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ABSTRACT 

The role of the Quran in the treatment of contemporary social diseases and its impact 

on society 

The purpose of this study is to explain the role of the Holy Quran in the treatment of 

contemporary social diseases. In order to reach the goal of the study, the study was 

commissioned to answer the question which is based on: 

What is the role of Quran in the treatment of contemporary social diseases? In 

response, the study revealed the need of Muslims for this type of study and its role 

in applied fields in the life of Muslims. 

The study was based on the method of extrapolation of Quranic verses which came 

in the treatment of social diseases, then classified them in proportion to the purposes 

of the study, and then analyzed as much as possible and criticism in scientific 

criticism to show the impact of the Koran in the treatment of social diseases. 

Then the study concluded in a conclusion to a set of results, as it was stated in the 

conclusion and was the most important: 

1- The Qur'an is the Book of God, the most suitable miracle for every time and place, 

to create a God, in which solutions are appropriate for all that happens to the nation 

of issues. 

2 - There are many social diseases that afflict the nation, including what affects minds 

such as schizophrenia, and diseases that affect the heart such as hypocrisy, and 

diseases of the soul such as vices, envy and hatred ... 

This shows the extent to which Muslims need such studies, and the extent to which 

they need to return to the medicines of the Holy Quran and their commitment to the 

appropriate solutions to all the contemporary issues and problems that can be 

resolved only by their adherence to the teachings of the Holy Quran. 

Keywords: Quran, social diseases, causes, effects, treatment. 
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 ملخص ال

ىل اهلدف إهتدف هذه الدراس  إىل بيان دور القرآن الكرمي يف عالج األمراض االجتماعي  املعاصرة، ومن أجل الوصول 
 من الدراس  فقد تكةلفت الدراس  باإلجاب  عن السؤال الذي قامت عةليه وهو:

ما دور القرآن يف عالج األمراض االجتماعي  املعاصرة؟ ويف معرض اإلجاب  عن ذلك فقد كشفت الدراس  عن مدى 
 حياة املسةلمني.حاج  املسةلمني إىل مثل هذا النوع من الدراس ، وعن دورها يف امليادين التطبيقي  يف 

قامت الدراس  عةلى منهج االستقراء لآليات القرآني  اليت جاءت يف عالج األمراض االجتماعي ، مث تصنيفها مبا يتناسب 
 وأغراض الدراس ، مث حتةليل ما أمكن منها ونقدها نقداً عةلمياً لبيان أثر القرآن يف عالج األمراض االجتماعي .

  جمموع  من النتاجج، حي   م بيااها يف ااخامت  وكان من أهمها:مث توصةلت الدراس  يف خامتتها إىل
املناسب لكل زمان ومكان، أوجد اهلل فيه احلةلول املناسب  لكل ما يطرأ عةلى األم  من القرآن كتاب اهلل املعجز  -1

 قضايا.
قةلب  مراض تصيب الهناك الكثري من األمراض االجتماعي  اليت تصيب األم  منها ما يصيب العقول كالشك، وأ-2

 كالنفاق، وأمراض تصيب النفس كالرذاجل واحلسد والبغضاء...
وهبذا يظهر مدى حاج  املسةلمني ملثل هذه الدراسات، ومدى حاجتهم لةلعودة إىل أدوي  القرآن الكرمي والتزامهم مبا ورد 

 م القرآن الكرمي.ال بالتزامهم بتعاليفيه من حةلول مناسب  جلميع ما مير هبم من قضايا ومشاكل معاصرة، وال سبيل حلةلها إ
 القرآن الكرمي، األمراض االجتماعي ، األسباب، اآلثار، العالج.لكلمات المفتاحية: ا
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 .151سورة البقرة، آي   - (1)

 

 

 المقدمة:
يُكْم } القاجل يف حمكم كتابه:احلمد هلل ربِّ العاملني  ةُلو َعةَلْيُكْم آيَاتَِنا َويُ زَكِّ يُ َعةلُِّمُكُم وَ َكَما أَْرَسةْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل مِّنُكْم يَ ت ْ

 اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َويُ َعةلُِّمُكم مَّا ََلْ َتُكونُواْ تَ ْعةَلُمونَ {)1(.
والصالة والسالم عةلى سيد األنبياء واملرسةلني سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه أمجعني.   

 أما بعد:
اهلل عز وجل هو الذي خةلق اإلنسان، وهو الذي أنزل عةليه القرآن وجعةله صاحلاً لكل زمان ومكان، وحوى  إنَّ 

عةلى كل ما حيتاجه اإلنسان من شراجع وحةلول مناسب  لكل ما مير به اإلنسان من مشاكل وقضايا يف دنياه، القرآن 
.لوحيدة اليت تشكةلت من خالل القرآن عقيدة وفكراً ، وبذلك فإن األم  اإلسالمي  هي األم  اومناسب  لةلفوز يف أخراه  

هذا القرآن العظيم حوى عةلى تعاليم سهةل  مفيدة تفيد اإلنسان يف صح  جسده وروحه، وينظم احلياة بكاف  
 مناحيها السياسي  والديني  واألخالقي  واالجتماعي  واالقتصادي  والصحي ....

يف عالج األمراض االجتماعي  املعاصرة، ومما دفعين لةلكتاب  يف هذا جاء هذا البح  لبيان دور القرآن الكرمي ف
اجلانب حيب لةلقرآن ولبيان أهمي  الدراسات القرآني  يف بيان وجتةلي  اجلوانب املهم  يف حياة اإلنسان ومنها اجلانب 

ة مبا يتوافق مع الفطر عيق اإلنسان عن السري يف حياته الطبيعي  و وما يعرض لإلنسان من أمراض ومشاكل تُ  االجتماعي
 تأيت أن أوجه بعض جهدي ووقيت لبيان دور القرآن يف عالج األمراض االجتماعي  املعاصرةر اإلنساني  السةليم ، لذا ا

.بسبب البعد عن القرآن وهجره إال وأن ما أصاب األم  ما هو وأثره عةلى اجملتمع  
 إشكالية الدراسة:

االجاب  عن السؤال اآليت:تكمن اإلشكالي  األساسي  لةلبح  يف   
 ما دور القرآن يف عالج األمراض االجتماعي  املعاصرة؟

 واإلجاب  عةلى هذه اإلشكالي  تتم من خالل اإلجاب  عن األسئةل  الفرعي  اآلتي :
 ما أبرز األمراض االجتماعي  املنتشرة بني الناس يف العصر احلاضر؟

نتشرة بني الناس؟املاالجتماعي  ما دور القرآن يف عالج األمراض   
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 ألمراض االجتماعي ؟لالقرآن  عالجما اآلثار املرتتب  عةلى 

 أسباب اختيار الموضوع:
 هناك عدة أسباب دفعتين الختيار هذا املوضوع:

ا األم  وتنتظم حتيةلقرآن يستقي منها اإلنسان نظام حياته فباالساسي  اليت ملصادر أهمي  القرآن، إذ هو من ا-1
 .احلياة
إن وضع اجملتمعات اإلسالمي  اليوم، يندى له جبني كل غيور عةلى هذا الدين، بسبب ما أصاهبا من وهن -2

إىل أن يبح  عن خمرج هلذه األم  لتعود إىل عافيتها وصحتها، وال يكون ذلك إال وضعف، يدعو كل خمةلص 
 بتطبيق عالجات القرآن.

 ة.ا يعود عةليها بااخري العميم والفاجدة الوفري بيان األثر الناتج عن تطبيق القرآن يف اجملتمعات مب-3
 أهمية الدراسة:

ما ينتج عن ذلك و ن لةلقرآن أهمي  كبرية يف حياة اجملتمعات، وتنظيمها، وحل مشاكةلها وقضاياها املستعصي  عةلى البشر، إ
 من آثار وفواجد تربوي ، وعةلمي  وأخالقي  وتنظيمي ... تعود عةلى اجملتمع بااخري الوفري.

 البحث:خطة 
اختيار  بسمت البح  إىل مقدم  وثالث  مباح  وخامت ، أما املقدم  فقد اشتمةلت عةلى إشكالي  الدراس  وأسباق

 املوضوع، وأهمي  الدراس ، وخط  البح .
 أما املبح  األول: تعريفات الدراس  واشتمل عةلى:

: مفهوم األمراض االجتماعي أوالً   
منظور إسالمي. من : أسباب األمراض االجتماعي ثانياً   

.هادور القرآن يف عالجأبرز األمراض االجتماعي  املنتشرة باجملتمع و أما املبح  الثاين:   
المراض االجتماعي .لعالج القرآن   الثال : اآلثار املرتتب  عةلى أما املبح  

 أما ااخامت  فقد اشتمةلت عةلى مةلخص ألهم النتاجج اليت توصةلنا إليها يف هذا البح .
اشتمةلت عةلى فهرس املراجع وفهرس املوضوعات.والفهارس   

 وأخرياً أرجوا من اهلل أن يوفقين يف عرض املوضوع وضبطه وإعطاجه حقه.
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 .2017/ 15/10الشبك  العنكبوتي ، بتاريخ  - (2)
 .66-65سورة املاجدة، آي   - (3)
 .50سورة املاجدة، آي   - (4)
 .8سورة احلج، آي   - (5)
 .28سورة األعراف، آي  - (6)
حدي  حسن  عنهقال (، و 2007، حدي  )364، ص4أخرجه الرتمذي، سنن الرتمذي، كتاب الرب والصةل ، باب ما جاء يف اإلحسان والعفو،  ج – (7)

 غريب.

 

 المبحث األول: تعريفات الدراسة:
:: مفهوم األمراض االجتماعيةأوالا   

بأفراد اجملتمع ويهدد أمنهم واستقرارهم وقدرهتم هو عبارة عن سةلوك هدام وسةليب وغري سوي يؤدي إىل اإلضرار 
عةلى ممارس  حياهتم بالشكل السةليم، فأصحاب األمراض االجتماعي  بكاف  أشكاهلا يُعّدون مصدر هتديد عةلى غريهم 

 من األفراد السويني )2(.
:: أسباب األمراض االجتماعيةاا ثاني  

اجملتمع، من أبرز هذه األمراض:هناك عدة أسباب النتشار األمراض االجتماعي  يف   
ُهْم قال تعاىل: } ،عند الناس ضعفه أو باهلل عدم اإلميان أوالا: َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب آَمُنواْ َوات ََّقْواْ َلَكفَّْرنَا َعن ْ

ْم ألَكةُلواْ ِمن فَ ْوِقِهْم ( َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُمواْ 65َسيَِّئاهِتِْم َوألْدَخةْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم ) الت َّْورَاَة َواإِلجِنيَل َوَما أُنزَِل ِإلَيِهم مِّن رَّهبِِّ
ُهْم َساء َما يَ ْعَمةُلوَن)66({)3(. ُهْم أُمٌَّ  مُّْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي مِّن ْ  َوِمن حَتِْت أَْرُجةِلِهم مِّن ْ

ُحْكَم }أَفَ  قال تعاىل: اجلاهةلي  وحتكيمها يف حياهتم،اتباع أحكام التقةليد األعمى والتعصب الذميم، و  ثانياا:
ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الةلَِّه ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوِقُنون{)4(.  اجْلَاِهةِليَِّ  يَ ب ْ

 وقال تعاىل: }َوِمَن النَّاِس َمن ُُيَاِدُل يف الةلَِّه ِبَغرْيِ ِعةْلٍم َوال ُهًدى َوال ِكَتاٍب مُِّنريٍ {)5(.
َها آبَاءنَا َوالةلَُّه أََمَرنَا هِبَا ُقْل ِإنَّ الةلََّه الَ يَ أْ ُمُر بِاْلَفْحَشاء أَتَ ُقوُلوَن  وقال تعاىل: }َوِإَذا فَ َعةُلواْ فَاِحَشً  قَاُلواْ َوَجْدنَا َعةَلي ْ

 َعةَلى الةلَِّه َما اَل تَ ْعةَلُموَن{)6(.
وإن  تكونوا إمع  تقولون إن أحسن الناس أحسناهذا وقد مساهم النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم باإلمع ، فقال: "ال 

 ظةلموا ظةلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساؤوا فال تظةلموا")7(.
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 .15سورة السجدة، آي   - (8)
 .44سورة األنعام، آي   - (9)
 .41سورة الروم، آي   - (10)

 
َا يُ ْؤِمُن بِآيَاتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا هِبَا َخرُّوا ُسجَّ ًدا َوَسبَُّحوا حِبَْمِد  ثالثاا: الكرب والعجب بالنفس، قال تعاىل: }ِإَّنَّ

ْم َوُهْم ال َيْسَتْكربُوَن{)8(.  َرهبِِّ
سبب من أسباب البعد عن اهلل، وسبب لةلتعنت ونشر الفساد بني الناس.  فالكرب  
ُرواْ بِِه فَ َتْحَنا َعةَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلِّ َشْيٍء َحَّتَّ ِإَذا َفرُِحواْ مبَِ  الغفةل ، رابعاا: ا أُوتُواْ قال تعاىل: }فَ ةَلمَّا َنُسواْ َما ذُكِّ

 َأَخْذنَاُهم بَ ْغَتً  فَِإَذا ُهم مُّْبةِلُسونَ {)9(. 
.فالغفةل  سبب من أسباب اإلصاب  باألمراض االجتماعي   

خامساا:  كثرة الذنوب، قال تعاىل: }َظَهَر اْلَفَساُد يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر مبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض الَِّذي 
 َعِمةُلوا َلَعةلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ {)10(.

احمليط  تؤثر بالفرد بشكل كبري وحترف  عن السةلوك السوي مثل املشاكل األسري ، أو الفقر، أو البيئ   سادساا:
 ضعف الوازع الديين، أو الضغط واملعامةل  القاسي  وغريها.

التطور احلضاري السريع الذي يرافقه عدم مقدرة الفرد عةلى مواكب  هذا التطور، أو عدم انسجامه مع  اا:سابع
 مبادجه ومع تربيته.

الصحب  السيئ . اا:مناث  
.ودور القرآن في عالجها : أبرز األمراض االجتماعية المنتشرة بالمجتمعبحث الثانيالم  

هناك العديد من األمراض املنتشرة يف اجملتمعات، واليت تسبب هلم الكثري من املشاكل، وحتتاج إىل حةلول 
وعالجات متنوعه، ونستطيع أن نعيد هذه األمراض إىل ثالث  حماور رجيسي  هي: أمراض العقول، وأمراض القةلوب، 

 وأمراض النفوس، وفيما يةلي تفصيل ذلك: 
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 .126-123سورة طه، آي   - (11)
 .1سورة العةلق، آي   - (12)
 .94سورة يونس، آي   - (13)
 -بريوت ،ابن قيم اجلوزي ، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر، إغاث  الةلهفان من مصايد الشيطان، ت: حممد حامد الفقي، دار املعرف  لةلطباع  والنشر - (14)

 .9، ص1لبنان، ج
 .54-52سورة احلج, آي   - (15)

 
أمراض العقول ل:المطلب األو   
( َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ 123قال تعاىل: }َفَمِن ات ََّبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقى) واجلهل وتكون بالشك

( قَاَل َكَذِلَك 125( قَاَل َربِّ َِلَ َحَشْرَتيِن َأْعَمى َوَقْد ُكنُت َبِصريًا)124َلُه َمِعيَشً  َضنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِ  َأْعَمى)
 أَتَ تْ َك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُنَسى)126({)11(.
حي  كانت أول آي  نزلت من القرآن تأمر بالقرأة إلزالت وعالج هذه األمراض ال يكون إال بالعةلم والتعةلم، 

 ضباب اجلهل عن العقول فقال تعاىل: }اقْ رَأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخةَلَق{)12(.
وقال تعاىل: }فَِإن ُكنَت يف َشكٍّ ممَِّّا أَنزَْلَنا إِلَْيَك فَاْسَأِل الَِّذيَن يَ ْقَرُؤوَن اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبةِلَك َلَقْد َجاءَك احلَْ قُّ ِمن 

 رَّبَِّك َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن{)13(.
أمراض القةلوب  المطلب الثاني:  

حياة وبه عةل ، فةله مادتان، متده هذه مرة، وهذه أخرى، وهو  وقد عرف ابن قيم القةلب املريض بقوله: قةلب له
ملا غةلب عةليه منهما، ففيه من حمب  اهلل تعاىل واإلميان به واإلخالص له، والتوكل عةليه ما هو مادة حيادته، وفيه من 

 ،ض بالرياس سد والكرب، والعجب، وحب العةلو، والفساد يف األر حمب  الشهوات وإيثارها واحلرص عةلى حتصيةلها، واحل
ما هو مادة هالكه وعطبه، وهو ممتحنن بني داعيني: داع يدعوه إىل اهلل ورسوله والدار اآلخرة، وداع يدعوه إىل 

 العاجةل ، وهو إَّنا ُييب أقرهبما منه باباً، وأدناهما إليه جواراً )14(.
نَسُخ الةلَُّه َما يُ ةْلِقي ِإالَّ ِإَذا مَتَّنَّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف أُْمِنيَِّتِه فَ يَ قال تعاىل: }َوَما أَْرَسةْلَنا ِمن قَ ْبةِلَك ِمن رَُّسوٍل َوال َنيبٍّ 

َنً  لِّةلَِّذيَن يف قُ ةُلوهِبِم مََّرٌض َواْلَقاسِ 52الشَّْيطَاُن مُثَّ حُيِْكُم الةلَُّه آيَاتِِه َوالةلَُّه َعةِليٌم َحِكيٌم) ِ  يَ ( لَِيْجَعَل َما يُ ةْلِقي الشَّْيطَاُن ِفت ْ
ْم ( َولِيَ ْعةَلَم الَِّذيَن أُوتُوا اْلِعةْلَم أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَّبَِّك فَ يُ ْؤِمُنوا بِِه فَ ُتْخِبَت َلُه قُ ةُلوبُ هُ 53قُ ةُلوبُ ُهْم َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد)

 َوِإنَّ الةلََّه هَلَاِد الَِّذيَن آَمُنوا ِإىَل ِصرَاٍط مُّْسَتِقيٍم)54({)15(.
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 .12من مصايد الشيطان، صانظر: إغاث  الةلهفان  - (16)
 .19، صاملرجع السابقانظر،  - (17)
 .37سورة ق، آي  - (18)
 .125سورة األنعام، آي   - (19)
 .103سورة التوب ، آي   - (20)
 .45سورة العنكبوت، آي   - (21)

 
ومن أسباب مرض القةلوب الفنت اليت تعرض عةليها، وهي فنت الشهوات وفنت الشبهات، فنت الغي والضالل، 
فنت املعاصي والبدع، فنت الظةلم واجلهل، فاألوىل توجب فساد القصد واإلرادة، والثاني  توجب فساد العةلم 

 واالعتقاد)16(.
النبوي  فهي اليت توجب له الشقاء والعذاب الداجم، إن َل يتداركها وهذه األمراض ال تزول إال باإلدوي  اإلمياني  

 بأدويتها املضادة هلا، فإذا استعمل تةلك األدوي  حصل له الشفاء)17(.
هي أهم  اإلميان وأوراد الطاعات، واجتناب األثام واملعاصي، وأنواع املخالفات، والتوب  النصوح، واالستغفارف

 العالجات هلذه األمراض.
أمراض القةلب أيضاً الغم واهلم واحلزن وال يكون شفاؤها إال بإضدادها: من الفرح والسرور .ومن   

  واجلهل من األمراض اليت تصيب القةلب وشفاؤه سؤال أهل العةلم والتعةلم.
 قال تعاىل: } ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمن َكاَن َلُه قَ ةْلٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد{)18(.

َا ضَ وقال تعاىل: }َفَمن يُرِِد الةلَُّه َأن يَ ْهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإِلْساَلِم َوَمن يُرِْد َأن ُيِضةلَُّه َُيَْعْل َصْدرَُه  ي ًِّقا َحَرًجا َكَأَّنَّ
 َيصَّعَُّد يف السََّماء َكَذِلَك َُيَْعُل الةلَُّه الرِّْجَس َعةَلى الَِّذيَن الَ يُ ْؤِمُنوَن{)19(.

يؤدي إىل طهارة القةلب وزكاته من كل ما يدخةله من شواجب وفواحش.هذا  وكل  
 ولقد وضع اهلل عز وجل العديد من العبادات اليت تطهر القةلب مثل الزكاة والصالة واحلج....

يٌع  يِهم هِبَا َوَصلِّ َعةَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن هلَُّ ْم َوالةلَُّه مسَِ ُرُهْم َوتُ زَكِّ قال تعاىل: }ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقً  ُتَطهِّ
 َعةِليٌم{)20(.

 الةلَّهِ  َوَلذِْكرُ  ُمنَكرِ َوالْ  اْلَفْحَشاء َعنِ  تَ ن َْهى الصَّالةَ  ِإنَّ  الصَّالةَ  َوأَِقمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  إَِلْيكَ  أُوِحيَ  َما اْتلُ وقال تعاىل: }
 َأْكبَ رُ  َوالةلَّهُ  يَ ْعةَلمُ  َما َتْصنَ ُعونَ {)21(.
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 .197سورة البقرة، آي   - (22)
 .36 سورة اإلسراء، آي  - (23)
ار دينظر: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، ت: حممود حممد شاكر، مراجع  وختريج أحاديثه: أمحد حممد شاكر،  - (24)

 .62-61/ 15املعارف، مصر، د.ت، 
 .114سورة النساء، آي   - (25)
 املصري وقال ابن عبد الرب إنه حدي  حسن وقال البغوي ال أدري مسع من البغوي وابن قانع يف معجمي الصحاب  والبيهقي من حدي  ركبأخرجه  - (26)

، ت: األسفار املغين عن محل العراقي، أبو الفضل،النيب أم ال وقال ابن منده جمهول ال نعرف له صحب  ورواه البزار من حدي  أنس بسند ضعيف، انظر: 
 .774، ص2ج ،م1995 -ه  1415أشرف عبد املقصود، مكتب  طربي ، الرياض، 

 
 َخرْيٍ  ِمنْ  تَ ْفَعةُلواْ  َوَما احلَْجِّ  يف  ِجَدالَ  الَ وَ  ُفُسوقَ  َوالَ  َرَف َ  َفالَ  احلَْجَّ  ِفيِهنَّ  فَ َرضَ  َفَمن مَّْعةُلوَماتٌ  َأْشُهرٌ  احلَْجُّ وقال تعاىل: }

رَ  فَِإنَّ  َوتَ َزوَُّدواْ  الةلَّهُ  يَ ْعةَلْمهُ   .(22){األَْلَبابِ  أُْوِل  يَا َوات َُّقونِ  الت َّْقَوى الزَّادِ  َخي ْ
نشأ عن ا يممراض ألوالكذب والرياء، ومن هذه ا أمراض النفس وتكون بالرذاجل، واحلسد، والبغضاء، المطلب الثالث:

الةلسان ومنها الكالم فيما ال يعنيك، وفضول الكالم، وااخوض يف الباطل، واملراء واجلدال، وااخصوم ، والتقعر يف الكالم، 
والفحش والسب وبذاءة الةلسان، والةلعن، والغناء والشعر، واملزاح، والسخري  واالستهزاء، وإفشاء السر، والوعد الكاذب، 

والنميم ، وكالم ذي السانني، واملدح، وعدم الدق  يف الكالم، وااخوض اجلاهل يف  والكذب يف القول واليمني، والغيب ،
 العةلوم والسؤال املتعنت.

 هذه عشرون نوعاً من األمراض اليت يقع فيها الةلسان وقد حذر اهلل منها يف آيات عديدة منها:
 .(23){َمْسُؤوالً  َعْنهُ  انَ كَ   أُولِئكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  اْلَبَصرَ وَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعةْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َوالَ قال تعاىل: }

ه قال ابن عباس، ، وبقال الطربي: قال بعضهم: معناه وال تقل ما ليس لك به عةلمومعَّن وال تقف ما ليس لك به عةلم: 
، واملقصود أن (24)كةلهوقال قتادة: ال تقل رأيت وَل تر، ومسعت وَل تسمع، فإن اهلل تبارك وتعاىل ساجةلك عن ذلك  

 تكذب يف قولك ومسعك وبصرك.
 ابْ تَ َغاء َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن النَّاسِ  نْيَ ب َ  ِإْصاَلحٍ  أَوْ  َمْعُروفٍ  أَوْ  ِبَصَدَق ٍ  أََمرَ  َمنْ  ِإالَّ  جنََّْواُهمْ  مِّن َكِثريٍ   يف  َخي ْرَ  الَّ وقال تعاىل: }

 .(25)َعِظيًما{اِت الةلَِّه َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َمْرضَ 
 قال صةلى اهلل عةليه وسةلم: "طوىب ملن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله")26(.
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 .11سورة احلجرات، آي   - (27)
 .12 سورة احلجرات، آي  - (28)
 1414 ،رم مك  املك ،مكتب  دار الباز ،، السنن الكربى، ت: حممد عبد القادر عطاأمحد بن احلسني بن عةلي بن موسى أبو بكر أخرجه البيهقي، – (29)
 .(16906، حدي  )249، ص8(، وج11276، حدي  )92، ص6، ج1994 -
 .38سورة املاجدة، آي   - (30)
 .2سورة النور آي   - (31)
 .33سورة اإلسراء، آي   - (32)
 .31سورة اإلسراء، آي   - (33)

 
رًا َيُكونُوا َأن َعَسى قَ ْومٍ  مِّن َقومٌ  َيْسَخرْ  ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاوقال تعاىل: } ُهمْ  َخي ْ  َيُكنَّ  َأن َعَسى نَِّساء مِّن ِنَساء الوَ  مِّن ْ

رًا ُهنَّ  َخي ْ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  يَ ُتبْ  َلَّْ  َوَمن إِلميَانِ ا بَ ْعدَ  اْلُفُسوقُ  ااِلْسمُ  بِْئسَ  بِاألَْلَقابِ  تَ َنابَ ُزوا َوال أَنُفَسُكمْ  تَ ةْلِمُزوا َوال مِّن ْ
 .(27){الظَّاِلُمونَ 

 تَ وَّابٌ  الةلَّهَ  ِإنَّ  الةلَّهَ  َوات َُّقوا رِْهُتُموهُ َفكَ  َمْيًتا َأِخيهِ  حلَْمَ  يَْأُكلَ  أَن َأَحدُُكمْ  َأحيُِبُّ  بَ ْعًضا ب َّْعُضُكم يَ ْغَتب َوالوقال تعاىل: }
 .(28){رَِّحيمٌ 

بعضاً وكونوا عباد يع عةلى ببعضكم  بيعال حتاسدوا وال تباغضوا وال تناجشوا وال تدابروا وال يلصالة والسالم: "قال عةليه ا
 .(29)اهلل إخواناً"

 "اليدين والرجةلني والفرج" ومنها: السرق  والزنا واحلراب  واالعتداء عةلى اآلخرينالبدن من  نشأ عنومن األمراض ما ي
اإلدمان عةلى و  والقتل خمالف  القوانني واالنظم  وحماول  إثارة املشاكل وختريب املمتةلكات العام  وااخروج عةلى النظامو 

 املخدرات واملسكرات واألدوي  والعقاقري.
 جسد اإلنسان وقد حذر اهلل منها يف آيات كثرية منها:هذه بعض األمراض اليت تنشأ عن 

 .(30){َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  ةلَّهُ َوال الةلَّهِ  مِّنَ  َنَكاالً  َكَسَبا  مبَا َجزَاء أَْيِديَ ُهَما فَاْقطَُعواْ  َوالسَّارَِق ُ  َوالسَّارِقُ قال تعاىل: }
ُهَما َواِحدٍ  ُكلَّ   فَاْجةِلُدوا َوالزَّاين  الزَّانَِي ُ قال تعاىل: }و   هِ بِالةلَّ  تُ ْؤِمُنونَ  ُكنُتمْ   ِإن الةلَّهِ  ِدينِ  يف  أَْف ٌ رَ  هِبَِما تَْأُخْذُكم َوال َجةْلَدةٍ  ِمَئ َ  مِّن ْ

 .(31){اْلُمْؤِمِننيَ  مِّنَ  طَاجَِف ٌ  َعَذابَ ُهَما َوْلَيْشَهدْ  اآلِخرِ  َواْليَ ْومِ 
َولِيِِّه ُسةْلطَانًا َفاَل ُيْسِرف يفِّ اْلَقْتِل الةلَُّه ِإالَّ بِاحَلقِّ َوَمن قُِتَل َمْظةُلوًما فَ َقْد َجَعةْلَنا لِ َواَل تَ ْقتُ ةُلوْا الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم وقال تعاىل: }
 .(32)ِإنَُّه َكاَن َمْنُصورًا{
ةَلُهمْ  إنَّ  َوِإيَّاُكم نَ ْرزُقُ ُهمْ  َنَّْنُ  ِإْمالقٍ  َخْشَي َ  أَْوالدَُكمْ  تَ ْقتُ ةُلواْ  َوالَ وقال تعاىل: }  .(33){َكِبريًا  ِخْطًءا َكانَ   قَ ت ْ

 األمراض ما ينشأ عن استخدام العني والسمع.ه هذومن 
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 .68سورة األنعام، آي   - (34)
 .36سورة اإلسراء، آي   - (35)
 .62-61ص ،15جينظر: الطربي، جامع البيان عن تأويل القرآن،  - (36)
 .78سورة النحل، آي  - (37)
 .83سورة البقرة، آي   - (38)
 .1سورة اهلمزة، آي  - (39)

 
ُهمْ  فََأْعِرضْ  آيَاتَِنا يف  ََيُوُضونَ  الَِّذينَ  َرأَْيتَ  َوِإَذاال تعاىل: }ق  َفالَ  الشَّْيطَانُ  يُنِسيَ نَّكَ  َوِإمَّا َغرْيِهِ  َحِدي ٍ  يف  ََيُوُضواْ  َحَّتَّ  َعن ْ

 .(34){الظَّاِلِمنيَ  اْلَقْومِ  َمعَ  الذِّْكَرى بَ ْعدَ  تَ ْقُعدْ 
 دور القرآن في عالج األمراض االجتماعية.المطلب الرابع: 

 لقد ذم اهلل هذه األمراض يف كتابه الكرمي يف عدد من اآليات الكرمي  ومنها:أواًل: 
 .(35){َمْسُؤوال َعْنهُ  انَ كَ   أُولِئكَ  ُكلُّ   َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإنَّ  ِعةْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما تَ ْقفُ  َوالَ قال تعاىل: }

: قال بعضهم: معناه وال تقل ما ليس لك به عةلم، وبه قال ابن عباس، وقال قتادة: ال تقل رأيت وَل تر، ال الطربيق
 .(36)ومسعت وَل تسمع، فإن اهلل تبارك وتعاىل ساجةلك عن ذلك كةله

َوالَ تَ ْقُف نهي الذي سبقه وهو }يفيد تعةليل ال {ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوال} إن قوله تعاىل:
 ما اختبار اإلنسان هبذه النعم، وأن يكون مقتضى الشكر عةليها هو عدم استعماهلا يف { ففيه معَّنَما لَْيَس َلَك ِبِه ِعةْلمٌ 

َعَل َلُكُم اْلسَّْمَع َوالةلَُّه َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم اَل تَ ْعةَلُموَن َشْيًئا َوجَ } ويدل هلذا املعَّن قوله تعاىل: اهى اهلل عنه،
 .(37)َواألَْبَصاَر َواألَْفِئَدَة َلَعةلَُّكْم َتْشُكُروَن{

وهذا ها واألمان  والصرب ... وأمر هبا وأثاب عةلي لصدق ااألخالق احلسن  مثل: ح  اهلل عز وجل يف كتابه عةلى  ثانياً:
، وأمر اهلل أخذ هبذايرتك هذا وييتحةلى به ف حسنخبةلق  مرويأسيء من باب التخةلي  والتحةلي  حي  أنه ينهى عن خةلق 
 .(38)}َوُقولُواْ لةلنَّاِس ُحْسنًا{ عز وجل الناس بالقول احلسن يف مواضع كثرية منها:

، وأاها حمبط  إنه سيتعرض لسخط اهلل تعاىلوتعاىل أن الذي يقرتف شيئًا من هذه األمراض ف سبحانهاهلل بني ثالثاً: 
 حلسناته يوم القيام ، وتُعرضه إىل مقت اهلل عز وجل.

 .(39){لَُّمزَةٍ  همَُزَةٍ  لُِّكلِّ  َوْيلٌ قال تعاىل: }
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 .6سورة احلجرات، آي   - (40)
 .94سورة آل عمران، آي   - (41)
 .18سورة هود، آي   - (42)
 .26-24سورة إبراهيم، آي   - (43)
 .31-30سورة النور، آي   - (44)
 .151سورة األنعام، آي   - (45)

 
 فَ َعةْلُتمْ  َما َعةَلى فَ ُتْصِبُحوا ِِبََهاَل ٍ  قَ ْوًما ُتِصيُبوا أَن فَ َتبَ ي َُّنوا بَِنَبأٍ  فَاِسقٌ  َجاءُكمْ  ِإن آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاوقال تعاىل: }

 ، فحكم عةلى صاحب النميم  بالفسق، وأنَّ أمره يؤول إىل الندام .(40){نَاِدِمنيَ 
 فَُأْولَِئكَ  َذِلكَ  بَ ْعدِ  ِمن ِذبَ اْلكَ  الةلَّهِ  َعةَلى افْ تَ َرىَ  َفَمنِ } م اهلل عةليه يف آي  أخرى بأنه من الظاملني فقال تعاىل:وقد حك
 يُ ْعَرُضونَ  أُْولَِئكَ  َكِذبًا  الةلَّهِ  َعةَلى افْ تَ َرى ممَّنِ  أَْظةَلمُ  َوَمنْ } حكم عةليهم بالةلعن  يف آي  أخرى فقال:، مث (41){الظَّاِلُمونَ  ُهمُ 
مْ  َعةَلى مْ  َعةَلى َكَذبُواْ   الَِّذينَ  َهُؤالء اأَلْشَهادُ  َويَ ُقولُ  َرهبِِّ  .(42){اِلِمنيَ الظَّ  َعةَلى الةلَّهِ  َلْعَن ُ  َأالَ  َرهبِِّ
اً: وصف اهلل عز وجل األخالق احلسن  بالصفات الطيب  واألخالق السيئ  بالصفات ااخبيث  مما ينفر الناس منها رابع

 َكْيفَ   تَ رَ  َأَلَْ } قال:فةلكةلم  الطيب  بالشجرة الطيب  والكةلم  ااخبيث  بالشجرة ااخبيث  ل هوصفويرغبهم بعكسها وذلك مثل 
 َوَيْضِربُ  َرب َِّها بِِإْذنِ  ِحنيٍ  ُكلَّ   أُُكةَلَها تُ ْؤيت ( 24)السََّماء يف  َوفَ ْرُعَها ثَاِبتٌ  َأْصةُلَها طَيَِّب ٍ  َكَشَجرةٍ   طَيَِّب ً  َكةِلَم ً   َمَثالً  الةلَّهُ  َضَربَ 
 ِمن هَلَا َما ْرضِ األَ  فَ ْوقِ  ِمن اْجُتثَّتْ  َخِبيثَ ٍ  َكَشَجرَةٍ   َخِبيثَ ٍ  َكةِلَم ٍ   َوَمثلُ ( 25)يَ َتذَكَُّرونَ  َلَعةلَُّهمْ  لةلنَّاسِ  اأَلْمثَالَ  الةلَّهُ 
 .(43){(26)قَ رَارٍ 

 :مثل هذه األمراض ولةلوقاي  من الوقوع هبا ومنهاخامساً: وضع بعض القوانني لةلحد من 
 ِإنَّ  هَلُمْ  أَزَْكى َذِلكَ  فُ ُروَجُهمْ  ُظواَوحَيْفَ  أَْبَصارِِهمْ  ِمنْ  يَ ُغضُّوا لِّةْلُمْؤِمِننيَ  ُقلقال تعاىل: }وحفظ الفرج ف غض البصرأمر ب-1
 َظَهرَ  َما ِإالَّ  زِيَنتَ ُهنَّ  ْبِدينَ ي ُ  َوال فُ ُروَجُهنَّ  َوحَيَْفْظنَ  أَْبَصارِِهنَّ  ِمنْ  يَ ْغُضْضنَ  لِّةْلُمْؤِمَناتِ  َوُقل( 30)َيْصنَ ُعونَ  مبَا َخِبريٌ  الةلَّهَ 
َها  .(44){ِمن ْ
 خشي  الوقوع هبا املعاصي القرب من بعض وحذر من-2
 إْماَلقٍ  مِّنْ  أَْواَلدَُكم تَ ْقتُ ةُلواْ  َوالَ  ِإْحَسانًا نِ َوبِاْلَواِلَديْ  َشْيًئا بِهِ  ُتْشرُِكواْ  َأالَّ  َعةَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّمَ  َما أَْتلُ  تَ َعاَلْواْ  ُقلْ ال تعاىل: }ق
َها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  تَ ْقَربُواْ  َوالَ  َوِإيَّاُهمْ  نَ ْرزُُقُكمْ  َنَّْنُ   اُكمْ َوصَّ  َذِلُكمْ  بِاحلَْقِّ  ِإالَّ  الةلَّهُ  َحرَّمَ  الَّيِت  ْفسَ الن َّ  تَ ْقتُ ةُلواْ  َوالَ  َبَطنَ  َوَما ِمن ْ
 .(45){تَ ْعِقةُلونَ  َلَعةلَُّكمْ  بِهِ 
 وأمر هبا ووضع قواعد االستئذان-3
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 .59-58 سورة النور، آي  - (46)
 .29 -27سورة النور، آي   - (47)
 .109سورة يوسف، آي   - (48)

 
 قَ ْبلِ  ِمن َمرَّاتٍ  َثالثَ  ِمنُكمْ  احْلةُُلمَ  ةُلُغوايَ ب ْ  َلَْ  َوالَِّذينَ  أمَْيَانُُكمْ  َمةَلَكتْ  الَِّذينَ  لَِيْسَتْأِذنُكمُ  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاال تعاىل: }ق

 ُجَناحٌ  َعةَلْيِهمْ  َوال َعةَلْيُكمْ  َلْيسَ  لَُّكمْ  اتٍ َعْورَ  َثالثُ  اْلِعَشاء َصالةِ  بَ ْعدِ  َوِمن الظَِّهريَةِ  مِّنَ  ثَِياَبُكم َتَضُعونَ  َوِحنيَ  اْلَفْجرِ  َصالةِ 
ُ  َكَذِلكَ   بَ ْعضٍ  َعةَلى بَ ْعُضُكمْ  َعةَلْيُكم َطوَّاُفونَ  بَ ْعَدُهنَّ   اأَلْطَفالُ  بَ ةَلغَ  َوِإَذا( 58)َحِكيمٌ  َعةِليمٌ  هُ َوالةلَّ  اآليَاتِ  َلُكمُ  الةلَّهُ  يُ بَ نيِّ
ُ  َكَذِلكَ   قَ ْبةِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  ْأَذنَ اْستَ  َكَما  فَ ةْلَيْسَتْأِذنُوا احْلةُُلمَ  ِمنُكمُ   .(46){(59)َحِكيمٌ  َعةِليمٌ  َوالةلَّهُ  يَاتِهِ آ َلُكمْ  الةلَّهُ  يُ بَ نيِّ
 قواعد دخول البيوت املسكون  وغري املسكون وضع و -1
رَ  بُ ُيوتًا َتْدُخةُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَاال تعاىل: }ق رٌ  َذِلُكمْ  َأْهةِلَها َعةَلى ُتَسةلُِّمواوَ  َتْسَتْأِنُسوا َحَّتَّ  بُ ُيوِتُكمْ  َغي ْ  َلَعةلَُّكمْ  لَُّكمْ  َخي ْ

 مبَا َوالةلَّهُ  َلُكمْ  أَزَْكى ُهوَ  فَاْرِجُعوا ُعوااْرجِ  َلُكمُ  ِقيلَ  َوِإن َلُكمْ  يُ ْؤَذنَ  َحَّتَّ  َتْدُخةُلوَها َفال َأَحًدا ِفيَها جتَُِدوا َلَّْ  فَِإن( 27)َتذَكَُّرونَ 
رَ  بُ ُيوتًا َتْدُخةُلوا َأن ُجَناحٌ  َعةَلْيُكمْ  لَّْيسَ ( 28)َعةِليمٌ  تَ ْعَمةُلونَ   َوَما تُ ْبُدونَ  َما يَ ْعةَلمُ  الةلَّهُ وَ  لَُّكمْ  َمَتاعٌ  ِفيَها َمْسُكونَ ٍ  َغي ْ
 .(47){(29)َتْكُتُمونَ 

 وما حل هبم من العذاب بسبب انتشار املعاصي بينهم االتعاظ من حال األمم السابق ب أمرو -2
 َعاِقَب ُ  َكانَ   َكْيفَ   فَ َينظُُرواْ  اأَلْرضِ  يف  اْ َيِسريُو  أَفَ ةَلمْ  اْلُقَرى َأْهلِ  مِّنْ  ِإلَْيِهم نُّوِحي رَِجاالً  ِإالَّ  قَ ْبةِلكَ  ِمن أَْرَسةْلَنا َوَماال تعاىل: }ق

رٌ  اآلِخرَةِ  َوَلَدارُ  قَ ْبةِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ   .(48){تَ ْعِقةُلونَ  أََفالَ  ات ََّقواْ  لِّةلَِّذينَ  َخي ْ
والديات،  قررة جلراجم القصاصفرض العقوب  عةلى بعض املعاصي ومنها عقوبات  القصاص وهي العقوبات املسادساً: 

مر والردة، ااخ وعقوبات احلدود وهي العقوبات املقررة عةلى جراجم احلدود مثل السرق  واحلراب  والزنا والقذف وشرب
 وعقوبات تعزيري  وهي عقوبات غري مقدرة جتب حقاً هلل أو ألدمي يف كل معصي  أو جرمي  ليس فيها حد أو كفارة.

 ، والقضاء عةلى اجلرمي .ويف هذه العقوبات الضرب عةلى أيدي العابثني بالقانون، وااخارجني عةلى النظام
 ومنهم األنبياء والصحاب  والعةلماء الصاحلني، وغريهم ممن يستحقوا أنابعأ: إُياد القدوة احلسن  ليتأسى الناس هبم س

 ِمنُكمْ  اؤ بُ َرآءُ  ِإنَّا لَِقْوِمِهمْ  قَاُلوا ذْ إِ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  ِإبْ رَاِهيمَ  يف  َحَسَن ٌ  أُْسَوةٌ  َلُكمْ  َكاَنتْ   َقدْ قال تعاىل: } يكونوا  من أهل القدوة
نَ َنا َوبََدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا  لةلَّهِ ا ُدونِ  ِمن تَ ْعُبُدونَ  َوممَّا َنُكمُ  بَ ي ْ   َوْحَدهُ  بِالةلَّهِ  تُ ْؤِمُنوا َحَّتَّ  بًَداأَ  َواْلبَ ْغَضاء اْلَعَداَوةُ  َوبَ ي ْ
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 .4سورة املمتحن ، آي   - (49)
 .26-11سورة النور، آي   - (50)

 
ةْلَنا كَ َعةَليْ  رَّب ََّنا َشْيءٍ  ِمن الةلَّهِ  ِمنَ  َلكَ  أَْمةِلكُ  َوَما َلكَ  أَلْستَ ْغِفَرنَّ  ألَبِيهِ  ِإبْ رَاِهيمَ  قَ ْولَ  ِإالَّ  َنا َوإِلَْيكَ  تَ وَكَّ  .(49){اْلَمِصريُ  َوِإلَْيكَ  أَنَ ب ْ

 :من أمراض اجتماعية ما نشأ عنهاحادثة األفك والمنهج الرباني في عالج المطلب الخامس: 
رٌ  ُهوَ  َبلْ  لَُّكم َشرًّا حَتَْسُبوهُ  ال مِّنُكمْ  ُعْصَب ٌ  بِاإِلْفكِ  وءُ َجا الَِّذينَ  ِإنَّ قال تعاىل: } ُهم اْمرِئٍ  ِلُكلِّ  لَُّكمْ  َخي ْ  اْكَتَسبَ  مَّا مِّن ْ

رَهُ   تَ َوىلَّ  َوالَِّذي اإِلمثِْ  ِمنَ  ُهمْ  ِكب ْ ْعُتُموهُ  ِإذْ  َلْوال( 11)َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َلهُ  ِمن ْ رًا ِسِهمْ بِأَنفُ  َواْلُمْؤِمَناتُ  اْلُمْؤِمُنونَ  َظنَّ  مسَِ  َوقَاُلوا َخي ْ
 َوَلْوال( 13)اْلَكاِذبُونَ  ُهمُ  الةلَّهِ  دَ ِعن فَُأْولَِئكَ  بِالشَُّهَداء يَْأتُوا َلَْ  فَِإذْ  ُشَهَداء بَِأْربَ َع ِ  َعةَلْيهِ  وءُ َجا َلْوال( 12)مُِّبنيٌ  ِإْفكٌ  َهَذا
نْ َيا يف  َوَرمْحَُتهُ  َعةَلْيُكمْ  الةلَّهِ  َفْضلُ   َوتَ ُقوُلونَ  بِأَْلِسَنِتُكمْ  تَ ةَلقَّْونَهُ  ِإذْ ( 14)َعِظيمٌ  َعَذابٌ  ِفيهِ  أََفْضُتمْ  َما يف  َلَمسَُّكمْ  َواآلِخرَةِ  الدُّ

ْعُتُموهُ  ِإذْ  َوَلْوال( 15)َعِظيمٌ  الةلَّهِ  ِعندَ  َوُهوَ  َهي ًِّنا َوحَتَْسُبونَهُ  ِعةْلمٌ  بِهِ  َلُكم لَْيسَ  مَّا بِأَفْ َواِهُكم  ن ََّتَكةلَّمَ  َأن لََنا َيُكونُ  مَّا قُ ةْلُتم مسَِ
ُ ( 17)مُّْؤِمِننيَ  ُكنُتم  ِإن أَبًَدا ِلِمْثةِلهِ  تَ ُعوُدوا َأن الةلَّهُ  يَِعُظُكمُ ( 16)َعِظيمٌ  بُ ْهَتانٌ  َهَذا ُسْبَحاَنكَ  هِبََذا  اآليَاتِ  َلُكمُ  الةلَّهُ  َويُ بَ نيِّ
نْ َيا يف  يمٌ أَلِ  َعَذابٌ  هَلُمْ  آَمُنوا الَِّذينَ  يف  اْلَفاِحَش ُ  َتِشيعَ  َأن حيُِبُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ( 18)َحِكيمٌ  َعةِليمٌ  َوالةلَّهُ   يَ ْعةَلمُ  َوالةلَّهُ  َواآلِخرَةِ  الدُّ
 طَُواتِ خُ  تَ تَِّبُعوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا( 20)َرِحيمٌ  َرُؤوفٌ  الةلَّه َوأَنَّ  َوَرمْحَُتهُ  َعةَلْيُكمْ  الةلَّهِ  َفْضلُ  َوَلْوال( 19)تَ ْعةَلُمونَ  ال َوأَنُتمْ 

 َأَحدٍ  مِّنْ  ِمنُكم زََكا َما َوَرمْحَُتهُ  َعةَلْيُكمْ  الةلَّهِ  لُ َفضْ  َوَلْوال َواْلُمنَكرِ  بِاْلَفْحَشاء يَْأُمرُ  فَِإنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  يَ تَِّبعْ  َوَمن الشَّْيطَانِ 
 َواْلَمَساِكنيَ  اْلُقْرىَب  أُْوِل  يُ ْؤتُوا َأن َوالسََّع ِ  ِمنُكمْ  اْلَفْضلِ  أُْوُلوا يَْأَتلِ  َوال( 21)َعةِليمٌ  مسَِيعٌ  َوالةلَّهُ  َيَشاء َمن يُ زَكِّي الةلَّهَ  َوَلِكنَّ  أَبًَدا

 يَ ْرُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ ( 22)رَِّحيمٌ  َغُفورٌ  َوالةلَّهُ  مْ َلكُ  الةلَّهُ  يَ ْغِفرَ  َأن حتُِبُّونَ  َأال َوْلَيْصَفُحوا َوْليَ ْعُفوا الةلَّهِ  َسِبيلِ  يف  َواْلُمَهاِجرِينَ 
نْ َيا يف  لُِعُنوا ْلُمْؤِمَناتِ ا اْلَغاِفالتِ  اْلُمْحَصَناتِ   أَْيِديِهمْ وَ  أَْلِسَنتُ ُهمْ  َعةَلْيِهمْ  َتْشَهدُ  يَ ْومَ ( 23)َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ  َواآلِخرَةِ  الدُّ
 لةِْلَخِبيِثنيَ  ااْخَِبيثَاتُ ( 25)اْلُمِبنيُ  قُّ احلَْ  ُهوَ  الةلَّهَ  َأنَّ  َويَ ْعةَلُمونَ  احلَْقَّ  ِدينَ ُهمُ  الةلَّهُ  يُ َوفِّيِهمُ  يَ ْوَمِئذٍ ( 24)يَ ْعَمةُلونَ  َكانُوا  مبَا َوأَْرُجةُلُهم
 .(50){(26)َكرميٌ   َورِْزقٌ  مَّْغِفرَةٌ  هَلُم يَ ُقوُلونَ  ممَّا بَ رَُّؤونَ مُ  أُْولَِئكَ  لةلطَّيَِّباتِ  َوالطَّيُِّبونَ  لةلطَّيِِّبنيَ  َوالطَّيَِّباتُ  لةِْلَخِبيثَاتِ  َوااْخَِبيثُونَ 

فيها أم املؤمنني عاجش  رضي اهلل عنها فجاء بالقرآن تربجتها مما نسب هلا واستخدم منهجاً هتمت أُ حادث  األفك حادث  
 عظيماً يف عالج ما وقع بني املؤمنني من قول وفعل نبني ذلك من خالل نقاط رجيسي  هي:

اليت ال أساس له إال ااخياالت الكاذب   أواًل: معاتب  املؤمنني الذين َل يقدموا حسن الظن يف دفع مقال  السوء
 والظنون الفاسدة.
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 .4سورة النور، آي   - (51)
 .25-23سورة النور، آي   - (52)
م، 1998ه ، 1419، 1الرياض لةلنشر والتوزيع، طعارف، مذكر حممد، الصدق يف القرآن الكرمي دراس  موضوعي ، مكتب  الرشد، الرياض، شرك   - (53)
 .94ص
 .105سورة النحل، آي   - (54)

 
ثانياً: بيان الدور ااخطري، الذي تةلعبه بعض وساجل اإلعالم يف الرتويج لةلفواحش، وتقريبها من نفوس الناس، وهذا يقارب 

 ما حيدث اآلن يف وساجل اإلعالم من الرتويج إلصحاب الفن اهلابط.
ْعُتُموهُ  ِإذْ  َوَلْوال } وبيان كيفي  التعامل معهاثالثاً: التحذير من اإلشاعات   ُسْبَحاَنكَ  هِبََذا ن ََّتَكةلَّمَ  َأن لََنا َيُكونُ  مَّا قُ ةْلُتم مسَِ

 .{َعِظيمٌ  بُ ْهَتانٌ  َهَذا
 :رابعاً: تشريع العقوبات الرادع  ملن يتهم األبرياء بالسوء من أصحاب النفوس املريض   عقوب  دنيوي  جاءت بقوله تعاىل

 ُهمُ  َوأُْولَِئكَ  أََبًدا َشَهاَدةً  هَلُمْ  تَ ْقبَ ةُلوا الوَ  َجةْلَدةً  ََثَاِننيَ  فَاْجةِلُدوُهمْ  ُشَهَداء بَِأْربَ َع ِ  يَْأتُوا َلَْ  مُثَّ  اْلُمْحَصَناتِ  يَ ْرُمونَ  َوالَِّذينَ }
 .(51)َن{اْلَفاِسُقو 

نْ َيا يف  لُِعُنوا اتِ اْلُمْؤِمنَ  اْلَغاِفالتِ  اْلُمْحَصَناتِ  يَ ْرُمونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ } وله تعاىل:وعقوب  أخروي  شديدة جاءت بق    َواآلِخرَةِ  الدُّ
 مُ ِدينَ هُ  الةلَّهُ  يُ َوفِّيِهمُ  يَ ْوَمِئذٍ ( 24)يَ ْعَمةُلونَ  َكانُوا  مبَا َوأَْرُجةُلُهم َوأَْيِديِهمْ  أَْلِسَنتُ ُهمْ  َعةَلْيِهمْ  َتْشَهدُ  يَ ْومَ ( 23)َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َوهَلُمْ 
 .(52){(25)اْلُمِبنيُ  احلَْقُّ  ُهوَ  الةلَّهَ  َأنَّ  َويَ ْعةَلُمونَ  احلَْقَّ 

 المبحث الثالث: اآلثار المترتبة على عالج القرآن لالمراض االجتماعية.
 من أبرز اآلثار املرتتب  عةلى عالج القرآن لألمراض األجتماعي 

 .قوة االيمان باهللأوالا: 
يف اجملتمع ال تنشأ إال من ضعف الوازع الديين عند الناس وعدم اهتمامهم ملا أمر اهلل عز ن انتشار األمراض السابق  إ

 وجل من أوامر وما اهى عنه من نواهي.
صدر الكذب هو عدم اإلميان باهلل أو ضعفه، ألن املؤمن احلق ال ميكن أن يصدر منه كذب، ألنه ثالً مفم

كةلم  يقوهلا وعةلى كل لفظ  ينطق هبا، فإن حصل الكذب من شخص فإن يستشعر داجماً مراقب  اهلل سبحانه عةلى كل  
 يدل عةلى ضعف يف إميانه، بل قد َيرجه من اإلميان إخراجاً )53(.

َا يَ ْفرَتِي اْلَكِذبَ  الَِّذينَ  الَ  يُ ْؤِمُنونَ  بِآيَاتِ  الةلَّهِ  َوأُْولِئكَ  ُهمُ  اْلَكاِذبُونَ {)54(.   يقول سبحانه: }ِإَّنَّ
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 .47-46سورة ص، آي  - (55)
 .377-276، ص23انظر: ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، بدون اسم الناشر، وبدون سن  الطبع، ج - (56)
 .135سورة آل عمران، آي   - (57)
 .273آن الكرمي دراس  موضوعي ، صعارف، الصدق يف القر  - (58)

 
ي  يصل إىل درج  من اإلميان حب ذلك فإن من يتبع منهج اهلل عز وجل يف عالج هذه األمراض فإنهوعةلى العكس من 

 يرضى اهلل عنه ويُرضيه زبذلك تتحق جناته من الشقاوة والتعاس  يف الدنيا وينال السعادة املؤجةل  املؤبدة يف اآلخرة.
 ثانياا: نيل محبة اهلل عز وجل ومحبة الناس.

 .وأجاب دعاجه، وكره اإلساءة إليه، ومحاه من كيد الشيطانانه ونصره وأيده، إذا أحبه اهلل أعف
طهرين نال إال أصحاب الفضيةل  من الناس فاهلل حيب املتقني واحملسنني والصابرين واملتوكةلني والتوابني واملتحمب  اهلل ال تَ و 

 واملقسطني واملقاتةلني يف سبيل اهلل.
 .واآلخرةثالثاا: نيل ثواب اهلل في الدنيا 

ارِ  ذِْكَرى خبَاِلَص ٍ  َأْخةَلْصَناُهم ِإنَّاال تعاىل: }ق  .(55){(47)اأَلْخَيارِ  اْلُمْصطََفنْيَ  َلِمنَ  ِعنَدنَا َوِإن َُّهمْ ( 46)الدَّ
"لقد طهر اهلل نفوسهم، فصارت نقي  من العيوب العارض  لةلبشر، وتعهدهم بالوحي، فصاروا يف قم  قال ابن عاشور: 

اهلل، إاهم هم املختارون من أبناء جنسهم، املطبوعون عةلى فعل ااخري، فال تنطوي قةلوهبم عةلى الضغين  واحلقد التقوى من 
 .(56)واحلسد عةلى أحد، فهم أخيار خمتارون"

 والفوز باجلن ونيل املغفرة واألجر العظيم 
 وَلَْ  الةلَّهُ  ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَ ْغِفرُ  َوَمن ُذنُوهِبِمْ لِ  فَاْستَ ْغَفُرواْ  الةلَّهَ  ذََكُرواْ  أَنْ ُفَسُهمْ  ظةََلُمواْ  أَوْ  فَاِحَش ً  فَ َعةُلواْ  ِإَذا َوالَِّذينَ ال تعاىل: }ق

 .(57){يَ ْعةَلُمونَ  َوُهمْ  فَ َعةُلواْ  َما َعةَلى ُيِصرُّواْ 
 هو اقرتاف ذنب من الذنوب. والفاحش  تطةلق عةلى كل معصي ، وظةلم النفس

املتقون قد يفعةلون الفاحش  يف حلظات الضعف النفسي أما الشيطان، وقد يقعون يف الذنوب صغريها وكبريها، ف
  ومعصي -عةليه السالم–ولكن شتان بينهم وبني الفاسقني الظاملني، كما هو البون الشاسع بني معصي  أبينا آدم 

 أبةليس، بل ال مقارن  بينهما أصالً الختالف موقفهما جتاه املعصي )58(.
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 .119سورة املاجدة، آي   - (59)
 .97سورة النحل، آي   - (60)
 .96سورة األعراف، آي  - (61)
 .268عارف، الصدق يف القرآن الكرمي دراس  موضوعي ، ص - (62)
 .160سورة األنعام، آي   - (63)

 
 أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  َهارُ األَن ْ  حَتِْتَها ِمن جَتْرِي َجنَّاتٌ  هَلُمْ  ِصْدقُ ُهمْ  الصَّاِدِقنيَ  يَنَفعُ  يَ ْومُ  َهَذا الةلَّهُ  قَالَ قال تعاىل: }

ُهمْ  َوَرُضواْ  َعْنهُ  َذِلكَ  اْلَفْوزُ  اْلَعِظيمُ {)59(.  رَِّضيَ  الةلَّهُ  َعن ْ
ُهمْ  الةلَّهُ  رَِّضيَ  أَبًَدا ِفيَها َخاِلِدينَ  األَنْ َهارُ  حَتِْتَها ِمن جَتْرِي َجنَّاتٌ  هَلُمْ } وقوله تعاىل:  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  َعْنهُ  َرُضواْ وَ  َعن ْ
وذلك بعد أن كانوا عرض  لإلبتالء يف الدنيا  إاهم لفي نعيم كامل مطةلق، خال من األكدار واألحزان واهلموم {اْلَعِظيمُ 

 بسبب صدقهم.
 ويقابل ذلك حصول الةلعن  والغضب من اهلل ملن يبتعد عن طريق الصواب 

والحياة الطيبة السعادةرابعاا:   
السعادة واحلياة الطيب  هي الغاي  اليت يبح  عنها كل أنسان يف الدنيا وبني اهلل أن هذا السعادة ال تنال إال 

 َأْجَرُهم َولََنْجزِيَ ن َُّهمْ   ً طَيِّبَ  َحَياةً  فَ ةَلُنْحِييَ نَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  أُنَثى َأوْ  ذََكرٍ  مِّن َصاحِلًا َعِملَ  َمنْ بالعمل الصاحل فقال تعاىل: }
 بَِأْحَسنِ  َما  َكانُواْ  يَ ْعَمةُلونَ {)60(.

اا: حلول البركاتمساخ  
وعد  الربك  جند من جنود اهلل عز وجل حيةله عةلى من يشاء من عباده، وال تكون إال مع اإلميان والتقوى كما

بُواْ   َوَلِكن َواأَلْرضِ  السََّماء مِّنَ  بَ رََكاتٍ  َعةَلْيِهم َلَفَتْحَنا َوات ََّقواْ  آَمُنواْ  اْلُقَرى َأْهلَ  َأنَّ  َوَلوْ اهلل عز وجل بقوله: }  فََأَخْذنَاُهم َكذَّ
 مبَا  َكانُواْ  َيْكِسُبونَ {)61(.

حبكم صالت أفراده ومعامالهتم -املتقي  املؤمنفاآلي  الكرمي  تتضمن وعداً جازماً ال شك فيه لةلمجتمع 
أن ينزل اهلل عةليهم الربكات من السماء ويبعثها هلم من األرض، وهي تعين  -باإلميان والتقوى، والصدق يف مقدمتها

 الرخاء والرفاهي  والقوة واألمن والسعادة، إاها خريات كامةل  غري منقوص  يف مجيع شؤون اجملتمع)62(.
 قال تعاىل: }َمن َجاء بِاحلََْسَن ِ  فَ ةَلهُ  َعْشرُ  أَْمثَاهِلَا َوَمن َجاء بِالسَّيَِّئ ِ  َفالَ  ُُيَْزى ِإالَّ  ِمثْ ةَلَها وَ ُهمْ  الَ  يُْظةَلُمونَ {)63( .
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 .195، ص8ينظر: التحرير والتنوير، ج - (64)
 .117سورة هود،  - (65)
 .192، ص12رضا، حممد رشيد، تفسري القرآن احلكيم املعروف بتفسري املنار، مصر، مكتب  ومطبع  حممد عةلى صبيح وأوالد، ج - (66)
 .35سورة األعراف، آي   - (67)
قطر، مقال  الصالحي، أمني نعمان،  -ات، انظر: كتاب األم ، سةلسةل  دوري  تصدر كل شهرين عن مركز البحوث والدراس25سورة األنفال، آي   - (68)

 .36ه ، السن  الثامن  والعشرون، ص1429، رمضان 127من وساجل القرآن يف إصالح اجملتمع، العدد

 
 هذا التعبري تشبيه املؤمن حني يعمل احلسن  حبال املكتسب الكادح املكافح، إذ َيرج يطةلب رزقه من ويف

أو جنارة أو احتطاب أو َنو ذلك، مث ُييء أهةله بشيء من الرزق، وجه الشبه بينهما هو وجوهه من جتارة أو فالح  
 االجتهاد وهو الصدق بعينه)64(.

.دفع الهالك عن المجتمعاا: دساس  
 قال تعاىل: }َوَما  َكانَ  َربُّكَ  لِيُ ْهةِلكَ  اْلُقَرى ِبظةُْلمٍ  َوَأْهةُلَها ُمْصةِلُحونَ {)65(.

ةلك األمم بظةلم منه هلا يف حال كون كان من شأن ربك يف االجتماع البشري أن يهويف تفسري اآلي : "أي وما  
 أهةلها مصةلحني يف األرض، جمتنبني لةلفساد والظةلم، وإَّنا أهةلكهم ويهةلكهم بظةلمهم وإفسادهم فيها")66(.

 سابعاا: تحقيق األمن في المجتمع.
 َقىات َّ  َفَمنِ قال تعاىل: } الطيب  يف اجملتمعصالح اجملتمع سبب يف سيادة األمن واألمان واالستقرار واحلياة 

 َوَأْصةَلحَ  َفالَ  َخْوفٌ  َعةَلْيِهمْ  َوالَ  ُهمْ  حَيَْزنُونَ {)67(، فنفى اهلل ااخوف واحلزن عمن آمن واتقى وأصةلح يف عمةله.
فتن  ب ويف املقابل فإن القرآن أنذر اجملتمعات اليت تتخةلى عن واجبها يف اإلصالح، وتتخاذل يف مواجه  الفساد،

وال تستثين أحداً... حَّت أولئك الذين َل يشاركوا يف صناع  الفساد  ...عارم  جتتاح كل شيء... وتأيت عةلى كل شيء
 الَّ  َن ً ِفت ْ  َوات َُّقواْ قال تعاىل: } سوف يناهلم نصيبهم غري منقوص من الفتن ، وااخوف، واالضطراب، والبالء، والسوء...

 ُتِصيَبَّ  الَِّذينَ  ظةََلُمواْ  ِمنُكمْ  َخآصَّ ً  َواْعةَلُمواْ  َأنَّ  الةلَّهَ  َشِديدُ  اْلِعَقابِ {)68(.
العدل والمساواةاا: امنث  

 لةلكذب عالق  مباشرة بالظةلم، وهكذا يالزم الظةلم الكذب والتكذيب يف كل صوره وأنواعه، ومنه قوله تعاىل:
  تَ َرى َوَلوْ  الةلَّهُ  أَنَزلَ  َما ِمْثلَ  َسأُنزِلُ  قَالَ  َوَمن َشْيءٌ  إِلَْيهِ  يُوحَ  وَلَْ  ِإَلَّ  أُْوِحيَ  قَالَ  َأوْ  َكِذبًا  الةلَّهِ  َعةَلى افْ تَ َرى ممَّنِ  أَْظةَلمُ  َوَمنْ }
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 .93سورة األنعام، آي   - (69)
 .11سورة املؤمنون، آي  - (70)
 .104-102سورة آل عمران، آي   - (71)

 
 تَ ُقوُلونَ  ُكنُتمْ   مبَا اهْلُونِ  َعَذابَ  َزْونَ جتُْ  اْليَ ْومَ  أَنُفَسُكمُ  َأْخرُِجواْ  أَْيِديِهمْ  بَاِسطُواْ  َواْلَمآلِجَك ُ  اْلَمْوتِ  َغَمرَاتِ  يف  الظَّاِلُمونَ  ِإذِ 
رَ  الةلَّهِ  َعةَلى  .(69){َتْسَتْكربُونَ  آيَاتِهِ  َعنْ  وَُكنُتمْ  احلَْقِّ  َغي ْ

 في المجتمع.والفالح نشر الفضيلة تاسعاا: 
ز بالفردوس خالدين العمل هبا بينهم لتكون سبباً لةلفو  لقرآن كتاب األخالق والفضيةل  جاء لنشرها بني اجملتمعات وتفعيلا

 فيها أبدا وهناك الكثري من اآليات اليت حضت عةلى أخالق الفضيةل  منها:
 ُهمْ  َوالَِّذينَ ( 3)ُمْعرُِضونَ  الةلَّْغوِ  َعنِ  ُهمْ  َوالَِّذينَ ( 2)َخاِشُعونَ  َصالهِتِمْ  يف  ُهمْ  الَِّذينَ ( 1)اْلُمْؤِمُنونَ  أَفْ ةَلحَ  َقدْ قال تعاىل: }

رُ  فَِإن َُّهمْ  أمَْيَانُ ُهمْ  َمةَلَكتْ  َما أوْ  أَْزَواِجِهمْ  َعةَلى ِإالَّ ( 5)َحاِفظُونَ  ِلُفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ ( 4)فَاِعةُلونَ  لةلزََّكاةِ   َفَمنِ ( 6)ةُلوِمنيَ مَ  َغي ْ
( 9)ظُونَ حُيَافِ  َصةَلَواهِتِمْ  َعةَلى ُهمْ  َوالَِّذينَ ( 8)رَاُعونَ  َوَعْهِدِهمْ  أَلَمانَاهِتِمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ ( 7)اْلَعاُدونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  َذِلكَ  َورَاء ابْ تَ َغى
 .(70){(11)َخاِلُدونَ  ِفيَها ُهمْ  اْلِفْرَدْوسَ  يَرِثُونَ  الَِّذينَ ( 10)اْلَوارِثُونَ  ُهمُ  أُْولَِئكَ 
 .لتماسك االجتماعي: اعاشراا 

املؤمنني، ويزيل العداوة والشحناء من بني قةلوهبم، وجعةلهم اخوة متوحدين ال تفرقهم جاء القرآن الكرمي ليوحد صفوف 
 مَتُوتُنَّ  َوالَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  الةلَّهَ  ات َُّقواْ  اْ آَمُنو  الَِّذينَ  أَي َُّها يَاوُيمعهم اإلميان فقط ومييزهم بالتقوى فقال تعاىل: } اجلنسيات والبةلدان

يًعا الةلَّهِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواْ ( 102)مُّْسةِلُمونَ  َوأَنُتم ِإالَّ   بَ نْيَ  فَأَلَّفَ  َأْعَداء ُكنُتمْ   ِإذْ  ةَلْيُكمْ عَ  الةلَّهِ  نِْعَم َ   َواذُْكُرواْ  تَ َفرَُّقواْ  َوالَ  مجَِ
َهامِّ  فَأَنَقذَُكم النَّارِ  مِّنَ  ُحْفرَةٍ  َشَفا َعةَلىَ  وَُكنُتمْ  ِإْخَوانًا بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتم قُ ةُلوِبُكمْ  ُ  َكَذِلكَ   ن ْ  َلَعةلَُّكمْ  آيَاتِهِ  َلُكمْ  الةلَّهُ  يُ بَ نيِّ
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَْأُمُرونَ  ااخَْرْيِ  ِإىَل  يَْدُعونَ  أُمَّ ٌ  مِّنُكمْ  َوْلَتُكن( 103)تَ ْهَتُدونَ   ُهمُ  َوأُْولَِئكَ  ُمنَكرِ الْ  َعنِ  َويَ ن ْ
 .(71){(104)اْلُمْفةِلُحونَ 

لخاتمةا  
ربِّ العاملني والصالة والسالم عةلى سيد األنبياء واملرسةلني سيدنا حممد وعةلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هلل   
 أما بعد:
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 فبعد الدراس  السابق  فإنين توصةلت إىل النتاجج التالي :

اسب  لكل نأواًل: القرآن كتاب اهلل املعجز الذي أنزله إىل اإلنس واجلن، املناسب لكل زمان ومكان، أوجد فيه احلةلول امل
 ما يطرأ عةلى األم  من قضايا.

ب  ا يصيب العقول كالشك، وأمراض تصيب القةلثانياً:هناك الكثري من األمراض االجتماعي  اليت تصيب األم  منها م
 كالنفاق، وأمراض تصيب النفس كالرذاجل واحلسد والبغضاء...
 ، أو النفس.هذه األمراض سواء تعةلقت بالعقل، أو القةلبثالثاً: أوجد اهلل عز وجل يف كتابه العزيز احلةلول املناسب  لكل 

 رابعاً: هناك الكثري من اآلثار املرتتب  عةلى عالج القرآن لإلمراض االجتماعي، مثل:
قوة اإلميان باهلل، ونيل حمب  اهلل عز وجل وحمب  الناس، ونيل ثواب اهلل يف الدنيا واآلخرة، واحلصول عةلى السعادة واحلياة 

ةلول الربك ، وحتقيق األمن يف اجملتمع، ودفع اهلالك عنهم، ونشر الفضيةل  والفالح يف اجملتمع، والتماسك الطيب ، وح
 االجتماعي.

 هذا أبرز ما توصةلت إليه الدراس ، أرجوا من اهلل أن أكون قد وفقت يف عرضه وإعطاجه حقه.
 المراجع فهرس
 القرآن احلكيم املعروف بتفسري املنار، مصر، مكتب  ومطبع  حممد عةلى صبيح وأوالد.ضا، حممد رشيد، تفسري ر  -1
الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، ت: حممود حممد شاكر، مراجع  وختريج  -2

 أحاديثه: أمحد حممد شاكر، دار املعارف، مصر، د.ت.
مي دراس  موضوعي ، مكتب  الرشد، الرياض، شرك  الرياض لةلنشر عارف، مذكر حممد، الصدق يف القرآن الكر  -3

 م.1998ه ، 1419، 1والتوزيع، ط
 ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، بدون اسم الناشر، وبدون سن  الطبع. -4
قي، فابن قيم اجلوزي ، أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر، إغاث  الةلهفان من مصايد الشيطان، ت: حممد حامد ال -5

 لبنان -دار املعرف  لةلطباع  والنشر، بريوت
 لصالحي، أمني قطر، مقال  -كتاب األم ، سةلسةل  دوري  تصدر كل شهرين عن مركز البحوث والدراسات -6

 ه ، السن  الثامن  والعشرون.1429، رمضان 127نعمان، من وساجل القرآن يف إصالح اجملتمع، العدد
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