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أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
املقدمة

الحمد للّو ,نحمده ونستعينو ونستغفره ,ونعوذ باللّو من شررور أنفسرنا ومرن س ّريأات أنمالنرا,
من ييده اللّو فال مض ّل لو ,ومن يضلل فال ىادي لو ,ونشيد أن ال إلو إالّ اللّرو وحرده ال شرريه لرو,

رى ليظي رره نلررك الر ّردين لّررو ,و فررك باللّررو
محمررداً نبررده ورسررولو ,أرسررلو باليرردى وديررن الحر ّ
ونشرريد ّ
أن ّ
شييدا ,صلّك اللّو نليو ونلك آلو وصحبو وسلّم تسليما.
أما بعد:

ف ر ن االسررالم مررني حيرراة مت امررل ,والترردابير الوناأي ر إحرردى أنظمت رو ,إذ يقرروم نلررك ترروفير

أسررباب الحيرراة النظيفر  ,وتيررذيب النفرروس ,وتطييررر الضررماأر ,وياعليررا تحاررم نررن االنرردام نلررك أير
اريم ند تقطع أواصر األخوة االسالمي ووشاأ المحب بينيا وبين الماتمع.

وان ح م اهلل تعالك انتضت ت ليف نباده بالعبادات مرن صرالة وصريام وز راة وحر  ,وأن
االنسان المسلم يحرص نلك معرفر مرا ليرا مرن فواأرد ومنرافع ,ومرن ىرذا معرفر آثارىرا االياابير فر
الفرررد وف ر الماتمررع ,ونرردرة العبررادات نلررك أداء دور ايارراب للرردين ف ر الحيرراة ,ومررن ىررذه األدوار
الميم ر وناي ر الماتمررع مررن الاريم ر  ,فقررد ثبررت ل ررل ذي بصرريرة أثررر العب رادات ف ر تيررذيب السررلوه

وتقويمو ,ف ان ىذا البحث الموسوم( :أثر العبادات ف حماي الماتمع من الاريم ).
فالعبادات من صرالة وصريام وحر وز راة تعرد مرن التردابير الوناأير التر تحرد مرن الاريمر
ودوافعيررا ,وتحصررن األفرراد مررن الونرروع فييررا ,وبنرراء سررور منيررع يحمر الدولر مررن ررل مررا يقلررى أمنيررا
واستقرارىا ويشوه سمعتيا.

وند تناولت أبرز الخطوط الرأيسي العام الت تبين اثر العبادات ف سلوه االنسان وبمرا
يتسع لو ىذا البحث من دون إسياب.
وند اشتمل نلك مبحث تمييدي للتعريف بالاريم وأربع مباحث:
المبحث األول :أثر الصالة ف حماي الماتمع من الاريم .
المبحث الثاني :أثر الز اة ف حماي الماتمع من الاريم .

المبحث الثالث :أثر الصوم ف حماي الماتمع من الاريم .

المبحث الرابع :أثر الح ف حماي الماتمع من الاريم .

ثم ختمت البحث بخاتم بينرت فييرا أىرم النتراأ والتوصريات ,واهلل مرن وراء القصرد ,وآخرر

دنوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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تعريف اجلرمية.

مبحث متهيدي

 .1الجريمة في المغة:

للاريم ف اللغ ندة معان ,منيا :القطع ,نيل :ارم النخرل ,أي :نطعرو ,ومنيرا :ال سرب

؛ ول ررن االسررتعمال اللغرروي حصرررىا بال سررب السرري الم ررروه ريررر المستحسررن(ٔ) ,ومنررو نولررو تعررالك:
ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ(ٕ) ,ف ر ررالارم :ى ر ررو االنتط ر رراع ,وال س ر ررب ن ر ررن طري ر ررى
التعدي ,والتان (ٖ) ,فصارت دال نلك ال سب القبيح المخالف للحى والعدل.
ٕ .الجريمة في االصطالح الشرعي:

نرفيررا المرراوردي  -رحمررو اهلل تعررالك -بقولررو :محظررورات شرررني زاررر اهلل ننيررا بحررد أو

تعزير.)ٗ(

ونرفيا الغزال بقولو  :ل ما ىو مخالف ألمر اهلل تعالك ف تره أو فعل.)٘(
ومن المعاصرين نرفيا الشيخ محمد أبرو زىررة  -رحمرو اهلل تعرالك -بقولرو :ىر نصريان

ما أمر اهلل بو بح م الشرع الشريف ,و ل اريم ليا ف الشرع ازاء.)ٙ(

ونرفيررا الررد تور نبررد القررادر نررودة  -رحمررو اهلل تعررالك :-إتيرران فعررل محرررم معانررب نلررك

فعلو ,أو تره فعل محرم التره معانب نلك تر و.)ٚ(
ٖ .الجريمة في االصطالح القانوني:

لررم يررنص القررانون الع ارن ر نلررك تعريررف للاريم ر أو بيرران معناىررا ؛ ل ررن نررانون العقوبررات

الع ارن ر رنررم (ٔٔٔ) لسررن ( )ٜٜٔٙف ر المررادة (ٕٓ) نسررم الاريم ر إلررك اريم ر سياسرري  ,واريم ر
نادي .
وف المادة (ٖٕ) فقسم الاراأم من حيث اسامتيا إلك انايات وانح ومخالفات.

ونصت المادة (ٕ٘) نلك أن الاناي  :الاريم المعانب نلييرا باالنردام أو السران المؤبرد

أو السان أل ثر من خمس سنوات إلك خمس نشرة سن .

ونصررت المررادة ( )ٕٙنلررك أن الانح ر  :الاريم ر المعانررب نلييررا إمررا بررالحبس الشررديد أو
البسيط أ ثر من ثالث شيور إلك خمس سنوات أو بالغرام .
ونصت المادة ( )ٕٚنلك أن المخالف  :الاريم المعانب نلييا برالحبس البسريط لمردة ٕٗ

سان إلك ثالث أشير أو بالغرام (.)ٛ

ونرفيا من القانونين الد تور نبد الفتراح خضرر بقولرو  :رل سرلوه إنسران ريرر مشرروع
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اء اناأياً.)ٜ(
إيااباً أم سلباً ,نمدياً ان أم رير نمدي يرتب لو القانون از ً
ونرفيررا الررد تور مصررطفك الصرريف  :سررلوه إرادي يخررالف بررو مرت بررو ت ليفراً يحميررو ارزاء

اناأ .)ٔٓ(

ونرفيا الد تور محمد أبو حسان :الاريم سلوه مخالف ألوامر ونواى نانون العقوبات

شريط أن ينص ىذا القانون صراح نلك تاريم ذله السلوه.)ٔٔ(

فعلك ىذا فالغيب ليسرت اريمر ؛ ألن الشررع لرم يرترب ليرا نقوبر أو حرد ,ل رن يؤاخرذ نلرك
ىذه التعريفات أنيا لم تذ ر ندم مد المساندة النسان يحترى أو يغرى أو النسان اريح يحتراج إلرك

إسررعاف؛ مررع أن ىررذا الفعررل يعررد اريم ر نطعراً ,وىررو أولررك وصررفاً بررالارم مررن شرررب الخمررر ,أو مررن
ارت اب مخالف نانوني يعانب نلييرا القرانون بالسران خمرس سرنوات مثرل أخرذ الرشروة ,لرذله اتايرت
القروانين الوضررعي إلررك ترتيررب نقوبررات نلررك مررا يم ررن تسررميتو بالاريم ر السررلبي  ,مثررل التسررتر نلررك
الاريم  ,أو إخفاء معلومات وشرنت القوانين الت تعانب نلييا.

وليذا فالذي يبدو للباحث أن تعريف الاريم ىو :ل فعل أو تره فعل يترتب نليو ارزاء

شرن أو نانون .
وبيررذا تشررمل الاريم ر أيض راً مررا يعرررف بالاريم ر السررلبي الت ر تضررطر األنظم ر الشرررني

والقانوني إلك تشريع نوانين خاص لتشمليا بالاراأم األخرى.

والاريم من حيث مقدار العقوب تنقسم نلك نسمين:

ار رراأم ثبت ررت نقوبتي ررا ب ررنص القر ررآن والس ررن النبوير ر  ,وىر ر ثابتر ر ال تتغي ررر بتغي ررر الزم رران

والم ان ,وى ما تعرف بالحدود.

(ٕٔ)

اراأم تره الشرع الفصل فييا للح ام ,وى التعزيرات

.

املبحث األول
أثر الصالة يف محاية اجملتنع من اجلرمية

إن الصل بين العبادات ف االسالم وبين دور االنسان ف الماتمع تظير فيما يتت :
األول -إن العبررادات تررنظم العالن ر بررين العبررد وبررين ربررو ,يحقررى ف ر المقررام األول نالن ر

مستقيم منسام بين العبد وبين خالقو.

الثاني -تحقيى التوازن واالنساام بين مطالب الروح والعقل والنفس والاسد.
الثالث -تحقيى االنساام ال ل بين االنسان ويبن ساأر المخلونات.
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ويتحقى أثر الصالة ف حماي الماتمع من الاريم وريرىا من االنحرافات السلو ي فيمرا
يتت :
 .1نيي الصالة عن الفحشاء والمنكر:
نال تعالك :ﭽﯠﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱﭼ(ٖٔ).
يقررول الشرريخ نبررد الرررحمن السررعدي :الفحشرراء ررل مررا اسررتعظم ,واسررتفحش مررن المعاصر

التر تشررتيييا النفرروس .والمن ررر ررل معصرري تن رىررا العقررول والفطررر .وواررو ررون الصررالة تنيررك نررن
الفحشاء والمن ر ان العبرد المقريم ليرا ,المرتمم الر انيرا وشرروطيا ,وخشرونيا ,يسرتنير نلبرو ,ويتطيرر
فؤاده ,ويزداد ايمانو ,وتقوى رربتو ف الخير ,وتقرل او تنعردم رربترو فر الشرر ,فبالضررورة مرداومتيا
والمحافظ ر نلييررا نلررك ىررذا الواررو تنيررك نررن الفحشرراء والمن ررر .فيررذا مررن انظررم مقاصررد الصررالة

وثمراتيررا .وثررم ف ر الصررالة مقصررود انظررم مررن ىررذا وا بررر ,وى ررو :مررا اشررتملت نليررو مررن ذ ررر اهلل
بالقلب ,واللسان ,والبدن .فان اهلل تعالك انما خلى الخلى لعبادتو ,وافضرل نبرادة تقرع مرنيم الصرالة,
وفييا من نبوديات الاوارح ليا ما ليس ف ريرىا.)ٔٗ(

فالصررالة مانعر نررن ارت رراب المعاصر وانتحررام المن ررات؛ ألن القرراأم بتنمررال الصررالة فر
طانر الرررحمن ونربررو ,ومرت ررب الفاحشر فر طانر الشرريطان ,والصررالة التر يريرردىا االسررالم ليسررت

مارد أنوال وأفعال فحسب ,وانما أن يصاحبيا الني نن الفحشاء والمن ر(٘ٔ).
َّ
َّ
َصر َرب َح
ونررن أَبِ ر ُى َرْير َررةَ  نَررا َلِ :ني ر َلَ :يررا َر ُسررو َل اللَّر ِرو ,إِ َّن فُ ً
صررل اللْير َرل ُ لرروُ ,فَ رِ َذا أ ْ
النررا ُي َ
()ٔٙ
صالتو.)ٔٚ(
َس َر َ
ستَ ْم َنعو َ
س َي ْن َياه َما تَقول , وف لفظَ  :
ى ,نَا َلَ  :

ورب ساأل يستل أننا نرى ثيرين ممن يقيمرون الصرالة ال يتورنرون نرن ارت راب الفرواحش

واراأم القتل ,والاواب نن ذله من وايين:
األول -إن الص ررالة ن ررد تتخ ررذ ن ررادة ل رردى بع ررض الن رراس ,أو ري رراء ,ف ررال ي ررون لي ررا األث ررر

المقصود ,ألنيا ال تتم نن ننان وايمان.

الثاني -إن بعض االنحرافات ند ت ون نن خلرل نقردي ,رتن يررى ارواز أخرذ األمروال أو

إزىرراى أراوح المخررالفين لررو ,مثررل بعررض الخ روارج ال ررذين ررانوا يبيحررون نتررل مررن امتنررع مررن نصرررتو

ويعدونو مشر اً وأباحوا نتل نساء مخالفييم وأطفاليم(.)ٔٛ

 .2إن الصالة تجمع بين الطيارة الحسية والمعنوية:

إن الصالة إذا أديت نلك الواو األ مل ,فتنيا تنيك صاحبيا نن الفحشاء والمن ر ,فير
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تامع بين الطيارة الحسي والمعنوي  ,وف ذلره ارحر البرال وطمتنينر القلرب واسرتقام السرلوه ,و رل
ذلرره يفض ر إلررك إشرران اررو الفضرريل والمحب ر  ,وىررذا الاررو ين رراف أا رواء الرذيل ر والقسرروة والعنررف

وال راىي والاريم (.)ٜٔ

ٖ .إن الصالة تحقى مرانب مستمرة للونت ,وهلل تعالك ,فاالنسان المرؤمن يصربح مرتبطراً براهلل تعرالك

خمررس مررات يوميراً ,فررال يسررتطيع أن يرت ررب المعاصر والا رراأم ,ف ر ذا ابترردأ بيومررو استصرربح بصررالة
الفاررر وتررزود منررو ,ومررن ثررم برردأ مش روار حياتررو اليرروم للبحررث ن رن نوتررو أو زاده ,ومررا إن ينتصررف
الني ررار حت ررك ت ررتت ص ررالة الظي ررر لتوث ررى ى ررذه الص ررل بين ررو وب ررين خالق ررو ,ث ررم ت ررتت ص ررالتا العص ررر

والمغرررب ,ويخررتم يومررو بصررالة العشرراء ,فيررذه الصررلوات ف ر ىررذه الموانيررت المحررددة ,تضرريى نلررك
الررنفس اتبرراع الشرريوات وارت رراب الارراأم؛ ألنررو ال ي رراد ينتير مررن صررالة م توبر حتررك تررتت الصررالة

األخرى(ٕٓ).

ٗ .الصالة نالج لألمراض النفسي والاسمي  ,في تاعل االنسان ف حالر روحير مطمأنر تم نرو
من التخفيف من حدة االنفعراالت ,وتلقر األنبراء المزنار بصربر وثبرات ,ولقرد اشرار الرد تور محمرد
يوسف خليل مستشار الطب النفس الك ان الصالة تعد وسيل نالج نفس تعتمد نلك ندة وساأل
مررن بينيررا تر يررز االنتبرراه ,إذ إن مررن موابررات الصررالة الخشرروع واستحضررار نظم ر اهلل تعررالك ننررد
الونوف بين يديو ,وىذا الخشوع النات نرن التر يرز البراطن يحردث انخفاضراً للتروتر ممرا يرؤدي إلرك

راح نفسي واسمي ميم

(ٕٔ)

وىذا مصداى نولو  :يا بال ل اقم الصالة ارحنا بيا .)ٕٕ(

٘  .إن ااتمرراع أىررل الح ر فر اليرروم الواحررد خمررس م ررات ف ر صررفوف مت ارص ر ال فرررى بررين حررا م
ومح رروم ,أو رنر وفقيررر ,أو سرريد ومسررود ,يررؤدي إلررك التعرراون وتفقررد بعضرريم بعضراً ممررا يشرريع اررو

المحبر واألخرروة الحقر  ,والتضررامن وىررو سرربب لررزوال العررداوة والبغضرراء وال راىير والحسررد بيررنيم ,فررال

ي ير ررد بعضر رريم بعض ر راً ,وال يظلر ررم بعضر رريم بعض ر راً ,فيصر رربحون ير ررداً واحر رردة للر رردفاع نر ررن أىر ررل حر ررييم

وأن ارضرريم وأم رواليم ضررد ررل منحرررف أو مارررم أو دخيررل يع ررر صررفو األمررن والطمتنين ر  ,مررا أن

ت رار الحضور الامان للصالة يشعر باألمن واألمان والحراس الداأم (ٖٕ).

.ٙإن إنام ر الصررالة يعط ر النفرروس أفرررداً أو امان رات ,حب راً للنظررام فالنظررام ف ر األونررات ,والتييررؤ

للص ررالة ,والتقي ررد بعر رردد الر ع ررات المفروضر ر  ,بر رردون زيرررادة أو نقر ررص ,فالصر ررالة خضررروع أمر ررام اهلل,
واستااب ألمره ,ولذا انت من أنظم العبادات ,الميذب للطباع ,والناىي نن المن ر ,والرادن نن

طرى الغواي (ٕٗ).

 .ٚإن الصالة بناء وتقوي لألخالى االسالمي  ,فاالسالم يدنو إلك تيرذب السرلوه الظراىر والبراطن
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لإلنسان ,وليذا انت األخالى االسالمي مر ز نلك الحياة الباطني ف الدرا األولك(ٕ٘).
 .ٛإن الصررالة تسرريم بمعالا ر ال سررل والعبررث ,وحسررب االنسرران أن ي ررون مصررلياً فيرردفع نررن نفسررو

ال سررل والخمررول ,فيرررى أنررو لرريس فر نمرره متسررعاً يضرريعو فر الليررو والعبررث والتقررانس ,وىررذا الاررو
العامر بالحر والفعل تبعث ف االنسان أنوى مشانر التحفز للعمل واالنتاج(.)ٕٙ

 .ٜإن إدراه حقيق ر الصررالة ,واستحضررار القلررب ننررد أداأيررا ,ثررم أخررذىا سررالحاً تحررارب بررو الررنفس
الش رررور المحيطر ر  ,والث ررام المتس ررلط  ,ومني ررا الاريمر ر التر ر ال تتح ررره فر ر ال ررنفس ,إال م ررن م رردخل
ضعف ااء مرن االخرالل بفرضري الصرالة ,ونقرص فر مرانبر مرا يارب أن تنتير ننرو الرنفس ,مرن

يضر بو(.)ٕٚ
أمور تتباين مع منزل الصالة ,ودورىا ف حماي النفس ,ووناي الماتمع من ل ما ّ

املبحث الثاني
أثر الزكاة يف محاية اجملتنع من اجلرمية

الز اة لغ  :النماء(.)ٕٛ

الز ر رراة اص ر ررطالحا :ح ر ررى واا ر ررب فر ر ر م ر ررال مخص ر رروص لطاأفر ر ر مخصوصر ر ر فر ر ر ون ر ررت

مخصوص(.)ٕٜ

من مزايا الز اة ف االسالم أنيرا نبرادة فردير ونظرام ااتمران فر آن واحرد ,وىر

نظرام

يحتاج تنفيذه إلك مروظفين يقومرون بابايتيرا مرن األرنيراء وتوزيعيرا نلرك مصرارفيا الشررني  ,وىرؤالء
يتقاضررون أاررو اًر ننيررا ألنيررم نرراملون نلييررا؛ وألن الز رراة اررزء مررن تنظرريم الماتمررع االسررالم
الز اة أول تشريع منظم حقى الضمان االاتمان بش ل امل وشامل(ٖٓ).

انررت

فالز رراة لي ررا وظيفر ر ااتمانير ر وروحير ر وأخالنير ر ت ررنع س آثارى ررا نل ررك الف رررد والماتم ررع,
وبالتال تسيم ف الحد من الاريم لألسباب التي :
ٔ .الز رراة نمرراء لشخصرري الفقيررر حررين يحررس أنررو لرريس ضرراأعاً ف ر الماتمررع ,وال مترو راً بضررعفو
وفق رره ينح رران بررو حتررك يؤديررا بررو للاريم ر  ,ويعاررال بيال ررو ,بررل إن ماتمعررو يعمررل نلررك إنال ر

نثرتو ,ويحمل ننو أثقالو ,ويمد لو يد العون خاص إذا انت الدول ى من تعط حقو مرن

ابايتيا من الز اة(ٖٔ).

ٕ .إن الز اة تسيم ف إرساء األمن والسالم االاتمانيين ,فيختفر فر الماتمرع االسرالم الحقرد
والحسد اللرذان يتولرد منيمرا ثيرر مرن االخرتالل والتنرانض االاتمران  ,ونلرك ىرذا فالز راة تعرد
األسر رراس األول للت افر ررل االاتمر رران ف ر ر الماتمر ررع المسر ررلم(ٕٖ) ,ونر ررد وصر ررف رسر ررول اهلل 
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أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
المسررلمون فر تعرراونيم بقولررو :مثررل المسررلمين فر تروادىم وترراحميم وتعرراطفيم ,مثررل الاسررد
الواحررد إذا اشررت ك منررو نضررو ترردانك لررو سرراأر األنضرراء بالسررير والحمررك ,)ٖٖ(وبيررذا يحرردث

نوع من التوازن بين الطبقات االاتماني (ٖٗ).

ٖ .إن الز رراة تطيررر نفررس المز ر مررن وصررف البخررل والشررح المورثر للضرريى والقلررى وسرروء الخلررى
وتتبرع الصرغاأر ,واتبراع السربل ريرر المشررون ال تنراز المرال وحرمران المسرتحى لرو ,وىرذا مررا
حررذر منررو رسررول اهلل  ,وبررين أن الشررح مررن أسررباب ارت رراب الا رراأم(ٖ٘) ,فقررال  :واتقووووا

الشوووفإ فوووحن الشوووف أىموووك مووون كوووان قوووبمكم حمميوووم عمووو أن يسوووفكوا دمووواءىم واسوووتحموا
محارميم.)ٖٙ(

ٗ .الز اة لو دور بير ف القضاء نلرك التسرول الرذي يفرتح أبوابراً إلرك بعرض األفعرال االارامير ,

مررا أن ليررا دور بررارز ف ر التشررايع نلررك إصررالح ذات البررين ,ولررو اضررطر المصررلحون إلررك

تحمل أنباء مالي ألنيا يم ن أن تؤدى من الز اة(.)ٖٚ

٘ .إن فر إيترراء الز رراة مشررار للفقيررر فر حررى فرضررو اهلل لررو ف ر مررال الغن ر ؛ ألن بذلررو بسررخاء
وطيب نفرس ,ممرا يغنر نفروس الفقرراء ,وييردئ نلروبيم ,فرال تتطراول أيردييم نلرك مرا فر أيردي

الخرين ,وال يحقدون نلك األرنياء المتنعمين بالمال ,وىم محرومون منو(.)ٖٛ

 .ٙف الخرذ مرن الز راة يرتفرع برو الفقيرر والمسر ين نرن ذ ّل السرؤال ,و شرف الحرال ,وفر

لييمرا

ترضررك النفرروس ,وتحمررك مررن االنرردفاع إلررك الاريم ر  ,يقررول اررل ونررال :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸﭼ()ٖٜ؛ ألن ف ر إبررداأيا إظيررا اًر لإلحسرران ومدافع ر للررنفس ,وتحبيب راً ل خ ررين ف ر

االنتررداء وفر إخفاأيررا منزل ر إيمانير نميقر  ,وبعررداً نررن الريرراء ,ونفاف راً ل خررين وصرروناً لمرراء

اوىيم ,ونطعاً لأللسن نن االساءة ,واأليدي نن التطاول(ٓٗ).

 .ٚللز اة دور بير ف تشايع الشباب نلك الرزواج نرن طريرى مسراندتيم نلرك ت اليفرو ,فرالفقير
يحتاج إلك المال للزواج ليحصن فراو من الزنا ,وند نرر الفقياء أن الذي ال يستطيع الرزواج

بسبب فقره يعطك من الز اة ما يعينو نلك الزواج من تمام ال فاي (ٔٗ).

 .ٛإن الز اة طيرة للقلب وتال النفس من الذنوب ,وتحلييا بالرضرا والطمتنينر والسرماح و ارحر
البال ,و ثرة الذنوب تولرد نسروة القلرب التر ىر نرواة الاريمر (ٕٗ) ,نرال تعرالك :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ(ٖٗ) ,ونال  :الصدقة تطفئ غضب الرب.)ٗٗ(
 .ٜالز راة وسريل مرن وسرراأل الت افرل والضرمان االاتمران  ,فاالسررالم يرتبك أن يوارد فر ماتمعررو
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أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
مررن ال ياررد القرروت الررذي ي فيررو ,والثرروب الررذي يواريررو ,والمس ر ن الررذي يريررو ,فيررذه ضررروريات
ياب أن تتوافر ل ل منم يعيش ف ظل النظام االسالم (٘ٗ).

ٓٔ .إن الارراأم التر ترت رب بسرربب المرال ثيررة ,وان الز راة والصرردن ترؤثران إياابيراً فر الحررد مررن

الخالفات التر تنشرب بسربب المرال ,فمرن انترد إخرراج الز راة والصردن سروف لرن ي رون المرال

أ ثررر ىمررو ,والفقيررر يعلررم أن ىنرراه مررن سيسررد حااتررو فتطمررأن نفسررو .فلررو تررره الفق رراء أسرررى
للحاا ر فمررن المحتمررل أن يررؤدي ىررذا إلررك التف يررر بالسرررن والنيررب والسررطو واالنتررداء نلررك

أموال الخرين ,وربما وصل األمر إلك التف ير بالقتل أو الشروع فيو(.)ٗٙ

املبحث الثالث
أثر الصوم يف محاية اجملتنع من اجلرمية

إن الصرريام ترررويض برردن و رربح للشرريوات ,وىررو رناب ر ذاتي ر  ,ف ر ذا لررم ترسررخ ف ر الوارردان
إحساسراً وايمان راً ويررنع س أثرىررا ف ر المرررء نمرالً ويقين راً ,ف ر ن المرررء ال يلتررزم بيررذا الررر ن نلررك الواررو

المطل رروب ,وال انتي ررك نم ررا يحدث ررو الص رريام م ررن أث ررر فر ر البع ررد ن ررن المن ر ررات ,والمقترنر ر ب حس رراس
الصوم ,وال الاراأم الت رسخ ضرررىا مرن تفانرل الصروم فر الرنفس ,مرع مغالبر الحرواس بترره رل

ما يفسده(.)ٗٚ

وتظير آثار الصوم ف حماي الماتمع من الاريم بما يتت :
ٔ .إن الصوم ,يؤدي إلك بح رربات النفس ,وتعويدىا منيااً خاصاً فر العمرل وااللترزام ومنعيرا
من الطعام والشراب والاماع ف نيار شير رمضان ,لتتخذ من ذله درساً نمليراً فر االبتعراد
نن الشر ,وسربل االضررار برالنفس أو برالخرين ,إذ تنردفع الرنفس إلرك التررويض نلرك صريان

اللسان من الغيب والنميم  ,وفحش القول ,وللبدن بمغالب الشيوات ,ذله أن اللسران ىرو الرذي

يورد النفس المياله ,ويونعيا ف الموبقات(.)ٗٛ

وند أخبر النب  معاذ بن ابل  ,ضمن وصيتو لو ضرورة حفظ اللسران ,ولمرا سرتل
معرراذ :أنحررن مؤاخررذون يررا رسررول اهلل بمررا نقررول أاابررو  بقولررو :ثكمتووك أمووك يووا معووا وىوول
يكب الناس في النار عم وجوىيم إال حصائد ألسنتيم.)ٜٗ(

ٕ .إن الصرروم فيررو ترررويض وتربي ر الرادة االنسرران وتقويميررا نلررك االسررتقام ؛ ف ر ن صررام االنسرران
أحام نن ارت اب االثرم والاريمر  ,فيرو يسريم فر حرد شريوات الرنفس ,فمرن المعرروف أن مرن
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أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
دوافررع بعررض الارراأم ىررو اتبرراع شرريوات الررنفس ,شرريوة الرربطن ,وشرريوة الفرررج ,فيرت ررب االنسرران

الاراأم بسببيا(ٓ٘).

ٖ .فر ر الص رروم ت رررويض نل ررك التخلر رى ب رراألخالى الحمير رردة والسررراايا الفاضر ررل  ,ووس رريل نااح ر ر

للررتخلص مررن ثيررر مررن األمرراض النفسرري واألخررالى الذميمر الدانير لإلسرراءة إلررك نفسررو والررك

مرن يرنع س فر ماتمعرو مررن العبراد(ٔ٘) ,مررا أن فيرو ترره ثيررر مرن المن ررات والثرام وال ررذب
ونول الزور و ل ما يشين المسلم لقولرو  :مون لوم يود قوول الو ور والعمول بوو فمويس

حاجة في أن يد طعامو وشرابو.)ٕ٘(

ٗ .الوناي الحقيقي من مقدمات الزنا أو الونوع بو ,فقد نال  :يا معشر الشباب من استطا
منكم الباءة فميتو وج فحنوو أغول لمبصور وأحصون لمفورج ومون لوم يسوتطع فعميوو بالصوومإ

فحنو لو وجاء ,)ٖ٘(فشيوة الن اح تابع لشيوة األ ل ,تقوى بقوتو ,وتضعف بضعفو.)٘ٗ(

٘ .ف الصوم نوع من الت افل االاتمان  ,ف ن الصاأم يشعر بحاا الفقراء والمعوزين مما يردفع
الصراأم إلرك سرد خلرتيم وارونيم؛ ألنرو بصريامو نرد نرايش معانراتيم وىمروميم ,وىرذه المعايشر

والتارب تحدث أث اًر ف نفس المسلم ال تحدثو الموانظ والخطب(٘٘).

 .ٙف الصوم صح للبردن ,نرال  :موا ممويء وعواء شو ارن مون الوبطن ,)٘ٙ(وفر صرح البردن
وسالم الروح ما يؤدي إلك الطمتنين والتعاون ورلبت روح الامانر  ,وىرذه نوامرل تسريم فر

الحد من الاريم  ,فقد ثبت نلمياً أن حاالت االحباط النفس والشعور بالضرار والسرتم ت رون
نتيا ر نقررص نسررب تر يررز مررادة (السرريرونونين) وحررامض ( األيرردروفين) وىررذه الم رواد ال يم ررن

زيادة نسبتيا إال بالصوم(.)٘ٚ

املبحث الثالث
أثر احلج يف محاية اجملتنع من اجلرمية

إن الحر مررن أوضررح العبررادات االسررالمي أث ر اًر فر حيرراة المسررلمين أفرراداً وامانررات ,وىررو

أ ثرىا اشتماالً نلك األمور التعبدي الت ال تررف ح متيرا معرفر تفصريلي نلرك وارو التت يرد ,ول رن
من ال شف نن أسررار مناسره الحر وشرعاأره تتضرح لنرا ثيرر مرن األمرور التر ليرا أثرر مباشرر فر

حياة الفرد والماتمع ,وليا أثر ف الحد من الاريم  ,أبرزىا:
ٔ .إن الحر الررذي ىررو نبررادة مالير وبدنير  ,يرردفع المرررء إلررك الحرررص نلررك امررع المررال الحررالل,
وتقوي ر البرردن نلررك أداء تلرره الشررعيرة ,والما ر ء ف ر ونررت مخصرروص ,وبلبرراس متميررز ,والررك

أما ن موحدة تامع المسلمين مرن مشرارى األرض ومغاربيرا ,نلرك اخرتالف ألسرنتيم وألروانيم,
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أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
لي ررون ف ر ماررتمعيم نب ررة ,وف ر التقرراأيم درس راً مررن دروس الحيرراة الميم ر  ,تىمي ر التعررارف

والتدارس ,ومرانب النفس نن الونوع فر المحظرورات االحرامير  ,وفرداء رل نمرل يخرل برالح

الس ررليم بم ررا يالأ ررم ذل رره م ررن ال ف ررارات البدنير ر والمالير ر  ,وحت ررك ال ت ررون تل رره ال ف ررارات مربحر راً

شخصياً نلمس رناب ذاتي ااء بيا التشريع ف الارزاءات وال فرارات ,برتن ي رون النسره لفقرراء
الحرم ,وال يت ل منيا صاحبيا شيأاً ,وأن ي ون بعض الصيام ف أيام الحر  ,وىر ثالثر لمرن
لم يستطع الفداء ,وسبع إذا راع إلك أىلو تله نشرة امل (.)٘ٛ

ٕ .إن تتبع أح ام الح  ,والحرص نلييا أداء ونمالً ,يعط المسلم درساً ف معرفر السربل التر

الرذي يارب أن يسرير نليرو

يتّق بيا المرء ارت اب ما يؤثر ف ىرذه الشرعيرة والمرني السرلو
أثناء تتديتيا ,أدبراً وحسرن تعامرل واىتمامراً ب خوانرو المسرلمين ,الرذين تقراطر امعيرم نلرك بيرت
اهلل الحرام ,استااب ألمر اهلل ,وتلبي لنداء إبراىيم الخليل ,نندما أذن ف الناس بالح (.)ٜ٘

ٖ .لوال مرانب اهلل ,والحرص نلك امتثال أمره الذي شرنو لعباده ,والقدوة برسرولو ال رريم  الرذي
نررال :خو وا عنووي مناسووككم)ٙٓ(؛ ل رران ررل فرررد يعمررل مررا يشرراء ,فررال يلتررزم بميقررات ,وال يتقيررد

بلبرراس ,وال يتانررب محظررو اًر وال يصرررف ال فررارة لمسررتحقيا ,إلررك ريررر ذلرره مررن أمررور ىر فر

صح وسالم الح  ,ل ن الوازع االيمان  ,والرناب الذاتي  ,اعلتيا نلرك الرنفس حارسراً ,يتخرذ

بيرا العمررل المفيررد ,ويواييررا إلرك الصرواب ,ويرردفعيا إلررك السرؤال استرشرراداً ,ورربر فر الخيررر,

فعرفررت الحررى بعالماتررو ,واتايررت إليررو محبر فيررو ,وأدر ررت الشررر بالتحررذير منررو ,ألنررو محظررور

تم الونوع فيو(ٔ.)ٙ
ياب ااتنابو ,والت فير ننو إذا ّ
ٗ .ضرربط الررنفس والررتح م فر شرريواتيا والتمرررس نلررك نرروة االرادة ,وفر امتنرراع الحرراج نررن بعررض
المباحات طوال مدة إحرامو مرن ترره المخريط ,والطيرب ,ونرص الشرعر ,ونترل الصريد ,ومباشررة

الزوا  ,ونقد الن راح ,ففر ىرذا االمتنراع طانر هلل تعرالك وابتغراء مرضراتو فواأرد امر  ,يانر
ثمارىا نفواً وثواباً ,رير مرا يتحقرى لرو مرن نروة االرادة وامرتاله زمرام الرنفس ونيادتيرا واخضراع
ش رريواتيا وررباتي ررا إل ررك مير رزان الش رررع والعق ررل م ررع تنمير ر خل ررى الص رربر نل ررك نثر ررات الن رراس,

والتعاون معيم ومشار تيم واالحسان إلييم مع ال رف نرن إلحراى األذى بيرم بقرول أو نمرل أو

خصوم وادال ,وانما يمنعو من ذله طان ربو(ٕ ,)ٙنال تعرالك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ(ٖ ,)ٙفياتمر ررع ف ر ر الفر رررد طير ررارة القلر ررب ,ونر رروة االرادة,
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والصبر وحسن الخلى والمعاشرة ,فيصبح شخصراً صرالحاً مسرتقيماً يسريم فر إسرعاد ماتمعرو,

ويحرص نلك ونايتو من الاريم  ,مبتعداً نن القباأح(ٗ.)ٙ

٘ .الح فرص للتوب الت يمنحيا اهلل تعالك لمن نصك وارت ب الاراأم نلك اختالف أنوانيرا,

يقرول مررن حر فلرم يرفررث ولررم يفسررى رارو يرروم ولدتررو أمررو ,)ٙ٘(وىرذه الميرزة والفرصر الفريرردة
مر ررن نونير ررا ,والت ر ر ال يسر ررتطيع أي نظر ررام سياس ر ر أو نر ررانون أو انر رراأ أن يصر رردرىا بتلر رره
المصداني أل بر دافع للمس ء للراوع نن طريى الصواب(.)ٙٙ

 .ٙإن الحراج فر سررفره إلرك ىررذا المرؤتمر ال ررون الارامع الرذي أخراررو مرن العزلر ليشريد مختلررف
األانرراس واألل روان والثقافررات والمع ررارف ,فيتحق ررى مب رردأ المسرراواة ,فت ررذوب العصرربي والمذىبير ر

()ٙٚ

والقبلي الت تفرى المسلمين ,الت تؤا الخالفرات والحرروب المفضري إلرك إفسراد األرض
وىذا الت اتف بين المسلمين ىو صل معنوي تربط بين نلوب امع المسلمين(.)ٙٛ

 .ٚإن شعاأر الح ليا أثر بير ف سلوه الحاج ,فترى نفسو ,وتسمو أحاسيسو ,وتعمل دوانر

االيمرران ف ر نلبررو ,وتسررونو نحررو الفضرراأل ,وينشررط س راأى اليرردى فيبعررده نررن الرذاأررل ,وي ررون
مص ررون نفسر ررو ن ررن االنت ر رراب م ررن السر رريأات ,ويتر ررذ ر نقر رراب اهلل فتخ ررنس ف ر ر نفس ررو وسر رراس

الشيطان ,وتحل محلو دوافع اليدى(.)ٜٙ

اخلامتة

الحمررد هلل الررذي بنعمتررو تررتم الصررالحات ,والصررالة والسررالم نلررك المبعرروث رحم ر للعررالمين
سيدنا محمد ونلك آلو وصحبو أامعين.
وبعد:

فقد تناولت ف ىذا البحث أثر العبرادات فر تقرويم سرلوه االنسران وتيذيبرو ,وبالترال الحرد
من الاريم  ,وفيما يتت أىم النتاأ :
أوال  -النتائج:

ٔ .تبين أن العبادات من العوامل الوناأي الميم .
ٕ .إن األسرراس ال ررذي تقرروم نليررو العبررادات مررن تصررفي النف رروس مررن الشرريوات ومررن األى رواء
وتشريع المحبر واأللفر  ,وىرذا مررن شرتنو أن يخلررى ارواً ًا مشرربعاً بالحرب والوأررام ,يصرغر فيررو
األحقاد وتتضاءل إلك أدنك الحدود مما يمنع من الونوع ف الاريم .
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ٖ .إن الروازع االيمرران الررذي تخلقررو العبررادات فر المسررلم ىررو خررط الرردفاع األول ضررد الاريمر
باميع صورىا ,و لما ران الفررد صرادناً بعبادترو ران مرانيراً لحرمرات اهلل وحرمرات النراس
ف السر والعلن ,وىذا ىو أساس ل خير ومنبعو.

ٗ .إن شيوات المال والبطن والانس والغضب ى من أ ثرر الردوافع لونروع الارراأم المختلفر ,
وأن ف العبادات وناي للنفس من االنارار وراء ىذه الشيوات.
ثانيان  -التوصيات:
ٔ.

حث المسلمين نلك االتيان بالعبادات ,وأن العبادة ليست مار حر ات وأنوال ,بل وتبيران
آثارىررا الروحير  ,ومررا تقتضرريو مررن خشرروع وخضرروع هلل تعررالك ,وتيررذيب للسررلوه بمررا يتوافررى

ٕ.

معيا.

دنرروة ررل مسررلم لتطبيررى االسررالم فر وانررع حياتررو ,فر

ررل اانررب مررن اوانبيررا ,لمررا يترتررب

نلك ذله من الخير لو ول ل من حولو ,ف ما ينشد الخير لنفسو ياب أن يحبو لغيره.
ٖ.
ٗ.

دن ررم الق رريم الدينير ر وزي ررادة ال ررون االس ررالم ونش ررر الثقافر ر االس ررالمي  ,وتبص ررير الن رراس
بالح م من العبادات.

مررع أننررا ال نمتلرره إحصرراأيات موثق ر أو ريررر موثق ر لترردين مررن يمررارس الاريم ر  ,إال أننررا
وبالتارب الشخصي والمعايش العياني نرى أن مرن يمرارس ارراأم السررن والزنرا واالنترداء
وريرىا ىم من رير المصلين ف الغالب ,لذله نوص بتن تارى دراسات ميداني لمعرف
أثر العبادات ف الحد من الاريم  ..وآخر دنوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

هوامش البحث
(ٔ)

لس رران الع رررب ,ألبر ر الفض ررل ام ررال ال رردين محم ررد ب ررن م رررم ب ررن منظ ررور األفريقر ر المص ررري,

(ٕ)

سورة المطففين :الي .ٕٜ

(تٔٔٚىر) ,دار صادر ,بيروت -لبنان ,طٜٔٔٙٛ ,م :مادة (ارم).ٗٗ٘/ٔ :

(ٖ)

ينظر ررر :المفر ررردات ف ر ر ررير ررب الق ر ررآن ,ألب ر ر القاسر ررم الحسر ررين بر ررن محمر ررد المعر ررروف بال اررر ررب

(ٗ)

األح ر ررام السر ررلطاني والوالير ررات الديني ر ر  ,ألب ر ر الحسر ررن نل ر ر بر ررن محمر ررد بر ررن حبير ررب المر رراوردي,

األصفيان ( ,تٕٓ٘ىر) ,دار القلم بدمشى ,والدار الشامي ببيروتٕٔٗٔ ,ىرٜٜٕٔ/م.ٜٔ :

(تٓ٘ٗىر) ,دار الحديث ,القاىرة ,بال تاريخ .ٕٛ٘ :
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(٘)

إحيرراء نلرروم ال رردين ,لحا ر االسررالم أبر ر حامررد محمررد بررن محمررد بررن أحمررد الغ ازلرر الطوسر ر ,

()ٙ

الاريم والعقوب ف الفقو االسالم  ,محمد أبو زىرة ,دار الف ر العرب ٜٔٛٛ ,م.ٕٓ :

(ت٘ٓ٘ىر) ,دار المعرف  ,بيروتٕٔٗٓ ,ىرٜٕٔٛ/م.ٔٙ/٘ :

()ٚ

التشر رريع الان رراأ االس ررالم مقارنر راً بالق ررانون الوض ررع  ,نب رردالقادر ن ررودة ,م تبر ر دار العروبر ر

()ٛ

ن ررانون العقوب ررات رن ررم (ٔٔٔ) لس ررن ( )ٜٜٔٙوتعديالت ررو النس ررخ المنقحر ر ال املر ر م ررن الطبعر ر

بالقاىرة ,مطبع المدن  ,طٕٖٔٛٗ ,ىرٜٔٙٗ/م.ٙٙ/ٔ:

الثالثر لعررام (٘ )ٜٔٛمررع تعررديالتيا التشرريعي ومررا أصررابيا مررن نر اررات سررلط االأررتالف المؤنتر

(ٖٕٓٓ  )ٕٓٓ٘ -إنداد القاض نبد الرحمن حياوي ,طٕ.ٕٓٓٙ ,

()ٜ

الاريم ر أح اميررا العام ر فر ر االتااىررات المعاص ررة والفقررو االسررالم  ,د .خضررر نبررد الفرراتح,

(ٓٔ)

األح ام العام للنظام الازاأ  ,مصطفك الصيف  ,اامع المله سعودٕٔٗٙ ,ىر.ٖٗ:

(ٕٔ)

ينظر :الطرى الح مير فر السياسر الشررني  ,ألبر نبرد اهلل محمرد برن أبر ب رر أيروب الزرنر

(ٔٔ)

منشورات معيد االدارة العام  ,الرياضٔٗٓ٘ ,ىر.ٕٔ:

أح ام الاريم والعقوب د .محمد أبو حسان ,م تب المنار ,األردن ,طٔٔٗٓٛ ,ىر.ٜٔ٘:

المعررروف ب ر(ابررن نرريم الاوزير )( ,ت ٔ٘ٚى) ,تحقيررى :د .محمررد اميررل رررازي ,مطبعر المرردن ,

(ٖٔ)
(ٗٔ)

القاىرة ,بال تاريخ.ٖٔٓ :

سورة العن بوت :من الي ٘ٗ.

تيسير ال ريم الرحمن ف تفسير الم المنان ,نبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت ٖٔٚٙىر),

تحقي ر ر ررى :نب ر ر ررد ال ر ر رررحمن ب ر ر ررن مع ر ر ررال اللويح ر ر ررى ,مؤسسر ر ر ر الرس ر ر ررال  ,بي ر ر ررروت -لبن ر ر رران ,طٔ,
(٘ٔ)

ٕٓٗٔىرٕٓٓٓ/م .ٖٕٙ/ٔ :

أثررر نبررادة الصررالة ف ر الوناي ر مررن الاريمرر  ,يحيررك بررن نصررير السرررحان الشرريران  ,رسررال

مااستير ,أ اديمي نايف العربي للعلروم األمنير مر رز الد ارسرات والبحروث ,الريراضٕٔٗٚ ,ى ر:
()ٔٙ

.ٔٓٛ

صررحيح ابررن حبرران بترتيررب ابررن بلبرران ,ألبر حرراتم محمررد بررن حبرران بررن أحمررد التميمر البسررت ,

(تٖٗ٘ى رر) ,تحقيررى :شررعيب األرنرراؤوط ,مؤسس ر الرسررال  ,بيررروت ,طٕ ٔٗٔٗ ,ىر رٜٜٖٔ/م:
()ٔٚ

 ,ٖٓٓ/ٙرنم (ٓ.)ٕ٘ٙ

شررح مشر ل الثررار ,ألبر اعفررر أحمررد بررن محمررد بررن سررالم بررن نبررد الملرره بررن سررلم األزدي

الطحر ر ر رراوي الحنف ر ر ر ر ( ,تٕٖٔى ر ر ر رر) ,تحقير ر ر ررى :شر ر ر ررعيب األرنر ر ر رراؤوط ,مؤسس ر ر ر ر الرسر ر ر ررال  ,طٔ,

٘ٔٗٔىرٜٜٔٗ/م.ٖٓٓ/ :
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()ٔٛ

منيم فرن اال ازرن وى من فرى الخوارج الست ال برار ,نسرب إلرك أبر ارشرد نرافع برن األزرى,

وند تسببوا ف إثارة الفتن والقالنل أبان الدول األموي  ,و انوا يقولون ب فر نلر برن أبر طالرب

 بررالتح يم .ينظررر :الملررل والنحررل ,لمحمررد بررن نبررد ال رريم بررن أب ر ب ررر أحمررد الشيرسررتان ,

()ٜٔ

(ت٘ٗٛىر) ,تحقيى :محمد سيد يالن  ,دار المعرف  ,بيروت ,طٔٔٗٓٗ ,ىر.ٔٔٚ/ٔ :

ينظررر :اتااىررات السياسر الاناأير المعاص ررة والش رريع االسررالمي  ,محمررد بررن المرردن بوسرراى,

منش ررورات أ اديمير ر ن ررايف العربير ر للعل رروم األمنير ر مر ررز الد ارس ررات والبح رروث ,الريررراض ,طٔ,
(ٕٓ)

ٖٕٗٔىرٕٕٓٓ/م.ٜٔٔ :

ينظ ررر :م افحر ر الاريمر ر فر ر الممل ر ر العربير ر الس ررعودي  ,د .خال ررد س ررعود البش ررر  ,منش ررورات

أ اديمي نايف العربي للعلوم األمني مر رز الد ارسرات والبحروث ,الريراض ,طٕٔٓٓٓ ,مٕٔٓ :

(ٕٔ)

.ٖٔٓ -

ينظررر :االستشررفاء بالصررالة ,زىيررر ارا ر ن ارح ر  ,ىيأ ر االنارراز العلم ر ف ر الق ررآن والسررن ,

رابط ر العررالم االسررالم  ,م ر الم رم ر ٔٗٔٚ ,ىر رٜٜٔٙ/م ,ٜٛ :أثررر نبررادة الصررالة -ٔٔٗ :

(ٕٕ)

(ٖٕ)

٘ٔٔ.

سنن اب داود ,سليمان بن االشعث ابو داود الساستان االزدي ,تحقيى :محمد مح الردين

نبد الحميد ,دار الف ر ,بيروت -لبنان .)ٜٗٛ٘( ٚٔ٘/ٕ :
ينظر :اتااىات السياس الاناأي .ٕٔٓ - ٜٔٔ :

(ٕٗ)

ينظر :الوناي من الاريم فر التشرريع الانراأ االسرالم  ,د .محمرد برن سرعد الشرويعر ,مالر

(ٕ٘)

ينظر :نلم األخرالى االسرالمي  ,مقرداد يرالان ,دار نرالم ال ترب ,الريراضٖٔٗٔ ,ىر رٜٜٕٔ/م:

()ٕٙ

ينظ ررر :فلس ررف الص ررالة ,نلر ر محم ررد رروران  ,دار إحي رراء التر رراث العربر ر  ,بي ررروتٖٜٕٔ ,ى ر ر

()ٕٚ
()ٕٛ

البحوث االسالمي  ,السعودي  ,العدد .ٕٔٛ ,ٕٜ
ٓ.ٜ

ٜٕٔٚ/م.ٖٛٓ - ٖٜٚ :

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٖٔ٘ :
لسان العرب ,مادة (ز ك).ٖ٘ٛ/ٔٗ :

()ٕٜ

شرراف القنرراع نلررك مررتن االننرراع ,منصررور بررن يررونس بررن اارردريس البيرروت (ت ٔ٘ٓٔه),

(ٖٓ)

ينظررر :أثررر الز رراة والصرردن فر الوناير مررن الاريمر  ,محمررد بررن نبررد المحسررن العيبرران ,رسررال

تحقيى :ىالل مصيلح مصطفك ىالل ,دار الف ر ,بيروتٕٔٗٓ ,ىر.ٔٙٙ/ٕ :
مااستير ,اامع نايف العربي للعلوم األمني  ,الرياض.ٛٓ :ٕٓٓٚ ,

جملة اجلامعة العراقية /ع()1/33
41

أثر العبادات يف محاية اجملتمع من اجلرمية.
(ٖٔ)

ينظر :المراع نفسو.ٛٔ :

(ٕٖ)

ينظررر :نظررام االسررالم ,محمررود نل ر السرررطاوي وآخرررون ,المر ررز العرب ر للخرردمات الطالبي ر ,

(ٖٖ)

صررحيح مسررلم .ألب ر الحسررين مسررلم بررن الحارراج القشرريري النيسررابوري( ,تٕٔٙى رر) ,تحقيررى:

نمانٜٜٔٙ ,م.ٔٓٔ :

محمد فؤاد نبد البان  ,دار إحياء التراث العرب  ,بيرروت ,برال تراريخ :تراب البرر والصرل  ,براب

تراحم المؤمنين وتعطافيم وتعاضدىم ,ٜٜٜٔ/ٗ :رنم (٘.)ٕ٘ٛ

(ٖٗ)

ينظررر :العبررادة ف ر االسررالم ,د .يوسررف القرضرراوي ,مؤسس ر الرسررال  ,بيررروت – لبنرران ,طٖ,

(ٖ٘)

ينظر :اتااىات السياس الاناأي .ٕٔٓ :

()ٖٚ

ينظر :اثر الز اة والصدن .ٕٛ :

()ٖٜ

سورة البقرة :الي ٔ.ٕٚ

()ٖٙ

()ٖٛ

(ٓٗ)
(ٔٗ)
(ٕٗ)
(ٖٗ)
(ٗٗ)
(٘ٗ)
()ٗٙ

ٖٖٜٔىرٜٖٔٚ/م.ٔٚ٘ :

صحيح مسلم :تاب البر والصل  ,باب تحريم الظلم ,ٜٜٔٚ/ٗ :رنم (.)ٕ٘ٚٛ

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٔٗ٘ :
ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٔٗ٘ :
ينظر :أثر الز اة والصدن .ٖٛ :
ينظر :أثر الز اة والصدن .ٖٛ :

سورة التوب  :من الي ٖٓٔ.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ,ٔٓٗ/ٛ :رنم ( )ٖٖٜٓنال محققو :إسناده حسن.

ينظر :أثر الز اة والصدن .ٖٛ :

ينظر :مش ل الفقرر و يرف نالايرا االسرالم ,د .يوسرف القرضراوي ,مؤسسر الرسرال  ,بيرروت,

ٖٕٗٔىر.ٔٗ :

()ٗٚ

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٕٔ :

()ٜٗ

صحيح البخاري ,ألب نبداهلل محمد برن إسرمانيل البخراري الاعفر ( ,تٕ٘ٙىرر) ,تحقيرى :د.

()ٗٛ

ينظر :المصدر نفسو.ٗٛ :

مصرطفك ديررب البغرا ,دار ابررن ثيررر ,ودار اليمامر  ,بيررروت ,طٖٔٗٓٚ ,ى رٜٔٛٚ/مٖ٘ٚ/ٕ :
تراب الرنراى ,براب مرا ي رره مرن القيرل والقرال ,مرن حرديث المغيررة برن شرعب  رنرم)ٔٗٓٚ( :؛

صحيح مسلم  ٖٔٗٓ/ٖ :تراب األنضري  ,براب النير نرن ثررة المسراأل مرن ريرر حاار رنرم:

(٘ٔ.)ٔٚ
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(ٓ٘)

ينظر :م افح الاريم  ,د .خالد سعود البشر.ٔٓٚ :

(ٔ٘)

ينظررر :العبررادة وآثارىررا النفسرري واالاتماني ر  ,د .محسررن نبررد الحميررد ,مطبع ر الخلررود ,بغررداد,

(ٕ٘)

صحيح البخاري :تاب الصوم ,باب من لم يدع نول الزور ,والعمل بو ف الصوم,ٖٙٚ/ٕ :

(ٖ٘)

صررحيح البخرراري :ترراب الصرروم ,برراب الصرروم لمررن خرراف نلررك نفسررو العزوب ر  ,ٖٙٚ/ٕ :رنررم

(ٗ٘)

فر ررتح البر رراري شر رررح صر ررحيح البخر رراري ,ألحمر ررد بر ررن نل ر ر المعر ررروف بر ررابن حار ررر العسر ررقالن ,

ٜ٘ٔٛم.ٜٛ :
رنم (ٗٓ.)ٔٛ
(.)ٔٛٓٙ

(تٕ٘ٛى ر رر) ,تحقير ررى :محمر ررد ف ر رؤاد نبر ررد البر رران  ,ومحر ررب الر رردين الخطير ررب( ,تٜٜٔٙم) ,دار
(٘٘)
()٘ٙ

المعرف  ,بيروت ,طٖٜٔٔٚ ,ىر.ٔٚٛ/ٛ :

ينظر :نظام االسالم  ,محمود نل السرطاوي وآخرون.ٔٓٙ :

المعاررم األوسررط ,ألب ر القاسررم سررليمان بررن أحمررد الطب ارن ر ( ,تٖٓٙى رر) ,تحقيررى  :طررارى بررن

نر رروض اهلل ابر ررن محمر ررد ,ونبر ررد المحسر ررن بر ررن إب ر رراىيم الحسر ررين ,دار الحر رررمين ,القر رراىرة ,طٔ,

٘ٔٗٔىر ,ٔٚٗ/ٛ :رنم (ٕٖٔ.)ٛ

()٘ٚ

ينظر :م افح الاريم  ,د .خالد سعود البشر.ٔٔٓ :

()ٜ٘

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٕٙ :

()٘ٛ

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعود الشويعر.ٙٔ :

(ٓ)ٙ

صحيح مسلم :تاب الح  ,باب استحباب رم امرة العقب يوم النحر ار با وبيان نولو صرلك

(ٔ)ٙ

ينظر :الوناي من الاريم  ,د .محمد بن سعد الشويعر.ٖٙ :

اهلل تعالك نليو وسلم لتتخذوا مناس م ,ٜٖٗ/ٕ :رنم (.)ٕٜٔٚ

(ٕ)ٙ

ينظر :اتااىات السياس الاناأي . ٕٔٗ :

(ٗ)ٙ

ينظر :اتااىات السياس الاناأي .ٕٔٗ :

()ٙٙ

ينظر :اتااىات السياس الاناأي .ٕٔٗ :

()ٙٛ

ينظر :العابدة وآثارىا النفسي .ٖٔٓ :

(ٖ)ٙ

سورة البقرة :الي . ٜٔٚ

(٘)ٙ

صحيح البخاري :تاب الح  ,باب فضل الح المبرور ,ٖ٘٘/ٕ :رنم (.)ٜٔٗٗ

()ٙٚ

ينظر :اتااىات السياس الاناأي .ٙٚ :
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()ٜٙ

ينظ ررر :العب ررادة أح ررام وأسر ررار ,د.نب ررد الحل رريم محم ررود ,دار ال ت رراب اللبن رران  ,بي ررروت ,طٖ,

ٜٓٔٛمٗ٘ٛ -ٗ٘ٔ :؛ أثر نبادة الصالةٜٙ :؛ الصالة وأثارىا.ٜٛ :

ٔ.

املصادر واملراجع

اتااىات السياس الاناأي المعاصرة والشريع االسالمي  ,محمد بن المدن بوساى ,منشورات
أ اديمير ر ر ر ن ر ر ررايف العربير ر ر ر للعل ر ر رروم األمنير ر ر ر مر ر ر ررز الد ارس ر ر ررات والبح ر ر رروث ,الري ر ر رراض ,طٔ,

ٖٕٗٔىرٕٕٓٓ/م.

ٕ.

أث ررر الز رراة والص رردن فر ر الوناير ر م ررن الاريم ر ر  ,محم ررد ب ررن نب ررد المحس ررن العيبررران ,رسر ررال

ٖ.

أثررر نبررادة الصررالة ف ر الوناي ر مررن الاريم ر  ,يحيررك بررن نصررير السرررحان الشرريران  ,رسررال

ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ

مااستير ,اامع نايف العربي للعلوم األمني  ,الرياض.ٕٓٓٚ ,

مااسر ررتير ,أ اديمي ر ر نر ررايف العربي ر ر للعلر رروم األمني ر ر مر ر ررز الد ارس ر ررات والبحر رروث ,الرير رراض,
ٕٔٗٚىر.

أح ام الاريم والعقوب  ,د .محمد أبو حسان ,م تب المنار ,األردن ,طٔٔٗٓٛ ,ىر.

األح ررام الس ررلطاني والوالي ررات الدينير ر  ,ألبر ر الحس ررن نلر ر ب ررن محم ررد ب ررن حبي ررب الم رراوردي,

(تٓ٘ٗىر) ,دار الحديث ,القاىرة ,بال تاريخ.

األح ام العام للنظام الازاأ  ,مصطفك الصيف  ,اامع المله سعودٕٔٗٙ ,ىر.

إحيرراء نلرروم الرردين ,لحا ر االسررالم أب ر حامررد محمررد بررن محمررد بررن أحمررد الغ ازل ر الطوس ر ,

(ت٘ٓ٘ىر) ,دار المعرف  ,بيروتٕٔٗٓ ,ىرٜٕٔٛ/م.

.ٛ

االستشررفاء بالصررالة ,زىيررر ارا ر ن ارح ر  ,ىيأ ر االنارراز العلم ر ف ر الق ررآن والسررن  ,رابط ر

.ٜ

التش رريع الانرراأ االسررالم مقارن راً بالقررانون الوضررع  ,نبرردالقادر نررودة ,م تب ر دار العروب ر

العالم االسالم  ,م

الم رم ٔٗٔٚ ,ىرٜٜٔٙ/م.

بالقاىرة ,مطبع المدن  ,طٕٖٔٛٗ ,ىرٜٔٙٗ/م.

ٓٔ .تيسير ال ريم الرحمن ف تفسير الم المنان ,نبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ٖٔٚٙىر),
تحقير ر ررى :نبر ر ررد الر ر رررحمن بر ر ررن معر ر ررال اللويحر ر ررى ,مؤسس ر ر ر الرسر ر ررال  ,بير ر ررروت – لبنر ر رران ,طٔ,

ٕٓٗٔىرٕٓٓٓ/م.

ٔٔ .الاريمر أح اميررا العام ر ف ر االتااىررات المعاص ررة والفقررو االسررالم  ,د .خضررر نبررد الفرراتح,
منشورات معيد االدارة العام  ,الرياضٔٗٓ٘ ,ىر.

ٕٔ .الاريم والعقوب ف الفقو االسالم  ,محمد أبو زىرة ,دار الف ر العرب ٜٔٛٛ ,م.
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ٖٔ .سنن اب داود ,سليمان بن االشعث ابو داود الساستان االزدي ,تحقيرى :محمرد محر الردين
نبد الحميد ,دار الف ر ,بيروت -لبنان.

ٗٔ .شرررح مشر ل الثررار ,ألبر اعفررر أحمررد بررن محمررد بررن سررالم بررن نبرردالمله بررن سررلم األزدي
الطح ر ر رراوي الحنفر ر ر ر ( ,تٕٖٔىر ر ر رر) ,تحقي ر ر ررى :ش ر ر ررعيب األرن ر ر رراؤوط ,مؤسسر ر ر ر الرس ر ر ررال  ,طٔ,

٘ٔٗٔىرٜٜٔٗ/م.

٘ٔ .صحيح ابن حبران بترتيرب ابرن بلبران ,ألبر حراتم محمرد برن حبران برن أحمرد التميمر البسرت ,
(تٖٗ٘ىر) ,تحقيى :شعيب األرناؤوط ,مؤسس الرسال  ,بيروت ,طٕ ٔٗٔٗ ,ىرٜٜٖٔ/م.

 .ٔٙصحيح البخاري ,ألب نبداهلل محمد بن إسمانيل البخاري الاعفر ( ,تٕ٘ٙىرر) ,تحقيرى :د.
مصطفك ديب البغا ,دار ابن ثير ,ودار اليمام  ,بيروت ,طٖٔٗٓٚ ,ىرٜٔٛٚ/م.

 .ٔٚصررحيح مسررلم ,ألب ر الحسررين مسررلم بررن الحارراج القشرريري النيسررابوري( ,تٕٔٙى رر) ,تحقيررى:
محمد فؤاد نبد البان  ,دار إحياء التراث العرب  ,بيروت ,بال تاريخ.

 .ٔٛالط رررى الح مير ر فر ر السياسر ر الش رررني  ,ألبر ر نب ررد اهلل محم ررد ب ررن أبر ر ب ررر أي رروب الزرنر ر

المعرروف ب ر(ابررن نريم الاوزير )( ,تٔ٘ٚى ر) تحقيرى :د .محمرد اميررل ررازي ,مطبعر المرردن ,

القاىرة ,بال تاريخ.

 .ٜٔالعبادة أح ام وأسرار ,د.نبد الحليم محمود ,دار ال تاب اللبنان  ,بيروت ,طٖٜٔٛٓ ,م.

ٕٓ .العب ر ررادة فر ر ر االس ر ررالم ,د .يوس ر ررف القرض ر رراوي ,مؤسسر ر ر الرسرر ررال  ,بي ر ررروت – لبن ر رران ,طٖ,
ٖٖٜٔىرٜٖٔٚ/م.

ٕٔ .العبادة وآثارىا النفسي واالاتماني  ,د .محسن نبد الحميد ,مطبع الخلود ,بغدادٜٔٛ٘ ,م.
ٕٕ .نلم األخالى االسالمي  ,مقداد يالان ,دار نالم ال تب ,الرياض ٖٔٗٔىرٜٜٕٔ/م.

ٖٕ .فر ررتح البر رراري شر رررح صر ررحيح البخر رراري ,ألحمر ررد بر ررن نل ر ر المعر ررروف بر ررابن حار ررر العسر ررقالن ,
(تٕ٘ٛىر رر) ,تحقي ررى :محم ررد فر رؤاد نب ررد الب رران  ,ومح ررب ال رردين الخطي ررب( ,تٜٜٔٙم) ,دار
المعرف  ,بيروت ,طٖٜٔٔٚ ,ىر.

ٕٗ .فلسف الصالة ,نل محمد وران  ,دار إحياء التراث العرب  ,بيروتٖٜٕٔ ,ىرٜٕٔٚ/م.

ٕ٘ .نررانون العقوبررات رنررم (ٔٔٔ) لسررن ( )ٜٜٔٙوتعديالتررو النسررخ المنقح ر ال امل ر مررن الطبع ر
الثالث لعام (٘ )ٜٔٛمع تعديالتيا التشريعي وما أصابيا من ن اررات سرلط االأرتالف المؤنتر

.ٕٙ

(ٖٕٓٓ )ٕٓٓ٘ -إنداد القاض نبد الرحمن حياوي ,طٕ.ٕٓٓٙ ,

شرراف القنرراع نلررك مررتن االننرراع ,منصررور بررن يررونس بررن اارردريس البيرروت (ت ٔ٘ٓٔه),

تحقيى :ىالل مصيلح مصطفك ىالل ,دار الف ر ,بيروتٕٔٗٓ ,ىر.
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 .ٕٚلسرران العرررب ,ألبر ر الفضررل ام ررال ال رردين محم ررد بررن م رررم بررن منظ ررور األفريقرر المص ررري,
(تٔٔٚىر) ,دار صادر ,بيروت ,لبنان ,طٜٔٔٙٛ ,م.

 .ٕٛمش ر ر ل الفقر ررر و ير ررف نالاير ررا االسر ررالم ,د .يوسر ررف القرضر رراوي ,مؤسس ر ر الرسر ررال  ,بير ررروت,
ٖٕٗٔىر.

 .ٕٜالمعاررم األوسررط ,ألب ر القاسررم سررليمان بررن أحمررد الطب ارن ر ( ,تٖٓٙى رر) ,تحقيررى :طررارى بررن
ن رروض اهلل اب ررن محم ررد ,ونب ررد المحس ررن ب ررن إبر رراىيم الحس ررين ,دار الح رررمين ,الق رراىرة ,طٔ,

٘ٔٗٔىر.

ٖٓ .المفرردات فر رريرب القررآن ,ألبر القاسررم الحسررين برن محمررد المعرروف بال اررررب األصررفيان ,
(تٕٓ٘ىر) ,دار القلم بدمشى ,والدار الشامي ببيروتٕٔٗٔ ,ىرٜٜٕٔ/م.

ٖٔ .م افح ر الاريم ر ف ر الممل ر العربي ر السررعودي  ,د .خالررد سررعود البشررر ,منشررورات أ اديمي ر
نايف العربي للعلوم األمني مر ز الد ارسات والبحوث ,الرياض ,طٕٔٓٓٓ ,م.

ٕٖ .الملررل والنحررل ,لمحمررد بررن نبررد ال رريم بررن أبر ب ررر أحمررد الشيرسررتان ( ,ت٘ٗٛىرر) ,تحقيررى:
محمد سيد يالن  ,دار المعرف  ,بيروت ,طٔٔٗٓٗ ,ىر.

ٖٖ .نظرام االسررالم ,محمررود نلر السرررطاوي وآخرررون ,المر ررز العربر للخرردمات الطالبير  ,نمرران,
ٜٜٔٙم.

ٖٗ .الوناير ر م ررن الاريمر ر فر ر التشر رريع الان رراأ االس ررالم  ,د .محم ررد ب ررن س ررعد الش ررويعر ,مالر ر
البحوث االسالمي  ,السعودي  ,العدد .ٕٜ
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