتمع من كل سوء وضر وجمتمعًا مثاليًا يف احلق والعدل واإلحسان والتعاون على اخلري و

، و مما يدل على أمهية ال اإلنسان هبذا االعتبار تزكيًةوقد مّسى اهلل تعاىل ح ،(9)حقد وحسدظلم وو
لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى الْمُؤمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنفُسِهِمْ  }:من وظائف أنبيائه، فقال سبحانه أن اهلل تعاىل جعلهاالتزكية 

(4){ ضَاللٍ مُّبِنيٍ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي
قد أفلح من زكاها و قد خاب  } :قال تعاىل و،  

(4){من دساها
جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ * وَ مَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العُلَى} :وقال سبحانه ، 

(2){ وَ ذَلِكَ جَزَاء مَن تَزَكَّىخَالِدِينَ فِيهَا 
إن النفس هي احملل الذي ميكن أن يعمل باخلري، لذلك كان ال بد من ، و 

 . العناية بإصالح النفس  حىت تكون مستقيمة طاهرة، لتحمل احلق وتعمل وتتحلى به 
فال يزال تزكيتها أن يترقى من حال إىل حال أحسن منه، تطهريها وإن هدف املسلم من تربية نفسه و

لقرب من اهلل والسبق وا، فينال رتبة اإلحسان ب، حىت يبلغ أعلى الرتدرجة درجةيرتقي مقامًا مقامًا و
، و ال ميكن وبة من كل فرد يف اجملتمع املسلمإن التزكية ال ختص األفراد، بل هي مطلو، إىل اخلريات

ة اخللق حقيقحقيقة االستقامة وتضح فتأن ترى األثر العظيم لتزكية النفس حىت تظهر يف اجملتمع كله، 
وال ميكن أن تقوم حضارة راقية ُتسِعد البشرية إال على معاملة ، حسن املعاملةوالراقي و األدب الرفيع 

 .(5) راقية طيبة وأخالق

                                                 

. نفس واجملتمع دمقال حول التربية اإلميانية وأثرها يف ال، و( من موقع املسلم التربوي ) مقال منبع الرتبة باسم السبيعي : ينظر  (9)
 ( .شبكة مشكاة )معاذ سعيد 

 . (962: )آل عمران ، اآلية رقم  سورة   (4)
 ( .90-1: )سورة الشمس ، اآليتان رقم   (4)
 ( .76،  75: )سورة طه ، اآليتان رقم   (2)
 . (شبكة مشكاة )معاذ سعيد . مقال حول التربية اإلميانية وأثرها يف النفس واجملتمع د: ينظر   (5)
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 .مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املطلب الثاين

وحية والنفسية لالنتصار على األهواء باألمر باملعروف والنهي عن املنكر تتهيأ األجواء الر
ا بالكلمة الطيبة والقول والشهوات، والتعايل على أثقال املطامع؛ ألنه يتتبع دخائل النفوس، وينفذ إليه

طلع إىل أفق أرحب ، وإّنها لتتستجيب ملن يريد تربيتها وإصالحهافإّن النفوس تتلقى وت، السديد
، وإبعادها عروفاملكارم وحسن السرية إذا ما مّت تعاهدها بامل، وتتوجه إىل الفضائل وواهتمامات أرفع

إىل األصل وهو بالشخص عود وي، باملعروف يدفع إىل العمل الصاحل واألمر، عن ساحة املنكر
إّن من الناس ناسًا مفاتيح للخير »: عن أنس عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم قال، االستقامة

لناس ناسًا مفاتيح للشر مغاليق للخير ، فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على مغاليق للشر ، وإّن من ا
«يديه ، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر به يتم استثمار  ،(9) 
على كل مسلم إن " :(4)قال عبداهلل بن جربين، و(4)الفرص اجلديدة إلصالح النفس وهتذيب األخالق

أن يقيم هذه الشعرية يف ذاته، ومىت عرف املسلم املنكر واتضح أنه منكر وحرام، فإن عليه أن يقوم 
 . "بإنكاره حسب طاقته أي بيده، وإن عجز فبلسانه، فإن عجز فبقلبه

قال : أنه من أسباب الظفر بعظيم األجور :منهافضائل لألمر باملعروف والنهي عن املنكر  تعلوقد ُج
فْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللههِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا الَّ خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِالَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْالَحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَ}: تعاىل

(2){عَظِيمًا
ن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ وَلْتَكُ} :أنه من أسباب الفالح قال تعاىل، 

(5){الْمُفْلِحُونَ
فَسَادِ فِي األَرْضِ إِالَّ قَلِيالً مِّمَّنْ فَلَوْالَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْ} :قال تعاىل: وبه يرفع العذاب، 

                                                 

 ( . 9444:  ) ، وحسنه األلباين يف الصحيحة ، رقمه( 447: )أخرجه ابن ماجة ، رقمه   (9)
 ( . 20 – 41)سلسلة املعارف اإلسالمية ، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنـكر ، ملركز الرسالة   (4)
ويعية ونشأ يف بلدة الرين وابتدأ بالتعلم يف هـ يف إحدى قرى الق9454هو عبد اهلل بن عبد الرمحن بن جربين ، ولد سنة   (4)

هـ انتظم يف معهد القضاء العايل ودرس فيه ثالث سنوات 9488هـ وأتقن القرآن وسنه اثنا عشر عاما، ويف عام 9451
هـ وبعد عشر سنني سجل يف كلية الشريعة بالرياض للدكتوراه وحصل عليها عام 9410ومنح شهادة املاجستري عام 

على الشيخ محاد بن حممد األنصاري والشيخ حممد البيحاين والشيخ ابن : لمذ على يد كثري من العلماء منهم هـ ، تت9207
هـ انتقل إىل رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، وله دروس أسبوعية يف جوامع متعددة ، وقد 9204باز رمحهم اهلل، و يف 

 (ي للشيخاملوقع الرمس:  ينظر.)تتلمذ على يده الكثري حفظه اهلل
 ( .992: ) سورة النساء ، اآلية رقم  (2)
 ( .902:) آل عمران اآلية رقم  سورة  (5)
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(9){ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَأَجنَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِنيَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ
وبه جتلب رمحة اهلل ، قال ، 

ونَ الصَّالَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللههَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ لْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُوَا}: تعاىل

(4){سَيَرْحَمُهُمُ اللههُ إِنَّ اللههَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
: -صلى اهلل عليه وسلم -قال : وأنه من أسباب التوفيق للدعاء واإلجابة، 

«أمروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم»
ومىت ما عرف أن صاحب ، (4)

تكرر عليه النصح واملنكر من املعاندين املصرين عليه، وأنه قد نصح ومل يقبل، وأنه قد أعلن املنكر، 
 .(2)مل يقبل، جاز له أن ينكر بقلبه و
القطب األعظم يف هذا الدين واملهمة الكربى لألنبياء  يعد األمر باملعروف والنهي عن املنكرو

واملرسلني بل عده بعض أهل العلم أنه الركن السادس ملا يشتمل عليه من الفضائل العظيمة اليت تعود 
: وقد ذم اهلل الذين ال يتناهون عن املنكر فقال اهلل تعاىل ، قًاعلى اجملتمع املسلم دينًا وخلبالنفع الكبري 

كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا * لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون  }

(5){يفعلون
واألمر ، (6)مثارها اليانعة على الفرد واجملتمعلذا جيب علينا مجيعًا تعظيم هذه الشعرية ومعرفة  (

باملعروف والنهي عن املنكر إما أن يكون قبل وقوعه وهنا خيتص بالقلب والبيان واملوعظة احلسنة وال 
 .ى عن الوقوع يف املنكر ومحذر منهجمال لليد ، ولكن يأمر باملعروف إن كان واجبا أو مستحبا وينه

كر فهنا ينهى عنه على حسب استطاعته فقد قال الرسول صلى اهلل عليه وإما أن يكون بعد وجود املن 
، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك  من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده»: وسلم 

«خردل من إيمان مثقال حبة
 فجعل الرسول صلى اهلل عليه وسلم التغيري باليد طاملا كان ذلك ممكنًا (7) 

فإن مل يستطع ذلك فباللسان والقلم وعلى املنابر والصحف فإن تعذر كل ذلك فال أقل من اإلنكار 

                                                 

 ( .997)سورة هود ، اآلية   (9)
 ( .79: )سورة التوبة اآلية رقم   (4)
نه ، وحس 2002، وابن ماجة يف سننه ، رقمه 4961:،والترمذي يف سننه، رقمه  44896: أخرجه أمحد مسنده ، رقمه  (4)

 . 4445األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة ، رقمه 
حممد بن سليم  -القيام بشعرية األمر باملعروف واجب على كل مسلم وفق الضوابط الشرعية واألنظمة املرعية، حتقيق   (2)

 .آفاق إسالمية: صفحة   94457  العدد   9240ربيع الثاين  48اللحام، جريدة اجلزيرة اجلمعة 
 ( . 71- 78: )ائدة ، اآليتان رقم سورة امل  (5)
 .هـ  49/8/9247، 4060مناقشة العمل امليداين ومعاجلة املخالفات الشرعية ، جملة الدعوة ، العدد : ينظر  (6)
 . )84: )أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، رقمه   (7)
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 فيشفق علىيكون من منطلق التقرب إىل اهلل ومن منطلق رمحته  أنومن يقوم بذلك ال بد ، (9)بالقلب
فينبغي ، (4)!؟كطبيب يعاجل مريضًا فهل رأيت طبيبًا محتقر مريضه أو يزدريه  ،املخطئ وال يزدريه 

 للفرد أن يتخذ شىت الوسائل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر إما استخدام أسلوب املثل والقصص
 . (4) وغريها من الوسائل أو بيان اآلثار على اجملتمع والفرد

                                                 

 ( .944)التربية اإلسالمية واالجتماعيات ، مفاهيم أساسية يف ( 902 -904)فلسفة األخالق باإلسالم : ينظر   (9)
 ( .69)مصطفى السباعي . أخالقنا االجتماعية د: ينظر   (4)
 ( .من االنترنت) رمضان الزيان .أثر اخلطابة والوعظ يف تعزيز األخالق الكرمية ومحاية اجملتمع من االحنالل  د: مقال: ينظر  (4)
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 التعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب  :املطلب الثالث
ى اهلل عليه وسلم حينما هاجر إىل املدينة هو بناء املسجد، كان أول عمل قام به الرسول صل

فتعاون الصحابة مع النيب صلى اهلل عليه وسلم حىت هيئوا املكان، وأحضروا احلجارة والنخيل اليت مت 
بعًضا  مساعدة الناس بعضهم يفالتعاون يتمثل  و، وا يًدا واحدة حىت مت هلم البناءفكان هبا بناء املسجد،

م بكل أعباء هذه من ضروريات احلياة؛ إذ ال ميكن للفرد أن يقو هوو، ت وفعل اخلرياتيف احلاجا
من كان معه فضل ظهر فْليُعْد به على من ال ظهر له، ومن »: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم، احلياة منفرًدا

«كان له فضل من زاد فْليُعْد به على من ال زاد له
وسلم على معونة وحث النيب صلى اهلل عليه ،  (9) 

«وال تكلِّفوهم ما يغلبهم فإن كلَّفتموهم فأعينوهم» :اخلدم، فقال
، لعباده خري معني -سبحانه-واهلل ، (4) 

 يف كل صالة مستعيًنا بهوفاملسلم يلجأ إىل ربه دائًما يطلب منه النصرة واملعونة يف مجيع شئونه، 
(4){إياك نعبت وإياك نستعني} :يقول

يف أصغرهم حجًما،  لتعاون فطرة يف مجيع خملوقاته، حىتوقد جعل اهلل ا، 
امها، وتتحد كذلك يف صد ، فنرى هذه املخلوقات تتحد وتتعاون يف مجع طعكالنحل والنمل

حينما يتعاون املسلم مع أخيه يزيد و،  به من عقل وفكرواإلنسان أوىل بالتعاون ملا ميزه اهلل، أعدائها
وإتقان؛ ألن التعاون يوفر يف الوقت واجلهد، وقال النيب صلى اهلل جهدمها، فيصال إىل الغرض بسرعة 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له »: عليه وسلم

«سائر الجسد بالسهر والحمى
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعُضه بعًضا»: وقال، (2) 

واملسلم إذا كان ، (5) 
اجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن يسَّر على معسر يسَّر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، واهلل يف يف ح
وَعْوُنَك الضعيَف ِبَفْضِل ُقوَِّتَك » :وقال صلى اهلل عليه وسلم، العبد ما كان العبد يف عون أخيه عون

«صدقة
فقال  ،(7) ملا يف ذلك من فساد كبريعن التعاون على الشر هنى اهلل : التعاون املرفوضو، (6)

                                                 

 ( .  4/566) مسلم يف صحيحه ، كتاب اللقطة  أخرجه  (9)
و مسلم يف  ،(4207)العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون ، رقمه: أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العتق ، باب قوله  (4)

 (.9669:)كتاب األميان، باب إطعام اململوك،رقمه: صحيحه
 ( .5: )سورة الفاحتة ، اآلية رقم   (4)
 .4568: برقم، 2/9111ومسلم يف صحيحه ، 5665: برقم، 5/4448أخرجه البخاري يف صحيحه   (2)
 .4585: برقم، 2/9111ومسلم يف صحيحه ، 267: برقم، 9/984أخرجه البخاري يف صحيحه   (5)
 . (40856 ) : رقمه ، (5/952 :) مسنده يف أمحد أخرجه  (6)
 ( .926)أمحد عمر هاشم .، منهج اإلسالم د (من االنترنت) أخالق املسلم : ينظر  (7)

javascript:history.go(-1)
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(9){وال تعاونوا على اإلثم والعتوان}: تعاىل
(4){على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان اوتعاونو}: قال تعاىل و،  

فهذه  ، 
ولبناء جمتمع قوي متماسك ال بد من التعاون فقد جاء يف احلديث ، اآلية أصل يف موضوع التعاون

«َيُد اللِه مع الجماعِة » :الشريف
والناس خبري ، (2)وقوةورمحة وتنفيذ ألمر اهلل  ،فهو فضيلة، ورقي، (4)

ما تناصحوا وتواصوا باحلق، فإذا أمهلوا وضيعوا وتقاعسوا عن هذا األمر العظيم، قلت بينهم اخلريات، 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  إِال الَّذِينَ آمَنُوا* خَسِرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي * وَالْعَصْرِ }  :وانتشرت الرذائل قال تعاىل

(5){بِالصَّبْر
املتواصني وهذه أخالقهم يف هذه اآلية الذين آمنوا وصفات  مع إخوانه، هذه سلمهكذا امل، 

بايعت النيب صلى اهلل : )اجلليلالصحايب  رضي اهلل عنه (7)يقول جرير بن عبد اهلل البجلي، (6)العظيمة
التواصي باحلق عدم الغش  ومن، (8)( والنصح لكل مسلم عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة،

بأمانة، وهكذا كل مسلم ينصح يف وظيفته اليت عنده ويؤدي حقها  يف املعاملة تبيع وتشتري ولكن
مع اجلريان ينصح هلم ومحب هلم اخلري ودها وهكذا األب مع أوالده ، واألم مع أوال، الطاقة حسب

وهبذا تصلح  باحلق، والتعاون على الرب والتقوى وعلى ترك الباطل ويف مجيع األمور جيب التواصي
والتواصي باحلق والتعاون على اخلري من شأنه أن يبين جمتمعًا حمصنًا ال ، (1)جمتمعاهتم، وتستقيم أحواهلم

جنازاهتا ا، وليس بالء احلضارات كامنًا يف ضعف إمكاناهتا املادية أو  تنال منه عوامل التردي والسقوط

                                                 

 ( .4: )سورة املائدة ن جزء من اآلية رقم   (9)
 ( .4: )سورة املائدة ، اآلية رقم  (4)
 .، من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما(4014)أخرجه الترمذي يف سننه، يف كتاب الفنت، باب ما جاء يف لزوم اجلماعة   (4)
 ( .من االنترنت. ) النابلسي   ون ـ  لفضيلة الدكتور حممد راتبالتعا:  مقال: ينظر   (2)
 .سورة العصر كاملة  (5)
 (.من موقع الشيخ الرمسي )  -رمحه اهلل تعاىل-موضوع التذكري باهلل والتآخي يف اهلل للشيخ عبدالعزيز بن باز : ينظر  (6)
وهو من أعيان الصحابة   -أبو عبد اهلل: وقيل -ه أبو عمرو جرير بن عبد اهلل ابن جابر بن مالك البجلي القسري ، كنيت  (7)

 فقال رسول. وكان أمريًا مجياَل نبياًل شجاعًا قدم جرير البجلي املدينة يف رمضان سنة عشر ، ومعه من قومه مخسون ومائة 
وقد روي عنه أحاديث . وافأسلم . فطلع جرير على راحلته ، ومعه قومه. يطلع عليكم من هذا الفج من خري ذي َيَمن : اهلل 

سنة تويف جرير ، والبخاري حبديثني ، ومسلم بستة حديث ، اتفق له الشيخان على مثانية أحاديث وانفرد 400قيل أهنا 
 ( .919 -9/910)نزهة الفضالء : ينظر . أربع ومخسني رضي اهلل عنه وأرضاهمات سنة : إحدى ومخسني وقال ابن الكليب

اب بيان أن الدين ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، ب( 9446)البخاري باب إيتاء الزكاة ، رقمه أخرجه :متفق عليه   (8)
 ( .5682: ) النصيحة ، رقمه

) ومن أفضل الطاعات للشيخ عبدالعزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل  موضوع التذكري باهلل والتآخي يف اهلل من أهم القربات: ينظر  (1)
 (.ي من موقع الشيخ الرمس
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وأخالقنا اإلسالمية تسهم يف بناء جمتمع   إليهااليت تسودها وحتتكم  األخالقيةالعلمية وإمنا يف قيمتها 
(9){تفرقوا واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال}: واحد متعاون متواصي باخلري بعيد عن التمزق كما قال اهلل تعاىل

 ،

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه »: وقال عليه الصالة والسالم

«عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
وال يكون اجملتمع اإلسالمي هبذه الصفات إال إذا كان ، (4)

 . (4)متعاونًا متواصيًا باحلق واخلري

                                                 

 ( .904: )سورة املائدة ، جزء من اآلية رقم   (9)
 .4568: برقم، 2/9111ومسلم يف صحيحه ، 5665: برقم، 5/4448أخرجه البخاري يف صحيحه   (4)
 ( .46 - 45)األخالق يف اإلسالم : ينظر   (4)
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 .دوة االجيابية الق: املطلب الرابع 
 

إن القدوة اإلجيابية هي من أقوى وسائل التربية تأثريًا حني نعلم أن اإلنسان به ثالثة ميول فطرية 
امليل للتقليد واحملاكاة وامليل حلب املشاركة الوجدانية واالندماج واالستعداد لقبول  :يف هذا اجملال هي

 .اإلمحاء واالستهواء 
مثاًل للتربية فهو لرسول صلى اهلل عليه وسلم قدوة يقتدي به مجيع اإلفراد لذا حث اإلسالم على اختاذ ا

(9){حسنةأسوة لقد كان لكم يف رسول اهلل } :األخالقية قال اهلل تعاىل 
وقد نص القرآن الكرمي على أخالقه عليه  

(4){ وإنك لعلى خلق عظيم}: الصالة والسالم فقال تعاىل 
دوة جلميع فالرسول عليه الصالة والسالم ق 

(2){أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللههُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}:قال اهلل عز وجلو، (4)املسلمني
مضرب املثل يف الصفات الرسل ف 

املتميزة؛ وذلك ألهنم هنضوا بأعظم وأخطر مهمة وهي إصالح الناس، وألن إصالح الناس يتطلب 
 :قال تعاىل ،يب الكامل إعانة هلم للقيام باملهام الشاقةمستويات عليا من األخالق كان هلم منها النص

(5){وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ}
وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به  

تدي أي الشخص املقلد أو احملاكي ، واملقتدى به تتضمن القدوة عدة أطراف ؛ فتتضمن املقو، (6)أوهلا
وهو الشخص الذي ميثل منوذجا سلوكيا يقلده اآلخرون ، باإلضافة إىل موضوع التقليد ، وهو حمتوى 

 .األفعال السلوكية 
أبلغ يف تعليم القيم األخالقية من استخدام األسلوب اللفظي القائم على التلقني املباشر ،  والقدوة

لقدوة على تقدمي منوذج سلوكي حي يكون املتعلم حياله أكثر استجابة وتأثري ، فيعمل حيث تعمل ا
 .على حماكاة ذلك النموذج ومحاول أن يتشربه ، حىت يصل إىل درجة من التوحد مع ذلك النموذج 

                                                 

 (.49: )سورة األحزاب ، جزء من اآلية رقم   (9)
 . (2: )سورة القلم ، اآلية رقم   (4)
 .مصطفى الطحان.تربية ودورها يف تشكيل السلوك أ، ال(940)مفاهيم أساسية يف التربية اإلسالمية واالجتماعيات: ينظر  (4)
 ( .10:)األنعام ، جزء من اآلية رقمسورة   (2)
 ( .954)   :سورة األنعام جزء من اآلية رقم  (5)
 (.شبكة نـور اإلسالممن )رقية احملارب . مقال القدوة وأثرها د: ينظر   (6)
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، ألن ذلك أدعى نفسه ما يقوله ويأمر به اآلخرين وعلى من يتصدى ملهمة تعليم الناس، أن يطبق على
(9){أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون} :قتناع املتعلم واستجابته، يقول تعاىلال

ولعل يف  
أمر يتناىف مع منطق إشارة إىل أن عدم التزام املعلم يف سلوكه مبا يعلمه لآلخرين  {أفال تعقلون} قول اهلل

صفات عباد الرمحن ، سعيهم ورغبتهم يف أن يكونوا قدوة ، وهلذا نبه القرآن إىل أن من العقل السليم
(4){واجعلنا للمتقني إمامارة أعني قربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا } :طيبة إذ يقولون

كما حذر القرآن وهدد الذين ، 
فاإلنسان الذي  (4){ما ال تفعلون كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا * يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون}:يلتزمون مبا يقولونال

 .(2)أن يكون حاله كمقاله  قتدى بهيقول ماال يفعل توعده اهلل باملقت ، وعلى ذلك وجب على امل
م جعل لإلنسان إذا ، أن اإلسالم على أن يكون اإلنسان قدوة حسنةومما يدل على حرص اإلسال

اإلضافة إىل جزائه هو على فعله، يقول الرسول ، مثل جزاء من اقتدى به ثوابَا أو عقابًا باقتدى به أحد
من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها  »: صلى اهلل عليه وسلم يف حديث رواه مسلم

من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
«ن أوزارهم شيءعمل بها من بعده من غير أن ينقص م

وقال صلى اهلل عليه وسلم أيضا يف حديث ، (5)
ليس من نفس تقتل ظلما إال كان على بن آدم األول كفل من دمها ألنه كان أول من سن »: متفق عليه

«القتل
وال شك أن هذا محتم على من يتصدى ملسئولية غرس وتنمية القيم األخالقية ، أن يأخذ ، (6)

، من سلوك خري أو شر يستتبع الثواب أو األخالقي لدى املقتدين به على التكوينيف اعتباره ما يترتب 
وهذه القدوة البد هلا من ، (7)العقاب له من اهلل تعاىل فإذا كان قدوة صاحلة فله أجر من يقتدي به

وحسن اخللق وهذا ، واإلخالص  ،العلم :ومن أهم الصفات  حسنةصفات لكي تكون قدوة اجيابية 
س من أبواب اخلري، ولذلك كان األنبياء والصاحلون من أكثر الناس اتصافًا هبا؛ ألن النا باب عظيم

وال مينع من القول أن فالنًا قدوة يف صفة معينة ويكون ممن ، جمبولون على حب من أحسن إليهم
بعض الناس محب أن يكون قدوة يقتدى به يف اخلري؛ ملا يعلم من عظيم وينقص حظه يف أمور أخرى، 

                                                 

 ( .22)سورة  البقرة ،اآلية رقم   (9)
 ( . 72: )سورة الفرقان جزء من اآلية رقم   (4)
 ( . 4 – 4: )سورة الصف ن اآليتان رقم   (4)
 (.من االنترنت)محيدة عبد العزيز  . القدوة كطريفة لتعليم القيم األخالقية  د: مقال : ينظر   (2)
 ( .9097: )اب الزكاة ، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة ، رقمهأخرجه مسلم ، كت  (5)
 . )4/9404)، وأخرجه مسلم يف صحيحه ( 6/4661)أخرجه البخاري يف صحيحه   (6)
 (.من االنترنت)محيدة عبد العزيز إبراهيم . القدوة كطريفة لتعليم القيم األخالقية  د: مقال :  ينظر   (7)



  - 46 -   
 

(9){وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} :األجر والثواب الذي يصله من تأثر الناس بفعله وقوله كما قال تعاىل
قال ، 

من استطاع منكم أن يكون إمامًا ألهله، إماما حليه، إمامًا ملن وراء ذلك، فإنه ) : (4) البصري احلسن
لى اهلل عليه اين للرسول صوإذا كان التوجيه الرب، (ليس شيء يؤخذ عنك إال كان لك منه نصيب

األنبياء فنحن نتأسى به صلى اهلل عليه وسلم ونسري على خطاه، مع استحضار  وسلم بأن يقتدى هبدي
أن وجود القدوة يف هذا الوقت عنوان على مشوخ اإلميان وعزة اإلسالم، فياهلا من قلوب مؤمنة تلك 

 .(4)اليت اختارت طريق اجلنة

                                                 

 ( .42)من اآلية  رقم  سورة السجدة ، جزء  (9)
ولد احلسن لسنتني   وعماًل وإخالصًا هو أبو سعيد احلسن البصري، اإلمام الفقيه املشهور، أحد التابعني الكبار اإلجالء علمًا  (4)

 بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب، ورويت عنه أحاديث كثرية وحكم شهرية، وتتلمذ على يديه خلق كثري، وهو الذي اعتزل
ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبد العزيز، كأن : ، وكان ورعًا فقال عنه يزيد بن حوشب عطاء واصل بنجملسه 

يطرحين غًدا يف النار وال  أخاف أن: بكى احلسن فقيل له ما يبكيك؟ فقال: إال هلما ، عن حفص بن عمر قال النار مل ختلق
عمر بن عبد العزيز ،وتويف  وعمل على قضاء البصرة يف أيام. خراسان وعمل كاتبًا للربيع بن زياد عامل معاوية على ، يبايل

 . بالبصرة يف سنة عشر ومائة
 ( .404   -418/ 1) البداية والنهاية البن كثري:ينظر ) 
 (.من شبكة نـور اإلسالم)رقية احملارب . مقال القدوة وأثرها د: ينظر   (4)
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 .والعقاب الثواب   :ملطلب اخلامس ا
متتاز األخالق اإلسالمية بأن االلتزام هبا بعد عبادة ينال هبا صاحبها األجر والثواب من اهلل عز 
وجل وذلك لشمولية مفهوم العبادة يف اإلسالم فهي تطلق على كل ما محبه اهلل ويرضاه من األقوال 

فهوم فهي تدور بني الوجوب وقيم وأخالق املسلمني متحقق فيها هذا امل، الظاهرة والباطنة واألفعال
  . (9)والندب وهي مما محبه اهلل ويرضاه فهي عبادة يتقرب هبا العبد إىل ربه

 : فالعبد إذا تقرب إىل اهلل حبسن اخللق يترتب على ذلك ثواب من اهلل ومن أمثلة ذلك قوله جل وعال 
(4){ وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني }

أثقل في الميزان يوم ما من شيء »  :سلمو قال الرسول صلى اهلل عليه و  

«حسن الخلق من القامة
من عمل منكم صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن  } :باحلياة الطيبة فقد قال تعاىل إثابتهوأيضًا  (4)

(2){ طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حياة  فلنحيينه 
: لسالمعليه الصالة وا قالتيسري أمور الدنيا فقد و، 

«من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا واآلخرة  والله في عون العبد ما دام العبد ف عون أخيه»
(5)  ،

إن الصدق يهدي » : عليه الصالة والسالم قالومن أمثلة اإلثابة هدايته على الرب وعمل الصاحلات فقد 

«إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة
 يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني ال خري } :أيضًا قال، (6)

(7){الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فسوف نؤتيه أجراً عظيما
فهذه األفعال اجتماعية وقد رتب على فعلها ثواب ، 

وقد قال صلى اهلل عليه  {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فسوف نؤتيه أجراً عظيما} وهو األجر العظيم من اهلل الكرمي
ولكن كيف  «أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب األعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن»: وسلم 
ولئن أمشي مع أخي المسلم في . تكشف عنه كرًبا أو تقضي عنه ديًنا أو تطرد عنه جوًعا» :قال !تدخله؟

ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهًرا في المسجد ومن كف غضبه 
الله أن يمضيه أمضاه مأل الله في قلبه رجاء يوم القيامة ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له 

«ثبت الله قدمه يوم تزل فيه األقدام
واب من اهلل ملن أدخل سرور ثإن هذا احلديث يدل على عظم ال (8)

                                                 

 ( 901- 908) دراسات يف النظام اخللقي  : ينظر   (9)
 ( .915: ) سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم   (4)
 ( .5749: )حديث صحيح أخرجه األلباين يف صحيح اجلامع ، رقمه  (4)
 ( . 17: ) سورة النحل ، اآلية رقم   (2)
 ( . 97/49)أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار   (5)
 [.4607: ]، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الرب ، رقمه[ 6942: ]يحه ، كتاب األدب ، رقمهالبخاري يف صح خرجهأ  (6)
 ( .992: ) سورة النساء ، اآلية رقم  (7)
 (.990/976)وحسنه األلباين يف صحيح وضعيف اجلامع الصغري( 99/407)أخرجه الطرباين  (8)
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ضبه أو كظم غيظًا حيث جعلها من أحب األعمال إىل اهلل عز على أخيه أو فرج كربه أو كف غ
ضدها  أيضًا ما هو استخدم االجتماعية وسيلة الثواب حلماية األخالق الدين وكما استخدم، (9)وجل 

قوم الليل إن فالنة ت! يا رسول اهلل : قد قيل للنيب صلى اهلل عليه وسلم ووسيلة العقاب  لمعاستف
ال »: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ! ، وتؤذي جرياهنا بلساهنا تصدقوتفعل و ،وتصوم النهار

 أحدًاوال تؤذي  ، وفالنة تصلي املكتوبة وتصدق بأثوار من األقط: قال  «فيها ؛ هي من أهل النار خير
«هي من أهل الجنة»: فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

هو تأمل الفرق بني املرأتني فالفرق ، (4)
 .(4)لق اخُل

(2){إن اهلل ال حيب من كان خمتالً فخورا } :مثل خسرانه حمبة اهلل عز وجل لقوله تعاىل :وقد يكون العقاب دنيوي
 ،

: جور فقد قال عليه الصالة والسالمومثاًل الكذب يؤدي إىل الف ،(5){ إن اهلل ال حيب من كان خواناً أثيما } :قال
«وإن الكذب يهدي إلى الفجور»

قد تكون العقوبات من الناس فمثاًل شرع الدين التأديب و، (6)
وذلك لكي يتأدب اإلنسان  والعقوبة بالتعزير حبيث ختتلف مقاديره حبسب كرب الذنب وحال املذنب

وقد قدر الشرع بعض العقوبات ، وصيانتها فال يعود مرة أخرى و حلماية أخالق اجملتمع املسلم
والسارق والسارقة فاقطعوا } :قال تعاىل ،مر و حد السارق وغريهاد شارب اخلومساها احلدود مثل ح

 . (8) وحفظها ، فشرع احلدود وشرع التعزير حلماية األخالق االجتماعية(7){أيديهما
«وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل»: قال النيب صلى اهلل عليه وسلمقد  و

قوبة هنا فالع (1)
أحبكم إلي وأقربكم مني في اآلخرة محاسنكم أخالقا وإن أبغضكم »: أيضًا قال، هي إفساد العمل الصاحل

«الثرثارون المتفيهقون المتشدقون:  إلي وأبعدكم مني في اآلخرة أسوؤكم أخالقًا
(90).  

                                                 

 ( .من اإلنترنت)  تعظيم العبادة االجتماعية لصالح أمة إسالمية: مقال: ينظر  (9)
 ( .910)، رقمه ( 9/461)صححه األلباين يف السلسلة الصحيحة   (4)
 .موقع حميب احلبيب ( تعظيم العبادة االجتماعية لصالح أمة إسالمية )مقال : ينظر  (4)
 ( .46: )سورة النساء ، جزء من اآلية رقم  (2)
 ( .907: ) سورة النساء ، جزء من اآلية رقم  (5)
 [.4607: ]، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الرب ، رقمه[ 6942: ]البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، رقمه خرجهأ  (6)
 ( .48: )سورة املائدة ، جزء من اآلية رقم  (7)
 ( . 488 – 484) ، عمل األخالق اإلسالمية  ( 996 – 994)دراسات يف النظام اخللقي   : ينظر   (8)
 (.976: )ويف صحيح اجلامع رقم(  106: )رقمه (  572/ 4)لسة الصحيحة حسنه األلباين يف الس  (1)
 ( .719: )، رقمه ( 4/298)أنه حسن : األلباين يف السلسة الصحيحة وقال   (90)
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 .دور المؤسسات الشرعية في التنفيذ: الفصل الثاني
 

 :ويشتمل على أربعة مباحث؛ وهي

 

 .املؤسسات الرتبويةدور :  المبحث األول
 

 .واجلامعات وتتمثل املؤسسات التربوية باملدارس
فهي هتتم  أخالقيًا دارس هلا دورًا فاعاًل يف خدمة أبناء اجملتمع وتنميتهماملن إ: أقولأما املدارس ف

 .والنشاطات وتتيح هلم العمل اجلماعي بل وتعودهم عليه وحتثهم حنوه تعليمهم وتقيم هلم الدوراتب
املتنوعة والدورات العلمية املكثفة  فتأيت هذه املناشطذا شغل وقت الفراغ اهلائل لدى الطالب وك 

وذلك : أقول، (9)اإلجازة الصيفية على وجه اخلصوص لتحفظ أوقات الشباب يف العام، عمومًا ويف
 .صيفي فتشغل الشباب مبا هو نافع مركزتكون يف اإلجازة عبارة عن  دارس املألن بعض 

على أيدي  ىل تعريف الدارسني من الطالب امللتحقني هبا باملشايخ والعلماء فيتتلمذونكذلك إ هتدفو
، ألن معظم مدرسي هذه يف التعليمهؤالء القدوات، ممن لديهم خربة وحتصيل جيد وباع طويل 

 .(4)يستفيدوا من علمهم وخربهتمفالدورات العلمية أساتذة متخصصون 
هناك يتعلم ن اجلامعات هلا دور يف محاية أخالق اجملتمع ، وذلك ألن الطالب إ :ا اجلامعات فأقولوأم

 اتما عليه من حقوق جتاه ربه ونفسه وجمتمعه وهي مظنة وجود القدويف ختصصه ويتعلم كذلك 
ع اجلامعات اتكسب طالهبا القدرة على إصالح اجملتم وأيضًا، أخالقهمبوالصحبة فيتأثر الطالب 

فيقوي ذلك قدرة  وخارجها يف اجلامعة واحلمالت وحتثهم على إقامة النشاطات وامللتقيات والندوات
 .يف إصالح اجملتمع ومحاية أخالقهالطالب على استخدام أساليب متنوعة 

اجملتمع مهنهم وكيفية خدمة  أخالقياتمتخصصني يف شىت اجملاالت مع تعليمهم وأيضًا هي خترج 
 .وأحرى القتدائهم خبلقهوبالتايل يكون أحرى لتقبل اجملتمع  ،وبصرية على علمبتخصصهم 

                                                 

موسى الكثريي ، جريدة الرياض ،  -مقال مدارس حتفيظ القرآن امتداد الهتمام الدولة بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة ،كتب   (9)
 .حة قضايا إسالمية صف

 .املرجع السابق: ينظر  (4)
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 .دور المؤسسات الدعوية : المبحث الثاني

 
 :ينبمطلويشتمل على 

 

 .وزارة الشؤون اإلسالمية: املطلب األول

 
 :يلي توضيح ذلك وفيما االجتماعيةاحملافظة على األخالق  إسهاما كبريًا يف تسهمهذه الوزارة 

 ،، واملعارض، واملؤمتراتات الشرعية، وامللتقيات الدعويةظيم الدورقوم بتنتو :لشؤون اإلسالميةا
 ،اجلمعيات، واملراكز، واجلامعات، واملعاهدإعداد ودوات خارج اململكة واالشتراك فيها والن
ت اجلالياودعوة  ،، والدورات، واملؤمترات، واملعارضهيئات اإلغاثة، والندواتو ظمات،واملن

، لتكون مرجعًا ة لإلسالم، وحتديثها أواًل بأولاحلركات املناوئدفع و وخدمة األقليات، ،يةاإلسالم
، املساعدات، واإلعانات للجمعيات، واملراكز، واجلامعات ، دراسة طلباتاجملال للوزارة يف هذا

رف على اجلهات التع يف حكمها، وإعداد التوصيات الالزمة هبذا اخلصوص و، ومااإلسالمية واملعاهد
املهتمة بالعمل اإلسالمي وتدعيم العالقات معها، ودعم املناشط اإلسالمية املوجودة حاليًا على 

والتعاون يف ، دراسة دعم وسائل اإلعالم اإلسالمية ذات التوجه السليمو الساحة اإلسالمية ومساندهتا
  .(9)هد اإلسالمية وتزويدها بالكتبواملعا واملراكز، إنشاء مكتبات يف البالد اإلسالمية، واملساجد،

نشر الوعي الديين بني أفراد اجملتمع، ورفع مستوى فهمهم لإلسالم ب الوزارةتم هت :املساجداالهتمام ب
 إبراز أثر املسجد يف حياة املسلمني بوصفه منارة إشعاع ، ومصدرًا للتوجيه، و عن طريق املسجد

بيوت  ة للمساجد، والعناية هبا من مجيع الوجوه لكوهناحتقيق أعلى قدر ممكن من الرعاي، ووالتبصري
واخلطباء واملؤذنني واخلدم، واملراقبني   واالهتمام بأئمة املساجد ،على عموم املساجد فهي تشرف، اهلل

، للرفع ئمة واخلطباءإقامة ملتقيات لألو ، وحتسني مستوياهتم،السياسات الالزمة لسد االحتياج ووضع

                                                 

 .املوقع الرمسي لوزارة الشؤون اإلسالمية  واألوقاف والدعوة واإلرشاد : ينظر   (9)
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متابعة توفري احتياجات املساجد، و مع اجلهات األخرى، ، بالتنسيقر قدراهتم، وتطويمن مستواهم
 . (9)املراقبة املستمرة، واملتابعة الدائمة لألعمال املتعلقة باملساجد وتأمني مستلزماهتا،

وأيضا كون  ،بل هو مكان للدروس واخلطب واحللقات ،ة وحسبصاللل فاملسجد ليس مكانًا: أقول
تماع الناس للعبادة فإن هذا يكون أدعى للتواصي باحلق والتكافل االجتماعي املسجد مكان لالج

وهذا كله  األمر باملعروف والنهي عن املنكر كمساعدة احملتاج من أهل احلي السكين وغريهم ، وأيضًا
 .مما يسهم يف محاية األخالق

 : الدعوة واإلرشاد
  . ية يف اخلارج بالدعاة ، واإلشراف عليهمدعم املؤسسات اإلسالميف  ويربز دور هذا الوزارة هنا

  .عامة عقد دورات تدريبية للدعاة، والتنسيق مع املؤسسات اإلسالمية يف إقامة دورات *
  . ونشر املعلومات حول األخالق يف اإلسالم وضع خطط منهجية للدعوة إىل اهلل تعاىل* 
  . املناسبات يف ذلك م ، واستغاللمضاعفة مناشط املكاتب خالل املواسم لبيان حماسن اإلسال *
  . بعث دعاة إللقاء املواعظ والدروس يف املؤسسات اإلسالمية يف الداخل واخلارج *
  . يف كل أحناء العاملوأخالقه اإلفادة من وسائل اإلعالم املتاحة لتبليغ الدين *
  (4) .ل اإلعالمية، من خالل الوسائن الناس من صور مشوهة عن اإلسالمإزالة ما علق يف أذها* 

 :لعناية بالقرآن الكرمي والسنة النبويةا
 العناية بكتاب اهلل الكرمي، وطبعه طباعة ختلو من أي غلط أو سقط، حفظًا للقرآن :الوزارة قوم بهمما ت

(4){إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون}:الكرمي من ذلك حتقيقًا لقول اهلل تعاىل
تدبر و ،وتوزيعه وتعليم تالوته 

التعريف ، وتقوميها مساعدة اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي يف فتح احللق باملساجد،و، آياته
  .(2) هبا لاللتحاق جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي، وحث أولياء األمور على تشجيع أبنائهم

                                                 

 .املرجع السابق : ينظر  (9)
 .املوقع الرمسي لوزارة الشؤون اإلسالمية  واألوقاف والدعوة واإلرشاد : ينظر   (4)
 ( .1: )م سورة احلجر ، اآلية رق  (4)
 .ينظر املرجع السابق   (2)



  - 24 -   
 

حيح ضادها، وتصتأصيل العقيدة الصحيحة، ونبذ ماي هتدف الكتب املطبوعة إىل :املطبوعات والنشر
 العملية اإلسالمية األخرى، ، والعناية بسالمة ما ينشر من الكتب واملواداملفاهيم اخلاطئة عن اإلسالم

، وإبالغ رسالة واإلسهام يف خدمة الدعوة، ، وآثار السلف الصاحلاإلسهام يف نشر العلوم الشرعيةو
العلمية اليت ختدم الدعوة اإلسالمية  ادالعناية بطباعة املو ،م، ورفع املستوى الثقايف لألمةاإلسال

 .(9)ةاإلسهام يف دعم املشروعات العلمية والدعوة النافع وترمجتها،
 

                                                 

 .ينظر املرجع السابق   (9)



  - 24 -   
 

 .اجلمعيات واملؤسسات اخلريية  :املطلب الثاين
اجملتمع  ال ميكن ألحد أن يشكك أو يقلل من أمهية اجلمعيات اخلريية ودورها يف سد حاجات

حضورها يف اجملتمع  اك كثري ممن يرى يف وجود اجلمعيات اخلريية وقوةبل هن، على اختالفها وتنوعها
وعلى ما عليه من تنظيم شؤون حياة  فالدولة املتقدمة، قي ذلك اجملتمع وعلو درجة حتضرهأنه دليل ر

وذلك من خالل ، حاجات تلك اجملتمعات تكفلت هبا اجملتمعات نفسها من إال أن كثريًا، جمتمعها
التزام ديين هو  وجمتمعنا مبا عنده من قيم وعادات وما ميتلكه من، الكثرية واملتنوعة ةمؤسساهتا اخلريي

االستعداد االجتماعي يتطلب منا أن حنسن  وهذا، للعمل اخلريي وتقباًل من أكثر اجملتمعات استعدادًا
جات أحسنت هذه اجلمعيات من عملها وأدائها يف سد حا وقد، وظيفه خدمة حلاجاتنا االجتماعيةت

سهم يف تسهيل وتطوير عملها ألهنا أما  ومعنويًا اجلمعيات ماديًا بادر اجملتمع إىل دعم هذهفاجملتمع 
  .(9)ويتلمس اجملتمع مصداقية نشاطاهتا ومبادراهتا حمل ثقة اجملتمع

 

                                                 

العدد  4008أكتوبر  97املوافق  مقال اجلمعيات اخلريية وأولويات اخلري، صحيفة االقتصادية االلكترونية اجلمعة :ينظر  (9)
5285  . 
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 .اإلفتاء والحسبة: المبحث الثالث

 
 :ويشتمل على مطلبين

 

 .اإلفتاء :املطلب األول
وى وفتيا، إذا أجبته أفتيته َفْت: يقال، إلفتاء، واجلمع الفتاوى والفتاوىاسم مصدر مبعىن ا: الفتوى لغة
ا إليه وارتفعوا إليه يف حتاكمو: وتفاتوا إىل فالن،  تبيني املشكل من األحكام: والفتيا، عن مسألته

 .(9)أفتيت فالنًا رؤيا رآها، إذا َعَبَرهتا له: ويقال. التخاصم: والتفايت، الفتيا
  .(4)تبيني احلكم الشرعي عن دليل ملن سأل عنه: أما يف االصطالح

، ومن آثارها على املفيت اإلحساس هبذه ليم دين اهلل تعاىل والدعوة إليهتع والفتوى وسيلة من وسائل
اهلل  ، فاملفيت ينبغي أن يستشعر أنه نائب عن رسولة واألمانة الثقيلة اليت يتحملهاالعظيم املسؤولية

، فهذا تكليف عظيم إذا استحضره املفيت عوة إىل دينه وبيان أحكام شريعتههلل عليه وسلم يف الدصلى ا
فإذا  لالستزادة من العلم وطلبه، واالطالع على واقع الناس وأحواهلم، محله على مضاعفة جهده

ة والعفو عما املعاين ضاعف من جهده وسأل اهلل تعاىل القبول فيما وفق فيه واملغفر استشعر املفيت هذه
املستفيت أهنا تبصره بأمر دينه وترشده إىل ما ينفعه يف دنياه  ومن آثار الفتوى على، فيه أو أخطأ زل

أهنا توثق الصالت  ومن آثارها على اجملتمع، هذه احلياة فيعرف ما يأيت وما يدع فتنري الطريق أمامه يف
واجتاه جمتمعهم، وما هلم على اجملتمع  جتاه رهبمبني أفراده بتبصري اجلميع مبعرفة ما عليهم من واجبات ا

 .(4)ما يهدف إليه اإلسالم  وتراحم وهذا من حقوق فيعيش اجلميع يف وئام وترابط وتعاون
حني تكتمل شروطها فبهذا يتكافل اجملتمع عليه بوجوب الزكاة  الشخص أن يفيت املفيت: فمثاًل : أقول

مع ويعطيه حقه ففي هذا منع من انتشار الرذيلة فيمنع انتشار وذلك مينع الفقري من أن يضطهد من اجملت
وكذلك زكاة الفطر فإن املفيت يفيت بأهنا تكون من غالب قوت  ،السرقات وانتشار الطبقية يف اجملتمع

 .يف يوم العيد مثل باقي اجملتمع البلد لكي ينتفع الفقري منها ويدخل السرور على قلبه 
                                                 

 .4/644املصباح املنري،   (9)
 .2توى واملستفيت، ص ؛ وابن محدان، صفة الف4/256شرح املنتهى،   (4)
 . 4006-02-94/  9247ربيع األول  13إسالم ويب –آثار الفتوى على املفيت واملستفيت واجملتمع :ينظر   (4)
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: لة اليتيم ويذكر النصوص الواردة يف ذلك مثل قوله صلى اهلل عليه وسلموأيضًا محث املفيت على كفا
فيحمي اليتيم من اهلالك والضياع أو أن يسقط بني يدي  (9) «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»

عصابات وحنوها بل يكفله فاعل خري ومحمي أمواله ومحميه من اهلالك حىت يبلغ سن الرشد ، وكذلك 
وكذلك يفيت بتحرمي السرقة ، وعدم اهانته واحتقاره األمساء بأحسناملفيت على تسميته اللقيط فيحث 

واالعتداء على حقوق اآلخرين وأنفسهم ويبني العقوبات واحلدود يف ذلك بالدنيا واآلخرة فيحد من 
وعند فتواه بوجوب صلة الرحم فأنه محمي ، ات أو أخذ مال الغري بدون وجه حقانتشار السرق

لون عنه أاجملتمع حبيث يعمه جو من االستقرار وإحساس الشخص أن له أهل محتونه وأناس يسأخالق 
وكذلك صلة الرحم متنع تفكك اجملتمع وسهولة وقوعه  ضالهفحميه ذلك من الوقوع يف شبكات 

(4){فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض و تقطعوا أرحامكم}:فقال تعاىل فريسة بيد من يتربص له
فعندما يبني املفيت  

وكذلك حث املفيت الشباب املقتدرين على الزواج وأن يكون له ، ن ذلك يؤثر عليهمإذلك للناس ف
أسرة يسقر فيها ويعمل هلا ويرتبط هبا ويكثر نسل األمة ويذكر له النصوص الواردة يف ذلك مثل قوله 

فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة »: صلى اهلل عليه وسلم 

«ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
َفاْظَفْر ِبَذاِت ...تنكح المرأة ألربع»: قوله َصلَّى اهلُل عليه وَسلَّمو(4)

«الدِّيِن َتِرَبْت َيَداَك
وتضييع واألموال  محمي أخالق اجملتمع من الرذيلة حاديثفتذكريهم هبذه األ، (2)

إذا »: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمسن اخللق فقد حبر على األخذ ومحث أولياء األمو ،والوقت

«خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرض
، وعدم االغترار باملظاهر (5)

يد هنا تنشر الشحناء بني أفراد اجملتمع الواحد وتنشر املشاكل والكويبني أبتحرمي النميمة  وحينما يفيت
بني أفراده لكن فتواه حتد من وقوع ذلك فعندما يعرف الشخص العاقل أن نقله للكالم يسبب 

وعندما يفيت ، يوقفه عن النميمة ن ذلك قدإاآلخرين له فتشاحن ومشاكل وتفكك اجملتمع وكيد 
مث فيف بالكيل والغش يف املبيع وأنه يعود على صاحب البضاعة بذهاب الزبائن عنه واإلبتحرمي التط

                                                 

  ( .5651)أخرجه البخاري يف صحيحه باب من يعول يتيمًا ، رقمه   (9)
   (.44: )سورة حممد جزء من اآلية رقم   (4)
، 5065. )من استطاع منكم الباءة : اب النكاح ، باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم أخرجه البخاري يف صحيحه ، كت  (4)

 ( .9200)، ومسلم يف صحيحه ، كتاب النكاح ، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه (5066
ب استحباب نكاح ذات ، با«الرضاع»، ومسلم يف (2804: )، باب األكفاء يف الدين«النكاح»أخرجه البخاري يف   (2)

 «النكاح»، والنسائي يف (4027:)، باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين«النكاح»، وأبو داود يف (4708:)الدين
 4/971واحلاكم 9/924والطرباين يف االوسط 9167/  9/644وابن ماجة 4/412/9082أخرجه الترمذي واللفظ له   (5)
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مر أن النيب صلى اهلل عليه وسلم : خذ حق غريه ويبني هلم األدلة الواردة يف ذلك مثل أنه أوكذلك 
ما هذا يا صاحب الطعام؟ »: على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل فقال لصاحب الطعام

من . فوق الطعام كي يراه الناسأفال جعلته : قال. أصابته السماء ـ أي المطر ـ يا رسول الله: فقال ـ الرجل
«غشنا فليس منا

البائع فأن ذلك قد يردع من يقوم مبثل هذا الفعل فيحمي أخالق اجملتمع بذلك ف، (9)
ومحرص على إظهار ميزات البضاعة وسلبياهتا فيكون هناك مصداقية  ً يعطي صاحب احلق حقه كامال

فالفتوى بعلم وعلى ، وهكذا بائع حالاًل طيبًا يف التعامل وبذلك يأمن املشتري عند الشراء ويكسب ال
 .تساهم يف محاية األخالق بصرية

  

                                                 

 4/971واحلاكم 9/924والطرباين يف االوسط 9167/  9/644وابن ماجة 4/412/9082أخرجه الترمذي واللفظ له   (9)
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 .احلسبة :املطلب الثاين
 

ادخار  فالن على فالن أي أنكر عليه ، ومبعىناحتسب : تأيت مبعىن اإلنكار فيقال : احلسبة لغة 
 .  (9)نده ال يرجو ثواب الدنيااحتسب بكذا أجرًا عند اهلل إذا ادخره ع: األجر والثواب على اهلل فيقال

 . (4)األمر باملعروف إذا ظهر تركه والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله : اصطالحًا 
وقال عليه ، (4){ ولتنن مننم امة يأمرون با عروف وينهون عن ا ننر } : احلسبة واإلصالح فقال تعاىلب  اإلسالم أمروقد 

معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرن على كال والله لتأمرن بال»: الصالة والسالم 

«الحق أطرًا ولتقصرنه على الحق قصرًا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم
(2) ،

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على »: وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
أصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من سفينة ف

فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن 
«أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

رأي منكم منكرا  من»: ول النيب صلى اهلل عليه وسلمويق، (5)

«فليغيره بيده
فقد روى مسلم يف صحيحة  احلسبة بنفسه وقد توّلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،(6)

فقال لصاحب  أن رسول اهلل عليه السالم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل
أفال جعلته : قال. المطر ـ يا رسول الله أصابته السماء ـ أي: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال ـ الرجل»: الطعام

«من غشنا فليس منا. فوق الطعام كي يراه الناس
وقّلده غريه، واتبعه من بعده اخللفاء، مث صارت  ، (7)

والية من واليات اإلسالم، ونظامًا من أنظمة احلكم اليت جرى عليها الوالة واحلكام، ولقد كان من 
 . (8)راكهم هلذا املعىنفقه اخللفاء الراشدين وعلمهم وإد

                                                 

 ( . 52/  9)القاموس احمليط للفريوز أبادي   (9)
 ( .482)األحكام السلطانية أليب يعلى : ينظر   (4)
 ( .902: ) سورة آل عمران ، جزء من اآلية رقم   (4)
 ( .2006) ، وابن ماجه رقمه  (4027)، والترمذي رقمه ( 2446: )رواه أبو داود رقمه   (2)
يف  ،وأخرجه البيهقي(2/468)وأمحد ( 4974)، وأخرجه الترمذي يف الفنت(  4214)أخرجه البخاري ، كتاب الشركة   (5)

 ( .90/19)السنن الكربى 
 . )84: )أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، رقمه   (6)
 . (909: )أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقمه   (7)
 (.99/415)جمموع فتاوى ابن تيمية : ينظر   (8)
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 .عارفًا بأحكام الشريعةيكون فقيهًا أن : شروط احملتسب 
 .يث ال يكون فعله خمالفًا لقولهأن يعمل مبا يعلم حب* 
 .رياء وال مراء ، ال يشوبهطلب مرضاته، خملصًاأن يقصد يف قوله وفعله وجه اهلل تعاىل، و* 
 .والواجبات  عليه وسّلم، مع القيام على الفرائضيكون مواظبًا على سنن رسول اهلل صّلى اهللأن * 
 .عند أمره للناس وهنيهم أن يكون من شيمته الرفق، ولني القول، وطالقة الوجه* 
  .أن يكون عفيفًا عن أموال الناس* 
 .وعلم باملنكرات الظاهرةأن يكون بالغًا عاقاًل، ذا رأي * 
 .(9)عن قبول الرشوة وعليه أن يلزم أعوانه هبذه الشروط ، عفيفًا منّزهًامبا ينصح بهن يكون عاملًا أ* 
عروف والنهي عن املنكر أنه فرض كفاية بالنسبة لعموم املسلمني وهي منوطة األصل يف األمر باملو

من واإلسالم ميلك قوة روحية هائلة وقوة مادية نافعة ومن هنا كانت الشوكة والسلطان  ،(4)بالقدرة
الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ } :هلل عز وجلوا، املعينات واملرتكزات

(4){عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
.   

 :الفرق بني دور احملتسب والقاضي 
ملنكر مما ليس من خصائص الوالة والقضاة وأهـل الـديوان   احملتسب له األمر باملعروف والنهي عن ا

وحنوهم ، وكثري من األمور الدينية هو مشترك بني والة األمور ، فمن أدى فيه الواجـب وجبـت   
، عامة بالصلوات اخلمس يف مواقيتها، ويتعهد األئمة واملـؤذنني طاعته فيه ، فعلى احملتسب أن يأمر ال

   . (2)وكل مطاع يعني على ذلك

                                                 

 .هناية الرتبة يف طلب احلسبة للشيزري : ينظر  (9)
 (.48/54)الفتاوى البن تيمية : ينظر  (4)
 ( . 29)  :سورة احلج ، اآلية رقم  (4)
 .(49)احلسبة لشيخ اإلسالم : ينظر  (2)
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كالمها ينظر يف الدعاوى اليت تتعلق ببخس أو تطفيف أو غش، وكالمها يعمل على إلزام أن : ويتفقان
 . (9)املدعى عليه بأداء احلق الذي ثبت عنده

قل أقل من القاضي كانت صالحيته يف العقوبة أولوايل احلسبة أن يعاقب ويؤدب لكن ملا كان منصبه 
، التـوبيخ  ، التشـهري ، الغرامة املالية، احلبس، النفيالضرب)ة فمن العقوبات اليت تكون لوايل احلسب

واحملتسب يتدخل يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر دون استدعي أو استعداء مـن  ، (4)(والتهديد
يتدخل يف املنكرات الظاهرة من  واحملتسب أيضًا، اضي الذي ال بد أن ترفع له دعوىأحٍد خبالف الق

 .نفسه ملنعها
أن احملتسب ال يسمع الدعوى بني اخلصوم وليس هذا من  :ومها ،ء أعلى من احلسبة يف أمرينوالقضا

ود ولكن له أن اختصاصاته وبالتايل القاضي يقيم احلدود والعقوبات وليس للمحتسب أن يقيم احلد
كما أن القاضي ينظر يف كل القضايا اليت عنده أما احملتسب فإنه خيتص فقط ، يعزر بقدر احلاجة

 . (4)احلسبة خادمة للقضاء، وليت مل يدخلها التناكر والتجاحدباحلقوق الثابتة واملعترف هبا وا
 : الفرق بني جهاز احلسبة وبني احملتسب املتطوع 

 .أن القيام باحلسبة أمر متعني على احملتسب فهي فرض يف حقه خبالف احملتسب املتطوع* 
ن استعان به عند احلاجة كرفع ظلم أو منـع وقوعـه   أن القائم باحلسبة جيب عليه إجابة دعوة م *

 .خبالف احملتسب التطوع 
أن وايل احلسبة يقوم بالبحث عن املنكرات الظاهرة فينكرها كما جيب عليه البحث عن غريها ممـا   *

 .نه ال يبحث أتركه الناس من املعروف فيأمرهم به خبالف املتطوع ف
 .رات الظاهرة اليت ليس هلا حد مقدر يف الشرع لوايل احلسبة سلطة التعزير على املنك *
 .لوايل احلسبة رزقا من بيت املال وليس ذلك للمحتسب املتطوع *

                                                 

 ( .41)ت حممد عليان شوك.دور احلسبة يف محاية املصاحل د:  ينظر  (9)
 ( .901 - 904)املرجع السابق :  ينظر  (4)
 ( .915)مقدمة ابن خلدون :  ينظر  (4)
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لوايل احلسبة أن يتخذ له أعوانا وجندا ليكون اقدر على تنفيذ ما يوكل إليه ولـيس للمحتسـب    *
 .(9)املتطوع ذلك

 :اختصاصات وأعمال احملتسب 
 وكذلك يف حقوق خلقه العامة واخلاصة وأن احملتسب يف حقوق اخللق تشمل احلسبة يف حقوق اهلل *

 .(4)العامة يصلح اآلبار ويهيئ السقيا والشرب ومحافظ على املرافق العامة
األمر باملعروف فيما يتعلق حبق اهلل سبحانه وتعاىل كالتذكري بالصلوات وهي من أهم الشعائر * 

 . ا أو يعكر صفوها من اختصاصات احملتسب أن يتدخلوكذلك كل ما شأنه أن يعيق العبادات كله
األمر باملعروف فيما يتعلق باحلقوق اآلدمية العامة فقد مضى أنه يصلح املرافق يبين ما هتدم وغري  *

ذلك مما يفيد اجملتمع وللمحتسب أن يتدخل يف األمر باملعروف لرد احلقوق اآلدمية اخلاصة بشرط أن 
ع ألن هذه حملها القضاء وله أن يتدخل يف األمر باملعروف بأخذ األولياء ال محصل فيها تناكر وتناز

 . (4)بإنكاح األيامى
أعلى منكر محاربه احملتسب الشرك والدجل واخلرافات : النهي عن املنكر فيما يتعلق حبقوق اهلل *

هذه األمور والسحر والسحرة وعليه أن محارب هذا بالتوعية والتعليم والدعوة وكذلك بالتدخل ملنع 
وكذلك تأخري الصالة وتركها وكل ما يتعلق بتضييع حقوق اهلل ، وتقدمي من محتاج تقدميه للقضاء 

 . الظاهرة واليت ال خالف فيها
من واجب  و، (2)مثل املشاجرات واملعامالت احملرمة: النهي عن املنكر فيما يتعلق حبقوق اآلدميني *

  .(5) يف املعامالت احملتسب أن مينع الغش والتدليس
، وكذلك يعمل على االحتراز من اجلرمية ويكون هذا مع ملنكرات الظاهرةاحملتسب ينهى عن او *

  . (6)اجلرمية  وقوع احترازًا منوجود التهمة ومظاهنا بغري جتسس منه 
                                                 

 ( .41 - 48)دور احلسبة يف محاية املصاحل : ينظر  (9)
 (.481)األحكام السلطانية :  ينظر  (4)
 (.419)املرجع السابق :  ينظر  (4)
 .( 404) األحكام السلطانية : ينظر  (2)
 ( .48/82) الفتاوى الكربى البن تيمية :  ينظر  (5)
 (. 62/ 48) ، الفتاوى الكربى ( 412) ينظر األحكام السلطانية   (6)
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 وأحيانًا اإلجراءاتعصرنا من أوضح مساته السرعة يف معظم مفرداته  :احلسبة والتدخل السريع *
، واألصل أهنا والقيود تكون من صاحل اجلرمية ولذلك احلسبة هنا حتفظ اجملتمعات بالتدخل السريع

ولكن لو احتاجت يف بعض احلاالت اخلاصة  ،تتدخل بغري جتسس ألهنا ضد املنكرات الظاهرة
واحلسبة حتمي اجملتمعات مبنع الفوضى األخالقية  مبا تقتضيه املصلحة، للتجسس جاز ذلك هلا

  .(9)وغريها واألماكن العامةيف الطرقات واالستهتار 
 :خماطر ترك احلسبةومن 

وذلك ألن املعاصي والذنوب سبب لغضب اهلل عز وجل ألنه ال  :تعاىل لتعرض لغضب اهللسبب ل ▫
محب الفساد وال يرضى لعباده الكفر وهو أعظم غرية أن تنتهك حمارمه وأن يعتدى على حدوده 

(4){ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ةًوَاتَّقُواْ فِتْنَةً الَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ }: يقول اهلل عز وجل سبحانه وتعاىل
  ،

قال صلى اهلل عليه  وال شك أن ظهور املنكرات سبب هلالك األمم وذهاب الدول وتسلط األعداء
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذال ال ، ورضيتم بالزرع ، قر وأخذتم أذناب الب، إذا تبايعتم بالعينة » :وسلم

«ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم
فَأَكْثَرُوا فِيهَا  }إن املعاصي واملنكرات سبب لغضب اهلل ومقته وعقابه ، و(4)

(2){إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * الْفَسَادَ
(5){ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِريٍوَ }،  

. 

التايل يصبح الشباب بغري انتماء بومن خماطر ترك احلسبة ظهور أهل الفساد  :الفسادظهور واجلرأة  ▫
كما أن غياب احلسبة جيعل من ال يريد املنكر ابتداًء يفعله إقتداًء، مبعىن أن املنكر ، حقيقي لدينه وأمته

 . (6) ويتساهل فيه النتشاره تزين له
مضار ترك احلسبة فساد األخالق فإن بعض الناس ال خيجل من سوء أخالقه إال إذا نصح ومن : أقول

  .فيستفيد من النصح والتوجيه حكمهاعليها أو عوقب وبعضهم اليعرف مضارها وال

                                                 

 (  .من موقع صيد الفوائد) مقال دور احلسبة يف حفظ اجملتمعات وخطورة تركها لسيد حممد حاج : ينظر   (9)
 (.45:)سورة األنفال اآلية رقم   (4)
 (.4466)وطار للشوكاين ، كتاب البيوع ، وباب الربا ، رقمه نيل األ  (4)
 ( .94-99:)سورة الفجر، اآليات رقم   (2)
 ( .40:)سورة الشورى ، جزء من اآلية رقم   (5)
 (  .من موقع صيد الفوائد) مقال دور احلسبة يف حفظ اجملتمعات وخطورة تركها لسيد حممد حاج : ينظر   (6)
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 .دور المؤسسات القضائية: المبحث الرابع

 
 :ويشتمل على مطلبين

 

 .دوائر األسرة :املطـلب األول
ُة عشريُة الرجل وأهُل عشريُته ورهُطُه األْدَنْوَن ألنه يتقوى هبم، واأُلسر: ُأسرُة الرجل": تعريف األسرة

 يف احملافظِة على هذِه الفطرة  ى الفطرِة، ثَّم يأيت دوُر األسرةاألوالُد ُيولدون عل والشكَّ أنَّ (9)"بيته
كلُّ مولوٍد ُيولُد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو »:قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

«يمجسانه
 .دُه والدهوالولُد على ما عو ، (4)

 على ما كان عوَّدُه أبوه  ***   ُأ ناشُئ الفتياِن منَّاوينش
 وهالتدين أقرب  يعِودُه  ***لكن و ًاجومادان الفىت حِب

 .والولُد يف صغرِه أكثُر استقبااًل واستفادًة
 ده أدُبمن بع وليس ينفُعهم ***  صغر  قد ينفُع األدُب األوالَد يف

 اخلشب  لينتُه ولو  وال يلنُي   ***  تالغصـوُن إذا عدلتها اعتدل
  . (4)فالولُد الصغري أمانًة عند والديِه إن عوداُه اخلرَي اعتاده، وإن عوداُه الشَر اعتاده

أكد علماء النفس على أن الفرد يكون  فقد، تربية اجليلطة أوىل لبناء وإعداد وحممدرسة، ورة واألس
وهي أساس ، من األسرة أثناء مرحلة الطفولة بالسلوكيات واألخالقيات اليت يتم اكتساهبامتعلقًا 

الوسط العائلي  يف األسرة، ويتأثر الطفل بشدة يف، فكل طفل يتعلم دروسه األوىل األبناء وإصالحهم
كفرد وعضو فيها ، فتتكون لديه  اجلماعة األوىل اليت يكون عالقته معها وينتمي إليها لكون األسرة

  .أثناء تفاعله مع الوسط األسري سلوكيات و اجتاهات من خالل مشاهداته ومسموعاته

                                                 

 ( .9/929( )َأَسَر)دة لسان العرب، ما  (9)
، ومسلم يف كتاب القدر، باب معىن ( 9458: ) باب إذا أسلم الصيب فمات ، رقمه : أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز  (4)

 (.6617: )كل مولود يولد على الفطرة ، رقمه
 (من شبكة نور اإلسالم)عبدالرمحن العايد .مقال تربية األوالد على اآلداب اإلسالمية أ  (4)
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حد أجبانب املهندس الذي يبين منزل  لنقف :املثال هنا نصل ملعلومة نستوضحها من خالل هذا
األساسيات اليت من خالهلا و على أساسها القواعد و األشخاص ، سوف نرى انه يعتمد يف بناءه على

وهو أن األسرة قادرة من خالل  :، ننهي نزهتنا هبذا التقريراملنزل يتم االسترسال يف بناء بقية طوابق
 اليتتشكيل البنية األساسية للطفل واألساسات وواعد ووضع القالفعال على خلق وو دورها املؤثر

املؤسسات  غريها منكمال بقية البناء مبساعدة املدرسة وإوم الطفل بعد ذلك باالسترسال يف يق
، فإذا كانت القواعد سليمة كان املنزل القواعد اليت يبىن عليهاالبناء يرتبط باألساس و، إذًا األخرى

االستقرار اهلدوء واألسرة عندما هتيأ أجواء السكون و، وصحيح العكس، ورة سليمةمهيئًا ليبىن بصو
وميكن  ،(9)و التسليم التعليم على األخالق الفاضلة فإن الطفل يركن إىل اخلضوعيف ظل التربية و

قهم وسلوكهم، وما ويف تشكيل أخال -منذ والدهتم-القول بأن لألسرة دوًرا كبرًيا يف رعاية األوالد 
وللواِلَدْيِن يف إطاِر األسرة أساليُب خاصة من ، (4)" الصالح من اهلل واألدب من اآلباء"أمجل مقولة 

ِتي القيم والسلوِك جَتاَه أبنائهم يف املناسباِت املختلفِة، وهلذا فإن احنرافاِت األسرِة من أخطِر األموِر ال
. ، مث املسجد واملدرسة واجملتمعُه القيمي يبدُأ يف نطاِق األسرِة أواًلفالتوجي، ُتَولُِّد احنراَف األبناِء

فاألسرُة هي اليت ُتْكِسُب الطفَل ِقَيَمُه َفَيْعِرُف اَلحَق والَباطَل، واخلرَي والشَر، َوهو َيتلََّقى هذه القيِم دوَن 
هويِتِه على سلوكه وأخالقه؛  مناقشٍة يف ِسنيِه األوىل، حيث تتحدُد عناصُر شخصيِتِه، وتتميُز مالمُح

وليس  لذلك فإن مسؤولية عائَل األسرِة يف تعليِم أهِلِه وأوالده القيم الرفيعة، واألخالق احلسنة،
أال كلكم راٍع وكلكم »: قال(4)التركيز فقط على السعِي من أجل الرزق والطعام والشراب واللباس

مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو  مسئول عن رعيته، فاإلمام الذي على الناس راع، وهو
«مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم

وكان يقول صلى ، (2)
«ارجعوا إلى أهِليُكم فأقيُموا فيهم َوَعلُِّموهم» :-رضوان اهلل عليهم-اهلل عليه وسلم ألصحابه 

(5). 

                                                 

 .(من االنترنت)مقال دور األسرة حممد علي عباس   (9)
 ( .947)إصالح اجملتمع حملمد البيحاين : ينظر   (4)
 (.من االنترنت)عبداللطيف احلسني .دور األسرة يف رعاية األوالد، د: مقال  (4)
 ( .9841)، ومسلم يف اإلمارة ( 4552)أخرجه البخاري يف العتق   (2)
 ( .649: )،رقمه رواه البخاري   (5)
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فمن أمهَل تعليَم ولِدِه ما ينفعه، َوَتَرَكَه ُسدى، فقد َأساَء إليه غايَة : "-رمحه اهلل-يقول ابن القيم 
اإلساءة، وأكثُر األوالِد ِإمنا جاء فساُدُهم من ِقَبِل اآلباِء وإمهاِلِهم هلم، وترِك تعليِمِهم فرائَض الديِن 

 .(9) "ِكَباراَوُسَنَنه، فأضاعوها صغاًرا، فلم ينتفعوا بأنفِسِهم ومل ينفعوا آباَءُهم 
 من خالهلا استيعاب القيم، وتشرهبا يف نفسه حبيث تغدو مظهرًا بنوعن أهم الوسائل اليت يستطيع اال

 : سلوكه احليايتيف 
 .تسجيلِه يف حلقٍة من حلِق حتفيظ القرآن، ومتابعتِه يف ذلك *
ِة واإليثار، ومساعدِة فريبيِه على الصدِق واألمانة، واالستقام:غرُس األخالِق احلميدِة يف نفسه  *

 .احملتاج، وإكراِم الضيف
 .يربيِه على جتنِب األخالق الرديئِة من مثل الكذب، والسبِّ والشتائم والكلمات القبيحة *
 .قراءُة بعِض األحاديِث اليت ُترغُب يف مكارِم األخالق وتنهى عن سفا سفها  *
فرياعي آداب الطعام وآداب  داب االجتماعية تربيتُه على ُمراعاِة حقوِق اآلخرين وعلى التزام اآل *

 .السالم وآداب االستئذان وآداب اجمللس وآداب الكالم وغريها
 .هتيئُة املدرسِة الصاحلة، والرفقُة الصاحلة، والتعاوُن معهما يف تربية الولد  *
 .ةله عاد يصبَحال وجتنبِه أسباَب الغضِب إذا كان صغريًا حىت التربيُة على ضبِط النفِس عند الغضب، *
 . وسرية السلف الصاحِل لالقتداِء هبم _ صلى اهلل عليه وسلم _ تعليمُه سريَة الرسول  *

 . تنميُة حمبِة اهلِل وخوفِه يف نفسه؛ وذلك بإسداِء كلِّ نعمٍة إىل اهلِل، والتحذيُر من عقاِب اهلل* 
 . عليمِه الصلواِت والقرآن، واخلشوُع فيهما واألذكار وحنو ذلكتعويده على األعماِل الصاحلة، بت *
، وقد يلجُأ إىل ترهيبِه وإخافتِه من حيانًا بالكلمة الطيبة، وباهلديةبأن ُيشجعه أ: الترغيُب والترهيب *

 .فعل شيٍء أو ترك شيء 
السؤاُل إسلوب وربَّما يستعمُل معه  ،قصةالووب  جيد، كأن يبدَأ باالستعطاف؛ يعظُه بأسل: املوعظة *

 .فاملناسبات، ويستفيَد من املواق وميكنُه أن يغتنَم ،واجلواب

                                                 

 (. 941)حتفة املودود بأحكام املولود  (9)
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 .، أو هو يقرُأ بتشجيع  ، وتوفرٌي للكتب األسرِة شيئًا مفيدًا سواًء تقرأ عليِه وعلى: القراءة *
و مل حىت يشعُر أنَّ عليه رقيبًا يف كل أحواله، وهبذا يعمُل العمل اجلميل ول: مراقبِة اهلل يف نفسه زرع *

 .ترُه، ويتجنُب العمل القبيح ولو مل تره 
  .(9)التوجيهَُ واإلرشاُد والوعُظ واهلجروسائل ستنفَد تبعد أن يلجُأ إليها : العقوبة *
مها قدوة الطفل ومها منبع القيم لديه ومن الضروري أن يكون ان والوالد :النموذج أو القدوة *

يعرب عن تلك القيم ال باللسان فقط أو بالدعوة إليها،  ًاالنموذج الذي يقتدي به الطفل منوذجا صاحل
واالبن ال محتذي بالقول ل، الوالدين أو من محتذي هبم الطف بل جيب أن تتمثل تلك القيم يف سلوك

، بل يعترب يف النموذج املالحظ له من خالل السلوك، وقد نبه املنهج اإلسالمي إىل هذا الفصل فقط
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسنم وانتم تتلون النتاب أفال } :بة للنموذج كما يف قوله تعاىلبني القول والفعل بالنس

(4){تعقلون
يف اجملتمع سواء على مستوى النموذج العقيدي أو على  فالذي يتصدى ألن يكون منوذجًا، 

هج يستخدم الثواب والعقاب وهذا املنو، ، فعليه أن يطابق بني قوله وفعلهمستوى النموذج األسري
لترسيخ القيم أو إحالل قيم جديدة حمل قيم أخرى غري مرغوب فيها على نطاق واسع من قبل اآلباء 
واملربني فيكافئ الوالدان طفلهما حينما يقوم بالسلوك املرغوب فيه كأداء األمانة أو التعاون مع 

زرع القيم و، عاقبته إذا مل يفعلاآلباء إىل م األصدقاء أو املشاركة يف بعض األعمال املنزلية، وقد يلجأ
االجتماعية يف نفوس األبناء عن طريق التربية الصاحلة فغرس القيم تشبه عملية الزراعة واإلسالمية 

، (الفرد حامل القيمة)واألرض اخلصبة ، (نوع القيمة)، فالزراعة املثمرة املباركة تتأثر بنوع البذرة متامًا
وجودة األساليب ، (ة املريبقدر)ومهارة الفالح ، (ن املناسبةالس)واملوسم املناسب لنوع البذرة 

، (4) (وسائل غرس القيم)واستخدام آالت زراعية حديثة ، (مناسبة األساليب التربوية للحال)الزراعية 
وشبكة العائلة شبكة أخالقية جتمع العائلة مفتاح النتشار اخلري وليس الشر، فطاملا هناك جتمع للعائلة 

وكثري من الشباب يقول إنه ال يستطيع أن يعصي يف ، أن ُيرى وهو يعصيرد باخلجل من يشعر الف

                                                 

 (.من شبكة نور اإلسالم)عبدالرمحن العايد .مقال تربية األوالد على اآلداب اإلسالمية أ: ينظر  (9)
 (. 22: )سورة البقرة ، اآلية رقم   (4)
 ( .من االنترنت) سعاد البشر .دراسة قيمة عن غرس القيم االجيابية يف األبناء د: ينظر  (4)
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مينعه من ارتكاب املعصية يف هذه احلدود  ة تصنع سياجًاسراملكان الفالين ألنه قريب من سكنه فاأل
 . (9)وهي بذلك تكون حامية لألخالق والدين 

وك الوالدان قادران على توجيه أبناءهم حنو السلان كثري من األحيفعلى أبناءها  تأثريولألسرة : أقول
يتقبل نصح والديه أو أخوته لقربه منهم، وكذلك يكون بتنبيهه إىل أن  الصحيح واخللق احلسن واالبن

أسرته ال تريد إال مصلحته يف أن  ق أسرته ألنه يعرفهذا اخللق غري سوي وتبيني مضاره فاالبن يصّد
ا هم، وكذلك األبناء محترموفياألخالق احلسنة اليت على يع األبناء ، وكذلك األسرة متلك تشجذلك

  .سنةاحلخالق أحد الدوافع للمحافظة على األفهذا وال محب أحدهم أن يسئ لسمعة أسرته  أسرهم
   

                                                 

 ( .من االنترنت)مقال  أمهية العائلة عمرو خالد : ينظر  (9)
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 .اجلنائيات دوائر األحداث :ملطلب الثاينا
 

رم لة اليت يعامل هبا اجملاملعام معاملة األحداث اجلاحنني من املفروض أن ختتلف عن ال شك أن
أن تساهم إسهامًا فعااًل يف منع األنشطة املناهضة للمجتمع اليت  األحداث تستطيع شرطةف، الكبري

 ووسائلها يف هذا كبرية ومتنوعة، فمنها تنفيذ القوانني اليت حتمي األحداث لالحنراف تعرض احلدث
والتسلية ومنها  ة لألحداث يف أوقات الفراغمن الفساد، ومنها اإلجراءات اليت تتخذ لتوفري احلماي

األمور ومنها إسهام الشرطة  وسائل النصح واإلرشاد اليت تستطيع الشرطة تقدميها للمدارس وأولياء
حيث دلت اإلحصائيات اجلنائية  والشباب مع اهليئات واألجهزة املختلفة اليت تسعى حلماية األحداث

  .يقترفها الصغار خالل أوقات الفراغ على أن األفعال العدوانية ضد اجملتمع
بطبيعة عملها يقع على عاتقها العبء األكرب يف مكافحة اجلاحنني من األحداث  إن شرطة األحداثو

 موقعها تتمكن من أن تلعب الدور الفعال بالكشف عن مواطن االحنراف واجلرمية وبالتايل وهي حبكم
الشر  ث واليت قد تعرضهم للوقوع يف براثنتتعرف على األوضاع والظروف اليت حتيط باألحدا

  .(9)االحنرافومواطن 
فلم يعد دورها يف إن من وسائل اجلنائيات يف محاية األخالق إعادة تأهيل اجلناة ونصحهم ووعظهم و

السجون بعد أن ميثلوا أمام القضاء أو احملاكم  والزج هبم يف يف القبض على اجلناة هذا الزمان مقصورًا
إذا كان هؤالء اجلناة يف مقتبل  بالتوعية والتهذيب أو التربية خصوصًا هذا الدور أصبح مرتبطًابل فإن 

صحيح أن هناك جناة خرجوا كثريا عن دائرة القانون ، يروا من جتارب احلياة  العمر حيث مل
عنيف غري أنفسهم إىل املهالك واستحقوا العقوبة الصارمة من الزجر البوارتكبوا أفظع اجلرائم والقوا 

أن هذه السلوكيات املتردية من قبل اجلناة ال متنع رجال األمن بإنزال نوع من التوعية واإلرشاد 
احلقيقة اليت ال ميكن أن نثري من حوهلا ، ووهبم ويعودوا إىل مكامن الصوابوإسداء النصح حىت تلني قل

والتربية األصيلة واملعدن قومية وحبكم النشأة الثريين من رجال الشرطة يف بالدنا الغبار هي أن الك
بإسداء النصح هلؤالء اجلناة بل يتعاملون معهم كأخوة أو أنداد وليسوا كعتاة  النفيس يتربعون كثريًا
وبفضل اهلل تعاىل مث هبذا النهج اإلنساين برز ، من قاع األرض أو من أسفل القوم جمرمني أو كأهنم أتوا

بعد أن حتلوا بالكثري من من غياهب السجون  واخرجو همأخالق استقامتمن وسط اجلناة أناس يف 
                                                 

 (  .من االنترنت)معتز عبد احلميد .دور الشـرطة فـي محايـة األحـداث ، د:  ينظر  (9)
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فرجل األمن يوعي ويرشد اجملرمني يف فترة عقوبتهم بالسجون ، تاآلداب االجتماعية واألخالقيا
 . (9)واملراهقني يف فترة مكثهم يف سجن األحداث ملعاقبتهم مبا فعلوا 

ئية ستحقق معه اك سلطة جزاومما ال ريب فيه أن اجملرم سواء كان حدثًا أو كبريًا إذا علم أن هن: أقول 
ا ءه فهذفعله وستعاقبه أو حتيله إىل حماكم قضائية وتستعيد حقوق الناس منه وأنه سينال جزاحول ما

ما فعلوا فهذا مما وإذا رأى أصحابه قد انكشفوا وحوكموا وعوقبوا على  ،قد يردعه عن فعل اجلرائم
لن يعاقب  اعترفذا سلم نفسه والبتعاد عن حظائر اجلرائم وكذلك إن علم أنه إل ال شك فيه يدفعه

وهذا قويًا  قد يكون دافعًافإنه أو خيففها  من العقوبةقد محميه أن اعترافه و وستخفف عنه مثل غريه
وإن عوقب مبا فعل على ، الشك أن فيه محاية ألخالقه ألنه يكون صادقًا ويبتعد عن الرجوع للجرمية

فاجلنائيات  ، مية والعودة إىل فعلها مرة أخرى اجلرحسب جرمه فأنه يكون رادعَا له عن الوقوع يف
وأن بعض األفراد ال يرتدع من نفسه  السيماتساهم مسامهة كبرية يف محاية أخالق اجملتمع والعقوبات 

قبض لكن عندما يدرك هذا ويرى أناس يعرفهم قد وقعوا يف شر ما فعلوا ويرى أنه يف أي حلظة قد ي
إن اهلل ):  اآلثار عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أنه قال وقد ثبت يف، عليه فأنه بتلك احلالة يرتدع

فكون اجلنائيات تأخذ احلق ممن ظلم وترده إىل صاحبه ، (4)(ينزع بالسلطان ما ال ينزع بالقرآن
عن فعل اجلرائم  نفسهردعه تأنه يردع من مل  وحتاكم وحتاسب وتعاقب من فعل اجلرائم فهذا ال شك

 .مع من الرذيلة ومحد من وقوع اجلرائمومحمي بذلك أخالق اجملت

                                                 

 -هـ 9240ربيع األول  96دور الشرطة يف هتذيب أخالقيات اجلناة ، ضيف اهلل املطوع، جريدة الرياض، اجلمعة : ينظر (9)
 . 92874العدد  -م 4001مارس 94

 .رواه ابن عبد الرب يف الكايف ، وابن األثري يف النهاية يف غريب احلديث واألثر  (4)
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 :وتشتمل على اآلتي

 

 .خالصة ألهم أفكار البحث*     

 نتائج البحث والتوصيات* 
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 الخاتمة

 
 :، وبعد والصالة والسالم على نبينا حممد احلمدهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

 :خالصة ألهم أفكار البحثفيما يلي 
فجاء بتعاليم شاملة ( إخل...أخالقية–اقتصادية–عيةاجتما-روحية) ل مجيع جوانب احلياةأن الدين مش

 : البحث إىل قسمني أساسيني ومها  انقسمو، يف حني تطبيقهاحلياة الفرد واجملتمع 
 .ذلك ووسائله يف  االجتماعية يف محاية األخالق اإلسالممنهج  /أ

 .  دور املؤسسات يف تنفيذ ذلك املنهج / ب
 :له أسس وهي الشرع  فقد جعل: أما القسم األول

يف منهج فهي تسري باإلنسان متيزت األخالق اإلسالمية أهنا مستمدة من الوحي  فقد :الوحي /أ
 .ارض ال تناقض فيها وال تع مستقيم عادل مراعية لكافة احلقوق وسائر العالقات

 . فجاءت األخالق االجتماعية موافقة هلذه الفطرة وتوجهها وهتذهباراعت طبيعة النفوس  :الفطرة /ب
عن  اإلعراضعليه منها وما نتائج  يدرك ما أناالجتماعية يستطيع العقل  فاألخالق :العقل /ج

 .سؤولياتبامل ء مترتب على مقدار القيامن اجلزاأالتمسك هبا و أوحماسنها 
كذلك للحياة وهي سنن سنها اهلل يف احلياة االجتماعية فكما أن للكون سنن ف :السنن االجتماعية/ د

 .، دفع الناس بعضهم ببعض ، التغري والتحويلالتمكني للصاحلني :االجتماعية سنن منها
 :هذا البحث هي يف وجعل له وسائل كثري  وما تيسر يل ذكره 

 .تمع لكي يرتقي من حال إىل حال أفضل البد أن يريب نفسه ويعلمهافإن اجمل:التزكية / أ 
حنالل اخللقي يتكون اال رك، وإذا ُتفهو وسيلة أمر هبا الشرع :األمر باملعروف والنهي عن املنكر/ ب

 .فعل احملرمات وقبائح األخالق :ثانيهما ،ترك املأمورات ومكارم األخالق: أوهلما:يف شقني 
أن التعاون يكسب اجملتمع قوة ومتاسك  :التعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب/  ج

 .والتواصي باحلق جاء به الشارع وأمر به يف القرآن الكرمي  ،يضرها مماماية األخالق حليؤدي الذي 
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امليل للتقليد واحملاكاة ، لذا :  أن اإلنسان به ثالثة ميول فطرية يف هذا اجملال منها: القدوة االجيابية/ د
 .فهو مثاًل للتربية األخالقيةحث اإلسالم على اختاذ الرسول صلى اهلل عليه وسلم قدوة يقتدي به 

لاللتزام  محفزه ذلك أنفيعمل امنه سيجزى أأن اإلنسان عندما يعلم : الثواب والعقاب/ هـ
 .نه أكثر ما يرفع العبدنصوص تبني جزاء حسن األخالق وأهناك ، و باألخالق

 :ذلك املنهج   تنفيذدور املؤسسات الشرعية يف : وأما القسم الثاين وهو 
اجلمعيات و واملدارس اجلامعاتو وزارة الشؤون اإلسالمية من أبرزها :دعويةالؤسسات امل/أ

 .احلسبةو، اإلفتاءو واملؤسسات اخلريية
 .  ائياتاجلن دوائر األحداث، ودوائر األسرةومن أبرزها  : ت القضائيةاملؤسسا  /ب
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 .التوصياتو نتائج البحث
 

تطبيق  على اجملتمع احلرص علىف منطلق من القرآن والسنة الم جاء مبنهج واضح ويسريأن اإلس/ 9
 .وذلك ألنه موافق لفطرة الناس  به يكوناالستقرار واألمان والسالم ء به ألن جاما

أن للقدوة دور يف التأثري على اجملتمع فعلى من أراد اختاذ قدوة أن ينتقي الصاحل وخري قدوة هو  /4
عمل قد و ،صلى اهلل عليه وسلم مربيًا ومزكيًا للناس هرسولاهلل بعث ، وقد نبينا عليه الصالة والسالم

 .وهذا يبدأ من كل فرد فعلى اجملتمع تربية نفسه على األخالق ،السلف على تربية وتزكية نفوسهم
؛ هاواجتنابه لعكس ةمتسك اجملتمع بأخالقه احلسنيف أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يساهم  /4 

 .مأخالقه وايحمل وااجملتمع أن يتناصحأفراد على فمت ذكرها آنفًا تركه مساوئ  ىبل أنه يترتب عل
 .ينبغي للمجتمع التعاون على الرب والتواصي باخلريف ،تعاون اجملتمع يكسبه قوة ومحاية /2
عليها أن و ،أن ما تقوم به وزارة الشؤون اإلسالمية وقطاعاهتا يسهم يف تنمية الوعي األخالقي/ 5

 .وإستخدام الوسائل املعاصرة واحلمالت التسويقية عن أنشطتها اإلعالنبتضاعف جهودها 
تعليم اليف محاية األخالق فهي تنشر التعاون واجلمعيات اخلريية من املؤسسات اليت تساهم  /6

لذلك على اجملتمع دعمها وذلك باإلقبال ف ؛اجملتمع بل متاسك العامل اإلسالمي أمجعبتكافل لاو
 .لكي يتضاعف نفعها للمجتمع املسامهة يف العمل معها مبا ميكنهو

أبناءها من  على محاية حترص وكما أهنا، أن األسرة هي مكان تلقي الفرد األخالق وتعلمه هلا / 7
 .حتميهم من مساوئ األخالق البد أن ذلك خطر اهلالك فك

ومحاية وقوعها دفع اجلرمية قبل ألحداث واجلنائيات دور يف لحسبة واجلهات األمنية واأن ل/ 8
 ،إعادة تأهيل اجملرمني وإصالحهمكذلك هلا دور يف ، أفراد اجملتمع بعضمن  قبل إحناهلا األخالق

ن اجلنائيات أل؛ فينبغي على اجملتمع التكاتف معهمومعاقبتهم ردع اجلناة ورد حقوق الناس و
 .ستردعهم وتعيد تأهيلهم مرة أخرى
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 الفهارس

 

 :وتشتمل على الفهارس اآلتية 

 

 .فهرس اآليات -

 .فهرس األحاديث واآلثار -

 .فهرس األعالم -

 .فهرس املصادر واملراجع  -

 .فهرس املوضوعات -
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 .فهرس اآليات

 

 الصفحة رقمها                                                                                                                    اآليــــــة            السورة
 55، 45 22  { أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون } البقرة

 40 910  {إن اهلل ال حيب املعتدين } البقرة

 96 914  {وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة } البقرة

 47 915  { وأحسنوا إن اهلل حيب احملسنني } البقرة

 42 459  {...ولوال دفاع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض } البقرة

 91 469  {....مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل  } البقرة

 96، 95 486  { هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت} البقرة

آل 

 98 946-944  {...وسارعوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض  } عمران

آل 

 27، 48 902 {..وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ } عمران

آل 

 42 920  {وتلك األيام نتاوهلا بني الناس} عمران

آل 

 47 962  {...لَقَدْ مَنَّ اهللُ عَلَى الْمُؤمِنِنيَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُوالً مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ } عمران

 48 46  {إن اهلل ال حيب من كان خمتالً فخورا } النساء

 48 907  { إن اهلل ال حيب من كان خواناً أثيما } النساء

 47، 48 992  {...الَّ خَيْرَ فِي كَثِريٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِالَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ } النساء

 96،44 4  { وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان} المائدة

 49 44  {..ِبُونَ اهللَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَادًا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِ} المائدة

 40 48  {وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} المائدة

 91 24  { إن اهلل حيب املقسطني} المائدة
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 الصفحة رقمها                                                                                                                    اآليــــــة            السورة
 41 71-78  {...لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم  } المائدة

 44 904  {واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا } المائدة

 97 905  {عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذ اهتديتم} المائدة

 90 48  {بة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكموما من دا} األنعام

 98 82  { وكذلك جنزي احملسنني } األنعام

 42 10  {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللههُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} األنعام

 42 954  {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَالَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} األنعام

 90 964  { قل إن صالتي ونسكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني } األنعام

 59 45  {....وَاعْلَمُواْ أَنَّ ةًوَاتَّقُواْ فِتْنَةً الَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّ } األنفال

 45 52  {...ذلك بأن اهلل مل يك مغريا نعمة أنعمها على قوم حتى يغريوا} األنفال

 41 79  {....وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ} التوبة

 92 74  { جاهد الكفار واملنافقني وأغلظ عليهم } التوبة

 44 905  {وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون } التوبة

 94 57  { ...يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم} يونس

 42 87  {أن نرتك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء تأمركقالوا يا شعيب أصلواتك } هود

 41 997  {...فَلَوْالَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ} هود

 42 94  {إن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم } الرعد

 91 24  { وال حتسنب اهلل غافالً عما يعمل اجملرمون إمنا يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار} إبراهيم

 94 1  {الذكر وإنا له حلافظون إنا حنن نزلنا } الحجر

 45 17  {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل فسوف نؤتيه أجراً عظيما} النحل
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 الصفحة رقمها                                                                                                                    اآليــــــة            السورة
 47، 91 17  {من عمل صاحلاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة } النحل

 95 946  { وإن عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري لكم} النحل

 40 96  {أمرنا مرتفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمريا} اإلسراء

 47 76،  75  {...حَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ العُلَىوَ مَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِ } طه

 98 41  {جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني فذلك} األنبياء

 99 907  { وما أرسلناك إال رمحة للعاملني } األنبياء

 28 29  .{..إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ  الَّذِينَ } الحج

 40 5-2  {..والذين يرمون احملصنات ثم مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم} النور

 44 55  {... وا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرضوعد اهلل الذين آمن} النور

 45 72  { رة أعني واجعلنا للمتقني إماماقربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا  } الفرقان

 42 4  {... أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم } العنكبوت

 96 97  { يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر} لقمان

 90 91 –98  { واقصد يف مشيك* وال متش يف األرض مرحاً إن اهلل ال حيب كل خمتالٍ فخور } لقمان

 92 40  {فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها } الروم

 46 42  {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} السجدة

 42 49  {لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة} األحزاب

 99 48  { وما أرسلناك إال كافة ًللناس بشرياً ونذيراً} سبأ

 44 24  {تبديال ولن جتد لسنة اهلل حتويال فلن جتد لسنة اهلل } فاطر

 97 94  { ام مبنيإنا حنن حني املوتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه يف إم } يس

 98 40  {.. لكن الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية } الزمر
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 الصفحة رقمها                                                                                                                    اآليــــــة            السورة
 40 40  {صيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثريوما أصابتكم من م} الشورى

 98 45  { كذلك جنزي القوم اجملرمني } األحقاف

 45 7  { ينصركمإن تنصروا اهلل} محمد

 25 44  { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض و تقطعوا أرحامكم} محمد

 49 41  { سيماهم يف وجوههم من أثر السجود } الفتح

 92 41  { أشداء على الكفار رمحاء بينهم } الفتح

 99 94  { إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم} الحجرات

 94 2  {ال وحي يوحىوما ينطق عن اهلوى إن هو إ} النجم

 49 29  { يعرف اجملرمون بسيماهم } الرحمن

 45 4 – 4  { كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون * يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون} الصف

 46 5 – 4  {...اتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنيَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَ} الجمعة

 94 2                                                                                                              { وإنك لعلى خلق عظيم} القلم

 96 48  {كل نفس مبا  كسبت رهينة } المدثر

 96 40  { وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل } اإلنسان

 91 94  { إن األبرار لفي نعيم} االنفطار

 97 44 – 49  { ست عليهم مبسيطرفذكر إمنا أنت مذكر ل } الغاشية

 59 94-99  {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ* فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ } الفجر

 47 90-1  {قد أفلح من زكاها و قد خاب من دساها } الشمس

 91 8  {فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره} الزلزلة

 44 4-9  {..وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  إِال الَّذِينَ آمَنُوا* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسِرَ * وَالْعَصْرِ } العصر
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 فهرس األحاديث واآلثار

 
 الصفحة األثر  /احلديث 

 47                                                  «أحب الناس إلى الله أنفعهم وأحب األعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن» 

 48                                                                          «أحبكم إلي وأقربكم مني في اآلخرة محاسنكم أخالقا»

 90                                                                               «احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك »

 54                                                                                          «ارجعوا إلى أهِليُكم فأقيُموا فيهم َوَعلُِّموهم »

 59                                                                                                      «.... وأخذتم أذناب، تبايعتم بالعينة  إذا»

 25                                          « دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة في األرضإذا خطب إليكم من ترضون  »

 97                            « صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له: ّإذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث  »

 54                                                                           «.............ام الذي عن رعيته، فاإلم مسئولأال كلكم راٍع وكلكم »

 90                                                                                                  « أما يجد هذا ما ينقي به ثيابه؟ »

 41                                                                  «عن المنكر، قبل أن تدعوا فال يستجاب لكم مروا بالمعروف، وانهواأ »

 47                                                                        «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة »

 48                                                                                                    «...يح للخير مغاليق مفات إّن من الناس ناسًا »

 25                                                                                           « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة »

 94،  4                                                                                                 « ا بعثت ألتمم مكارم األخالقإنم »

 96                                                                                       « نعم إذا كثر الخبث: قال ! أنهلك وفينا الصالحون ؟ »

 49                                                              « البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس »

 90                                           «دخلت امرأة النار في هرة حبستها الهي أطعمتها وال هي جعلتها تأكل من خشاش األرض »

 91                                                         « صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في األعمار »

 40                                                                                       «...غفر الله لك يا أبا بكر ، ألست تمرض »

 25                                                                                               «َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن َتِرَبْت َيَداَك»

 92                                                   «كلُّ مولوٍد ُيولُد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»

 27                                                                            «...كال والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر»

 48                                                                                                 «فيها ؛ هي من أهل النار ال خير»

 92                                                        « ال يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثالث ليل ، وخيرهما الذي يبدأ بالسالم »
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 الصفحة األثر  /احلديث 

 45                                                                       « ...ليس من نفس تقتل ظلما إال كان على بن آدم األول  »

 91                                                                                           « ..لما عرج بي مررت بقوم لهم أضفار من نحاس  »

 49                                                                                      «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعُضه بعًضا»

 47                                                                    « ما من شيء أثقل في الميزان يوم القامة من حسن الخلق »

 26                                                                                              «....ما هذا يا صاحب الطعام؟  »

 44                                                                                   «... َمَثُل اْلَجِليِس الصَّاِلِح َوالسَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك َوَناِفِخ اْلِكيِر »

 27                                                                             «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم »

 49                                                                                 «...مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم  »

 27                                                                                                    «...من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده »

 98                                                                                                «من سن في اإلسالم سنة حسنة فله أجرها  »

 98                                                                      « رحمه من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل »

 44                                                                 « ..من صنع لكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ماتكافئونه به  »

 91                                                                         «..من كانت عنده مظلمة ألخيه فليتحلله منها، فإنه ليس »

 49                                                                        «....من كان معه فضل ظهر فْليُعْد به على من ال ظهر له »

 47                                                                           « ...من يسر على معسر يسر الله له في الدنيا واآلخرة »

 48                                                                                                              « هي من أهل الجنة»

 49                                                                                                            «وَعْوُنَك الضعيَف ِبَفْضِل ُقوَِّتَك صدقة»

 49                                                                                «وال تكلِّفوهم ما يغلبهم فإن كلَّفتموهم فأعينوهم »

 48                                                                                                « ى الفجوروإن الكذب يهدي إل»

 48                                                                               «وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل»

 25                                                          «....تطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصريا معشر الشباب من اس»

 44 َيُد اللِه مع الجماعِة

 58                                         (إن اهلل ينزع بالسلطان ما ال ينزع بالقرآن): قال عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه أنه 

 44                           (والنصح لكل مسلم بايعت النيب صلى اهلل عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء الزكاة،)



  - 70 -   
 

 .فهرس األعالم
 
 

 الصفحة اسم العلم

 44 جرير البجلي  

 46 احلسن البصري 

 48 عبداهلل بن جربين 
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 .فهرس املصادر واملراجع 
 

 .القرآن الكرمي  /أواًل
 : الشريف احلديث/ ثانيًا
 .هـ  9201،  الثالثة: ، طاألدب املفرد للبخاري، دار البشائر اإلسالمية، بريوت . 9
 .الرياض  –الصحيحة، حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف  السلسة . 4
 .األوىل: ، ط مكتبة املعارف ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجة القزويين ،سنن ابن ماجه . 4
األوىل : ، طداود سليمان بن األشعث السجستاين، دار املطبعة العلمية، أبو سنن أبو داود . 2

 .هـ 9488
 .ألوىل : ، الرسالة العاملية ، ط  الترمذييسى حممد بن عيسى سنن الترمذي ، أيب ع . 5
 .م9116،األوىل:، دار الكتب العلمية، ط شعب اإلميان ، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي  . 6
 .األوىل: ، طبة العلمية، بريوت، أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل البخاري، املكتيصحيح البخار . 7
بية العريب لدول اخلليج ، الدين األلباين، مكتب التر صحيح سنن ابن ماجه، حممد ناصر . 8

 . هـ 9208الثالثة ، : ، ط الرياض
 .هـ 9118 األوىل: ، ط، دار الكتب العلميةمسلم بن احلجاج النيسابوريصحيح مسلم،  . 1
 .األوىل: ، ط، املكتب اإلسالمياأللباينصحيح وضعيف اجلامع الصغري وزياداته ، حممد  . 90
 .م9117األوىل، : ، دار الفكر، ط،  البن حجر العسقالينفتح الباري شرح صحيح البخاري . 99
 .هـ 9296األوىل  :  م أمحد بن حنبل، دار احلديث، طمسند اإلمام أمحد، لإلما . 94
عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري الشهري ، النهاية يف غريب احلديث . 94

 .القاهرة  ،، دار الكتب املصريةبابن األثري 
، حممد بن علي بن حممد   الشوكاين ، دار الكتاب العريب نيل األوطار يف شرح منتقى األخبار . 92

 .األوىل : ط  4004للطباعة والنشر والتوزيع  
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 :الفقهية / ثالثًا
،  4:، ط األحكام السلطانية أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء ، دار الكتب العلمية ، بريوت  . 95

 .م 4000
: ، مكتبة دار البيان، دمشق، طحتفة املودود بأحكام املولود حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي . 96

 .األوىل 
 .م  9114،  9: ط ، دار الفكر اللبناين،شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية، احلسبة يف اإلسالم . 97
، لي، املكتب اإلسالميصفة الفتوى واملفيت واملستفيت اإلمام أمحد بن محدان احلراين احلنب . 98

 . 2: ط ،بريوت
هـ، 9207نة النشر ، سالناشر دار الكتب العلمية ،ابن عبد الرب ،الكايف يف فقه أهل املدينة . 91

 .بريوت
 .م4000، 9: بريوت، ط ،دار الكتب العلمية، ، شيخ اإلسالم أمحد ابن تيميةجمموع الفتاوى . 40
 .األوىل : طدار اجليل ، ، مدارج السالكني، ابن القيم اجلوزية . 49
دار  :الناشرعلي الفتوحي ،  معونة أوىل النهى شرح املنتهى ، حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن . 44

 .هـ 9296 :سنة الطبع -األوىل  :الطبعة -خضر 
 .4:للطباعة والنشر والتوزيع، طهناية الرتبة يف طلب احلسبة، عبدالرمحن الشيزري، دار الثقافة  . 44
  :املعاجم اللغوية / رابعًا
 .الثانية: ، طمكتبة عيسى البايب احلليب وشركاهترتيب القاموس احمليط ، الطاهر أمحد الزاوي،  . 42
 .(هـ9207)األوىل،  :طبريوت،  لسان العرب، حممد بن منظور، مؤسسة الرسالة، . 45
  .ية ، املكتبة العلمأمحد بن حممد بن علي الفيومي، باح املنري يف غريب الشرح الكبرياملص . 46
 . الثالثة : ، ط ، مكتبة اخلاجني ، مصرأمحد بن فارس مقاييس اللغة ،  . 47

 :التراجم / خامسًا
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جدة  ،  –نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء ، حممد حسن عقيل موسى ، دار األندلس  . 48
 .هـ 9299األوىل ، : ط

 :الثقافية / سادسًا
 :ب الكت - أ

الثانية ، : األردن ، ط  –ليد السعد وغريه ، دار املناهج ، عمان . ق يف اإلسالم ، داألخال . 41
 .هـ9244

 .هـ9242األوىل : الرياض ، ط–مكتبة الرشد، إميان عبداملؤمن  .م، داألخالق يف اإلسال . 40
 .مصطفى السباعي ، املكتب اإلسالمي . أخالقنا االجتماعية ،  د . 49
 .م9117  4: البيحاين، دار الفكر ، بريوت ، ط إصالح اجملتمع ، حممد . 44
 .األمر باملعروف والنهي عن املنـكر ، سلسلة املعارف اإلسالمية ، مركز الرسالة  . 44
: ، طدار الوفاء للطباعة والنشر، مصطفى الطحان ،يف تشكيل السلوكالتربية ودورها  . 42

 .م4006 األوىل
 -الدين، مكتبة الرشد إميان عبد املؤمن سعد  .، دالثقافة اإلسالمية والتحديات املعاصرة . 45

 .هـ 9242األوىل : ط، الرياض 
مفرح القوسي، دار اإلمام للنشر .دراسات يف النظام اخللقي بني اإلسالم والنظم الوضعية د . 46

 .هـ9247والتوزيع 
السادسة ، : ، طبحوث العلمية، دار الحممد عبداهلل دراز.دستور األخالق يف القرآن، د . 47

 .ـه 9205
الرياض ،  –شوكت حممد عليان ، مكتبة امللك فهد الوطنية .دور احلسبة يف محاية املصاحل د . 48

 .م4000هـ  9249األوىل : ط
  . ، بريوت 4009دراسات الوحدة العربية،  ، مركز اجلابريحممد العقل األخالقي العريب،  . 41
 . هـ 9294األوىل : ، ط الرياض ،عامل الكتب، ياجلن مقداد.، دعمل األخالق اإلسالمية . 20
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 .م 9177األوىل : ، بريوت، ط فلسفة األخالق يف اإلسالم ، حممد جواد مغنية، دار العلم . 29
 –ار الدعوة ، اإلسكندرية خمتصر دستور األخالق يف القرآن ، حممد عبدالعظيم علي ، د . 24

 .هـ 9297األوىل : طمصر ، 
تماعيات ، عطية حممد عطية وغريه ، دار الفكر ، مفاهيم أساسية يف التربية اإلسالمية واالج . 24

 .م9119األردن ، /عمان 
 .أمحد عمر هاشم ، دار املنار .منهج اإلسالم ،  د . 22

 : املقاالت -ب
 (.موقع إسالم ويب )آثار الفتوى على املفيت واملستفيت واجملتمع ، الشيخ حممد املنجد ،  . 25
 .رمضان الزيان.د  ،محاية اجملتمع من االحناللأثر اخلطابة والوعظ يف تعزيز األخالق الكرمية و . 26
 (.النادي العلمي الكوييت)،  ية على نفوس الطالب، حممد عليأثر املؤسسات االجتماع . 27
 (.موقع موسوعة األسرة املسلمة )أخالق املسلم  . 28
 ( .عمرو خالد: املوقع الرمسي لألستاذ )عمرو خالد ،  ، أمهية العائلة  . 21
 .(موقع صيد الفوائد)، أبو عرَّاد، صاحل ثرها يف تربية الفرد واجملتمعوأ املؤسسات التربويةبعض  . 50
 (.رمحه اهللمن املوقع الرمسي للشيخ ابن باز )، عبدالعزيز بن باز ، التذكري باهلل والتآخي يف اهلل . 59
 (.شبكة نور اإلسالم )عبدالرمحن العايد ، .تربية األوالد على اآلداب اإلسالمية ، أ . 54
 ( .موقع  موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية . )النابلسي   اتبالتعاون ـ حممد ر . 54
 . يننيتعظيم العبادة االجتماعية لصالح أمة إسالمية ، عماد حسن أبو الع . 52
 .  5285العدد ، اجلمعيات اخلريية وأولويات اخلري، صحيفة االقتصادية االلكترونية  . 55
 ( .شبكة مشكاة )معاذ سعيد . حول التربية اإلميانية وأثرها يف النفس واجملتمع د . 56
 (.موقع صيد الفوائد)عبداللطيف احلسني ، .دور األسرة يف رعاية األوالد، د . 57
 (  من موقع صيد الفوائد )دور احلسبة يف حفظ اجملتمعات وخطورة تركها ، سيد حممد حاج ،  . 58
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 . 92874العدد  ضيف اهلل املطوع، جريدة الرياض، ،الشرطة يف هتذيب أخالقيات اجلناةدور  . 51
 .(موقع الصباح)عتز عبد احلميد ، م. محاية األحداث ، درطة يفدور الش . 60
 ( .موقع ومنتديات التوحيد)حممد السيسي . السنن االجتماعية يف القرآن الكرمي  د . 69
 .،  موقع إسالم ويبالسننية يف القرآن . 64
 .العشرون لسنةا -(440)دد، جملة العاملية، العسعاد البشر.بية يف األبناء، دغرس القيم االجيا . 64
 (.املريب: موقع )، محيدة عبد العزيز إبراهيم. ، د  القدوة كطريقة لتعليم القيم األخالقية . 62
 .رقية احملارب. ، د القدوة وأثرها . 65
القيام بشعرية األمر باملعروف واجب على كل مسلم وفق الضوابط الشرعية واألنظمة املرعية،  . 66

 .آفاق إسالمية: صفحة 94457 العدد ،يرةد بن سليم اللحام، جريدة اجلزحمم -حتقيق 
موسى  -مدارس حتفيظ القرآن امتداد الهتمام الدولة بالقرآن الكرمي والسنة املطهرة ،كتب  . 67

 .، صفحة قضايا إسالمية  4006( يونيو)حزيران  9ض ، االكثريي ، جريدة الري
 .م4008( كتوبرأ)تشرين األول  92اضاملسؤولية االجتماعية ، فهد العبريي ، صحيفة الري . 68
 .4060، جملة الدعوة، العدد ومعاجلة املخالفات الشرعية يداينمناقشة العمل امل . 61
 ( .موقع املسلم التربوي )منبع الرتبة ، باسم السبيعي  . 70
 . 94490العدد  ،املؤسسات التربوية واألمن الفكري ، اجلزيرة  . 79
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  فهرس املوضوعات

 

 ةالصفح وع                         املوض 

 4                                                                                                                          .   المقدمة

 7 . التمهيد

 8                                                                                                                                                                .مصطلحات البحث

 94                                                                                                                                                                                                                .منهج اإلسالم في حماية األخالق االجتماعية :الفصل األول

 94                                                                                                                                                                                           .أسس منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية :المبحث األول

 94                                                                                                                                                                                         .الوحي: املطلـب األول

 92                                                                                                                                                                                             .الفطرة: املطلب الثـاني

 96                                                                                                                                                                                              .العقل: املطلب الثالث

 44                                                                                                                                                                          .السنن االجتماعية: املطلب الرابع

 46 .وسائل منهج اإلسالم يف محاية األخالق االجتماعية :المبحث الثاني

 46                                                                                                                                                                                    .التزكية:  املطـلب األول

 48                                                                                                                                  .مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر: املطـلب الثاين

 49                                                                                                            .التعاون على الرب والتقوى والتواصي باحلق والصرب: املطلب الثالث 

 42                                                                                                                                                                           .القدوة االجيابية :  عاملطلب الراب

 47                                                                                                                                                                    . الثواب والعقاب:  املطلب اخلامس 

 41 . دور المؤسسات الشرعية في التنفيذ : الفصل الثاني

 41 .دور املؤسسات الرتبوية :المبحث األول
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 ةالصفح وع                         املوض 

 41                                                                                                                                                      .واجلامعات دارسامل 

 20 دور املؤسسات الدعوية :المبحث الثاني

 20                                                                                                                                                              .وزارة الشؤون اإلسالمية: املطلب األول

 24                                                                                                                                                   .اجلمعيات واملؤسسات اخلريية : يناملطلب الثا

 22 .اإلفتاء واحلسبة :المبحث الثالث

 22                                                                                                                                                                                                 .اإلفتاء: املطلب األول

 27                                                                                                                                                                                                  .احلسبة: املطلب الثاين

 54 .ئيةدور املؤسسات القضا :المبحث الرابع

 54                                                                                                                                                                                .دوائر األسرة: املطلب األول

 57                                                                                                                                                           .اجلنائيات دوائر األحداث: املطلب الثاين

 51 . الخاتمة
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