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املنع حلماية الشبابقاية وسياسة الو
ميةقوع في اجلردى من الوالسعو
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  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
  آليــة الدراســــات العليــا
  ماجستير عدالة جنائية

  تخصص سياسة جنائية 
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  دراسة تطبيقية من واقع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

אא א א א א
  

  
  إعداد الطالب
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  إشراف المستشار الدآتور
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  األستاذ املشارك بكلية الدراسات العليا 

  جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية
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 منوذج رقم                .العدالة الجنائية :قســـــم 
)٢٦(  

  . سياسة جنائية :تخصص
  دآتوراه        ملخص رسالة      ماجستير  

ي  :عنҶҶوان الرسҶҶالة وع ف سعودي من الوق شباب ال ة ال ع لحماي ة والمن ة الوقاي سياس
الجريمة، دراسة تطبيقية من واقع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن            

  . المنكر
  . أيمن بن فؤاد حسين مداح :إعداد الطالب

   .فؤاد عبدالمنعم أحمد :ـــرافإشــــ
  : لجنة مناقشة الرسالة

  . مشرفًا مقررًا      فؤاد عبدالمنعم أحمد : الدآتور )١
  . مناقشًا خارجيًا  أحمد بن سيف الدين ترآستاني : الدآتور )٢
  . مناقشًا خارجيًا    أحمد بن محمود اليماني : الدآتور )٣

  . م١٧/٥/٢٠٠٤هـ املوافق ٢٨/٣/١٤٢٥: تاريخ المناقشة
  : الدراسة الحالية تحاول اإلجابة على السؤال الرئيس التالي :شكلة البحثم

ما دور سياسة الوقاية والمنع في المملكة العربية السعودية في حماية الشباب من              
   الوقوع في الجريمة من واقع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

ة مرحل        :أهميــة البحث  ارهم رجال       يكتسب البحث أهميته من أهمي شباب، باعتب ة ال
سؤولية      ل الم ينهض لتحم ذي س ل ال م الجي د، وه ادة الغ ستقبل، وق الم
ة الصحيحة في محيط أسرهم          المنوطة بالمجتمع المسلم، ابتداء من التربي
سب  ا يكت ا، آم شارق األرض ومغاربه ي م ة اهللا ف إعالء آلم اًء ب وانته

ة       البحث أهميته من إيضاح لدور سياسة الوقاية والمن         ة العربي ع في المملك
السعودية، من واقع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها في           
راف        ن االنح دهم ع ي تبع سليمة الت ات ال يم واالتجاه شباب الق ساب ال إآ

  . وارتكاب الجرائم
  : أهـــــداف البحــث

  . التعرف على خصائص مرحلة الشباب، والعوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي -١
  . عرف على ماهية سياسة الوقاية والمنع، وموقعها من السياسة الجنائيةالت -٢
التعرف على دور الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في                 -٣

  . حماية الشباب من الوقوع في الجريمة
المعروف والنهي عن المنكر                -٤ ة األمر ب ة لهيئ التعرف على وسائل الرئاسة العام

 . ية للشباب من الوقوع في الجريمةفي تحقق الحما
٥-   

  : تساؤالته/ أسئلة البحث
  ما العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي لدى الشباب؟ : ١س
  ما سياسة الوقاية والمنع؟ وما موقعها من السياسة الجنائية؟ : ٢س

√ 
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ة   : ٣س ي حماي ر ف ي عن المنك المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام ا دور الرئاس م
  لوقوع في الجريمة؟ الشباب من ا

ة     : ٤س ر لحماي ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام ائل الرئاس ا وس م
   الشباب من الوقوع في الجريمة؟

ه                 :منهـــج البحث  دي، يجمع مادت ي نق تقرائي تحليل نهج اس يقوم الباحث باستخدام م
شورة ب               ة من المجالت العلمية من مصادر نظرية، ودراسات متخصصة، وبحوث علمي

شمل                   ا ي سنة، آم اب وال الدورية المحكمة، معتمدًا في ذلك على األدلة الشرعية من الكت
ر          ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ع هيئ ن واق ة م ة تطبيقي ث دراس نهج البح م

  . باالطالع على بعض القضايا المتعلقة بحماية الشباب
  : أهــــم النتائـــــج

ن   -١ ي ع المعروف والنه ر ب سية     إن األم ة الرئي وط الدفاعي ن الخط د م ر يع  المنك
  . الواقية من الجريمة

دءًا من                  -٢ المعروف والنهي عن المنكر ب اهتمام المملكة العربية السعودية باألمر ب
المعروف والنهي                  ى األمر ب ائمين عل اء بإعطاء الق تسخير آافة اإلمكانيات وانته

  . م على الوجه المطلوبعن المنكر آافة الصالحيات التي تمكنهم من أداء عمله
ى أداء                      -٣ م عل اس ونصحهم وحمله اد الن ة في إرش ة للهيئ يتمثل دور الرئاسة العام

  . الواجبات الدينية المقررة في الشريعة اإلسالمية
دة         -٤ ائل عدي ر وس ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام إن للرئاس

  . ظاميةلحماية الشباب من الجريمة، إدارية ومالية وعملية ن
ول                       -٥ ة والق ة المجتمع من الجريم سي في حماي ة دور رئي ة للهيئ إن للرئاسة  العام

  . بإلغائها آالم باطل
دوريات          - ٦ دأ بال ر، تب ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ات األم الحيات هيئ إن ص

ضية     ة الق د، أو بإحال ذ التعه صح وأخ ديم الن ا بتق ي إم ة وتنته والت الميداني والج
ة أو  ارة المنطق شرطة، أو   إلم سام ال ن أق صاص، م ات االخت ضية لجه ة الق إحال

 . مكافحة المخدرات الستكمال التحقيقات واتخاذ باقي اإلجراءات
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  )٢٧(نموذج رقم 

NAIF ARAB UNIVERSITY  FOR SECURITY SCIENCES 
College of Graduate Studies 

 
Republic Justice department.  
Justice policy sector  
The Message abstract  

The title: prevention and protection policy for Saudi youth form crime, 
practical study from the real work of the favor order and abomination 
authority.  

Prepared by: Ayman Bin Fuad Hussain Maddah.  
Introduced toy Dr. Fuad Abdul Monem Ahmed.  
Discussing committee:  

1- Dry Fuad Bin Abdul Monem Ahmed  Superrisor and reporter.  
2- Dr Ahmed Bin Seif Addin Turkustany  outer dis cussor.  
3- Dr Ahmed Bin Mahmoud Yamany   outer discussor.  

Date of discussion: 28-3-1425H – 17-5-2004 AD.  
The research problem:  

The recent study tries to answer the following question:  
What is the role of (preventing and protection policy) in Saudi Arabia in 

protecting youth to fall in the abomination forbidden authority.  
The research importance:  
It earns an importance from youth stages as they are future men and 
tomorrows leaders and rising generation who carries responsibility in Islamic 
Society, form right education to rising Allah word all over the world. It also 
carries the role of this authority in giving youth the values and right directions 

which make them far from deviation and committing crimes.  
The research goals:  

1- To recognize the aspects of youth stage and factors lead to 
criminal behaviors.  

2- To recognize on prevention and protection policy.  
3- To recognize the authority’s role in preventing youth from 

falling in the crime.  
4- To recognize the authority means in preventing youth from 

falling in the crime.  
The research questions:  

Q1: What are the factors leading to criminal behavior with youth?  
Q2: What is the prevention and protection policy.  
Q3: What is the authority role in protecting youth from falling in the 

crime?  
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Q4: What are the authority means in preventing youth from falling in 
the crime?  

The research eloquence:  
The researcher used the critical analytical style, connected his 
scientific substance from theoretical sources, and specialized studies, 
and scientific researches which published in magazines, depending on 
legal guides from Koran and jurspiry as it included some issues which 
are related to youth.  

The research results:  
1- youth stage has its characteristic which distinguishes it from 

other stages, and need special treatment according to scientific 
roles found in Holly book and jurspiry.  

2- The factors leading to criminal behavior are several and 
affected with Islamic behavior.  

3- The goal of justice policy in Islam is acted in protecting 
individual and society through prevention and punishment 
policy, and protection, prevention policy.  

4- This authority is one of the defeating lines in preventing crime.  
5- Kingdom of Saudi Arabia is caring about this surrey and giving 

them all their rights.  
6- This surrey helps people to do their work from religion point of 

view.  
7- This survey has several means in prevention and protection.  
8- This survey really helps youth and refusing it is false speech.  
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ي      ا أآرمن ى م ل عل ز وج اء هللا ع شكر والثن د وال دأ بالحم افع،   أب م ن ن ل ه م  ب
  . وتوفيقي في إتمام هذه الرسالة

دي     صادق لوال دعاء ال دير بال ي الق ه هللا العل م أتوج ه اهللا –ث ان – رحم ذي آ  ال
سيح   سكنه ف ولى عز وجل أن ي ائًال الم ى األخالق الفاضلة، س م وعل ى العل ي عل يحثن

دتي الغا                 شكر العميق لوال ا أتوجه بال دعائها    جناته، وأن يجزيه عني آل خير، آم ة؛ ل لي
  . الصادق لي وأسأل اهللا أن يمد في عمرها وأن يجزيها عني خير الجزاء

وأتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي األمير عبدالمجيد بين عبدالعزيز          
عبҶداهللا الفҶايز، ولҶسعادة      : أمير منطقة مكة المكرمҶة، ولҶسعادة وآيҶل اإلمҶارة األسҶتاذ            

الرحمن العقҶҶال، علҶҶى الموافقҶҶة الكريمҶҶة علҶҶى ابتعҶҶاثي   عبҶҶد: الوآيҶҶل المҶҶساعد األسҶҶتاذ 
  . لدراسة الماجستير

هيҶҶزع الحҶҶسيني مҶҶدير عҶҶام المستҶҶشارين  : آمҶҶا أتقҶҶدم بالҶҶشكر لҶҶسعادة األسҶҶتاذ 
باإلمارة، ولҶسعادة األسҶتاذ سҶعد العҶصيمي مҶدير عҶام الحقҶوق والمҶشرف العҶام علҶى                     

ه الكريمة أثناء فترة إعداد     أعمال هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمساعدت       
فيҶصل الحҶازمي مҶدير      : التطبيقات العملية في الرسالة، والشكر أيضًا لسعادة الҶدآتور        

الحقҶҶوق العامҶҶة باإلمҶҶارة؛ لمتابعتҶҶه المҶҶستمرة وتҶҶشجيعه لҶҶي أثنҶҶاء الدراسҶҶة وإعҶҶداد      
  . الرسالة

هيئҶة  أحمد الغامدي، مҶدير إدارة القҶضايا ب    : وأقدم عظيم الشكر واالمتنان للشيخ    
مروان العطاس؛ لمساعدتهما الكريمҶة     : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللشيخ     

  . وتقديم بعض المعلومات المتعلقة بالبحث
وأتقҶҶدم بالҶҶشكر والعرفҶҶان لҶҶرئيس جامعҶҶة نҶҶايف العربيҶҶة للعلҶҶوم األمنيҶҶة األسҶҶتاذ   

عҶҶة، عبҶҶدالعزيز بҶҶن صҶҶقر الغامҶҶدي، ولجميҶҶع أعҶҶضاء هيئҶҶة التҶҶدريس بالجام : الҶҶدآتور
ولجميҶҶع العҶҶاملين علҶҶى مҶҶا قҶҶدموه مҶҶن علҶҶم نҶҶافع ومҶҶساعدة وتيҶҶسير ألمҶҶور الطҶҶالب،    

فҶҶؤاد عبҶҶدالمنعم أحمҶҶد؛ : وأخҶҶص بالҶҶذآر شҶҶيخي ومعلمҶҶي الفاضҶҶل المستҶҶشار الҶҶدآتور 
لموافقته الكريمة باإلشراف على الرسالة، وإعطائي جل وقتҶه وعظҶيم اهتمامҶه، ولҶم               

يҶة، فجҶزاه اهللا عنҶي خيҶر الجҶزاء، وأمҶد فҶي               يألو جهدًا في توجيهاته العلمية والمنهج     
  . عمره ونفع به

أحمҶد بҶن سҶيف الҶدين        : والشكر والتقدير للمناقشين الفاضҶلين، فҶضيلة الҶدآتور        
أحمҶҶد اليمҶҶاني؛ لموافقتهمҶҶا الكريمҶҶة علҶҶى تقҶҶويم هҶҶذا    : ترآҶҶستاني، وفҶҶضيلة الҶҶدآتور 

  .  البحث وإبداء مالحظاتهما ومقترحاتهما طلبًا للحق والصواب
ا أود تقديم شكري وامتناني لزوجتي المصون رفيقة دربي والبنتي رند، فإن            آم

هذا الشكر يتضمن االعتذار لهما عن الوقت الذي ُشغلت به عنهما، والشكر موصҶول              
لكل قريب وصديق ساعدني وشجعني ودعا لي في ظهر الغيҶب أثنҶاء الدراسҶة وفتҶرة                 

  . إعداد الرسالة
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دة العذر لعدم ذآر اسمه، فذلك ال يعني نكرانًا     واستميح آل من مد لي يد المساع      
  . للجميل أبدًا، وأسأل اهللا للجميع أن يجزيهم المثوبة فهو أقدر وأوفى

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله 
  . وصحبه وسلم أجمعين

،، א
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ى        الحمد هللا آما ينبغي لجالل وجه      سالم عل ه، وعظيم سلطانه، والصالة وال
  :وبعد. سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

ل    ل لتحم زة واألم م الرآي ى أنه شباب عل ع اإلسالمي ينظر لل إن المجتم ف
ي    ة، والرق سبيل للنهضة بحضارة األم م ال ب، وه ستقبل القري ي الم سؤولية ف الم

ة   دم والثقاف ات التق ى درج ى أعل اتهم إل ور. بمجتمع ن  تبل ًا م وم انطالق ذا المفه  ه
ع،             اإلحساس بقيمة الشباب، هذه المرحلة العمرية التي تتعلق بها طموحات المجتم

  .َفُهم أدواته في إنجاز وتحقيق أهدافه
يدنا                 شرية، س دوة للب ة، والمبعوث ق ويجب في سبيل ذلك االقتداء بهادي األم

ذي ي         -صلى اهللا عليه وسلم   -محمد   ر ال شباب      ، ففي سنته أوضح األث ه بال ين عنايت ب
ه من                      ا في ا؛ لم سبهم؛ بتحريم الزن ى ن المسلم، واهتمامه بهم، ابتداًء من ِحفاظه عل
دمن إلنجاب               اختالط األنساب، ثم اختيار الزوجة ذات الدين، واجتناب خضراء ال
سية              ة والنف ة واألخالقي الذرية الصالحة ألن؛ العرق دساس، وعنايته بالتربية الديني

شب  ة لل ا      والبدني ربهم عليه سبع، وض صالة ل أمرهم بال ك ب غرهم؛ وذل ذ ص اب من
ر من                 ثهم في آثي لعشر، وآذلك التفريق بين اإلخوة واألخوات في المضاجع، وح

  .المواضع على مكارم األخالق
ة      وش؛          : ومن مواطن اهتمامه بهذه الفئ سرايا والجي ادة ال تكليف بعضهم بقي

ار الصحابة     بالرغم م -عنهما اهللا  رضي-آأسامة ابن زيد   رضوان  -ن وجود آب
ا   -اهللا عليهم د فيه ه  اهللا  صلى - في الجيش، وغير ذلك من األحداث التي اعتم  علي

ر          - رضوان اهللا عليهم   - وصحابته   -وسلم    على شباب األمة، وفي هذا أوضح األث
المية     ة اإلس ت الوجه ا إذا وجه ؤتي أآله ة ت وة فاعل شباب ق ى أن ال دال عل ال

  .الصحيحة
ي   إن الممل ضبطون ف اء، من ادة وعلم ة وقي سعودية حكوم ة ال ة العربي ك

ه رسول اهللا                ان علي مسيرتهم وسياستهم المتمثلة في االلتزام بالكتاب والسنة وما آ
لم   صلى - ه وس ة       -اهللا علي ا لخدم ة اهتمامه ذلك وجهت المملك رام؛ ل  وصحابته الك

ى ال واحي، حت ع الن ي جمي يهم ف اظ عل م، والحف ة به شباب، والعناي ى ال وا إل  ينزلق
  .وهدة الجريمة

ا              ل في مجمله بعض، تمث والمجتمع يتكون من عدة حلقات يتصل بعضها ب
ة، وأي              أدوارًا تسلسلية، تحيط بحياة الشاب، وتحميه من الوقوع في مراتع الجريم
ة                         ل في جانب الحماي ى حدوث خل ؤدي إل ا ي ة منه تقصير قد يقع في دور أي حلق

  .الواجبة لالهتمام بالشباب 
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ا        بء؛ ألنه ذا الع ل ه ا تحم ع عليه ي يق ى الت زة األول ي الرآي رة ه واألس
سعودية              ة ال المكان األول الذي يستقي منه الشاب مبادئه وأخالقه، والمملكة العربي

ك          ن ذل ام؛ وم ر قي ا خي و أبنائه ا نح وم بواجبه ى تق سعودية حت ر ال دعم األس : ت
ة ل           ا المملك ي توفره ة الت ل          الخدمات المتواصلة والمجاني وطن في حق اء ال ة أبن كاف

ين     يطهم ع شباب تح د أن ال ة أخرى نج ن جه ة، وم ن جه ذا م يم خاصة، ه التعل
سوء                 الحرص والرعاية حتى في أوقات فراغهم؛ باعتبار أن ساعة مع أصدقاء ال

 التي غرست فيهم؛ ولذلك وفرت لهم     - إن لم يكن جميعها      -آفيلة بهدم بعض القيم     
وع رياضاتها        آاأل(المملكة أماآن للترفيه     ا وتن ا يحقق    ) ندية بمختلف اهتماماته بم

  .بناء الروح والعقل والجسد في آن واحد
ات                 ه مختلف الفئ ونجد آذلك أن المسجد هو المكان الذي يجب أن تأوي إلي
بعض      الق ل دين واألخ يم أسس ال تم تعل م ي إن ل شباب، ف ن ال ة م ة والثقافي العمري

ة، فه  رة أو المدرس ق األس شباب عن طري سجد ال ن خالل الم يكون م ًا س و إلزام
شباب من االنحراف واإلجرام، ولعل من أسرع                        ة ال ال في وقاي الذي له دور فع
الوسائل التي تؤثر في الشباب وتبدل مفاهيمهم، إما عن طريق اإلقناع، أو الخداع             

ذا آانت وزارة اإلعالم           : والتصور الكاذب ألدوار البطولة هي      وسائل اإلعالم؛ ل
شباب من                هي إحدى ال   ة ال ة لحماي ا سياسة المملك ي تتمحور فيه حلقات المهمة الت

  .الوقوع في وهدة اإلجرام
الل      ن خ سعودية م ة ال ة العربي ل دور المملك ة تمث ر جه رز وأآب ل أب ولع
المعروف والنهي عن                   ة األمر ب ة لهيئ التوجيه المباشر للشباب هي الرئاسة العام

ى               ذا البحث عل ذا اقتصرت في ه ة في الرئاسة          المنكر؛ له ة المتمثل ود المملك جه
  .العامة للهيئة

المعروف والنهي عن          ى األمر ب ومن يستطلع اآليات القرآنية التي تشير إل
ضــح          المنكر، واألحاديث النبوية، وأقـوال المفسرين والعلمـاء في هذا الجـانب، يت

الى      ال تع ر، ق ذا األم ة ه دى أهمي ه م     :ل
    

☺   
⌧ ☺    
  ).١١٠(سورة آل عمران، آية 

ة   ة الكريم ذه اآلي تهالل به د أردت االس ة-لق ل المقدم ي -قب ا ورد ف  دون م
ذ               ة ه رآن   شأن األمر والنهي في آتاب اهللا تعالى لإلشارة إلى الداللة على مكان ا ال

ى              . العظيم في القرآن الكريم    المعروف والنهي عن المنكر عل وتقديم ذآر األمر ب
ة                  ه، والمفاسد المترتب ى فعل ة عل ذآر اإليمان باهللا يدل على عظم المصالح المترتب

أعني باب األمر    -على ترآه، والتشديد على جانب تضييع الناس للقيام بهذا الباب           
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ذنب             ،-بالمعروف والنهي عن المنكر     ه، وال ام ب ى القي ال األجر المترتب عل  وإغف
  .الكبير المترتب على ترآه

إن    دأ؛ ف ا ب ذا آم ا ه ي زمنن ًا ف اد غريب د ع ًا، وأراه ق دأ غريب الم ب إن اإلس
ا   ه، فعمت البالي رًا لدروس روف أصبح منك شوه، والمع ًا لف ر أصبح معروف المنك

ن ي     ى م ة إل ة ماس ي حاج ئ ف شاب الناش بح ال ام، وأص صيحة   الِعظ د الن ه ي د ل م
  .والتقويم

المعروف               ة األمر ب لهذه األسباب مجتمعة أحببت ترآيز البحث عن دور هيئ
ق   ع التطبي ا؛ م ا، وعارضًا نظامه ًا دوره ا، ومبين ًا به ر؛ معرف والنهي عن المنك

  .على بعض القضايا الواقعية لبيان منهجها في حماية الشباب من الجريمة 
ة    أسأل اهللا العظيم رب العرش     ى خدم ائمين عل  الكريم أن يسدد خطا آل الق

ي                ه ول الشباب، ويعلي هممهم، وأن يصلح شباب األمة، وينير بصائرهم للحق، إن
  .ذلك والقادر عليه

א
٢٠/١٢/١٤٢٣
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ð‡îèànÛa@Ý—ÐÛa@ @
  اإلطار المنهجي للدراسة

  :ويشتمل على
   

  .مشكلة الدراسة : أوًال
  .أهمية الدراسة: ثانيًا
  .أهداف الدراسة: ًاثالث
  .تساؤالت الدراسة: رابعًا
  .منهج الدراسة: خامسًا
  . الحدود المكانية و الزمانية للدراسة: سادسًا
  .مصطلحات ومفاهيم الدراسة: سابعًا
  . الدراسات السابقة: ثامنًا
  .خطة الدراسة: تاسعًا
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üëc@ZòaŠ‡Ûa@òÜØ“ßZ@ @

س الي م زمن الح ي ال ة ف باب األم ان ش ا آ ر لم دول غي ل ال ن قب تهدفًا م
ز               ر الغرائ ي تثي اإلسالمية؛ إذ يتعرض لكثير من األفكار الهدامة، واإلغراءات الت
اني من                الكامنة لديهم، وفي ظل غياب التوجيه الصحيح، فإن آثيرًا من الشباب يع
عدم التوجيه إلى األخالق والقيم المستمدة من الشريعة اإلسالمية، وآذلك من عدم            

ا، وإحساس           معرفة صور   الوقوع في المحرمات والجرائم، أو دواعيها، وعقوباته
ضائه                        سليم لق ق ال سديد، أو الطري ه ال راغ، ال يجد التوجي نهم بوقت ف ر م عدد آبي

  .بشكل مفيد
الي             سي الت سؤال الرئي ة      : ومن هنا تبرز المشكلة في ال ا دور سياسة الوقاي م

ة          سعودية في حماي ة      والمنع في المملكة العربية ال وع في الجريم شباب من الوق ال
  من واقع هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟

@bîãbq@ZòaŠ‡Ûa@òîàçcZ@ @

  :ترجع أهمية الدراسة إلى ما يلي 
ذي          - ١ ل ال م الجي أنها تتناول الشباب، باعتبارهم رجال المستقبل، وقادة الغد، فه

سلم، اب    المجتمع الم ة ب سؤولية المنوط ل الم ينهض لتحم ة  س ن التربي داًء م ت
ة اهللا في مشارق األرض                 إعالء آلم اًء ب الصحيحة في محيط أسرهم، وانته

  .ومغاربها بشتى الوسائل
ار      - ٢ ات واألفك ن المغري ر م ستهدف؛ إذ يتعرض لكثي ة م ذه األم باب ه أن ش

  .الساقطة الواردة من أعداء اإلسالم
ة       إيضاح دور سياسة الوقاية والمنع للمملكة العربية ا         - ٣ ع هيئ لسعودية، من واق

يم       شباب الق ساب ال ي إآ ا ف ر، ودوره ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب األم
داخلي   ضباط ال م االن ق له ا يحق سليمة، مم ات ال ة ( واالتجاه ة الذاتي ) الوقاي

  .والخارجي؛ لالبتعاد عن االنحراف وارتكاب الجرائم
brÛbq@ZòaŠ‡Ûa@Òa‡çcZ@ @

  :وتتمثل في األمور التالية
سلوك     ا- ١ ة لل ل المؤدي شباب، والعوام ة ال صائص مرحل ى خ رف عل لتع

  .اإلجرامي
  . التعرف على ماهية سياسة الوقاية والمنع، وموقعها من السياسة الجنائية- ٢
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 التعرف على دور الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر               - ٣
  .في حماية الشباب من الوقوع في الجريمة

رف- ٤ ن       التع ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام ائل الرئاس ى وس  عل
  . المنكر في تحقيق تلك الحماية للشباب من الوقوع في الجريمة

bÈiaŠ@Z@òaŠ‡Ûa@püúbmZ@ @

  :     تسعى الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيسي التالي
سعودية لحم           : س ة ال ة العربي ع في المملك ة والمن شباب   ما دور سياسة الوقاي ة ال اي

ن          ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ع هيئ ن واق ة، م ي الجريم وع ف ن الوق م
  المنكر؟

  -:      ويتفرع من السؤال الرئيسي السابق األسئلة التالية
  .ما العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي لدى الشباب ؟ : ١س
  .ما سياسة الوقاية والمنع ؟ وما موقعها من السياسة الجنائية ؟ : ٢س
ما دور الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية            : ٣س

  .الشباب من الوقوع في الجريمة؟
ة             : ٤س ما وسائل الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لحماي

  الشباب من الوقوع في الجريمة ؟
bßb‚@Z@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

قرائي تحليلي نقدي، يجمع مادته العلمية من        يقوم الباحث باستخدام منهج است    
مصادر نظرية، ودراسات متخصصة، وبحوث علمية منشورة بالمجالت الدورية         
ا  سنة، آم اب وال شرعية من الكت ة ال ى بعض األدل ك عل ي ذل دًا ف ة، معتم المحكم
المعروف والنهي عن                      ة األمر ب ع هيئ ة من واق يشمل منهج البحث دراسة تطبيقي

ك           المنكر، باإلط  الع على بعض القضايا المتعلقة بحماية الشباب من الجريمة؛ وذل
ة األمر                 ى دور هيئ شباب، واإلطالع عل لمعرفة األسباب الكامنة وراء انحراف ال

  .بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية الشباب من الجريمة
b†b@ZòaŠ‡ÜÛ@òîãbßÛaë@òîãbØ¾a@†ë‡¨a@Z@ @

א: :א
ي عن   يع المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام دور الرئاس رض الباحث ل

روع               المنكر لحماية الشباب من الجريمة، وألن الرئاسة العامة للهيئة تتبعها عدة ف
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ة األمر                 ة لهيئ رع الرئاسة العام بالمملكة، سوف يخصص الباحث الدراسة على ف
ر   ة، ويع ة المكرم ة مك ر بمنطق ن المنك ي ع المعروف والنه ة ب ا لحماي ض دوره

ة، ومحافظة            ة المكرم ة مك الشباب من الجريمة، وعرض بعض القضايا من مدين
ة             سية بمنطق دن الرئي ر من الم دن تعتب ك الم جدة، ومحافظة الطائف؛ وذلك ألن تل

  . مكة المكرمة، ويسهل للباحث الوصول إليها وتتبع ما بها من قضايا وأحداث
א: :א

رض الب ام     يع الل ع ائع خ ضايا والوق بعض الق ث ل ام  ١٤٢٣اح ـ وع ه
راز                ١٤٢٤ ة، وإب ائع الحديث ضايا والوق ك التعرض للق هـ، وغرض الباحث من ذل

  . دور هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر خالل العامين المنصرمين
bÈib@ZòaŠ‡Ûa@áîçbÐßë@pbzÜİ—ßZ@ @

:א−
ِريم       أذنب، آأجرم :  َجَرم فالن  :لغــة و مجرم وَج ه   .  واجترم، فه َرَم ألهل : َوَج

رم  . جنى جناية، آأجرم: وَجَرم عليهم وَجَرم إليهم جريمة . َآَسب، آاجترم  -والُج
: أجرام وُجروم، وتجرَّم عليه   : الذنب، آالجريمة، والَجِرمة َآَكِلَمة، الجمع    : -بالضم

  .)١(ادعى عليه الُجْرم وإن لم يجرم
ة،                تعددت تعريفا  :اصطالحًا ة قانوني ا من ناحي نهم من عرفه ة؛ فم ت الجريم

ة       ا من             )٢(ومنهم من عرفها من ناحية اجتماعي ى ذآر تعريفه ، وسوف أقتصر عل
ا    ت بأنه المي، فعرف ائي اإلس شريع الجن ر الت ة نظ رعية،  : " وجه ورات ش محظ

  .)٣("زجر اهللا عنها بحد أو تعزير
عقوبҶة المقҶررة    وتصنف الجҶرائم فҶي الҶشريعة اإلسҶالمية بحҶسب جҶسامة ال             

  :فتنقسم إلى. )٤(عليها
ع    : "  وهي الجرائم المعاقب عليها بحد؛ والحد        : جرائم الحدود  -أ   أصله المن

دود    ل، والح د دخ ن ح ة، م ا    : لغ ذلك لكونه ا ل سميت به ات، ف ن الجناي ع م موان

                                              
روت ( س المحيط،  القامو: الفيروزآبادي، مجد الدين  )    ١( ة الخامسة،        : بي الة، الطبع مؤسسة الرس

  . ١٤٠٥، ص)م١٩٩٦هـ،١٤١٦
رزدق   : الرياض( التربية اإلسالمية ودورها في مكافحة الجريمة،       : يالجن، مقداد )     ٢( مطابع الف

  . ١٣، ص)م١٩٨٧هـ،١٤٠٨التجارية، الطبعة األولى 
ب )     ٣( ن حبي ي ب اوردي، عل سلطانية : الم ام ال ق األحك ة، تحقي ات الديني اب، : والوالي مر رب س

  . ٢١٩، ص)م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤٥المكتبة العصرية، الطبعة األولى، : بيروت(
روت   (التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي،       : عودة، عبدالقادر )     ٤( مؤسسة  : بي

  . ٨٣-٧٨،  ص)م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١الرسالة، الطبعة الرابعة عشرة، 
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  .)١("موانع
يس   : عقوبة مقدرة حقًا هللا تعالى؛ بمعنى   : والحد شرعاً  ة، فل أنها محددة ومعين

ن          ل راد، وال م ن األف قاط؛ ال م ل اإلس ى، وال تقب د أعل ى، وال ح د أدن ا ح ه
  .)٢(الجماعة

  :وجرائم الحدود سبع جرائم؛ هي 
  . الحرابة - ٥.  السرقة - ٤.  شرب المسكر - ٣.  القذف - ٢.  الزنا -١
  . البغي- ٧.  الردة- ٦

ا بقصاص          : جرائم القصاص والدية   -ب    أو   وهي الجرائم التي يعاقب عليه
. القتل بإزاء القتل، وإتالف الطرف بإزاء إتالف الطرف     : " دية، والقصاص يعني  

ل           ول من القات ي المقت سلطان من     . أي استوفى قصاصه    : وقد اقتص ول وأقصه ال
  .)٣("قص األثر: أي أوفاه قصاصه، وهو من قولك: القاتل 

ي  ة فه ا الدي درًا     : " أم ه، مق ه أو بجرح ن دم ر ع ي ح ل آدم ب بقت ال يج م
رعًا؛    ش

  .)٤("ال باجتهاد
ك    ى ذل راد، ومعن ًا لألف درة حق ة مق ة عقوب صاص والدي د : والق ا ذات ح أنه

و                       ه العف ي علي رد المجن ا، وللف راوح بينهم ى وحد أدنى تت واحد، فليس لها حد أعل
  .)٥(عنها إذا شاء، فإذا عفا عنها تسقط العقوبة

  :وجرائم القصاص والدية هي
  . القتل العمد- ١
  . شبه العمد القتل- ٢
  . القتل الخطأ- ٣
  . الجناية على ما دون النفس عمدًا- ٤
  . الجناية على ما دون النفس خطأ- ٥

                                              
دين    ال)     ١( ة، تحقيق             :  نسفي، نجم ال ة في االصطالحات الفقهي ة الطلب رحمن      : طلب د ال د عب خال

  . ١٧٥، ص)هـ١٤١٦دار النفائس، الطبعة األولى، : بيروت(العك، 
  . ٧٩التشريع الجنائي اإلسالمي، ص: عودة، عبدالقادر)     ٢(
  . ٣٢٧صطلبة الطالبة في االصطالحات الفقهية، :  النسفي، نجم الدين)     ٣(
ة،        : األنصاري، عبداهللا محمد  )     ٤( ن عرف د اهللا ب ي عب ة،   ( شرح حدود اإلمام أب ة المغربي المملك

  . ٦٧٧ص) هـ١٤١٢وزارة األوقاف واإلرشاد، الطبعة األولى، 
  . ٨١التشريع الجنائي اإلسالمي، ص: عودة، عبدالقادر)     ٥(
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  . )١(  الجناية على الجنين-٦
ر من                 : جرائم التعازير  –جـ   ة أو أآث ا بعقوب ي يعاقب عليه وهي الجرائم الت

ا الحدود           " عقوبات التعزير؛ والتعزير     شرع فيه م ت وب ل ويختلف  . تأديب على ذن
  .)٢("حكمه باختالف حاله وحال فاعله
ام            : وموجبات التعزير ضربان   ه لإلم شارع، وفوض عقوبت ه ال منها ما جرم

ر         ل، والجه اس بالباط وال الن ل أم صر؛ آأآ ان والع ان والمك ًا للزم ددها تبع يح
  .الخ … بالسوء من القول 

ة المن             دًا لإلباحة، فارضًا العقوب ًا      ومنها ما يجرمه اإلمام تقي ك جلب اسبة؛ وذل
  .)٣(للمنافع، ودفعًا للمفاسد، استنادًا للمصالح المرسلة، وسدًا للذرائع

  : الحمايـــة -د 
  .منعه ودفع عنه: حمي الشيء حميًا وحمي حماية ومحمية : الحماية لغة 
  .حميت األرض حميًا وحمية وحمايَة وحموة: قال أبو حنيفة

 .)٤(رد األذى عنه الدفاع عن الشيء و:الحماية اصطالحًا
bäßbq@ZòÔibÛa@pbaŠ‡ÛaZ@ @

א א א:א ، א א א א
، א ، א א א א ، ، ، א

١٤٠٧.
  :الهدف من الدراسة

ة         إيضاح العالقة بين منهج التربية       ة الثانوي اره  ( اإلسالمية في المرحل باعتب
، والوقاية من   ) وسيلة مؤثرة لدراسة قضايا وانحرافات الطالب في هذه المرحلة          

  .الجريمة
  :قسم الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة، وثالثة فصول، على النحو التالي

صل األول سلوك اإلجرامي: الف ي ال ؤثرة ف ل الم ل . العوام ه العوام ين في وب
                                              

  .٩٩، ٩٧انظر تفصيل ذلك، ص)   ١(
  . ٢٥٦األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص:  أبو الحسنالماوردي،)     ٢(
دين)     ٣( ي ال د محي ة،  : عوض، محم دول العربي ي ال ة ف شريعات العقابي اض( أصول الت : الري

  . ٢٥-٢٤ص) م١٩٩٧هـ،١٤١٨أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 
ة وض        :  المطيري، محمد داخل  )     ٤( ة المرافق العام ه،    نظام حماي شر  : الرياض ( رورة تطبيق ن

  . ٤٨، ص)هـ١٤٠٨وزارة الشؤون البلدية والقروية، الطبعة األولى، 
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ي  ال ؤثرة ف ة الم ل الخارجي ذلك العوام ي، وآ سلوك اإلجرام ي ال ؤثرة ف ة الم داخلي
  .السلوك اإلجرامي
ه   . أساليب الشريعة اإلسالمية في الوقاية من الجريمة  : الفصل الثاني  ين في وب

ة                 ة من الجريم مكافحة أسباب الجريمة، ثم تحدث فيه عن دور المدرسة في الوقاي
 والمناهج الدراسية المتعلقة بالتربية اإلسالمية،       أسس النظام المدرسي،  : من خالل 

ي يجب أن يتصف                   ا، وصفاته الت م فيه وصفاتها، ومبادئها؛ مع إيضاح دور المعل
  .بها

ة          : الفصل الثالث  دور التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية العامة في الوقاي
ة ن الجريم ة،  . م ة العام ة الثانوي ه عن سمات طالب المرحل ن وتحدث في ين م ب

ضاح دور         ع إي اعي؛ م الي، واالجتم ي، واالنفع سمي، والعقل وهم الج ا نم خالله
ة                        ة اإلسالمية في مرحل نهج التربي ه م ين في ا ب ة، آم ة المراهق المدرسة في مرحل
رآن             نهج الق ى م ه إل الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، والذي تطرق في

ال  ة اإلس ديث والثقاف نهج الح ريم، وم ع  الك ه؛ م نهج الفق د، وم نهج التوحي مية، وم
  :وضع تعديالت مقترحة على منهج التربية اإلسالمية، والموجزة فيما يلي 

ره،         - ١ ذ وحاض ع التلمي دين بواق ط ال و رب ة نح ة متجه ادة العلمي ون الم  أن تك
  .ومعالجة الكثير من مشكالته ومشكالت مجتمعه 

ي ا - ٢ الم يرب نهج أن اإلس ح الم ب أن يوض ر   يج ى التفكي ساني عل ل اإلن لعق
  .المنطقي السليم، والسلوك البشري السديد المستقيم

ل        - ٣ ن قب ات م اء المعلوم ة، وإلق سنة، والموعظ دوة الح ة بالق ون التربي  أن تك
  .المعلم؛ ألن التلميذ يرى في معلمه الصدق والفضيلة

ر في ال                - ٤ ر آبي ا أث نفس واإلدراك   أن تستخدم الوسائل التعليمية في التربية؛ فله
ل ذ؛ مث دى التالمي درات : ل ار المخ شرح أخط الم ل صور واألف رض ال ع

  .والمسكرات والتدخين وغيرها
دوات             - ٥  مشارآة مديري المدارس وبعض مدرسي المرحلة الثانوية عند عقد الن

  .والمحاضرات بالمرآز العربي للدراسات األمنية
اهج       تشجيع األبحاث والدراسات والندوات والمحاضر     - ٦ ات في مجال تطوير من

  .التربية اإلسالمية؛ خاصة المناهج التي تعالج مشكالت الشباب
  . محاربة تعاطي المسكرات والمخدرات والجرائم من قبل الطلبة أنفسهم- ٧
ة                       - ٨ ذه المرحل د المراهق في ه ي تم سية الت ة الجن نهج بالتربي ي الم  البد أن يعتن

م ا     ي فه ا ف اج إليه ي يحت ائق الت دين     بالحق ددها ال ي ح س الت د واألس لقواع
  .اإلسالمي لتنظيم العالقة بين الجنسين
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ى ممارسة األلعاب              - ٩  أن يعتني المنهج بالتربية الرياضية، وتشجيع الطالب عل
  .الرياضية المختلفة؛ الرتباطها ببناء الجسم وتقويته 

ا             -١٠ ى أس ا    أن يتدرج المنهج مع التالميذ في دراسة التغيرات الجسمية عل س أنه
ب      ي الطال ذلك يحم سليم، وب وهم ال صائص نم ن خ ة م اهر طبيعي ( مظ

ق  ى      ) المراه وء إل ن اللج ه م ا تحمي اج، آم اك واالنزع ق واالرتب ن القل م
  .مصادر غير سليمة يحصل منها على معلومات خاطئة

بعض   -١١ ام ب ة، والقي ال الخيري ي األعم ذ ف راك التالمي ة إش ستطيع المدرس  ت
  .ة خالل العطلة المدرسيةاألعمال االجتماعي

ر   -١٢ ي األم اون ف ام، والتع انون والنظ رام الق ى احت نهج عل ز الم  يجب أن يرآ
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

اد             -١٣  أن تكمل وسائل اإلعالم مهمة المدرسة والبيت، وتكون أداة إصالح وإرش
  .وتوجيه

  :ما توصلت إليه الدراسة 
ضم ة، ت ى خاتم ذه الدراسة عل تملت ه ارة عن اش ائج، آانت عب دة نت نتها ع

  .ملخص للبحث وللمقترحات السالفة الذآر
א א ،:א א א א ، א א א

، א א א א ، ، א א א
، .١٤١٣א

  :الهدف من الدراسة
  .إبراز أهمية األندية الرياضية، ودورها في وقاية الشباب من االنحراف

  :تضمنت هذه الدراسة ثالثة أبواب:  فصول الدراسة
ة،            : الباب األول  تحدث فيه الباحث عن خطة وإطار البحث، متضمنة المقدم

روض     ة، وف ساؤالت الدراس ث، وت شكلة البح ه، وم ث وأهميت وع البح وموض
داف الد  ة، وأه ستخدمة،    الدراس ه، واألدوات الم ث، وعينت نهج البح ة، وم راس

  .ومجاالت البحث؛ مع التطرق إلى التصميم والمعالجة اإلحصائية
  -:وقسمه الباحث إلى فصلين : الباب الثاني
  .تحدث فيه عن الدراسات السابقة لموضوعه : الفصل األول
تفادة              : الفصل الثاني  ة االس راغ، وآيفي شباب والف ه عن ال من وقت    تحدث في

ز                 شباب من االنحراف؛ مع الترآي الفراغ، ودور المؤسسات التربوية في وقاية ال
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داد شخصيات       اء وإع وتسليط الضوء على األندية الرياضية، وبيان أهميتها في بن
الشباب السلوآية، واتجاهات الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة نحو االهتمام          

شآت والمالعب الرياضية في الفكر             باألندية ودعمها، ثم تطرق الباح      ى المن ث إل
  .التربوي اإلسالمي القديم

ا        :الباب الثالث   عرض الباحث فيه ما توصلت إليه الدراسة، والمتحصلة فيم
  :يلي
وي        - ١ شرف الترب ائف الم وافر وظ ية، وت ة الرياض ة األندي شر وإقام ة ن  أهمي

بل اس     ى س شباب إل اد ال ه وإرش ات؛ لتوجي دارس والجامع ات بالم تثمار أوق
  .فراغهم، وتفادي االنحراف

ت      - ٢ تغالل وق و اس ائهم نح اد ألبن ه واإلرش ي التوجي رة ف دور األس ام ب  االهتم
ضوية       ضمام لع ى االن شجيعهم عل ك بت النفع؛ وذل يهم ب ود عل ا يع راغ بم الف

  .األندية الرياضية، واالشتراك في برامجها المتنوعة
رامج الرياضية ع       -٣ رة               االهتمام بجميع الب ى آ ز عل ى حد سواء، وعدم الترآي ل

دعيم       ة لت رى ذات أهمي ة أخ رامج ثقافي ات وب اك رياض ث إن هن دم؛ حي الق
  .أفكار الشباب

اتهم               - ٤ شغل طاق النوادي؛ ل زوجين لاللتحاق ب  تكثيف االهتمام بالشباب غير المت
  .ورغباتهم بجوانب إيجابية

شباب - ٥ ة ال ة لرعاي ين الرئاسة العام اون ب اد تع ارف ووزارة  إيج ووزارة المع
دارس      ة الم ا طلب شترك فيه شترآة ي رامج م دف وضع ب الي؛ به يم الع التعل

  .وأعضاء النوادي؛ لشغل أوقات فراغهم بشكل إيجابي
ب       - ٦ ن يرغ ضات لم اء تخفي ر، وإعط ة واألس ين األندي ق ب ط أوث اد رواب  إيج

  .الحصول على عضوية
א א א:א א אא א

، ، א א א ، א א א א
، א ، .١٤١٣א

   :الهدف من الرسالة 
ي     ر ف ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ة لهيئ ة العام ف بالرئاس التعري

  .دية؛ مع إبراز المهام التربوية لهاالمملكة العربية السعو
  : قسم الباحث هذه الرسالة إلى خمسة فصول على النحو التالي

صل األول  ه،  : الف دوده، وأهداف ة البحث، وح ه أهمي ين في دي، ب صل تمهي ف
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سابقة       ات ال ة والدراس راء الدراس ي إج ستخدم ف نهج الم ان للم ع بي ساؤالته؛ م وت
  .للموضوع

ر،         تحدث فيه : الفصل الثاني  المعروف والنهي عن المنك وم األمر ب  عن مفه
  .ومجاالت المعروف والمنكر، والمبادئ اإلسالمية للتربية

ث  صل الثال ة،       :الف شأة الهيئ سبة، ون ام الح اريخي لنظ ور الت ه التط ين في  ب
ة        ة الرئاس ى ميزاني رق إل ع التط ا؛ م ي له اء التنظيم دافها، والبن ا، وأه وتطوره

  .العامة للهيئة
صل ال عالف ا   :راب ة، وعالقته ة للهيئ ة العام ام الرئاس ن مه ه ع دث في  تح

د تحد                 ي ق ات الت ة، والمعوق بالتربية، والوسائل المستخدمة في تنفيذ المهام التربوي
  .من فاعلية المهام التربوية للرئاسة العامة

  .بين فيه الباحث نتائج بحثه، والتوصيات: الفصل الخامس
  : ما توصلت إليه الدراسة

  :تائج البحثأبرز ن
  . شمول األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجوانب الحياة آلها- ١
ة  - ٢ ع جامع اون م ة بالتع دورات التدريبي ة بعض ال وظفي الهيئ ة لم يم الرئاس  تق

  .اإلمام محمد ابن سعود اإلسالمية
  . مهام الرئاسة العامة للهيئة جزء يسير من مهام والية الحسبة- ٣
  .ز، وقلة عدد األعضاء قلة عدد المراآ- ٤

  :أبرز توصيات البحث 
  . العمل على تحديد أهداف الرئاسة العامة للهيئة بشكل واضح ومعلن- ١
  . إنشاء إدارة للتدريب، تعنى بتدريب المتقدمين للعمل والعاملين أثناء الخدمة- ٢
ة  - ٣ ائل الحديث ال الوس ورة- إدخ ا المتط ل-التكنولوجي ي، : ؛ مث ب اآلل الحاس

  .قبة األسواق من خالل الدوائر التلفزيونية المغلقةومرا
ع               - ٤ ة؛ للرف  إجراء الدراسات الدقيقة التي من شأنها تحديد تقدير االحتياجات بدق

  .من ميزانية الرئاسة العامة للهيئة
א א א ،:א א ، א א א
،، א .١٤١٥א

  :الهدف من الدراسة 
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ذا  ي له ق الفعل شباب، والتطبي ي دعوة ال ة ف نهج المدرسة المحمدي ضاح م إي
ى مستوى                ه إل المنهاج، وتربية الشباب المسلم على اإليمان والصالح؛ للنهوض ب

  . في عصر النبوة أو قريب منه-عنهم اهللا رضي-السلف الصالح 
  : ول الدراسةفص

اج        . لقد تضمنت الدراسة تمهيدًا وسبعة فصول      دارس المنه ه ال التمهيد بين في
  .النبوي وأهميته، ومرحلة الشباب وأهميتها

صل األول ات       : الف شباب، والحاج ة ال صائص مرحل ن خ ه ع دث في تح
  .األساسية التي يحتاج إليها الشباب؛ مع مراعاة هذه الحاجات في العملية الدعوية

ص انيالف ب        : ل الث ضله، وترغي ان ف العلم، وبي ام ب ن االهتم ه ع دث في تح
يهم،           اء عل ة، والثن انتهم العلمي راز مك ة، وإب واهبهم العلمي الشباب فيه، واآتشاف م

  .وحثهم على السؤال وأخذ الفائدة
ث  صل الثال ع       : الف شباب، م ه لل ان أهميت ان، و بي يخ اإليم ن ترس دث ع تح

ه  اهللا صلى -التطرق إلى وصايا الرسول   لم  علي ويم     -وس ان، وتق شباب في اإليم  لل
 .األخطاء في إيمانهم، وتحصين إيمان الشباب

صالحة          .  الحث على العمل الصالح    :الفصل الرابع  دوة ال ه عن الق وتحدث في
ه     ى الوج صالحة عل ال ال يمهم األعم ه، وتعل شباب في ب ال ل، وترغي ي العم ف

ان             ل؛ مع بي ك العم شباب في       الصحيح، وتقويم أخطائهم في ذل ة لل  الوصايا النبوي
  .العمل الصالح

امس صل الخ شباب: الف ب ال ى تأدي ـرص عل دارس . الحــ ه ال ـدث في وتحــ
ق،       -وسلم عليه اهللا صلى-عن تعامل النبي  رغيبهم في حسن الخل شباب، وت  مع ال

ي   اء ف ة لآلب ات النبوي ى التوجيه رق إل ع التط ي اآلداب؛ م ائهم ف ويم أخط وتق
  .التوجيهات النبوية للشباب في اآلدابالتأديب، وأيضًا 

سادس  صل ال اة  : الف باب دع داد ش ام بإع ن   . االهتم دارس ع ه ال دث في وتح
ار     ان، واختي اآن واألزم ف األم ي مختل دعاة ف ى ال ا إل ة، وحاجته دعوة العالمي ال
ع      اد؛ م شباب للجه ه ال م، وتوجي دعوي له اج ال د المنه ع تحدي دعوة؛ م شباب لل ال

  .هتمام بالنتائجمتابعة التنفيذ، واال
شباب    : الفصل السابع  وي في دعوة ال دارس    . نتائج المنهاج النب ه ال تحدث في

ل          ل اآلداب، وجي صالح، وجي ل ال ل العم ان، وجي ل اإليم م، وجي ل العل ن جي ع
  .الدعوة، وجيل الجهاد

   :ما توصلت إليه هذه الدراسة
  :توصلت هذه الدراسة لعدة نتائج وتوصيات على النحو التالي
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  : النتائج -أ  
ا                - ١ شباب، من الضروري معرفته ة ال  هناك خصائص وحاجات أساسية لمرحل

  .ومراعاتها في الدعوة؛ ضمانًا لنجاحها
ه  اهللا صلى – آان النبي – ٢ لم  علي ا       -وس ة خاصة؛ نظرًا لم شباب معامل  يعامل ال

  .فيهم من خصائص وحاجات تختلف عن غيرهم
ي - ٣ ان النب لم - آ ه وس لى اهللا علي شباب،  -ص ون بال دون يثق اؤه الراش وخلف

  .ويستشيرونهم، ويولونهم المهمات الصعبة
ي  - ٤ م أصحاب النب لم - إن معظ ه وس زروه  -صلى اهللا علي ه وع وا ب ذين آمن  ال

اد من                  م والجه نهم في العل رزين م ونصروه آانوا شبابًا؛ وباألخص فإن المب
  .الشباب

وش،        قدرة الشباب على القيام بمسؤوليات آبيرة؛        – ٥ ادة الجي دان، وقي آإدارة البل
  .وإدارة األعمال، وغيرها

  . إن تقدم األمم وحضارتها مرهون باهتماماتهم بشبابها، واستفادتهم منهم - ٦
  . إن لدى الشباب من القدرة على التغيير في المجتمعات ما ليس لغيرهم- ٧

  :  التوصيات -     ب 
  :     أوصى الدارس بعدٍد من التوصيات؛ وهي 

شارية؛   – ١ الس االست ي المج شباب ف راك ال ة والخاصة إش ى اإلدارات العام  عل
  . يستشير الشباب -عنه اهللا رضي-آما آان عمر ابن الخطاب 

سب   - ٢ ة أن سان؛ لمعرف و اإلن ة خصائص مراحل نم ًا دراس دعاة عموم ى ال  عل
ي    شباب؛ فه ة ال ة مرحل دعوة؛ وخاص ي ال اليب ف ضل األس ائل وأف الوس

  .لعظمى من المجتمع، وهي البيئة الخصبة للدعوةالشريحة ا
ري         - ٣ رة، وتح ذه الفت اة ه شباب مراع ى ال ائمين عل ور والق اء األم ى أولي  عل

ائهم،         ويم أخط ي تق اليب ف ضل األس اع أف م، واتب ل معه ي التعام ة ف الحكم
ي              والنظر إلى حماسهم في العبادة أو الدعوة، وتوجيهه الوجهة الصحيحة الت

  .م وسالمتهمتضمن استمراره
ا                  - ٤ ة؛ لم وليهم بعض األمور المهم ك بت  على المسؤولين أن يثقوا بالشباب؛ وذل

اد،      ه واإلرش ول للتوجي ذ، وقب اس للتنفي ان، وحم ي األذه فاء ف ن ص يهم م ف
  .ورغبة في التجديد واإلبداع

א א ،:א א א א א
، ،א א ، א ، .١٤٠٣−١٤٠٢א
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  : الهدف من الدراسة 
التعريف باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهميته ومكانته في اإلسالم          

.  
  :قسم الباحث هذه الدراسة إلى ثالثة أبواب 

ر،           : الباب األول  المعروف والنهي عن المنك تحدث فيه عن تعريف األمر ب
  .أهميته، وموقف الفرق األخرى منهو

المعروف والنهي عن                 : الباب الثاني  دان األمر ب بين فيه عمل الدعاة في مي
ع       روف ودف رس المع اليب غ ة، وأس ة والخلقي ة العلمي ؤهالت الداعي ر، وم المنك

  .المنكر، وطرق دفع المنكر في األسرة والمجتمع
ث اب الثال ر : الب ـق األم ي تطبيـ ة ف ـرة تاريخي ن  نظـ ي ع المعروف والنه  ب

ن    -وسلم عليه اهللا صلى-المنكر منذ عصر النبي  د ب شيخ محم  ، ومرورًا بعصر ال
ات األمر                   ى صدور نظام هيئ عبد الوهاب، وعهد الملك عبد العزيز، ووصوًال إل

  .هـ٢٦/١٠/١٤٠٠بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بتاريخ 
  :ما توصلت إليه الدراسة
  :ة بحثه إلى عدة نتائج، والموجزة فيما يلي توصل الباحث في خاتم

سلمين        - ١ ع الم ي واق ر ف ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب اء األم رورة إحي  ض
  .جميعًا، قوًال وفعًال؛ ألنه البوابة التي تحمي المسلمين من الدمار والضياع

ان         - ٢ ى اإليم ة إل راج األم لوآًا؛ إلخ ًال وس ًا وعم دعاة علم داد ال رورة إع  ض
  . الصالحوالعمل

 تفاؤل الباحث بمستقبل األمة اإلسالمية، وقدرتها على استئناف غرس فضيلة        – ٤
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ه                      - ٤ ة؛ ألن ان والتربي ه والبي ى التوجي ة عل درة الداعي ى ق  تأآيد الحاجة الماسة إل
ر، تكون نتائجه                ع المنك بقدر تمكنه من أساليب غرس المعروف، وطرق دف

ل، وأن منصب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال يصلح إال لمن                أفض
  .استجمع خصائص فكرية ونفسية عالية

ر،     - ٥  اتضح للباحث أن الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنك
  .هو النموذج الفريد بديار المسلمين للقيام بهذه المهمة؛ ألهميته ومكانته 

ي   ث ف ى الباح د انته اث؛     وق ز لألبح شاء مرآ راح إن ى اقت ه إل ة حديث  خاتم
ات، ويحوي              لوضع الخطط والدراسات، والمتابعة والتقييم لكل عمل تقوم به الهيئ
روف،   اليب غرس المع سم آخر ألس الهم، وق يم أعم دعاة، وتقي سير ال سم ل ى ق عل
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م            و أه ذي ه نهم ال ى دي اس عل أمن الن ى ي ر؛ حت ع المنك رق دف ث لط سم ثال وق
  ).الدين، النفس، العقل، العرض، المال ( الخمس الضرورات 
א א א:א א א א א

א١٣٥١١٤٠٨ ، א ، א ،
، א ، .١٤١٥א

   :الهدف من الدراسة
ه، ومشروعيته؛ مع                ر، وحكم التعريف باألمر بالمعروف والنهي عن المنك

ام            ام      ١٣٥١بيان التطبيقات العملية في المملكة العربية السعودية من ع ى ع ـ حت ه
  .هـ١٤٠٨

  :فصول الدراسة 
  :تضمنت الدراسة فصًال تمهيديًا وأربعة أبواب 

دي   صل التمهي ش    : الف ا، وم سبة، وحكمه ف الح اول تعري روعيتها، ويتن
د                   ك عب د المل ى ي وظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقت توحيد المملكة عل

  .-اهللا رحمه-العزيز 
اب األول ال   :الب ي مج ا ف المعروف، ودوره ر ب ة األم ه الباحث هيئ ين في  ب

ام     ن ع ا، م شكيلها، وتطوره ة، وت شأة الهيئ ساب، ون ام  ١٣٥١االحت ى ع ـ؛ حت ه
  .ي األطوار السابقة، والسلطات الممنوحة لهاهـ مع بيان اختصاصاتها ف١٤٠٨

دة ،وفي                    ق بالعقي ا يتعل ساب فيم آما تطرق إلى نشاط الهيئة في مجال االحت
  .مجال االحتساب، واآلداب العامة

اني  اب الث دعاة،       : الب دعوة وال ال ال ي مج ساب ف ن االحت ه ع دث في تح
ة           ود المملك ان جه ة؛ مع بي ك،   واإلشراف عليهم، وصفات وخواص الداعي  في ذل

ؤذنين، والوعاظ،                ة، والم ين األئم آما بين فيه االحتساب في مجال المساجد، وتعي
  .والمرشدين

بين فيه التطبيق العملي للحسبة في مجال المجتمع من خالل               : الباب الثالث 
ساب في مجال مكافحة                  وظفين، واالحت ى الم بيان االحتساب في مجال الرقابة عل

  .والمكاييلمراقبة المقاييس والموازين 
ع  اب الراب المة         : الب ن وس ال أم ي مج ي ف ق العمل ن التطبي ه ع دث في تح

ق        ة الطري رور وحماي يم الم ال تنظ ي مج ساب ف ان االحت الل بي ن خ ع م المجتم
ساب في مجال مكافحة           ر، واالحت واالحتساب في مجال مكافحة التزييف والتزوي

  .الرشوة، واالحتساب في مجال مكافحة المخدرات 
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  :ت إليه هذه الدراسة ما توصل
  :توصل الباحث إلى عدة نتائج وتوصيات، والموجزة فيما يلي 

  : النتائج -أ 
ي             - ١  إن الباحث تناول آافة النظم والقرارات التي صدرت لألجهزة والهيئات الت

ًا      رص بالغ ان الح ساب، وآ ال االحت ارس أعم ا تم ث؛ لكونه ا البح تناوله
دين     لمعرفة مدى توافق تلك النظم والق    ادئ ال شريعة اإلسالمية ومب رارات لل

  .الحنيف، ولم يجد ما يخالف الشريعة في أي من تلك المراحل
ن        - ٢ ا م ق به ديالت، أو ألح ن تع ا م رى عليه ا ج نظم، وم ع ال ث تتب  إن الباح

م أوضاعًا                    رارات صدرت لكي تالئ نظم والق ك ال قرارات، واتضح له أن تل
الل ال    ع خ صور وق ي ق رة، أو لتالف ا    متغي ك مم ر ذل ي أو غي ق العمل تطبي

  .استدعى إجراء تعديالت
ع     - ٣ ي توزي ن دواع ت م ة آان وير واإلدارة الحديث اليب التط ر أن أس  ذآ

ة          در هيئ اختصاصات المحتسب على أآثر من جهة، وأن هذا ال ينقص من ق
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ليل، ودراسة ميدانية في   إن البحث شمل دراسة نظرية مشمولة بنوع من التح         - ٤
مجال التطبيق العملي على أرض الواقع؛ إلبراز الجوانب اإليجانية والسلبية          

  .على حد سواء؛ بهدف تالفي تلك السلبيات
ن         - ٥ ا م ا له ة، بم ي المملك ي ف ساب العمل ادة االحت تات م ع ش ث جم  إن الباح

  .قرارات وأنظمة متناثرة
  : التوصيات -     ب 

ا           لقد أوصى الباحث    في دراسته بتوصيات عديدة، سوف أقتصر على ذآر م
  :يتعلق بهذا البحث 

دها                 - ١ وي، وتزوي ادي والمعن دعم الم  إن الهيئة وفروعها بحاجة إلى آثير من ال
  .بمزيد من العناصر الشبابية المؤهلة علميًا وتدريبيًا على أعمال االحتساب

المعروف وال   - ٢ ر ب ات األم ز هيئ اء مراآ ض رؤس ر   إن بع ن المنك ي ع نه
ة         ن معالج وا م دريب؛ ليتمكن ن الت د م ى مزي اجون إل ة يحت ضاء الهيئ وأع

  .مشاآل العصر
ة                     – ٣ المعروف والنهي عن المنكر أصيب بحال ة األمر ب  إن بعض أعضاء هيئ

ة؛                  رهم من موظفي الدول ل غي ام مث فتور؛ إلحساسهم بأنهم ال يجدون االهتم
  . وغيرها من الحوافزمن حيث الرواتب، والمكافآت، والبدالت،

ه    - ٤ ق وطرق ة بأصول التحقي ى معرف ق عل ة المحق ل الهيئ ون رج  يجب أن يك
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  .ووسائله بجانب الخبرة؛ ليصل إلى الهدف المطلوب من التحقيق
 ينبغي العناية بالشباب، وتربيتهم تربية دينية قويمة؛ مع بث نوازع الخير في             – ٥

جب أن تتعاون آل من األسرة         نفوسهم، وإزالة آل أسباب الشرور منها، وي      
شبابية،                 اآن التجمعات ال ى أم ة شديدة عل والمدرسة في ذلك؛ مع وضع رقاب
واستغالل تلك التجمعات في توعية وتوجيه الشباب إلى أضرار المخدرات،           

  .وتوزيع الكتب والنشرات اإلعالمية المفيدة
א א א א :א

  :الدراسة األولى
ة فقط             خصصت لمرحلة عمرية محددة؛ وهي مرحلة الثانوية العامة، ومتعلق
ة       ة الحالي ا الدراس ة، أم ن الجريم ة م ي الوقاي المية ودوره ف ة اإلس نهج التربي بم
ين؛ مع إيضاح دور   ين وأمي ة مثقف راحلهم العمري شباب بمختلف م ة ال ق بفئ فتتعل

سعودي           ة ال ة العربي ة      سياسة الوقاية والمنع في المملك شباب من الجريم ة ال ة لحماي
ق                 ر؛ مع التطبي في ضوء الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنك

  .على بعض القضايا من واقع الهيئة في تحقيق تلك الحماية للشباب من الجريمة
  :الدراسة الثانية 

اختصت ببرامج األندية الرياضية ودورها في وقاية الشباب من االنحراف؛       
المعروف والنهي                     بي ة األمر ب ع هيئ ق من واق ة التطبي تتناول الدراسة الحالي نما س

  .عن المنكر، ودورها في حماية الشباب من الجريمة 
  :الدراسة الثالثة 

اعتنت بالتعريف بالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر            
ا،  اء التنظيمي له ا، والبن شأتها، وتطوره ة، ون ي المملك ا، ف  والتحدث عن مهامه

ف       ى التعري ا إل ي بعض مباحثه رق ف ة تتط ة الحالي ة، والدراس ا بالتربي وعالقته
ا؛                   شأتها، ونظامه ر، ون المعروف والنهي عن المنك ة األمر ب بالرئاسة العامة لهيئ
شباب               مع إضافة بعض التطبيقات على بعض القضايا من واقع الهيئة في حماية ال

  .من الجريمة 
  :ابعة الدراسة الر

ل           ان، والعم ى اإليم شباب إل وة ال ي دع وي ف نهج النب ضاح الم ت بإي اعتن
  .الصالح، والجهاد، والعلم، واآلداب

المعروف          ة األمر ب ى دور هيئ ا عل ز فيه سيكون الترآي أما الدراسة الحالية ف
  .والنهي عن المنكر في حماية الشباب من الجريمة 

  :الدراسة الخامسة 
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ى ا ا عل ز فيه م الترآي ي  ت ر ف ي عن المنك المعروف والنه األمر ب لتعريف ب
ة                 ى نظرة تاريخي ر إل اإلسالم، وبيان أهميته ومكانته؛ مع التطرق في الباب األخي

  .لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ة                  ة لحماي ع في المملك ة والمن أما الدراسة الحالية فتهتم بعرض سياسة الوقاي

المعروف والنهي عن           الشباب من الجريمة من واقع الرئاسة ال       ة األمر ب عامة لهيئ
  .  المنكر، والتطبيق على بعض القضايا، والتعليق عليها

  :الدراسة السادسة 
ام            ة من ع ا بالمملك ة له ات العملي اعتنت بالتعريف بالحسبة، مع بيان التطبيق

  .هـ١٤٠٨هـ حتى ١٣٥١
ة لحم      ي المملك ع ف ة والمن ة الوقاي ح دور سياس ة توض ة الحالي ة والدراس اي

المعروف والنهي عن                  ة األمر ب الشباب من الجريمة من واقع الرئاسة العامة لهيئ
ة                      ك الحماي ق تل ة في تحقي ع الهيئ ضايا من واق المنكر؛ مع التطبيق على بعض الق

  .للشباب
bÈbm@ZòaŠ‡Ûa@òİ‚@Z@ @

א א:א :א
  .مشكلة الدراسة : أوًال
  .أهمية الدراسة: ثانيًا
  .أهداف الدراسة: ثالثًا
  .تساؤالت الدراسة: رابعًا
  .منهج الدراسة: خامسًا
  . الحدود المكانية و الزمانية للدراسة: سادسًا
  .مصطلحات ومفاهيم الدراسة: سابعًا
  . الدراسات السابقة: ثامنًا
  .خطة الدراسة: تاسعًا
א א:א א ، אא א .א
:

  .خصائص مرحلة الشباب : المبحث األول
  .العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي : المبحث الثاني

א א:א א ، א א .א
  : وفيه مبحثان 
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  .سالمية، وعناصرهاالسياسة الجنائية في الشريعة اإل: المبحث األول
  . السياسة الجنائية في النظم الوضعية، وعناصرها: المبحث الثاني

א א:א א א ، א א א
א .א
  :وفيه مبحثان 
، وشҶҶروط التعريҶҶف بҶҶاألمر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر  : المبحҶҶث األول
  .وصفات القائم به

نҶشأة الرئاسҶة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن                : المبحث الثاني 
  .المنكر في المملكة العربية السعودية، ونظامها

א א א:א א א א א
א ، א .א

  : وفيه مبحثان
دور الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن    : المبحҶҶث األول

  . المنكر ووسائلها في حماية الشباب من الجريمة
  . الدراسة التطبيقية: المبحث الثاني

  .النتائج
  . التوصيات
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@ @
@ @

@Þëþa@Ý—ÐÛa@ @
.للسلوك اإلجراميخصائص مرحلة الشباب، والعوامل المؤدية   

: وفيه مبحثان  
  

  . خصائص مرحلة الشباب: المبحث األول
  العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي : المبحث الثاني
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  المبحــــث األول

  خصائص مرحلة الشباب
‡îè¸@Z@ @

ى تعريف                     ة، سوف يتطرق إل ذه المرحل دأ الباحث بخصائص ه قبل أن يب
". الشباب"  

lbj“Ûa@Ñí‹Èm@Z@ @

ا   )١( هذه المرحلة في آتابه العزيز بالفتوة      -سبحانه وتعالى -ر اهللا   لقد ذآ  ؛ آم
ف    ورة الكه ي س الى ف ه تع ي قول : ف    

  
   )٢(.  

فها  ل -ووص ز وج الى    -ع ه تع ي قول ا ف القوة؛ آم :  ب   
     

     
     

 ⌧     
    

  )٣(.  
ه   ي قول ا ف د؛ آم صفة األش ريم ب رآن الك ي الق ا ف ارة  إليه ا جاءت اإلش آم

الى : تع     
    

  ⌧   
 )٤(.  

الى  ه تع ي قول ذلك ف : وآ    ⌧  
 ⌧   

ر   . )٥(   ن آثي ال اب غ أشده  : "(حيث ق وي وشبَّ  : أي) حتى بل ق
. )٦("تناهى عقله، وآمل فهمه وحلمه: أي) وبلغ أربعين سنة(وارتجل،   

ي     "الشباب"وفي السنة المطهرة ورد ذآر هذه المرحلة بلفظ          -، لحديث النب
                                              

الفتҶҶوة فҶҶي المفهҶҶوم اإلسҶҶالمي، دراسҶҶة فҶҶي األخҶҶالق اإلسҶҶالمية،  : محمҶҶد، عبҶҶدالعزيز: انظҶҶر)   ١(
، والعيҶد،   ٥٥، ص )دار الوفاء للطباعة والنҶشر، الطبعҶة األولҶى، بҶدون تҶاريخ            : اإلسكندرية(
  . ٢٤المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص: يمان قاسمسل

  .١٣اآلية : سورة الكهف)   ٢(
  . ٥٤اآلية : سورة الروم)   ٣(
  . ١٥٢اآلية : سورة األنعام)   ٤(
  .١٥اآلية : سورة األحقاف)   ٥(
حҶҶسين زهҶҶران، : تفҶҶسير القҶҶرآن العظҶҶيم، تخҶҶريج وتҶҶدقيق : ابҶҶن آثيҶҶر الدمҶҶشقي، أبҶҶو الفҶҶداء)   ٦(

، )م١٩٩٤هҶـ،   ١٤١٤دار الفكر للطباعة والنҶشر، الطبعҶة األولҶى،          : بيروت(اللحام،  وسعيد  
  .١٩١الجزء الرابع، ص
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زوج، ومن           : "-صلى اهللا عليه وسلم    يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليت
. )١("لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء  

شباب     :في اللغة فهو  " الشباب"أما   شُب، وال د شبَّ ي شبيبة، وق :  الفتاُء، آال
. )٢(النشاط ورفع الدين: -بالكسر-شاب آالشُّبَّان، وأول الشيء، والشِّباِب جمع   
شباب في توضيح             :اصطالحًا ضايا ال  اختلفت آراء المفكرين والمشتغلين بق

نية، أو     ة س د فئ سن؛ بتحدي ار ال الل معي ن خ ه م ن تناول نهم م شباب؛ فم ة ال ماهي
. )٣(ن عامًازمنية محددة، فهي تمتد بين البلوغ وحتى سن األربعي  

ة          ة الكريم : مستندين في تفسير معنى الشباب على اآلي   
 ⌧   ⌧  

   )٤(.  
لم   -وآذلك حديث رسول اهللا    ه وس شباب، من     : "-صلى اهللا علي ا معشر ال ي

.)٥ (......"استطاع منكم الباءة فليتزوج  
ي  "ومنهم من يرى أن      ز               الشباب ل سية، يتمي ة نف ا هي حال در م ة بق س مرحل

سام                  ى انق ة، إضافة إل فيها بالحيوية، والقدرة على التعلم، وتحمل مسؤوليات معين
. )٦("دوافعه، وأنماط سلوآه األخرى بسمات خاصة  
سانية    ة إن شباب طاق ضهما؛ ألن ال ومين ببع اط المفه رى ارتب ن ي نهم م وم

دة لالب ول جدي ل، وذات مي ي العم ددة ف اعي متج ر اجتم ق، وذات تفكي ار والخل تك

                                              
دار الҶسالم،   : الريҶاض (صҶحيح البخҶاري،     : رواه البخاري، البخاري، أبو عبҶداهللا بҶن محمҶد         )   ١(

 :، آتاب النكҶاح، بҶاب قҶول النبҶي صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم       )م١٩٩٩هـ،  ١٤١٩الطبعة الثانية،   
ورواه مҶҶҶҶسلم، . ٩٠٦، ص٥٠٦٥، حҶҶҶҶديث رقҶҶҶҶم "مҶҶҶҶن اسҶҶҶҶتطاع مҶҶҶҶنكم البҶҶҶҶاءة فليتҶҶҶҶزوج"

بيҶت  : الريҶاض (أبҶو صҶهيب الكرمҶي،       : صحيح مسلم، اعتنҶى بҶه     : النيسابوري، أبو الحسين  
، آتاب النكاح، باب اسҶتحباب النكҶاح لمҶن تاقҶت نفҶسه             )م١٩٩٨هـ،  ١٤١٩األفكار الدولية،   

  .٥٤٩، ص١٤٠٠إليه ووجد مؤنه، حديث رقم 
  .١٢٧الفيروزآبادي، مجد الدين، القاموس المحيط، ص)   ٢(
: الشباب وأوقات الفراغ، ودور التربية ووسائل اإلعالم من المنظҶورين         : خليل، عثمان سيد  )   ٣(

هҶҶҶـ، ١٤٢٢أآاديميҶҶҶة نҶҶҶايف العربيҶҶҶة للعلҶҶҶوم األمنيҶҶҶة،     : الريҶҶҶاض(اإلسҶҶҶالمي والوضҶҶҶعي،  
  . ٣٧، ص)م٢٠٠١

  .١٥اآلية : سورة األحقاف)   ٤(
  ). ١(سبق تخريجه بالهامش رقم )   ٥(
أآاديميҶҶة : الريҶاض (دور مҶشارآة الҶҶشباب فҶي دعҶم األجهҶҶزة األمنيҶة،     : الحربҶي، عبҶدالكريم  )   ٦(

  .٢٠، ص)هـ١٤١٦نايف العربية للعلوم األمنية، 
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.)١("حيوي، وهو بال شك طاقة تعتمد عليها المجتمعات في نموها ورقيها  
الل        ن خ شباب م ة ال دد مرحل ذي يح رأي األول ال ع ال ث م ذهب الباح وي

معيار السن، والتي تبدأ من البلوغ إلى سن األربعين، ومن يتجاوز سن األربعين،             
سية ورو  ه النف ت حالت تعلم    وإن آان ى ال درة عل ة والق ز بالحيوي ة تتمي ه المعنوي ح

ه                   ارف علي وغير ذلك من صفات الشباب، فإنه ال يطلق عليه شابًا حسبما هو متع
ادرة، و               تثنائية الن بين المجتمع، وإنما يكون إطالقه مجازًا في بعض الحاالت االس

ه شاب،                      ق علي ه يطل ة، فإن ة العمري ذه المرحل ى  ألن آل من يدخل في نطاق ه حت
. وإن فقد القدرة، على التعلم أو آان ال يتسم ببعض السمات التي تختص بالشباب  
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ساني،                رد اإلن ة للف إن الشباب ربيع الحياة، تتفتح فيه أنماط الشخصية الذاتي
ات      ف الثقاف ين مختل ة ب ة والقومي ة واالجتماعي ا القانوني شباب مكانته ة ال ولمرحل

. )٢(. شباب أول مراحل اإللزام الشرعي، والتكليف القانونيوالبيئات، فال  
شباب؛ فكانت              ة ال وقد آانت المجتمعات البدائية تحتفل ببلوغ أفرادها مرحل

دفع                تقيم حفًال آبيرًا يجتمع فيه أفراد القبيلة بعد غروب الشمس على هيئة دائرة، ت
ة        آل أم بابنها إلى وسط تلك الدائرة لتعلن بدء استقالله عن           ر رجال القبيل ا، فيختب ه

سوة،   شجاعته، ومهارته، وقوته؛ فيضربونه ضربًا مبرحًا، ويجذبونه من شعره      بق
ذه       ع ه ى جمي إذا صبر عل شتعلة، ف ران الم ط الني ز وس ى أن يقف ه إل د يدفعون وق

ه            المكاره آما  يصبر الرجال، فإنهم يعلنون بلوغه، ويشمونه بوشم خاص، ويحق ل
ال،   س الرج بس مالب ه،   أن يل ي امتحان شل ف ى وف ا إذا بك م، أم ارب معه وأن يح

. )٣(حتى ينضج فإنهم يرجعونه إلى أمه  
ا عن                   ا من مراحل العمر بخصائص تميزه وتتميز مرحلة الشباب آغيره

سية،      ة، أو النف ة، أو االجتماعي سمية، أو العقلي ة الج ن الناحي واًء م ا؛ س غيره
ة     ومعرفة هذه الخصائص تعين وتنير الطريق لألسرة   ة التربي والمجتمع في عملي

ر                     ه الخي شاب في الحاضر، فيحقق ل والتوجيه على أساس علمي يضبط سلوك ال
. في المستقبل  

                                              
بҶرامج األنديҶة الرياضҶية، وعالقتهҶا باحتياجҶات الҶشباب فҶي مدينҶة         : العتيبي، سيف مشهور  )   ١(

، )هҶـ ١٤١٦أآاديميҶة نҶايف العربيҶة للعلҶوم األمنيҶة،           : الريҶاض (ض، رسالة ماجҶستير،     الريا
  . ٦٠ص

دار المجتمҶҶع : جҶҶدة(علҶҶم الҶҶنفس التكҶҶويني، أسҶҶسه وتطبيقҶҶه، : الهاشҶҶمي، عبدالحميҶҶد محمҶҶد)   ٢(
  . ٢٢٧، ص)م١٩٨٠هـ، ١٤٠٠العلمي للنشر، الطبعة الثالثة، 

دار الفكҶر   : القاهرة(لنمو من الطفولة إلى الشيخوخة،      األسس النفسية ل  : السيد، فؤاد البهي  )   ٣(
  .  ٢٣٣، ص)م١٩٩٨هـ، ١٤١٨العربي، الطبعة األولى، 
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ة       دأ بمرحل ر، تب ن العم ة م ة الطويل ي المرحل شباب ه ة ال وألن مرحل
المراهقة، وتنتهي بالرشد وآمال الرجولة، لذلك سوف يعرض الباحث خصائص            

: ة المراهقة، منتهيًا بتمام الرشد على النحو اآلتيهذه المرحلة؛ مبتدئًا بمرحل  
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ة،                   سرعته المذهل و الجسمي ب ز النم ة يتمي ى من المراهق في السنوات األول
. )١(وتقترن هذه السرعة بعدم االنتظام أو التناظر في النمو  

ا      ن أهمه دة؛ م ل عدي ة بعوام ذه المرحل ي ه سمي ف و الج أثر النم : ويت
دة    ظ أن للغ دد، ويالح رازات الغ ة، وإف نس، والتغذي ة، والج ددات الوراثي المح

. )٢(النخامية، وإفراز هرمونات النمو، دورًا هامًا في هذا الصدد  
أ      ر، ويفاج د آبي ى ح ه إل ر مالمح ة، وتتغي ه الطفولي زول مالمح ه ت فالوج

ضالت   ي ع تداد ف ه، واش ساع منكبي ه، وات ي قامت رد ف اع مط ق بارتف ه، المراه
واستطالة يديه وقدميه، وظهور الخصائص الجنسية الجسدية األولية منها؛ آنشاط          
ي           شعر ف ور ال ة؛ آظه صائص الثانوي ك الخ د ذل والى بع م تت لية، ث دد التناس الغ

. )٣(مواضع مختلفة من الجسم، واجتراع وتكسر في صوته  
تسع وتحدث تغيرات هامة في األجزاء الداخلية من الجسم؛ فالقلب ينمو، وت          

از                     ة أعضاء الجه و بقي سع، وتنم دة وتت و المع دم، وتنم الشرايين؛ فيزداد ضغط ال
ق      ة المراه ى رغب ادة عل ذه الزي ار ه نعكس آث ًا، وت سبة تقريب نفس الن ضمي ب اله

از      )٤(الملحة في الطعام لتسد حاجة الجسم النامي       ، آما يتأخر توافق النمو في الجه
دار س   ي مق از العظم و الجه ن  نم ضلي ع اً  الع شاب تعب سبب لل ا ي ًا، مم نة تقريب

و  ع نم ها م وتر عضالته وانكماش ك لت ذآر؛ وذل ودًا ي ذل مجه م يب و ل ًا، ول وإرهاق
. )٥(العظام السريع وحرآاتها  

الي أو   ي أو االنفع و العقل زال النم ا ال ي سمي بينم و الج تم النم د ي وق
ك    صدر ذل دما ي ار عن شون الكب م ينده ن ث د، وم ضج بع م ين اعي ل شاب االجتم ال

أخر النضج               سلوآًا ال يتناسب مع نموه الجسمي، وقد يحدث العكس تمامًا عندما يت
ار          ل الكب اعي؛ فيعام الي أو االجتم ي أو االنفع ضج العقل ن الن يًال ع سمي قل الج
يئًا،          أثيرًا س شاب ت ى ال ؤثر عل التين ت ال الح ًال، فك ا زال طف ه م ى أن شاب عل ال

                                              
دار الҶҶҶشروق للنҶҶҶشر : جҶҶҶدة(النمҶҶҶو النفҶҶҶسي للطفҶҶҶل والمراهҶҶҶق،  : زيҶҶҶدان، محمҶҶҶد مҶҶҶصطفى)   ١(

  .  ١٦٢، ص)م١٩٩٤هـ، ١٤١٤والتوزيع، الطبعة الرابعة، 
دار القلҶҶم للنҶҶشر  : الكويҶҶت( النفҶҶسية للنمҶҶو اإلنҶҶساني،   األسҶҶس: عبҶҶدالرحيم، طلعҶҶت حҶҶسن  )   ٢(

  . ٢٠٩، ص)م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧والتوزيع، الطبعة الثالثة، 
  . ١٩٦علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٣(
  .  ٢٣٥األسس النفسية للنمو، ص: السيد، فؤاد البهي)   ٤(
  . ١٩٧علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٥(
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. )١(وتشعره بعدم الثقة بنفسه  
ة        وعموم ي مرحل شاب ف سمي لل و الج ي النم ة ف رات المفاجئ إن التغي ًا ف

رات؛                ذه المتغي المراهقة، تجعله في قلق دائم، وحساسية شديدة للنقد فيما تتصل به
.)٢(ولذلك يسعى ويحاول التكيف معها  

ة            )٣(وفي نهاية مرحلة المراهقة     وبلوغ الشاب سن الرشد تكون آخر مرحل
د في           و المتزاي ه                من مراحل النم ا تحمل ى أقصى م غ إل شاب يبل ف، فال م والكي الك

شريحًا أن المفاصل    ت ت د ثب واس، وق ام واألعصاب والح و العظ ي نم ه ف وراثات
ا                  ر، وم الجسمية تأخذ وضعها في آمال التماسك في السنة الثامنة عشرة من العم
وة العضالت أو   و ق ا ه ة إنم اة القادم ي مراحل الحي ك ف د ذل سبه بع ن أن يكت يمك

. )٤(، ونشاط الجسم أو خموله، وسمنته أو نحافتهضعفها  
زن،        سمي المت ضوج الج ي الن ة ف ذه المرحل سمي له ل الج ى التكام ويتجل

ال         اب األطف صاب وإنج ة لإلخ صبح قابل لية؛ فت زة التناس ه األجه ل في فتتكام
. )٥(األصحاء  
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ة العلي   ائف العقلي ل الوظ ة تكتم ة المراهق ي مرحل درات )٦(اف ضح الق ، وتت
ة،     : (العقلية للفرد وتصبح أآثر دقة في التعبير؛ مثل        القدرة اللفظية، والقدرة اللغوي

شاب         )الخ....والقدرة الرياضية    ،  وتزداد سرعة التحصيل وإمكانياته؛ فيستطيع ال
.)٧(اإلحاطة بمصادر المعرفة والعلوم  

ي مدت      واًء ف اه؛ س ى االنتب ق عل درة المراه زداد مق ستواه،  وت داه وم ه وم
فيستطيع استيعاب مشكالت طويلة ومعقدة بيسر وسهولة، ويكون أآثر واقعية في            

. )٨(التفكير، والتحليل، واستنتاج العالقات، والنقد  
ة        ى قم ذآاء إل صل ال د، ي ن الرش وغ س ة، وبل ة المرهق ة مرحل ي نهاي وف

                                              
  . ٦١المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص: العيد، سليمان بن قاسم)   ١(
  .  ١٦٣النمو النفسي للطفل والمراهق، ص: زيدان، محمد بن مصطفى)   ٢(
علҶҶم : زهҶҶران، حامҶҶد عبدالҶҶسالم ". المراهقҶҶة المتҶҶأخرة"يطلҶҶق الҶҶبعض علҶҶى هҶҶذه المرحلҶҶة  )   ٣(

  . ٤٠٠، ص)م١٩٩٥ة الخامسة، عالم الكتب،  الطبع: القاهرة(النفس النمو، 
  . ٢٢٨علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٤(
  .  ٢٢٩علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٥(
، ويقҶҶصد بالوظҶҶائف ٢٩٣األسҶҶس النفҶҶسية للنمҶҶو اإلنҶҶساني، ص: عبҶҶدالرحيم، طلعҶҶت حҶҶسن)   ٦(

التҶي نҶستدل عليهҶا مҶن سҶلوك الفҶرد فҶي        مجموعة من المتغيҶرات المتوسҶطة      : العقلية العليا 
موقف، فاالنتبҶاه عمليҶة عقليҶة ال نالحظهҶا بطريقҶة مباشҶرة؛ إنمҶا نҶستدل عليهҶا مҶن سҶلوك                  

مكتبҶة النهҶضة    : علم الҶنفس التربҶوي، القҶاهرة      : صالح، أحمد زآي  (الفرد في موقف معين،     
  .  ٢٣٣، ص)المصرية، الطبعة األولى، بدون تاريخ

  . ٤٠٤علم النفس النمو، ص: دالسالمزهران، حامد عب)   ٧(
  .  ٣٤٩علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ٨(
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دًا، وت          ًا وتجري شاب   نضجه، ويكون تفكير الشاب أآثر تناسقًا وانتظام درة ال زداد ق
اع اآلخرين،               ة إلقن شة المنطقي على االتصال العقلي مع اآلخرين، واستخدام المناق
ر              رارات، والتفكي اذ الق ى اتخ درة عل ه الق ول والمطامح، وتصبح لدي وتتطور المي

. )١(لنفسه بنفسه  
ضايا           شاب بالق ام ال ى اهتم رة عل ذه الفت الل ه ذهني خ تح ال ساعد التف وي

ه، فال يأخذ األمور                  الدينية، واالجت  ي تحيط ب صادية الت سياسية، واالقت ة، وال ماعي
. )٢(باعتبارها قضية مسلمة، وأن يتقبلها تقبله السابق لها  
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ة               االت عنيف ا انفع شباب بأنه تتصف االنفعاالت في بداية مرحلة المراهقة لل
ستطيع ال  ا، وال ي ع مثيراته ب م ة ال تتناس ي  منطلق ا، وال ف تحكم فيه ق ال مراه

.)٣(المظاهر الخارجية لها  
ار،               ارة تصرف الكب الي؛ فيتصرف ت فيالحظ على المراهق التذبذب االنفع

ة المشاعر               الي، وثنائي اقض االنفع ه التن ال، ويالحظ علي ويسلك تارة سلوك األطف
شجاعة والخوف، والحب   ين ال أرجح ب و يت ا؛ فه ين أو شخص م نحو موقف مع

داخلي في                والكره،   ى الصراع ال دل عل وغير ذلك من التناقضات االنفعالية التي ت
. )٤(نفسية المراهق  

أثر                   شاعر، يت ق الم ة مرهف الحس، رقي ة المراهق ة مرحل والشاب في بداي
ن       سمعه م ا ي رًا بم رًا أو جه ه س سيل مدامع ة، ت رات االنفعالي ه المثي ريعًا ألتف س

أثر حين       مواعظ دينية أو خلقية، أو قصص تاريخية أ        و بطولية، أو آثار أدبية، ويت
. ينتقده اآلخرون، ولو آان النقد هادئًا وصحيحًا  

: وترجع هذه الحساسية إلى  
  .اختالل في اتزان هرمونات الغدد  -أ 
اد الجسمية           -ب  ه األبع د مع ا تزي ه العظمي، مم نموه السريع في هيكل

ف    ي مختل و ف صاحبه نم سريع ال ي و ال ذا النم ة، وه ادة مفاجئ زي
  .هزة الجسمية األخرى بنفس السرعةاألج

ي                    -ج   دة الت ة الجدي سريع مع البيئ ى التكيف ال عدم قدرة المراهق عل
  .تتطلب منه سلوآًا أنضج، وتصرفًا أعقل

                                              
  . ٤٠٤علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ١(
  .  ١٦٥النمو النفسي للطفل والمراهق، ص: زيدان، محمد مصطفى)   ٢(
  .  ٢٩٥األسس النفسية للنمو اإلنساني، ص: عبدالرحيم، طلعت حسن)   ٣(
  . ٣٥٢علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ٤(
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اهير        سلوك الجم ق ل تجابة المراه ي اس ا ف شديدة أثره ساسية ال ذه الح وله
. )١(الصاخبة الفوضوية التي ال تتقيد بنظام أو آداب معينة  

ظ  د يالح ع    وق يش م ة؛ ليع و االنطوائي ول نح ل والمي ق الخج ى المراه عل
ع،   ه الواس ي خيال ا ف ال وأحالم بناه ن آم ه م ا لدي ه وهواجسه وم ه وهموم أحزان
.)٢(تحطمت سريعًا قبل أن ترى نور الوجود، مما يشعره بفشله وإفالسه وإحباطه  

ًال، وأن والد     زال طف ه ال ي ه وآأن اس ال يفهمون ق أن الن د المراه ه ويعتق ي
ا أن                 ه، فإم ق أماني ى تحقي ساعده عل يريدان فرض السلطة عليه، وأن المجتمع ال ي
ة في تحديهم                    ار، والرغب د الكب ات وجوده وشخصيته بنق يتخذ مظهرًا إيجابيًا إلثب
ا أن يتخذ                   ه من نظم وآداب، وإم ا تحترم بالتمرد والعصيان ومخالفة الجماعة وم

. )٣(زل، أو االنسحاب من الحياة االجتماعيةمظهرًا سلبيًا يتمثل في الفرار من المن  
ا   ق به ة يحل ة؛ وهي سرحات ذهني رة المراهق ي فت شيع أحالم اليقظة ف وت

ا     ي نعيمه يش ف ه؛ ليع ا حول دًا عم سان بعي دود   )٤(اإلن ق ح ا المراه ى به ، فيتخط
ستقبلية،  ة والم ه الماضية والحالي ق رغبات ه؛ ليحق ان، وحدود قدرات ان والمك الزم

. )٥(ته، فينشد في تلك األحالم الراحة، واالستقرار، وإشباع الرغباتويحل مشكال  
 يصل النمو   -وهي ما تسمى بمرحلة الرشد    -وفي مرحلة المراهقة المتأخرة     

رات الجسمية،                   ل التغي ه؛ فيتقب سه وبيئت إلى مرحلة التكيف السوي للمراهق مع نف
ى        والحسية، والحرآية، والنفسية، ويقبل البيئة التي أصبحت ت        ا إل ه نظرته نظر إلي

ورة               ات، فتنتهي الث الراشدين الناضجين، فيسير التكوين االنفعالي للشاب نحو الثب
ده    صبح عن ردي، في زاج الف ستقر العواطف والم ا، وت ستقيم وجهته ة، وت االنفعالي
ى             القدرة على ضبط االنفعاالت وآتمها، فيعرف متى يغضب، وآيف يغضب، وإل

. )٦(بر عن فرحه وحزنهأي مدى يحب ويكره، وآيف يع  
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اعي،  و االجتم رًا من النم درًا آبي ة ق ة المراهق شاب خالل مرحل يكتسب ال
ر                 ى حد آبي ويعتمد ما يحققه المراهق من نضج وقدرة على التوافق االجتماعي إل
ه االجتماعي       ى خبرات ة على ما حققه من إشباعات في مراحل طفولته السابقة، وعل
. )٧(األولى، وما آونه من اتجاهات نتيجة هذه الخبرات  

                                              
  .  ١٩٨-١٩٧علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد محمد)   ١(
  .  ١٩٨علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٢(
  .  ١٩٩علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٣(
  . ١٩٩لم النفس التكويني، صع: الهاشمي، عبدالحميد)   ٤(
  .  ٣٥٢علم نفس النمو، ص: زهران، حامد)   ٥(
  .  ٨٦المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص: العيد، سليمان بن قاسم)   ٦(
  .  ٢٩٧األسس النفسية للنمو اإلنساني، ص: عبدالرحيم، طلعت)   ٧(
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: وتتجلى الخصائص االجتماعية للمراهق فيما يلي  
ا؛      -١ اد عليه سه، واالعتم ه بنف ذاتي وثقت تقالله ال ق باس عور المراه ش

د شخصيته،               ه، ويؤآ فيحـرص على أن يتحرر من سيطرة األسرة علي
ى اال    ه عل ين ب راد المحيط رغم األف اول أن ي صيته؛  ويح راف بشخ عت

ي     الغ ف ي، يب ستواه الدراس ز بم ه، معت سه وآالم ور بنف و فخ ذا فه وله
اه               ره الخارجي؛ ليجذب انتب ة بمظه أحاديثه وألفاظه، وفي العناية الفائق

  .)١(الناس إليه
اهتمام المراهق باألصدقاء، والتي تجمعهم به ميول مشترآة، وهوايات   -٢

ة، ويحفظ م         م        موحدة، فيضع لهم ثقته الغالي م أسراره، ويقضي معه عه
ه خارج البيت واألسرة،                  م جل وقت أسعد أوقاته، ويحاول أن يبقى معه

  .)٢(فيتحول بوالئه الجماعي من األسرة إلى األصدقاء
ة  -٣ ة والعقلي ة االجتماعي ي بخصائص الزعام ى التحل ل المراهق عل يعم

اعلهم          ي تف م ف د له ه آقائ ه يختارون ل أقران ي تجع سمية، الت والج
  .)٣(عياالجتما

ابهم،                  -٤ ه في ألع سته لزمالئ ه بمناف د مكانت ًا أن يؤآ يحاول المراهق أحيان
  .)٤(وتحصيلهم، ونشاطهم

اجين،      -٥ ون للمحت ديم الع رين، وتق ساعدة اآلخ ى م ق إل ل المراه يمي
ين        ه وب ة بين شارآة الوجداني صل الم ر، وت بيل الغي ي س ضحية ف والت

ى لحاجات اآلخري          ه     أصدقائه إلى قمتها، وحساسية الفت ق بحاجات ن تتعل
  .)٥(ومشكالته هو

ى  -٦ دفعهم إل ية، ت ة انقباض اهر انطوائي راهقين بمظ ض الم صف بع يت
صيان،    التمرد والع ر ب بعض اآلخ صف ال رين، ويت ن اآلخ سخرية م ال
وانين؛              بعض الق اح ل دم االرتي والتعصب آلرائهم، ويالحظ شعورهم بع

  . )٦(خاصة تلك التي تحد من حرآة المراهقين
ة م    ذآاء              وفي نهاي شاب ال دى ال و ل وغ سن الرشد، ينم ة، وبل ة المراهق رحل

ى                ة، والتعرف عل االجتماعي؛ وهو القدرة على التصرف في المواقف االجتماعي

                                              
  .  ٢١٦علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ١(
  . ٢١٦علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٢(
  . ٢٩٨األسس النفسية للنمو اإلنساني، ص: عبدالرحيم، طلعت)   ٣(
  . ٢٨١األسس النفسية للنمو، ص: السيد، فؤاد)   ٤(
  . ٣٨٧علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ٥(
   .٢٨٠األسس النفسية للنمو، ص: السيد، فؤاد البهي)   ٦(
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.)١(الحالة النفسية للمتكلم  
س    رين، ويلم راد اآلخ ين األف ه وب ة بين ات القائم درك العالق ه ي ا أن آم

اس          ببصيرته آثار تفاعله مع الناس، وينفذ بها إلى أ         ين الن م ب سلوك، ويالئ اق ال عم
ة؛          ذه المرحل ي ه شاب ف دى ال اعي ل ل االجتم رة التفاع سع دائ سه، وتت ين نف وب
اون                 اس، ويتع ايير الن فيتخفف نوعًا ما من أثرته وأنانيته، ويقترب بسلوآه من مع

. )٢(معهم في نشاطه ومظاهر حياته االجتماعية   
رته ف    راد أس ه وأف شاب بوالدي ة ال سن عالق درك  وتتح ة؛ في ذه المرحل ي ه

.)٣(أهمية المنزل، وقيمة األسرة وأفرادها  
دراً                ه؛ ليحقق ق وين أسرة خاصة ب ت، وتك شاء بي وتنشأ لديه الرغبة في إن

. آبيرًا من االستقالل االجتماعي، والمكانة االجتماعية  
ي       ة ف ه الكامل ل حقوق ى ني عيه إل صيته، وس شاب بشخ زاز ال ظ اعت ويالح

شاب          نطاق أسرته وقرارا   ه، فال ذي يعيش في شاطها، وفي نطاق المجتمع ال تها ون
د أن يكون                        ا ال يري ى هامش الجماعة، آم د أن يعيش عل ة ال يري ذه المرحل في ه

. )٤(مجرد فرد يتلقى األوامر والنواهي  
شة             م ومناق ويظهر على الشاب الشعور بالمسؤولية االجتماعية؛ فيحاول فه

سياسية، و  ة، وال شكالت االجتماعي ع   الم اون م ه، ويتع ة ب صادية المحيط االقت
ل                  داء وجهات النظر في مث زمالئه، ويتشاور معهم، ويحترم آراءهم في سبيل إب

. )٥(هذه المشكالت  
شري      وذج ب د نم الم، وتحدي اة واضحة المع سفة للحي وين فل سعى لتك وهو ي

.)٦(يحتذيه، واختيار المبادئ والقيم والمثل  
ذآر     سالفة ال صائص ال الل الخ ن خ ة،   (وم ة، واالنفعالي سمية، والعقلي الج

ا              ) واالجتماعية شكل في مجمله التي تتميز بها مرحلة الشباب، يرى الباحث أنها ت
ا               ا، والتعامل معه شخصية رجال المستقبل، فالبد على األسرة والمجتمع مراعاته
رك                  صالح، فال تت سلف ال نهج ال وفق أسس علمية مستمدة من الكتاب، والسنة، وم

. ة بخصائصها المختلفة لهوى النفس، فتنحرف إلى ما ال يحمد عقباهتلك المرحل  

                                              
  .  ٤١٠علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ١(
  . ٢٨٠األسس النفسية للنمو، ص: السيد، فؤاد البهي)   ٢(
  .  ٢٣٣علم النفس التكويني، ص: الهاشمي، عبدالحميد)   ٣(
  .  ٧٩المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص: العيد، سليمان بن قاسم)   ٤(
  . ٨٠ المنهاج النبوي في دعوة الشباب، ص:العيد، سليمان بن قاسم)   ٥(
  .٤١٤علم نفس النمو، ص: زهران، حامد عبدالسالم)   ٦(
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  المبحــث الثاني
  العوامل المؤدية للسلوك اإلجرامي

الҶҶسلوك يمثҶҶل اسҶҶتجابة أو رد فعҶҶل للفҶҶرد، فهҶҶو يҶҶشمل آҶҶل مҶҶا يҶҶشعر بҶҶه       
الفҶҶرد، ويفكҶҶر فيҶҶه، ويمارسҶҶه، بغҶҶض النظҶҶر عҶҶن القҶҶصد والمعنҶҶى الҶҶذي ينطҶҶوي   

  . )١(للفردعليه السلوك بالنسبة 
ذلҶҶك النҶҶشاط غيҶҶر األخالقҶҶي المتعҶҶدي بҶҶه علҶҶى  : "والҶҶسلوك اإلجرامҶҶي هҶҶو
  . )٢("إحدى مصالح المجتمع األساسية

وهҶҶҶو بҶҶҶذلك يعكҶҶҶس وضҶҶҶعًا معينҶҶҶًا لҶҶҶدى اإلنҶҶҶسان، لҶҶҶه خلفياتҶҶҶه العҶҶҶضوية، 
  . )٣(والنفسانية، واالجتماعية

ا  دة؛ منه ل عدي تج عن عوام ات تن ذه الخلفي صاد: وه ة، واقت ل بيئي ية، عوام
سام، سوف يقتصر           اوثقافية، واجتماعية، وفردية، وهذه العو     مل تنقسم إلى عدة أق

سية   ة الجن ق بالفئ ا  يتعل ى م ق بموضوع البحث، وعل ا يتعل ر م ى ذآ الباحث عل
  .والعمرية حول موضوع الدراسة

üëc@Zòí†‹ÐÛa@ÝßaìÈÛa@Z@ @

مجموعҶҶة الظҶҶروف المتҶҶصلة بҶҶشخص المجҶҶرم،    : "لفرديҶҶة هҶҶي االعوامҶҶل 
  . )٤("على سلوآه اإلجرامي) مباشر أو غير مباشر(تي يكون لها تأثير وال

  : وهذه العوامل هي
א )١( :א

أثبت علماء الوراثة أن هناك عددًا مҶن الخҶصائص ينتقҶل مҶن األصҶل إلҶى                  
الفرع بطريق التناسل، ويكون التناسل باإلخصاب؛ أي باتحاد خلية منويҶة للҶذآر             

نهما، وآل خلية من الخاليا المنوية للذآر، وآل       ببويضة لألنثى على أثر جماع بي     
بويضة لألنثى، تحتوي على عدد ثابҶت مҶن الكرموزومҶات التҶي تحمҶل الخҶواص                 

                                              
مرآҶز  : الريҶاض (الҶسلوك اإلجرامҶي والتفҶسير اإلسҶالمي،         : منصور، عبدالمجيد سҶيد أحمҶد     )   ١(

  . ٨، الجزء األول، ص)م١٩٨٩ –هـ ١٤١٠أبحاث مكافحة الجريمة، الكتاب السادس، 
دورة الҶҶسلوك اإلجرامҶҶي وأثرهҶҶا فҶҶي الҶҶسياسة الجنائيҶҶة، مجلҶҶة  : مҶҶد ضҶҶياء الҶҶدينخليҶҶل، أح)   ٢(

األمҶҶҶن، اإلدارة العامҶҶҶة للعالقҶҶҶات والتوجيҶҶҶه بҶҶҶوزارة الداخليҶҶҶة الҶҶҶسعودية، العҶҶҶدد الخҶҶҶامس،   
  .  ١٦٥، ص)هـ١٤١٢(

بيҶروت، مؤسҶسة نوفҶل،      (دروس في العلم الجنائي الجريمҶة والمجҶرم،         : العوجي، مصطفى )   ٣(
  .  ٢٦٢، ص)م١٩٨٠خ، الطبعة األولى، بدون تاري

الҶدار الجامعيҶة، الطبعҶة      : بيҶروت (علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب،         : القهوجي، علҶي عبҶدالقادر    )   ٤(
  .  ١٢٦، ص)األولى، بدون تاريخ
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وصҶҶاحبة ) الرجҶҶل(الوراثيҶҶة، وهҶҶذا االتحҶҶاد يجمҶҶع بҶҶين خҶҶصائص صҶҶاحب الخليҶҶة 
 بيولوجيҶة التكҶوين العҶضوي، أو فҶسيولوجية     نالبويضة، هذه الخصائص قد تكو    

  . )١(، آما قد تكون عقلية أو نفسية)وظائف األعضاء(
   :وتنقسم الوراثة إلى عدة أقسام على النحو التالي

  : الوراثة من حيث طبيعتها تنقسم إلى  -أ 
وراثҶҶҶة تҶҶҶؤدي إلҶҶҶى خلҶҶҶٍل فҶҶҶي الغرائҶҶҶز األساسҶҶҶية؛ وهҶҶҶي غريҶҶҶزة البقҶҶҶاء،  - ١

وغريҶҶҶزة االقتنҶҶҶاء، وغريҶҶҶزة التناسҶҶҶل، وغريҶҶҶزة القتҶҶҶال والҶҶҶدفاع، وهҶҶҶذه 
  .از العصبي المتصل بالداخلالغرائز مقرها الجه

وراثة تؤدي إلى خلل في غرائز من تلҶك التҶي يولҶدها التهҶذيب بҶالتفريج                  - ٢
الميҶل إلҶى التعҶاون،    : عن الغرائز األساسية، فتصبح غرائز ثانويҶة؛ مثҶل        

يثار الغير، والخҶضوع إلҶى سҶلطة الحҶاآم، ومقҶر هҶذه الغرائҶز هҶو          إوإلى  
  .الجهاز العصبي المتصل بالخارج

دي إلҶҶى خلҶҶل فҶҶي الفҶҶص األوسҶҶط للمҶҶخ، والҶҶذي يحكҶҶم الجهҶҶاز   وراثҶҶة تҶҶؤ - ٣
العҶҶصبي المتҶҶصل بالخҶҶارج، منظمҶҶًا عالقتҶҶه بالجهҶҶاز العҶҶصبي المتҶҶصل        

  .بالداخل
وراثҶҶة تҶҶؤدي إلҶҶى خلҶҶل فҶҶي االسҶҶتعداد االنفعҶҶالي، أو العҶҶاطفي، أو الҶҶشق     - ٤

  .)٢(الذهني، أو شق اإلرادة

                                              
اإلسكندرية، منشأة المعارف، الطبعة األولҶى، بҶدون    (علم تفسير اإلجرام،    : بهنام، رمسيس )   ١(

مؤسҶҶسة : مҶصر (دراسҶҶات فҶي علҶم اإلجҶرام،    : لي، فتҶوح عبҶداهللا  والҶشاذ . ١٠٧، ص)تҶاريخ 
  . ١٦٠، ص)م١٩٩١الثقافة العالمية، الطبعة األولى، 

  . ١١٢علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٢(



  -٤١-

  : الوراثة من حيث تسلسلها تنقسم إلى -ب 
فيهҶҶا الخҶҶصلة مҶҶن األب إلҶҶى االبҶҶن      وهҶҶي التҶҶي تنتقҶҶل  وراثҶҶة مباشҶҶرة؛  - ١

  .مباشرة
وراثҶҶة غيҶҶر مباشҶҶرة؛ وهҶҶي التҶҶي يفҶҶصل فيهҶҶا بҶҶين وارث الخҶҶصلة وبҶҶين   - ٢

  .)١(من سلسلة النسل مورثها له جيالن أو أآثر
  : الوراثة من حيث نوعها تنقسم إلى -ج  

وراثҶҶة اتحاديҶҶة؛ وهҶҶي التҶҶي تنتقҶҶل فيهҶҶا إلҶҶى الҶҶوارث ذات الخҶҶصلة التҶҶي     - ١
المورث؛ بأن يكون المورث مجرم قاتҶل أو لҶص، ويكҶون الҶوارث              آانت ب 

  . آذلك أيضًا
وراثҶҶҶة تҶҶҶشابهية؛ وهҶҶҶي التҶҶҶي ال تҶҶҶؤول فيهҶҶҶا إلҶҶҶى الҶҶҶوارث ذات خҶҶҶصلة     - ٢

مورثة؛ وإنما عيب آخر مشابه أو معادل لها؛ بأن يكون المورث مجنونًا            
هҶҶذه العيҶҶوب  أو مҶҶصابًا بتҶҶشنج عҶҶصبي، وال يخلҶҶف وارثҶҶًا مҶҶصابًا بأحҶҶد  

  . )٢(وإنما وارثًا مجرمًامثله؛ 
ومҶҶن المҶҶسلم بҶҶه أن اإلنҶҶسان يҶҶرث صҶҶفات عديҶҶدة عҶҶن آبائҶҶه أو أجҶҶداده أو 

الجتماعيҶҶة؛ اسҶҶاللته؛ سҶҶواًء مҶҶن الناحيҶҶة الخلقيҶҶة، أو األخالقيҶҶة، أو النفҶҶسية، أو 
ولذلك ذهب غالبية علماء اإلجرام إلҶى القҶول بҶأن الوراثҶة أحҶد عوامҶل اإلجҶرام،                   

قل االسҶتعداد اإلجرامҶي مҶن الҶسلف إلҶى الخلҶف، هҶذا               ودورها يقتصر فقط على ن    
االسҶҶتعداد يجعҶҶل الفҶҶرد أآثҶҶر قابليҶҶة لالنҶҶدفاع إلҶҶى طريҶҶق الجريمҶҶة مҶҶا لҶҶم يҶҶصادف 
اقــترانه بعوامـل تربويҶة وبيئيҶة صҶالحة تحҶدان ذلҶك االنҶدفاع وتتناولҶه بالҶصقل                  

  . )٣(والتهذيب
 لҶم يكҶن مخيҶرًا      إن اإلنҶسان يولҶد حҶامًال تراثҶاً        : "وقد قال العوجي فҶي ذلҶك      

فيه، وينمو في محيط لҶم يكҶن مخيҶرًا فҶي انتقائҶه، ومҶع الوقҶت يҶنهج فҶي الحيҶاة                         
نهجًا مستقًال، ولكنه غيҶر متحҶرر آليҶًا مҶن بقايҶا الوراثҶة والمحҶيط اللҶذين فرضҶا                
عليҶҶه بحكҶҶم الҶҶوالدة والتربيҶҶة األولҶҶى، وهҶҶذا يҶҶدعم القҶҶول بҶҶأن المجҶҶرم حҶҶصيلة        

  . )٤("الوراثة، والمحيط: عاملين
ن الҶҶسلوك المنحҶҶرف قҶҶد ال يرجҶҶع إلҶҶى الخҶҶصائص التҶҶي   أوالجҶҶدير بالҶҶذآر 

                                              
  . ١١٢علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ١(
  . ١١٢علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٢(
علҶم اإلجҶرام    : والقهوجي، علي عبҶدالقادر   . ١١٢علم تفسير اإلجرام، ص   : سبهنام، رمسي )   ٣(

  . ١٦٢دراسات في علم اإلجرام، ص: والشاذلي، فتوح. ١٢٩وعلم العقاب، ص
  .  ٢٩٨دروس في العلم الجنائي، الجريمة والمجرم، ص: العوجي، مصطفى)   ٤(



  -٤٢-

تنتقل من اآلباء إلى األبناء حين اإلخصاب؛ وإنما قҶد تكҶون هنҶاك عوامҶل أخҶرى                  
سҶتعداد للوقҶوع فҶي الجريمҶة        اتؤثر على نفҶسية الفҶرد بعҶد والدتҶه، فيكҶون علҶى               

  :أحيانًا؛ ومن هذه العوامل
  .الحملالحالة النفسية لألم أثناء  - ١
  .تعرض األم إلى ضربات أصابت بطنها أثناء الحمل - ٢
  .والمرأة وجود فارق في السن بين الرجل - ٣
أن يحدث الحمل في سن مبكرة قبل العشرين عامًا، أو سن متأخرة بعد              - ٤

  .الخامسة واألربعين
أن يكون الزوجان أو أحدهما عند الجماع المنتج للحمل على حالҶة مҶن               - ٥

  .  جسديًااإلرهاق الشديد نفسيًا أو
أن يكون أحد الزوجين أو آالهما عنҶد الجمҶاع المنҶتج للحمҶل فҶي حالҶة                   - ٦

  .)١(سكر
الباحҶҶث إلҶҶى أن عامҶҶل الوراثҶҶة يعتبҶҶر مҶҶن العوامҶҶل المهيئҶҶة    وبҶҶذلك يҶҶصل

الرتكҶҶاب الجريمҶҶة مҶҶا لҶҶم يҶҶصادف تربيҶҶة إسҶҶالمية صҶҶحيحة، وبيئҶҶة اجتماعيҶҶة          
لحҶسن، فالҶشاب الҶذي     مسلمة، تقوم ذلك السلوك وتجذبه نحو الفҶضيلة والخلҶق ا          

أحҶدهما منحرفҶًا، يجҶب أال يهمҶل مҶن قبҶل المجتمҶع والمؤسҶسات          يكون والҶداه أو 
التربويҶҶة؛ بҶҶل يجҶҶب أن يقابҶҶل بقҶҶدر زائҶҶد مҶҶن االهتمҶҶام عҶҶن أقرانҶҶه، وتوعيتҶҶه           
وإرشҶҶاده إلҶҶى الخلҶҶق اإلسҶҶالمي القҶҶويم الҶҶذي ينҶҶأى بҶҶأفراده عҶҶن مهҶҶاوي الҶҶشر        

  .لرذيلةاو
:א )٢(

لوراثҶҶة التҶҶي تميҶҶز جماعҶҶة مҶҶن النҶҶاس عҶҶن غيرهҶҶا مҶҶن الҶҶساللة نҶҶوع مҶҶن ا
الجماعات، فهي ليست من قبيل الوراثة التي تميҶز فҶردًا عҶن غيҶره مҶن األفҶراد؛                   

جمҶع مҶن األفҶراد،     وإنما هي وراثة جماعية أو عامة تحҶدد خҶصائص يتفҶق فيهҶا    
  . )٢(وتكون مشاعًا بينهم؛ فتميز الجماعة آلها عن غيرها من الجماعات

شҶكل الҶرأس، أو لҶون       :  إنسانية تتميҶز بمالمҶح خارجيҶة؛ مثҶل         فكل جماعة 
البشرة، وطول القامة أو قصرها، وخصائص عضوية نفҶسية وفكريҶة نابعҶة مҶن              
الوسҶҶҶط المحҶҶҶيط؛ آҶҶҶالظروف الطبيعيҶҶҶة؛ واالقتҶҶҶصادية؛ والثقافيҶҶҶة؛ والحҶҶҶضارية؛   
والسياسية، وهذه الصفات والخصائص تتناقلهҶا األجيҶال المتعاقبҶة لكҶل جماعҶة؛              

                                              
  . ١١٣علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ١(
  . ١٧٤دراسات في علم اإلجرام، ص: لي، فتوحالشاذ)   ٢(



  -٤٣-

  .)١(تصبح سمة تميزها عن الجماعات اإلنسانية األخرىو
وقҶҶد توصҶҶـل بعҶҶض البҶҶاحثين إلҶҶى أن مجҶҶرد االنتمҶҶاء إلҶҶى سҶҶاللة معينҶҶة ال   
يعني إجرامًا بعينه، ففي آل ساللة بشرية توجد آل من الفضيلة والرذيلҶة، غايҶة         
مҶҶا فҶҶي األمҶҶر أنҶҶه تتҶҶوافر بكҶҶل سҶҶاللة طبҶҶائع معينҶҶة تميزهҶҶا عҶҶن غيرهҶҶا؛ وتعتبҶҶر   

ثابة عامل مساعد على إجرام معين؛ بشرط أن تتالقى مҶع تكҶوين إجرامҶي، أو       بم
استعداد لإلجرام، وليس هҶذا التكҶوين أو االسҶتعداد قائمҶًا فҶي آҶل أفҶراد الҶساللة؛                   

  .)٢(وإنما في نفر قليل منهم
بينما يرى البعض أن العلم الحديث لم يقدم دلҶيًال حاسҶمًا علҶى أن الҶساللة                 

رام، إذ لҶيس بوسҶعه أن يفعҶل ذلҶك؛ ألن الҶساللة مجموعҶة            عامل من عوامل اإلج   
آبيرة من الناس، وآل مجموعة من الناس يوجد فيها الطيب والخبيث، غايҶة مҶا        
في األمر أن نسبة اإلجرام تختلف من ساللة إلҶى أخҶرى تبعҶًا للظҶروف المختلفҶة                  

  . )٣(التي تعيش فيها وتلح عليها
ر؛ ألن  رأي األخي ى ال ذهب الباحث إل رة من وي ة آبي ضم مجموع ساللة ت ال

صادية،               ة، أو اقت الناس، وآل مجموعة تخضع لظروف معينة، سواء آانت طبيعي
اللة ذات   ى س ي إل ذي ينتم شاب ال د، فال صالح والفاس ا ال شأ فيه ة، فين أو ثقافي
خصائص عضوية ونفسية، وخضعت لظروف معينة، ال يعني بالتأآيد أن يخضع       

خضع هو لظروف خاصة تجعل منه فردًا صالحًا         لخصائص تلك الساللة، فربما ي    
  . في المجتمع، وربما العكس، يخضع لظروف تجعله فردًا فاسدًا في المجتمع

:א )٣(
صاحب  ه، وي ى وفات ده حت ذ مول ة من و مختلف سان بمراحل نم يمر عمر اإلن

  : مراحل النمو نوعان من التطور
ًا ما بين سن الطفولҶة       تطور داخلي في تكوين الفرد، ويبدو واضح       :أولهما

حتى سن البلوغ، ومن سҶن البلҶوغ حتҶى سҶن الخامҶسة والعҶشرين؛ حيҶث يظهҶر               
تҶҶҶأثير التكҶҶҶوين العҶҶҶضوي والهرمونҶҶҶات علҶҶҶى نمҶҶҶو الҶҶҶدوافع الفطريҶҶҶة؛ وخاصҶҶҶة    
الجنҶҶسية، وبعҶҶد سҶҶن الخامҶҶسة والعҶҶشرين ال تظهҶҶر تغيҶҶرات داخليҶҶة إال فҶҶي سҶҶن    

والعقلҶҶي للفҶҶرد، وبالتҶҶالي الҶҶشيخوخة؛ حيҶҶث يҶҶضعف البنҶҶاء الجҶҶسمي، والنفҶҶسي، 
  .تقل القوة البدنية

                                              
: والҶҶҶشاذلي، فتҶҶҶوح. ١٥٣علҶҶҶم اإلجҶҶҶرام وعلҶҶҶم العقҶҶҶاب، ص : القهҶҶҶوجي، علҶҶҶي عبҶҶҶدالقادر)   ١(

  . ١٧٥دراسات في علم اإلجرام وعلم العقاب، ص
  .١١٦علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)    ٢(
  . ٩٥صمبادئ علم اإلجرام والعقاب، : عبدالستار، فوزية)   ٣(



  -٤٤-

 تطور خҶارجي فҶي البيئҶة المحيطҶة التҶي يعҶيش فيهҶا اإلنҶسان فҶي                    :ثانيهما
فترات حياته المختلفة، ففي الفتҶرة مҶا بҶين أربعҶة عҶشر عامҶًا إلҶى سҶن الثالثҶين                      

يكون طالب فҶي مرحلҶة      : عامًا يحدث تغير آبير للفرد خالل آل عام تقريبًا؛ فمثالً         
ينҶة، ثҶم ينتقҶل إلҶى مرحلҶҶة أخҶرى، ثҶم بعҶد ذلҶҶك ينتقҶل إلҶى الوظيفҶة، أو يكҶҶون           مع

عامل عادي يصبح عامًال متخصصًا، وهكذا، حتى يصل إلى سن الثالثين، تكҶون             
قد حدثت تغيرات آبيرة في البيئة المحيطҶة بҶه، ويكҶون قҶد واجҶه ظҶروف الحيҶاة                    

  . وأعباءها؛ من زواج، ومسؤوليات مادية واجتماعية
ا التطور بنوعيه ينعكس تأثيره على سلوك اإلنسان، وعلى الظҶاهرة            وهذ
  . )١(اإلجرامية

  : وقد قسم الباحثون مراحل العمر إلى أربعة أقسام؛ وهي
مرحلҶҶҶҶҶة الطفولҶҶҶҶҶة، ومرحلҶҶҶҶҶة المراهقҶҶҶҶҶة، ومرحلҶҶҶҶҶة النҶҶҶҶҶضج، ومرحلҶҶҶҶҶة   

  . )٢(الشيخوخة
ونظҶҶرًا ألن مرحلҶҶة الҶҶشباب تتوسҶҶط مرحلتҶҶي المراهقҶҶة والنҶҶضج، فҶҶسوف   

اول الباحث هاتين المرحلتين بشيء من اإليضاح؛ لبيان أثر هاتين المرحلتين           يتن
  . على الظاهرة اإلجرامية

ففҶҶي مرحلҶҶة المراهقҶҶة الواقعҶҶة بҶҶين سҶҶن الثانيҶҶة عҶҶشر والثامنҶҶة عҶҶشر          
 يبدأ إجرام الحدث في الظهور بصورة بسيطة، ثҶم يҶزداد حجمҶًا مҶع تقҶدم                  )٣(عامًا

ى الفҶرد بحالҶة بدائيҶة ولҶم يҶصقلها التهҶذيب،       عمر الحدث؛ حيث تكون األنانية لد 
ويكون الذآاء ومعيار تقدير األمور أولين، وتكون السيطرة على النفس ضعيفة،           
فيقع الحدث في تلك الفترة ضҶحية أهوائҶه ونزواتҶه الشخҶصية التҶي تدفعҶه إليهҶا                   
أوهҶام وخيҶҶاالت معينҶة، فيترتҶҶب علҶҶى ذلҶك أفعҶҶال عنҶҶف ضҶد أي عҶҶائق اجتمҶҶاعي     

؛ فيلجҶҶأ إلҶҶى الҶҶضرب والعҶҶراك، وقҶҶد يلجҶҶأ إلҶҶى الҶҶسرقة لتلبيҶҶة حاجاتҶҶه يقҶف حيالҶҶه 
المادية، وقد يلجأ إلى الجرائم ضد اآلداب نتيجة تأثير النمҶو الجنҶسي لҶدى الفҶرد                 

  . )٤(في تلك المرحلة من عمر الشاب
  : أما مرحلة النضج فقد قسمها علماء اإلجرام إلى مرحلتين؛ وهما

                                              
، والҶشاذلي،   ١٠٤-١٠٣الҶسلوك اإلجرامҶي والتفҶسير اإلسҶالمي، ص        : منصور، عبدالمجيҶد  )   ١(

  . ٢٠٣دراسات في علم اإلجرام، ص: فتوح
: والҶشاذلي، فتҶوح   . ١٠٦-١٠٥مبادئ علم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص        : عبدالستار، فوزية )   ٢(

  .  ٢١٣دراسات في علم اإلجرام، ص
  .  ٢١٥اسات في علم اإلجرام، صدر: الشاذلي، فتوح)   ٣(
الҶҶسلوك : ومنҶҶصور، عبدالمجيҶҶد سҶҶيد  . ١٢٢علҶҶم تفҶҶسير اإلجҶҶرام، ص  : بهنҶҶام، رمҶҶسيس )   ٤(

  . ١٠٤اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص



  -٤٥-

تي تمتد مҶن سҶن الثانيҶة عҶشر إلҶى سҶن              وهي ال : مرحلة النضوج المبكر    . أ
، )٢(، ويҶҶرى الҶҶبعض أنهҶҶا تمتҶҶد إلҶҶى سҶҶن الثالثҶҶين )١(الخامҶҶسة والعҶҶشرين

وهҶҶي أخطҶҶـر مراحҶҶل العمҶҶر؛ إذ يرتفҶҶع فيهҶҶا اإلجҶҶرام بҶҶشكل ملحҶҶوظ؛ إذ      
؛ )٣(أثبتت اإلحصاءات على أنها تҶستأثر تلҶك الفتҶرة بثلҶث اإلجҶرام تقريبҶاً       

الفظيعҶة، وآҶذلك جҶرائم الҶسرقات        حيث يغلب في هذه السن جҶرائم القتҶل          
الكبيرة، وبصفة عامة جرائم تنمҶو وتختمҶر فكرتهҶا فҶي حالҶة مҶن الحقҶد                  

  .)٤(واإليذاء المتقن
وهҶҶي الفتҶҶرة التҶҶي تمتҶҶد مҶҶن سҶҶن الخامҶҶسة     : مرحلҶҶة النҶҶضوج الحقيقҶҶي   . ب

والعشرين أو الثالثين إلى سҶن الخمҶسين عامҶًا، وهҶي فتҶرة التعقҶل التҶي                  
ن الفҶҶرد فҶҶي هҶҶذه المرحلҶҶة تبҶҶدأ حياتҶҶه فҶҶي    تخҶҶف فيهҶҶا حҶҶدة اإلجҶҶرام؛ أل  

االسҶҶتقرار؛ فيتحҶҶدد العمҶҶل الҶҶذي يمارسҶҶه، ويبҶҶدأ بتكҶҶوين أسҶҶرة، ويҶҶشعر   
الفرد فيها بالمسؤولية وتزداد مطالب حياته، وقد تعجز موارده الخاصҶة           
مҶҶن المҶҶصادر الҶҶشريفة عҶҶن  الوفҶҶاء بهҶҶا؛ فيلجҶҶأ إلҶҶى الҶҶسرقة، وخيانҶҶة        

وفҶҶي نهايҶҶة هҶҶذا الҶҶسن قҶҶد تҶҶضعف  األمانҶҶة، والنҶҶصب، وجҶҶرائم الرشҶҶوة، 
القҶҶوة البدنيҶҶة فيلجҶҶأ لتҶҶسوية منازعҶҶات بجҶҶرائم االعتҶҶداء علҶҶى الҶҶشرف       

  . )٥(القذف، والسب، وغير ذلك: واالعتبار؛ مثل
لҶيس المقҶصود مҶن أن وجҶود الفҶرد فҶي سҶن               : "ويرى رمسيس بهنام أنه   

ها مҶن  معين يترتب عليه حتمًا  ارتكابه جرائم معينة، فالمراهقة رغҶم مҶا يҶصاحب            
أطوار ال تفضي وحدها وبمفردها إلى الجريمة، ومن ثم يتعين القول بأن مراحل             
السن المختلفة ليست إال من العوامل الموقظة الستعداد إجرامي آҶامن أصҶًال فҶي               
تكوين الفرد، وتقتصر هي على تنبيه وإحداث مفعوله على نحو يختلف بين سن             

  . )٦("ترتكبوآخر اختالفًا يبدو في نوع الجرائم التي 
يجب أن يفرق بين الجريمة بوصҶفها       : "بينما يرى عبدالمجيد منصور أنه    

  . عارضًا من عوارض المراهقة، وبين اعتبارها داللة على ميل إجرامي معين
فالجريمҶҶҶة بوصҶҶҶفها عارضҶҶҶًا مҶҶҶن عҶҶҶوارض المراهقҶҶҶة تبҶҶҶدو مҶҶҶن عوامҶҶҶل  

 ҶҶك مҶҶد ذلҶҶي بعҶҶا؛ لتختفҶҶى ارتكابهҶҶرد إلҶҶدفع الفҶҶد تҶҶي قҶҶصادفة التҶҶد المҶҶه، فقҶҶن حيات
تҶҶسوق الظҶҶروف الفҶҶرد ألن يرتكҶҶب الجريمҶҶة مҶҶدفوعًا بعوامҶҶل نفҶҶسية أو عҶҶضوية 

                                              
  .  ٢١٩دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)   ١(
  .  ١٦٣علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: القهوجي، علي عبدالقادر)   ٢(
  .  ١٦٣علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: القهوجي، علي عبدالقادر)   ٣(
  . ١٢٢علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٤(
  . ٢٢٠دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)   ٥(
  .  ١٢٣علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٦(



  -٤٦-

معينة، تساعدها ظروف بيئيҶة أخҶرى ال تتكҶرر بعҶد ذلҶك، فهنҶا الجريمҶة ال داللҶة                     
لها من حيث هي نتائج لتكوين إجرامي داخلي، أما الجريمة بوصفها مظهرًا مҶن        

ك إذا ما صҶاحبت الҶشخص فҶي مراحҶل     مظاهر التكوين اإلجرامي، فهي تكون آذل    
حياتҶҶҶه التاليҶҶҶة؛ وخاصҶҶҶة بعҶҶҶد المراهقҶҶҶة، ولҶҶҶذا يتعҶҶҶين دراسҶҶҶة جميҶҶҶع العوامҶҶҶل       
والظҶҶҶروف الداخليҶҶҶة والخارجيҶҶҶة للفҶҶҶرد بҶҶҶين الجريمҶҶҶة، باعتبارهҶҶҶا عارضҶҶҶًا مҶҶҶن  
عҶҶوارض التطҶҶور الҶҶداخلي، أو باعتبارهҶҶا مظهҶҶرًا لتكҶҶوين إجرامҶҶي معҶҶين؛ حتҶҶى     

  . )١("للوقاية منهايتسنى اتخاذ التدابير الالزمة 
ه؛    سوقه ظروف ذي ت شاب المراهق ال اني؛ فال رأي الث ع ال ذهب الباحث م وي

ة  واء الداخلي ضوية"س سية، أو الع ة "النف ة "، أو الخارجي ة واالجتماعي البيئي
ة             " واالقتصادية ك، فهي ليست دالل د ذل ه بع ا، ال تتكرر من ألن يرتكب جريمـة م

ي آ     تعداد إجرام ه اس ون لدي ى أن يك ه     عل رر من ذي تتك ا ال ه، أم ًال في امن أص
ا يمكن                     ه األخرى، فهن ه في مراحل حيات ستمر مع الجريمة بعد سن المراهقة، وت
ك                     داخلي، فيتخذ مع ذل ه ال القول بأن لديه استعدادًا إجراميًا آامنًا أصًال في تكوين
ق            ى طري ود إل ى يع ة؛ حت ن الجريم ه م ه ووقايت ة لمنع دابير الالزم شاب الت ال

  . والرشادالصالح 
א )٤( א :א

هناك عالقة وثيقة بҶين المҶسكرات والمخҶدرات مҶن ناحيҶة، وبҶين اإلجҶرام                 
مҶҶن ناحيҶҶة أخҶҶرى؛ إذ إن تعҶҶاطي المҶҶسكرات والمخҶҶدرات يعҶҶد فҶҶي ذاتҶҶه جريمҶҶة        
يعاقҶҶҶب عليهҶҶҶا الҶҶҶشارع األعلҶҶҶى، ثҶҶҶم القҶҶҶانون الوضҶҶҶعي، واإلدمҶҶҶان عليهҶҶҶا يҶҶҶدفع   

  . )٢(الشخص إلى ارتكاب جرائم عديدة
وشرب الخمر وإدمان المخدرات له تأثير آبير على من يتناولهҶا أو يҶدمن        

  . )٣(عليها، وهذا التأثير قد يكون مباشرًا، وقد يكون غير مباشر
  : التأثير المباشر  . أ

للخمر والمخدر تأثير عميҶق علҶى شخҶصية متناولهҶا؛ فҶالخمر تҶؤثر علҶى                 
 لديҶҶه؛ فҶҶال يҶҶستطيع آҶҶبح  ذآҶҶاء وإدراك مҶҶن يحتҶҶسيها، وتحҶҶرك الҶҶدوافع الغريزيҶҶة 

جҶرائم  : جماحها، مما يجعله ينقاد لألفعҶال اإلجراميҶة، وأغلҶب جҶرائم الҶسكر هҶي               
: العنف، وجرائم االعتداء على العرض، وجҶرائم التҶشرد، وجҶرائم اإلهمҶال؛ مثҶل         

                                              
  .  ١٠٢ر اإلسالمي، ص السلوك اإلجرامي والتفسي: منصور، عبدالمجيد سيد)   ١(
  .  ٢٤٩دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)   ٢(
دراسҶات فҶي    : ، والҶشاذلي، فتҶوح    ١٤٧علم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص       : عبدالستار، فوزية )   ٣(

  .  ٢٥٠علم اإلجرام، ص



  -٤٧-

  .)١()حوادث السيارات، وجرائم الحريق(
علҶى المҶانع    فالخمر يساعد على انعقاد العزم، وتغليب الدافع إلى الجريمة          

منها، فكثير من المجرمين يتعاطى الخمر عن قصد قبل أن يرتكب جريمته؛ حتى             
تواتيҶҶҶه القҶҶҶدرة علҶҶҶى أن يعҶҶҶزم ويҶҶҶصمم عليهҶҶҶا، وتتҶҶҶوافر لديҶҶҶه الطمأنينҶҶҶة حҶҶҶال    

  . )٢(ارتكابها
ويختلҶҶҶف تҶҶҶأثير الخمҶҶҶر علҶҶҶى األفҶҶҶراد تبعҶҶҶًا الخҶҶҶتالف تكҶҶҶوينهم النفҶҶҶسي        

 مҶن يكҶون لҶديهم ميҶل أو اسҶتعداد            والعضوي، فتشكل الخمر خطҶورة آبيҶرة علҶى        
آҶҶل سҶҶيطرة علҶҶى   " ولҶҶو بكميҶҶة قليلҶҶة  "إجرامҶҶي؛ إذ يفقҶҶدون مҶҶع شҶҶرب الخمҶҶر     

  . )٣(الدوافع التي تحرك لديهم هذا الميل، فيندفعون بسهولة نحو ارتكاب الجريمة
أما عن المخدرات فإن تعاطيهҶا واإلدمҶان عليهҶا ضҶرر محҶض، وهҶي تعҶد                

  :، وهي على نوعين)٤(ةمن العوامل الدافعة إلى الجريم
نوع يحدث إثارة نفسية تتخذ صورة الغضب والنزعة إلى العنҶف، وآثيҶرًا               -  أ

: مҶҶا تҶҶؤدي إلҶҶى الجنҶҶون، أو إلҶҶى إجҶҶرام القتҶҶل، ومҶҶن قبيҶҶل هҶҶذه األنҶҶواع       
  . الكوآايين، والكلورال، والحشيش

نҶҶوع يҶҶسبب خمҶҶوًال عامҶҶًا، وهبوطҶҶًا فҶҶي الملكҶҶات الذهنيҶҶة، وحالҶҶة عҶҶدم            - ب
لنҶҶوع ال يهҶҶدد الوسҶҶط المحҶҶيط بأخطҶҶار مباشҶҶرة، إال أن    االآتҶҶراث، وهҶҶذا ا 
المҶروفين، والهيҶرويين، تولҶد لҶدى متعاطيهҶا إحҶساسًا            : أنواعًا منҶه؛ مثҶل    

بأن جسمه أسير للمخҶدر،فتبلغ بҶه حҶدة الحاجҶة إلҶى المخҶدر بعمҶل آҶل مҶا           
في وسعه للحصول على المبالغ المالية؛ لتأمين مبلغ شراء ذلҶك المخҶدر،             

، وفي الدراسة  التي     )٥(اقتراف جريمة قد تصل إلى القتل     ولو اقتضى ذلك    
، تبҶҶين أن للهҶҶرويين )٦(أجراهҶҶا مرآҶҶز أبحҶҶاث مكافحҶҶة الجريمҶҶة بالريҶҶاض  

% ٣٥مكانҶҶҶة بҶҶҶارزة بالمملكҶҶҶة، فحҶҶҶوالي ثلҶҶҶث مҶҶҶن سҶҶҶجناء المخҶҶҶدرات       
نҶҶزالء (مҶҶن فҶҶي المҶҶصحات   % ٥٣يفҶҶضلون تعҶҶاطي الهيҶҶرويين، آمҶҶا أن    

                                              
علҶҶم : ، والقهҶҶوجي، علҶҶي عبҶҶدالقادر٢٥١دراسҶҶات فҶҶي علҶҶم اإلجҶҶرام، ص: الҶҶشاذلي، فتҶҶوح)   ١(

  . ١٦٦جرام وعلم العقاب،ـ صاإل
  . ١٢٣علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٢(
علҶم اإلجҶرام وعلҶم      : ، وعبدالҶستار، فوزيҶة    ١٢٤علم تفҶسير اإلجҶرام، ص     : بهنام، رمسيس )   ٣(

  .  ٢٥١دراسات في علم اإلجرام، ص: ، والشاذلي، فتوح١٤٨العقاب، ص
  . ٢٥٥م، صدراسات في علم اإلجرا: الشاذلي، فتوح)   ٤(
  .  ١٢٥علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٥(
إدمان المخدرات فҶي أوسҶاط الҶشباب، ظҶاهرة إدمҶان المخҶدرات              : المرزوقي، حمد وآخرون  )   ٦(

مرآҶز أبحҶاث مكافحҶة الجريمҶة، الطبعҶة األولҶى،            : الريҶاض (في المجتمع العربي الҶسعودي،      
  .  ١٤٣، ص)هـ١٤١٤



  -٤٨-

   Ҷضًا،     ) ةمستشفيات األمل الموجودة بالمملكҶرويين أيҶاطي الهيҶضلون تعҶيف
  %).٤٩(أما الحشيش فكانت نسبته في أوساط السجناء 



  -٤٩-

  : التأثير غير المباشر . ب
للخمور والمخدرات تأثير غير مباشر علҶى مҶن يتناولهҶا أو يҶدمن عليهҶا،                

  : ويتضح ذلك التأثير فيما يلي
١ -             Ҷبعض األمҶراض يؤدي اإلدمان على تناول هذه المواد إلى إصابة المدمن ب

الҶҶҶصحية، والنفҶҶҶسية، والعقليҶҶҶة، وهҶҶҶذه األمҶҶҶراض قҶҶҶد تҶҶҶؤثر علҶҶҶى سҶҶҶلوك 
الҶҶشخص المҶҶصاب بهҶҶا، وبالتҶҶالي قҶҶد تكҶҶون عҶҶامًال مҶҶن العوامҶҶل المؤديҶҶة     

  .للسلوك اإلجرامي
اإلدمان على تناول هذه المواد يؤثر على الناحية االجتماعية واالقتصادية           - ٢

تاجҶҶه آمҶҶًا وآيفҶҶًا،  للفҶҶرد؛ ألن المҶҶدمن تقҶҶل قدرتҶҶه علҶҶى العمҶҶل، فيҶҶسوء إن   
فينفصل من عمله، آما أنه ينفق المال الكثير في سبيل الحصول على تلك             
المҶҶواد، وتلҶҶح عليҶҶه مطالҶҶب الحيҶҶاة، ممҶҶا يجعلҶҶه فҶҶي ظҶҶروف ماليҶҶة سҶҶيئة؛ 
فينҶҶҶدفع فҶҶҶي سҶҶҶبيل إشҶҶҶباعها إلҶҶҶى ارتكҶҶҶاب جريمҶҶҶة؛ تحقيقҶҶҶًا لكҶҶҶسب غيҶҶҶر   

  .  مشروع
٣ -     ҶҶة شҶҶى ذريҶҶؤثر علҶҶواد يҶҶذه المҶҶاول هҶҶى تنҶҶان علҶҶواحي  اإلدمҶҶي النҶҶاربها ف

  : التالية
ثبت علميًا أن اإلدمان على الخمور يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكحول فҶي               - أ 

الҶҶدم، وتعتبҶҶر هҶҶذه الحالҶҶة خصيҶҶصة بيولوجيҶҶة تنتقҶҶل مҶҶن األصҶҶول إلҶҶى   
الفҶҶروع عҶҶن طريҶҶق الوراثҶҶة؛ فينҶҶشأ األبنҶҶاء ولҶҶديهم ميҶҶل نحҶҶو شҶҶرب        

  .الخمر
الҶة سҶكر وقҶت االتҶصال        ثبت علميًا بأن وجود األبوين أو أحدهما فҶي ح           -ب 

الجنسي المنتج للحمل، يؤدي إلى إصابة الجنين بتشوهات خلقيҶة؛ مҶن             
حيҶҶҶث اإلمكانҶҶҶات البدنيҶҶҶة، والعقليҶҶҶة، والنفҶҶҶسية، وهҶҶҶذا الҶҶҶضعف فҶҶҶي        
اإلمكانҶҶات البدنيҶҶة والنفҶҶسية والعقليҶҶة يҶҶدفع ذلҶҶك االبҶҶن إلҶҶى اإلجҶҶرام أو    

  . االنتحار
عانون من ظروف عائلية    إن أبناء المدمنين على الخمور والمخدرات، ي        - ج 

سيئة؛ فҶال يجҶدون رعايҶة أسҶرية، وال يجҶدون توجيهҶًا تربويҶًا صҶالحًا،                  
ويعيشون في حالة اقتҶصادية سҶيئة، ممҶا ينҶشأ فҶيهم نزعҶة االسҶتهتار،            
وعҶҶدم المبҶҶاالة، وقҶҶد يبحثҶҶون عҶҶن الرعايҶҶة والتوجيҶҶه وتلبيҶҶة رغبҶҶاتهم    

االنحҶҶҶراف خҶҶҶارج األسҶҶҶرة، فتҶҶҶتلقفهم األيҶҶҶدي الخبيثҶҶҶة، وتҶҶҶدفعهم نحҶҶҶو   



  -٥٠-

  .)١(وطريق الجريمة وهم ال يشعرون
ل  ن العوام درات م ان المخ ر وإدم رب الخم ث أن ش ضح للباح ذلك يت وب
اطي             الدافعة للجريمة، وضررها يؤثر سلبيًا على المجتمع بأآمله؛ سواء آان المتع
ون                         ه، فينحرف ى أبنائ ك عل ؤثر ذل ان رب أسرة، في ه، أو آ ة حيات لها شابًا في بداي

  . ة ولو لم يتعاطوا تلك الموادنحو الجريم
bîãbq@ZòîÈîjİÛa@ÝßaìÈÛa@Z@ @

ة   ل الطبيعي صد بالعوام ة       : يق سود منطق ي ت ة الت روف الجغرافي ة  الظ آاف
  . )٢(المناخ، وطبيعة التربة، وطبيعة المكان: معينة، ومن هذه الظروف

تج              أثيرًا ين رد ت سية للف وتؤثر العوامل الطبيعية على الوظائف العضوية والنف
  . )٣(عنه تغيير السلوك الفردي

ًال     ة خل صبي ضعيف المقاوم ازه الع رد جه دى ف اخ ل ب المن دث تقل د يح فق
طارئًا في وظائف جسمه العضوية والعصبية، فينتج عنه تصرفات شاذة قد تصل             

  . )٤(إلى حد الجريمة
ي      تحكم ف ا ت ة؛ ألن آثاره ل الطبيعي أثر بالعوام ضًا يت اعي أي سلوك الجم وال

اء الث راف       البن د، واألع ادات، والتقالي صادي، والع ضاري، واالقت افي، والح ق
  . )٥(الخاصة بالتكوين االجتماعي للمجتمع

و      ى النح ة عل اهرة اإلجرامي ى الظ ل عل ذه العوام ر ه يتناول الباحث أث وس
  : اآلتي
א )١( א א :א

 صҶҶҶҶҶلة المنҶҶҶҶҶاخ بҶҶҶҶҶاإلجرام أمҶҶҶҶҶر أيدتҶҶҶҶҶه دراسҶҶҶҶҶات البҶҶҶҶҶاحثين، وشҶҶҶҶҶواهد     
، ومن الظواهر المناخية المهمҶة التҶي تزيҶد مҶن معҶدالت الجريمҶة                )٦(اإلحصاءات

  : هي
رودة  -أ رارة والب ة الح ة -ب.        درج ة الرطوب رعة -ج.       درج  س
  .الرياح

  : درجة الحرارة والبرودة -أ 
                                              

دراسҶات فҶي   : والҶشاذلي، فتҶوح  . ١٤٩ علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص    :عبدالستار، فوزية )   ١(
  . ١٦٦علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: والقهوجي، علي عبدالقادر. ٢٥٢علم اإلجرام، ص

  .  ٢٦٦دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)   ٢(
  .  ٩٥السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبدالمجيد سيد)   ٣(
  .  ١٣١علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٤(
  . ٩٥السلوك اإلجرامي والتفسير االسالمي، ص: منصور، عبدالمجيد سيد)   ٥(
   ١٣١علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٦(



  -٥١-

يؤثر ارتفاع درجة الحرارة على الجهاز العصبي للفرد؛ فيصبح أقҶل قҶدرة             
  . )١(تفه األسباب، وتقل سيطرته على نفسهعلى المقاومة، ويثور أل

وغالبًا مҶا يكҶون ارتفҶاع درجҶة الحҶرارة فҶي الҶصيف، يҶصحبه ذلҶك زيҶادة                     
عҶҶدد سҶҶاعات النهҶҶار، وقلҶҶة عҶҶدد سҶҶاعات الليҶҶل، وآثيҶҶرًا مҶҶن النҶҶاس يهҶҶرع إلҶҶى      
األماآن العامة المفتوحة والمتنزهات، ويكثر االحتكاك بين األفراد؛ فتزداد جرائم          

ى األشخاص، واالغتҶصاب الجنҶسي، آمҶا تكثҶر أيҶضًا جҶرائم اإلهمҶال                االعتداء عل 
  .)٢(التي تحتاج من الفرد قدرًا من السيطرة والتحكم، ومزيدًا من االنتباه

أما ارتفҶاع درجҶة البҶرودة، فيكҶون الفҶرد فيهҶا منҶصرفًا إلҶى إمҶداد الجҶسم                     
         ҶҶنفس، وقلҶҶى الҶҶسيطرة علҶҶارد الҶҶو البҶҶي الجҶҶب فҶҶصه، ويغلҶҶذي ينقҶҶدفء الҶҶة بال

  . )٣(االنفعال
وغالبًا ما يكون ارتفاع درجة البرودة في الشتاء، يصحبه زيҶادة فҶي عҶدد        
سҶҶاعات الليҶҶل، وقҶҶصر فҶҶي سҶҶاعات النهҶҶار؛ لҶҶذلك تҶҶزداد جҶҶرائم االعتҶҶداء علҶҶى         

  .)٤(األموال في الشتاء عنه في الصيف
  : ارتفاع درجة الرطوبة  -ب 

ول،  رد بخم ي الجو إصابة الف ة ف اع درجة الرطوب ي يصحب ارتف طء ف وب
ذر،    ال والح رائم اإلهم ر ج ة، فتكث ؤثرات الخارجي تجابة للم طء االس ة، وب الحرآ

  . )٥(بينما تقل جرائم االعتداء على األشخاص واألموال والجرائم الجنسية
  : زيادة سرعة الرياح  -ج  

تҶҶزداد فاعليҶҶة الغريҶҶزة الجنҶҶسية وتثҶҶار بزيҶҶادة سҶҶرعة الريҶҶاح، ممҶҶا يҶҶدفع    
اقة الجنسية بطريقة غير مҶشروعة؛ فتكثҶر عندئҶذ        الفرد إلى محاولة تصريف الط    

  . )٦(جرائم هتك العرض، والجرائم الجنسية عمومًا

א )٢( א א :א
تҶҶؤثر طبيعҶҶة التربҶҶة علҶҶى الحالҶҶة االقتҶҶصادية للدولҶҶة، فلҶҶو آانҶҶت التربҶҶة         

فҶҶي حالҶҶة خҶҶصبة صҶҶالحة للزراعҶҶة، فҶҶإن الحالҶҶة االقتҶҶصادية لتلҶҶك الدولҶҶة تكҶҶون    
جيҶҶدة، ويҶҶستطيع األفҶҶراد فҶҶي تلҶҶك الدولҶҶة تفريҶҶغ الطاقҶҶة الجҶҶسدية فҶҶي الحҶҶرث،       

                                              
  . ٩٧السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبدالمجيد سيد)    ١(
علҶم اإلجҶرام وعلҶم      : وعبدالҶستار، فوزيҶة   .  ١٣١فسير اإلجرام، ص  علم ت : بهنام، رمسيس )   ٢(

  . ١٥٨العقاب، ص
  .  ١٣٢-١٣١علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ٣(
  .  ١٥٩علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبدالستار، فوزية)   ٤(
  . ٩٧السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبدالمجيد)   ٥(
  .  ٩٨-٩٧السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: ، عبدالمجيدمنصور)   ٦(



  -٥٢-

  . والزراعة، وجني المحاصيل، وبيعها، وآسب الرزق بطريقة مشروعة
أما لو آانت التربة غير صالحة للزراعة، ولم يكن للدولة مورد اقتҶصادي             

 الҶسلوك اإلجرامҶي     آخر، فإن الحالة االقتصادية تكون سيئة، وبالتالي يҶؤثر علҶى          
  .)١(لألفراد في تلك الدولة

א )٣( א א :א
  : )٢(يظهر تأثير طبيعة المكان على الظاهرة اإلجرامية من خالل

  .  الطبيعة الجبلية للمكان-٢.             درجة آثافة السكان-١
  : درجة آثافة السكان -١

مҶҶدن، يҶҶصحبها ازدحҶҶام شҶҶديد، واحتكҶҶاك  إن آثҶҶرة الكثافҶҶة الҶҶسكانية فҶҶي ال 
  .األفراد بعضهم ببعض، فيساعد ذلك على انتشار الجريمة

وقلҶҶة الكثافҶҶة الҶҶسكانية فҶҶي الريҶҶف أو الباديҶҶة أيҶҶضًا، تҶҶؤثر علҶҶى الظҶҶاهرة    
اإلجراميҶҶة، فالظҶҶاهرة اإلجراميҶҶة موجҶҶودة فҶҶي المҶҶدن والقҶҶرى والباديҶҶة؛ ولكҶҶن        

            Ҷن الجҶدن عҶي المҶة فҶرائم المرتكبҶة،         تختلف الجҶرى والباديҶي القҶة فҶرائم المرتكب
ففҶҶي المҶҶدن تنتҶҶشر جҶҶرائم الҶҶسرقات، والتزويҶҶر، واالخҶҶتالس، والرشҶҶوة، بنҶҶسبة    
أآثر بكثير من نسبتها في القرى والبادية، تبعًا للظروف االقتصادية التҶي يعҶيش              
فيهҶҶا األفҶҶراد فҶҶي المҶҶدن؛ أمҶҶا فҶҶي القҶҶرى والباديҶҶة فتҶҶزداد جҶҶرائم الثҶҶأر، وإزهҶҶاق    

جҶرائم الحريҶҶق العمҶҶد، بنҶҶسبة أآثҶҶر ممҶҶا يقҶҶع فҶҶي المҶҶدن، ويرجҶҶع ذلҶҶك  األرواح، و
االختالف فҶي نҶسبة الجҶرائم بҶين المҶدن والقҶرى والباديҶة إلҶى اخҶتالف الظҶروف                    

  . )٣(المساعدة على ارتكاب الجرائم في آال المكانين
أمҶҶا الطبيعҶҶة الجبليҶҶة للمكҶҶان فإنهҶҶا تҶҶساعد علҶҶى ارتكҶҶاب الجҶҶرائم؛ وذلҶҶك      

جҶҶҶرمين بهҶҶҶا، وسҶҶҶهولة اختفҶҶҶائهم فҶҶҶي الكهҶҶҶوف والمغҶҶҶارات   لҶҶҶصعوبة تعقҶҶҶب الم
الجبلية، األمر الذي يҶشكل لهҶم سҶبل النجҶاة والفҶرار مҶن العدالҶة، بينمҶا الҶسهول                    
والوديҶҶҶان تقҶҶҶل فيهҶҶҶا نҶҶҶسبة ارتكҶҶҶاب الجҶҶҶرائم؛ لҶҶҶسهولة تعقҶҶҶب المجҶҶҶرمين فيهҶҶҶا، 

  .)٤(والقبض عليهم
م، تبعҶًا الخҶتالف     وقد يختلف اإلجرام في الدولة الواحدة من إقليم إلҶى إقلҶي           

العوامل الطبيعية بها، فتغلب جرائم العنف واالعتداء على األشخاص في األقҶاليم            
                                              

: وعبدالستار، فوزيҶة  . ٩٥السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص    : منصور، عبدالمجيد )   ١(
  . ١٥٦مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص

  .  ٩٦-٩٥السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبدالمجيد)   ٢(
  .  ٩٦السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: صور، عبدالمجيدمن)   ٣(
: وعبدالستار، فوزيҶة  . ٩٦السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص    : منصور، عبدالمجيد )   ٤(

  .  ١٥٦مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص



  -٥٣-

الحارة، بينما تغلب جرائم االعتداء على األموال فҶي األقҶاليم البҶاردة، وقҶد تҶزداد                 
وهكҶذا تبعҶًا   .. الجرائم في األقҶاليم الجبليҶة، بينمҶا تقҶل فҶي األقҶاليم الҶساحلية مҶثالً              

  . )١(العوامل الطبيعيةالختالف 
والمملكҶҶҶة العربيҶҶҶة الҶҶҶسعودية متراميҶҶҶة األطҶҶҶراف، تختلҶҶҶف فيهҶҶҶا العوامҶҶҶل 
الطبيعيҶҶة؛ ففيهҶҶا المҶҶدن الҶҶصحراوية، والمҶҶدن الجبليҶҶة، والمҶҶدن الҶҶساحلية، وهҶҶذه 

 تҶؤثر علҶى الҶسلوك الفҶردي، وبҶذلك فҶإن الҶشاب               -آما سبق وأن ذآرت   –العوامل  
ارة والجفاف، البد أن يراعى في تربيته       الذي نشأ بمنطقة صحراوية شديدة الحر     

بأن يذآر دائمًا باآليات القرآنية واألحاديҶث الҶشريفة التҶي تحҶث علҶى الحلҶم عنҶد                   
وهكҶذا،  .. الغضب، والتأني عند اتخاذ القرارات، واللين في التعامҶل مҶع اآلخҶرين            

فيراعى بذلك العوامҶل الطبيعيҶة فҶي دراسҶة شخҶصية الҶشباب بҶصفة عامҶة حتҶى                    
  .  تربية سليمة شاملة لجميع الجوانبنصل إلى
brÛbq@Zòí†b—nÓüa@ÝßaìÈÛaZ@ @

يتميز اقتصاد معظم الدول بالحرآҶة، وحرآҶة االقتҶصاد قҶد تكҶون تدريجيҶة                 
، ويҶҶҶؤثر ذلҶҶҶك التغيҶҶҶر علҶҶҶى أمҶҶҶن وأمҶҶҶان  )٢(بطيئҶҶҶة، وقҶҶҶد تكҶҶҶون فجائيҶҶҶة سҶҶҶريعة 

  .)٣(المجتمع
ة بين العوامҶل  وانعقد اإلجماع بين علماء اإلجرام على التسليم بوجود صل 

  .)٤(االقتصادية وبين اإلجرام
  : )٥(والعوامل االقتصادية تظهر بوضوح في حالتين؛ هما

  . التقلبات االقتصادية-ب.            التطور االقتصادي-أ
  :ويتطرق الباحث لكل منهما على النحو التالي

  : التطور االقتصادي-أ
النظҶҶام االقتҶҶصادي التغيҶҶر الҶҶذي يحҶҶدث فҶҶي  : "يقҶҶصد بҶҶالتطور االقتҶҶصادي 

للدولة، ويتميز بأن التغير يتم فيه ببطء حتى يصل االقتҶصاد إلҶى صҶورة مغҶايرة                 
  .)٦("لصورته األولى، وحينئذ يثبت ويستقر استقرارًا نسبيًا

تحҶول النظҶام مҶن االقتҶصاد الزراعҶي إلҶى            : ومن أمثلة التطور االقتҶصادي    

                                              
  .  ١٣٢علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)   ١(
  .٩٧علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: القهوجي، علي عبد القادر)   ٢(
  .١٠٧السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبد المجيد سيد)   ٣(
  .٢٨٠دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)  ٤(
  .١٠٩السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبد المجيد سيد)  ٥(
  .١٩٦جرام وعلم العقاب، صمبادئ علم اإل: عبد الستار، فوزية)  ٦(



  -٥٤-

  .ام اشتراآياالقتصاد الصناعي، وتحول النظام الرأسمالي إلى نظ
وسҶҶوف يقتҶҶصر الباحҶҶث علҶҶى عҶҶرض أثҶҶر تحҶҶول االقتҶҶصاد الزراعҶҶي إلҶҶى    

  :االقتصاد الصناعي على الظاهرة اإلجرامية بالنحو التالي
اهرة      ى الظ صناعي عل صاد ال ى االقت ي إل صاد الزراع ول االقت ر تح أث

  : اإلجرامية
  :يترتب على ذلك التحول عدة متغيرات يجملها الباحث فيما يلي

عات الҶҶصناعية تجتҶҶذب عҶҶددًا آبيҶҶرًا مҶҶن سҶҶكان الريҶҶف والباديҶҶة،    المҶҶشرو - ١
فيهجرون الزراعة والرعي، ويقدمون إلҶى المدينҶة لغҶرض زيҶادة الҶدخل،               
فيترتҶҶب علҶҶى ذلҶҶك اآتظҶҶاظ الҶҶسكان بالمدينҶҶة، وتكҶҶدس المҶҶساآن، وازدحҶҶام 
المواصالت، وذلҶك االزدحҶام ينҶتج عنҶه تعҶارض القҶيم والعҶادات، ونҶشوء                 

هҶر جҶرائم االعتҶداء علҶى األشҶخاص واألمҶوال، والجҶرائم              المنازعات، فتظ 
  .األخالقية

تظهҶҶر أهميҶҶة التبҶҶادل التجҶҶاري، سҶҶواء علҶҶى مҶҶستوى الدولҶҶة الواحҶҶدة، أو  - ٢
بҶҶҶين دول متعҶҶҶددة، لتҶҶҶصريف الҶҶҶسلع المنتجҶҶҶة، والحҶҶҶصول علҶҶҶى الҶҶҶسلع      

فҶҶالمنتج ال يҶҶستطيع أن يҶҶستهلك بمفҶҶرده آҶҶل     "الالزمҶҶة، لتكملҶҶة اإلنتҶҶاج،   
، وذلك التبҶادل يلҶزم      )١(" يمكنه أن يستغني عما ينتجه غيره      إنتاجه، آما ال  

تلك المشروعات بتعيين ممثلين لها، يقومون بعملية التبادل النقҶدي بينهҶا           
وبين عمالئها، ويقومون بتدوين ما يثبت قيمتها وشروطها، فتنشأ جرائم          
خيانҶة األمانҶҶة، واالختالسҶات، والتزويҶҶر، واسҶتعمال المحҶҶررات المҶҶزورة،    

 أن ذلҶك التبҶادل بҶين المنتجҶات ينҶشأ عنҶه المنافҶسة بҶين المҶشروعات                    آما
التجارية، وقد يترتب على ذلҶك قيҶام الҶبعض لتҶصريف منتجҶاتهم بارتكҶاب                

  .جرائم االحتيال والغش التجاري
ينتج عن التطور الصناعي إتاحة فرص العمل لكثير مҶن أفҶراد المجتمҶع،               - ٣

، ممҶҶا يҶҶؤدي إلҶҶى انخفҶҶاض وزيҶҶادة اإلنتҶҶاج، ووفҶҶرة فҶҶي الҶҶسلع المعروضҶҶة
أسҶҶҶعارها، وإتاحҶҶҶة الفرصҶҶҶة لكثيҶҶҶر مҶҶҶن األفҶҶҶراد القتنائهҶҶҶا، فيرتفҶҶҶع بҶҶҶذلك   
مҶҶستوى المعيҶҶشة لҶҶدى غالبيҶҶة أفҶҶراد المجتمҶҶع، وذلҶҶك االرتفҶҶاع يقلҶҶل مҶҶن    
جرائم السرقة، وخيانҶة األمانҶة، واالختالسҶات، ممҶا يҶساعد علҶى الحҶد أو                 

  .حاجات األساسية لألفرادتقليل حجم الظاهرة اإلجرامية؛ نظرًا إلشباع ال
ي    ببًا ف ردي، س دخل الف ادة ال شة، وزي ستوى المعي ون تحسن م د يك ن ق ولك

ل  رى؛ مث رائم أخ ور ج ة،  : ظه رائم األخالقي راض، والج ى األع داء عل االعت

                                              
  .٢١٩دراسات في علم اإلجرام، ص : الشاذلي، فتوح)   ١(



  -٥٥-

اتهم      ى حاج شقة الحصول عل نهم م ع ع اة، ويرف بل الحي اس س سر للن اء يي فالرخ
ادون       األساسية، مما يدفعهم إلى البحث عن سبل إ        زهم، فيرت شباع شهواتهم وغرائ

ي         درات الت سكرات والمخ اطي الم ى تع ؤون إل د يلج سلية، وق و والت اآن الله أم
ذلك            ع ب زه، فتق شهواته وغرائ ادًا ل ه منق ه، وتجعل ى إرادت تضعف سيطرة الفرد عل

  .)١(جرائم االعتداء، على األعراض والجرائم األخالقية
  : التقلبات االقتصادية-ب

تلҶҶҶك التغيҶҶҶرات التҶҶҶي تطҶҶҶرأ علҶҶҶى بعҶҶҶض   : "بҶҶҶات االقتҶҶҶصاديةيقҶҶҶصد بالتقل
الظواهر االقتصادية الجزئية، وتتميز عن التطҶور االقتҶصادي بأنҶه يҶتم بҶسرعة،               

  .)٢("وال يثبت طويًال، وإنما يكون عرضة للتغير بعد فترة وجيزة
حҶҶدوث ارتفҶҶاع أو انخفҶҶاض فҶҶي أسҶҶعار : ومҶҶن صҶҶور التقلبҶҶات االقتҶҶصادية

  .)٣(تقلبات في الدخول الفرديةبعض السلع، وحدوث 
ا في                   أثير آل منهم ان مدى ت وسوف يعرض الباحث لهاتين الصورتين؛ لبي

  .الظاهرة اإلجرامية
  :تقلبات األسعار وأثرها في الظاهرة اإلجرامية: أوًال

  : أثر ارتفاع األسعار في الجريمة-أ
  .رأثرًا مباشرًا، وأثرًا غير مباش: يحدث ارتفاع أسعار السلع أثرين

فاألثر المباشر يتمثل فҶي أن ذوي الҶدخل المحҶدود والمҶنخفض والفقҶراء،                
ال يҶҶستطيعون تҶҶوفير احتياجҶҶاتهم األساسҶҶية؛ فيلجҶҶؤون إلҶҶى توفيرهҶҶا بطҶҶرق غيҶҶر 

  .شرعية، فتظهر بذلك جرائم االعتداء على األموال واألشخاص
أمҶҶا األثҶҶر غيҶҶر المباشҶҶر يتمثҶҶل فҶҶي أن ارتفҶҶاع أسҶҶعار الҶҶسلع يترتҶҶب عليҶҶه   

ص في حجم الطلب عليها، مما يترتب عليه قلة ربҶح المنتجҶين لهҶا، فيعمҶدون                 نق
إلҶҶى قلҶҶة اإلنتҶҶاج، وقلҶҶة اإلنتҶҶاج تعنҶҶي االسҶҶتغناء عҶҶن بعҶҶض العمҶҶال، فيتعرضҶҶوا       

  .)٤(أغلب العمال والموظفين للبطالة
  .والبطالة لها آثارها المباشرة وغير المباشرة على الجريمة

ه الضرورية؛ نظرًا           فاألثر المباشر يتمثل في عجز ا      ـاع حاجات لفرد عن إشب

                                              
: ، الҶشاذلي، فتҶوح    ١٩٩-١٩٦مبادئ علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص         : عبد الستار، فوزية  )   ١(

الҶҶҶسلوك اإلجرامҶҶҶي : ، منҶҶҶصور، عبҶҶҶد المجيҶҶҶد٢٩٤-٢٨٨دراسҶҶҶات فҶҶҶي علҶҶҶم اإلجҶҶҶرام، ص 
اإلرهҶاب والҶشباب، رؤيҶة فҶي     : بس، محمҶد يҶسري  دع. ١١١-١١٠والتفسير اإلسالمي، ص  

، )م١٩٩٦جامعҶҶҶة اإلسҶҶҶكندرية، الكتҶҶҶاب العاشҶҶҶر،   : اإلسҶҶҶكندرية(إنثروبولوجيҶҶҶا الجريمҶҶҶة،  
  .٨٩-٨٧ص

  .٢٠٠مبادئ علم اإلجرام والعقاب، ص: عبد الستار، فوزية)   ٢(
ادئ مبҶ : ، عبҶد الҶستار، فوزيҶة     ٣٠٢–٢٩٦دراسҶات فҶي علҶم اإلجҶرام، ص        : الشاذلي، فتҶوح  )  ٣(

  .٣٠٢-٢٠٠علم اإلجرام وعلم العقاب، ص
  .٢٠١مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية)   ٤(



  -٥٦-

  .النقطـاع مورد رزقه؛ فيلجأ إلى سلوك طريق الجريمة لتوفير تلك الحاجات
أما األثر غير المباشر فإنه يتمثل في أسرة ذلك العاطل عن العمل، فعجزه             
عن اإلنفاق، وتوفير المال والحاجҶات األساسҶية ألسҶرته، قҶد يҶؤدي إلҶى انفҶصال                  

  .جها، فيتشرد بذلك األوالد، والتشرد يولد االنحرافالزوجة عن زو
وقد يدفع أفراد تلك األسرة إلҶى البحҶث عҶن المҶال بطҶرق غيҶر مҶشروعة،                   
فيلجؤا األبنҶاء إلҶى جҶرائم الҶسرقة والتҶشرد، وربمҶا تحҶاول الزوجҶة تҶوفير سҶبل                     

  . )١(العيش لها وألبنائها عن طريق ارتكاب جرائم الدعارة
سҶة التҶي أجريҶت بمرآҶز أبحҶاث مكافحҶة الجريمҶة              وقد أظهرت نتҶائج الدرا    

البطالҶҶҶҶة وأثرهҶҶҶҶا علҶҶҶҶى معҶҶҶҶدالت   "بҶҶҶҶوزارة الداخليҶҶҶҶة بالمملكҶҶҶҶة تحҶҶҶҶت عنҶҶҶҶوان   
  :ما يلي )٢("الجريمة
 -  ه١٤١٠(ارتفҶҶҶҶاع الجҶҶҶҶرائم بҶҶҶҶين العҶҶҶҶاطلين الҶҶҶҶسعوديين خҶҶҶҶالل الفتҶҶҶҶرة   - ١

، وبمعҶҶҶҶدل نمҶҶҶҶو سҶҶҶҶنوي متوسҶҶҶҶط بلҶҶҶҶغ     % ٣١٩٫٥٣بنҶҶҶҶسبة (  ه١٤١٦
١٥٫٤٢.%  

تقريبҶًا مҶن مجمҶوع العҶاطلين        % ٣٤لسعوديون ما نسبته    يمثل العاطلون ا   - ٢
 -  ه١٤١٠(والعҶҶҶاملين الҶҶҶسعوديين مҶҶҶن مرتكبҶҶҶي الجҶҶҶرائم خҶҶҶالل الفتҶҶҶرة     

، وما يقرب من ربع مرتكبҶي الجҶرائم العҶاطلين مҶن الҶسعوديين               (  ه١٤١٦
وغيҶҶر الҶҶسعوديين عҶҶن نفҶҶس الفتҶҶرة ممҶҶا يؤآҶҶد علҶҶى العالقҶҶة بҶҶين البطالҶҶة   

  . والجريمة
 أنҶҶҶه بҶҶҶافتراض ثبҶҶҶات الظҶҶҶروف الحاليҶҶҶة، وأن معҶҶҶدالت   أظهҶҶҶرت الدراسҶҶҶة - ٣

الجريمة بين العاطلين ستستمر في الزيادة، حيث إنه من المتوقع أن تزيد            
  . ه١٤١٦، مقارنة بعام  ه١٤٢٥في عام % ١٣٦بنسبة 

، )٣()عينة الدراسة (من مفردات العينة    % ٨٤أظهرت الدراسة أن حوالي      - ٤
هم نحҶو الجريمҶة، معظمهҶم مҶن       يعتبرون أن البطالة هي السبب في جنҶوح       

المتҶҶҶسربين مҶҶҶن مراحҶҶҶل التعلҶҶҶيم العҶҶҶام؛ وبҶҶҶصفة خاصҶҶҶة االبتدائيҶҶҶة، ثҶҶҶم      
  .المتوسطة واألميين

                                              
  .٣١٤-٣١٢دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)  ١(
الريҶҶاض، مرآҶز  أبحҶاث مكافحҶҶة الجريمҶة بҶҶوزارة    (البطالҶة وأثرهҶا علҶҶى معҶدالت الجريمҶة     )   ٢(

  .١٠٩ – ١٠٥، ص)هـ١٤١٨رة الداخلية، الداخلية، مطبعة وزا
حجم العينة بألف حالة من مرتكبي " البطالة وأثرها على معدالت الجريمة    "حددت الدراسة   )   ٣(

 المҶسجونين الرتكҶابهم الجҶرائم األخالقيҶة، والمҶسكرات،      ،الجرائم العҶاطلين المحكҶوم علҶيهم      
ض، جҶҶدة، مكҶҶة المكرمҶҶة،   الريҶҶا"والمخҶҶدرات، والҶҶسرقة، والمҶҶضاربة، فҶҶي المҶҶدن التاليҶҶة     

  ".المدينة المنورة، والدمام



  -٥٧-

اتضح من الدراسҶة أن غالبيҶة مرتكبҶي الجҶرائم العҶاطلين تترآҶز أعمҶارهم            - ٥
  .-وهي فئة الشباب-سنة، ٣٠ إلى أقل من ٢٠في الفئة من 

سنة القائمҶة أيҶضًا   ٣٠ أقل من  إلى٢٠تصدر من هم في المرحلة العمرية     - ٦
بالنҶҶسبة لكҶҶل جريمҶҶة نوعيҶҶة؛ حيҶҶث شҶҶغلوا األهميҶҶة النҶҶسبية األولҶҶى علҶҶى    

  .مستوى آل جريمة
وهذه الدراسة تؤآҶد علҶى األثҶر المباشҶر للبطالҶة؛ وخاصҶة علҶى الҶشباب،                  

  .وعالقتها بالجريمة
  : أثر انخفاض األسعار في الجريمة-ب

 الحҶҶҶصول علҶҶҶى حاجҶҶҶاتهم    يمكҶҶҶن انخفҶҶҶاض أسҶҶҶعار الҶҶҶسلع األفҶҶҶراد مҶҶҶن     
األساسية، آما أن انخفاض األسعار يزيد فҶي الطلҶب علҶى الҶسلع، وبالتҶالي يزيҶد                  
اإلنتاج، وزيادة اإلنتاج تحتاج إلى زيادة عدد العاملين والموظفين، وبҶذلك تخلҶق             
فرص وظيفية لعدد آبير مҶن أفҶراد المجتمҶع، وبالتҶالي يҶساعد ذلҶك علҶى تحҶسن                    

اد، فتقҶل بҶذلك جҶرائم االعتҶداء علҶى األمҶوال؛ ولكҶن         مستوى المعيҶشة لҶدى األفҶر      
تحسن مستوى المعيشة، وإشباع الحاجات األساسҶية والثانويҶة، قҶد يҶدفع بعҶض               
األفҶҶراد إلҶҶى البحҶҶث عҶҶن وسҶҶائل اللهҶҶو والترفيҶҶه إلشҶҶباع شҶҶهواتهم وغرائҶҶزهم،      
فتظهҶҶҶر بҶҶҶذلك جҶҶҶرائم االعتҶҶҶداء علҶҶҶى األعҶҶҶراض، والجҶҶҶرائم األخالقيҶҶҶة، وشҶҶҶرب   

  .)١(تعاطي المخدراتالمسكرات، و
  : تقلبات الدخول وأثرها في الظاهرة اإلجرامية: ثانيًا

  :  أثر انخفاض الدخل في الجريمة-أ
ات        باع الحاج ن إش اجزًا ع رد ع ل الف ردي يجع دخل الف اض ال إن انخف
سلع، أو    عار ال ستوى أس ي م ات ف اض ثب ك االنخف ل ذل و قاب يما ل ية؛ ال س األساس

اض ا عارها، فانخف اع أس وتر  ارتف سي، وت ع تحت ضغط نف رد يق ل الف دخل يجع ل
وفير        وال، في سبيل ت عصبي، فتظهر بذلك جرائم االعتداء على األشخاص واألم

  .تلك الحاجات
ى أن                  ى اضطرار الزوجة إل وقد يدفع انخفاض مستوى دخل رب األسرة إل
ارآين            ا، ت ى عملهم دخل، فينصرف الزوجان إل ادة ال تخرج إلى ميدان العمل لزي

اء وانحرافهم،              أبناء شرد األبن ى ت دعاة إل ك م هما دون رعاية وإشراف، فيكون ذل
  .فتظهر جرائم األحداث والشباب

  : أثر ارتفاع الدخل في الجريمة-ب
إن زيادة دخل الفرد فҶي ظҶل ثبҶات أسҶعار الҶسلع تمكҶن األفҶراد مҶن تҶوفير                      

              Ҷة، ولكҶصفة عامҶرائم بҶسبة الجҶا   حاجاتهم األساسية والثانوية، فتقل بذلك نҶن آم
سبق وأن ذآر أن تحسن مستوى المعيشة، ووجود الفائض مҶن المҶال، قҶد يҶدفع          

                                              
  .٢٠٢ – ٢٠١مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية)   ١(



  -٥٨-

بعҶҶҶض األفҶҶҶراد إلҶҶҶى اللجҶҶҶوء إلҶҶҶى أمҶҶҶاآن الترفيҶҶҶه واللهҶҶҶو؛ إلشҶҶҶباع غرائҶҶҶزهم         
وشهواتهم؛ فتظهر جرائم االعتداء على األعراض، والجҶرائم األخالقيҶة، وشҶرب     

 إرادتҶه؛ فيرتكҶب   المسكرات، وتعاطي المخدرات التي تضعف سҶيطرة الفҶرد علҶى       
  .)١(الجرائم األخرى

ة؛            ى الجريم رًا مباشرًا عل صادية أث وبذلك يتضح للباحث أن للعوامل االقت
  . وخاصة على الشباب

وين      تقرار، وتك سعى لالس ته، ي ن دراس اء م د االنته ة بع شاب؛ وخاص فال
ق           أسرة، ويرغب في تحقيق طموحاته بأقصر وقت، وأسهل الطرق، فالبد من خل

اتهم                 الفرص ال  م، إلشباع حاج وراد رزقه م م ؤمن له ا ي وظيفية للشباب، وتوفير م
  .األساسية والثانوية؛ حتى ال يسلكوا طريق الجريمة

bÈiaŠ@ZòîÏbÔrÛa@ÝßaìÈÛaZ@ @

مجموعҶҶҶҶة القҶҶҶҶيم، والعҶҶҶҶادات، والتقاليҶҶҶҶد، واألعҶҶҶҶراف،   : يقҶҶҶҶصد بالثقافҶҶҶҶة 
ها بوصҶҶفه والمعҶҶارف، والҶҶدين، والتكنولوجيҶҶا، التҶҶي يҶҶستطيع اإلنҶҶسان أن يكتҶҶسب 

  .)٢(عضوًا في المجتمع
  .)٣(وتشمل العوامل الثقافية دراسة التعليم، ووسائل اإلعالم المختلفة

ا                ان أثره وسوف يتطرق الباحث لكل عامل من هذه العوامل على حدة؛ لبي
  :على الظاهرة اإلجرامية على النحو التالي

:א:
 والكتابҶة؛ وإنمҶا تҶشمل تلҶك         ال يقصد بهҶا فقҶط تعلҶم القҶراءة         " تعليم"آلمة  

  .)٤(الكلمة تهذيب النفس؛ ببث القيم والتعاليم الدينية والخلقية واالجتماعية
فҶҶҶالتعليم يوسҶҶҶع العقҶҶҶل؛ وأمҶҶҶا التهҶҶҶذيب الخلقҶҶҶي فيҶҶҶصقل القلҶҶҶب ويكҶҶҶون       

  .)٥(الطبع
وقد تعددت الدراسات والبحوث لبيان أثر التعليم على الظاهرة اإلجراميҶة،   

                                              
: ، والҶشاذلي، فتҶوح  ٢٠٣-٢٠٢مبادئ علم اإلجرام وعلم العقҶاب، ص     : عبد الستار، فوزية  )   ١(

إلرهҶاب والҶشباب،    ا: ، ودعبس، محمد يҶسري    ٣٠٢-٣٠٠دراســـات في علم اإلجـــرام، ص    
  .٩٣-٩١ص

   .٩٤اإلرهاب والشباب، ص: دعبس، محمد يسري)    ٢(
: ، والҶҶشاذلي، فتҶҶوح ١٨١مبҶҶادئ علҶҶم اإلجҶҶرام وعلҶҶم العقҶҶاب، ص    : عبҶҶد الҶҶستار، فوزيҶҶة  )    ٣(

   .٣٦٩دراسات في علم اإلجرام، ص
   .١٨١مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية)    ٤(
   .١٤٢علم تفسير اإلجرام، ص: ، رمسيسبهنام)    ٥(
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  :النحو اآلتيواختلفت نتائجها على 
ذهҶҶҶب الҶҶҶرأي األول إلҶҶҶى وجҶҶҶود عالقҶҶҶة عكҶҶҶسية بҶҶҶين التعلҶҶҶيم والظҶҶҶاهرة      
اإلجراميҶҶة، فكلمҶҶا زادت نҶҶسبة التعلҶҶيم وعҶҶدد المتعلمҶҶين، آلمҶҶا انخفҶҶضت نҶҶسبة        

إن إنҶشاء  : "الجريمة وعҶدد المجҶرمين، وقҶد عبҶر أحҶد أنҶصار هҶذا الҶرأي بقولҶه               
  .)١("مدرسة يعني إغالق سجن

إلҶى أن العالقҶة بҶين التعلҶيم والظҶاهرة اإلجراميҶة             بينما ذهب الرأي الثҶاني      
عالقҶҶة طرديҶҶة، فكلمҶҶا زادت نҶҶسبة التعلҶҶيم وعҶҶدد المتعلمҶҶين، آلمҶҶا زادت نҶҶسبة        
الجريمҶҶة وعҶҶدد المجҶҶرمين؛ فҶҶالتعليم يҶҶزود الفҶҶرد بأفكҶҶار ومعҶҶارف تعينҶҶه علҶҶى         
ارتكҶҶاب الجҶҶرائم بأسҶҶاليب دقيقҶҶة، ووسҶҶائل حديثҶҶة، يҶҶصعب اآتҶҶشافها، وتعقҶҶب         

  .)٢(مرتكبها
أن التعلҶҶيم العҶҶادي لҶҶيس خطҶҶرًا بقҶҶدر التعلҶҶيم العҶҶالي الҶҶذي  : "ويҶҶرى بهنҶҶام

يҶҶشحن نفҶҶس الҶҶسفيه بالرغائҶҶب، ويجعلҶҶه مليئҶҶًا بميҶҶول ال يتҶҶورع عҶҶن إشҶҶباعها      
بҶҶҶسلوك طريҶҶҶق الجريمҶҶҶة سҶҶҶرًا، فيكҶҶҶون دور الثقافҶҶҶة فҶҶҶي توجيهҶҶҶه أنهҶҶҶا تنقҶҶҶل       

               Ҷشروعات بأسҶذه المҶذ هҶل تنفيҶاء، وتكفҶر   مشروعاته من العلن إلى الخفҶاليب أآث
  . )٣("إحكامًا، وأقل افتضاحًا

بينمҶҶا ذهҶҶب الҶҶرأي األخيҶҶر إلҶҶى أن التعلҶҶيم قҶҶد يكҶҶون مانعҶҶًا مҶҶن ارتكҶҶاب           
الجريمة، وقҶد يكҶون دافعҶًا إلҶى ارتكҶاب الجريمҶة، فيكҶون لҶه تҶأثير مҶزدوج علҶى                  

  : )٤(الظاهرة اإلجرامية، ويحقق التعليم أثره المانع من خالل النقاط التالية
م ذهҶҶن الҶҶشخص، ويجعلҶҶه أآثҶҶر دقҶҶة فҶҶي تҶҶصرفاته، مҶҶدرآًا        يفҶҶتح التعلҶҶي  - ١

لعواقҶҶب أفعالҶҶه، يعلҶҶم الحҶҶالل مҶҶن الحҶҶرام، فيكҶҶون التعلҶҶيم عاصҶҶمًا لҶҶه مҶҶن   
  . الزالت، مانعًا من ارتكاب المنكرات والمحرمات

التعلҶҶҶيم يهيҶҶҶئ للفҶҶҶرد مرآҶҶҶزًا اجتماعيҶҶҶًا الئقҶҶҶًا، فيهيҶҶҶئ لҶҶҶه فҶҶҶرص العمҶҶҶل       - ٢
  .حاجاته بالطرق المشروعةالمناسبة، فيستطيع أن يحقق مطالبه و

يقҶҶضي التعلҶҶيم علҶҶى األفكҶҶار الخاطئҶҶة، والخرافҶҶات الباطلҶҶة، الدافعҶҶة وراء    - ٣
الجريمҶҶة؛ سҶҶواء آمҶҶن بهҶҶا الجҶҶاني، أو المجنҶҶي عليҶҶه؛ آاعتقҶҶاد الجҶҶاني أن  

                                              
علم : ، بهنام، رمسيس١٨٢مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية)    ١(

   .١٤٤تفسير اإلجرام، ص
   .٣٧٣دراسات في علم اإلجرام، ص: الشاذلي، فتوح)   ٢(
  .١٤٣علم تفسير اإلجرام، ص: بهنام، رمسيس)    ٣(
مبҶادئ علҶم اإلجҶرام      : ، عبدالҶستار، فوزيҶة    ١٤٢علم تفҶسير اإلجҶرام، ص     : بهنام، رمسيس )    ٤(

، دعҶҶبس، ٣٧٢دراسҶҶات فҶҶي علҶҶم اإلجҶҶرام، ص: ، الҶҶشاذلي، فتҶҶوح١٨٣وعلҶҶم العقҶҶاب، ص
  .٩٧اإلرهاب والشباب، ص: محمد يسري
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ارتكاب جريمته قد يشفيه من مҶرض، أو يجعҶل تجارتҶه رائجҶة، أو آلمتҶه                 
  .نافذة

افҶات، فإنҶه يҶصبح مҶن الميҶسور علҶى       أما المجني عليه إذا آمن بتلҶك الخر      
الجҶҶҶاني أن يرتكҶҶҶب جريمتҶҶҶه مҶҶҶستغًال سҶҶҶذاجة المجنҶҶҶي عليҶҶҶه؛ آجҶҶҶرائم النҶҶҶصب،   

  . واالحتيال، والشعوذة
التعليم يستغرق من وقت الطالب، فيشغل نصف يومҶه فҶي المدرسҶة بعيҶدًا           - ٤

عن أسرته وعن رفقاء السوء، قريبًا من العلوم والمعرفة التҶي تحقҶق لҶه               
  . رقي الفكري، والسمو الذاتينوعًا من ال

أما من حيҶث التҶأثير الҶدافع للتعلҶيم، فإنҶه ال يتحقҶق إال إذا صҶادف التعلҶيم                     
شخصًا لҶه ميҶول إجراميҶة؛ إذ يҶزود التعلҶيم الفҶرد بمعلومҶات ومعҶارف قҶد تعينҶه                      
علҶҶҶى ارتكҶҶҶاب جرائمҶҶҶه بأسҶҶҶاليب فنيҶҶҶة دقيقҶҶҶة، ممҶҶҶا يҶҶҶصعب اآتҶҶҶشافها، وتعقҶҶҶب    

  . )١(مرتكبها
 التقҶدم العلمҶي علҶى اآتҶشاف األسҶلحة الذريҶة، والمفҶاعالت             آما قد يساعد  

  . النووية، وغيرها من األسلحة التي تفتك بالبشرية، وتزعزع أمنها واستقرارها
إن العلم آثيرًا ما يكون أشد خطرًا على المجتمع         : "وقد قال بهنام في ذلك    

وثقفҶҶت مҶҶن الجهҶҶل، وذلҶҶك إذا تلقҶҶاه الҶҶسفهاء وعҶҶديمو الخلҶҶق، فҶҶإذا أنҶҶت علمҶҶت    
صبيًا ذا ميل إلى الجريمة، وضعت بҶذلك سҶالحًا فتاآҶًا فҶي يҶد آفيلҶة باسҶتخدامه،                    
فلҶҶيس الҶҶشأن فҶҶي مكافحҶҶة الجريمҶҶة للتعلҶҶيم والتثقيҶҶف؛ بҶҶل إنهمҶҶا علҶҶى العكҶҶس        
يؤججҶҶان الميҶҶل اإلجرامҶҶي، ويزيҶҶدان مҶҶن خطҶҶره وشҶҶره؛ وإنمҶҶا الҶҶشأن فҶҶي ذلҶҶك      

  . )٢("للتهذيب أو التأديب الخلقي
 الҶرأي األخيҶر الҶذي يҶرى أن التعلҶيم لҶه تҶأثير مҶزدوج                  ويذهب الباحث مҶع   

على الظاهرة اإلجرامية، فقد يكون مانعًا من ارتكҶاب الجريمҶة، وقҶد يكҶون دافعҶًا                 
  . نحو الجريمة

وحتҶҶى يكҶҶون العلҶҶم مانعҶҶًا مҶҶن ارتكҶҶاب الجريمҶҶة، فالبҶҶد مҶҶن معرفҶҶة طҶҶالب    
  : العلم؛ وخاصة من هم في سن الشباب األمور التالية

 حҶث علҶى طلҶب العلҶم، وجعلҶه فريҶضة علҶى آҶل             -سبحانه وتعҶالى  -أن اهللا    - ١
طلب العلҶم فريҶضة علҶى    : "-صلى اهللا عليه وسلم   -مسلم؛ لحديث الرسول    

  . )٣("آل مسلم

                                              
  . ١٨٣مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبدالستار، فوزية)    ١(
  .١٤٣ اإلجرام، صعلم تفسير: بهنام، رمسيس)    ٢(
: حديث صҶحيح، رواه ابҶن ماجҶه، القزوينҶي، أبҶو عبҶداهللا محمҶد، سҶنن ابҶن ماجҶه، تحقيҶق                       )    ٣(

مكتبҶة المعҶارف، الطبعҶة    : الريҶاض (أبو عبيدة آل سلمان، : محمد ناصر األلباني، اعتنى به    
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، فҶإذا آҶان العلҶم ممҶا لҶه           )١(والفريضة قد تكҶون عينيҶة، وقҶد تكҶون آفائيҶة           
تҶҶالوة : مثҶҶلعالقҶҶة بتكҶҶوين الفҶҶرد المҶҶسلم روحيҶҶًا، وعقليҶҶًا، وجҶҶسميًا، وخلقيҶҶًا؛      

القرآن، وأحكام العبادات، ومبҶادئ األخҶالق، ومҶسائل الحҶالل والحҶرام، فهҶو مҶن            
  . قبيل فرض العين

أمҶҶҶا إذا آҶҶҶان تحҶҶҶصيل العلҶҶҶم ممҶҶҶا لҶҶҶه عالقҶҶҶة بالزراعҶҶҶة، أو الҶҶҶصناعة، أو  
التجارة، وغيرها مҶن العلҶوم النافعҶة، فهҶو مҶن قبيҶل فҶرض الكفايҶة، إذا قҶام بهҶا                       

يع، وإذا لم يقم بҶه أحҶد فҶالمجتمع اإلسҶالمي آلҶه آثҶم                البعض سقط اإلثم عن الجم    
  . )٢(مسؤول

 فҶҶضل العҶҶالم المҶҶؤمن علҶҶى غيҶҶره مҶҶن العلمҶҶاء،   -سҶҶبحانه وتعҶҶالى-أن اهللا  - ٢
   : ووعҶҶҶده برفҶҶҶع الҶҶҶدرجات بقولҶҶҶه تعҶҶҶالى   

   
  

    
☺ ☺   )٣( .  

  ⌧ :-سҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶبحانه وتعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى -آمҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶا قҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال  
     
☺  

 ☺☺ 
      

   )٤( .  
نصب سҶبحانه  : "ة الكريمة بقولهوقد علق اإلمام الُحجَّة الغزالي على اآلي   

آلمة التوحيد مقҶصدًا لإلثبҶات، ثҶم استҶشهد عليهҶا بذاتҶه، وثنҶى بمالئكتҶه، وثلҶث                    
بأهل العلم من عباده، وناهيـــك بــه شرفــًا وفضــًال وجاللـــة ونبًال، فҶإن نظرنҶا              
إلى المشهود بҶه فهҶو آلمҶة التوحيҶد، وهҶي أعــҶـلى الكلمҶات، ورأس الҶسعادات،                    

، وأن -سҶҶبحانه وتعҶҶالى- العبҶҶادات، وإن نظرنҶҶا إلҶҶى المستҶҶشهد فهҶҶو اهللا وأسҶҶاس
  . )٥("نظرنا إلى رفقائهم في الشهادة فهو اهللا تعالى ومالئكته

                                                                                                                                     
، ٢٢٤، بҶҶاب فҶҶضل العلمҶҶاء والحҶҶث علҶҶى طلҶҶب العلҶҶم، حҶҶديث رقҶҶم      )األولҶҶى، بҶҶدون تҶҶاريخ 

  . ٥٦ص
دار الҶҶسالم، الطبعҶҶة األولҶҶى،  : مҶҶصر(تربيҶҶة األوالد فҶҶي اإلسҶҶالم،  : علҶҶوان، عبҶҶداهللا ناصҶҶح )    ١(

  .٢٦٧، الجزء األول، ص)م١٩٩٣هـ، ١٤١٤
  . ٢٦٧تربية األوالد في اإلسالم، الجزء األول، ص: علوان، عبداهللا ناصح)    ٢(
  .١١: سورة المجادلة، آية)    ٣(
  .١٨: سورة آل عمران، آية)    ٤(
عҶدنان أبҶو شҶامة،      : فاتحة العلوم، خرج أحاديثه وشҶرح مفرداتҶه       : الغزالي، أبو حامد محمد   )   ٥(

  .٨، ص)سوريا، مكتبة دار الفجر، بدون تاريخ(
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تصحيح النية في طلب العلم؛ فإن تحҶصيل العلҶم عبҶادة، وال تҶصح العبҶادة                  - ٣
 - رضҶي اهللا عنҶه     –إال بنية خالصة هللا تعالى، فعــن عمــر بҶن الخـطـــҶـاب            

إنمҶҶا األعمҶҶال  : " يقҶҶول-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم  -قҶҶال سҶҶمعت رسҶҶول اهللا   
بالنيҶҶة، وإنمҶҶا لكҶҶل امҶҶرئ مҶҶا نҶҶوى، فمҶҶن آانҶҶت هجرتҶҶه إلҶҶى اهللا ورسҶҶوله    
فهجرته إلى اهللا ورسوله، ومن آانت هجرته إلҶى دنيҶا يҶصيبها، أو امҶرأة                

  .)١("يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه
لҶҶسوء، وسҶوء حҶҶالهم عنҶҶد اهللا تعҶҶالى،  توعيҶة طالҶҶب العلҶҶم بمذمҶة علمҶҶاء ا   - ٤

آونهم يأمرون بالمعروف وحسن الخلق وال يفعلونه، وينهون عن المنكر          
 :  فҶҶҶҶҶيهم -سҶҶҶҶҶبحانه وتعҶҶҶҶҶالى  -وسҶҶҶҶҶوء الخلҶҶҶҶҶق ويفعلونҶҶҶҶҶه، قҶҶҶҶҶال اهللا     

  ⌧ 
   

     
⌧   

   ☺ 
     

سҶҶҶҶҶبحانه -آمҶҶҶҶҶا شҶҶҶҶҶبههم  . )٢(  ⌧ ⌧
   :  بالحمار فҶي قولҶه تعҶالى       -وتعالى
☺   

 ☺ ☺⌧ 
☺ ☺ 
⌧  )٣(.  

يجҶҶاء بالرجҶҶل يҶҶوم  : " فҶҶيهم-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم -وقҶҶد قҶҶال رسҶҶول اهللا  
 فҶҶي النҶҶار، فيҶҶدور آمҶҶا يҶҶدور الحمҶҶار   )٤(القيامҶҶة فيلقҶҶى فҶҶي النҶҶار، فتنҶҶدلق أقتابҶҶه  
أي فالن، ما شأنك؟ ألҶيس آنҶت تأمرنҶا          : برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون     

ت آمҶرآم بҶالمعروف وال آتيҶه، وأنهҶاآم          آن: قال! بالمعروف، وتنهانا عن المنكر؟   
  . )٥("عن المنكر وآتيه

                                              
صҶҶحيح البخҶҶاري، آتҶҶاب  : رواه البخҶҶاري فҶҶي صҶҶحيحه، البخҶҶاري، أبҶҶو عبҶҶداهللا بҶҶن محمҶҶد    )    ١(

رواه مҶҶسلم، .١٣، ص٥٤ حҶҶديث رقҶҶم اإليمҶҶان، بҶҶاب مҶҶا جҶҶاء أن األعمҶҶال بالنيҶҶة والحҶҶسبة، 
صҶحيح مҶسلم، آتҶاب اإلمҶارة، بҶاب قҶول النبҶي صҶلى اهللا عليҶه          : النيҶسابوري، أبҶو الحҶسين   

  . ٧٩٢، ص١٩٠٧، حديث رقم "إنما األعمال بالنية: "وسلم
  .٢٣آية : سورة الجاثية)    ٢(
  .٥آية : سورة الجمعة)    ٣(
  .لبطنمفردها قتب، وهي ما تحوي من ا: أقتابه)    ٤(
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب بҶدء        : رواه البخاري في صحيحه، البخاري، أبو عبداهللا بҶن محمҶد          )    ٥(

  .٥٤٤، ص٣٢٦٧الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، حديث رقم 
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تعريف طـــالب العلم أن اإلنسان مهما بلــҶـغ مҶن درجــҶـة علمــҶـية عاليҶة                 - ٥
فҶҶي الҶҶدنيا، فإنҶҶه لҶҶم يرتҶҶشف مҶҶن البحҶҶر إال قطҶҶرة، وأمامҶҶه الكثيҶҶر والكثيҶҶر  

ة، لينهل منه، فال يغتر بما وصل إليه علمه القاصر، وال بصيرته المحҶدود           
    :قــҶҶҶҶـال اهللا تعҶҶҶҶالى

والҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶدرجات . )١( ⌧  
العلميҶҶة التҶҶي يحҶҶصل عليهҶҶا اإلنҶҶسان هҶҶي فҶҶضل مҶҶن اهللا، يخҶҶتص بهҶҶا مҶҶن  

  : يҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶشاء مҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶن عبҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶاده، لقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى   
     

     )٢(.  
ن يمتاز طالҶب العلҶم بҶالخلق الحҶسن، اقتҶداًء بنبينҶا المҶصطفى صҶلى                  البد أ  - ٦

 -سҶبحانه وتعҶالى  –اهللا عليه وسلم المعلم األول للبشرية؛ حيث وصҶفه اهللا        
    : بقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه

  .)٤(فالسفيه ال يزيده علمه إال سفاهة. )٣(  
 ومعرفҶة طҶالب العلҶم       هذه بعض النقاط التي يرى الباحҶث أهميҶة اسҶتيعاب          

؛ حتҶى يكҶون العلҶم مفتاحҶًا لطريҶق الخيҶر فҶي الҶدنيا               -وخاصҶة الҶشباب مҶنهم     -لها  
  .واآلخرة، وسببًا إلغالق طرق الشر، والنجاة من عذاب اآلخرة

:א:
تقҶҶديم الحقҶҶائق والوقҶҶائع واآلراء   : اإلخبҶҶار؛ وجҶҶوهره : "يقҶҶصد بҶҶاإلعالم 

ألحاسҶҶيس للنҶҶاس فҶҶي صҶҶورة دقيقҶҶة وصҶҶادقة وأمينҶҶة، واالتجاهҶҶات والمواقҶҶف وا
  .)٥("تمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة

وتعҶҶد وسҶҶائل اإلعҶҶالم ضҶҶرورة مҶҶن ضҶҶرورات التواصҶҶل االجتمҶҶاعي بҶҶين      
أفҶҶراد المجتمҶҶع، ومҶҶن أهҶҶم أسҶҶاليب التثقيҶҶف ونقҶҶل األخبҶҶار، ووسҶҶيلة مҶҶن وسҶҶائل  

                                              
  . ٨٥آية : سورة اإلسراء)    ١(
  . ٧٦آية : سورة يوسف)    ٢(
  .٤آية : سورة القلم)     ٣(
  :  في ديوانه-رحمه اهللا-عي وقد قال اإلمام الشاف)    ٤(

 إذا لҶҶم يҶҶزد علҶҶم الفتҶҶى قلبҶҶه هҶҶدى    
 فبҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶشره  أن اهللا أواله نقمҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة 

  

 وسҶҶҶҶيرته عҶҶҶҶدًال وأخالقҶҶҶҶه حҶҶҶҶسنا   
 يҶҶساء بهҶҶا مثҶҶل الҶҶذي عبҶҶد الوثنҶҶا  

  

دار الكتҶاب   : بيҶروت (إميҶل بҶديع يعقҶوب       : ديوان اإلمام الҶشافعي، جمҶع وتحقيҶق       :  الشافعي
  .١٣٨، ص)م١٩٩٦هـ، ١٤١٦العربي، الطبعة الثالثة، 

دار إشҶبيليا، الطبعҶة     : الريҶاض (وظيفة اإلخبҶار فҶي سҶورة األنعҶام،          : الشنقيطي، سيد محمد  )   ٥(
  .٣٦، ص)م١٩٩٧هـ، ١٤١٨الرابعة، 
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  .)١(النقد البناء، وأداة من أدوات المتعة والترفيه
المرئي، والمسموع، فالمقروء يشمل   : المقروء، ومنها : وسائل اإلعالم منها  و

ي        ات، والمرئ صص، والرواي ة؛ آالق ال األدبي الت، واألعم صحف، والمج ال
  ).اإلنترنت(والمسموع يشمل اإلذاعة، والتلفاز، والسينما، وشبكة المعلومات 

اختال  ة ب اهرة اإلجرامي ى الظ الم عل ائل اإلع أثير وس ف ت وع ويختل ف ن
  -:الوسيلة، ويعرضها الباحث على النحو التالي 

  :تأثير الصحف والمجالت واألعمال األدبية على الظاهرة اإلجرامية: أوًال 
  :تأثير الصحف والمجالت على الظاهرة اإلجرامية) أ

ع                  ي تق ار الجرائم الت شر أخب ًا لن يخصص جزء من الصحف والمجالت غالب
  .باختالف أنواعها وأساليبها

ه دور                  و د يكون ل ة، وق نشر أخبار الجرائم قد يكون له دور مانع من الجريم
  . دافع نحو الجريمة

ويتمثل دورها المانع في النقاط 
  :التالية

ارة أو        -١ ا دون إث ع بحقيقته ي تق رائم الت الت للج صحافة والمج شر ال إن ن
  .مبالغة، يقضي على اإلشاعات التي يتناقلها األفراد العاديون

شر -٢ ون ن د يك يس عن ق يلة للتنف راد وس بعض األف سبة ل ة بالن ر الجريم  خب
ه عدم                    ا يترتب علي ا، مم ا له باعا آافي ة، وإش ة المكبوت الرغبات اإلجرامي

 .إقدام هؤالء األشخاص على تنفيذ هذه الرغبات
وبين    -٣ ين المطل يهم، أو المتهم شتبه ف ماء الم ة، وأس ار الجريم شر أخب إن ن

  .ى تعقبهم، والقبض عليهمللمثول أمام القضاء، قد يساعد عل
زة                      -٤ ام أجه ة سير القضية أم ة الجمهور من متابع ر الجريم شر خب ُيمكن ن

 .األمن، والجهاز القضائي
م،              -٥ ي صدرت بحقه إن نشر خبر الجريمة، وأسماء المتهمين، واألحكام الت

سلوك اإلجرامي؛ خشية               قد يؤدي إلى عدول بعض األفراد عن ارتكاب ال
 .)٢(وآذلك خشية العقابالتعريض لهم في الصحف، 

                                              
، منҶصور، عبҶد المجيҶد       ١٨٥مبҶادئ علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص          : عبد الستار، فوزيҶة     )   ١(

  .٩٠السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: سيد
، دعҶبس، محمҶد     ١١١-١١٠علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص        : القهوجي، على عبҶد القҶادر          )٢(

  .١٠١-١٠٠اإلرهاب والشبــاب، ص: يسري 
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: بينما يتمثل دورها الدافع نحو الجريمة فيما يلي  
ام ال   -١ رأي الع ن ال ًا م ل جانب د تجع ة ق ار الجريم شر أخب ي ن ة ف إن المبالغ

ي                        ى التعاطف مع مرتكب ان إل ؤدي في بعض األحي د ت ل ق ا؛ ب يكترث به
اة المجرمين؛ من               الجرائم؛ وذلك بما تعرضه الصحف والمجالت من حي

  .شرد، وبؤس، وشقاءت
ة         -٢ ال بطولي تصور بعض الصحف والمجالت بأن المجرمين قد قاموا بأعم

اة      ون بالحي ة، ويتمتع اة مرفه شون حي أنهم يعي صور ب د ت ة، وق خارق
ة            المحرمة، مما يشجع من يوجد لديهم استعداد إجرامي وميل نحو الجريم

  .على ارتكابها
ي تصدر           -٣ ام الت ين،     تفترض بعض الصحف والمجالت األحك  بحق المتهم

مما يؤثر على سير القضية أمام القضاء، ويثير الرأي العام ضد القضاء،             
  .مما يجعل القضاء في حرج

يهم          -٤ بهم، والقبض عل ة في تعق ين، والخطط األمني يؤثر نشر أسماء المتهم
  .على سير العدالة الجنائية، فيحول ذلك دون القبض عليهم

م      -٥ د تعل رائم، ق ار الج شر أخب رة ن اط    إن آث اليب وأنم راد أس ض األف  بع
ة،                 الم الجريم اء مع ا، وطرق إخف ذ به ارتكاب الجرائم، والوسائل التي تنف

 .إلى غير ذلك من أساليب االنحرافات السلوآية
ا    الت، فيم صحف والمج ي ال ة ف و الجريم دافع نح ر ال ق األث ا يتحق آم

سية الهابطة،                ة، وطرح الموضوعات الجن  يخصص منها بعرض الصور الخليع
ة   ي مرحل م ف راد؛ وخاصة من ه دى األف سية ل دوافع الجن ى ال لبًا عل ؤثر س ا ي مم
.)١(الشباب؛ فتظهر الجرائم األخالقية، وجرائم االعتداء على األعراض  

  :تأثير األعمال األدبية على الظاهرة اإلجرامية) ب
يبҶҶدو أثҶҶر األعمҶҶال األدبيҶҶة علҶҶى الظҶҶاهرة اإلجراميҶҶة مҶҶن خҶҶالل القҶҶصص      

القصص الجنسية، وغيرها من القصص التҶي تنҶصب علҶى اإلجҶرام             البوليسية، و 
والمجرمين، فتظهر تلك القҶصص المجҶرمين بҶصور األبطҶال النҶاجين مҶن قبҶضة                 
العدالҶҶة، النҶҶاجحين بأسҶҶاليبهم وحҶҶيلهم فҶҶي تنفيҶҶذ خططهҶҶم اإلجراميҶҶة، ممҶҶا يҶҶؤثر    
سҶҶلبًا علҶҶى عقليҶҶة قارئهҶҶا؛ وبҶҶصفة خاصҶҶة الҶҶشباب مҶҶنهم، ومحҶҶدودي الثقافҶҶة،        

  .فعهم إلى تنفيذ تلك الخطط اإلجرامية تقليدًا لبطل تلك القصة أو الروايةفتد
بينمҶҶا تحقҶҶق األعمҶҶال األدبيҶҶة أثرهҶҶا المҶҶانع مҶҶن خҶҶالل مҶҶا تҶҶدعو إليҶҶه مҶҶن     

  .)٢(األخالق السامية والفضيلة، ومحاربة العنف والرذيلة
                                              

  .٩٣-٩٢السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبد المجيد سيد )   ١(
: د يҶسري  ، دعبس، محمҶ ١١١علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: القهوجي، على عبد القادر    )   ٢(

  ١٠٢-١٠١اإلرهاب والشباب، ص
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  :تأثير اإلذاعة والسينما والتلفزيون على الظاهرة اإلجرامية: ثانيًا 
:تأثير اإلذاعة على الظاهرة اإلجرامية  -١  

ستخدم في                  ا زال ي شارًا، وم ا انت يعتبر المذياع أقدم وسائل اإلعالم وأآثره
.أغراض إعالمية نافعة وبناءة  

وعلى الرغم من آثاره اإليجابية، فإنه قد يعرض من خالل برامجه بعض              
ة،    الموضوعات السيئة التي ال تتوافق مع األهداف الدينية واالجتم         ة واإلعالمي اعي

. مما يؤثر سلبًا على فكـر وعقليـة المستمع  
سلوك  س ال ن أس ًا م ون أساس ضرورة تك ست بال رامج لي ذه الب ن ه ولك

ساعد             رد ت وي للف اإلجرامي للمجتمع؛ بل هناك عوامل أخرى تتصل بالمجال الحي
.)١(في تشكيل السلوك اإلجرامي  

:جرامية تأثير التلفزيون والسينما على الظاهرة اإل-٢  
ة،   ن الجريم انع م ر م ة، وأث و الجريم ع نح ر داف سينما أث ون وال     للتلفزي

-:ويتحقق األثر الدافع من خالل النقاط التالية  
سية       -١ الم الجن ة، واألف اني الماجن دة؛ آاألغ ر المفي رامج غي رض الب ع

ك           واإلجرامية الهابطة، ونشر اإلباحية، وترويج األفكار الضالة، وغير ذل
م             مما يؤدي  شاهد؛ وخاصة من ه ة للم ة والقيمي ة األخالقي  إلى تدمير البني

  .)٢(في مرحلة الشباب، فتقودهم إلى الجريمة من حيث ال يشعرون
ا؛             -٢ ات أمامه اإلدمان على مشاهدة السينما والتلفزيون، وقضاء أغلب األوق

وخاصة من هم في مرحلة الشباب؛ حيث أثبتت الدراسات واألبحاث أن               
ون         بعض الطالب من     از التلفزي المرحلة الثانوية يكون قد أمضى أمام جه

، بينما ال يكون أمضى في حجرات الدراسة           ) ألف ساعة  ١٥٠٠٠(قرابة  
ًا         )  ساعة ١٠٨٠٠(أآثر من    ه مواظب ة آون على أقصى تقدير، أي في حال

على الدراسة، محدود الغياب، ومعدل حضور بعض الطالب في الجامعة          
ساعة  ) ١٠٠٠(توسط جلوسه عند التلفزيون سنويا، بينما م  )  ساعة ٦٠٠(

نويًا ب )٣(س ضاء أغل ون، وق سينما والتلفزي شاهدة ال ى م ان عل ، ولإلدم
شباب،          ة ال األوقات أمامه، مخاطر عديدة؛ وخاصة على من هم في مرحل

  :وتتمثل تلك المخاطر فيما يلي
صلوات ع    )   أ أخير ال ى ت ون إل سينما والتلفزي شاهدة ال ى م ان عل ؤدي اإلدم ن ي

                                              
  .٩١السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، ص: منصور، عبد المجيد سيد )   ١(
علҶم  : ، القهҶوجي، علҶى عبҶد القҶادر      ٣٨٤دراسات فҶي علҶم اإلجҶرام، ص       : الشاذلي، فتوح   )   ٢(

  .١١٢اإلجرام وعلم العقاب، ص
القطيҶҶف، مطبعҶҶة ( حاضҶҶر وتطلعҶҶات المҶҶستقبل  الҶҶشباب همҶҶوم ال: اليوسҶҶف، عبҶҶداهللا أحمҶҶد  )   ٣(

  .١٤٥ص) م ٢٠٠ –هـ ١٤٢١سيهات، الطبعة األولى، 
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إذا                 دين، ف اد ال وقتها، أو التقصير في أدائها، وآما هو معروف بأن الصالة عم
صلحت صلح العمل آله، وإذا فسدت فسد العمل آله، وهي تنهى عن الفحشاء              
الى ه تع ر؛ لقول : والمنك    
     

⌧  ☺   )١(.  
رك        ي ) ب ا يت يًال، مم سهر ل ى ال ون إل سينما والتلفزي شاهدة ال ى م ان عل ؤدي اإلدم

ي      اجهم الدراس ي إنت ة، وف اتهم اليومي ي حي راد ف شاط األف ى ن يئًا عل رًا س أث
.والوظيفي  

  :وأثرها على الظاهرة اإلجرامية) اإلنترنت ( شبكة المعلومات : ثالثًا 
ت ة  )٢(:اإلنترن شبكات المربوط ات ال ن مئ ارة ع بعض،   عب ضها ال ع بع  م

م توصيلها ببعضها                   ة ت ا مختلف ذلك تكنولوجي ة، وآ مكونة من حواسيب آلية مختلف
البعض؛ بحيث تبدو وآأنها قطعة واحدة، أو نظام واحد، دون إحساس أي طرف            

ر   ن اآلخ ًا ع ف فني ه يختل راف بأن ن األط ذآر  )٣(م دة ي د عدي شبكة فوائ ذه ال ، وله
.)٤(الباحث بعضها فيما يلي  

ة؛ حيث يمكن                إتاحة -١ م والمعرف ول العل  وعرض المعلومات في شتى حق
صادرة في مختلف                 من قراءة ما ينشر في الصحف والمجالت والكتب ال
ى        تماع إل ة، واالس وات التلفزيوني شاهدة القن ذلك م الم، وآ اء الع أنح

                                              
  .٤٥: سورة العنكبوت، آية )   ١(

ة            )   ٢( رة في البداي ة، وآانت الفك دفاع األمريكي دى وزارة ال ستينات ل ولدت فكرة اإلنترنت في ال
حث، وفي آل منطقة، وفي آل        تقوم على ربط الحواسيب اآللية ببعضها البعض في مراآز الب         

.مدينة  
اطق        ل من ى آ ا عل م توزيعه ة، وت يب عمالق راء حواس م ش شبكة، وت ك ال ورت تل م تط  ث

ة،                         ى شكل شبكة قومي ا عل بعض أقليمي ى تعمل مع بعضها ال ة؛ حت الواليات المتحدة األمريكي
ة، وتتعامل مع مرا                   شبكة مخصصة ألغراض علمي آز  وفي آل هذه المراحل السابقة آانت ال

م ظهرت الحاجة               ًا، ث البحث ومع الجامعات، واستقرت آذلك على مدى أآثر من عشرين عام
سات  راد والمؤس ا األف ستفيد منه ة ي راض تجاري مية ألغ شبكات الرس ك ال تخدام تل ى اس إل
تح     والشرآات، وبعد ذلك استطاعت الشرآات من خالل نفوذها داخل الحكومة األمريكية أن تف

.تجاري للشبكة محليا وعالميًاالمجال لالستخدام ال  
اإلسҶكندرية، دار الفكҶر الجҶامعي،    ( األحҶداث واإلنترنҶت   : حجازي، عبد الفتاح بيҶومي    : انظر

  .١٨، ص)م٢٠٠٢الطبعة األولى، 
جҶҶدة، الҶҶشرآة ( التكنولوجيҶҶا الحديثҶҶة واالتҶҶصال الҶҶدولي واإلنترنҶҶت   : شҶҶموه، علҶҶي محمҶҶد  )   ٣(

  . وما بعدها٢٣٢ص) يخالسعودية لألبحاث والنشر، بدون تار
اإلنترنت والقنوات الفضائية ودورها في االنحراف والجنҶوح        : الحربي، عبد الكريم عبداهللا     )   ٤(

، ومҶҶҶا بعҶҶҶدها، ٨١، ص)٢٠٠٣ –هҶҶҶـ ١٤٢٤الريҶҶҶاض، مكتبҶҶҶة العبيكҶҶҶان، الطبعҶҶҶة األولҶҶҶى، ( 
، ١٥٥-١٥٤الҶҶҶشباب همҶҶҶوم الحاضҶҶҶر وتطلعҶҶҶات المҶҶҶستقبل، ص   : اليوسҶҶҶف، عبҶҶҶداهللا أحمҶҶҶد 

  .٢٢األحداث واإلنترنت، ص: ، عبد الفتاح حجازي
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ي    الم ف اء الع ي أرج ا يحدث ف ل م ى آ ة، والتعرف عل اإلذاعات المختلف
  .وقت الحدث مباشرة

ق               ُيم -٢ كِّن اإلنترنت من إقامة عالقات عامة مع اآلخرين؛ سواء عن طري
د          )البريد اإللكتروني (الرسائل البريدية    ق المحاورات، وعق ، أو عن طري

شبكة؛               ك ال اللقاءات، وعمل المحاضرات، وإجراء النقاشات من خالل تل
 .وذلك بعنصري الصوت والصورة

الهم التجا    -٣ راء أعم ن إج ال م ال األعم ن رج ا  يمكِّ ة م ن معرف ة؛ م ري
ع          ود البي رام عق ندات، وإب هم، وس ضائع، وأس ن ب ة م واق العالمي باألس

 .والشراء بصورة فورية
ة، أو   -٤ ة، أو قانوني واء آانت طبي شارات؛ س ة االست دم اإلنترنت خدم يق

ذه       الطبع بعض ه راض، ب ك األغ ع متخصصة لتل ر مواق ية، عب هندس
 .المواقع موثوق بها، وبعضها غير موثوق به

شاغرة            ت -٥ ستخدم الشرآات والمنظمات اإلنترنت في عرض الوظائف ال
احثين عن الوظائف               لديها عبر مواقع محددة، وفي الوقت نفسه يمكن الب
ة  ة جليل ذه خدم ا، وه ديم له شاغرة، والتق ك الوظائف ال ى تل التعرف عل

 .للشباب العاطل الذي يبحث عن وظيفة تؤمن له مورد رزقه
ة،           يمكِّن اإلنترنت طالب ال    -٦ ات العالمي علم من البحث في فهارس المكتب

ى         اث عل ع األبح ي مواق شورة ف ة المن اث العلمي تعراض األبح واس
 .اإلنترنت

ع             -٧ ر مواق ة عب يمكن اإلنترنت من معرفة الجمعيات الخيرية واالجتماعي
 .محددة

ار      -٨ ة، واآلث ع التاريخي دان، والمواق ة البل ن معرف ت م ن اإلنترن يمك
 .على نشر ثقافات الشعوب والدولاإلسالمية، مما يساعد 

ة               -٩ ات إعالني سياحية من عمل دعاي يمكن الشرآات التجارية والفنادق ال
 .عما لديها من معروضات، وما تقدمه من خدمات

ة      -١٠ فحاته مقارن رض ص ي ع ة ف ة المادي ة التكلف ت بقل از اإلنترن يمت
 .بالوسائل التقليدية األخرى؛ آالصحافة، والتلفاز، ودور النشر، وغيرها

ول اليوسف         ت، ويق م        : "هذه بعض فوائد اإلنترن وب هو توظيف العل المطل
ة              ساب المعرف والمعرفة لصالح اإلبداع واالبتكار والتقدم العلمي، وليس مجرد اآت
درات        ة الق والعمل، فمقياس التقدم العلمي يستند إلى توظيف العلم والمعرفة، وتنمي

ل من المعلومات بشكل علمي قائم على       العقلية، والقدرة على التعامل مع الكم الهائ      
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".)١(االستنباط واالستنتاج والتحليل  
راهقين          ى الم ة؛ وخصوصًا عل أما عن أضرار اإلنترنت فهي آثيرة ومخيف

: والشباب، وتتمثل هذه األضرار فيما يلي  
رق                     -١ ار الف الم، وأفك شر في الع ر المنت شرك والكف شبكة ال ينشر من خالل ال

ية،         المختلفة؛ من النصراني     ية، والهندوس ة، والمجوس ة، والبوذي ة، واليهودي
نهم،                سلمين في دي شكك الم ي ت ة الت وغيرها من الديانات والمعتقدات الباطل
ريم،       رآن الك ة للق ور محرف شر س ى ن د أصحابها إل ن عم ع م ن المواق فم
ار                روج األفك ع أخرى ت ومواقع أخرى تثير الشبهات حول اإلسالم، ومواق

د                  الضالة والمضللة، وغ   ا ق ساد، مم ر والف ي تبث الكف ع الت ا من المواق يره
رًا    ون فك ن ال يملك شباب مم ئة وال دى الناش ة ل ات فكري ى انحراف ؤدي إل ي

  . )٢(إسالميًا أصيًال، أو يفهمون الدين بشكل سطحي أجوف
ة، وتمكن               -٢ ة، والصور العاري الم الخليع تعرض بعض المواقع اإلباحية األف

ة عال  ن إقام ات م شباب والفتي صوت  ال صال بال ة، فيحدث االت ات عاطفي ق
ذيء،           احش الب ات، فيحصل التواعد والكالم الف والصورة، وتجري المكالم
راض،   ك األع ا، وهت ن زن سية؛ م رائم الجن اب الج ى ارتك دفع إل ا ي مم

  . واألفعال العلنية الفاضحة
تم اإلعالن             -٣ ى أضرار جسمية، في ؤدي إل ا ي يعرض عبر شبكة اإلنترنت م

قع عن منتوجات المشروبات الكحولية والمخدرات بأساليب       في بعض الموا  
ع                  ا أن بعض المواق ع، آم ك المواق وإخراج يجذب ويشد انتباه المتصفح لتل

صفحة    ذه ال عار ه صيل، وش شرحه بالتف ار، وت ى االنتح دعو إل ل (ت اقت
سك اول   )نف سكرات، وتن ى شرب الم دعو إل ي ت ع الت ن المواق ا م ، وغيره

  .التي حرم اهللا قتلها إال بالحقالمخدرات، وقتل النفس 
ن           -٤ سرقة م ة ال ام بجريم ر، والقي ع الغي ى مواق دخول عل بعض بال وم ال يق

سرية      اك ال زا، أو انته م الفي تالس رق ق اخ ن طري ة ع دة المالي األرص
د                  ا يرسل البري ات، أو م والخصوصية لما تحمله أجهزة الحاسبات من ملف

ؤد      ع ت ذه المواق ل ه ائل، ومث ن رس ي م رائم   اإللكترون اب ج ى ارتك ي إل
شخص    ن ال ك م دث ذل ا يح راض، وربم رار واألع ك األس سرقات، وهت ال

  . )٣(المتصفح للشبكة دون علمه بما يرتكبه من جرائم

                                              
  .١٥٤الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل، ص: اليوسف، عبداهللا )   ١(
  . ١٥٥الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل، ص: اليوسف، عبداهللا)    ٢(
: هللا وما بعدها، واليوسف، عبدا    ٩٩اإلنترنت والقنوات الفضائية، ص   : الحربي، عبدالكريم )    ٣(

  . ١٥٥الشباب هموم الحاضر وتطلعات المستقبل، ص
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، يصدق على اإلدمان على     )١(ما سبق وأن ذآر عن اإلدمان على التلفزيون        -٥
  . اإلنترنت، وإن آان اإلنترنت أسوأ من التلفزيون بمراحل

ائتين       فالتليفزيون ي  ضائية ال تتجاوز الم وات ف ر قن عرض برامج محددة عب
. قناة، بينما اإلنترنت يأتي بآالف القنوات والمواقع  

تح                     ة تف رامج معين سمح بالتخاطب المباشر إال في ب ون ال ي آما أن التليفزي
دًا مع                   سور وممكن ج ه مي مجاًال لهذا، أو بحدود ضيقة، أما اإلنترنت فالتخاطب ب

. )٢(ع األرضأي شخص في بقا  
بكة        ستخدمي ش دى م ى اآلن ل رت حت ي ظه رار الت ض األض ذه بع ه

 .اإلنترنت
سلوك          ة ل ة والمؤدي ل الدافع ن العوام ت م ل اإلنترن رار تجع ذه األض وه

ذاباً         ع انج رائح المجتم ر ش ونهم أآث شباب؛ لك ة ال يما لفئ ة؛ والس ق الجريم طري
اسات التي أجريت بأآاديمية    واهتمامًا بتلك الشبكة الخطيرة، وقد أثبتت إحدى الدر       

ة           "نايف العربية للعلوم األمنية      شباب، وفئ راهقين وال االحتمال القوي لميل فئة الم
ا مستخدمو            المطلقين واألرامل، الرتكاب معظم الجرائم والممارسات التي يرتكبه

.)٣("شبكة اإلنترنت في المجتمع السعودي  
ك ا     ن تل شباب م ى لل تفادة المثل دث االس ي تح ادة   ولك ن زي د م شبكة ال ب ل

وعي من خالل المجتمع المحيط                 ك ال الوعي في استخدام تلك الشبكة، ويحدث ذل
 .بالشباب، والذي يتمثل في األسرة، والمؤسسة التربوية، واألصدقاء، والعمل

:ولكي يحدث ذلك المجتمع أثره في توعية الشباب يقتضي العمل بما يلي  
ام ودرا         -١ ة التعامل        يجب أن يكون لدى األسرة إلم ت، وآيفي ة اإلنترن ة بتقني ي

صحيحة     ة ال وجيههم الوجه ائهم، وت ة أبن نهم من مراقب ى نحو يمك ا عل معه
  .خالل تجوالهم على الشبكة

ة،        -٢ راض تعليمي ت ألغ ة اإلنترن سخير تقني ة بت سات التربوي ام المؤس اهتم
وث  ديم البح ات، وتق ل الواجب شبكة لح صفح ال ى ت الب عل شجيع الط وت

ة؛ باإل  ات   العلمي ك الواجب ي لعرض تل د اإللكترون ى استخدام البري ضافة إل
 .والبحوث لمعلميهم

إلقاء المحاضرات التوعوية للشباب؛ سواء في المساجد، أو في المؤسسات            -٣
                                              

  . ٦٧انظر الصفحة )    ١(
  . ١١٧اإلنترنت والقنوات الفضائية، ص: الحربي، عبدالكريم عبداهللا)    ٢(
جҶҶرائم اإلنترنҶҶت فҶҶي المجتمҶҶع الҶҶسعودي، رسҶҶالة ماجҶҶستير،   : المنҶҶشاوي، محمҶҶد عبҶҶداهللا  )    ٣(

  . ٣١٧، ص)٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤لعلوم األمنية، أآاديمية نايف العربية ل: الرياض(
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 .التربوية، أو عبر صفحات اإلنترنت
راف،    -٤ ى االنح شباب إل دفع ال د ت ي ق ى جماعات األصدقاء الت سيطرة عل ال

 .)١(وبالتالي طريق الجريمة
ضًا،          -٥ ة أي راض عملي ت ألغ ة اإلنترن سخير تقني رورة ت ث ض رى الباح ي

صفح     ى ت اع الخاص عل ام، أو القط اع الع واء بالقط املين؛ س شجيع الع وت
 . الشبكة لإلطالع على آل جديد وحديث فيما يخص أعمالهم ووظائفهم
شبكة، وتحقق                    ك ال وعي في استخدام تل ي تحدث ال    هذه بعض النقاط الت

م في ذات              االستفادة   ة له المرجوة للشباب، حتى تكون شبكة اإلنترنت مفيدة ومانع
. الوقت من الوقوع في الجريمة  

                                              
  .٢٨٩-٢٨٨األحداث واإلنترنت، ص: حجازي، عبد الفتاح )   ١(
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ة  ل االجتماعي صد بالعوام ر   : " يق ذ فج شخص من يط بال ي تح روف الت الظ
م                    ه، وارتباطه به ع مراحل حيات اس في جمي حياته، وتتعلق بعالقاته بغيره من الن

)١("ع وثيق من الروابط، تؤثر في سلوآه إلى حد بعيدبنو . 
ا المجتمع             ويتضح أثر العوامل االجتماعية من خالل دور األسرة باعتباره

. )٢(الصغير الذي يولد فيه الفرد ويبدأ حياته، ثم المدرسة، ثم العمل، ثم األصدقاء  
شمل التعل             ة ت ذه المرحل شباب، وه ق بال يم ونظرًا ألن موضوع البحث يتعل

ة       ستبدل آلم وف ي ث س إن الباح ذلك ف امعي، ل يم الج ة التعل انوي، ومرحل الث
.بالمؤسسات التعليمية، حتى يدخل التعليم الجامعي تحت نطاقها" المدرسة"  

ة   اهرة اإلجرامي ى الظ ره عل ان أث نهم لبي ل م ث دور آ يتناول الباح وس
: آاآلتي  

: األسرة -١  
يئًا عن أمور   سان وهو ال يعرف ش د اإلن الى يول ول اهللا تع دنيا، لق :  ال  

    
  ☺  ⌧  

  ☺  
   

   )٣(.  
ل       دخلها الطف ر           )٤(فاألسرة أول مدرسة ي ا، ويترعرع ويكب شأ في ظله ، وين

غ  ويًا إذا    ويبل شخص س ون ال ا، فيك ا ومبادئه ا وأخالقه ى ضوء عاداته ده عل رش
ر سوي إذا               آانت األسرة سوية ومتماسكة، ملتزمة باآلداب واألخالق، ويكون غي
ك        الق، والتفك اآلداب واألخ ة ب ست ملتزم ة، لي وية متفكك ر س رة غي ت األس آان
.)٥(األسري قد يكون ماديًا، وقد يكون تفككًا معنويًا  

سبب               فالتفك ا ب زل؛ إم ك المادي يتمثل في غياب األبوين أو أحدهما عن المن
ن                        ذه الحاالت يحرم االب ع ه ل، أو سبب الطالق، ففي جمي سبب العم الوفاة، أو ب

                                              
  .١٦٥مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية )   ١(
مبادئ علҶم   : ، وعبد الستار، فوزية     ١٣٦-١٣٤علم تفسير اإلجرام، ص   : بهنام، رمسيس   )   ٢(

علҶҶم اإلجҶҶرام وعلҶҶم : ، القهҶҶوجي، علҶҶى عبҶҶد القҶҶادر ١٧٩-١٦٥ صاإلجҶҶرام وعلҶҶم العقҶҶاب،
  .٣٦٣-٣٤٧دراسات في علم اإلجرام، ص: ، الشاذلي، فتوح ١٢٥-١١٧العقاب، ص

  .٧٨آية : سورة النحل )    ٣(
مҶҶҶسؤولية الفҶҶҶرد واألسҶҶҶرة والمجتمҶҶҶع فҶҶҶي الوقايҶҶҶة مҶҶҶن الجريمҶҶҶة،   : عبҶҶҶد الهҶҶҶادي، نҶҶҶاول )   ٤(

جلة الفكر الشرطي، شرطة الҶشارقة، المجلҶد الҶسادس، العҶدد            اإلمارات العربية المتحدة، م   (
  .١٤٣، ص)م ١٩٩٨= هـ ١٤١٨الرابع، 

  .١٦٦مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، : عبد الستار، فوزية )   ٥(
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سلوك  ى ال ه إل دفع ب ان ي ذا الحرم ب، وه ة األب المتغي ف وحماي ة وعط رعاي
. اإلجرامي  

: أما التفكك المعنوي فإنه يتمثل في النقاط التالية  
زل،                 -١ ين األب واألم في المن ادل ب داء المتواصل المتب الشجار الدائم، واالعت

  .فيحدث ذلك لالبن شعور الغلظة والكراهة لمن حوله
شرب  -٢ درات، وي اول المخ ًا يتن دهما مجرم دان أو أح ون الوال أن يك

تعداد    ه اس ن ولدي شأ االب ات، فين ب المعاصي والمحرم سكرات، ويرتك الم
  . وميل نحو الجريمة

ة                  تز -٣ سيئان معامل زوج آخر، فزوجة األب أو زوج األم ي وين ب وج أحد األب
  . أبناء الزوج أو الزوجة، فيولد فيهم مشاعر الحقد والكراهة واالزدراء

سوة                  -٤ اء بالق سليمة، فيعامل األبن ة ال اليب التربي جهل األبوين أو أحدهما ألس
واطفهم، ويخ    شاعرهم وع ت م ى آب ك إل ؤدي ذل ة، في ة واإلهان ق والغلظ ل

  .لديهم الشعور بالظلم، والحرمان، واإلهانة
ة   -٥ ي الرعاي م ف ن أداء دوره ن األب واألم م دم تمك اء، وع رة األبن آث

ى                   ؤثر عل ك ي ة، آل ذل نهم في المعامل واإلشراف على أبنائهم، والتفريق بي
عالقة األبناء بعضهم ببعض، ويخلق لديهم نوعًا من االضطراب العاطفي،   

  . ريق الجريمةوقد يدفعهم إلى سلوك ط
وفير    -٦ ن ت رة ع ز رب األس رة، وعج صادي لألس ستوى االقت عف الم ض

اء،                 سي لألبن تقرار النف ى عدم االس ؤدي إل اء، في االحتياجات األساسية لألبن
لوك     ى س ك إل دفعهم ذل د ي ية، وق اتهم األساس ى حاج عيهم للحصول عل وس

  . )١(طريق الجريمة
ى    رة إل صادي لألس ستوى االقت ؤدي ضعف الم ا ي ي  آم رة ف دس األس  تك

دة                     لبيات عدي ه س ذا التكدس يترتب علي مسكن واحد يجمعها مع أسرة أخرى، وه
:على األبناء؛ منها  

و    -  أ ى نح ية عل اتهم المدرس ن أداء واجب اء م ن األبن ان ال يمك يق المك    ض
.مرض، مما يولد فيهم الشعور باإلهمال والفشل  

ن   -  ب روج م ى الخ اء إل دفع األبن ان ي اء   ضيق المك ون برفق زل، فيختلط المن
م            السوء، ويتعلمون منهم األخالق السيئة، والعادات القبيحة، فتكون مدعاة له
. لسلوك طريق الجريمة  

ر     -  ج صورة غي صال ب سين، واالت تالط الجن ى اخ ؤدي إل ان ي يق المك  ض
                                              

مبҶادئ  : ، وعبدالستار، فوزيҶة   ١٦٧تفسير علم اإلجرام وعلم العقاب، ص     : بهنام، رمسيس )   ١(
  .٣٥٢-٣٤٩دراسات في علم اإلجرام، ص:  فتوح،والشاذلي،١٣٤علم اإلجرام، ص
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. مشروعة، أو االتصال الشاذ بين الجنس الواحد  
رم، أو يتناول المخدرات، ويشرب      قد يكون في المسكن شخص سبق وأن أج        - د

صرفاته،   ي ت ه ف دون ب اء، فيقت دوة لألبن شخص ق ك ال ون ذل سكرات، فيك الم
.)١(ويسلكون طريقته وأخالقه  

ه  ري بنوعي ك األس رى الباحث أن التفك ن  : وي ل م وي عام ادي والمعن الم
كة،      ة، ومتماس ر متفكك رة غي ون األس د تك ن ق سلوآي؛ ولك راف ال ل االنح عوام

ل                       ويسودها ا  ه مي ك األسرة من لدي اء تل ك يظهر في أبن ة، ومع ذل النسجام واأللف
د تماسكها،                   إن دور األسرة ال يقف عن ذلك ف واستعداد لسلوك طريق الجريمة؛ ول
ى األب واألم مسؤولية       وتواجد األبوين مع أبنائهما؛ بل إن ديننا اإلسالمي أسند إل

الى   العناية باألبناء، وهي مسؤولية عظيمة آبرى يحاسبا       : ن عليها، قال اهللا تع  
   

   
   

  )٢(  .  
:وتنحصر تلك المسؤولية في النقاط التالية  

ا                 -١ ة، وغرس حقائقه ة، والتعبدي ة، واالعتقادي ى الجوانب اإليماني الترآيز عل
ا                   ف ة أداء حقوقه يمهم آيفي نها،  وتعل نهم لمحاس يح ذه اء، وتفت ي نفوس األبن

  . بأسلوب مناسب ميسر محبوب ومرغوب
 وحب آل بيته وصحابته في        -صلى اهللا عليه وسلم   -ترسيخ حب رسول اهللا      -٢

ه إال اهللا    ـادة أن ال إل ن شهـ اني م شطر الث ق ال ـذا يتحق اء، وبهـ وب األبن قل
ة في           محمــد رسول اهللا؛ حتى      سهم، رغب زداد أحاسي تتحرك مشاعرهم، وت

  . -عليه الصالة والسالم-التشبه واالقتداء بالحبيب المصطفى 
رام    -٣ صحابة الك يرة ال اء س م األبن يهم -أن يعل وان اهللا عل دار -رض ، ومق

دين          شر ال ي ن د ف ال والول ضحياتهم بالم ارهم، وت ضلهم وإيث دهم، وف جه
اريخ         وإعالء آلمته، وآذلك تعريفهم بالشخصي      ر الت اء عب ادة العظم ات والق

  . اإلسالمي، وما قاموا به من مناقب ومآثر، وما خلفوه من أمجاد وفتوح
ة، والجرأة،  -٤ وى، والرحم و، والتق ار، والعف ن اإليث ي نفس االب أن يغرس ف

رام        دين، وإآ رام الوال اون، واحت سامح، والتع ى الت ه إل شجاعة، ويوج وال
  . جيران، وصلة األرحامالمعلمين وآبار السن، ورعاية ال

                                              
  .١٦٩مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية )   ١(
  .٦آية  : سورة التحريم)   ٢(
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سالم،                   -٥ آداب ال أن يعلم االبن اآلداب اإلسالمية في التعامل مع اآلخرين؛ آ
ن آداب   ك م ر ذل تئذان، وغي زاح، وآداب االس تماع، وآداب الم وآداب االس
التعامل، آما يعلم اآلداب اإلسالمية في شؤون الحياة العامة؛ آآداب الطعام           

 .)١(والشراب، وآداب العطاس والتثاؤب
صاحبة      -٦ ن م ة، وم ار الباطل ضالة، واألفك اهيم ال ن المف ن م ذير االب تح

سنة،       اب وال ي الكت ه ف ا ورد تحريم ل م ن آ شردين، وم رفين والمت المنح
ورث في                    ساد، وي شر والف ة ال ن آراهي فالتحذير الدائم  يوصل في قلب االب

 .)٢(نفسه النفور من ظواهر الزيغ واالنحالل
نهج دين  -٧ ى م ن عل د االب ة   تعوي ذآر األدعي ة؛ آ وم والليل ي الي ه ف ل ب ي يعم

وتر في                النبوية صباحًا ومساًء، والمواظبة على صالة الضحى، وصالة ال
آخر الليل، وغير ذلك من األعمال التي يداوم عليها حتى تصبح لديه عادة،          

 .)٣(ويجد في تنفيذها في المستقبل أمرًا عاديًا مألوفًا
ل    -٨ ى س رف عل دين التع ى الوال ب عل ولهم،  يج سيرتهم، ومي ائهم، وم وك أبن

ن       راغهم، وأي ت ف ضون وق ف يق دقائهم، وآي ائهم، وأص اتهم، وقرن وهواي
دين في صياغة فكر                أتي دور الوال ك ي د ذل م بع يذهبون؟ وماذا يفكرون؟ ث
اع     ة وإقن صحيحة بحج ة ال ا الوجه صيتهم، وتوجيهه وين شخ ائهم، وتك أبن

  .)٤(ووعي وإدراك
ا في          هذه بعض النقاط التي يرى       الباحث أهميتها، ودور األسرة في تعميقه

ات            األخالق اإلسالمية الفاضلة، وينجوا من االنحراف سموا ب ا؛ حتى يت فكر أبنائه
. السلوآية الباطلة  

شير  رى الب ا ي رة الهدف المرجو منه ق األس ي : ()٥(ولكي تحق ى ول إن عل
سير ظروف سال                   ى تحصين األسرة، وتي وا عل سلمين أن يعمل متها؛ األمر من الم

ا  وي مكانته ا، ويق ا يحفظه ام م ذرائع  أم تح ال ًا، وف ًا وحرف شريع روح ق الت بتطبي
ا                      سخ عراه ا يفكك أواصرها، ويف ذرائع في وجه م وواقعها في المجتمع، وسد ال
). من أسباب االنحالل، وسوء المنقلب، وشرور االغتراب، والقدوة السيئة  

                                              
الريҶاض، دار عҶالم الكتҶب، الطبعҶة         ( األسرة السعيدة فҶي رحҶاب اإلسҶالم         : أبو غدة، حسن    )   ١(

  )م١٩٩٧هـ، ١٤١٧األولى، 
  .٨٣٩تربية األوالد في اإلسالم، الجزء الثاني، ص: اهللا ناصح علوان، عبد )   ٢(
  .٩٤٨تربية األوالد في اإلسالم، الجزء الثاني، ص: علوان، عبداهللا ناصح )   ٣(
  .٥٨األسرة السعيدة في رحاب اإلسالم، ص: أبوغدة، حسن )   ٤(
تربيҶة الҶشباب     : دور األسرة في تكوين شخصية الҶشاب، فҶي وقҶائع نҶدوة            : البشير، محمد   )   ٥(

جامعة اإلمҶام محمҶد     : الرياض  ( هـ  ١٤٠٦ رجب عام    ٢٢-٢٠المسلم ودور الجامعات فيها،     
  .١٩٨، ص )١٤٠٩بن سعود اإلسالمية، عام 
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: المؤسسات التعليمية-٢  

ة         إن نجاح الشباب أو      ي   –فشله في دراسته يتوقف على إمكانياته الذهني  الت
ته       ى لدراس ل األول ي المراح ه ف شئة معلمي رية، وتن شئته األس صيلة تن ي ح ، -ه

 .وعلى المعاملة التي يتلقاها من معلميه في المرحلة الثانوية أو المرحلة الجامعية
رات عضوية   صاحبها تغي ة، ت ة حرج شباب مرحل ة وال ة المراهق إن مرحل

.نفسية، تحتاج إلى مراعاة أآثر من جانب المؤسسات التعليميةو  
ال           ى إهم ؤدي إل د ي فالقسوة الشديدة، وإحساس الشاب بتسلط معلمه عليه، ق

ذلك الشاب عملية التعلم، وانصرافه عن التحصيل واالستيعاب، ويجعله يزداد في            
 .عناده، ويحاول التمرد على معلمه لفرض شخصيته وإبرازها

أ د يلج اهرهوق ن مظ رف، وم سلوك المنح ى ال د :  إل ن مقاع روب م اله
أ                د يلج شوارع، وق الدراسة، وعدم االلتزام بحضور المحاضرات، والتجول في ال
ته،    ي دراس ًا ف شل نهائي ى الف ر إل ه األم صل ب د ي ش، وق ى الغ ارات إل ي االختب ف
.)١(فينقطع عن مواصلة تعليمه  

ة      ة والمرحل ة الثانوي م المرحل إن معل ذلك ف ه    ول ى آاهل ع عل ة يق  الجامعي
. مسؤولية عظيمة؛ بتعليم المبادئ اإلسالمية، والقيم األخالقية، وتلقين المثل العليا  

ه       ون تقبل ا يك در م ذه، بق م وتلمي ين المعل ة ب ة قوي ون الرابط ا تك در م وبق
. )٢(لمبادئ معلمه، وترسمه بخطاه، وتأثره بشخصيته  

ة  وقد أثبتت إحدى الدراسات أن تالميذ الم    علمين الذين تتسم سلوآهم المرون
ابرة؛ إذ         اد والمث يًال لالجته ًا وم ر اهتمام انوا أآث ة، آ سات التعليمي ل المؤس داخ
ن    رون ع ر، ويعب تقاللية أآب روح اس ل ب امهم بالعم تجابتهم قي ن اس رت م ظه
ي،   صيلهم العلم ي تح دمًا ف ر تق م أآث ة، وأنه ن الحري ر م در أآب شاعرهم بق م

ر   درًا أآب رون ق سلطين    ويظه ين المت ذ المعلم ا تالمي داع، بينم ار واإلب ن االبتك م
انوا   م، وآ ستمرة له ة الم ساعدة والمعاون ديم الم ى تق ة إل يًال أو حاج ر م انوا أآث آ

. )٣(أآثر نصيبًا من العدوانية  
ة، فهي ال يقتصر                ة التربوي فالمؤسسات التعليمية تشارك األسرة في العملي

. ها دور في التهذيب أيضًادورها على التعليم فقط؛ وإنما ل  
وان  رى عل تم إال      : "وي ت ال ي ة والبي سات التعليمي ين المؤس اون ب أن التع

:بتحقق شرطين أساسيين  
                                              

، و منҶصور، عبҶد      ١٧٤-١٧١مبادئ علم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب، ص        : عبد الستار، فوزية    )   ١(
: ، والҶҶҶشاذلي، فتҶҶҶوح  ٨٩-٨٧ صالҶҶҶسلوك اإلجرامҶҶҶي والتفҶҶҶسير اإلسҶҶҶالمي،  : المجيҶҶҶد سҶҶҶيد 

  .٣٥٧-٣٥٤دراسات في علم اإلجرام، ص
  .١٧٣مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية )   ٢(
  . ٨٨-٨٧السلوك اإلجرامي والتفسير اإلسالمي، الجزء األول، ص: منصور، عبدالمجيد)   ٣(



  -٧٧-

ه   : األول  ت وتوجي ه البي ين توجي اقض ب ة وتن اك ازدواجي ون هن أال يك
. المؤسسات التعليمية  

ء الشخصية أن يكون التعاون هادفًا إليجاد التكامل والتوازن في بنا  : الثاني  
ل         شاب يكتم ذآورين فال شرطين الم ذين ال من ه اون ض م التع إذا ت المية، ف اإلس

.)١("روحيًا وجسميًا، ويتكون عقليًا ونفسيًا، بل يكون إنسانًا متوازنًا سويًا  
ى      راف عل ة واإلش ق الرقاب ة يحق سة التعليمي ت والمؤس ين البي اون ب فالتع

إن المؤ         ستكمله وتصححه،        االبن، فلو حصل التقصير من البيت ف ة ت سسة التعليمي
ة  ه األسرة والمؤسسة التربوي سعى إلي ذي ت ذلك، فالهدف ال ون آ ي العكس يك وف
.يتحقق سريعًا، ويجني ثماره بذلك التعاون  

د                  ل يمت ة؛ ب ة الثانوي ويرى الباحث أن ذلك التعاون ال يقف فقط عند المرحل
أن وص              اء األمور ب ة       حتى المرحلة الجامعية، فال يظن أولي ى المرحل ن إل ول االب

سه   ى نف د عل ًال ويجب أن يعتم ه أصبح رج ي أن ة يعن ى !! الجامعي د عل م يعتم نع
اون                   ك إال بالتع ة واإلشراف، وال يتحقق ذل نفسه؛ ولكن ال بد من مواصلة المراقب
ة                ه في المرحل بين الجامعة والبيت، وتختلف بالطبع حدود المراقبة عما آانت علي

ي              الثانوية، فهي تكون في    ة ول ك من مراجع ع ذل د، وال يمن ة وعن بع  حدود معين
ة          ي الجامع ه ف ير ابن ة س دريس لمتابع ة الت ضاء هيئ ة أع ة ومقابل ر للجامع األم
ه               ة، ال يتابع ة الجامعي ًا في المرحل ًا تائه ن هائم رك االب ومستواه الدراسي، فال يت

م من     أحد، وال يشارآه أحد في اختيار التخصص الذي يناسب قدراته الفكرية           ، فك
اء            شرد، وصاحب رفق ة، وت ة الجامعي ستواه الدراسي في المرحل شاب انخفض م
ة ال تمت            ة هدام السوء، وآم من شاب اختلط عليه فكره، ودخلت عليه أفكار باطل
ين األسرة                    اون ب ة مواصلة التع رى الباحث أهمي إلى الدين والعلم بصلة؛ ولذلك ي
 .والجامعة

:  العمل-٣  
اء بنجاح أو             عندما ينتهي الشاب     ذا االنته ان ه من دراسته العلمية؛ سواء آ

 .فشل، فإنه ينتقل إلى محيط العمل
ه،               باعًا لحاجات ويقوم العمل بدور آبير ومهم في حياة الشاب، فهو يحقق إش

.)٢(ومتنفسًا لطاقاته، وموردًا لرزقه، ويحقق له االستقرار النفسي والعائلي  
ى          أثير مباشر عل اثير             ولكن قد يكون للعمل ت ه ت د يكون ل رد، وق  سلوك الف

                                              
  .٩٤٠ الجزء الثاني، صتربية األوالد في اإلسالم،: علوان، عبداهللا ناصح )   ١(
  .١٧٤مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية )   ٢(
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.غير مباشر  
ضًا         رد منخف ه   - فالتأثير المباشر يتحقق عندما يكون مقدار دخل الف يس ل ول

شاب                 -مورد رزق آخر   ك ال دفع ذل د ي ية، وق ه األساس ، مما يمنعه من توفير حاجات
.إلى سلوك طريق الجريمة  

ل   وع العم ن خالل ن ق م ه يتحق ر مباشر فإن أثير الغي ا الت ذي أم دور ال وال
  .يجب على الشخص القيام بـه

ا؛ آالعمل في               فبعض األعمال تؤثر على أعصاب ونفسيات من يقومون به
ؤثر                   ي ت ال الت ا من األعم شديد، وغيره الضوضاء، أو العمل الميداني في الحر ال
.)١(على نفسية الشخص، وقد تدفعه إلى ارتكاب الجريمة  

 لديه استعداد إجرامي الرتكاب       وبعض األعمال تجعل الفرصة مواتية لمن     
شار جرائم                    اتيح والخدم، وانت دى صانعي المف سرقة ل شار جرائم ال الجريمة؛ آانت
ل             داء من قب شار جرائم العنف واالعت وظفين، وانت ل الم ر من قب الرشوة والتزوي
ل رجال  ال من قب شار جرائم الغش التجاري واالحتي ين، وانت الجزارين والحالق

. )٢(األعمال  
:لصداقة ا-٤  

ى           يهتم آثير من الشباب بتكوين عالقات صداقة مع أقرانهم، فال يقتصر عل
 .مجتمع األسرة والمدرسة والعمل فحسب

ؤثر               نهم ي ووجود الشاب بين جماعة األصدقاء يحدث تأثيرًا متبادًال، فكل م
ة،                       ادئ قويم ا، ومب ل علي ك الجماعة مث إذا سادت تل في تكوين شخصية اآلخر، ف

لي  د س االت      وتقالي و مج وا نح زهم، واتجه لوآهم وغرائ ى س ك عل س ذل مة، انعك
ر      التفوق العلمي، والرياضي، والفني؛ أما إذا آانت تلك الجماعة أصدقاء سوء غي
د               صالحين، يسعون في األرض فسادا، تأثر بهم ذلك الشاب، وانتهج طريقتهم، وق

.يمةيكون تجمعهم وخروجهم سويًا سببًا في سلوك ذلك الشاب طريق الجر  
ي   ه ف ون معاملت د يك سيئة ق ة األصدقاء ال ى جماع شاب إل اء ال وسبب انتم

ي   ته أو ف ي دراس شله ف ا، أو لف درس به ي ي ة الت ي المؤسسة التعليمي رة أو ف األس
ًا عن   سًا وترويح ة تنفي ك الجماع ي تل د ف صادية، فيج ه االقت سوء حالت ه، أو ل عمل
.)٣(نفسه، وتلبية لرغباته وحاجاته  

                                              
  .١٢٢علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: القهوجي، على عبد القادر )   ١(
  .١٧٨مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبد الستار، فوزية )   ٢(
  . ١٢٤-١٢٣ العقاب، صمبادئ علم اإلجرام وعلم: عبدالستار، فوزية)   ٣(
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 السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية  واألنظمة المعاصرة
 

  . السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية وعناصرها: المبحث األول
اني ث الث ة  : المبح ي األنظم ة ف سياسة الجنائي رة اال لمعاص

  . وعناصرها
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  المبحث األول

   السياسة الجنائية 
في الشريعة اإلسالمية 

  وعناصرها
  

 اإلنسان عبثًا، ولم يترآه سدى؛ بل خلقه، وتكفҶل      -جل شأنه - يخلق اهللا    لم
بهدايتҶҶҶҶه، وإرشҶҶҶҶاده، وأخҶҶҶҶذه إلҶҶҶҶى الҶҶҶҶسبيل األقҶҶҶҶوم، وتعهҶҶҶҶد بحفҶҶҶҶظ مҶҶҶҶصالحه       
وضҶҶرورياته، فҶҶشرع أحكҶҶام الجҶҶرائم وعقوباتهҶҶا، وبҶҶين الطريҶҶق المنجҶҶي منهҶҶا،     

  : ولبيان ذلك قسم  الباحث هذا المبحث إلى مطلبين
  . ريف السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالميةتع: المطلب األول
  . عناصر السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية: المطلب الثاني



  -٨١-

Ùæù]<g×Ş¹]< <

   الشريعة اإلسالمية فيتعريف السياسية الجنائية  
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 ؛"الجنائيҶҶة"و "الҶҶسياسة" الҶҶسياسة الجنائيҶҶة مرآҶҶب مҶҶن آلمتҶҶي مҶҶصطلح
 الكلمتҶҶين لغҶҶة واصҶҶطالحًا، ثҶҶم يتطҶҶرق إلҶҶى    هҶҶاتين يҶҶفبتعرولҶҶذلك يبҶҶدأ الباحҶҶث  

   .تعريف السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية
:א

اس سياسة       :من ساس الن ولى رياستهم        أي  : ،وساس األمور   وقيادتهم أي ت
)١( وجمعها َساسة وُسواس ، بإصالحها، فهو سائسوقامدبرها  . 

ونهيتهҶا، وفҶالن     أمرتهҶا :ة سياسةوالسياسة آذلك تكون من سْسُت الرعي
  .  )٢( ُأدِّب أي أدَّب و:مجرب  قد ساس وسيس عليه

:אא

ضمنًا عنҶد    بدأت الكتابة عنها عند المفسرين والمحدثين"السياسة"آلمة 
 ومҶҶدى طҶҶاعتهم، ووجҶҶوب ، تتعلҶҶق بҶҶأولي األمҶҶر  التҶҶيشҶҶرح اآليҶҶات واألحاديҶҶث   

  .)٣( أو باب معينبكتاب دون  تخصيص ذلك ،الطاعة
 والواليҶات   السلطانيةاألحكام  "  في مقدمة آتابه     الماورديفقد آتب اإلمام    

 ومҶنَّ علينҶا بالكتҶاب       ،الحمد هللا الҶذي أوضҶح لنҶا معҶالم الҶدين           " :ما يلي " الدينية  
 علҶҶى جعلҶه  لنҶҶا مҶن الحҶҶالل والحҶرام مҶҶا   وفҶصل المبҶين، وشҶرع لنҶҶا مҶن األحكҶҶام،    

ح الخلҶق، وثبҶت بҶه قواعҶد الحҶق، ووآҶل إلҶى والة                الدنيا حكمًا تقҶررت بҶه مҶصال       
 األحكҶҶҶام آانҶҶҶتولمҶҶҶا .. . وأحكҶҶҶم بҶҶҶه التҶҶҶدبير، ومҶҶҶا أحҶҶҶسن فيҶҶҶه التقҶҶҶدير ،األمҶҶҶور

امتزاجهҶҶا بجميҶҶع األحكҶҶام تمҶҶنعهم عҶҶن      الҶҶسلطانية بҶҶوالة األمҶҶور أحҶҶق، وآҶҶان    
مҶر مҶن   أتصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير، أفҶردت لهҶا آتابҶًا امتثلҶت فيҶه       

 ومҶҶا عليҶҶه فيهҶҶا ،هҶҶب الفقهҶҶاء فيمҶҶا لҶҶه منهҶҶا فيҶҶستوفيها لҶҶيعلم مҶҶذاعتҶҶه؛طألزمҶҶت 
ن إفيوفيه، توخيًا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحريًا للنصفة في أخذه وعطائه، و           

                                              
 الطبعҶة األولҶى،   المكتبҶة اإلسҶالمية،     : ترآيҶا ( ،المعجم الوسيط :  مصطفى، إبراهيم،وآخرون    )1(

  ). س اس( ، مادة ٣٢١ص،  الجزء األول،)بدون تاريخ
  ). سوس(  مادة ، ٣٢١صالقاموس المحيط،: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد  ) 2(
جҶدة،مطبوعات  (ياسة الشرعية وعالقتهҶا بالتنميҶة االقتҶصادية،       الس: أحمد، فؤاد عبد المنعم    ) 3(

، المعهҶҶҶҶҶد اإلسҶҶҶҶҶالمي للبحҶҶҶҶҶوث والتدريب،الطبعҶҶҶҶҶة األولҶҶҶҶҶى،     للتنميҶҶҶҶҶةالبنҶҶҶҶҶك اإلسҶҶҶҶҶالمي  
  . ٢٠، ص)م ٢٠٠١هـ،١٤٢١



  -٨٢-

 وحҶاط بҶه الملҶة، وفҶوض     ،زعيمҶًا خلҶف بҶه النبҶوة      نҶدب لألمҶة  -جلت قدرته– اهللا
لكلمҶҶة علҶҶى رأي   ليҶҶصدر التҶҶدبير عҶҶن ديҶҶن مҶҶشروع، وتجتمҶҶع ا    ؛إليҶҶه الҶҶسياسة 

 مҶصالح   مҶن  وانتظمҶت    ، قواعҶد الملҶة    عليҶه متبوع، فكانت اإلمامة أصًال استقرت      
  .)١("األمة حتى استتبت بها األمور العامة، وصدرت عنها الوالية الخاصة

 األحكҶام  هҶي  : الҶسلطانية فاألحكҶام  ":وقد علق على ذلك عبد المنعم بقولҶه  
وهҶي األحكҶام     ير، ويحكҶم بҶه التҶدبير،      المتعلقة بوالة األمور مما يحسن فيه التقҶد       

  .)٢(" التي تصدر عنهاوالواليات باإلمامة المتعلقة
) الغيҶҶҶاثي (ثҶҶҶم جҶҶҶاء إمҶҶҶام الحҶҶҶرمين أبҶҶҶو المعҶҶҶالي الجҶҶҶويني فҶҶҶي آتابҶҶҶه         

 ثҶم  ."بҶين الخاصҶة والعامҶة     اهللا تعҶالى فҶي الزعامҶة   أحكҶام مجمҶوع يجمҶع   :"يقول
الوالة واألئمҶة ذوي األمҶر   بҶ   مҶا يكҶون ارتباطҶه   :أحҶدهما " :يقسم ذلك إلҶى نҶوعين  

 ويҶҶҶستبد بҶҶҶه المҶҶҶأمورون المكلفҶҶҶون، مҶҶҶا يҶҶҶستقل بҶҶҶه :والثҶҶҶانيمҶҶҶن قҶҶҶادة األمҶҶҶة، 
  .)٣("المصرفون

استصالح الخلҶق    " :أنهاب حامد الغزالي فقد عرف السياسة       أبوأما اإلمام   
 وهҶҶي علҶҶى أربҶҶع ،بإرشҶҶادهم إلҶҶى الطريҶҶق المҶҶستقيم المنجҶҶي فҶҶي الҶҶدنيا واآلخҶҶرة 

   :مراتب
 سياسة األنبياء وحكمهم على الخاصة والعامة جميعًا        ؛وهي العليا  :األولى

   .في ظاهرهم وباطنهم
 علҶҶى الخاصҶҶة  وحكمهҶҶم ، سياسҶҶة الخلفҶҶاء والملҶҶوك والҶҶسالطين   :الثانيҶҶة
   . ال على باطنهم؛ظاهرهمعلى  لكن ؛والعامة جميعًا
لى  وحكمهم ع، سياسة العلماء باهللا وبدينه الذين هم ورثة األنبياء     :الثالثة

 وال تنتهҶي قҶوتهم      ، منهم االستفادةباطن الخاصة فقط، وال يرتفع فهم العامة إلى         
    . التصرف في ظاهرهم  باإللزام والمنعإلى

  .)٤( " على بواطن العامةوحكمهم ، الوعاظ:الرابعة
نجҶد فҶي تعريҶف الغزالҶي مفهومҶًا           " : بقوله عبدالمنعم على ذلك    علقوقد  

رسم السبيل التي ترشد األمة إلى ما فيهҶا صҶالحها            فهي وسيلة ل   ؛فريدًا للسياسة 
 إال بتطبيҶق    ذا ولҶن يتحقҶق لألمҶة هҶ        ، أفرادهҶا معҶاً    شҶؤون وفҶي    في أمҶور دنياهҶا،    

                                              
  . ١١ والواليات الدينية، صاألحكام السلطانية:  أبو الحسن علي،الماوردي)   1(
  . ٢١ الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية، صالسياسة:  فؤاد عبد المنعم،أحمد) 2(
 فҶҶؤاد عبҶҶد المҶҶنعم أحمҶҶد،     :غيҶҶاث األمҶҶم فҶҶي التيҶҶاث الظلҶҶم، تحقيҶҶق     : الجويني،أبҶҶو المعҶҶالي ) 3(

اإلسҶҶҶҶҶҶҶكندرية، دار الҶҶҶҶҶҶҶدعوة للطبҶҶҶҶҶҶҶع والنҶҶҶҶҶҶҶشر والتوزيع،الطبعҶҶҶҶҶҶҶة  (ومҶҶҶҶҶҶҶصطفى حلمҶҶҶҶҶҶҶي 
  . ١١-١٠، ص)هـ١٤٠٠األول،

  .٦م، ص فاتحة العلو: الغزالي، أبو حامد محمد) 4(
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   .)١(" أحكام اإلسالم 
:א

  .)٢( جره إليه : َجَنى الذَّنَب عليه يجنيه جناية:تأتي بمعنىف
 وجنҶى علҶى     ، علҶى نفҶسه    نҶى ج : أْذنب، ويقال  :وآذلك تأتي من جنى جناية    

  .)٣( جره إليه : فالنعلىقومه والذنب 
א :א

  : عرف الفقهاء الجناية بأنها
 )"مҶҶاًال أو آفҶҶارة: أي(التعҶدي علҶҶى األبҶدان بمҶҶا يوجҶب قҶҶصاصًا أو غيҶره؛     " - ١

)٤( .  
   .)٥(" أو نفس، سواًء حل بمال؛اسم لفعل محرم شرعًا" :هي - ٢
 مال؛ لكنها في العرف مخصوصة بما يحҶصل         آل فعل عدوان على نفس أو     " - ٣

وسҶҶموا الجنايҶҶات علҶҶى األمҶҶوال غҶҶصبًا، ونهبҶҶًا،    . فيҶҶه التعҶҶدي علҶҶى األبҶҶدان  
  .)٦("وسرقة، وخيانة، وإتالفًا
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قبل تعريف السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية، يتطرق الباحҶث إلҶى            
 مҶҶҶن الҶҶҶسياسة  ًا الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة جҶҶҶزء  لكҶҶҶون ؛سة الҶҶҶشرعية تعريҶҶҶف الҶҶҶسيا 

 تعريҶҶف وفيمҶҶا يلҶҶي   .)٧( األخҶҶصمعرفҶҶة ومعرفҶҶة األعҶҶم تفҶҶضي إلҶҶى    ،الҶҶشرعية
   :السياسة الشرعية
:אא

 الباحҶҶث بعҶҶض وسҶҶيذآرلҶҶسياسة الҶҶشرعية عنҶҶد العلمҶҶاء اتعҶҶددت تعريفҶҶات 
                                              

  . ٢٢ السياسة الشرعية وعالقاتها بالتنمية االقتصادية، ص :عبد المنعم، فؤاد) 1(
  . ، مادة جنى١٦٤١القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي، مجد الدين) 2(
  . ، مادة جنى ١٤٢المعجم الوسيط، الجزء األول، ص: مصطفى، إبراهيم وآخرون) 3(
هҶالل  : نҶاع عҶن مҶتن اإلقنҶاع، راجعҶة وعلҶق عليҶه             آҶشاف الق  : البهوتي، منҶصور بҶن يҶونس      ) 4(

، المجلҶҶҶد  )م١٩٨٢هҶҶҶـ،  ١٤٠٢دار الفكҶҶҶر، الطبعҶҶҶة األولҶҶҶى،   : بيҶҶҶروت (مҶҶҶصيلحي هҶҶҶالل،  
  . ٥٠٣الخامس، ص

البحر الرائق شرح آنز الدقائق، بحاشية محمد أمين عابدين، : الحنفي، زين الدين ابن نجيم   ) 5(
  .  ٢، الجزء الثالث، ص)هـ١٤١٠دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية، (

دار : الرياض(عبداهللا الترآي، وعبدالفتاح الحلو، : المغني، تحقيق: ابن قدامه، موفق الدين) 6(
  . ٤٤٣، الجزء الحادي عشر، ص)م١٩٩٩هـ، ١٤١٩عالم الكتب، الطبعة الرابعة، 

( ة اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمي    : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  ) 7(
، )م٢٠٠٢هҶҶҶـ،  ١٤٢٣الرياض،أآاديميҶҶҶة نҶҶҶايف العربيҶҶҶة للعلҶҶҶوم األمنيҶҶҶة، الطبعҶҶҶة األولҶҶҶى،

  .١٢ص
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  : تهذه التعريفا
   .)١("  حسمًا لمادة الفاسد ؛لها حكم شرعي جزاء جناية، تغليظ" هي  - ١
 .)٢("التعزير"السياسة الشرعية هي  - ٢
 للدولҶة اإلسҶالمية بمҶا يكفҶل تحقيҶق المҶصالح             العامҶة تدبير الشؤون   "هي   - ٣

ن لҶم يتفҶق     إوأصولها الكلية،و الشريعة  ودفع المضار مما ال يتعدى حدود       
 آҶҶل مҶҶا  :ولҶҶةالمҶҶراد بالҶҶشؤون العامҶҶة للد  و. .وأقҶҶوال األئمҶҶة والمجتهҶҶدين  

 أم  ، أم تҶشريعية   ، أم مالية  ، سواء أآانت دستورية   ؛تتطلبه حياتها من نظم   
  أم عالقاتهҶҶا، الداخليҶҶةشҶҶؤونها أم تنفيذيҶҶة، وسҶҶواء أآانҶҶت مҶҶن  ،قҶҶضائية

 ووضع قواعدها بمҶا     ، والنظر في أسسها   ،الخارجية، فتدبير هذه الشؤون   
 .   )٣(" هو السياسة الشرعية،يتفق وأصول الشرع

 بحكمهҶا نҶص صҶريح،    د اإلسҶالمية التҶي لҶم يҶر     الدولةدبير شؤون   ت" هي   - ٤
، ويتفҶҶق مҶҶع األمҶҶةتتبҶҶدل،بما فيҶҶه مҶҶصلحة وأو التҶҶي مҶҶن شҶҶأنها أن تتغيҶҶر 

 .)٤("لعامةاأحكام الشريعة وأصولها 
 مع  ؛لتي تنظم بها مرافق الدولة، وتدير بها شؤون األمة        ااألحكام    " هي   - ٥

 ،نازلҶҶة علҶҶى أصҶҶولها الكليҶҶةن تكҶҶون متفقҶҶة مҶҶع روح الҶҶشريعة، أمراعҶҶاة 
 ولҶҶو لҶҶم يҶҶدل عليهҶҶا شҶҶيء مҶҶن النҶҶصوص  االجتماعيҶҶة، أغراضҶҶها محققҶҶة

 .)٥(" أو السنة الكتاب الواردة في التفصيلية
 فهҶي   ...توجيهاتҶه والҶسياسة القائمҶة علҶى قواعҶد الҶشرع وأحكامҶه             " هي   - ٦

التҶҶي تتخҶҶذ مҶҶن الҶҶشرع منطلقҶҶًا لهҶҶا، ترجҶҶع إليҶҶه وتҶҶستمد منҶҶه، آمҶҶا تتخҶҶذ   
 هҶҶدفًا وغايҶҶة، النҶҶاسفҶҶي األرض، وتمكҶҶن تعاليمҶҶه ومبادئҶҶه بҶҶين   تحقيقҶҶه
 ومناهجهҶҶا شҶҶرعية، غايҶҶة تتخҶҶذه منهجҶҶًا وطريقҶҶًا، فغايتهҶҶا    تتخҶҶذهوآمҶҶا 
  .)٦("شرعية

                                              
فҶؤاد عبҶدالمنعم،    : الҶسياسة الҶشرعية، تحقيҶق     :   خليفة، إبراهيم يحيى المشهور داده أفنҶدي        )1(

   . ٧٣، ص)مؤسسة شباب الجامعة، الطبعة األولى، بدون تاريخ: اإلسكندرية(
مكҶة المكرمҶة، المكتبҶة      ( حاشҶية رد المحتҶار علҶى الҶدر المختҶار            : مҶد أمҶين   مح: ابن عابدين ) 2(

  . ١٥-١٤، الجزء الرابع، ص)التجارية، لمصطفى أحمد الباز، بدون تاريخ 
السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسҶالمية فҶي الҶشؤون الدسҶتورية          : خالف، عبد الوهاب  )  3(

، الطبعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة الثانيҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة، بيҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶروت، مؤسҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶسة الرسҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالة(والخارجيҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة والماليҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة 
  . ١٧،ص)١٩٨٤هـ،١٤٠٤

الرياض، جامعҶة اإلمҶام محمҶد بҶن      ( المدخل إلى السياسة الشرعية     : عطوه، عبد العال أحمد   ) 4(
  . ٥٦، ص)م ١٩٩٣هـ،١٤١٤سعود اإلسالمية، الطبعة األولى، 

ء مصر،مجلة جامعة األزهر،الجز  (السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي       : تاج، عبد الرحمن  )  5(
  . ١٢، ص)هـ١٤١٥ األول،

مҶصر،  ( السياسة الҶشرعية فҶي ضҶوء نҶصوص الҶشريعة ومقاصҶدها              : القرضاوي، يوسف )  6(
  . ٢٧،ص)م ١٩٩٨هـ،١٤١٩مطبعة المدني، الطبعة األولى، 



  -٨٥-

 ودفҶع مҶا     ،العمل على جلب أقصى ما يمكن مҶن المҶصالح للجماعҶة           " هي   - ٧
 وباسҶҶتفراغ ، واجتهҶҶادًا بإقامҶҶة الҶҶشريعة تنفيҶҶذًا؛ المفاسҶҶد عنهҶҶامҶҶنأمكҶҶن 

 وفҶي   ، الجهҶد للوصҶول إلҶى األنظمҶة المناسҶبة زمانҶًا ومكانҶاً              وبҶذل الوسع  
 ، والثقافيҶҶҶҶҶة، واإلداريҶҶҶҶҶة، والҶҶҶҶҶسياسية، االقتҶҶҶҶҶصادية:المجҶҶҶҶҶاالتجميҶҶҶҶҶع 

 ، والҶҶҶسلم، واالضҶҶҶطرار، وفҶҶҶي حҶҶҶال االختيҶҶҶارواالجتماعيҶҶҶة، ،األخالقيҶҶҶةو
 والتҶذرع بكافҶة     ، بالتҶدبير والحكمҶة    ؛ اليوميҶة  الشؤون وتصريف   ،والحرب
ي ضҶҶوء ة، فҶҶ والمعنويҶҶوالحҶҶسية، ، والفكريҶҶة، والطҶҶرق الماديҶҶةل،الوسҶҶائ

  . )١("نصوص الشريعة وروحها ومقاصدها
 الҶسابقة أن الҶسياسة الҶشرعية تتعلҶق بتҶدبير            التعريفҶات  خالل   من يتضح  

 سҶҶواء آانҶҶت الداخليҶҶة أو الخارجيҶҶة، ممҶҶا يكفҶҶل تحقيҶҶق   ؛الҶҶشؤون العامҶҶة للدولҶҶة
   .يتفق مع نصوص الشريعة ومقاصدهاالمفاسد، وذلك بما   ودرءالمصالح،

 أو ، عالقҶҶة الحҶҶاآم بҶҶالمحكومأو ،عالقҶҶة الفҶҶرد بالدولҶҶة فهҶҶي تҶҶشمل بҶҶذلك
  .)٢(أو السلطة بالشعب،  بالرعيةالراعي

السياسة الدستورية، والҶسياسة   تشملولما آانت الشؤون الداخلية للدولة 
اسة الجنائيҶҶة،  االجتماعيҶҶة، والҶҶسيوالҶҶسياسةالقҶҶضائية، والҶҶسياسة االقتҶҶصادية، 

ونظҶҶҶرًا ألن البحҶҶҶث يتعلҶҶҶق بҶҶҶسياسة الوقايҶҶҶة والمنҶҶҶع التҶҶҶي تعتبҶҶҶر أحҶҶҶد عناصҶҶҶر    
 الباحث إلى تعريҶف الҶسياسة الجنائيҶة فҶي       يتطرق لذلك سوف    ؛السياسة الجنائية 

 ثҶҶم يتطҶҶرق إلҶҶى تعريҶҶف الҶҶҶسياسة     ، والتعريҶҶف بعناصҶҶرها  اإلسҶҶالمية، الҶҶشريعة  
   :ناصرها في المباحث التالية والتعريف بعالمعاصرة،الجنائية في األنظمة 

א א :אא
العمل على درء المفاسد الواقعة أو المتوقعة عҶن         : "بأنها  عرفها أحدهم   

 والتҶҶذرع لتحقيҶҶق ،لحҶҶدود والقҶҶصاص وغيرهҶҶا ا بإقامҶҶة أحكҶҶام ؛الفҶҶرد والمجتمҶҶع
 ، حҶسية أو معنويҶة     ،م مادية  فكرية آانت أ   الممكنة؛األمن بكافة الوسائل والطرق     

  .)٣(" اإلسالمية ومقاصدها وروحهاالشريعةفي ضوء مبادئ 
 عامة شاملة تحكم نظام الحيҶاة فҶي المجتمҶع،    نظرية": وعرفها آخر بأنها  

 وتنبنҶҶي علҶҶى مجمҶҶوع المبҶҶادئ التҶҶي يقҶҶوم علҶҶى  ،الرئيҶҶسيةوتعبҶҶر عҶҶن مҶҶصالحه 
 علҶى أن يتҶولى      ،ء فيҶه  قواعҶد المҶسؤولية والجҶزا     المجتمع، منظمҶة    دعائهما هذا   

 والحفҶاظ علҶى     ، حاآم صالح تكون وظيفته األخذ  بهذه المبҶادئ         المجتمعأمر هذا   

                                              
  .١٥اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة، ص: بوساق، محمد مدني)   1(
  . ٢٧ في ضوء نصوص الشريعة، ص السياسة الشرعية: القرضاوي، يوسف)  2(
   ١٦اتجاهات السياسة الجنائية، ص : بوساق، محمد مدني)   3(
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  . )١("أسسها
 أن الҶҶسياسة الجنائيҶҶة الباحҶҶث إلҶҶى يҶҶصل التعҶҶريفين الҶҶسابقين ومҶҶن خҶҶالل

 تҶҶضمنالتҶҶي  و، مجموعҶҶة الوسҶҶائل واألسҶҶاليب التҶҶي يҶҶستخدمها ولҶҶي األمҶҶر :هҶҶي
 مҶن   اإلسҶالمية؛  بإقامҶة أحكҶام الҶشريعة        ؛ والمجتمҶع   وحمايҶة الفҶرد    ،درء المفاسد 

  . لتحقيق األمن للمجتمع؛ وتعازير، وقصاص،حدود
 أن الҶҶسياسة الجنائيҶҶة يتمثҶҶل هҶҶدفها فҶҶي درء  مҶҶا سҶҶبقفҶҶيالحظ مҶҶن خҶҶالل  

 الفҶҶرد والمجتمҶҶع عҶҶن طريҶҶق اتخҶҶاذ تҶҶدابير وأسҶҶاليب ووسҶҶائل    لحمايҶҶة المفاسҶҶد
ولكҶي  وتعҶازير،   ، وقصاص، من حدود  ؛إقامة أحكام الشريعة اإلسالمية   وقائية، و 
هنҶاك سياسҶة تجҶريم تحҶدد وتوضҶح األفعҶال المحرمҶة              ن   ذلك البҶد أن تكҶو      يتحقق
 عقҶҶاب تحҶҶدد سياسҶҶة الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية، وال بҶҶد أن تكҶҶون هنҶҶاك تجرمهҶҶاوالتҶҶي 

وأخيҶرًا البҶҶد أن تكҶون سياسҶة وقائيҶҶة    ، وتوضҶح العقوبҶات المناسҶبة لكҶҶل جريمҶة    
 ҶҶҶل ولҶҶҶن قبҶҶҶذ مҶҶҶة تتخҶҶҶد  ومنيعҶҶҶادئ والقواعҶҶҶوء المبҶҶҶي ضҶҶҶع فҶҶҶر والمجتمҶҶҶي األم

   .من الوقوع في الجريمةوتمنع الفرد المسلم  لتحد ؛الشرعية
 :وبҶҶذلك تكҶҶون عناصҶҶر الҶҶسياسة الجنائيҶҶة فҶҶي الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية هҶҶي        

 سҶيتناولها  مҶا    يوهҶ ،   وسياسة العقاب، وسياسة الوقاية والمنҶع      ،سياسة التجريم 
  .الباحث في المطلب الثاني

                                              
الريҶاض، إدارة الثقافҶة   ( السياسة الجنائية في التشريع اإلسҶالمي  : حسنين، مصطفى أحمد  )  1(

والنҶҶҶҶҶҶҶشر بجامعҶҶҶҶҶҶҶة  اإلمҶҶҶҶҶҶҶام  محمҶҶҶҶҶҶҶد بҶҶҶҶҶҶҶن سҶҶҶҶҶҶҶعود اإلسҶҶҶҶҶҶҶالمية، الطبعҶҶҶҶҶҶҶة األولҶҶҶҶҶҶҶى،        
  .. ٨ص)م١٩٨٤هـ،١٤٠٥
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Ş¹]êÞ^nÖ]<g×< <

   الشريعة اإلسالمية في الجنائية السياسةعناصر 
الوقايҶة والمنҶع، سҶوف يتطҶرق       بҶسياسة يتعلҶق نظرًا ألن موضوع البحҶث  

  : على النحو التاليالعقاب وسياسة التجريم،الباحث لسياسة 
üëc@Zòbîáí‹vnÛa@:@@ @

 علҶҶى فكҶҶرة الҶҶضرر الҶҶذي  اإلسҶҶالمية سياسҶҶة التجҶҶريم فҶҶي الҶҶشريعة  تقҶҶوم
يب المҶҶصالح التҶҶي يريҶҶد الҶҶشارع األعلҶҶى حمايتهҶҶا وصҶҶيانتها ضҶҶد أي عҶҶدوان يҶҶص

   .عليها أو تهديد بهذا العدوان
 فҶҶي المجتمҶҶع اإلسҶҶالمي هҶҶي هҶҶدف الҶҶسياسة     المحميҶҶةالقҶҶيم ووالمҶҶصالح 

 اإلسҶالمي  وهي ما يطلق عليها مقاصҶد التҶشريع          ،الجنائية اإلسالمية في التحريم   
)١( .  

   : وهي؛بثالثة مقاصد المسلمينحددها فقهاء  وقد
   .التحسينيات -٣            .الحاجيات -٢            . الضروريات-١
:א−١

 بحيҶث إذا فقҶدت   ؛مҶصالح الҶدين والҶدنيا     فҶي قيҶام  منها البد أنها " :معناها
 حيҶاة، وفҶي   ِتْوَفҶ بҶل علҶى فҶساد وتهҶارج وَ    ؛  علҶى اسҶتقامة    الدنيا لم تجر مصالح  

  .)٢(" والنعيم،والرجوع بالخسران المبين األخرى فوت النجاة
 علҶҶىفهҶҶي بҶҶذلك تتوقҶҶف عليهҶҶا حيҶҶاة النҶҶاس الدينيҶҶة والدنيويҶҶة، ويترتҶҶب    

 حيҶҶث ال يتҶҶصور قيҶҶام المجتمҶҶع اإلسҶҶالمي   ؛ وفҶҶساد عظҶҶيم، آبيҶҶراخҶҶتاللفقҶҶدانها 
  .)٣(أو العدوان عليها  ، من حيث وجودهاصيانتها؛بدون 

والنҶҶҶسل  فس، والعقҶҶҶل، الҶҶҶدين، والҶҶҶن: وهҶҶҶي؛وهҶҶҶذه الҶҶҶضروريات خمҶҶҶس

                                              
أآاديميҶة نҶايف    : الريҶاض (،   محاضҶرات فҶي الҶسياسة الجنائيҶة        :عوض، محمҶد محҶي الҶدين      )  1(

  . ٤٣الكتاب األول، ص ، )هـ١٤١٨العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، 
 أبҶو عبيҶدة مҶشهور آل    :الموافقҶات، ضҶبط وتعليҶق وتخҶريج    : الشاطبي، أبو إسҶحاق إبҶراهيم   ) 2(

) م١٩٩٧هҶҶـ،١٤١٧ر والتوزيҶҶع، الطبعҶҶة األولҶҶى،   الخبҶҶر، دار ابҶҶن عفҶҶان للنҶҶش   ( سҶҶليمان 
  .  ١٨المجلد الثاني، ص

، بوسҶҶاق ، محمҶҶد  ٤٤الҶҶسياسة الجنائيҶҶة، الكتҶҶاب األول، ص : عҶҶوض، محمҶҶد محҶҶي الҶҶدين  )  3(
  . ٩٩اتجاهات السياسة الجنائية، ص: مدني
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  . )١( وتسمى بالكليات الخمس ، وهي مراتب المصالح.العرض، والمالو
:א−٢

 ورفҶع الҶضيق المҶؤدي فҶي         ، مҶن حيҶث التوسҶعة      ؛اأنها مفتقر له  " :معناها
وت المطلҶҶوب، فҶҶإذا لҶҶم تҶҶراع دخҶҶل علҶҶى فҶҶ بالالحقҶҶةالغالҶҶب إلҶҶى الحҶҶرج والمҶҶشقة 

مبلҶҶغ الفҶҶҶساد العҶҶҶادي    يبلҶҶҶغولكنҶҶه ال  ،ة الحҶҶҶرج والمҶҶҶشقالجملҶҶة المكلفҶҶين علҶҶҶى  
  . )٢(" العامةالمتوقع في المصالح

 ورفҶع   ، ويتحقҶق بهҶا التخفيҶف عҶن النҶاس          ،المقاصҶد الحاجيҶة    تسمى   فهي
 أمثلتهҶا؛  ولكن يلحق الناس الحرج والمҶشقة، ومҶن       الضروريات؛الضيق آما في    

 لألوليҶاء   درء الحدود بالشبهات، والحكم بҶاللوث والقҶسامة، وتҶشريع حҶق العفҶو             
   .)٣( القصاصفي

:א−٣
 التҶي   المدنҶسات  وتجنҶب    العҶادات، األخذ بما يليق من محاسҶن        " :ومعناها
فهҶҶي تҶҶسمى  . )٤(" ويجمҶҶع ذلҶҶك قҶҶسم مكҶҶارم األخҶҶالق الراجحҶҶات،تأنفهҶҶا العقҶҶول 

 وهي المصالح التي تقتضيها المروءة، وتجمع فҶي محاسҶن           ؛المقاصد التحسينية 
خالق، وإذا فقدت ال يختҶل نظҶام الحيҶاة آمҶا فҶي الҶضروريات،                العادات ومكارم األ  

 فҶي   مستقبحة ولكن تصبح حياة الناس      ؛وال ينال الناس الحرج آما في الحاجيات      
  . )٥(تقدير العقالء

 منع التمثيل بالقتلى، ومنع قتل الحر بالعبد، ووجوب الوفاء          :ومن أمثلتها 
   .بالعهد

  ҶҶҶҶشرعية آلهҶҶҶҶد الҶҶҶҶل للمقاصҶҶҶҶضروريات أصҶҶҶҶة  فالҶҶҶҶل للحاجيҶҶҶҶي أصҶҶҶҶا، فه
والتحҶҶҶسينية، فمҶҶҶن أخҶҶҶل بهҶҶҶا فقҶҶҶد أخҶҶҶل بمҶҶҶا عҶҶҶداها، ومҶҶҶن أخҶҶҶل بالحاجيҶҶҶات أو   

فتҶҶҶصبح المحافظҶҶҶة علҶҶҶى ، التحҶҶҶسينات فإنҶҶҶه علҶҶҶى وشҶҶҶك اإلخҶҶҶالل بالҶҶҶضروريات 
   .الحاجيات والتحسينات نوعًا من أنواع المحافظة على الضروريات

                                              
عҶҶة سҶҶوريا، دار الفكҶҶر للطباعҶҶة والنҶҶشر، الطب  ( أصҶҶول الفقҶҶه اإلسҶҶالمي  : الزحيلҶҶي، وهبҶҶة )  1(

: ، بوساق، محمҶد مҶدني     ١٠٢١– ١٠٢٠،الجزء الثاني، ص    )م  ١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦األولى،  
  . ٩٩اتجاهات السياسة الجنائية، ص

  . ٢٢-٢١الموافقات، المجلد الثاني، ص: الشاطبي، أبو  إسحاق إبراهيم)  2(
: الريҶҶاض(القҶҶيم والمҶҶصالح الموجهҶҶة للҶҶسياسة الجنائيҶҶة،     : عҶҶوض، محمҶҶد محيҶҶي الҶҶدين   )  3(

، الكتاب الثҶاني،    )م١٩٩٨هـ،  ١٤١٨مية نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى،        أآادي
  .٢٩ص

  . ٢٣-٢٢الموافقات، المجلد الثاني، ص: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم)  4(
  . ١٠٢٣أصول الفقه اإلسالمي، الجزء الثاني، ص : الزحيلي، وهبة)  5(



  -٨٩-

 ، أو االنتهҶاك   ،ءوحماية المصالح الضرورية لألفراد والمجتمع من االعتدا      
 ووضҶҶع العقوبҶҶة المناسҶҶبة لكҶҶҶل    ،أو التهديҶҶد بالعҶҶدوان، يҶҶستلزم تجҶҶريم األفعҶҶال     

 والطاعҶة   لالمتثҶال  ال يكفي    ، أو النهي عنه   ،تيان الفعل إ ألن مجرد األمر ب    ؛جريمة
 بل البد من العقوبҶة فكثيҶر مҶن النҶاس يحملهҶم  الخҶوف مҶن العقوبҶة                    ؛لذلك األمر 

  . )١(المأمور به وفعل ،على ترك المنهي عنه
 أو  حديҶҶةوالجҶҶرائم فҶҶي الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية منهҶҶا مҶҶا هҶҶو مقتҶҶرن بعقوبҶҶة    

وجعلҶҶت عقوبتهҶҶا تقҶҶديرًا لҶҶولي األمҶҶر    ؛ ال حҶҶد فيҶҶه وال آفҶҶارة مҶҶا  ومنهҶҶا ،آفҶҶارة
   .تعزيزًا

   :وسوف يعرض الباحث لهذين النوعين من الجرائم على النحو اآلتي
א− א :א

حفظ اإلسالم لإلنسان دينه، ونفسه، وعقله، وعرضه، وماله، ولҶصيانتها          
 باهتمام خҶاص مҶن الҶشارع األعلҶى، فقҶد            الجرائمحظيت هذه   وعدم المساس بها    

  وتقҶҶدير، وتحديҶҶد الفعҶҶل المكҶҶون لهҶҶا   ، والنهҶҶي عنهҶҶا ،ورد تحҶҶريم هҶҶذه األفعҶҶال  
 هҶذه الجҶرائم إلҶى        أو السنة النبوية الشريفة، وتقҶسم      ،عقوبتها في القرآن الكريم   

   :نوعين
   :)٢( جرائم الحدود :النوع األول

   : وهي؛وجرائم الحدود سبع
  :جريمة الردة: أوًال

 ؛ إمҶҶا بتعمҶҶد فعҶҶل  ولҶҶو بقلبҶҶه اسҶҶتهزاء أو جحҶҶوداً   ؛قطҶҶع اإلسҶҶالم" وهҶҶي 
 ؛فافًاخ آكتҶب الحҶديث فҶي قҶذر، اسҶت          ؛ أو نحҶوه   ، أو إلقҶاء مҶصحف     ،آسجود لصنم 

  . )٣(ستخفاف بهما على وجه يدل على اال:أي
 ألن اإلسҶҶالم ال يكҶҶره أحҶҶدًا ؛ حҶҶد الҶҶردة-سҶҶبحانه وتعҶҶالى-وأوجҶҶب الҶҶشارع 

على الدخول فيه، وال يرضҶى أن يҶدخل النҶاس فҶي الҶدين ويخرجҶون منҶه حҶسب                     
   .مشيئتهم ومصالحهم

 واختيҶҶارا ،وحتҶҶى يكҶҶون اعتنҶҶاق الҶҶدين اإلسҶҶالمي مبنيҶҶًا علҶҶى تفكҶҶر وتҶҶدبر 
  .)٤(نهائيًا بقناعة تامة

  :جريمة البغي: يًاثان
                                              

  . ١٥٩لجنائية، ص اتجاهات السياسة ا: بوساق، محمد مدني)  1(
  ". تعريف الحدود  " ٨راجع ص )  2(
محمҶҶد الҶҶشوبري، : بحاشҶҶية،  شҶҶرح روض الطالҶҶبأسҶҶنى المطالҶҶب: األنҶҶصاري، أبҶҶو يحيҶҶى)   3(

  . ١١٦الجزء الرابع، ص ، )دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة األولى، بدون تاريخ: القاهرة(
  . ١٦٦، ص اتجاهات السياسة الجنائية: بوساق، محمد مدني)   4(



  -٩٠-

 والخҶروج   ، خروج فرقة ذات قوة ومنعة على اإلمام بتأويل سҶائغ          :ومعناه
 أو بإرادة عزلҶه  ، واالمتناع عن الدخول تحت طاعته،على الحاآم بقصد عصيانه 

  .)١( عليهواالنقالب
  :جريمة الحرابة: ثالثًا

 الخҶҶروج علҶҶى المҶҶارة ألخҶҶذ المҶҶال علҶҶى سҶҶبيل المغالبҶҶة علҶҶى وجҶҶه" وهҶҶو 
 أو مҶن  ، سواء آان القطع من جماعҶة     ؛يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق     

 مҶҶن ؛ وسҶҶواء آҶҶان القطҶҶع بҶҶسالح أو غيҶҶره ،واحҶҶد بعҶҶد أن يكҶҶون لҶҶه قҶҶوة القطҶҶع  
  . )٢( ونحوها، والخشب، والحجر،العصا

  . للحفاظ على الدين-عز وجل-وهذه الجرائم الثالث حرمها المولى 
 :جريمة شرب الخمر: رابعًا

خمҶرًا، وسҶواء آҶان        أم لم يҶسم    ، وسواء سمي خمراً   ؛ هو ما أسكر   :لخمرا
سҶҶواء أسҶҶكر  أو الҶҶشعير،  ، أو القمҶҶح، أو الزبيҶҶب، أو التمҶҶر،مҶҶن عҶҶصير العنҶҶب 
  .)٣( وآل خمر حرام، فكل مسكر خمرقليله أو آثيره،

ويوجب حد الخمر إذا تعمد بالغ عاقل شرب المسكر، دون النظر إلى اسҶم              
 وسواء آان ذلك المҶشروب يҶسكر قلҶيًال          ؛دة التي استخرج منها   المشروب أو الما  

  .أم آثيرًا أم لم يسكر
 فهҶҶي ، آالمخҶҶدرات وغيرهҶҶا؛أمҶҶا مҶҶا ال يҶҶشمله اسҶҶم الخمҶҶر مҶҶن المҶҶسكرات

  .)٤(جرائم تعزيرية يترك تقديرها لولي األمر
وتحريم هذه الجريمة للحفاظ على عقل اإلنسان، والبعد عن آل مҶا يҶذهب              

  .  عقله
  :جريمة الزنا: ًاخامس

                                              
، بوسҶاق، محمҶد   ٦٧٤التҶشريع الجنҶائي اإلسҶالمي، الجҶزء الثҶاني، ص         : عودة، عبد القҶادر   )  1(

  . ١٦٦اتجاهات السياسة الجنائية، ص: مدني
دار الكتҶب العلميҶة،     : لبنҶان ( فҶي ترتيҶب الҶشرائع،        بҶدائع الҶصنائع   : الكاساني، عالء الҶدين   )    2(

: الزرقاني، عبد الباقي: ، انظر٩٠السابع، ص، الجزء   )م١٩٨٦هـ،  ١٤٠٦الطبعة الثانية،   
دار الفكҶҶر، : لبنҶҶان( علҶҶى مختҶҶصر خليҶҶل وبهامҶҶشه حاشҶҶية محمҶҶد البنҶҶاني،  شҶҶرح الزرقҶҶاني
  .، وما بعدها١٠٨، الجزء الثامن، ص)م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨الطبعة األولى، 

، ١٥٨ الجزء الرابع، صأسنى المطالب شرح روض الطالب،   : األنصاري، أبو يحيى زآريا   )  3(
 وبهامҶشه حاشҶية محمҶد    ،شرح الزرقاني علҶى مختҶصر خليҶل    :  الزرقاني، عبد الباقي   :نظرا

التҶҶشريع الجنҶҶائي اإلسҶҶالمي، :  عҶҶودة، عبҶҶد القҶادر :نظҶر . ١١٢الجҶҶزء الثҶҶامن، ص، البنҶاني 
  .  وما بعدها٤٩٦ص

  . ١٦٥اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   4(



  -٩١-

   . وطء امرأة عمدًا في قبلها في غير نكاح أو ملك يمين:وهو
ولكي يوصف الفعل زنا البد أن يقع إيالج ذآر رجҶل بҶالغ عاقҶل عمҶدًا فҶي                   

  . )١(فرج امرأة ال تحل له آالميل في المكحلة 
 وإنمҶا هҶي مҶن جҶنس     ؛فأي فعل آان دون اإليالج أو اإلدخال ال يسمى زنҶا      

  . )٢(عاقب عليها بعقوبات تعزيرية الزنا، وي
  

 : جريمة القذف: سادسًا
 . ال الҶشهادة   ؛ييرـҶـ رض التع ـ أو الرمي بالزنا في مع     ،الرمي بالزنا "  وهو  

  . )٣("وهو لرجل أو  امرأة
 أو نفҶى نҶسبه    ،مҶن رمҶى شخҶصًا محҶصنًا بفاحҶشة الزنҶا           علҶى   ويجب الحد   

أنҶواع الҶسب والҶشتم تعҶد         مع عجزه عن إثبات دعواه، ومҶا دون ذلҶك مҶن              ؛ألبيه
  .)٤(جرائم تعزيرية يترك تقديرها لولي األمر

 للحفاظ على نҶسل اإلنҶسان       -عز وجل -وهاتان الجريمتان حرمهما المولى     
  . وعرضه، ولضمان عدم التعدي عليه بالفعل أو بالقول

 :جريمة السرقة: سابعًا
و األخذ   أ ،أخذ من حرز مثله    " :تعرف جريمة السرقة الموجبة للحد بأنها     

  . )٥("على سبيل االستخفاء
  :م حد السرقة على الجاني البد من توافر الشروط اآلتية اولكي يق

                                              
 ومҶا   ٣٣ الجҶزء الҶسابع، ص     ،بҶدائع الҶصنائع فҶي ترتيҶب الҶشرائع         : الكاساني، عҶالء الҶدين    )   1(

  . بعدها
 ومعҶҶه حاشҶҶية أبҶҶي ،نهايҶҶة المحتҶҶاج إلҶҶى شҶҶرح المنهҶҶاج:        األنҶҶصاري، شҶҶمس الҶҶدين محمҶҶد

لبنҶҶان، دار الكتҶҶب العلميҶҶة، الطبعҶҶة األولҶҶى،   ( الҶҶضياء القҶҶاهري، وحاشҶҶية أحمҶҶد الرشҶҶيدي   
:  عҶҶودة، عبҶҶد القҶҶادر  : ومҶҶا بعҶҶدها، راجҶҶع  ٤٢٢الجҶҶزء الҶҶسابع، ص ) م ١٩٩٣هҶҶـ،١٤١٤

  .  وما بعدها٣٤٩ الجزء الثاني، صمقارنًا بالقانون الوضعي،التشريع الجنائي اإلسالمي 
  .  ١٦٣اتجاهات السياسة الجنائية، : بوساق، محمد مدني)  2(
، ٤٣٥نهايҶҶة المحتҶҶاج إلҶҶى شҶҶرح المنهҶҶاج، الجҶҶزء الҶҶسابع، ص : األنҶҶصاري، شҶҶمس الҶҶدين)  3(

ҶҶدينالمقدسҶҶق الҶҶصاف   : ي، موفҶҶه اإلنҶҶي ومعҶҶدين المقدسҶҶشمس الҶҶر لҶҶشرح الكبيҶҶع والҶҶالمقن
هجҶҶر للطباعҶҶة والنҶҶشر، الطبعҶҶة : مҶҶصر( عبҶҶد اهللا الترآҶҶي :لعҶҶالء الҶҶدين المҶҶرداوي، تحقيҶҶق

  . ٣٤٧، الجزء السادس والعشرون، ص)م ١٩٩٦هـ، ١٤١٧األولى، 
  . ١٦٤ اتجاهات السياسة الجنائية، ص:بوساق، محمد مدني)  4(
، األنҶصاري، شҶمس     ٦٥آتҶاب بҶدائع الҶصنائع، الجҶزء الҶسابع، ص          : الكاساني، عالء الҶدين   )  5(

: الزرقاني، عبҶد البҶاقي    . ٤٣٩نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الجزء السابع، ص       : الدين
  . ٩٤شرح الزرقاني، الجزء الثامن، ص



  -٩٢-

一- أن يكون األخذ خفية.   
二- أن يكون المأخوذ مما يعد ماًال شرعًا.  
三- أن يكون األخذ من الحرز الذي يحفظ فيه.  
四- أن يكون المال المأخوذ يبلغ النصاب.  
五- أن  يتوافر القصد الجنائي.  
六-  ١(أن يكون المال مملوآًا للغير(. 

 أو  ، آما لو آان المҶال فҶي غيҶر حҶرز           ؛فإذا لم تتوافر تلك الشروط مجتمعة     
   .م الحدا فال يق، أو غير ذلك،لم يبلغ النصاب

 تعҶد مҶن الجҶرائم       ، والҶسلب  ، والنهҶب  ، آҶاالختالس  ؛وغير ذلҶك مҶن األفعҶال      
  . )٢( ويترك تقدير عقوبتها لولي األمر ،التعزيرية
 هذه الجريمة لضمان الحفاظ على مال اإلنҶسان،         -عز وجل -رم المولى   وح

  . وعدم التعدي عليه
   : الجرائم الواقعة على النفس وما دونها:النوع الثاني

 أو جҶرائم    ،،أو جرائم الجراح أو الҶدماء     )٣(وتسمى عند الفقهاء بالجنايات     
وهҶҶي . )٤(فҶҶراد  تҶҶسمية لهҶҶا بالعقوبҶҶة المقҶҶدرة شҶҶرعًا حقҶҶًا لأل،القҶҶصاص والҶҶديات

   :خمس جرائم
  :القتل العمد -١

 آالمحҶدد مҶن     ؛ أو ما جҶرى مجҶرى الҶسالح        ،ما تعمد ضربه بسالح   " وهو  
 وال ، القҶصد : ألن العمҶد هҶو  ؛ والنҶار ، والمҶروة المحҶددة  ، ولبطة القҶصب   ،الخشب

  . )٥("   وهو استعمال اآللة القاتلة فكان متعمدًا فيه؛يوقف عليه بدليله
مҶҶدًا ال بҶҶد أن يقتҶҶرن الفعҶҶل المزهҶҶق للҶҶروح بنيҶҶة قتҶҶل     ولكҶҶي يعҶҶد القتҶҶل ع 

 وإنمҶا تعمҶد     ؛ أي توفر القصد الجنائي، فإذا لم يقصد الجҶاني القتҶل           ؛المجني عليه 
 فҶال يعҶد الفعҶل قتҶل عمҶد، ولҶو أدى إلҶى وفҶاة المجنҶي عليҶه                  ،فقط مجرد االعتداء  

                                              
 ومҶا   ١٣٧لرابҶع، ص  أسҶنى المطالҶب شҶرح روض الطالҶب، الجҶزء ا           : األنصاري، أبو يحيى  )  1(

 ومҶا بعҶدها،    ٥١٨ التشريع الجنائي اإلسالمي، الجزء الثاني، ص      :عودة، عبد القادر  . بعدها
  .    ١٦٥اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني

  .    ١٦٥اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)    2(
   . ٨٦، ص تعريف الجناية: انظر)   3(
  .١٦٧اتجاهات السياسة الجنائية، ص : اق، محمد مدنيبوس)   4(
لبنҶان، دار إحيҶاء التҶراث العربҶي، الطبعҶة      ( ،  شҶرح فҶتح القҶدير       :  الدين لعبد الواحد، آما  )   5(

  . ١٣٨، الجزء التاسع، ص)م ١٩٨٦هـ،١٤٠٦األولى، 



  -٩٣-

)١(.  
  :القتل شبه العمد -٢

 باسҶتعمال   ؛ ال يقتҶل غالبҶاً     أن يتعمد الجاني ضرب المجني عليه بمҶا       "وهو  
  . )٢(" آلة صغيرة بقصد التأديب ونحوه

فالفعل في القتل شبه العمد متҶردد بҶين العمҶد والخطҶأ، فҶسمي فعلҶه بҶشبه                   
العمد ألنه قصد ضربه، ويشبه الخطأ ألنه ضرب بما ال يقتҶل غالبҶًا، ومҶا ال يقتҶل                

ن القتҶل شҶبه العمҶد     ولذلك سمي هҶذا النҶوع مҶ   ؛غالبًا يدل على أنه لم يقصد القتل  
)٣( .  

  :القتل الخطأ -٣
 ، وهҶҶو أن يقҶҶوم الجҶҶاني بإزهҶҶاق روح المجنҶҶي عليҶҶه دون قҶҶصد االعتҶҶداء  

   : نوعينإلىويقسمه بعض الفقهاء . )القتل(ودون قصد حصول النتيجة 
 ؛ وهو ما قصد فيه الجاني الفعل دون الҶشخص         - : الخطأ في القصد   :األول

 أو يظنҶه    ،صًا يظҶن صҶيدًا فҶإذا هҶو آدمҶي           آمҶن يرمҶي شخҶ      ؛ولكنه أخطҶأ فҶي فعلҶه      
   .حربيًا فإذا هو مسلم

 ولҶم يقҶصد     ، وهو ما لم يقصد فيҶه الجҶاني الفعҶل          -: الخطأ في الفعل   :الثاني
 أو حفҶҶر بئҶҶرًا ،نقلҶҶب علҶҶى نҶҶائم بجҶҶواره فقتلҶҶها آمҶҶن ؛إزهҶҶاق روح المجنҶҶي عليҶҶه

 والديҶة   وإنمҶا تجҶب  الكفҶارة   ؛ وال قصاص في القتҶل الخطҶأ  ،فسقط بها آخر فمات 
)٤(.  

  :الجناية على مادون النفس -٤
وهي تشمل آل أذى يوقعه الجاني على جسم المجني عليه دون أن يҶؤدي       

 أو دفҶҶع  ، أو جҶҶرح، مҶҶن ضҶҶرب ؛ فيҶҶدخل فҶҶي ذلҶҶك آҶҶل أنҶҶواع االعتҶҶداء     ،بحياتҶҶه
 وهو تعمد الجاني    ؛والجناية على مادون النفس قد تكون عمداً      . )٥(الخ  .. .وجذب

 فيفҶضي إلҶى شҶجه    ،آمن قذف شخصًا بحجر بقصد إصابته     ؛الفعل بقصد العدوان  
 وهҶو تعمҶد الجҶاني الفعҶل دون          ؛أو جرحه، وقد تكҶون علҶى مҶا دون الҶنفس خطҶأ             

                                              
 محمҶҶد ، بوسҶҶاق،١٠التҶҶشريع الجنҶҶائي اإلسҶҶالمي، الجҶҶزء الثҶҶاني، ص: عҶҶودة، عبҶҶد القҶҶادر)   1(

   .١٦٧اتجاهات السياسة الجنائية، ص: مدني
  .١٤٤، الجزء التاسع، ص شرح فتح القدير: عبد الواحد، آمال الدين)   2(
  .   ٩٣التشريع الجنائي اإلسالمي، الجزء الثاني، ص: عودة، عبد القادر)  3(
 :بҶد القҶادر  ، عҶودة، ع ١٤٧، الجزء التاسع، ص  شرح فتح القدير:عبد الواحد، آمال الدين  )  4(

اتجاهҶҶات : ، بوسҶҶاق، محمҶҶد مҶҶدني  ١٠٤التҶҶشريع الجنҶҶائي اإلسҶҶالمي، الجҶҶزء الثҶҶاني، ص    
  .١٦٧السياسة الجنائية،ص

  . ٢٠٤التشريع الجنائي اإلسالمي، الجزء الثاني، ص: عودة، عبد القادر)   5(



  -٩٤-

 آمҶҶن ألقҶҶى حجҶҶرًا مҶҶن نافذتҶҶه ؛ أو بҶҶال قҶҶصد ال للفعҶҶل وال للعҶҶدوان،ناقҶҶصد العҶҶدو
نقلب على نائم بجواره فكسر ضلوعه     اليتخلص منه فأصاب أحد المارة، أو آمن        

)١(.   
  :الجناية على الجنين -٥

 ألنҶه   ؛وتسمى هذه الجريمة بالجناية على ما هو نفس من وجه دون وجه           
 وال يعتبر آذلك من وجه آخر، فيعتبҶر نفҶسًا مҶن وجҶه ألنҶه                 ،يعتبر نفسًا من وجه   

  .)٢( وال يعتبر آذلك ألنه لم ينفصل عن أمه ،آدمي
 نفҶҶس  للحفҶҶاظ علҶҶى -عҶҶز وجҶҶل -وهҶҶذه الجҶҶرائم الخمҶҶسة حرمهҶҶا المҶҶولى    

اإلنسان، وعدم االعتداء عليها؛ سواء آان بإزهҶاق الҶروح، أو فҶوات عҶضو، أو                
 . جرح، أو ضرب

א− א :א

   :ينقسم هذا النوع من الجرائم إلى ثالثة أنواع
  : ما شرع في جنسه الحد ولكن ال حد فيه:النوع األول

 ولكن ال تبلغ في درجة      ؛ الحدود  وهي تلك الجرائم التي تنسب إلى فصيلة      
   .خطورة الجريمة الموجبة للحد

 ألنهҶا   ؛ جريمة الخلҶوة باألجنبيҶة  وتقبيلهҶا مҶن جҶنس جريمҶة الزنҶا                :فمثًال
من األفعال التي تعتبر من مقدمات ودواعي الزنҶا، وغيҶر ذلҶك مҶن الجҶرائم التҶي                   

جҶرائم  تعتبر مҶن جҶنس جريمҶة الҶسرقة، أو مҶن جҶنس جريمҶة الحرابҶة، وهҶذه ال                    
 ،ولكن عقوبتها غيҶر مقҶدرة مҶن الҶشارع األعلҶى           ؛  معلوم تجريمها تبعًا واستقالالً   

  .)٣(وترك تقدير عقوبتها لالجتهاد الفقهي والقضائي 
  : ما شرع في جنسه الحد ولكن امتنع الحد فيه:النوع الثاني

وتҶҶشمل جميҶҶع الجҶҶرائم التҶҶي لҶҶم يكتمҶҶل ثبوتهҶҶا بҶҶالطرق الҶҶشرعية، أو لҶҶم     
 وغير  ،أرآان الجريمة الموجبة للعقوبة، أو درء الحد فيها بالشبهات        تكتمل فيها   

ذلك مما يمنع إقامة الحҶد آعقوبҶة، فتҶصبح جريمҶة تعزيريҶة يفҶوض القҶضاء فҶي                    
 أو يحكҶم بҶالبراءة آمҶا لҶو سҶقط            ،قدير العقوبة المالئمة لكل جريمة ولكل مجҶرم       ت

                                              
حمҶد  ، بوسҶاق، م   ٢٠٤التشريع الجنائي اإلسالمي، الجزء الثҶاني، ص        : عودة، عبد القادر  )   1(

  .  ١٦٨اتجاهات السياسة الجنائية، ص :  مدني 
 ٣١شرح الزرقاني علҶى مختҶصر خليҶل، الجҶزء الثҶامن، ص            : الزرقاني، عبد الباقي  : انظر)   2(

  . ٥التشريع الجنائي اإلسالمي، الجزء الثاني،  ص: وما بعدها، عودة، عبد القادر
  ١٧٠اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)  3(



  -٩٥-

  .)١(الحد بسبب االختالف في الحل والحرمة
   :لمعاصي والجرائم التي لم يشرع فيها وال في جنسها حد ا:النوع الثالث

وردت نҶҶҶҶصوص مҶҶҶҶن القҶҶҶҶرآن والҶҶҶҶسنة النبويҶҶҶҶة بتحريمهҶҶҶҶا   وهҶҶҶҶي التҶҶҶҶي 
 ترك الصالة، ومنع الزآاة، وترك األمر بالمعروف والنهҶي عҶن            : مثل ؛وتجريمها

  ولعҶب القمҶار والميҶسر، وعقҶوق الوالҶدين،            ،المنكر، وأآل الميته ولحم الخنزير    
... .وخيانة األمانҶة، وشҶهادة الҶزور، وأآҶل الربҶا بأنواعҶه، والرشҶوة             والتجسس،  

  .)٢(الخ 

א− א א א :א

 وإنما أصҶبحت    ؛ أو منصوصًا على منعها    ،فهي أفعال ليست محرمة لذاتها    
   :على نوعينوهي  ،مضرة بمصلحة الجماعة

   :النوع األول

 ومҶҶن ؛ ولҶم لҶم يخҶصها ولҶي األمҶر بنهҶي      ،تها ظҶاهرة أفعҶال قبحهҶا ومفҶسد   
 عرقلة سير المҶرور، وإقҶالق الطمأنينҶة العامҶة، والتعҶسف فҶي اسҶتعمال             :أمثلتها

   .الحق بما يلحق ضررًا بالغير
فهҶҶذا النҶҶوع ال يتوقҶҶف تحريمҶҶه علҶҶى صҶҶدور اجتهҶҶاد فقهҶҶي يعتمҶҶده ولҶҶي      

 األفعҶҶҶال لҶҶҶكلت بҶҶҶل يجҶҶҶوز للقҶҶҶضاء النظҶҶҶر فҶҶҶي تقҶҶҶدير عقوبҶҶҶات مناسҶҶҶبة     ؛األمҶҶҶر
ال جريمҶҶة وال عقوبҶҶة إال : "بعҶҶد وضҶҶع تقنҶҶين لҶҶذلك، عمҶҶًال بالقاعҶҶدة والتҶҶصرفات 

  .)٣("بنص
   :النوع الثاني

 وال يمكҶҶن الҶҶشعور بҶҶضررها إال إذا ،أفعҶҶال قبحهҶҶا ومفҶҶسدتها غيҶҶر ظҶҶاهرة 
سҶҶبق النهҶҶي عنهҶҶا مҶҶن قبҶҶل ولҶҶي األمҶҶر بنҶҶاء علҶҶى نتҶҶائج االجتهҶҶاد الفقهҶҶي مҶҶن       

لنҶوع ال يعҶد جريمҶة قبҶل صҶدور نظҶام صҶريح مҶن قبҶل           الجهات المختصة، فهҶذا ا    
 أو تحديد فعل المستحب عندما      ، لكونه من باب تقييد المباح     ؛ولي األمر بتجريمه  

 : ومҶن أمثلҶة هҶذا النҶوع        ؛تقتضي ذلك مصلحة راجحة ال يفقهها آثير مҶن النҶاس          
 ومنҶع اقتنҶاء     ، وما يتҶصل بتنظҶيم الҶصيد       ،التصرفات الممنوعة في أنظمة اإلقامة    

  . )٤(السالح دون ترخيص 
إن آҶҶان لҶҶولي األمҶҶر أن يخҶҶرج أنواعҶҶًا مҶҶن الҶҶسلوك مҶҶن   ":ويقҶҶول عҶҶوض

                                              
  ١٧٠اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   1(
  . ١٧١ – ١٧٠اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   2(
  . ١٧٢اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   3(
   . ١٧٣اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   4(



  -٩٦-

 ويوجههҶҶا بجҶҶزاءات ذات  ، أو أن يبقҶҶي عليهҶҶا فҶҶي حيҶҶز التجҶҶريم   ،حيҶҶز التجҶҶريم 
طبيعة غير جنائية، إال أنه علҶى أي حҶال ال يمكنҶه أن يفعҶل آمҶا فعҶل الغҶرب مҶن                        

 ألن الҶدين والҶشريعة      ؛ حيҶز التجҶريم     بالҶدين واألخҶالق مҶن      ةله صҶل   إخراج آل ما  
     ҶҶال الزنҶҶراج أفعҶҶستطيع إخҶҶال يҶҶزأ، فҶҶل ال يتجҶҶالم آҶҶي اإلسҶҶردةافҶҶن  ؛ والҶҶا مҶҶألنه 

الجҶҶرائم الحديҶҶة، وال يҶҶستطيع إخҶҶراج اللҶҶواط وأفعҶҶال الفحҶҶش حتҶҶى لҶҶو تمҶҶت بҶҶين  
،آما أنҶه  ... ألن الشارع األعلى قد حرمها شرعًا؛بالغين في غير عالنية وبالرضا 

  Ҷستطيع عҶدرات     ال يҶاطي المخҶال تعҶҶى أفعҶر علҶرض تعزيҶى   ؛دم فҶҶؤثرة علҶا مҶألنه 
 ألنҶҶه يتҶҶصل  ؛ وال علҶҶى اإلجهҶҶاض ، وألنهҶҶا مҶҶن الخبائҶҶث  ،العقҶҶل آالҶҶسكر الحҶҶدي  
 وألنҶҶه يتҶҶضمن تҶҶشجيعًا علҶҶى ، وبҶҶالعرض مҶҶن ناحيҶҶة أخҶҶرى،بالنҶҶسب مҶҶن ناحيҶҶة
  . )١("اإلباحة الجنسية

                                              
  .٥٢دين، السياسة الجنائية، الكتاب األول، صعوض، محمد محيى ال)  1(



  -٩٧-

bîãbq:lbÔÈÛa@òbî@Z@ @

الْسҶُم  ا أْن تجҶزِي الّرُجҶَل بمҶا َفَعҶل ُسҶوًء، و            :عاقبُةالعقاُب واْلمُ  :العقوبة لغة 
   .الُعقوبُة
  . )١( بِه ُهأَخَذ:  بذنبه ُمعاقبًة وعقابًابُهوعاق

ة         فمҶنهم مҶن    ؛فقҶد تعҶددت التعريفҶات     : أما  التعريف االصطالحي للعقوب
  .)٢("الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع  ":يرى أنها

اب مҶا   ـــҶـ ه الشارع للҶردع عҶن ارتك      ـــزاء وضع ــج ":ى أنها ومنهم من ير  
  . )٣(" وترك ما أمر به،هـنهى عن

جزاء وضعه الشارع لمҶصلحة الجماعҶة تقҶوم الҶسلطة            ":ويرى ثالث أنها  
  . )٤("  وترك ما أمر به ،بتوقيعه للردع عن ارتكاب ما نهى عنه

طة ولҶي األمҶر     سلقيام  آونه أضاف   في  ويتفق الباحث مع التعريف األخير      
 سҶواء آҶان ذلҶك األمҶر بالفعҶل أو            ؛بتنفيذ وتوقيع العقوبҶة لҶردع المخҶالفين لألمҶر         

   .بالترك
   :وتقوم العقوبات في الشريعة اإلسالمية على أساسين

 ودفع الشرور واآلثام    ، وصيانة نظامها  ، يتمثل في حماية الجماعة    :األول  
   .واألضرار عنها
 وحمҶايتهم   ، ورعايҶة حقҶوقهم    ، وتهҶذيبهم  ،يتمثل في إصالح األفراد   :الثاني

 وإرشҶҶҶادهم  إلҶҶҶى طريҶҶҶق  ، وإنقҶҶҶاذهم مҶҶҶن الجهالҶҶҶة ،مҶҶҶن أنفҶҶҶسهم ومҶҶҶن بعҶҶҶضهم 
  . )٥(الخير،وإبعادهم عن طريق الشر

  :ةوتتحدد أهداف العقوبة في الشريعة اإلسالمية في النقاط التالي
ير مҶن  بحيث يرتدع آث؛ تحقيق الردع العام لألفراد بصفة عامة في المجتمع آله   

 خوفҶҶًا مҶҶن أن تلحقهҶҶم مثҶҶل العقوبҶҶة التҶҶي أصҶҶابت    المحتملҶҶين المجҶҶرمين

                                              
أمҶين عبҶدالوهاب،    : ، اعتنҶى بتҶصحيحه     لҶسان العҶرب    :ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين     )   1(

هҶҶҶـ، ١٤١٨دار إحيҶҶҶاء التҶҶҶراث العربҶҶҶي، الطبعҶҶҶة الثانيҶҶҶة،     : بيҶҶҶروت  ( ومحمҶҶҶد العبيҶҶҶدي، 
  .، مادة عقب ٣٠٥ص، التاسع، الجزء )م١٩٩٧

   .٦٠٩الجزء األول، صالتشريع الجنائي اإلسالمي، : ادرعودة، عبد الق)   2(
القҶҶҶاهرة، مطҶҶҶابع ( الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة فҶҶҶي الҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية   : ، أحمҶҶҶد فتحҶҶҶيبهنҶҶҶسي)   3(

  . ٢٧٠، ص)م ١٩٨٨هـ،١٤٠٩الشروق، الطبعة الثانية، 
  . ١٩٢اتجاهات السياسة الجنائية، ص : بوساق، محمد مدني)    4(
  . ١٩٣اتجاهات السياسة الجنائية، ص: دنيبوساق، محمد م)    5(



  -٩٨-

  .)١(المجرم نتيجة الرتكابه جريمته
الحدود زواجر وضعها اهللا تعالى للردع عن ارتكҶاب         ": وقد قال الماوردي  

 لمҶҶا فҶҶي الطمҶҶع مҶҶن مغالبҶҶة الҶҶشهوات الملهيҶҶة عҶҶن ؛ وتҶҶرك مҶҶا أمҶҶر بҶҶهحظҶҶر،مҶҶا 
فجعҶل اهللا تعҶالى مҶن زواجҶر الحҶدود مҶا يҶردع بҶه ذو                  وعيد اآلخرة بعامҶل اللҶذة،       

 مҶن  حظҶر  ليكҶون مҶا   ؛ وخيفҶة مҶن نكҶال الفҶضيحة     ،الجهالة حذرًا من ألҶم العقوبҶة      
 ، فتكҶҶون المҶҶصلحة أعҶҶم  ، ومҶҶا أمҶҶر بҶҶه مҶҶن فروضҶҶه متبوعҶҶاً    ،محارمҶҶه ممنوعҶҶاً 

  .)٢("والتكليف أتم 
   :ولكي يتحقق الردع العام البد من أمرين

 والتعريҶҶҶف بهҶҶҶا  ، بҶҶҶاإلعالن عنهҶҶҶا ؛ومҶҶҶة للكافҶҶҶة أن تكҶҶҶون العقوبҶҶҶة معل   - أ 
 تربيҶҶҶة لألطفҶҶҶال  ؛ وبيҶҶҶان مҶҶҶا يتҶҶҶصل بهҶҶҶا  ،وبҶҶҶسببها، وتعليمهҶҶҶا للنҶҶҶاس 

   . للكبارًاوالشباب، وتحذير
 لينتهҶҶي النҶҶاس عҶҶن التفكيҶҶر أو   ؛يجҶҶب أن يكҶҶون تنفيҶҶذ العقوبҶҶة عالنيҶҶة    -ب 

 .)٣(اإلقدام على الفعل المنتهي عنه 
 ؛المجҶرم الҶذي وقعҶت عليҶه العقوبҶة         يقتҶصر أثҶره علҶى       ف :تحقيق الردع الخҶاص   

 وما يترتب عليها من إيذاء مادي ومعنوي     ، وألمها ،بحيث تصده العقوبة  
 سҶواء آانҶت تلҶك الجريمҶة مҶن      ؛ على الجريمة  ى عن اإلقدام مرة أخر    ،له

  . )٤(أخرى أو جريمة ،جنس الجريمة السابقة
ع  لمنҶҶ؛وقҶҶد تكҶҶون العقوبҶҶة استئҶҶصالية تقطҶҶع دابҶҶر الجҶҶاني وتقҶҶضي عليҶҶه   

  . )٥(عودته إلى الجريمة  وتكرار فعلها 
الجҶزاء الҶذي يقابҶل الجريمҶة يكҶون          و :محو أثر الجريمة بما يقابلها مҶن الجҶزاء        

 وإزالҶة آثارهҶا،   ، وذلك إلبطال مفعول الجريمة؛ مساٍو لها في القوة  جزاًء
، وإعمҶҶاًال لوظيفҶҶة الثҶҶواب الرتكابهҶҶا واسҶҶتنكار المجتمҶҶع ،وإظهҶҶار قبحهҶҶا
   Ҷة      والعقاب في حҶى الطاعҶاس علҶسمو  ،ث النҶن     ، والҶد عҶضيلة، والبعҶوالف 

                                              
القҶҶاهرة، دار (  دراسҶҶة مقارنҶҶة  ،أصҶҶول النظҶҶام الجنҶҶائي اإلسҶҶالمي   : العҶҶوا، محمҶҶد سҶҶليم  )   1(

  . ٦٧، ص )المعارف، الطبعة األولى، بدون تاريخ 
  . ٢٤١ والواليات الدينية، صاألحكام السلطانية: الماوردي، أبو الحسن)   2(
 :تبҶصرة الحكҶام فҶي أصҶول األقҶضية ومنҶاهج األحكҶام، تحقيҶق         : ان الدين ابن فرحون، بره  )   3(

، الجҶزء   )م  ١٩٩٥هҶـ،   ١٤١٦لبنان، دار الكتҶب العلميҶة، الطبعҶة األولҶى،           (جمال مرعشلي   
  . ١٩٥اتجاهات السياسة الجنائية، ص: ، بوساق، محمد مدني٢٠٢الثاني، ص

  .  ٦٧، صأصول النظام الجنائي اإلسالمي: العوا، محمد سليم )  4(
  .  ١٩٧اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   5(



  -٩٩-

ومحو أثر الجريمة بعقوبҶة عادلҶة يظهҶر         .  )١( والرذيلة ، والفحش ،التمرد
بحيҶҶث ينفҶҶذ ؛ بوضҶҶوح فҶҶي الجنايҶҶات العمديҶҶة التҶҶي يجҶҶب فيهҶҶا القҶҶصاص   

 مҶҶع اشҶҶتراك المماثلҶҶة فҶҶي  ؛الحكҶҶم بالجҶҶاني بمثҶҶل مҶҶا فعҶҶل بҶҶالمجني عليҶҶه  
 ⌧  :اهللا تعҶҶҶҶҶҶالى امتثҶҶҶҶҶҶاًال لقҶҶҶҶҶҶول  ؛التنفيҶҶҶҶҶҶذ

   
  

  
  

  
  

وهҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶذه . )٢ (   
              Ҷق الرضҶاني تحقҶة بالجҶذ العقوبҶي تنفيҶدل فҶدى ال   ىالمماثلة والعҶي   لҶمجن

   . وتقضي على األحقاد والضغائن والعداوة بين المسلمين،عليه أو وليه
 شҶҶرع القҶҶصاص زجҶҶرًا  -سҶҶبحانه–وألن اهللا  " :ويقҶҶول ابҶҶن قҶҶيم الجوزيҶҶة 

         ҶҶتدراآًا لظالمҶҶة اسҶҶب الديҶҶن أن يوجҶҶن الممكҶҶان مҶҶدوان، وآҶҶن العҶҶوس عҶҶةللنف 
يظ المجنҶي    ولكن ما شرعه أآمل وأصلح للعباد، وأشҶفى لغҶ          ؛المجني عليه بالمال  

             Ҷه أو  عليه، وأحفظ للنفوس واألطراف، وإال فمن آان في نفسه من اآلخر من قتِل
فҶҶه وأعطҶҶي ديتҶҶه، والحكمҶҶة والرحمҶҶة والمҶҶصلحة  َر َطَعَطҶҶ أو َقُهَلҶҶَتقطҶҶع طرفҶҶه، َق

  .)٣(" اهللا تعالى وتأبى ذلك 
 من القصاص الحҶق    وليه ومع ذلك أعطى الشارع الرحيم المجني عليه أو       

 مقابل الدية أو بҶدونها ابتغҶاء       ، والنزول عن القصاص   ، والصلح ،حبالعفو والصف 
  .  )٤( اهللاوجه

 بحيҶث يعҶود بعҶد ذلҶك         ؛ ورد اعتبҶاره   ، وتقҶويم سҶلوآه    ، وعالجҶه  ،إصالح الجاني 
  .)٥(إلى الحياة االجتماعية آعضو صالح في الجماعة 

 اتضح من خҶالل سياسҶة التجҶريم أن الجҶرائم فҶي الҶشريعة               فقدوآما سبق   
 وجҶҶҶرائم ، آجҶҶҶرائم الحҶҶҶدود؛مية منهҶҶҶا مҶҶҶا هҶҶҶو مقتҶҶҶرن بعقوبҶҶҶة أو آفҶҶҶارة اإلسҶҶҶال

 آҶالجرائم التҶي هҶي مҶن     ؛القصاص والديات، ومنها جҶرائم ال حҶد فيهҶا وال آفҶارة           

                                              
  . ١٩٧اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   1(
  . ٤٥آية : سورة المائدة)   2(
لبنҶҶҶان، المكتبҶҶҶة ( إعҶҶالم المҶҶҶوقعين عҶҶҶن رب العҶҶҶالمين  : ابҶҶن قҶҶҶيم الجوزيҶҶҶة، شҶҶҶمس الҶҶҶدين )  3(

  .   ٣٢٨، الجزء األول، ص)م ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧ العصرية، الطبعة األولى،
 السياسة  :، حسنين، مصطفى  ١٩٨اتجاهات السياسة الجنائية، ص   : بوساق، محمد مدني    )   4(

  . ٣١الجنائية في التشريع اإلسالمي، ص
  .  ٦٩أصول النظام الجنائي اإلسالمي، ص: العوا، محمد سليم)    5(



  -١٠٠-

   . أو الجرائم التي يمتنع إقامة الحد فيها بمانع شرعي،جنس جرائم الحدود
وهҶҶҶҶذه الجҶҶҶҶرائم غيҶҶҶҶر متҶҶҶҶساوية فҶҶҶҶي درجҶҶҶҶة خطورتهҶҶҶҶا علҶҶҶҶى المҶҶҶҶصالح 

 لذلك جҶاءت الҶشريعة اإلسҶالمية مراعيҶة لҶذلك، فمҶا              ؛رورية للفرد والمجتمع  الض
 جرمهҶا   ، والҶديات  ، والقҶصاص  ، آجرائم الحҶدود   ،آان من الجرائم شديد الخطورة    

 اهللا  قҶول  وجعل عقوبتها مقدرة، فنجҶد مҶثًال فҶي عقوبҶة الҶسارق               ،الشارع األعلى 
   :تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى

  
☺  ☺ 

⌧ ⌧    
     )١( .  
  : ى تعҶҶҶالقولҶҶҶهاذف ــــҶҶҶـوبة القــҶҶҶـوفҶҶҶي عق

 ☺   
   

  
    

   
  

⌧ )٢( .  
أمҶҶا فҶҶي عقوبҶҶة الزانҶҶي فقҶҶد فرقҶҶت الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية بҶҶين عقوبҶҶة البكҶҶر   

   :وعقوبة المحصن على النحو اآلتي
  :عقوبة البكر - ١

   : غير المحصن فإنه يعاقب بعقوبتينىإذا زن
  :ل اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى لقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶو؛ يجلҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶد مائҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة جلҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶدة :األولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶى

  
   

اآليҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة   ....   ☺
 )٣(.  

 وهҶو إبعҶاد الجҶاني  ونفيҶه لمҶدة سҶنة خҶارج بلҶد وقҶوع                    ؛ التغريҶب  :الثانية
صҶҶلى اهللا عليҶҶه  -سҶҶمعت النبҶҶي  " : لحҶҶديث زيҶҶد بҶҶن خالҶҶد الجهنҶҶي قҶҶال   ؛الجريمҶҶة

                                              
  . ٣٨آية : سورة المائدة)   1(
  .  ٤آية : ة النورسور)    2(
  .  ٢آية : سورة النور)   .3(



  -١٠١-

  .)١("ر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام يأم-وسلم
  :عقوبة المحصن - ٢

 ، والعفҶҶҶҶة، والحريҶҶҶҶة، والعقҶҶҶҶل، والبلҶҶҶҶوغ،اإلسҶҶҶҶالم"  يعنҶҶҶҶي :اإلحҶҶҶҶصان
  .)٢("  ووطء المكان الحر في نكاح صحيح ،والتزويج

 وهو ثابت ومحҶل اتفҶاق بإجمҶاع         . القتل رميًا بالحجارة   :وعقوبة المحصن 
 ًا رجҶҶҶم مҶҶҶاعز-صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم -النبҶҶҶي فقهҶҶҶاء المҶҶҶسلمين، فقҶҶҶد صҶҶҶح أن  

  .)٣(والغامدية بعد اعترافهما بالزنا 
-لما أتى ماعز بҶن مالҶك النبҶي          " : قال -رضي اهللا عنهما  -فعن ابن عباس    
 ال يҶҶا : أو نظҶҶرت؟ قҶҶال، أو غمҶҶزت، لعلҶҶك قبلҶҶت: قҶҶال لҶҶه-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم 

 .)٤(" فعند ذلك أمر برجمه: أنكتها ؟ قال:رسول اهللا، قال
  : لقҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶالى؛وفҶҶҶҶҶҶҶي عقوبҶҶҶҶҶҶҶҶة القتҶҶҶҶҶҶҶҶل العمҶҶҶҶҶҶҶد القҶҶҶҶҶҶҶҶصاص  

   
    

   
  

  
  .)٥( اآلية  ..... 

 ⌧  :-سҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶبحانه وتعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى-وقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه 
    

  . )٦( اآلية  .... 
 فҶҶي القҶҶرآن -سҶҶبحانه وتعҶҶالى-وغيرهҶҶا مҶҶن العقوبҶҶات التҶҶي حҶҶدد مقҶҶدارها 

   .السنة في -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  أو ،الكريم
إن القاضҶي الҶذي يوقҶع العقوبҶة لҶيس حҶرًا مختҶارًا فيمҶا                 " :ويقول بهنسي 

 هҶҶو مقيҶҶد بمҶҶا فرضҶҶه الҶҶشارع مҶҶن الجҶҶزاء علҶҶى الجريمҶҶة، فلҶҶيس        وإنمҶҶا؛يفعҶҶل
 ولҶҶيس لҶҶه أن يتعҶҶدى المقҶҶدار المحҶҶدد، وهҶҶذا   ،للقاضҶҶي أن ينҶҶشئ عقوبҶҶة خاصҶҶة 

المبدأ موجود في العقوبҶات الҶشرعية، وقҶد نҶص اهللا تعҶالى علҶى عҶدد الجلҶد فҶي                      
                                              

آتاب الحدود، باب البكران    ي،   صحيح البخار  :رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا محمد     )    1(
  . ١١٧٨ص، )٦٨٣١(، حديث رقم يجلدان وينفيان

  .  ١٢٨أسنى المطالب شرح روض الطالب، الجزء الرابع، ص: األنصاري، أبو يحيى)    2(
نهايҶҶة المحتҶҶاج إلҶҶى شҶҶرح المنهҶҶاج، الجҶҶزء الҶҶسابع،    :   األنҶҶصاري، شҶҶمس الҶҶدين :نظҶҶرا   ) 3(

  . . ٤٢٦ص
 صҶҶحيح البخҶҶاري، آتҶҶاب الحҶҶدود، بҶҶاب هҶҶل :رواه البخҶҶاري، البخҶҶاري، أبҶҶو عبҶҶداهللا محمҶҶد)    4(

  .١١٧٥، ص)٦٨٢٤ ( ، حديث رقملعلك لمست أو غمزت: يقول اإلمام للمقر
  .. ١٧٨آية : سورة البقرة)    5(
  ..  ٤٥آية : سورة المائدة)     6(



  -١٠٢-

الزنҶҶا والقҶҶذف، وثبҶҶت التوقيҶҶف فҶҶي الحҶҶد علҶҶى ثمҶҶانين مҶҶن فعҶҶل عمҶҶر فҶҶي جمҶҶع      
 وفҶي القتҶل الخطҶأ       ، وفي القتل العمҶد القҶصاص      ،بة، وحد السرقة قطع اليد    الصحا

  .)١(" الدية، فال يجوز  أن يتعدى الحد ذلك آله 
 فҶإن الҶشارع األعلҶى       ،أما باقي الجرائم التي تعد أقل خطҶورة مҶن سҶابقتها           

   : وهي على نوعين،فوض تقدير عقوبتها لإلمام تعزيزًا
 وترك تقدير عقوبتها    ،رع  األعلى من قبل    أفعال حرمها الشا  : النوع األول 

 :-صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      – لحҶديث رسҶول اهللا       ؛ آجريمة الرشوة مҶثالً    ؛لولي األمر 
  .)٢("لعنة اهللا على الراشي والمرتشي"

 أمҶҶا العقوبҶҶة الدنيويҶҶة   ؛خرويҶҶةأفҶҶاللعن الҶҶوارد فҶҶي لفҶҶظ الحҶҶديث عقوبҶҶة     
   .فمتروك تقديرها لولي األمر

 تقييҶҶدًا لإلباحҶҶة  ؛يҶҶرى ولҶҶي األمҶҶر تحريمهҶҶا سياسҶҶة   أفعҶҶال :النҶҶوع الثҶҶاني 
 مҶن يخҶالف نظҶام    :األصلية، فيضع ولي األمر العقوبة المناسبة لمخالفتها، فمҶثالً        

 ومҶҶن ،اإلقامҶҶة يحҶҶق لҶҶولي األمҶҶر أن ينفҶҶذ العقوبҶҶة المقҶҶررة بحҶҶق تلҶҶك المخالفҶҶة     
يخҶҶҶالف سҶҶҶير المҶҶҶرور يحҶҶҶق لҶҶҶولي األمҶҶҶر أن ينفҶҶҶذ العقوبҶҶҶة المقҶҶҶررة فҶҶҶي نظҶҶҶام    

  . )٣(ورالمر
 وسياسҶҶة العقҶҶاب فҶҶي الҶҶشريعة ، عҶҶرض الباحҶҶث سياسҶҶة التجҶҶريمأنوبعҶҶد 
؛  يرى أهمية معرفة الشباب للجرائم وعقوبتها في الشريعة اإلسالمية         ،اإلسالمية

وذلҶҶك بتعليمهҶҶا بالمҶҶدارس والجامعҶҶات بطريقҶҶة تدريجيҶҶة تتوافҶҶق مҶҶع المراحҶҶل         
ين مҶҶن خҶҶالل وسҶҶائل  العمريҶҶة للҶҶشباب، واإلعҶҶالن عҶҶن تنفيҶҶذ العقوبҶҶات بҶҶالمجرم  

  . اإلعالم المختلفة
 ًابنҶҶي بҶҶداخلهم حҶҶاجز تومعرفҶҶة الҶҶشباب لتلҶҶك الجҶҶرائم وعقوباتهҶҶا سҶҶوف    

  . الجريمةعلى يمنعهم من التفكير أو اإلقدام ًا وأمنيًاشرعي
brÛbq@Zòîßý⁄a@òÈí‹“Ûa@À@Éä¾aë@òíbÓìÛa@òbîZ@ @

ن المعاصҶي   عباده على عمل الصالحات، والبعد ع     -عز وجل -حث المولى   
والمنكرات، إال أنه يوجد من تسول له نفسه اإلقدام على المحرمҶات والمنكҶرات،            

  . مما يؤدي إلى الوقوع في الجريمة

                                              
  . ٢٧٨السياسة الجنائية في الشريعة اإلسالمية، ص: بهنسي، أحمد فتحي)    1(
دار ابҶҶن : بيҶҶروت(سҶҶنن أبҶҶي داود،  : األزدي، أبҶҶو داود ،رواه أبҶҶو داودحҶҶديث صҶҶحيح،  )    2(

 ٣٥٨٠( ة، آتاب األقضية، باب آراهية الرشҶو ،  )م١٩٩٨هـ،  ١٤١٩حزم، الطبعة األولى،    
، آتҶاب األحكҶام، بҶاب التغلҶيظ فҶي الرشҶوة،           ه،  سҶنن ابҶن ماجҶ       ه رواه ابن ماجҶ    ،٥٥١ص،  )
  . ٣٩٦ ص،)٢٣١٣(

  . ١٠٠راجع ص )     3(



  -١٠٣-

ولذلك حرصت الشريعة اإلسالمية في تشريع أحكامها على إيجҶاد أسҶاليب     
وقائيҶҶة ومنعيҶҶة تحمҶҶي مҶҶن الجريمҶҶة قبҶҶل الوقҶҶوع فҶҶي مراتعهҶҶا؛ لتحقيҶҶق األمҶҶن       

، ويҶҶҶذآر الباحҶҶҶث بعҶҶҶض تلҶҶҶك  )١(سҶҶҶتقرار الكامҶҶҶل للفҶҶҶرد والمجتمҶҶҶع الҶҶҶشامل، واال
  :األساليب في النقاط التالية

  .أثر اإلسالم واإليمان واإلحسان في الوقاية من الجريمة: أوًال
  .التربية اإلسالمية وأثرها في الوقاية من الجريمة: ثانيًا
  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ثالثًا
אא: א א :א

خلҶҶق اهللا الخلҶҶق ولҶҶم يتҶҶرآهم همҶҶًال؛ بҶҶل أرسҶҶل إلҶҶيهم مҶҶن يعلمهҶҶم شҶҶعائر     
ديҶҶنهم، ويحفҶҶظ علҶҶيهم مҶҶصالحهم، ويرشҶҶدهم إلҶҶى طريҶҶق الخيҶҶر، ويبعҶҶدهم عҶҶن      
طريҶҶق الҶҶشر والفҶҶساد والجريمҶҶة، ويستҶҶشهد الباحҶҶث علҶҶى ذلҶҶك بحҶҶديث عمҶҶر بҶҶن 

صҶҶلى اهللا –بينمҶҶا نحҶҶن عنҶҶد رسҶҶول اهللا  : "يҶҶث قҶҶال ح-رضҶҶي اهللا عنҶҶه–الخطҶҶاب 
 ذات يҶҶوم، إذ طلҶҶع علينҶҶا رجҶҶل شҶҶديد بيҶҶاض الثيҶҶاب، شҶҶديد سҶҶواد     -عليҶҶه وسҶҶلم 

صلى –الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي          
يҶا  : ؛ فأسند رآبتيه إلى رآبتيه، ووضع آفيه علҶى فخذيҶه، وقҶال            -اهللا عليه وسلم  

: اإلسҶالم : "-صلى اهللا عليه وسلم   –، أخبرني عن اإلسالم، فقال رسول اهللا        محمد
؛ وتقҶيم  -صلى اهللا عليҶه وسҶلم  –أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن محمدًا رسول اهللا   

". الصالة، وتؤتي الزآاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سҶبيالً           
أن تҶؤمن بҶاهللا، ومالئكتҶه،     : "لفҶأخبرني عҶن اإليمҶان، قҶا       : ؛ قҶال  ....صҶدقت : قال

، ....صҶدقت : قҶال ". وآتبه، ورسله، واليҶوم اآلخҶر، وتҶؤمن بالقҶدر خيҶره وشҶره             
أن تعبد اهللا آأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنҶه         : "فأخبرني عن اإلحسان، قال   : قال

إنҶҶه جبريҶҶل أتҶҶاآم يعلمكҶҶم   : "-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم -ثҶҶم قҶҶال النبҶҶي  "..... يҶҶراك
  .)٢("دينكم

وهҶذا الحҶديث قҶد اشҶتمل علҶى شҶرح       : "-رحمҶه اهللا -ل القاضҶي عيҶاض   قҶا 
جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة؛ من عقود اإليمان، وأعمҶال الجҶوارح،            
وإخҶҶالص الҶҶسرائر، والҶҶتحفظ مҶҶن آفҶҶات األعمҶҶال؛ حتҶҶى إن علҶҶوم الҶҶشريعة آلهҶҶا    

                                              
اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،   : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني )    ١(

  . ١١٣ص
صҶحيح مҶسلم ، آتҶاب اإليمҶان،         : لحҶسين الحديث مختҶصر، رواه مҶسلم، النيҶسابوري، أبҶو ا          )   ٢(

  .٣٦، ص١باب بيان اإلسالم واإليمان واإلحسان، حديث رقم 



  -١٠٤-

  .)١("راجعة ومتشعبة منه
عليҶه هҶو اإليمҶان بҶاهللا، وهҶو          فعماد الدين اإلسالم، وأساسҶه الҶذي يقҶوم          "

  .)٢("أهم األصول االعتقادية والعلمية؛ ألنه رأس الدين
اإلسҶҶҶالم، : ومҶҶҶن خҶҶҶالل الحҶҶҶديث الҶҶҶشريف يتبҶҶҶين أن مراتҶҶҶب الҶҶҶدين هҶҶҶي    

  .واإليمان، واإلحسان
والسياسة الوقائية والمنعية في الҶشريعة اإلسҶالمية متҶصلة اتҶصاًال وثيقҶًا       

سالم واإليمان واإلحسان الواردة في الحҶديث       ؛ ولذلك يعرض الباحث لإل    )٣(بالدين
  :الشريف، وبيان أثرها في الوقاية من الجريمة على النحو اآلتي

  :اإلسالم ) ١(

  .)٤ (ْانقاَد وصاَر ُمْسِلمًا: من أسلم؛ أي: لغة
االستҶҶҶسالم هللا المتҶҶҶضمن غايҶҶҶة االنقيҶҶҶاد فҶҶҶي غايҶҶҶة الҶҶҶذل "اصҶҶҶطالحًا هҶҶҶو 

  .)٥("والخضوع
مҶل، يبҶدأ بҶشهادة أن ال إلҶه إال اهللا وأن محمҶدًا           فاإلسالم مҶنهج ربҶاني متكا     

رسҶҶول اهللا، وإقامҶҶة الҶҶصالة، وإيتҶҶاء الزآҶҶاة، وصҶҶوم رمҶҶضان، وحҶҶج البيҶҶت لمҶҶن  
  .استطاع إليه سبيًال

ولكل رآن من أرآان اإلسالم حكم وأسرار ال تحҶصى وال تعҶد، وأبҶرز تلҶك        
، وعالقتҶҶه أثرهҶҶا البҶҶالغ فҶҶي أخҶҶالق الفҶҶرد، واسҶҶتقامة سҶҶلوآه   : الحكҶҶم واألسҶҶرار 

بغيҶҶره، فهҶҶي مҶҶن أقҶҶوى المҶҶؤثرات والبواعҶҶث التҶҶي توجҶҶه الفҶҶرد إلҶҶى الҶҶسلوك           
الصحيح، والعمҶل الҶصالح، وتنفҶره مҶن االنحҶراف، وتبعҶده عҶن طريҶق الجريمҶة                   

  .)٦(والفساد
وسҶҶوف يعҶҶرض الباحҶҶث ألرآҶҶان اإلسҶҶالم، ويبҶҶين أثرهҶҶا فҶҶي الوقايҶҶة مҶҶن      

                                              
عҶصام  : صҶحيح مҶسلم  بҶشرح النҶووي، تحقيҶق          : محҶي الҶدين أبҶو زآريҶا       : نقًال عن النووي  )   ١(

دار الحҶҶҶديث، الطبعҶҶҶة الرابعҶҶҶة،   : القҶҶҶاهرة(الҶҶҶصبابطي، وحҶҶҶازم محمҶҶҶد، وعمҶҶҶاد عҶҶҶامر،     
  .١٩٣مجلد األول، ص، ال)م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢

الريҶاض،  (اإلسالم وأثره في الوقاية من الجريمة، ندوة علميҶة،          : عرفة، محمد بن عبد اهللا    )   ٢(
  ).٤، ص ه١٤٢٢أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 

  .٧٤السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محي الدين)   ٣(
  .، مادة سلم١٤٤٨، صالقاموس المحيط: الفيروز آبادي)   ٤(
: تيسير العزيز الحميد فҶي شҶرح آتҶاب التوحيҶد، تحقيҶق        : عبد الوهاب، سليمان بن عبد اهللا     )   ٥(

  .٢١-٢٠، ص( ه١٤١٢بيروت، دار الفكر، الطبعة األولى، (عرفات شاحونة، 
اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،     : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  )   ٦(

، بينمҶا رأى الباحҶث أن       "للعبادات حكمًا وأسرارا  "صرف يسير؛ حيث ذآر أن      ، بت ١١٨ص
  ".لكل رآن من أرآان اإلسالم حكمًا وأسرارًا"



  -١٠٥-

  :الجريمة
  :  وأن محمدًا رسول اهللاشهادة أن ال إله إال اهللا: الرآن األول

: معناهҶҶҶا" ال إلҶҶҶه إال اهللا"و. )١("اإلقҶҶҶرار والتҶҶҶصديق : "فالҶҶҶشهادة تعنҶҶҶي 
هي اسم لمعنҶى عظҶيم، وقҶول لҶه معنҶى جليҶل، هҶو                : "يقول عبدالوهاب . التوحيد

هҶҶو البҶҶراءة مҶҶن عبҶҶادة آҶҶل مҶҶا سҶҶوى اهللا،     : أجҶҶل مҶҶن جمҶҶع المعҶҶاني، وحاصҶҶله  
وذلҶك هҶو معنҶى الكفҶر بالطҶاغوت، واإليمҶان         واإلقبال بالقلҶب والعبҶادة علҶى اهللا،         

  .)٢("باهللا
فالتوحيـҶҶـد أول مҶҶا يدخـҶҶـل بҶҶه فҶҶي اإلسـҶҶـالم، وآخـҶҶـر مҶҶا يخҶҶرج بҶҶه مҶҶن         

من مات وهҶو يعلҶم أنҶه ال إلҶه إال            : "-صلى اهللا عليه وسلم   -؛ لقول النبي    )٣(الدنيا
  .)٤("اهللا دخل الجنة

يمҶا أخبҶر، وطاعتҶه      اإليمان بҶه، وتҶصديقه ف     : "أي: وأن محمدًا رسول اهللا   
فيما أمر، واالنتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه، وال يقدم عليه              

  .)٥("قول أحد آائنًا من آان
اإلقҶرار  : "فمعنى شهادة أن ال إلҶه إال اهللا وأن محمҶدًا رسҶول اهللا مجتمعҶة               

 -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-بوجҶҶود اهللا تعҶҶالى ووحدانيتҶҶه، والتҶҶصديق بنبҶҶوة محمҶҶد  
  .)٦("رسالتهو

أما عن أثرها فҶي الوقايҶة مҶن  الجريمҶة، فيҶرى الباحҶث أن أثرهҶا واضҶح                     
جدًا على من دخل دين اإلسالم حديثًا، فكان في الكفҶر علҶى قلبҶه غҶشاوة سҶوداء                   
يفعҶҶل مҶҶا يريҶҶد، يعҶҶيش حيҶҶاة البهҶҶائم، يرتكҶҶب المعاصҶҶي والمحرمҶҶات والجҶҶرائم         

يحجҶزه عҶن أفعالҶه؛ ولكҶن بعҶد      والمنكرات، فال دين وال عقيدة وال ضҶمير يҶرده و       
اعتنҶҶاق اإلسҶҶالم بكلمҶҶة ال إلҶҶه إال اهللا وأن محمҶҶدًا رسҶҶول اهللا، يفҶҶتح اهللا لقائلهҶҶا       
أبواب الخير؛ فيقرأ القرآن الكريم، والسنة النبوية، ويقوم بالعبҶادات والطاعҶات،            

                                              
دار : بيҶروت (الҶوافي فҶي شҶرح األربعҶين النوويҶة،          : البغا، مصطفى، ومستو، محيҶي الҶدين      )   ١(

  .٢٠، ص)م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ابن آثير، ا لطبعة الثالثة عشرة، 
  .١٠١تيسير العزيز الحميد في شرح آتاب التوحيد، ص:  الوهاب، سليمان عبد اهللاعبد)    ٢(
عبد اهللا  : شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق وتخريج    : أبو العز الدمشقي، علي بن علي محمد      )   ٣(

 =  ه١٤١٨الريҶҶҶاض، دار عҶҶҶالم الكتҶҶҶب، الطبعҶҶҶة الثالثҶҶҶة،  (الترآҶҶҶي، وشҶҶҶعيب األرنҶҶҶؤوط،  
  .٢٣، ص)م١٩٩٧

صحيح مسلم، آتاب اإليمان، باب الҶدليل علҶى أن مҶن مҶات علҶى                :  مسلم، النيسابوري  رواه)   ٤(
  .٤٥، ص٢٦التوحيد، حديث رقم 

: فتح المجيҶد شҶرح آتҶاب التوحيҶد، راجعҶه وعلҶق عليҶه              : آل الشيخ، عبد الرحمن بن حسن     )   ٥(
  .٣٧ص، )بيروت، دار الندوة الجديدة، الطبعة األولى، بدون تاريخ(عبد العزيز بن باز، 

  .٢١الوافي في شرح األربعين النووية، ص: البغا، مصطفى ومستو، محي الدين)   ٦(



  -١٠٦-

فينҶҶزل اهللا علҶҶى قلبҶҶه الҶҶسكينة والرحمҶҶة، فيتعҶҶرض لأللطҶҶاف اإللهيҶҶة والنفحҶҶات      
، فيتحلҶҶҶى بҶҶҶاألخالق الفاضҶҶҶلة، ويتҶҶҶصف بالҶҶҶصفات اإلسҶҶҶالمية الكريمҶҶҶة، الربانيҶҶҶة

فينتقҶҶل مҶҶن الҶҶضاللة إلҶҶى النҶҶور، وينفҶҶر مҶҶن المعاصҶҶي والمحرمҶҶات، ويبتعҶҶد عҶҶن   
  .الجرائم والمهلكات

وين  د أب ى ي الد اإلسالم عل ي ب د ف اء اهللا أن يل ي حق من ش وآيف الحال ف
ة      ى آلم شأ عل ى وين سلمين، فيترب ه إال اهللا"م ول اهللا ال إل دًا رس ، " وأن محم

ار                  صلوات المفروضة، وفي األذآ رات؛ في ال ويسمعها ويرددها في اليوم عدة م
سكنية   شعر بال ًا، وي ؤمن إيمان شاب الم ب ال زداد قل ساء، في باحًا وم ة ص النبوي
دًا                     ه، وأن محم ى سريرته وعالنيت ع عل ٌد أحد، مطل ذآر أن اهللا واح والرحمة، ويت

سيد البشر، معلم األمة األخالق الفاضلة، ويتذآر أنه مسلم          -صلى اهللا عليه وسلم   –
ه،  ة لدي ة داخلي ة رقاب ك بمثاب ون ذل ات؛ فيك ه فعل المعاصي والمحرم محرم علي

  .يبتعد بها عن الشر، والفساد، والجرائم، والمنكرات
  :إقامة الصالة: الرآن الثاني

  .)١(الدعاء: الصالة لغة
التكبير، مختتمҶҶة بالتҶҶسليم، بҶҶشرائط  أقҶҶوال وأفعҶҶال مفتتحҶҶة بҶҶ : "اصҶҶطالحًا

  .)٢("مخصوصة
 :-سҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶبحانه–أمҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى بإقامتهҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶا؛ فقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال   

☺   )٣(.  
 :-جҶҶҶҶҶҶل وعҶҶҶҶҶҶال -وأمҶҶҶҶҶҶر بالمحافظҶҶҶҶҶҶة عليهҶҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶҶي أوقاتهҶҶҶҶҶҶا؛ فقҶҶҶҶҶҶال     

  ... )٤(.  
   : وقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى

   
    

  
    
  )٥(.  

                                              
بيҶروت، المكتبҶة العҶصرية، الطبعҶة األولҶى،          (مختار الҶصحاح،    : الرازي، محمد بن أبي بكر    )   ١(

  ).ص ل أ(، مادة ٣٥٢، ص)م٢٠٠٣ =  ه١٤٢٣
بيҶروت، دار الكتҶب العليمة،الطبعҶة    (الفقه علҶى المҶذاهب األربعҶة،     : الجزيري، عبد الرحمن  )   ٢(

  .١٦٠، الجزء األول، ص)األولى، بدون تاريخ
  .٤٣آية : سورة البقرة)   ٣(
  .٢٣٨آية : سورة البقرة)   ٤(
  .١١٤آية : سورة هود)   ٥(



  -١٠٧-

 ينتظҶر ويترقҶب وقҶت الҶصالة،     -صلى اهللا عليه وسلم   -وقد آان رسول اهللا     
  .)١("قم يا بالل فأرحنا بالصالة: "-عليه الصالة والسالم-وآان يقول 

إن الҶҶҶصالة عمҶҶҶاد الҶҶҶدين، وعҶҶҶصام ): "رحمҶҶҶه اهللا(م الغزالҶҶҶي يقҶҶҶول اإلمҶҶҶا
  .)٢("اليقين، ورأس القربات، وغرة الطاعات

 :أمҶҶҶҶҶا عҶҶҶҶҶن أثرهҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶي الوقايҶҶҶҶҶة مҶҶҶҶҶن الجريمҶҶҶҶҶة، فيقҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶالى 
    

   
⌧ ☺  )٣(.  

 أقҶҶوال؛ آҶҶالتكبير، والتҶҶسبيح، واالسҶҶتغفار، وتҶҶالوة  فالҶҶصالة بمҶҶا فيهҶҶا مҶҶن 
؛ وأيҶضًا بمҶا فيهҶا مҶن     -صلى اهللا عليه وسلم–القرآن، والصالة على النبي محمد      

أفعҶҶال؛ آالقيҶҶام بҶҶين يҶҶدي اهللا، والرآҶҶوع، والҶҶسجود، وممارسҶҶة ذلҶҶك آلҶҶه خمҶҶس    
مҶҶرات فҶҶي اليҶҶوم والليلҶҶة، تفيҶҶد بҶҶدوام استحҶҶضار عظمҶҶة اهللا وقدرتҶҶه، واستҶҶشعار 

لعبد بوجود اهللا، وقربه منه، ونظره إليه، وسماعه منه، فيحصل بذلك اطمئنҶان             ا
  .)٤(القلب، وزيادة في خشية اهللا تعالى، ورعاية حقوقه وحدوده

؛ فعҶҶن أبҶҶي  )٥(آمҶҶا أن أداء الҶҶصالة فيهҶҶا تطهيҶҶٌر للҶҶنفس مҶҶن الҶҶشر واإلثҶҶم    
يتم لҶو أن    أرأ: " قال - صلى اهللا عليه وسلم    – أن النبي    – رضي اهللا عنه     –هريرة  

نهҶرًا علҶҶى بҶҶاب أحҶҶدآم يغتҶҶسل فيҶҶه آҶҶل يҶوم خمҶҶس مҶҶرات؛ فهҶҶل يبقҶҶى علҶҶى بدنҶҶه   
  .  )٦("فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو اهللا بهن الخطايا: ال، قال: شيء؟ قالوا

، قҶҶال اهللا )٧(والمҶҶضيع لهҶҶذه الفريҶҶضة عرضҶҶة للوقҶҶوع فҶҶي الغҶҶي والҶҶضالل
    : تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى

   

                                              
سنن أبي داود، آتاب األدب، بҶاب       : حديث إسناده صحيح، رواه أبو داود، األزدي، أبو داود        )   ١(

  . ٧٥٣، ص٤٩٨٦ديث رقم في صالة العتمة، ح
دار الكتҶҶب العلميҶҶة، الطبعҶҶة الثالثҶҶة،    : بيҶҶروت(إحيҶҶاء علҶҶوم الҶҶدين،   : الغزالҶҶي، أبҶҶو حامҶҶد  )   ٢(

  .١٤٠، الجزء األول، ص)م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
  .٤٥: سورة العنكبوت، آية)   ٣(
اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،     : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  )   ٤(

  . ٢٣اإلسالم وأثره في الوقاية من الجريمة، ص: وعرفه، محمد، ١١٨ص
  . ٢٣اإلسالم وأثره في الوقاية من الجريمة، ص: عرفه، محمد)   ٥(
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب مواقيҶت الҶصالة،          : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بҶن محمҶد        )   ٦(

 النيҶسابوري، أبҶو   ، ورواه مҶسلم، ٩٠، ص٥٢٨باب الصلوات الخمس آفارة، حҶديث رقҶم      
صحيح مسلم، آتاب المساجد، باب المشي إلى الصالة تمحى بҶه الخطايҶا، حҶديث        : الحسين

  . ٢٦٣، ص٦٦٧رقم 
الҶسياسة الوقائيҶة مҶن الجҶرائم الجنҶسية فҶي الҶشريعة اإلسҶالمية                : الفريح، صالح بن محمد   )   ٧(

: الريҶاض (ير،  ودور هيئات األمر بالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي ذلҶك، رسҶالة ماجҶست                 
  . ١٤٠، ص)هـ١٤٢١أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، 



  -١٠٨-

   
  ⌧ )١(.  

ويҶҶرى الباحҶҶث أنҶҶه البҶҶد مҶҶن تعويҶҶد األبنҶҶاء علҶҶى الҶҶصالة فҶҶي أوقاتهҶҶا مҶҶع    
الجماعҶҶة منҶҶذ الҶҶصغر، فيҶҶشب االبҶҶن عليهҶҶا، وتكҶҶون اهتمامҶҶه األول فҶҶي حياتҶҶه،      

، فتكҶҶون بҶҶإذن اهللا تعҶҶالى  فتزآҶҶو نفҶҶسه، ويطيҶҶب قلبҶҶه، وتҶҶزداد خҶҶشيته هللا تعҶҶالى   
  . واقية مانعة له من الوقوع في الجريمة

  : إيتاء الزآاة: الرآن الثالث
التطهيҶҶر : ، وتҶҶأتي بمعنҶҶى)٢(أي أدى عنҶҶه َزَآاَتҶҶه: زآҶҶى مالҶҶه َتْزآَيҶҶةً : لغҶҶة
  .والنماء

  . )٣(تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة: اصطالحًا
 أخҶҶذه مҶҶن األغنيҶҶاء ورده علҶҶҶى    مҶҶال معلҶҶوم أوجҶҶب اهللا تعҶҶالى    : "أو هҶҶي 

   : ؛ لقҶҶول اهللا تعҶҶالى )٤(الفقҶҶراء
   

 )٥( .  
وأثرهҶҶا فҶҶي الوقايҶҶة مҶҶن الجريمҶҶة يكҶҶون علҶҶى مҶҶن يعطيهҶҶا، وعلҶҶى مҶҶن          
يأخҶҶذها، فمҶҶن يҶҶدفعها تقҶҶي نفҶҶسه مҶҶن الҶҶشح والبخҶҶل، وحҶҶب االحتكҶҶار، واآتنҶҶاز       

 وبҶين   -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -، وقد حҶذر النبҶي       )٦(ن المستحق لها  المال، وحرما 
صҶلى اهللا عليҶه     -أن منع الزآاة سҶبب لҶسفك الҶدماء، واسҶتحالل المحҶارم؛ لقولҶه                

اتقҶوا الҶشح؛ فҶإن الҶشح أهلҶك مҶن آҶان قҶبلكم، حملهҶم علҶى أن سҶفكوا              : "-وسلم
  .)٧("دماءهم واستحلوا محارمهم

وب، وتحليهҶҶا بالرضҶҶى والҶҶسماحة، آمҶҶا أن الزآҶҶاة طهҶҶرة للҶҶنفس مҶҶن الҶҶذن 
   : وحҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶب الخيҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر للغيҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر؛ لقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى    

  

                                              
  .٥٩: سورة مريم، آية)   ١(
  ). ز ك أ(، مادة ٢٦٦مختار الصحاح، ص: الرازي، محمد بن أبي بكر)   ٢(
  .٥٣٦الفقه على المذاهب األربعة، الجزء األول، ص: الجزيري، عبدالرحمن)   ٣(
تجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،     ا: بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  )   ٤(

  .١٢٠ص
  .١٩: سورة الذاريات، آية)   ٥(
اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،     : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  )   ٦(

  .١٤٠السياسة الوقائية من الجرائم الجنسية، ص: ، والفريح، محمد ابن صالح١٢٠ص
صҶҶحيح مҶҶسلم، آتҶҶاب البҶҶر والҶҶصلة واألدب، بҶҶاب  :  النيҶҶسابوري، أبҶҶو الحҶҶسينرواه مҶҶسلم،)   ٧(

  .١٠٤٠، ص٢٥٧٨تحريم الظلم، حديث رقم 



  -١٠٩-

   
)١(.  

أمҶҶا أثرهҶҶا علҶҶى مҶҶن يأخҶҶذها، فإنهҶҶا تҶҶسد حاجҶҶة الفقيҶҶر، ويҶҶشعر بالعҶҶدل         
 الحقҶҶد  لعبҶҶاده، وتطهҶҶر الزآҶҶاة قلبҶҶه مҶҶن    -عҶҶز وجҶҶل –والرضҶҶى عҶҶن قҶҶسمة اهللا   

والحسد على أصحاب األموال، فيبتعد بذلك عن جرائم السرقات، وبيع األعراض           
  . مقابل الحصول على المال

ويرى الباحث أن الشاب لكي يتعلم إخراج زآاة ماله البد من تعويده علҶى              
يقوم األب بمشارآة ابنه في حساب زآاة ماله ويشرآه فҶي تҶسليمها        : ذلك، فمثالً 

الشاب على ذلك، ويصبح إخراج الزآҶاة لديҶه عبҶادة؛ وليҶست             لمستحقيها، فينشأ   
  . عادة، فتحقق أثرها في الوقاية من الجريمة

  : صوم رمضان: الرآن الرابع
  . )٢(اإلمساك: الصيام لغة
االمتنҶҶاع عҶҶن المفطҶҶرات يومҶҶًا آҶҶامًال؛ مҶҶن طلҶҶوع الفجҶҶر إلҶҶى       : اصҶҶطالحًا

  . )٣(غروب الشمس، بشروط مخصوصة
 :التقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶوى؛ لقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى  والҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶصيام سҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶبب لحҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶصول   

   
   

☺⌧     
   )٤( .  

صҶلى اهللا  – به، وأجزل الثواب عليҶه؛ لقҶول النبҶي    -جل وعال-وقد أمر اهللا   
آҶل عمҶل ابҶن آدم لҶه إال          : -عز وجل –قال اهللا    ": في الحديث القدسي   -عليه وسلم 

  . )٥("الصيام هو لي وأنا أجزي به
وأما عن أثر الصيام في الوقاية من الجريمة، ففي الصيام تهذيب للنفس،            
وستر ومانع من الرفث واآلثام، ويحفظ اللҶسان مҶن القҶول البҶذيء؛ لقҶول النبҶي                   

وم صҶوم  أحҶدآم فҶال يرفҶث          الҶصيام جنҶة، فҶإذا آҶان يҶ         : "-صلى اهللا عليҶه وسҶلم     –

                                              
  . ١٠٣: سورة التوبة، آية)   ١(
  . ٣٥٧مختار الصحاح، ص: الرازي، محمد بن أبي بكر)   ٢(
  . ٤٩٢الفقه على المذاهب األربعة، الجزء األول، ص: الجزيري، عبدالرحمن)   ٣(
  . ١٨٣: سورة البقرة، آية)   ٤(
صҶحيح مҶسلم، آتҶاب الҶصيام، بҶاب فҶضل الҶصيام،              : رواه مسلم، النيسابوري، أبҶو الحҶسين      )   ٥(

  . ٤٤٤، ص١١٥١حديث رقم 



  -١١٠-

  . )١(.. "إني امرؤ صائم : يومئذ وال يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل
والصوم يكبح جماح شҶهوة الفҶرج، فيكҶون لҶه أثҶر فҶي البعҶد عҶن ارتكҶاب                     

يҶا معҶشر    : "-صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -الجرائم األخالقية أو الجنҶسية، لقҶول النبҶي          
ليتزوج؛ فإنه أغض للبҶصر، وأحҶصن للفҶرج،         الشباب، من استطاع منكم الباءة ف     

  .)٢("ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء
إرشҶҶاد العҶҶاجز عҶҶن مҶҶؤن النكҶҶاح إلҶҶى الҶҶصوم؛ ألن  "فҶҶي الحҶҶديث الҶҶشريف 

  . )٣("شهوة النكاح تابعة لشهوة األآل؛ تقوى بقوته، وتضعف بضعفه
ل ذلك مرضҶاة   والصائم حينما يدع الطعام والشراب وهو يشتهيه، إنما يفع        

، ومҶن آҶان هҶذا    -عҶز وجҶل  –هللا تعالى، وخشية من عقابه، وشعوره بمراقبҶة اهللا          
حاله فلن يسلك سبل االنحراف، وال يتورط في فعل الجرائم؛ ألن من يҶصوم عҶن                
الحالل وهو يشتهيه، فهو أجدر وأولى بالصيام عن الحرام واإلجرام، ومن صҶام             

  .)٤(ام عن المعاصي بقية عمرهشهرًا في السنة عن الحالل، أمكنه الصي
آما أن شعور الصائم بالجوع يذآره بإخوانҶه الفقҶراء الҶذين ال يجҶدون مҶا                 
يسد حاجتهم، فيعطف عليهم، ويقدم لهم مما أنعم اهللا به عليه من مأآҶل وملҶبس                

  .ومال، فيمنعهم ذلك من سلوك طريق الجريمة للحصول على تلك الضروريات
لҶҶشباب فҶҶي الوقايҶҶة مҶҶن الجريمҶҶة، يҶҶرى وحتҶҶى يحҶҶدث الҶҶصوم أثҶҶره علҶҶى ا

-الباحث أنҶه البҶد مҶن تعويҶدهم علҶى صҶيام النوافҶل، اقتҶداًء بالحبيҶب المҶصطفى                      
 آيومي االثنين والخمҶيس، ويҶوم عاشҶوراء، وغيرهҶا مҶن             -صلى اهللا عليه وسلم   

األيام، فيحدث الصوم أثره في سلوك الشباب، فتزآҶو نفوسҶهم، وتطهҶر ألҶسنتهم               
   ҶҶش والبҶҶول الفحҶҶن قҶҶهواتهم،     مҶҶزهم وشҶҶي غرائҶҶتحكم فҶҶن الҶҶون مҶҶذاءة، ويتمكن

  . فيبتعدون عن المعاصي، والمحرمات، والجرائم، والمنكرات
  : حج البيت لمن استطاع إليه سبيًال: الرآن الخامس
  . )٥(القصد: الحج لغة
أعمҶҶҶال مخҶҶҶصوصة، تҶҶҶؤدى فҶҶҶي زمҶҶҶان مخҶҶҶصوص، ومكҶҶҶان : "اصҶҶҶطالحًا

                                              
صҶحيح مҶسلم، آتҶاب الҶصوم، بҶاب فҶضل الҶصيام،              : رواه مسلم، النيسابوري، أبҶو الحҶسين      )   ١(

  . ٤٤٤، ص١١٥١حديث رقم 
   .٢٧سبق تخريجه، ص)   ٢(
عبҶدالعزيز بҶҶن  : فҶتح البҶاري بҶشرح صҶحيح البخҶاري، تحقيҶق      : العҶسقالني، أحمҶد بҶن علҶي    )   ٣(

، الجҶҶҶزء التاسҶҶҶع،  )م١٩٩٨هҶҶҶـ، ١٤١٩دار الحҶҶҶديث، الطبعҶҶҶة األولҶҶҶى،   : القҶҶҶاهرة(بҶҶҶاز، 
  . ١٣٥ص

اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،     : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني  )   ٤(
   .، بتصرف يسير١٢٢ص

  . ، مادة حجج١١٩مختار الصحاح، ص: الرازي، محمد أبن أبي بكر)   ٥(



  -١١١-

  . )١("مخصوص، على وجه مخصوص
عليҶه  - الخامس من أرآان اإلسالم، وقد أمҶر اهللا نبيҶه إبҶراهيم              وهو الرآن 

    :  بقولҶҶҶҶه تعҶҶҶҶالى-الҶҶҶҶسالم
   

     
  ☺  

   
    

    
  ☺ 

    
☺  

⌧ )٢(.  
وخص اهللا تعالى مكة المكرمة ألداء فريضة الحҶج، فҶال طҶواف إال بالبيҶت                

مҶع المҶسلمون فҶي      العتيق، وال موقف إال بعرفة يوم التاسҶع مҶن ذي الحجҶة، يجت             
زماٍن ومكاٍن واحد، ويتعرض الجميع للنفحات اإليمانية، فتحصل األلفة والمحبҶة           

  . )٣(بين المسلمين، ويشعر المسلمون بأنهم سواسية، ال فرق بينهم إال بالتقوى
أما عن أثر الحҶج فҶي الوقايҶة مҶن الجريمҶة، فҶإن الحҶج يقҶوي صҶلة العبҶد                 

يوم ال ينفع ماٌل وال بنҶون، آمҶا أن اهللا تعҶالى             بربه، ويذآره بيوم الحشر العظيم،      
 :أمҶҶҶҶر بالبعҶҶҶҶد عҶҶҶҶن الرفҶҶҶҶث والفҶҶҶҶسوق والجҶҶҶҶدال فҶҶҶҶي الحҶҶҶҶج بقولҶҶҶҶه تعҶҶҶҶالى       

 ⌦   
☺    ⌧ 

      
 )٤(.  

لҶҶҶҶب، والبعҶҶҶҶد عҶҶҶҶن المعاصҶҶҶҶي  فيربҶҶҶҶي الحҶҶҶҶج علҶҶҶҶى طهҶҶҶҶارة اللҶҶҶҶسان والق 
والمحرمات، واالتصاف بحҶسن الخلҶق، بҶالرغم مҶا فيҶه مҶن مҶشاق وتҶداخل بҶين                    

  . )٥(الناس بمختلف ثقافاتهم وأجناسهم وأعمارهم
آمҶҶҶا أن بҶҶҶالحج تҶҶҶزول اآلثҶҶҶام والخطايҶҶҶا، ويرجҶҶҶع العبҶҶҶد آيҶҶҶوم ولدتҶҶҶه أمҶҶҶه 

                                              
  . ٥٧١الفقه على المذاهب األربعة، الجزء األول، ص: الجزيري، عبدالرحمن)   ١(
  . ٢٨-٢٧: سورة الحج، اآليتان)    ٢(
اتجاهҶҶҶات الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة المعاصҶҶҶرة والҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية،   : بوسҶҶҶاق، محمҶҶҶد مҶҶҶدني )    ٣(

  . ١٤٣السياسة الوقائية من الجرائم الجنسية، ص: ، والفريح، محمد صالح١٢٤ص
  . ١٩٧: سورة البقرة، آية)    ٤(
  .١٢٤اتجاهات السياسة الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)    ٥(



  -١١٢-

يرفҶث  مҶن حҶج هللا، فلҶم        : "-صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -بصفحة بيҶضاء، لقҶول النبҶي        
: رجҶع بغيҶر ذنҶب، وظҶاهره    : أي. )١("ولم يفسق رجع من ذنوبه آيوم ولدته أمҶه    

  . )٢("غفران الصغائر والكبائر والتبعات
فالشباب المسلم في رحلتҶه ألداء فريҶضة الحҶج، يكҶسب منهҶا زادًا روحيҶًا                 
وجسديًا، يعينه في عبادته والقيام بواجبات دينه، ويقيه شر الوقوع فҶي نزعҶات              

واتها فيولҶد لديҶه حҶاجزًا مҶانع مҶن المعاصҶي والمنكҶرات التҶي تҶؤدي                   نفسه وشҶه  
  .)٣(إلى ارتكاب الجرائم

                                              
صحيح البخاري، آتاب الحج، باب فضل الحҶج  :رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا محمد     )    ١(

  .٢٤٧، ص١٥٢١ المبرور، حديث رقم
  .٤٦٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء الثالث، ص: العسقالني، أحمد بن علي)   ٢(
الوقاية من الجريمة في الشريعة اإلسالمية، رسالة ماجҶستير،       : الكواري، علي بن سلطان   )    ٣(

  .٧١، ص)م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩المرآز العربي للدراسات األمنية والتدريب، : الرياض(



  -١١٣-

  : اإليمان ) ٢(

الثقҶҶة، : واإليمҶҶان. َصҶҶدََّقُه: وآمҶҶن بҶҶه إيمانҶҶاً  .  )١(التҶҶصديق: تعريفҶҶه لغҶҶة 
  . )٢(وإظهار الخضوع، وقبول الشريعة

  : اصطالحًا
قول، وفعل،  : (يمانأي اإل ): وهو: (قوله: "قال ابن حجر في فتح الباري       - أ 

وأما العمل  . النطق بالشهادتين : فأما القول فالمراد به   ) ... يزيد، وينقص 
بҶҶه مҶҶا هҶҶو أعҶҶم مҶҶن عمҶҶل القلҶҶب والجҶҶوارح؛ ليҶҶدخل االعتقҶҶادات : فҶҶالمراد

هو اعتقاد بالقلب، ونطҶق باللҶسان، وعمҶل         : ، فالسلف قالوا  ...والعبادات  
  . )٣("باألرآان

فҶالمعنى الҶذي يҶستحق بҶه العبҶد          : "لموقال النووي في شرح صحيح مس       -ب 
التҶصديق  : المدح والوالية من المؤمنين، هو إتيانه بهҶذه األمҶور الثالثҶة       

  . )٤("بالقلب، واإلقرار باللسان، والعمل بالجوارح
اختلҶҶف النҶҶاس فيمҶҶا يقҶҶع عليҶҶه اسҶҶم     : "وقҶҶال شҶҶارح العقيҶҶدة الطحاويҶҶة    - ج 

 واألوزاعҶҶҶي اإليمҶҶҶان اختالفҶҶҶًا آثيҶҶҶرًا، فҶҶҶذهب مالҶҶҶك والҶҶҶشافعي وأحمҶҶҶد      
 -رحمهҶҶم اهللا-وإسҶҶحاق بҶҶن راهويҶҶه وسҶҶائر أهҶҶل الحҶҶديث وأهҶҶل المدينҶҶة  

تҶصديق بالجنҶان، وإقҶرار      : وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنҶه       
  . )٥("باللسان، وعمل باألرآان

، وهҶو أعلҶى رتبҶة مҶن اإلسҶالم؛      )٦(إن اإليمان اسҶم لمҶا بطҶن مҶن االعتقҶاد          
، قҶҶال شҶҶيخ )٧(، فҶҶالمؤمنون أخҶҶص مҶҶن المҶҶسلمينألن اإليمҶҶان يҶҶدخل فيҶҶه اإلسҶҶالم

فأصҶҶل اإليمҶان فҶҶي القلҶҶب، وهҶҶو قҶول القلҶҶب وعملҶҶه؛ وهҶҶو   : "اإلسҶالم ابҶҶن تيميҶҶة 
  . )٨("إقرار بالتصديق والحب واالنقياد

هҶҶҶو قҶҶҶول القلҶҶҶب؛ وهҶҶҶو المعرفҶҶҶة واإلثبҶҶҶات لمҶҶҶا دلҶҶҶت عليҶҶҶه     : فالتҶҶҶصديق
  . الشهادتان

                                              
  .   ، مادة أ م ن٤٠مختار الصحاح، ص: لرازي، محمد بن أبي بكرا)  ١(
  . ، مادة أمن١٥١٨القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي، مجد الدين محمد)    ٢(
  .٦٠فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء األول، ص: العسقالني، الحافظ ابن حجر)    ٣(
  . ١٨٤م بشرح النووي، المجلد السابع، صصحيح مسل: النووي، محيي الدين أبو زآريا)    ٤(
  . ٤٥٩شرح العقيدة الطحاوية، ص: ابن أبي العز الدمشقي، علي بن علي بن محمد)    ٥(
  . ١٤٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء األول، ص: العسقالني، أحمد بن علي)    ٦(
  . ٤٨٨حاوية، صشرح العقيدة الط: أبو العز الدمشقي، علي بن علي بن محمد)    ٧(
عبҶدالرحمن بҶن محمҶد قاسҶم، ومحمҶد       : مجموع الفتҶاوى، جمҶع وترتيҶب      : ابن تيمية، أحمد  )    ٨(

المدينҶҶة المنҶҶورة، مجمҶҶع الملҶҶك فهҶҶد لطباعҶҶة المҶҶصحف الҶҶشريف، الطبعҶҶة األولҶҶى، (قاسҶҶم، 
  . ١١٩، المجلد السابع، ص)م١٩٩٥هـ، ١٤١٦



  -١١٤-

 فҶي  -تبارك وتعالى- اهللا  هو عمل القلب نحو المشهود لهما؛ وهو      : والحب
-شهادة أن ال إلҶه إال اهللا، ومحمҶد بҶن عبҶداهللا فҶي شҶهادة أن محمҶدًا رسҶول اهللا                        

  . ، فيحب اهللا، ورسوله، ودينه-صلى اهللا عليه وسلم
عمل القلب أيضًا، وهو القبҶول، وعقҶد العҶزم علҶى االمتثҶال لمҶا                : واالنقياد

  . )١(دلت عليه الشهادتان
اإليمҶان بҶاهللا، وبالمالئكҶة،    : (ن اإليمان الҶستة؛ وهҶي  وقد بين الحديث أرآا 

، ولكҶٍل أثҶره العظҶيم فҶҶي    )والكتҶب، والرسҶل، واليҶوم اآلخҶر، والقҶدر خيҶره وشҶره       
تثبيت العقيدة اإلسالمية الخالدة؛ ألن مطلوبات اإليمان وقضاياه آلها غيبيات؛ إذ           

  . )٢("لو آانت حسية لما احتاجت إلى إيمان
 سҶҶيطهر قلبҶҶه مҶҶن الفҶҶساد؛ ليكҶҶون مهيҶҶًأ السҶҶتقبال  ومҶҶن آمҶҶن بالغيҶҶب فإنҶҶه

، ولهذا  "التخلية قبل التحلية  "الخير، ثم يزآيه باالمتثال والطاعة، وهذا من باب         
  . )٣(دور آبير في تحصين القلب من األفكار المنحرفة الضالة

                                              
ان فҶي تحҶصين األمҶة اإلسҶالمية ضҶد األفكҶار       أثҶر اإليمҶ   : الجربوع، عبداهللا بҶن عبҶدالرحمن     )    ١(

، الجҶزء   )م٢٠٠٠ –هҶـ   ١٤٢٠مكتبة أضواء السلف، الطبعҶة األولҶى،        : الرياض(الهدامة،  
  . ١٥٢األول، ص

هҶـ  ١٤٢٠المكتبة العصرية، الطبعة األولى،     : بيروت(الفتاوى،  : الشعراوي، محمد متولي  )    ٢(
  . ٤٨، ص)م٢٠٠٠ –

أثҶر اإليمҶان فҶي تحҶصين األمҶة اإلسҶالمية ضҶد األفكҶار          : عبҶدالرحمن الجربوع، عبداهللا بҶن     )    ٣(
  . ٢٨٠الهدامة، الجزء األول، ص



  -١١٥-

  : اإليمان باهللا
سҶҶҶبحانه -اإليمҶҶҶان بوجҶҶҶوده  : األول: اإليمҶҶҶان بҶҶҶاهللا قҶҶҶائم علҶҶҶى عنҶҶҶصرين  

، فمن آمҶن بوجҶود اهللا       )١(-سبحانه- في الواقع على الوجه الذي يليق به         -عالىوت
تعالى أصبح من الҶسهل عليҶه إعمҶال عقلҶه وفكҶره فҶي العنايҶة اإللهيҶة؛ بتҶسخير                     
الموجودات الكونية لخدمҶة اإلنҶسان،وبات مҶن الҶسهل عليҶه االسҶتدالل بهҶا علҶى                  

ҶҶان، ومҶҶات اإليمҶҶي مطلوبҶҶي هҶҶة التҶҶائق الغيبيҶҶك الحقҶҶولى تلҶҶه المҶҶبحانه –ن وّفقҶҶس
 إلҶҶى هҶҶذا التبҶҶصُّر فҶҶي الخلҶҶق، وجҶҶد فҶҶي قلبҶҶه حبҶҶًا هللا يملҶҶك عليҶҶه عقلҶҶه     -وتعҶҶالى

وقلبه، فيظل في منأى عن المعاصي والجرائم، وعلى قدر ما تعظҶم المحبҶة تزيҶد         
الطاعة، وعلى قدر ما يعظم الخوف من اهللا والتهيب من عصيانه تكҶون الطاعҶة               

  . )٢(آذلك
اإليمҶҶҶان بҶҶҶصفات اهللا تعҶҶҶالى؛ مҶҶҶن حيҶҶҶث سҶҶҶلب صҶҶҶفات : يوالعنҶҶҶصر الثҶҶҶان

النقص عن ذاته المقدسة، وإثبات صفــات الكمــҶـال لهҶا، وذلҶك آمҶا وصـҶـف بҶه                  
، واإليمان بها له األثҶر األول فҶي إيقҶاظ الرقــҶـابة             )٣(اهللا نفسه، ووصفه به رسله    
سان، ويحيط   هو الذي بدأ خلق اإلن     -سبحانه وتعالى -الداخلية عند اإلنسان، فاهللا     

   : بمҶҶҶا لديҶҶҶه مҶҶҶن تقҶҶҶوى أو جحҶҶҶود، قҶҶҶال تعҶҶҶالى
    

    
    ⌧ 

    
يҶҶҶҶستوي فҶҶҶҶي . )٤(  ☺ 

وسوسҶҶة الҶҶنفس المتҶҶرددة فҶҶي الجҶҶوانح تحҶҶت     علمҶҶه اإلسҶҶرار واإلعҶҶالن؛ حتҶҶى    
   : إحاطتҶҶҶҶҶҶه القريبҶҶҶҶҶҶة، قҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶالى 

   
    

    
وأفعال العبد محصاة عليҶه؛     . )٥(  

                                              
دار الغҶرب اإلسҶالمي،     : بيҶروت (اإليمان بҶاهللا وأثҶره فҶي الحيҶاة،          : النجار، عبدالمجيد عمر  )    ١(

  .٣٠، ص)م١٩٩٧الطبعة األولى، 
مطبعҶҶة النҶҶرجس، : الريҶҶاض(ح، دور الحҶҶسبة فҶҶي حمايҶҶة المҶҶصال : عليҶҶان، شҶҶوآت محمҶҶد )    ٢(

  . ١٧٦، ص)م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١الطبعة األولى، 
 –هҶҶـ ١٤٢٠مطبعҶҶة سҶҶفير، الطبعҶҶة الثالثҶҶة، : الريҶҶاض(قҶҶل هҶҶذه سҶҶبيلي، : الحҶҶسني، محمҶҶد)    ٣(

  .٢٤، ص)م١٩٩٩
  .٣٢: سورة النجم، آية)    ٤(
  . ١٦: سورة ق، آية)    ٥(



  -١١٦-

  : ال تعҶҶҶҶالى، قҶҶҶҶ)١(ُسҶҶҶҶطِّر صҶҶҶҶغيرها وآبيرهҶҶҶҶا فҶҶҶҶي سҶҶҶҶجله
  ☺ 

 ☺   
  ⌧ 

    
 ⌧    

  ☺ 
     

 )٢(.  
إن فضل وخيرية اإليمان باهللا تتعدى اإليمان النظري إلى السلوك العملي؛           
حيҶҶث إن اإليمҶҶان بҶҶاهللا هҶҶو الҶҶذي تفҶҶيض منҶҶه آҶҶل تعҶҶاليم الҶҶشريعة ذات الطҶҶابع          
الҶҶسلوآي فҶҶي مختلҶҶف المجҶҶاالت، وبالتҶҶالي فҶҶإن مҶҶا يتحقҶҶق لإلنҶҶسان مҶҶن الخيҶҶر       

فҶي عنҶصري الوجҶود     والسعادة متوقف على صحة وصفاء وإخالص إيمانه باهللا        
والҶҶصفات، واالنحҶҶراف فҶҶي ذلҶҶك التҶҶصور اإليمҶҶاني سҶҶيكون لҶҶه أثҶҶر مҶҶن ا لҶҶضنك    

  . )٣(والشر في المعيشة العملية والراحة النفسية
  : اإليمان بالمالئكة

اإلقرار والتصديق الجازم بوجودهم، وأنهم آانوا الوسائط بҶين         : المراد به 
يغ نهيه وأمҶره، واإليمҶان بҶأن حقҶائق          اهللا ورسله إلى البشر في إنزال آتبه، وتبل       

خلقҶҶҶتهم أرواح نورانيҶҶҶة تҶҶҶرى وال ُتҶҶҶرى، جعҶҶҶل اهللا لهҶҶҶم قҶҶҶوة التمثҶҶҶل فҶҶҶي صҶҶҶور 
 فҶҶҶي صҶҶҶورة دحيҶҶҶة  -صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم -مختلفҶҶҶة، آمҶҶҶا أتҶҶҶى جبريҶҶҶل للنبҶҶҶي  

، وأنهم معصومون من الخطأ، ال يأآلون، وال يشربون، وال يتناسҶلون،            )٤(الكلبي
أنوثة، خلقوا ألداء وظائف  ومهمҶات؛ أشҶرفها النҶزول       وال يوصفون بذآورة وال     

بالوحي على األنبياء والرسل؛ ولهذا آان اإليمان بهم مقدمًا على اإليمان بالكتب            
والرسل، وال يعني هذا التقديم تفضيلهم على الرسل؛ إنما قدموا مراعاة للترتيب            

  . )٥(الواقع
 يعҶҶصون اهللا مҶҶا أ ويجҶҶب اإليمҶҶان أيҶҶضًا بҶҶأنهم مجبولҶҶون علҶҶى الطاعҶҶة؛ ال 

مرهم، ويفعلون ما يҶؤمرون، ويمكҶن اعتبҶارهم فҶي هҶذا قҶدوة للبҶشر، آمҶا أنهҶم                     
يҶستغفرون للمҶҶؤمنين، ويҶشفعون لهҶҶم فҶي اآلخҶҶرة، وهҶم موآلҶҶون برفҶع األعمҶҶال      

                                              
دار : جҶҶدة( اإلسҶҶالمية فҶҶي اختفҶҶاء الجريمҶҶة،  أثҶҶر العقيҶҶدة: عثمҶҶان بҶҶن جمعҶҶة. ضҶҶميرية، د)    ١(

  . ١٦٠، ص)م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١األندلس الخضراء، الطبعة األولى، 
  .٤٩: سورة الكهف، آية)    ٢(
  . ٣١اإليمان باهللا وأثره في الحياة، ص: النجار، عبدالمجيد عمر)    ٣(
  . ٢٨قل هذه سبيلي، ص: الحسيني، محمد)    ٤(
قҶل  : ، والحسيني، محمد  ١٧٧دور الحسبة في حماية المصالح، ص     : عليان، شوآت محمد  )    ٥(

  . ٢٨هذه سبيلي، ص



  -١١٧-

الصالحة هللا، وهذا يزيد من معرفة اإلنسان منزلته عند اهللا؛ حتى سخر المالئكҶة              
جҶالس الҶذآر، ويحملҶون طالҶب العلҶم عليهҶا،       يحفظونه، ويحفونه بأجنحتهم في م 

   : إلҶҶى غيҶҶر ذلҶҶك مҶҶن الوظҶҶائف، قҶҶال تعҶҶالى   
    

☺  
 ⌧ ☺  

   
  

    
   

   
     

   
   )١(.  

واإليمان بهم يدلنا على جانب من جوانب األلوهيҶة، فمҶن تمҶام عظمҶة اهللا          
 وهҶذا يربҶي فҶي الҶنفس، النظҶام، والطاعҶة       أن له جندًا وموظفين يعملҶون بҶأمره،       

وترتيب األمور؛ فاهللا القادر على آل شيء قد نظم شؤون الكون، ووآل ببعҶضها          
، آما وآل بقضايا اإلنҶسان التكوينيҶة،        )٢(بعض مالئكته؛ فأطاعوه، وعملوا بأمره    

وآتابҶҶة أعمالҶҶه ومҶҶصيره أشҶҶقي أم سҶҶعيد، وهنҶҶاك الموآلҶҶون بҶҶاألرض، والجبҶҶال، 
، وآخҶرون يҶستقبلون روح المҶؤمن؛ فيبҶشرونه          )٣(واألفالك، والنجҶوم  والمسطر،  

بلقاء اهللا، ويفتحون له أبواب الجنة، فيكون هذا محرآҶًا لهمҶة المҶؤمن؛ ليҶسارع                
إلى الخيرات، وفي المقابҶل فإنҶه يخجҶل مҶن حҶضور المالئكҶة معҶه فҶي آҶل زمҶان                       

ألشهاد، فҶإذا   ومكان، وآتابة عمله في صحيفة يقرؤها يوم القيامة على رؤوس ا          
آمن واستشعر أن مҶنهم مҶن وآҶل بҶإنزال العقҶاب علҶى العҶصاة فҶي الҶدنيا ومҶنهم                       
خزنة لجهنم وموآلون بتعذيب أهلها، فيبتعد عن آل مҶا مҶن شҶأنه أن يقربҶه مҶن                   

  . )٤(النار قوًال آان أو فعًال
  : اإليمان بالكتب

             Ҷا مҶاؤوا بهҶي جҶد اهللا    إن اإليمان بالمالئكة يستلزم اإليمان بالكتب التҶن عن
جملة وتفصيًال، والتҶي بلــҶـغ الرسـҶـل بهҶا المبعوثҶـين؛ حتҶى يقّومҶوا بمҶا جـــҶـاء                 
فيها مҶن تҶشريعات مҶا اعҶوج مҶن الҶسلوك اإلنҶساني، ويҶدعموا مҶا يҶراه الҶشارع                       

  : محققҶҶҶҶҶҶҶҶًا للمҶҶҶҶҶҶҶҶصالح العامҶҶҶҶҶҶҶҶة، قҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶالى  

                                              
  . ٣١-٣٠: سورة فصلت، آية)    ١(
دار الفكҶر، الطبعҶة    : سҶوريا (أصول التربية اإلسҶالمية وأسҶاليبها،       : النحالوي، عبدالرحمن )    ٢(

  . ٨٩،  ص)هـ١٤١٧الثانية، 
  . ٢٩قل هذه سبيلي، ص: الحسيني، محمد)    ٣(
  .١٧٩دور الحسبة في حماية المصالح، ص: عليان، شوآت محمد)    ٤(



  -١١٨-

   
  

   
   

واإليمҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶان . )١(    
بجميع الكتب يقتҶضي التҶسليم بمҶا جҶاء فيهҶا مҶن أحكҶام، وإرشҶادات، وتكليفҶات؛                    
لتوجҶҶه عقҶҶل اإلنҶҶسان، وترشҶҶد فطرتҶҶه، وتҶҶسلك بعواطفҶҶه وغرائҶҶزه سҶҶبل الخيҶҶر      

  . والرشاد
ҶҶان بҶҶل  واإليمҶҶصالح لكҶҶو الҶҶا، فهҶҶب وخيرهҶҶر الكتҶҶو آخҶҶريم هҶҶرآن الكҶҶأن الق

زمҶҶان ومكҶҶان، وهҶҶو المحفҶҶوظ مҶҶن التغييҶҶر والتحريҶҶف، يҶҶشعر بفҶҶضل اهللا علҶҶى       
العبҶҶاد؛ فيҶҶزدادون حبҶҶًا هللا وطاعҶҶة لمҶҶا جҶҶاء فҶҶي آتابҶҶه، وَتَعلُّقҶҶًا بقراءتҶҶه وتҶҶدبر        

  .)٢(معانيه، ومن استشعر أن اهللا يخاطبه لم تجرؤ نفسه على مخالفة خطابه
فالقــҶҶҶـرآن يـҶҶҶـربي عنــҶҶҶـد اإلنҶҶҶسان العواطـҶҶҶـف الربانيـҶҶҶـة؛ مҶҶҶن خҶҶҶوف،       
وخشوع، ورغبة، ورهبة، وترقيــق للقلب والمҶشاعر، فҶالقرآن مҶا يҶزال ودائمҶًا               
يҶҶوقظ هҶҶذه العواطҶҶف، وال يكتفҶҶي القҶҶرآن بتربيҶҶة  العواطҶҶف المنظمҶҶة؛ بҶҶل يربҶҶي    

 : ، قҶال تعҶالى    )٣(لҶصالح أيضًا العواطف التي تربي األمل واإلقبҶال علҶى العمҶل ا           
     

    
⌧    

 ⌧   )٤(.  
  : اإليمان بالرسل

إن اإليمان بالكتب المنزلة إيمان بالرسҶل بالҶضرورة، ويجҶب اإليمҶان بهҶم               
، وقҶد جعلهҶم     )٥( من ذآҶر فҶي القҶرآن مҶنهم ومҶن لҶم يҶذآر               إجماًال دون تفريق بين   

اهللا تطبيقًا حيҶًا لمҶا جҶاء فҶي الكتҶب الҶسماوية، وقҶدوة فҶي التحمҶل والҶصبر علҶى                  
األذى، ومҶҶن األحҶҶرى باإلنҶҶسان أن يҶҶصبر علҶҶى مҶҶشاق الحيҶҶاة وأعبائهҶҶا، ويغالҶҶب 

  . نفسه األمارة بالسوء، ويكبح جماحها
 الصحيح، والفهҶم الҶدقيق، وهҶذا يجنبҶه        وبالرسل يهتدي اإلنسان إلى العلم    

، ونجҶҶاح األثҶҶر التربҶҶوي   )٦(آثيҶҶرًا مҶҶن الرذائҶҶل، ويحببҶҶه فҶҶي آثيҶҶر مҶҶن الفҶҶضائل     

                                              
  .  ١٣٦: سورة النساء، آية)   ١(
  . ١٨٥دور الحسبة في حماية المصالح، ص: عليان، شوآت محمد)    ٢(
  . ٩٣أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: النحالوي، عبدالرحمن)    ٣(
  . ١٦٥: سورة البقرة، آية)    ٤(
دور الحسبة في حماية : ، وعليان، شوآت محمد  ٣٢قل هذه سبيلي، ص   : الحسيني، محمد )    ٥(

  . ١٧٨المصالح، ص
  .١٨٨دور الحسبة في حماية  المصالح، ص: عليان، شوآت محمد)    ٦(



  -١١٩-

للرسول يتوقف على اإليمان بأنه مؤيد بالوحي من اهللا، فҶال يقҶره اهللا علҶى خطҶأ                  
في التشريع، وأنه أمين قҶد بلҶغ رسҶالة ربҶه، وإذا تҶم هҶذا اإليمҶان شҶعر اإلنҶسان                

عظيمҶҶة؛ القتدائҶҶه بҶҶاألوامر، واجتنابҶҶه للنҶҶواهي، ثҶҶم إن رسҶҶالة الرسҶҶول    بҶҶسعادة 
عندما تكҶون إنҶسانية عالميҶة تҶؤدي إلҶى أخҶوة بҶين البҶشر، وتربҶي عنҶد األجيҶال                      

 . )١(الشعور بالوحدة اإلنسانية تحت ظل لواء خالق البشر
  : اإليمان باليوم اآلخر

بالجنҶҶة، وعقҶҶاب إن اإليمҶҶان بҶҶاليوم اآلخҶҶر، ومҶҶا فيҶҶه مҶҶن ثҶҶواب للمحҶҶسن    
للمҶҶسيء بالنҶҶار والجحҶҶيم، ألآبҶҶر رادع عҶҶن ارتكҶҶاب الجҶҶرائم، وأآبҶҶر داع يحقҶҶق     
الҶҶسالم مҶҶع الҶҶضمير اإلنҶҶساني الحҶҶي، فҶҶإذا آمҶҶن المҶҶرء بҶҶأن النهايҶҶة هҶҶي الهҶҶدف     
والغاية، عوَّد نفسه على اجتناب الفواحش الباطنҶة، فإنҶه وإن آҶان بإخفҶاء فعلҶه                  

ره إلى عقاب اهللا في اآلخرة إذا لم يتب مҶن        يسلم من العقاب الدنيوي إال أن مصي      
، واإليمان باليوم اآلخر هو تربية للҶشعور الحقيقҶي بالمҶسؤولية وتحقيҶق              )٢(ذنبه

لألخالق الفاضلة في السلوك تحقيقҶًا فعليҶًا مҶستمرًا وثابتҶًا غيҶر متقلҶب بҶال نفҶاق                    
مҶن اهللا،   ، فتضبط جميع الҶدوافع والغرائҶز، ويҶتم الҶتحكم فيهҶا؛ خوفҶًا                )٣(وال رياء 

  . )٤(وطمعًا في جنته، فعقل اإلنسان المؤمن ال يستسيغ العبث، وانعدام الغاية
  

  : اإليمان بالقضاء والقدر
إذا حقҶҶق المҶҶسلم اإليمҶҶان بمҶҶا سҶҶبق مҶҶن أرآҶҶان يكҶҶون قҶҶد تملكҶҶه اإليمҶҶان       
بقضاء اهللا وقҶدره؛ وهҶو أن يعلҶم العبҶد أن اهللا قҶد سҶبق علمҶه فҶي آҶل آҶائن مҶن                           

قҶديرًا محكمҶًا مبرمҶًا، لҶيس فيҶه نҶاقض، وال معقҶب، وال مزيҶل،                  خلقه، فقدر ذلك ت   
وال مغير، وال محول، وال ناقص، وال زائد من خلقҶه فҶي سҶماواته وأرضҶه، وأن      

  . )٥(ما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه
وأن يعلҶҶم أن اهللا أعطҶҶى لكҶҶل عبҶҶد حҶҶق اختيҶҶار الطريҶҶق الҶҶذي يҶҶسلكه، قҶҶال  

    : تعҶҶҶҶҶҶҶالى
 ☯ ⌧  ⌧ 

                                              
  . ٩٦أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: النحالوي، عبدالرحمن)    ١(
جامعҶҶة أم ( فҶҶي الҶҶشريعة والقҶҶانون، رسҶҶالة ماجҶҶستير،    مكافحҶҶة الجريمҶҶة : حҶҶافظ، طҶҶارق )    ٢(

  . ٥٣، ص)م١٩٩٣هـ، ١٤١٤درمان اإلسالمية بالسودان، 
، ١٦٧أثҶҶҶر العقيҶҶҶدة اإلسҶҶҶالمية فҶҶҶي اختفҶҶҶاء الجريمҶҶҶة، ص : ضҶҶҶميرية، عثمҶҶҶان بҶҶҶن جمعҶҶҶة)    ٣(

  . ٩٩أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: والنحالوي، عبدالرحمن
  . ٩٨أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: رحمنالنحالوي، عبدال)    ٤(
  . ٣٥٣شرح العقيدة الطحاوية، ص: أبو العز الدمشقي، علي بن علي بن محمد)    ٥(



  -١٢٠-

وتقدير اهللا لألمҶور، وعلمҶه األزلҶي بكيفيҶة وقوعهҶا ومكانهҶا، ومҶا يҶرتبط                  . )١(
بهҶҶا مҶҶن أسҶҶباب ومҶҶسببات، لҶҶيس فيҶҶه إجبҶҶار للعبҶҶد علҶҶى العҶҶصيان، أو الكفҶҶر، أو  

جҶب عليҶك أن تҶصنع مҶا     فاهللا قدَّر؛ ألنه علم أنك ستختار؛ ولم يقدر ليو  "اإليمان،  
  . )٢("وعلم اهللا ال يختل أبدًا.... قدر 

وبالتҶҶالي يҶҶصبح لҶҶدى اإلنҶҶسان رضҶҶى مҶҶستمر بكҶҶل مҶҶا يجҶҶري فҶҶي الحيҶҶاة      
الدنيا، وجرأة أمام الموت، فالمؤمن جريء أمام فقҶد المҶال، أو الولҶد، أو الجҶاه،                  

قҶع  أو المرض، أو أي مصاب آخر؛ آضيق الرزق، ما دام يؤمن أن هذه األمور ت              
صҶلى اهللا  -، قҶال  )٣(بقضاء اهللا وتقҶديره، وأن آҶل مҶا يحҶدث مҶن أحҶداث هҶو خيҶر           

عجبҶًا ألمҶر المҶؤمن؛ إن أمҶره آلҶه خيҶر، إن أصҶابته سҶراء شҶكر                    : "-عليه وسلم 
وهҶذا اإليمҶان يحمҶل      . )٤("فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيҶرًا لҶه           

 والتوبҶҶҶة مҶҶҶن الخطҶҶҶأ  صҶҶҶاحبه بعҶҶҶد وقҶҶҶوع األقҶҶҶدار علҶҶҶى أخҶҶҶذ العبҶҶҶرة والҶҶҶدرس    
 . )٥("والذنب

  
  : اإلحسان )٣(

ضҶҶҶد : ضҶҶҶد اإلسҶҶاءة، وهҶҶҶو ُمْحҶҶِسٌن وِمْحҶҶҶساٌن، والَحҶҶَسَنةٌ   : اإلحҶҶسان لغҶҶة  
  . )٦(َحَسناٌت: السَّيِّئة، وجمعها
 فҶي تعريҶف اإلحҶسان الҶوارد         -صلى اهللا عليه وسҶلم    -قال النبي   : اصطالحًا

  ". تراه فإنه يراكأن تعبد اهللا آأنك تراه، فإن لم تكن : ")٧(في الحديث
اإلخҶالص فيهҶا، والخҶشوع      : وإحҶسان العبҶادة   : "قال ابن حجҶر العҶسقالني     

النبҶي  : أي-وفراغ البال حال التلبس بها، ومراقبة المعبود، وأشار فҶي الجҶواب               
أن يغلب عليه مҶشاهدة الحҶق بقلبҶه    : أرفعهما:  إلى حالتين-صلى اهللا عليه وسلم 

أن : وهҶو يҶراك، والثانيҶҶة  : أي" آأنҶك تҶҶراه ": حتҶى آأنҶه يҶراه بعينҶҶه، وهҶو قولҶه     
، "فإنҶه يҶراك  : "يستحضر أن الحҶق مطلҶع عليҶه، يҶرى آҶل مҶا يعمҶل، وهҶو قولҶه              

                                              
  . ٣: سورة  اإلنسان، آية)    ١(
  . ٤٧٢الفتاوى، ص: الشعراوي، محمد متولي)    ٢(
والҶҶҶҶنحالوي، ، ١٩٤دور الحҶҶҶҶسبة فҶҶҶҶي حمايҶҶҶҶة المҶҶҶҶصالح، ص : عليҶҶҶҶان، شҶҶҶҶوآت محمҶҶҶҶد )    ٣(

  . ١٠٢أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: عبدالرحمن
صحيح مسلم، آتاب الزهد والرقائق، باب المҶؤمن        : النيسابوري، أبو الحسين  : رواه مسلم )    ٤(

  . ١٢٠٠، ص٢٩٩٩أمره له خير، حديث رقم 
  . ١٦٧أثر العقيدة اإلسالمية في اختفاء الجريمة، ص: ضميرية، عثمان بن جمعة)    ٥(
  . ، مادة الحسن١٥٣٥القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي، مجد الدين)    ٦(
  .١٠٩سبق تخريجه، ص)    ٧(



  -١٢١-

  . )١("وهاتان الحالتان يثمرهما معرفة اهللا وخشيته
، والمراقبҶҶҶة الجامعҶҶҶة  -عҶҶҶز وجҶҶҶل -آمҶҶҶال الحҶҶҶضور مҶҶҶع اهللا   "فاإلحҶҶҶسان 

  . )٢("لخشيته، واإلخالص له
تب الدين، يحتاج الوصҶول إليهҶا مجاهҶدة الҶنفس،           واإلحسان هو أعلى مرا   

بتҶҶرك آҶҶل مҶҶا يҶҶشوب عقيҶҶدة اإلنҶҶسان مҶҶن الҶҶذنوب والمعاصҶҶي؛ آبيҶҶرة آانҶҶت أم         
صҶҶҶغيرة؛ ولهҶҶҶذا فҶҶҶإن المحҶҶҶسنين أقҶҶҶل عҶҶҶددًا مҶҶҶن المҶҶҶؤمنين، وهҶҶҶؤالء أقҶҶҶل مҶҶҶن    

أمҶҶا اإلحҶҶسان فهҶҶو أعҶҶم مҶҶن جهҶҶة نفҶҶسه،    : "المҶҶسلمين، قҶҶال أبҶҶو العҶҶز الدمҶҶشقي 
اإليمان أعم من جهة نفسه، وأخص من جهة أهلҶه مҶن     وأخص من جهة أهله، و    

اإلسالم، فاإلحسان يدخل فيه اإليمان، واإليمان يҶدخل فيҶه اإلسҶالم، والمحҶسنون              
  . )٣("أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين

قـҶـول  : ولقــد ذآــر اإلحســان في القرآن الكريم عــدة مــرات؛ ومــن ذلك         
    : اهللا تعـҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶـالى

   ⌦ 
    

     
 )٤( .  

-فإن مҶن يخلҶص العمҶل هللا وحҶده ال شҶريك لҶه، متبعҶًا فيҶه سҶنة الرسҶول                   
نهم ممҶا  ، ضمن لهم تعالى على ذلҶك تحҶصيل األجҶور، وأمҶ      -صلى اهللا عليه وسلم   

  . )٥(يخافونه من المحذور، وال يحزنون على مضى مما يترآون
، ويتجه إليه بظاهره وباطنҶه، ويستҶشعر        -عز جل -فمن يخلص العبادة هللا     

مراقبҶҶة اهللا، ومعيتҶҶه، ونظҶҶره إليҶҶه، وعلمҶҶه بجميҶҶع أحوالҶҶه، فإنҶҶه يҶҶصلح حالҶҶه،     
جҶو مҶن    وتصفو نفسه، ويتطهر قلبه، وينعكس أثر ذلك علҶى سҶلوآه وخلقҶه، فين             

  . )٦(المعاصي، والمحرمات، والجرائم، والمهلكات
، مع عمله التҶام     -عز وجل -فالشاب الذي يؤدي العبادات آاملة خالصة هللا        

بمراقبة اهللا ونظҶره إليҶه فҶي آҶل صҶغيرة وآبيҶرة يفعلهҶا، حҶسنة آانҶت أم سҶيئة،                       
فإنҶҶه يكҶҶون فҶҶي حفҶҶظ اهللا ورعايتҶҶه، فيبتعҶҶد عҶҶن المعاصҶҶي والمحرمҶҶات، وآҶҶل مҶҶا  

  . دي إلى طرق الشر والفساديؤ
                                              

فҶتح البҶاري بҶشرح صҶحيح البخҶاري، الجҶزء األول،       : ابن حجر العسقالني، أحمد بن علҶي    )    ١(
  . ١٥٠ص

 مҶҶҶن اإليمҶҶҶان،  المراقبҶҶҶة واإلحҶҶҶسان وبيҶҶҶان أن الحيҶҶҶاء شҶҶҶعبة  : الҶҶҶسالم، أبҶҶҶو عبҶҶҶدالرحمن )    ٢(
  . ١١٤، ص)م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨مكتبة الفالح، الطبعة األولى، : الكويت(

  . ٤٨٨شرح العقيدة الطحاوية، ص: أبو العز الدمشقي، علي بن علي محمد)    ٣(
  .١١٢: سورة البقرة، آية)    ٤(
  . ١٩٥تفسير القرآن العظيم، الجزء األول، ص: ابن آثير الدمشقي، أبو الفداء)    ٥(
  . ١٢٠-١١٨المراقبة واإلحسان، ص:     السالم، أبو عبدالرحمن)٦(



  -١٢٢-

صҶҶلى اهللا -آنҶҶت خلҶҶف النبҶҶي : " قҶҶال-رضҶҶي اهللا عنهمҶҶا-عҶҶن ابҶҶن عبҶҶاس 
احفҶظ اهللا يحفظҶك، احفҶظ       : يا غالم، إنҶي أعلمҶك آلمҶات       :  يومًا، فقال  -عليه وسلم 

اهللا تجده تجاهҶك، وإذا سҶألت فاسҶأل اهللا، وإذا اسҶتعنت فاسҶتعن بҶاهللا، واعلҶم أن                    
فعوك بشيء لҶم ينفعҶوك إال بҶشيء قҶد آتبҶه اهللا لҶك،                األمة لو اجتمعت على أن ين     

ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لҶم يҶضروك إال بҶشيء قҶد آتبҶه اهللا عليҶك،                     
  .)١("رفعت األقالم وجفت الصحف

أي حدوده، وعهوده، وأوامره، ونواهيҶه،      ): احفظ اهللا : "(يقول الصنعاني 
اهيҶه باالجتنҶاب، وعنҶد    هو الوقوف عنҶد أوامҶره باالمتثҶال، وعنҶد نو         : وحفظ ذلك 

حدوده أال يتجاوزهان وال يتعҶدى مҶا أمҶر بҶه إلҶى مҶا نهҶى عنҶه، فيҶدخل فҶي ذلҶك                          
وفҶي اللفҶظ    ) تجҶده أمامҶك   : (وقولҶه .. فعل الواجبات آلهҶا، وتҶرك المنهيҶات آلهҶا           

تجҶҶده أمامҶҶك بҶҶالحفظ لҶҶك مҶҶن شҶҶرور   : ، والمعنҶҶى متقҶҶارب؛ أي)يحفظҶҶك: (اآلخҶҶر
  : الҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶدارين جҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶزاًء وفاقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶا؛ مҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶن بҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶاب  

   ، 
يحفظҶҶه فҶҶي دنيҶҶاه عҶҶن غҶҶشيان الҶҶذنوب، وعҶҶن آҶҶل أمҶҶر مرهــҶҶـوب، ويحفــҶҶـظ           

 ⌧ : ذريتـــҶҶҶҶҶҶҶҶҶـه مҶҶҶҶҶҶҶҶҶن بعــҶҶҶҶҶҶҶҶҶـده؛ آمҶҶҶҶҶҶҶҶҶا قـــҶҶҶҶҶҶҶҶҶـال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶـالى
☺ ☯ ")٢( .  

شمله من               ا ت وبذلك يتضح أن مراتب الدين؛ من إسالم، وإيمان، وإحسان، بم
ك،                     أر ر ذل ب، وغي اد بالقل ل، أو اعتق القول، أو الفع ة؛ سواء ب آان أو أعمال تعبدي

تعد مانعة واقية من الجريمة، وال تستطيع الوسائل األمنية، أو النفسية، أو الطبية،             
أو أي وسائل علمية أخرى من صنع البشر، القيام بدورها في الوقاية أو المنع من               

  . الجريمة
א: אא :א

ة اإلسالمية               وم التربي ة، ومفه سوف يتطرق الباحث إلى مفهوم التربية عام
  :خاصة فيما يلي

  :مفهوم التربية عامة والتربية اإلسالمية خاصة : أوًال 

  ":التربية" التعريف اللغوي لكلمة –أ 

                                              
سنن الترمذي، آتاب صҶفة يҶوم       : حديث صحيح رواه الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى       )    ١(

  .٥٦٧، ص٢٥١٦، حديث رقم ٥٩القيامة، باب رقم 
كҶام،  سҶبل الҶسالم شҶرح بلҶوغ المҶرام مҶن جمҶع أدلҶة األح                : الصنعاني، محمد بҶن إسҶماعيل     )    ٢(

دار الكتҶҶاب العربҶҶي، الطبعҶҶة الحاديҶҶة    : بيҶҶروت(فҶҶواز زمرلҶҶي وإبҶҶراهيم الجمҶҶل،    : تحقيҶҶق
، آتҶҶҶاب الجҶҶҶامع، بҶҶҶاب الزهҶҶҶد والҶҶҶورع، الجҶҶҶزء الرابҶҶҶع،        )م١٩٩٨هҶҶҶـ،  ١٤١٨عҶҶҶشرة، 

  . ٣٤٠-٣٣٩ص



  -١٢٣-

  :اعرفها علماء اللغة بعدة تعريفات؛ منه" التربية"آلمة 
إصҶالح الҶشيء والقيҶام عليҶه،     : الراء والباء يدل علҶى أصҶول؛ األول   : أوًال  

لҶҶҶزوم الҶҶҶشيء : المҶҶҶصلح للҶҶҶشيء، والثҶҶҶاني : فҶҶҶالرب المالҶҶҶك، والخҶҶҶالق، والҶҶҶرب 
وهҶو  . ضҶم الҶشيء للҶشيء    : وهو مناسҶب لألصҶل األول، والثالҶث       . واإلقامة عليه 
  .)١(مناسب لما قبله

 وَتَعهҶҶَّده بمҶҶا يغّذيҶҶه وينميҶҶه ويؤدبҶҶه، فالفاعҶҶل   وِلَيҶҶُه: َربَّ الولҶҶُد َربҶҶًا: ثانيҶҶًا 
ألن : "راب، والمفعول َمْرُبҶوب وَربيҶب، وفҶي حҶديث ابҶن عبҶاس مҶع ابҶن الزبيҶر                

  . )٢("ُيربنِّي بنو عمِّي َأحبُّ إلّي من أن ُيربنِّي غيرهم
بҶҶًَّة، َربҶҶَّاُه حتҶҶى أْدَرَك، آَربَُّبҶҶُه َتْرِبيبҶҶًا وَترِ   : ربҶҶاه بҶҶالرُّبِّ والҶҶصبي   : "ثالثҶҶًا 

  .)٣("آَتِحلٍَّة، واْرَتبَّه َوَترَّبَبه وِربْبُته َآَسِمَع لغٌة فيه
ة   اني آلم ن مع ضح م ة"ويت لها " التربي ة، أص ا عربي د  : أنه ى الول ن رّب م
  .وحفظه وأصلحه حتى أدرك رشده

  : التعريف االصطالحي-ب 
  :بعدة معاني؛ منها ما يلي" التربية"عرف الباحثون آلمة 

إعҶҶҶداد الفҶҶҶرد أو الكҶҶҶائن اإلنҶҶҶساني لحياتҶҶҶه الҶҶҶدنيا    : "أنهҶҶҶاعرفهҶҶҶا أحҶҶҶدهم ب 
  .)٤("واآلخرة

  .)٥(ويفرق آخر بين التربية آعملية، والتربية آنتيجة
آل المؤثرات التربوية والثقافيҶة التҶي يتعҶرض لهҶا           " فالتربية آعملية تعني    

الفҶҶҶرد بҶҶҶصورة منظمҶҶҶة، موجهҶҶҶة مҶҶҶن خҶҶҶالل مؤسҶҶҶسات تربويҶҶҶة متخصҶҶҶصة، أو  
ة من جميع وسҶائط التنҶشئة االجتماعيҶة بҶالمجتمع؛ آاألسҶرة،             بصورة غير منظم  

  ".ووسائل االتصال الجماهيرية، والنوادي، والمؤسسات الدينية، وغيرها 
ي،  " أما التربية آنتيجة فهي     ما يحدث للفرد من خالل النمو الجسمي، والعقل

  ".واالنفعالي، واالجتماعي 
: بيقҶҶҶҶҶي، واآلخҶҶҶҶҶرتط: أحҶҶҶҶҶدهما: ويҶҶҶҶҶرى باحҶҶҶҶҶث آخҶҶҶҶҶر أن لهҶҶҶҶҶا مفهҶҶҶҶҶومين

                                              
دار : بيҶروت (عبدالҶسالم هҶارون،     : معجم مقҶاييس اللغҶة، تحقيҶق      : ابن فارس، أبو الحسين   )   ١(

  . ٣٨٢، ٣٨١، المجلد الثاني، ص)م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠األولى، الجيل، الطبعة 
  .  مادة رب. ٣٢١المعجم الوسيط، الجزء األول، ص: مصطفى، إبراهيم، وآخرون)    ٢(
  .  ، مادة ريب١١٢القاموس المحيط، ص: الفيروزآبادي، مجد الدين)     ٣(
دار الكتҶاب اللبنҶاني،   : يҶروت  ب( التربية وبناء األجيال فҶي ضҶوء اإلسҶالم          : الجندي، أنور )     ٤(

  . ١٥٣، ص)الطبعة األولى، بدون تاريخ
دار الخريجҶҶي، : الريҶҶاض( أصҶҶول التربيҶҶة اإلسҶҶالمية : الخطيҶҶب، محمҶҶد شҶҶحات وآخҶҶرون)     ٥(

  . ٢٨، ص)م١٩٩٥/هـ١٤١٥



  -١٢٤-

مهنة التنميҶة اإلنҶسانية مҶن جميҶع         " فتعتبر من الناحية التطبيقية     . )١(موضوعي
؛ بمعنҶҶى أنهҶҶا عمليҶҶة شҶҶاملة، تتنҶҶاول اإلنҶҶسان مҶҶن جميҶҶع الجوانҶҶب         "نواحيهҶҶا 

بالتربيҶҶة، والعنايҶҶة بجҶҶسده، ونفҶҶسه، وعقلҶҶه، وعاطفتҶҶه، فهҶҶي تنمҶҶي شخҶҶصيته،   
  .انية آريمةومفاهيمه، وطريقة حياته؛ ليحيا حياة إنس

علم إنساني متطҶور، قҶائم علҶى أصҶول          : "أما من الناحية الموضوعية فهي    
  .)٢("وقوانين وتجارب، تنمي السلوك اإلنساني السوي وتضبطه 

ة "وبذلك يتفق المعنى اللغوي مع المعنى االصطالحي؛ فكلمة          ي " التربي : تعن
  . تنشئة الفرد، والعناية به حتى يبلغ رشده

  :لتربية اإلسالمية مفهوم ا: ثانيًا 
التربيҶҶة " تعҶҶددت مفҶҶاهيم التربيҶҶة اإلسҶҶالمية؛ فمҶҶن البҶҶاحثين مҶҶن يҶҶرى أنهҶҶا 

التҶҶي محتواهҶҶا حقҶҶائق اإلسҶҶالم بمعنҶҶاه الҶҶشامل، والتҶҶي تҶҶسعى إلҶҶى تحقيҶҶق النمҶҶو   
الҶҶҶشامل المتكامҶҶҶل المتҶҶҶزن لإلنҶҶҶسان روحيҶҶҶًا، وجҶҶҶسميًا، وعقليҶҶҶًا، واجتماعيҶҶҶًا،        

  .)٣("وعاطفيًا 
بنҶاء اإلنҶسان بنҶاء متكҶامًال متوازنҶًا ومتطҶورًا مҶن               " ومنهم مҶن يҶرى أنهҶا      

جميع الوجҶوه؛ جҶسميًا، وعاطفيҶًا، واجتماعيҶًا، وخلقيҶًا، وجماليҶًا، وإنҶسانيًا؛ آҶي             
  .)٤("يكون هذا اإلنسان بشخصيته المنسجمة لبنة حية فعالة في بناء مجتمعه 

تم    ي ته ة الت ا التربي ر أنه رى باحث آخ ه " وي ل وتكوين شئة الطف سانًا بتن  إن
ة،   ة، والروحي صحية، والعقلي ة ال ة؛ من الناحي ه المختلف ع نواحي ن جمي امًال م متك
اليب          وء األس ي ض الم، وف ا اإلس اء به ي ج ادئ الت وء المب ي ض ة، ف واألخالقي

  .)٥("والطرق اإلسالمية 
بالتربيҶҶҶة الدينيҶҶҶة، والخلقيҶҶҶة،  " ويҶҶҶرى آخҶҶҶر أن التربيҶҶҶة اإلسҶҶҶالمية تعنҶҶҶى   

  .)٦("ون إعالء ألي نوع منها على حساب النوع اآلخر والصحية، والجسمية، د
                                              

دراسة ناقدة ألساليب التربية المعاصرة في ضوء اإلسالم، رسالة : الحلواني، فتحية عمر)     ١(
  . ٤١-٤٠، ص)م١٩٨٢/هـ١٤٠١مكة المكرمة، جامعة أم القرى، (تير، ماجس

دراسҶҶة ناقҶҶدة ألسҶҶاليب التربيҶҶة المعاصҶҶرة فҶҶي ضҶҶوء اإلسҶҶالم،     : الحلҶҶواني، فتحيҶҶة عمҶҶر )     ٢(
  . ٤١ص

مطҶҶابع الҶҶشريف، الطبعҶҶة : الريҶҶاض( التربيҶҶة اإلسҶҶالمية،  : الحقيҶҶل، سҶҶليمان عبҶҶدالرحمن)     ٣(
  . ٦ص، )م١٩٩١/ هـ١٤١٢األولى، 

دار البحҶҶوث العلميҶҶة للنҶҶشر  : القҶҶاهرة( معجҶҶزة اإلسҶҶالم التربويҶҶة  : الҶҶسيد، محمҶҶود أحمҶҶد )     ٤(
  . ٣٠-٢٩، ص)هـ١٣٩٨التوزيع، الطبعة األولى، 

  . ٤٥دراسة ناقدة ألساليب التربية المعاصرة، ص: الحلواني، فتحية عمر)     ٥(
  . ١٥٥ اإلسالم، صالتربية وبناء األجيال في ضوء: الجندي، أنور)     ٦(



  -١٢٥-

التنظҶҶيم النفҶҶسي واالجتمҶҶاعي الҶҶذي يҶҶؤدي إلҶҶى   " وعرفهҶҶا آخҶҶر بأنهҶҶا هҶҶي  
  .)١("اعتناق اإلسالم وتطبيقه آليًا في حياة الفرد والجماعة 

هي تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من جميع        : "آما يعرفها آخر بقوله   
ناحيҶҶҶة الҶҶҶصحية، والعقليҶҶҶة، واالعتقاديҶҶҶة، والروحيҶҶҶة، نواحيҶҶҶه المختلفҶҶҶة؛ مҶҶҶن ال

واألخالقية، واإلرادية، واإلبداعيҶة، فҶي جميҶع مراحҶل نمҶوه، فҶي ضҶوء المبҶادئ             
  . )٢("والقيم التي أتى بها اإلسالم، وفي ضوء أساليب وطرق التربية التي بينها

 ويتفҶҶق الباحҶҶث مҶҶع التعريҶҶف األخيҶҶر؛ لكونҶҶه موضҶҶحًا أن التربيҶҶة اإلسҶҶالمية
تعنҶҶى بتنҶҶشئة الفҶҶҶرد منҶҶذ والدتҶҶҶه حتҶҶى وفاتҶҶҶه مҶҶن جميҶҶҶع الجوانҶҶب؛ الروحيҶҶҶة،       
واالعتقادية، واألخالقيҶة، والҶصحية، واإلراديҶة، واإلبداعيҶة، فتҶساعد علҶى بنҶاء               
شخҶҶصية إسҶҶالمية مبنيҶҶة علҶҶى عقيҶҶدة صҶҶحيحة، محميҶҶة مҶҶن أخطҶҶار االضҶҶطراب، 

عҶҶداء اإلسҶҶالم والتمҶҶزق، واللهҶҶث وراء المغريҶҶات، قҶҶادرة علҶҶى مواجهҶҶة أخطҶҶار أ 
  .  بإرادة حرة قوية، وبنفس مطمئنة ال تخشى إال اهللا وحده، وتبتغي الدار اآلخرة

  : مصادر التربية اإلسالمية: ثالثًا

اإلسҶҶالم مҶҶنهج ربҶҶاني متكامҶҶل، خҶҶتم اهللا بҶҶه الرسҶҶاالت الҶҶسماوية، وارتҶҶضاه 
  :شҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶريعة لعبҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶاده؛ لقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى  

☺   
☺  ☺ 

    
)٣( .  

وال تحقيҶҶҶق لҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالم إال بتربيҶҶҶة الҶҶҶنفس والجيҶҶҶل والمجتمҶҶҶع علҶҶҶى   
اإليمҶҶҶان بҶҶҶاهللا، ومراقبتҶҶҶه فҶҶҶي جميҶҶҶع األعمҶҶҶال واألحҶҶҶوال، فالتربيҶҶҶة اإلسҶҶҶالمية      

  ҶҶرورة حتميҶҶي ضҶҶدًا، فهҶҶسلمًا عابҶҶردًا مҶҶد فҶҶصحيحة تولҶҶا الҶҶالم آمҶҶق اإلسҶҶة لتحقي
  .)٤(أراده اهللا أن يتحقق

وآمҶҶҶا هҶҶҶو معҶҶҶروف أن مҶҶҶصادر اإلسҶҶҶالم القҶҶҶرآن الكҶҶҶريم والҶҶҶسنة النبويҶҶҶة،  
وبҶҶالطبع فҶҶإن التربيҶҶة اإلسҶҶالمية الҶҶصحيحة ال تتحقҶҶق إال بҶҶالرجوع إلҶҶى الكتҶҶاب       
والسنة المحمدية، التي وضعت لألمة اإلسالمية أساسًا تربويًا صالحًا لكҶل زمҶان             

  .ومكان
وسوف يتناول الباحҶث هҶذين المҶصدرين لبيҶان أثرهمҶا فҶي تحقيҶق التربيҶة                  

  . اإلسالمية الواقية والمانعة من الجريمة

                                              
  . ٢١أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: النحالوي، عبدالرحمن)     ١(
  . ٣٢-٣١التربية اإلسالمية ودورها في مكافحة الجريمة، ص: يالجن، مقداد)   ٢(
  . ٣:سورة المائدة، آية )     ٣(
  . ٢٠-١٧أصول التربية اإلسالمية وأساليبها، ص: النحالوي، عبدالرحمن)     ٤(



  -١٢٦-

  :القرآن الكريم: المصدر األول
َجَمَعҶُه وَضҶمَُّه، ومنҶه      : -بالҶضَّمِّ أيҶضاً   -َقرَأ الِكتاَب قراَءًة وُقْرآنًا     : القرآن لغة 

  : ر َويҶҶҶҶُضمَّها، وقولҶҶҶҶه تعҶҶҶҶالىسҶҶҶҶمي الُقҶҶҶҶرآُن؛ ألنҶҶҶҶه َيْجَمҶҶҶҶُع الҶҶҶҶسُّوَ 
   

  . )١(ِقراءَته: ، أي
هҶҶو الكҶҶالم المنҶҶزل علҶҶى الرسҶҶول، المكتҶҶوب فҶҶي المҶҶصاحف،      : "اصҶҶطالحًا

 .   )٢("المنقول إلينا نقًال متواترًا
ه وال                     ين يدي ه الباطل من ب ة، ال يأتي ه البالغ ين، وحجت من  فهو آالم اهللا المب

خلفه، أفصح الكتب آالمًا، وأعظمها تبيانًا، تنزيل من حكيم خبير، ختم اهللا الكتب              
، وجعله حجة    -صلى اهللا عليه وسلم   -السماوية به، وأنزله على خاتم النبيين محمد        

ى صدقه                  يًال عل ه، دل له، وآيته الكبرى، يقوم في الدنيا شاهدًا برسالته، ناطقًا بنبوت
  .وأمانته

الكҶҶريم أسҶҶاس الҶҶدين، وآليҶҶة الҶҶشريعة، فقҶҶد تҶҶضمن األحكҶҶام    يعتبҶҶر القҶҶرآن 
االعتقاديҶҶҶة والخلقيҶҶҶة، وأحكҶҶҶام العبҶҶҶادات، والمعҶҶҶامالت، واألحҶҶҶوال الشخҶҶҶصية،     
واالجتماعيҶҶҶҶҶҶҶة، واالقتҶҶҶҶҶҶҶصادية، والماليҶҶҶҶҶҶҶة، وأحكҶҶҶҶҶҶҶام المرافعҶҶҶҶҶҶҶات، واألحكҶҶҶҶҶҶҶام 

  .، فهو منهاج تربوي صالح لكل زمان ومكان)٣(الدستورية
بعض شهد الباحث ب ريم  وسوف يست رآن الك ر الق ان أث ة؛ لبي ات الكريم  اآلي

امية،                 ادئ س ة وضعت مب ات الكريم ومعجزته العظيمة في التربية، فكثير من اآلي
ا    ة؛ ومنه خة للتربي د راس ك    : وقواع ن ذل ا؛ وم دين ألبنائهم ة الوال ايا : تربي وص

  : البنه في قوله تعالى )٤(لقمان
   ☺ 

   
      

⌧    
  

 ⌧  
                                              

  .، مادة ق ر أ٤٩٤مختار الصحاح، ص: الرازي، محمد أبو بكر)   ١(
: إرشҶҶاد الفحҶҶول إلҶҶى تحقيҶҶق الحҶҶق مҶҶن علҶҶم األصҶҶول، تحقيҶҶق: الҶҶشوآاني، محمҶҶد بҶҶن علҶҶي)   ٢(

، الجزء  )م١٩٩٩هـ،  ١٤١٩دار الكتاب العربي، الطبعة األولى،      : بيروت(أحمد عز وعنايته    
  .٨٥األول، ص

  . ٧٨اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، ص: دنيبوساق، محمد م)   ٣(
هҶҶو لقمҶҶان بҶҶن عنقҶҶاء بҶҶن سҶҶدون، آҶҶان عبҶҶدًا حبҶҶشيًا مҶҶن سҶҶودان مҶҶصر، واسҶҶم ابنҶҶه ثҶҶاران،  )  ٤(

اختلҶҶف الҶҶسلف عمҶҶا إذا آҶҶان نبيҶҶًا أو عبҶҶدًا صҶҶالحًا علҶҶى قҶҶولين، واألآثҶҶر علҶҶى الثҶҶاني، مҶҶن     
ابҶҶن آثيҶҶر الدمҶҶشقي، أبҶҶو   . ة، وصҶҶمته عمҶҶا ال يعنيҶҶه صҶҶدق الحҶҶديث، وأداء األمانҶҶ : صҶҶفاته
  .٥٤١-٥٣٦تفسير القرآن العظيم، المجلد الثالث، ص: الفداء



  -١٢٧-

    
     

  
☺   

    
     ⌦ ⌧ 

☺  ☺  
   
    

     
 ☺  

☺   
     

     
  ☺   

      
    

   
 ☺ 

  ☺ 
    

     
     

  ☺   
       

    
    

     
 ☺ )١(.  

  : اآليات الكريمة تبين وصايا لقمان البنه، والمشتملة على ما يلي
، فبҶذلك يҶصلح الفҶرد،       -عز وجل -عدم اإلشراك باهللا، وإخالص التوحيد هللا        - ١

  . ويستقيم المجتمع، وتقوى األمة
إن مكانҶҶة الوالҶҶدين عظيمҶҶة؛ وخاصҶҶة األم؛ لمҶҶا تعانيҶҶه مҶҶن مҶҶشقة وعنҶҶاء      - ٢

  .م من حق األبأثناء الحمل والرضاعة، فحقها أعظ
بر الوالدين الكҶافرين، ومҶصاحبتهما فҶي الҶدنيا بҶالمعروف، وإن آانҶا طلبҶا                  - ٣

  .من األوالد الشرك باهللا، فال يمنع ذلك من اإلحسان إليهما وبرهما
وعبҶر بالخردلҶة ألنهҶا    (المظلمة والخطيئҶة وإن تҶك مثقҶال حبҶة مҶن خҶردل             - ٤

، فҶتكن مخفيҶҶة  )أصҶغر الحبҶوب، ال يҶدرك بҶالحس ثقلهҶا، وال تҶرجح ميزانҶاً       
في صخرة، أو حيث آانت من بقاع السموات، أو من بقҶاع األرض، يحҶيط             

                                              
  . ١٩-١٢: سورة لقمان، اآليات)   ١(



  -١٢٨-

اهللا بها علمًا؛ ألنه ال تخفى عليه خافية، وهو عليم خبير، وفي ذلك تقويҶة               
الҶҶوازع الҶҶديني لالبҶҶن، وزيҶҶادة خҶҶشيته مҶҶن اهللا، ممҶҶا يمنعҶҶه مҶҶن ارتكҶҶاب       

  . والمنكراتالمعاصي والمحرمات التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم 
أمҶҶر لقمҶҶان ابنҶҶه بإقامҶҶة الҶҶصالة بحҶҶدودها وفروضҶҶها؛ ألنهҶҶا وسҶҶيلة مҶҶن         - ٥

وسҶҶҶائل التربيҶҶҶة اإلسҶҶҶالمية، فهҶҶҶي تغҶҶҶرس فҶҶҶي المҶҶҶسلم اإليمҶҶҶان الҶҶҶصادق، 
، وثبҶات   -سҶبحانه -والشعور بمراقبҶة اهللا لҶه، وتعҶوده علҶى طاعҶة أوامҶره               

هҶا،  عقيدته، وطمأنينة قلبه، والقدرة على مواجهة شҶهوات نفҶسه وغرائز          
  .  فيكون في منأى عن الجرائم والمنكرات

أمر لقمان ابنه باألمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر، والҶصبر علҶى أذى                   - ٦
  . الناس؛ ألنه يحقق الخير والفضيلة للفرد خاصة، وللمجتمع المسلم عامة

ينهҶҶى لقمҶҶان ابنҶҶه عҶҶن التكبҶҶر، والتجبҶҶر، واإلعҶҶراض عҶҶن النҶҶاس، فهҶҶي         - ٧
  .  صاحبها، وتحط من قدرهصفات مذمومة، تقلل من شأن

يҶҶأمر لقمҶҶان ابنҶҶه بالتوسҶҶط فҶҶي مҶҶشيته، والخفҶҶض مҶҶن صҶҶوته؛ ألن أقҶҶبح       - ٨
  .)١(األصوات صوت الحمير، والتشبيه يقضي بتحريمه وذمه غاية الذم

ستفيد                     ة، ي ة عظيم ا أسسًا تربوي ات يجد فيه ذه اآلي فالذي يتعمق في تفسير ه
  . منها اآلباء واألبناء

م في نفوس العباد احتҶرام الوالҶدين وطاعتهمҶا آمҶا            آما يغرس القرآن الكري   
  :فҶҶҶي قҶҶҶصة سҶҶҶيدنا إبҶҶҶراهيم مҶҶҶع ابنҶҶҶه قҶҶҶال تعҶҶҶالى 

    
⌧    

    
☺   

     
     

  ⌧   
  ☺ 

☺   
   

   
    

⌧ ⌧  ☺ 
  ⌧  

                                              
فҶتح القҶدير الجҶامع بҶين فنҶي الروايҶة والدرايҶة مҶن علҶم التفҶسير،                    : الشوآاني، محمد علҶي   )   ١(

المكتبҶҶة العҶҶصرية، الطبعҶҶة األولҶҶى،    : تبيҶҶرو. (هҶҶشام البخҶҶاري وخҶҶضر عكҶҶاري   : مراجعҶҶة
القҶҶيم : ، وأبҶҶو حҶҶسن، عبҶҶدالعزيز عبدالمحҶҶسن  ٢٩٧-٢٩٣، الجҶҶزء الرابҶҶع، ص )هҶҶـ١٤١٨

مكҶҶة (التربويҶҶة المتҶҶضمنة فҶҶي سҶҶورة لقمҶҶان مҶҶن خҶҶالل وصҶҶاياه البنҶҶه، رسҶҶالة ماجҶҶستير،       
  . ١٠٥-١٠٣، ص)هـ١٤٢١المكرمة، جامعة أم القرى،



  -١٢٩-

 ☺  
 ⌧  )١(.  

صҶلوات اهللا وسҶالمه     -يتضح من خالل اآليҶات الكريمҶة أن سҶيدنا إبҶراهيم             
:  رأى فҶҶي المنҶҶام أنҶҶه يҶҶذبح ابنҶҶه إسҶҶماعيل، فمҶҶا آҶҶان مҶҶن االبҶҶن إال أن قҶҶال-عليҶҶه

ما أوحي إليك، أو ما أمرك اهللا به، سҶتجدني إن شҶاء             : أي: افعل يا أبِت ما تؤمر    
لى، وصҶҶҶرعه علҶҶҶى وجهҶҶҶه اهللا مҶҶن الҶҶҶصابرين، وعنҶҶҶدما استҶҶҶسلما ألمҶҶر اهللا تعҶҶҶا  

ليذبحҶҶه مҶҶن قفҶҶاه؛ حتҶҶى ال يҶҶشاهد وجهҶҶه عنҶҶد ذبحҶҶه فيҶҶرق لҶҶه، فҶҶداه اهللا بكҶҶبش     
  .  )٢(عظيم

وهذه خصيصة في القرآن الكريم؛ حيث يغرس في النفوس طاعة أمر اهللا               
ة؛ وخاصة       أوًال، وطاعة األب واحترامه ثانيًا، ال تستطيع البحوث التربوية الحديث

ها ف  ا، غرس ة منه ن   الغربي تعملت م ا اس ق مهم وم العمي ذا المفه ي األوالد به
  . األساليب والوسائل

: ثҶҶҶم نجҶҶҶد آيҶҶҶات أخҶҶҶرى تغҶҶҶرس قيمҶҶҶًا اجتماعيҶҶҶة إسҶҶҶالمية عديҶҶҶدة؛ ومنهҶҶҶا
  :االستئذان عند دخҶول بيҶوت الغيҶر؛ لقولҶه تعҶالى             

    
 ⌧  

  
☺   

     
⌧    

   ⌧ 
    

     
    

   ☺ ☺ 
 )الى)٣ҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶوق ،:  

  
   

☺   
   

      
⌧   

   
   

    
  ☯   

                                              
  . ١٠٧-١٠١: سورة الصافات، اآليات)    ١(
  .  ٢١-٢٠تفسير القرآن العظيم، المجلد الرابع، ص: ابن آثير الدمشقي، أبو الفداء)    ٢(
  . ٢٨-٢٧: سورة النور، آية )     ٣(



  -١٣٠-

    
   

   ⌧ ⌧  
     

    ⌧ 
⌧   

 ☺ 
⌧   

  ⌧ ⌧  
     

  )١(.  
سابقة يربي اهللا              ة ال ات الكريم الى   -فمن خالل اآلي ى     -سبحانه وتع اده عل  عب

إذا أذن صاحب البيت               االستئذان واالستئناس حتى يأذن صاحب البيت بالدخول، ف
  .بالدخول فليسلموا على أهله

ة  سير اآلي ي تف صاص ف ول الج م إذا  : "يق ًا ألنه تئذان استيناس مي االس س
ل ال س أه لموا أن تأذنوا أو س ر إذن  اس يهم بغي وا عل و دخل ذلك، ول وت ب بي

سلمين                  سالم؛ إذ هو من سنة الم الستوحشوا، وشق عليهم، وأمر مع االستئذان بال
التي أمروا بها، وألن السالم أمان منه لهم، وهو تحية أهل الجنة، ومجلبة للمودة،              

  . )٢("وناٍف للحقد والضغينة
 عباده المؤمنين   - وتعالى سبحانه-فإذا لم يأذن صاحب البيت أو لم يجب نهى          

ر للطرفين                    ك خي واب، وفي ذل ى األب : من الدخول، والرجوع، وعدم الوقوف عل
  . )٣(للمستأذن، وألهل البيت

دد اهللا   م يح الى -ث بحانه وتع ن   -س ة م ات؛ وخاص بعض األوق تئذان ب  االس
سرها في                     م من األحرار، وف وا الحل م يبلغ ذين ل العبيد واإلماء، وآذلك الصبيان ال

ة؛ وهيآتا وم والليل ي الي ات ف ة أوق ريم بثالث ه الك ه : ب ل صالة الفجر؛ ألن من قب
د               وقت القيام عن المضاجع، وطرح ثياب النوم، ولبس ثياب النهار، وآذلك من بع
د                  ذلك من بع ة، وآ صالة الظهيرة؛ ألنه وقت التجرد من ثياب النهار ألجل القيلول

ذه ثالث عورات       صالة العشاء؛ ألنه وقت التجرد عن الثياب وال        وة باألهل، فه خل
ا  الى-بينه بحانه وتع د، أو    -س ن العبي ان م واء آ تئذان؛ س ا االس اده يجب فيه  لعب

  .)٤(اإلماء، أو األطفال الذين لم يبلغوا الحلم

                                              
  . ٥٩-٥٨: سورة النور، آية )     ١(
بيҶҶروت، دار إحيҶҶاء (محمҶد قمحҶҶاوي،  : أحكҶҶام القҶҶرآن، تحقيҶҶق: الجҶصاص، أبҶҶو بكҶҶر أحمҶد  )    ٢(

  . ١٦٥، الجزء الخامس، ص)م١٩٩٢هـ، ١٤١٢بعة األولى، التراث العربي، الط
  .٣٤٢تفسير القرآن العظيم، المجلد ا لثالث، ص: ابن آثير، أبو الفداء)    ٣(
فتـــح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايҶة مҶن علҶم التفҶسير،              : الشوآاني، محمد علي  )    ٤(

  . ٢٦-٢٥المجلد الرابع، ص



  -١٣١-

 االسҶتئذان  -سҶبحانه وتعҶالى  -أما األطفال الذين بلغوا الحلم، فيوجҶب علҶيهم      
         Ҷن الكبҶصاص    في جميع األوقات، آما يستأذن غيرهم مҶول الجҶرق    : "ار، يقҶم يفҶل

بҶҶين مҶҶن آҶҶان مҶҶنهم أجنبيҶҶًا، أو ذا رحҶҶم إال أن أمҶҶر ذوي المحҶҶارم أيҶҶسر؛ لجҶҶواز     
  .)١("النظر إلى شعرها، وصدرها، وساقها، ونحوهما من األعضاء

 مҶҶҶنهج تربҶҶҶوي يҶҶҶستر - الҶҶҶواردة فҶҶҶي اآليҶҶҶات الكريمҶҶҶة -فҶҶҶآداب االسҶҶҶتئذان 
 أنه يربي األطفال على التأدب فҶي  العورات، ويمنع مخالطة الرجال والنساء، آما  

التعامҶҶل مҶҶع اآلخҶҶرين، وعҶҶدم التҶҶصرف بعҶҶشوائية؛ ألن اإلنҶҶسان يكҶҶون فҶҶي بيتҶҶه    
  .ومكان خلوته على حالة ال يحب أن يراه عليها أحد

آما اهتم القرآن الكريم بتربية المؤمنين على الصبر والمصابرة في المحҶن            
ҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶا؛ آمҶҶҶҶҶتخلص منهҶҶҶҶҶبل الҶҶҶҶҶى سҶҶҶҶҶم علҶҶҶҶҶة، ودلهҶҶҶҶҶالىالدنيويҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶي قول: 

   
  

     
   

 ☺   
     

⌦    
   

   
   

 ☺  
   
   

    
    

   
  ☺  

  
☺ )٢(.  

فيالحظ من خالل اآليات السابقة أن اهللا يربي عباده على االستعانة بالصبر            
والصالة، وعلى تأديҶة مҶا أمҶر اهللا بҶه، ودفҶع مҶا يҶرد علҶى اإلنҶسان مҶن المحҶن،                         
ففي ذلك جمع بين ذآҶر اهللا وشҶكره، والترغيҶب بلҶزوم الҶصبر؛ ألن مҶن آҶان اهللا                     

رنا تعالى بأنҶه يختبҶر عبҶاده      معه لم يخش من األهوال وإن آانت آالجبال، ثم أخب         
بمҶوت  ( ويمتحنهم بشيء مҶن الخҶوف، والجҶوع، ونقҶص فҶي األمҶوال واألنفҶس                  

أي ال ُتِغـҶـل الحҶـدائق والمҶـزارع        (، وقلҶة الثمҶرات      )األصحاب واألقارب واألحباب  
                                              

  .١٧٠أحكام القرآن، الجزء الخامس، ص: الجصاص، أبو بكر)    ١(
  . ١٥٧-١٥٣: سورة البقرة، اآليات )     ٢(



  -١٣٢-

  سҶҶҶبل الҶҶҶتخلص مҶҶҶن الباليҶҶҶا والمحҶҶҶن بقҶҶҶول    -سҶҶҶبحانه-، ويعلمهҶҶҶم )آعادتهҶҶҶا
    

، فهي ملجأ للمصابين، وعҶصمة للممتحنҶين، فيكҶون           
أي آҶҶشف الكربҶҶة، وقҶҶضاء  : ألولئҶҶك صҶҶالة ورحمҶҶة وتعطҶҶف، والمҶҶراد بالرحمҶҶة   

  . )١(الحاجة
فتربيҶҶة المҶҶؤمنين علҶҶى الҶҶصبر تجعلهҶҶم يعيҶҶشون حيҶҶاة مطمئنҶҶة، يؤمنҶҶون        
 بالقҶҶدر خيҶҶره وشҶҶره، ال يҶҶضعفون وال يهتҶҶزون مҶҶن المҶҶصائب، وقҶҶد أعطҶҶاهم اهللا  

سҶҶبيل الҶҶتخلص منهҶҶا، ووعҶҶدهم بالرحمҶҶة وقҶҶضاء الحاجҶҶة، فҶҶيجعلهم آمنҶҶين مҶҶن    
  . االنحراف، وسلوك طريق الشر والفساد

   :آمҶҶҶҶҶҶҶҶҶا نجҶҶҶҶҶҶҶҶҶد مҶҶҶҶҶҶҶҶҶثًال فҶҶҶҶҶҶҶҶҶي قولҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى 
  ⌧ 

   
 ☺   

 ☺   
    

    ⌧ ☺ ⌧ 
، فاهللا سبحانه وتعҶالى يخاطҶب والة أمҶور المҶسلمين            )٢ ( 

خاصة والناس عامة برد مҶا لҶديهم مҶن األمانҶات، وتحҶري العҶدل فҶي الحكҶم بҶين              
  .)٣(الناس

ي عظҶيم بҶين النҶاس،       أثҶر تربҶو   ) رد األمانة، والعҶدل   : (ففي هاتين الصفتين  
  .يتحقق به األمن واالطمئنان، وضمان الفرد لحقه المادي والمعنوي

 ينهҶҶى المҶҶؤمنين عҶҶن اسҶҶتهزاء بعҶҶضهم  -سҶҶبحانه وتعҶҶالى-آمҶҶا نجҶҶد أن اهللا 
ببعض، أو أن يلقب بعضهم بعҶضًا بلقҶب سҶوء، ويҶأمرهم باجتنҶاب الظҶن الҶسيء                

 :لىبҶҶҶҶҶҶҶҶالغير، وعҶҶҶҶҶҶҶҶدم التجҶҶҶҶҶҶҶҶسس والغيبҶҶҶҶҶҶҶҶة؛ آمҶҶҶҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶҶҶҶي قҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶا
   

      
    
 ⌦    
      
☺   

   
   

 ☺    
                                              

وابن آثير الدمҶشقي،    . ٢٠٣-٢٠٢فتح القدير، المجلد األول، ص    : الشوآاني، محمد علي  )     ١(
  . ٢٤٦-٢٤٥تفسير القرآن العظيم، المجلد األول، ص: أبو الفداء

  .٥٨:سورة النساء، آية )    ٢(
  . ٦٠٦فتح القدير، المجلد األول، ص: شوآاني، محمد عليال)     ٣(



  -١٣٣-

   
   

  
 ⌧  

    
      

    
    

  ☺  
     

   )١(.  
ى اهللا  الى -ينه بحانه وتع اره،   -س الغير، واحتق سخرية ب ن ال اده ع  عب

ه من             واستصغاره، فقد يكون المحتقــر أعظــم قــدرًا عنــد اهللا تعــالى، وأحب إلي
 عن اللمز بالقول، أو التداعي     -سبحانه وتعالى -الساخر منه، المحتقر له، آما نهى       

ا يكون           أن التنابز باأللق   -سبحانه-باأللقاب، وبين    اب صفة سيئة، ومن لم يتب عنه
  . )٢(من الظالمين

الى   -آما نهى     الغير، والبحث          -سبحانه وتع ة عن الظن ب ات الكريم  في اآلي
ل   ن أآ م م ت؛ ألن الميت ال يعل م المي ل لح ك بأآ به ذل ة، وش البهم، والغيب عن مث

  . )٣(لحمه؛ آما أن الحي ال يعلم من اغتابه
باأللقاب، والغيبة، والنميمة، والظن بالغير ظن      فالسخرية من الغير، والتنابز     

ين              ات ب السوء، والتجسس على الغير، ينتج عنها الحقد، والبغضاء، ونشوء الخالف
وين مجتمع                ى تك سعى إل المسلمين، وهذا خالف توجهات التربية اإلسالمية التي ت
ك؛ وهو                        م من ذل ا هو أه شغل بم ا؛ لين متحاب، ينأى عن صغار األمور وتوافهه

  .ناء الروح، والفرد، والمجتمعب
ثҶҶم نجҶҶد بعҶҶض اآليҶҶات القرآنيҶҶة تربҶҶي المҶҶؤمنين علҶҶى التكافҶҶل االجتمҶҶاعي،     
والتعاون بين أفراد المجتمع علҶى فعҶل الخيҶرات، وتҶرك المنكҶرات؛ آالحҶث علҶى                  
إيتҶҶҶاء الزآҶҶҶاة، واألمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف، والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر، والتعҶҶҶاون علҶҶҶى البҶҶҶر  

 ҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶي قҶҶҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶҶҶوى؛ آمҶҶҶҶҶҶҶالىوالتق:   
   
  

  
 ☺ 

                                              
  . ١٢-١١اآليات : سورة الحجرات )     ١(
  . ٢٥٦تفسير القرآن العظيم، المجلد الرابع، ص: ابن آثير الدمشقي، أبو الفداء)    ٢(
  .٨٠فتح القدير، الجزء الخامس، ص: الشوآاني، محمد علي)    ٣(



  -١٣٤-

  ☺  (1).  
    :وقҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶالى 
   
☺ )٢(.  

   : لىوقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶا
    

   
 )٣( .  

  ☺ :وقولҶҶҶه تعҶҶҶالى
 ☺  ⌧ . )٤(   

فالزآҶҶاة وسҶҶيلة لҶҶسد حاجҶҶات المحتҶҶاج، وتنҶҶزع الحقҶҶد والحҶҶسد مҶҶن قلҶҶوب       
المساآين تجاه األغنياء، آما أن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكҶر،           الفقراء و 

وتعاون المسلمين على التقوى وأعمال الخير، يدفع الضرر عن المجتمع، ويقيه           
  .من الوقوع في الجرائم والمعاصي

وأخيرًا سوف يستشهد الباحث ببعض اآليات القرآنية التي تنهҶى المҶؤمنين            
  .ات والكبائر والفواحشوتنفرهم عن ارتكاب المحرم

، -سҶҶҶبحانه وتعҶҶҶالى-فجريمتҶҶҶا قتҶҶҶل الҶҶҶنفس بغيҶҶҶر حҶҶҶق والزنҶҶҶا حرمهمҶҶҶا اهللا 
   : وتوعҶҶҶҶҶҶد مҶҶҶҶҶҶن يرتكبهمҶҶҶҶҶҶا بقولҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶالى 

    
    

    
     

    
   ⌧ 

 ☺  
  :، وقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى )٥(   

    
⌧   ⌧ 

    
    

    
   

                                              
  . ٤١:سورة الحج، آية )     ١(
  . ٢٥-٢٤: سورة المعارج، آية)     ٢(
  . ٢: سورة المائدة، آية )     ٣(
  . ١٠٣:سورة آل عمران، آية )     ٤(
  . ٦٩-٦٨: سورة الفرقان، اآليات )     ٥(



  -١٣٥-

  ⌧ 
     

⌧   )١(.  
وهҶو  ( ينهى عباده عن تعҶاطي الخمҶر والميҶسر        -سبحانه وتعالى -آما نجده   

 :لҶҶҶҶه تعҶҶҶҶالى ، فҶҶҶҶي قو)٢(، فهҶҶҶҶي سҶҶҶҶخط وشҶҶҶҶر مҶҶҶҶن عمҶҶҶҶل الҶҶҶҶشيطان   )القمҶҶҶҶار
   

☺ ☺ ☺ 
   

 ☺  
  

  (3).  
المعاصҶҶҶي؛ سҶҶҶواءًا : أي(وقҶҶҶد حҶҶҶرم اهللا علҶҶҶى عبҶҶҶاده المҶҶҶؤمنين الفҶҶҶواحش  

  :، آمҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶا فҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶي قولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى )م الباطنҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶةالظҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶاهرة، أ
 ⌧  

 ، وآҶҶҶҶҶҶҶذلك )٤(     
  ☺  :فҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶي قولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى

 ⌧   
    

   
    

    
      

  (5).  
 من يرمي المحصنات المؤمنات باللعن في       -سبحانه وتعالى -آما يتوعد اهللا    

   :الҶҶدنيا واآلخҶҶرة؛ آمҶҶا فҶҶي قҶҶول اهللا تعҶҶالى   
  

 ☺ 
   

  ⌧ 
  )٦(.  

 لعباده المؤمنين في اآليات القرآنية عقوبҶات        -سبحانه وتعالى -آما بين اهللا    
دنيوية لكل من تҶسول لҶه نفҶسه بارتكҶاب مҶا حҶرم اهللا، فمҶن تҶسول لҶه نفҶسه أن                         

                                              
  . ٣٣-٣٢: سورة اإلسراء، اآليات )     ١(
  .٢٢٢تفسير القرآن العظيم، المجلد الثاني، ص: ابن آثير الدمشقي، أبو الفداء)   ٢(
  . ٩٠:سورة المائدة، آية )     ٣(
  . ١٥١:سورة األنعام، اآلية)     ٤(
  . ٣٣: سورة األعراف، آية )     ٥(
  . ٢٣:سورة النور، آية )     ٦(



  -١٣٦-

  :فҶҶي قولҶҶه تعҶҶالىيҶҶسرق مҶҶثًال يجҶҶد عقوبتҶҶه  
  

☺  ☺ 
⌧ ⌧    

ومن تҶسول لҶه نفҶسه       . (1)   
أن يҶҶسعى فҶҶي األرض فҶҶسادًا، ويقطҶҶع طريҶҶق المҶҶسلمين، يجҶҶد عقوبتҶҶه فҶҶي قولҶҶه   

   ☺ : تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى
   
    

    
   

    
⌧     

     
   ⌧ 

: ، ومن تسول له نفسه الزنا يجد عقوبته في قولҶه تعҶالى    )٢(  
   

   
☺     

 ☺   
     

    
 ☺ ⌧ 

⌧  ☺  
(3).  

ز  ضوع للغرائ ن الخ وس م ع النف أن تمن ة ب سابقة آفيل ات ال د أن اآلي فنج
واه، وضل              والمغريات الدنيوية المحرمة، وتردع آل من أغواه الشيطان، واتبع ه

  .عن الطريق المستقيم
يҶҶҶق الخيҶҶҶر  إن القҶҶҶرآن الكҶҶҶريم ملҶҶҶيء باآليҶҶҶات التربويҶҶҶة الدالҶҶҶة علҶҶҶى طر      

 وقوالҶҶب متعҶҶددة،  ،والҶҶصالح، والهاديҶҶة لألفҶҶراد والجماعҶҶات، بأسҶҶاليب متنوعҶҶة   
فتارة بالتذآير بوحدانيҶة اهللا، وأخҶرى بالوصҶايا والمҶواعظ، وثالثҶة باتبҶاع سҶبيل                

األمҶر بҶالمعروف والنهҶي      (الخير والعمل الҶصالح، ورابعҶة بҶالحض علҶى النҶصح             
  .)٤(وهكذا… ديد ، وخامسة باستعمال أسلوب الته)عن المنكر

ؤمن،                 شاب الم ى روح وقلب ال الغ عل فهذه األساليب المتنوعة لها تأثيرها الب
                                              

  . ٣٨:سورة المائدة، آية)     ١(
  . ٣٣:سورة المائدة، آية )     ٢(
  . ٢:سورة النور، آية )     ٣(
  . ٦٥٥الد في اإلسالم، الجزء الثاني، صتربية األو: علوان، عبداهللا)     ٤(



  -١٣٧-

ذا األسلوب هو              رى الباحث أن ه ًا، وي فالقرآن الكريم يربي العقل والعاطفة جميع
  . األمثل لتربية الشباب

  :السنة النبوية : المصدر الثاني 
ِسҶْرُتها،  : َنْنتَُها َسҶنًَّا واْسҶَتَنتُّها      السيرة؛ حسنة آانت أو قبيحة، وَسҶ      : السُّنَّة  

  .)١(وَسَنْنُت لكم ُسنَّة فاتبعوها
  :تعددت تعريفاتها حسب اختالف المصطلحين: السنة اصطالحًا 

.  من غير وجوب   -صلى اهللا عليه وسلم   -ما ثبت عن النبي     : " فعند الفقهاء 
ة، والمكҶҶروه، الواجҶҶب، والحҶҶرام، والҶҶسن : فهҶҶي أحҶҶد األحكҶҶام التكليفيҶҶة الخمҶҶسة  

  ".والمباح 
رآن؛     -صلى اهللا عليه وسلم   -ما صدر عن النبي     : " وعند األصوليين  ر الق  غي

  ".من قول، أو فعل، أو تقرير 
 مҶن قҶول، أو   -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -ما أثر عҶن النبҶي       : " وعند المحدثين 

  ".فعل، أو تقرير، أو صفة، أو سيرة 
األعمҶҶال بالنيҶҶة، ولكҶҶل  :" -لمصҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶ -آقولҶҶه : الҶҶسنن القوليҶҶة 

  .)٢("…امرئ ما نـوى
:  ونقҶل إلينҶا؛ مثҶل      -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      –ما  فعله النبҶي      : والسنن الفعلية 

  .الخ… وضوئه، وصالته، وأدائه مناسك الحج 
 مҶҶҶن أفعҶҶҶال  -صҶҶҶلوات اهللا وسҶҶҶالمه عليҶҶҶه -مҶҶҶا أقҶҶҶره  : والҶҶҶسنن التقريريҶҶҶة  

نكҶҶҶاره، أو بموافقتҶҶҶه وإظهҶҶҶار  بҶҶҶسكوته وعҶҶҶدم إ-رضҶҶҶوان اهللا علҶҶҶيهم-الҶҶҶصحابة 
  .استحسانه

فقҶҶد روي مҶҶن صҶҶفات رسҶҶول اهللا وشҶҶمائله الكثيҶҶر فҶҶي     : والҶҶصفة الҶҶسيرة  
  .)٣(-صلى اهللا عليه وسلم-مأآله، ومشربه، وملبسه، ونومه، وخلقه 

وتعتبҶҶر الҶҶسنة المҶҶصدر الثҶҶاني فҶҶي التربيҶҶة بعҶҶد القҶҶرآن الكҶҶريم؛ لمكانتهҶҶا         
  :)٤(فائدتان عظيمتانوقدسيتها، ففي المجال التربوي لها 

ريم،     – ١ رآن الك ي الق وارد ف ل ال المي المتكام وي اإلس نهج الترب ضاح الم   إي
  .وبيان التفاصيل التي لم ترد في القرآن

 مҶҶع -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-  اسҶҶتنباط أسҶҶلوب تربҶҶوي مҶҶن حيҶҶاة الرسҶҶول – ٢
                                              

  ). سنن ( ، مادة ٣٩٩لسان العرب، الجزء السادس، ص: ابن منظور، أبو الفضل)     ١(
  . ٦٢سبق تخريجه، ص)     ٢(
دار القلҶҶم، الطبعҶҶة الҶҶسابعة عҶҶشرة،    : الكويҶҶت(علҶҶم أصҶҶول الفقҶҶه،   : خҶҶالف، عبҶҶدالوهاب )    ٣(

مكتبҶة  : الريҶاض (تاريخ التشريع اإلسҶالمي،     : ، والقطان، مناع  ٣٦م، ص ١٩٩٠هـ،  ١٤١١
  . ٧٢-٧١، ص)م١٩٩٦هـ، ١٤١٧المعارف، الطبعة الثانية للطبعة الجديدة، 

دار إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، : الرياض( التربية اإلسالمية،  : الحمد، أحمد )     ٤(
  .٣٣، ص)م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣



  -١٣٨-

 ومعاملتҶҶه مҶҶع آبيҶҶرهم وصҶҶغيرهم، وغرسҶҶه -رضҶҶوان اهللا علҶҶيهم-أصҶҶحابه 
  .ان في نفوسهماإليم

صҶلى اهللا عليҶه     -وال يعني ذلك أن تحديد التربية بالفترة التي قҶضاها النبҶي             
صҶҶلى اهللا عليҶҶه  - بҶҶين أصҶҶحابه منҶҶذ بҶҶدء الҶҶوحي إلҶҶى أن لحҶҶق الرسҶҶول      -وسҶҶلم
صҶلوات اهللا وسҶالمه     - بالرفيق األعلى، هي الهدف فقط؛ بل آانҶت تربيتҶه            -وسلم
  .)١(فقد أوصى أصحابه بمن يليهم تستهدف بناء األجيال المستقبلية؛ -عليه

ه      لم    -ولذلك صنعت تربيت ه وس اليبها     -صلى اهللا علي دافها وأس  في ضوء أه
اريخ         -ومنهجها الشامل لمختلف جوانب الحياة        رجاًال آانوا من أآمل رجاالت الت

  .استقامة في قوة العقيدة، وسموًا في الخلق والروح، وعلوًا في الهمة
 األحاديҶҶث النبويҶҶة المҶҶشتملة علҶҶى أقҶҶوال   وسҶҶوف يستҶҶشهد الباحҶҶث بҶҶبعض 

  . لنرى أثرها التربوي-صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 
لҶم يكҶن رسҶول      : " قال -رضي اهللا عنهما  - فعن عبداهللا بن عمرو بن العاص     

: إن مҶن خيҶارآم  :  فاحҶشًا، وال متفحҶشًا، وآҶان يقҶول         -صلى اهللا عليҶه وسҶلم     -اهللا  
  .)٢("أحسنكم أخالقًا
رج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول، والفعل،         آل ما خ  : فالفحش

الذي يتعمد ذلك، ويكثر منه، ويتكلفه، ولم يكن        : -بالتشديد-والمتفحِّش  . والصفة
إن مҶن   : " يتصف بهҶاتين الҶصفتين، وآҶان يقҶول         -صلى اهللا عليه وسلم   -الرسول  

  .)٣("أفضلهم أخالقًا: خيار الناس
:  قҶال  -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -اهللا  ، أن رسҶول     -رضҶي اهللا عنҶه    -وعن جابر   

أحاسҶҶنكم أخالقҶҶًا، وإن : إن مҶҶن أحҶҶبكم إلҶҶّي، وأقҶҶربكم منҶҶي مجلҶҶسًا يҶҶوم القيامҶҶة  "
. الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقҶون   : أبغضكم إلّي، وأبعدآم منى يوم القيامة     

: يا رسول اهللا، قد علمنҶا الثرثҶارين، والمتҶشدقين، فمҶا المتفيهقҶون ؟ قҶال                : قالوا
  . )٤("كبرونالمت

 أن مҶن أحҶب النҶاس إليҶه، وأقҶربهم منҶه              -صلى اهللا عليҶه وسҶلم     –بين النبي   
أحҶҶسنهم أخالقҶҶًا، وبҶҶذلك يرغҶҶب أمتҶҶه ويحҶҶثهم  : -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم–مجلҶҶسًا 

                                              
دار الهҶҶدى للنҶҶشر : الريҶҶاض(  ومهمتҶҶه فҶҶي التعلҶҶيم الرسҶҶول المعلҶҶم: سҶҶعيد، محمҶҶد رايҶҶت)     ١(

  . ٩٤، ص)م١٩٨٢هـ،١٤٠٢والتوزيع، الطبعة األولى، 
صҶحيح البخҶاري ، آتҶاب األدب، بҶاب لҶم            : رواه البخاري، البخҶاري، أبҶو عبҶداهللا بҶن محمҶد           )   ٢(

  .١٠٥٣، ص ٦٠٢٩يكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فاحشًا وال متفحشًا، حديث رقم 
  .  ٥٤٥فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء العاشر، ص: لعسقالني، أحمد بن عليا)    ٣(
محمҶد  : سنن الترمҶذي، تحقيҶق  :  حديث صحيح، رواه الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى       )   ٤(

مكتبҶة  المعҶارف، الطبعҶة األولҶى،         : الريҶاض (أبو عبيدة آل سҶلمان،      : ناصر األلباني، ترتيب  
، ٢٠١٨لبҶҶر والҶҶصلة، بҶҶاب مҶҶا جҶҶاء فҶҶي معҶҶالي األخҶҶالق، حҶҶديث رقҶҶم ، آتҶҶاب ا)بҶҶدون تҶҶاريخ

  . ٤٥٦ص



  -١٣٩-

على حسن الخلق، والتحلي بأفضل الصفات؛ حتى ينال المҶؤمن محبتҶه، والقҶرب              
  . منه يوم القيامة

 أمتҶҶه -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم–بҶҶي الرسҶҶول ومҶҶن األخҶҶالق الحҶҶسنة التҶҶي ير 
بҶر الوالҶدين وطاعتهمҶا، وجعلهҶا فҶي          : عليها، ويحثهم ويرغبهم في التمسك بهҶا      

مرتبة الҶصالة، ومҶن أحҶب األعمҶال إلҶى اهللا؛ بҶل إنهҶا أفҶضل مرتبҶة مҶن الجهҶاد،                
صҶلى اهللا   -جҶاء رجҶل إلҶى رسҶول اهللا          : "  قҶال  -رضҶي اهللا عنҶه    -  فعن أبي هريرة  

ثم : أمك، قال : يا رسول اهللا، من أحق بحسن صحابتي ؟ قال        : قال   ف -عليه وسلم 
  .)١("أبوك : ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أمك، قال : من ؟ قال 

صҶلى اهللا عليҶه   -سҶألت رسҶول اهللا   :  قال -رضي اهللا عنه  -وعن ابن مسعود    
 وقتهҶا،   الҶصالة علҶى   : يا رسول اهللا، أي العمҶل أحҶب إلҶى اهللا؟ قҶال            :  فقلت -وسلم
ثҶҶم . الجهҶҶاد فҶҶي سҶҶبيل اهللا: " ثҶҶم أي؟ قҶҶال: بҶҶر الوالҶҶدين، قҶҶال: ثҶҶم أي؟ قҶҶال: قҶҶال

  .)٢(" ولو استزدته لزادني-صلى اهللا عليه وسلم-سكت عني رسول اهللا 
 لتوقҶҶف –بҶҶر الوالҶҶدين  :  أي–ويحتمҶҶل أنҶҶه قҶҶدم   : "قҶҶال الحҶҶافظ ابҶҶن حجҶҶر  

لجهҶاد لثبҶوت؛ النهҶي عҶن      اسҶتئذانهما فҶي ا    : الجهاد عليه؛ إذ إن من بر الوالҶدين       
  . )٣("الجهاد بغير إذنهما

 -صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم-ومҶҶҶن األخҶҶҶالق الحҶҶҶسنة التҶҶҶي يربҶҶҶي رسҶҶҶول اهللا  
عҶن النبҶي   : -رضҶي اهللا عنҶه  -الҶصدق، فعҶن ابҶن مҶسعود     : أصحابه وأمتҶه عليهҶا   

إن الҶҶصدق يهҶҶدي إلҶҶى البҶҶر، وإن البҶҶر يهҶҶدي إلҶҶى   : "صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم قҶҶال 
 ليҶҶصدق حتҶҶى يكتҶҶب عنҶҶد اهللا صҶҶديقًا، وإن الكҶҶذب يهҶҶدي إلҶҶى  الجنҶҶة، وإن الرجҶҶل

الفجҶҶور، وإن الفجҶҶور يهҶҶدي إلҶҶى النҶҶار، وإن الرجҶҶل ليكҶҶذب حتҶҶى يكتҶҶب عنҶҶد اهللا   
  . (4)"آذابًا

أن الصدق يهدي إلى العمل الҶصالح الخҶالص        : معناه: "يقول اإلمام النووي  

                                              
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب األدب، بҶاب مҶن           : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بن محمد      )     ١(

، ورواه مҶسلم، النيҶسابوري،      ١٠٤٥، ص ٥٩٧١أحق الناس بحҶسن الҶصحبة، حҶديث رقҶم           
واألدب، بҶاب بҶر الوالҶدين وأنهمҶا أحҶق بҶه،            صحيح مسلم، آتاب البҶر والҶصلة        : أبو الحسن 
  . ١٠٢٩، ص٢٥٤٨حديث رقم 

صحيح البخҶاري، آتҶاب األدب، بҶاب البҶر     : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بن محمد      )     ٢(
  .١٠٤٥، ص٥٩٧٠والصلة، حديث رقم 

  .٤٨٤فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص: ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي)    ٣(
صحيح البخاري، آتاب األدب، بҶاب قولҶه   : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بن محمد      )     ٤(

    : تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى
    

، ورواه مҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶسلم، ١٠٦٣، ص٦٠٩٤، حҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶديث رقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶم   
لҶҶصلة، بҶҶاب قҶҶبح الكҶҶذب وحҶҶسن  صҶҶحيح مҶҶسلم، آتҶҶاب البҶҶر وا : النيҶҶسابوري، أبҶҶو الحҶҶسين 

 . ١٠٤٨، ص٢٦٠٧الصدق وفضله، حديث رقم 



  -١٤٠-

ة، ويجҶҶوز أن الجنҶҶ: البҶҶر: اسҶҶم جҶҶامع للخيҶҶر آلҶҶه، وقيҶҶل: مҶҶن آҶҶل مҶҶذموم، والبҶҶر
يتناول العمل الصالح  والجنة، وأما الكذب فيوصل إلى الفجور؛ وهҶو الميҶل عҶن                

وإن : "-صلى اهللا عليҶه وسҶلم  –االنبعاث عن المعاصي، وقوله : االستقامة، وقيل 
فيҶҶه حҶҶث علҶҶى تحҶҶري الҶҶصدق؛ وهҶҶو قҶҶصده،   .... " الرجҶҶل ليҶҶصدق حتҶҶى يكتҶҶب  

ساهل فيه، فإنه إذا تساهل فيҶه آثҶر   واالعتناء به، وعلى التحذير من الكذب، والت      
  . )١("منه، فعرف به، و آتبه اهللا لمبالغته صديقًا إن اعتاده، أو آذابًا إن اعتاده

فالحديث الҶشريف يبҶين أن الҶصدق يهҶدي إلҶى العمҶل الҶصالح، ويرشҶد إلҶى                    
التوسҶҶع فҶҶي الخيҶҶر،  وأن مҶҶن رغҶҶب أن يكҶҶون الҶҶصدق شҶҶيمته وخلقҶҶه، فليتحҶҶر      

-مالҶҶه، فيكتبҶҶه اهللا بҶҶذلك فҶҶي زمҶҶرة الҶҶصديقين، آمҶҶا بҶҶين  الҶҶصدق فҶҶي أقوالҶҶه وأع
 أن الكҶذب يهҶدي إلҶى الفجҶور، ويبعҶث إلҶى الҶشر والمعاصҶي،                  -صلوات اهللا عليه  

وأن مҶҶҶن صҶҶҶار الكҶҶҶذب خلقҶҶҶه وطبعҶҶҶه، فيكتبҶҶҶه اهللا بҶҶҶذلك فҶҶҶي حҶҶҶزب الكҶҶҶاذبين         
  . )٢(المنافقين

    ҶҶإن الجريمҶҶاس، فҶҶين النҶҶائدًا بҶҶل سҶҶول والتعامҶҶي القҶҶصدق فҶҶان الҶҶى آҶҶة ومت
تتالشى وتختفي، وال يكون هنҶاك مجҶال لҶسوء الظҶن، وال للҶشر الҶذي يҶنجم عҶن                 

  . )٣(الكذب
 عҶدم الظҶن بҶالغير، والتجҶسس،         -صلى اهللا عليه وسҶلم    -آما يعلمنا الرسول    

قҶال  :  قҶال -رضҶي اهللا عنҶه    -والتنافس، والتباغض، وذلك فҶي حҶديث أبҶي هريҶرة            
؛ فإن الظҶن أآҶذب الحҶديث، وال    إياآم والظن: "-صلى اهللا عليه وسلم   -رسول اهللا   

تجسسوا، وال تحسسوا، وال تنافسوا، وال تحاسدوا، وال تباغҶضوا، وال تҶدابروا،             
  . )٤("وآونوا عباد اهللا إخوانًا

 يحҶذر أمتҶه وينهҶاهم عҶن بعҶض الҶصفات        -صلى اهللا عليҶه وسҶلم     -فالرسول  
 وهي علҶى    األخالقية السيئة التي ينشأ عنها الحقد والبغضاء بين المسلم وأخيه؛         

  : النحو  اآلتي
  . النهي عن ظن السوء، وتهمة الغير بال مبرر - ١
البحҶث عҶن عҶورات النҶاس، والبحҶث عҶن مثҶالبهم        : النهي عن التجҶسس؛ أي   - ٢

                                              
  . ٤٠٧صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الثامن، ص: النووي، محيي الدين أبو زآريا)   ١(
دار المعرفҶҶҶҶة، الطبعҶҶҶҶة الثالثҶҶҶҶة،  : بيҶҶҶҶروت(األدب النبҶҶҶҶوي، : الخҶҶҶҶولي، محمҶҶҶҶد عبҶҶҶҶدالعزيز )   ٢(

  . ١٤٨-١٤٦، ص)م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠
: الريҶҶاض (مكافحҶҶة الجريمҶҶة فҶҶي المملكҶҶة العربيҶҶة الҶҶسعودية،      : البҶҶشر، خالҶҶد بҶҶن سҶҶعود   )   ٣(

  . ١١٣، ص)م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الطبعة األولى، 
صҶҶحيح البخҶҶاري، آتҶҶاب األدب، بҶҶاب مҶҶا : البخҶҶاري، أبҶҶو عبҶҶداهللا بҶҶن محمҶҶدرواه البخҶҶاري، )   ٤(

، ورواه مҶسلم، النيҶسابوري،   ١٠٥٩، ص٦٠٦٤ر، حҶديث رقҶم     ينهى عҶن التحاسҶد والتҶداب      
صҶحيح مҶسلم، آتҶاب البҶر والҶصلة، بҶاب تحҶريم الظҶن والتجҶسس والتنҶافس،                    : أبو الحسين 
  .١٠٣٤، ص٢٥٦٣حديث رقم 



  -١٤١-

  .بأي طريق
النهҶҶي عҶҶن التجҶҶسس؛ أي االسҶҶتماع لحҶҶديث القҶҶوم، أو تعҶҶرض الҶҶشيء عҶҶن       - ٣

  . طريق الحواس؛ آاإلدراك بحاسة العين أو األذن وغيرها
  . الرغبة في الشيء، وفي االنفراد به:  المنافسة؛ أيالنهي عن - ٤
  . النهي عن الحسد وتمني زوال نعمة الغير - ٥
النهҶҶي عҶҶن الهجҶҶرة، : التبҶҶاغض والتهҶҶاجر، والمҶҶراد: النهҶҶي عҶҶن التҶҶدابر؛ أي - ٦

  .ومقاطعة الكالم
  . )١(األمر باألخوة اإلسالمية - ٧

جتمҶاعي بҶين     ما يحقق التكافҶل اال     -صلى اهللا عليه وسلم   -ثم يعلمنا الرسول    
 يحثنا على الصدقة؛ آما في حديث أبҶي         -صلى اهللا عليه وسلم   -المسلمين، فنجده   

مҶا مҶن   : "-صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم   –قҶال رسҶول اهللا   :  قال -رضي اهللا عنه  –هريرة  
اللهҶم أعҶط منفقҶًا خلفҶًا،     : يوم تصبح العباد فيه إال وملكان ينزالن، فيقول أحدهما      

  . )٢("ًا تلفًااللهم أعط ممسك: ويقول اآلخر
الوعد بالتيسير لمن ينفق فҶي      : "قال ابن حجر العسقالني في شرح الحديث      

وجҶҶوه البҶҶر، والوعيҶҶد بالتعҶҶسير لعكҶҶسه، والتيҶҶسير المҶҶذآور أعҶҶم مҶҶن أن يكҶҶون      
ألحوال الدنيا أو ألحوال اآلخرة، وآذا دعاء الملك بالخلف يحتمل األمҶرين، وأمҶا              

 بعينҶҶه، أو تلҶҶف نفҶҶس صҶҶاحب المҶҶال؛    الҶҶدعاء بҶҶالتلف فيحتمҶҶل تلҶҶف ذلҶҶك المҶҶال    
  . )٣("فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها: والمراد به

 أمته على الҶصدقة؛ لҶسد حاجҶة الفقҶراء           -صلى اهللا عليه وسلم   –فحث النبي   
والمҶҶҶساآين، ولتطهيҶҶҶر قلҶҶҶوبهم مҶҶҶن الحقҶҶҶد والكراهيҶҶҶة علҶҶҶى أصҶҶҶحاب األمҶҶҶوال،   

 لغҶرض الحҶصول علҶى       ويبعدهم عҶن ارتكҶاب جҶرائم الҶسرقات، وبيҶع األعҶراض؛            
  . المال بطرق غير مشروعة

 علҶى صҶلة الҶرحم، وبҶين أن قҶاطع      -صلى اهللا عليҶه وسҶلم    –آما يحثنا النبي    
، أن رسҶҶول اهللا -رضҶҶي اهللا عنҶҶه –الҶҶرحم ال يҶҶدخل الجنҶҶة، فعҶҶن أنҶҶس بҶҶن مالҶҶك      

مҶن أحҶب أن يبҶسط لҶه فҶي رزقҶه، وينҶسأ لҶه فҶي                   : " قҶال  -صلى اهللا عليه وسҶلم    –
  . )٤("أثره، فليصل رحمه

                                              
. ٣٦٢صҶحيح مҶسلم بҶشرح النҶووي، المجلҶد الثҶامن، ص            : النووي، محيي الدين أبو زآريا    )   ١(

  .١٣٨-١٣٤النبوي، صاألدب : والخولي، محمد عبدالعزيز
صحيح البخاري، آتҶاب الزآҶاة، بҶاب اللهҶم          : البخاري، أبو عبداهللا بن محمد    رواه البخاري،   )   ٢(

  .٢٣٣، ص١٤٤٢أعط منفق ماٍل خلفًا، حديث رقم 
  . ٣٧٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص: العسقالني، أحمد بن علي)   ٣(
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب البيҶوع، بҶاب مҶن            : ن محمҶد  البخاري، أبو عبداهللا ب   رواه البخاري،   )   ٤(

، ورواه مҶҶسلم، النيҶҶسابوري، أبҶҶو  ٣٣٢، ص٢٠٦٧أحҶҶب البҶҶسط فҶҶي الҶҶرزق، حҶҶديث رقҶҶم   
، ٢٥٥٧صحيح مسلم، آتاب البر والصلة واألدب، بҶاب صҶلة الҶرحم، حҶديث رقҶم            : الحسين

  . ١٠٣٣ص



  -١٤٢-

  . )١("ال يدخل الجنة قاطع: "-صلى اهللا عليه وسلم-وقال 
تعظҶҶيم شҶҶأنها، وفҶҶضيلة واصҶҶليها، وعظҶҶيم إثҶҶم   : والمҶҶراد: "يقҶҶول النҶҶووي

، هҶҶҶذا "ال يҶҶҶدخل الجنҶҶҶة قҶҶҶاطع: "-صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم-، وقولҶҶҶه ....قاطعيهҶҶҶا
 جملة على من يستحل القطيعҶة بҶال سҶبب وال          : أحدهما...: الحديث يتأول تأويلين  

شҶҶبهة مҶҶع علمҶҶه بتحريمهҶҶا، فهҶҶذا آҶҶافر يخلҶҶد فҶҶي النҶҶار وال يҶҶدخل الجنҶҶة أبҶҶدًا،        
وال يدخلها في أول األمر مع السابقين؛ بҶل يعاقҶب بتҶأخره القҶدر               : معناه: والثاني

مҶن أحҶب أن يبҶسط       : "-صلى اهللا عليه وسҶلم    –، وقوله   ...  الذي يريده اهللا تعالى   
): األثҶر (أي يҶؤخر، و ): ينҶسأ (، "مҶه له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليҶصل رح   

: توسҶҶيعه وآثرتҶҶه، وقيҶҶل): بҶҶسط الҶҶرزق(األجҶҶل؛ ألنҶҶه تҶҶابع للحيҶҶاة فҶҶي أثرهҶҶا، و 
  .)٢("البرآة فيه

إن صҶҶҶلة الҶҶҶرحم تحقҶҶҶق التكافҶҶҶل والتҶҶҶرابط بҶҶҶين المҶҶҶسلمين،وتنزع األحقҶҶҶاد    
والضغائن من قلوبهم، فتصفو نفوسهم، وتعم البرآة عليهم في الرزق، والعمҶر،      

  . جسد، وتصبح حياتهم آلها خيرًا فيبتعدون عن آل شروصحة ال
 يربҶҶي أمتҶҶه علҶҶى آداب الطعҶҶام واالقتҶҶصاد -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-ثҶҶم نجҶҶده 

آنت غالمҶًا فҶي   : " قال-رضي اهللا عنهما-فيه، آما في حديث عمر بن أبي سلمة     
، وآانت يدي تطҶيش فҶي الҶصحفة، فقҶال           -صلى اهللا عليه وسلم   -حجر رسول اهللا    

يا غالم، سم اهللا، وآل بيمينҶك، وآҶل ممҶا           : -صلى اهللا عليه وسلم   -ول اهللا   لي رس 
  . )٣("يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد

صҶҶلى اهللا عليҶҶه -قҶҶال رسҶҶول اهللا : وفҶҶي حҶҶديث المقҶҶدام بҶҶن معҶҶد يكҶҶرب قҶҶال 
مҶҶا مҶҶأل ابҶҶن آدم وعҶҶاًء شҶҶرًا مҶҶن بطنҶҶه، حҶҶسب اآلدمҶҶي لقيمҶҶات يقمҶҶن     : "-وسҶҶلم

  . )٤("سه فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفسصلبه، فإن غلبت اآلدمي نف
 يعلمنҶҶҶا آداب األآҶҶҶل، وآيҶҶҶف أن البҶҶҶدء  -صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم -فالرسҶҶҶول 

بالطعام باسҶم اهللا، ثҶم األآҶل بҶاليمين، واألآҶل ممҶا يوضҶع أمҶام الفҶرد، آمҶا يحثنҶا                       
على االقتصاد في األآل، فملء البطن يورث البالدة والكسل، ويعҶوق الҶذهن عҶن               

                                              
 آتҶҶاب األدب، بҶاب إثҶҶم  صҶҶحيح البخҶاري، : البخҶاري، أبҶҶو عبҶداهللا بҶҶن محمҶد   رواه البخҶاري،  )   ١(

صҶحيح  : ، ورواه مسلم، النيҶسابوري، أبҶو الحҶسين        ١٠٤٨، ص ٥٩٨٤القاطع، حديث رقم    
  .١٠٣٣، ص٢٥٥٦مسلم ، آتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، حديث رقم 

  . ٣٥٦صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الثامن، ص: النووي، محيي الدين، أبو زآريا)   ٢(
صҶҶحيح البخҶҶاري، آتҶҶاب األطعمҶҶة، بҶҶاب  : البخҶҶاري، أبҶҶو عبҶҶداهللا بҶҶن محمҶҶد رواه البخҶҶاري، )   ٣(

  . ٩٦٠، ص٥٣٧٦التسمية على الطعام واألآل باليمين، حديث رقم 
سҶҶنن ابҶҶن ماجҶҶه، آتҶҶاب   : حҶҶديث صҶҶحيح، رواه ابҶҶن ماجҶҶه، القزوينҶҶي، أبҶҶو عبҶҶداهللا محمҶҶد    )   ٤(

، ورواه ٥٦٣، ص٣٣٤٩األطعمҶҶة، بҶҶاب االقتҶҶصاد فҶҶي األآҶҶل وآراهҶҶة الҶҶشبع، حҶҶديث رقҶҶم    
سنن الترمذي، آتاب الزهد، باب ما جاء فҶي آراهيҶة   : الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى   

  . ٥٣٥ ص٢٣٨٠آثرة األآل، حديث رقم 



  -١٤٣-

  . )١(فكير، ويجلب األمراض، آما أنه يحرك شهوة المعاصيالت
الجҶوع  : "للصنعاني عن فائҶدة الجҶوع وقلҶة الطعҶام        " سبل السالم "ورد في   

خزانة من خزائن اهللا، وأول ما يندفع بالجوع شهوة الفرج، وشهوة الكالم؛ فҶإن            
الجҶҶائع ال تتحҶҶرك عليҶҶه شҶҶهوة فҶҶضول الكҶҶالم، فيҶҶتخلص مҶҶن آفҶҶات اللҶҶسان، وال     

قلҶة النҶوم؛   : حرك شهوة الفرج، فيتخلص من الوقوع في الحرام، ومҶن فوائҶده      تت
فإن من أآҶل آثيҶرًا شҶرب آثيҶرًا فنҶام طҶويًال، وفҶي آثҶرة النҶوم خҶسران الҶدارين،                        

  .)٢("وفوات آل منفعة دينية ودنيوية
 على تربيتنا علҶى االقتҶصاد فҶي         -صلى اهللا عليه وسلم   -ولذلك حرص النبي    

ن لنҶا المقҶدار المناسҶب، بمҶا يقҶيم الحيҶاة، ويحفҶظ الҶصحة،                 الطعام والҶشراب،وبي  
  . ويمكن اإلنسان من القيام بواجبه نحو دينه ودنياه

ثҶҶم إن النبҶҶي يحҶҶذر أمتҶҶه مҶҶن الغҶҶضب، ويعلمهҶҶم أن الҶҶشديد هҶҶو الҶҶذي يملҶҶك  
صҶلى  -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -نفسه عند الغضب، فعن أبي هريرة       

الشديد بالҶصرعة؛ وإنمҶا الҶشديد الҶذي يملҶك نفҶسه عنҶد              ليس  : "-اهللا عليه وسلم  
  . )٣("الغضب

، والحҶديث   .... شҶدة القҶوة المعنويҶة     : المراد بالشديد هنا  : "يقول الصنعاني 
فيه إرشҶاد إلҶى أن مҶن أغҶضبه أمҶر، وأرادت الҶنفس المبҶادرة إلҶى االنتقҶام ممҶن                       

 تغيҶر البҶاطن   ؛ والغضب يترتب عليه ... أغضبه، أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت     
والظاهر؛ آتغير اللون، والرعدة في األطراف، وخروج األفعال على غيҶر ترتيҶب             

؛ وأما في الباطن فقبحه أشد من الظاهر؛ ألنه يولد حقدًا في القلب، وإضҶمار    ... 
السوء على اختالف أنواعه؛ بل قبح باطنҶه متقҶدم علҶى تغيҶر ظҶاهره؛ فҶإن تغيҶر                    

  ҶҶاطن، فيظهҶҶر البҶҶرة تغيҶҶاهر ثمҶҶي   الظҶҶر فҶҶشتم، ويظهҶҶش والҶҶسان الفحҶҶى اللҶҶر عل
  .  )٤("األفعال بالضرب والقتل وغير ذلك من المفاسد

 على ضرورة آظم الغيط، والتحلي      -صلى اهللا عليه وسلم   -ولهذا حثنا النبي    
بصفة الحلم والعفو؛ فهي من آمال األخالق اإلسҶالمية، والتحلҶي بهҶا يҶؤدي إلҶى                 

  . الوقاية من الوقوع في الجريمة
ҶҶاب     وسҶҶن ارتكҶҶة عҶҶة الرادعҶҶث النبويҶҶبعض األحاديҶҶث بҶҶشهد الباحҶҶوف يست

                                              
  . ٢٠٣األدب النبوي، ص: الخولي، محمد عبدالعزيز)   ١(
سҶҶبل الҶҶسالم شҶҶرح بلҶҶوغ المҶҶرام مҶҶن جمҶҶع أدلҶҶة األحكҶҶام،   : الҶҶصنعاني، محمҶҶد بҶҶن إسҶҶماعيل )  ٢(

  . ٣٤٤الجزء الرابع، ص
 صحيح البخاري، آتҶاب األدب، بҶاب الحҶذر          :البخاري، أبو عبداهللا بن محمد    رواه البخاري،   )   ٣(

صҶҶحيح مҶҶسلم، : ، ورواه مҶҶسلم، النيҶҶسابوري١٠٦٦، ص٦١١٤مҶҶن الغҶҶضب، حҶҶديث رقҶҶم 
، ٢٦٠٩آتاب البҶر والҶصلة واألدب، بҶاب فҶضل مҶن يملҶك نفҶسه عنҶد الغҶضب، حҶديث رقҶم                    

  .١٠٤٩ص
سҶبل الҶسالم، شҶرح بلҶوغ المҶرام مҶن جمҶع أدلҶة األحكҶام،                  :    الصنعاني، محمد بҶن إسҶماعيل        )٤(

  . ٣٥٢-٣٥١الجزء الرابع، ص



  -١٤٤-

المعاصي والجرائم، والمحــذرة من الوقــوع في تبعاتها، ففي حديث أبي هريҶرة            
اجتنبҶҶҶوا الҶҶҶسبع : " قҶҶҶال-صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم- عҶҶҶن النبҶҶҶي -رضҶҶҶي اهللا عنҶҶҶه-

ر، وقتҶҶل الҶҶشرك بҶҶاهللا، والҶҶسح: يҶҶا رسҶҶول اهللا، ومҶҶا هҶҶن؟ قҶҶال : الموبقҶҶات، قҶҶالوا
الҶҶنفس التҶҶي حҶҶرم اهللا إال بҶҶالحق، وأآҶҶل الربҶҶا، وأآҶҶل مҶҶال اليتҶҶيم، والتҶҶولي يҶҶوم      

  . )١("الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت
صҶҶلى اهللا -وأمҶҶا قولҶҶه  : "، يقҶҶول النҶҶووي )٢(أي الكبҶҶائر: المҶҶراد بالموبقҶҶات 

صيغة وإن  من الكبائر سبع؛ فإن هҶذه الҶ       : فالمراد به ) الكبائر سبع : (-عليه وسلم 
آانت للعموم، فهҶي مخҶصوصة بҶال شҶك؛ وإنمҶا وقҶع االقتҶصار علҶى هҶذه الҶسبع                      

؛ لكونهҶҶا مҶҶن أفحҶҶش الكبҶҶائر مҶҶع آثҶҶرة وقوعهҶҶا؛ السҶҶيما فيمҶҶا آانҶҶت عليҶҶه           ...
  . )٣("الجاهلية

  : فالحديث الشريف يحثنا على االبتعاد عن سبع مهلكات؛ وهي
اد، والوسҶҶطاء، والҶҶشفعاء،  االبتعҶҶاد عҶҶن اتخҶҶاذ غيҶҶر اهللا إلهҶҶًا، واتخҶҶاذ األنҶҶد      - ١

  . والتقرب إليهم بالقرابين والنذور
  . االبتعاد عن السحر، لما فيه من ضرر على األبدان، والعقول، والقلوب - ٢
  . االبتعاد عن إزهاق الروح اآلمنة البريئة - ٣
االبتعҶҶاد عҶҶن أآҶҶل مҶҶال الربҶҶا؛ ألنҶҶه مҶҶذهب للبرآҶҶة، ونҶҶازع للرحمҶҶة، وموجҶҶب     - ٤

  . للعداء بين المسلمين
تعاد عن أآل مال اليتيم الذي فقد أباه، وال يجد من يرعاه ويساعده، حتҶى               االب - ٥

  . يبلغ أشده، ويدرك رشده
ينهانҶҶا الرسҶҶول الكҶҶريم عҶҶن الهҶҶرب مҶҶن الجҶҶيش، والفҶҶرار مҶҶن العҶҶدو، وبتҶҶر       - ٦

شҶҶوآة المجاهҶҶدين؛ ألن فҶҶي ذلҶҶك إضҶҶعافًا للҶҶدين، وتمكҶҶين األعҶҶداء مҶҶن دمҶҶاء    
  . المسلمين

العفҶائف الغҶافالت عҶن      : الغافالت المؤمنҶات؛ أي   االبتعاد عن قذف المحصنات      - ٧
  . )٤(الفواحش

، عنها لها   -صلى اهللا عليه وسلم   -فهذه السبع الموبقات التي نهانا الرسول       
أثر سلبي عظҶيم فҶي النҶاس، وارتكابهҶا يوجҶب مقҶت اهللا، ويولҶد الحقҶد والعҶداوة                     

  . بين الناس، وتعرض مرتكبها للعذاب الشديد في الدنيا واآلخرة

                                              
صحيح البخاري، آتاب الحҶدود، بҶاب رمҶي    : البخاري، أبو عبداهللا بن محمد   رواه البخاري،   )   ١(

 :، ورواه مҶҶسلم، النيҶҶسابوري، أبҶҶو الحҶҶسين   ١١٨٢، ص٦٨٥٧المحҶҶصنات، حҶҶديث رقҶҶم   
  . ٦٣، ص٨٩صحيح مسلم، آتاب اإليمان، باب بيان الكبائر وأآبرها، حديث رقم 

فҶҶتح البҶҶاري بҶҶشرح صҶҶحيح البخҶҶاري، الجҶҶزء الثҶҶاني عҶҶشر،    : العҶҶسقالني، أحمҶҶد بҶҶن علҶҶي )   ٢(
  . ٢١٧ص

  . ٣٦٢صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد األول، ص: النووي، محيي الدين، أبو زآريا)   ٣(
  . ٩٢األدب النبوي، ص: عبدالعزيزالخولي، محمد )   ٤(



  -١٤٥-

 من الزنا، وشرب الخمر، والҶسرقة، وأخҶذ         -صلى اهللا عليه وسلم   -حذرنا  وي
مال الغير، ويبҶين أنهҶا ليҶست مҶن صҶفات وأخالقيҶات المҶؤمن، وذلҶك فҶي حҶديث                      

ال : " قҶҶال-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-، أن رسҶҶول اهللا -رضҶҶي اهللا عنҶҶه-أبҶҶي هريҶҶرة 
 مҶؤمن،  يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وال يشرب الخمر حين يشرب وهҶو       

وال يҶҶسرق حҶҶين يҶҶسرق وهҶҶو مҶҶؤمن، وال ينهҶҶب نهبҶҶة يرفҶҶع النҶҶاس إليҶҶه فيهҶҶا        
  . )١("أبصارهم وهو مؤمن

ال يزنҶҶي الزانҶҶي حҶҶين يزنҶҶي وهҶҶو     : (قولҶҶه: "يقҶҶول ابҶҶن حجҶҶر العҶҶسقالني   
أنه ال يҶستمر بعҶد فراغҶه،        : قيد نفي اإليمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه      ) مؤمن

أن زوال ذلҶҶك إنمҶҶا هҶҶو إذا أقلҶҶع   : ن المعنҶҶىوهҶҶذا هҶҶو الظҶҶاهر، ويحتمҶҶل أن يكҶҶو  
اإلقالع الكلي؛ وأما لو فرغ وهو مصر على تلك المعصية فهو آالمرتكب، فيتجه             

وال يҶҶشرب الخمҶҶر حҶҶين يҶҶشرب وهҶҶو : (، وقولҶҶه...أن نفҶҶي اإليمҶҶان عنҶҶه يҶҶستمر 
، ال يرجع الضمير إلى الزاني، لئال يختص به؛ بل هو عام في حҶق آҶل    )...مؤمن

 ҶҶرب، وآҶҶن شҶҶي مҶҶول فҶҶسرق(ذا القҶҶال ي... (هҶҶوقول ،) :ةҶҶب نهبҶҶضم -) وال ينتهҶҶب
، وأشҶار برفҶع     .. المҶأخوذ جهҶرًا قهҶرًا       :  هو المال المنهҶوب، والمҶراد بҶه        -النون

البҶҶصر إلҶҶى حالҶҶة المنهҶҶوبين؛ فҶҶإنهم ينظҶҶرون إلҶҶى مҶҶن ينهҶҶبهم وال يقҶҶدرون علҶҶى 
لك، فيكҶون   دفعه ولو تضرعوا إليه، ويحتمل أن يكون آناية عҶن عҶدم التҶستر بҶذ               

صفة الزمة للنهب؛ بخالف السرقة واالختالس؛ فإنه يكون في خفية، واالنتهҶاب            
  . )٢("أشد؛ لما فيه من مزيد من الجراءة وعدم المباالة

 يحذرنا من جريمҶة الزنҶا، وشҶرب الخمҶر،           -صلى اهللا عليه وسلم   -فالرسول  
 أنهҶا تنفҶي     -صلى اهللا عليҶه وسҶلم     -والسرقة، ونهب أموال الناس بالباطل، وبين       

  . اإليمان عن مرتكبها ما لم يتب ويرجع إلى الطريق المستقيم
 يتوعد من يرتكب الجرائم بإقامة حҶدود اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-ثم نجده   

أن قريҶҶشًا أهمҶҶتهم المҶҶرأة المخزوميҶҶة  : "-رضҶҶي اهللا عنهҶҶا-عليҶҶه، فعҶҶن عائҶҶشة  
؟ ومҶن يجتҶرئ     -ه وسҶلم  صҶلى اهللا عليҶ    -من ُيكلم رسҶول اهللا      : التي سرقت، فقالوا  

صҶلى  –؟ فكلҶم رسҶول اهللا       -صلى اهللا عليه وسҶلم    –عليه إال أسامة ِحبُّ رسول اهللا       
أيهҶا  : ثم قام فخطب، فقҶال ! أتشفع في حد من حدود اهللا؟     : ، فقال -اهللا عليه وسلم  

الناس، إنما ضل من آان قبلكم أنهم آانوا إذا سرق الҶشريف ترآҶوه، وإذا سҶرق                 
ليه الحد، وايم اهللا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطҶع            الضعيف فيهم أقاموا ع   

                                              
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب الحҶدود، بҶاب مҶا            : البخاري، أبو عبҶداهللا بҶن محمҶد       رواه البخاري،   )   ١(

  .١١٦٨، ص٦٧٧٢يحذر من الحدود، الزنا، وشرب الخمر، حديث رقم 
فҶҶتح البҶҶاري بҶҶشرح صҶҶحيح البخҶҶاري، الجҶҶزء الثҶҶاني عҶҶشر،    : العҶҶسقالني، أحمҶҶد بҶҶن علҶҶي )   ٢(

  .٧٠ص



  -١٤٦-

  . )١("محمد يدها
 بإقامҶة حҶدود اهللا،   -صلى اهللا عليه وسҶلم    -ففي الحديث الشريف يأمر النبي      

 وأمتҶҶҶه -رضҶҶҶوان اهللا علҶҶҶيهم-وعҶҶҶدم قبҶҶҶول الҶҶҶشفاعة فيهҶҶҶا، ثҶҶҶم يبҶҶҶين ألصҶҶҶحابه 
خذوا عنҶي،  : "-سلمصلى اهللا عليه و-مقدارها؛ ففي جريمة الزنا قال رسول اهللا       

خذوا عني، فقد جعل اهللا لهن سبيًال؛ البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سҶنة، والثيҶب                
  . )٢("بالثيب جلد مائة، والرجم

- أن النبҶي     -رضҶي اهللا عنҶه    -وفي جريمة شرب الخمر، عن أنس بن مالҶك          
 أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعҶين،           -صلى اهللا عليه وسلم   

أخҶҶف : وفعلҶҶه أبҶҶو بكҶҶر، فلمҶҶا آҶҶان عمҶҶر استҶҶشار النҶҶاس، فقҶҶال عبҶҶدالرحمن : قҶҶال
  . )٣(الحدود ثمانين، فأمر به عمر

من وجدتموه يعمҶل    : "-صلى اهللا عليه وسلم   -وفي جريمة اللواط قال النبي      
  .)٤("عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به

جҶҶب سҶҶخط الҶҶرب،  الجҶҶرائم التҶҶي تو-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-آمҶҶا بҶҶين النبҶҶي 
والطҶҶرد مҶҶن رحمتҶҶه، آجريمҶҶة الرشҶҶوة، وجريمҶҶة تҶҶشبه أحҶҶد الجنҶҶسين بҶҶاآلخر،      

  . وغيرها
لعنҶҶة اهللا علҶҶى : "-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-ففҶҶي جريمҶҶة الرشҶҶوة قҶҶال النبҶҶي  

  .)٥("الراشي والمرتشي
رضҶҶҶي اهللا -وفҶҶي جريمҶҶة تҶҶشبه أحҶҶد الجنҶҶسين بҶҶاآلخر، عҶҶن ابҶҶن عبҶҶاس          

 المخنثҶҶҶين مҶҶҶن الرجҶҶҶال،  -اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم صҶҶҶلى -لعҶҶҶن النبҶҶҶي  : " قҶҶҶال-عنهمҶҶҶا
  . )٦ (.."أخرجوهم من بيوتكم: والمترجالت من النساء، وقال

رائم،       اب الج ن ارتك د ع ر وتبع ي تنف ة الت ث النبوي ن األحادي ك م ر ذل وغي
ي     واردة ف ة، وال ة والدنيوي ا الديني ان عقوبته رائم، وبي ائر والج ن الكب ذير م فالتح

                                              
صحيح البخاري، آتاب الحدود، باب إقامҶة       : البخاري، أبو عبداهللا بن محمد    رواه البخاري،   )   ١(

  . ١١٧٠، ص٦٧٨٨الحدود على الشريف والوضيع، حديث رقم 
صحيح مسلم، آتاب الحدود، باب حد الزنى، حҶديث  : رواه مسلم، النيسابوري، أبو الحسين )   ٢(

  . ٧٠١، ص١٩٦٠رقم 
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب الحҶدود، بҶاب مҶا            : البخاري، أبو عبҶداهللا بҶن محمҶد        رواه البخاري، )   ٣(

: ، ورواه مҶسلم، النيҶسابوري  ١١٦٨، ص٦٧٧٣جاء في ضرب شارب الخمر، حديث رقҶم     
  . ٧٠٨، ص١٧٠٦صحيح مسلم، آتاب الحدود، باب حد الخمر، حديث رقم 

مҶذي، آتҶاب الحҶدود،    سҶنن التر : حديث صحيح، رواه الترمذي، الترمذي، محمد بҶن عيҶسى        )   ٤(
  . ٣٤٥، ص١٤٥٦باب ما جاء في حد اللوطي، حديث رقم 

سنن ابن ماجه، آتاب األحكام، باب      : حديث صحيح، رواه ابن ماجه، القزويني، أبو عبداهللا       )   ٥(
  .٣٩٦، ص٢٣١٣التغليظ في الحيف بالرشوة، حديث رقم 

بخҶاري، آتҶاب الحҶدود، بҶاب نفҶي      صحيح ال: البخاري، أبو عبداهللا بن محمد    رواه البخاري،   )   ٦(
  .١١٧٨، ص٦٨٣٤أهل المعاصي والمخنثين، حديث رقم 



  -١٤٧-

لم   صلى اهللا -أحاديث رسول اهللا     ه وس ًا من الجرائم       - علي ًا مانع ي حاجزًا واقي ، تبن
  . صغيرها وآبيرها

ا           وما يريد ذآره الباحث هو أن ما ذآر من آيات قرآنية، أو أحاديث نبوية، م
وم    صدران تق ة، م سنة النبوي ريم، وال القرآن الك شهاد، ف بيل االست ى س هي إال عل

سلم               رد م ة اإلسالمية، فهي قاعدة لكل ف ه         عليهما التربي ستمر مع ه، وت ذ والدت  من
دنيا                            رد في ال ذلك الف ر ل ر آل الخي ان الخي ى صواب آ و بنيت عل ه، فل حتى وفات
الفرد                     ه، ف ى المجتمع بأآمل ره إل د أث ل يمت واآلخرة، وال ينحصر الخير فيه فقط؛ ب

  .  تنشأ منه أسرة، واألسرة تكون مجتمعًا صالحًا خاليًا من اإلجرام والمجرمين
אא: :א

صҶلى اهللا عليҶه     - امتن على هــــذه األمҶة ببعҶث محمҶد           -عز وجــل -إن اهللا   
     : ، فقҶҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى -وسҶҶҶҶҶҶҶҶҶلم

☺    
   

   
 ☺ 

 ☺  
⌧     

  )١(.  
-عҶز وجҶل   -فقد بعثه اهللا إلى اإلنس والجن عامة، يدعوهم إلى توحيد اهللا            
وقҶد أمҶر    . )٢(، ويعلمهم القرآن الكريم، بعد أن آانوا في ضالل بعيد وغي وفҶساد            

 بҶاألمر بҶالمعروف، والنهҶي    -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم   - نبينҶا محمҶدًا   -عز وجل-اهللا  
   :عҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶن المنكҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر، فقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى 

   
   )٣(.  

فاسҶҶتجاب ألمҶҶر ربҶҶه؛ فҶҶأمر بҶҶالمعروف، ونهҶҶى عҶҶن المنكҶҶر، وحҶҶث أمتҶҶه      
ليغيره بيҶده، فҶإن لҶم       من رأى منكم منكرًا ف    : "-صلى اهللا عليه وسلم   -عليه، فقال   

                                              
  .١٦٤آية : سورة آل عمران)   ١(
حاجة البҶشر إلҶى األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر،               : الجبرين، عبداهللا بن عبدالرحمن   )   ٢(

 الطبعҶة األولҶى،   الرياض، دار الوطن،(أبو أنس، أبو لوز، وأبو عبد العزيز العماري      : إعداد
  .١٦، ص)م١٩٩٨ -  ه١٤١٩

  .١٩٩آية : سورة األعراف)    ٣(



  -١٤٨-

، وحҶҶذرهم )١("يҶҶستطع فبلҶҶسانه، فҶҶإن لҶҶم يҶҶستطع فبقلبҶҶه، وذلҶҶك أضҶҶعف اإليمҶҶان   
صҶҶلى اهللا عليҶҶه  - مҶҶن التهҶҶاون وعҶҶدم القيҶҶام بҶҶه، فقҶҶال    -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم –

والҶҶذي نفҶҶسي بيҶҶده، لتҶҶأمرون بҶҶالمعروف، وتنهҶҶون عҶҶن المنكҶҶر، أو       : "-وسҶҶلم
  .)٢("ثم تدعون فال يستجاب لكمليوشكن اهللا أن يبعث عليكم عقابًا منه، 

 علҶى القيҶام بҶاألمر بҶالمعروف، والنهҶي           -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -وحرصه  
عҶҶن المنكҶҶر، لعلمҶҶه التҶҶام بأهميتهمҶҶا فҶҶي حفҶҶظ الفҶҶرد والمجتمҶҶع مҶҶن المعاصҶҶي         

  .والمحرمات
فҶҶاألمر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، سҶҶبب لتزآيҶҶة    : "يقҶҶول الفҶҶوزان

قҶҶه وسҶҶلوآه، وهҶҶو الҶҶضمانة الحقيقيҶҶة لحفҶҶظ    المجتمҶҶع وتطهيҶҶره، وتهҶҶذيب أخال 
النظام، وتحقيق األمҶن، ومحاربҶة اإلجҶرام، ومنҶع االعتҶداء علҶى مҶصالح النҶاس                  
وخҶҶصوصياتهم، وحمايҶҶة أخالقهҶҶم مҶҶن الفҶҶساد واالنحҶҶالل، ووحҶҶدتهم مҶҶن التفكҶҶك  

  .)٣("واالنفصام
فاألمر بالمعروف والنهҶي، عҶن المنكҶر، يعҶد مҶن خطҶوط الҶدفاع الحاسҶمة                  

  .)٤(ريمةضد الج
: وسوف يتناول الباحث األمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي الفҶصلين               

الثالҶҶث والرابҶҶع بҶҶشيء مҶҶن التفҶҶصيل؛ لبيҶҶان أهميتهمҶҶا فҶҶي الوقايҶҶة والمنҶҶع مҶҶن      
  .)٥(الجريمة؛ وخاصة فيما يتعلق بفئة الشباب

  
  
  
  
  

  المبحــــث الثاني
                                              

صحيح مسلم، آتاب اإليمان، باب آون النهҶي عҶن          : رواه مسلم، النيسابوري، أبو الحسين    )    ١(
سҶنن أبҶي   : ، ورواه أبҶو داد، األزدي، أبҶو داود      ٥١، ص ٤٩المنكر من اإليمҶان، حҶديث رقҶم         

  . ١٨٠، ص١١٤٠طبة يوم العيد، حديث رقم داود، آتاب الصالة، باب الخ
سҶنن الترمҶذي، آتҶاب الفҶتن عҶن رسҶول          : حديث صحيح، رواه الترمذي، محمد بن عيҶسى       )    ٢(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، باب ما جاء في األمر بالمعروف والنهي عҶن المنكҶر، حҶديث رقҶم                    
  .٤٩٠، ص٢١٦٩

مكة املكرمـة، دار طيبـة      (ن املنكر وأثرمها يف حتقيق األمن،       األمر باملعروف والنهي ع   : الفوزان، عبد العزيز  ) ٣(
  .٥، ص( ه١٤٢٤اخلضراء، الطبعة األوىل، 

  .١٤٣اجتاهات السياسة اجلنائية املعاصرة والشريعة اإلسالمية، ص: بوساق، حممد مدين) ٤(
  . ١٧٠انظر ص) ٥(
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تعريف السياسة الجنائية في 
  األنظمة المعاصرة
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ة المعاصرة حسب  ي األنظم ة ف سياسة الجنائي ات مصطلح ال اختلفت تعريف
ي       اريخي ف درج الت سب الت ة، وح ة، واالجتماعي سفية، والعلمي ات الفل االتجاه

  : تطورها، ومن تلك التعاريف للسياسة الجنائية ما يلي
تҶضع القواعҶد التҶي تتحҶدد علҶى ضҶوئها            هҶي التҶي     : "منهم من يҶرى أنهҶا     

صياغة نҶصوص القҶانون الجنҶائي؛ سҶواء فيمҶا يتعلҶق بҶالتجريم، أو الوقايҶة مҶن                    
  .)١("الجريمة، أو معالجتها
نسق المعايير والتدابير التي يجابҶه بهҶا مجتمҶع مҶا فҶي              : "ويرى آخر أنها  

 مҶن ناحيҶة،     مرحلة تاريخية معينة الظاهرة اإلجرامية، بحҶسبانها تجريҶدًا قانونيҶاً          
وحقيقيҶҶҶة اجتماعيҶҶҶة مҶҶҶن ناحيҶҶҶة أخҶҶҶرى، بغҶҶҶرض الوقايҶҶҶة منهҶҶҶا، ومكافحتهҶҶҶا،       

  . )٢("وعالجها
مجموعة التدابير التي تتخҶذ فҶي بلҶد مҶا، وفҶي وقҶت               : "وعرفها آخر بأنها  

ما، بغرض مكافحة  اإلجرام فيه، بصورة دينامكية جديدة أآثر مالءمҶة؛ لتحقيҶق              
  .)٣("مواجهة الظاهرة اإلجرامية

مجموع المبادئ التي ترسҶم لمجتمҶع مҶا، فҶي مكҶان             : "فها ثالث بأنها  وعر
وزمان معينين اتجاهاته األساسҶية فҶي التجҶريم، وفҶي مكافحҶة ظҶاهرة الجريمҶة،                 

  . )٤("والوقاية منها، وعالج السلوك اإلجرامي
مجموعҶة الوسҶائل واألدوات والمعҶارف التҶي         : "بينما يذهب آخر إلى أنها    

     Ҷل االجتمҶة؛               تمثل رد الفعҶوم الجنائيҶات العلҶوء معطيҶى ضҶة علҶال الجريمҶاعي حي
آعلҶҶҶم اإلجҶҶҶرام، وعلҶҶҶم الҶҶҶنفس الجنҶҶҶائي؛ بغيҶҶҶة منҶҶҶع الجريمҶҶҶة، والوقايҶҶҶة منهҶҶҶا،    

                                              
، )م١٩٧٢عربيҶة،   دار النهҶضة ال   : مҶصر (أصҶول الҶسياسة الجنائيҶة،       : سرور، أحمҶد فتحҶي    )   ١(

  .١٧ص
دار الفكҶҶر العربҶҶي، الطبعҶҶة األولҶҶى،   : مҶҶصر( الҶҶسياسة الجنائيҶҶة المعاصҶҶرة   : يҶҶس، الҶҶسيد )   ٢(

  . ١٤٧، ص)م١٩٧٣
رؤيҶҶة حاضҶҶرة  "الخطҶҶط الوطنيҶҶة للҶҶسياسات الجنائيҶҶة والتҶҶصدي للجريمҶҶة   : الҶҶسعد، صҶҶالح)   ٣(

جلة الفكر الҶشرطي، العҶدد   اإلمارات العربية المتحدة، شرطة الشارقة، م     (،  "ونظرة مستقبلية 
  . ٣٨، المجلد الثاني، ص)م١٩٩٤هـ، ١٤١٤الرابع، 

ذات الҶҶسالسل للطباعҶҶة والنҶҶشر،  : الكويҶҶت(علҶҶم اإلجҶҶرام وعلҶҶم العقҶҶاب   : الҶҶسراج، عبҶҶود )    ٤(
  .٧٩، ص)م١٩٩٠الطبعة الثانية، 
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ومكافحتهҶҶҶا؛ بالتҶҶҶصدي لمرتكبيهҶҶҶا، وتوقيҶҶҶع الجҶҶҶزاء الجنҶҶҶائي المناسҶҶҶب علҶҶҶيهم، 
  . )١("ومعاملتهم بقصد إعادتهم إلى المجتمع من جديد

األخير؛ حيث إنه يتضمن تحقيق الهҶدف الҶذي         ويتفق الباحث مع التعريف     
تسعى إليҶه الҶسياسة الجنائيҶة؛ وهҶو مكافحҶة الجريمҶة مҶن خҶالل اتخҶاذ المراحҶل                     

  : التالية
  . منع الجريمة والوقاية منها قبل ارتكابها -١
ات        -٢ راد والجماع صالح األف ى م داء عل ل اعت ي تمث ال الت ريم األفع تج

  .وحقوقهم
  .العقاب على تلك األفعال -٣
د               اتخاذ -٤ ام، وعن د االته  الوسائل والتدابير الالزمة للتعامل مع المجرمين عن

ة؛    دافها العالجي ق أه ذها؛ لتحقي اء تنفي ة، وأثن ن العقوب د س ة، وعن المحاآم
  .واإلصالحية إلعادة المحكوم عليه عضوًا صالحًا في المجتمع

ر  -٥ اء فت د انته رمين بع ع المج ل م بة للتعام دابير المناس ائل والت اذ الوس ة اتخ
العقوبة وخروجهم إلى المجتمع؛ لتحقيق التآلف، والدمج بينه وبين المجتمع      

  .من جديد
ومن ذلك آانت عناصر السياسة الجنائيҶة هҶي سياسҶة التجҶريم، وسياسҶة               
  . العقاب، وسياسة الوقاية والمنع، وهي ما سيتناوله الباحث في المطلب الثاني

                                              
  .  ١٠-٩محاضرات في السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ١(
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فҶҶي المبحҶҶث الҶҶسابق خلҶҶص الباحҶҶث إلҶҶى أن فҶҶروع الҶҶسياسة الجنائيҶҶة فҶҶي  

  :األنظمة المعاصرة هي
  . سياسة التجريم: أوًال
  .سياسة العقاب: ثانيًا
  .سياسة الوقاية والمنع: ثالثًا

  :وسيبين الباحث هذه العناصر فيما يلي
üëc@Záí‹vnÛa@òbîZ@ @

ح يحҶҶرص علҶҶى الحفҶҶاظ   آҶҶل مجتمҶҶع لديҶҶه مجموعҶҶة مҶҶن القҶҶيم والمҶҶصال      
عليها، ويحميها من آل عدوان أو تهديد بالعҶدوان، وتتҶأثر تلҶك القҶيم والمҶصالح         
بتقاليҶҶد المجتمҶҶع ونظمҶҶه االقتҶҶصادية، واالجتماعيҶҶة، والҶҶسياسية، وآلمҶҶا اختلفҶҶت  
التقاليҶҶد، والҶҶنظم الҶҶسياسية، واالقتҶҶصادية، واالجتماعيҶҶة لҶҶدى الҶҶدول، تبҶҶع ذلҶҶك       

  . )١(ي تحظى بالحفظ والحمايةتفاوت القيم والمصالح الت
والجريمҶҶة تمثҶҶل ضҶҶررًا علҶҶى تلҶҶك القҶҶيم والمҶҶصالح االجتماعيҶҶة، وسياسҶҶة  
التجҶҶريم تҶҶسعى لبيҶҶان تلҶҶك القҶҶيم والمҶҶصالح الجҶҶديرة بالحمايҶҶة العقابيҶҶة، ومنҶҶع        
إلحҶҶاق الҶҶضرر بهҶҶا آليҶҶًا أو جزئيҶҶًا، أو التهديҶҶد بانتهاآهҶҶا، وتتҶҶضمن أيҶҶضًا بيҶҶان      

اسҶҶبة لكҶҶل جريمҶҶة، ويҶҶتم ذلҶҶك ضҶҶمن نҶҶصوص القҶҶانون     العقوبҶҶات والتҶҶدابير المن 
الجنҶҶائي الҶҶذي يحҶҶدد النتҶҶائج الҶҶضارة التҶҶي تҶҶستلزم التجҶҶريم، ومقابلتهҶҶا بҶҶالجزاء    

  . )٢("ال جريمة وال عقوبة إال بنص"المناسب؛ تطبيقًا لمبدأ 
ولذلك فإن سياسة التجريم تقوم على فكرة الضرر الذي يҶصيب تلҶك القҶيم               

الҶضرر التҶي تقҶوم عليهҶا سياسҶة التجҶريم تتمثҶل فيمҶا                والمصالح، وصورة فكرة    
  : يلي
تج    -١ ي ين ورة الت ال المحظ اب األفع دها، وارتك ة وقواع ة الجماع دم إطاع ع

  .عنها ضرر يهدد الجماعة
ا                  -٢ ي يحافظ عليه قد ال ينصب الضرر على القيمة أو المصلحة األساسية الت

                                              
: ، وعوض، محمد محيҶي الҶدين      ١٩-١٨أصول السياسة الجنائية، ص   : سرور، أحمد فتحي  )   ١(

  .١٩السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص
  . ٥٠اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، ص: بوساق، محمد مدني)   ٢(
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ر، أ   ة ذات خط شكل نتيج ذلك ي ا؛ ول ب منه ه قري شارع؛ ولكن ضمن ال و يت
ي رغب             ة الت ضارة النهائي ين النتيجة ال ضررًا باالرتباط إذا ربطنا بينه وب

  .الشارع في تجنب وقوعها
ة   -٣ صالح االجتماعي يم والم دار الق ي إه ل ف ه المتمث ي أوسع معاني ضرر ف ال

  .)١(التي يحميها النظام
  : وتتمثل أهمية فكرة الضرر فيما يلي

  .ة واألخالقالتمييز بين السياسة الجنائي: أوًال
ترسҶҶي أساسҶҶًا منطقيҶҶًا للعقҶҶاب، فتفҶҶرق بҶҶين العقوبҶҶات علҶҶى أسҶҶاس   : ثانيҶҶًا

  .جسامة وأهمية الضرر الذي لحق بالقيم والمصالح االجتماعية
تحديҶҶҶد المعالجҶҶҶة الجنائيҶҶҶة الواجبҶҶҶة حҶҶҶسب خطҶҶҶورة الجҶҶҶاني علҶҶҶى   : ثالثҶҶҶًا
  .)٢(المجتمع

يҶة القҶصوى فҶي      والجدير بالҶذآر أن القҶيم والمҶصالح األساسҶية ذات األهم           
تحظҶҶҶى بحمايҶҶҶة زائҶҶҶدة؛ ألن الҶҶҶشارع والنظҶҶҶام ) آحҶҶҶق الحيҶҶҶاة مҶҶҶثًال(آҶҶҶل مجتمҶҶҶع 

يحوطها بعدة خطوط وسياجات دفاعيҶة؛ بتجҶريم عҶدة أفعҶال تҶسبب أضҶرارًا ذات                 
عالقة بها، فحماية حق الحياة لألفراد مثًال مصلحة أساسية نالت حمايҶة الҶشارع            

قبҶҶة القاتҶҶل، ثҶҶم وضҶҶع الҶҶشارع والنظҶҶام  والنظҶҶام لهҶҶا؛ بتجҶҶريم واقعҶҶة القتҶҶل، ومعا 
خطوط دفاعية متقدمة تمنع الوصول إلى العҶدوان المباشҶر علҶى الحيҶاة؛ فوضҶع                
عقابا للشروع في القتҶل آخҶط دفҶاع أول، وعلҶى التҶآمر علҶى القتҶل، والتحҶريض                
عليه، والمساعدة عليه آخط دفاع ثان، وعلى حيҶازة أسҶلحة أو مفرقعҶات بҶدون                

ث، إلى غير ذلك، باعتبارها أضرارًا ذات عالقҶة بالعҶدوان           ترخيص آخط دفاع ثال   
  . )٣(المباشر على حياة الفرد

                                              
  .٢٣ألول، صالسياسة الجنائية، الكتاب ا: عوض، محمد محيي الدين)   ١(
  .٢٤السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ٢(
  . ٢١السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ٣(
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العقوبة ترجع نشأتها إلى وقت وجود اإلنسان على األرض، ومرجҶع ذلҶك             
أن العقوبة نوع من الҶدفاع الغريҶزي التلقҶائي عҶن الҶنفس، يأخҶذ صҶورة االنتقҶام                   

  .)١(ر بهمن الجاني، واإلضرا
وقҶҶد آانҶҶت المجتمعҶҶات القديمҶҶة تنظҶҶر إلҶҶى الجريمҶҶة باعتبارهҶҶا فعҶҶًال يثيҶҶر     
غضب اإلله، وأن ما صدر من الجاني آان بسبب األرواح الشريرة التي بداخلҶه،              
ولكي يتم إرضاء اإلله، وتطهير الجاني من تلك األرواح الҶشريرة، آҶان البҶد مҶن      

انت العقوبة الغالبة هي اإلعҶالم، وآҶان        االنتقام من الجاني، وإذالله، وإرهابه، فك     
يصفد باألغالل الثقيلة، ويلقҶى أشҶد العҶذاب، دون مراعҶاة حقҶوق المحكҶوم عليҶه                  

  .)٢(اإلنسانية
ثم تطورت سياسة العقاب إلى سياسة تقوم على إصالح الجاني وتقويمه،           

ت ومحاولة إعادته للمجتمع فردًا صالحًا؛ فألغيت عقوبة اإلعدام، وخففت العقوبا         
األخرى، وتم إصالح السجون؛ حتى يعامل المسجونون معاملة تتسم باإلنسانية،          

  .)٣(فظهرت المؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحة
ثҶҶم ظهҶҶرت بعҶҶد ذلҶҶك سياسҶҶة المعاملҶҶة الجزائيҶҶة التҶҶي تتنҶҶوع تبعҶҶًا لتقҶҶسيم    

آҶҶالمجرمين بҶҶالوالدة، والمجҶҶرمين المجҶҶانين،   : (المجҶҶرمين إلҶҶى صҶҶنوف خمҶҶسة  
، فتكҶҶون )جҶҶرمين المعتҶҶادين، والمجҶҶرمين بالҶҶصدفة، والمجҶҶرمين بالعاطفҶҶة     والم

المعاملة استئصالية أو إبعادية مҶدى الحيҶاة، أو لمҶدة غيҶر محҶددة للҶصنف األول              
والثҶҶاني والثالҶҶث، وتكҶҶون المعاملҶҶة عҶҶن طريҶҶق تҶҶدابير ماليҶҶة أو سҶҶالبة للحريҶҶة      

  .)٤(الرابع والخامس: بالنسبة للصنفين
واجية الجزاء الجنҶائي؛ باعتبҶار أن العقوبҶة وحҶدها ال            ثم ظهرت فكرة ازد   

تجҶҶدي إذا لҶҶم تكمҶҶل بتҶҶدبير بالنҶҶسبة للمҶҶستقبل، فالعقوبҶҶة جҶҶزاء علҶҶى الجريمҶҶة،      
والتҶҶҶҶدبير لتجميҶҶҶҶد أو تحييҶҶҶҶد خطҶҶҶҶورة نҶҶҶҶم عنهҶҶҶҶا الҶҶҶҶشخص بارتكابҶҶҶҶه النҶҶҶҶشاط      

  .)٥(اإلجرامي

                                              
  .  ٢٢١مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب، ص: عبدالستار، فوزية)   ١(
يمة ووضعه فҶي المجتمҶع العربҶي،        الدفاع االجتماعي ضد الجر   : المرصفاوي، حسن صادق  )   ٢(

المنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة، المجلҶة العربيҶة للҶدفاع االجتمҶاعي، العҶدد                (
الҶҶҶسياسات الجنائيҶҶҶة،  : ، وعҶҶҶوض، محمҶҶҶد محيҶҶҶي الҶҶҶدين  ٢٦، ص)م١٩٨٤الثҶҶҶامن عҶҶҶشر،  

  . ٢٧ص
  . ٢٩الدفاع االجتماعي ضد الجريمة، ص: المرصفاوي، حسن صادق)   ٣(
  .٧٣السياسة الجنائية، الكتاب الثاني، ص: وض، محمد محيي الدينع)   ٤(
  .٢٧السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ٥(



  -١٥٤-

حرآҶҶة إنҶҶسانية   "ثҶҶم ظهҶҶرت بعҶҶد ذلҶҶك حرآҶҶة الҶҶدفاع االجتمҶҶاعي؛ وهҶҶي        
ية تهدف إلҶى محاولҶة إعҶادة المҶذنب إلҶى المجتمҶع؛ وذلҶك برسҶم سياسҶة                    اجتماع

جنائيҶҶة تҶҶدخل فҶҶي المجҶҶال التҶҶشريعي والقҶҶضائي والتنفيҶҶذي، مҶҶستفيدة فҶҶي هҶҶذا        
بҶҶالتطور الحҶҶديث فҶҶي العلҶҶوم اإلنҶҶسانية؛ مҶҶع احتҶҶرام آامҶҶل للكرامҶҶة اإلنҶҶسانية،         

  . )١("وللحريات العامة
مع من ظاهرة اإلجҶرام؛ وذلҶك    فهي حرآة ترمي إلى حماية المجرم والمجت      

بمكافحҶҶة الظҶҶروف التҶҶي قҶҶد تҶҶدفع إلҶҶى ارتكابهҶҶا، وعҶҶن طريҶҶق حمايҶҶة المجҶҶرم          
بإصالحه وتأهيله، وذلك بدراسة شخصيته وفحҶصها مҶن قبҶل أخҶصائيين طبيҶين               
وعقليين ونفسيين واجتماعيين، وإعداد ملف لتلك الشخصية يضم العوامل التҶي           

دراسҶة بҶين يҶدي القاضҶي قبҶل المحاآمҶة؛            هيأت الفرصة إلجرامه، ووضع هذه ال     
حتى يستطيع في ضوئها تقدير التدبير المالئم لتأهيل هذه الشخҶصية، وتوزيعهҶا             
علҶҶҶى المؤسҶҶҶسة المتخصҶҶҶصة فҶҶҶي نҶҶҶوع المعاملҶҶҶة المالئمҶҶҶة؛ لتجميҶҶҶد اتجاهاتهҶҶҶا   

  . )٢(اإلجرامية، وحمايتها وإعادة دمجها في المجتمع من جديد
 أن توجҶه العقوبҶة نحҶو معاملҶة المҶذنب            فهي ال تنكر العقوبة؛ ولكҶن يجҶب       

معاملҶҶة تҶҶدخل فҶҶي سياسҶҶة جنائيҶҶة مبنيҶҶة علҶҶى حمايҶҶة  اجتماعيҶҶة، تكفҶҶل إعҶҶادة       
  . )٣(المجرم إلى المجتمع من جديد

  : وتتلخص فكرة حرآة الدفاع االجتماعي فيما يلي
  . توفير ضمانات أآيدة وفعالة لحماية الفرد والمجتمع -١
  .الجية والتنموية للمذنب والمجني عليهتوفير التدابير الوقائية والع -٢
ه سياسة                   -٣ ة في توجي ى أسس علمي األخذ بالنظم العقابية الحديثة التي ترتكز عل

  .الدفاع االجتماعي
  .األخذ باألسلوب العلمي في وضع سياسة الدفاع االجتماعي -٤
  . )٤(تحويل القوى الهدامة في المجتمع إلى قوى بشرية قادرة على اإلنتاج -٥

 ҶҶور الҶҶف     والتطҶҶي يتوقҶҶادئ التҶҶين أن المبҶҶاب تبҶҶة العقҶҶه سياسҶҶرت بҶҶذي م
  : عليها تحديد العقوبات وتطبيقها وتنفيذها هي من خالل المجاالت التالية

                                              
  .٤٨الدفاع االجتماعي ضد الجريمة، ص: المرصفاوي، حسن صادق)   ١(
 محيҶҶي ، وعҶوض، محمҶҶد ٣٠٣مبҶادئ علҶҶم اإلجҶҶرام وعلҶم العقҶҶاب، ص  : عبدالҶستار، فوزيҶҶة )   ٢(

  . ٢٩-٢٨السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: الدين
  .٤٧الدفاع االجتماعي ضد الجريمة، ص: المرصفاوي، حسن صادق)   ٣(
: مҶصر (محاضҶرات فҶي الҶدفاع االجتمҶاعي،         : فهمي، محمҶد الҶسيد، وحҶسن، نورهҶان منيҶر          )   ٤(

  .٢١، ص)م٢٠٠٠المكتبة الجامعية، الطبعة األولى، 



  -١٥٥-

ة           : مجال تشريعي  -١ ات في مرحل ويقتصر على بيان الصورة المجردة للعقوب
  .التشريع

  : ويتكون من شقين: مجال قضائي -٢
I- وعي ا ع : موض ب اتباعه س الواج اول األس ات  يتن ق العقوب د تطبي ن

  .المنصوص عليها
II- ي ق    : إجرائ راءات تطبي اب وإج ي العق ة ف ق الدول ات ح اول إثب يتن

  .العقوبات وتنفيذها
  : ويتكون أيضًا من شقين: مجال تنفيذي -٣

I- يتناول األسس الواجب مراعاتها عند التنفيذ: موضوعي.  
II- ي ذ : إجرائ ا لتنفي ب اتباعه راءات الواج ين اإلج يب

  . )١(العقوبات
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ة                 ة متغلغل سانية اجتماعي ة ظاهرة إن تعتبر الجريمة في المجتمعات المختلف
ده                  ات، ولكل مجتمع سماته الخاصة وتقالي في بنية وترآيب وتكوين تلك المجتمع
ا، ال                وعاداته؛ بل وعاداته االنحرافية أيضًا، فالفعل الذي يعد جريمة في مجتمع م

تفشي عادة القتل للثأر أو للعرض في بعض           : مجتمع آخر؛ مثل  يعتبر جريمة في    
. )٢(البالد  

دد       ي تح ه، والت ة ب ة الخاص ة والوقائي ته الجنائي ع سياس ل مجتم ذلك لك ول
ه من            رد من أجل منع ة للف التدابير الواجب توافرها لمواجهة الخطورة االجتماعي
.)٣(ارتكاب الجريمة  

ائ شريع الجن راح الت ن ش ق م ب فري د ذه دلول وق ي م ع ف ى التوس ي إل
ا    ة، وجعلوه اب الجريم ل ارتك شخص قب ي ال ن ف ي تكم ة الت ورة االجتماعي الخط
موها       ابقة وس ة س ه لجريم د ارتكاب شخص بع ي ال ن ف ي تكم ورة الت شمل الخط ت
.)٤(بالخطورة الجنائية  

دابير         : ولمواجهة الخطورة بنوعيها   اذ ت د من اتخ ائي، الب اعي والجن االجتم
: )٥(عية على النحو التاليوقائية وأخرى من  

                                              
  . ٢٠أصول السياسة الجنائية، ص: فتحيسرور، أحمد )   ١(
  .٣١السياسة الجنائية، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ٢(
  . ٢١سرور، أحمد فتحي، أصول السياسة الجنائية، ص)   ٣(
  .٥٨اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة اإلسالمية، ص: بوساق، محمد مدني)   ٤(
  . ٥٩ياسة الجنائية المعاصرة، صاتجاهات الس: بوساق، محمد مدني)   ٥(
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א: א :א
ة    راءات داخل دابير وإج ة بت شكالت االجتماعي ة الم ضي مواجه ة تقت الوقاي

ا ظاهرة              ة، باعتباره ة للجريم ضمن السياسة االجتماعية لمناهضة العوامل المهيئ
.)١(ة متنوعةاجتماعية مرضية تنتج عن عوامل ذاتية وبيئية واجتماعي  

ل       ذه العوام صي ه ستلزم تق بة ي راءات المناس دابير واإلج ف الت ووص
: وتشخيصها لوصف العالج المالئم إلزالتها وتحجيمها، ويتم ذلك عن طريق  

ا،          -١ دير مدى خطورته ا، وتق دراسة واقع الظاهرة اإلجرامية، وتحديد أبعاده
  .  الجنائيةوتتبع زيادة عددها ونسبها من واقع المعلومات اإلحصائية

ى تصور واقعي                -٢ ا؛ للوقوف عل دراسة الظروف االقتصادية، وسبل تنميته
سبة         ادة ن راد، وزي ين األف ـروة ب ـع للث ستقبل؛ من توزيـ ه الم ا يكون علي لم

  .الخ... المواليد، ومحاربة الفقر والبطالة
راض                 -٣ ساني؛ مع افت سلوك اإلن ؤثرة في ال التنبؤ بالمتغيرات االجتماعية الم

  . معدالت الجريمة الحالية بالنسبة للمستقبلاستمرار
  .االستفادة من البحوث والتجارب التي تجريها الدول األخرى -٤
دراسة تطور التقنية الحديثة؛ لمعرفة مدى استخدامها في ارتكاب الجرائم،            -٥

  .واألسلوب األمثل لمواجهتها
ق صلتها   -٦ ن، وتوثي زة األم شرطة وأجه اعي لل دور االجتم يخ ال م وترس دع

جمهور؛ ألن مدار تحقيق األمن واالستقرار يقوم على الثقة المتبادلة بين           بال
  .)٢(الشعب وأجهزة األمن

ن  ف ع ة تختل ات العادي ي األوق ة ف راءات الوقاي ذآر أن إج دير بال والج
.إجراءات الوقاية وقت الحرب والفتن  

ة،  رق البري ذ الط شمل مناف ة ت ات العادي ي األوق ة ف اإلجراءات الوقائي ف
ل             والبح ا يكف اذ م رية، والجوية، واتخاذ تدابير السالمة واألمن في المصانع، واتخ

شآت        ة من آلداب، ومراقب ة ل ب المنافي رطة والكت صور واألش شار ال دم انت ع
ى إجراءات أمن مشددة في وقت الحرب                  ... الشباب الخ، بينما يحتاج المجتمع إل

بحقوقه وحرياته األساسية،   والفتن؛ مع مراعاة التوفيق بين حاجة الفرد إلى التمتع          

                                              
  . ٣٢السياسة الجنائية، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ١(
الҶسعد،  : ، وانظر ٣٣-٣٢السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص    : عوض، محمد محيي الدين   )   ٢(

رؤيҶҶة حاضҶҶرة ونظҶҶرة    "الخطҶҶط الوطنيҶҶة للҶҶسياسات الجنائيҶҶة والتҶҶصدي للجريمҶҶة      : صҶҶالح
  .  ٤٧اني، ص،المجلد الث"مستقبلية
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.)١(وحاجة المجتمع إلى األمن والوقاية من ناحية أخرى  
א: א :א

راد  ن أف ين م رمين المحتمل ع المج ة بمن ورة الجنائي ة الخط وم مواجه تق
المجتمع، والمنع يتخذ أشكاًال ثالثة داخلة ضمن إطار السياسة الجنائية على النحو            

: لتاليا  
א− :א

ذار المخاطبين              النص على العقوبة في النظام يحقق هدف تنبيه وتحذير وإن
سهم             المكلفين من اقتراف الجريمة المعاقب عليها نظامًا، فإن استجابوا عصموا أنف
.)٢(من العقاب وآان النص لهم منعيًا، وإن لم يستجيبوا وقعوا تحت طائلة العقاب  

:אא−
: تتمثل أهداف العقوبة فيما يلي  

اص   -١ ع الخ ق المن ي       : تحقي رى ف ة أخ راف جريم ن اقت اني م ع الج أي من
ه من                    وم علي ة المحك ى حماي ابي عل ذ العق المستقبل، والعمل بواسطة التنفي
ا يتناسب مع شخصيته؛ وصوًال                   ه بم ق معاملت االنحراف؛ وذلك عن طري

  .المجتمع من جديدلتأهيله، وعالجه، وإعادة دمجه في 
ه               : تحقيق المنع العام   -٢ داء ب راد المجتمع من االقت أي منع غير الجاني من أف

ع         دها المجتم ات أآ ن عقوب اني م ى الج ع عل ا وق ه م ع علي شية؛ أن يق خ
  .)٣(بتطبيقها من جانب القضاء

א− א :א
دابير التربويҶҶة والعالجيҶҶة والتҶҶي ترمҶҶي إلҶҶى    التҶҶ: "يعرفهҶҶا الҶҶبعض بأنهҶҶا  

  . )٤("تربية وعالج األشخاص الذين تظهر  عليهم أمارات االنحراف
بعҶҶض األنظمҶҶة والقҶҶوانين تҶҶسمح باتخҶҶاذ تҶҶدابير منعيҶҶة لتحييҶҶد أو تجميҶҶد      
الخطورة االجتماعية لألشخاص الذين تظهҶر علҶيهم أمҶارات االنحҶراف؛ بҶل إنهҶا                

رات تتҶضمن تҶدابير منعيҶة بنҶاًء علҶى طلҶب جهҶات               تعطي للقضاء حق إصدار قرا    
                                              

  . ٣٤السياسة الجنائية، الكتاب األول، ص: عوض، محمد محيي الدين)   ١(
، وبوسҶҶاق، محمҶҶد ٣٦الҶҶسياسة الجنائيҶҶة، الكتҶҶاب األول، ص: عҶҶوض، محمҶҶد محيҶҶي الҶҶدين)   ٢(

  .٦٠اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة، ص: مدني
اتجاهҶات  : اق، محمҶد مҶدني   ، بوسҶ  ٣٧الҶسياسة الجنائيҶة، ص    : عوض، محمҶد محيҶي الҶدين      )   ٣(

  . ٦٠السياسة الجنائية المعاصرة، ص
مطبوعҶات جامعҶة الكويҶت، الطبعҶة       : الكويҶت (علҶم اإلجҶرام وعلҶم العقҶاب،         : السراج، عبҶود  )   ٤(

  .٣٨٠-٣٧٩، ص)م١٩٨١هـ، ١٤٠١األولى، 
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الوضҶҶع فҶҶي دار للتأهيҶҶل االجتمҶҶاعي، أو الوضҶҶع فҶҶي  : أمنيҶҶة، ومҶҶن هҶҶذه التҶҶدابير
  .)١(مؤسسة للتربية والتعليم، أو المنع من ارتياد بعض المحالت العامة

وعمومًا فإن السياسة االجتماعية الوقائية، والسياسة الجنائيҶة فҶي المنҶع            
ي مواجهة الجريمة، ودفҶع خطرهҶا عҶن المجتمҶع بتҶدابير وإجҶراءات            متكاملتان ف 

  : تكفل تحجيمها، إال أن هناك خالفًا بينهما يبدو فيما يلي
تواجه سياسة المنع جميع أسباب اإلجرام؛ بينما تقتصر السياسة االجتماعيҶة            - ١

  .على األسباب االجتماعية وحدها
تҶҶҶوافر بهҶҶҶا الخطҶҶҶورة   ال تواجҶҶҶه سياسҶҶҶة المنҶҶҶع أسҶҶҶباب اإلجҶҶҶرام إال حҶҶҶين ت      - ٢

االجتماعيҶҶҶة؛ بينمҶҶҶا تواجҶҶҶه الҶҶҶسياسة االجتماعيҶҶҶة هҶҶҶذه األسҶҶҶباب قبҶҶҶل تҶҶҶوافر  
  . الخطورة

تنظم القҶانون سياسҶة المنҶع علҶى المҶستوى الفҶردي؛ فيبҶين التҶدابير الواجҶب                    - ٣
اتخاذهҶҶҶا قبҶҶҶل آҶҶҶل مҶҶҶن تҶҶҶوافرت لديҶҶҶه خطҶҶҶورة اجتماعيҶҶҶة؛ بخҶҶҶالف الҶҶҶسياسة  

مҶستوى االجتمҶاعي، فҶال تقتҶصر علҶى          االجتماعية؛ فإن إجراءاتها تتم علҶى ال      
  . )٢(شخص معين بالذات

  
  
  
  

                                              
  .٦١-٦٠اتجاهات السياسات الجنائية، ص: بوساق، محمد مدني)   ١(
، وسҶҶرور، أحمҶҶد  ٤١الҶҶسياسة الجنائيҶҶة، الكتҶҶاب األول، ص : ينعҶҶوض، محمҶҶد محيҶҶي الҶҶد  )   ٢(

  .٢٤أصول السياسة الجنائية، ص: فتحي
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 األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونشأة الرئاسة العامة 

 لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  :وفيه مبحثان

   
تعريҶҶف األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، وشҶҶروط   : المبحҶҶث األول

  .هوصفات القائم ب
  

اني المعروف  : المبحث الث ر ب ة األم ة لهيئ ة العام شأة الرئاس ن
ة      ة العربي ي المملك ر ف ن المنك ي ع والنه

  .السعودية، ونظامها
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  المبحـــث األول
التعريف باألمر بالمعروف 

  والنهي عن المنكر، 
  وشروط وصفات القائم به

  
بҶاره  سبق وأن عҶرض الباحҶث األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر باعت                

وسيلة من وسائل الҶشريعة اإلسҶالمية فҶي الوقايҶة مҶن الجريمҶة، ونظҶرًا ألهميҶة                   
  : الموضوع وعالقته بالبحث، قسم هذا الفصل إلى مطلبين على النحو التالي

ة مشروعيته،                : المطلب األول  ر، وأدل المعروف والنهي عن المنك األمر ب التعريف ب
  . وحكمه، وأهميته

لصفات الواجب توفرها في اآلمر بالمعروف والناهي عن        الشروط وا : المطلب الثاني 
  .المنكر
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Ùæù]<g×Ş¹]  

@L‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþbi@Ñí‹ÈnÛa@ @
énîàçcë@LéàØyë@LénîÇë‹“ß@òÛ†cë  

قبҶҶل أن يتطҶҶرق الباحҶҶث لتعريҶҶف األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر،      
إحҶدى الواليҶات الهامҶة      سيبدأ الباحث بتعريف الحسبة لغة واصҶطالحًا؛ فالحҶسبة          

  .)١(في الشريعة اإلسالمية، وأساسها األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر
أي ُأنِكҶر،   : ْاألْمُر، وهو اسٌم من االْحِتҶَساب، وأحتҶسب عليҶه         : فالحسبة لغة 

  .)٢(أي اعتدَّه ينوي به َوْجَه اهللا: واْحَتَسَب أمرًا عند اهللا. ومنه الُمْحتِسُب
  : التعريفات االصطالحية لكلمة الحسبة؛ وهيتعددت: واصطالحًا

  .)٣("أمر بالمعروف إذا ظهر ترآه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله" - ١
  .)٤("عبارة شاملة لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر" - ٢
وظيفة دينية من باب األمر بالمعروف والنهي عҶن المنكҶر، الҶذي هҶو               " - ٣

 يҶҶراه أهҶҶًال لҶҶه،   فҶҶرض علҶҶى القҶҶائم بҶҶأمور المҶҶسلمين، يعҶҶين لҶҶذلك مҶҶن     
  .)٥("فيتعين فرضه عليه، ويتخذ األعوان على ذلك

  .)٦("اسم يتناول آل عمل صالح يقوم به صاحبه ابتغاء وجه اهللا" - ٤
أمر بالمعروف إذا ظهر ترآه، ونهҶي عҶن المنكҶر إذا ظهҶر فعلҶه، ممҶا             " - ٥

  .)٧("ليس من خصائص الوالة، والقضاة، وأهل الديوان، ونحوهم
يف الماوردي؛ لكونه يتضمن أساس الحسبة؛ وهҶو        ويتفق الباحث مع تعر   

األمҶҶر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، والҶҶشمولية ألعمҶҶال االحتҶҶساب التكليفيҶҶة  
  .والتطوعية

üëc@Zbyýİ–aë@òÌÛ@‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@Ñí‹Èm@Z@ @

                                              
التطبيقҶҶات العمليҶҶة للحҶҶسبة فҶҶي المملكҶҶة العربيҶҶة الҶҶسعودية،       : البقمҶҶي، طҶҶامي بҶҶن هҶҶديف   )  ١(

  .١٧ص
  .٩٥القاموس المحيط، ص: الفيروز آبادي، مجد الدين)  ٢(
  . ٢٦٠ام السلطانية والواليات الدينية، صاألحك: الماوردي، أبو الحسن)  ٣(
  .٢٧٩إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: العزالي، أبو حامد)   ٤(
بيҶҶروت، دار الجيҶҶل، الطبعҶҶة األولҶҶى، بҶҶدون (مقدمҶҶة ابҶҶن خلҶҶدون : ابҶҶن خلҶҶدون، عبҶҶدالرحمن)  ٥(

  .٢٤٩، ص)تاريخ
بيҶروت، المكتҶب اإلسҶالمي    (كҶر  األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المن      : عبد الستار، عبҶد المعҶز     )  ٦(

  ).م١٩٨٠ -  ه١٤٠٠للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 
  .٢٣التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية، ص: البقمي، طامي)  ٧(



  -١٦٢-

א−١ :א
ة   ، وعليҶه   )أمҶور : (معنҶى الحҶال، وجمعҶه     ويҶأتي ب  .  )١(ضҶد النهҶي    :األمر لغ

  .)٢(، واألْمُر بمعنى الطلب وجمعه أواِمُر)وما أمر فرعون برشيد(
  .)٣("طلب الفعل بالقول على سبيل االستعالء ":واصطالحًا

ة روف لغ أي : أواله ُعرفҶҶًا: يقҶҶال. ضҶҶد النُّكҶҶر: والُعҶҶْرُف.  ضҶҶدُّ المُنْكҶҶر:والمع
: الُجҶود، وقيҶل   : والُعرُف والمعҶروف  . ف النُّكر خال: والمعروف والعارفةُ . َمْعروفًا

  .)٤(هو اسم ما تبُذُله وُتسْديه
-ما أمر اهللا تعالى به في آتابه، أو على لسان رسوله محمد             ": واصطالحًا

اسم لكل ما أمر به الشرع؛ مҶن قҶول، أو عمҶل،       "أو    . )٥("-صلى اهللا عليه وسلم   
  .)٦("أو اعتقاد

א−٢ :אא
ة ي لغ : ُآҶҶفُّ؛ وقيҶҶل: نهҶҶاه ْينهҶҶاُه َنهْيҶҶًا فҶҶاْنَتهى وتنҶҶاهى  .  خҶҶالف األمҶҶر:النه

منتهيҶة عҶن الҶشيء؛ وتنҶاهوا عҶن        : َنَهيُته، ونفٌس َنهاةٌ  : َنهوْته عن األمر بمعنى   
  .)٧(نهى بعضهم بعضًا: األمر وعن المنكر
ة القҶҶول اإلنҶҶشائي الҶҶدال علҶҶى طلҶҶب آҶҶف عҶҶن فعҶҶل علҶҶى جهҶҶ  : "واصطالحًا

  .)٨("االستعالء
ة   خҶالف المعҶروف، وهҶو ضҶد المعҶروف، وآҶلُّ مҶا قبحҶه الҶشرع                  : المنكر لغ

وَحرََّمҶҶُه وآرهҶҶه فهҶҶو ُمْنكҶҶُر، وَنكҶҶِرة َيْنُكҶҶُرُه نَكҶҶَرًا، فهҶҶو َمْنُكҶҶوٌر، واْسҶҶَتْنُكرُه فهҶҶو       
  .)٩(َمناآيُر: ُمْسَتنْكٌر، والجمع
تـҶҶـابه، أو علҶҶى  مـҶҶـا نهـҶҶـى اهللا تعـҶҶـالى عنـҶҶـه وحرمҶҶه فҶҶي آ   ": واصطالحًا

                                              
  .٤٣٩القاموس المحيط، ص: الفيروز آبادي، مجد الدين)  ١(
المكتبҶة  : بيروت(يوسف الشيخ محمد،    : المصباح المنير، اعتنى به   : الفيومي، أحمد محمد  )   ٢(

  ). أ م ر(، مادة ١٦، ص)م١٩٩٧هـ، ١٤١٨العصرية، الطبعة الثانية، 
  .٢٤٤إرشاد الفحول إلى تحقيق علم األصول، الجزء األول، ص: الشوآاني، محمد علي)  ٣(
  ) .عرف(، مادة ١٥٥لسان العرب، الجزء التاسع، ص: ابن منظور، أبو الفضل)  ٤(
)٥  (ҶҶدالرحمن الجبҶҶداهللا عبҶҶر،      : رين، عبҶҶن المنكҶҶي عҶҶالمعروف والنهҶҶر بҶҶى األمҶҶشر إلҶҶة البҶҶحاج

  . ٢٨ص
  .١٠األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: عبد الستار، عبد المعز)  ٦(
  ). نهى(، مادة ٣١٣لسان العرب، الجزء الرابع عشر، ص: ابن منظور، أبو الفضل)  ٧(
  .٢٧٨ل إلى تحقيق علم األصول، صإرشاد الفحو: الشوآاني، محمد علي)  ٨(
  ). نكر(، مادة ٢٨٢لسان العرب، الجزء الرابع عشر، ص: ابن منظور، أبو الفضل)  ٩(



  -١٦٣-

اسҶҶم لكҶҶل مҶҶا نهҶҶى عنҶҶه   "أو . )١("-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم -لҶҶسان رسҶҶوله محمҶҶد  
  .)٢("الشرع؛ من قول، أو عمل، أو اعتقاد

bîãbq@ZbènîÇë‹“ß@òÛ†c@Z@ @

א−١ :א
وردت الكثيҶҶҶر مҶҶҶن اآليҶҶҶات القرآنيҶҶҶة التҶҶҶي تتحҶҶҶدث عҶҶҶن األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف 

 الكريمҶҶة علҶҶى سҶҶبيل اإليجҶҶاب والتكليҶҶف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر؛ فتҶҶارة تҶҶأتي اآليҶҶة
 : والحҶҶҶҶث علҶҶҶҶى األمҶҶҶҶر بҶҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶҶي عҶҶҶҶن المنكҶҶҶҶر؛ آقҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶالى

    
   

   
☺    
☺ )٣( .  

   : وقولҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى 
   
  

  
 ☺ 

  ☺   
  )٤(.  

: وتأتي آية أخرى على سҶبيل مҶدح فاعلҶه والثنҶاء عليҶه؛ آقҶول اهللا تعҶالى                
     

  
☺   

⌧ ☺   
 )٥(.  

ثҶҶم تҶҶأتي آيҶҶة أخҶҶرى بҶҶذم ولعҶҶن مҶҶن تҶҶرك األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن        
   : المنكҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶر، قҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى  

⌧    
    

    ☺ 
   

     
                                              

حاجҶҶة البҶҶشر إلҶҶى األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر،      : الجبҶҶرين، عبҶҶداهللا عبҶҶدالرحمن  )  ١(
  . ٢٩-٢٨ص

  .١٠ صاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر،: عبد الستار، عبد المعز)  ٢(
  .١٠٤آية : سورة آل عمران)  ٣(
  .٤١آية : سورة الحج)  ٤(
  .١١٠آية : سورة آل عمران)  ٥(



  -١٦٤-

⌧   ☯  
  )١(.  

א−٢ :א
ض    رة مت ث آثي رة أحادي سنة المطه ي ال ب  وردت ف ال الحبي وال وأفع منة أق

صطفى  لم  -الم ه وس لى اهللا علي ر      -ص ة األم شروعية وأهمي ى م دل عل ي ت  والت
  : بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هذه األحاديث

صҶلى  -سمعت رسҶول اهللا     : ، قال -رضي اهللا عنه  -عن أبي سعيد الخدري      ) ١(
مҶҶن رأى مҶҶنكم منكҶҶرًا فليغيҶҶره بيҶҶده فҶҶإن لҶҶم       : " يقҶҶول-اهللا عليҶҶه وسҶҶلم 

  .)٢("يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان
صҶҶلى اهللا عليҶҶه  -، عҶҶن النبҶҶي  -رضҶҶي اهللا عنҶҶه -عҶҶن حذيفҶҶة بҶҶن اليمҶҶان    ) ٢(

والҶҶذي نفҶҶسي بيҶҶده، لتҶҶأمرن بҶҶالمعروف، وتنهҶҶون عҶҶن       : " قҶҶال-وسҶҶلم
المنكҶҶҶر، أو ليوشҶҶҶكن اهللا أن يبعҶҶҶث علҶҶҶيكم عقابҶҶҶًا منҶҶҶه، ثҶҶҶم تҶҶҶدعون فҶҶҶال  

  .)٣("يستجاب لكم
صҶҶلى اهللا عليҶҶه  -نعمҶҶان بҶҶن بҶҶشير رضҶҶي اهللا عنهمҶҶا، عҶҶن النبҶҶي    عҶҶن ال ) ٣(

مثҶҶҶل القҶҶҶائم علҶҶҶى حҶҶҶدود اهللا والواقҶҶҶع فيهҶҶҶا، آمثҶҶҶل قҶҶҶوم  : " قҶҶҶال-وسҶҶҶلم
استهموا على سҶفينة؛ فأصҶاب بعҶضهم أعالهҶا، وبعҶضهم أسҶفلها، فكҶان                

لҶو  : الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مҶروا علҶى مҶن فҶوقهم فقҶالوا                
ا خرقًا ولҶم نҶؤذ مҶن فوقنҶا، فҶإن ترآҶوهم ومҶا أرادوا            أنا خرقنا في نصيبن   

  .)٤("هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا
 يمҶҶشي فҶҶي األسҶҶواق، يҶҶتفحص  -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-آҶҶان رسҶҶول اهللا  ) ٤(

-رضي اهللا عنه  -بنفسه أمور الناس في البيع والشراء، فعن أبي هريرة          
 مҶر علҶى صҶبرة طعҶام، فأدخҶل      -ه وسҶلم صلى اهللا عليҶ -أن رسول اهللا   : "

: يҶҶا صҶҶاحب الطعҶҶام، مҶҶا هҶҶذا؟ قҶҶال: يҶҶده فيهҶҶا، فنالҶҶت أصҶҶابعه بلҶҶًال، فقҶҶال
أفҶال جعلتҶه فҶوق الطعҶام حتҶى يҶراه            : أصابته الҶسماء يҶا رسҶول اهللا، قҶال         

  .)٥("من غش فليس منا: الناس، ثم قال
                                              

  .٧٩-٧٨: اآليتان: سورة المائدة)  ١(
  . ١٥٦سبق تخريجه، ص)  ٢(
  .١٥٦سبق تخريجه، ص)  ٣(
 صҶحيح البخҶاري، آتҶاب الҶشرآة، بҶاب هҶل       :البخاري، أبو عبداهللا بҶن محمҶد      رواه البخاري،   )  ٤(

  .٤٠٣، ص٢٤٩٣ع في القسمة؟ واالستقراء فيه، حديث رقم يقر
صحيح مسلم، آتاب اإليمҶان، بҶاب قҶول النبҶي صҶلى             : رواه مسلم، النيسابوري، أبو الحسين    )  ٥(

رواه الترمҶҶҶذي، . ٦٧، ص١٠٢، حҶҶҶديث رقҶҶҶم  "مҶҶҶن غҶҶҶشنا فلҶҶҶيس منҶҶҶا  : "اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم 
ل اهللا صҶҶلى اهللا عليҶҶه سҶҶنن الترمҶҶذي، آتҶҶاب البيҶҶوع عҶҶن رسҶҶو : الترمҶҶذي، محمҶҶد بҶҶن عيҶҶسى 

  . وسلم، باب ما جاء في آراهية الغش في البيوع



  -١٦٥-

م  يҶҶولي أصҶҶحابه ليقومҶҶوا نيابҶҶة عنҶҶه بمهҶҶا -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-وآҶҶان 
إمҶҶارة : والواليҶҶات آلهҶҶا الدينيҶҶة؛ مثҶҶل: "الواليҶҶة، يقҶҶول شҶҶيخ اإلسҶҶالم ابҶҶن تيميҶҶة

المؤمنين وما دونها من ذلك، ووزارة، وديوانية؛ سҶواء آانҶت آتابҶة خطҶاب، أو                
إمҶارة  : آتابة حساب لمستخرج أو مصرف في أرزاق المقاتلҶة أو غيҶرهم، ومثҶل             

شҶرعت لألمҶر بҶالمعروف،      حرب، وقضاء، وحسبة، وفروع هҶذه الواليҶات، إنمҶا           
 فҶي مدينتҶه النبويҶة       -صلى اهللا عليه وسلم   -والنهي عن المنكر، وآان رسول اهللا       

يتولى جميع ما يتعلق بوالة األمҶور، ويҶولي فҶي األمҶاآن البعيҶدة عنҶه، آمҶا ولҶى               
على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الطائف عثمان بن العҶاص، وعلҶى قҶرى عرينҶة                 

  .)١("ث عليًا ومعاذًا وأبا موسى إلى اليمنخالد بن سعيد بن العاص، وبع
brÛbq@Z‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@áØyZ@ @

أجمҶҶҶع علمҶҶҶاء المҶҶҶسلمين علҶҶҶى وجҶҶҶوب األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف، والنهҶҶҶي عҶҶҶن   
المنكر، وال تجد من العلماء المتقدمين أو المتأخرين ممن يعتҶد بҶه مҶن لҶم يجعҶل                   

ين، وفريҶҶҶضة مҶҶҶن فҶҶҶرائض  األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر أساسҶҶҶًا للҶҶҶد  
  .)٢(اإلسالم

يقҶول اإلمҶام الغزالҶي فҶي بدايҶة حديثҶҶه عҶن األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶҶن          
  :المنكر

وجҶوب األمҶر بҶالمعروف، والنهҶي عҶن المنكҶر، وفҶضيلته، والمذمҶة مҶҶن         "
إهمالҶҶه وإضҶҶاعته، ويҶҶدل علҶҶى ذلҶҶك بعҶҶد إجمҶҶاع األمҶҶة عليҶҶه، وإشҶҶارات العقҶҶول      

  .)٣("السليمة إليه
إن األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف، والنهҶҶҶي عҶҶҶن : " اإلسҶҶҶالم ابҶҶҶن تيميҶҶҶةويقҶҶҶول شҶҶҶيخ

  .)٤("المنكر، هو من أوجب األعمال، وأفضلها، وأحسنها
أآҶҶҶد اهللا تعҶҶҶالى فҶҶҶرض األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف، : "ويقҶҶҶول أبҶҶҶو بكҶҶҶر الجҶҶҶصاص

 فҶي أخبҶار متҶواترة      -صلى اهللا عليه وسلم   -والنهي عن المنكر، وبينه رسول اهللا       
  .)٥("ء األمصار على وجوبهعنه فيه، وأجمع السلف وفقها

وجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات        : "ويقول الشوآاني 
الҶҶشريعة، وأصҶҶل عظҶҶيم مҶҶن أصҶҶولها، ورآҶҶن مҶҶشيد مҶҶن أرآانهҶҶا، وبҶҶه يكمҶҶل           

                                              
بيҶروت، دار الفكҶر للطباعҶة والنҶشر، الطبعҶة          (الحҶسبة فҶي اإلسҶالم،       : ابن تيمية، تقي الҶدين    )  ١(

  .١٥، ص)األولى، بدون تاريخ
يҶاض،  الر(األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر فҶي ضҶوء الكتҶاب والҶسنة            : الحقيل، سليمان )  ٢(

  .٥١، ص)م١٩٩٣ -  ه١٤١٣دار الشبل، الطبعة الثالثة، 
  .٢٧٤إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: الغزالي، أبو حامد)  ٣(
  .٤٦الحسبة في اإلسالم، ص: ابن تيمية، تقي الدين)  ٤(
  .١٥٤أحكام القرآن، الجزء الرابع، ص: الجصاص، أبو بكر)  ٥(



  -١٦٦-

  .)١("نظامها، ويرتفع سنامها
وقد تطابق على وجوب األمر بҶالمعروف والنهҶي         : "ويقول اإلمام النووي  

  .)٢(" والسنة، وإجماع األمةعن المنكر الكتاب،
وإن آҶҶҶانوا العلمҶҶҶاء اتفقҶҶҶوا علҶҶҶى وجҶҶҶوب األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن 

  .)٣(المنكر؛ إال أنهم اختلفوا في تحديد صفة هذا الواجب
فذهب البعض إلى أنه فرض آفاية؛ إذا قام به الҶبعض سҶقط عҶن البҶاقين،                 

   : واسҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶتدلوا بقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى  
    

فҶي اآليҶة الكريمҶة      " مҶنكم "مҶن آلمҶة     " مҶن "ووجه اسҶتداللهم، أن     . )٤(....... 
لҶيكن مҶن هҶذه األمҶة بعҶض النҶاس يҶأمرون بҶالمعروف، وينهҶون                  : للتبعيض؛ أي 
  .)٥(عن المنكر

   : وآҶҶҶҶذلك اسҶҶҶҶҶتدلوا بقҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶالى  
   
  

  
 ☺ 

  ☺   
   )٦(.  

فاهللا تعҶالى عҶين هҶذه اآليҶة لالحتҶساب مҶن مكҶن فҶي األرض؛ وهҶم بعҶض                      
  : النҶҶاس، ولҶҶيس آلهҶҶم، وقҶҶد عيҶҶنهم اهللا تعҶҶالى بقولҶҶه  

    
ولҶҶҶيس آҶҶҶل النҶҶҶاس    .   

  .مكنوا
إنه فرض على الكفاية، ليس بفرض علҶى آҶل أحҶد فҶي      : "يقول الجصاص 

   : نفҶҶسه إذا قҶҶام بҶҶه غيҶҶره؛ لقولҶҶه تعҶҶالى 
   رضҶҶه فҶҶى أنҶҶدل علҶҶبعض، فҶҶبعض دون الҶҶضي الҶҶه تقتҶҶوحقيقت ،

  .)٧("قام به بعضهم سقط عن الباقينعلى الكفاية؛ إذا 
ومنهم من ذهب إلى أنه فرض عين على آل مسلم؛ سواء وجد مҶن يقҶوم                

                                              
القدير الجامع بين فني الرواية والدرايҶة مҶن علҶم التفҶسير،             فتح  : الشوآاني، محمد بن علي   )  ١(

  . ٤٦٧الجزء األول، ص
  . ٢٩٩شرح صحيح مسلم، الجزء األول، ص: النووي، محيي الدين)   ٢(
  .٥٦األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: الحقيل، سليمان)  ٣(
  .١٠٤آية : سورة آل عمران)  ٤(
 القدير الجامع بين فني الرواية والدرايҶة مҶن علҶم التفҶسير،             فتح: الشوآاني، محمد بن علي   )   ٥(

  . ٤٦٧الجزء األول، ص
  .٤١آية : سورة الحج)  ٦(
  .٣١٥أحكام القرآن، الجزء الثاني، ص: الجصاص، أبو بكر)   ٧(



  -١٦٧-

  : به، أو لم يوجҶد أحҶد يقҶوم بҶه، واسҶتدلوا بقولҶه تعҶالى                
    

فҶҶҶҶي آلمҶҶҶҶة " مҶҶҶҶن"أن :  ، ووجҶҶҶҶه اسҶҶҶҶتداللهم ...... 
  .الكريمة للتبيين؛ وليست للتبعيضفي اآلية " منكم"

   : واسҶҶҶҶҶҶتدلوا أيҶҶҶҶҶҶضًا بقولҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶالى   
   

 ☺ 
  ⌧ ☺ 

  )١(.  
أنҶҶه مҶҶن شҶҶروط   "أن اهللا تعҶҶالى بҶҶين  : ووجҶҶه اسҶҶتداللهم باآليҶҶة الكريمҶҶة   

األمر بالمعروف، والنهي   : االتصاف بثالث صفات؛ وهي   : ماء إلى هذه األمة   االنت
عن المنكر، واإليمان باهللا تعالى، وحيث إن االنتماء إلى هذه األمة واجب عيني،             
يكҶҶون االتҶҶصاف بتلҶҶك الҶҶصفات واجبҶҶًا عينيҶҶًا أيҶҶضًا؛ ألن مҶҶا ال يҶҶتم الواجҶҶب إال بҶҶه 

  .)٢("فهو واجب
א א א :א

  :التعيين من قبل الوالي -١

يكҶҶون األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر فҶҶرض عҶҶين علҶҶى مҶҶن يعينҶҶه  
إن فرضҶҶه متعҶҶين علҶҶى   : "والҶҶي الدولҶҶة اإلسҶҶالمية للقيҶҶام بҶҶه، يقҶҶول المҶҶاوردي     

  .)٣("المحتسب بحكم الوالية، وفرضه على غيره داخل في فروض الكفاية
  : األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالتفرد بالعلم بموجب -٢

إذا آҶҶان المعҶҶروف ال يعمҶҶل بҶҶه، والمنكҶҶر يقتҶҶرف فيҶҶه، وال يعҶҶرف ذلҶҶك إال    
  .)٤(رجل واحد، تعين عليه األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

إن األمҶر بҶالمعروف، والنهҶي عҶن المنكҶر، فҶرض             : "يقول اإلمҶام النҶووي    
  .)٥(" موضع ال يعلم به إال هو، ثم إنه قد يتعين آما إذا آان في..آفاية

  :انحصار القدرة في أشخاص محددين -٣

قҶҶҶد يحتҶҶҶاج األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر إلҶҶҶى جҶҶҶدال واحتجҶҶҶاج  
ومناقشة، وتوجد المقدرة علҶى ذلҶك فҶي أشҶخاص محҶددين، حينئҶذ يكҶون فҶرض                   

  .عين على هؤالء األشخاص
                                              

  .١١٠آية : سورة آل عمران)  ١(
  .٦٠األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: الحقيل، سليمان)  ٢(
  .٢٦٠األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص: دي، أبو الحسنالماور)  ٣(
  .٦٣األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: الحقيل، سليمان)  ٤(
  .٢٩٩شرح صحيح مسلم، الجزء األول، ص: النووي، محيي الدين أبو زآريا)  ٥(



  -١٦٨-

لنهҶҶي عҶҶن   األمҶҶر بҶҶالمعروف، وا :أي-قҶҶد يتعҶҶين  : "يقҶҶول اإلمҶҶام النҶҶووي  
، إذا آان في موضҶع ال يعلҶم بҶه إال هҶو، أو ال يҶتمكن مҶن إزالتҶه إال هҶو؛                         -المنكر

  .)١("آمن يرى زوجته أو ولده أو غالمه على منكر أو تقصير في المعروف
وهو فرض آفايҶة، ويҶصير فҶرض عҶين          : "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    

  .)٢("على القادر الذي لم يقم به غيره
  :تغير األحوال -٤

عنҶҶد آثҶҶرة المنكҶҶرات، وقلҶҶة الҶҶدعاة، يكҶҶون األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن   
فعنҶـد قلҶـة الҶدعاة، وعنҶد آثҶرة          : "-رحمҶه اهللا  -المنكر فرض عين، يقول ابن باز       

المنكرات، وعند غلبة الجهل؛ آحالنا اليوم، تكҶون الҶدعوة فҶرض عҶين علҶى آҶل                  
  .)٣("واحد بحسب طاقته

bÈiaŠ@ZäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@òîàçc‹Øä¾a@åÇ@ïèZ@ @

 األمـҶـر المعـҶـروف والنهҶي عҶن المنكـҶـر مҶن             -سبحانه وتعҶالى  -جعــل اهللا   
 : ؛ لقولҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶالى-صҶҶҶҶҶҶلوات اهللا وسҶҶҶҶҶҶالمه علҶҶҶҶҶҶيهم-صفـҶҶҶҶҶҶـات المرسҶҶҶҶҶҶلين 

⌧   
⌧     

وجعلҶҶҶҶҶҶه مҶҶҶҶҶҶن  .  )٤(   
 :-جҶҶҶҶل وعҶҶҶҶال- فقــҶҶҶҶـال -صҶҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶҶه وسҶҶҶҶلم-ــҶҶҶҶـات خليلҶҶҶҶه أخــҶҶҶҶـص صف

   
   

   
   

 ☺ 
  ⌧ ☺ 

   
  

 )٥(.  
                                              

  . ٢٩٩شرح صحيح مسلم، الجزء األول، ص: النووي، محيي الدين أبو زآريا)  ١(
  .٦الحسبة في اإلسالم، ص: ابن تيمية، تقي الدين)  ٢(
محمҶҶد الҶҶشويعر، : مجمҶҶوع فتҶҶاوى ومقҶҶاالت متنوعҶҶة، جمҶҶع وإشҶҶراف: ابҶҶن بҶҶاز، عبҶҶدالعزيز)  ٣(

، ٣٣٢، الجҶҶزء األول، ص)م١٩٩٨هҶҶـ، ١٤١٩دار عҶҶالم الكتҶҶب، الطبعҶҶة الثالثҶҶة، : الريҶҶاض(
دار : الريҶҶاض(هҶي عҶҶن المنكҶҶر،  وجҶҶوب األمҶҶر بҶҶالمعروف والن: عبҶدالعزيز : ابҶҶن بҶҶاز: وانظҶر 

  . ٢٣-٢٢، ص)هـ١٤١٩الوطن، الطبعة األولى، 
  .١٦٥آية : سورة النساء)  ٤(
  .١٥٧آية : سورة األعراف)  ٥(



  -١٦٩-

 بكҶل معҶروف، ونهҶى عҶن     -صلى اهللا عليه وسҶلم    -فقد أمر اهللا على لسانه      
وتحҶҶريم الخبائҶҶث ينҶҶدرج فҶҶي معنҶҶى : "آҶҶل منكҶҶر، يقҶҶول شҶҶيخ اإلسҶҶالم ابҶҶن تيميҶҶة

م النهي عن المنكر؛ آما أن إحالل الطيبات يندرج في األمر بالمعروف؛ ألن تحري            
الطيبات مما نهى اهللا عنه، وآذلك األمر بجميع المعروف، والنهي عن آҶل منكҶر               
ممҶҶҶا لҶҶҶم يҶҶҶتم إال للرسҶҶҶول الҶҶҶذي تمҶҶҶم اهللا بҶҶҶه مكҶҶҶارم األخҶҶҶالق المندرجҶҶҶة فҶҶҶي           

  . )١("المعروف
صҶҶلى اهللا وسҶҶلم -آمҶҶا وصҶҶف اهللا تعҶҶالى المҶҶؤمنين بمҶҶا وصҶҶف بҶҶه رسҶҶله    

 ☺ :  أجمعҶҶҶҶين، فقҶҶҶҶال تعҶҶҶҶالى  -علҶҶҶҶيهم
☺  

    
☺  

 ☺ ☺ 
  

⌧   
   

⌧     
  )٢(.  

 األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر،      -سبحانه وتعҶالى -وبذلك شرع اهللا   
  :وفرضه على األمة ألهميته، وشدة الحاجة إليه، وتتمثل أهميته فيما يلي

األمҶҶر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، سҶҶبب لخيريҶҶة األمҶҶة وفالحهҶҶا؛       -١
    : لقـҶҶҶҶҶـول اهللا تعҶҶҶҶҶالى

   
☺  

 ⌧ ☺  
  )٣(.  

األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف، والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر، سҶҶҶبب للتمكҶҶҶين فҶҶҶي األرض،      -٢
  : والنҶҶҶҶصر علҶҶҶҶى األعҶҶҶҶداء، قҶҶҶҶال تعҶҶҶҶالى    

   
   

، وقҶҶҶҶال )٤(  ☯
                                              

  .٣٨الحسبة في اإلسالم، ص: ابن تيمية، تقي الدين)  ١(
  .٧١آية : سورة التوبة)  ٢(
  .١١٠آية : سورة آل عمران)  ٣(
  .٧آية : سورة محمد)  ٤(



  -١٧٠-

    : تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى
   

  
  

☺  
 ☺   

  )١(.  
٣-      ҶҶم أسҶҶن أعظҶҶر، مҶҶن المنكҶҶي عҶҶالمعروف، والنهҶҶر بҶҶصيل إن األمҶҶباب تح

 - رضҶي اهللا عنҶه   -؛ فعن أبҶي ذر   )٢(الحسنات، وتكفير الخطايا والسيئات   
وأمҶر بҶالمعروف صҶدقة،     "- صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم   -قال رسول اهللا   : قال

  .)٣("ونهي عن المنكر صدقة
صҶلى اهللا عليҶه     -وأما آونه سببًا لتكفير السيئات فيدل عليه قҶول الرسҶول            

ومالҶه وجҶاره تكفرهҶا الҶصالة، والҶصدقة، واألمҶر            فتنة الرجل في أهله     : "-وسلم
  .)٤("بالمعروف، والنهي عن المنكر

األمــر بالمعــروف، والنهي عҶن المنكـҶـر، أمنـҶـة مҶن العقوبҶات اإللهيҶة،                -٤
    : لقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى 
   

  )٥( .  
ҶҶҶول صҶҶҶال الرسҶҶҶلموقҶҶҶه وسҶҶҶم : "لى اهللا عليҶҶҶالم فلҶҶҶاس إذا رأوا الظҶҶҶإن الن

  .)٦("يأخذوا على يده، أوشك أن يعمهم اهللا بعقاب منه
وقد أخبرنا المولى عز وجل عن حال السابقين، وآيف أن لعنҶة اهللا نزلҶت               

  : علҶҶҶҶҶҶҶيهم لمҶҶҶҶҶҶҶا ترآҶҶҶҶҶҶҶوا هҶҶҶҶҶҶҶذه الҶҶҶҶҶҶҶشعيرة، فقҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶالى  
 ⌧   

   
                                              

  .٤١آية : سورة الحج)  ١(
األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وأثرهمҶҶا فҶҶي تحقيҶҶق األمҶҶن،    : الفҶҶوزان، عبҶҶد العزيҶҶز )  ٢(

  .١٢٣ص
صҶҶحيح مҶҶسلم، آتҶҶاب الزآҶҶاة، بҶҶاب بيҶҶان أن اسҶҶم    : رواه مҶҶسلم، النيҶҶسابوري، أبҶҶو الحҶҶسين  )  ٣(

  .٣٨٩، ص١٠٠٦الصدقة يقع على آل نوع من المعروف، حديث رقم 
)٤  (ҶҶد  اري، رواه البخҶҶن محمҶҶداهللا بҶҶو عبҶҶاري، أبҶҶاب   : البخҶҶب، بҶҶاب المناقҶҶاري، آتҶҶحيح البخҶҶص

  . ٦٠٢، ص٣٥٨٦عالمات النبوة، حديث رقم 
  .١١٧آية : سورة هود)  ٥(
سنن الترمذي، آتاب الفتن عҶن رسҶول اهللا   : حديث صحيح، رواه الترمذي، محمد بن عيسى    )  ٦(

 إذا لҶҶم يغيҶҶر المنكҶҶر، حҶҶديث رقҶҶم   ، بҶҶاب مҶҶا جҶҶاء فҶҶي نҶҶزول العҶҶذاب   -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم -
  . ٤٩٠، ص٢١٦٨



  -١٧١-

    
  ☺   

    
  ⌧  

 ☯    
)١(.  
إن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ضҶرورة بҶشرية ال غنҶاء عنهҶا              -٥

لҶҶصالح المجتمҶҶع واسҶҶتقراره؛ فهҶҶو أسҶҶاس الҶҶدين، وبҶҶه تحҶҶرس حرمҶҶات   
  .)٢(اهللا، ويحمي شرعه، ويعز الحق والدين، ويذل الشر والباطل

إن األمҶҶر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، هҶҶو     : "يقҶҶول اإلمҶҶام الغزالҶҶي  
القطب األعظم في الҶدين، وهҶو المهҶم الҶذي ابتعҶث اهللا لҶه النبيҶين أجمعҶين، ولҶو                

ه، وأهمل علمه وعمله، لتعطلت النبҶوة، واضҶمحلت الديانҶة، وعمҶت             طوى بساط 
الفترة، وفشت الҶضاللة، وشҶاعت الجهالҶة، واستҶشرى الفҶساد، واتҶسع الخҶرق،                

  .)٣("وخربت البالد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهالك إال يوم التناد
ه   ف أن ر، وآي ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ة األم ضح أهمي ذلك يت وب

ن   ضرورة ب ه صمام األم تقراره، وأن ع واس صالح المجتم ا ل اء عنه شرية ال غن
  .للمجتمع، وبدونه يعم الفساد، وينزل بالمجتمع اللعنة والعذاب

                                              
  .٧٩، ٧٨اآليتان : سورة المائدة)  ١(
األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وأثرهمҶҶا فҶҶي حفҶҶظ األمҶҶة،       : المҶҶسعود، عبҶҶد العزيҶҶز  )  ٢(

  . ١٠٩، الجزء األول، ص)هـ١٤١٤دار الوطن، الطبعة الثانية، : الرياض(
  .٢٧٤م الدين، المجلد الثاني، صإحياء علو: الغزالي، أبو حامد)  ٣(



  -١٧٢-
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د                  ة، وق البد أن تتوفر في اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر شروط معين
  : ذآر اإلمام الغزالي منها خمسة شروط؛ وهي

  .)١(اإليمان، والتكليف، والعدالة، والوالية، والقدرة
:א −١

المعروف والنهي عن المنكر من أخص          -سبحانه وتعالى -جعل اهللا     األمر ب
ؤمنين   فات الم الى ص ه تع  ☺ :بقول
☺  

    
☺  

 ☺ ☺ 
  

⌧   
   

⌧     
  )٢(.  

الى    ه تع ؤمنين بقول اده الم ف عب ا وص  : آم
  

☺  
  

 ☺ 
  ⌧ ☺ 

    
 ☺  )٣( .  

دين،  صرة لل ه ن ه في ام ب يم؛ ألن القي ذا الواجب العظ وم به ده يق المؤمن وح ف
  .)٤(فكيف يكون من أهله من هو جاحد ألصل الدين وعدو له

ة      غ درج م يبل ر، ل ن المنك ى ع المعروف، وال ينه أمر ب ذي ال ي ؤمن ال والم
                                              

  .٢٩٠-٢٧٩إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: الغزالي، أبو حامد)  ١(
  .٧١آية : سورة التوبة)  ٢(
  .١١٢آية : سورة التوبة)  ٣(
  .٢٧٩إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: الغزالي، أبو حامد)  ٤(



  -١٧٣-

ذي       ـاب ال ل الكت بيهًا بأه ان ش ل آ ان؛ ب ماإليم ه)١(ن ذمه  :  اهللا بقول
    

⌧   ☯  
  )٢( .  

:א −٢
المكلف  صد ب شرع     : "ويق ام ال ف بأحك اط التكلي ه من ل؛ إذ إن الغ العاق الب

  .)٣.("عمومًا
ى     : رفع القلم عن ثالث   : "-صلى اهللا عليه وسلم   –يقول الرسول    ائم حت عن الن

  .)٤("يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، وعن الصبي حتى يكبر
ه                       يس ألحد أن يمنع ر، ول ار المنك ه إنك ًا ل م يكن مكلف ز وإن ل والصبي الممي
آونه ليس مكلفًا، وإذا فعل ذلك نال ثوابًا عظيمًا، ويعد له قربة آالصالة، والحج،              

  .)٥(وسائر القربات
:א −٣

إن                    البد أن    ك، ف ى ذل ادرًا عل اهي عن المنكر ق المعروف والن يكون اآلمر ب
ره           أن يك ب؛ ب ين القل ه تع ز عن إن عج سان، ف ين الل ده تع ار بي ن اإلنك ز ع عج

لم     -؛ لحديث الرسول    )٦ (المعصية، ويقاطع فاعليها   ه وس من رأى   : "-صلى اهللا علي
ستطع    م ي إن ل سانه، ف ستطع فبل م ي إن ل ده، ف ره بي رًا فليغي نكم منك ك م ه وذل  فبقلب

  .)٧("أضعف اإليمان
א −٤ :א

ذهب بعض   ساب، ف ي االحت ة شرطًا ف ـار العدال ي اعتبـ ـاء ف ـف الفقهـ اختلـ

                                              
لنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وأثرهمҶҶا فҶҶي تحقيҶҶق األمҶҶن،   األمҶҶر بҶҶالمعروف وا: الفҶҶوزان، عبҶҶد العزيҶҶز )  ١(

  .٩٦ص
  .٧٩آية : سورة المائدة)  ٢(
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفҶظ األمҶة، الجҶزء             : المسعود، عبد العزيز  )  ٣(

  .١٨٣األول، ص
سنن أبي داود، آتҶاب الحҶدود، بҶاب فҶي المجنҶون يҶسرق               : رواه أبو داود، األزدي، أبو داود     )  ٤(

  . ٦٦٤، ص٤٣٩٨و يصيب حدًا، حديث رقم أ
  .٢٧٩إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: الغزالي، أبو حامد)  ٥(
لنҶدن، المنتҶدى اإلسҶالمي،      (األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر           : السبت، خالد بن عثمҶان    )  ٦(

  .١٨٠، ص)م١٩٩٥ -  ه١٤١٥سلسلة تصدر عن المنتدى اإلسالمي، الطبعة األولى، 
  . ١٥٦ سبق تخريجه، ص) ٧(



  -١٧٤-

أوامر اإلسالم   ًا ب دًال ملتزم ـان ع ن آـ ـى إال م ـر وال ينهـ ه ال يأمـ ى أن اء إل الفقه
الى ول اهللا تع ستدلين بق ه، م    : وآداب

   
الى)١(  ه تع   : ، وقول

   
     

     
    )٢(.  

ة،       اقص العدال شخص ن ن ال ساب م ول االحت ى قب ر إل بعض اآلخ ب ال وذه
  : كوأدلتهم في ذل

ديث الرسول  )١ لم-ح ه وس دين بالرجل : "-صلى اهللا علي ذا ال د ه إن اهللا ليؤي
  .)٣("الفاجر

ر،             )٢ عموم اآليات واألحاديث الواردة في األمر بالمعروف والنهي عن المنك
م  ة؛ ول ل عام ى ويفع ل، أو ينه أمر وال يفع ن ي ف م ضمنة تخوي أو المت

  .)٤(تشترط العدل في ذلك، وتخصيصها يحتاج إلى دليل
سلم؛                 )٣ ساب من آل م إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز االحت

دًال    ون ع سب يجب أن يك أن المحت ل ب سلم، والقائ ل م ى آ ا عل ل وجوبه ب
  .)٥(يخالف اإلجماع

م      -رضوان اهللا عليهم أجمعين   -إن الصحابة والتابعين     )٤  قد زاولوا الحسبة وه
  .)٦(غير معصومين

ه      إنما الحق   : "يقول اإلمام الغزالي   هو أن   : أن الفاسق له أن يحتسب، وبرهان
ا؟             : تقول هل يشترط في االحتساب أن يكون متعاطيه معصومًا عن المعاصي آله

صمة          ساب، إذ ال ع اب االحت سم لب م ح اع، ث رق لإلجم و خ ك فه رط ذل إن ش ف

                                              
  .٤٤آية : سورة البقرة)  ١(
  .٣، ٢اآليتان : سورة الصف)  ٢(
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب      : البخاري، أبҶو عبҶداهللا بҶن محمҶد        الحديث مختصر، رواه البخاري،     )  ٣(

ورواه مسلم، النيسابوري، أبҶو     . ١١٤٢، ص ٦٦٠٦القدر، باب العمل بالخواتيم، حديث رقم       
، ١١تاب اإليمان، باب بيان تحريم قتل اإلنسان نفҶسه، حҶديث رقҶم              صحيح مسلم، آ  : الحسين

  . ٧٠ص
األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وأثرهمҶҶا فҶҶي حفҶҶظ األمҶҶة،       : المҶҶسعود، عبҶҶد العزيҶҶز  )  ٤(

  .١٩٦ص
حقيقҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وأرآانҶҶه ومجاالتҶҶه،   : العمҶҶار، حمҶҶد بҶҶن ناصҶҶر )  ٥(

  .٦٦، ص)م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠طبعة الثانية، الرياض، دار إشبيليا ال(
  .١٩٦األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: المسعود، عبد العزيز)  ٦(



  -١٧٥-

  .)١("للصحابة فضًال عمن دونهم
ساب للشخص و اء بجواز االحت اني للفقه ول الث ق الباحث مع الق م ويتف و ل ل

رًا             ر، تحدث أث يكن عدًال، فرب آلمة هو قائلها من أمر بمعروف ونهي عن المنك
عظيمًا، وتحقق الهدف، وتؤثر على شخصية المحتسب عليه؛ وال سيما في زماننا            
ات      ي والمحرم اب المعاص بح ارتك رات، وأص ه المنك ر في ذي تكث الي، وال الح

ول ا            د من قب ًا، فالب م            مجاهرة أمرًا طبيعيًا مألوف و ل ألمر والنهي من الشخص ول
  .يكن عدًال
:א −٥

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين
  : يشترط إذن اإلمام، وأسندوا رأيهم إلى أدلة عقلية؛ منها: القول األول

ساب  .١ ة االحت ر  :  أي–إن ممارس ن المنك ي ع المعروف والنه ر ب ا -األم  فيه
 عليه، فال يجوز ممارستها إال بتكليف        معنى الوالية والسلطة على المحتسب    

  .من اإلمام
ان  .٢ ون إال إذا آ ذا ال يك وة وأعوان، وه ى ق اج إل ساب تحت إن ممارسة االحت

ذه         ام به سن القي ن يح ار م ستطيع أن يخت و ي ر، وه ي األم ن ول ف م التكلي
  . الوظيفة

ا أن      .٣ سب؛ آم ا إال المحت إن الحسبة لها مراتبها، وللمراتب درجات فال يعرفه
  . ك هذا الواجب لألفراد دون قيد أو شرط قد يؤدي إلى الفساد والفتنتر

  . )٢(إن االحتساب مهمة من مكنهم اهللا في األرض، وليس آل الناس ممكنًا .٤
ال يҶشترط إلنكҶار المنكҶر واألمҶر بҶالمعروف إذن اإلمҶام؛ بҶل            : القول الثҶاني  

لمҶسلمين دون  يقبل األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر مҶن آҶل فҶرد مҶن أفҶراد ا            
  : إذن ولي األمر، وحجتهم في ذلك

إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة عامة؛ ولم يخصص األمر والنهҶي             .١
  . بطائفة دون أخرى

إن األمҶҶر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، لҶҶيس خاصҶҶًا بمҶҶن مكنҶҶوا فҶҶي          .٢
  .األرض؛ بل هو لعموم الناس

كلفҶين مҶن قبҶل اإلمҶام        لو حسم األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر بҶين الم           .٣
                                              

  .٢٨٠إحياء علوم الدين، المجلد الثاني، ص: الغزالي، أبو حامد)  ١(
، العمҶҶار، حمҶҶد بҶҶن ٢٠٣األمҶҶر بҶҶالمعروف و النهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، ص: المҶҶسعود، عبҶҶدالعزيز)   ٢(

  .٧١بالمعروف والنهي عن المنكر، صاألمر : ناصر



  -١٧٦-

  . )١(فقط لكثر الفساد، وال يوجد من يغيره
آҶون المحتҶسب مأذونҶًا مҶن جهҶة اإلمҶام أو الҶوالي               : "يقول اإلمام الغزالي  

فقҶҶط شҶҶرط قҶҶوم هҶҶذا الҶҶشرط، ولҶҶم يثبتҶҶوا لآلحҶҶاد مҶҶن الرعيҶҶة الحҶҶسبة، وهҶҶذا            
ت االشҶҶتراط فاسҶҶد؛ فҶҶإن اآليҶҶات واألخبҶҶار تҶҶدل علҶҶى أن آҶҶل مҶҶن رأى منكҶҶرًا فҶҶسك  

عليҶҶه عҶҶصى؛ إذ يجҶҶب نهيҶҶه أينمҶҶا رآه، وآيفمҶҶا رآه علҶҶى العمҶҶوم، فالتخҶҶصيص      
  . )٢("بشرط التفويض من اإلمام تحكم ال أصل له

إال أن هҶҶذا القҶҶول يҶҶستثنى منҶҶه بعҶҶض أنҶҶواع الحҶҶسبة التҶҶي يجҶҶري فيهҶҶا         
التعزيҶҶر واسҶҶتعمال القҶҶوة؛ ألن إباحҶҶة هҶҶذه األنҶҶواع مҶҶن االحتҶҶساب لكҶҶل فҶҶرد، قҶҶد    

 والفوضى، ووقوع االقتتال بҶين النҶاس بحجҶة األمҶر بҶالمعروف              يؤدي إلى الفتنة  
والنهي عن المنكر، فاشتراط اإلذن لدفع الضرر في مثل هذه الحالة واجҶب، ومҶا           

  .)٣(يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعًا
وقد ذآر اإلمҶام المҶاوردي الفҶرق بҶين المحتҶسب المكلҶف مҶن جهҶة اإلمҶام                 

  : يليوالمحتسب المتطوع لوجه اهللا فيما 
إّن األمҶҶر بҶҶالمعروف، والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، فҶҶرض عҶҶين علҶҶى المحتҶҶسب          - ١

المكلҶҶف مҶҶن قبҶҶل ولҶҶي األمҶҶر؛ بينمҶҶا يكҶҶون فرضҶҶًا آفائيҶҶًا علҶҶى المحتҶҶسب          
  .المتطوع

ال يجوز للمحتҶسب المكلҶف مҶن جهҶة اإلمҶام أن يتҶشاغل عҶن وظيفتҶه بҶأمر            - ٢
 مҶҶن األمҶҶور؛ بينمҶҶا يجҶҶوز للمحتҶҶسب المتطҶҶوع أن يتҶҶشاغل عنҶҶه، وينҶҶصرف

  . لغيره
إن علҶҶى المحتҶҶسب المكلҶҶف مҶҶن جهҶҶة ولҶҶي األمҶҶر أن يبحҶҶث عҶҶن المنكҶҶرات    - ٣

الظاهرة ليصل إلى إنكارها، ويفحص عما ترك من المعروف الظҶاهر ليҶأمر             
  . بإقامته، وليس على المحتسب المتطوع بحث وال فحص

للمحتҶҶسب المكلҶҶف أن يتخҶҶذ لҶҶه أعوانҶҶًا؛ ألنҶҶه عمҶҶل هҶҶو لҶҶه منҶҶصوب، وإليҶҶه   - ٤
 له أقهر، وعليه أقدر، وليس على المتطوع أن يندب لҶذلك            مندوب؛ وليكون 

  .أعوانًا
إن المحتҶҶسب المكلҶҶف منҶҶصوب لتلقҶҶي الҶҶدعاوى فيمҶҶا يجҶҶب عليҶҶه إنكҶҶاره،       - ٥

  . وليس المتطوع منصوبًا لذلك
                                              

  .٢٠٤األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: المسعود، عبدالعزيز)   ١(
  . ، بتصرف يسير٢٨١إحياء علوم الدين، ص: الغزالي، أبو حامد)   ٢(
بيҶروت، مؤسҶسة الرسҶالة للطباعҶة والنҶشر والتوزيҶع،            (أصول الدعوة،   : زيدان، عبدالكريم )   ٣(

إحيҶاء علҶوم    : اإلمام الغزالي، أبو حامد   : انظر. ١٨١، ص )م١٤٢٠،١٩٩٩ة،  الطبعة التاسع 
  .٢٩٧الدين، المجلد الثاني، ص



  -١٧٧-

  . إن للمحتسب المكلف إجابة من تقدم إليه بدعوى، وليس للمتطوع إجابته - ٦
هرة فيما ال يتجاوز إلى جرائم      للمحتسب المكلف أن يعزِّر في المنكرات الظا       - ٧

  . الحدود، وليس للمتطوع أن يعزِّر على منكر
إن للمحتҶҶسب المكلҶҶف أن يرتҶҶزق علҶҶى حҶҶسبته مҶҶن بيҶҶت المҶҶال، وال يجҶҶوز     - ٨

  . للمتطوع أن يرتزق على إنكار المنكر
للمحتҶسب المكلҶҶف االجتهҶاد فيمҶҶا يتعلҶق بҶҶالعرف دون الҶشرع؛ فيقҶҶر وينكҶҶر      - ٩

  . )١( وليس للمتطوع االجتهاد في أمره ونهيهعلى ما أداه اجتهاده إليه،
bîãbq@Z‹Øä¾a@åÇ@ïçbäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßŁa@pbÐ–@Z@ @

:א −١
يجب على اآلمر بالمعــروف والناهي عن المنكــر أن يخلص عملҶه لوجҶه            

 : اهللا تعҶҶالى؛ فالعمҶҶل ال يقبـҶҶـل إال إذا أريـҶҶـد بҶҶه مرضҶҶاة اهللا؛ لقҶҶول اهللا تعҶҶالى     
     

    )٢ (

   : وقҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى
☺  

   
 المҶҶوت والحيҶҶاة ليعҶҶاملكم  -سҶҶبحانه وتعҶҶالى -خلҶҶق اهللا : ، أي)٣( ⌧

أيكم أسرع إلҶى    :  على ذلك، وقيل   معاملة من يختبرآم أيكم أحسن عمًال فيجازيكم      
  .)٤(طاعة اهللا، وأروع عن محارم اهللا

أنҶا  : يقول اهللا تعҶالى   : " حيث قال  -صلى اهللا عليه وسلم   -ولحديث الرسول   
أغنى الشرآاء عن الҶشرك، مҶن عمҶل عمҶًال أشҶرك فيҶه غيҶري فأنҶا منҶه بҶريء،                       

  . )٥("وهو آله للذي أشرك
جعҶҶل اآلمҶҶر بҶҶالمعروف والنҶҶاهي أال ي: ومҶҶن أهҶҶم سҶҶبل اإلخҶҶالص هللا تعҶҶالى

عҶҶن المنكҶҶر سҶҶخط النҶҶاس يҶҶرده عҶҶن اإلنكҶҶار علҶҶيهم بمҶҶا يخҶҶالف هҶҶواهم؛ ألنҶҶه           
 إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سҶخط علҶى العبҶد               -سبحانه وتعالى –

                                              
  .٢٦٠األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص: الماوردي، أبو الحسن)   ١(
  .١١: سورة الزمر، آية)   ٢(
  .٢: سورة الملك، آية)   ٣(
الجامع بين فني الرواية والدرايҶة مҶن علҶم التفҶسير،           فتح القدير   : الشوآاني، محمد بن علي   )   ٤(

  . ٣٢٠الجزء الخامس، ص
سҶنن ابҶن ماجҶه، آتҶاب الزهҶد، بҶاب            : حديث صحيح، رواه ابن ماجه، القزويني، أبو عبداهللا       )   ٥(

  . ٦٩٧، صفحة ٤٢٠٢الرياء والسمعة، حديث رقم 



  -١٧٨-

مҶن الҶتمس رضҶى      : "-صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      -أسخط عليه الناس؛ لقول الرسول      
رضҶҶى النҶҶاس عنҶҶه، ومҶҶن الҶҶتمس رضҶҶى    اهللا بҶҶسخط النҶҶاس، رضҶҶي اهللا عنҶҶه وأ  

  .)١("الناس بسخط اهللا، سخط اهللا عليه وأسخط عليه الناس
 فҶي   -اآلمر بالمعروف والنҶاهي عҶن المنكҶر       : أي–ويجتنب  : "يقول العليان 

رياسҶҶته منافҶҶسة الخلҶҶق، ومفҶҶاخرة أبنҶҶاء الجҶҶنس؛ لينҶҶشر اهللا تعҶҶالى عليҶҶه رداء     
 ومبҶҶادرة إلҶҶى قبولҶҶه بالҶҶسمع    القبҶҶول، ويقҶҶذف لҶҶه فҶҶي القلҶҶوب مهابҶҶة وجҶҶالًال،      

  .)٢("والطاعة
فينبغҶҶي علҶҶى اآلمҶҶر بҶҶالمعروف والنҶҶاهي عҶҶن المنكҶҶر أن يخلҶҶص النيҶҶة هللا    

  . تعالى، ويبتغي بعمله مرضاته،ولو آان ذلك يخالف شهوات الناس وأهواءهم
:א −٢

يجب على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتصف بحسن الخلҶق؛            
 :  حيҶҶث مدحҶҶه اهللا تعҶҶالى بقولҶҶه   -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم  -فى اقتҶҶداًء بالمҶҶصط 

    )٣(. 
وحسن الخلق لم يكن محصورًا في الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة فقҶط؛            
وإنمҶҶا يҶҶضاف إليهمҶҶا التواضҶҶع، وعҶҶدم التكبҶҶر،  ولҶҶين الجانҶҶب، ورحمҶҶة الҶҶصغير، 

 ҶҶشر، وحҶҶر، ودوام البҶҶرام الكبيҶҶالح  واحتҶҶة، وإصҶҶهولة الكلمҶҶصاحبة، وسҶҶسن الم
  . )٤(ذات البين

 تحتҶاج إلҶى حҶسن    - الҶسابق ذآرهҶا     –وفئة الҶشباب بخصائҶصها المختلفҶة        
الخلҶҶق؛ بمҶҶا يҶҶشمله مҶҶن آلمҶҶة طيبҶҶة، ومعاملҶҶة حҶҶسنة، ولҶҶين الجانҶҶب، وحҶҶسن         
المҶҶҶصاحبة، حتҶҶҶى يجنҶҶҶي األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف و النهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر ثمҶҶҶاره، فهҶҶҶي  

 يҶستطيع بهҶا رجҶҶل الحҶسبة جҶذب الҶشباب نحҶوه، وتقҶҶربهم       الطريقҶة المثلҶى التҶي   
منه، فإذا حصل ذلك التقرب، وهҶدم الحҶاجز القҶائم بҶين الҶشباب ورجҶل الحҶسبة،                   

  . تحقق الهدف المنشود

                                              
حيح ابن حبҶان بترتيҶب ابҶن    ص: حديث إسناده حسن، رواه ابن حبان، الفارسي، عالء الدين    )   ١(

بيҶҶҶروت، مؤسҶҶҶسة الرسҶҶҶالة، الطبعҶҶҶة الثانيҶҶҶة،  (شҶҶҶعيب األرنҶҶҶؤوط : بلبҶҶҶان، تحقيҶҶҶق وتخҶҶҶريج
، المجلد األول، آتاب البر واإلحسان، باب ذآر رضاء اهللا جل عال عمҶن       )م١٩٩٣هـ،  ١٤١٤

  . ٥١٠، ص٢٧٦التمس رضاء اهللا بسخط الناس، حديث رقم 
  .٢٦-٢٥ة في حماية المصالح، صدور الحسب: العليان، شوآت)   ٢(
  .٤: سورة القلم، آية)   ٣(
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهمҶا فҶي حفҶظ األمҶة، الجҶزء               : المسعود، عبدالعزيز )   ٤(

  . ٣٣٦األول، ص



  -١٧٩-

:א −٣
ينبغي علҶى اآلمҶر بҶالمعروف والنҶاهي عҶن المنكҶر أن يҶسعى إلҶى إصҶالح                    

وينهى عن المنكҶر ويتҶرك نفҶسه بҶشهواتها          نفسه بالعبادات، فال يأمر بالمعروف      
 :  علҶى مҶن فعҶل ذلҶك بقولҶه تعҶالى            -سҶبحانه وتعҶالى   -ورغباتها، فقد شҶنع اهللا      

  
  

   
  ⌧  )١(.  

مر اإلسҶҶالم بҶҶشتى أنواعهҶҶا، فعليҶҶه  ويتحقҶҶق إصҶҶالح الҶҶنفس بҶҶااللتزام بҶҶأوا 
القيام بҶسائر العبҶادات؛ مҶن صҶالة، وصҶيام، وزآҶاة، وحҶج، مقتҶديًا بأفعҶال النبҶي                     

 في أدائها؛ بحيث يكون متميزًا يقتدي به غيره من عامة           -صلى اهللا عليه وسلم   –
  .الناس

وعليҶҶه أن يحҶҶرص علҶҶى التҶҶزود بالنوافҶҶل مҶҶن العبҶҶادات، والقيҶҶام باألعمҶҶال 
  Ҷى                 الصالحة؛ مҶصدق علҶة، والتҶار اليوميҶى األذآҶة علҶرآن، والمواظبҶراءة القҶن ق

الفقراء والمساآين، وغير ذلك من األعمال الصالحة التي تعين اآلمر بҶالمعروف            
والنҶҶاهي عҶҶن المنكҶҶر فҶҶي االسҶҶتمرار فҶҶي أمҶҶره ونهيҶҶه، وتحمҶҶل المҶҶشاق التҶҶي           

؛ فتقبل  يواجهها، وتجعله يرضي ربه، فإذا حصل الرضى أرضى اهللا عليه الناس          
  . )٢(آلمته، ويسمع قوله، ويكون قدوة يحتذى به في المجتمع

:א −٤
 بالҶدعوة إليҶه     -علҶيهم الҶصالة والҶسالم     - رسҶله    -سҶبحانه وتعҶالى   -أمر اهللا   

 : بҶҶҶҶҶҶҶالرفق واللҶҶҶҶҶҶҶين، والحكمҶҶҶҶҶҶҶة، والموعظҶҶҶҶҶҶҶة الحҶҶҶҶҶҶҶسنة بقولҶҶҶҶҶҶҶه تعҶҶҶҶҶҶҶالى     
   )٣ ( .

 إلҶى فرعҶون أمرهمҶا       -عليهمҶا الҶسالم   -هҶارون   وحينما أرسل اهللا تعالى موسҶى و      
     :  بقولҶҶҶҶه تعҶҶҶҶالى

 ⌧   
)٤(. 

 : -صҶلى اهللا عليҶه وسҶلم      - عن رسҶولنا الكҶريم       -سبحانه تعالى -آما قال   
☺ ☺    

     ⌧ ⌧ 
                                              

  .٤٤: سورة البقرة، آية)   ١(
  . ٢٧٠-٢٦٣األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء األول، ص: المسعود، عبدالعزيز)   ٢(
  .٨٣: سورة البقرة، آية)   ٣(
  . ٤٤: سورة طه، آية)   ٤(



  -١٨٠-

 ⌧  
  : ،وقـҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶـال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى )١(  

   
    

   
☺   

)٢(.  
يҶأمره   لين الجانب، رفيقًا بمҶن       -صلى اهللا عليه وسلم   -فقد آان رسول اهللا     

صҶҶلى اهللا -إن النبҶҶي : -رضҶҶي اهللا عنـҶҶـها –وينهҶҶاه، قالҶҶت أم المҶҶؤمنين عائҶҶشـة    
  . )٣("إن اهللا يحب الرفق في األمر آله: " قال-عليه وسلم

إن اهللا رفيҶق يحҶب الرفҶق،    : " قال-صلى اهللا عليه وسلم   -وعنها أن النبي    
  . )٤("اهويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف، ولما ال يعطي على ما سو

فالبد على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا فيمҶا يҶأمر              
به، رفيقًا فيما ينهى عنه؛ حتى يشعر المأمور بأن اآلمر مشفق عليه، ويحب لҶه               

  .الخير
:א −٥

 فҶҶҶي دعوتҶҶҶه -صҶҶҶلى اهللا عليҶҶҶه وسҶҶҶلم-أمـҶҶҶـر اهللا تعҶҶҶالى رسҶҶҶوله الكريـҶҶҶـم  
 ⌧☺  : بالҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶصــبر، قҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى  

    
  : ، وقҶҶҶҶҶҶال تعҶҶҶҶҶҶالى )٥( 

☺    
    

   
    

☺   
  )٦(. 

ينبغي على اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حليمҶًا صҶبورًا،             
                                              

  .١٥٩: سورة آل عمران، آية)   ١(
  . ١٢٨: سورة التوبة، آية)   ٢(
صҶحيح البخҶاري، آتҶاب األدب، بҶاب الرفҶق      : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بن محمد   )   ٣(

  .١٠٥٣، ص٦٠٢٤في األمر آله، حديث رقم 
صҶҶحيح مҶҶسلم ، آتҶҶاب البҶҶر والҶҶصلة واألدب، بҶҶاب  : مҶҶسلم، النيҶҶسابوري، أبҶҶو الحҶҶسينرواه )   ٤(

  .١٠٤٣، ص٢٥٩٣فضل الرفق، حديث رقم 
  .٣٥: سورة األحقاف، آية)   ٥(
  .٧-١: سورة المدثر، اآليات)   ٦(



  -١٨١-

فهو يقابل من ِقَبِل النҶاس بҶاألذى لكونҶه مخالفҶًا لرغبҶاتهم وشҶهواتهم، فعليҶه أن                   
: يصبر ويحتسب األجر عند اهللا، قال اهللا تعالى مخبرًا عن لقمҶان وهҶو يعҶظ ابنҶه                 

    
 ☺ 

  ☺ 
    

     
 )١(.  

يا رسول اهللا، أي    : قلت: " قال -رضي اهللا عنه  -وعن سعد بن أبي وقاص      
األنبياء، ثҶم الҶصالحون، ثҶم األمثҶل فاألمثҶل، يبتلҶى الرجҶل         : الناس أشد بالء؟ قال   

لى حسب دينه، فإن آان في دينه صالبة زيد في بالئه، وإن آان في دينҶه رقҶة                  ع
خفҶҶف عنҶҶه، ومҶҶا يҶҶزال الҶҶبالء بҶҶالمؤمن حتҶҶى يمҶҶشي علҶҶى األرض ولҶҶيس عليҶҶه      

  .)٢("خطيئة
فاآليҶҶات القرآنيҶҶة واألحاديҶҶث النبويҶҶة التҶҶي تحҶҶث وترغҶҶب فҶҶي الҶҶصبر فҶҶي    

          Ҷرة،، فالبҶر آثيҶصبر    الدعوة واألمر بالمعروف والنهي عن المنكҶي بالҶن التحلҶد م
فҶإن لҶم يحلҶم ويҶصبر        : "واحتساب األجر عند اهللا، يقول شيخ اإلسالم ابҶن تيميҶة          

  .)٣(" آان ما يفسد أآثر مما يصلح-اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر: أي–
:א −٦

إن الورع من األمور المهمة التҶي يجҶب أن يتҶصف بهҶا اآلمҶر بҶالمعروف                  
 أساس لقبول العبҶادات، ونتيجҶة تҶؤدي إلҶى الزهҶد             والناهي عن المنكر؛ حيث إنه    

الحҶҶالل بҶҶين، والحҶҶرام : "-صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-؛ لحҶҶديث الرسҶҶول )٤(المҶҶشروع
بين، وبينهما مشتبهات ال يعلمهҶا آثيҶر مҶن النҶاس، فمҶن اتقҶى الҶشبهات اسҶتبرأ                    
لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات آان آراع يرعҶى حҶول الحمҶى يوشҶك أن                 

 وإن لكل ملك حمى، إال إن حمى اهللا في أرضҶه محارمҶه، أال وإن فҶي                  يواقعه، أال 
الجҶҶسد مҶҶضغة إذا صҶҶلحت صҶҶلح الجҶҶسد آلҶҶه، وإذا فҶҶسدت فҶҶسد الجҶҶسد آلҶҶه، أال    

                                              
  .١٧: سورة لقمان، اآلية)   ١(
الترمҶҶذي، آتҶҶاب سҶҶنن : حҶҶديث حҶҶسن صҶҶحيح، رواه الترمҶҶذي، الترمҶҶذي، محمҶҶد بҶҶن عيҶҶسى  )   ٢(

  .٥٤٠، ص٢٣٩٨الزهد، باب ما جاء في الصبر على البالء، حديث رقم 
عبҶҶداهللا بҶҶدران، ومحمҶҶد عمҶҶر الحҶҶاجي،   : مكҶҶارم األخҶҶالق، تحقيҶҶق : ابҶҶن تيميҶҶة، تقҶҶي الҶҶدين )   ٣(

  .٦٦، ص)م٢٠٠١هـ، ١٤٢١المكتبة العصرية، الطبعة األولى، : بيروت(
وقائيҶة مҶن الجҶرائم الجنҶسية فҶي الҶشريعة اإلسҶالمية،        الҶسياسة ال : الفريح، صالح بن محمد  )   ٤(

  .٢١٢ص



  -١٨٢-

  . )١("وهي القلب
بҶҶاب فҶҶضل مҶҶن : (-البخҶҶاري :  أي–قولҶҶه  : "-رحمҶҶه اهللا-قҶҶال ابҶҶن حجҶҶر 

  . )٢("أراد أن يبين أن الورع من تكمالت اإليمان) استبرأ لدينه
فاآلمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن يكҶون ورعҶًا فҶي أمҶره                
ونهيҶҶه، ورعҶҶًا فҶҶي تعاملҶҶه مҶҶع اآلخҶҶرين؛ حتҶҶى يكҶҶون ألمҶҶره ونهيҶҶه تҶҶأثير علҶҶى       
اآلخرين، ولكي يحقق ذلك عليه أن يسعى إلصҶالح قلبҶه الҶذي هҶو منبҶع الҶورع،                   

  . )٣(وعليه يدور صالح األفعال واألقوال
آلمر بالمعروف والناهي عن المنكر؛ وخاصة على من واله         وينبغي على ا  

ولي األمر، أن يتورع عن قبҶول الهҶدايا مҶن النҶاس، فҶال يطمҶع فҶي مҶال أو غيҶر                        
ذلҶҶك؛ ألن فҶҶي أخҶҶذه المҶҶال وقبولҶҶه الهҶҶدايا يقتҶҶضي المداهنҶҶة والҶҶسكوت عҶҶن قҶҶول  

  . )٤(الحق، ويكون سببًا في عدم االمتثال ألمره ونهيه
:א −٧

ي على اآلمҶر بҶالمعروف والنҶاهي عҶن المنكҶر أن يجعҶل جҶل اهتمامҶه                   ينبغ
إصالح الناس؛ وليس تتبع عوراتهم، والتنقيب عن زالتهم وعثҶراتهم، فعليҶه أن             

؛ ألن مҶن سҶتر علҶى مҶسلم سҶتره اهللا فҶي الҶدنيا واآلخҶرة؛         )٥(يحرص على الҶستر  
-عليҶه وسҶلم   صلى اهللا   -قال رسول اهللا    :  قال -رضي اهللا عنه  -لحديث أبي هريرة    

من نفس عن مؤمن آربة من آرب الدنيا، نفس اهللا عنه آربة من آҶرب يҶوم                 : "
القيامҶҶة، ومҶҶن يҶҶسر علҶҶى معҶҶسر يҶҶسر اهللا عليҶҶه فҶҶي الҶҶدنيا واآلخҶҶرة، ومҶҶن سҶҶتر  
مسلمًا ستره اهللا في الدنيا واآلخرة، واهللا في عҶون العبҶد مҶا دام العبҶد فҶي عҶون                

  .)٦("أخيه
بالمعروف والناهي عن المنكر متهاونҶًا؛ بҶل        وال يعني ذلك أن يكون اآلمر       

  : عليه مراعاة ما يلي

                                              
صحيح البخاري، آتاب اإليمҶان، بҶاب فҶضل         : رواه البخاري، البخاري، أبو عبداهللا بن محمد      )   ١(

  . ١٢، ص٥٢من استبرأ لدينه، حديث رقم 
  . ١٥٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الجزء األول، ص: العسقالني، أحمد بن علي)   ٢(
  . ٢٨٥األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء األول، ص: المسعود، عبدالعزيز)   ٣(
  . ٢١٢السياسة الوقائية من الجرائم الجنسية، ص: الفريح، صالح بن محمد)   ٤(
  . ٣٥٥األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجزء األول، ص: المسعود، عبدالعزيز)   ٥(
صҶҶحيح مҶҶسلم، آتҶҶاب فҶҶضل االجتمҶҶاع علҶҶى تҶҶالوة  : ي، أبҶҶو الحҶҶسينرواه مҶҶسلم، النيҶҶسابور)   ٦(

، ١٠٨٢، ص٢٦٩٩القҶҶرآن، بҶҶاب فҶҶضل االجتمҶҶاع علҶҶى تҶҶالوة القҶҶرآن والҶҶذآر، حҶҶديث رقҶҶم     
سنن الترمذي، آتاب البر والصلة، باب ما جҶاء  : ورواه الترمذي، الترمذي، محمد بن عيسى    

  .٤٤٠، ص١٩٣٠في الستر على المسلم، حديث رقم 
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إذا شاهد اآلمر بالمعروف والناهي عن المنكҶر فҶسادًا مҶا، أو عرفҶه بخبҶر                  - ١
  . مخبر ثقة، فعليه مالحقته والقضاء عليه بالطرق الشرعية

: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراآها؛ مثل        : "يقول الماوردي 
 يثҶҶق بҶҶصدقه أن رجҶҶًال خҶҶال بҶҶامرأة ليزنҶҶي بهҶҶا، أو برجҶҶل ليقتلҶҶه،    أن يخبҶҶره مҶҶن

فيجوز له في مثل هذه الحالҶة أن يتحҶسس، ويقҶدم علҶى الكҶشف والبحҶث؛ حҶذرًا                    
  .  )١("من فوات ما ال يستدرك من انتهاك المحارم، وارتكاب المحظورات

إن الدعوة إلى الستر ليست مطلقة؛ بل تكون للشخص الذي يحب الҶستر؛              - ٢
يجهҶҶر بالمعҶҶصية، ولҶҶيس مҶҶشهورًا بالفҶҶسق، فالҶҶشخص الҶҶذي اشҶҶتهر   فҶҶال 

بالفҶҶساد، وتكҶҶرر منҶҶه الوقҶҶوع فҶҶي المحرمҶҶات، فإنҶҶه يجҶҶب ردعҶҶه، وإيقافҶҶه 
عنҶҶد حҶҶده، وإذا آҶҶان مҶҶن الҶҶذين يҶҶسعون فҶҶي األرض فҶҶسادًا، فإنҶҶه يجҶҶب         

  . )٢(فضحه، وتحذير الناس منه
هҶҶҶҶذه بعҶҶҶҶض الҶҶҶҶصفات والخҶҶҶҶصائص التҶҶҶҶي يجҶҶҶҶب أن يتحلҶҶҶҶى بهҶҶҶҶا اآلمҶҶҶҶر 

ҶҶادم بҶҶث القҶҶي المبحҶҶث فҶҶستعرض الباحҶҶوف يҶҶر، وسҶҶن المنكҶҶاهي عҶҶالمعروف والن
  . نشأة الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  
  
  

                                              
  .٢٧٢األحكام السلطانية والواليات الدينية، ص: ماوردي، أبو الحسن بن عليال)   ١(
  .٣٥٦األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص: المسعود، عبدالعزيز)   ٢(
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  المبحث الثاني
نشأة الرئاسة العامة لهيئة األمر 
  بالمعروف والنهي عن المنكر 
في المملكة العربية السعودية، 

  ونظامها
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، آҶان العلمҶاء       ه١٣١٩عندما فتح الملك عبد العزيز مدينҶة الريҶاض سҶنة            
فҶҶضيلة : زهمالҶҶصلحاء يقومҶҶون بالحҶҶسبة تطوعҶҶًا واحتҶҶسابًا لوجҶҶه اهللا، ومҶҶن أبҶҶر

  . )١(-رحمه اهللا-الشيخ عبد العزيز ابن عبداللطيف بن عبد الوهاب 
-وحҶҶين اسҶҶتقرت الҶҶبالد، واتҶҶسع الحكҶҶم نҶҶسبيًا، آلҶҶف الملҶҶك عبҶҶد العزيҶҶز     

 بالقيҶҶҶام -رحمҶҶҶه اهللا- الҶҶҶشيخ عبҶҶҶدالعزيز بҶҶҶن عبҶҶҶداللطيف آل الҶҶҶشيخ -رحمҶҶҶه اهللا
 يҶҶҶساعدونه؛ بأعمҶҶҶال األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر، وزوده بأعҶҶҶضاء   

آفضيلة الشيخ عمر بن حسن بن عبدالوهاب، والشيخ عبدالرحمن بҶن إسحـҶـاق             
رحمهҶҶم -بҶҶن عبدالوهـҶҶـاب، والҶҶشيــخ عبداللطيـҶҶـف بҶҶن إبراهيـҶҶـم بҶҶن عبҶҶدالوهاب 

 ببعض األفراد لمعҶاونتهم     -رحمه اهللا -، ثم دعمهم الملك عبد العزيز       -اهللا أجمعين 
حتҶساب، وآҶان المقҶر الرئيҶسي للمحتҶسبين          ومساعدتهم في األعمال التنفيذية لال    

   .)٢(مدينة الرياض، وآانت هناك فروع أخرى في المدن الكبرى في نجد
دالعزيز       -رحمه اهللا -وعقب وفاة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ         ك عب  آلف المل

ه اهللا- شيخ    - رحم سن آل ال ن ح ر ب شيخ عم ساعده ال ه اهللا- م ال -رحم  بأعم
ام  ساب ع المعروف ، فأص ه١٣٤٥االحت ر ب ة األم سًا لهيئ ر رئي شيخ عم بح ال

دن   ة م ل، وآاف صيم، وحائ ا الق ا فيه د، بم ة نج ي منطق ر ف ن المنك ي ع والنه
                                              

الريҶҶاض، دار (الҶҶشتري، محمҶҶد بҶҶن ناصҶҶر، الҶҶدعوة فҶҶي عهҶҶد الملҶҶك عبҶҶدالعزيز رحمҶҶه اهللا      )  ١(
  . ٣٢٣، الجزء األول، ص)م١٩٩٧هـ، ١٤١٧العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 

الريҶҶاض، (الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر تاريخهҶҶا وأعمالهҶҶا  )  ٢(
مطبوعҶҶات الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، الطبعҶҶة األولҶҶى،          

  . ١١٠-١٠٩، ص)م١٩٩٩ ،  ه١٤١٩



  -١٨٥-

شمالية، ووادي         دود ال شرقية، والح ة ال ه المنطق م إلي ك ض د ذل م بع ارض، ث الع
ام              الدواسر، وعندئذ اقتضت المصلحة إيجاد مقر دائم للهيئة يباشر منه الرئيس الع

ه، ة        أعمال رًا لكاف ون مق ذين، ويك دين والمنف دعاة والمرش وظفين وال ضم الم  وي
سيير        ساب وت ال االحت يم أعم ن تنظ ة م ة الهيئ ت رئاس ذلك تمكن راجعين، وب الم
زم              ا يل ين، وإجراء م ق مع المتهم امالت، والتحقي ة، وإنجاز المع األعمال اإلداري

  .)١(من التأديب
  :ضاء الهيئاتومن أعمال االحتساب التي آان يقوم بها أع

  .منع االختالط، والسفور، ووقوف الرجال بطريق النساء - ١
  .منع تطفيف المكاييل والموازيين، وظلم الدواب - ٢
منع الحالقين من التعرض للحى زبائنهم بقҶص أو حلҶق، وتҶأديبهم              - ٣

  .على ذلك
  .منع التدخين، والتأديب عليه - ٤
  .مصادرة التبغ من الدآاآين، وإحراقه، وتأديب بائعيه - ٥
  .صوير ذوات األرواحمنع ت - ٦
منҶҶع اللهҶҶو المحҶҶرم، وآҶҶسر اآللҶҶة فҶҶي الحҶҶال؛ مҶҶع إيقҶҶاع شҶҶيء مҶҶن   - ٧

  .)٢(العقاب على ما وجد بحوزته تلك اآلالت في مكان القبض عليه
وبҶҶذلك يكҶҶون االحتҶҶساب يҶҶستوعب جميҶҶع األنҶҶشطة العباديҶҶة واألخالقيҶҶة        

  .)٣(العامة والخاصة التي تتم في حياة الناس
bîãbq@Z@òbö‹Ûa@ñd“ãŒbv¨bi@‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@ò÷î@òßbÈÛaZ@ @

 ، ألقҶى      ه١٣٤٤ الحجҶاز عҶام      -رحمҶه اهللا  –بعد أن دخل الملك عبد العزيز       
بما أن األمر واجب من قبل اهللا، ونحҶن     : "خطابًا إلى علماء وأعيان مكة قال فيه      

لرجҶاء أن   وأنتم ملتزمون به، وال حجة ألحد يدعي اإلسالم وهو تارك للصالة، فا           
تنظҶҶروا األمҶҶر، وتعينҶҶوا رجҶҶاًال مҶҶن إخҶҶوانكم المنتҶҶسبين للخيҶҶر، يمҶҶشون فҶҶي آҶҶل    
سوق ومجمҶع، يҶأمرونهم بالҶصالة آلمҶا أذن المҶؤذن، حيҶث يعҶزل أهҶل الҶدآاآين                    

                                              
الريҶاض، دار الҶوطن للنҶشر،    (تҶساب وصҶفات المحتҶسبين    االح:  المطҶوع، عبҶداهللا بҶن محمҶد    ) ١(

، الرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة لهيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف  ٢٦٤، ص)١٩٩٩هҶҶҶـ، ١٤٢٠الطبعҶҶҶة األولҶҶҶى، 
التطبيقҶҶҶات العمليҶҶҶة : ، البقمҶҶҶي، طҶҶҶامي١١٠والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر، تاريخهҶҶҶا وأعمالهҶҶҶا، ص 

  .٩٠للحسبة، ص
المعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي المملكҶة           التطوير اإلداري لهيئҶة األمҶر بҶ       : المحسن، عبداهللا ) ٢(

الريҶҶҶاض، أآاديميҶҶҶة نҶҶҶايف العربيҶҶҶة للعلҶҶҶوم األمنيҶҶҶة، (العربيҶҶҶة الҶҶҶسعودية، رسҶҶҶالة ماجҶҶҶستير 
  .٤١، ص)م١٩٩٨ ،  ه١٤١٨

  .٩٢التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية، ص: البقمي، طامي) ٣(



  -١٨٦-

ويصلون، وإن آان في التعزيل عليهم مشقة، فيرتب لكل سوق حرس يحҶافظون             
إن -تقومҶوا مҶن مقҶامكم هҶذا         عليه وقت الصالة حتى يرجع إليه أهلҶه، ويلҶزم أال            

 إال وأنҶҶتم نҶҶاظرون فҶҶي هҶҶذه المҶҶسألة؛ ألن فيهҶҶا قҶҶوام الҶҶدين والҶҶدنيا،       -شҶҶاء اهللا
  .)١("واتفاق الكلمة، وال حجة بعد ذلك ألحد

رئҶҶيس –وقҶد بعҶҶث الҶҶشيخ عبҶد اهللا بҶҶن سҶҶليمان سҶҶعود بҶن بليهҶҶد الخالҶҶدي    
 بتҶҶҶاريخ -رحمҶҶҶه اهللا– مكاتبҶҶҶة إلҶҶҶى الملҶҶҶك عبҶҶҶد العزيҶҶҶز   -قҶҶҶضاة الحجҶҶҶاز آنҶҶҶذاك 

، يبҶҶين فيهҶҶا أسҶҶماء المرشҶҶحين للقيҶҶام بمهمҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف     ه٢٠/٢/١٣٤٥
والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر فҶҶي مكҶҶة المكرمҶҶة، واقتҶҶرح أن يكҶҶون رئҶҶيس الهيئҶҶة الҶҶشيخ   
عبداهللا الشيبي، ونائبه السيد حҶسين نائҶب الحҶرم، وآاتҶب الهيئҶة الҶشيخ عبҶاس                  

 عيҶҶد ببҶҶاب الҶҶصفا، وأن  عبҶҶد الجبҶҶار، وأن يكҶҶون مرآزهҶҶا بمدرسҶҶة الҶҶسيد أحمҶҶد   
  : يكون من أعمالها

تتبع أحوال الناس من جهة المعامالت والعادات، فما وافҶق الҶشرع منهҶا           - ١
  .تقره، وما خالفه تزيله

  .منع البذاءة اللسانية التي تعودتها السوقة - ٢
  .حث الناس على أداء الصلوات الخمس جماعة - ٣
م، وحҶҶضور مراقبҶҶة المҶҶساجد، مҶҶن جهҶҶة أئمتهҶҶا، ومؤذنيهҶҶا، ومҶҶواظبته     - ٤

  . الناس بها، وغير ذلك من دواعي اإلصالح
أن يتخҶҶҶذ فҶҶҶي سҶҶҶبيل األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر الوسҶҶҶائل        - ٥

الموصلة إلى ذلك بالحكمة، وإذا أعياها أمر من األمور رفعҶت إلҶى أولҶي               
  .)٢(األمر إلجرائه

  :وقد أرفق بهذه المكاتبة أسماء المرشحين  على النحو التالي
  :هل مكة المكرمةمن أ: أوًال(

 محمد عقيҶل    – عباس عبد الجبار     – حسين ناب الحرم     –عبد اهللا الشيبي    
 عمҶر حҶسان     – عبҶد الҶرحمن زواوي       – عبد الرحمن شҶناق      – محمد شرواني    –
  . حسين باسالمة– عمر فقيه –
  : من أهل نجد: ثانيًا

 عبҶد  – أحمҶد بҶن رآبҶان       – علҶي المنҶصور آل هҶديان         –محمد بن مضيان    

                                              
  .  ٩٢، صالتطبيقات العملية للحسبة: البقمي، طامي) ١(
  .١١٤الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاريخها وأعمالها، ص) ٢(



  -١٨٧-

  .)١()ليمان آل مهنااهللا الس
 بتҶҶاريخ ٢٢٩٥وبҶҶذلك صҶҶدر األمҶҶر مҶҶن رئҶҶيس ديҶҶوان النيابҶҶة العامҶҶة رقҶҶم  

، بإنҶҶҶشاء الهيئҶҶҶة بمكҶҶҶة المكرمҶҶҶة، وآانҶҶҶت تخҶҶҶضع لهҶҶҶا البلҶҶҶدان    ه١٦/٢/١٣٤٦
  . )٢(المجاورة، آجدة، والطائف

 عҶҶҶين الҶҶҶشيخ عبҶҶҶد الظҶҶҶاهر محمҶҶҶد أبҶҶҶو الҶҶҶسمح  ه١٨/١/١٣٤٨وبتҶҶҶاريخ 
قرها مكة المكرمة، ثم تال ذلҶك صҶدور نظҶام للهيئҶة     رئيسًا للهيئة في الحجاز، وم   

 مكҶҶون مҶҶن ثҶҶالث عҶҶشرة فقҶҶرة، جҶҶاء فيҶҶه     ه٢٠/٣/١٣٤٧ بتҶҶاريخ ١٣٠٢بҶҶرقم 
اختيار أعضاء مشرفين للهيئҶة، يجتمعҶون مҶع الҶرئيس آҶل يҶوم خمҶيس مҶن آҶل                     
أسبوع للتباحث في األمور الهامة، إال إذا اقتضى األمر اجتماعهم أآثҶر مҶن مҶرة                

وقҶҶد حҶҶدد النظҶҶام بعҶҶض أمҶҶور االحتҶҶساب، آمҶҶا أوجҶҶب ضҶҶرورة        فҶҶي األسҶҶبوع،  
  .)٣(إشراف الهيئة على تنفيذ التعزيرات التي يحكم بها القضاة

 بҶҶربط  ه٢٦/٧/١٣٤٩ فҶҶي ٣٦٣وبعҶҶد ذلҶҶك صҶҶدور األمҶҶر الҶҶسامي رقҶҶم      
ثҶҶҶم صҶҶҶدر األمҶҶҶر الملكҶҶҶي رقҶҶҶم ......... الهيئҶҶҶات بالحجҶҶҶاز بمҶҶҶدير الҶҶҶشرطة العҶҶҶام،

 يعيҶҶد فيҶҶه ارتبҶҶاط هيئҶҶات األمҶҶر بҶҶالمعروف       ه١٥/١/١٣٥٦ بتҶҶاريخ ٨٤/١/٢٥
 ٥٣٨٨برئاسة القضاة، وظل االرتباط بهذا النظام حتى صدور األمر الملكي رقم            

- بتولي فضيلة الشيخ عبد الملك بن إبҶراهيم آل الҶشيخ               ه١٠/٢/١٣٧٢وتاريخ  
 رئاسة الهيئات بالحجاز، ومرجعه المباشر النائب العام لجاللҶة الملҶك            -رحمه اهللا 

الحجҶاز، وبعҶد إلغҶاء النيابҶة العامҶة صҶار الҶرئيس يرجҶع إلҶى رئاسҶة مجلҶس                      في  
الҶҶوزراء مباشҶҶرة، وُضҶҶمَّ إليҶҶه النظҶҶر فҶҶي هيئҶҶات األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن      
المنكر في جنوب المملكة، وعلى أثر ذلك توسعت الهيئات فҶي افتتҶاح فҶروع لهҶا      

  .)٤(في المدن والقرى التابعة لها
ين نجҶҶҶد والحجـҶҶҶـاز للرئاسҶҶҶة العامــҶҶҶـة لهيئــҶҶҶـة األمـҶҶҶـر  مرحلҶҶҶة الҶҶҶدمج بҶҶҶ: ثالثҶҶҶًا

  :بالمعــروف والنهي عن المنكر
بقيت الهيئة مستمرة في تطوير نفسها، وتأآيد وجودها، والقيام بأعمالها          

 المتҶҶҶضمن دمҶҶҶج  ه١/٩/١٣٩٦ فҶҶҶي ٦٤/حتҶҶҶى صҶҶҶدور المرسҶҶҶوم الملكҶҶҶي رقҶҶҶم م
 يتبعها فҶي جهҶاز واحҶد،        وتوحيد آل من هيئة نجد وما يتبعها وهيئة الحجاز وما         

وبميزانية واحدة، تحت رئيس واحد يعين بҶأمر ملكҶي، وقҶد أصҶبح اسҶم الهيئҶات                  
                                              

  .١١٥المرجع السابق، ص) ١(
، الرئاسҶة   ٩٤التطبيقات العملية للحسبة فҶي المملكҶة العربيҶة الҶسعودية، ص           : البقمي، طامي ) ٢(

  . ١٧٠أعمالها، صالعامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاريخها و
  .٩٥التطبيقات العملية للحسبة في المملكة، ص: البقمي، طامي) ٣(
، ١١٧الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، تاريخهҶҶا وأعمالهҶҶا، ص) ٤(

١٧٣.  



  -١٨٨-

وقҶد عҶين معҶالي      ". الرئاسة العامة لهيئة األمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر           "
الҶҶشيخ عبҶҶدالعزيز بҶҶن عبҶҶد اهللا بҶҶن حҶҶسن آل الҶҶشيخ رئيҶҶسًا لهҶҶا بمرتبҶҶة وزيҶҶر         

  .)١) ه١/٩/١٣٩٦ في ٢٢٩/ بموجب األمر الملكي رقم أ
وبذلك الدمج والتوحيد أصبحت هناك مرآزية للرئاسة العامة، ممҶا مكنهҶا            
من إنشاء العديد من الفҶروع والمراآҶز فҶي المنҶاطق والمҶدن والقҶرى والمنҶاطق                   
النائيҶҶة، وجميҶҶع تلҶҶك الفҶҶروع بالمملكҶҶة تتبҶҶع الرئاسҶҶة العامҶҶة، وقҶҶد هيҶҶأ لهҶҶا ذلҶҶك   

  . حداث في مناطق المملكةاإلحاطة بكافة ما يجري ويقع من أ
وفيما يلي يبҶين الجҶدول توزيҶع فҶروع الرئاسҶة وهيئاتهҶا ومراآزهҶا علҶى                  

  :مدن المملكة على النحو التالي
والجدول يوضح توزيع فروع الرئاسة العامҶة وهيئاتهҶا ومراآزهҶا حҶسب             

  .)٢(التقسيم اإلداري للمملكة
عدد الهيئات والمراآز 

مسلس  الفرعالمرتبطة ب
 فروع المنطقة  ل

  المراآز  الهيئات
  ٩٦  ٢٠  الرياض  ١
  ٦٧  ١٢  مكة المكرمة  ٢
المدينҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶة   ٣

  المنورة
١٨  ٦  

  ٢٥  ١١  القصيم  ٤
  ٢٤  ١١  الشرقية  ٥
  ٣٤  ١٢  عسير  ٦
  ٣  ٥  تبوك  ٧
  ٢٦  ٣  حائل  ٨
الحҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶҶدود   ٩

  الشمالية
٦  ٢  

  ١٣  ١٠  جازان  ١٠
  ٣  ٥  نجران  ١١
  ١٢  ٦  الباحة  ١٢
  ٤  ٢  الجوف  ١٣

                                              
، ١٧٤الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، تاريخهҶҶا وأعمالهҶҶا، ص) ١(

  . ٢٦٨االحتساب وصفات المحتسبين، : اهللا بن محمدالمطوع، عبد
  .٢٠٢الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاريخها وأعمالها، ص) ٢(



  -١٨٩-

  ٣٣١  ١٠٥  اإلجمالي

ونظرًا ألن الباحث سوف يقوم بالتطبيق العملي على القضايا بمنطقة مكة           
المكرمة؛ لذا سوف يعرض الباحث لجدول توزيع هيئات ومراآز فҶروع الرئاسҶة             

  : بمنطقة مكة المكرمة على النحو اآلتي
والجҶҶҶدول التҶҶҶالي يوضҶҶҶح هيئҶҶҶات ومراآҶҶҶز فҶҶҶرع الرئاسҶҶҶة بمنطقҶҶҶة مكҶҶҶة      

  .)١(المكرمة
ع  اسم الجهة

د
د
 
ا
ل
ه
ي
ئ
ا
  ت

عدد المراآز

هيئҶҶҶҶة مدينҶҶҶҶة مكҶҶҶҶة   
  المكرمة

١٧  ١  

  ١٩  ١  هيئة محافظة جدة
هيئҶҶҶҶҶҶҶҶҶة محافظҶҶҶҶҶҶҶҶҶة  

  الطائف
٢٢  ١  

هيئҶҶҶҶҶҶҶҶҶة محافظҶҶҶҶҶҶҶҶҶة  
  القنفذة

٦  ١  

  -  ١  هيئة محافظة رابغ
  -  ١هيئҶҶҶҶҶҶҶҶҶة محافظҶҶҶҶҶҶҶҶҶة  

                                              
  .٢٠٦الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاريخها وأعمالها، ص)  ١(



  -١٩٠-

  خليص
  -  ١ هيئة محافظة الكامل
  -  ١  هيئة محافظة رنية
  -  ١ هيئة محافظة التربة
  ٢  ١  هيئة محافظة الليث

هيئҶҶҶҶҶҶҶҶҶة محافظҶҶҶҶҶҶҶҶҶة  
  الخرمة

١  -  

هيئҶҶҶҶҶҶҶҶҶة محافظҶҶҶҶҶҶҶҶҶة  
  الجموم

١  ١  

  ٦٧  ١٢  المجموع
وبҶҶذلك أصҶҶبح مجمҶҶوع عҶҶدد الهيئҶҶات التابعҶҶة لمنطقҶҶة مكҶҶة المكرمҶҶة اثنتҶҶي  
عҶҶشرة هيئҶҶة، يتبعهҶҶا سҶҶبعة وسҶҶتون مرآҶҶزًا، والجҶҶدير بالҶҶذآر أن خҶҶادم الحҶҶرمين  

عروف والنهҶي   الشريفين قد تكفل بإنشاء مبنى للرئاسҶة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالم              
عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، يقع في حي الروضҶة بمكҶة المكرمҶة، ويتكҶون                

  . )١(من أحد عشر طابقًا

                                              
 وقҶҶد أشҶҶير بҶҶالخبر أن موظفҶҶو الهيئҶҶة .هҶҶـ١٣/١/١٤٢٥، فҶҶي ١٣٧٠٤جريҶҶدة عكҶҶاظ، العҶҶدد )  ١(

  هـ١٥/١/١٤٢٥سوف يباشرون عملهم بذلك المبنى يوم السبت الموافق 



  -١٩١-
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بعد أن تم الدمج بين الهيئات في المملكة، وفي عهҶد الملҶك خالҶد بҶن عبҶد                   
، صҶҶدر نظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر        -رحمҶҶه اهللا-العزيҶҶز 

 المبني على قҶرار مجلҶس         ه٢٦/١٠/١٤٠٠ بتاريخ   ٣٧/بالمرسوم الملكي رقم م   
شرين مҶادة،   ، المҶشتمل علҶى إحҶدى وعҶ          ه١٦/٩/١٤٠٠ فҶي    ١٦١الوزراء رقҶم    

  :تنقسم على أربعة أبواب آاآلتي
خҶҶҶصص البҶҶҶاب األول لتҶҶҶشكيل الرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة لهيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف   

اسҶتقاللية جهҶاز الهيئҶة، وأنҶه جهҶاز          : والنهي عҶن المنكҶر، وأهҶم مҶا نҶص عليҶه            
مҶҶستقل يҶҶرتبط مباشҶҶرة بҶҶرئيس مجلҶҶس الҶҶوزراء، وتتبعҶҶه جميҶҶع الهيئҶҶات فҶҶي          

للهيئҶҶة يكҶҶون بمرتبҶҶة وزيҶҶر، ويҶҶرتبط بҶҶه وآҶҶيالن      المملكҶҶة، وأن الҶҶرئيس العҶҶام   
بالمرتبҶҶҶҶة الخامҶҶҶҶسة عҶҶҶҶشرة، ويلحҶҶҶҶق بالهيئҶҶҶҶة العҶҶҶҶدد الكҶҶҶҶافي مҶҶҶҶن المفتҶҶҶҶشين،  

وجاء في المادة الثالثҶة أنҶه       . والمحققين، واألعضاء، والموظفين، والمستخدمين   
ينشأ في آل منطقة فرع للهيئة، يصدر بتشكيلها قرار من الҶرئيس العҶام للهيئҶة،                

تعيين مشرف عام ومساعده، ويلحҶق بهҶا العҶدد الكҶافي مҶن األعҶضاء،           ويتضمن  
  . والموظفين، ويفتح بكل منطقة العدد الكافي من المراآز في آل مدينة وقرية
أن : أمҶҶҶا البҶҶҶاب الثҶҶҶاني فخҶҶҶصص لҶҶҶصالحيات الҶҶҶرئيس العҶҶҶام، وجҶҶҶاء فيҶҶҶه 

                    Ҷه مҶات، ولҶذه الهيئҶائي لهҶع النهҶر، والمرجҶرئيس المباشҶو الҶة هҶا الرئيس للهيئ
  . للوزير من صالحيات في وزارته

  . وخصص الباب الثالث لتعيين وترقية أعضاء وموظفي الهيئات وتأديبهم
أنه يتم اختيار رئيس وأعضاء الهيئҶة، والمفتҶشين،       : ومما جاء في مواده   

ورؤساء األقسام الدينية، والمشرفين، والمساعدين مҶن ذوي المҶؤهالت العلميҶة            
  .سن السمعة، ونقاء السريرةالمناسبة، والمشهود لهم بح

وخصص الباب الرابع من نظҶام الهيئҶة، وعҶدد مҶواده ثҶالث عҶشرة مҶادة،           
  . لواجبات الهيئة في المدن والقرى

إرشاد الناس ونصحهم التبҶاع     : أن من أهم واجبات الهيئة    : ومما جاء فيه  
الواجبҶҶات الدينيҶҶة المقҶҶررة فҶҶي الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية، وحمҶҶل النҶҶاس علҶҶى أدائهҶҶا،   

آذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعҶات شҶرعًا،             و



  -١٩٢-

أو اتبҶҶاع العҶҶادات والتقاليҶҶد الҶҶسيئة، أو البҶҶدع المنكҶҶرة، ولهҶҶا فҶҶي سҶҶبل ذلҶҶك آلҶҶه    
  .اتخاذ اإلجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام

 والنهҶي عҶن     أنه على الهيئات القيҶام بواجҶب األمҶر بҶالمعروف          : وجاء فيه 
المنكҶҶر بكҶҶل حҶҶزم وعҶҶزم، مҶҶستندة إلҶҶى مҶҶا ورد فҶҶي آتҶҶاب اهللا وسҶҶنة رسҶҶوله،           

 وخلفائҶҶه الراشҶҶدين مҶҶن بعҶҶده واألئمҶҶة -صҶҶلى اهللا عليҶҶه وسҶҶلم-ومقتديҶҶة بҶҶسيرته 
المصلحين في تحديد الواجبات والممنوعات وطرق إنكارها، وأخҶذ النҶاس بҶالتي              

  .حهمهي أحسن؛ مع استهداف المقاصد الشرعية في إصال
آما جاء في هҶذا البҶاب دور هيئҶات األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                    
بضبط مرتكبي المحرمات أو المتهاونين بواجبҶات الҶشريعة اإلسҶالمية والتحقيҶق      
معهم، ولهم حق المشارآة في مراقبة الممنوعҶات، وفҶي االشҶتراك فҶي التحقيҶق                

ن قبҶل سҶلطات األمҶن،     في القضايا التي تتعلق باختصاص الهيئة، ويتم ضبطها م        
وعلҶҶى المحҶҶاآم الҶҶشرعية إشҶҶعار هيئҶҶات األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر       

  . )١(بالحكم الصادر في القضايا التي تختص بها هذه الهيئات
وبҶҶصدور هҶҶذا النظҶҶام اتҶҶضحت اسҶҶتقاللية جهҶҶاز الرئاسҶҶة العامҶҶة للهيئҶҶة،     

  .جباتوتشكيلها، وما يتبعها من صالحيات، وما عليها من مهام ووا
bîãbq@Z‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@ò÷îç@âbÄäÛ@òí‰îÐänÛa@òzöýÛa)٢(@Z@ @

ة األمر         -حفظه اهللا   -تعد الفترة الذهبية في عهد الملك فهد         ق نظام هيئ  لتطبي
الي  رار مع ي صدرت بق ة، والت ر، ولوائحه التنفيذي المعروف والنهي عن المنك ب

رقم        ا  ٢٧٤٠رئيس العام للهيئة ذي ال ة         ه٢٤/١٢/١٤٠٧ريخ   وت ى موافق اًء عل ، بن
م   ة رق ر الداخلي ي وزي سمو الملك اريخ ١٦/٥٣٠٤٨صاحب ال ،  ه٤/٨/١٤٠٦ وت

واب؛ وهي           وتتكون الالئحة التنفيذية من ست وخمسين مادة مقسمة على خمسة أب
  : على النحو التالي

  . آان الباب األول عن واجبات الهيئة بالتفصيل
  .لقبض، والتفتيش، والتحقيقالباب الثاني عن الضبط، وا

ذلك                      ضبط، وآ ة ال ات، وآيفي ا يجب ضبطه من المخالف ه تفصيل م وجاء في
ة،                   ًا لألنظم تم الضبط القبضي طبق القبض وما يتعلق به، وآيفيته، وأنه يجب أن ي
ة      ًا لالئح ة، طبق اإلجراءات الجنائي ة ب ات المتعلق رارات، والتعليم ر، والق واألوام

                                              
هҶـ،  ٢٦/١٠/١٤٠٠ فҶي    ٣٧/نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بҶرقم م          )   ١(

  .٢٥٢انظر آامل النظام في ملحق نظام الهيئة، ص
قواعد تنظيمية عامة، تҶصدر مҶن الҶسلطة التنفيذيҶة فҶي      قرارات إدارية تنص على    : اللوائح)   ٢(

: جҶدة (القҶضاء اإلداري،    : الفحҶل، عبҶدالرزاق   . المجاالت التي يعطيها النظام سҶلطة إصҶدارها       
  . ٨، ص)م١٩٩٤هـ، ١٤١٤دار النوابغ، الطبعة الثانية، 
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ب  تيقاف، والق صادرة   أصول االس اطي ال ف االحتي ت، والتوقي ز المؤق ض، والحج
  . هـ١٧/١/١٤٠٤ في ٢٣٣بقرار وزير الداخلية رقم 

يش          ة تفت ذلك طريق ساء، وآ وآيفية التفتيش للمقبوض عليه، وآيفية تفتيش الن
ساآن ة . الم ضايا المتعلق ة الق ي آاف التحقيق ف وم ب ة تق ة أن الهيئ ت الالئح وبين

  . آرها في الباب األول من الالئحةبالمنكرات الشرعية الوارد ذ
ه    ك، وأن ي ذل ة ف اة الدق ق، ومراع يم محاضر التحقي ة تنظ ت الالئح ا بين آم
رارات،           ر، والق نظم، واألوام ه ال نص علي ا ت ًا لم ق وفق ري التحقي ب أن يج يج

  . والتعليمات المتعلقة باإلجراءات الجنائية
هيئة مع المضبوطات     وفي الباب الثالث نظمت الالئحة آيفية تعامل رجال ال        

  . التي تضبط أثناء مباشرة القضايا
ز  ة، والحج ة الفوري ات التأديبي ة العقوب صلت الالئح ع ف اب الراب ي الب وف
ات،             ساء، واألحداث، والفتي المؤقت، والتوقيف االحتياطي، بما في ذلك توقيف الن

  . والتحقيق معهن
شرطة ال      د ال يم قواع ة تنظ ت الالئح امس بين اب الخ ي الب ع  وف ة م عامل

  . )١(الهيئات
ا                ان م ر، وبي شكل أآب وبصدور هذه الالئحة اتضحت تفاصيل أعمال الهيئة ب

  . يجب على أعضاء الهيئة اتخاذه من إجراءات أثناء قيامهم بأعمالهم
ة الموضحة بالنظام                     ه هو أن بعض صالحيات الهيئ وما ينبغي اإلشارة إلي

ضايا      وبالئحته التنفيذية تمت إحالتها إلى جهات أم       نية أخرى، فالقضايا الكبيرة؛ آق
ة                 ا، ينتهي دور الهيئ سدة، وغيره المسكرات، أو المخدرات، أو االجتماع على مف
فيها بمجرد القبض على الشخص، أو األشخاص المتهمين، ومن ثم تقوم بتسليمهم            
ق               يهم، والتحقي ة حجز المقبوض عل ولى مهم ي تت للجهات األمنية المختصة، والت

ا  م، وإيق تراك     معه شرعية، واش ة ال التهم للمحكم راحهم، أو إح الق س فهم، أو إط
ق                ة في التحقي عضو هيئة ا ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات األمني

  . )٢(يكون في حاالت خاصة؛ آالتحقيق مع النساء، أو األحداث
ة                    ر المنطق ع ألمي ى حد الجرائم فترف ي ال تصل إل سيطة والت ضايا الب أما الق

                                              
 ٢٧٤٠بҶرقم  الالئحة التنفيذية لنظام هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر والҶصادرة           )   ١(

هـ، انظر آامل هذه الالئحة فҶي ملحҶق الالئحҶة التنفيذيҶة لنظҶام هيئҶة        ٢٤/١٢/١٤٠٧وتاريخ  
  .٢٦١األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص

هҶـ المبلҶҶغ بتعمҶيم صҶҶاحب   ٦/٢/١٤٠٨ بتҶҶاريخ ٢٠٠٨/ب/صҶدر بҶҶذلك األمҶر الҶҶسامي رقҶم ع   )   ٢(
هـ، خطاب وزارة الداخلية    ٦/٢/١٤٠٨ بتاريخ   ٦٣٢ش  /١السمو الملكي وزير الداخلية رقم      

  . هـ، الموجه إلمارة منطقة مكة المكرمة٢٥/١٢/١٤١٣ بتاريخ ٥٥٩٢/س١٦رقم 



  -١٩٤-

  . )١( ما نص عليه تعميم وزارة الداخليةوفق
ان               ه المادت ا نصت علي ة  : أما القضايا البسيطة األخرى فتعامل وفق م الرابع

ر      ة األم ام هيئ ة لنظ ة التنفيذي ن الالئح ون م سة واألربع ون والخام واألربع
  . بالمعروف والنهي عن المنكر

  
  
  

                                              
هـ، ١٦/١/١٤١٤س ، بتاريخ    ١٦/٢٠٢/٢تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم        )   ١(

 م ش ،    ١/ ١٦٩/والمبلغ بتعميم صاحب الҶسمو الملكҶي أميҶر منطقҶة مكҶة المكرمҶة رقҶم أ م                    
  . هـ٢٣/٢/١٤٢٤تاريخ ب
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@ÙÛˆ@óÜÇ@pbÔîjİnÛaë@Lòº‹§a@åß@lbj“Ûa@òíb¼@À@bèÜöbëë@

  :وفيه مبحثان
  

دور الرئاسة العامة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن             : المبحث األول 
  .المنكر ووسائلها في حماية الشباب من الجريمة

  
 األمҶҶҶر التطبيقҶҶҶات علҶҶҶى دور الرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة لهيئҶҶҶة    : المبحҶҶҶث الثҶҶҶاني 

بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر ووسҶҶائلها فҶҶي حمايҶҶة     
  .الشباب من الجريمة

  
  
  
  



  -١٩٦-

  المبحث األول 
دور الرئاسة العامة لهيئة األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 

ووسائلها في حماية الشباب من 
  الجريمة 

  
 بمثابҶة   ه١٤٠٠صدر نظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام   

مҶҶة لرؤسҶҶاء الهيئҶҶات وأعҶҶضائها، وألحقҶҶت بҶҶه الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة عҶҶام     قواعҶҶد عا
 لتفҶҶصيل تلҶҶك القواعҶҶد، ولبيҶҶان واجبҶҶات ومهҶҶام أعҶҶضاء الهيئҶҶات، وقҶҶد     ه١٤٠٧

  .استخلص الباحث منها دور الهيئة ووسائلها في حماية الشباب من الجريمة
  : وُقسَِّم هذا المبحث إلى مطلبين

امة لهيئة األمر بالمعروف والنهي دور الرئاسة  الع: المطلب األول
  . عن المنكر في حماية الشباب من الجريمة

اني  ب الث المعروف      : المطل ر ب ة األم ة لهيئ ة العام ائل الرئاس وس
  . والنهي عن المنكر في حماية الشباب من الجريمة
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أوضҶҶحت المҶҶادة األولҶҶى مҶҶن واجبҶҶات الهيئҶҶة فҶҶي الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة لهيئҶҶة   
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر دور الهيئة في حمايҶة العقيҶدة، حيҶث ذآҶرت                

إرشҶاد النҶاس ونҶصحهم التبҶاع الواجبҶات       : "أن من أهҶم واجبҶات أعҶضاء الهيئҶة         
لمقررة فҶي الҶشريعة اإلسҶالمية، وحملهҶم علҶى أدائهҶا، وآҶذا النهҶي عҶن                الدينية ا 

المنكҶر بمҶا يحҶҶول دون ارتكҶاب المحرمҶҶات والممنوعҶات شҶҶرعًا، واتبҶاع العҶҶادات      
  :والتقاليد السيئة والبدع المنكرة، ويكون باتباع اآلتي

مراقبҶҶة األسҶҶواق العامҶҶة، والطرقҶҶات، والحҶҶدائق، وغيҶҶر ذلҶҶك مҶҶن األمҶҶاآن  
  : الحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية والتي منهاالعامة، و

إظهҶҶار غيҶҶر المҶҶسلمين لمعتقҶҶداتهم، أو شҶҶعائر مللهҶҶم، أو إظهҶҶارهم عҶҶدم       - ١
  .االحترام لشعائر اإلسالم وأحكامه

عҶҶҶرض أو بيҶҶҶع الҶҶҶصور، أو الكتҶҶҶب، أو التҶҶҶسجيالت المرئيҶҶҶة أو الҶҶҶصوتية  - ٢
ة اشҶҶتراآًا مҶҶع  المنافيҶҶة لҶҶآلداب الҶҶشرعية، أو المخالفҶҶة للعقيҶҶدة اإلسҶҶالمي    

  .الجهات المعنية
عҶҶرض الҶҶصور المجҶҶسمة أو الخليعҶҶة، أو شҶҶعارات الملҶҶل غيҶҶر اإلسҶҶالمية؛  - ٣

  . آالصليب، أو نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك
البدع الظاهرة؛ آتعظيم بعض األوقات، أو األماآن غير المنҶصوص عليهҶا       - ٤

  .ير اإلسالميةشرعًا، أو االحتفال باألعياد والمناسبات البدعية غ
  .)١(أعمال السحر والشعوذة والدجل ألآل أموال الناس بالباطل - ٥

ارزًا                 ًا وب ة دورًا هام ومن خالل أعمال الهيئة السالفة الذآر يتضح أن للهيئ
  :في حماية عقيدة الشباب، ويستنتج منها الباحث ما يلي

 إن منع إظهار غير المسلمين لمعتقҶداتهم أو شҶعائر مللهҶم يحمҶي الҶشباب                - ١
  .من االنحراف الديني، أو االرتداد عن اإلسالم

                                              
 ٢٧٤٠انظر الالئحة التنفيذية لهيئة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر الҶصادرة بҶرقم                   )    ١(

  .٢٦٣، المادة األولى، ص ه٢٤/١٢/١٤٠٧في 



  -١٩٨-

إن منҶҶҶع عҶҶҶرض أو بيҶҶҶع الҶҶҶصور المجҶҶҶسمة أو الخليعҶҶҶة، وآҶҶҶذلك الكتҶҶҶب        - ٢
والتҶҶسجيالت المنافيҶҶҶة لҶҶҶآلداب، يحҶҶҶافظ علҶҶى أخالقيҶҶҶات الҶҶҶشباب المҶҶҶسلم،   
وتعتبҶҶر بمثابҶҶة حҶҶواجز مانعҶҶة لإلثҶҶارات الجنҶҶسية التҶҶي قҶҶد تҶҶدفع بهҶҶم إلҶҶى    

مҶҶن زنҶҶا، أو لҶҶواط، أو تعҶҶاطي المخҶҶدرات، الوقҶҶوع فҶҶي الجҶҶرائم األخالقيҶҶة؛ 
  .وشرب المسكرات، وغير ذلك

إن منع البدع واالحتفاالت غير اإلسالمية؛ آعيد الحب، وعيҶد رأس الҶسنة              - ٣
الميالديҶҶة، وغيرهҶҶا، يحمҶҶي الҶҶشباب مҶҶن االخҶҶتالط والҶҶسفور، أو التҶҶشبه       
بالجنس اآلخر، والتشبه ببالد الكفر في مناسҶباتهم، ويجعلهҶم فҶي المقابҶل             
على معرفة تامҶة بأعيҶاد المҶسلمين والتҶي يҶسودها التҶوادد والتҶزاور بҶين                  

  .األقارب والجيران
إن منع أعمال السحر والشعوذة يحمي الشباب مҶن الوقҶوع فҶي الخرافҶات                - ٤

صҶلى اهللا عليҶه   -والتكهنات التي نهى عنها اإلسالم، وحҶذر منهҶا الرسҶول           
  .-وسلم

  ҶҶدة الҶҶة عقيҶҶى حمايҶҶؤدي إلҶҶال تҶҶك األعمҶҶل تلҶҶة فكҶҶد غالبيҶҶذلك نجҶҶشباب؛ ول
 قҶҶد نҶҶشؤوا فҶҶي بيئҶҶة إسҶҶالمية مبنيҶҶة علҶҶى عقيҶҶدة      -وهللا الحمҶҶد–شҶҶباب المملكҶҶة  

صҶҶҶҶحيحة، بعيҶҶҶҶدين عҶҶҶҶن التلҶҶҶҶبس بالҶҶҶҶشعائر والملҶҶҶҶل والعҶҶҶҶادات والتقاليҶҶҶҶد غيҶҶҶҶر  
اإلسالمية، وبعيدين عن الصور والكتب والتسجيالت المنافية لآلداب؛ بل بعيدين          

  .م اإلسالميةعن آل ما يخدش ويؤثر على عقيدته
bîãbq@Zpa†bjÈÛa@Þbª@ÀZ@ @

األولى والثانية من المادة األولى في واجبات هيئҶة األمҶر           : نصت الفقرتان 
  :بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يلي

حث الناس على التمسك بأرآان الدين الحنيف، من صالة، وزآҶاة،           : أوًال"
 إلҶҶى فҶҶضائل األعمҶҶال  وصҶҶوم، وحҶҶج، وعلҶҶى التحلҶҶي بآدابҶҶه الكريمҶҶة، ودعҶҶوتهم   

المقҶҶررة شҶҶرعًا؛ آالҶҶصدق، واإلخҶҶالص، والوفҶҶاء بالعهҶҶد، وأداء األمانҶҶات، وبҶҶر     
الوالҶҶҶدين، وصҶҶҶلة األرحҶҶҶام، ومراعҶҶҶاة حقҶҶҶوق الجҶҶҶار، واإلحҶҶҶسان إلҶҶҶى الفقҶҶҶراء     
والمحتاجين، ومساعدة العجزة والضعفاء، وتذآير النҶاس بحҶساب اليҶوم اآلخҶر،             

  ". فعليهاوأن من عمل صالحًا فلنفسه، ومن أساء
لما آانت الҶصالة هҶي عمҶود الҶدين، وسҶنامه، فيتعҶين علҶى أعҶضاء              : ثانيًا

الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعًا في المساجد، وحث الناس على            
المسارعة إلى تلبية النداء إليها، وعليهم التأآد من إغالق المتاجر، والحوانيҶت،        



  -١٩٩-

  .)١("ت إقامتهاوعدم مزاولة أعمال البيع خالل أوقا
إن جميع األنظمة التي صҶدرت للهيئҶة آانҶت تعطҶي أهميҶة       : "يقول البقمي 

للتأآيҶҶد علҶҶى أعمҶҶال االحتҶҶساب بҶҶشأن الҶҶصالة ومҶҶا يتعلҶҶق بهҶҶا، ورجҶҶال الهيئҶҶة        
ملتزمҶҶҶون بҶҶҶذلك، فهҶҶҶم يفزعҶҶҶون قبيҶҶҶل النҶҶҶداء لكҶҶҶل صҶҶҶالة، ويجوبҶҶҶون الҶҶҶشوارع  

  ҶҶة النҶҶى تلبيҶҶسارعة إلҶҶى المҶҶاس علҶҶون النҶҶواق، يحثҶҶة واألسҶҶصالة جماعҶҶداء، وال
بالمҶҶسجد، ويتأآҶҶدون مҶҶن غلҶҶق المحҶҶالت، ومغҶҶادرة النҶҶاس لهҶҶا، وتوقҶҶف البيҶҶع       
  .والشراء أثناء إقامة الصالة، ويسوقون الناس بالحكمة والحسنى إلى المساجد

 فҶҶإذا وجҶҶدوا أحҶҶدًا تهҶҶاون فҶҶي أدائهҶҶا، أخҶҶذوا عليҶҶه التعهҶҶد بأدائهҶҶا بعҶҶد أن 
 وذلҶҶك فҶҶي المҶҶرة األولҶҶى، فҶҶإن عҶҶاد   ينҶҶصحوه، ويعظҶҶوه، ويوجهҶҶوه، ويرشҶҶدوه، 

أغلظҶҶوا لҶҶه القҶҶول، ثҶҶم أطلقҶҶوه بعҶҶد أخҶҶذ تعهҶҶد عليҶҶه بالمحافظҶҶة عليهҶҶا، فҶҶإن عҶҶاد  
  .)٢("للمرة الثالثة أوقف ألربع وعشرين ساعة، وأغلظ له القول والتأنيب

وتقوم الهيئة بحض الناس على الزآاة وإعطҶاء الҶصدقة للمحتҶاجين، آمҶا              
     Ҷى             تقوم بأعمال االحتساب في شҶة علҶارًا؛ للمحافظҶيًال ونهҶارك لҶضان المبҶهر رم

هҶҶذه الفريҶҶضة، والظهҶҶور بمظهҶҶر يليҶҶق بهҶҶا مҶҶن التҶҶدين والوقҶҶار، فيأخҶҶذون مҶҶن    
يҶҶضبط باإلفطҶҶار دون عҶҶذر مҶҶشروع، ويҶҶتم التحقيҶҶق معҶҶه، وتوقҶҶع عليҶҶه العقوبҶҶة   
التعزيريҶҶة المناسҶҶبة، آمҶҶا أنهҶҶم يراقبҶҶون غيҶҶر المҶҶسلمين، ويلزمҶҶونهم بمراعҶҶاة      

  .)٣(مينشعور المسل
وفҶҶي شҶҶهر الحҶҶج تҶҶشارك الهيئҶҶة فҶҶي توعيҶҶة الحجҶҶاج واالحتҶҶساب علҶҶيهم؛ 
بتنبيهيهم  على بعض المخالفات التي يقعҶون فيهҶا نتيجҶة الجهҶل بأحكҶام العقيҶدة                
والҶҶسلوك؛ آҶҶالتعلق بҶҶبعض األمҶҶاآن والجمҶҶادات، واالعتقҶҶاد بҶҶأن الҶҶدعاء عنҶҶدها      

  .)٤(يجلب النفع أو يدفع الضرر
يئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي              ومن خالل عرض أعمҶال ه     

مجال العبادات، يرى الباحث أن حث الهيئة للҶشباب علҶى التمҶسك بأرآҶان الҶدين                 
الحنيҶҶف؛ مҶҶن صҶҶالة، وصҶҶيام، وزآҶҶاة، وحҶҶج، ومعاقبҶҶة المتهҶҶاون بهҶҶا بعقوبҶҶات     

  :تعزيرية تحقق هدفين
آمҶҶل تحقيҶق عبҶادة اهللا فҶي األرض، والقيҶام بأرآҶان اإلسҶالم علҶى أ       : األول

  .وجه
                                              

فҶي  ٢٧٤٠انظر الالئحة التنفيذية لهيئة األمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر الҶصادرة بҶرقم             ) ١(
  .٢٦٣، ص ه٢٤/١٢/١٤٠٧

  .١٦٨التطبيقات العملية للحسبة، ص: قمي، طاميالب) ٢(
  .١٦٩التطبيقات العملية للحسبة، ص: البقمي، طامي) ٣(
  .٢٥٢الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخها وأعمالها، ص) ٤(



  -٢٠٠-

حماية الشباب من الجريمة؛ فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر؛         : الثاني
    : لقҶҶҶҶҶҶҶҶҶول اهللا تعҶҶҶҶҶҶҶҶҶالى 

 ⌧ ☺ 
     

     )١( .  
صҶلى اهللا   –باب؛ لحديث رسҶول اهللا      والصيام يحد من الشهوة الجنسية للش     

يҶا معҶشر الҶشباب، مҶҶن اسҶتطاع مҶنكم البҶاءة فليتҶزوج، ومҶن لҶҶم         : "-عليҶه وسҶلم  
  .)٢("يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

والزآҶҶاة تحقҶҶق التكافҶҶل االجتمҶҶاعي، وتحمҶҶي شҶҶباب األسҶҶر الفقيҶҶرة مҶҶن         
جلҶҶب لهҶҶم الوقҶҶوع فҶҶي جҶҶرائم الҶҶسرقات، أو جҶҶرائم األخҶҶالق والҶҶدعارة التҶҶي قҶҶد ت  

  .المال
وأمҶҶا الحҶҶج فالبҶҶد أن يحتҶҶاج الҶҶشباب أثنҶҶاء تأديҶҶة فريҶҶضة الحҶҶج إلҶҶى مҶҶن      
يرشҶҶدهم ويҶҶدلهم علҶҶى مناسҶҶك الحҶҶج، فيكҶҶون رجҶҶال الهيئҶҶة بمثابҶҶة المرشҶҶدين         
والواعظين لهم، آما أنهم ينهҶونهم عҶن الرفҶث، والفҶسوق، والجҶدال فҶي الحҶج،                  

 -بҶҶإذن اهللا-ن حجهҶҶم مҶҶن قҶҶول بҶҶذيء، أو معاآҶҶسة النҶҶساء، أو التҶҶشاجر، فيكҶҶو      
  .مقبوًال، ويخرج الشاب من حجه بصفحة بيضاء آيوم ولدته أمه

brÛbq@ZòßbÈÛa@la†Ła@Þbª@ÀZ@ @

تنص الفقرة الثالثة من المادة األولى فҶي واجبҶات هيئҶة األمҶر بҶالمعروف                 
  :والنهي عن المنكر على ما يلي

ن العامҶة،   مراقبة األسواق، والطرقات، والحدائق، وغير ذلҶك مҶن األمҶاآ      "
  :والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية اآلتية

  .االختالط والتبرج المحرمان شرعًا - ١
  .تشبه أحد الجنسين باآلخر - ٢
  .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل - ٣
  .الجهر باأللفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية لآلداب - ٤
  . األمنيةصنع المسكرات، أو ترويجها، أو تعاطيها اشتراآًا مع الجهات  - ٥
، أو إدارة   "الزنا، واللواط، والقمҶار   : مثل"منع دواعي ارتكاب الفواحش؛      - ٦

  . البيوت أو األماآن الرتكاب المنكرات والفواحش

                                              
  . ٤٥: سورة العنكبوت، آية)   ١(
  . ٢٧سبق تخريجه، ص)   ٢(



  -٢٠١-

  .)١("مراقبة المعارض، ومحالت حياآة النساء - ٧
المحافظҶҶة علҶҶى : يالحҶҶظ مҶҶن خҶҶالل المҶҶادة الҶҶسابقة أن مҶҶن واجبҶҶات الهيئҶҶة

مة، ولتحقيق هذا الهدف رآزت جل اهتمامهҶا علҶى          القيم اإلسالمية، واآلداب العا   
 بالنҶҶҶساء، أو التعҶҶҶرض لهҶҶҶن   - خاصҶҶҶة الҶҶҶشباب مҶҶҶنهم  –منҶҶҶع اخҶҶҶتالط الرجҶҶҶال   

  :ومضايقتهن، ومن أجل ذلك عملت الهيئة على ما يلي
منع النساء من السفور، وإظهار زينتهن؛ حتҶى ال يثҶرن فتنҶة، وال يغҶرين                 - ١

  .ذوي النفوس الضعيفة
ألسҶҶواق، والوقҶҶوف بҶҶالقرب مҶҶن المحҶҶالت، وأمҶҶام    مراقبҶҶة رجҶҶال الهيئҶҶة ل  - ٢

مҶҶدارس الفتيҶҶات، والمستҶҶشفيات، وفҶҶي آҶҶل مكҶҶان تحҶҶل بҶҶه امҶҶرأة؛ بغҶҶرض 
  .حمايتهن، والمحافظة عليهن

تقوم الهيئة بالتنسيق مҶع الҶشرطة لҶضبط الҶشباب الҶذين يتواجҶدون حҶول                  - ٣
  .المدارس بشكل مريب، أو يقومون بمعاآسة الطالبات

ياطҶҶة النҶسائية ومحҶҶالت بيҶع المالبҶҶس النҶҶسائية   إلҶزام أصҶҶحاب محҶالت الخ   - ٤
بمواصفات معينة؛ آأن تكون المحالت في أماآن عامҶة واسҶعة، وشҶوارع             

  .)٢(رئيسية، وغير ذلك مما يمنع احتكاك الرجال بالنساء، أو الخلوة بهن
حҶҶدث أن دخلҶҶت : "وأمҶҶا مҶҶن ناحيҶҶة تҶҶشبه الҶҶشباب بالنҶҶساء فيقҶҶول البقمҶҶي

 بعض العادات الغريبҶة عҶن مجتمعنҶا؛         -عمالة الوافدة ال: أي–للبالد صحبة هؤالء    
آإطالҶҶة األظҶҶافر، ولҶҶبس األحذيҶҶة ذات الكعҶҶوب العاليҶҶة، واسҶҶتعمال ألҶҶوان الزينҶҶة     

في الوجه، وقد أغرم الشباب بتقليد هؤالء الوافدين فҶي تلҶك األشҶياء،             ) المكياج(
ر بҶين   ثم توجهت الهيئҶة وغيرهҶا مҶن األجهҶزة بتلҶك العҶادات الدخيلҶة التҶي تنتҶش                   

صفوف الشباب، فأعلنت الحرب عليها بالتكاتف مع الجهات المعنيҶة، واسҶتمرت            
في صҶراع للقҶضاء علҶى تلҶك العҶادات فتҶرة اسҶتغرقت أآثҶر مҶن عҶامين حتҶى تҶم                         

  .)٣("القضاء عليها بتوفيق اهللا
آمҶҶҶا تقҶҶҶوم الهيئҶҶҶة فҶҶҶي مجҶҶҶال المحافظҶҶҶة علҶҶҶى القҶҶҶيم واآلداب اإلسҶҶҶالمية    

وت الدعارة والفҶساد، والقҶبض علҶى مҶن بҶداخلها            بالمساهمة في القضاء على بي    
من الرجال والنساء، آما تقوم بمتابعة المتنزهات والحدائق والمحҶالت التجاريҶة            
التي يرتادها الشباب للترفيه؛ آالمقاهي، والنوادي الرياضҶية، ومحҶالت االتҶصال            

                                              
 فҶي   ٢٧٤٠لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر الҶصادرة بҶرقم            انظر الالئحة التنفيذية    ) ١(

  .٢٦٣، ص)ملحق الرسالة. ) ه٢٤/١٢/١٤٠٧
، الرئاسҶة العامҶة     ١٧٥ – ١٧١التطبيقات العمليҶة للحҶسبة فҶي المملكҶة، ص         : البقمي، طامي ) ٢(

  .١٥٠ -١٤٩لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاريخها وأعمالها، ص
  .١٧٧-١٧٦التطبيقات العملية للحسبة في المملكة، ص: طاميالبقمي، ) ٣(



  -٢٠٢-

 ، ومنҶع عҶرض األفҶالم والقنҶوات الفҶضائية     "اإلنترنҶت "المباشҶر بالحاسҶب اآللҶي    
فيها، وتعمل علҶى شҶطب المواقҶع الجنҶسية والمخلҶة بҶاآلداب فҶي اإلنترنҶت، آمҶا                    
أنها تراقҶب محҶالت بيҶع األشҶرطة لمنҶع األفҶالم الخليعҶة المنافيҶة لҶآلداب، وتأخҶذ                     
التعهد على أصҶحاب المحҶالت المخالفҶة بҶااللتزام بالتعليمҶات، وعҶدم الوقҶوع فҶي          

  . )١(المخالفات الشرعية
هيئҶة فҶي المحافظҶة علҶى اآلداب العامـҶـة؛ مҶن منـҶـع               ومن خــالل أعمال ال   

 بالنҶҶساء؛ سҶҶواء فҶҶي األسҶҶواق، أو   -وخاصҶҶة الҶҶشباب مҶҶنهم  –اختـҶҶـالط الرجـҶҶـال  
الطرقҶҶات، أو األمҶҶاآن العامҶҶة، ومҶҶنعهم بالتҶҶشبه بالنҶҶساء فҶҶي الملҶҶبس، أو عمҶҶل      
تҶҶصفيف الҶҶشعر، أو الجهҶҶر باأللفҶҶاظ المخلҶҶة بالحيҶҶاء، آҶҶل ذلҶҶك فҶҶي نظҶҶر الباحҶҶث    

  :هدفينيحقق 
يعҶҶضد إيمҶҶان الҶҶشباب، ويҶҶدعم أخالقيҶҶاتهم، ويعҶҶزز مҶҶن رجҶҶولتهم،    : األول

  .ويغرس فيهم حب الغيرة على نساء المسلمين
يحمي الشباب من الوقوع فҶي الجҶرائم األخالقيҶة مҶن أقҶوال بذيئҶة                : الثاني

توجب حد القذف، أو جرائم االختالط المحҶرم شҶرعًا، أو جҶرائم الزنҶا أو اللҶواط،                  
  .  من الجرائموغير ذلك
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                              
الҶسياسة الوقائيҶة مҶن الجҶرائم الجنҶسية فҶي الҶشريعة اإلسҶالمية،         : الفريح، صالح بن محمد  )   ١(

  . ٢٣٥-٢٢٩ودور هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك، ص



  -٢٠٣-
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تقوم الرئاسة العامة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر بҶدورها                 
وبدون تلك  وواجباتها، ولكي تحقق أهدافها، البد أن تكون لها مجموعة وسائل،           

الوسҶҶائل تكҶҶون أدوارهҶҶا وواجباتهҶҶا شҶҶعارات جوفҶҶاء تنهҶҶار أمҶҶام منҶҶشط آخҶҶر لҶҶه   
  .)١(أهدافه ووسائله

ويمكҶҶن للباحҶҶث عҶҶرض بعҶҶض الوسҶҶائل التҶҶي تعҶҶين الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة  
األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر للقيҶҶام بҶҶدورها فҶҶي حمايҶҶة الҶҶشباب مҶҶن          

  :الجريمة على النحو التالي
üëc@Za‹Øä¾a@åÇ@ïèäÛaë@Òë‹È¾bi@‹ßþa@ò÷î@òßbÈÛa@òbö‹Ûa@òîÛýÔnZ@ @

نصت المادة األولى مҶن نظҶام هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                   
علҶҶҶى أن الرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة لهيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر جهҶҶҶاز  
مҶҶستقل، يҶҶرتبط مباشҶҶرة بҶҶرئيس مجلҶҶس الҶҶوزراء، وتتبعҶҶه جميҶҶع هيئҶҶات األمҶҶر      

لمعروف والنهي عن المنكر القائمҶة وقҶت صҶدور هҶذا النظҶام، أو التҶي ستنҶشأ                   با
  . )٢("فيما بعد

ومҶҶن المعҶҶروف أن رئҶҶيس مجلҶҶس الҶҶوزراء فҶҶي المملكҶҶة هҶҶو ولҶҶي األمҶҶر،   
  : من عدة نواحي؛ منها)٣(وهذا يعطيها دعمًا ونفوذًا في مجال عملها

  .عدم رضوخ والي الحسبة ألي مسؤول دون ولي األمر  .أ 
لهيبҶҶة علҶҶى جهҶҶاز الرئاسҶҶة، ممҶҶا يمكҶҶن منҶҶسوبي هҶҶذا الجهҶҶاز مҶҶن إضҶҶفاء ا  .ب 

  . القيام بمهامهم بثقة وعزم
توسيع نطاق إتاحة الفرصة للҶرئيس العҶام لوضҶع اللҶوائح التنفيذيҶة لنظҶام                .ج 

الهيئҶҶة بمҶҶا يتناسҶҶب مҶҶع أهҶҶداف الرئاسҶҶة العامҶҶة للهيئҶҶة، والتҶҶي تتغيҶҶر تبعҶҶًا 
يҶҶҶҶر األسҶҶҶҶاليب الدعويҶҶҶҶة لتغيҶҶҶҶر مҶҶҶҶصالح المجتمҶҶҶҶع وأولوياتҶҶҶҶه، وتبعҶҶҶҶًا لتغ 

                                              
 العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي        المهام التربوية للرئاسة  : أبو الجدايل، عبد السالم   )    ١(

  .١٤١عن المنكر، ص
 فҶҶҶҶي ٣٧/انظҶҶҶҶر نظҶҶҶҶام هيئҶҶҶҶة األمҶҶҶҶر بҶҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶҶي عҶҶҶҶن المنكҶҶҶҶر الҶҶҶҶصادر بҶҶҶҶرقم م   )    ٢(

  .٢٥٥ص.  ه٢٦/١٠/١٤٠٠
  .١٢٧التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية، ص: البقمي، طامي)    ٣(



  -٢٠٤-

  .)١(والتوعوية
يتيح للҶرئيس العҶام للهيئҶة تحديҶد األهҶداف بҶشكل دقيҶق، وتحديҶد الوسҶائل                     .د 

واألساليب التي تتبع عند تنفيذ الواجبات والمهام لتحقيҶق أهҶداف الرئاسҶة             
  .)٢(العامة للهيئة

استقاللية الجهاز تعطي للرئيس العام ووآالئه المساعدين صالحية وضҶع   .      ه
روع ميزانية الرئاسة العامة للهيئة، المبنية علҶى احتياجҶات الرئاسҶة؛            مش

  .)٣(لتنفيذ خططها اإلدارية، والدينية، والتوعوية
إن تخصيص ميزانية خاصة بالرئاسة العامة للهيئة من قبل الدولة، يتҶيح              . و

للҶҶرئيس العҶҶام والمҶҶسؤولين بالرئاسҶҶة العامҶҶة تنفيҶҶذ الҶҶسياسات، والخطҶҶط،  
اطات المتعلقة بأعمال الهيئة بالقدر الذي يلبي احتياجات        والبرامج، والنش 

  .الرئاسة بدون معوقات إدارية
هذه بعض النقҶاط التҶي يتبҶين مҶن خاللهҶا فائҶدة اسҶتقاللية جهҶاز الرئاسҶة                    
العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتҶي تعҶد مҶن أولҶى الوسҶائل         

  . ماية الشباب من الجريمةوأهمها لقيامها بدورها وواجباتها نحو ح
bîãbq@Zñ‡î§aë@ñîàn¾a@paõbÐØÛa@Šbîn‚aZ@ @

تنص المادة السابعة من نظام هيئة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                
  :على

ر،             " المعروف والنهي عن المنك ات األمر ب يتم اختيار رئيس، وأعضاء هيئ
ة، والمشرفين، سام الديني ين، ورؤساء األق شين، والمحقق ساعدين، من والمفت  والم

سيرة                اء ال سمعة، ونق م بحسن ال ... ذوي المؤهالت العلمية المناسبة، والمشهود له
  .)٤("الخ

فҶҶيالحظ مҶҶن خҶҶالل هҶҶذه المҶҶادة أن النظҶҶام يريҶҶد االرتقҶҶاء بأعҶҶضاء الهيئҶҶة؛   
باشتراط المؤهالت العلمية المناسبة، وحسن السمعة والҶسيرة، وال شҶك أن ذلҶك           

  .)٥(اب وآفاءتهم في أداء عملهميرفع من شأن رجال االحتس

                                              
المهام التربوية للرئاسة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي          : مأبو الجدايل، عبد السال   )    ١(

  .١٩٩عن المنكر، ص
  .١٢٧التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية، ص: البقمي، طامي)    ٢(
انظҶҶر الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر، تاريخهҶҶا وأعمالهҶҶا،      )    ٣(

  .دها وما بع١٧٨ص
 بتҶҶҶاريخ ٣٧/انظҶҶҶر نظҶҶҶام هيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف و النهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر الҶҶҶصادر بҶҶҶرقم م      )  ٤(

  .٢٥٧هـ، ص٢٦/١٠/١٤٠٠
  .  ١٢٧التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية، ص: البقمي، طامي)  ٥(



  -٢٠٥-

وتعتمد الرئاسҶة العامҶة فҶي اختيҶار عҶضو الهيئҶة باعتبҶاره المنفҶذ المباشҶر                   
  :لمهام الرئاسة العامة على الشروط التالية

  .الشهادة العلمية - ١
تزآية اثنين من الثقات المعروفين لدى الرئاسة العامة للهيئҶة للمتقҶدم بأنҶه               - ٢

  .رآات في الدعوة إلى اهللاحسن السمعة، نقي السيرة، له مشا
  .)١(اختبار المقابلة الشخصية - ٣

وتجҶҶرى المقابلҶҶة الشخҶҶصية مҶҶن لجنҶҶة مكونҶҶة مҶҶن مҶҶدير إدارة التوعيҶҶة        
والتوجيҶҶه، ومҶҶدير إدارة المتابعҶҶة، ومҶҶدير إدارة القҶҶضايا، ومҶҶدير إدارة شҶҶؤون       
المҶҶوظفين، ويرأسҶҶها مҶҶدير فҶҶرع الرئاسҶҶة بمنطقҶҶة مكҶҶة المكرمҶҶة، ويҶҶتم التقيҶҶيم      

  :ص المتقدمين بناًء على النقاط التاليةلألشخا
سҶҶҶالمة عقيҶҶҶدة الҶҶҶشخص المتقҶҶҶدم، ومعرفتҶҶҶه لمفهҶҶҶوم اإلسҶҶҶالم، والتوحيҶҶҶد،  ) ١

  .والسنة، والبدعة
  .معرفته بالسيرة النبوية ) ٢
  .معرفته بالمعارف العامة، والمعلومات الثقافية ) ٣
  .الشهادة العلمية التي يحملها، وتقديره العام فيها ) ٤
  .افية، ومقدرته على القيام بهامعرفته بالمهارات اإلشر ) ٥
  .الحكمة في التصرف، والقدرة على معالجة المشاآل في الميدان ) ٦
  .)٢(حالته االجتماعية عما إذا آان أعزب أو متزوجًا ) ٧

وتتعاون الرئاسة العامة مع الجامعات السعودية؛ وباألخص جامعة اإلمҶام          
              Ҷة؛ لعقҶد اإلدارة العامҶذلك معهҶالمية، وآҶعود اإلسҶة    محمد بن سҶد دورات توجيهي

لتطҶوير  ) من رؤساء الهيئات، وأعضاء هيئات، وإداريين     (لكافة منسوبي الهيئة    
  .)٣(أدائهم، وزيادة قدراتهم على تنفيذ المهام المناطة بهم

آمҶҶҶا يقҶҶҶوم بعҶҶҶض المҶҶҶسؤولين فҶҶҶي الرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة وفروعهҶҶҶا بزيҶҶҶارات    
أعضاء الهيئة مҶن    توجيهية لمراآز الهيئة إللقاء المحاضرات الهادفة التي تعين         

                                              
بҶالمعروف والنهҶي    المهҶام التربويҶة للرئاسҶة العامҶة لهيئҶة األمҶر             : أبو الجدايل، عبد الҶسالم    )  ١(

  . ٢٠٣عن المنكر، ص
مقابلة مع مدير إدارة القضايا بفҶرع الرئاسҶة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن                     )    ٢(

  . ه١٧/١/١٤٢٥المنكر بمنطقة مكة المكرمة، بتاريخ 
 التطوير اإلداري لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكҶة          : المحسن، عبد اهللا  )   ٣(

  . ٨٠العربية السعودية، ص



  -٢٠٦-

  .)١(أداء عملهم باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه األآمل
وال شҶҶҶك أن الرفҶҶҶع مҶҶҶن مҶҶҶستوى أداء منҶҶҶسوبي وأعҶҶҶضاء هيئҶҶҶات األمҶҶҶر   
بالمعروف والنهي عҶن المنكҶر، والعمҶل علҶى االرتقҶاء الفكҶري والمعرفҶي لҶديهم                  

مي مҶن إنҶشاء الرئاسҶة       في مجال االحتساب والدعوة إلى اهللا، يحقق الهدف السا        
العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر؛ وال سҶيما نحҶو الҶشباب الҶذي         
يحتاج إلى معاملة خاصة مبنية على أسس علمية وتربوية، محاطة بإطҶار دينҶي              

  .دعوي
brÛbq@ZðìäÈ¾aë@ð†b¾a@lbÔÈÛa@âa‡ƒnaZ@ @

            Ҷالمعروف والنهҶر بҶة األمҶة لهيئҶر    من واجبات الرئاسة العامҶن المنكҶي ع :
إرشҶҶҶاد النҶҶҶاس ونҶҶҶصحهم التبҶҶҶاع الواجبҶҶҶات الدينيҶҶҶة، والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶرات         
والمحرمات، وقد يوجد زمرة من العصاة متمردين أو معاندين على حҶدود اهللا ال              

  .يردعهم النصح واإلرشاد
وقد راعى نظام األمر بالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر ذلҶك؛ فنҶصت المҶادة                 

للҶرئيس العҶام لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف أن يҶشكل             : "علҶى الرابعة من الباب األول     
  :من بين أعضاء الهيئة ومن المحققين الشرعيين لجانًا تتولى النظر فيما يلي

التحقيق في القضايا والمخالفҶات المحرمҶة الخاصҶة بالقҶضايا التҶي سҶتحال                 .أ 
  .للمحاآم الشرعية

أخҶҶҶذ : يالقҶҶҶضايا األخالقيҶҶҶة، وقҶҶҶضايا الҶҶҶتهم، وتحديҶҶҶد نҶҶҶوع العقوبҶҶҶة؛ وهҶҶҶ   .ب 
التعهҶҶد، التҶҶوبيخ، التأديҶҶب بالجلҶҶد، وبحҶҶد أعلҶҶى خمҶҶسة عҶҶشر سҶҶوطًا، أو        

  .عقوبة الحبس لمدة أقصاها ثالثة أيام
يتولى المشرفون في المناطق والمسؤولون في المراآز التأديب بما نҶصت             .ج 

بعҶد  موافقҶة األميҶر علҶى الجلҶد والحҶبس، فҶإن رأى                ) ب(عليه فҶي الفقҶرة      
الموافقҶҶة إلجҶҶراء التأديҶҶب مҶҶن قبҶҶل الهيئҶҶة، أمҶҶا إن الموافقҶҶة فتعҶҶاد للهيئҶҶة ب

رأى األميҶҶر إحالتهҶҶا للҶҶشرع فإنهҶҶا تحҶҶال، ومتҶҶى صҶҶدر حكҶҶم القاضҶҶي فيهҶҶا    
  .)٢("أعيدت للهيئة للتنفيذ

اب       ن الب ون م سة واألربع ون والخام ة واألربع ان الرابع صت المادت ا ن آم
  :الرابع في الالئحة التنفيذية لنظام الهيئة على ما يلي

ى                 إذا ر " د عل وبيخ، أو أخذ التعه ة الت أت اللجنة المشار إليها آنفًا توقيع عقوب
                                              

  .٢٥٢الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تاريخها وأعمالها، ص)    ١(
 بتҶҶҶاريخ ٣٧/انظҶҶҶر نظҶҶҶام هيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر الҶҶҶصادرة بҶҶҶرقم م  )    ٢(

  . ٢٥٦هـ، ص٢٦/١٠/١٤٠٠



  -٢٠٧-

  ".المخالف، نفذت ذلك في الحال، وأطلق سراحه فورًا
إذا رأت اللجنҶҶة المҶҶشار إليهҶҶا آنفҶҶًا تأديҶҶب  : "ثҶҶم جҶҶاءت المҶҶادة التҶҶي تليهҶҶا 

المخالف بالجلҶد بحҶد أعلҶى خمҶسة عҶشر سҶوطًا، أو بҶالحبس مҶدة أقҶصاها ثالثҶة             
 إحالҶҶة المعاملҶҶة فҶҶورًا ألميҶҶر البلҶҶدة للموافقҶҶة علҶҶى قرارهҶҶا، وال ينفҶҶذ قҶҶرار     أيҶҶام،

اللجنҶҶة إال بعҶҶد موافقҶҶة أميҶҶر البلҶҶدة عليҶҶه، وال يجҶҶوز تأديҶҶب المخҶҶالف إال بعقوبҶҶة  
  .)١("واحدة من العقوبتين السالف اإلشارة إليها

فيالحظ أن نظҶام الهيئҶة والئحتҶه التنفيذيҶة أعطҶى ألعҶضاء الرئاسҶة العامҶة                  
  :للهيئة صالحية توقيع العقوبات التالية

عقوبҶة أخҶҶذ التعهҶد، وعقوبҶҶة التҶوبيخ، وقҶҶد سҶمح النظҶҶام ألعҶضاء الهيئҶҶة       - ١
  .بتنفيذها في حال القبض على الشخص، وإطالق سراحه فورًا

عقوبҶҶة الجلҶҶد بحҶҶد أعلҶҶى خمҶҶسة عҶҶشر سҶҶوطًا، أو عقوبҶҶة الحҶҶبس لمҶҶدة         - ٢
ئҶة تنفيҶذها بعҶد موافقҶة     أقصاها ثالثة أيام، وقد سҶمح النظҶام ألعҶضاء الهي          

أميҶҶر المنطقҶҶة، واسҶҶتمر العمҶҶل بҶҶذلك عҶҶدة سҶҶنوات، ثҶҶم بعҶҶد ذلҶҶك صҶҶدرت      
تعاميم أخرى تعطي صالحية تنفيҶذ عقوبҶة الجلҶد والحҶبس ألقҶسام الҶشرط                
باشتراك عضو هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تنفيذ عقوبҶة      

حҶضر بالقҶضية     الجلد، وبذلك يقتصر دور الهيئҶة علҶى القҶبض، وتحريҶر م            
من أصل وصورتين، تسلم الصورة األولى مҶع المقبҶوض عليҶه فҶورًا إلҶى                
أقرب قسم شرطة، وتحتفظ الهيئة بالҶصورة الثانيҶة، ويرفҶع األصҶل ألميҶر            
المنطقҶҶة، علҶҶى أن تقتҶҶرح الهيئҶҶة العقوبҶҶة التҶҶي تراهҶҶا، وألميҶҶر المنطقҶҶة       

وف، أو سҶҶҶلطة الموافقҶҶҶة علҶҶҶى العقوبҶҶҶة التҶҶҶي رأتهҶҶҶا هيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعر  
  .)٢(رفضها وإحالة المتهم إلى المحكمة الشرعية

وهذه العقوبات التي أعطيت للهيئـة صҶالحية تحديҶدها أو اقتراحهҶا ألميҶر              
المنطقҶҶة ال تعتبҶҶر عقوبҶҶات ذات أثҶҶر مҶҶادي ومعنҶҶوي آبيҶҶر؛ وإنمҶҶا يقҶҶصد منهҶҶا         
اإلصالح والتهذيب للشباب، وآذلك ينبغي على اآلمرين بالمعروف والناهين عҶن          

نكҶҶر تفهҶҶم حقيقҶҶة هҶҶذه الوسҶҶيلة، ومعرفҶҶة وقҶҶت اسҶҶتخدامها، ووضҶҶع العقوبҶҶة    الم
  .المناسبة لكل قضية على حدة؛ حتى تجني العقوبة ثمرها وهدفها المنشود
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 بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر الҶҶصادرة بҶҶرقم  انظҶҶر الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة لنظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر )    ١(

  . ٢٧٥هـ، ص٢٤/١٢/١٤٠٧ بتاريخ ٢٧٤٠
س فҶҶҶي ٢/ ١٦/٢٠٢صҶҶҶدر بҶҶҶذلك تعمҶҶҶيم صҶҶҶاحب الҶҶҶسمو الملكҶҶҶي وزيҶҶҶر الداخليҶҶҶة رقҶҶҶم       )    ٢(

/ ، المبلغ بتعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكҶة المكرمҶة، رقҶم أم                ه١٦/١/١٤١٤
  . ه٢٢/٢/١٤١٤ش في /ا/ ١٦٩



  -٢٠٨-

تҶҶنص الفقҶҶرة الثالثҶҶة مҶҶن المҶҶادة األولҶҶى بالالئحҶҶة  التنفيذيҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر     
مراقبة األسҶواق العامҶة،     : أن من واجبات الهيئة   "المنكر  بالمعروف والنهي عن    

والطرقҶҶات، والحҶҶدائق، وغيҶҶر ذلҶҶك مҶҶن األمҶҶاآن العامҶҶة، والحيلولҶҶة دون وقҶҶوع     
  . )١("الخ... المنكرات

ولتنفيذ نص هذه الفقرة تعمل الرئاسҶة العامҶة للهيئҶة بفروعهҶا المنتҶشرة               
  :ىعلى تنظيم أعمال المراقبة الميدانية والتي تشتمل عل

مراقبҶҶҶة المҶҶҶدارس، والكليҶҶҶات، والجامعҶҶҶات أثنҶҶҶاء دخҶҶҶول الطالبҶҶҶات إليهҶҶҶا،  - ١
  .وأثناء خروجهم منها

  .مراقبة األسواق التجارية في األوقات العادية، وفي أوقات الصلوات - ٢
  .مراقبة المنتزهات العامة - ٣
القيام بعمل المداهمات باشتراك بعض الجهات األمنية؛ حيث يҶتم التنҶسيق             - ٤

  .)٢(معها لهذا الغرض
ويتم تنظيم أعمال المراقبة وفق جدولة معينة يتم فيهҶا تحديҶد فتҶرات بҶدء      
المهҶҶام وانتهائهҶҶا، وتحديҶҶد األشҶҶخاص الҶҶذين يقومҶҶون بتلҶҶك المهҶҶام، والوسҶҶائل       

  .)٣(المتخذة في تحقيق تلك المهام
والجهود التي تبذل فҶي تنظҶيم أعمҶال المراقبҶة الميدانيҶة يҶرى الباحҶث أنهҶا                   

  :تحقق هدفين
أن تواجد أعضاء الهيئة في األماآن المشار إليها يوقع فҶي نفҶوس      : األول

الضعفاء من الҶشباب الرهبҶة، فҶتجعلهم يبتعҶدون عҶن تلҶك األمҶاآن إن آانҶت لهҶم              
  .أغراض سيئة بها

أن تنظيم األعمال يؤدي إلى البعد عن العشوائية في تنفيذ المهام،           : الثاني
  .ابيةودقة التنفيذ، وضمان الحصول على نتائج إيج
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تقوم الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر وفروعهҶا            
المنتشرة بأنحاء المملكة بالمشارآة في إقامة المخيمات الدعويҶة أثنҶاء المواسҶم             

المرتҶҶادين الҶҶصيفية، وأوقҶҶات اإلجҶҶازات، واألعيҶҶاد، بغҶҶرض توعيҶҶة المتنҶҶزهين و   

                                              
 الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة لنظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر الҶҶصادرة بҶҶرقم       انظҶҶر)  ١(

  .هـ٢٤/١٢/١٤٠٧ بتاريخ ٢٧٤٠
المهام التربوية للرئاسة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي          : أبو الجدايل، عبد السالم   )    ٢(

  .وآذلك مشاهدات الباحث. ٢٠٨عن المنكر، ص
المهام التربويҶة للرئاسҶة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي               : سالمأبو الجدايل، عبدال  )    ٣(

، وانظر في المحلق نموذجين لتنظيم أعمال المراقبҶة الميدانيҶة علҶى             ٢٠٩عن المنكر، ص  
  .٢٨١هـ، ص١٤٢٣أسواق مكة المكرمة لشهر رمضان المبارك لعام 



  -٢٠٩-

 دينيҶҶًا وثقافيҶҶًا، والسҶҶتغالل أوقҶҶات فҶҶراغ  -وخاصҶҶة الҶҶشباب مҶҶنهم-لتلҶҶك األمҶҶاآن، 
الشباب بما يفيدهم وينفعهم، وتҶشمل بҶرامج تلҶك المخيمҶات نҶدوات ومحاضҶرات                
باشҶҶتراك رجҶҶال أمҶҶن لتنبيҶҶه الҶҶشباب وتحҶҶذيرهم مҶҶن خطҶҶر الجҶҶرائم وأضҶҶرارها؛      

رائم الجنسية ودواعيهҶا؛ مҶن      آجرائم تعاطي المخدرات، وشرب المسكرات، والج     
  . )١(معاآسات، واتصاالت هاتفية، وغير ذلك

وتقوم الرئاسة العامة للهيئة بطباعҶة الكتҶب والنҶشرات، ونҶسخ األشҶرطة              
السمعية لعدد من العلماء والمҶشايخ، وتҶستغل تلҶك المناسҶبات واإلجҶازات للقيҶام                

تب والنشرات أو   بتوزيعها بدون مقابل، وتحرص الرئاسة على أن تكون هذه الك         
  .)٢(األشرطة السمعية تعالج األمور المتعلقة بعملها واختصاصاتها

آمҶҶا تҶҶشارك الرئاسҶҶة العامҶҶة للهيئҶҶة وفروعهҶҶا بتوعيҶҶة المҶҶساجين؛ فتقҶҶوم  
–ببعث مناديب لهم إللقҶاء المحاضҶرات فҶي الҶسجون؛ بهҶدف توعيҶة المҶساجين               

ة، ونҶҶصحهم،  بҶҶأمور الҶҶدين، وتҶҶذآيرهم بعҶҶذاب اآلخҶҶر    -والҶҶشباب بҶҶصفة خاصҶҶة  
وإرشҶادهم إلҶى طريҶҶق التوبҶة والعҶودة إلҶҶى طريҶق االسҶتقامة، آمҶҶا يҶتم تҶҶوعيتهم        

  .)٣(بخطر الجرائم وآثارها على شخص المجرم وعلى المجتمع
ومҶҶن المعلҶҶوم أن لهҶҶذه الوسҶҶيلة دورًا فعҶҶاًال فҶҶي توعيҶҶة وتوجيҶҶه الҶҶشباب     

لوقوع في الجريمة؛   دينيًا وثقافيًا، ولها أيضًا دور فعال في وقايتهم ومنعهم من ا          
وال سيما وأنهҶا تҶستغل فҶي أثنҶاء اإلجҶازات وأوقҶات فҶراغ الҶشباب، فتحҶدث أثҶرًا                 
إيجابيًا في نفوسҶهم، وتجعلهҶم يقبلҶون آҶل مҶا يقҶال لهҶم؛ وال سҶيما لҶو فҶتح بҶاب                         
الحҶҶҶوار معهҶҶҶم، فنҶҶҶستطيع بҶҶҶذلك أن نҶҶҶصل إلҶҶҶى مҶҶҶستواهم الفكҶҶҶري، ونقومҶҶҶه،         

سҶҶҶيئة تمҶҶҶس عقيҶҶҶدتهم وأخالقهҶҶҶم  ونҶҶҶصلحه، ونزيҶҶҶل مҶҶҶا بҶҶҶه مҶҶҶن أفكҶҶҶار دخيلҶҶҶة   
  .وسلوآهم
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تسعى الرئاسة العامҶة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر لتنفيҶذ                  
خططهҶҶا وتحقيҶҶق أهҶҶدافها، ولكҶҶي يتҶҶسنى لهҶҶا ذلҶҶك البҶҶد مҶҶن أدوات وآالت تҶҶساعد 

ولذلك أخذت الرئاسة العامة علҶى عاتقهҶا        على تحسين وتطوير أداء العمل فيها؛       
االستفادة من وسائل التقنية الحديثة من خالل ميكنة العمل؛ فعمدت إلى استخدام            

                                              
)١    (       ҶҶҶҶة مكҶҶҶҶة بمنطقҶҶҶҶرع الرئاسҶҶҶҶضايا بفҶҶҶҶدير إدارة القҶҶҶҶع مҶҶҶҶة مҶҶҶҶاريخ  مقابلҶҶҶҶة، بتҶҶҶҶة المكرم

  . ه١٧/١/١٤٢٥
-٢٥٣الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر، تاريخهҶا وأعمالهҶا، ص             )    ٢(

٢٥٥.  
مقابلҶҶҶҶة مҶҶҶҶع مҶҶҶҶدير إدارة القҶҶҶҶضايا بفҶҶҶҶرع الرئاسҶҶҶҶة بمنطقҶҶҶҶة مكҶҶҶҶة المكرمҶҶҶҶة، بتҶҶҶҶاريخ          )    ٣(

  . ه١٧/١/١٤٢٥



  -٢١٠-

الحاسҶҶب اآللҶҶي، والنҶҶسخ اآللҶҶي، والهҶҶاتف النقҶҶال، وأجهҶҶزة الفҶҶاآس التҶҶي تҶҶسهل   
  .)١(عليها الكثير من الجهد والوقت

عضاء الهيئات بҶسيارات    آما أن الرئاسة عمدت إلى توفير وسائل النقل أل        
حديثة لتنفيҶذ مهҶامهم اإلشҶرافية والدعويҶة فҶي أنحҶاء المنҶاطق والمҶدن والقҶرى                   

  .)٢(بيسر وسهولة
هذه بعض الوسائل التي يرى الباحث أنهҶا تҶساعد الرئاسҶة العامҶة للهيئҶة                
علҶҶى إتمҶҶام عملهҶҶا فҶҶي حمايҶҶة الҶҶشباب مҶҶن الجريمҶҶة، وفҶҶي المبحҶҶث الثҶҶاني يҶҶتم      

يҶҶҶان دور الهيئҶҶҶة فҶҶҶي حمايҶҶҶة الҶҶҶشباب الҶҶҶسعودي مҶҶҶن   عҶҶҶرض بعҶҶҶض القҶҶҶضايا لب
  .الجريمة

                                              
  .٢٦٩هي عن المنكر، تاريخها وأعمالها، صالرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والن)    ١(
  .من مشاهدات الباحث)    ٢(



  -٢١١-

  المبحــــث الثاني
  الدراسة التطبيقية

  
من خالل دراسة الباحث لنظام هيئة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر،                
والئحتҶه التنفيذيҶҶة، والتعҶҶاميم التҶҶي ألحقҶҶت بهمҶا مҶҶن المقҶҶام الҶҶسامي، ومҶҶن مقҶҶام   

تҶҶم عرضҶҶه فҶҶي المبحҶҶث األول لهҶҶذا الفҶҶصل عҶҶن وزارة الداخليҶҶة، وبنҶҶاًء علҶҶى مҶҶا 
دور ووسائل الرئاسة العامة للهيئة لحماية الشباب من الجريمة، اتҶضح للباحҶث             
أن صالحيات هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ من خالل دورياتهم         
وجҶҶوالتهم بالميҶҶدان، وأيҶҶضًا تلقҶҶي البالغҶҶات واإلخباريҶҶات، وتعقҶҶب المتهمҶҶين،        

  :عليهم، وإعداد محضر بذلك، وتنتهي باتخاذ أحد اإلجراءات التاليةوالقبض 
تقديم النصح، وأخذ التعهد أو التوبيخ للشخص المقبҶوض عليҶه، وإطҶالق              - ١

  .سراحه فورًا
مقترحين عقوبҶة  ) أمير منطقة مكة المكرمة(إحالة القضية إلى ولي األمر   - ٢

  ҶҶام، وألميҶҶة أيҶҶدة ثالثҶҶسجن لمҶҶدة، أو الҶҶشرة جلҶҶس عҶҶد خمҶҶة الجلҶҶر المنطق
سلطة الموافقة أو الҶرفض علҶى اقتҶراح الهيئҶة، وإحالҶة القҶضية للҶشرطة                 
السҶҶتكمال التحقيقҶҶات، واتخҶҶاذ بҶҶاقي اإلجҶҶراءات النظاميҶҶة بحҶҶق المقبҶҶوض  

  .عليه
إحالҶҶة القҶҶضية إلҶҶى جهҶҶة اختҶҶصاصها؛ مҶҶن أقҶҶسام الҶҶشرطة، أو مكافحҶҶة         - ٣

لمҶҶҶتهم المخҶҶҶدرات السҶҶҶتكمال التحقيقҶҶҶات، وجمҶҶҶع أدلҶҶҶة االتهҶҶҶام، وتقҶҶҶديم ا   
  .للمحكمة الشرعية

وبفҶҶضل مҶҶن اهللا بҶҶذلت جهҶҶدي فҶҶي تحҶҶصيل عҶҶدد مҶҶن القҶҶضايا تҶҶشمل جميҶҶع   
اإلجراءات التҶي تتخҶذ مҶن هيئҶات األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر بمنطقҶة                     

  :مكة المكرمة لحماية الشباب من الجريمة، ومنهجي في عرض القضايا هو
 الҶضبط المتخҶذة     وضع عنوان لكل قضية على حدة حسبما يҶرد بمحاضҶر           ) ١

  .من قبل هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  .ذآر وقائع القضية حسبما ورد بمحاضر الضبط أيضًا ) ٢
  .ذآر الحكم الصادر بحق المقبوض عليه إن وجد ) ٣
  .تحليل مضمون آل قضية على حدة ) ٤

  :وقد قسم الباحث هذا المبحث إلى ثالثة مطالب
  .ى جهة االختصاصالقضايا التي تحال إل: المطلب األول
  ).أمير منطقة مكة المكرمة(القضايا التي ترفع لولي األمر : المطلب الثاني



  -٢١٢-

  .القضايا التي تنتهى بالنصح، وأخذ التعهد أو التوبيخ: المطلب الثالث
  :وفيما يلي يعرض الباحث هذه المطالب على النحو التالي



  -٢١٣-
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بعҶҶد أن جҶҶاء نظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر والئحتҶҶه         
التنفيذية ببيان اختصاص الهيئة وصالحياتها باتخاذ آافة اإلجراءات في القضايا          
التي تتعلق باختصاص الهيئة؛ مҶن ضҶبط، وقҶبض، وتفتҶيش، وتحقيҶق، وفҶرض                

طي، وغيҶر ذلҶك     العقوبات التأديبية الفورية، والحجز المؤقҶت، والتوقيҶف االحتيҶا         
 بتҶҶҶاريخ ٢٠٠٨/ ب/مҶҶҶن إجҶҶҶراءات، ثҶҶҶم صҶҶҶدر بعҶҶҶد ذلҶҶҶك األمҶҶҶر الҶҶҶسامي رقҶҶҶم ع  

، المتضمن إحالة بعض صالحيات الهيئة إلى جهات أمنية أخҶرى،             ه٦/٢/١٤٠٨
فالقضايا الكبيرة؛ آقضايا المسكرات، أو المخدرات، أو االجتماع على مفҶسدة أو            

     ҶҶبض علҶҶرد القҶҶا بمجҶҶة فيهҶҶي دور الهيئҶҶا، ينتهҶҶخاص  غيرهҶҶشخص أو األشҶҶى ال
المتهمين، ومن ثم تقوم بتسليمهم للجهات األمنية المختصة،والتي تتҶولى مهمҶة            
حجҶҶҶز المقبҶҶҶوض علҶҶҶيهم، والتحقيҶҶҶق معهҶҶҶم، وإيقҶҶҶافهم، أو إطҶҶҶالق سҶҶҶراحهم، أو 

  .إحالتهم إلى المحكمة الشرعية
وفيمҶҶا يلҶҶي يبҶҶين الباحҶҶث التطبيҶҶق علҶҶى بعҶҶض القҶҶضايا التҶҶي تҶҶم الҶҶضبط           

   Ҷا               والقبض فيها مҶم إحالتهҶر، وتҶن المنكҶي عҶالمعروف والنهҶر بҶة األمҶل هيئҶن قب
  :إلى جهة االختصاص على النحو التالي
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 أثنҶҶاء قيҶҶام أعҶҶضاء هيئҶҶة األمҶҶر    ه١٦/٩/١٤٢٤فҶҶي يҶҶوم االثنҶҶين الموافҶҶق  
، )بمحافظҶة جҶدة   (روف والنهي عن المنكر بدوريتهم المعتادة بحي البوادي         بالمع

لوحظ سيارة مرسيدس خلҶف مرآҶز أسҶوان تقҶف فҶي مكҶان مظلҶم ومنҶزوي عҶن                   
النҶاس، وفҶҶي وضҶҶع مريҶҶب، وبهҶҶا شҶابان يجلҶҶسان فҶҶي المقاعҶҶد األماميҶҶة، وثҶҶالث   

        Ҷصدر عҶسفور، ويҶرج والҶة التبҶي غايҶن فҶنهم فتيات يجلسن بالمقعدة الخلفية وه
حرآҶҶات مخلҶҶة بҶҶاآلداب، فҶҶتم التوجҶҶه إلҶҶيهم للتأآҶҶد مҶҶن وضҶҶعهم، وعنҶҶد مالحظҶҶة     
الҶҶسائق ألعҶҶضاء الهيئҶҶة الذ بҶҶالفرار، فتҶҶرك وشҶҶأنه، وتҶҶم القҶҶبض علҶҶى الҶҶشاب        

عامҶًا سҶعودي الجنҶسية، وتҶم القҶبض علҶى            ٢٥ش  /اآلخر، واتҶضح أنҶه يҶدعى ي       
 شҶرعية  س، واتضح عدم وجود أي صҶلة      /أ و ح  /ع و ع  /الفتيات؛ وهن آل من ر    

أو محرمية بينهم، ويشتبه أن الجميع متعاطون للحҶشيش المخҶدر، ويتҶضح ذلҶك         
س هҶي  /ش، وآالمه الغير موزون، وتبين لهҶم أن المҶرأة ح  /من مشية الشاب ي   

أ، مما يҶدل علҶى شҶبهة قيҶام المҶذآورة بҶالقوادة              /ع و ع  /التي أحضرت الفتاتين ر   
نҶҶسائية بҶҶداخلها حبҶҶة   علҶҶى المҶҶذآورات، وبتفتҶҶيش الҶҶسيارة عثҶҶر علҶҶى محفظҶҶة      



  -٢١٤-

ونصف من حبوب الكبتҶاجون المخҶدر، آمҶا وجҶد بҶشنطة الҶسيارة حقيبҶة وآҶيس                   
آخҶҶر بهمҶҶا مالبҶҶس خاصҶҶة وأدوات للتجميҶҶل، ممҶҶا يҶҶدل علҶҶى سҶҶوء مҶҶسلكهم، وقҶҶد 

  .سلموا جميعًا إلدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة
م عامҶҶҶًا مҶҶҶن قبҶҶҶل إدارة مكافحҶҶҶة   ٢٥ش / تҶҶҶم التحقيҶҶҶق مҶҶҶع الҶҶҶشاب ي  :الحك

لمخدرات وقسم الشرطة، وأدين بتعاطي الحبҶوب المخҶدرة، آمҶا أديҶن بҶاالختالء          ا
المحرم شرعًا داخل السيارة، وأحيل للمحكمة الشرعية للنظر في قضيته بالوجه           

  .الشرعي، أما الشخص الهارب ففصلت له أوراق للبحث عنه
  : يتضح من خالل محضر الضبط ووقائع القضية ما يلي:تحليل المضمون

عҶҶضاء الهيئҶҶة يقومҶҶون بدوريҶҶة يوميҶҶة يҶҶأمرون فيهҶҶا بҶҶالمعروف       أن أ - ١
  .وينهون عن المنكر

أن مالحظҶҶҶة أعҶҶҶضاء الهيئҶҶҶة للҶҶҶسيارة وهҶҶҶي بمكҶҶҶان منҶҶҶزوي ومظلҶҶҶم،     - ٢
واالتجاه نحوها، يدل على فطنҶتهم، وبҶصيرتهم، وحرصҶهم علҶى القيҶام              

  .بواجبهم على أآمل وجه
 الفتيҶات   أن حضور أعضاء الهيئة، والقبض على الشاب ومن معҶه مҶن            - ٣

في الوقت المناسب، منعهم مҶن التمҶادي فҶي جҶريمتهم، والوصҶول إلҶى                
 آفҶҶيًال بҶҶردعهم ومҶҶنعهم فҶҶي -بҶҶإذن اهللا-غҶҶايتهم الҶҶسيئة، آمҶҶا أنҶҶه يكҶҶون 

  .المستقبل من العودة لمثل ما بدر منهم
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تواصلة الواردة إلҶى اللجنҶة األمنيҶة        بناًء على آثرة اإلخباريات المكثفة والم     
المҶҶҶشترآة عҶҶҶن آثҶҶҶرة انتҶҶҶشار ظҶҶҶاهرة القҶҶҶوادين والقҶҶҶوادات، والҶҶҶذين يقومҶҶҶون     

، والمҶҶستخدم عبҶҶر بطاقҶҶة )الجҶҶوال(باصҶҶطياد الزبҶҶائن عҶҶن طريҶҶق الهҶҶاتف النقҶҶال 
، وهي  )رقم الهاتف (، وبعد التحريات عن القوادة والتي على هاتف جوال          )سوا(

، فقҶҶҶҶد تҶҶҶҶم التنҶҶҶҶسيق معهҶҶҶҶا يҶҶҶҶوم االثنҶҶҶҶين الموافҶҶҶҶق       مҶҶҶҶن الجنҶҶҶҶسية األفريقيҶҶҶҶة  
، الҶҶساعة الحاديҶҶة عҶҶشرة لҶҶيًال بتجهيҶҶز امҶҶرأتين لعҶҶدد اثنҶҶان مҶҶن    ه٧/١٠/١٤٢٤

الزبائن إلحياء سҶهرة ليليҶة ماجنҶة، وأن يҶدفع مبلҶغ وقҶدره ألҶف وسҶتمائة ريҶال                      
لعدد شخصين، وبعد أن حدد الوقت والساعة من قبل الفرقة والقوادة، تҶم تҶرقيم               

غ المطلوب وسلم ألفراد الفرقة الذين قاما بدور الزبائن، واستمرت المتابعة           المبل
السرية من قبل بҶاقي الفرقҶة إلҶى أن شҶوهد حҶضور القҶوادة ومعهҶا المҶرأة التҶي                      
سوف تقوم بإحياء سهرة ليلية ماجنة، وبعد أن وقعن في الخطة المعدة لهن من          

 يҶدور ويحҶصل، تҶم القҶبض         قبل الفرقة المتواجҶدة حҶول الموقҶع، والمҶشاهدة لمҶا           



  -٢١٥-

ع، وقد وجد المبلغ المرقم فҶي يҶدها         /على القوادة المخبر عنها؛ وهي المرأة ص      
، آما وجد في حقيبتها جوال من نوع نوآيا، ووجد في حقيبتها عدد اثنان عازل               
طبҶҶي، والҶҶذي يҶҶستخدم ويوضҶҶع علҶҶى العҶҶضو التناسҶҶلي للرجҶҶل عنҶҶد الجمҶҶاع لҶҶم      

ة سحر وشعوذة ودجل، ووجد معهҶا فҶي داخҶل           يستخدما بعد، آما وجد معها ورق     
آيس نايلون حجҶم صҶغير مالبҶس الҶسهرة الخاصҶة بهҶا، والتҶي عبҶارة عҶن رول               
وسҶҶروال داخلҶҶي مخلҶҶة بҶҶاآلداب، والمҶҶرأة الثانيҶҶة التҶҶي أحҶҶضرتها القҶҶوادة تҶҶدعى    

ع، وقد وجد بحقيبتها جوال من نوع نوآيҶا، ومبلҶغ مҶائتين وعҶشرة ريҶاالت،                /ف
ع تقҶوم بإحيҶاء الҶسهرات، وآҶذلك القҶوادة علҶى            / المҶرأة ص   وعليه فقد تبين بҶأن    

النساء، وأنها تمارس أعمال الدعارة مع عدد من الرجال فҶي مواقҶع عҶدة ، آمҶا                  
ع بأنها تقوم بإحياء السهرات الماجنة مҶع الرجҶال األجانҶب فҶي              /ذآرت المرأة ف  

هم مҶن  مواقع مختلفة، آما وردت عدة اتصاالت هاتفية على جوال القوادة وأآثҶر         
الҶҶشباب الҶҶسعودي، والҶҶذين يطلبҶҶون سҶҶهرات وأخҶҶذ المواعيҶҶد، ووجҶҶد أيҶҶضًا فҶҶي     

، )البيҶت فاضҶي   : (ع رسҶائل مواعيҶد؛ منهҶا      /الرسائل المستقبلة لهاتف جҶوال ص     
، آمҶا تҶم توجيҶه المقبҶوض         )نورة في خمҶسمائة إذا موافقҶة أدينҶي رنҶة بҶسرعة            (

 ومخҶҶالف للتعليمҶҶات عليهمҶҶا، وتخويفهمҶҶا بҶҶاهللا، وأن مҶҶا أقҶҶدما عليҶҶه فعҶҶل محҶҶرم  
وأنظمҶҶة هҶҶذه الҶҶبالد، فقبلҶҶت المرأتҶҶان هҶҶذا التوجيҶҶه، ونҶҶدما علҶҶى مҶҶا قامҶҶا بҶҶه،          

  .وسلمت القضية والمضبوطات إلى مرآز الشرطة
م  أدينҶҶت المرأتҶҶان المҶҶذآورتان بأعمҶҶال الفҶҶساد، واالتفҶҶاق علҶҶى إحيҶҶاء    :الحك

أة سҶҶهرات ليليҶҶة ماجنҶҶة، وصҶҶدر بحقهمҶҶا القҶҶرار الҶҶشرعي القاضҶҶي بҶҶسجن المҶҶر    
ع لمدة سنتين من تاريخ اإليقاف، وتجلد سҶتين جلҶدة مكҶررة عҶشرين مҶرة،        /ص

ع لمҶدة سҶنة ونҶصف       /بين المرة واألخرى عشرة أيام، وسҶجن المҶرأة الثانيҶة ف           
وهمҶا  -من تاريخ اإليقاف، مع الحكم بمصادرة جهازي الجҶوال المҶضبوط معهمҶا        

ئتҶҶان وعҶҶشرة ع وقҶҶدره ما/ ومҶҶصادرة المبلҶҶغ المҶҶضبوط مҶҶع ف -مҶҶن نҶҶوع نوآيҶҶا 
  .رياالت

  : يالحظ من محضر الضبط ووقائع القضية ما يلي:تحليل المضمون
وهҶҶذه . )١( توجҶد لجنҶҶة أمنيҶҶة مҶشترآة للقҶҶضاء علҶҶى جҶرائم الҶҶدعارة والقҶҶوادة   -١

  : اللجنة مكونة من
  . قسم األعراض-البحث الجنائي–مندوب من الشرطة   - أ 
  .مندوب قيادة دوريات جوازات محافظة جدة  -ب 
 هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر بمحافظҶҶة  منҶҶدوبين مҶҶن  - ج 

                                              
س بتҶҶҶҶҶاريخ ٤١١٥١/٢صҶҶҶҶҶدر بهҶҶҶҶҶا أمҶҶҶҶҶر صҶҶҶҶҶاحب الҶҶҶҶҶسمو الملكҶҶҶҶҶي محҶҶҶҶҶافظ جҶҶҶҶҶدة رقҶҶҶҶҶم    ) ١(

  . ه٢٥/١٢/١٤٢١



  -٢١٦-

  .جدة
  .مندوب من إدارة المخدرات بمحافظة جدة  - د 

 قيام هذه اللجنة باشتراك مندوبي هيئة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر             -٢
بالبحث والتحҶري عҶن القҶوادين والقҶوادات للقҶضاء علҶى الجҶرائم الجنҶسية                 

  .واألخالقية
ع؛ /المتعҶاونين مҶن الҶشباب للقҶبض علҶى القҶوادة ص             تم التنҶسيق مҶع بعҶض         -٣

  .من حيث تأمين المبلغ المتفق عليه، وترقيمه، وتحديد موقع اللقاء
  تҶҶم القҶҶبض علҶҶى المҶҶرأة القҶҶوادة، ورفيقتهҶҶا، ومҶҶا معهمҶҶا مҶҶن مҶҶضبوطات،        -٤

  .متلبسين بجريمتهما، وقد اعترفتا بقيامهما بأعمال الدعارة والفساد
نҶصح المҶҶرأتين وإفهامهمҶا أن هҶذا الفعҶل محҶرم شҶҶرعًا،       قҶام أعҶضاء الهيئҶة ب   -٥

  .ومخالف ألنظمة هذه البالد
وردت عدة اتصاالت على هҶاتف جҶوال القҶوادة    :  تضمن محضر الضبط القول -٦

  ".أآثرهم من الشباب السعودي
فالقبض على النҶساء الالتҶي يقمҶن بأعمҶال القҶوادة والفҶساد يحمҶي الҶشباب                 

 الجҶҶرائم الجنҶҶسية ومҶҶا يتعلҶҶق بهҶҶا؛ مҶҶن شҶҶرب  الҶҶسعودي مҶҶن الوقҶҶوع فҶҶي شҶҶباك 
  .المسكرات، وتناول المخدرات، وغير ذلك
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بناًء على ما توفر لدى أعضاء هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                  
لطنҶدباوي  من إخباريҶات ومعلومҶات عҶن وجҶود أشҶخاص عҶزاب يҶسكنون بحҶي ا               

 يجتمعҶون علҶى مفҶسدة وتعҶاطي المҶسكر،           -بمكҶة المكرمҶة   –أمام قҶصر الحنҶاوي      
وتҶҶرويج المخҶҶدرات، ويحҶҶضرون النҶҶساء األجانҶҶب ألغҶҶراض سҶҶيئة، فعليҶҶه جҶҶرى   
البحҶҶث والتحҶҶري؛ حيҶҶث شҶҶوهد العديҶҶد مҶҶن األشҶҶخاص يرتҶҶادون المنҶҶزل المخبҶҶر    

للموقҶع فҶي مҶساء      عنه، وثبت لديهم صحة اإلخباريҶة والمعلومҶات، فҶتم االنتقҶال             
، والҶҶدخول للمنҶҶزل بعҶҶد أخҶҶذ اإلذن   ه٢٣/١١/١٤٢٤-٢٢يҶҶوم األربعҶҶاء الموافҶҶق  

م، وهو عبارة عҶن منҶزل شҶعبي يتكҶون مҶن ثالثҶة غҶرف،         /من صاحبه المدعو ز   
وشҶҶوهد فҶҶي إحҶҶدى الغҶҶرف خمҶҶسة أشҶҶخاص، اثنҶҶان مҶҶنهم مقيمҶҶان، وثالثҶҶة مҶҶنهم 

عامҶًا،  ٢٥د  /المҶدعو ح  عامًا، و ٢٨ش  /سعوديو الجنسية؛ وهم آل من المدعو ج      
عامҶًا، وآҶان المҶدعو      ٢٤ح  /عامًا، وقد وجҶدت معهҶم الفتҶاة ف        ٣٨غ  /والمدعو ع 

غ في حالҶة سҶكر، وقҶد وجҶدت المҶضبوطات علҶى تҶرمس مҶاء صҶغير يحتҶوي                      /ع



  -٢١٧-

علҶҶى العҶҶرق المҶҶسكر، وعҶҶدد سҶҶتة وسҶҶبعون شҶҶريط فيҶҶديو، وعҶҶدد سҶҶتة وسҶҶتون    
  ҶҶҶان علҶҶҶان يحتويҶҶҶدد اثنҶҶا عҶҶҶد منهҶҶҶي دي، وجҶҶҶوتر سҶҶҶك آمبيҶҶسية دسҶҶҶادة جنҶҶҶى م

غ المҶذآور،  /، وعدد اثنҶان مҶادة خليعҶة، وقҶد جҶرى استҶشمام المҶدعو ع          )سكس(
فوجҶҶҶҶدت رائحҶҶҶҶة المҶҶҶҶسكر تنبعҶҶҶҶث مҶҶҶҶن فيҶҶҶҶه، وعليҶҶҶҶه جҶҶҶҶرى إحالҶҶҶҶة األشҶҶҶҶخاص 

  .والمضبوطات إلى شرطة العاصمة المقدسة
م  تҶҶم اسҶҶتكمال التحقيقҶҶات مҶҶن قبҶҶل شҶҶرطة العاصҶҶمة المقدسҶҶة، وأديҶҶن   :الحك

جتمҶاع علҶى المفҶسدة، واالخҶتالء المحҶرم شҶرعًا بالفتҶاة،        الشباب المذآورون باال 
  .وشرب األخير للمسكر، وتم إحالة القضية للمحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي

  : من خالل محضر الضبط ووقائع القضية يالحظ ما يلي:تحليل المضمون
تلقҶҶي أعҶҶضاء هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر لإلخباريҶҶات        - ١

  .والتعامل معها بكل جدية واهتماموالمعلومات، 
إن أعضاء الهيئة وفقوا بҶإجراءات البحҶث والتحҶري والتثبҶت مҶن صҶحة          - ٢

اإلخباريҶҶҶة، وآҶҶҶذلك وفقҶҶҶوا باسҶҶҶتئذان صҶҶҶاحب المنҶҶҶزل، واختيҶҶҶار الوقҶҶҶت   
  .المناسب قبل القيام بالمداهمة

إن أعضاء الهيئة قاموا بحصر المضبوطات الموجودة فҶي الموقҶع، وتҶم              - ٣
  .حضر في وقته وحينهإثباتها في الم

  .غ إلثبات شربه للمسكر/تم عمل محضر استشمام للمدعو ع - ٤
إن دخҶҶول أعҶҶضاء الهيئҶҶة علҶҶى الҶҶشباب، والقҶҶبض علҶҶيهم ومعهҶҶم الفتҶҶاة،  - ٥

آانت مانعة لهم من التمادي في جرائمهم؛ من شҶرب المҶسكر واالخҶتالء              
  .بالفتاة، والذي آان ربما ينتهي بجريمة الزنا



  -٢١٨-
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عندما يتم القبض على الشخص من قبل هيئة األمر بالمعروف والنهي عن            
المنكҶҶر، وتكҶҶون جريمتҶҶه مҶҶن الجҶҶرائم الҶҶصغيرة والتҶҶي ال تҶҶصل إلҶҶى حҶҶد الجҶҶرائم   

، تقҶҶوم الهيئҶҶة بتحريҶҶر محҶҶضر بالواقعҶҶة مҶҶن أصҶҶل وصҶҶورتين، تҶҶسلم     )١(الكبيҶҶرة
ولҶҶҶى مҶҶҶع المقبҶҶҶوض عليҶҶҶه فҶҶҶورًا إلҶҶҶى أقҶҶҶرب قҶҶҶسم شҶҶҶرطة،وتحتفظ   الҶҶҶصورة األ

بالصورة الثانية، وترفع األصل ألمير المنطقة مقترحҶة العقوبҶة التҶي تراهҶا؛ إمҶا                
الجلҶҶد خمҶҶس عҶҶشرة جلҶҶدة، أو بالҶҶسجن لمҶҶدة ال تزيҶҶد عҶҶن ثالثҶҶة أيҶҶام، وألميҶҶر         

 أو المنطقҶҶة سҶҶلطة الموافقҶҶة علҶҶى العقوبҶҶة المقترحҶҶة، أو إضҶҶافة عقوبҶҶة أخҶҶرى، 
  .)٢(اإلحالة للمحكمة الشرعية
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:  وردت للمرآز إخباريҶة مفادهҶا        ه٢٠/١٠/١٤٢٣في يوم الثالثاء الموافق     
) آҶҶودو(، والҶҶذي يجҶҶاور محҶҶالت   )آافيҶҶه إآҶҶسبرس (وجҶҶود شҶҶاب وفتҶҶاة بҶҶداخل    

الضحك بصوت مرتفع، ورفҶضا   ، يتبادالن   )بمحافظة الطائف (بشارع شهار العام    
الخروج مҶن داخҶل المحҶل إلغالقҶه ألداء صҶالة الظهҶر، فҶتم االنتقҶال إلҶى الموقҶع                      
والدخول إلى المحل، وعند ذلك الحظҶوا تبҶادل الحҶديث والҶضحك بينهمҶا، وطلҶب                 
منهما الخروج من المحل ألداء صالة الظهر، وإذا بالشاب يبادرهم بطلҶب الҶستر              

معҶҶه، وهҶي ال تمҶت لҶه بҶҶصلة قرابҶة شҶرعية، وأنҶه قҶҶام       عليҶه وعلҶى الفتҶاة التҶي     
بإرآابها من الجامعة، ووجد بحوزة الشاب صورة الفتاة وهي شبه عاريҶة، عنҶد              

  .س، وتم الستر على الفتاة/ذلك تم القبض عليه، واتضح أنه يدعى ث
 تم الرفع ألمير منطقة مكة المكرمة بإدانة الҶشاب المҶذآور بҶاالختالء              :الحكم

عًا بالفتاة، واالقتراح بتعزيره بجلده خمس عشرة جلدة، وقد صҶدرت           المحرم شر 
  .موافقة أمير المنطقة على اقتراح الهيئة على أن يكون الجلد في مكان عام

  : من خالل وقائع القضية ومحضر الضبط تبين ما يلي:تحليل المضمون

                                              
، بتҶҶاريخ ١٢٤٥الجҶҶرائم الكبيҶҶرة حҶҶددت بقҶҶرار صҶҶاحب الҶҶسمو الملكҶҶي وزيҶҶر الداخليҶҶة رقҶҶم )   ١(

  . ه٢٣/٧/١٤٢٣
س بتҶҶҶاريخ ١٦/٢٠٢/٢م صҶҶҶاحب الҶҶҶسمو الملكҶҶҶي وزيҶҶҶر الداخليҶҶҶة رقҶҶҶم  صҶҶҶدر بҶҶҶذلك تعمҶҶҶي)   ٢(

، والمبلҶҶغ بتعمҶҶيم صҶҶاحب الҶҶسمو الملكҶҶي أميҶҶر منطقҶҶة مكҶҶة المكرمҶҶة، رقҶҶم    ه١٦/١/١٤١٤
  . ه٢٣/٢/١٤١٤ش بتاريخ /١٦٩/١/أم



  -٢١٩-

تلقي أعҶضاء الهيئҶة إخباريҶة وجҶود شҶاب بҶداخل محҶل ومعҶه فتҶاة، وقҶد               - ١
 معها أعضاء الهيئة بكل جدية واهتمҶام، وتҶم االنتقҶال إلҶى الموقҶع                تعامل

  .فور تلقي البالغ
تصرف أعضاء الهيئة بكل حكمة ورفق ولين وطلبوا من الشاب والفتҶاة             - ٢

الخҶҶروج مҶҶن المحҶҶل ألداء صҶҶالة الظهҶҶر، فبҶҶادر الҶҶشاب مҶҶن تلقҶҶاء نفҶҶسه   
  .بطلب الستر عليه وعلى الفتاة

 على صورة الفتاة شبه عارية، وبҶذلك        عثر أعضاء الهيئة بحوزة الشاب     - ٣
: منعت الهيئة بفضل اهللا عدة جرائم قد تحدث نتيجة تلҶك الҶصورة؛ منهҶا              

استدراج الفتاة بعد ذلك مҶرات عديҶدة، وتهديҶدها بالتҶشهير بهҶا، وإخبҶار                
عائلتها بذلك، أو عرضها على شاشات اإلنترنت، وغير ذلك من الجҶرائم    

  .الشابالتي يفتح الشيطان طريقها لذلك 
إن اقتҶҶراح الهيئҶҶة بتعزيҶҶر الҶҶشاب بجلҶҶده خمҶҶس عҶҶشرة جلҶҶدة، وموافقҶҶة      - ٤

صاحب السمو الملكي أمير المنطقة على ذلك علҶى أن يكҶون إنفҶاذ الجلҶد                
في مكان عام، يعد تعزيرًا مناسبًا لما أقدم عليه الشاب، وله تҶأثير مҶادي               

  .ومعنوي لتهذيبه وإصالحه، وحتى ال يعود لمثل ذلك مستقبًال
ى الباحҶҶث أنҶҶه مҶҶن األفҶҶضل أن يҶҶتم نҶҶصح الҶҶشاب، وتҶҶذآيره باآليҶҶات      يҶҶر - ٥

القرآنيҶҶة، واألحاديҶҶث النبويҶҶة التҶҶي تبҶҶين أن مҶҶا أقҶҶدم عليҶҶه مҶҶن فعҶҶل يعҶҶد   
محرمҶҶًا شҶҶرعًا، وآيҶҶف لҶҶو آҶҶان ذلҶҶك الفعҶҶل علҶҶى محارمҶҶه آمҶҶا فعҶҶل النبҶҶي 
صلى اهللا عليه وسلم، فالعقوبة المادية والمعنويҶة ال تكفҶي؛ بҶل البҶد مҶن                 

  .حة باإلفهام واإلقناعالمناص



  -٢٢٠-
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 وبنҶҶاًء علҶҶى الҶҶشكاوى  ه٢٢/٣/١٤٢٤-٢١إنҶҶه فҶҶي يҶҶوم الخمҶҶيس الموافҶҶق 
واإلخباريات عن آثرة المعاآسات وأذيҶة النҶساء؛ وخاصҶة الالتҶي يقمҶن بالمҶشي                

عابҶث بحرمҶات    بجوار مكتبة الملҶك فهҶد بمحافظҶة جҶدة مҶن قبҶل بعҶض الҶشباب ال                  
المسلمين، والمتهاون بأعراضهم، فتم انتقҶال أعҶضاء الهيئҶة إلҶى تلҶك المنطقҶة،                
وأثناء دوريتهم شҶاهدوا سҶيارة مҶن نҶوع نوآيҶا بهҶا شҶابان آانҶت تمҶشي بجҶوار                      
الҶҶسور، وقҶҶام سҶҶائق الҶҶسيارة بتخفيҶҶف سҶҶرعته بمحҶҶاذاة النҶҶساء، وقҶҶام الҶҶشابان     

 ٢٣م /المҶҶدعو ح: همҶҶا؛ وهمҶҶا بمعاآҶҶستهن وأذيҶҶتهن، عنҶҶد ذلҶҶك تҶҶم القҶҶبض علي    
 عامҶҶًا، سҶҶعوديا الجنҶҶسية، وقҶҶد وجҶҶد بحوزتهمҶҶا جهҶҶازا  ٢٢ز /عامҶҶًا، والمҶҶدعو ع

جҶҶوال، وأثنҶҶاء عمليҶҶة القҶҶبض شҶҶاهدوا سҶҶيارة مҶҶن نҶҶوع آҶҶابريس تقҶҶف بجҶҶوار        
مجموعة من النساء، وقام صاحبها بمعاآستهن، ومحاولة التحدث معهҶن؛ حيҶث            

ع /ه والقҶبض عليҶه، واتҶضح أنҶه يҶدعى م           توقف بجوارهن تمامًا، وتم التوجه إلي     
  . عامًا، سعودي الجنسية، وتم تسليمهم للشرطة تمهيدًا للرفع ألمير المنطقة٢٨

 تم الرفع ألمير منطقة مكة المكرمة عن الҶشباب المҶذآورين مҶن قبҶل                :الحكم
هيئة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر بإدانҶة المҶذآورين بمعاآҶسة النҶساء،                   

يҶҶرهم بجلҶҶد آҶҶل واحҶҶد مҶҶنهم خمҶҶس عҶҶشرة جلҶҶدة، وإيقҶҶافهم ثالثҶҶة  ومقتҶҶرحين تعز
  .أيام

وقد صدرت موافقة أميҶر المنطقҶة علҶى عقوبҶة الجلҶد بخمҶس عҶشرة جلҶدة                   
  .فقط دون التوقيف على أن يكون الجلد في مكان عام

 يالحظ مҶن محҶضر الҶضبط ومҶن وقҶائع القҶضية والحكҶم مҶا                  :تحليل المضمون 
  :يلي
والنهҶҶҶҶي عҶҶҶҶن المنكҶҶҶҶر تتلقҶҶҶҶى اإلخباريҶҶҶҶات  إن هيئҶҶҶҶة األمҶҶҶҶر بҶҶҶҶالمعروف  - ١

والҶҶشكاوى، وتҶҶضعها فҶҶي نҶҶصب أعينهҶҶا وجҶҶل اهتمامهҶҶا، فتҶҶنظم دوريҶҶات 
  .على مدار األيام على المناطق التي تكثر فيها الشكاوى واإلخباريات

إن قيҶҶام أعҶҶضاء الهيئҶҶة بҶҶالقبض علҶҶى الҶҶشباب قبҶҶل اسҶҶتجابة الفتيҶҶات،         - ٢
  .منعهم من االستمرار في جريمتهم

 العقوبҶҶة مҶҶن قبҶҶل هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر  إن اقتҶҶراح - ٣
بالجلҶҶد والحҶҶبس، مخҶҶالف لҶҶنص المҶҶادة الخامҶҶسة واألربعҶҶين مҶҶن الالئحҶҶة  
التنفيذية لنظام هيئة األمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر، والتҶي تҶنص                

إذا رأت اللجنة المشار إليها آنفًا تأديҶب المخҶالف بالجلҶد بحҶد              : "على أنه 



  -٢٢١-

 عشر سҶوطًا، أو بҶالحبس مҶدة أقҶصاها ثالثҶة أيҶام، وأحالҶت                 أعلى خمسة 
المعاملة فورًا ألمير البلدة للموافقҶة علҶى قرارهҶا، وال ينفҶذ قҶرار اللجنҶة                 
إال بعҶد موافقҶҶة أميҶҶر البلҶҶدة عليҶҶه، وال يجҶҶوز تأديҶҶب المخҶҶالف إال بعقوبҶҶة  

  . )١("واحدة من العقوبتين السالف اإلشارة إليهما
جيز اقتراح العقوبتين معًا، وقҶد راعҶى أميҶر المنطقҶة     وبذلك نص المادة ال ي   

ذلك؛ فأقر بتعزير الشباب بجلد آل واحد منهم خمس عشرة جلدة علҶى أن يكҶون                
  .إنفاذ الجلد بمكان عام

إن قرار أمير المنطقة بإنفاذ الجلد في مكان عام يرى الباحҶث أنҶه يحقҶق                 - ٤
باإلقҶҶدام أو الҶҶردع العҶҶام لكҶҶل مҶҶن تҶҶسول لҶҶه نفҶҶسه مҶҶن الҶҶشباب اآلخҶҶرين   

التفكيҶҶر فҶҶي معاآҶҶسة الفتيҶҶات، آمҶҶا أنҶҶه يحقҶҶق الҶҶردع الخҶҶاص للҶҶشباب         
  .المقبوض عليهم، وضمان عدم عودتهم لمثل ما بدر منهم

يؤآҶҶد الباحҶҶث علҶҶى أهميҶҶة نҶҶصح الҶҶشباب وتҶҶوعيتهم وتҶҶذآيرهم باآليҶҶات      - ٥
القرآنيҶҶة واألحاديҶҶث النبويҶҶة التҶҶي تبҶҶين حرمҶҶة تلҶҶك األفعҶҶال وأثرهҶҶا علҶҶى  

وأال يقتصر دور الهيئة علҶى القҶبض والرفҶع ألميҶر المنطقҶة        سلوآياتهم،  
  .بالعقوبة المقترحة
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 وأثنҶҶاء قيҶҶام أعҶҶضاء هيئҶҶة  ه٢٥/٤/١٤٢٤إنҶҶه فҶҶي يҶҶوم األربعҶҶاء الموافҶҶق  
، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدورية على سوق البوادي بمحافظة جدة          

وردت إلҶҶيهم معلومҶҶات مҶҶҶن أحҶҶد المҶҶҶواطنين عҶҶن وجҶҶود رجҶҶҶل يرتҶҶدي البنطҶҶҶال       
والقمҶҶيص ملتҶҶصقًا بҶҶامرأة متبرجҶҶة يجلҶҶسان علҶҶى أحҶҶد الكراسҶҶي الموجҶҶودة فҶҶي     
الҶҶشارع، ويظهҶҶر عليهمҶҶا بعҶҶض الحرآҶҶات الغيҶҶر الئقҶҶة والملفتҶҶة للنظҶҶر، وعنҶҶد        

حҶҶҶد تҶҶҶوجههم إليهمҶҶҶا شҶҶҶاهدوا الҶҶҶشاب ملتҶҶҶصقًا بҶҶҶالمرأة، وهمҶҶҶا يجلҶҶҶسان علҶҶҶى أ  
الكراسي الموجودة علҶى الҶشارع، وعنҶد رؤيتҶه لهҶم قҶام بتعҶديل جلҶسته، وظهҶر                
عليهمҶҶا عالمҶҶات الخҶҶوف واالرتبҶҶاك، فҶҶتم اسҶҶتدعاء الҶҶشاب لمناصҶҶحته، وطلҶҶب        

 عامҶҶًا سҶҶعودي الجنҶҶسية، فقҶҶام برفҶҶع صҶҶوته ٣٠م /هويتҶҶه، واتҶҶضح أنҶҶه يҶҶدعى ع
أنهҶҶҶا (محҶҶҶاوًال إسҶҶҶماع مҶҶҶن حولҶҶҶه وجمهҶҶҶرة النҶҶҶاس حҶҶҶولهم وهҶҶҶو يقҶҶҶول حرفيҶҶҶًا  

، ولҶҶم يطلҶҶب منҶҶه ذلҶҶك؛ بҶҶل آҶҶان القҶҶصد النҶҶصيحة، وقҶҶام بҶҶضغط جهҶҶاز      )زوجتҶҶه
سوف أبلغ الدوريات عنكم وأنا أعمل فҶي الҶدوريات األمنيҶة،          : الجوال وهو يقول  

وهو في حالة ارتباك، وقام بتهديد رئيس الدورية والوعيد له، وفي هҶذه األثنҶاء               
                                              

  .٢٧٥انظر الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الملحق ص) ١(



  -٢٢٢-

 صلة شҶرعية، وعنҶد اصҶطحابه        طلبت المرأة الستر، واتضح أنها ال تمت له بأي        
معهҶҶم قҶҶام بҶҶدفع العҶҶسكري ورئҶҶيس الدوريҶҶة، واالعتҶҶداء عليهمҶҶا، وقҶҶام بالتهديҶҶد   
متوعҶҶدًا رئҶҶيس الدوريҶҶة مҶҶرة أخҶҶرى، ورفҶҶع صҶҶوته محҶҶاوًال تبرئҶҶة موقفҶҶه أمҶҶام      

م للҶشرطة، وتҶم   /الناس، وذآرت المرأة أنها تعرفت عليه منذ فترة، فҶتم إحالҶة ع    
  .ها غير سعوديةتسليم المرأة للسجون لكون

 تم الرفع عن المذآور ألمير منطقة مكҶة المكرمҶة بإدانتҶه باصҶطحاب               :الحكم
المҶҶرأة والتҶҶي ال تمҶҶت لҶҶه بҶҶصلة شҶҶرعية، واقتҶҶراح تعزيҶҶره بجلҶҶده خمҶҶس عҶҶشرة  
جلدة، وصدرت موافقة أمير المنطقҶة علҶى تعزيҶر المҶذآور بجلҶده خمҶس عҶشرة                  

فيما يخص قيام المذآور بالتهديد     جلدة على أن يكون إنفاذ الجلد بمكان عام، أما          
واالعتداء على رجال الهيئة فتفҶرز لهҶا أوراق مҶستقلة مҶن قبҶل  الҶشرطة، ويҶتم                    

  .التحقيق في ذلك، وترفع النتيجة لسموه
 من خالل محضر الضبط ووقائع القضية والحكҶم يتҶضح مҶا             :تحليل المضمون 

  :يلي
النهҶҶي عҶҶن  قيҶҶام أعҶҶضاء الهيئҶҶة بدوريҶҶة فҶҶي الҶҶسوق لألمҶҶر بҶҶالمعروف و     - ١

  .المنكر
تقبҶҶҶل أعҶҶҶضاء الهيئҶҶҶة إلخباريҶҶҶة أحҶҶҶد المҶҶҶواطنين عҶҶҶن الҶҶҶشاب والمҶҶҶرأة،      - ٢

  .واالستجابة لها، والتوجه إلى الموقع فور تلقي اإلخبارية
تصرف أعضاء الهيئة بالرفق واللين؛ حيث طلبوا الرجҶل فҶي بدايҶة األمҶر                - ٣

عتҶداء  لمناصحته وطلبوا هويته، إال أنه قابلهم برفع الصوت والتهديد واال      
  .على رئيس الدورية

اتخاذ أعضاء الهيئة إجراءاتهم النظامية بكل حكمҶة وتҶروي، بҶالرغم ممҶا               - ٤
صҶҶدر عҶҶن الҶҶشاب مҶҶن رفҶҶع الҶҶصوت، والتهديҶҶد واالعتҶҶداء علҶҶى رئҶҶيس         

  .الدورية
إن اقتҶҶراح أعҶҶضاء الهيئҶҶة بتعزيҶҶر المҶҶذآور بجلҶҶده خمҶҶس عҶҶشرة جلҶҶدة،        - ٥

فاذ الجلد في مكҶان عҶام،       وموافقة أمير المنطقة على ذلك على أن يكون إن        
تعد عقوبة مناسبة لما أقدم عليه المذآور من اصطحاب المرأة والجلҶوس             

 حتى ال يعود لمثل مҶا بҶدر         -بإذن اهللا -معها، وتعتبر تلك العقوبة رادعة له       
  .منه

إن قرار أمير المنطقة بفصل أوراق لقضية التهديد واالعتداء على رئҶيس             - ٦
قيق مع الشاب حيال ذلك، يعد قرارًا عادًال        الدورية، وإحالتها للشرطة للتح   

إلثبات إدانة الشاب بما ادعى عليه أعضاء هيئة األمر بҶالمعروف والنهҶي           
عҶن المنكҶҶر، آمҶҶا أنҶҶه فҶҶي حالҶҶة ثبҶҶوت اإلدانҶҶة سҶҶوف يأخҶҶذ عقابҶҶه الҶҶرادع،  



  -٢٢٣-

  .ويعتبر ذلك ردًا العتبار أعضاء الهيئة، وتعزيزًا لهيبتهم ومكانتهم
òÈia‹Ûa@òî›ÔÛa@Z@ @

.א
  :وقائع القضـــية

 وأثنҶاء قيҶام أعҶضاء هيئҶة األمҶر             ه٢٠/١٠/١٤٢٤في يҶوم األحҶد الموافҶق        
بالمعروف والنهي عن المنكر بإحدى المهام الرسҶمية، شҶاهدوا سҶيارة مҶن نҶوع          
آابريس بداخلها شابان وتقف بجوار مجموعة من الفتيات، ويقوم الراآب داخҶل            

يҶҶات والҶҶضحك معهҶҶن بҶҶشكل ملفҶҶت للنظҶҶر، وقҶҶد آҶҶن       الҶҶسيارة بالتحҶҶدث مҶҶع الفت  
الفتيات في وضع مخزي مҶن التبҶرج والҶسفور، واالسҶتهانة بҶاآلداب العامҶة مҶن                   
الحҶҶشمة والحيҶҶاء، وأثنҶҶاء توجҶҶه أعҶҶضاء الهيئҶҶة نحҶҶو الجميҶҶع شҶҶوهدت النҶҶساء     
يقمҶҶن بҶҶالرآوب داخҶҶل الҶҶسيارة بҶҶسرعة محҶҶاولين الهҶҶرب، فҶҶتم اسҶҶتيقاف سҶҶائق      

ضҶҶعهم، فتبҶҶين لهҶҶم عҶҶدم وجҶҶود صҶҶلة قرابҶҶة شҶҶرعية بҶҶين     الҶҶسيارة للتأآҶҶد مҶҶن و 
عامҶًا،  ١٩م /الشابين والفتيات، فتم القبض عليهم جميعًا، وهم آل من المҶدعو ح        

أ، /ع، خ/عامҶҶًا، سҶҶعوديي الجنҶҶسية، والفتيҶҶات وهҶҶن آҶҶل مҶҶن ك ٢٤م /والمҶҶدعو و
  .ع/م، أ/م

ولعҶҶدم وجҶҶود ولҶҶي أمҶҶر للفتيҶҶات، وآҶҶونهن غيҶҶر سҶҶعوديات، تҶҶم تҶҶسليمهن       
  .ن العام، أما الشابان فتم تسليمهما للشرطةللسج

 تم الرفع ألمير المنطقة عن الشابين مҶن قبҶل هيئҶة األمҶر بҶالمعروف                 :الحكم
والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر بإدانتهمҶҶҶا بҶҶҶاالختالء المحҶҶҶرم شҶҶҶرعًا ومقتҶҶҶرحين أن يҶҶҶتم      
تعزيرهمҶҶا بجلҶҶد آҶҶل واحҶҶد منهمҶҶا خمҶҶس عҶҶشرة جلҶҶدة، وصҶҶدرت موافقҶҶة أميҶҶر        

  .حته الهيئة على أن يكون إنفاذ الجلد في مكان عامالمنطقة على ما اقتر
 يالحظ من خالل محضر الضبط ووقائع القҶضية والحكҶم مҶا       :تحليل المضمون  

  :يلي
تم القبض علҶى الҶشابين مҶن قبҶل أعҶضاء هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي                     - ١

عن المنكر قبل إتمҶام جҶريمتهم وإرآҶاب الفتيҶات إلҶى الҶسيارة، وهҶم بҶذلك                   
  .ائم قد تحدث نتيجة اصطحاب الفتيات معهممنعوا وقوع جر

إن تكييف أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقҶضية علҶى              - ٢
أنها جريمة اختالء محرم شرعًا، يعد تكييفًا مبالغًا فيه، فالفتيات لم يرآبن            
الҶسيارة، والحҶديث معهҶن آҶҶان بالҶشارع العҶام حҶҶسبما يتҶضح مҶن محҶҶضر        

ث أن الرآن المادي لجريمة االختالء لم يتحقҶق،         الضبط؛ ولذلك يرى الباح   
وال تتعدى الجريمة عن آونها جريمة معاآҶسة والҶشروع فҶي االصҶطحاب               

  .المحرم شرعًا



  -٢٢٤-

إن اقتҶҶراح الهيئҶҶة بتعزيҶҶر الҶҶشابين بجلҶҶد آҶҶل واحҶҶد منهمҶҶا خمҶҶس عҶҶشرة       - ٣
جلҶҶدة، وموافقҶҶة أميҶҶر المنطقҶҶة علҶҶى ذلҶҶك علҶҶى أن يكҶҶو ن إنفҶҶاذ الجلҶҶد فҶҶي  

عزيرًا مناسبًا لما أقدم عليه، ويحقق الردع الخاص لهمҶا،          مكان عام، يعد ت   
  .آما أنه يحقق الردع العام لغيرهم من الشباب

يؤآҶҶҶد الباحҶҶҶث علҶҶҶى أهميҶҶҶة تҶҶҶضمن محҶҶҶضر الҶҶҶضبط مناصҶҶҶحة الҶҶҶشابين،     - ٤
وتوعيتهما وإرشادهما إلى الطريق الصحيح، وتذآيرهما باآليات القرآنيҶة         

، ونتيجҶة صҶنيعهما، وأثҶر ذلҶك         واألحاديث النبوية الدالة علҶى قҶبح فعلهمҶا        
  .عليهما وعلى المجتمع
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א .א
  :وقائع القضـــية

 وأثنҶҶاء قيҶҶام أعҶҶضاء هيئҶҶة    ه١٤/١١/١٤٢٤إنҶҶه فҶҶي يҶҶوم األحҶҶد الموافҶҶق   
–ات بحي السالمة    األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدوريتهم جوار آلية البن        

 لمتابعة المعاآسين ومنعهم من مضايقة الطالبҶات، وأثنҶاء التنبيҶه           -بمحافظة جدة 
لصالة الظهر لحث المحالت المجҶاورة للكليҶة علҶى اإلغҶالق ألداء صҶالة الظهҶر،                  
شاهدوا شابًا ومعه فتاة من إحدى طالبات الكلية داخل إحدى المحالت التجاريҶة،             

ئҶҶҶة ظهҶҶҶرت عليҶҶҶه عالمҶҶҶات االرتبҶҶҶاك، فطلҶҶҶب منҶҶҶه  وعنҶҶҶد مҶҶҶشاهدته لدوريҶҶҶة الهي
عامҶًا سҶعودي    ٢٨ع  /الحضور لرئيس الدورية، فاتҶضح لهҶم أن الҶشاب يҶدعى ب            

الجنسية، وأن الفتاة ال تقرب له بصلة شرعية أو محرمية، وعليه تم إحالته إلى              
قسم الشرطة، وسلمت الفتاة لولي أمرهҶا الҶذي آҶان ينتظرهҶا جҶوار آليҶة البنҶات                 

  .بهاالتي تدرس 
 تم الرفع ألميҶر المنطقҶة عҶن الҶشاب مҶن قبҶل هيئҶة األمҶر بҶالمعروف                     :الحكم

والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر بإدانҶҶة الҶҶشاب بҶҶاالختالء المحҶҶرم شҶҶرعًا بالفتҶҶاة، ومقتҶҶرحين  
بتعزيره بجلده خمس عشرة جلدة، وصҶدرت موافقҶة أميҶر المنطقҶة علҶى اقتҶراح                 

  .الهيئة على أن يكون إنفاذ الجلد بمكان عام
  : يالحظ من محضر الضبط ووقائع القضية والحكم ما يلي:المضمونتحليل 

إن أعضاء هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر يقومҶون بدوريҶة                   - ١
  .معتادة جوار آليات البنات لمتابعة الشباب المعاآسين

قيام أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر بالتنبيҶه للҶصالة،           - ٢
القيҶام  : لكليҶة علҶى اإلغҶالق ألداء الҶصالة؛ أي       وحث المحالت المجҶاورة ل    
  .بمهمتين في وقت واحد



  -٢٢٥-

إن تكييҶҶف أعҶҶضاء هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر للقҶҶضية     - ٣
على أنها قضية اخҶتالء محҶرم شҶرعًا ينبغҶي إعҶادة النظҶر فيҶه، فҶالقبض                   
على الشاب والفتاة آان داخل أحد المحالت التجارية التي بجҶوار الكليҶة،         

حҶالت تلҶك ال تخلҶҶو مҶن وجҶҶود أشҶخاص، ويҶҶرى الباحҶث أن القҶҶضية      والم
  .ممكن أن تقف عند حد قضية اصطحاب محرم شرعًا

قيҶҶام أعҶҶضاء هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر بتҶҶسليم الفتҶҶاة     - ٤
لولي أمرها، وفي ذلك ستر على الفتاة، وحفҶاظ علҶى شҶرفها وعرضҶها،               

  .ويكون رادعًا معنويًا لها
 على أهمية قيام أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهҶي عҶن            يؤآد الباحث  - ٥

المنكҶҶر بعҶҶد القҶҶبض علҶҶى الҶҶشاب بمناصҶҶحته وتҶҶذآيره باآليҶҶات القرآنيҶҶة      
واألحاديҶҶث النبويҶҶة الدالҶҶة علҶҶى حرمҶҶة مҶҶا أقҶҶدم عليҶҶه، وتوجيهҶҶه بҶҶالرفق  
واللҶҶҶين إلҶҶҶى الطريҶҶҶق الҶҶҶصحيح، وتقويҶҶҶة روح الغيҶҶҶرة فيҶҶҶه علҶҶҶى نҶҶҶساء   

وغيҶҶҶر ذلҶҶҶك مҶҶҶن النҶҶҶصائح، وتҶҶҶدوين ذلҶҶҶك   المҶҶҶسلمين أسҶҶҶوة بمحارمҶҶҶه،  
بمحҶҶضر الҶҶضبط، فҶҶال يقتҶҶصر دور أعҶҶضاء الهيئҶҶة علҶҶى القҶҶبض والرفҶҶع    
ألمير المنطقة في مثل هذه القضايا البسيطة؛ بҶل البҶد مҶن أن يكҶون لهҶم                  
دور دعҶҶوي وتҶҶوجيهي أيҶҶضًا؛ فمهمҶҶتهم إرشҶҶاد النҶҶاس ونҶҶصحهم التبҶҶاع   

 .طريق الخير، ونهيهم عن طريق الشيطان ووساوسه



  -٢٢٦-
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تҶҶنص المҶҶادة الرابعҶҶة واألربعҶҶون مҶҶن الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة لنظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر     
إذا رأت اللجنҶҶة المҶҶشار إليهҶҶا آنفҶҶًا   : "بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر علҶҶى أنҶҶه   

 فҶي الحҶال وأطلҶق       توقيع عقوبҶة التҶوبيخ أو أخҶذ التعهҶد علҶى المخҶالف نفҶذ ذلҶك                 
  ". سراحه فورًا

وفيمҶҶا يلҶҶي يعҶҶرض الباحҶҶث لقҶҶضيتين انتهتҶҶا بالمناصҶҶحة وأخҶҶذ التعهҶҶد علҶҶى 
  : النحو التالي
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א .א
  :وقائع القضـــية

أثنҶҶҶاء قيҶҶҶام أعҶҶҶضاء هيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر بمهҶҶҶام    
تهم الرسҶҶمية، وأثنҶҶاء وقҶҶوفهم بإشҶҶارة مروريҶҶة بمكҶҶة المكرمҶҶةن حҶҶضرت   دوريҶҶا

بجҶҶوارهم سҶҶيارة يҶҶصدر عنهҶҶا صҶҶوت مرتفҶҶع لألغҶҶاني، ولҶҶوحظ بهҶҶا شҶҶاب يطيҶҶل   
 عامҶҶًا، ٢٠م /شҶҶعره إلҶҶى الخلҶҶف، وعنҶҶد ذلҶҶك تҶҶم اسҶҶتيقافه، واتҶҶضح أنҶҶه يҶҶدعى ع

سҶҶعودي الجنҶҶسية، فتمҶҶت مناصҶҶحته وإفهامҶҶه أن سҶҶماع األغҶҶاني محҶҶرم شҶҶرعًا،    
دي إلى الفتن، وأن عليه تقصير شعره، وعدم التشبه بالغرب، فأبدى الҶشاب           ويؤ

  .قناعته وقبوله لتلك النصيحة، ووعد بااللتزام بها، وعند ذلك تم إطالق سراحه
م  ال يوجҶҶد؛ لكҶҶون الҶҶشاب اسҶҶتجاب لنҶҶصيحة أعҶҶضاء الهيئҶҶة، وأبҶҶدى      :الحك

  .قناعته وقبوله وتم إطالق سراحه فورًا
  : خالل محضر الضبط ووقائع القضية يتضح اآلتي من :تحليل المضمون

  .قيام أعضاء الهيئة بدورية رسمية لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ١
عҶҶدم تهҶҶاون أعҶҶضاء الهيئҶҶة عنҶҶد مالحظҶҶتهم للҶҶسيارة والتҶҶي يҶҶصدر عنهҶҶا       - ٢

صҶҶوت األغҶҶاني المرتفҶҶع، وبهҶҶا شҶҶاب مطيҶҶل لҶҶشعره، واتخҶҶاذ اإلجҶҶراءات         
  . وإقناعهالفورية الالزمة لمناصحة الشاب 

يتضح أن مناصحة أعضاء الهيئة للشاب تمت بكل رفق ولين وإقنҶاع، ممҶا               - ٣
  . دفعه لالستجابة لتلك النصيحة، والوعد بااللتزام بها

إطالق سҶراح الҶشاب فҶورًا بعҶد مناصҶحته عمҶًال بالمҶادة الرابعҶة واألربعҶين                    - ٤
   .من الالئحة التنفيذية لنظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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  -٢٢٧-

א .א
  :وقائع القضـــية

أثناء قيام أعضاء هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدوريҶة بҶسوق     
بمكة المكرمة، لوحظ شҶاب يالحҶق إحҶدى النҶساء بالҶسوق، ويحҶاول معاآҶستها،                 

 عامҶҶًا، سҶҶعودي الجنҶҶسية، وطلҶҶب  ٢٣ت /فتمҶҶت مالحقتҶҶه، واتҶҶضح أنҶҶه يҶҶدعى ق 
منه التوجه إلى إدارة السوق، فسار مع أعضاء الهيئة إلى اإلدارة، وهنҶاك تمҶت             
مناصحته وتذآيره بأن ما فعله محرم شرعًا، وفيه تعҶدي علҶى نҶساء المҶسلمين،           
وأنه شҶاب مҶسلم، وفҶي بلҶد اهللا الحҶرام، ممҶا ينبغҶي أال تҶصدر منҶه تلҶك األفعҶال،                    

ب أسҶҶفه وندمҶҶه علҶҶى مҶҶا أقҶҶدم عليҶҶه، ووعҶҶد بعҶҶدم تكҶҶرار ذلҶҶك، وأخҶҶذ فأبҶҶدى الҶҶشا
  . عليه التعهد بذلك، وتم إطالق سراحه

م  نظҶҶرًا ألن الҶҶشاب أبҶҶدى أسҶҶفه ألعҶҶضاء الهيئҶҶة وندمҶҶه علҶҶى مҶҶا أقҶҶدم   :الحك
عليҶҶه، ووعҶҶد بعҶҶدم تكҶҶرار ذلҶҶك، اآتفҶҶى أعҶҶضاء الهيئҶҶة بأخҶҶذ التعهҶҶد عليҶҶه بعҶҶدم     

  . العودة لمثل ما بدر منه
  :  من خالل محضر الضبط ووقائع القضية يتضح ما يلي: المضمونتحليل

قيام أعضاء هيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر بدوريҶة بالҶسوق                   - ١
  . لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  . مالحظة أعضاء الهيئة للشاب وهو يالحق المرأة ويحاول معاآستها - ٢
دفҶع الҶشاب لالمتثҶال      تصرف أعضاء الهيئة بكل حكمة ولҶين ورفҶق، ممҶا             - ٣

  . ألمرهم، وقبول نصيحتهم
إن القҶҶبض علҶҶى الҶҶشاب مҶҶن قبҶҶل أعҶҶضاء الهيئҶҶة، ومناصҶҶحتهم لҶҶه، وأخҶҶذ  - ٤

التعهҶҶد عليҶҶه، يعҶҶد بمثابҶҶة توجيҶҶه دينҶҶي وتربҶҶوي لҶҶذلك الҶҶشاب، يمنعҶҶه مҶҶن 
العودة لمثل ما بدر منه مستقبًال، آمҶا أنҶه يعҶد عقوبҶة تردعҶه عҶن جҶرائم                    

  . ا بسبب التمادي في معاآسة النساءأخرى قد يفتح الشيطان بابه
إطالق سراح الشاب فورًا بعد مناصҶحته وأخҶذ التعهҶد عليҶه عمҶًال بالمҶادة            - ٥

الرابعҶҶة واألربعҶҶين مҶҶن الالئحҶҶة التنفيذيҶҶة لنظҶҶام هيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف        
  . والنهي عن المنكر



  -٢٢٨-

  الخاتمة
الحمҶҶد هللا الҶҶذي بفҶҶضله تҶҶتم الҶҶصالحات، وبعونҶҶه تنҶҶار البҶҶصائر، ويهتҶҶدى    
للغايات، والصالة والسالم علҶى أشҶرف األنبيҶاء والمرسҶلين نبينҶا محمҶد الهҶادي                 
األمي األمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، وسلم تسليمًا آثيرًا إلى يҶوم الҶدين            

  : أما بعد    
سياسҶҶة الوقايҶҶة والمنҶҶع لحمايҶҶة الҶҶشباب الҶҶسعودي مҶҶن   (فҶҶإن هҶҶذا البحҶҶث  

خصائص مرحلة الҶشباب، والعوامҶل      قد تم واآتمل متضمنًا دراسة عن       ) الجريمة
المؤدية إلى السلوك اإلجرامي، ودراسة السياسة الجنائية في الشريعة الҶسالمية   

، )سياسҶҶҶة التجҶҶҶريم، العقاب،الوقايҶҶҶة والمنҶҶҶع : (واألنظمҶҶҶة المعاصҶҶҶرة بعناصҶҶҶرها
ودراسҶҶة لألمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر فҶҶي ضҶҶوء الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية       

العامة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي               السمحة، ونشأة الرئاسة    
المملكة العربية السعودية؛ مع استعراض لوسҶائل الرئاسҶة ودورهҶا فҶي االبتعҶاد               
بالشباب عن براثن اإلجرام، مدعمًا بإجراء التطبيقҶات علҶى بعҶض القҶضايا التҶي                

ائج  إلҶҶى النتҶҶ-بعҶҶون اهللا–تبҶҶين هҶҶذا الҶҶدور فҶҶي هҶҶذا المجҶҶال، وقҶҶد توصҶҶل الباحҶҶث   
  : والتوصيات التالية
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إن لمرحلҶҶة الҶҶشباب خҶҶصائص جҶҶسمية، وعقليҶҶة، وانفعاليҶҶة، واجتماعيҶҶة،  - ١
تميزهҶҶا عҶҶن غيرهҶҶا مҶҶن مراحҶҶل العمҶҶر األخҶҶرى، وتحتҶҶاج معاملتهҶҶا إلҶҶى   
رعاية خاصة وفق أسس علميҶة مҶستمدة مҶن الكتҶاب، والҶسنة، ومҶنهج                

  .السلف الصالح
اإلجرامҶҶҶي عديҶҶҶدة؛ منهҶҶҶا عوامҶҶҶل فرديҶҶҶة،  إن العوامҶҶҶل المؤديҶҶҶة للҶҶҶسلوك  - ٢

وبيئية، واجتماعية، واقتҶصادية، وثقافيҶة، وهҶذه العوامҶل إذا مҶا قوبلҶت           
بتربيҶҶҶҶة إسҶҶҶҶالمية، مبنيҶҶҶҶة علҶҶҶҶى عقيҶҶҶҶدة صҶҶҶҶحيحة، ورعايҶҶҶҶة أسҶҶҶҶرية،     

  .واجتماعية، فإنها تؤثر على سلوك الشاب وتدفعه إلى الجريمة
هҶҶҶدفها فҶҶҶي درء  إن الҶҶҶسياسة الجنائيҶҶҶة فҶҶҶي الҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية يتمثҶҶҶل     - ٣

  :المفاسد لحماية الفرد والمجتمع عن طريق
تحديҶҶҶد وتوضҶҶҶيح األفعҶҶҶال المحرمҶҶҶة والتҶҶҶي تجرمهҶҶҶا الҶҶҶشريعة اإلسҶҶҶالمية      .أ 

  ).سياسة التجريم(
سياسة (تحديد العقوبات المناسبة لألفعال التي تجرمها الشريعة اإلسالمية           .ب 

  ).العقاب



  -٢٢٩-

  ).سياسة الوقاية والمنع(اتخاذ تدابير وأساليب وقائية   .ج 
إن مراتب الدين؛ من إسالم، وإيمان، وإحسان، بما تҶشمله مҶن أرآҶان أو                - ٤

أعمҶҶال تعبديҶҶة؛ سҶҶواء بҶҶالقول، أو الفعҶҶل، أو االعتقҶҶاد بالقلҶҶب، متҶҶصلة      
اتҶҶҶصاًال وثيقҶҶҶًا بҶҶҶسياسة الوقايҶҶҶة والمنҶҶҶع مҶҶҶن الجريمҶҶҶة فҶҶҶي الҶҶҶشريعة        
اإلسالمية، ولو عمل الشاب بها، وقҶام بأرآانهҶا وواجباتهҶا علҶى الوجҶه               

حيح، لكҶҶҶان فҶҶҶي منҶҶҶأى عҶҶҶن المعاصҶҶҶي واالنحرافҶҶҶات المؤديҶҶҶة إلҶҶҶى  الҶҶҶص
  .الجرائم

علҶҶҶҶى اإلنҶҶҶҶسان أن يتعهҶҶҶҶد إيمانҶҶҶҶه واعتقҶҶҶҶاده بأرآҶҶҶҶان اإليمҶҶҶҶان بالتجديҶҶҶҶد   - ٥
والتثبيت؛ وذلك بقҶراءة فҶضل هҶذه األرآҶان، ومҶا تعҶود بҶه علҶى المҶسلم                

، ْؤِمِنيَنَوَذآِّْر َفِإنَّ الҶذِّْآَرى َتنَفҶُع الُم       Ҷ: من الفضل والخيرية، قال تعالى    
فاالنشغال بالدنيا يجعل المҶسلم فҶي غفلҶة عҶن هҶذه األمҶور؛ خاصҶة أنهҶا                   

  . أمور غيبية
إن القҶҶҶرآن الكҶҶҶريم، والҶҶҶسنة النبويҶҶҶة، مҶҶҶصدران تقҶҶҶوم عليهمҶҶҶا التربيҶҶҶة       - ٦

اإلسالمية، وهما منهجان تربويان صالحان لكل زمان ومكان، وما علҶى           
را فҶҶҶي سҶҶҶلوآهم،  الҶҶҶشباب إال دراسҶҶҶتهما، وتҶҶҶدبر معانيهمҶҶҶا؛ حتҶҶҶى يҶҶҶؤث   

  .ويبعداهم عن المعاصي والمحرمات وينفراهم عن الجرائم والمهلكات
إن األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر في الشريعة اإلسҶالمية، يعҶد مҶن               - ٧

  .الخطوط الدفاعية الرئيسية الواقية من الجريمة
اهتمام المملكҶة العربيҶة الҶسعودية بҶاألمر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                  - ٨

  Ҷـود         منذ عهҶدالعزيز آل سعـҶك عبҶه اهللا  –د الملҶذا       -رحمҶـا هҶى يومنـҶوحت ،
، وذلҶҶك بتҶҶسخير آافҶҶة -حفظҶҶه اهللا-بقيـҶҶـادة الملـҶҶـك فهـҶҶـد بҶҶن عبҶҶدالعزيز 

اإلمكانيات المادية والبشرية والنظامية؛ لتحقيق الهҶدف األسҶمى لҶصالح      
المجتمҶҶع مҶҶن ذلҶҶك القطҶҶاع، وإعطҶҶاء القҶҶائمين علҶҶى األمҶҶر بҶҶالمعروف         

 المنكҶر آافҶة الҶصالحيات الماليҶة واإلداريҶة والنظاميҶة ألداء              والنهي عن 
  .عملهم على الوجه المطلوب

تبين للباحث أن هناك اجتهادات شخصية من أعضاء الهيئة حҶين القҶبض         - ٩
على بعض مرتكبي المخالفات، وبالتالي يختلف تحديҶد صҶفة الجҶرم مҶن              

  . مرآٍز آلخر
 النҶاس ونҶصحهم، وحملهҶم       يتمثل دور الرئاسҶة العامҶة للهيئҶة فҶي إرشҶاد            - ١٠

علҶҶى أداء الواجبҶҶات الدينيҶҶة المقҶҶررة فҶҶي الҶҶشريعة اإلسҶҶالمية، ويتمثҶҶل     



  -٢٣٠-

آҶҶҶҶذلك فҶҶҶҶي النهҶҶҶҶي عҶҶҶҶن المنكҶҶҶҶر بمҶҶҶҶا يحҶҶҶҶول دون ارتكҶҶҶҶاب المحرمҶҶҶҶات  
والممنوعҶҶات شҶҶرعًا، والحيلولҶҶة دون اتبҶҶاع العҶҶادات والتقاليҶҶد الҶҶسيئة       

  .مية الفاضلةوالبدع المنكرة، واإلخالل باآلداب العامة واألخالق اإلسال
إن للرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن المنكҶҶر وسҶҶائل      - ١١

عديҶҶدة لحمايҶҶة الҶҶشباب مҶҶن الجريمҶҶة؛ منهҶҶا مҶҶا يتعلҶҶق بҶҶأمور إداريҶҶة،        
تتعلق بفرض  (، ونظامية   )تتمثل في المراقبة الميدانية   (ومالية، وعملية   

مة للهيئة؛  ، وتحقق في مجملها أهداف الرئاسة العا      )العقوبات التعزيرية 
  .وقاية الشباب من الوقوع في الجريمة: والتي منها

من خالل دراسة الباحث لنظام هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكҶر،      - ١٢
والئحته التنفيذية، والتعاميم التي ألحقت بهما من المقام الҶسامي، ومҶن            
مقҶҶҶҶام وزارة الداخليҶҶҶҶة، اتҶҶҶҶضح للباحҶҶҶҶث أن صҶҶҶҶالحيات هيئҶҶҶҶات األمҶҶҶҶر    

النهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر تبҶҶҶدأ مҶҶҶن خҶҶҶالل دوريҶҶҶاتهم وجҶҶҶوالتهم  بҶҶҶالمعروف و
الميدانيҶҶҶة، وأيҶҶҶضًا تلقҶҶҶي البالغҶҶҶات واإلخباريҶҶҶات، وتعقҶҶҶب المتهمҶҶҶين،      
والقبض علҶيهم، وإعҶداد محҶضر بҶذلك، وتنتهҶي باتخҶاذ أحҶد اإلجҶراءات             

  :التالية
تقديم النصح، وأخذ التعهد أو التوبيخ للҶشخص المقبҶوض عليҶه، وإطҶالق                .أ 

  .سراحه فورًا
، مقتҶرحين عقوبҶة    )أميҶر منطقҶة مكҶة المكرمҶة       (لة القضية لҶولي األمҶر       إحا  .ب 

  .الجلد خمس عشرة جلدة، أو السجن لمدة ثالثة أيام
إحالҶҶҶҶة القҶҶҶҶضية لجهҶҶҶҶة اختҶҶҶҶصاصها؛ مҶҶҶҶن أقҶҶҶҶسام الҶҶҶҶشرطة، أو مكافحҶҶҶҶة     .ج 

  .المخدرات؛ الستكمال التحقيقات فيها، واتخاذ باقي اإلجراءات
روف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر دورًا إن للرئاسҶҶҶة العامҶҶҶة لهيئҶҶҶة األمҶҶҶر بҶҶҶالمع  - ١٣

رئيҶҶسيًا ومهمҶҶًا فҶҶي حمايҶҶة الҶҶشباب مҶҶن الجريمҶҶة؛ بҶҶل حمايҶҶة المجتمҶҶع       
بأآملҶҶҶه، والقҶҶҶول بإلغائهҶҶҶا، أو التقليҶҶҶل مҶҶҶن أهميتهҶҶҶا، وعҶҶҶدم االعتҶҶҶراف   
بҶҶدورها، آҶҶالم باطҶҶل، فهҶҶي جهҶҶة مҶҶساندة ومҶҶساعدة للقطاعҶҶات األمنيҶҶة     

  .المختلفة
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ميҶҶة بالمملكҶҶة العربيҶҶة الҶҶسعودية لهҶҶا عالقҶҶة وثيقҶҶة   توجҶҶد عҶҶدة قطاعҶҶات حكو - ١
بالشباب؛ من حيث تأثرهم بما تعرضه هذه القطاعات من أعمҶال، ومҶا تقدمҶه       

  : من وظائف، ومن تلك القطاعات



  -٢٣١-

  . وزارة الثقافة واإلعالم  - أ 
  . الرئاسة العامة لرعاية الشباب  - ب 

  . وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  - ج 

ويوصي الباحث غيره من الباحثين بمتابعة هذا الجهد، والبحҶث          وغيرها،  
في هذه القطاعات؛ وذلك لمعرفة دورها في وقاية ومنع الشباب من الوقҶوع فҶي               

  . الجريمة، والوقوف على إيجابياتها لتقويمها، وعلى سلبياتها لتصحيحها
يقتҶҶرح الباحҶҶث إصҶҶدار مҶҶذآرة توضҶҶيحية مҶҶن قبҶҶل الرئاسҶҶة  العامҶҶة للهيئҶҶة،       - ٢

تҶҶوزع علҶҶى فҶҶروع الرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶات األمҶҶر بҶҶالمعروف والنهҶҶي عҶҶن         
المنكҶҶر، تحҶҶدد فيهҶҶا وتوضҶҶح الجҶҶرائم التҶҶي هҶҶي مҶҶن اختҶҶصاص الهيئҶҶة، تبҶҶين  
تكييفهҶҶا الҶҶشرعي والنظҶҶامي؛ حتҶҶى ال يكҶҶون هنҶҶاك اجتهҶҶاد شخҶҶصي مҶҶن جهҶҶة 
أعضاء الهيئات في تحديد صفة الجرم؛ فيختلҶف بالتҶالي مҶن مرآҶز آلخҶر، أو             

  . لخطأ في تحديد العقوبة بناء على خطأ في تصور ماهية الجرم نفسهيقع ا
ينوه الباحث بأهمية مراعاة مرحلة الشباب، وضرورة تعامҶل أعҶضاء هيئҶات              - ٣

األمҶҶҶر بҶҶҶالمعروف والنهҶҶҶي عҶҶҶن المنكҶҶҶر معهҶҶҶا وفҶҶҶق أسҶҶҶس دينيҶҶҶة وعلميҶҶҶة      
وتربويҶҶة، مبنيҶҶة علҶҶى قاعҶҶدة الترغيҶҶب؛ ولҶҶيس الترهيҶҶب؛ لكҶҶسر الحҶҶاجز بҶҶين 

  . لهيئة والشبابأعضاء ا
يوصي الباحث أعضاء هيئات األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بابتكار آل            - ٤

مҶҶا هҶҶو جديҶҶد لتحقيҶҶق أهҶҶدافها المنҶҶشودة، ولجҶҶذب اهتمҶҶام الҶҶشباب نحҶҶوهم،      
  : وإظهار دورهم الفعال للمجتمع؛ من ذلك

، )تحҶҶت إشҶҶراف أميҶҶر المنطقҶҶة  (إقامҶҶة رحҶҶالت فҶҶي اإلجҶҶازات الҶҶصيفية      - أ 
ت بأسҶҶماء األنبيҶҶاء، والҶҶصحابة، والتҶҶابعين، وأئمҶҶة     تҶҶسمى تلҶҶك الҶҶرحال  

المҶҶҶذاهب، وأعҶҶҶالم األمҶҶҶة اإلسҶҶҶالمية، يقومҶҶҶون خاللهҶҶҶا بدراسҶҶҶة لتلҶҶҶك      
الشخҶҶصيات علҶҶى شҶҶكل قҶҶصة مҶҶثًال عҶҶن آҶҶل شخҶҶصية، والوقҶҶوف علҶҶى      
األهҶҶداف التربويҶҶة منهҶҶا، وتطبيقهҶҶا عمليҶҶًا إن أمكҶҶن، فعلҶҶى سҶҶبيل المثҶҶال 

) ... الҶشافعي (،  ) بҶي بكҶر الҶصديق     أ(،  ) الرحلҶة النبويҶة   (تسمى الرحلҶة    
  .وهكذا

إصدار مجلة دورية باسم الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي            -ب 
عҶҶن المنكҶҶر، بمҶҶشارآة وزارة الثقافҶҶة واإلعҶҶالم، تعҶҶرض فيهҶҶا مقҶҶاالت       
للعلماء والفقهاء حول األمر بالمعروف والنهي عҶن المنكҶر، ودوره فҶي             

قҶع فيهҶا الҶشباب وحكمهҶا فҶي اإلسҶالم؛       حماية المجتمع، والقضايا التي ي  



  -٢٣٢-

مҶҶع عҶҶرض إنجҶҶازات الهيئҶҶة وأعمالهҶҶا التҶҶي تقҶҶوم بهҶҶا، وغيҶҶر ذلҶҶك مҶҶن    
أمور تبين هدفها ودورهҶا فҶي تحقيҶق األمҶن للمجتمҶع، وحمايҶة الҶشباب               

  . من االنحراف والجرائم
إيجاد تعاون بين الرئاسة العامة لهيئҶة األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر                  - ٥

بية والتعليم ووزارة التعليم العالي؛ بهدف وضع بҶرامج مҶشترآة           ووزارة التر 
، -آترتيب النҶدوات واللقҶاءات    -يشارك فيها طلبة المراحل الثانوية والجامعية       

ترمي إلى بيان أهمية األمҶر بҶالمعروف والنهҶي عҶن المنكҶر فҶي المجتمعҶات،                  
  . ودوره في الحفاظ على الشباب من الوقوع في الجرائم أو دواعيها

إيجҶҶاد تعҶҶاون بҶҶين أربҶҶاب األسҶҶر والرئاسҶҶة العامҶҶة لهيئҶҶة األمҶҶر بҶҶالمعروف          - ٦
والنهي عن المنكر؛ وذلك بتكوين لجنة استشارية تستقبل استفسارات أولياء          
األمور عن أبنائهم الشباب في المخالفات الدينية، أو االنحرافات السلوآية أو           

لجنҶة لتقҶديم النҶصح      األخالقية، وطرق معالجتهҶا، ثҶم تҶتم دراسҶتها مҶن قبҶل ال              
والمشورة لولي األمر في الطرق المثلى للتعامل مع مҶشكلته، وتقҶديم النҶصح              
أيضًا لألبناء، وأخذ التعهد عليهم ببҶر والҶديهم وسҶلوك الطريҶق المҶستقيم إذا                

  . لزم األمر ذلك
يوصҶҶي الباحҶҶث بإنҶҶشاء مراآҶҶز تجاريҶҶة خاصҶҶة بالҶҶشباب فҶҶي آҶҶل منطقҶҶة مҶҶن      - ٧

هҶҶا آҶҶل احتياجҶҶاتهم؛ مҶҶن أآҶҶسية، ووسҶҶائل تҶҶسلية    منҶҶاطق المملكҶҶة، تتҶҶوفر في 
وترفيه، وأجهزة إلكترونية وملحقاتهҶا، إلҶى غيҶر ذلҶك؛ بهҶدف الحيلولҶة دون                
وقҶҶҶوعهم فҶҶҶي االخҶҶҶتالط المحҶҶҶرم شҶҶҶرعًا، ومنҶҶҶع أيҶҶҶة ذريعҶҶҶة مؤديҶҶҶة للجҶҶҶرائم  

  . األخالقية
وهҶҶذا جهҶҶد المقҶҶل، وهҶҶو مҶҶشوب بҶҶالنقص ال محالҶҶة؛ إذ الكمҶҶال هللا تعҶҶالى،   

  .ث بأية مالحظة تعمل على إثراء البحث وتكميلهويرحب الباح
  ).وما توفيقي إال باهللا عليه توآلت وإليه أنيب(

وصلى اهللا على سҶيدنا محمҶد آلمҶا ذآҶره الҶذاآرون، وآلمҶا غفҶل عҶن ذآҶره                     
  . الغافلون، وسلم تسليمًا آثيرًا
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