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 المقدمة
 

ئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا وسي
 ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله .

 [102]آل عمران:  )اي أيها الذين آمنوا  اتقوا هللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون(
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجااًل كثرياً اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من (

 [.1]النساء:  )ونساء، واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام، إن هللا كان عليكم رقيباً 
اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا قواًل سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع هللا (

 [.71-70]األحزاب:  )ظيماً ورسوله فقد فاز فوزاً ع
أما بعد فإن املسلم ال يشك يف أن تطبيق منهج هللا يف األرض، كما أراد هللا، حيقق ملن طبقه السعادة 
والرضا واالطمئنان يف الدنيا، وينيله رضا هللا وثوابه والفوز بنعيمه املقيم يف اآلخرة، ويف البعد عن تطبيق 

 منهجه الشقاء يف الدنيا واآلخرة.
 يقني املؤمن هبذا يدل عليه أمران:و 

األمر األول: قول هللا الذي ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، فقوله صدق ووعده حق، وقد 
قال اهبطا منها مجيعًا بعضكم لبعض عدو فإما أيتينكم مين هدى فال يضل وال يشقى، ومن (قال تعاىل: 

يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشرهم 
بصرياً، قال كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن آبايت ربه 

 [.127-123]طه:  )ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى
هج هللا أمة إال كانت األمر الثاين: الواقع التارخيي الذي دل على ما دل عليه كتاب هللا فإنه ما طبق من

عزيزة اجلانب سعيدة احلياة سليمة من القلق واالضطراب وال فقد تطبيق ذلك املنهج يف أمة إال أذهلا هللا 
وأنزل هبا من املصائب والويالت ما يقلقها وينغص حياهتا وإن بلغت ما بلغت من الغىن والتمتع املادي 

 ل أمر بعدها عن هللا.أبنواع املتع وها هي أمم األرض اآلن تذوق واب
وما مؤمتران هذا ]املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة املسكرات واملخدرات الذي انعقد يف مدينة إسالم أابد 

هـ وافتتحه رئيس اجلمهورية وقد أعد هذا البحث 1409شوال سنة  27يف مجهورية ابكستان اإلسالمية يف 
إال أحد األدلة على مرض واحد من األمراض الفتاكة اليت  للمشاركة فيه وقدم املؤلف خالصة له يف املؤمتر[

مشلت األرض عامة، وشعوب املسلمني خاصة وقد عجزت عن مقاومته والوقاية منه وعالجه أجهزة الدول 
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العاملية: كرباها وصغراها، فضاًل عن األمراض األخرى اليت يصعب حصرها وحصر مؤمتراهتا وندواهتا واجلهود 
 ها.املبذولة ملقاومت

واعرتاف املريض مبرضه واهتمامه به خطوة طيبة يف سبيل عالجه، وعليه أن يفكر يف أسباب وجود هذا 
املرض فقد يكون أهم أسبابه تقصريه يف الوقاية منه فيجب أن يتالىف ذلك التقصري، وهو إذ يبحث عن 

الدواء ووصف  عالج له عليه أن يعرض نفسه على الطبيب املختص الذي عنده املقدرة على تشخيص
 الدواء فإذا متكن من ذلك فيجب أن يتناول الدواء الذي وصفه له ذلك الطبيب.

وها حنن نعرتف ابملرض وهو تعاطي املسكرات واملخدرات ونبحث عن الطبيب الذي يشخص الداء 
ا حيتاج الناس ويصف الدواء ولعلنا نعرتف هنا مجيعاً أن طبيبنا هو شرع هللا الذي مل يغادر صغرية وال كبرية مم

فيه إىل هداية إال بينها وجالها كما أنه مل يغادر صغرية وال كبرية من أسباب الفساد يف األرض إال حذر 
منها وعراها، وإذا كانت هذه أو تلك قد ختفي على من بعد عن التفقه يف هذا الدين، فإهنا غري خافية على 

 فقهائها، ولكل جمال رجال.
ألن  –وهو وقاية اجملتمع من تعاطي املسكرات واملخدرات  – هذا املوضوع هذا وقد اخرتت الكتابة يف

 األصل هو الوقاية من املرض، كما أن الوقاية قد تكون العالج احلاسم للمرض بعد وقوعه.
وهذا البحث من هذا القبيل، إذا طبق ما تضمنه فإنه وقاية وعالج، وقاية للمريض وغريه، وعالج 

 ة وعالجاً خري مما يكون عالجاً فقط.للمريض وما يكون وقاي
 هذا وقد اشتمل على سبعة فصول:

 الفصل األول: غرس اإلميان يف النفوس، وتربية اجملتمع على تطبيق اإلسالم يف احلياة.
 الفصل الثاين: االهتمام برتبية األسرة.

 الفصل الثالث: وجوب السعي لتحقيق األهداف العليا اليت حتيا هبا الشعوب.
 الرابع: صرف الشباب إىل ميادين التزكية واجلهاد. الفصل

 الفصل اخلامس: إقامة قاعدة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 الفصل السادس: جعل منهاج التعليم واإلعالم حمققة ملقاصد اإلسالم.

 الفصل السابع: احلكم مبا أنزل هللا.
ألمراض الوبيئة اليت تفشت يف جمتمعاتنا وإين ألرجو أن يكون هذا البحث انفعًا للوقاية من كل ا

 اإلسالمية ويف غريها.
وإذا كانت التجربة كما يقال خري برهان فليجرب من يريد للشعوب اإلسالمية السعادة والنجاة من كل 

 شر تطبيق ما تضمنه هذا البحث.
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 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت، وهو حسيب ونعم الوكيل.
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  الفصل األول
 وتربية المجتمع على تطبيق اإلسالم في الحياة. مان في النفوسغرس اإلي

 ويف هذا الفصل مبحثان:
 املبحث األول: غرس اإلميان يف النفوس.

 تمهيد في بيان معنى اإليمان:
اإلميان يف اللغة: التصديق ]ينازع بعض العلماء يف أن املراد ابإلميان يف اللغة التصديق ولكن املقام ال 

وما أنت مبؤمن (([، ويتعدى ابلالم كقوله تعاىل: 7/123ذلك، راجع الفتاوى البن تيمية ) يتسع ملناقشة
 [ أي وما أنت مبصدق لنا.17]يوسف:  )لنا ولو كنا صادقني

وأما اإلميان يف الشرع فالراجح أنه: )تصديق ابلقلب وقول ابللسان، وعمل ابجلوارح( فإذا أطلق مشل 
 ذلك كله.

عناه هللا تعاىل يف القرآن الكرمي والسنة وفهمه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه فاملراد ابإلميان ما 
وسلم ومن تبعهم من السلف الصاحل وهو التصديق اجلازم بكل ما أخرب هللا به من الغيب، وهو يشمل 

ا ورد به أصول اإلميان الستة: اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، وما تفرع عنها مم
الكتاب والسنة الصحيحة وليس املراد ابإلميان جمرد ما تعرف عليه أهل األداين املنحرفة الذي مضمونه 

 عالقة شخصية بني اإلنسان وربه ال شأن له بنشاطه يف احلياة.
فإن هذا ليس هو اإلميان الذي جاء به القرآن، إذ اإلميان الذي نزل به ال ينفك عنه العمل الصاحل 

إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل ورسوله مث مل يراتبوا وجاهدا أبمواهلم (ين على العلم النافع، كما قال تعاىل: املب
 [.15]احلجرات:  )وأنفسهم يف سبيل هللا أولئك هم الصادقون

هذا ولست أريد أن أطيل هنا الكالم على أصول اإلميان الستة كلها، فضاًل عما يتفرع منها، وإمنا أريد 
أن أضرب أمثلة فقط يتضح هبا أن غرس اإلميان يف النفوس هو أعظم واق من أمراض املعاصي، ومنها 
تعاطي املسكرات واملخدرات، وهذه األمثلة تتعلق ابإلميان ابهلل، واإلميان بكتاب هللا الذي هو القرآن، 

 واإلميان ابليوم اآلخر.
 اإليمان بالله:

ميان ابهلل بذكر كل ما يتعلق بذاته تعاىل من كونه خالقًا ورابً ولست أيضًا مبطيل يف الكالم عن اإل
 وإهلاً، وإمنا أضرب لذلك مثالني:

 أحدمها: يتعلق بعلمه الشامل احمليط بكل شيء.
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 والثاين: يتعلق بقدرته التامة على كل شيء.
املسكرات  غرس اإلميان بعلم هللا احمليط بكل شيء وأثره يف الوقاية من إرتكاب املعاصي وخبالصة

 واملخدرات.
لقد كثر يف القرآن الكرمي ذكر علم هللا احمليط بكل شيء أبساليب شىت، واملقصود منها إشعار اإلنسان 
أبن أعماله ال ختفى على اخلالق، وأهنا حمفوظة مكتوبة حماسب عليها صاحبها، كما قال تعاىل يف أهل 

تبهم مما يوافق القرآن الكرمي ويؤيد صحة رسالة الكتاب الذين حذر بعضهم بعضًا من االعرتاف مبا يف ك
وإذا لقوا (حممد صلى هللا عليه وسلم لئال يكون اعرتافهم بذلك حجة للمسلمني عند هللا، قال تعاىل عنهم: 

الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوهنم مبا فتح هللا عليكم ليحاجوكم به عند ربكم 
 [.77-76]البقرة:  )، أََوال يعلمون أن هللا يعلم ما يسرون وما يعلنونأفال تعقلون

 [.5]آل عمران:  )إن هللا ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء(وقال تعاىل: 
قل إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه هللا ويعلم ما يف السماوات وما يف األرض (وقال تعاىل: 

ر، يوم جتد كل نفس ما عملت من خري حمضراً، وما عملت من سوء تود لو أن وهللا على كل شيء قدي
 [.30-29]آل عمران:  )بينها وبينه أمداً بعيداً وحيذركم هللا نفسه واله رؤوف ابلعباد

أتمل هاتني اآليتني األخريتني: هل جتد شيئاً ميكن إخفاؤه على هللا الذي أحاط علمه مبا يف السماوات 
وما خيطر للمرء يف صدره، وهل يقدر اإلنسان أن ينكر شيئًا مما عمل يف الدنيا عندما  وما يف األرض،

 يالقي هللا فيجد عنده كل عمل خري أو سوء؟.
إن اإلنسان ليقدر أن حيتال على الناس وعلى كل الوسائل التجسسية يف الدنيا ويفلت منها، وكذلك 

مني وأساليبهم وعلى الشرطة ووسائلهم وسجوهنم وخيرج من يقدر أن حيتال على القضاء والقوانني، وعلى احملا
عندهم مجيعًا بريئاً، وهو يف الواقع غري بريء، ولكنه ال يقدر على ذلك ابلنسبة للخالق، كما قال تعاىل: 

إان أنزلنا إليك الكتاب ابحلق لتحكم بني الناس مبا أراك هللا وال تكن للخائنني خصيمًا، واستغفر هللا إن هللا  (
كان غفوراً رحيماً، وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم إن هللا ال حيب من كان خواانً أثيماً، يستخفون من 
الناس وال يستخفون من هللا وهو معهم إذ يبيتون ما ال يرضى من القول وكان هللا مبا يعملون حميطاً، ها أنتم 

يوم القيامة أم من يكون عليهم وكياًل، ومن يعمل  هؤالء جادلتم عنه يف احلياة الدنيا فمن جيادل هللا عنهم
سواًء أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا غفوراً رحيماً، ومن يكسب إمثاً فإمنا يكسبه على نفسه وكان هللا 

-105]النساء:  )عليمًا حكيمًا، ومن يكسب خطيئة أو إمثًا مث يرم به بريئًا فقد احتمل هبتااًن وإمثًا مبيناً 
112.] 

قل يل بربك لو أن مريد خمالفة القانون يف أي بلد يعلم أن آلة التصوير مسلطة عليه يف منزله ويف 
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سيارته ويف الشارع ويف بيت اخلالء ويف أي مكان حترك أو سكن فيه، وأن صورته تظهر على حقيقتها على 
فعل ما سيعاقب عليه من قبل مرآة التلفاز أمام مراقبني يتابعونه هل تراه يستطيع أن خيالف القانون وي

 السلطة القادرة على القبض عليه وعلى معاقبته؟.
فكيف إذا علم العبد وآمن أن هللا حميط به يعلم كل حركاته وسكناته وخطرات قلبه يف كل حلظة من 

 حلظات حياته؟
صغره فنشأ فلو أن اإلنسان يرىب على العلم هبذه الصفة اإلهلية واإلميان هبا وما يرتتب على ذلك من 

على ذلك ملا كان جيرتئ أغلب من ُرّبِي على ذلك على ارتكاب املعاصي واالعتداء على احلقوق سواًء  
كانت حقوق هللا أو حقوق عباده ولكان املؤمن هبذه الصفة حيقق اإلحسان الذي قال فيه الرسول صلى 

 ([.37-1/36فإنه يراك(( ]مسلم )هللا عليه وسلم: ))اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه 
وقال األستاذ أبو األعلى املودودي رمحه هللا يف هذا املعىن: )وأهم شيء وأجدره يف هذا الصدد أن 
اإلميان بال إله إال هللا جيعل اإلنسان مقيدًا بقانون هللا وحمافظًا عليه، فإن املؤمن يكون على يقني بسبب 

بكل شيء، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وأنه إن أتى بعمل يف ظلمة اعتقاده هبذه الكلمة أن هللا خبري 
الليل، أو حالة الوحدة فإن هللا يعلمه، وأنه إن خطر بباله شيء مجيل فإن علم هللا حميط به، وأنه إن كان من 

كان له أن خيفي أعماله على كل واحد يف الدنيا فإنه ال يستطيع إخفاءها على هللا عز وجل، وإن   املمكن
 يستطيع أن يفلت من بطش أي كان فإنه ال يستطيع أن يفلت من هللا عز وجل.

فعلى قدر ما يكون هذا اإلميان راسخًا يف ذهن اإلنسان يكون متبعًا ألحكام هللا قائمًا عند حدوده، 
حالة الوحدة ال جيرؤ على اقرتاف ما حرم هللا ويسارع إىل اخلريات والعمل مبا أمر هللا ولو يف ظلمة الليل أو 

واخللوة، فإن معه شرطة ال تفارقه حينًا من أحيانه، وهو يتمثل دائمًا أمام عينيه تلك احملكمة العليا اليت ال 
طبع االحتاد اإلسالمي للمنظمات  98يكاد اإلنسان ينفذ من دائرة حساهبا( ]مبادئ اإلسالم ص

 الطالبية[.
إنه سريتكب كل ما يهواه عندما يشعر أنه ال يعلم به فإذا فقد اإلنسان العلم واإلميان هبذا املعىن ف

القادر على أتديبه وسيكون املوظف املسئول عن متابعة اجملرمني جمرد ما يتعاطى هو بنفسه املسكرات 
واملخدرات أو خيفي جرائم املتاجرين يف ذلك والذين يتعاطونه إذا انل منهم فائدة مادية، وهذا أمر يعرفه 

 ذا املعىن وآمن به فأمانته يعرفها ذوو اخلربة يف هذه األمور.أهله أما من علم ه
 غرس اإليمان بقدرة الله التامة على كل شيء:

إن اجملرم إذا علم أن أحدًا يعلم جرميته إذا ارتكبها، ولكنه يعلم أن هذا العامل جبرميته عاجز عن متابعته 
ذلك العامل جبرميته ولو كان يبغضها غاية  وعقابه فإنه يستطيع أن يرتكب تلك اجلرمية وينجوا من عقاب
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البعض، لكنه إذا اجتمع عنده العلم واإلميان أن أحدًا يعلم مبا يرتكبه من معصية ويقدر على متابعته 
وحماسبته وعقابه ال يقدر أبدًا على اإلفالت منه فإنه ال يقدم على ارتكاب املعصية اليت يعلمها ويعاقبه 

 عليها.
قل (حانه بني علمه احمليط بكل شيء، وقدرته التامة على كل شيء يف قوله تعاىل: وهلذا مجع هللا سب

إن ختفوا ما يف صدوركم أو تبدوه يعلمه هللا ويعلم ما يف السماوات وما يف األرض وهللا على كل شيء 
 [.29]آل عمران:  )قدير

لهم، كانوا أشد منهم قوة وما  أومل يسريوا يف األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قب(وقال تعاىل: 
 [.44]فاطر:  )كان هللا ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض إنه كان عليماً قديراً 

فمن أراد أن يوجد من جيتنب ما يضره ويضر جمتمعه من اجلرائم، بل من أراد أن يكون الشعب كله 
العلم واإلميان بقدرة هللا التامة على كل  حارسًا على مصاحله يف السر والعلن فلريب من أراد منه ذلك على

 شيء مع إحاطته تعاىل علماً بكل شيء.
ولعل هذا يبني حكمة أمر هللا تعاىل عباده أن يعبدوه أبمسائه احلسىن اليت متأل القلب املؤمن حبًا هلل 

 )سىن فادعوه هباوهلل األمساء احل(وخوفًا ورهبة منه فيقدم على ما حيب ويبتعد عما يكره، كما قال تعاىل: 
 [.180]األعراف: 

ألن كل اسم من أمسائه تعاىل حيمل من املعاين ما لو فقهه املؤمن وثبت يف قلبه الزداد تقراًب إىل هللا 
 بطاعته أبداء حقوقه وحقوق عباده، وترك معصيته بعدم االعتداء على حقوقه وحقوق عباده.

عبد هبا جديرًا بوعد هللا أن يدخله اجلنة، كما قال وهلذا كان املكثر من حفظ أمساء هللا احلسىن املت
( 3/185الرسول صلى هللا عليه وسلم: ))إن هلل تسعة وتسعني امسًا من أحصاها دخل اجلنة(( ]البخاري )

 ( ويف مسلم زايدة يف رواية: )من حفظها([.4/2062ومسلم )
ماله الستدعت منه احملبة التامة وقال ابن القيم رمحه هللا: )ولو شهد بقلبه صفة واحدة من أوصاف ك

عليها، وهل مع احملبني حمبة إال من آاثر صفات كماله فإهنم مل يروه يف هذه الدار، وإمنا وصل إليهم العلم 
آباثر صفاته وآاثر صنعه فاستدلوا مبا علموه على ما غاب عنهم( ]طريق اهلجرتني وابب السعادتني 

 طبع قطر[. 562-561ص:
 ب الله في النفوس:غرس اإليمان بكتا

أمل ذلك الكتاب ال ريب فيه (إن هذا القرآن مل ينزل إال هلداية البشر وإقامة احلجة عليهم، قال تعاىل: 
[، وقال 9[، وقال تعاىل: }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{ ]اإلسراء: 2-1]البقرة:  )هدى للمتقني
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 [.9]الصف:  )هره على الدين كله ولو كره املشركونوهو الذي أرسل رسوله ابهلدى ودين احلق ليظ(تعاىل: 
فإذا رّب اإلنسان على اإلميان أبن هذا القرآن كالم هللا وانه ال اهتداء إال به يف هذه احلياة، وأن ما 
شرعه هللا فيه جيب أن يطاع أمرًا كان أو هنياً، وأنه ال جيوز أن يطاع أحد يف معصيته وأنه جيب أن يـَُتعلم 

مه، ويُطَبق يف واقع احلياة أن اإلنسان إذا رّب على ذلك فسيكون إنسااًن صاحلًا حيب اخلري حالله وحرا
ويدعوا إليه وأيمر به، ويبغض الشر وحيذر منه وينهى عنه، ومن ذلك املسكرات واملخدرات اليت حذر هللا 

 تعاىل منها.
 ر غري هذا القرآن؟وإذا مل يرب املسلم على ذلك فأي قانون قادر على قيادته بسهولة ويس

لقد كان هلذا القرآن أثره يف نفوس الذين أخذوه علمًا وإميااًن وعماًل من أصحاب رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم، وكانت هلم بذلك السعادة والعزة واألمن واالستقرار واإليثار واملودة واإلخاء، وهذه املعاين هي 

اليت يكاد يكون كالفقد، وال ميكن أن تعود هذه املعاين إىل اليت ينشدها العامل اليوم، لفقدها أو ضعفها 
 األرض إال إذا سلك املسلمون مسلك سلفهم الصاحل يف تعلم كتاب هللا واإلميان به وتطبيقه يف حياهتم.

قال ابن كثري رمحه هللا: )قال األعمش: عن أّب وائل عن ابن مسعود رضي هللا عنه، قال: كان الرجل 
ر آايت مل جياوزهن حىت يعرف معانيهن والعمل هبن، وقال عبد هللا السلمي: حدثنا الذين  منا إذا تعلم عش

كانوا يقرؤننا أهنم كانوا يستقرؤن النيب صلى هللا عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا عشر آايت مل خيلفوها حىت 
( وانظر الفتاوى البن 1/3يم )يعملوا مبا فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل مجيعاً( ]تفسري القرآن العظ

 ([.13/331تيمية رمحه هللا )
هكذا كان أتثري القرآن على النفوس اليت آمنت به، كانوا يقفون عند آايته تالوة وتفهمًا ملعانيها 

 وتطبيقها ألوامرها ونواهيها.
وحي مثله  وسنة رسول هللا صلى اله عليه وسلم وسريته كالقرآن يف التكليف ووجوب اإلميان هبا، فهي

يف ذلك، والواجب اإلميان مبا صح منها والعمل هبا كالقرآن، ألن هللا قد أمر بطاعة رسوله كما أمر بطاعته، 
قل أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإمنا عليه ما محل وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه هتتدوا (قال تعاىل: 

 [.54 ]النور: )وما على الرسول إال البالغ املبني
فإذا غرس اإلميان ابلكتاب والسنة يف نفوس الناس تغريت نفوسها من اجلنوح والفسوق إىل اإلقبال إىل 

 هللا والطاعة.
فهل (وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لشدة إمياهنم هبذا القرآن قال هلم هللا عز وجل: 

([ قالوا: انتهينا اي رب، وكان ذلك يف أم 2/92، تفسري القرآن العظيم )91]املائدة:  )أنتم منتهون
 اخلبائث كلها وهي اخلمر.
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 غرس اإلميان ابليوم اآلخر يف النفوس:
إن علم اإلنسان وإميانه أنه سيموت فقط غري كاف يف تربيته على فعل اخلري وترك الشر، ألنه ال يوجد 

اإلنسان على فعل اخلري وتر الشر من عاقل يف األرض إال وهو يعلم علم اليقني أهن سيموت، فال بد لرتبية 
غرس اإلميان ابليوم اآلخر يف نفسه وتعليمه ما يكون فيه من أهوال وجزاء، وإال فالذي ال يؤمن ابليوم اآلخر  
كلما ذكر املوت ازداد ضراوة وشراهة يف التمتع ابلشهوات وازداد مترده على القوانني وحقوق الناس ما مل 

 ملرصاد.يتيقن من وجود رادع له اب
وهلذا جتد اإلميان ابليوم اآلخر يقرتن ابإلميان ابهلل تعاىل يف اإلثبات وما يرتتب عليه ويف النفي وما 

 يرتتب عليه يف القرآن والسنة معاً.
[ وقال 8]البقرة:  )ومن الناس من يقول آمنا ابهلل واليوم اآلخر وما هم مبؤمنني(كما قال تعاىل: 

لذين هادوا والنصارى والصابئني من آمن ابهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً فلهم أجر إن الذين آمنوا وا(تعاىل: 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ([ وقال تعاىل: 62]البقرة:  )عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون

 مث أضطره إىل البلد آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن ابهلل واليوم اآلخر قال فمن كفر فُأمتِيعه قليالً 
ولكن الرب من آمن ابهلل واليوم اآلخر واملالئكة ([ وقال تعاىل: 126]البقرة:  )عذاب النار وبئس املصري

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن ابهلل واليوم ([ وقال تعاىل: 177]البقرة:  )…والكتاب والنبيني 
كتاب أمة قائمة يتلون آايت هللا آانء الليل ليسوا سواء، من أهل ال([ وقال تعاىل: 232]البقرة:  )اآلخر

وهم يسجدون يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر وأيمرون ابملعروف وينهمن عن املنكر ويسارعون يف اخلريات وأولئك 
اي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا والرسول إن كنتم ([ وقال تعاىل: 114-113]آل عمران:  )من الصاحلني

إمنا يعمر مساجد هللا من ([ وقال تعاىل: 59]النساء:  )خر ذلك خري وأحسن أتويالً تؤمنون ابهلل واليوم اآل
 )آمن ابهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين

 [.18]التوبة: 
مون ما حرم هللا وال يدينون دين احلق وقال تعاىل: }قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اآلخر وال حير 

ال يستأذنك ([، وقال تعاىل: 29من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون{ ]التوبة: 
الذين ال يؤمنون ابهلل واليوم اآلخر أن جياهدوا أبمواهلم وأنفسهم وهللا عليم ابملتقني إمنا يستأذنك الذين ال 

وماذا ([، وقال تعاىل: 45-44]التوبة:  )اآلخر واراتبت قلوهبم فهم يف ريبهم يرتددونيؤمنون ابهلل واليوم 
 [.39]النساء:  )عنهم لو آمنوا ابهلل واليوم اآلخر وأنفقوا مما رزقكم اله وكان هللا هبم عليماً 

اء احلسن يف هذه اآلايت واضحة أنه يرتتب على اإلميان ابهلل واليوم اآلخر العمل الصاحل يف الدنيا واجلز 
اآلخرة، ومعىن هذا أن الذي يغرس يف نفسه اإلميان ابليوم اآلخر فيؤمن به حقًا ال يرتكب معصية هللا تعاىل 
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 خوفاً من عذابه يف ذلك اليوم، ويسارع إىل طاعة هللا طمعاً يف ثوابه ورضاه يف ذلك اليوم.
ولقد خلقنا (لبعث بعد املوت فقال: وقد أمجل هللا سبحانه وتعاىل رحلة اإلنسان وأطوارها خامتًا اب

اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني، مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، 
فخلقنا املضغة عظامًا، فكسوان العظام حلماً، مث أنشأانه خلقاً آخر فتبارك هللا أحسن اخلالقني، مث إنكم بعد 

 [.16-12]املؤمنون:  )يامة تبعثونذلك مليتون مث إنكم يوم الق
فالتذكري ابليوم اآلخر مبا فيه من أهوال البعث واحلشر واجلزاء من أهم ما يوقظ الغافلني، والذي يؤمن 
بذلك حق اإلميان ال بد أن يطلب رضوان هللا بفعل أوامره وترك نواهيه، كما أنه ال بد أن يفر من سخطه  

ايأيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء (ك، كما قال تعاىل: كذلك، وهلذا عين القرآن الكرمي بذل
عظيم يوم تروهنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم 

اقرتب للناس حساهبم وهم يف غفلة ([، وقال تعاىل: 2-1]احلج: )بسكارى، ولكن عذاب هللا شديد
ر من رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون الهية قلوهبم وأسروا النجوى الذين معرضون ما أيتيهم من ذك

 [.3-1]األنبياء:  )ظلموا هل هذا إال بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون
 فالذي ال يؤمن ابآلخرة أو يغفل عنها ال يرجى منه خري وال إقالع عن الشر والفساد يف األرض.

إنكار اإلنسان للحياة اآلخرة أو اإلقرار هبا له أتثري يف حياته، فإن الذي فطر قال املودودي رمحه هللا: )ف
عليه اإلنسان أن يصبوا إىل عمل أو يعرض عنه إال على قدر ما يرى فهي لنفسه فائدة أو ضرر، فأىن للذي 

نيا، أو ال يغدوا نظره فائدة هذه العاجلة وضررها أن ينشط لعمل صاحل ال يرجوا منه فائدة يف هذه الد
جيتنب عماًل سيئاً ال خياف منه على نفسه ضرراً يف هذه الدنيا؟ أما الذي ينفذ بصره إىل نتائج األعمال وال 
يقف عند ظواهرها، فال يرى نفع هذه العاجلة أو ضررها إال شيئًا عارضاً، فيؤثر احلق على الباطل واخلري 

ولو كان اخلري يعود إىل نفسه أبقدح ضرر والسيئة  على الشر، نظرًا إىل فائدة اآلخرة أو مضرهتا األبدية
 أبعظم منفعة يف هذه الدنيا.

فانظر إىل ما بني هذين الرجلني من الفرق العظيم والبون الشاسع، فاخلري يف نظر األول ما حيصل نفعه 
بينما  …والشر عنده ما ينتج أو خيشى أن ينتج شيئًا مكروهًا يف هذه الدنيا … يف هذه احلياة الفانية 

اخلري يف نظر الرجل الثاين ما يرضي هللا والشر ما يسخطه، وهو يرى أن اخلري يف كل حال وإن مل ينفعه يف 
وأن الشر يف كل حال وإن مل يذق، أو مل خيف أن يذوق وابله يف هذه احلياة الدنيا( … هذه احلياة الدنيا 

 [.117-115]مبادئ اإلسالم ص:
ة وانقياد الناس للخري وابتعادهم من الشر، ومن ذلك تعاطي املسكرات فإذا ما أردان األمن والسعاد

واملخدرات فعلينا أن نغرس يف نفوسهم اإلميان ابهلل وبكتابه وابليوم اآلخر، وغريها من أصول اإلميان 
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وفروعه، فإن اإلميان يغري النفوس من شريرة إىل خرية، وال ميكن لغري اإلميان أن يغري تلك النفوس ذلك 
 لتغيري.ا

 
 المبحث الثاني: تربية المجتمع على تطبيق اإلسالم.

إن اإلميان الصادق ال بد أن يثمر العمل الصاحل، والعمل الصاحل هو أصول اإلسالم اخلمسة وما تفرع 
عنها: الشهاداتن وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت هللا احلرام وكلما أوجب هللا على 

أو كفاية وكذلك اجتناب ما حرمه هللا تعاىل عليه، بل إن املؤمن احلق هو الذي يفعل املندوابت  املسلم عيناً 
 ويرتك املكروهات ويرتك املباحات اليت خيشى أن تؤدي به إىل ما فيه أبس.

وجيب أن يرىب اجملتمع املسلم على القيام ابلعمل الصاحل من فعل واجب أو ترك حمرم، كما يستحب أن 
فعل املندوابت وترك املكروهات، وأن يكون العمل الصاحل هذا هو املسيطر على هذا اجملتمع وأن  يرىب على

يكون والة أمور املسلمني وهم احلكام والعلماء قدوة حسنة يف ذلك للمجتمع فإن تطبيق معاين اإلسالم يف 
 اجملتمع جتعل اخلري فيه مألوفاً وجتعل الشر منكراً.

دما يطبق فيه اإلسالم ابالرتياح والطمأنينة لكل عمل مشروع وحيب صاحبه يشعر اجملتمع املسلم عن
ويقدره، كما يشعر هذا اجملتمع ابلنفور من أي عمل سيء ويبغض صاحبه، فيظهر بذلك اخلري واخللق 
احلسن وخيتفي الشر واخللق السيء فال يوجد يف هذا اجملتمع سوق انفقة للمعاصي واملنكرات فال زانً وال راًب 

 وال قتل وال قتال وال ظلم وال مخر وال خمدرات وال غريها.
وهذا خبالف ما إذا اختفى تطبيق اإلسالم أو ضعف فإن اجملتمع ال يغضب ملنكر وال يتأذى منه، بل 

 إنه يستسيغه وقد يؤيده كثري من أفراده.
يقه يدفع إىل التعاون التطبيق لإلسالم يدفع اجملتمع املسلم إىل التعاون على الرب والتقوى، وعدم تطب

 على اإلمث والعدوان، أو على السكوت عن اإلمث والعدوان، والسكوت يف النتيجة تعاون على اإلمث والعدوان.
وأرى أن أقتصر يف هذا املبحث عل ما مضى، ألنه سيأيت يف الفصول واملباحث اآلتية ما ميكن أن 

 يغين عن اإلطالة هنا يف هذا املوضوع.
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 االهتمام بتربية األسرة :الفصل الثاني
األسرة هي نواة اجملتمع فإذا حصل اهتمام برتبية أفرادها تربية صاحلة صار اجملتمع كله صاحلاً، ألن 

 األسرة تتكون من أفراد، واجملتمع يتكون من أسر.
 المبحث األول: يتعلق باألسرة نفسها.

م بعضًا على اإلسالم أبداء حقوق هللا وذلك أبن جيتهد أفراد هذه األسرة برتبية أنفسهم وتربية بعضه
 وحق بعضهم على بعض وأداء حقوق اجملتمع وحق هللا تعاىل.

ويبدأ ذلك ابختيار الزوج الصاحل الزوجة الصاحلة، والزوجة الصاحلة الزوج الصاحل، فإن صالح الزوجني 
 هو أساس الرتبية الطيبة لألسرة.

ربية األوالد على املعاين اإلسالمية وغرس حب هللا وحب مث قيام كل من الزوجني بواجبه املستطاع يف ت
رسوله وحب اخلري يف نفوسهم وبغض كل ما يبغضه هللا ورسوله من املنكر والفساد، حىت ينشأ األوالد وهم 

 ملتزمون برضى هللا مبتعدون عما يسخطه فيكونوا أعضاء انفعني يف اجملتمع املسلم.
ة حتتاج إيل جهد متواصل وصرب طويل وحتتاج أن جياهد األخوان وتربية األسرة على هذا املعاين شاق

أنفسهما أن يكوان قدوة حسنة إذا أمر أوالدمها خبري يفعالنه وإذا هنياهم عن شيء يرتكانه وإال كان األمر 
الذي خيالف الفعل أو النهي الذي يرتكبانه وابل على األوالد ألهنم يتأثرون ابلفعل أكثر من القول ]راجع  

 ( حملمد قطب[.2/118اب منهج الرتبية اإلسالمية )كت
كما أنه جيب على األسرة أن حتذر من جلساء السوء فال تتيح هلم الفرصة ليختلطوا هبا بل جيب أن 
يكون جلساؤها هم أهل الصالح واخلري الذين هم قدوة حسنة يف العلم والعمل الصاحل لتتعاون معهم على 

 والعدوان.الرب والتقوى وليس على اإلمث 
وقد بني الرسول صلى هللا عليه وسلم األثر الصاحل املرتتب على مصاحبة اجلليس الصاحل كما بني األثر 

 السيء املرتتب على مصاحبة اجلليس السوء.
كما يف حديث أّب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))مثل اجلليس 

وانفخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد  الصاحل والسوء كحامل املسك
 ( ومسلم[.6/231منه رحياً طيبة، وانفخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد رحياً خبيثة(( ]البخاري )

ستقر يف واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر إذا قام به أفراد األسرة فيما بينهم ومل يسمحوا للمنكر أن ي
أحد منهم يكون له أثر كبري يف االستقامة، ألن الطفل ينشأ على ذلك من صغره فيكرب وقد اصطبغ بذلك 
ويصبح ما خيالف مألوفه عنده غري مستساغ فإذا يسر هللا له أن يكون اجملتمع خارج البيت كذلك كان ذلك 
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 نوراً على نور.
فإن الشر يستقر فيها ويكون املعروف  –اإلسالم أي مل ترب على  –أما إذا كانت األسرة غري صاحلة 

منكرًا واملنكر معروفًا يتعاون األفراد على اإلمث والعدوان وال يتعاونون على الرب والتقوى، وأوالد هذه األسرة 
يغلب عليها الشقاء وحب الشر بداًل من حب اخلري ويصعب على اجملتمع أن يؤثر فيهم ابخلري والصالح إال 

 .من شاء هللا
فإذا قامت األسرة بواجبها يف تربية أفرادها على اإلسالم فإن ارتكاب اجلرمية ومنه تناول املسكرات 
واملخدرات ال بد أن يقل لعدم قبول األسرة له ومقاومتها له وإن مل تقم األسرة برتبية نفسها على اإلسالم 

 ه وهناك يكمن اخلطر.فإن املسكرات تتفشى يف األسرة ويكثر ارتكاب املعاصي واإلعانة علي
اي أيها الذين آمنوا قوا (وهلذا أمر هللا أولياء أمور األسر أبن يقوا أنفسهم وأهليهم النار فقال تعاىل: 

أنفسكم وأهليكم انراً وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما 
 [.6]التحرمي:  )يؤمرون

 عناية أولياء أمور المسلمين باألسرة. المبحث الثاني:
األسرة تستطيع أن تقوم بواجب تربية أفرادها على اإلسالم يف حميطها، ولكنها ال تستطيع أن حتمي 
أفرادها من أوبئة الفساد املنتشرة يف الدولة، فاملدارس واألسواق والنوادي واملنتزهات وأجهزة اإلعالم وغريها 

 شرف عليها الدولة وليست األسرة.من مرافق اجملتمع العامة ت
واألسرة مضطرة إىل تعليم أوالدها يف املدارس، واملدارس أغلبها حتت إشراف الدولة، واألسرة تضطر إىل 
شراء حاجاهتا من السوق واخلروج إىل الشارع، والسوق والشارع تشرف عليهما الدولة، واألسرة حتتاج أن 

ناظر اجلميلة يف البساتني العامة والغاابت وشواطئ البحار، وهذه متشي يف مناكب األرض ومتتع نفسها ابمل
وتلك إمنا تشرف عليها الدولة فإذا قاما الدولة بواجبها من محاية األسرة واجملتمع من الفساد اإلعالمي 
والتعليمي واالجتماعي كان ذلك تعاواًن مع األسرة على املزيد من اخلري وإال هدمت الدولة كل ما تبنيه 

سرة، وحنن نعرف أن بعض الدول املسئولة يف بعض الشعوب اإلسالمية حتاول هدم اإلميان يف النفوس األ
واختذت كل الوسائل القتالع األخالق اإلسالمية ونشر الرذيلة والفساد بني الشباب، حىت أصبح املسلم 

 سلم الذي هو مسقط رأسه.أيمن على نفسه وعرضه وأوالده يف اجملتمعات الكافرة أكثر من أمنه يف بالد امل
ووالة األمر الذين هذا دأهبم ال يرجى منهم إال تقوية املنكر وإفشائه، فهل حيق ألمثال هؤالء أن 
يستعينوا ابإلسالم على حماربة بعض الفساد الذي اضطروا حملاربته ال إرضاء هلل ولكن ألغراض أخرى قد 

 تكون اقتصادية؟ كال.
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 حقيق األهداف العليا التي تحيا بها األمم،وجوب السعي لت: الفصل الثالث
 وتوجيه الشباب إليها

له هدف عام جيب أن تكون كل أهدافه متفرعة عن ذلك اهلدف وحمققة له، وهذا اهلدف العام  املسلم
هو رضا ربه تعاىل عنه بقيامه بعبادته اليت تشمل كل تصرفات اإلنسان يف هذه احلياة كما قال سبحانه 

لقت اجلو واإلنس إال ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن هللا هو وما خ(وتعاىل: 
أن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم ([، وقال تعاىل: 58-56]الذارايت:  )الرزاق ذو القوة املتني

هللا عنهم ورضوا خري الربية، جزاؤهم عند رهبم جنات عدن جتري من حتتها األهنار خالدين فيها أبدًا رضي 
 [.8-7]البينة:  )عنه ذلك ملن خشي ربه

وهلذا يبشر هللا املؤمنني بدوام رضوانه عنهم ويذكرهم بذلك بعد أن يدخلوا اجلنة فينالوا نعيمها ال 
يفكرون يف سواه فقد روى أبو سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))إن هللا 

: اي أهل اجلنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، واخلري يف يدرك، فيقول: هل رضيتم؟، يقول ألهل اجلنة
فيقولون: وما لنا ال نرضى اي رب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحدًا من خلقك، فيقول: أال أعطكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: اي رب وأي شيء أفضل من ذلك، فيقول: أحل عليكم رضواين فال سخط عليكم بعده 

 ([.4/2176داً(( ]مسلم )أب
هذا هو اهلدف العام الذي جيب أن يوجه كل نشاط للفرد املسلم واألسرة املسلمة واجملتمع املسلم إىل 

 حتقيقه.
وسائل لتحقيقه، وقد أطلقُت عليها: األهداف العليا،  –نسبيًا  –وهناك أهداف تنفرع عنه وتعترب 

جعلت هذا الفصل مخسة مباحث كل مبحث يتعلق ويطلق عليها الضرورات اخلمس، أو الست، وهلذا 
إبحدى هذه الضرورات، وهي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ املال، 
وقبل أن أذكر كل مبحث على حدة أورد بعض النصوص من القرآن والسنة الدالة على عناية اإلسالم حبفظ 

 هذه الضرورات.
ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئًا وابلوالدين إحساانً، وال تقتلوا قل تعالوا أتل (قال تعاىل: 

أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإايهم، وال تقربوا الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، وال تقتلوا النفس اليت 
حىت يبلغ  حرم هللا إال ابحلق ذلكم وصاكم بع لعلكم تعقلون، وال تقربوا مال اليتيم إال ابليت هي أحسن

أشده وأوفوا الكيل وامليزان ابلقسط، ال نكلف نفسًا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب، وبعهد 
هللا أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم 
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 [.153-151]األنعام:  )عن سبيله، ذلك وصاكم به لعلكم تتقون
وأن هذا (فقد اشتملت اآلايت على وجوب حفظ الدين يف هنيه سبحانه عن الشرك، ويف قوله: 

وال (وعلى حفظ النفس يف قوله تعاىل:  )صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ى وجوب حفظ النسل بقوله كما اشتملت عل  )حلقوال تقتلوا النفس اليت حرم هللا إال اب(، )تقتلوا أوالدكم

]ويدخل يف حفظ العرض الذي يعده بعض العلماء  )وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن(تعاىل: 
وأوفوا الكيل وامليزان ( )وال تقربوا مال اليتيم(ضرورة سادسة[، واشتملت على حفظ املال يف قوله تعاىل: 

فظ هذه الضرورات وكل األوامر والنواهي اإلهلية، ولعل وأما حفظ العقل فإنه يؤخذ من التكليف حب)ابلقسط
 ما يدل على ذلك ويشري إليه. )ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون(يف قوله تعاىل يف آخر اآلية األوىل: 

وهذه الضرورات اتفقت على وجوب حفظها مجيع امللل واألمم وإن اختلفت يف طرق حفظها 
ن ملل األرض املوجودة إال أن اإلسالم يعترب حفظ هذه الضرورات وتفاصيلها، والفرق بني اإلسالم وغريه م

دينًا وعبادًة هلل عليها ثواب وعقاب، خبالف امللل والقوانني األخرى، وهلذا قال تعاىل هنا يف آخر هذه 
وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه وال تتبعوا (وقال قبل ذلك:  )ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون(اآلايت: 
 .)تفرق بكم عن سبيلهالسبل ف

وقد فصل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف السنة وجوب حفظ هذه الضرورات ويصعب أن يتتبعها 
 الباحث هنا، ولكن أشري ابختصار شديد إىل بعضها:

فمن ذلك حديث أّب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ))اجتنبوا السبع 
رسول هللا وما هن؟ قال: ))الشرك ابهلل، وقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق، وأكل مال املوبقات(( قيل: اي 

( ومسلم 3/195اليتيم وأكل الراب، والتويل يوم الزحف وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات(( ]البخاري )
(1/92.]) 

لدين إميااًن وعمالً، فالنهي عن الشرك ابهلل والسحر، والتويل يوم الزحف يدل على وجوب حفظ هذا ا
والنهي عن قتل النفس يدل على وجوب حفظ النفس، والنهي عن أكل مال اليتيم وأكل الراب يدل على 
وجوب حفظ املال، والنهي عن قذف احملصنات الغافالت املؤمنات يدل على وجوب حفظ النسل والعرض 

حترمي شرب املسكرات وتعاطي وحفظ العقل يدل عليه التكليف هبذه األمور وغريها كما يدل عليه 
 املخدرات.

هذه هي األهداف العليا اليت حتىي هبا األمم وجيب على والة األمور من حكام وآابء وعلماء وغريهم أن 
يوجهوا الشعوب إىل حتقيقها، فإن الشباب إذا وجه إىل حتقيقها وفقه معانيها وشغل نفسه هبا فسوف ال 

 ومنها املسكرات اليت هتدم هذه الضرورات واألهداف هدمًا. خياف منه تعاطي املعاصي واملنكرات،
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وقد عين علماء املسلمني هبذه الضرورات، وبينوا أهنا أقوى املراتب يف مصاحل العباد وأهنا هي مقصود 
 ([.288-1/286( بتحقيق حممد حمي الدين واملستصفى للغزايل )2/4الشرع ]راجع املوافقات للشاطيب )

باحث اخلمسة وخالصة يف كل مبحث لبيان أن كل واحدة من هذه الضرورات البد وبعد هذا نذكر امل
 من حفظها وتوجيه الشباب إىل حتقيق ذلك احلفظ هلا.

 
 المبحث األول: حفظ الدين.

ويدل على ضرورة حفظه وجوب العمل به بعد الدخول فيه واإلميان به، وأن من مل يدخل فيه ومل يعمل 
اآلخرة، ومن دخل فيه ومن آمن به فهو فائز يف الدنيا واآلخرة، واحلد األدىن به فهو خاسر يف الدنيا و 

 للعمل هبذا الدين هو التزام فرائضه واجتناب نواهيه.
والعصر، إن اإلنسان لفي خسر، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا (قال تعاىل: 

 ]سورة العصر[. )ابلصرب
لم حبفظ هذا الدين ابلعمل ابحلد األدىن منه فقط كان عضواً صاحلاً يف اجملتمع وكان فإذا ما اشتغل املس

بعيداً عن تناول ما حرم هللا ورسوله عبادًة لربه وليس خوفاً من الناس فقط وسلم من اخلسران، ومثل هذا ال 
 خيشى منه أن يتعاطى املسكرات واملخدرات.

قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على بصرية أان من (ل تعاىل: ومن حفظ هذا الدين: الدعوة إليه، كما قا
 [.108]يوسف:  )اتبعين وسبحان هللا وما أان من املشركني

وكان الرسول صلى هللا عليه وسلم يبعث أصحابه إلبالغ الناس هذا الدين ابلرسائل أو ابلبقاء بينهم 
 ([.1/5( ومسلم )2/125لتعليمهم ودعوهتم وهكذا أصحابه من بعده ]راجع البخاري )

ومن يوجه لدعوة الناس من الشباب ويشغل هبا فسيكون قدوة حسنة للعمل ابإلسالم واالستقامة 
واخللق ومثله سيكون جمتنبًا لكل احملرمات وخباصة تلك اليت ال يتعاطاها إال أرذال الناس كاملسكرات 

 واملخدرات.
يكون فرض عني على كل مسلم عندما ال ومن وسائل حفظ هذا الدين: اجلهاد يف سبيل هللا الذي 

 توجد طائفة قائمة به كافية.
والشباب الذي يهتم به فيوجه إىل التدريب على وسائل اجلهاد يف سبيل هللا واالستعداد ملقارعة األعداء 
ليس مثل الشباب الفارغ الذي تكون أهدافه هابطة ينظر إليها حتت أقدامه، فاألول يذكر اله يف كل أحيانه 

علم أن سبيل هللا معناه دينه الذي جيب أن ينصر وترفع رايته، واآلخر ال يفكر يف غري األكل والشرب وي
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 والتمتع ابحلياة، وإذا هم بشيء من التدريب فإمنا يهتم بتقوية عضالته تقوية ليس وراءها شيء.
الدين، كما قال  وقد أمر هللا تعاىل حبفظ هذا الدين إبعداد املستطاع للقوة اليت ترهب أعداء هذا

 [.60]األنفال:  )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رابط اخليل ترهبون به عدو هللا وعدوكم(تعاىل: 
وهل يفكر الشاب املشتغل ابجلهاد يف سبيل هللا يف أن هتبط نفسه إىل ما يقتل روح اجلهاد يف نفسه 

 وخباصة املسكرات واملخدرات؟
 

 المبحث الثاني: حفظ النفس.
 وجب هللا تعاىل حفظ النفس أبساليب شىت يف النصوص والتشريع.أ

فقد ثبت الوعيد الشديد ملن اعتدى على النفس يف الكتاب والسنة، بل أن بعض العلماء من السلف 
 [.53-49ذهبوا إىل عدم توبة من قتل نفساً حمرماً بغري حق ]راجع اإلسالم وضرورات احلياة للكاتب ص:

اص ممن ادعي عليه أنه اعتدى على النفس إال إبقامة البينة، وأوجب هللا أتخري ومل يبح الشارع القص
تنفيذ احلد أو القصاص إذا كان يف ذلك ضرر على غري اجلاين حىت يزول الضرر، وربط الشارع إقامة احلدود 

وراجع  57-54والقصاص ابإلمام وانئبه حىت ال يستعجل يف إزهاق النفوس الربيئة ]نفس املرجع ص:
 رسالة احلدود والسلطان للمؤلف[.

[ وأابح 59ومل جيز الشارع قتل غري املؤلف ولو أتى ما يبيح به قتل املكلف ]نفس املرجع ص:
أن يتناول ما هو حمرم عليه يف األصل إلنقاذ حياته ]نفس املرجع  –بل قد جيب عليه  –للمضطر 

 [.61ص:
 [.64ع ص:وفرض سد الذرائع املوصلة إىل قتل النفس ]نفس املرج

والشباب الذي يرىب على هذه املعاين اليت متتع االعتداء على النفس وتوجب حفظها بعد أن يتعاطى 
 املسكرات واملخدرات اليت هي من أهم وسائل االعتداء على النفوس.
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 المبحث الثالث: حفظ النسل.
هللا عليه املخلوقات ولو مل حيفظ اجلنس النقرض اجلنس، وهذا أمر ال خيتلف فيه البشر، وقد جبل 

فحافظت عليه ابلتزاوج، وميتاز اإلسالم عن غريه أبنه يوجب للمحافظة على النسل أن يكون عن طريق 
 النكاح املشروع وال جييزة عن طريق غري مشروع.

وهلذا جاءت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة تبني حمبة هللا ورسوله حلفظ النسل وتكثريه والرتغيب يف 
تحذير من التبتل، وبيان املصاحل العائدة على اآلابء يف الدنيا واآلخرة من النسل ورتبت الشريعة النكاح وال

 .؟؟؟؟[104-67على حفظ النسب أحكاماً كثرية ]راجع كتاب املؤلف: اإلسالم وضرورات احلياة ص
من طريق  والذي يرىب على حفظ النسل ابلطريقة املشروعة فال يرتكب الزان، وإمنا حيافظ على النسل

النكاح املشروع يكون بعيدًا عن األسباب اليت تدفعه إىل إتيان الفاحشة اليت يرتتب عليه انتهاك األعراض 
واختالط األنسب واإلجناب بطرق غري مشروعة، ومن أهم الوسائل املؤدية إىل ذلك تعاطي املسكرات 

  .واملخدرات
 فإن متعاطيها ال يسلم من األمور اآلتية:

 الفاحشة اليت يرتتب عليها ما ذكر.( إتيان  1
 ( عدم الغرية على عرض نفسه مما قد يتسبب عند وجود منكرات يف أسرته واختالط األنساب فيها.2
( بعض األمراض اليت تقتل نسله يف حال احلمل أو أوالده وأفراد أسرته بسبب اآلاثر اليت حتذر له  3

 من تناول املسكرات واملخدرات.
تنع بوجوب حفظ النسل بل بضرورته ويعلم أنه يرتتب على تعاطيه املسكرات فالشباب الذي يق

 واملخدرات ما خيل حبفظ النسل سيبتعد عن تعاطي ذلك.
 

 المبحث الرابع: حفظ العقل.
العقل من أكرب نعم هللا على اإلنسان، جعله هللا فرقًا بينه وبني احليوان مبا أودع فيها من طاقة للحكم 

خالص النتائج من مقدماهتا والغوص إىل معرفة احلقائق الكونية واالستدالد هبا على عظمة على األمور واست
والواجب أن يشكر اإلنسان ربه على هذه النعمة اليت لوالها ملا كان هناك فرق بينه وبني … اخلالق 
 احليوان.

ك التذكري أبن يف لذلك يذكر هللا آايته الكونية وما فيها من نعم هللا على اإلنسان ويعقب على ذل
ذلك آايت لذوي العقول، كقوله تعاىل: }هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
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تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والتخيل واألعناب ومن كل الثمرات يف ذلك آلية لقوم يتفكرون، 
ه إن يف ذلك آلايت لقوم يعقلون{ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات أبمر 

 [.12-10]النحل: 
وكذلك جعل هللا تعاىل آايته الشرعية حياة لذوي العقول اليت توصلهم عقوهلم على تقوى هللا، كما قال 

 [.179تعاىل: }ولكم يف القصاص حياة اي أويل األلباب لعلكم تتقون{ ]البقرة: 
مناط التكليف، ألن العاقل هو الذي يكون قادراً  ومما يدل على ضرورة حفظ العقل أنه تعاىل جعله

على فهم خطاب هللا، خبالف اجملنون، أو انقص التصور بسبب نقص إدراكه لضعف عقله، كالصيب فإن هللا 
ال يكلفهم يف تلك احلال، فقد صح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: ))رفع القلم عن ثالثة: 

( وراجع 4/558ن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق(( ]أبو داود )عن النائم حىت يستيقظ، وع
( واألحكام يف 9/393( وفتح الباري )1/109( والتمهيد البن عبد الرب )8/21صحيح البخاري )

 ([.139-1/138أصول األحكام لآلمدي )
 

 وسائل حفظ العقل:
 وميكن تلخيص وسائل حفظ العقل يف ثالثة أمور عامة:

أي تفكريه يف املصاحل اليت تعود على صاحبه وجمتمعه  –ول: توجيهه إىل اجملاالت النافعة األمر األ
ابخلري يف الدنيا واآلخرة، وتغذيته ابملعاين السليمة الصافية سواء ما يتعلق منها ابملغيبات أو احملسوسات: يف 

 أمور الدنيا واآلخرة.
وحث العقل على التفكري يف احملسوسات اهلدف  وقد وردت نصوص كثرية لتوجيه العقل إىل هذا األمر

منه الوصول على ما يرتتب عليها من االنقياد لصانع تلك احملسوسات وهلذا يعرب عنها ابآلايت، أي 
 العالمات اليت تدل العاقل على أن االنقياد لصانعها هو الشيء الطبيعي.

يل والنهار والفلك اليت جتري يف من ذلك قوله تعاىل: }إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الل
البحر مبا ينفع الناس وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة 

 [.164وتصريف الرايح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آلايت لقوم يعقلون{ ]البقرة: 
و االستدالل ببديع صنع هللا على وجوب االنقياد ففي هذا دعوة إىل استعمال العقل يف هذا اجملال وه

 له وذلك أصل مصاحل الدنيا واآلخرة.
ومن ذلك دعوة العقل إىل التفكري يف كتاب هللا الذي أنزله على رسوله صلى هللا عليه وسلم الذي 

د العقل اشتمل على كل ما فيه مصلحة للناس فإن ما فيه من اهلداية إىل اخلري والتحذير من الشر ال يرتد
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 [.2السليم يف اإلقرار به كما قال تعاىل: }إان أنزلناه قرآانً عربياً لعلكم تعقلون{ ]يوسف: 
فإذا مل يهتد اإلنسان بعقله إىل ما فيه مصلحته مما جاء من عند هللا فقد أضاع عقلة ومل يستفد منه، 

ف من الناس العقل، أو ينكر فأصبح مبنزلة من ال عقل له، لذلك ينفي القرآن الكرمي عن مثل هذا الصن
عليه عدم العقل لألمور النافعة أو الضارة كاملشركني الذين يرفضون اتباع ما أنزل هللا ويقلد األبناء منهم 
اآلابء، كما قال تعاىل: }وإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل هللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آابءان أو لو كان آابؤهم 

يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم  ال يعقلون شيئًا وال
 [.171-170عمي فهم ال يعقلون{ ]البقرة: 

ومن اآلايت اليت تعرضت هلذا املعىن، وهو حفظ العقل على التفكر فيما ينفع فيتعاطاه وما يضر 
فسده }يسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث  فيجتنبه هذه اآلية الكرمية املتعلقة حبفظ العقل نفسه مما ي

كبري ومنافع للناس وإمثهما أكرب من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبني هللا لكم اآلايت 
 [.219لعلكم تتفكرون{ ]البقرة: 

 أن كانت هذه اآلية قبل أن ينزل حترمي اخلمر البات يف سورة املائدة تلفت عقول شارّب اخلمر إىل
النفع الذي قد حيصل منها بيعًا وشراًء وشراًب يف جانب مضارها العظيمة يقتضي أن ترجح العقول السليمة 

 البعد عنها بدالً من تعاطيها.
فإذا وجهت عقول الشباب إىل املقارنة واملوازنة بني املصاحل واملفاسد وما ينبغي فعله وما ينبغي تركه فإن 

 هلم من الضياع.ذلك وسيلة من وسائل حفظ عقو 
األمر الثاين: صيانة العقل من املفسدات املعنوية وذلك يشمل العقائد واألفكار واملعارف كلها، سواء  
كانت دينية أو اجتماعية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية، فإن العقل إذا غذي بعقائد وأفكار 

ايل من املعلومات ألن هذا األخري ومعلومات فاسدة يسوء تصوره ويفسد ويضل ويصبح أخطر من العقل اخل
ميكن أن يهيأ له من يغذيه ابلعقيدة السليمة والفكر الصحيح واملعلومات الصادقة فيكون قبوهلا هلا سهالً 
خبالف العقل الذي يغذى ابملعاين الفاسدة ويؤكد له صدقها فإن انتزاع تلك املعاين الفاسدة منه وإحالل 

ل قد يكون يف غاية الصعوبة، وهذا واضح يف أهل امللل املختلفة معاين صحيحة حملها ليس سهاًل ب
 واألفكار املتشعبة يف كل العامل.

والعقل الذي يصان من املفسدات املعنوية يسهل أن يصان من املفسدات احلسية خبالف العقل الذي 
 تفسده املعاين الفاسدة فإنه من السهل أن يستجيب ملا يفسده حسيًا.

ذلك مثااًل ميس ما خنن بصدده يف هذا املؤمتر، وهو أن جند شخصني، أحدمها وميكن أن أضرب ل
يقول: إن الدين غل يف عنق اإلنسان مينعه من تناول ما يريد مما تشتهيه نفسه بكامل حريته، مادام متعلقًا 
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د هللا وحده بشخصه، وآخر يقول: إن احلرية احلقة هي حرية اإلنسان الذي ال يعبد إال هللا، أما الذي ال يعب
فليس حبر بل هو عبد لكل شيء مما تشتهيه نفسه، ألنه ال يقدر على مقاومة هذه الشهوات اليت قد هتلك 

 يف النهاية.
ألنه حر يف نفسه وليس ألحد عليه سلطان، فاألول يرى أن له احلق أن يتناول املسكرات واملخدرات 

واآلخر يرى أنه ليس له حق تناول ذلك ملا فيه من خمالفة أمر هللا الذي يعلم ما يصلح اإلنسان وما يضره، 
 األول غذي عقله مبعىن فاسد والثاين صني عقله من ذلك املعىن فكان سليمًا.

سالم، بسبب ما كانوا حيصلون عليه من ولقد كان للجن صوالت وجوالت يف إفساد العقول قبل اإل
اسرتاق السمع من السماء وكانوا يضيفون إىل الكلمة الصادقة الواحدة تسعًا وتسعني كلمة كاذبة فيصدقهم 
الناس، فلما جاء اإلسالم حرس السماء ابلشهب اليت كانوا يرمون هبا لتحفظ العقول من فسادهم، إضافة 

ن السماء، كما قال تعاىل: }وأان ملسنا السماء فوجدانها ملئت حرساً إىل تغذية العقول ابلوحي املنزل م
شديدًا وشهبا وإان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهااًب رصداً، وإان ال ندري أشر 

 [.10-8أريد مبن يف األرض أم أراد هبم رهبم رشدًا{ ]اجلن: 
 وقد وردت أحاديث صحيحة تبني ذلك.

ن هللا تعاىل قد توىل حفظ الناس من خرافات اجلن وكذهبم فمنعهم من اسرتاق السمع فإن وإذا كا
األرض مليئة ابخلرافات اليت يتوىل نشرها بعض اإلنس وكذلك األفكار الفاسدة اليت يطلق عليها اآلن الغزو 

اجني من ذلك الغزو الن –الفكري وقد محل هللا تعاىل املسؤولية علماء اإلسالم وحكام الشعوب اإلسالمية 
فإهنم جيل عليهم أن يرموا من خالف اإلسالم بشهب احلجة واحلديد كما رمى هللا اجلن بشهاب السماء،  –

قال تعاىل: }لقد أرسلنا رسلنا ابلبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط وأنزلنا احلديد فيه 
 [.25صره ورسله إن هللا قوي عزيز{ ]احلديد: أبس شديد ومنافع للناس وليعلم هللا من ين

 فإذا متت صيانة العقل من املفسدات املعنوية سهل كما سبق صيانته من املفسدات املادية احملسوسة.
ولكن املؤسف أن أكثر والة أمور الشباب املسلم من حكام وعلماء وآابء ال يهتمون بعقول الشباب 

ثريًا منهم ال حياولون أن يصونوها من املفسدات املادية وهم بذلك وصيانتها مما يفسدها معنوايً، ولكن ك
شبيهون مبن يرمي الشخص الذي ال جييد السباحة يف البحر مث يرمي له حباًل قصريًا ال يصل إليه بل من 

 أجل إنقاذه من الغرق.
ملدمنني بل من عجائب املسلمني أن ينعكس األمر عندهم عما هو عليه عند غريهم فيكون أكثر من ا

يف الغرب من الطبقات الدنيا اليت ليس عندها أعمال متأل فراغهم أو من الذين عندهم قصور عقلي وختلف 
ذهين، ولكن أغلب املدمنني يف بلدان املسلمني هم من الذين يتولون أمور الشعوب من الساسة واألغنياء، 
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، بسبب بعد الصنف األول عن دينه خبالف عامة الشعوب اإلسالمية فإن اإلدمان فيهم أقل من زعمائهم
أكثر من الصنف الثاين، ألن الصنف األول قد ملئت عقوله ابملفسدات املعنوية وهي ثقافة أهل الغرب 
السامة ]راجع كتاب: اخلمر بني الطب والفقه للدكتور حممد على البار، الذي نص على أمساء بعض زعماء 

 [.96-95ص: الشعوب اإلسالمية ممن عرف عنهم تعاطي اخلمر
األمر الثالث: صيانة العقل من املفسدات املادية، وتندرج تلك املفسدات كلها يف كلمة واحدة عين هبا 
القرآن والسنة والفقه اإلسالمي، وهي اخلمر اليت هي أم اخلبائث كلها، ألهنا جتمع بني التفتري والسكر الذي 

دير والتفتري، وهذا ما أشار إليه علماء اللغة، كما هو قمة اإلضرار ابلعقل، فالسكر ال حيصل إال بعد التخ
قال اإلمام جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري املشهور اببن األثري: )ويف حديث عمر أنه رزق 
الناس الطالء فشربه رجل من فتخدر( أي ضعف وفرت كما يصيب الشارب قبل السكر ومنه خدر الرجل 

 ([.2/12يب احلديث )والديه ]النهاية يف غر 
ويف ترتيب اللسان: )وقد خدرت الرجل، ختدر واخلدر من الشراب والدواء فتور يعنري الشارب 

([، )وخدر العضو خدراً، من ابب 2/797]ترتيب السان )…( واخلدر الكسل والفتور … وضعف 
 لي املقري الفيومي[.تعب: اسرتخى فال يطيق احلركة( ]املصباح املنري )مادة:خدر( ألمحد بن حممد بن ع

واألصل يف حترمي األشياء يف الشريعة اإلسالمية كون احملرمات خبائث عند هللا الذي يعلم خبثها سواء 
}الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوابً  له يظهر، كما قال تعاىل: ظهر ذلك للناس أو

م عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث{ عندهم يف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاه
 [.157اآلية ]األعراف: 

ومن ضمن هذه اخلبائث اخلمر اليت حرمها هللا تعاىل يف كتابه وحرمها رسوله صلى هللا عليه وسلم يف 
اع، أما سنته وأمجعت األمة على حترميها، كما قال ابن قدامة رمحه هللا: )اخلمر حمرم ابلكتاب والسنة واإلمج

الكتاب فقول هللا تعاىل: }اي أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل 
 [.90الشيطان فاجتنبوه{ إىل قوله }فهل أنتم منتهون{ ]املائدة: 

وأما السنة فقول النيب صلى هللا عليه وسلم: ))كل مسكر مخر، وكل مخر حرام(( رواه أبو داود، 
( 4/290( والرتمذي )4/85أمحد ]مسلم بلفظه )كل مسكر مخر وكل مسكر حرام( وأبو داود ) واإلمام

([، وروي عن عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم 2/16،31،105،134،137وأمحد )
ليه(( قال: ))لعن هللا اخلمر وشارهبا وساقيها، وابئعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها واحملمولة إ

([، وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم حترمي 3/580( وراجع الرتمذي )4/82رواه أبو داود ]أبو داود )
 ([.5/158]املغين )…( اخلمر أبخبار تبلغ مبجموعها رتبة التواتر، وأمجعت األمة على جترميها
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ا فوقها إىل أكثر وقال ابن حزم رمحه هللا: )كل شيء أسكر كثريه أحد من الناس فالنطفة منه فم
 ([.7/488]احمللى )…( املقادير مخر، حرام ملكه وبيعه وشربه واستعماله على كل أحد 

فإذا كان هللا تعاىل إمنا حرم على الناس أم اخلبائث، واخلمر أم اخلبائث كما نص على ذلك السلف 
وقد لعن هللا كل من وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي هللا عنه وقد حرمت ابلكتاب والسنة واإلمجاع 

أي الذي يبيح للناس أن يبيعوها ويشرتوها ويصدروها  –شارك يف احلصول عليها ومعىن ذلك أن مبيحها 
ويستوردوها يكون أوىل ابللعن من غريه بل إن الذي حيل شيئًا علم حترميه من الدين ابلضرورة ال يكون 

هلل ولرسوله وللمؤمنني ويكوم واقفًا ضد احلكم مبا مسلماً بل هو كافر، وهذا الصنف من الناس يكون حمارابً 
أنزل هللا، فال يليق أن يلجأ إىل اإلسالم ليستعني به يف وقاية شعبه مما يرى هو فيه مضرة كاملخدرات، ألنه 
يستعني بشيء يرى الناس أنه عدو له، فال ميكن أن يستجيبوا له ولكن الذي حيرم ما حرم هللا وحيل ما أحل 

بشرع هللا له احلق أن يستعني أبحكام اإلسالم على مطاردة املنكرات كلها والناس يصدقونه  هللا وحيكم
عندما يذكر اإلسالم ويستدل به ]ليس يف هذا تثبيط ملن حياربون اإلسالم عن االستفادة من تطبيق أحكامه 

 وإمنا املراد احلض على التطبيق الكامل ألحكام اإلسالم[.
وكذلك  –س وعقولهم من المسكرات والمخدرات وعندئذ تكون صيانة النا

 التدخين تكون بالطرق اآلتية:
 األوىل: منع صناعتها يف داخل البالد منعاً اباتً وإنزال العقوبة املناسبة بكل من تعاطى ذلك.

الثانية: منع إدخاهلا إىل البالد عن طريق التجارة أو االقتناء دون تفريق بني الناس، وإنزال العقوبة 
 ناسبة بكل من محلها معه أو حاول إذخاهلا أبي وسيلة.امل

 الثالثة: احلكم على من ضبط متعاطيها هلا مبا يف شرع هللا دون تعاون.
وقبل هذا كله تربية الشعب كله فرداً وأسرة وجمتمعًا على أهنا من اخلبائث اليت حرم هللا وأن هللا يعاقب 

 ابقة.من ارتكبها كما مضى يف الفصول واملباحث الس
واإلسالم وحده هو القادر على صيانة العقل من املفسدات املعنوية واملادية معاً وال يستطيع أي دين أو 

 أي قانون أن يصونه كما يصونه اإلسالم وسيأيت ما يؤكد هذا يف الفصل السابع إنشاء هللا.
 

 المبحث الخامس: حفظ المال.
املالك احلق، وال جيوز خللقه الذين استخلفهم فيه أن املال مال هللا استخلفه يف عباده، فهو سبحانه 

 حيرزوه أو ينفقوه إال من حيث هو مشروع.
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 [.7قال تعاىل: }آمنوا ابهلل ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني فيه{ ]احلديد: 
فيه  قال القرطيب رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية: )دليل على أن أصل امللك هلل سبحانه وأن العبد ليس له

إال التصرف الذي يرضي هللا، فيثيبه على ذلك اجلنة( إىل أن قال: )وقال احلسن: )مستخلفني فيه( بوراثتكم 
عمن كان قبلكم، وهذا يدل على أهنا ليست أبموالكم يف احلقيقة، وما أنتم فيها إال مبنزلة النواب والوكالء، 

( 17/238 من بعدكم( ]اجلامع ألحكام القرآن )فاغتنموا الفرصة فيها إبقامة احلق قبل أن تزال عنكم إىل
 [.183-129وراجع كتابنا اإلسالم وضرورات احلياة ص:

وال شك أن الذي يتعاطى املسكرات واملخدرات ال يؤمن على حفظ ماله ومال غريه يف حال سكره 
يتعدى على وحال صحوه، فهو ال يبايل أن جيمع املال أبي أسلوب مشروعًا كان أو غري مشروع، بل إنه 

 حقوق الناس من أمواهلم وأنفسهم وأعراضهم فكيف يؤمن على حفظ املال.
ومن هنا يعلم أن الذي يتعاطى املسكرات واملخدرات ابلبيع أو الشراء أو الصنع أو النقل أو اإلابحة 

 احلياة ليس مؤمتنًا على حفظ الضرورات واألهداف العليا اليت جيب على املسلمني أن يسعوا إىل حتقيقها يف
 بل كل األمم ال حياة هلم بدوهنا، وهي: الدين والنفس والنسل والعقل واملال.
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 الفصل الرابع
 صرف الشباب إلى ميادين التزكية والجهاد

 ويف هذا الفصل مبحثان:
 املبحث األول: صرف الشباب إىل ميادين التزكية.

  :المراد بالتزكية
 ها بطاعة هللا تعاىل وطاعة رسوله صلى هللا عليه وسلم.تطهري النفس من اآلاثم واملعاصي وإلزام

وهلذا األمر بعث هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم إىل الناس وأنزل كتابه، والذي يتزكى يكون 
 مهتدايً صاحلاً، والذي ال يتزكى يكون ضاالً شقياً.

تفي فيه الرذيلة فعلى والة األمور فيه فإذا أريد ألي جمتمع أن يكون جمتمعاً صاحلاً تظهر فيه الفضيلة وخت
أن يقوموا بتزكيته وتطهريه ويصرفوا شبابه إىل كل ميدان حيقق فيهم تلك التزكية اليت ال يفلح إال من مِن هللا 
هبا عليه، قال تعاىل: }كما أرسلنا فيكم رسواًل منكم يتلوا عليكم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة 

 [.151كونوا تعلمون{ ]البقرة: ويعلمكم ما مل ت
وكان بعث هللا تعاىل رسوله صلى هللا عليه وسلم إىل هذه األمة استجابة لدعاء إبراهيم وابنه إمساعيل 
عليهما السالم رهبما أن يبعث فيها هذا الرسول ليعلمهم ويزكيهم كما قال تعاىل: }ربنا وابعث فيهم رسواًل 

 [.129تاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم{ ]البقرة: منهم يتلو عليهم آايتك ويعلمهم الك
وأكد سبحانه وتعاىل امتنانه على املؤمنني ببعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيهم لتعليمهم 
وتزكيتهم، فقال: }لقد من هللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم 

[، وقال تعاىل: }هو 164ب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني{ ]آل عمران: ويعلمهم الكتا
الذي بعث يف األميني رسواًل منهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل 

[ 9 [، وقال تعاىل: } قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها{ ]الشمس:2لفي ضالل مبني{ ]اجلمعة: 
[، وقال تعاىل: }خذ من أمواهلم 15-14وقال: }قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى{ ]األعلى: 

 [.103صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم وهللا مسيع عليم{ ]التوبة: 
قرآن ليتلوه ظاهر من هذه اآلايت القرآنية أن هللا تعاىل بعث رسوله حممد صلى هللا عليه وسلم هبذا ال

 على الناس ويعلمهم هذا الدين ويزكيهم ويطهرهم به، وأن من تزكى أفلح ومن مل يتزك ضل.
وبناء على ذلك فإن من أراد أن يقر يف األرض اخلري والصالح وحيارب الشر والفساد فال يد أن يقوم 

مال الصاحلة، وإذا مل يفعل بتعليم الناس دينهم ابلكتاب والسنة وأن جيتهد يف تزكيتهم بتوجيههم إىل األع
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ذلك فرتك الناس يرتكسون يف محأة املعاصي والشهوات ويبتعدون عن التزكية والتطهري اللذين يغريان النفوس 
ويقوداهنا إىل الطاعة فال ينتظر من الناس أن ينقادوا له إذا طلب منهم االبتعاد عن بعض املنكرات اليت 

واملخدرات، فإنه قد ترك هلم احلبل على الغارب يف االبتعاد عن طاعة  يرتكبوهنا، مثل االبتعاد عن املسكرات
هللا والوقوع يف معاصيه، وكثري من حكام الشعوب اإلسالمية يبيحون اخلمر فتباع وتشرتى يف بالدهم، بل 
إهنا تتعاطى على مرأى ومسمع منهم وقد يتناوهلا بعض كبار رجال الدولة، مث يطلبون من أفراد شعبهم أن 

تنبوا املخدرات وهذا غريب ومنطق معكوس، فاخلمر أم اخلبائث كما مساها بذلك سلفنا الصاحل وعلى جي
رأسهم عثمان بن عفان رضي هللا عنه، وقد هنى هللا تعاىل عنها يف كتابه وحرمها كما هنى عنها الرسول صلى 

ومع ذلك يبيحها قانون بعض  هللا عليه وسلم وحرمها وعاقب عليها ولعن كل من اشرتك يف حتضريها وشرهبا
 البلدان اإلسالمية وتوضع للتجارة فيها لوائح وأنظمة وجتىب منها الضرائب.

فعلى والة األمور أن يزكوا أنفسهم أواًل من إابحة ما حرم هللا وعليهم أن يوجدوا األسباب اليت تزكي 
ة تقصريهم، بل وتعمد كثري منهم االبتعاد شعوهبم حىت يرتكوا ما حرم هللا بدافع إمياين، وإال فليتحملوا مسئولي

 عن تزكية الشعوب وتطهريها.
وميادين التزكية اليت ميكن أن يوجه إليها الشباب كثرية جداً، وأوهلا القيام أبصول الفرائض وفروعها،  

 كإقامة الصالة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وحج بيت هللا احلرام وغريها.
 ن هذه الفرائض تزكي صاحبها وتوصله إىل التقوى وترك املنكرات.وقد دلت نصوص القرآن والسنة أ

وألذكر أمثلة هلذه النصوص تدل على ما ذكر بدون تطويل فقد أثبت هللا تعاىل للمصلي الفالح، ألنه 
[ وأكد تعاىل 15-14تزكى هبا وبغريها، قال تعاىل: }قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى{ ]األعلى: 

عن الفواحش واملنكرات، فقال تعاىل: }أتل ما  -إذا أداها على وجهها –صاحبها أن الصالت تكف 
أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالت تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر هللا أكرب وهللا يعلم ما 

 [.45تصنعون{ ]العنكبوت: 
ر فيحملوا الناس عليها ابلرتغيب فإذا كانت الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ومل يهتم هبا والة األمو 

والرتهيب كما كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يفعل، وكثري من املنتسبني إىل اإلسالم ال يقيمون الصالة 
 فكيف نطلب منهم أن يرتكوا بعض املنكرات.

صدقة  وذكر سبحانه أن إخراج املسلم زكاة ماله يطهره هللا به ويزكيه، كما قال تعاىل: }خذ من أمواهلم
 [.103تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صالتك سكن هلم وهللا مسيع عليم{ ]التوبة: 

وأكثر األغنياء يف الشعوب اإلسالمية ال أيخذ أولياء أمور املسلمني منهم زكاة أمواهلم بل خيجلون أن 
وا الناس على أيخذوها ابمسها وأيخذون منهم ضرائب وهم غري راضني هبا، ولو أهنم أقاموا حكم هللا فحث
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عبادة رهبم إبخراج الزكاة من أمواهلم لكان يف ذلك تطهري لألغنياء أبداء ركن كم أركان هذا الدين، وفرق  
كبري بني إخراج شيء عبادًة هلل وإخراج ذلك الشيء أو أكثر منه ضريبة ال صلة له ابلدين، مث لو أخذت 

م ارتكاب احملرمات يف سبيل احلصول على الرزق، الزكاة وقسمت بني مستحقيها الستغىن كثري من الفقراء ع
 من سرقة واختالس وخيانة وجتارة يف اخلمور واملخدرات والدخان وغريها.

وقال تعاىل يف تطهري الصيام للصائم: }اي أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
قوى هللا، ملا فيه من إلزام اإلنسان نفسه [، فالصيام يؤدي إىل ت183من قبلكم لعلكم تتقون{ ]البقرة: 

فكون … طاعة ربه واجتناب املباحات اليت أصبحت حمرمة عليه بعد شروعه يف الصيام امتثااًل ألمر هللا 
والطيبات طاعة لربه، فإنه يكون أكثر بعداً  –يف األصل  –اإلنسان يدع ما تشتهيه نفسه من املباحات 

ذا كان الصون يؤدي إىل هذا املعىن من التزكية التطهري فإن واجب والة أمور عما هو حمرم عليه يف األصل، فإ
املسلمني محل الناس عليه كغريه من فرائض العبادات، فإذا تركوا كثريًا من املسلمني يف شعوهبم يعصون هللا 

ر هللا واجتناب جهاراً فال يقومون هبذا الركن من أركان اإلسالم الذي يؤدي إىل تقوى والتقوى هي امتثال أم
هنيه فكيف يطلبون من هؤالء الفسقة العصاة أن يقلعوا عن املخدرات، بل إن بعض من والهم هللا َقَدراً 

 أمور املسلمني أفىت جبواز الفطر يف رمضان من أجل التـَِقوِيي على القيام أبعمال الدولة.
فث وال فسوق وال جدال يف وقال تعاىل عن احلج: }احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال ر 

 [.197احلج وما تفعلوا من خري يعلمه هللا وتزودوا فإن خري الزاد التقوى واتقون اي أويل األلباب{ ]البقرة: 
وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: ))من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع كما ولدته أمه((، 

( ومسلم 4/20( )3/597ة(( ]البخاري بشرح فتح الباري )وقال: ))احلج املربور ليس له جزاء إال اجلن
(2/983.]) 

وكثري من الشباب املسلم حيرم من أداء فريضة احلج الذي هو ركن من أركان اإلسالم وله هذا األثر 
 العظيم على النفوس يف تطهريها وتزكيتها.

رمات واملكروهات يف ومن الصعب جدًا أن يتتبع الباحث أثر بقية الواجبات واملندوابت وترك احمل
النفوس البشرية وتزكيتها وتطهريها وكفها عن املعاصي عامة وهي غري خافية يف واقع الناس ويعرف ذلك من 
احتاج من الناس إىل الرجل األمني الذي ال خيوهنم يف أعراضهم وأمواهلم، فإهنم يبحثون عن الرجل امللتزم 

سبب هو علمهم أنه يبتعد عن ظلمهم وخيانتهم خوفًا من هللا ابلدين وإن كانوا هم غري ملتزمني بذلك، وال
 وليس خوفاً من مراقبتهم.

ومن ميادين التزكية املساجد وحلقات الذكر وتالوة القرآن وتعليم مبادئ اإلسالم، فإن األثر الذي 
 .حتدثه املساجد يف نفوس الناس قلما يوجد يف ميدان آخر، اللهم إال ميدان اجلهاد يف سبيل هللا
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لذلك جيب على واله أمور املسلمني أن يعنوا ابملساجد، وابلرتغيب يف حضور صالة اجلماعة  
وحلقات الذكر وأن يوظفوا هبا أئمة أكفاء قادرين على التزكية والتطهري والتعليم فإنه ال ميكن أخذ العلم 

حصل ذلك للصحابة رضي النافع والعمل الصاحل على الوجه الصحيح إال عن طريق العلماء العاملني كما 
هللا عنهم مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وللتابعني مع الصحابة وهلم جر، وهلذا فإن العلماء العاملني 
يتحملون مسئولية عظيمة يف تعليم الناس وتزكيتهم وتطهريهم ]راجع يف هذا كالم نفيس لإلمام أّب إسحاق 

 –( بتحقيق حممد عبد هللا دراز 95-1/91ه القيم: املوافقات )إبراهيم بن موسى الشاطيب رمحه هللا يف كتاب
وللمؤلف كتاب يف وظيفة املسجد الرتبوية بعنوان: دور املسجد يف الرتبية، وهو مطبوع[، وحكام املسلمني 

 يتحملون مسئولية عظيمة يف عدم محل العلماء على ذلك، فكيف إذا صدوهم عن القيام به؟.
القيام خبدمة الضعفة والعجزة ومساعدة األرامل واحملتاجني، وإنصاف  ومن ميادين تزكية النفوس

املظلومني ومساعدة املنكوبني ابلكوارث، كاألعاصري املدمرة والزالزل والرباكني والفيضاانت واجملاعات وغريها 
ور مما ال أييت عليه احلصر والناس يف كل مكان وزمان حيتاجون إىل هذه املساعدات فلو اهتم والة أم

املسلمني بتوجيه الشباب إىل القيام هبذه األمور لكان ذلك أجدى عليهم من التسكع والتشرد واالشتغال 
 أبمور اتفهة ال تتحقق هلم مصاحل ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، بل جتر عليه وعلى أمتهم الوابل واالحنطاط.

ي النفوس وتطهرها ولكن هناك إنه ال شك يوجد شباب منصرف إىل هذه امليادين النافعة اليت تزك
أعداداً هائلة من الشباب ضائعة عندها من الفراغ مما جيعلها أبسوأ األخالق وتوافه األمور، بل وأكثرها ضرراً 

 عليهم وعلى جمتمعاهتم.
 

 المبحث الثاني: صرف الشباب إلى ميادين الجهاد.
فة أو طوائف يف األرض كافية لنشر األصل يف اجلهاد يف سبيل هللا أنه فرض كفاية إذا قامت به طائ

اإلسالم ورفع رايته وإعزاز أهل اإلسالم وإذالل أهل الكفر ومحاية داير اإلسالم من غزو األعداء، بل وغزو 
األعداء يف عقر دارهم حبسب ما شرعه هللا ورسوله ودرج عليه السلف الصاحل فإنه إذا قامت به تلك 

 وليس فرض عني هبذا االعتبار. الطائفة أو الطوائف يسقط عن الباقني،
ولكن إذا مل تقم به طائفة أو قامت به طائفة غري كافية لرفع راية اإلسالم يف األرض فإنه يكون فيض 

 عني على كل مسلم هبذا االعتبار.
واليوم ال يشك عاقل من املسلمني أن اجلهاد فرض عني على كل املسلمني، ألنه ال يوجد يف األرض 

هاد كافية لغريها، مع أن كثرياً من أراضي املسلمني قد هجم عليها األعداء واحتلوها وشردوا طائفة قائمة ابجل
أهلها، ويتحفز أولئك لغريها، وكذلك كثري من املسلمني مضطهدون يف العامل: يعذبون ويشردون وحيرمون 
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الشيوعيني، ولست يف من حقوقهم، بل وخيرج كثري من أبنائهم من هذا الدين إىل دين النصارى والوثنيني و 
حاجة إىل اإلكثار من ضرب األمثلة فالقدس وشعب فلسطني حتت اليهود وكل الدول النصرانية يؤيدوهنم 
وكذلك الدول الشيوعية، والنصارى يهددون السوادن ابالنقسام من سنوات طويلة، واحلبشة شردت 

تلون أفغانستان ويهددون ابكستان، وبعض املسلمني يف أرترياي، والفلبني تقتل املسلمني وتشردهم والروس حي
الشعوب اإلسالمية حيكمها من ال يؤمن بدين اإلسالم، فهل يشك عاقل مسلم يف كون اجلهاد يف سبيل 

 هللا اليوم فرض عني على كل املسلمني؟
 وإذا كان األمر كذلك فإن كثريًا من الشباب الذي مل جيد من األعمال مما ميأل هبا أوقاته الفارغة إال
التشرد والفساد وتعاطي احملرمات كاملسكرات واحملرمات وارتكاب الفواحش وكثري من هذا الباب إذا مل جيد 
ما يشبع رغبته من الفساد حزم حقيبته وانطلق إىل بلدان الكفر يف الشرق أو يف الغرب أو إىل بعض 

املنكرات واملعاصي اليت حرمها هللا  الشعوب اإلسالمية اليت ال ختتلف كثرياً عن بالد الكفر يف إابحة حكامها
ورسوله وأيابها املؤمنون فيتناول ذلك الشباب كل ما تشتهيه نفسه ويعود إىل بالده حاماًل معه جراثيم 
األخالق الفاسدة واألمراض املعدية وقد يعود وهو حيمل هدااي من املسكرات واملخدرات ألترابه ورفقائه أو 

 وهكذا.… الشاب الواحد إىل ذلك الفساد شباانً كثريين عناوين يف تلك البلدان، فيجر 
ولو أن أولياء األمور حببوا إليهم اجلهاد يف سبيل هللا ومجعوهم يف معسكرات لتدريبهم وإعدادهم مث 
توزيعهم على وحدات اجليوش اإلسالمية ليحموا أوطاهنم من غزو األعداء واالعتداء على بلداهنم، وبعث 

هاد يف سبيل هللا: اجلهاد القائم فعاًل يف أفغانستان وغريها لينالوا شرف الشهادة أو بعضهم إىل ميادين اجل
النصر على األعداء فإذا عادوا إىل أوطاهنم عادوا وهم رجال حيبون اخلري ويبغضون الشر يدعون زمالءهم 

لسكر والتخدير وقد وأتراهبم إىل بذل املال النفس يف سبيل هللا بداًل من أن يعودوا وأدمغتهم قد ملئت اب
 يكتشف شرهم فتمأل هبم الشجون وترمل نساؤهم ويتبعهم يف التشرد أبناؤهم.

إن اجلهاد يف سبيل هللا من أعظم الوسائل اليت تقرب الشباب من الوقوع يف تعاطي املسكرات 
رى، كالنوادي واملخدرات والتدخني وغريها من املنكرات، وال ميكن أبداً أن حيل حمله شيء من املشاغل األخ

الرايضية وحنوها، ألن اجلهاد يف سبيل هللا يربط الشاب بربه وابحلياة األبدية اليت ينتظرها لو استشهد يف 
 سبيل هللا، خبالف غريه من األعمال اليت ال هدف هلا إال حتريك البدن.

والسعادة لشباهبا  وإذا كان والة األمور يف الشعوب اإلسالمية وكذلك اجملتمعات اإلسالمية تريد اخلري
وتريد صرفهم عن املنكر والفساد فعليهم أن يصرفوا هذا الشباب إىل ميادين اجلهاد يف سبيل هللا ]وللمؤلف  

 كتاب كبري يف اجلهاد بعنوان: اجلهاد يف سبيل هللا حقيقته وغايته، وهو مطبوع يف جملدين[.
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 :نكر في المجتمعإقامة قاعدة األمر بالمعروف والنهي عن الم: الفصل الخامس
املسلمون بشر كغريهم، وليسوا مبعصومني من الزلل إال أن يكونوا أنبياء، فكون بعضهم تصدر منهم 
بعض املعاصي واملنكرات ليس غريباً، وإمنا الغريب أن تصدر من املسلم املعاصي ويصر عليها ويستمر يف 

مث ال يوجد من ينكرها، ألن املنكر عندئذ تعاطيها، وتشتد الغرابة أكثر عندما يصر املسلم على املعصية 
 يستقر ويتفشى يف األمة فيصبح عادة يكثر بسببها االحنراف ويقتدي الالحق ابلسابق.

 
 ويف هذا الفصل مبحثان:

 املبحث األول: يف منزلة قاعدة األمر ابملعروق والنهي عن املنكر يف اإلسالم.
اإلميان أبصوله وفروعه يف اجملتمع اإلسالمي مالزماً لألمر  لقد جعل القرآن الكرمي والسنة النبوية استقرار

ابملعروف والنهي عن املنكر، كما جعل الوالء احلق بني املسلمني معتمداً على آتمرهم ابملعروف وتناهيهم عن 
املنكر، فقال تعاىل: }واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون 

 [.71الصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون هللا ورسوله أولئك سريمحهم هللا، إن هللا عزيز حكيم{ ]التوبة: 
فإذا ما فقد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف جمتمع، أصبح والء بعض هذا اجملتمع قائمًا على 

 وأليم عقابه، بدال من تلك النفاق، وليس على اإلميان، وكان العصيان شعارهم والفسق قائدهم إىل لعنة هللا
الرمحة املبنية على الطاعة والوالء الصادق الذي ال ينفك عنه األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، كما قال 
تعاىل: }املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف ويقبضون أيديهم نسوا 

ون، وعد هللا املنافقني واملنافقات والكفار انر جهنم خالدين فيها هي هللا فنسيهم إن املنافقني هم الفاسق
[، وقال تعاىل: }لعن الذين كفروا من بين إسرائيل 68-67حسبهم ولعنهم هللا وهلم عذاب مقيم{ ]التوبة: 

على لسان داود وعيسى بن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال ينتاهون عن منكر فعلوه لبئس ما  
 [.79-78كانوا يفعلون{ ]املائدة: 

وعندما يفقد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف اجملتمع يكون شبيهًا بركاب سفينة اختذوا أبيديهم 
أسباب غرقها هبم وهالكهم يف البحر، كما أن اجملتمع الذي تقوم فيه قاعدة األمر ابملعروف والنهي عن 

الوسائل واألسباب املؤدية إىل سالمة سفينتهم وسالمتهم من  املنكر يكون عكس ذلك، وهو أنه اختذ كل
الغرق، كما بني ذلك حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنهما، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))مثل 
القائم على حدود هللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلها وبعضهم أسفلها، 

 أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أان خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ فكان الذي يف
من فوقنا، فإن يرتكوهم وما أرادوا هلكوا مجيعاً، وإن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً(( ]البخاري 
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(3/111.]) 
 

األمر ابملعروف والنهي عن املنكر أو عدم  املبحث الثاين: ما يرتتب على قيام اجملتمع اإلسالمي بفريضة
 قيامه بذلك.

 ويف هذا املبحث فرعان:
 الفرع األول: قيام والة أمور املسلمني ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

لقد جعل هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم قدوة حسنة للمسلمني يف كل شيء، إال ما نص على 
عروف والنهي عن املنكر، كما قال تعاىل: }لقد كان لكم يف رسول هللا اختصاصه به، ومن ذلك األمر ابمل

[، وقال تعاىل: }الذين يتبعون 21أسوة حسنة ملن كان يرجوا هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثريًا{ ]األحزاب: 
ن املنكر الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتواًب عندهم يف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم ع

 [.157]األعراف: …{ وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث 
وقال يف والة أمور املقتدين به صلى هللا عليه وسلم: }الذين إن مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا 

 [.41الزكاة وأمروا ابملعروف وهنوا عن املنكر وهلل عاقبة األمور{ ]احلج: 
 عليه وسلم لوالة األمور أن يقوموا يف رعاايهم ابألمر ابملعروف والنهي عن وقد شرع رسول هللا صلى هللا

املنكر يف السفر واحلضر واملسجد واملنزل والشارع والسوق وعلى كل حال من األحوال ملا يرتتب على ذلك 
 من مطاردة املنكر بكل أنواعه يف كل مكان حىت ال جيد له مأوى يف اجملتمع اإلسالمي يستقر فيه.

فمن أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر يف املسجد ما رواه جابر رضي هللا عنه أن رجاًل مر يف املسجد 
أبسهم قد أبدى نصوهلا فأمر أن أيخذ بنصوهلا ال خيدش مسلماً، ويف حديث أّب موسى عن النيب صلى هللا 

أن يصيل … ى نصاهلا عليه وسلم قال: ))إذا مر أحدكم يف مسجدان أو يف سوقنا ومعه نبل فليمسك عل
 ([ .8/90أحداً من املسلمني منها شيء(( ]البخاري )

ومن أمره صلى هللا عليه وسلم ابملعروف وهنيه عن املنكر ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 
ب صلى هللا عليه وسلم مر على صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل، فقال: ))ما هذا اي صاح

الطعام؟(( قال: أصابته السماء اي رسول هللا، قال: )) أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش 
 ([ .1/99فليس منا(( ]مسلم: )

ومن أمره ابملعروف وهنيه عن املنكر يف السفر وعلى مرأى من مجوع كبرية من البشر يف وقت عبادة من 
قال: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))استنصت  أعظم العبادات ما رواه جابر رضي هللا عنه،

 ([.8/91الناس(( مث قال: ))ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض(( ]البخاري )
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ومن ذلك قصة الفضل بن عباس الذي كان راكبًا خلفه صلى هللا عليه وسلم يف هذه احلجة، فمرت 
، فأخذ الفضل ينظر إليهن فوضع رسول هللا صلى هللا عليه نساء يسألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وسلم يده على وجه الفضل ليحول بينه وبني النظر إىل النساء، فحول الفضل وجهه ينظر من الشق اآلخر 
فحول الرسول صلى هللا عليه وسلم يده من الشق اآلخر ليحول بينه وبني النظر إليهن ]راجع صحيح مسلم 

(2/891.]) 
هللا صلى هللا عليه وسلم وضع ألولياء أمور املسلمني منهاجًا يسريون عليه، وهو أن يبذلوا إن رسول 

وسعهم يف اختاذ األسباب اليت حتول بني الشباب ووصوله إىل معصية هللا، حىت لو اقتضى األمر أن يقوم ويل 
صلى هللا عليه وسلم وشرعه األمر بنفسه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ولو قاران بني سنة رسول هللا 

وبني ما حيصل اليوم يف أكثر الشعوب اإلسالمية من منكرات يسمح هبا والة أمور املسلمني إما صراحة وإما 
ضمااًن يف األسواق والنوادي واملسارح وأجهزة اإلعالم من إذاعة وتلفاز وفيديو وجريدة وجملة وغريها، حىت 

ىل املنكر يف كل بيت، فريى الشاب مغازلة الرجال للنساء ومنا هو أن التلفاز يعرض ما هو منكر ويدعوا إ
أعظم ويرى عرض أفالم تدعوا إىل اجلرائم اخللقية واجلنائية ومن ذلك تناول املسكرات واملخدرات، وهذه 

العكس األخرية يقال: إهنا تعرض للتنفري من عواقبها ولكن لو تتبع املسئولون فقراهتا بدقة لرأوا أهنا تدعوا إىل 
يف كثري من األحيان، إذ يكون الفوز يف املسلسلة لبائعي املخدرات ومروجيها حيث يصبحوا أغنياء وإن كان 
فيها ضحااي من غريهم، وهل أيمن والة األمور من أن يتفق املمثلون اتفاقات سرية مع جتار املخدرات 

 لتكون املسلسالت يف حقيقة األمر من وسائل ترويج املخدرات؟
أيها العاقل بني تغطية الرسول صلى هللا عليه وسلم وجه الفضل بن العباس من أن ينظر إىل ما قارن 

حرم هللا عليه وبني مساح كثري من والة األمور لشاشة التلفاز أن يعرض فيها هذا املنكر وغريها على األسر 
من بعض املنكرات أترى وفيهم السباب والشاابت، مث نرى بعد ذلك االستنجاد ابإلسالم لوقاية الشباب 

 هذا منطقاً مستقيماً أم هو مكب على وجهه؟
إن املنكرات جير بعضها إىل بعض، فاخلمر تدعوا إىل الزان واالعتداء على األنفس واألموال، والزان يدعوا 

ع من إىل غريه، والواجب على والة األمور أن يتخذوا كل الوسائل املشروعة حملاربة كل املوبقات ليتطهر اجملتم
 أرجاسها.

وقد بني شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا إن من خصائص األمة األمر بكل معروف والنهي عن كل 
 ([.203-2/200منكر، لكل أحد من البشر ]كتاب االستقامة )

فاملعصية اليت تتمكن من اإلنسان جتره إىل غريها، واإلنسان الذي يصر على معصية ينقلها لغريه، 
على املعاصي أكثر من إقباهلا على الطاعات وهذا يوجب االستمرار واليقظة من والة األمور  وإقبال النفوس
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 ملتابعة املنكران ومطاردهتا وكف الناس عنها بكل الوسائل املشروعة واملتاحة.
 الفرع الثاين: قيام اجملتمع كله ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

أفراد املسلمني أن أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر، كما ورد يف وقد أوجب هللا تعاىل على كل فرد من 
احلديث: ))من رآى منكم منكرًا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف 

 ([.1/69اإلميان(( ]مسلم )
ملا كان األمر ولفظه: )من( تفيد العموم فال خيرج أي فرد من أفراد املسلمني من هذا العموم ولكن 

ابملعروف والنهي عن املنكر من فروض الكفاية اليت إذا قام هبا أحد قيامًا كافيًا سقط عن الباقني فإن الفرد 
إذا رأى منكراً ورأى من يغريه فقد سقط عنه، ألن اهلدف هو إزالة املنكر، لكن ال خنرج من هذا العموم أي 

  يبغض املنكر آمث ولو مل يتعاطاه هو أو أنكره غريه فكفاه.مسلم فيما يتعلق ببغض املنكر ابلقلب فالذي ال
وأمر الرسول صلى اله عليه وسلم األسرة أن تقوم ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر فيما بينها كما يف 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول هللا صلى اله عليه وسلم: ))مروا أوالدكم 

ء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم يف املضاجع(( ]أبو داود ، وهو يف ابلصالة وهم أبنا
 ( قال احملشي: وإسناده حسن[.2/406شرح السنة للبغوي )

وأمر صلى هللا عليه وسلم اجملتمع بتغيري املنكر يف الشارع والنادي والسوق، كما يف حديث أّب سعيد 
هللا عليه وسلم قال: ))إايكم واجللوس يف الطرقات(( فقالوا: ما لنا بد،  اخلدري رضي هللا عنه عن النيب صلى

إمنا هي جمالسنا نتحدث فيها، قال: ))فإذا أبيتم إال اجملالس فأعطوا الطريق حقه(( قالوا: وما حق الطريق؟ 
 ([.3/103قال: ))غض البصر وكف األذى ورد السالم وأمر ابملعروف وهني عن املنكر(( ]البخاري )

وكان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدعون األمر ابملعروف والنهي عن املنكر حىت يف 
أشد احلاالت عليهم يف مرض املوت، ومن أمثلة ذلك أن أاب موسى األشعري رضي هللا عنه وجع وجعاً 

يها شيئاً، فلما فغشي عليه، ورأسه يف حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عل
أفاق قال: أان بريء مما برئ منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم برئ 

( والصالقة: اليت ترفع صوهتا عند املصيبة، واحلالقة: اليت حتلق 1/100من الصالقة واحلالقة والشاقة ]مسلم )
 ا عند املصيبة[.شعرها عند املصيبة، والشاقة: اليت تشق ثوهب

وينبين على قيام ويل األمر ابملعروف والنهي عن املنكر وكذلك األفراد واألسر وكل اجملتمع أن يكون 
أهل املنكر يف وحشة يعتربون نشازًا يف اجملتمع ألهنم يرون اجملتمع ينبذ منكرهم وال يرضى به، فال يفشوا 

جياهرون به، فاجملتمع يف هذه احلالة جمتمع نظيف يرفض املنكر وإمنا خيتفي األفراد الذين يصرون عليه وال 
الدنس وحيارب األمراض ويقي نفسه من انتشارها، والعصاة يشعرون أبهنم مرضى حيتاجون إىل عالج ينالون 
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 به الشفاء حىت يعودوا إىل اجملتمع أسوايء أصحاء مقبولني.
صي تشب يف اجملتمع كما تشب النار يف أما إذا تركت املعاصي تنتشر ومل يغري املنكر فإن تلك املعا

 اهلشيم وعندئذ يصعب إطفاء تلك النار الشاملة.
ولعل هذا يوضح لنا السبب يف انتشار املسكرات واملخدرات بشكل خميف يف كثري من بلدان املسلمني 

اولون حماربتها اليت أُقيرَّت فيها املنكرات الكثرية وبدأ والة األمور يشعرون ابخلطر من املخدرات فأخذوا حي
ولكن أبساليب شبيهة يقطع أغصان األشجار املتدلية اليت تزيدها قوة ومجااًل ومل حياولوا اجتثاث الشجرة من 
أصلها وذلك برتبية الشعوب على اإلميان والعمل الصاحل ونشر األخالق الفاضلة وحماربة األخالق السيئة 

 الفاسدة كلها.
حملاربة بعض املنكرات وعدم أخذه وتطبيقه كاماًل هي شبيهة  إن االستعانة ابإلسالم عند احلاجة

ابستنجاد دول الغرب ابإلسالم يف حماربة الشيوعية فقط يف بعض بلدان املسلمني فهل يليق ابملسلمني أن 
 يكونوا كذلك؟

This file was downloaded from QuranicThought.com



 :جهل مناهج التعليم واإلعالم محققة لمقاصد اإلسالم: الفصل السادس
صياغة عقدية وفكرية وسلوكية واجتماعية وسياسية واقتصادية خاصة،  التعليم يرّب األجيال ويصوغهم

 حبيث يسري اجليل املتعلم حسب أسس معينة وأهداف حمدد بوسائل معدة لتحقيق ذلك كله.
هلذا ترى كل دولة مهما كربت أو صغرت حتاول أن تضع ملناهج تعليمها أهدافًا معينة وتوجد لتحقيق 

ة إىل حتقيق تلك األهداف من كتاب ومدرس ونشاط منهجي أو غري منهجي، ذلك الوسائل املمكنة املؤدي
 وكذلك وسائل اإلعالم فإهنا كالتعليم يف اهلدف وإن اختلفت يف الوسيلة والتأثري.

 
 ويف هذا الفصل ثالثة مباحث:

 المبحث األول: في مقاصد التعليم واإلعالم في الشعوب اإلسالمية.
ب أن يتجه لتحقيقها التعليم واإلعالم يف بالد املسلمني هي مقاصد إن مقاصد التعليم واإلعالم جي

الشريعة اإلسالمية وعلى رأسها الضرورات اخلمس السابقة: حفظ الدين، وحفظ النسل، وحفظ العقل، 
وحفظ املال ابلطرق الشرعية اليت وردت يف الكتاب والسنة وما استنبطه منهما علماء املسلمني اجملتهدين 

سبق أن ذكرت خالصة هلذه املقاصد يف مباحث لكل واحد منها فإين أكتفي بذلك يف هذا وحيث أنه 
املبحث، ولكين أنبه على شيء مهم جداً، وهو أن حتقيق هذه املقاصد واألهداف حيقق كل ما يصبو إليه 

 ه ونسله وماله؟اجملتمع من اخلري والرفاه والقوة والعزة فماذا يريد اجملتمع بعد حتقيق حفظ دينه ونفسه وعقل
إن هذا احلفظ هلذه األمور ال أييت إال بتوجيه جهود األمة كلها، كل يف ختصصه إىل حتقيق األسباب 

 املؤدية إىل ذلك وحماربة كل وسيلة أو سبب يؤدي إىل االعتداء عليها أو الضرر هبا أو إمهاهلا.
 

 المبحث الثاني: إعداد األكفاء.
تلك املقاصد فإنه جيب أن يعد الرجال األكفاء الذي يضطلعون  فإذا وضع املنهج على أساس حتقيق

بتطبيق ذلك املنهج: األكفاء اإلداريون والفنيون واملعلمون واملؤلفون وغريهم، حبيث يكونون مؤمنني بتلك 
املقاصد ووجوب حتقيقها عندهم علم وخربة يستطيعون أن حيققوا هبا تلك املقاصد، أمناء على مصاحل 

 يكونوا قادرين على صياغة األجيال صياغة علمية وعملية تطبيقية.األمة، حىت 
 

 المبحث الثالث: الصفاء اإلعالمي.
إن أجهزة اإلعالم يف أكثر الشعوب اإلسالمية هتدم أكثر مما تبين، ألن موادها اإلعالمية ال ختلوا من 
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سلمني بدوهنا، ليس معىن هذا إن الدعوة املباشرة إىل االعتداء على تلك األهداف العليا اليت ال حياة للم
اإلسالم ال يذكر يف تلك األجهزة، بل يذكر اإلسالم وتلقى فيها مواعظ وخطب وندوات ولكن املواد 
اإلعالمية املشوقة اليت يقبل عليها األطفال واألسر كاملسلسالت والتمثيليات، غالبها حيمل املنكر والفساد 

ين والقراء بدون شعور منهم، ومن ذلك املسلسالت الغرامية الذي ينغرس يف نفوس املستمعني واملشاهد
الداعرة املفضوحة والرقص الفاجر والغناء الداعي إىل الفواحش، والصور العارية وجرائم اخلطف والسرقات 
واالعتداء على النفوس وتناول احملرمات كاخلمر والتدخني، واالستهزاء ابلقيم واألخالق الفاضلة وأحكام 

 اإلسالم.
الواجب على والة أمور املسلمني أن حيرصوا على وقاية شعوهبم من هذه املنكرات الضارة اليت حطمت و 

 األفراد واألسر واجملتمعات وشغلتهم عن التفكري يف مصاحلهم ومعايل األمور.
وقد استند املسؤولون عن أجهزة اإلعالم يف الشعوب اإلسالمية يف بث املنكرات اليت قد يسموهنا بغري 

ائها على زعم أن الشعوب ترغب يف ذلك وأهنم يريدون إرضاء كل األذواق، وكثرياً ما نسمع املذيع وهو أمس
 يقول بعد أن ينتهي برانجمه ولو كان فاسداً: "لعلكم استمتعتم مهنا هبذا الربانمج وانل إعجابكم".

 –قلوا أو كثروا  –شعوهبم  واحلقيقة أنه ال جيوز ألولياء أمور املسلمني أن يستجيبوا ألهواء الناس يف
فيبيحوا هلم ما حرم هللا، واملصلحة واملفسدة يف الشريعة اإلسالمية إمنا حيددها هللا وليس احلكام وال 
الشعوب، إال ما مل يرد فيه نص وال قاعدة شرعية عامة فإنه جيتهم فيه أهل االختصاص من علماء الشريعة 

ضحة أو منفعته واضحة فيجب اجتناب املضرة وفعل املنفعة وغريهم كل يف اختصاصه، وأما ما مضرته وا
 ([.28/364]جمموع الفتاوى البن تيمية )

فالواجب على والة أمور املسلمني تصفية مناهج اإلعالم ومواده من كل ما يؤثر على األهداف العليا 
هداف أو معينًا على اليت سبق بياهنا بل الواجب أن يكون كل ما ينشر يف أجهزة اإلعالم حمققًا لتلك األ

حتقيقها حىت تنتشر األخالق الفاضلة وينغرس يف نفوس الشباب حب الصالح وبغض الفساد ومن ذلك 
 تعاطي املسكرات واملخدرات.
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 الحكم بما أنزل الله: الفصل السابع
 ويف هذا الفصل مبحثان:

 املبحث األول: وجوب اختاذ الوسائل الواقية من ارتكاب املعاصي كلها:
ق أن اإلسالم يعتمد يف تطبيقه على اإلميان به وأنه إذا غرس اإلميان يف نفس اإلنسان استجاب سب

ألمر هللا تعاىل وأن هناك مقاصد جيب على املسلمني حتقيقها، وهذه املقاصد حماطة أبخالق اثبتة ال جيوز 
ئم واملعاصي اليت فيها ضرر التساهل فيها، وفساد تلك األخالق يؤدي إىل فساد اجملتمع، لذلك جتد أن اجلرا

على اجملتمع توجد وسائل كثرية حض عليها اإلسالم وأوجبها وهي واقية من الوقوع يف تلك املعاصي، 
فمثاًل: جرمية الزان، حرم اإلسالم الوسائل اليت تفضي إليها، كاخللوة ابألجنبية واختالط الرجال والنساء 

رأة، وعدم جواز خضوعها يف صوهتا لألجنيب، ولزوم بيتها األجنبيات لغري حاجة، وإجياب احلجاب على امل
، 2/891( ومسلم )6/117]راجع البخاري )… إال حلاجة، واحلض على الزواج واألمر بغض البصر 

1018 ،1019.]) 
وجرمية قتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق شرع هللا وسائل كثرية حتول دون ذلك، كنهيه صلى هللا عليه 

تساهل يف محل السالح تساهاًل قد يؤي إىل إصابة الناس بدون قصد، والنهي عن الرتويع، وسلم عن ال
وإابحته للمسلم أن يدافع عن نفسه إذا أراد أحد االعتداء عليه والنهي عن السباب، والبعد عن أسباب 

 ([.8/38اخلالف ]البخاري )
ر األغنياء إبخراج الزكاة للفقراء وجرمية السرقة اشرتط إلقامة احلد فيها صون املال يف حرز، وأم

واإلحسان إليهم، وأمر القوي املكتسب أن يعمل حىت ال حيتاج إىل تناول ما حرم هللا عليه، وأمر ابإلنفاق 
على احملتاج: فينفق القريب على قريبه والزوج على زوجته، وبيت املال ينفق على من ال يوجد من ينفق 

 عليه.
شارع عن كل ما قد يؤدي إليها: أمر حبفظ اللسان حبيث أن املسلم يقول وجرمية القذف ابلزان هنى ال

 خرياً أو يسكت وهنى عن السباب.
وجرمية السكر هنى الرسول صلى هللا عليه وسلم عن كل وسيلة توصل إليها فلعن عاصر اخلمر 

 القليل منها. ومعتصرها وساقيها وشارهبا وحاملها واحملمولة إليه وابئعها ومشرتيها، وهنى عن تناول
 وهكذا جتد كل معصية حذر منها اإلسالم وهنى عنها وعن الوسائل املؤدية إليها.

وعد هللا سبحانه وتعاىل ابلثواب اجلزيل كل من أطاعه فامتثل أمره واجتنب هنيه، وتوعد ابلعقاب كل 
 من عصاه فرتك أمره وارتكاب هنيه.

 ملنكر، ابختاذ هذه الوسائل ومل يتساهل فيها.وأمر اجملتمع كله ابلتآمر ابملعروف والنهي عن ا
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وقد يفسق بعضهم عن أمر هللا وخيرج عن طاعته فيصر على مقارفة الفساد وحماولة نشره فال بد له من 
 رادع يردعه ويطهر اجملتمع من فساده.

 
 املبحث الثاين: إقامة احلدود والتعزيرات.

والرتهيب واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر من فالذي الي يقومه كتاب هللا وسنة رسوله والرتغيب 
قبل اجملتمع فإن يف قوة السلطان ما يقومه ويردعه كما قال ابن تيمية رمحه هللا: )فاملقصود من إرسال الرسو 
وإنزال الكتب أن يقوم الناس ابلقسط يف حقوق هللا وحقوق خلقه، كما قال تعاىل: }وأنزلنا احلديد فيه أبس 

[، فمن عدل عن الكتاب قوم 25للناس وليعلم هللا من ينصره ورسله ابلغيب{ ]احلديد: شديد ومنافع 
ابحلديد، وهلذا كان قوام الدين ابملصحف والسيف، وقد روي عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال: 

من عدل عن هذا، يعين  –يعين السيف  –))أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نضرب هبذا 
 ([.264-28/263ابملصحف(( ]جمموع الفتاوى )

فالواجب على والة أمور املسلمني أن حيكموا مبا شرع هللا كاماًل وينهوا عن كل معصية هنى هللا عنها 
وأيمر بكل طاعة أمر هللا هبا فإن يف ذلك وقاية للمجتمع من الفساد وصوهنا له من االهنيار، وعليهم أن 

 اليت أمر هبا بدون هتاون وال أتخر إذا ما توفرت شروطها ألهنا العالج احلاسم ود هللاديقوموا يف اجملتمع حب
ألمراض اجملتمع والتساهل يف إقامتها أكثر إجرامًا من ارتكاب الفسقة للجرائم ألن يف ذلك متكينًا للجرمية 

 يف األرض وإقرارها خالفاً ألمر هللا تعاىل.
 قانون عنده قدرة على منع املنكر واملعاصي يف األرض مثل وهبذا يعلم أنه ال يوجد دين يف األرض وال

 دين اإلسالم وذلك ألمور ثالثة:
األمر األول: ما فيه من الرتبية اإلميانية اليت تكون حارسًا لتصرفات املؤمن يف قلبه ال تفارق حلظة من 

 حلظات حياته، فإذا فارقته قليالً ذكر هللا فتاب ورجع إىل هللا.
: ما فيه من الشمول لألخالق الفاضلة اليت جيب أن يتحلى هبا املسلم وكذلك ما فيه من األمر الثاين

الشمول للنهي عن األخالق السيئة اليت فيها ضرر على الفرد واألسرة واجملتمع بتفاصيل دقيقة ونصوص 
 واضحة سواء فيما يتعلق ابألخالق احلسنة املأمور هبا أو األخالق السيئة املنهي عنها.

مر الثالث: ما فيه من احلسم الكامل يف تطبيق حكم هللا على من ارتكب ما هنى هللا عنه سواء فيما األ
يتعلق ابحلدود والقصاص أو بقية املعاصي اليت فيها التعزير، واملسلمون يطبقون ذلك كله: إميااًن وسلوكاً 

 وزجراً، عبادة هلل تعاىل.
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 اخلالصة:
اآلخر وبكتاب هللا تعاىل وبرسوله صلى هللا عليه وسلم يف النفوس هو  ( إن غرس اإلميان ابهلل واليوم 1

أساس الصالح والوقاية من الفساد، فيجب على املسلمني كل يف موقعه االجتهاد يف غرس هذا اإلميان يف 
 نفوس األفراد واألسر واجملتمع لتخليص الشعوب اإلسالمية من اقرتاف املنكرات واملخدرات.

بية األسرة على اإلميان والعمل الصاحل والبعد عن املنكرات أساس يف صالح اجملتمع ( االهتمام برت  2
 واستقامته، وإمهال األسرة أو إشاعة املنكرات يف أفرادها أساس يف فساد احملتمع الذي يتكون من األسر.

لعليا ( فرض على كل مسلم أن جيعل هدفه األول هو رضى هللا سبحانه وتعاىل وأن تكون أهدافه ا 3
املتفرعة عن هذا اهلدف هي مقاصد اإلسالم اليت يف مقدمتها الضرورات اخلمس: حفظ الدين، وحفظ 
النفس، وحفظ النسل، وحفظ العقل، وحفظ املال، فكل نشاط األمة اإلسالمية جيب أن خيدم حتقيق هذه 

املنكرات واجلرائم، ومنها األهداف ألن هذه األهداف إذا اجته إليها سعي الشباب كان جديرًا ابلوقاية من 
 املسكرات واملخدرات.

( جيب صرف الشباب إىل ميادين التزكية واألعمال اجلادة واجلهاد يف سبيل هللا ملا يف ذلك من ملئ  4
الفراغ مبا يرض هللا وخيدم مصاحل املسلمني العامة ويبعد الشاابب عن اهلبوط إىل هاوية الفسوق وامللذات 

 ا املسكرات واملخدرات.العاجلة القاتلة ومنه
( جيب أن تقام قاعدة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر عن كل املعاصي واجلرائم حىت يتطهر  5

اجملتمع من أرجاسها وجيب أن يقوم هبذه القاعدة كل من تتوفر فيه شروطها وكل حبسب قدرته: العلماء 
جيب األمر بكل الفرائض والواجبات والتقصري  ابلبيان واحلكام ابلقوة عند احلاجة وكل واحد يف موقعه كما

يف واجب واحد يؤدي إىل التقصري يف غريه كما أن التساهل يف معصية واحدة يؤدي إىل إشاعتها وإشاعة 
 غريها.
( جيب على املسؤولني عن التعليم أن يصوغوا مناهجه صياغة يتحقق هبا حفظ الضرورات اخلمس،  6

لى ربط املسلمني ابهلل راًب وابإلسالم دينًا ومبحمد صلى هللا عليه وسلم وما خيدمها كما جيب أن يشتمل ع
 نبياً ورسواًل.

( جيب على والة األمور حتكيم شرع هللا وعدم إمهال شيء منه ملا يف حتكيمه من طاعة هلل ورسوله  7
 وإصالح األمة وجتنبها الفساد.

نت عقدية أو اجتماعية أو سياسية، ( كل ما حيدث يف الشعوب اإلسالمية من مشكالت سواء كا 8
 فسببه بعد املسلمني عن دينهم وعدم تطبيق شرع هللا تعاىل.

( عدم احلكم مبا أنزل هللا ال يقل إجرامًا عن ارتكاب اجلرائم اليت هتدد أمن األمة وسالمتها وال أمن  9
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 للمسلمني بدون احلكم مبا أنزل هللا.
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