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  لسنةدور الداعية االجتماعي في ضوء الكتاب وا

  عابد اللقماني سالم سليم بن 
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  : ملخصال

يبني )) دور الداعية االجتماعي يف ضوء الكتاب والسنة ((إن موضوع 

، كما يبني دوره يف نصرة املظلوم  إقامة العدل ، ويفدور الداعية االجتماعي 

األمل يف قلوب وذلك لبث روح التكافل االجتماعي وتفريج الكروب 

، كل ذلك يف ضوء ء واملساكني وكبار السن واجلرياناحملتاجني من الفقرا

   .الكتاب والسنة ، كما سيبني أهم النتائج الىت خيلص إليها البحث

 -  دور الداعية االجتماعي  بيان-شرح األلفاظ : الكلمات المفتاحية 

 - دور الداعية تفصيل  - دور الداعية االجتماعي توضيح

 بث روح - تفريج الكروب  - نصرة املظلوم  - إقامة العدل 

 .التكافل 
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The role of the social preacher in light of the 

Qur’an and Sunnah 
Salim bin SALEM Abed Al-Luqmani 
 Department of Dawa and Islamic Culture (Islamic Studies) - 
Taibah University - Kingdom of Saudi Arabia. 

Email:  Ssal@hotmail.com 
ABSTRACT: 

'iina mawdue ((dur alddaeiat alaijtimaeii fi daw' alkitab 
walsanata)) yubayin dawr alddaeiat alaijtimaeia fi 'iiqamat 
aleadl , wanasrat almazlum , kama yubayin dawrih fi tafrij 
alkurub waltakaful alaijtimaeii wa'anah labithi ruh al'amal fi 
qulub almuhtajin min alfuqara' walmasakin wakibar alsini 
waljayran , kl dhlk fi daw' alkitab walsanat , kama sayabayn 
'ahamu alnatayij alta yakhlus fiha albahth. 

 

Keywords: explanation of words - clarifying the role of the social 
preacher - clarifying the role of the social preacher - 
detailing the role of the preacher - establishing justice 
- supporting the oppressed - relieving distress - 
spreading the spirit of solidarity. 
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، والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله الحمد هللا رب العالمين 

  :وبعد .                                             وصحبه أجمعين 

له أهميته ))  الكتاب والسنة ضوءفي  دور الداعية االجتماعي((فإن موضوع 
في وسط مدعويه فيطلع على مشاكلهم ر الداعية االجتماعي دوحيث يبين 

ويحاول حلها والفصل فيها بما ورد في الدعوة إلى اهللا تعالى ، فيقيم العدل ، 

ويجعله ثقافة مفهومة لكل أفراد المجتمع ، والداعية ال يميل لطرف على حساب 
  . طرف ، بل يفتى بالعدل وال يخاف في اهللا لومة الئم 

من أجل  دور الداعية االجتماعي  هذا البحث إن شاء اهللا تعالىكما سيبين

الذي لم يجد ما ينصره من الظالمين في داخل المجتمع وبين نصرة المظلوم 
وتحريم الظلم ، وأن نصرة المدعوين الذين يدعوهم الداعية إلى فقه اإلسالم 

  . المظلوم واجبة 

في المجتمع من الداعية  دور - بعون اهللا تعالى –كما سيبين هذا البحث 
، وبث األمل في قلوب التكافل االجتماعي من أجل تفريج الكروب وأجل 

  .الخ ... المحتاجين من الفقراء والمساكين وكبار السن والجيران 

  :البحث أھمیة

 دور الداعية االجتماعي إلقامة العدل ترجع أهمية الموضوع إلى أنه يبين )١

  .في ضوء الكتاب والسنة

 دور الداعية االجتماعي  أنه يفصل–ً أيضا –ة هذا الموضوع ومن أهمي )٢
  .الكتاب والسنة لنصرة المظلوم في ضوء

بث روح دور الداعية لتفريج الكروب وتكمن أهمية الموضوع في بيان  )٣

في ضوء الكتاب بين جمهور الداعية ، وذلك التكافل االجتماعي 
  .والسنة

  :البحث أھداف

  .   ًا عنوان البحث لغة واصطالحاشرح األلفاظ التى يتكون منه )١
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  . دور الداعية االجتماعي إلقامة العدل في ضوء الكتاب والسنةبيان )٢

  .الكتاب والسنة  دور الداعية االجتماعي لنصرة المظلوم في ضوءتوضيح )٣
التكافل االجتماعي في بث روح دور الداعية لتفريج الكروب وتفصيل  )٤

 .ضوء الكتاب والسنة

  .خرج بها البحث بيان النتائج التى  )٥
  

  :حدود البحث 

 االجتمــــاعي فــــي ضــــوء الكتــــاب هــــذا الموضــــوع تــــم تحديــــده بــــدور الداعيــــة
  .والسنة

  :تساؤالت البحث

ما الدور االجتماعي للداعية في : هذا الموضوع إجابة عن سؤال عام وهو 
  ضوء الكتاب والسنة ؟ 

  :ويتفرع عن هذا التساؤل عدة أسئلة تتلخص فيما يلي 

  .لداعية االجتماعي إلقامة العدل في ضوء الكتاب والسنة دور اما )١
  .الكتاب والسنة دور الداعية االجتماعي لنصرة المظلوم في ضوءما  )٢

التكافل االجتماعي في ضوء بث روح دور الداعية لتفريج الكروب وما  )٣

 .الكتاب والسنة
  .ما أهم النتائج التى سيخرج بها هذا البحث ؟ )٤

   :السابقة الدراسات

في كلية أصول الدين دكتوراه جد من كتب في هذا الموضوع إال رسالة لم أ
   . مصر–والدعوة فرع جامعة األزهر بالمنصورة 

: الباحث  )) ثره فى نجاح الدعوةأالدور االجتماعى للداعية و: وعنوانها 

تمت وآخرين ، محمد أحمد جمعة ، .، د إشرافمحمد عبد الواحد شلتوت ، 
بصورة شاملة وجوانب ي تتحدث عن الدور االجتماعي م ، وه٢٠٠٩مناقشتها 

موضوع بحثي يتحدث عن دور تطبيقي أما من أجل نجاح الدعوة ، محتلفة وكلها 

للداعية في المجتمع كنشر العدل ودفع الظلم وبث روح التكافل بين أفراد 
 المجتمع من خالل جهود الداعية 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٠١

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  :البحث منھج

 منهج يقوم على دراسة :وهو ،سيستخدم الباحث المنهج التحليلي 
  .اإلشكاالت العلمية المختلفة، تفكيكا أو تركيبا أو تقويما

فإن كان اإلشكال تركيبة مغلقة، قام المنهج التحليلي بتفكيكها، وإرجاع 

  .العناصر إلى أصولها
أما إذا كان اإلشكال عناصر مشتتة، فإن المنهج يقوم بدراسة طبيعتها 

رية ما، أو أصوال ما، أو قواعد معينة، كما يمكن أن يقوم ووظائفها؛ ليركب منها نظ

  .)١)(..نقده: المنهج التحليلي على تقويم إشكال ما، أي
  : خطة البحث 

 وفيها ، أهمية البحث، أهداف البحث، حدود البحث ، :المقدمة 

  .تساؤالت البحث، الدراسات السابقة ، منهج البحث، خطة البحث 
  . نوان البحث  شرح مفردات ع:التمھید 

 دور الداعية االجتماعي إلقامة العدل في ضوء الكتاب :المبحث األول 

  .والسنة
الكتاب   دور الداعية االجتماعي لنصرة المظلوم في ضوء:المحث الثاني

  .والسنة

 دور الداعية لتفريج الكروب والتكافل االجتماعي في :المبحث الثالث 
  .ضوء الكتاب والسنة

  : الخاتمة 

 .ج البحث نتائ -
 .توصيات البحث -

  :الفھارس

 .فهرس المراجع -
  .فهرس الموضوعات  -

  
                                 

 - دار النجاح  ، ٩٦ص  فريد األنصاري،. ، دأبجديات البحث في العلوم الشرعية  ) ١

   . الدار البيضاء
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   البحث عنوان مفردات شرح

 ً.واصطالحا لغة الدور تعریف

  جعل:الشيء أدار، مدار والمفعول مدير، فهو إدارة، أدر، يدير،  أدار :لغة

: يارةالس محرك أدار -اآللة أدار "يدور جعله بعض، إثر في بعضها تتواتر حركاته

  .)١)(".ويعمل يدور جعله شغله،

   : ًاصطالحا الدور

السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة، أو النمط الثقافي المحدد : ( هو

والدور المقصود تعريفه هنا حسب ) ٢)(.لسلوك الفرد الذي يشغل مكانة معينة

ع هو الجهد الدعوى المبذول من الداعية تجاه أفراد المجتم: مقتضيات البحث 

الذي يعيش فيه فيعمل على إقامة العدل ودفع الظلم وبث روح التكافل 

  .االجتماعي بينهم 

   ً:واصطالحاالمجتمع لغة تعریف 
وبابه ) فاجتمع(الشيء المتفرق ) جمع ().٣)(.مجتمعون: قوم جميع :لغة 

أيضا اسم لجماعة ) الجمع(و . القوم اجتمعوا من هنا وهنا) تجمع(و   قطع

                                 
) هـ١٤٢٤: المتوفى(معجم اللغة العربية المعاصرة ، د أحمد مختار عبد الحميد عمر  ) ١

 هـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة ، عالم الكتب:  ، الناشر٢/٧٨٢بمساعدة فريق عمل ، ج

  . م٢٠٠٨ -

) هـ١٤٢٤: المتوفى(ميد عمر أحمد مختار عبد الح.د  ، معجم اللغة العربية المعاصرة)  ٢

   .١/٧٨٤، جبمساعدة فريق عمل

: ت[أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  ، المحكم والمحيط األعظم)  ٣

 –دار الكتب العلمية : الناشر ، عبد الحميد هنداوي: المحقق ، ١/٣٤٧ ج]هـ٤٥٨

   ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة -  بيروت
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  )١...)(الناس

إن المجتمع المسلم ككل مجتمع إنساني له نفس العناصر  : ًاصطالحا

اإلنسان، والروابط، والمصالح، واألهداف : األساسية المكونة لكل مجتمع، وهي

بيد أنه يتميز ببعض الروابط كالعقيدة . المشتركة، والعرف، أو القانون، واألرض

  .اإلسالمية، وتحكيم الشريعة

بأنه عدد هائل من األفراد المسلمين، جمعت بينهم وعلى هذا يمكن تعريفه 

  )٢)(.ًمصالح، وعاشوا معا في أرض واحدة، واتبعوا اإلسالم عقيدة، ومنهج حياة

 ً.واصطالحا لغة الداعیة تعریف

و ) ٣() داع : قوم يدعون الناس إلى بيعة هدى أو ضاللة وأحدهم (   :لغة

اعية اللبن ما يترك في الضرع ود( ، )٤() الداعية صريخ الخيل في الحروب ( 

  .)٥()ودعاه صاح به.... ليدعو ما بعده 

ومن هنا يتبين بأن الداعية هو صريخ الخيل في الحروب وهو الذي يترك 

وهو الذي يدعو إلى هدى أو . ًأثرا بعده وهو الذي يصيح ويدعو الناس إلى اهللا 

  ضالله 

                                 
زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  ، مختار الصحاح)  ١

المكتبة : الناشر ، يوسف الشيخ محمد: المحقق ، ٦٠ ص)هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 

/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة -   صيدا– الدار النموذجية، بيروت - العصرية 

  .م١٩٩٩

دار عالم :  ، الناشر١٤ي ، صالمجتمع واألسرة في اإلسالم ، محمد طاهر الجواب ) ٢

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثالثة : الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة

   .٢٥٩ / ٤لسان العرب البن منظور، ج  ) ٣

الهيئة المصرية العامة / مجمع اللغة العربية  / ٢٤٨ / ١معجم ألفاظ القرآن الكريم ج ) ٤

   .١٩٧٠ / ٢للتأليف والنشر ط

  . م ١٩٩٥ ط -مكتبة لبنان /  الناشر -  ٨٦ح للرازي ص مختار الصحا ) ٥
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التعريف اللغوي من خالل كالم ابن منظور في  : االصطالح في الدعاة

كل من يدعو إلى هدى أو ضاللة : يتضح التعريف االصطالحي أان للداعية هو 

من دعا إلى هدى كان له من األجر : ((  في قوله ، وذلك ما أخبر به الرسول 

ًمثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دعا إلى ضاللة كان 

 دعا من، ) ١()) ً ينقص ذلك من آثامهم شيئا عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال

 شيئا اجورهم من ذلك ينقص ال تبعه من اجور مثل االجر من له كان هدى الى

 من ذلك ينقص ال تبعه من آثام مثل االثم من عليه كان ضاللة الى دعا ومن

 به اهتدى من اجر مثل له بدعوته الهدى الى المتسبب ان اخبر شيئا آثامهم

 في قدرته بذل هذا الن به ضل من إثم مثل عليه بدعوته الضاللة لىا والمتسبب

 الفاعل بمنزلة منهما واحد كل فنزل ضاللتهم في قدرته بذل وهذا الناس هداية

 تعالى قال الموضع هذا غير في مذكور هو كما الشريعة قاعدة وهذه التام

 ما ساء اال علم بغير يضلونهم الذين اوزار ومن القيامة يوم كاملة اوزارهم ليحملوا

 دعا من ان على يدل وهذا اثقالهم مع واثقاال اثقالهم وليحملن تعالى وقال يزرون

 اهتدى من اجر وصول قطع النه حقا فهوعدوه اهللا رسول سنة غير إلى االمة

فهم يأمرون (، ) ٢) ( الخذالن من باهللا نعوذ معاداته اعظم من وهذا اليه بسنته

لمنكر في كل زمان ومكان وفي جميع األحوال على قدر بالمعروف وينهون عن ا

 8 7، وهم أفضل خلق اهللا وأعالهم منزلة عنده سبحانه وتعالى . استطاعتهم 

 M  [  Z  Y  X  W     V    U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L

                                 
 ٢٦٧٤ / ١٦ رقم الحديث -  منه  ٦ باب -  كتاب العلم - ٢٠٦٠ / ٤مسلم ج  ) ١

  . فيصل عيسى البابى الحلبي - ط دار إحياء الكتب العربية 

 أيوب بن بكر أبي بن محمد: واإلرادة ، المؤلف العلم والية ومنشور السعادة دار مفتاح)  ٢

 دار:  ، الناشر١/٦٢ ج)هـ٧٥١: المتوفى (الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد بن

  .بيروت  – العلمية الكتب
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  m  l  k  j           i  h  g  f  e         d  c  b    a   ̀  _  ̂  ]   \

p    o   n  x  w  v    u        t      s  r  q  L ١(…٣٥ – ٣٣: فصلت (   

 هو المكلف المؤمن الذي يدعو العباد إلى اهللا بدعوة - أيضا –والداعية 

َله دعوة اْلحقِّ " الحق  ُ َ ْ َ ُ وإن . فهوا الداعي الكاتب : فإن اتخذ القلم سبيله " َ

الخطيب ، وإن استطاع أن فهو الداعي : اعتمد على تأثير أسلوبه ، وقوة بيانه 

وإن . فهو الداعي النفساني : يعالج أمراض النفوس ، ويصلح أوضاع المجتمع 

: فالداعية . فهو الداعي االجتماعي . عاش معهم بروحه ومشاعره وأحاسيسه 

قائد في محيطه ، وسياسي في بيئته ، زعيم لفكرته ، . واحد من أفراد مجتمعه 

  عه غيور على دينه ، محب لمجتم

 : لغة الكتاب تعریف
.... انتسخه، : كتب الكتاب يكتبه كتبة وكتابا وكتابة وكتبا، واكتتبه لنفسه

يكتب الناس يعلمهم الكتابة أو عنده كتب يكتبها الناس : وفالن مكتب وكتب

..... .  فكتبه ليًئاوجدته كاتبا، واستكتبته شي: وأكتبت فالنا..... ينسخهم، 

  )٢)(.وكاتب صديقه وتكاتبا.  ال المكانالصبيان: الكتاب: وقيل

   :ًاصطالحا الكتاب

: البقرة M 8 7  ,  +   *  )(  '&   %  $  #L هو القرآن الكريم ، 

٢ ،  M 8 7  '  &  %  $  #  "!L ١: یونس M 8 7  u  t  sr

  x  w  vL ١: یوسف M 8 7  *  )  (  '  &%  $  #  "!

  2  1  0  /  .  -   ,  +L ١: الرعد M 8 7  $  #  "!

                                 
- ١٢٢عبد الخالق إبراهيم إسماعيل صـ / الدعوة إلى سبيل اهللا أصولها وميادينها د ) ١

  .مصر / م مطبعة األمانة ١٩٨٧ هـ ١/١٤٠٧ ط١٢٣

: المتوفى(عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا أساس البالغة ، أبو القاسم محمود بن  ) ٢

دار الكتب : الناشر ، محمد باسل عيون السود:  ، تحقيق٢/١٢١ج) هـ٥٣٨

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، :  الطبعة- لبنان –العلمية، بيروت 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٠٦

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  (  '  &  %L ١: الحجر M 8 7  '  &  %  $  #L 

!"  #  M 8 7 ٢: الشعراء M 8 7  '  &  %  $  #L ٢: الشعراء

  (  '  &  %  $L ١: النمل   
  :ً اصطالحا والقرآن

َعرف األصوليون والفقهاء وعلماء العربية والمتكلمون القرآن بأنه ِّ الكالم : َّ
َّالمعجز المنزل ُ ُ

المكتوب في  يقظة ، ِّ على قلب النبي صلى اهللا عليه وسلمِ

َّالمصاحف، المنقول بالتواتر، والمتعبد بتالوته، من أول الفاتحة إلى آخر سورة 
  ) . ١(الناس 

 ً.تعریف السنة لغة واصطالحا

ّوالسنة: لغة  َمعروفة: َ ُ ْ َوسن فالن سنة حسنة أو قبيحة يسنها سنا. َ َ َ َ َ َ.)(٢ ( ،

السيرة حسنة كانت أو قبيحة، : السنة: (جاء في لسان العرب: اللغةالسنة في 
) نهجه: سنن الطريق وسننه. الطريقة المحمودة المستقيمة، والسنة الطبيعة: وقيل

  ).٤) (نهجه وجهته. . .: سنن الطريق: (وفي القاموس المحيط ).٣(
  : السنة في االصطالح

 عليه اهللا صلى النبي نع ُأثر ما كل :هي المحدثين اصطالح في السنة

ْخلقية صفة أو تقرير، أو فعل، أو قول، من وسلم ُخلقية، أو َ  أكان سواء سيرة أو ُ

                                 
ْمناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني  ) ١ ) هـ١٣٦٧: المتوفى(ُّ

  .الطبعة الثالثة: الطبعة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ناشر ، ال١/١٩ج

 )هـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  ، جمهرة اللغة)  ٢

 -  بيروت–دار العلم للماليين : الناشر، رمزي منير بعلبكي: المحقق ، ١/١٣٥ج

  .م١٩٨٧األولى، : الطبعة

كرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري محمد بن م ، لسان العرب)  ٣

 -  بيروت–دار صادر : الناشر ، ١٣/٢٢٥ ج)هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى اإلفريقى 

  . هـ١٤١٤ - الثالثة : الطبعة

: المتوفى(مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  ، القاموس المحيط)  ٤

: بإشراف ،  تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةمكتب: تحقيق ، ١٢٠٧ ص )هـ٨١٧

 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر ، ُمحمد نعيم العرقسوسي

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة -  لبنان



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٠٧

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 مرادفة المعنى بهذا والسنة. بعدها أم حراء، غار في كتحنثه البعثة قبل ذلك

  )١) (.النبوي للحديث
 موسل عليه اهللا صلى اهللا رسول عن صدر عما عبارة األصوليين العلماء وعند

 ما عندهم السنة من فيخرج تقرير، أو، فعل أو، قول من الكريم القرآن عدا ما

 عنه صدر وما رسول، غير أو كان رسوال والسالم الصالة عليه غيره من صدر
  .البعثة قبل وسلم عليه اهللا صلى

 من طلبه على الخطاب دل الذي الفعل عن عبارة عندهم فهي الفقهاء وأما

 بين والتفرقة والنفل، والتطوع، والمستحب، المندوب ويرادفها إيجاب، غير
 يقابل ما على تطلق وقد الفقهاء، لبعض خاص اصطالح األلفاظ هذه معاني

 رسول عن بحثوا فهم كذا، البدعة وطالق كذا، السنة طالق قولهم منه البدعة

  )٢)(.شرعي حكم على أفعاله تدل الذي وسلم عليه اهللا صلة اهللا
وما تصرف منها، واألصل ) السنة(تكرر في الحديث ذكر  (:قال ابن األثيرو

-فيها الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي 

مما لم ينطق به الكتاب   ونهى عنه وندب إليه قوال وفعال،-صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣) ( والحديثالقرآن: العزيز، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي

  

                                 
المفرج ،  مفرج بنت شيخة الكريم ، كالقران محفوظة اهللا من وحي النبوية السنة)  ١

  .المنورة  بالمدينة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك معمج:  ، الناشر١/٩ج

 اهللا حبيب بن القادر اإلسالمي ، عبد التشريع في ومكانتها النبوية السنة حجية)  ٢

 الثامنة السنة: المنورة ، الطبعة المدينة اإلسالمية الجامعة:  ، الناشر١/٩٠، جالسندي

  .م ١٩٧٥ سبتمبر هـ١٣٩٥ رمضان - الثاني العدد -

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن ، النهاية في غريب الحديث واألثر)  ٣

 )هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

: تحقيق ، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية : الناشر ، ٢/٤٠٩ج

  . محمود محمد الطناحي- طاهر أحمد الزاوى 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٠٨

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  األول المبحث
 . الكتاب والسنةفي ضوء العدل قامةإلاالجتماعي دور الداعیة 

  :   لغة العدل

ُاْلعدل(  ْ ُّضد) َ ِاْلجور ِ ْ ُيـقال َ َعدل: (َُ َ ِعليه) َ
َْ ِاْلقضية ِفي َ َّ ِ ْمن َ

ِباب ِ َضرب َ َ َفـهو َ ُ َ 

ٌعادل( ِ َوبسط) . َ َ َ ِاْلوالي َ
َُعدله َ ْ ُمعدلته (َو َ ََ َ ْ ِبكسر )َ ْ َ ِالدال ِ َوفـتحها َّ

ِ ْ َ ٌوفالن. َ َُ ْمن َ
ِأهل ِ ْ َ 

َِاْلمعدلة( َ ْ ِبفتح) َ ْ ِالدال َِ ْأي َّ ْمن َ
ِأهل ِ ْ ِاْلعدل َ ْ ٌورجل. َ ُ َ ٌعدل (َ ْ ْأي) َ ًرضا َ ٌومقنع ِ َ ْ َ  ِفي َ

ِالشهادة َ َ َوهو. َّ ُ ِاألصل ِفي َ ْ َ ٌمصدر ْ َ ْ ٌوقـوم. َ ْ َ ٌعدل (َ ْ ٌعدول (َو) َ ُ ًأيضا) ُ َوهو َْ ُ ُجمع َ َْ 

ٍعدل ْ َ..()١(.  

ُاْلعدل( ْ ُّضد: َ ِاْلجور، ِ ْ َوهو َ ُ ِالنـفوس ِفي َقام َما َ ُ ٌمستقيم، ََُّأنه ُّ ْ
َِ َهو: َوقيل ُ ُاألمر ُ ْ َ 

ُاْلمتـوسط ِّ َ َ ِاإلفراط َبين ُ ْ ِوالتـفريط، ِ ِ ْ ُالراغب َوقال َّ
ِ ُالعدل: َّ ْ ِضربان، َ

َ ْ ٌمطلق َ َْ ِيـقتضي ُ َ ْ َ 

ُالعقل ْ ُحسنه، َ َ ْ ُيكون ََوال ُ ٍشيء ِفي َ
ْ َمن َ

َِاألزمنة ِ
ِْ ًمنسوخا، َ ُ ْ ُيوصف ََوال َ َ ِباالعتداء .ُ ِْ 

ٍبوجه،
ْ َ

ُنحو ِ ْ ِاإلحسان َ
ْ ْمن ِإلى ِ َأحسن َ َ ْ َإليك، َ ِّوكف َِْ ِاألذية َ َِّ َّعمن َ َّكف َ ُأذاه َ َعنك، َ َْ 

ٌوعدل ْ ُيـعرف َ َ ْ ُُكونه ُ ْ ًعدال َ ْ ِبالشرع َ ْ َّ.....)(٢(  

  ً:اصطالحا العدل

ّ وسنة رسوله - سبحانه وتعالى-ة على ما في كتاب اهللافصل الحكوم: (هو 
ّصلى اهللا عليه وسلم ال الحكم بالرأي المجرد ّ ّ ّ() ٣( .  

ّ عبارة عن االستقامة على طريق الحق باالجتناب :ّالشریعة في والعدالة

                                 
 الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدين الصحاح ، زين مختار)  ١

: محمد ، الناشر الشيخ يوسف:  ، المحقق١/٢٠٢ ج)هـ٦٦٦: المتوفى (الرازي

 / هـ١٤٢٠ الخامسة،:  الطبعة- صيدا  – بيروت النموذجية، الدار -  العصرية المكتبة

 .م ١٩٩٩

 أبو الحسيني، ّالرزاق عبد بن ّمحمد بن ّقاموس ، محمدال جواهر من العروس تاج)  ٢

 ، ٤٤٤- ٢٩/٤٤٣ ج)هـ١٢٠٥: المتوفى (َّالزبيدي بمرتضى، ّالملقب الفيض،

  .الهداية  دار: المحققين ، الناشر من مجموعة: المحقق

: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني ، فتح القدير)  ٣

  ١/٥٥٥ ج)هـ١٢٥٠

 . هـ١٤١٤ -األولى : الطبعة ،  دمشق، بيروت-دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٠٩

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  )١(ّمما هو محظور دينا

   :والقسط العدل بین الفرق

ً المكيال قسطا، والميزان ِّ هو العدل البين الظاهر، ومنه سمي:القسط
ًقسطا؛ ألنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرا، وقد يكون من العدل ما  ً

إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه، وتقسط القوم : يخفى، ولهذا قلنا
  .)٢( )الشيء تقاسموا بالقسط

   : العدل أھمیة

 إال ذلك وما بالقسط، الناس ليقوم العدل؛ ميزان معهم وأنزل رسله اهللا أرسل
!  "  #  $  %  &  '      )  (  M 8 7  ألهميته،

     8    7  6  5  4  3  2  1  0      /  .  -  ,+  *

  ?  >  =  <      ;  :9L ٢٥: الحدید  .  
 فيه، وترغب بالعدل تأمر كثيرة نبوية وأحاديث قرآنية نصوص ووردت

 كتبه؛ وأنزل رسله أرسل سبحانه اهللا إن. : (..القيم ابن يقول .به يقوم من وتمدح

 ظهرت فإذا والسموات، األرض به قامت الذي العدل وهو بالقسط، الناس ليقوم
 سبحانه واهللا ودينه، اهللا شرع فثم كان؛ طريق بأي وجهه وأسفر العدل، أمارات

 ما ينفي ثم بشيء، وأعالمه وأماراته العدل طرق َّيخص أن وأعدل وأحكم أعلم

 وجودها عند يحكم وال منها، يجعله فال أمارة وأبين داللة وأقوى منها رأظه هو
 إقامة مقصوده أن الطرق من شرعه بما سبحانه َّبين قد بل بموجبها، وقيامها

 والقسط العدل بها استخرج طريق فأي بالقسط، الناس وقيام عباده، بين العدل

                                 
: المتوفى(علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  ، كتاب التعريفات)  ١(

  ١/١٤٧ ج)هـ٨١٦

دار الكتب العلمية : الناشر، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: المحقق

  لبنان- بيروت 

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : الطبعة

أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  ، الفروق اللغوية)  ٢

محمد إبراهيم : حققه وعلق عليه ، ١/٢٣٤ ج)هـ٣٩٥نحو : المتوفى(العسكري 

 . مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة : الناشر ، سليم



       

 
 
 
 

 

 
 

٤١٠

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  )١)(له مخالفة وليست الدين من فهي

مة التى يقوم بها الداعية بين المدعوين أن يكون عادال ، إذا ألدوار الهاامن و
احتكموا إليه في قضية من قضايا الخصومات التى تدور بينهم أو بين طرفين من 

  .به ويحكم يقرره فيما عادال يكون أن الداعية فعلى(المدعوين 

 ومال طرف، دون طرف على وتحامل ومنصفا، الداعية عادال يكن لم إن أما
 ولن عالجه، يجدي لن: فعندها الترهيب؛ أو الترغيب بسلطان وتأثر لمائلين،ا مع

  .الغلو إلى جنح أو انحرف من على تأثير أي له يكون

!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  +  M 8 7  وقد

  =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2  1  0/  .  -  ,

 J  I  H  G        F  E  D  C   B  A   @  ?> L 7 8 ١٣٥: النساء  

 M   ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y  x

  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦L 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +,   -  M 8 7  ٨: المائدة

  ?>  =  <  ;  :  9  8  76         5  4  3  2  10  /  .

 I  H  G  F  E  D  CB  A   @  L ٢)(١٥٢: األنعام(  
ًوالداعية البد أن يكون مصلحا اجتماعيا كما كان النبي  ً فيصلح بين 

ن ويعمل من خالل إرساء الصلح بين أفراد المجتمع ، ال سيما بيالمتخاصمين 
  )٣ )( ارتفاع الطالق خالل السنة األولى من الزواج٦٠% ،األزواج والزوجات 

ًجميعا مهما اختلفت تماعي بين المدعوين بدوره االجأن يقوم  الداعية وعلى

                                 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية  ، كميةالطرق الح)  ١

بدون طبعة وبدون : الطبعة ، مكتبة دار البيان: الناشر ، ١/١٣ ج)هـ٧٥١: المتوفى(

 .تاريخ

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو ، مجموعة من : انظر ) ٢

 -ة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزار:  ، الناشر٢/٢٩٢العلماء ، ج

  .هـ١٤٢٥الثانية، :  الطبعة- المملكة العربية السعودية 

 ارتفاع الطالق خالل السنة األولى من ٦٠%: الوطن أون الين ، مقال تحت عنوان )  ٣

  . هـ ١٤٤٢صفر /٨   الجمعة١٠٠٧٥١٩/https://wtn.sa/a الزواج
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الداعية طبيب اجتماعي المشاكل ، واحتدم الخصام بين أفراد المجتمع ، ألن 

يعالج أمراض النفوس ، ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدة ، فهو ناقد بصير ، 
يقف حياته على اإلصالح إلى ما شاء اهللا ، وهو رفيق ، وصديق ، وأخ للغنى 

كبير والصغير ، ومن هذه الصفات تشيع المحبة في قلبه ، وتتدفق والفقير ، وال

ًالرحمة من عينيه ، وتجرى المواساة على لسانه ويديه ، وهذا ضروري جدا 
للداعية ، وهو من مواهب الروح والجنان ، ال من صفات البالغة وملكات 

 ، ومن وزعيم لفكرته. والداعية قائد في محيطه ، وسياسي في بيئته .. اللسان 

وكل هذا ال تنهض الخطابة وحدها بحقوقه ، فال بد له من . يتبعه في ناحيته 
التأثير النفساني ، والهيمنة الروحية واالتصال باهللا ، واستعانة العقل بما حصل من 

  :بين الناسًأن يكون عادال و ،  مشاكل مجتمعه يطبب وهو، )١)(تجارب التاريخ 

 M 8 7 T  S  R   Q     P  O  [Z   Y  X  W  V  U 

  ©    ih  g  f  e   d  c  b  a  ̀ _   ̂ ]  \L ٤٨: المائدة  .

 M 8 7   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J

  \   [  Z  Y  XW  VL وكذلك من دور  .٩٠: النحل
 حماية الداعية في المجتمع ومن خالل إرساء العدل بين المدعوين أن يعمل على

!  M 8 7   :ة العاجزين، ونصرة المستضعفين، وردع الظالمينالضعفاء، وكفاي

  1  0  /  .  -  ,  +    *   )  (  '  &  %  $  #  "

  @  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4      3  2L ٧٥: النساء.  

 ومسؤول راع اإلمام. رعيته عن مسؤول وكلكم راع كلكم: ((- - يقول

: - - ويقول) ٢ ( ... ))رعيته عن ومسؤول أهله في راع والرجل. رعيته عن
  .)٣ ())ضيع أم حفظ استرعاه، عما راع كل سائل اهللا إن((

                                 
 م مكتبة دار التراث ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨/ ٨ ط٧- ٦ صالبهي الخولى / تذكرة الدعاة )  ١

  .بالقاهرة 

 رقم ٢/٥ ج-  باب الجمعة في القرى والمدن- كتاب الجمعة –صحيح البخاري  ) ٢

  ٨٩٣: الحديث 

ناصر أبو عبد الرحمن محمد :  المؤلف-صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان  ) ٣

)  هـ١٤٢٠: المتوفى(الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 
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 أو صـاحبا أو قريبـا اخلـصم كان ولو حىت العواطف تعرف ال االسالمية والعدالة

7  ، بـاجلميع أوىل واهللا بـذلك، هلمـا شـأن ال والـشاهد فالقاضـي فقـريا، أو غنيا أو والدا

 M 8  x  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  |        {  z  y

     ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈ §   ¦  ¥L 

 يف رائعـــا تطبيقـــا طبقـــت ولقـــد ،النظـــام اإلســـالمي أســـس مـــن والعدالـــة.   ٨: المائ���دة
 درعـه  وهـو الداعيـة األول يف األمـة ، قـد رهـن-  -فـالنيب االسـالم، من األول الصدر

 قــوم املطلــب عبــد بــىن يــا إنكــم: قــائال غلظــة يف طلبــه اليهــودي طالبــه وحــني يهــودي عنــد

  - النـيب لـه  فقـال-  - الرسـول علـى التجـرؤ هـذا علـى يؤدبه بأن عمر فهم مطل
 األداء بحــسن تـأمرني منـك هـذا غيـر الـى أحـوج كنـا وهـو أنـا عمـر يـا: (هـدوء  يف-

 العــــدل رايــــة رافعـــني نهجالــــ هـــذا علــــى املؤمنـــون ويــــسري) ١() االقتـــضاء بحــــسن وتـــأمره

¨  ©    M 8 7   ´  ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª  ).٢)(املطلقــــــــــــــــــــة

  Æ  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹   ̧ ¶  µL قــال .  ٥٨: الن��ساء

وإذا حكمـــتم بـــين النـــاس أن تحكمـــوا بالعـــدل أمـــر منـــه تعـــالى بـــالحكم  :(أبـــن كثـــري

ـــــاس ¸  M 8 7  À  ¿  ¾½  ¼  »  º¹  ، )٣( )بالعـــــدل بـــــين الن

   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ   Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã   ÂÁ

                                                                             
:  الطبعة- السعودية - دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض :  الناشر- ٢/٨٢ج

  ).١٦٣٦" (الصحيحة "- حسن : "  م قال األلباني ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢األولى، 

 بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو - الصحيحين على المستدرك ) ١

 :المتوفى( البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه

 العلمية الكتب دار :الناشر -عطا القادر عبد مصطفى :تحقيق - ٢/٣٧ج )هـ٤٠٥

 حديث هذا " : الحاكم وقال - م١٩٩٠ – ١٤١١ األولى، :الطبعة - بيروت –

  ". يخرجاه ولم اإلسناد حصحي

 ، ٢٩-١/٢٨ج )هـ١٤٠٥ :المتوفى( الحمالوي العرباوي عمر - باإلسالم االعتصام ) ٢

  .م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢ األولى، :الطبعة -  اللغتين مطبعة :الناشر

 البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو )كثير ابن( العظيم القرآن تفسير  )٣(

 ، الدين شمس حسين محمد :المحقق ، ٢/٣٠٠ج )هـ٧٧٤ :وفىالمت( الدمشقي ثم

 األولى :الطبعة -  بيروت – بيضون علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار :الناشر

 .هـ ١٤١٩ -
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   ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù    Ø   ×Ö  Õ  ÔL 

وأمــرين ريب أن أعــدل بيــنكم : وقــل هلــم يــا حممــد: (يقــول تعــاىل ذكــره . ١٥: ال��شورى
وعــن ... وبعثــين بالـدعاء إليــهًمعـشر األحــزاب، فأسـري فــيكم مجيعـا بــاحلق الـذي أمــرين بـه 

ُوأمــرت ألعــدل بـيـــنكم قــال: قتــادة، قولــه ُ َ َْ َ ِ ْ َ ِ ِ
ُ ْ أن يعــدل، فعــدل حــىت مــات  أمــر نــيب اهللا : َُ

  )١() صلوات اهللا وسالمه عليه

ــــوم مــــن الظــــامل، وللــــضعيف مــــن  ــــه يأخــــذ للمظل والعــــدل ميــــزان اهللا يف األرض، ب
  وبالعـدل يـرد املعتـدي ويوخبـهالشديد، وبالعدل يصدق اهللا الصادق، ويكـذب الكـاذب،

ـــه، العـــدل وجـــوب تؤكـــد الكرميـــة اآليـــات فهـــذه ، )٢(") ـــاة انتظـــام ســـر وأن  وســـعادة احلي

 القــضية، صــاحب بغــض حــىت أو قرابــة أو غــىن أو هــوى مــن مــانع منــه مينــع وال الــدارين،
 علــى مث والــوزراء، القــضاة مــن ونــوا�م املــسلمني أمــور والة علــى أوجــب العــدل هــذا وأن

مـــن يقـــوم اهللا فيهـــا آيـــات مـــدح وهنـــاك  ، لـــه ومباشـــر يـــده حتـــت فيمـــا كـــل النـــاس ةعامـــ

M 8 7  W   V  U  T  : والداعيــة ينبغــي أن يكــون أول القــائمني بــه بالعــدل

  [  Z  Y  XL ْوممـن: تعـاىل يقـول( :كثـري ابـن قـال.  ١٨١: األع�راف َّ
ِ
َ 

ََْخلقنا ٌأمة َ ٌأمة األمم ومن: أي َُّ َيـهـدون ًوعمـال ًوالقـ بـاحلق، قائمة َُّ ُ ْ ِّبـاحلق َ َْ
 ويـدعون يقولونـه ِ

ِِوبه إليه، َيـعدلون َ ُِ ْ  يف املـذكورة األمـة �ـذه املـراد َّأن: اآلثـار يف جاء وقد .ويقضون يعملون َ

  .احملمدية األمة هذه هي اآلية،

 إذا يقــول كــان  اهللا نــيب َّأن بلغنــا: اآليــة هــذه تفــسري يف قتــادة عــن ســعيد، قــال

¶ ̧    M 8 7 :مثلهـــا أيـــديكم بـــني القـــوم ُأعطـــي وقـــد لكـــم، هـــذه: يـــةاآل هـــذه قـــرأ

   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹L ٣(  ١٥٩: األع���راف (. -  M 8 7

                                 
 أبو اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد ، القرآن تأويل في البيان جامع  )١(

 ،شاكر محمد أحمد :المحقق ، ٢١/٧٥١ج )هـ٣١٠ :المتوفى( الطبري جعفر

 ، المنثور الدر و ، م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ األولى، :الطبعة ، الرسالة مؤسسة :الناشر

 ، ٧/٣٤١ج )هـ٩١١ :المتوفى( السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد

 .بيروت – الفكر دار :الناشر

 . ٢١/٥١٧ج ،القرآن تأويل في البيان جامع  )٢

 . ١٣/٢٨٦ج ،القرآن تأويل في البيان جامع )٣
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  k  j   i  h   g  f  e     d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]

  |  {  z  y   x  wv  u   t   s  r  q  po  n  m  lL 

: النح�����ل M s  r  q  |  wv  u   t  L   :تعــــاىل اهللا يقـــــول( .٧٦: النح����ل

 نـــاطق هـــو ومـــن َّتوجـــه، حيـــث خبـــري يـــأيت ال الـــذي مـــواله، علـــى ُّالكـــل األبكـــم هـــذا.٧٦

 إىل عبــــاده يــــدعو الــــذي القهــــار، الواحــــد اهللا وهــــو إليــــه، ويــــدعو ِّبــــاحلق، يــــأمر مــــتكلم،
. وصـــف مــا صــفته الـــذي والــصنم ذكــره، تعـــاىل هــو يــستوي ال: يقـــول وطاعتــه، توحيــده

 علـى بالعدل، أمره مع وهو: يقول. ٧٦: النحل M x  |  {  z  y  L  وقوله

 يــزول وال ِّاحلــق، عــن يعــوج ال مــستقيم، بــه وأمــره العــدل، إىل دعائــه يف ِّاحلــق مــن طريــق
 علــى ُّتــدل األحاديــث وردت وقــد فيــه، َّورغــب العــدل،  النــيب أقــام قــدول ، )١)(عنــه

: قـال عنـه اهللا رضـي الـصامت بـن عبـادة عـن: منهـا ملعاملـه وإرسـائه العـدل، قواعد تطبيقه

ـــا(( ـــسمع علـــى  اهللا رســـول بايعن   ومكارهنـــا، ومنـــشطنا ويـــسرنا، عـــسرنا يف والطاعـــة ال
 لومــة اهللا يف خنــاف ال َّكنــا، أيــن بالعــدل نقــول أن وعلــى أهلــه، األمــر ننــازع ال أن وعلــى

ة يظلهـم سـبع: " عن أبي هريرة، عـن النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال ، و)٢))(الئم

اإلمام العادل، وشـاب نـشأ فـي عبـادة ربـه، ورجـل : اهللا في ظله، يوم ال ظل إال ظله
قلبــه معلــق فــي المــساجد، ورجــالن تحابــا فــي اهللا اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه، ورجــل 

ــه امــرأة ذات منــصب وجمــال، فقــال ــي أخــاف اهللا، ورجــل تــصدق، أخفــى : طلبت إن

 ، )٣( "جــل ذكــر اهللا خاليــا ففاضــت عينــاه حتــى ال تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه، ور
 يـــوم اهللا مـــن النـــاس أقـــرب وهـــو :العـــادل اإلمـــام: الـــسبعة هـــذه وأول: (رجـــب ابـــن قـــال

                                 
  ١٧/٢٦٢، ججامع البيان في تأويل القرآن)  ١

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ، السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن )  ٢

عبد الفتاح أبو : تحقيق ، ٧/١٣٩ ج)هـ٣٠٣: المتوفى(علي الخراساني، النسائي 

 – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة -  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر ، غدة

 .صحيح] حكم األلباني[ ، ١٩٨٦

باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل  - كتاب األذان -صحيح البخاري )  ٣

محمد زهير بن ناصر : المحقق ، ٦٦٠:  ، رقم الحديث ١/١٣٣ ج-  المساجد

يم ترقيم محمد فؤاد مصورة عن السلطانية بإضافة ترق(دار طوق النجاة : الناشر، الناصر

 .هـ١٤٢٢األولى، : الطبعة )عبد الباقي
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 وصــربه اهلــوى، ملخالفتــه جــزاء وذلــك الــرمحن، ميــني علــى نــور مــن منــرب علــى وهــو القيامــة،

 ذلـك؛ نمـ غرضـه بلـوغ علـى قدرتـه مـع وغـضبه، وطمعه شهواته إليه تدعوه ما تنفيذ عن
 العـــاملني، رب اهللا أخـــاف إين: فقـــال نفـــسها، إىل كلهـــا الـــدنيا دعتـــه العـــادل اإلمـــام َّفـــإن

 اهللا ُّظــل َّأنـه ُروي وقـد كلهـا، الرعيــة صـلحت صـلح إذا فإنـه اهللا، لعبــاد اخللـق أنفـع وهـذا

،  )١)(ِّظلــه يف اهللا َّأظلــه فــيهم عــدل فــإذا ِّبظلــه، يــستظلون َّكلهــم اخللــق َّألن األرض؛ يف
إن المقــسطين «: قــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم: قــال: وفــي حــديث زهيــر

عند اهللا على منـابر مـن نـور، عـن يمـين الـرحمن عـز وجـل، وكلتـا يديـه يمـين، الـذين 

 يف واجـب فالعـدل: (عثيمـني ابـن قـال ، )٢ (»يعدلون في حكمهم وأهلـيهم ومـا ولـوا
 والة مــن وقــع إذا الظلــم َّألن وأعظــم؛ وأوىل آكــد األمــور والة حــق يف لكنــه شــيء، ِّكــل

 ة الــصحاباسـتفاد وقــد، ) ٣( ) يعـدلوا مل حيــث هلـم، والكراهــة الفوضـى حــصلت األمـور

 اهللا رســول مــن --  ، قــال عمــر بــن اخلطــاب  وترمجــوا ذلــك يف أقــواهلم وأفعــاهلم
ب، َّإن اهللا إمنــا ضــرب لكــم األمثــال، وصــرف لكــم القــول؛ لتحيــا القلــو: (رضــي اهللا عنــه

َّفـــإن القلـــوب ميتـــة يف صـــدورها حـــىت حيييهـــا اهللا، مـــن علـــم شـــيئا فلينفـــع بـــه، إن للعـــدل  ًَّ
أمــارات وتباشــري، فأمــا األمــارات فاحليــاء والــسخاء واهلــني واللــني، وأمــا التباشــري فالرمحــة، 
ًوقد جعل اهللا لكل أمر بابا، ويـسر لكـل بـاب مفتاحـا، فبـاب العـدل االعتبـار، ومفتاحـه  ًِّ َّ

ِّ واالعتبار ذكر املوت ،واالستعداد بتقدمي األموال، والزهد أخذ احلق من كـل أحـد الزهد، ِّ

                                 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري)  ١

 ، ٦/٤٦ ج)هـ٧٩٥: المتوفى(َالحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

مكتبة الغرباء : رالناش .... ، وآخرين محمود بن شعبان بن عبد المقصود :تحقيق

: الطبعة -   القاهرة–مكتب تحقيق دار الحرمين : الحقوق . المدينة النبوية-األثرية 

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧األولى، 

باب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث  -كتاب االمارة - صحيح مسلم )  ٢

 )١٨٢٧( : ، رقم الحديثعلى الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم 
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ، محمد فؤاد عبد الباقي: المحقق

 )هـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ، شرح رياض الصالحين)  ٣

  . هـ١٤٢٦: الطبعة ، دار الوطن للنشر، الرياض: الناشر ٣/٦٣٠ج
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ٌّقبله حق، واالكتفاء مبا يكفيـه مـن الكفـاف،  َ
، (١) فـإن مل يكفـه الكفـاف مل يغنـه شـيءِ

ــــال عمــــرو بــــن العــــاص  بالرجــــال، وال رجــــال إال مبــــال، وال مــــال إال ال ســــلطان إال: (وق

   )٢( )عدلبعمارة، وال عمارة إال ب

ًومن هنا فعلى الداعية أن يقوم بين الناس بالعدل ، وال يحابي أحدا على 
  .ونًحساب أحد ، وليكن كالمه حكمة ، وسلوكه نبراسا يقتدى به المدعو

  

                                 
عدد : المؤلف  ،  صلى اهللا عليه وسلم-  نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم)١(

 صالح بن عبد اهللا بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي/ من المختصين بإشراف الشيخ

 .الرابعة: الطبعة  ، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة: الناشر  ، ٧/٢٨١١، ج

 ابن أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ، العقد الفريد)  ٢(

 ، ١/٣٣ ج)هـ٣٢٨: المتوفى(حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه األندلسي 

اآلداب  و .  هـ١٤٠٤األولى، : الطبعة -   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس  ، الشرعية والمنح المرعية

 ، ١/١٧٩ ج)هـ٧٦٣: المتوفى(لي الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنب

  .عالم الكتب: الناشر
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  الثاني حثبالم

  .والسنة الكتاب ضوء في المظلوم نصرةل االجتماعي الداعیة دور

 

، معه أن ينصر المظلوم ويقتدى من األدوار التى يقوم بها الداعية في مجت

عن أنس رضي اهللا عنه، ويرد الظالم عن ظلمه حتى ال يظلم ، اقتداء بما ورد 
: قالوا» انصر أخاك ظالما أو مظلوما«: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

 »تأخذ فوق يديه«: يا رسول اهللا، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال

اإلعانة والتأييد، وقد فسره رسول اهللا أن نصر الظالم : رة عند العربوالنص(، ) ١(
منعه من الظلم؛ ألنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أداه ذلك إلى أن يقتص 

منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا يدل من باب الحكم 

  )٢ )( البالغةللشىء وتسميته بما يئول إليه، وهو من عجيب الفصاحة، ووجيز
جبل اهللا نبيه (فلقد  ذلك بأنبياء اهللا ورسله ، وعلى الداعية أن يقتدى في

موسى على الحزم واألخذ بالقوة في نصرة المظلوم، يتجلى ذلك من الخصومة 

التي كانت بين إسرائيلي وفرعوني، وإنصافه للمظلوم، كما طبعه اهللا على الرفق 
نة إليه، يتبين ذلك فيما كان منه من النجدة بالضعيف والعطف عليه ومد يد المعو

حينما ورد ماء مدين، فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين 

تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، 
فسقى لهما، فجمع له بين شدة البطش بالظالمين، وكمال الرفق 

M 8 7  q  po  n  m  l  k   j  i ،  )٣)(.بالمستضعفين

                                 
 -  أعن أخاك ظالما أو مظلوما: باب - كتاب المظالم والغصب - صحيح البخاري )  ١

  ٢٤٤٤:  ، رقم الحديث ٣/١٢٨ج

ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  ، شرح صحيح البخارى البن بطال)  ٢

: دار النشر ، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: قتحقي ، ٦/٥٧٢ ج)هـ٤٤٩: المتوفى(

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة -   السعودية، الرياض- مكتبة الرشد 

وزارة :  ، الناشر١/٨١ج) هـ١٤١٥: المتوفى(مذكرة التوحيد ، عبد الرزاق عفيفي  ) ٣

:  الطبعة- المملكة العربية السعودية -الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

  هـ١٤٢٠األولى، 
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  ¤  £  ¢   ¡  �  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  t      s  r

  «   ª  ©   ̈ §  ¦¥L ٩: الحجرات .  
 ال يخرج عن -  والفسق دون الكفر-تدل اآلية على أن المؤمن بفسقهف

  . فاسقة إذا اقتتال- ال محالة-اإليمان ألن إحدى الطائفتين

 M 8 7      s  r  q ل اآلية على وجوب نصرة المظلوم حيثتدكما 

  «  ~}  |     {  z  y     x   w  v  u  tL أن : واإلشارة فيه .. ٩: الحجرات

أن  النفس إذا ظلمت القلب بدعائه إلى شهواتها، واشتغالها في فسادها فيجب

طاعة يعفى فإن استجابت إلى ال. يقاتلها حتى تثخن بالجراحة بسيوف المجاهدة
  ) ١)(.ّعنها ألنها هي المطية إلى باب اهللا

روضوا أنفسكم على التزام كلمة (وكذا جميع المؤمنين فأنتم أيها الدعاة 

الحق، وعودوها على نصرة المظلوم وخذالن الظلم، وليكن ذلك خلقا من 
وسجية من سجاياكم، فال يكفى أن تعدلوا في أحكامكم مرة أو . أخالقكم

ا الواجب عليكم أن تداوموا على إقامة العدل في كل األحوال، ومع مرتين، وإنم

  )٢)(.كل األشخاص
انتصر للذي ) - عليه السالم -(فسيدنا موسى . نصرة المظلوم واجبة(و

استغاثة ضد ظالمه، ألن نصرة المظلوم واجبة، ولكنها ينبغي أن تكون بقدر ما 

 الرجل المعتدي فقضى عليه يندفع به ظلم الظالم وبغيه، ولهذا لما وكز موسى
ّحد ) -  عليه السالم -(قال عن فعله هذا إنه من عمل الشيطان، لتجاوز موسى 

الدفاع الشرعي عن المظلوم، وإن كان هذا التجاوز دون قصد وال عمد من موسى 

M 8 7      Y  X  W   ،ً دعا ربه مستغفرا لذنبهلذلك)  . - عليه السالم -(

     ̂ ]      \  [  Z  e  d      c     b      a  `_ L ١٦: القصص .  
،  وجعل اهللا القتال لنصره المظلومين واجب شرعي في نص القرآن الكريم

                                 
تفسير القشيري ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري = لطائف اإلشارات  ) ١

الهيئة : إبراهيم البسيوني ، الناشر:  ، المحقق٤٤١-٣/٤٤٠ج) هـ٤٦٥: المتوفى(

  .الثالثة:  الطبعة- مصر–المصرية العامة للكتاب 

دار :  ، الناشر٣/٣٤٢حمد سيد طنطاوي ، جالتفسير الوسيط للقرآن الكريم ، م ) ٢

  .األولى:  الطبعة- القاهرة –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
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  @L ٧٥: النساء .  
: أخبره أن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما، أخبرهعن ابن شهاب أن سالما 

المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال «: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، 

 »قيامةفرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم ال

 فمن خذالن المسلم أن ال تدفع الظلم عنه وأنت قادر على ذلك، فينبغي )( )١(
أن يؤكد الدعاة ويحثوا المسلمين على نصرة المظلومين، والسيما في هذه 

المرحلة التي تخلى الكثير من المسلمين عن هذا الواجب الشرعي فيرى 

لمين في فلسطين المسلمون من على شاشات التلفاز ويسمعوا عن قتل للمس
والعراق وأفغانستان، وفي كل مكان من قبل أعداء اهللا اليهود والنصارى وال 

  )٢)(.يتحركوا لرفع الظلم عنهم

للعبادة يقع  ّاهللا تعالى أراد أن يعرف داوود أنه في اليوم الذي يخلو فيهو(
 من) الخصمين(َّفمكن اهللا الرجلين  ، بين الناس مظالم تحتاج إلى عدل داوود

وشرح أحدهما قصته واظهر ما فيه  ، يوم العبادة الدخول عليه في يوم المحراب

َّوكيف أنه وهو الثري صاحب النعاج الكثيرة يطلب من أخيه من ظلم أخيه له ّ 
َّوتنبه أن الرعية . . .ففصل داوود بين المتخاصمين. . .الفقير أن يعطيه نعجته

  يحدث بينها مظالم كثيرة في يوم العبادة فال

ونصرة المظلوم أفضل  ُّإن الصلح بين الناس. . .يجد المظلوم من يدافع عنه
َّفظن داوود أنما فتناه وشغلناه بعبادة المحراب عن نصرة  ، من عبادة المحراب

  . .المظلوم

 M 8 7  ¦   ¥     ¤  £  ¢             ¡  �  ~}   |  {  z  y   x   w
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ال يظلم المسلم المسلم وال : باب - كتاب المظالم والغصب - صحيح البخاري )  ١

  ٢٤٤٢:  ، رقم الحديث ٣/١٢٨ ج- يسلمه

  .بدون بيانات  . ١/٣٢٦مد مطني ، جسورة القصص دراسة تحليلية ، الدكتور مح ) ٢
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  ½  ¼   »L ١)(٢٤: ص(  
عن وهذا يدفع الداعية أن يفصل بين المتخاصمين ليرفع الظلم عن المظلوم 

سمعت معاوية بن سويد، سمعت البراء بن عازب رضي : األشعث بن سليم، قال

: رأمرنا النبي صلى اهللا عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع فذك: " اهللا عنهما، قال

عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السالم، ونصر المظلوم، 
 فعلى الداعية أن يلتزم بقول الرسول )٣)..)(٢)("وإجابة الداعي، وإبرار المقسم 

 ويعمل على نصرة المظلوم من الظالم في قريته ، أو في مدينته ، أو في نجعه 

  .، أو في حيه 
لما : عن جابر، قال) ٤)(ع القدرة عليها من الكبائر ترك نصرة المظلوم مو(

أال تحدثوني : "رجعت إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهاجرة البحر، قال

بلى، يا رسول اهللا بينا نحن : قال فتية منهم" بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ 
جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، تحمل على رأسها قلة من ماء، 

فمرت بفتى منهم، فجعل إحدى يديه بين كتفيها، ثم دفعها فخرت على ركبتيها، 

سوف تعلم يا غدر إذا وضع : فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه، فقالت
اهللا الكرسي، وجمع األولين واآلخرين، وتكلمت األيدي واألرجل، بما كانوا 

يقول رسول اهللا صلى : يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا، قال

صدقت، صدقت كيف يقدس اهللا أمة ال يؤخذ لضعيفهم من : "اهللا عليه وسلم

                                 
من علماء األزهر الشريف : سلسلة حتى ال نخطئ فهم القرآن ، محمود محمد غريب ) ١

  . ، بدون بيانات ١/٥٤والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة ، ج

 ، ٣/١٢٩ ج-  باب نصر المظلوم - كتاب المظالم والغصب - صحيح البخاري  ) ٢

  ٢٤٤٥: رقم الحديث 

 مساوئ األخالق ومذمومها ، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  )٣

:  ، حققه وخرج نصوصه وعلق عليه١/٢٩٠ج) هـ٣٢٧: المتوفى(الخرائطي السامري 

: مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، الطبعة: مصطفى بن أبو النصر الشلبي ، الناشر

  . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األولى، 

:  ، تاريخ النشر٦/٢٣٩ للسنن والمسانيد ، صهيب عبد الجبار، جالجامع الصحيح ) ٤

٢٠١٤ - ٨ - ١٥  
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�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  )١)("شديدهم؟ 

نصرة المظلوم؛ ظاهرة خلقية ترجع إلى خلق حب العطاء من النفس، وإلى (و
، وشرح  التى يتحلى بها واألخوة اإليمانيةللداعية ما يقتضيه الدافع االجتماعي 

ًانصر أخاك ظالما : ((-صلى اهللا عليه وسلم-يه قول المصطفى هذه الظاهرة يكف
ًومعنى نصره ظالما أن نمنعه عن الظلم، ومن شأن نصرة المظلوم ) ٢()) ًأومظلوما

أن تعقد المودات وتوثق الصالت بين المسلمين، وأن تخدم قضية العدل بين 

لو أغضبت الناس، وتصرف عنهم عوامل التفرقة والخالف والعداوة والبغضاء و

  )٣)(.الظالمين
نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين (

المسلمين، أو حماية األقليات في بالد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، 

!  "  #  $  %  &  '  )  M 8 7  واإلمكان، وذلك عند القدرة

7  6  5  4      3  2  1  0  /  .  -  ,  +    *   )  8  

  @  ?   >  =  <  ;  :  9L ٧٥: النساء  M 8 7  k  j  i

  z  y  x  w  v  ut  s  r   q  p   o  n  m  lL األنفال :

٤)(.٧٢(  
ومن مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره، أو جلس ومسلم يضرب وهو (

                                 
 ، عام ٤/٤١٩المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ، صهيب عبد الجبار، ج ) ١

  .حسن]: قال األلباني[ .٢٠١٣: النشر

ماجستير ، مناهج :  ، المرحلةGHDT٥١٣٣: الحديث الموضوعي ، كود المادة ) ٢

  .جامعة المدينة العالمية:  ، الناشر١/٣٩٧مدينة العالمية ، ججامعة ال

   . ٣٩٧ ، صالحديث الموضوعي ) ٣

ُالفقه اإلسالمي وأدلته  ) ٤ َُُّ ُّ ْ َّالشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهم النَّظريات الفقهية (ِ َّ َّ َّّ َّ َّّ

َوهبة ب. د. ، أ) َّوتحقيق األحاديث النَّبوية وتخريجها ْ ّن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس َ
ِ
ْ َ ُّ

َّ كلية الشريعة ، ج- ّقسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق  :  ، الناشر٨/٦٤٠٧َّّ

ِّالرابعة المنقحة المعدلة بالنسبة لما سبقها :  دمشق ، الطبعة–َّ سورية -دار الفكر  َّ َّ َّ
  )وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة(
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ة والداعي . )١)(.يستطيع أن ينقذه فلم ينقذه فحرام عليه رائحة الجنة يوم القيامة

أنه كان بين الحسين بن علي بن (... : هو يغيث المظلوم وينصفه ، فلقد ورد 
أبي طالب رضي اهللا تعالى عنهما، وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في 

  .مال متعلق بالحسين

ثم : احلف باهللا لتنصفني من حقي، أو آلخذن سيفي: فقال الحسين للوليد
: لى اهللا عليه وسلم، ثم ألدعون لحلف الفضولألقومن في مسجد رسول اهللا ص

أي لحلف كحلف الفضول وهو نصرة المظلوم على ظالمه، ووافقه على ذلك 

جماعة منهم عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما ألنه كان إذ ذاك في المدينة، فلما 
  )٢)(بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي

منها أن الذين شاركوا فيه كان يسمى كل : قوالسمي حلف الفضول أل(و

- واحد منهم الفضل، وقيل ألنهم دخلوا في أمر فضل غير متعين عليهم، وقيل 
 من الفضيلة أي األمر الذي دخلوا فيه وتعاقدوا عليه وهو نصرة -وهو األقرب

  .المظلوم، أمر فاضل حسن من مكارم األخالق

 ببضاعة فاشتراها منه العاص بن َوسبب الحلف أن رجال من زبيد قدم مكة
وائل السهمي، ولكن لم يعطه الثمن ومطل به، فطلب الرجل من ينصره عليه فلم 

ًيجد أحدا في أول األمر، فرقى جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته وقال في 
  :ًذلك شعرا يصف مظلمته

    آل  ...ار واا م    

 أ و    ...وا ِا ل و   

 ا   ان ار... إُِا ب ا ا و  
  

                                 
 ، ٥/١٩ عمر عبد الكافي ، عمر عبد الكافى شحاتة ، ج-  سلسلة الدار اآلخرة  )١

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية ، : مصدر الكتاب

http://www.islamweb.net  

إنسان العيون في سيرة األمين المأمون ، علي بن إبراهيم بن أحمد = السيرة الحلبية  ) ٢

 ، ١/١٩٢ج) هـ١٠٤٤: المتوفى(نور الدين ابن برهان الدين الحلبي، أبو الفرج، 

  .هـ١٤٢٧ -الثانية :  الطبعة- بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر
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حتى !! ما لهذا مترك: فمشى في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال
اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد اهللا بن جدعان التيمي، وتعاقدوا على أن ال 

ِن أهلها أو غيرهم إال نصروه وقاموا معه حتى ينال حقه، ًيجدوا بمكة مظلوما م

 وقال بعد أن أكرمه - صلى اهللا عليه وسلم -وقد شهد هذا الحلف رسول اهللا 
ًلقد شهدت فى دار عبد اهللا بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به : اهللا بالرسالة

في وهذا الحلف ينا). ١(ِحمر النعم، ولو دعيت بمثله في اإلسالم ألجبت 
الحمية الجاهلية ويعد من مكارم األخالق، ومن مفاخر العرب وقيامهم بحقوق 

  )١)(.ِاإلنسان
تحالفت بعض بطون قريش على نصرة المظلوم، حتى يأخذ حقه أو يموتوا (و

دونه، وأن ترد الفضول على أهلها، وممن دخل فيه بنو عبد شمس بن عبد 
  )٢)(.مناف، وبنو نوفل بن عبد مناف، ثم خرجوا منه

ومن هنا أيها الداعية ينبغي أن تكون عضوا فعاال في مجتمعك تردع الظالم 
M 8 7  وتنصر المظلوم بلسانك وحكمتك وبالموعظة والقول الهين اللين ،

  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v

   ±  °   ̄ ®  ¬«  ª  ©  ¨L ١٢٥: النحل ،  M 8 7   +  *  )

  /.  -  ,  >  =  <  ;  :  9   87   6  5  4  3  2      1  0

  K  J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?L ١٥٩: آل عمران  
 M 8 7  Æ  Å  Ä  ÃL ٨٨: الحجر  M 8 7   S

  Y  X   W  V  U  TL ٢١٥: الشعراء   

                                 
ُصحيح األثر وجميل العبر من سيرة خير البشر  ) ١ َ َ َ ُ

ِ
محمد بن صامل . د) صلى اهللا عليه وسلم(َ

ُّالسلمي أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارك ، د َ َّالرحمن بن جميل قصاص األستاذ عبد . ُّ
. سعد بن موسى الموسى أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارك ، د. المشارك في قسم الدعوة ، د

مكتبة :  ، الناشر٨٨- ١/٨٧خالد بن محمد الغيث أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد ، ج

  .م٢٠١٠ -  هـ ١٤٣١األولى، :  الطبعة-  جدة –روائع المملكة 

 في صحيح السيرة النبوية ، دراسة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم الموسوعة ) ٢

ًواألحاديث الصحيحة والروايات التاريخية المعتمدة علميا مرتبة على أعوام عمر النبي 
 ، أبو إبراهيم، محمد إلياس عبد ١/١١٧ج) العهد المكي(صلى اهللا عليه وسلم 

  . هـ١٤٢٣األولى، :  الطبعة-  مكة –مطابع الصفا : الرحمن الفالوذة ، الناشر
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  لثالثا المبحث

   االجتماعي والتكافل الكروب تفریجل الداعیة دور
  والسنة الكتاب ضوء في

 

من األدوار العظيمة التى ينبغي أن يقوم بها الداعية في مجتمعه دوره في 
تفريج الكروب والتكافل االجتماعي ، وليكن هذا من أولويات مهامه الدعوية ، ال 

سيما وهناك فقراء ومساكين ومحتاجين للعطف والشفقة والرحمة من المجتمع ، 

  ً جميعا هو الداعية إلى اهللا تعالى والذي يوجه أفراد المجتمع إلى اإلحسان لهؤالء
التفاني في العمل، وإظهار الحب للناس وخاصة الناجح من صفات الداعية و

ًإخوانه المؤمنين وحب الخير لهم، نحن بحاجة إلى داعية يملك قلبا يتحرق على 
واقع اإلسالم والمسلمين، وعلى أوضاع األمة في مشارق األرض ومغاربها، يعطف 

!  "  #$  %  &  '  )  (       *  +,   M 8   قولهويحققعلى إخوانه، 

   ]  <;    :  9  8  7   6  54  3   2  1  0  /  .  -L 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن النعمان بن بشير، قالو،  ٢٩: الفتح
مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 

  . ) ١( ى له سائر الجسد بالسهر والحمىعضو تداع
هكذا يكون المؤمن الداعية، يعيش هموم الدعوة ويسلك الطرق، والوسائل 
ًالتي تقربه من الناس وتجعل حديثه مقبوال، ومن ذلك إظهار الحب للناس 
وإيصال الخير لهم، بما يقدمه من علم نافع، وتوجيهات صائبة تكون لهم معالم 

 سبحانه وتعالى، علما أن إظهار الحب من سنن المرسلين، في الطريق إلى اهللا
 وكان أسامة بن )٢(،"واهللا إني ألحبك: " لمعاذ-صلى اهللا عليه وسلم-فقد قال 

                                 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  -  كتاب البر والصلة واآلداب -صحيح مسلم  ) ١

محمد فؤاد عبد : المحقق )٢٥٨٦(:  ، رقم الحديث ٤/١٩٩٩ ج-  وتعاضدهم

  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ، الباقي

 بكر بن صالح بن المغيرة بن خزيمة بن حاقإس بن محمد بكر خزيمة ، أبو ابن صحيح)  ٢

 مصطفى محمد. د:  ، المحقق١/٣٩٦ ج)هـ٣١١: المتوفى (النيسابوري السلمي

  .صحيح إسناده: األعظمي قال .بيروت  – اإلسالمي المكتب: األعظمي ، الناشر
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رضي - صلى اهللا عليه وسلم، وعن أنس بن مالك -زيد يلقب بحب رسول اهللا 
هللا صلى ا- عند النبي -صلى اهللا عليه وسلم-مر رجل بالنبي :  قال-اهللا عنه

واهللا يا رسول اهللا إني ألحب هذا في :  رجل جالس، فقال الرجل-عليه وسلم
قم : ال، قال: أخبرته بذلك؟ قال: "صلى اهللا عليه سلم-اهللا، فقال رسول اهللا 

إني أحبك في اهللا أو : فأخبره تثبت المودة بينكما فقام إليه الرجل فأخبره فقال
، وما ينبغي )١("  الذي أحببتني فيهالرجل أحبك اهللا: "أحبك هللا، فقال: قال

إني أحبكم في اهللا، وأحب لكم -: أثناء حديثه معهم: للداعية أن يقول للمدعوين
الخير والسعادة، والسعادة تكمن في التعاون بين أفراد المجتمع، بين الحاكم 
والمحكوم بين الجار وجاره، وبين أفراد المجتمع المسلم بعضهم مع بعض وبين 

¿  M 8 7     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À ،  سرة، وغيرهمأفراد األ

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈL كان الشيخ محمد رشيد ،  ٢: المائدة
رضا يتألم لواقع المسلمين، وتظهر أحزانه على قسمات وجهه حين تحل بأحد 
المسلمين مصيبة أو قارعة، ويفرح إذا كان األمر على العكس من ذلك، حتى إن 

ًته عرفت عنه هذا الخلق، فإذا رأته حزينا كاسفا سألته ما لك يا ولديوالد أمات : ً
اليوم مسلم بالصين؟؟ وهذا هو الوالء الحقيقي للمسلمين وحب الخير لهم، ومن 
هذه العاطفة الجياشة التي ينبغي أن يحملها المسلم الداعية، أن يملك قلبا يتأثر 

يحزن النتشار الفسق والمعاصي بينهم ألخطاء المسلمين وانحرافه عن الدين، ف
حزنا ال يدفعه العتزالهم، إنما يدفعه للعمل المتواصل معهم فهو كالطبيب يحاول 
إنقاذهم، فإن لم يدرك ذلك كله فليقلل من هذا االنحراف بقدر ما 

  )٢(...)يستطيع

                                 
أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل ) ١

 عادل -شعيب األرنؤوط : المحقق ، ٢١/١٦٩ ج)هـ٢٤١: المتوفى(لشيباني ا

مؤسسة : الناشر ، د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف ، مرشد، وآخرون

  . م٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة ، الرسالة

دار طيبة الخضراء :  ، الناشر٦٣- ١/٦٢دليل الداعية ، ناجي بن دايل السلطان ، ج ) ٢

 لم يشر المؤلف إلى المصدر الذي نقل منه هذا الكالم عن الشيخ .األولى: ، الطبعة

رشيد رضا يرحمه اهللا تعالى ، وبحثت فلم أجد إال موقعا الكترونيا واحدا قد ذكر هذا 

  https://www.startimes.com: الكالم عنه ، وهو 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٢٦

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 فكان أجود فالداعية ينبغي أن يكون كريما صاحب جود كما كان نبينا 

  .الريح المرسلة ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل بالخير من 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، «: عن ابن عباس، قالو

وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من 

خير من الريح رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود بال
   ))١(» المرسلة

وإذا أردنا أن نتوسع بعض الشئ عن الجود ومدارسة القرآن ، قلنا عن 

 قد تمثل فى حب البذل والسخاء والعطاء ، --الجود الخاص برسول اهللا 
 كان ال يتسحر إال --وقد سبق عند الحديث عن أدب السحور أن الرسول 

  .مع ضيف كما تسحر مع زيد بن ثابت 

وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ، فكان : ( ل الشيخ الخضرى يقو
عليه الصالة والسالم ال يوازى فى هذه األخالق الكريمة وال يبارى ، وصفه بهذا 

  ) .٢. ()كل من عرفه 

  ) ٣()إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم(  : -وقالت خديجة فى صفته 
:  هالل رمضان قال رأى إذا --كان : ( ًوذكر صاحب الوصايا قائال 

  ) .٤) (هالل رشد وخير ، هالل رشد وخير ، آمنت بالذى خلقك(

                                 
 رسول اهللا صلى اهللا كيف كان بدء الوحي إلى - باب بدء الوحي - صحيح البخاري ) ١(

   ٦:  ، رقم الحديث ١/٨ ج-  عليه وسلم؟

محمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ  ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين) ٢

: الطبعة -   دمشق–دار الفيحاء : الناشر ، ٢٥٥ ص)هـ١٣٤٥: المتوفى(الخضري 

   . هـ١٤٢٥ - الثانية 

يف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا صلى اهللا ك -  باب بدء الوحي - صحيح البخاري ) ٣

  ٣:  ، رقم الحديث ١/٧ ج-  عليه وسلم؟

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  ، سنن أبي داود) ٤

محمد محيي الدين : المحقق ، ٤/٣٢٤ ج)هـ٢٧٥: المتوفى(ْستاني جاألزدي الس

ضعيف ] : حكم األلباني[  . بيروت–، صيدا المكتبة العصرية: الناشر ، عبد الحميد

  .اإلسناد



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٢٧

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 -  رضى اهللا عنهن أجمعين  -  الجود زوجاته --وقد علم النبى 

ً ال تخرج الصدقة إال إذا عطرتها أوال وكان -  رضى اهللا عنها  -فكانت عائشة 
-- عت عبد اهللا بن سم: عن أبي إسحاق، قالف يحث على التصدق والجود

سمعت رسول اهللا صلى : سمعت عدي بن حاتم رضي اهللا عنه، قال: معقل، قال

  )٢..)() .١ (»اتقوا النار ولو بشق تمرة«: اهللا عليه وسلم يقول
 كما تعلم من --وتعلم السلف الصالح مما وصل إليهم عن النبى 

يواسون الفقراء  فكان أصحابه األجالء -  رضوان اهللا عليهم أجمعين  -أصحابه 

  .من إفطارهم فى رمضان ، أو يؤثرونهم على أنفسهم ويطوون هم على الجوع 
 كان يصوم وال يفطر إال   مع -   رضى اهللا عنهما  -فقد روى أن ابن عمر 

وكان إذا .. المساكين فإذا لم يجد ، أو منعه أهله عنهم لم يتعش تلك الليلة 

ن الطعام وقام فأعطاه للسائل فربما جاءه سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه م
ًرجع فوجد أهله قد أكلوا ما بقى من الطعام فيصبح صائما وما أكل شيئا ،  ً

ًواشتهى بعضهم طعاما وكان صائما  فأحضره بين يديه ليأكله عند اإلفطار ، .. ً

عبده : من يقرض الملئ الوفى الغنى ؟ فقال على الفور : ًفسمع سائال يقول 
ثم قام وأخذ الصحفة وأعطى ما فيها للسائل ، وبات .. حسنات المعدم من ال

  )٣)(.ًطاويا 

ال ريب أن الكرم من صفات الداعية الناجح؛ ألن الكريم إذا أحسن إلى 
الناس جلب قلوبهم؛ وألن النفس في الغالب مجبولة على حب من أحسن إليها، 

هللا في شرحه لهذا وهذا واضح في هذا الحديث؛ ولهذا قال اإلمام النووي رحمه ا

لكنه صلى اهللا : " قال. الحديث عندما ذكر ماله صلى اهللا عليه وسلم من األموال
عليه وسلم كان ال يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، وللمصالح 

  ) .٥. . . " (العامة

فعلى الداعية أن يكون جوادا كريما محسنا، وبهذا إن شاء اهللا يجذب 

                                 
 اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة:   باب-كتاب الزكاة  -صحيح البخاري ) ١

  ١٤١٧: ، رقم الحديث  ١٠٩ / ٢، ج

  . ، طبعة دار االعتصام ٤٢ / ٤ ، الشيخ طه عبد اهللا العفيفي ، جوصايا الرسول )  ٢

  . ٤٥  -  ٤٢ / ٤  الشيخ طه عبد اهللا العفيفي ، ج،وصايا الرسول  ) ٣



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٢٨

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  ) .٦(، فيقبلون على دعوته قلوب المدعوين

وحتى يكون الداعية له أثره االجتماعي فينبغي أن يكثر من التصدق ، 
ويحث الناس على التصدق والعطف على الفقراء والمساكين والمحتاجين سواء 

ًكانوا أفرادا أو أسرا أو قرية أو نجع ، فالمسلمون الحق يشعر أحدهم بألم اآلخر 
ن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد  إنما مثل المسلمي، قال 

  )١(الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى 

ال ريب أن الكرم من صفات الداعية الناجح؛ ألن الكريم إذا أحسن إلى (و

الناس جلب قلوبهم؛ وألن النفس في الغالب مجبولة على حب من أحسن إليها، 
لحديث؛ ولهذا قال اإلمام النووي رحمه اهللا في شرحه لهذا وهذا واضح في هذا ا

لكنه صلى اهللا : " قال. الحديث عندما ذكر ماله صلى اهللا عليه وسلم من األموال

عليه وسلم كان ال يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، وللمصالح 
  ) .٢. . . " (العامة

 وبهذا إن شاء اهللا يجذب فعلى الداعية أن يكون جوادا كريما محسنا،

   .)٣)(قلوب المدعوين، فيقبلون على دعوته 
إن الكرم صفة حميدة ينبغي للدعاة أن يتصفوا بها، وفي هذا الحديث (

صورة واضحة تبين كرم عثمان رضي اهللا عنه وأرضاه، فقد أنفق نفقة عظيمة عجز 

غزوة ثالثمائة أنفق في هذه ال«عظماء الرجال عن اإلنفاق مثلها، فقد ثبت أنه 
بعير بأحالسها وأقتابها، وجاء بألف دينار فنثرها في حجر النبي صلى اهللا عليه 

ما ضر عثمان : " وسلم، فأخذ النبي صلى اهللا عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول

                                 
  .سبق تخريجه  ) ١

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) ٢

 -   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ، ١٢/٨٢ ج)هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

   ١٣٩٢الثانية، : الطبعة

إلمام البخاري ، سعيد بن علي بن وهب القحطاني ، فقه الدعوة في صحيح ا ) ٣

الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة :  ، الناشر١/١٤٤ج

  .هـ١٤٢١األولى، : واإلرشاد ، الطبعة



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٢٩

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

ومما يدل على كرمه أيضا ما أنفقه في ) ١(» قالها مرارا" ما عمل بعد هذا اليوم 

المهاجرين لما قدموا المدينة استنكروا الماء، « وذلك أن شراء بئر رومة وحفرها،
غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال  وكانت لرجل من بني

: فقال يا رسول اهللا" تبيعنيها بعين في الجنة؟ : " له النبي صلى اهللا عليه وسلم

 فاشتراها بخمسة ليس لي وال لعيالي غيرها، فبلغ ذلك عثمان رضي اهللا عنه
وثالثين ألف درهم، ثم أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال أتجعل لي فيها ما 

  )٢)(»قد جعلتها للمسلمين: ، قال"نعم : " جعلت له؟ قال

 إلى الخير ابتغاء مرضات اهللا يسارع(والداعية الكريم في مجتمعه هو الذي 
النبي صلى اهللا عليه وسلم تعالى؛ ولهذا سارع عثمان رضي اهللا عنه عندما سمع 

يدعو إلى اإلنفاق ويبين فضله، فأنفق على جيش العسرة فجهزه، وحفر بئر رومة، 

!  "  #  $  M 8 7  فينبغي للداعية أن يسارع إلى فعل الخيرات كما

  1  0        /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %

  <  ;  :  9  87  6   5  4  3  2L  آل

   .)٣)( ١٣٤ - ١٣٣: عمران
المسارعة إلى الخيرات من الصفات : أهمية المسارعة إلي الخيرات(و

الحميدة التي ينبغي لكل مسلم أن يتصف بها، وخاصة الداعية إلى اهللا عز وجل، 
وقد دل هذا الحديث على ذلك؛ ألن معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن 

 يعقوب حدثني..... ه، الجموح بادرا إلى السؤال عن أبي جهل؛ ليسرعا إلى قتل
 بن الرحمن عبد قال: قال جده، عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم حدثنا إبراهيم، بن

 فتيان يساري وعن يميني عن فإذا التفت إذ بدر يوم الصف لفي إني: " عوف
 يا: صاحبه من سرا أحدهما لي قال إذ بمكانهما، آمن لم فكأني السن، حديثا

 رأيته إن اهللا عاهدت: قال به؟ تصنع وما أخي، ابن يا: فقلت جهل، أبا أرني عم

                                 
،  باب في مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه -  كتاب المناقب-  الترمذيسنن  ) ١

 غريب من هذا الوجه، وحسنه األلباني في ، وقال حسن٣٧٠١، برقم ٦٢٦/ ٦ج

 / ٣، وأخرجه أيضا الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٢٠٩ / ٣، جصحيح الترمذي 

١٠٢.  

   .١٤٩- ١/١٤٨فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، ج ) ٢

   .١/١٤٨فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، ج ) ٣



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٠

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 أني سرني فما: قال مثله، صاحبه من سرا اآلخر لي فقال دونه، أموت أو أقتله أن
 ضرباه، حتى الصقرين مثل عليه فشدا إليه، لهما فأشرت مكانهما، رجلين بين

 لفتيانا أي) وهما (قتاله حتى بسيفهما) ضرباه حتى( ()١)(  "عفراء ابنا وهما
 وأبوهما أمهما اسم ًممدودا الفاء وسكون العين بفتح) عفراء ابنا (ّومعوذ معاذ

: في الصحيحين عن أنس، قال صلى اهللا عليه وسلم) (٢)(.رفاعة بن الحارث
؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى "من ينظر ما فعل أبو جهل"

: فهل فوق رجل قتله قومه، أو قال: الأنت أبا جهل فق: برك فأخذ بلحيته، فقال
فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه، : قال ابن مسعود ........قتلتموه 

: ولم أخزاني هل أعمد رجل قتلتموه؟ أي: أخزاك اهللا يا عدو اهللا، قال: فقلت
: النصر والظفر، قلت: إنه ليس بعار، أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ أي: أشرف، أي

لقد ارتقيت يا : وزعم رجال من بني مخزوم أنه قال البن مسعود: ه، قالهللا ورسول
وعند ابن عقبة وأبي األسود عن . رويعي الغنم مرتقى صعبا، ثم احترزت رأسه

عروة، أنه أي بعد هذه المكالمة وجده ال يتحرك منه عضو، فأتاه من ورائه فتناول 
وعند ابن .  رأسه بين يديهقائم سيف أبي جهل فاستله ورفع بيضته عن قفاه فوقع

فجئت برأسه إلى النبي صلى اهللا عليه : إسحاق والحاكم في حديث ابن مسعود
" اهللا الذي ال إله إال هو: "هذا رأس عدو اهللا أبي جهل، فقال: وسلم فقلت

  )٣)(.فحلفت له، ثم ألقيت رأسه بين يديه، فحمد اهللا
  

                                 
 ، رقم ٥/٧٨ ج-بدرا شهد من فضل  باب- المغازي  كتاب-صحيح البخاري  ) ١

 النجاة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهير محمد:  ، المحقق٣٩٨٨: الحديث 

 األولى،:  الطبعة)الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة(

   .١/٩٤٦فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، ج: هـ ، وانظر١٤٢٢

 الملك عبد بن بكر أبى بن محمد بن البخاري ، أحمد صحيح لشرح الساري إرشاد)  ٢

 ٦/٢٥٩ ج)هـ٩٢٣: المتوفى (الدين شهاب العباس، أبو المصري، القتيبي القسطالني

  .هـ  ١٣٢٣ السابعة،: مصر ، الطبعة األميرية، الكبرى المطبعة: ، الناشر

 عبد بن محمد اهللا عبد المحمدية ، أبو بالمنح اللدنية المواهب على الزرقاني شرح)  ٣

: المتوفى (المالكي الزرقاني محمد بن الدين شهاب بن أحمد بن يوسف بن الباقي

 األولى: العلمية ، الطبعة الكتب دار:  ، الناشر٢٩٧-٢/٢٩٦ ج)هـ١١٢٢

  .م ١٩٩٦-هـ١٤١٧



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣١

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

ان في حاجة أخيه كان المسلم أخو المسلم، ال يظلمه وال يسلمه، من ك«

اهللا في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه بها كربة من كرب يوم 
  )١ (»القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة

والمسلم (فالمسلم يجب أن يكون في حاجة أخيه ، والداعية من باب أولى 

 أعضاء الجسد داخل المجتمع اإلسالمي ما هو إال عضو عامل كأي عضو من
فإذا حصل لهذا مرض أو اختل عمله تأثر لذلك بقية الجسد، ويصور ذلك 

عن أبي موسى، عن النبي صلى . المصطفى صلى اهللا عليه وسلم في قوله الكريم

وشبك » إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«: اهللا عليه وسلم قال
 وتراحمهم وتعاطفهم مثل ترى المؤمنين في توادهم(وقوله ) . ٢(  "أصابعه

وقال ) ٣) (الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته، ويحوطه من : (أيضا
ولقد كان التحام المسلمين ونصرة كل منهم ألخيه مثاال فريدا في  ..... ورائه

حيث . والتناصر سواء على مستوى األمة أم األفرادتاريخ التالحم والتواصل 

  .حققوا المواالة والمعاداة على أوضح صورهما
 - بعد صفاء العقيدة ووضوحها -ولن ينتصر المسلمون إال إذا تحقق فيهم 

حب المسلم ألخيه كحبه لنفسه، وشعوره بآالم أخيه كشعوره بما يصيبه هو، 

  . ينصر من ينصره إن اهللا لقوي عزيزوحب نصرته كما يحب أن ينصره هو، واهللا
الدفاع بالنفس عن األخ المسلم وكسر : وتتحقق النصرة بعدة أمور منها

شوكة الظالمين وبذل المال له إلعزازه وتقوية جانبه، والذب عن عرضه وسمعته 

والدعاء للمسلم . والرد على أهل الباطل الذين يريدون خدش كرامة المسلمين
ر والتوثيق وتسديد الخطى وتتبع أخبار المسلمين في أنحاء بظاهر الغيب بالنص

  ) .٤.) (المعمورة والوقوف على أحوالهم ودعمهم بقدر االستطاعة

                                 
  .سبق تخريجه  ) ١

 - باب تشبيك األصابع في المسجد وغيره -  كتاب الصالة -صحيح البخاري  ) ٢

  ٤٨١:  ، رقم الحديث ١/١٠٣ج

  .سبق تخريجه  ) ٣

= الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف ، محمد بن سعيد بن سالم  ) ٤



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٢

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

وعلى الداعية أن يتفقد أحوال المدعوين المحتاجين في مجتمعه ويعمل 

ومن حقه ان ال (على تفريج كروبهم وقضاء حوائجهم ، فهذا من حق المحتاج ، 
د أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته فيحتاج الى مسألتك نقصر في تفق

وان ال تلجئه الى االعتذار بل تبسط عذره فان أشكل عليك وجهه عدت بالالئمة 

على نفسك في خفاء عذره وتتوب عنه إذا أذنب وتعوده إذا مرض وإذا أشار 
  )١..)(إليك بشيء فال تطالبه بالدليل وإيراد الحجة

: ن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالعن جابر ب : وقال 

اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من «
قال ) ٢( »كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم

 القاضي يحتمل أن هذا الهالك هو الهالك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم

سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هالك اآلخرة وهذا الثاني أظهر ويحتمل أنه أهلكهم 
في الدنيا واآلخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل 

هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد األمور والشح عام وقيل البخل في 

ح الحرص على ماليس عنده أفراد األمور والشح بالمال والمعروف وقيل الش
  )٣)(والبخل بما عنده قوله صلى اهللا عليه وسلم

بتشديد الراء ) ومن فرج(أي ساعيا في قضائها ) من كان في حاجة أخيه((

  )٤ ..)(أي من كرب الدنيا) عن مسلم كربة(ويخفف أي أزال وكشف 

                                                                             
فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، :  ، تقديم٢٦٩ – ١/٢٦٨القحطاني ، ج=

  .األولى:  المملكة العربية السعودية ، الطبعة- دار طيبة، الرياض : الناشر

المولى أبو ،  روح البيان ، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  )١

  . بيروت–دار الفكر :  ، الناشر٩/٧٨ج) هـ١١٢٧: المتوفى(الفداء 

 ، ٤/١٩٩٦ ج- باب تحريم الظلم -  كتاب البر والصلة واآلداب -صحيح مسلم  ) ٢

  )٢٥٧٨(: رقم الحديث 

لحجاج ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المنهاج شرح صحيح مسلم بن ا ) ٣

 بيروت –دار إحياء التراث العربي :  ، الناشر١٦/١٣٤ج) هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  .١٣٩٢الثانية، :  الطبعة-

= تهذيب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم ) ٤



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٣

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 مضرب المثل في تقديم الغوث - رضوان اهللا عليهم-ّوقد كان الصحابة(

ّومن أوضح األمثلة على ذلك ما حدث في عام الرمادة  .  هم في حاجة إليهلمن
ّ، عندما أصاب الناس جدب في المدينة وما حولها وكان ذلك في العام الثامن  ّ

اهللا «: ّ الذي قال- رضي اهللا عنه-ّعشر للهجرة في خالفة عمر بن الخطاب

أغيثوا أهل «. » اروكتب إلى أمراء األمص. ّأكبر، بلغ البالء مدته فانكشف
ّإنه :  وكان عمرو بن العاص واليا على مصر فأرسل يجيبه)١(» المدينة ومن حولها

  .سيصلهم غوث ال انقطاع له

ّ بجزء من واجبهم في هذا السبيل فكونوا هيئة - أخيرا-ولقد قام المسلمون ّ
  )٢)(.ّاإلغاثة اإلسالمية

ن والمعوزين، وإنما والتعاون المطلوب ال يقف عند حد إعانة المحتاجي(

َّيتجاوزه إلى آفاق واسعة ومجاالت مختلفة؛ ألن دائرته أعمال الخير، وهي واسعة 

�جدا، فالتعاون على تشييد مسجد، أو فتح مدرسة، أو إنشاء مستشفى، أو بناء 

قنطرة، أو طبع كتاب نافع يخدم اإلسالم، والتعاون على إزالة منكر أو فساد أو 

 ونحو ذلك كله من التعاون المطلوب؛ ألنه تعاون على البر، ٍّظلم أو صد عدوان،
ََوال شك أن شيوع التعاون بين أفراد المجتمع سيقضي على عوامل األثـرة والجفاء  َّ

ِّوالحقد والقطيعة والبغضاء، ويعمر القلوب بالحب والود والشفقة، مما يجعل 
د والرحمة ال على َّالحياة طيبة في هذا المجتمع الطيب؛ ألنها تقوم على الو

                                                                             
ير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، وإيضاح علله ومشكالته ، محمد أشرف بن أم=

:  ، الناشر١٣/١٦٢ج) هـ١٣٢٩: المتوفى(شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 

   هـ١٤١٥الثانية، :  الطبعة-  بيروت –دار الكتب العلمية 

محمد بن جرير بن يزيد  ، تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري= تاريخ الطبري  ) ١

صلة ( ، ٤/٩٩ ج)هـ٣١٠: المتوفى(ملي، أبو جعفر الطبري بن كثير بن غالب اآل

 –دار التراث : الناشر )هـ٣٦٩: تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى

  . هـ١٣٨٧ -الثانية : الطبعة -بيروت

 عدد من - صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  ) ٢

الح بن عبد اهللا بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي ، ص/ المختصين بإشراف الشيخ

  .الرابعة : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ، الطبعة :  ، الناشر ٢/٤١٩ج



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٤

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  )١)(.البغض والقسوة

ًوقضاء حوائج المدعوين من الدعاة يعتبر تكافال اجتماعيا رائعا  وقد دعت (ً
جميع الشرائع السماوية اإلنسان إلى التضامن مع أخيه وترسيخ مبدأ التكافل في 

ْالمجتمع اإلنساني، وجاءت بعد ذلك الشرائع الوضعية تسير على هذا المبدأ 
ّففرضت الضرائب على األفراد في سبيل المصلحة العامة، وفرضت ّالسامي 

كذلك العقوبات على الخارجين عن القوانين، وذلك من أجل تحقيق السالم 

االجتماعي، واعتبرت هذه الشرائع أن الفرد عليه واجبات نحو المجتمع كما له 

  )٢( )حقوقا عند المجتمع كذلك
يحس كل فرد في المجتمع بأن أن فالتكافل االجتماعي في مغزاه ومؤداه 

عليه واجبات لهذا المجتمع يجب عليه أداؤها ، وأنه إن قصر في أدائها فقد 

يؤدي ذلك إلى انهيار البناء المجتمعي عليه وعلى غيره، وأن للفرد حقوقا في 
هذا المجتمع يجب على القوامين عليه أن يعطوا كل ذي حق حقه من غير إهمال 

 )٣( )تساق ، ويقوم المجتمع على ميزان ثابتحتى يعمل الجميع في  ا

أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في : يقصد بالتكافل االجتماعيو
المحافظة على المصالح العامة والخاصة، ودفع المفاسد واألضرار المادية 

والمعنوية، بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له، وأن عليه 

صة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة، واجبات لآلخرين، وخا
          )٤( وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع األضرار عنهـم

والتكافل يتدرج ليشمل اإلنسانية جمعاء، حيث يبدأ اإلنسان المسلم 

بدائرته الذاتية ثم دائرته األسرية ثم محيطه االجتماعي ثم إلى تكافل المجتمعات 
 .المختلفة

ًقد أقام اإلسالم تكافال مزدوجا بين الفرد والجماعة، فأوجب على كل ل ً

                                 
: مؤسسة الرسالة ، الطبعة:  ، الناشر١/١١٠أصول الدعوة ، عبد الكريم زيدان ، ج ) ١

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١التاسعة 

 ٣٠: ص / ع السالم االجتماعي لعبد المجيد ناف)  ٢

 ٧ ص ،محمد أبو زهرة ، للشيخ التكافل االجتماعي في اإلسالم)  ٣

  ١٩٠٨-shamela.ws/browse.php/bookموقع المكتبة الشاملة ) ٤



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٥

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

منهما التزامات تجاه اآلخر، ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة، 

ًبحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكمال للمصلحة العامة، وتحقيق 
م مسئول ًالمصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسل

ًتضامنيا عن حفظ النظام العام، وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى 
M 8 7  fe  d   c  b  a  أو يعطل بعض مصالحه، المجتمع،

  o  n  m  l     k  j  i  h  g

   |  {  z  y  x  wv  u  t  sr   q  pL ٧١: التوبة .  

ًوجـوده فعـاال ومـؤثرا كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه االجتماعي بأن يكـون  ً
¿  M 8 7  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ،فــــي المجتمــــع الــــذي يعــــيش فيــــه 

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     ÇL َوقــــــال .  ٢: المائ������دة َ--
ًالمــؤمن للمــؤمن كالبـنـيــان يــشد بـعــضه بـعــضا« ُْ ُ َْ َ َُّ ُ ِ

َ ُْ ْ َْ ِ ِ ِْ ُْ ُ -وقــد بــين الرســول  ، )١( »ُِْ
- هم وتكافلهم بـصورة تمثيليـة رائعـة حيـث قـال حال أفراد المجتمع في تماسك

-- :» مثل  المؤمنين في توادهم وتـراحمهم وتعـاطفهم مثـل الجـسد إذا اشـتكى

   . )٢(»منه عضو تداعى له  سائر الجسد بالسهر والحمى

لقـــد وجـــه اإلســـالم عنايـــة : كفالـــة كبـــار الـــسن: مظـــاهر التكافـــل االجتمـــاعي
لكثيـر مـن الرعايـة مقابـل التـضحيات التـي خاصة لكبار السن واعتبرهم مـستحقين ل

 بـصفة عامـة قدموها من أجل إسعاد الجيل الذي ربوه ورعـوه، والعنايـة بكبـار الـسن

M 8 7  on  m    l  k  j  i  h  g  f والوالدين بصفة خاصة ، 

   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p

  ¢  ¡L منــا لــيس" : ي صــلى اهللا عليــه وســلم ويقــول النبــ ...٢٣: اإلس��راء 

  ) ٣( "المنكر عن وينهى بالمعروف، ويأمر الصغير ويرحم الكبير، يوقر لم من

                                 
  .سبق تخريجه )  ١

   . سبق تخريجه )٢

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد حنبل ، أبو بن أحمد اإلمام مسند)  ٣

 مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب:  ، المحقق٤/١٧٠ ج)هـ٢٤١: توفىالم (الشيباني

= الرسالة ،  مؤسسة: التركي ، الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد د: وآخرون ، إشراف



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٦

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

والرعاية لكبار السن ال تقف عنـد الجانـب المـادي بـل يـدخل فيهـا الجانـب 

  .النفسي والعاطفي

إن النصوص اإلسالمية زاخرة بالحض علـى كفالـة  :كفالة الفقراء والمساكين
راء والمــساكين، ومــشاركتهم آالمهــم وتنفــيس الكــرب عــنهم، وبــذل العــون لهــم الفقــ

ًماديا ومعنويا ً.  

إن اإلســــالم فـــــي مواجهـــــة المـــــشكالت االجتماعيــــة يفـــــرض الحـــــد األدنـــــى 

الستقامة الحياة وجريانها علـى الـصالح، ثـم يفـتح المجـال أمـام التطـوع واإلحـسان 

  .صاحبه من جزاء في الدنيا واآلخرةمع الترغيب فيه والحث عليه، وبيان ما ينتظر 

وكمــا هــو شــأن اإلســالم فــي مواجهــة مــشاكل الحيــاة واالجتمــاع فإننــا نجــده 

يسلك نفس السلوك فـي مـشكلة الفقـر، ففـي الوقـت الـذي يفـتح فيـه فـرص العمـل 

أمـــام الجميـــع ويزيـــل العقبــــات والعراقيـــل أمـــام الفقـــراء ليعملــــوا فإنـــه يفـــرض علــــى 
ًملــــة عــــن فقرائـــــه الــــذين ال يجــــدون عمــــال أو ال تتـــــسع المجتمــــع المــــسئولية الكا

% ٢.٥مواردهم للوفاء بحاجتهم، وذلك من خالل فريضة الزكـاة التـي تتمثـل فـي 

من ثروة المجتمع، تجنيها الدولة كل سنة لتردها على الفقراء والمساكين وغيـرهم، 
 M 8 7 p  ،مــن مــصارف الزكــاة الــذين حــددهم اهللا تعــالى فــي القــرآن الكــريم 

  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r  q

  ª  ©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |L ٦٠: التوبة   

ـــة حـــق الجـــار ـــة حقـــوق : رعاي ًمـــن مظـــاهر التكافـــل فـــي اإلســـالم أيـــضا رعاي
الجــوار، فقـــد أكـــد اإلســـالم علـــى البــر بالجـــار وصـــلته، وكـــف األذى عنـــه وإيـــصال 

ـــــــــر إليـــــــــه، M 8 7  k  j  i  h  g  f  p  o   n  ml  الخي

  {     z  y  x  w  v  u   t  s  r  q

  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |L ٣٦: النساء. 

واهللا ال يـؤمن، واهللا ال يـؤمن، «: عن أبي شريح، أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم قـال

                                                                             
صحيح لغيره، وهذا إسناد  :م ، وقال المحقق ٢٠٠١ -  هـ ١٤٢١ األولى،: الطبعة=

  .ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٧

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

 ،  )١(» الـذي ال يـأمن جـاره بوايقـه«: ومن يا رسول اهللا؟ قال: قيل» واهللا ال يؤمن

ســمعت أذنـاي، وأبــصرت عينــاي، حــين تكلــم النبــي : عـن أبــي شــريح العــدوي، قــال

  )٢(من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره، «: صلى اهللا عليه وسلم فقال

لقـــد حـــض اإلســـالم علـــى إكـــرام الـــضيف وعلـــى  :حقـــوق الـــضيف والغريـــب

ـــى صـــد ـــدل عل ـــا كريمـــا ي ـــضيف خلق ـــر إكـــرام ال ًإحـــسان ضـــيافته، واعتب ق اإليمـــان ً

» مـن كـان يـؤمن بــاهللا واليـوم اآلخـر فليكـرم ضــيفه«--وتأصـله فـي الـنفس، قــال 
وهـو الـذي انقطعـت بـه -) ابن السبيل(، كما  أكد على اإلحسان إلى الغريب )٣(

ً وجعـل لـه حقـا واجبـا فـي الزكـاة،-السبل ولـم يـستطع الوصـول إلـى بلـده ً 8 7  

 M   z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p

{  ª  ©     ̈ §  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  L 

  . ٦٠: التوبة

وهناك مؤسسات كبرى تعنـى بالتكافـل االجتمـاعي والداعيـة ينبغـي أن يكـون 

ًومـن المؤسـسات االجتماعيـة مـا كانـت وقفـا إلصـالح الطرقـات (له دور فعال فيهـا 
اســعة لتكــون والقنـاطر والجــسور، ومنهــا مـا كانــت للمقــابر يتبــرع الرجـل بــاألرض الو

  .مقبرة عامة

ومنهـــــا مـــــا كـــــان لـــــشراء أكفـــــان المـــــوتى الفقـــــراء وتجهيـــــزهم ودفـــــنهم، أمـــــا 

ــا مــن العجــب،  ــة إلقامــة التكافــل االجتمــاعي، فقــد كانــت عجب ًالمؤســسات الخيري
فهنــــاك مؤســــسات للقطــــاء واليتــــامى ولختــــانهم ورعــــايتهم، ومؤســــسات للمقعــــدين 

                                 
 ، رقم ٨/١٠ ج–  باب إثم من ال يأمن جاره بوايقه-الدب  كتاب ا-صحيح البخاري  )١

   ٦٠١٦: الحديث 

، من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره:  باب- كتاب االدب - صحيح البخاري ) ٢

  ٦٠١٩ : ، رقم الحديث ٨/١١ج

 من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره:  باب- كتاب االدب - صحيح البخاري ) ٣

 ٦٠١٩ : ، رقم الحديث ٨/١١، ج



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٨

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

رامــة لهــم كــل مــا يحتــاجون مــن ســكن والعميــان والعجــز، يعيــشون فيهــا موفــوري الك

  )١)(ً.وغذاء ولباس وتعليم أيضا

ًوأننــا بلغنــا فــي تحقيــق التكافــل االجتمــاعي حــدا لــم تبلغــه الحــضارة الغربيــة (
ــا  حتــى اليــوم حــين نجعــل الطــب والعــالج والغــذاء للمرضــى بالمجــان، بــل حــين كن

..  علـى العمـل ًنعطي الفقير الناقه من المال ما ينفـق علـى نفـسه حتـى يـصبح قـادرا

إن هــذه نزعــة إنــسانية بلغنــا فيهــا الــذروة يــوم كنــا نحمــل لــواء الحــضارة، فــأين نحــن 

  )٢)(.منها اليوم، وأين منها هؤالء الغربيون؟

ــــــل أروع األمثلــــــة فــــــي ممارســــــة التكافــــــل ( وقــــــد ضــــــرب المــــــسلمون األوائ

سـول االجتماعي واإليثار مع الحاجة والتضحية في سبيل الغير فقد كان أصحاب ر

اهللا صـلى اهللا عليــه وسـلم ترســل إلــيهم األمـوال الكثيــرة فيوزعونهـا علــى المحتــاجين 
وينسون أنفسهم وهم أحوج ما يكونون إليها وكانوا رحماء فيما بينهم يبتغون فـضال 

  )٣)(.من اهللا ورضوانا

يرتكــز التكافـــل االجتمـــاعي فـــي اإلســـالم، علـــى بنـــاء فكـــري متكامـــل، لـــه (و

ومن المنظومة األخالقية اإلسالمية، فلم يكن تقريـر هـذا الحـق أساسه من العقيدة، 
لإلنـــسان وليـــد تجـــارب بـــشرية فرضـــته فرضـــا، كمـــا هـــو الـــشأن فـــي نظـــم الـــضمان 

  .االجتماعي التي تسود العالم الحديث

فقــد نـــشأت فكـــرة الـــضمان االجتمـــاعي فــي نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، 

 ال يمكــن أن يتحقــق فــي حيــاة الــشعوب وروعــي فــي تقريرهــا أن الــسالم االجتمــاعي

                                 
: المتوفى(مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا ، مصطفى بن حسني السباعي  ) ١

دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، المكتب :  ، الناشر١/٢٠٢ج) هـ١٣٨٤

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األولى، : اإلسالمي ، الطبعة

  . ١/٢٤٣مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا ، ج ) ٢

الجامعة اإلسالمية، :  ، الناشر١/١١٧بيئات التربية اإلسالمية ، عباس محجوب ، ج ) ٣

 ربيع -  العدد السادس واألربعون - السنة الثانية عشر : المدينة المنورة ، الطبعة

  .  جمادى الثانية- جمادى األولى - اآلخر



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٣٩

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

إذا تـــرك الفـــرد يواجـــه محنـــه وشـــدائده وحاجتـــه، دون أن يـــشعر بـــأن المجتمـــع مـــن 

  .حوله على استعداد لمد يد المعونة إليه وقت ضعفه ومحنته

ولكن التكافل في اإلسالم، يمثـل فكـرة متقدمـة، تتجـاوز مجـرد التعـاون بـين 

  )١)(.الضعف والحاجةالناس، أو تقديم أوجه المساعدة وقت 

وإنمـــا يـــستمد التكافـــل االجتمـــاعي فـــي اإلســـالم مبنـــاه مـــن مبـــدأ مقـــرر فـــي (

  7 8 الـــــشريعة، وهـــــو مبـــــدأ الواليـــــة المتبادلـــــة بـــــين المـــــؤمنين فـــــي المجتمـــــع، 

 M     k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a

  y  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l

   |  {  zL ٢().٧١: التوبة(  

ظهـــر الزكـــاة التـــي هـــي أحـــد أركـــان اإلســـالم، وفريـــضته االجتماعيـــة، أول ت(و

صــور التكافــل االجتمــاعي فــي اإلســالم، وهــي فريــضة علــى كــل مــسلم، وهــي حــق 
مقدر بتقدير الشارع الحكيم في المال بشروط معينة، وهي تدل على معنـى أخـص 

  )٣)(.من الصدقة التي ال تتحدد بمال معين أو قدر بذاته

التكافل االجتماعي فـي اإلسـالم، مـا شـرعه اهللا مـن وجـوب نفقـة ومن صور (

األقارب الفقراء على القريب الغني، فنفقة الزوجة على الزوج، واألبناء علـى األب، 
ــد القــادر، ونفقــة األخ الفقيــر أو المحتــاج علــى  ونفقــة الوالــدين الفقيــرين علــى الول

                                 
لرحمن التركي ، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد ا ) ١

 المملكة -وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد :  ، الناشر١/٨١ج

  .هـ ١٤١٩األولى، :  الطبعة- العربية السعودية 

حقوق اإلنسان في اإلسالم ، عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي ،  ) ٢

   .١/٨٢ج

 بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي، حقوق اإلنسان في اإلسالم ، عبد اهللا ) ٣

   .١/٨٦ج

  



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٤٠

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

ن نفقـة األقـارب، حتــى أخيـه الـذي يرثـه، وقـد وسـع بعـض علمـاء المـسلمين فـي شـأ

  .تصل إلى ذوي األرحام

ومن صور التكافل االجتماعي، أحكام الديات فـي القتـل الخطـأ، فـإن الديـة 
ــاة بعــد فقــد  تجــب لورثــة القتيــل، وقــد يكونــون صــغارا، فتعيــنهم علــى مواجهــة الحي

  .مورثهم

  .ويتشارك أقرب العصبة إلى القاتل خطأ في دفع الدية إلى ورثة المقتول

ة هنا، تمثـل ضـمانا مـن المجتمـع لورثـة المقتـول، فـال يـضيع دم إنـسان والدي

  .هدرا في مجتمع مسلم

الجوانـــــب الماديـــــة  وال يقتـــــصر التكافـــــل االجتمـــــاعي فـــــي اإلســـــالم، علـــــى

  .فحسب، بل يمتد إلى ما يعد تعاونا شامال على البر

فمــن التوجيهــات فــي اإلســالم، أال يكــتم اإلنــسان علمــه النــافع عمــن يحتــاج 

لى التعليم، وال يبخل اإلنـسان بنـصحه علـى مـن يحتـاج للنـصح واإلرشـاد، فالـدين إ

  .النصيحة، كما ورد في الحديث الشريف

وال تكـــاد توجـــد حالـــة ضـــعف أو محنـــة، يتعـــرض لهـــا الفـــرد فـــي المجتمـــع 
اإلسـالمي، إال ويجـد توجيهــات فـي اإلســالم تـدعو القــادرين إلـى مــد يـد المــساعدة 

ــــيهم  ــــه، أو توجــــب عل ــــى مواســــاة وشــــفقة إلي ــــاال أو نفعــــا، أو حت ــــة، م هــــذه المعون

  )١)(.ورحمة

تنــشيط التكافــل االجتمــاعي بــين المــسلمين والتعــاون بيــنهم، (فعلــى الداعيــة 
فيراعي األثرياء حقوق الفقراء، ويبسطون أيديهم بالخيرات والمشاريع النافعة لـسد 

                                 
حقوق اإلنسان في اإلسالم ، عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي ،  ) ١

   .٩٠- ١/٨٩ج



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٤١

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

مــستغلة حــاجتهم حاجــات المــسلمين، حتــى ال تمتــد إلــيهم أيــدي النــصارى الملوثــة 

  )١().وفاقتهم

  .جانب مادي وآخر معنوي: وللتكافل جانبان

أمــا الجانــب المــادي فيتمثــل بالمعونــة الماليــة التــي تقــدم إلــى الفقــراء وذوي 
الحاجــة والغــارمين، كمــا تتمثــل بإغاثــة الملهــوف وتفــريج كربــة المكــروب، وإطعــام 

انــــة صــــاحب العيــــال الجـــائع، والعطــــف علــــى البــــائس، وإقالـــة ذوب العثــــرات، وإع

والمقــل، وقــد دعــا القــرآن الكــريم فــي آيــات كثيــرة العــدد إلــى بــذل المــال، وجعــل 
اإلنفــاق علــى الفقــراء والمــساكين فريــضة مقارنــة للــصالة، وركنــا مــن أركــان اإلســالم 

وحـــق للفقيـــر فـــي مـــال الغنـــي، وكمـــا حـــض علـــى بـــذل الزيـــادة عـــن الزكـــاة وســـماها 

ث علــى الــسخاء والجــود وإقــراء الــضيف الــصدقة، وهــو فــضال عــن هــذا وذاك حــ
وبــذل الفــضل لــذوي الحاجــة، وإكــرام القريــب والجــار ذر القربــى، والجــار البعيــد، 

  .وأن يعود من له فضل من الملبس والمأكل والمركب على من ال فضل عنده

ـــر أســـماء متعـــددة : وقـــد أطلـــق القـــرآن الكـــريم علـــى اإلنفـــاق فـــي وجـــوه الب

وجعل مـن أجمـل ثمـار "  اإلحسان، الحق، في سبيل اهللالزكاة، اإلنفاق، الصدقة،"
ــين الغنــي والفقيــر، وإشــاعة األمــن فــي المجتمــع،  اإلنفــاق توطيــد أواصــر المحبــة ب

فالغني آمن على ماله، والفقير ال يعدم قوته وقـوت عيالـه، ومـن ثمـار اإلنفـاق أيـضا 

سب لرفـع أن الفقير يتطلع إلى تحسين وضعه وحاله فيسعى جاهدا في مواطن الكـ
مستواه المالي وليصبح في مـصاف األغنيـاء ليـنعم علـى غيـره، ويـشعر بحـالوة اليـد 

  .العليا وبلذة البذل والسخاء

الجانــــب المعنــــوي مــــن التكافــــل االجتمــــاعي يتمثــــل فــــي تعــــاون المــــسلمين 

إلحقـــاق الحـــق وإقامـــة العـــدل واألمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، كمـــا يتمثـــل 
النــصح، والمـشاركة الوجدانيــة بــين فئـات المــسلمين وباختــصار باإلرشـاد والتوجيــه و

                                 
 ، ١/٢٠التحذير من وسائل التنصير، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، ج ) ١

  .األولى: الطبعة
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 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

فإنــه عبــارة عــن الــشعور بالمــسئولية الجماعيــة، وإن كــل فــرد يمكــن أن يتحمــل مــع 

  .اآلخرين تبعاتهم وأن يعينهم على أداء واجباتهم

7 8  ،وقد جعل اإلسالم هذا النوع من التكافل فريضة على كل مسلم 

 M  l   k  j  i   h  g  f  s  r  qp  o  n      m

  u  tL و، ١٠٤: آل عمران  M 8 7   d   c  b  a

  o  n  m  l     k  j  i  h  g  fe

   |  {  z  y  x  wv  u  t  sr   q  pL ٧١: التوبة ، 

وقد كان المسلمون يتكافلون فيما بينهم، فيعلم عالمهم جاهلهم، ويرشد ... 

يل الدربة والدراية، ويجل الصغير الشيخ كبيرهم صغيرهم، ويوجه ذو الخبرة قل
المسن، وينصح المحكوم الحاكم والجندي القائد، والمغمور المشهور، 

ويتقبلها الحاكم والقائد والرئيس بنفس طيبة راضية، ال يرى ..  الرئيسوالمرؤوس

في ذلك غضاضة أو إنقاصا من قدره بل يراه نصحا وتوجيها وإعانة على إقامة 
  .. للحقالعدل وإقرارا

وما زال المسلمون بهذا التكافل الذي يشعر بوحدة صفهم وجمع كلمتهم 

حتى دب الخالف فيما بينهم، وتبدلت المفاهيم في أذهان كثير منهم، وأقبلوا 
على الدنيا ومتاعها، وشغلوا عن واجبهم في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

(...)١(  

 األمور كلها خدم مجتمعه ، وكان دوره إذا قام الداعية بهذه: ومن هنا أقول 
فعاال ، وكل مجهوداته لخدمة اإلسالم والمسلمين ، وال مانع أن يشارك في 

  .الجمعيات الخيرية ، وجمعيات البر المعتمدة من قبل الوطن 

  
  
  
  

                                 
 ، ٣٤٣-١/٣٤٢مية ، الدكتورة نادية شريف العمري ، جأضواء على الثقافة االسال ) ١

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢التاسعة : مؤسسة الرسالة ، الطبعة: الناشر



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٤٣
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�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  

  اخلامتة
الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على نبينا محمد 

  : وبعد .     أجمعين وعلى آله وصحبه
  : البحث ، وقد خلصت إلى عدة نتائجفقد انتهيت بفضل اهللا تعالى من هذا

  

   :البحث نتائج

، حتى يكون للداعية دور اجتماعي ينبغي أن يقوم به دون تقصير  )١

  .ًفاعال في المجتمع الذي يدعو إلى اهللا تعالى فيه 

ء العدل بين تمثل في إرساقد في الجانب االجتماعي دور الداعية  )٢
الناس من خالل اإلصالح بين المتخاصمين ال سيما بين الزوجين ، 

  والعمل على خدمة المجتمع كما ورد في اإلسالم 

نصرة المظلوم  في -ً أيضا–قد تمثل دور الداعية االجتماعي  )٣
  .والفقراء والمستضعفين واليتامى والمساكين ، وكبار السن وغيرهم 

، لتفريج الكروب لتكافل االجتماعي قد تمثل في ادور الداعية  )٤

  .والحث إلعطاء المحتاج 
   : البحث توصیات

أوصى الباحثين باالنشغال بالجوانب االجتماعية التى تخدم  .١

 .المسلمين في المجتمع الذي يعيشون فيه 
أوصي بأن يكون في كل مسجد مكان مخصص لتوزيع المساعدات  .٢

 .على الفقراء والمساكين وسائر المحتاجين 

أوصى الجمعيات الخيرية وأهل البر أن ينفقوا على طالب المنح  .٣
الوافدين إلى بلدان العالم اإلسالمي والعربي ألنهم سيكونون لسان 

الصدق في بلدانهم عن بلداننا وديننا وتصرفات أهل الخير من 

  .المسلمين معهم 
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�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  فهرس املراجع
  . كتاب اهللا تعالى –القرآن الكريم 

 الدار -دار النجاح ، فريد األنصاري، . ، دي العلوم الشرعية أبجديات البحث ف )١

  . البيضاء

: المتوفى(أساس البالغة ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا  )٢

 –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر ، محمد باسل عيون السود: ، تحقيق) هـ٥٣٨

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩األولى، :  الطبعة- لبنان 

التاسعة : مؤسسة الرسالة ، الطبعة: أصول الدعوة ، عبد الكريم زيدان ، الناشر )٣

  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١

مؤسسة الرسالة ، : أضواء على الثقافة االسالمية ، الدكتورة نادية شريف العمري ، الناشر )٤

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢التاسعة : الطبعة

 مطبعة :الناشر ، )هـ١٤٠٥ :ىالمتوف( الحمالوي العرباوي عمر -باإلسالم االعتصام )٥

  .م ١٩٨٢ -  هـ ١٤٠٢ األولى، :الطبعة -  اللغتين

بحوث ندوة أثر القرآن الكريم في تحقيق الوسطية ودفع الغلو ، مجموعة من العلماء ،  )٦

 المملكة العربية السعودية - وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر

  .هـ١٤٢٥الثانية، :  الطبعة-

الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة : بيئات التربية اإلسالمية ، عباس محجوب ، الناشر )٧

 جمادى األولى - ربيع اآلخر- العدد السادس واألربعون - السنة الثانية عشر : ، الطبعة

  .  جمادى الثانية-

يزيد محمد بن جرير بن  ، تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري= تاريخ الطبري  )٨

صلة تاريخ الطبري ( )هـ٣١٠: المتوفى(بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري 

: الطبعة -  بيروت–دار التراث : الناشر )هـ٣٦٩: لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى

  . هـ١٣٨٧ - الثانية 

  .األولى: التحذير من وسائل التنصير، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ، الطبعة )٩

 م مكتبة دار التراث ١٩٨٧ هـ ١٤٠٨/ ٨ ط،البهي الخولى / تذكرة الدعاة  )١٠
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  .بالقاهرة 

 القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو )كثير ابن( العظيم القرآن تفسير )١١

 ، الدين شمس حسين محمد :المحقق ، )هـ٧٧٤ :المتوفى( الدمشقي ثم البصري

 األولى :الطبعة - بيروت – بيضون علي محمد منشورات العلمية، الكتب دار :الناشر

 .هـ ١٤١٩ -

دار نهضة مصر : التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، محمد سيد طنطاوي ، الناشر )١٢

  .األولى:  الطبعة-  القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور  ، تهذيب اللغة )١٣

 -   بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ، محمد عوض مرعب: المحقق )هـ٣٧٠

  .م٢٠٠١األولى، : الطبعة

 اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد ، القرآن تأويل في البيان جامع )١٤

 مؤسسة :الناشر ،شاكر محمد أحمد :المحقق ، )هـ٣١٠ :المتوفى( الطبري جعفر أبو

   م ٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠ األولى، :الطبعة ، الرسالة

 - ٨ - ١٥: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد ، صهيب عبد الجبار، تاريخ النشر )١٥

٢٠١٤  

ْسورة بن عيسى بن الترمذي ، محمد سنن -  الكبير الجامع )١٦  بن موسى بن َ

معروف ،  عواد بشار:  المحقق)هـ٢٧٩: المتوفى (عيسى أبو الترمذي، الضحاك،

  م ١٩٩٨: النشر  سنة-بيروت  – اإلسالمي الغرب دار: الناشر

 ، )هـ٣٢١: المتوفى(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  ، جمهرة اللغة )١٧

األولى، : الطبعة -  بيروت–دار العلم للماليين : الناشر، رمزي منير بعلبكي: المحقق

  .م١٩٨٧

ماجستير ، مناهج :  ، المرحلةGHDT٥١٣٣: الحديث الموضوعي ، كود المادة )١٨

  .جامعة المدينة العالمية: مدينة العالمية ، الناشرجامعة ال

حقوق اإلنسان في اإلسالم ، عبد اهللا بن عبد المحسن بن عبد الرحمن التركي ،  )١٩

 المملكة العربية السعودية - وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر
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  .هـ ١٤١٩األولى، :  الطبعة-

 )هـ٩١١ :المتوفى( السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن نالرحم عبد ، المنثور الدر )٢٠

 .بيروت – الفكر دار :الناشر ،

 ، إسماعيل إبراهيم الخالق عبد .د وميادينها أصولها اهللا سبيل إلى الدعوة )٢١

  . مصر ، األمانة مطبعة م١٩٨٧ هـ ١/١٤٠٧ط

  .األولى: بعةدار طيبة الخضراء ، الط: دليل الداعية ، ناجي بن دايل السلطان ، الناشر )٢٢

المولى أبو ، روح البيان ، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  )٢٣

  . بيروت–دار الفكر : ، الناشر) هـ١١٢٧: المتوفى(الفداء 

: مصدر الكتاب  عمر عبد الكافي ، عمر عبد الكافى شحاتة ،- سلسلة الدار اآلخرة  )٢٤

مية ، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسال

http://www.islamweb.net  

من علماء األزهر : سلسلة حتى ال نخطئ فهم القرآن ، محمود محمد غريب )٢٥

  .الشريف والموجه الديني لشباب جامعة القاهرة ، بدون بيانات 

أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  ، سنن أبي داود )٢٦

ْعمرو األزدي السجستاني 
ِ محمد محيي الدين عبد : المحقق )هـ٢٧٥: المتوفى(َّ

    . بيروت–المكتبة العصرية، صيدا : الناشر ، الحميد

  .بدون بيانات  سورة القصص دراسة تحليلية ، الدكتور محمد مطني ، )٢٧

إنسان العيون في سيرة األمين المأمون ، علي بن إبراهيم بن أحمد = السيرة الحلبية  )٢٨

دار : الناشر) هـ١٠٤٤: المتوفى(بن برهان الدين الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ا

  .هـ١٤٢٧ -الثانية :  الطبعة-  بيروت –الكتب العلمية 

 )هـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ، شرح رياض الصالحين )٢٩

  . هـ١٤٢٦: الطبعة ، دار الوطن للنشر، الرياض: الناشر

 الحسن علي بن خلف بن عبد ابن بطال أبو ، شرح صحيح البخارى البن بطال )٣٠

مكتبة : دار النشر ، أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق ، )هـ٤٤٩: المتوفى(الملك 

   م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الطبعة -  السعودية، الرياض-الرشد 
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ُصحيح األثر وجميل العبر من سيرة خير البشر  )٣١ َ َ َ ُ
ِ
محمد بن . د) صلى اهللا عليه وسلم(َ

ُّصامل السلمي َ َّعبد الرحمن بن جميل قصاص .  أستاذ التاريخ اإلسالمي المشارك ، دُّ

سعد بن موسى الموسى أستاذ التاريخ اإلسالمي . األستاذ المشارك في قسم الدعوة ، د

مكتبة : خالد بن محمد الغيث أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد ، الناشر. المشارك ، د

  . م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١، األولى:  الطبعة- جدة –روائع المملكة 

: الجعفي ، المحقق البخاري عبداهللا أبو إسماعيل بن محمدصحيح البخاري  )٣٢

 بإضافة السلطانية عن مصورة (النجاة طوق دار: الناصر، الناشر ناصر بن زهير محمد

  هـ١٤٢٢ األولى،:  الطبعة)الباقي عبد فؤاد محمد ترقيم ترقيم

 –دار إحياء التراث العربي : الناشر ، اقيمحمد فؤاد عبد الب: المحقق -صحيح مسلم  )٣٣

  .بيروت

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، -صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان  )٣٤

: الناشر)  هـ١٤٢٠: المتوفى(بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني 

 - هـ ١٤٢٢، األولى:  الطبعة- السعودية -دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض 

  . م ٢٠٠٢

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم  ، الطرق الحكمية )٣٥

بدون طبعة وبدون : الطبعة ، مكتبة دار البيان: الناشر ، )هـ٧٥١: المتوفى(الجوزية 

 .تاريخ

أبو عمر، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن  ، العقد الفريد )٣٦

دار الكتب : الناشر )هـ٣٢٨: المتوفى(المعروف بابن عبد ربه األندلسي حدير بن سالم 

 ، اآلداب الشرعية والمنح المرعية و .  هـ١٤٠٤األولى، : الطبعة -   بيروت–العلمية 

محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 

  .عالم الكتب: شرالنا ، )هـ٧٦٣: المتوفى(الصالحي الحنبلي 

تهذيب سنن أبي داود : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم )٣٧

وإيضاح علله ومشكالته ، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، 

دار الكتب : ، الناشر) هـ١٣٢٩: المتوفى(شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٤٨

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

   هـ١٤١٥ الثانية، : الطبعة-  بيروت –العلمية 

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن  ، فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣٨

 :تحقيق )هـ٧٩٥: المتوفى(َالحسن، السالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 -مكتبة الغرباء األثرية : الناشر .... ، وآخرين محمود بن شعبان بن عبد المقصود

األولى، : الطبعة -   القاهرة–مكتب تحقيق دار الحرمين : قالحقو .المدينة النبوية

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧

: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني اليمني ، فتح القدير )٣٩

األولى : الطبعة ،  دمشق، بيروت- دار ابن كثير، دار الكلم الطيب : الناشر ،)هـ١٢٥٠

 . هـ١٤١٤ -

الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن أبو هالل  ، الفروق اللغوية )٤٠

 ، محمد إبراهيم سليم: حققه وعلق عليه ، )هـ٣٩٥نحو : المتوفى(مهران العسكري 

 . مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة : الناشر

ُالفقه اإلسالمي وأدلته  )٤١ َُُّ ُّ ْ َّالشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية و(ِ َّ َّ َّأهم النَّظريات الفقهية َّّ َّ ّ
ّوهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس . د. ، أ) َّوتحقيق األحاديث النَّبوية وتخريجها

ِ
ْ َ َُّ ْ َ

َّ كلية الشريعة ، الناشر- ّقسم الفقه اإلسالمي وأصوله بجامعة دمشق   -دار الفكر : َّّ

َّالرابعة المنقحة المعدلة با:  دمشق ، الطبعة–َّسورية  َّ وهي الطبعة الثانية (ِّلنسبة لما سبقها َّ

  )عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة

: فقه الدعوة في صحيح اإلمام البخاري ، سعيد بن علي بن وهب القحطاني ، الناشر )٤٢

األولى، : الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الطبعة

  .هـ١٤٢١

: المتوفى(لدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى مجد ا ، القاموس المحيط )٤٣

محمد نعيم : بإشراف ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق )هـ٨١٧

 -   لبنان–مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر ، ُالعرقسوسي

  . م٢٠٠٥ -  هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

: المتوفى(حمد بن علي الزين الشريف الجرجاني علي بن م ، كتاب التعريفات )٤٤



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٤٩

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

دار : الناشر، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر: المحقق )هـ٨١٦

 .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣األولى : الطبعة - لبنان- الكتب العلمية بيروت 

أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي  ، كتاب العين )٤٥

 ، د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: المحقق ، )هـ١٧٠: المتوفى(البصري 

 .دار ومكتبة الهالل: الناشر

 الفضل، أبو على، بن مكرم بن العرب ، محمد لسانلسان العرب البن منظور،  )٤٦

 دار:  الناشر)هـ٧١١: المتوفى (اإلفريقى الرويفعى األنصاري منظور ابن الدين جمال

  هـ ١٤١٤ الثةالث:  الطبعة-بيروت  – صادر

تفسير القشيري ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك = لطائف اإلشارات  )٤٧

الهيئة المصرية العامة : إبراهيم البسيوني ، الناشر: المحقق) هـ٤٦٥: المتوفى(القشيري 

  .الثالثة:  الطبعة- مصر–للكتاب 

شعيب أبو عبد الرحمن أحمد بن ، السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن  )٤٨

 ، عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق ، )هـ٣٠٣: المتوفى(بن علي الخراساني، النسائي 

 . م١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، : الطبعة -  حلب–مكتب المطبوعات اإلسالمية : الناشر

دار عالم الكتب : المجتمع واألسرة في اإلسالم ، محمد طاهر الجوابي ، الناشر )٤٩

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الثالثة : للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة

: ت[أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  ، المحكم والمحيط األعظم )٥٠

 -   بيروت–دار الكتب العلمية : الناشر ، عبد الحميد هنداوي: المحقق ]هـ٤٥٨

   ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١األولى، : الطبعة

 القادر الحنفي زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد ، مختار الصحاح )٥١

 -المكتبة العصرية : الناشر ، يوسف الشيخ محمد: المحقق )هـ٦٦٦: المتوفى(الرازي 

 ، وطبعة  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة -  صيدا–الدار النموذجية، بيروت 

  . م ١٩٩٥ -مكتبة لبنان 

شؤون وزارة ال: ، الناشر) هـ١٤١٥: المتوفى(مذكرة التوحيد ، عبد الرزاق عفيفي  )٥٢

األولى، :  الطبعة- المملكة العربية السعودية - اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٥٠

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

  هـ١٤٢٠

مساوئ األخالق ومذمومها ، أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر  )٥٣

مصطفى بن : حققه وخرج نصوصه وعلق عليه) هـ٣٢٧: المتوفى(الخرائطي السامري 

 هـ ١٤١٣األولى، : مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، الطبعة: رأبو النصر الشلبي ، الناش

  . م١٩٩٣ -

 بن محمد بن اهللا عبد بن محمد الحاكم اهللا عبد أبو - الصحيحين على المستدرك )٥٤

 :المتوفى( البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه

 - بيروت – العلمية الكتب دار :ناشرال - عطا القادر عبد مصطفى :تحقيق )هـ٤٠٥

  .م١٩٩٠ – ١٤١١ األولى، :الطبعة

أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد  ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل )٥٥

 ،  عادل مرشد، وآخرون-شعيب األرنؤوط : المحقق )هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

األولى، : الطبعة ، مؤسسة الرسالة: رالناش ، د عبد اهللا بن عبد المحسن التركي: إشراف

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١

: المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة ، صهيب عبد الجبار، عام النشر )٥٦

٢٠١٣.   

 / ٢ اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر ط،جممع اللغة العربية ، معجم ألفاظ القرآن الكرمي  )٥٧

١٩٧٠   

مبساعدة ) هـ١٤٢٤: املتوىف(د خمتار عبد احلميد عمر معجم اللغة العربية املعاصرة ، د أمح )٥٨

  . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : الطبعة ، عامل الكتب: فريق عمل ، الناشر

: المتوفى(مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا ، مصطفى بن حسني السباعي  )٥٩

: ةدار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، المكتب اإلسالمي ، الطبع: الناشر) هـ١٣٨٤

  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠األولى، 

ْمناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني  )٦٠ ) هـ١٣٦٧: المتوفى(ُّ

  .الطبعة الثالثة: الطبعة ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ، الناشر

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٦١

الثانية، : الطبعة -  بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر ، )هـ٦٧٦: المتوفى(



       

 
 
 
 

 

 
 

٤٥١

 كندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسملجلة من العدد السادس والثالثني الثامن  املجلد 

�الداعية��جتما������ضوء�الكتاب�والسنة   ردو

١٣٩٢   

الموسوعة في صحيح السيرة النبوية ، دراسة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم  )٦٢

ًواألحاديث الصحيحة والروايات التاريخية المعتمدة علميا مرتبة على أعوام عمر النبي 

أبو إبراهيم، محمد إلياس عبد الرحمن الفالوذة ، ) د المكيالعه(صلى اهللا عليه وسلم 

  . هـ١٤٢٣األولى، :  الطبعة-  مكة –مطابع الصفا : الناشر

 عدد من - صلى اهللا عليه وسلم -نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم  )٦٣

 صالح بن عبد اهللا بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي ،  ،المختصين بإشراف الشيخ

  .الرابعة : دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة ، الطبعة : اشر الن

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن ، النهاية في غريب الحديث واألثر )٦٤

 ، )هـ٦٠٦: المتوفى(محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 

طاهر أحمد الزاوى : تحقيق ، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بيروت، -المكتبة العلمية : الناشر

  . محمود محمد الطناحي-

محمد بن عفيفي الباجوري، المعروف بالشيخ  ، نور اليقين في سيرة سيد المرسلين )٦٥

 -الثانية : الطبعة -   دمشق–دار الفيحاء : الناشر )هـ١٣٤٥: المتوفى(الخضري 

   . هـ١٤٢٥

  .عتصام ، طبعة دار اال، الشيخ طه عبد اهللا العفيفي وصايا الرسول  )٦٦

الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم عقيدة السلف ، محمد بن سعيد بن سالم  )٦٧

 -دار طيبة، الرياض : فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الناشر: القحطاني ، تقديم

  .األولى: المملكة العربية السعودية ، الطبعة

  
  

  


