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أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم باألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أال يتجاوز البحث ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن تعيد
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البيانات احمللّيّة والعاملية -
نشره ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:

صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث باللغة العربيّة ،و باللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع باللغة العربية.
رومنة املصادر العربية باحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر باسم رئيس التحرير.

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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دالالت أساليب الدعوة من خالل الكليات اخلمس
يف حتقيق األمن االجتماعي
The Daˊwah Methods Meanings
through the five universal thruths in Achiving Social
Secuirity

إعداد:
د .سليم بن سامل بن عابد اللقماني
األتساذ املاشذك بقسم الدكاتسذت اإلتسالمية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسذنية
جبذمعة ييةة بذملدنةة املةوك
الربند اإللكرتوينssal71@hotmail. com :

دالالت أساليب الدعوة من خالل الكليات الخمس في تحقيق األمن االجتماعي ،د .سليم بن سالم بن عابد اللقماني

املستخلص
احلمدهلل وكفى والصال والسالم على عةذده الذنن اصطفى وبعد

فإن الدعو إىل اهلل تعذىل أشرف األعمذل ،لقوله -عز وجل﴿ :-ﭼﭽﭾﭿ

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ [فصلت ،]٣٣ :فاةذولت الدكاتسة احلدنث
عن دالالت أتسذليب الدعو من خالل الكليذت اخلمس يف حتقيق األمن االجامذعي.
حيث إن األمن االجامذعي ضروك دنةيىة اجامذعية فذلسعي لاحقيق األمن
االجامذعي مهمة عظيمة حتاذج إىل تكثيف اجلهود يف حتقيقهذ وكعذناهذ واحلفذظ على
الكليذت اخلمس (الدنن ،العقل ،الةفس ،العرض ،املذل) هو من أهم أتسةذب احلفذظ على
األ من االجامذعي وقد كاشفت الدكاتسة أتسذليب الدعو من خالل الكاذب والسةة يف احلفذظ
على الكليذت اخلمس لاحقيق األمن االجامذعي وذلك من خالل:
 أتسلوب الرتغيب والرتهيب. أتسلوب احلكمة. أتسلوب املوعظة. أتسلوب اجملذدلة بذليت هي أحسن.كمذ أظهرت أمهية الدعو إىل اهلل تسةحذنة وتعذىل يف حتقيق األمن وضروك اهامذم
الدعذ بأتسذليب الدعو للوصول إىل أهداف تسذمية يف حتقيق األمن االجامذعي الذي هو
قوام اجملامعذت وتسعذدهتذ.
الكلمات االفتتاحية :دالالت – أتسذليب  -الكليذت اخلمس – األمن – االجامذعي.
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Abstract

Praise be to Allah ،peace and blessings be upon His chosen servants. To
proceed with:
The Daˊwah to Allah is the noblest deed ،Allah - the Almighty –said in
what can be translated as:
“And who is better in speech than one who invites to Allah and does
righteousness and says ،“Indeed ،I am of the Muslims. ” Surat Fussilat (41:
33).
The study dealt with the discussion of the Daˊwah methods through the
five universal truths in achieving social security.
Where in social security is a religious social necessity ،the pursuit of
social security is a great task that needs to intensify efforts in achieving and
caring for it and the preservation of the five universal truths (the religion ،the
mind ،the soul ،the honour ،the wealth). It is the most important reasons for
maintaining social security. The study revealed methods of Daˊwah through the
Quran and Sunnah in preserving the five universal truths to achieve social
security ،through:
- The method of encouragement and warning.
- The method of wisdom.
- The method of Sermon style.
- The method of arguing in the best way.
It also showed the importance of calling to Allah the Almighty in
achieving security and the necessity of the advocates’ concern with the Daˊwah
methods to reach high goals in achieving social security ،which is the strength
of societies and happiness.
Keywords:
Meanings – Methods - The five universal truths – Security - Social.
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مقدمة
احلمد هلل احلي القيوم ،الذي جعل كل شيء إىل زوال ،ونةقى وجه كبك ي اجلالل
واإلكرام ،خلق فأبدع ،وأتسةغ على خلقه نعمه ظذهر وبذيةة ،وصلى اهلل على تسيدنذ حممد،
الرمحة املهدا  ،والةعمة العظمى ،والةوك والضيذء ،وعلى آله وصحةه ،ومن اهادى هبدنه اىل
نوم الدنن.
وبعد:
فالشك أن دالالت أتسذليب الدعو يف حتقيق األمن االجامذعي ،أمر نالحظه كل
مسلم ،وألن اإلتسالم جذء لاحقيق مصذحل الةذس يف العذجل واآلجل ،فكذن من مقذصده أن
حيفظ للخلق دنةهم ،وأنفسهم ،وعقوهلم ،وأمواهلم ،وأعراضهم ،وقد حذفظت الدعو
اإلتسالمية على هذه املقذصد مجيعهذ فهي الضروكات اخلمس ،وقد اختذت الدعو عد
أتسذليب من أجل احلفذظ على هذه الضروكات ،وحبفظهذ مجيعذ ناحقق األمن االجامذعي.
لذا اخرتت أن نكون عةوان هذا الةحث هو« :دالالت أساليب الدعوة من خالل
الكليات الخمس في تحقيق األمن االجتماعي» ومن اهلل تعذىل العون والسداد.
وهذا الةحث تسأحتدث عةه -بإ ن اهلل تعذىل -من خالل خطة تاشامل على:
مقدمة ،ومتهيد ،ومخسة مةذحث ،وخذمتة.
 المقدمة :وفيها نبذة مختصرة عن موضوع البحث .كما تشتمل على النقاط اآلتية:
أسباب اختيار موضوع البحث.
 أتسذليب الدعو هلذ دالالهت ذ املاعدد يف حيذ املسلم لو اتساخدمت االتساخدام األمثلو لك مثل األمن يف اجملامع.
 مل أك من الةذحثني من كاب يف هذا املوضوع فأكدت أن أدون كغةيت يف كاذبة هذاالةحث.
 حيب للمجامع الذي ناشأت فيه ،ومن حيب له أكدت أن نسود فيه األمن يف مجيعجوانب احليذ فأكدت أن أبرز دالالت أتسذليب الدعو يف األمن االجامذعي.
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أهمية البحث.
 مفيد للةذحثني -بإ ن اهلل تعذىل -ليساخدموا فن الدعو يف بث األمن االجامذعيوغريه من جوانب حيذ املسلم.
 إلبراز الكليذت أو الضروكات اخلمس إ ا عرضت بأتسذليب دعونة ماقةة ودالالهتذ يفاألمن االجامذعي.
 ألبني الدالالت الواضحة يف اجملامع إ ا يةقت الضروكات اخلمس كمذ وكدت يفاإلتسالم حرصذ على كضذ اهلل ،واقاداء بسةة كتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم يف لك.
أهداف البحث.
 -1بيذن دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ الدنن لاحقيق األمن االجامذعي.
 -2توضيح دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ الةفس لاحقيق األمن االجامذعي.
 -٣إبراز دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ العقل لاحقيق األمن االجامذعي.
 -4شرح دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ املذل لاحقيق األمن االجامذعي.
 -5تفصيل دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ العرض لاحقيق األمن االجامذعي.
حدود البحث:
هذا الةحث تسيةني دالالت أتسذليب الدعو من خالل الكليذت اخلمس يف األمن
االجامذعي.
الدراسات السابقة:
أحبذث عن مقذصد الاشرنعة حتدثت عن الكليذت اخلمس نظر فقهية أمذ حبثي فياحدث
عن دالالت أتسذليب الدعو من خالل الكليذت اخلمس يف حتقيق األمن االجامذعي .ومل أجد
حبثذ حيمل نفس عةوان حبثي.
تساؤالت البحث:
هةذ تسؤال جيمع هذه الاسذؤالت وهو :مذ دالالت أتسذليب الدعو من خالل
الكليذت اخلمس يف األمن االجامذعي.
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 -1مذ دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ الدنن لاحقيق األمن االجامذعي.
 -2هل أتسذليب الدعو تؤدي إىل حفظ الةفس لاحقيق األمن االجامذعي.
 -٣كيف نوظف دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ العقل لاحقيق األمن االجامذعي.
 -4مذ شرح دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ املذل لاحقيق األمن االجامذعي.
 -5مذ تفصيل دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ العرض لاحقيق األمن االجامذعي.
منهج البحث:
تسأتساخدم املةهج الاحليلي ،واملةهج االتساةةذيي.
المنهج التحليلي :وهو مةهج نقوم على دكاتسة اإلشكذالت العلمية املخالفة:
تفكيكذ أو تركيةذ أو تقوميذ ،فإن كذن اإلشكذل تركيةة مةغلقة ،قذم املةهج الاحليلي بافكيكهذ
وإكجذع العةذصر إىل أصوهلذ .أمذ إ ا كذن اإلشكذل عةذصر ماشااة؛ فإن املةهج نقوم بدكاتسة
يةيعاهذ ووظذئفهذ لريكب مةهذ نظرنة مذ ،أو أصوال مذ ،أو قواعد معيةة(.)1
املةهج االتساةةذيي :وهو املةهج الذي نركز فيه الةذحث على اتساةذط األحكذم أو
األفكذك من الةصوص ،ألن الةصوص مل تةص عليهذ نصذ ظذهرا(.)2
خطة البحث:
 التمهيد :شرح مفردات عنوان البحث .وذلك من خالل النقاط التالية:
 معىن دالالت لغة واصطالحذ. معىن أتسذليب لغة واصطالحذ. مفهوم الدعو لغة واصطالحذ. مفهوم األمن لغة واصطالحذ. تعرنف الدنن لغة واصطالحذ. تعرنف الةفس لغة واصطالحذ.( )1حممد كواس قلعة" ،يرق الةحث يف الدكاتسذت اإلتسالمية"( .ط ،2الكونت :داك الةفذئس)2014 ،
ص .18
( )2قلعة" ،يرق الةحث يف الدكاتسذت اإلتسالمية" ص .18
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 تعرنف العقل لغة واصطالحذ. تعرنف املذل لغة واصطالحذ. تعرنف العرض لغة واصطالحذ. المبحث األول :دالالت أساليب الدعوة في حفظ الدين لتحقيق األمن االجتماعي.
 المبحث الثاني :دالالت أساليب الدعوة في حفظ النفس لتحقيق األمن االجتماعي.
 المبحث الثالث :دالالت أساليب الدعوة في حفظ العقل لتحقيق األمن االجتماعي.
 المبحث الرابع :دالالت أساليب الدعوة في حفظ المال لتحقيق األمن االجتماعي.
 المبحث الخامس :دالالت أساليب الدعوة في حفظ العرض لتحقيق األمن
االجتماعي.
 الخاتمة :وتشمل:
 ناذئج الةحث. توصيذت الةحث. فهرس المراجع والمصادر.
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متهيد :شرح مفردات عنوان البحث واملفردات األخرى الواردة يف البحث

أوال :شرح مفردات عنوان البحث:
ً

مفهوم دالالت لغة واصطالحاً:
أوالً :مفهوم دالالت لغة:
َّال َو َّ
اب يف
(د َّل) الد ُ
َّيء بأ ََم َذكٍ تَاَ َعلَّ ُم َهذَ ،و ْاآل َخ ُر ْ
َ
الال ُم أ ْ
اضطَر ٌ
َص َالن :أ َ
َح ُد ُمهَذ إبَذنَةُ الاش ْ
َّيء.
الاش ْ
َّ
ني الدََّاللَة
َّيءَ .وُه َو بَ ن ُ
فَ ْذأل ََّو ُل قَ ْوُهلُ ْمَ :دلَْل ُ
ت فَُالنذ َعلَى الطرنقَ .والدَّل ُ
يلْ :األ ََم َذكُ يف الاش ْ
َوالدَناللَة[ ،)1( .دلل] الدليل :مذ نسادل به .والدليل :الدال .وقد دله على الطرنق ندله داللة
وداللة ودلولة ،والفاح أعلى .وأناشد أبو عةيد :إين امرؤ بذلطرق و دالالت * والدليلى:
()2
الدليل.
((دالَلة) ،مصدك َّ
دل نَ ُد ُّل دالَلَة .قذل اجلوهري( :قد دلَّهُ على الطرنق نَ ُدلُّه َدالَلة
()٣
أعلَى [ص َّحة]
ودلُولة :قذل :وال َفْا ُح ْ
ودالَلة ُ
(وفالن ندل على أقرانه كذلةذزي ندل على صيده .وهو ندل بفالن أي نثق به .وأدل
الرجل على أقرانه :أخذهم من فوق ،وأدل الةذزي على صيده كذلك .ودله على الاشيء ندله
()4
دال وداللة فذندل :تسدده إليه ،ودللاه فذندل
([د ل ل] أدل عليه ،وتدلل :انةسط .وقذل ابن دكند :أدل عليه :وثق مبحةاه فأفرط
عليه ،ويف املثل(( :أدل فأمل)) . . . . . .ودله على الاشيء ندله دال ،وداللة ،فذندل:

( )1أمحد بن فذكس " .مقذنيس اللغة" .احملقق :عةد السالم حممد هذكون( ،داك الفكر1٣99 ،ه -
1979م).2 :259 .
( )2إمسذعيل بن محذ د اجلوهري" ،الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية" ،حتقيق :أمحد عةد الغفوك عطذك،
(الطةعة :الرابعة ،بريوت :داك العلم للمالنني 1407 ،ه  1987 -م).4 :1698 .
( )٣مجذل الدنن املعروف ب «ابن املربد»" ،الدك الةقي يف شرح ألفذظ اخلرقي" ،احملقق :كضوان خماذك بن
غربية( ،الطةعة :األوىل ،جد  -اململكة العربية السعودنة :داك اجملامع 1411 ،ه 1991 -م)،
.2 :186
( )4حممد بن مكرم" ،لسذن العرب"( ،الطةعة :الثذلثة ،بريوت :داك صذدك 1414 ،ه) .248 :11 ،
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تسدده إليه ،وقذل( :مذ لك نذ فالن ال تةدل.)1() . . .
ومن هذا ناةني للةذحث معىن دلل يف اللغة من خالل الكلمذت الاذلية :األمذك
والداللة على الطرنق وإبذنة الاشيء ،ومذ نسادل به ،والوثوق بفالن ومبحةاه ،والاسدند
واالنةسذط.
ثانيًا :مفهوم دالالت اصطالحاً.

الداللة في االصطالح تحمل المعنى اللغوي.
ومةهذ (كون الاشيء حبذلة نلزم من العلم به العلم باشيء آخر .وهذا هو أصح
الاعرنفذت اليت قيلت؛ ألنه ندل على أن هةذ تالزمذ بني الدال واملدلول ،حبيث إ ا فهم
الدال فهم املدلول .فذلاشيء األول هو :الدال ،والاشيء الثذين هو املدلول ،تسواء كذن هذا
اللزوم عقليذ أو عرفيذ دائمذ أو غريه ،وتسواء كذن كليذ أو جزئيذ )(.)2
(واألصوليون نطلقون القول بداللة الاشيء من األحكذم املسافذد مةه ،فيقولون :داللة
األمر أي :مذ ندل عليه األمر من أحكذم ،وداللة الةهي ،أي :مذ نسافذد مةه من أحكذم
وهكذا.
قذل ابن حجر" :الداللة :املراد هبذ يف عرف الاشرع اإلكشذد إىل أن حكم الاشيء
اخلذص الذي مل نرد فيه نص خذص داخل حتت حكم دليل آخر بطرنق العموم" )( ،)٣وهي
( )1علي بن إمسذعيل بن تسيده املرتسي" ،احملكم واحمليط األعظم" ،احملقق :عةد احلميد هةداوي( ،الطةعة:
األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية 1421 ،ه  2000 -م).9 :270 ،
ُصول الف ْقه الْ ُم َق َذكن"( ،حتر ٌنر ملسذئله
ب يف ع ْلم أ ُ
( )2عةد الكرمي بن علي بن حممد الةملة" ،الْ ُم َه َّذ ُ
ودكاتساهذ دكاتسة نظرنَّة تطةيقيَّة)( ،الطةعة األوىل ،الرنذض :مكاةة الرشد 1420 ،ه 1999 -م)،
.1055 :٣
( )٣حممد صالح حممد اإلتريب" ،الرتو الةةونة «تأصيال وتطةيقذ»" ، ،أصل الكاذب :أيروحة مذجيساري
 كلية داك العلوم جبذمعة القذهر  -قسم الاشرنعة اإلتسالمية ،نوقاشت يف أواخر عذم  ،2009تقدمي:جمموعة من العلمذء( ،الطةعة :األوىل ،قطر :وزاك األوقذف والاشؤون اإلتسالمية 14٣٣ ،ه -
 2012م).259 :1 ،
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()1

(كون اللفظ حبيث إ ا أيلق دل)
فاعرنفهذ اصطالحذ نوحي بكل املعذين املسافذد من الاعرنف اللغوي.
واصطالحا:
مفهوم أساليب لغة
ً
األساليب :لغة( :واحدهذ أتسلوب وهو :السطر من الةخيل وكل يرنق مماد،
واألتسلوب( :الطرنق والوجه واملذهب)( )2واألتسلوب( :الطرنق والفن :نقذل :هو على أتسلوب
من أتسذليب القوم :أي على يرنق من يرقهم)(.)٣
ونقذل( :أخذنذ يف أتسذليب من القول :فةون ماةوعة)(.)4
صطالحا :وأتسذليب الدعو  :هي (العلم الذي ناصل بكيفية مةذشر
األسلوب ا
ً
()6
()5
الاةليغ ،وإزالة العوائق عةه  .و(هو يذبع الكالم أو فةه الذي انفرد به املاكلم) و كر آخر
أن أتسذليب الدعو هي ( :الكيفيذت اليت نام هبذ أداء الدعو وتةليغهذ من األموك املعةونة
الفةية ،وأنواع املسذلك الاأثرينة هي يف الغذلب غري حسية( .)7وأتسذليب الدعو – أنضذ-
هي :القوالب واألشكذل والكيفيذت اليت تعرض فيهذ الدعو (.)8
( )1حممد بن قذتسم األنصذكي" ،اهلدانة الكذفية الاشذفية لةيذن حقذئق اإلمذم ابن عرفة الوافية (شرح حدود
ابن عرفة للرصذع)"( ،الطةعة :األوىل ،املكاةة العلمية1٣50 ،ه .445 :1 ،
( )2ابن مةظوك" ،لسذن العرب".225 ،
( )٣أمحد بن حممد بن علي الفيومي" ،املصةذح املةري يف غرنب الاشرح الكةري"( ،بريوت :املكاةة العلمية)،
.284 :1
( )4إبراهيم مصطفى  /أمحد الزنذت  /حذمد عةد القذدك  /حممد الةجذك" ،املعجم الوتسيط" ،جممع اللغة
العربية بذلقذهر ( ،داك الدعو ).441 :1 ،
( )5د .تسعيد بن على بن وهف القحطذين" ،احلكمة يف الدعو إىل اهلل تعذىل"( ،الطةعة :األوىل ،اململكة
العربية السعودنة :وزاك الاشؤون اإلتسالمية واألوقذف والدعو واإلكشذد142٣ ،ه ).125 :1 ،
( ) 6حممد عةد العظيم الزكقذين" ،مةذهل العرفذن يف علوم القرآن"( ،ط ،د ،بريوت :داك الفكر ،بدون
تذكنخ يةع).٣0٣ :2 ،
( ) 7د .عةد اهلل احلوشذين" ،مةهج شيخ اإلتسالم ابن تيمية يف الدعو "( ،ط  ،1الرنذض :داك إشةيليذ
للةاشر والاوزنع 1417 ،ه) .542 :2 ،
( )8أ ،د :محد العمذك" ،الدعو فئة املاخصصني يف العلوم الاشرعية"( .،ط  ،1الرنذض :داك كةوز إشةيليذ
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مفهوم الدعوة:
الدعوة :لغة :الدعو مصدك للفعل الثالثي دعذ ندعو دعو و الدعو املر الواحد
من الدعذء ،والدعذء :الرغةة إىل اهلل تعذىل.
ودعذ الرجل دعوا ودعذء :نذداه ،واالتسم :الدعو نقذل :دعوت فالنذ أي صحت به
واتسادعياه.
والداعي املؤ ن نقذل :دعذ املؤ ن الةذس إىل الصال فهو داعي اهلل واجلمع دعذ .
والدعذ  ،السةذبة ،وهلم الدعو على غريهم ،أي نةدأ هبم يف الدعذء ،وتداعوا عليه
جتمعوا ،ودعذه :تسذقه(.)1
ناضح ممذ تسةق أن للدعو يف اللغة معذينَ ماعدد كلهذ تدوك حول الطلب ،والسؤال،
والةداء ،والاجمع ،والدعذء ،واالتسامذلة.
تعريف الدعوة اصطالحا:
الدعو تطلق على اإلتسالم أو الرتسذلة ،وعلى عملية ناشر اإلتسالم وتةليغه وبيذنه
للةذس ،وتسيذق إنرادهذ هو الذي حيدد املعىن املراد(.)2
اصطالحا ،ومن التعاريف التي وقف عليها
وقد تعددت تعريفات العلماء للدعوة
ً
الباحث ما يلي:
( ) 1الدعو إىل اإلميذن بذهلل تعذيل ومبذ جذءت به كتسله باصدنقهم فيمذ أخربوا به
ويذعاهم فيمذ أمروا(.)٣
=

للةاشر والاوزنع 1425 ،ه ).150 -149 ،
( )1ابن مةظوك "لسذن العرب"  ،285/14الفريوز آبذدي" ،القذموس احمليط".٣28-٣27/4 ،
( )2محد العمذك ،أتسذليب الدعو اإلتسالمية املعذصر  ،ص ( .)21-20كتسذلة دكاوكاه . .إشراف فضيلة
الدكاوك .تسعود بن حممد الةاشر.
( )٣شيخ اإلتسالم أمحد بن تيمية ،جمموع الفاذوى ،مجع وترتيب عةدالرمحن بن حممد بن قذتسم ومبسذعد
ابةه حممد ،جممع امللك فهد لطةذعة املصحف الاشرنف يف املدنةة املةوك 1425ه 2004 -م
(.)157/15
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( )2تةليغ الةذس مجيعذ دعو اإلتسالم و هداناهم إليهذ قوال وعمال يف كل زمذن ومكذن
بأتسذليب ووتسذئل خذصة تاةذتسب مع املدعونن على خمالف أصةذفهم وعصوكهم(.)1
( ) ٣عملية شذملة لاطةيق شرع اهلل يف حيذ الةذس على املساونذت كذفة ويف مجيع
اجملذالت وفق املةذهج واألتسذليب املاشروعة(.)2
( ) 4احلث على فعل اخلري واجاةذب الاشر واألمر بذملعروف والةهي عن املةكر والاحةيب
للفضيلة والاةفري عن الر نلة واتةذع احلق ونةذ الةذيل(.)٣
أمذ الاعرنف الراجح يف نظر الةذحث "( :العلم الذي به تعرف كافة المحاوالت الفنية
()4
المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس اإلسالم بما حوى :من عقيدة ،وشريعة ،وأخالق)
وممذ تسةق ناضح أن هذه الاعرنفذت ماقذكبة يف املعىن وأهنذ تدوك يف معةذهذ حول ناشر
اإلتسالم وتةليغه للةذس.
ثالثًا :شرح مفردات أخرى سترد في البحث.
هذه املفردات هي :الكليذت اخلمس اليت تامثل فيمذ نلي:
مفهوم الدين الدين لغة :ماشاق من الفعل الثالثي دان وهو تذك ناعدى بةفسه ،وتذك
بذلالم ،وتذك بذلةذء ،وخيالف املعىن بذخاالف مذناعدى به .فإ ا تعدى بةفسه نكون «دانه» مبعىن
ملكه ،وتسذتسه ،وقهره وحذتسةه ،وجذزاه .وإ ا تعدى بذلالم نكون «دان له» مبعىن خضع له،
وأيذعه .وإ ا تعدى بذلةذء نكون «دان به» مبعىن اختذه دنةذ ومذهةذ واعاذده ،وختلق به ،واعاقده(.)5
صطالحا :قذلوا بأن الدنن هو املاشامل على االعرتاف بواجةذتةذ كأوامر إهلية.
الدين ا
ً
وقيل :الدنن هو الاجربة الصوفية اليت جيذوز اإلنسذن فيهذ ماةذقضذت احليذ (.)6
( )1حسن ،حممد أمني" ،خصذئص الدعو اإلتسالمية" (الطةعة األوىل األكدن :مكاب املةذك140٣ ،ه).17 ،
( )2عيد ،مفيد خذلد عيد أمحد" ،العالقة بني الفقه والدعو " (مكاةة داك الةيذن  ،داك ابن حزم).٣1 ،
( )٣اخلطيب ،حممد منر" ،مرشد الدعذ "( ،بريوت :داك املعرفة.24 ،)1981 ،
( )4د .أمحد غلوش" ،الدعو اإلتسالمية :أصوهلذ ووتسذئلهذ"( ،بريوت :داك الكاذب اللةةذين1987 ،م).10 ،
( )5ابن مةظوك" ،لسذن العرب".1467/2 ،
( )6د .حممد عةد اهلل دكاز ،الدنن ،ص ( )٣6-٣٣وحممد كمذل جعفر( ،اإلنسذن واألدنذن) ،ص.18-16
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وقيل :هو اعاقذد قداتسة ات ،وجمموعة السلوكيذت اليت تدل على اخلضوع لالك
الذات ال وحةذ ،كغةة وكهةة(.)1
مفهوم النفس:
النفس لغة :مجع الةفس :أن ُفس ونفوس مبعىن الروح ،نقذل :خرجت نَ ْفس فالن؛ أي:
()2
ت نَ ْفسه؛ أي :خرجت كوحه(.)٣
فذض ْ
كوحه ومةه قوهلمَ :
وقيل الةفس مبعىن «حقيقة الاشيء ومجلاه ،نقذل :قال فال ٌن نَ ْفسه؛ أي :اته ومجلاه،
وأهلك نَ ْفسه؛ أي :أَوقَع اإلهال بذاته كلنهذ»(.)4
تعريف النفس في االصطالح:
الةخذكي اللطيف ،احلذمل لقو
قذل صذحب كاذب الاعرنفذت« :الةَّ ْفس هي اجلوهر
ُّ
جوهر ماشرق للةدن ،فعةد
احليذ واحلس واحلركة اإلكادنة ،ومسذهذ احلكيم :الروح احليوانية ،فهو ٌ
املوت نةقطع ضوؤه عن ظذهر الةدن وبذيةه ،وأمذ يف وقت الةوم ،فيةقطع عن ظذهر الةدن
دون بذيةه»(.)5
والةذحث نرى أن الةفس :هي الروح املخلوقة يف جسد اإلنسذن واملخلوقذت إ ا أمر
وكم.
اهلل بفةذئهذ فين اجلسد َّ
واالعاداء عليهذ وعدم احملذفظة عليهذ جرم كةري ،وشر مساطري ،كمذ تسأبني بإ ن اهلل
تعذىل.

( )1تسعود بن عةد العزنز اخللف" ،دكاتسذت يف األدنذن اليهودنة والةصرانية"( ،ط الرابعة،
1425ه 2004/م).10 ،
( )2ابن مةظوك" ،لسذن العرب.2٣٣/6 ،
( )٣إمسذعيل بن محذد اجلوهري" ،الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية" .1099/٣
( )4ابن مةظوك" ،لسذن العرب".2٣٣/6 ،
( )5علي بن حممد بن علي اجلرجذين" ،الاعرنفذت"( ،ط األوىل ،بريوت – لةةذن :داك الكاب العلمية،
140٣ه 198٣ -م).247 ،
- 505 -

دالالت أساليب الدعوة من خالل الكليات الخمس في تحقيق األمن االجتماعي ،د .سليم بن سالم بن عابد اللقماني

مفهوم العقل:
تعريف العقل لغة:
بذلةظر إىل املعذين اللغونة جند أن مذد «عقل» وكدت بعد ٍ
معذن ومةهذ:
المعنى األول :احلةس ،قذل ابن فذكس «(عقل) العني والقذف والالم أصل واحد
مةقذس مطرد ،ندل عظمه على ح ٍ
ةسة يف الاشيء أو مذ نقذكب احلةسة .ومن لك العقل،
ُ
ُ ُ
()1
وهو احلذبس عن ميم القول والفعل» .
المعنى الثاني :العقل نقيض اجلهل« ،قذل اخلليل :العقل :نقيض اجلهل ،نقذل عقل
نعقل عقال ،إ ا عرف مذ كذن جيهله قةل ،أو انزجر عمذ كذن نفعله .ومجعه عقول .وكجل
عذقل وقوم عقالء .وعذقلون .وكجل عقول ،إ ا كذن حسن الفهم وافر العقل»(.)2
المعنى الثالث :احلجر والةهي« ،العقل احلجر والةُهى ضد احلمق واجلمع عقول»(.)٣

صطالحا(:)4
العقل ا
ً
نطلق شيخ اإلتسالم ابن تيمية – كمحه اهلل  -مفهوم العقل على أكبعة معذن :الغرنز
و العلوم الضروكنة و الةظرنة والعمل مبقاضى العلم:
فأما األول :الغرنز  ،نقول شيخ اإلتسالم« :الغرنز اليت نعقل هبذ اإلنسذن ،وهذه ممذ
تاةوع يف وجودهذ » . . .والسلف واألئمة مافقون على إثةذت هذه و نقول أنضذ «هو غرنز
يف الةفس وقو فيهذ مبةزلة قو الةصر اليت يف العني».
الثاني :العلوم الضروكنة أو الةدهيذت العقلية و هي اليت نافق عليهذ مجيع العقالء
كذلعلم بأن الكل أكرب من اجلزء إىل غريهذ من الةدنهيذت وهي علوم ال حتاذج إىل دليل

( )1ابن فذكس " ،مقذنيس اللغة".69 :4 ،
( )2املرجع السذبق.
( )٣ابن مةظوك" ،لسذن العرب" .458 :11
( )4ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم" .دكء الاعذكض بني العقل والةقل" ،حتقيق :الدكاوك حممد كشذد تسذمل،
) الطةعة :الثذنية ،اململكة العربية السعودنة :جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود اإلتسالمية1411 ،ه -
1991م(.89/1 ،
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إلقراكهذ وغري مكاسةة ولو لزم كوهنذ حتاذج لربهذن ألفضى لك إىل الاسلسل وهو حمذل و
تسيأيت بيذن لك يف موضعه.
نقول ابن تيمية يف تعرنفه للمعىن الثذين للعقل« :علوم ضروكنة نفرق هبذ بني اجملةون
الذي كفع القلم عةه ،وبني العذقل الذي جرى عليه العقل ،فهو مةذط الاكليف».
الثالث :العلوم الةظرنة ،وهي اليت حتصل بذلةظر واالتسادالل هي اليت «تدعو اإلنسذن
إىل فعل مذ نةفعه وتر مذ نضره».

الرابع :األعمذل اليت تكون مبوجب العلم .ومن هذا قول اهلل تعذىل ﴿ :ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾ [امللك ]10 :نقول ابن تيمية« :العمل بذلعلم ندخل يف
مسمى العقل أنضذ  ،بل هو من أخص مذ ندخل يف العقل املمدوح».
وكالم العالمة ابن تيمية هةذ واقعي ،ومل نوجد مذ نعذكضه أو نةذقضه.
مفهوم المال:
المال لغة :هو كل مذ نقاىن وميلك من كل شيء تسواء كذن عيةذ أو مةفعة(.)1
صطالحا :كل مذ له قيمة نلزم مالفه بضمذنه ،فيدخل فيه األموال العيةية واحلقوق
ا
ً
واملةذفع إلمكذن حيذزهتذ حبيذز أصلهذ(.)2
مفهوم العرض:
ِ
نلزمه
دح ونُ َذ ُّم من اإلنسذن يف نفسه وحسةه أو فيمن ُ
العرض لغة :مجع أعراض :مذ ميُْ ُ
أمره ،مذ نفاخر به اإلنسذ ُن من نسب أو شرف ،أو مذ نصونه اإلنسذ ُن من نفسه أو تسلفه أو
ُ
()٣
كذلزوجة والةةت .
من نلزمه أمره َّ
اصطالحا :مذ ميدح ونذم من اإلنسذن تسواء كذن يف نفسه أو شأنه وحنومهذ ،واجلمع
ً

( )1ابن مةظوك" ،لسذن العرب" ،مذد (م و ل) .22٣ :1٣
اإلتسالمي وأدلَّاُهُ"( ،ط  ،4تسوكنَّة -دماشق :داك الفكر).42/4 ،
ُّ
( )2أ .دَ .وْهةَة بن مصطفى ُّالز َحْيل ّي" ،الف ْقهُ
( )٣د أمحد خماذك عةد احلميد عمر" ،معجم اللغة العربية املعذصر "( ،ط ،1عذمل الكاب 1429 ،ه -
2008م).148٣ :2 ،
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أعراض(.)1
ونرى الةذحث أن العرض نقصد به شرف اإلنسذن وكراماه وحسةه ونسةه ،والااشكيك
يف لك بذالهتذم والقذف تسواء عن يرنق الاصرنح أو الالميح هو اناهذ لألعراض وقذف
هلذ ،جيب يف لك تطةيق حد القذف ،وتطةيق احلد من أجل احلفذظ على األعراض وعدم
اناهذكهذ.
مفهوم األمن االجتماعي لغة واصطالحاً:
أوالً األمن لغة :أمن /أمن من نأمن ،أمةذ وأمذنذ وأمةة وأمةة وأمذنة ،فهو آمن وأمني،
واملفعول مأمون (للماعدي) وأمني (للماعدي).
 أمن الرجل :ايمأن ومل خيف "نأمن الةذس عةدمذ تسود العدالة".


أمن الةلد :ايمأن به أهله " ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭰ ﭼ [إبراهيم:
.]٣5

 أمن الاشر /أمن من الاشر :تسلم "أمن الاشعب اإلكهذب -ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﭼ [املعذكج ] 28 :غري مأمون العذقةة /غري مأمون العواقب :ال نطمأن
إىل ناذئجه.

 أمن فالنذ :وثق به ومل خيش خيذناه " ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭶ ﭼ [الةقر ."] 28٣ :

 أمةه على مذله وحنوه :جعله أميةذ عليه " ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ [نوتسف.)2(" ]64 :

( )1د .عةد العزنز عزت عةد اجلليل" ،تعرنفذت ومصطلحذت فقهية يف لغة معذصر "( ،ط 1عذمل الكاب،
 1429ه 2008 -م).51 ،
( )2د .أمحد خماذك عةد احلميد عمر" ،معجم اللغة العربية املعذصر ".122 :1 ،
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األمن اصطالحاً:
(األمن االجامذعي :). .نامثل يف إقذمة أتسر تسعيد تقوم على قواعد أخالقية وكابطة
شرعية يذهر نزنهة ،واحملذفظة عليهذ من الافكك والضيذع ،والقيذم مبسؤولياهذ أمت قيذم)(.)1
واألمن االجتماعي – أيضاً -هو( :احلرص على اتساغالل كل الطرق والوتسذئل
والسةل املمكةة للمجامع من أجل تأمني االتساقراك يف اجملامع ،وهبدف محذنة مكاسةذته
املذدنة واملعةونة" .وهةذ ثالثة عةذصر أتسذتسية مىت توفرت زادت قو األمن االجامذعي ،ومىت
ضعفت تسةةت بضعف األمن االجامذعي ،وهذه العةذصر هي .:العدالة ،املسذوا  .،تكذفؤ
()2
الفرص)
واألمن االجامذعي ( . . .تعةري حدنث ،لكةه نعرب عن معىن إتسالمي ،وهو أن نكون
()٣
اجملامع املسلم ،كذلةةيذن املرصوص ،ناشد بعضه بعضذ) .
ومن هةذ تسياضح للقذكئ أن دالالت أتسذليب الدعو من خالل الضروكات اخلمس هلذ
دالالهتذ – إ ا مت احلفذظ عليهذ – يف حتقيق األمن االجامذعي ،الذي نةاشده كل مسلم،
حمب لدنةه ولويةه.

( )1جملة الةحوث اإلتسالمية  -جملة دوكنة تصدك عن الرئذتسة العذمة إلداكات الةحوث العلمية واإلفاذء
والدعو واإلكشذد ،الرئذتسة العذمة إلداكات الةحوث العلمية واإلفاذء والدعو واإلكشذد.24/86 ،
( )2موقع http: //tharwatna. com
( )٣عةد اهلل بن عةد احملسن بن عةد الرمحن الرتكي" ،األمن يف حيذ الةذس وأمهياه يف اإلتسالم"
(السعودنة :الكاذب مةاشوك على موقع وزاك األوقذف بدون بيذنذت) .62 :1
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املبحث األول :دالالت أساليب الدعوة يف حفظ الدين لتحقيق األمن االجتماعي
لقد جذءت الاشرنعة حبفظ الدنن ومحذناه ،ومحذنة كيذنه ،وصيذنة بيضة اإلتسالم من أن
خيدشهذ أي خذدش ،فوضع احلمى اليت حتمي حظري هذا الدنن ،وصذن كرامة املسلمني؛ لئال
نقع مةهم مذ نُغضب كَّهبم تةذك وتعذىل.
ويف هذا نقول العالَّمة املقذصدي الطذهر بن عذشوك« :مراد اهلل يف كاذبه بيذن
تصذكنف مذ نرجع إىل حفظ مقذصد الدنن ،وقد أودع لك يف ألفذظ القرآن اليت خذيةةذ هبذ
خطذبذ بيةذ وتعةدنذ مبعرفة مراده وااليالع عليه»(.)1
قرر اإلمام الشاطبي -رحمه اهللَّ -
أن حفظ الدين يقوم على قضيتين:
وقد َّ
األول :حفظ الدنن من جذنب الوجود ،و لك بذحملذفظة على مذ نقيم أككذنه ونثةت قواعده.
الثاني :حفظ الدنن من جذنب العدم ،و لك برفع الفسذد الواقع أو دفع الفسذد
املاوقع( .)2أي يف اجملامع فذحلفذظ على الدنن هو أمن للمجامع وحفظ لامذتسكه.
حتث على حفظ الدنن ومحذناه،
من أجل لك جذءت نصوص كثري زاخر ُمزهر ُّ
لكل مذ نُقصد إليه من جمذوز حدوده.
وحفظ كيذنه ،تأتسيسذ وتثةياذ لوجوده ،ودفعذ وكفعذ ن
فلقد بيَّةت شرعة اإلتسالم أنَّه ال دنن إتسالمي صحيح غري اإلتسالم فقذل تعذىل:

﴿ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺ ﭻ﴾ [آل عمران.]85 :

وقذل تعذىل ﴿ :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﴾ [آل
عمران.]19 :
ألجل لك كذنت دعو األنةيذء واملرتسلني إىل عةذد اهلل والكفر بذلطذغوت ،قذل
تعذىل﴿ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ

( )1حممد الطذهر بن حممد بن حممد الطذهر بن عذشوك" ،الاحرنر والاةونر «حترنر املعىن السدند وتةونر
العقل اجلدند من تفسري الكاذب اجمليد»" (تونس :الداك الاونسية 1984ه ).٣9 :1 ،
( )2إبراهيم بن موتسى الاشذييب" ،املوافقذت" ،ت :أبو عةيد ماشهوك بن حسن آل تسلمذن ،الطةعة:
الطةعة األوىل :داك ابن عفذن1417 ،ه 1997 /م).
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ﮑ ﴾ [الةحل.]٣6 :
وهلذا حثَّةذ تعذىل على الدعو إليه بأتسذليب ماةوعة تاةذتسب مع مقاضى حذل الةذس
فكذن هلذ الدالالت الةذلغة يف حتقيق حفظ الدنن من كل مذ نةقصه أونضيعه بل حفظه من
كل دخيلة عليه من الةدع واالحنرافذت الفذتسد فقذل تسةحذنه ﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﴾ [الةحل.]125 :
فذلدعو إىل حفظ الدنن هبذه األتسذليب (احلكمة ،املوعظة احلسةة ،اجملذدلة بذليت هي
أحسن).
فمن أوىل األموك احلفذظ على الدنن من شةه املةطلني وحترنف املغرضني و لك
بذحلكمة اليت تاطلب وضع األموك يف مواضعهذ فإن أتسلوب احلكمة مطلب عظيم والتسيمذ
مع املغرضني وعدم مقذبلة إتسذء الكذفرنن بذإلتسذء حىت النسذء إىل الدنن وقد بني اهلل لةذ
أنه ليس من احلكمة تسب دنن وآهلة الكذفرنن حىت النسةوا اهلل تسةحذنه وتعذىل فقذل
تسةحذنه ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ﴾ [األنعذم.]108 :
كذلك من احلكمة إظهذك حمذتسن هذا الدنن ونسره وتسهولاه كمذ أمر الةيب صلى اهلل
عليه وتسلم عن أَنَس بن مذل ٍ
س ُروا
ذل :قَ َ
ك كضي اهلل عةه ،قَ َ
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم« :يَ ِّ
ذل الة ُّ
َ َْ َ
()1
س ُرواَ ،و َس ِّكنُوا َوالَ تُنَ ِّف ُروا» .
َوالَ تُ َع ِّ
وهذه دعو من نةيةذ صلى اهلل عليه وتسلم هلذ وقعهذ الطيب على اجملامع بأتسره ،فإن
اجملامع املاسذمح احلكيم ال ناصرف إال حبكمة ،وهذه احلكمة تساكون تسةةذ يف محذنة األمن
االجامذعي .وأن اجملامع احملةوب املاآلف الذي مييل إىل اليسر واللطف مع اآلخر جمامع
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم« :نَ نسُروا َوالَ تُ َع نسُروا» ،حدنث
ذب قَ ْول الة ن
( )1صحيح الةخذكي ،كاذب االدب ،بَ ُ
٣0 /8 ،6125
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نسوده األمن واألمذن ،ونكون بذلك كدا على شةه املةطلني باشد الدنن وأهله وبيذن كمحة
هذا الدنن ومن تلك األتسذليب يف حفظ الدنن «اجملذدلة بذليت هي أحسن».
المجادلة لغة:
شدند اخلصذم ،وإنه لَم ْج َد ٌل(.)1
يقال في الرجل :إنه َجلد ٌل :إ ا كذن َ
بذحلجة ،واجملذدلة :املةذظر واملخذصمة؛ واملراد به يف احلدنث
والجدل :مقذبلة احلجة ّ
اجلدل على الةذيل ،ويلب املغذلةة به إلظهذك احلق؛ فإ ّن لك ممدوح(.)2
بذحلجة ،وكاشف الاشةه لدى املدعو.
الجدل هو :مقذبلة احلجة ّ
الجدل اصطالحا:
مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها(.)٣
والجدال ال يبعد أن يقال :إن علم الجدل هو علم المناظرة ألن المآل منهما
واحد إال أن الجدل أخص منه.)4( .
وهذا األتسلوب له دالالته العظيمة يف حفظ الدنن وقد وجه اهلل كل داعية إليه ومةلغ

لدنةه إىل اتةذعه إن هو أكاد الةجذح والفالح يف أداء كتسذلاه .فقذل تعذىل ﴿ :ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾ [العةكةوت.]46 :
فهم من هذه اآلنة الكرمية أن اهلل تعذىل قد تسةق يف علمه أن دنن احلق الذي هو دنن
اإلتسالم -كغم ظهوكه وانااشذكه يف أيراف األكض ،وإقةذل خمالف السالالت والاشعوب على
( )1حممد بن أمحد بن األزهري" ،هتذنب اللغة"( ،الطةعة :األوىل ،بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب،
2001م).649 :6 ،
( )2ابن مةظوك" ،لسذن العرب".212 :2 ،
( )٣حممد عميم اإلحسذن الربكيت" ،الاعرنفذت الفقهية"( ،الطةعة :األوىل ،داك الكاب العلمية( ،إعذد
صف للطةعة القدمية يف بذكساذن 1407ه 1986 -م) 1424ه 200٣ -م).69 :1 ،
( )4مصطفى بن عةد اهلل" ،كاشف الظةون عن أتسذمي الكاب والفةون"( ،بغداد :مكاةة املثىن،
1941م).580 :1 ،
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الدخول فيه أفواجذ -تسوف ال نةفرد وحده بذلةقذء يف العذمل ،مصداقذ لقوله تعذىل ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [هود ]118 :بل إنه تساوجد جبذنةه
بذتسامراك أدنذن أخرى وتساحذول أن تةذفسه وتاحداه كلمذ اتساطذعت إىل لك تسةيال،
والتسيمذ األدنذن الكاذبية اليت نةامي إليهذ اليهود والةصذكى.
ووجود اإلتسالم جبذنب غريه من األدنذن نفرض على أهله أن ندافعوا عةه يف وجه
وجه
وجهَّ ،
اهلجمذت املضذد والاشةهذت بذحلجة والربهذن .وللقيذم هبذه املهمة على أحسن ْ
كاذب اهلل تعذىل اخلطذب إىل كذفة املؤمةني وال تسيمذ املسلحون مةهم بسالح العلم والدنن،
فقذل تعذىل :وال جتذدلوا أهل الكاذب إال بذليت هي أحسن.
وبذلك أفهم املسلمني أوال أن اإلتسالم ال ناهيب وال خياشى من مواجهة خصومه،
وأنه ال بد للمسلمني من أن جيذدلوا عن دنةهم ونةطلوا مذ نوجه إليه من الاشةه الزائفة والاهم
الةذيلة ،مث أفهم ثذنيذ أن جمذدلة املسلمني ملخذلفيهم يف العقيد والدنن ال تكون بأي شكل
كذن ،بل ال بد أن تكون على شكل نؤدي بذخلصم إىل االقاةذع واإل عذن ،وهذا املعىن هو
مذ عربت عةه اآلنة الكرمية إ قذلت :إال بذليت هي أحسن.
و«اليت هي أحسن» وصف للطرنقة اليت جيب أن ناةعهذ اجملذدل عن دنةه للدفذع عةه،
حيث خياذك جلداله يرنقة مطةوعة بطذبع الرفق واللني ال تاشم مةهذ كائحة الغلظة واجلفذء ،و
بذليت هي أحسن هي كذلك وصف للحجة اليت نةةغي أن حياج هبذ اجملذدل عن دنةه لةيذن احلق
أحسن إبذنة وعلى أحسن وجه من وجوه اإلقةذع إثةذتذ للحق ودحضذ للةذيل ،حبيث ال خياذك
من بني احلجج اليت بني ندنه إال أوضحهذ وأقواهذ وأتسرعهذ إنصذال للمقصود واملطلوب،
وبذلك نةصر دنةه .قذل القذضي أبو بكر بن العريب« :لكن نكون اجلدال مبذ حيسن من األدلة،
وجيمل من الكالم ،بأن نكون مةك للخصم متكني ،ويف خطذبك له لني ،وأن تساعمل من
األدلة أظهرهذ وأنوكهذ ،وإ ا مل نفهم اخلصم أعذد عليه اجملذدل احلجة وكركهذ»(.)1
فةذجملذدلة بذليت أحسن حيفظ الدنن من شةه املغرضني وزنغ املةطلني.
( )1حممد بن عةد اهلل" ،أحكذم القرءان" ،كاجع أصوله وخرج أحذدنثه وعلق عليه؛ حممد عةد القذدك عطذ،
(ط .٣ /بريوت :داك الكاب العلمية1424 ،ه 200٣ /م).518 :٣ ،
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والدعوة إىل حفظ الدنن كذلك بذلدعو إىل تطةيق أحكذمه وشرائعه وعرض هذه
األحكذم بأتسلوب اإلقةذع والادكج حىت النةفر الةذس وقد أوصى الةيب صلى اهلل عليه وتسلم
معذ بن جةل حني أكتسله إىل أهل الكاذب بأتسلوب الادكج معهم يف تعليمهم دنةهم وحفظه
َعن ابْن َعةَّ ٍ
ول اللَّه صلى اهلل عليه وتسلم ل ُم َعذ بْن َجةَ ٍل
ذس َ-كض َي اللَّهُ َعْة ُه َمذ ،-قَ َذل :قَ َذل َك ُتس ُ
ك َستَأْتِي قَ ْوًما أ َْه َل كِتَاب ،فَِإذَا ِجْئتَ ُه ْم ،فَا ْدعُ ُه ْم إِلَى أَ ْن يَ ْش َه ُدوا
ني بَ َعثَهُ إ َىل اليَ َمن« :إِنَّ َ
حَ
ك فَأَ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
أَ ْن الَ إِلَ َه إَِّال اللَّهَُ ،وأ َّ
َن اللَّهَ قَ ْد
َن ُم َح َّم ًدا َر ُس ُ
ك بِ َذلِ َ
ول اللَّ ِه ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
فَ َر َ ِ
ك ،فَأَ ْخبِ ْرُه ْم أ َّ
َن
ك بِ َذلِ َ
صلَ َوات فِي ُك ِّل يَ ْوم َولَْي لَة ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
س َ
ض َعلَْيه ْم َخ ْم َ
ك
ص َدقَ ًة تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْن أَ ْغنِيَائِِه ْم فَتُ َر ُّد َعلَى فُ َق َرائِِه ْم ،فَِإ ْن ُه ْم أَطَاعُوا لَ َ
اللَّ َه قَ ْد فَ َر َ
ض َعلَْي ِه ْم َ
اك وَكرائِم أ َْموالِ ِه ْم َواتَّ ِق َد ْعوَة َ ِ ِ
بِ َذلِ َ ِ
س بَ ْي نَهُ َوبَ ْي َن اللَّ ِه ِح َجاب»(.)1
َ
ك ،فَإيَّ َ َ َ َ َ
المظْلُوم ،فَإنَّهُ لَْي َ
فالداعية إ ا ُوفق إىل العمل بأتسذليب الدعو املساقصذ من كاذب اهلل وتسةة نةيه
حممد صلى اهلل عليه وتسلم كذن هلذ دالالت كةري يف حفظ الدنن وبيذن حمذتسةه اليت تدعو
اآلخرنن إىل ا عاةذقه بقةذعة وحب والدفذع عةه النكون بذلاشد والغلظة فرمبذ كذنت الاشد
والغلظة تسةب يف الةعد عةه ولكن بأتسوب احلكمة والرفق واللني تظهر حمذتسن اإلتسالم
ومةذقةه وهذا على مساوى اجملامعذت وعلى مساوى األتسر يف تعذمل األب مع أبةذئه يف تقدمي
هذا الدنن وبيذن حمذتسةه ونسره وانظر ليعقوب عليه السالم يف أتسلوب احلواك املذتع مع أبةذئه
يف ايمئةذنه على حفظ أبةذءه من بعده لدنةهم.
ولو أن كل داعية وكل أب اختذ مثل هذه األتسذليب لكذن هلذ دالالت بذكز وعظيمة
يف حتقيق احلفذظ على هذا الدنن وبيذن مسذحاه وشرائعه.
والةذس إ ا ُحفظ دنةهم وعرفوا مذعليهم ومذجيب عليهم من الاشرائع قلت املعذصي
ومتسك الةذس بدنةهم وأحكذمه فسعدت اجملامعذت وقلت املةكرات وحتقق األمن يف
اجملامعذت حيث إن من أعظم مقومذت األمن الاقوى واحلفذظ على شرائع اإلتسالم وحتقيق
ث
ذب أَ ْخذ َّ
الص َدقَة م َن األَ ْغةيَذء َوتَُرَّد يف ال ُف َقَراء َحْي ُ
( )1مافق عليه :صحيح الةخذكي ،كاذب الزكذ  ،بَ ُ
َكذنُوا ،ح  ،128 /2 ،1496وصحيح مسلم ،كاذب االميذن ،بذب الدعذء إىل الاشهذدتني وشرائع
اإلتسالم ،ح 50 /1 ،19
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الاوحيد هلل تسةحذنه كمذ أشذك إىل لك القرآن الكرمي قذل تسةحذنه ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﴾ [األنعذم.]82 :
ت َهذه ْاآلنَةُ ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
فذلظلم هةذ هو الاشر بذهلل َع ْن َعْةد اللَّه قَ َ
ذل :لَ َّمذ نََزلَ ْ
ول اللَّه ،فَأَنُّةَذ َال نَظْل ُم نَ ْف َسهُ؟
ك َعلَى الةَّذس َوقَذلُوا :نَذ َك ُتس َ
ﭔ ﭕ ﭖ﴾ َش َّق َل َ
الصذل ُح ﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
س الَّذي تَ ْعةُو َن! أَ َملْ تَ ْس َمعُوا َمذ قَ َ
قَ َ
ذل الْ َعْة ُد َّ
ذل« :إنَّهُ لَْي َ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﴾ [لقمذن ]1٣ :إَّمنَذ ُه َو الاش ْنرُ »(.)1
وبذلاقوى والامسك بذلدنن حتصل الربكذت اليت هي تسةب يف األمن ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡ

ﭢ ﴾ [األعراف.]96 :
كمذ أشري هةذ إىل أن احلفذظ على الدنن نعارب حفذظذ على الدعو إىل اهلل تعذىل،
فيقذل دنن اإلتسالم ،ونقذل دعو اإلتسالم ،وهو دعو احلق ،ومن الضروكات اخلمس ،فيجب
حفظه وتةليغه وناشره.
وإ ا مت احلفذظ على الدنن تسذد األمن االجامذعي ،وأمن الةذس من كل شر.
كمذ نرى الةذحث أن حفظ الدنن نام من خالل الةقذط الاذلية:
 نشره وتبليغه يف بلدان العامل الغريب ،ويف بلدان الشرق ملن مل يدخل فيه من أتباعالديانات األخرى.
 بتطبيقه ليكون واقعا ملموساً ودستوراً يف مجيع اجملتمعات اإلسالمية من خاللااللتزام بأوامره واجتناب نواهيه.
 بالدفاع عةه يف مجيع الوسائل اإلعالمية والتعليمية ،ويف الغرب ،ويف الشرق ،بكل ماميكن من أدوات الدفاع املشروعة ،وذلك باحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة باليت
أحسن ،باإلقناع واحلجة والربهان ،باحلال واملقال ،بالتطبيق واالمتثال.
( )1إمسذعيل بن عمر بن كثري" ،تفسري القرآن العظيم" ،ت تسذمي بن حممد تسالمة( ،ط الثذنية 1420ه
 1999م).٣ :294 ،- 515 -
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املبحث الثاني :دالالت أساليب الدعوة يف حفظ النفس لتحقيق األمن االجتماعي
جذء اإلتسالم بذلدعو إىل حفظ الةفس و لك ألن يف حفظ الةفس حتقيق األمن يف
اجملامع والدعو إىل حفظ الةفس بذختذ أتسذليب الدعو من احلكمة واملوعظة احلسةة وكذن هلذ
الدالالت الةذلغة يف الدعو إىل حفظ الةفس و لك من خالل األموك الاذلية:
تحريم االعتداء على النفس:

﴿ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﴾ [الةسذء.]9٣ :
ففي هذا اآل نة وعيد شدند وهتدند عظيم ملن تعذيى هذا الذنب العظيم الذي قرنه
اهلل تسةحذنه بذلاشر بذهلل العظيم وكذن ألتسلوب الرتهيب دالالت عظيمة يف كدع الةذس عن
جرمية القال اليت قرهنذ اهلل تسةحذنه بذلاشر به وقد جذءت األحذدنث بأتسلوب الرتهيب من
هذا الذنب:
ول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم« :أ ََّو ُل َما
ذل َك ُتس ُ
ذل :قَ َ
َع ْن أَيب َوائ ٍلَ ،ع ْن َعْةد اهلل ،قَ َ
ِ ِِ
ضى بَ ْي َن الن ِ
ِّم ِاء»(.)1
يُ ْق َ
َّاس يَ ْو َم الْقيَ َامة في الد َ
ول اللَّه صلى اهلل عليه وتسلم« :لَ ْن
ذل َك ُتس ُ
ذل :قَ َ
َعن ابْن عُ َمَر َ -كض َي اللَّهُ َعْة ُه َمذ ،-قَ َ
ِ ِ ِِ
ال ِ ِ
ِ
ب َد ًما َح َر ًاما»(.)2
الم ْؤم ُن في فُ ْس َحة م ْن دينهَ ،ما لَ ْم يُص ْ
يَ َز َ ُ
ففي هذه األحذدنث كذن ألتسلوب الرتهيب يف أمر القال دالالت بذكز يف الردع عن
جرمية القال اليت تزعزع أمن اجملامعذت.
تحريم اعتداء اإلنسان على نفسه:
وجذءت الاشرنعة بأتسلوب الرتهيب من اعاداء اإلنسذن على نفسه وإزهذق الةفس كل
لك حفذظذ على الةفس فذإلنسذن ملك خلذلقه ،وليس ملكذ لةفسه ،لذلك ال جيوز له أن
نمذء يف ْاآلخَر ،
ذب الْ َق َس َذمة َوالْ ُم َحذكب َ
ني َوالْق َ
صذص َوالدننَذت ،بَ ُ
( )1صحيح مسلم ،كاَ ُ
ذب الْ ُم َج َذزا بذلد َ
ني الةَّذس نَ ْوَم الْقيَ َذمة ،ح .1٣04 /٣ ،1678
َوأَن ََّهذ أ ََّو ُل َمذ نُ ْق َ
ضى فيه بَ ْ َ
ذب الدننَذت ،بذب ،ح .2 /9 ،6862
( )2صحيح الةخذكي ،كاَ ُ
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ناصرف يف نفسه إال يف حدود مذ أ ن له اخلذلق ،فليس له أن نضر نفسه حبجة أنه مل نعاد
على أحد ،ألن اعاداءه على نفسه كذعادائه على غريه عةد اهلل تعذىل.
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم قَ َذلَ « :م ْن تَ َردَّى ِم ْن َجبَل
َع ْن أَيب ُهَرنْ َرَ كضي اهلل عةهَ ،عن الة ن
ِ
سى ُس ًّما فَ َقتَ َل
َّم يََت َردَّى فِ ِيه َخالِ ًدا ُم َخلَّ ًدا ِف َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن تَ َح َّ
فَ َقتَ َل نَ ْف َسهُ ،فَ ُه َو في نَا ِر َج َهن َ
ساهُ فِي نَا ِر جهن ِ
س ُّمهُ فِي يَ ِد ِه يَتَ َح َّ
َّم َخال ًدا ُم َخلَّ ًدا ِف َيها أَبَ ًداَ ،وَم ْن قَتَ َل نَ ْف َسهُ
ََ َ
نَ ْف َسهُ ،فَ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
َّم َخالِ ًدا ُم َخلَّ ًدا ِف َيها أَبَ ًدا»(.)1
ب َحدي َدة ،فَ َحدي َدتُهُ في يَده يَ َجأُ ب َها في بَطْنه في نَا ِر َج َهن َ
وهذا األ مر حيفظ اجملامعذت من كثر االناحذك و القال وعدم تعظيم الةفوس والدمذء
على عكس اجملامعذت الكذفر اليت تعم فيهذ الفوضى وضيذع األمن يف اجملامع بكثر
االناحذكات وإزهذق الةفوس.
ربط إقامة الحدود بولي األمر:
تسعت الاشرنعة إىل كبط إقذمة احلدود بويل األمر فإنه لوكذن لكل أحد إقذمة احلد أو
القصذص ،العادى من شذء على من ناشذء ،ومل نعجز عن دعوى تسةب أوجب له لك وقد
نقيم احلجة على دعواه.
وقد تكون احلجة مزوك يف الواقع ،وقد تكون شروط القصذص أو احلد غري ماوفر ،
وال خيفى مذ يف لك من إهداك للةفوس ومتكني للفوضى واخاالل األمن ،وأعظم مذ نعادى
عليه من الضروكات -بعد الدننن -الةفس اليت حرم اهلل قالهذ بغري حق ويف هذا األمر حتقيق
األمن يف اجملامع وحفظه من الفوضى واالنفالت اللذنن مهذ تسةب يف ضيذع األمن.
سد الذرائع في قتل النفس:
فلقد اختذ الاشذكع أتسلوب الاحذنر يف تسد الذكائع يف قال الةفس بغري حق ومن لك
مذ وكد من الوعيد الاشدند يف محل املسلم تسالحه على أخيه املسلم ،حىت ُع َّد كأنه خذكج عن
صف املسلمني.
ذف مْةهُ َواخلَةيث ،ح ،5778
ذب ُش ْرب ُّ
َّواء به َومبَذ ُخيَ ُ
( )1صحيح الةخذكي ،كاذب الطب ،بَ ُ
الس نم َوالد َ
.1٣9 /7
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َع ْن َعْةد اللَّه بْن ُع َمَر َ -كضي اللَّهُ َعْة ُه َمذ :-أ َّ
ول اللَّه صلى اهلل عليه وتسلم،
َن َك ُتس َ
َ
ِ ()1
س منَّا» .
قَ َ
ذلَ « :م ْن َح َم َل َعلَْي نَا ال ِّ
سالَ َ
ح فَ لَْي َ
َّ
وعد الرتسول صلى اهلل عليه وتسلم قاذل املسلم أخذه املسلم كفرا وتسةذبه الذي قد
نردي إىل قاذله فسقذ عن عةد اهلل بن مسع ٍ
ول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم:
ذل َك ُتس ُ
ذل :قَ َ
ود ،قَ َ
َ ْ َْ
ْ َ ُْ
()2
ِ
ِ
سوق َوقاَذلُهُ ُك ْفٌر» .
«سبَ ُ
اب ال ُْم ْسل ِم فُ ُ

وأشري هةذ إىل أن احلفذظ على الةفس نسادعي من الداعية األتسلوب األمثل يف
لك ،فيةني أن خذلقهذ هو اهلل ،وهو الذي أمر بذحلفذظ عليهذ وعدم وأدهذ أو قالهذ ،أو
ظلمهذ . . .وهذا نسادعي أتسلوبذ قونذ نامثل يف الرتغيب من أجل حفظهذ ،والرتهيب من
االعاداء عليهذ ،أو القضذء عليهذ ،فإ ا مت لك تسذد األمن يف مجيع أكجذء اجملامع ،حيث
ال توجد حذالت قال واعاداء على الةفس.

َّيب صلى اهلل عليه وتسلم« :الَ تَ ْرِجعُوا بَ ْع ِدي
ذب قَ ْول الة ن
ذب الف ََت ،بَ ُ
( )1مافق عليه :صحيح الةخذكي ،كاَ ُ
َّيب
ُك َّف ًارا ،يَ ْ
ب بَ ْع ُ
ذب قَ ْول الة ن
ض ُك ْم ِرقَ َ
ض ِر ُ
ذب ْاإلميَذ َن ،بَ ُ
اب بَ ْعض» ،ح  49 /9 ،7070مسلم ،كاَ ُ
س ِمنَّا» ،ح .98 /1 ،98
صلى اهلل عليه وتسلمَ « :م ْن َح َم َل َعلَْي نَا ِّ
الس َال َ
ح فَ لَْي َ
ذب َمذ نُْة َهى م َن ال نسةَذب َواللَّ ْعن ،ح /8 ،6044
( )2مافق عليه :صحيح الةخذكي ،كاذب االميذن ،بَ ُ
ِ
ِ
اب ال ُْم ْسل ِم
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم« :سبَ ُ
ذب بَيَذن قَ ْول الة ن
ذب ْاإلميَذ َن بَ ُ
 ،15صحيح مسلم ،كاَ ُ
سوق َوقِتَالُهُ ُك ْفر» ،ح .81 /1 ،64
فُ ُ
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املبحث الثالث :دالالت أساليب الدعوة يف حفظ العقل لتحقيق األمن االجتماعي
العقل من أعظم نعم اهلل على العبد ،جعله اهلل فرقذ بيةه وبني احليوان مبذ أودع فيه من
يذقة للحكم على األموك ،واتساخالص الةاذئج من مقدمذهتذ ،والغوص إىل معرفة احلقذئق
الكونية واالتسادالل هبذ على عظمة اخلذلق تسةحذنه ،وكمذل قدكته وحكماه من خالل ككنة
إتقذن املخلوقذت وإحكذمهذ. .
ومتكيةه من اتساغالل مذ أودع اهلل يف الكون من املصذحل وفق مراد اهلل -تسةحذنه
وتعذىل.-
والواجب أن ناشكر اإلنسذن كبه تسةحذنه وتعذىل على تلك الةعمة العظيمة ،اليت لوالهذ
لكذن نوعذ من أنواع احليوانذت.
نعمة العقل:
العقل نعمة من اهلل تعالى حيث يؤدي وظيفتين:
الوظيفة األولى :إقذمة دنن اهلل الذي نوصل إىل ثوابه وكضذه يف اآلخر  ،وأن هذه
الوظيفة هي املقصود بذلدكجة األوىل.
الوظيفة الثانية :اتساغالل يذقذت األكض وعمذكهتذ مذدنذ ،وهذه وتسيلة ألداء الوظيفة
األوىل.
وال ميكن للعقل أن نؤدي الوظيفاني كمذ أكاد اهلل تعذىل إال إ ا حفظ ممذ نفسده.
ولذلك أمر اهلل تسةحذنه وتعذىل بذحلفذظ عليه وأمر بذلدعو إىل احلفذظ عليه
ولذلك جيب اختذ األتسذليب املةذتسةة يف حفظ العقول بإنصذل احلق إليهذ و لك
بذحلكمة والرفق واللني فإن العقول تؤالف الرفق واللني وتعزف عن الاشد والغلظة
وكذلك حفظ العقول من الةذيل بذجملذدلة بذليت أحسن ال أهل الةذيل الذنن نفسدون
على الةذس عقوهلم بإنراد الاشةهذت اليت تصل هبم إىل احنراف عقوهلم ووقوعهذ يف الةذيل
كمذ اختذ اإلتسالم أتسلوب الرتهيب يف احلفذظ على العقول من املسكرات واملخدكات

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ﴾ [املذئد .]90 :
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الخمر
كتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم« :لَ َعن اهلل
عن ابن عمر كضي اهلل عةه قذل :قذل ُ
َ
()1
ومعتصرهاِ ،
ِ
ومبتاعهاِ ،
وحاملَها والمحمولَةَ إليه»
وعاصرها
وبائعها
َ
وشاربَها وساقيَهاَ ،
و لك ملذ يف املسكرات من إخالل بذألمن حيث إن املسكرات تذهب العقول وتزنلهذ
عن مرادهذ وتسةب يف ضيذع األمن وحصول االنفالت.
ولذلك كذن ألتسلوب الرتهيب الدالالت الةذلغة يف حفظ العقول من املسكرات
واملخدكات اليت بسةةهذ نضيع األمن وتفسد اجملامعذت فمن أتسةذب حتقيق األمن كدع أهل
املسكرات واملخدكات املاعذيني واملروجني والبد من تكثيف الدعو يف تةصري الةذس خبطرهذ
على الفرد وعلى اجملامع واختذ مجيع أتسذليب الدعو حىت ناحقق األمن يف اجملامع.
وإن من أعظم أتسذليب الدعو حلفظ العقل أن نةني الداعية قيمة العقل للمدعو ،كمذ
نةني حرمة االعاداء عليه و لك باشرب اخلمر أو املخدكات أو املسكرات أو بكل مذ نغيب
العقل.
(وحترمي اخلمر الذى هو من متذم حفظ العقل والدنن )2() . .و(ألن الغذنة من حترمي
اخلمر هو حفظ العقل)(.)٣
( ونكون حفظ العقل باحرمي املسكرات واخلموك وكل مذ نفقد العقل ونؤدي إىل
الاهلكة)(.)4
و(حترمي شرب اخلمر ،علة احلكم هي اإلتسكذك ،واحلكمة هي حفظ العقل .فمصلحة
حفظ العقل هي اليت من أجلهذ صذك اإلتسكذك علة لاحرمي شرب اخلمر وهي حكمة الااشرنع)(.)5
صُر ل ْل َخ ْمر ،ح  ٣26 /٣ ،٣674وصححه األلةذين.
ذب الْعةَب نُ ْع َ
( )1كواه أبو داود ،كاذب االشربة ،بَ ُ
( )2إبراهيم بن إمسذعيل األبيذكي" ،املوتسوعة القرآنية"( ،مؤتسسة تسجل العرب 1405 ،ه) .287 :2 ،
( )٣عذدل حممد خليل" ،أول مر أتدبر القرآن" ،قدم له :فهد تسذمل الكةدكي ،د .حممد احلمود الةجدي،
د .عةداحملسن زبن املطريي " ،الطةعة :الثذلثة عاشر  ،الكونت :شركة إس يب 14٣8 ،ه -
2017م).49 :1 ،
( )4د نةيل السمذلويي" ،بةذء اجملامع اإلتسالمي"( ،الطةعة :الثذلثة ،داك الاشروق للةاشر والاوزنع والطةذعة،
1418ه 1998-م).٣4 :1 ،
( )5حممد األمني بن حممد املخاذك اجلكين الاشةقيطي" ،مةهج الااشرنع اإلتسالمي وحكماه" ،ضمن
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وأن (املصذحل اليت نيطت األحكذم هي حترمي شرب اخلمر ،وناشهد الاشرع بذعاةذك تلك
املصلحة كذإلتسكذك ،فإنه وصف مةذتسب لاحرمي اخلمر لاضمةه مصلحة حفظ العقل ،وقد
()1
نص الاشرع على اعاةذك هذه املصلحة فحرم ألجلهذ اخلمر)
ومن هةذ فيةةغي اتساخدام األتسذليب الدعونة الىت تةني عظمة العقل ،وأن اإلنسذن قد
كرم بسةةه ،وأن الكون مسخر له لوجود العقل فيه ،والتساخدامه االتساخدام األمثل ،وهذا
نسادعي – أنضذ -من الداعية أتسلوبذ نةني فيه عظمة العقل ووجوب احلفذظ عليه ،حيث
إنه مةذط الاكليف.

=

«احملذضرات» املطةوعة ب «بآثذك الاشةقيطي»( ،الطةعة :األوىل ،مكة املكرمة  -اململكة العربية
السعودنة :داك عذمل الفوائد للةاشر والاوزنع1426 ،ه ).65 :1 ،
( )1عمر تسليمذن األشقر" ،حنو ثقذفة إتسالمية أصيلة"( ،الطةعة :الرابعة ،عمذن – األكدن :داك الةفذئس
للةاشر والاوزنع 1414 - ،ه 1994 -م) .201 :1
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املبحث الرابع :دالالت أساليب الدعوة يف حفظ املال لتحقيق األمن االجتماعي
إن اهلل -سبحانه وتعالى -هو الذي خلق الكون وتسخره للةاشر ،فهو خلقه وملكه،
كمذ أن الةاشر كذلك خلقه وعةيده .وهو تعذىل الذي أقدكهم على مجع املذل وغريه ،مبذ
مةحهم من العقل والادبري وآالت الاصرف والةاشذط اليت ال قدك هلم بدوهنذ.
ولقد اتخذ اإلسالم أسلوب الترغيب في كسب المال الحالل:
َحد
َعن امل ْق َدام كضي اهلل عةهَ ،ع ْن َك ُتسول اللَّه صلى اهلل عليه وتسلم ،قَ َ
ذلَ « :ما أَ َك َل أ َ
طَ َع ًاما قَ ُّ
السالَ ُمَ ،كا َن يَأْ ُك ُل
طَ ،خ ْي ًرا ِم ْن أَ ْن يَأْ ُك َل ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهَِ ،وإِ َّن نَبِ َّي اللَّ ِه َد ُاو َد َعلَْي ِه َّ
ِم ْن َع َم ِل يَ ِدهِ»(.)1
ِ
ب َما أَ َكلْتُ ْم ِم ْن
ذل َك ُتس ُ
ت :قَ َ
َع ْن َعذئ َاشةَ ،قَذلَ ْ
ول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم« :إ َّن أَطْيَ َ
َك ْسبِ ُك ْمَ ،وإِ َّن أ َْوَال َد ُك ْم ِم ْن َك ْسبِ ُك ْم»(.)2
ففي االتساغةذء بكسب احلالل واملذل وعفة الةفس عن الةذس خري عظيم جيلب للةذس
اخلري والربكة وحفظ األمن وحفظ اجملامع من االحنرافذت اليت تضيع كثريا من مةذدئه وقيمه.
واختذ اإلتسالم الرتهيب يف تسؤال الةذس ويلب املعونة مةهم ملذيف لك من كثر
املاسولني وكثر الةطذلة اليت هي تسةب يف ضيذع األمن وضعفه يف اجملامعذت ففي العمل
حفظ اجملامع من الفسذد.
َع ْن محََْزَ بْن َعْةد اهللَ ،ع ْن أَبيه ،أ َّ
ال
ذلَ « :ال تَ َز ُ
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم ،قَ َ
َن الة َّ
الْمسأَلَةُ بِأ ِ
س ِفي َو ْج ِه ِه ُم ْز َعةُ لَ ْحم»(.)٣
َ
َْ
َحد ُك ْم َحتَّى يَ ْل َقى اهللََ ،ولَْي َ
الر ُجل َو َع َمله بيَده ،برقم .57 /٣ ،2072
ذب َك ْسب َّ
( )1صحيح الةخذكي ،كاذب الةيوع ،بَ ُ
( )2مسةد أمحد ،176/42 ،برقم  .25296حدنث حسن لغريه ،وأخرجه ابن أيب شيةة 158/7
و ،196/14والرتمذي ( ،)1٣58وابن مذجه ( )2290من يرنق حيىي بن زكرنذ بن أيب زائد  ،هبذا
اإلتسةذد .وقذل الرتمذي :هذا حدنث حسن صحيح! وأخرجه الطرباين يف "األوتسط" ( )4484من
يرنق عمر بن تسعيد بن مسروق ،عن األعمش،
( )٣صحيح مسلم ،كاَذب َّ
ذب َكَر َاهة الْ َم ْسأَلَة للةَّذس ،برقم .720 /2 ،1040
الزَكذ  ،بَ ُ
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ْخ َذ
َّيب صلى اهلل عليه وتسلم قَ َ
َعن ُّ
ذلَ « :ألَ ْن يَأ ُ
الع َّوام كضي اهلل عةهَ ،عن الة ن
الزبَ ْري بْن َ
ِ
ِ
الحطَ ِ
ب َعلَى ظَ ْه ِرهِ ،فَيَبِ َيع َها ،فَيَ ُك َّ
ف اللَّهُ بِ َها َو ْج َههُ َخ ْي ر لَهُ
َح ُد ُك ْم َح ْب لَهُ ،فَ يَأْت َي بِ ُح ْزَمة َ
أَ
()1
ِ
َّاس أَ ْعطَ ْوهُ أ َْو َمنَ عُوهُ» .
م ْن أَ ْن يَ ْسأ ََل الن َ
ففي احل دنثني السذبقني الاحذنر والاةفري الاشدندان من السؤال الذي نوكث الذلة يف
الدنيذ واآلخر ونفسد اجملامعذت ونضيع األمن.
وكسب املذل احلرام وكثر يرقه يف اجملامعذت تسةب يف ضيذع األمن يف اجملامعذت
وحصول الفوضى ولذلك شدد اإلتسالم يف كسب املذل من غري يرقه املاشروعه واختذ أتسلوب
الرتهيب يف لك و لك حفذظذ على أموال الةذس اليت هبذ قوام اجملامعذت من الربذ والسرقة
والغصب فإ ا ضذع املذل وحصل كسةه من غري وجه ماشروع انقسم اجملامع إىل قسمني يةقة
غةية ويةقة فقري فرمبذ حصل االعاداء من الفقراء وضذع األمن أمذ إ ا بعد الةذس عن
الكسب احلرام من الربذ والغصب تسذد األمن االجامذعي.
قذل تعذىل﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [الةقر .]188 :
وهذا نوع من الغصب والغصب ال حيصل -عذد  -إال من قوي لضعيف ،نساغل
القوي قوته ،ونهاةل فرصة ضعف اآلخر الذي ال نقدك على الدفذع عن مذله ،وال جيد من
نةصره على القوي الغذصب ،فيساويل على مذله بغري حق تسواء أكذن لك غصةذ صرحيذ أم
حبيل تظهر الةذيل مبظهر احلق.
وقد حرم اهلل لك حترميذ بذتذ كمذ يف آنة الةقر السذبقة ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ﴾ .قذل القرييب- ،كمحه اهلل« :-واملعىن ال نأكل بعضكم مذل بعض بغري حق،
فيدخل يف هذا القمذك واخلداع والغصوب وجحد احلقوق ،ومذ ال تطيب به نفس مذلكه أو
حرماه الاشرنعة . .وإن يذبت به نفس مذلكه كمهر الةغي وحلوان الكذهن وأمثذن اخلموك
واخلةذزنر وغري لك.)2(» . .
ذب اال ْتسا ْع َفذف َعن امل ْسأَلَة ،برقم .12٣ /2 ،1471
( )1صحيح الةخذكي ،كاذب الزكذ  ،بَ ُ
َ
َمحَ َد القرييب" ،اجلذمع ألحكذم القرآن"( ،ط الثذنيه ،داك الكاب املصرنة1٣84 ،ه
(ُ )2حمَ َّم ُد بْ ُن أ ْ
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كمذ وكدت أحذدنث كثري حتظر أخذ املذل بذلةذيل حظرا شدندا ٍ
بوعيد شدند ،ولو
يف شيء نسري:
َع ْن أَيب أ َُم َذم َة كضي اهلل عةه ،أ َّ
ذلَ « :م ِن اقْتَطَ َع
ول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم قَ َ
َن َك ُتس َ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ذل لَهُ َك ُج ٌلَ :وإ ْن
ْجنَّةَ» فَ َق َ
َّارَ ،و َح َّرَم َعلَْيه ال َ
ب اهللُ لَهُ الن َ
َح َّق ْام ِرئ ُم ْسلم بيَمينه ،فَ َق ْد أ َْو َج َ
ذل« :وإِ ْن قَ ِ
ضيبًا ِم ْن أ ََراك»( ،)1وقد حرم اإلتسالم السرقة
َكذ َن َشْيئذ نَسريا نَذ َك ُتس َ
ول اهلل؟ قَ َ َ
ملذفيهذ من ضيذع االمن وفسذد اجملامعذت فقذل تسةحذنه ﴿ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﴾ [املذئد .]٣8 :
السا ِر َق ،يَ ْس ِر ُق
يب صلى اهلل عليه وتسلم ،قَ َ
ذل« :لَ َع َن اللَّهُ َّ
َع ْن أَيب ُهَرنْ َرََ ،عن الةَّ ن
()2
الح ْب َل فَ تُ ْقطَ ُع يَ ُدهُ» .
البَ ْي َ
ضةَ فَ تُ ْقطَ ُع يَ ُدهَُ ،ويَ ْس ِر ُق َ
فةهذا األتسلوب الرتهييب حتفظ اجملامعذت وأموال الةذس من الضيذع والسرقة وحيصل
األمن يف اجملامع.
وقذل ابن قدامة -كمحه اهلل« :-وأمجع املسلمون على وجوب قطع ند السذكق يف
اجلملة»(.)٣
وهذا من أعظم األدلة على ضروك حفظ املذل ،حيث نوجب الاشذكع قطع اليد
املعادنة عليه باشرويهذ املقرك .
وشدد اإلتسالم يف حترمي الربذ ألن فيه فسذد اجملامعذت وضيذع األمن و لك من تسلط
فئة غةية يف اجملامع على حسذب الضعفذء والةؤتسذء اآلخرنن.
=

1964م.٣٣8 :2 ،
ذب وعيد َمن اقْ اَطَ َع َح َّق ُمسل ٍم بيَم ٍ
ني فَذجَرٍ بذلةَّذك برقم ،1٣7
( )1صحيح مسلم« ،كاَ ُ
ْ
ذب ْاإلميَذ َن» ،بَ ُ َ
.122 :1
السذكق إ َا َملْ نُ َس َّم ،برقم /8 ،678٣
ذب لَ ْعن َّ
( )2مافق عليه ،صحيح الةخذكي ،كاذب احلدود ،بَ ُ
صذهبَذ.1٣14 /٣ ،1687 ،
ذب َح ند َّ
السرقَة َون َ
 ،159صحيح مسلم ،كاذب احلدود ،بَ ُ
( )٣عةد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة" ،املغين"( ،ط األوىل ،مكاةة القذهر 1٣88 ،ه 1968 -م)،
.10٣ :9
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﴿ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾

[الةقر .]279-278 :
فجذءت اآلنذت السذبقة بأتسلوب الرتهيب ملن نأكل الربذ ونؤكله و لك ألن يف انااشذك
الربذ يف اجملامعذت تسةب الضعف وضيذع األمن االجامذعي.
واختذت الاشرنعة أتسلوب الرتهيب يف تضييع حقوق الةذس بأخذ الرشو فاشدد يف أخذ
الرشو وإعطذء الرشو بل حىت الوتسذية يف الرشو بني الراشي واملرتاشي ألن الرشو تضيع
احلقوق األمر الذي ندفع الةذس إىل الةزاع والاشقذق وضيذع األمن يف اجملامع.
ذل َك ُتس ُ
ذل :قَ َ
َع ْن أَيب ُهَرنْ َرَ ،كضي اهلل عةه قَ َ
ول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم لَ َع َن اهللُ
احلُكْم(.)1
الراش َي َوالْ ُم ْرتَاش َي يف ْ
َّ
كمذ شدد اإلتسالم يف اإلتسراف والاةذنر ودعذ أتةذعه اىل احلفذظ على الةعم لياحقق
هلم -كضذ اهلل تسةحذنه وتعذىل -الذي به نأمن الةذس يف اجملامعذت قذل -تسةحذنه وتعذىل-
﴿ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾

[األعراف.]٣1 :
ومن هةذ فذحلفذظ على املذل من الضروكات اخلمس ،وأتسلوب الداعية نامثل يف
الاحذنر من اإلتسراف والاةذنر للمذل ،والاةةيه على املدعونن ،أن املذل مذل اهلل ،واإلنسذن
مساخلف فيه ،وأن اإلنسذن جيمع يف الدنيذ مذله كله ،وتسوف نسأل عةه كله بني ندي اهلل
تعذىل نوم القيذمة.
وأن (مذ أوجةه اهلل من حفظ املذل من الضيذع بذإلتسراف واالقاصذد فيه موجود يف

القرآن الكرمي ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ [الةسذء ،] 5 :قيذم الاشيء وقوامه -بذلكسر والفاح -مذ نساقيم به

( )1علي بن أيب بكر بن تسليمذن اهليثمي" ،جممع الزوائد ومةةع الفوائد" احملقق :حسذم الدنن القدتسي،
(مكاةة القدتسي ،القذهر  1414 :ه  1994 ،م) ،حدنث كقم ،7028-7027 ،وقذل :كواه
الطرباين يف الصغري والكةري ،وكجذله ثقذت.199 :4 ،
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وحيفظ ونثةت ،أى جعلهذ قوام معذناشكم ومصذحلكم ،والسفهذء هم املسرفون املةذكون هلذ؛
لصغر تسةهم دون الرشد أو لفسذد أخالقهم وضعف عقوهلم :واكزقوهم فيهذ واكسوهم وقولوا

هلم قوال معروفذ ،وﭧﭨ ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [الةسذء .] 6 :االباالء
الاجربة واالخاةذك ،أمر بذخاةذكهم وأال تدفع إليهم أمواهلم إال بعد ظهوك الرشد ىف أعمذهلم،
وهو الصالح واالتساقذمة ىف معذمالهتم ،لئال نضيعوا األموال فيمذ نضر أو فيمذ ال نةفع.
وقذل اهلل تعذىل ىف صفذت املؤمةني :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [الفرقذن ، .] 67 :اإلتسراف :الاةذنر واإلفراط ،والقرت والقاوك
واإلقاذك :اإلقالل والاضييق ىف الةفقة ،نقذل :قرت على عيذله ،ومثله قدك له بذلدال مكذن الاذء

ومةه :ﭧﭨ ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﭼ [الرعد ] 26 :ﭧ ﭨ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [العةكةوت . . . ،]62 :ولو أن املسلمني تدبروا هذه اآلنذت احلكيمة
ىف االقاصذد واهادوا هبذ التساغةوا بإكشذدهذ عن مجيع الكاب والوصذنذ ىف حفظ ثرواهتم ،ولةدك
أن نوجد فيهم فقري .ولو كذن هذا القرآن نذبعذ من غرنز حممد صلى اهلل عليه وتسلم وكأنه
وشعوكه ملذ وجدهتذ فيه ،فقد كذن حب الةذل واإلحسذن هو الغذلب على يةعه ،وصذحب هذه
اخلليقة قلمذ نفكر ىف االقاصذد .وإمنذ هى وصذنذ كب العةذد.)1(). . .

( )1حممد كشيد بن علي كضذ" ،الوحي احملمدي"( ،الطةعة :األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية1426 ،
ه 2005 -م) .218 -217 :1
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املبحث اخلامس :دالالت أساليب الدعوة يف حفظ العرض لتحقيق األمن االجتماعي
حتث على حفظ املرء لعرضه ونسله ،وحفظه لعرض
جذءت الةصوص الاشرعية ُّ
اآلخرنن ونسلهم كذلك.
فجذءت الاشرنعة بأتسلوب الرتغيب يف الةكذح حلفظ األعراض والةسل فحث على
الزواج والةكذح فهو الطرنقة الاشرعية اليت تقةلهذ الةفوس الطيةة ،والفطر السلمية فقذل -

تسةحذنه وتعذىل ﴿ -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ [الةسذء.]٣ :
حث
الاوصل لكل حرام بذملرأ األجةةية ،وكذلك َّ
وأمر تعذىل بغض الةصر تسدا لذكنعة ُّ

تعذىل املرأ على غض بصرهذ ﴿ ،ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ

ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [الةوك.]٣0 :

﴿ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ

ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾ [الةوك.]٣1 :
وبني َّ
أن من
وهنى تعذىل عن إنذاء املؤمةني واملؤمةني بقذفهم يف عرضهم أو
عرضهنَّ ،
َّ

حتمل اإلمث الكةري قذل -تسةحذنه وتعذىل﴿ -ﮐ ﮑ ﮒ
فعل لك فقد َّ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾ [األحزاب ]58 :وقذل تعذىل

﴿ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾

[الةوك.]2٣ :
واختذت الاشرنعة أتسلوب الاحذنر والةهي يف الةهي عن غيةة املسلمني وملزهم
والسخرنة مةهم حفذظذ على أعراضهم ويف لك حتقيق األلفة واحملةة بني أفراد اجملامع اليت
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حتقق األمن يف اجملامع قذل -تسةحذنه وتعذىل ﴿ :-ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﴾ [احلُ ُجرات.]12-11 :
كمذ اختذت الاشرنعة أتسلوب الرتهيب يف احلفذظ على أعراض املؤمةني واملؤمةذت
و لك بأن من قذف احملصةذت ومل نأت بأكبعة شهداء على زعمه ،فإنَّه ُجيلد قذل -تسةحذنه

وتعذىل ﴿ -ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾ [الةوك.]4 :
فقضية تعظيم األعراض واحرتام أعراض الةذس نةعث على بث كوح الود واالحرتام
والاقدنر بني أفراد اجملامع ممذ ندعو إىل األمن يف اجملامعذت خبالف مذ إ ا تاشذمت الةذس
وتدافعوا يف أعراضهم فإن لك نةعث على الاشقذق والةزاع وحصول الفوضى يف اجملامع
ونضيع األمن يف اجملامع ،ولذلك جذءت الاشرنعة اإلتسالمية بذلادابري اليت حتفظ األعراض
بأتسذليب ماعدده بذحلكمة وبأتسلوب الرتغيب وأتسلوب الرتهيب كل لك حفذظذ على أمن
اجملامعذت وكعذناهذ.
كمذ أن على الداعية أن نةني للمدعونن بذألتسلوب العقلي ،أن االعاداء على
األعراض دنن ،نويف من املعادي يف الدنيذ مث العذاب يف اآلخر  ،واحلفذظ على األعراض من
الضروكات اخلمس الىت نةةغي أن نراعيهذ وحيذفظ عليهذ كل مسلم ،فإ ا مت احلفذظ على
األعراض تسذد األمن فيه من األمراض ،والفَت واإلشذعذت وناشرهذ ،وتوحد اجملامع على
مةذدئ اإلتسالم.
نقول الدكاوك عةد الغفذك عزنز ( :شرنعة القرآن تقوم على الفضيلة املطلقة وحترص
على األخالق واألعراض واألنسذب من الالوث واالخاالط ،وهى تفرض على اإلنسذن
جمذهد شهواته ،وأال نساجيب هلذه الاشهوات إال من يرنق احلالل ،وشهو الفرج جعل اهلل
هلذ يرنقذ حالال هو الزواج ،وأوجب على هذا اإلنسذن أن نازوج إ ا بلغ تسن الزواج ،إ ا
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كذنت عةده القدك عليه ،حىت ال نعرض نفسه للفاةة أو حيملهذ مذ ال تطيق . . .اخل)(.)1
ومن هنا يرى الباحث:
 -1أن اناهذ األعراض نامثل ىف القذف بذلزىن.
 -2وأن الزىن من أباشع اناهذ حلرمة األعراض. .
واحلدنث عن تفصيل عقوبة الزاين والقذ ف وآكاء الفقهذء فيهمذ ليس جمذله هةذ،
وعليك أن ترجع إىل كاب الفقه ،وتالحظ  -أخي القذكئ  -أن الغيةة تعارب أمرا ثذلثذ

لالعاداء على األعراض ،وقد هنت اآلنذت عن الغيةة :ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [احلجرات ،] 12 :وقد أكاد الرتسول -
 -أن حيدد مفهومهذ ألصحذبه على يرنقاه ىف الاعليم بذلسؤال واجلواب ،فقذل هلم(( :
أتدرون ما الغيبة ))؟ قذلوا :اهلل وكتسوله أعلم .قذل(( :ذكرك أخاك بما يكره)) قيل :أفرأنت
إن كذن ىف أخي مذ أقول؟ قذل(( :إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ،وإن لم يكن فيه ما
تقول فقد بهته))(.)2
وخلقه ونسةه وكل مذ خيصه ،وعن عذئاشة قذلت:
ومذ نكرهه اإلنسذن ناةذول خلقه ُ
قلت للةيب حسةك من صفية  -زوج الةيب  -كذا وكذا  -تعين أهنذ قصري  -فقذل الةيب
 (( :-لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته ))(.)٣إن الغيةة هى شهو اهلدم لآلخرنن ،هى شهو الةهش ىف أعراض الةذس وكراماهم
وحرمذهتم وهم غذئةون .ألهنذ دليل على اخلسة واجلنب ،وألهنذ يعن من اخللف ،وهى مظهر
من مظذهر السلةية ،فإن االغايذب جهد من ال جهد له ،وهى معول من معذول اهلدم ،ألن
هوا الغيةة ،قلمذ نسلم من ألسةاهم أحد بغري يعن وال جترنح ،فال عجب إ ا صوكهذ القرآن
( )1الدكاوك عةد الغفذك عزنز "اخلطذبة الدنةية بني الةظرنة والاطةيق".٣82 ،
( )2أخرجه مسلم ج  - 2001 / 4كاذب الرب والصلة  -بذب حترمي الغيةة  -كقم احلدنث 2589/70
( )٣أخرجه أبو داود ج  - 192 / 5كاذب األدب  -بذب الغيةة  -كقم احلدنث  4875قذل احملقق
أخرجه الرتمذى ىف صفة القيذمة حدنث  - 2504بذب حترمي الغيةة ،وقذل حسن صحيح.
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ىف صوك مةفر  ،وتةةو عةهذ األ واق :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭴ ﭼ [احلجرات ،] 12 :واإلنسذن نأنف أن نأكل حلم أي
إنسذن ،فكيف إ ا كذن حلم أخيه؟ وكيف إ ا كذن مياذ؟ .وقد ظل الةيب  --نؤكد هذا
الاصوك القرآين يف األ هذن ،ونثةاه يف القلوب كلمذ الحت فرصة هلذا الاأكيد والاثةيت .قذل
ابن مسعود :كةذ عةد الةيب  --فقذم كجل  -أي غذب عن اجمللس  -فوقع فيه كجل من
بعده .فقذل الةيب هلذا الرجل (( :تخلل )) فقذل :ومم أختلل؟ مذ أكلت حلمذ! قذل (( :إنك
أكلت لحم أخيك ))( .)1وعن جذبر قذل :كةذ عةد الةيب  --فهةت كنح مةاةة ،فقذل
الرتسول  (( :--أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ))( ،)2كل
هذه الةصوص تدلةذ على قداتسة احلرمة الاشخصية للفرد ىف اإلتسالم.

( )1أخرجه اهليثمى ىف جممع الزوائد ج  - 94/8كاذب األدب  -بذب مذ جذء ىف الغيةة والةميمة ،وقذل
كواه الطرباىن وكجذله كجذل الصحيح.
( )2جممع الزوائد ج  - 91 / 8كاذب األدب  -بذب مذ جذء ىف الغيةة والةميمة ،وقذل كواه أمحد
وكجذله ثقذت.
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وبعد:

اخلامتة
احلمد هلل وكفى والصال والسالم على الةيب املصطفى ،وعلى آله وصحةه أمجعني. . .

فإن دالالت أتسذليب الدعو من خالل الضروكات اخلمس قد اتضح لك أنهذ القذكئ
دالالهتذ يف األمن االجامذعي ،وهذا مذ أكدت بيذنه ،وعرضت أدلاه ،ووضحت معذنيه.
نتائج البحث:
 -1مت شرح مفهوم مفردات الةحث لغة واصطالحذ.
 -2شرحت مفهوم مفردات الكليذت اخلمس لغة واصطالحذ.
 -٣أظهرت دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ الدنن لاحقيق األمن االجامذعي.
 -4قمت باوضيح دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ الةفس لاحقيق األمن االجامذعي.
 -5بيةت دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ العقل لاحقيق األمن االجامذعي.
 -6شرحت دالالت أتسذليب الدعو يف حفظ املذل لاحقيق األمن االجامذعي.
توصيات البحث:
 -1أوصي أن نهام الةذحثون بذلكاذبة عن فن الدعو ودالالهتذ يف مجيع أنواع األمن.
 -2أوصي حبرص الةذحثني على األمن االجامذعي ،والسيذتسي والفكري من خالل
الةحث العلمي.
 -٣أوصي بضروك اتساخدام بعض الةقذط الفقهية واألصولية الىت ختدم فن الدعو ،
و لك لاحقيق األمن جبميع أنواعه يف اجملامع اإلتسالمي.
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املصادر واملراجع
إبراهيم مصطفى  /أمحد الزنذت  /حذمد عةد القذدك  /حممد الةجذك" ،املعجم الوتسيط".
جممع اللغة العربية بذلقذهر  ،داك الدعو .
األبيذكي ،إبراهيم بن إمسذعيل" .املوتسوعة القرآنية"( .مؤتسسة تسجل العرب1405 ،ه) .
اإلتريب ،حممد صالح حممد" .الرتو الةةونة «تأصيال وتطةيقذ»" .أصل الكاذب :أيروحة
مذجيساري  -كلية داك العلوم جبذمعة القذهر  -قسم الاشرنعة اإلتسالمية ،نوقاشت يف
أواخر عذم  ،2009تقدمي :جمموعة من العلمذء( .الطةعة :األوىل ،قطر :وزاك األوقذف
والاشؤون اإلتسالمية  14٣٣ه  2012 -م).
األزهري ،حممد بن أمحد" .هتذنب اللغة"( .الطةعة :األوىل ،بريوت :داك إحيذء الرتاث العريب
2001م).
األشقر ،عمر تسليمذن" .حنو ثقذفة إتسالمية أصيلة"( .الطةعة :الرابعة ،عمذن – األكدن :داك
الةفذئس للةاشر والاوزنع 1414 ،ه 1994 -م).
األنصذكي ،حممد بن قذتسم" .اهلدانة الكذفية الاشذفية لةيذن حقذئق اإلمذم ابن عرفة الوافية.
(شرح حدود ابن عرفة للرصذع)") .الطةعة :األوىل ،املكاةة العلمية1٣50 ،ه ).
الةخذكي ،حممد بن إمسذعيل" .صحيح الةخذكي [اجلذمع املسةد الصحيح املخاصر من أموك
كتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم وتسةةه وأنذمه = صحيح الةخذكي]" .احملقق :حممد زهري
بن نذصر الةذصر( .الطةعة :األوىل ،داك يوق الةجذ (مصوك عن السلطذنية بإضذفة
ترقيم ترقيم حممد فؤاد عةد الةذقي) 1422ه ).
الربكيت ،حممد عميم اإلحسذن" .الاعرنفذت الفقهية"( .الطةعة :األوىل ،داك الكاب العلمية
(إعذد صف للطةعة القدمية يف بذكساذن 1407ه 1986 -م) 1424ه -
200٣م).
ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم" .دكء الاعذكض بني العقل والةقل" .حتقيق :الدكاوك حممد
كشذد تسذمل) .الطةعة :الثذنية ،اململكة العربية السعودنة :جذمعة اإلمذم حممد بن تسعود
اإلتسالمية1411 ،ه 1991 -م(.
ابن تيمية ،أمحد بن عةد احلليم" .جمموع الفاذوى" .مجع وترتيب عةدالرمحن بن حممد بن
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قذتسم ومبسذعد ابةه حممد ( .املدنةة املةوك  :جممع امللك فهد لطةذعة املصحف الاشرنف،
1425ه 2004 -م).
اجلرجذين ،علي بن حممد" .الاعرنفذت"( .ط األوىل ،بريوت – لةةذن :داك الكاب العلمية،
140٣ه 198٣ -م).
اجلوهري ،إمسذعيل بن محذد" .الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية".
حذجي خليفة ،مصطفى بن عةد اهلل" .كاشف الظةون عن أتسذمي الكاب والفةون".
(مكاةة املثىن  -بغداد (وصوكهتذ عد دوك لةةذنية ،بةفس ترقيم صفحذهتذ ،مثل :داك
إحيذء الرتاث العريب ،وداك العلوم احلدنثة ،وداك الكاب العلمية) 1941م).
حسن ،حممد أمني" .خصذئص الدعو اإلتسالمية") .الطةعة األوىل ،األكدن :مكاب املةذك،
140٣ه( .
احلمريي ،أبو بكر عةد الرزاق بن مهذم" .تفسري عةد الرزاق" .دكاتسة وحتقيق :د .حممود حممد
عةده) .الطةعة :األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية1419 ،ه (.
اخلطيب ،حممد منر" .مرشد الدعذ "( .بريوت :داك املعرفة1981 ،م).
اخللف ،تسعود بن عةد العزنز" .دكاتسذت يف األدنذن اليهودنة والةصرانية"( .ط الرابعة،
1425ه 2004/م).
د .أمحد خماذك عةد احلميد عمر" .معجم اللغة العربية املعذصر " .مبسذعد فرنق عمل.
(الطةعة :األوىل ،عذمل الكاب 1429 ،ه  2008 -م.
د .حممد عةد اهلل دكاز ،الدنن ،و حممد كمذل جعفر« ،اإلنسذن واألدنذن».
الرازي ،أمحد بن فذكس" .معجم مقذنيس اللغة" .احملقق :عةد السالم حممد هذكون( .داك
الفكر1٣99 ،ه 1979 -م).
كشيد كضذ ،حممد" .الوحي احملمدي"( .الطةعة :األوىل ،بريوت :داك الكاب العلمية1426 ،
ه 2005 -م).
اإلتسالمي وأدلَّاُهُ"( .ط ،4تسوكنَّة -دماشق :داك
ُّ
ُّ
الز َحْيل ّي ،أ .دَ .وْهةَة بن مصطفى" .الف ْقهُ
الفكر).
ال نسج ْساذين ،تسليمذن بن األشعث .تسةن أيب داود" .احملقق :حممد حميي الدنن عةد احلميد.
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(بريوت :املكاةة العصرنة صيدا).
السمذلويي ،د .نةيل" .بةذء اجملامع اإلتسالمي"( .الطةعة :الثذلثة ،داك الاشروق للةاشر
والاوزنع والطةذعة1418 ،ه 1998-م).
الاشذييب ،إبراهيم بن موتسى" .املوافقذت" .ت أبو عةيد ماشهوك بن حسن آل تسلمذن.
(الطةعة األوىل ،داك ابن عفذن1417 ،ه 1997 /م).
الاشةقيطي ،حممد األمني بن حممد املخاذك" .مةهج الااشرنع اإلتسالمي وحكماه (ضمن
«احملذضرات» املطةوعة ب «بآثذك الاشةقيطي»"( .الطةعة :األوىل ،مكة املكرمة  -اململكة
العربية السعودنة :داك عذمل الفوائد للةاشر والاوزنع 1426ه).
الاشيةذين ،أمحد بن حممد بن حةةل" .مسةد اإلمذم أمحد" .احملقق :شعيب األكنؤوط  -عذدل
مرشد ،وآخرون .إشراف :د عةد اهلل بن عةد احملسن الرتكي( .الطةعة :األوىل ،مؤتسسة
الرتسذلة 1421 ،ه  2001 -م).
عذدل حممد خليل" ،أول مر أتدبر القرآن" .قدم له :فهد تسذمل الكةدكي ،د .حممد احلمود
الةجدي ،د .عةداحملسن زبن املطريي( .الطةعة :الثذلثة عاشر  ،الكونت :شركة إس يب
 14٣8ه 2017 -م).
ابن عذشوك ،حممد الطذهر بن حممد "الاحرنر والاةونر «حترنر املعىن السدند وتةونر العقل
اجلدند من تفسري الكاذب اجمليد»"( .تونس :الداك الاونسية1984 ،ه ).
عةد اجلليل ،د .عةد العزنز عزت" .تعرنفذت ومصطلحذت فقهية يف لغة معذصر ") .عذمل
الكاب1429 ،ه 2008 -م(.
ابن العريب ،حممد بن عةد اهلل" .أحكذم القرآن" .كاجع أصوله وخرج أحذدنثه وعلق عليه؛
حممد عةد القذدك عطذ( .ط .٣ /بريوت :داك الكاب العلمية1424 ،ه 200٣ /م).
العمذك ،محد بن نذصر" .أتسذليب الدعو اإلتسالمية املعذصر " .كتسذلة دكاوكاه . .إشراف
ّ
فضيلة الدكاوك .تسعود بن حممد الةاشر.
عيد ،مفيد خذلد عيد أمحد " .العالقة بني الفقه و الدعو "( .مكاةة داك الةيذن  ،داك ابن حزم).
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد" .كاذب العني" .احملقق :د مهدي املخزومي .د إبراهيم
السذمرائي( .داك ومكاةة اهلالل).
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الفريوزآبذدى ،حممد بن نعقوب" .القذموس احمليط"( .الطةعة :الثذمةة ،بريوت – لةةذن:
العرقسوتسي ،مؤتسسة
مكاب حتقيق الرتاث يف مؤتسسة الرتسذلة ،بإشراف :حممد نعيم
ُ
الرتسذلة للطةذعة والةاشر والاوزنع 1426 ،ه  2005 -م.
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصةذح املةري يف غرنب الاشرح الكةري") .بريوت :املكاةة العلمية).
ابن قدامة ،عةد اهلل بن أمحد" .املغين"( .ط األوىل ،مكاةة القذهر 1٣88 ،ه 1968 -م).
ابن كثري ،إمسذعيل بن عمر" .تفسري القرآن العظيم" .ت تسذمي بن حممد تسالمة( .ط الثذنية
1420ه 1999 -م).
القحطذين ،د .تسعيد بن على" .احلكمة يف الدعو إىل اهلل تعذىل") .الطةعة :األوىل ،اململكة
العربية السعودنة :وزاك الاشؤون اإلتسالمية واألوقذف والدعو واإلكشذد142٣ .ه (.
َمحَ َد" .اجلذمع ألحكذم القرآن"( .ط الثذنيه :داك الكاب املصرنة،
القرييبُ ،حمَ َّم ُد بْ ُن أ ْ
1٣84ه 1964م).
القاشريي ،مسلم بن احلجذج" .صحيح مسلم [املسةد الصحيح املخاصر بةقل العدل عن
العدل إىل كتسول اهلل صلى اهلل عليه وتسلم]" احملقق :حممد فؤاد عةد الةذقي( .بريوت:
داك إحيذء الرتاث العريب).
قلعة ،حممد كواس" .يرق الةحث يف الدكاتسذت اإلتسالمية"( .ط ،2الكونت :داك الةفذئس،
.)2014
جملة الرئذتسة العذمة للةحوث واإلفاذء.
املةذوي ،عةد الرؤوف بن تذج العذكفني" .الاوقيف على مهمذت الاعذكنف"( .الطةعة :األوىل،
القذهر  :عذمل الكاب  ٣8عةد اخلذلق ثروت1410 ،ه 1990-م.
ابن مةظوك ،حممد بن مكرم" .لسذن العرب"( .ط الثذلثة ،بريوت :داك صذدك1414 ،ه ).
ُصول الف ْقه الْ ُم َق َذكن( ،حتر ٌنر ملسذئله
ب يف ع ْلم أ ُ
الةملة ،عةد الكرمي بن علي" .الْ ُم َه َّذ ُ
ودكاتساهذ دكاتسة نظرنَّة تطةيقيَّة)") .الطةعة األوىل :الرنذض :مكاةة الرشد 1420 ،ه -
1999م(.

- 535 -

 سليم بن سالم بن عابد اللقماني. د،دالالت أساليب الدعوة من خالل الكليات الخمس في تحقيق األمن االجتماعي

Bibliography
Ibrahim Mustapha ،Ahmad Al-Ziyāt ،Hamid ˊAbd Al-Qadir and
Muhammad Al-Najār. “Al-Muˊjam Al-Waseeṭ”. Majmaˊ Al-Lugh AlArabiyyyah ،Dār Al-Daˊwah.
Ibn Al-Arabi ،Muhammad bin ˊAbdillah. “Ahkām Al-Quran”. Reviewed its
hadiths and commented by: Muhammad Abd Al-Qadir ˊAṭā. (3rd ed ،
Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،1424AH – 2003).
Ibn Taimiyyah ،Ahmad bin ˊAbd Al-Halim. “Durr’ou Al-Taˊārud baina AlˊAql wa Al-Naql”. Investigated by: Dr. Muhammad Rashad Salim. (2nd
ed ،Kingdom of Saudi Arabia: Imam bin Saud Islamic University.
1411AH – 1991).
Ibn Taimiyyah ،Ahmad bin ˊAbd Al-Halim. “Majmouˊ Al-Fatāwā”.
Collected and organized by: ˊAbdurrahman bin Muhammad bin Qasim
with the help of his son Muhammad. (Al-Madinah Al-Munawarah: King
Fahd complex for Printing the Noble Quran ،1425AH – 2004).
Ibn ˊAshour ،Muhammad Al-Ṭahir bin Muhammad. “Al-Tahrir wa AlTanwir”. (Tunisia: Al-Dār Al-Tunusi ،1984).
Ibn Qudamah ،Abdullah bin Ahmad. “Al-Mughni”. (1st edt ،Maktabat AlQahirah ،1388AH – 1968).
Ibn Kathir ،Ismail bin ˊOumar. “Tafsir Al-Quran Al-ˊAẓim”. Investigated
by: Sāmi bin Muhammad Salāmah. (2nd ed ،1420Ah – 1999).
Ibn Manẓour ،Muhammad bin Mukrim. “Lisān Al-Arab”. (3rd ed ،Beirut:
Dār Ṣadir ،1414AH).
Al-Abyari ،Ibrahim bin Ismail. “Al-Mawsouˊat Al-Quraniyyah”. Muassat
Sijil Al-Arab ،1405AH).
Al-Itrabi ،Muhammad Salah Muhammad. “Al-Turouk Al-Nabawiyyah ،
Ta’ṣilan wa Taṭbiqan”. The origin of the book is a master thesis at the
Dār Al-ˊOuloum faculty at Cairo University – Islaic Shareeˊah
Department ،it was defended at the end of the year 2009 ،presented by:
a group of scholars. (1st ed ،Qatar: ministry of endowments and Islamic
affairs ،1433AH – 2012).
Al-Azhari ،Muhammad bin Ahmad. “Taḥdhib Al-Lugha”. (1st ed ،Beirut:
Dār Ihyā Al-Turath Al-Arabi ،2001).
Al-Ashqar ،Oumar Sulaiman. “Nahwu Thaqāfatin Islamiyyatin Aṣliyyah”.
(4th ed ،Oman – Jordan: Dār Al-Nafāeis ،1414AH – 1994).
Al-Ansari ،Muhammad bin Qasim. “Al-Ḥidāyat Al-Kāfiyat Al-Shāfiyyah li
Bayāni Haqāeiq Al-Imam Ibn ˊArafah Al-Wāfiyah = Sharh Hudoud Ibn
ˊArafah li Al-Raṣāˊ”. (1st ed ،Al-Maktabat Al-Ilmiyyah ،1350AH).
Al-Bukhari ،Muhammad bin Ismail. “Ṣahih Al-Bukhari”. Investigated by:
Zuḥair bin Naṣir Al-Naṣir. (Dār Ṭouq Al-Najāt ،1422AH).
Al-Barkati ،Muhammad ˊAmim Al-Ihsān. “Al-Taˊrifāt Al-Fiqhiyyah”. (1st
ed ،Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،1424AH – 2003).
Al-Jurjāni ،Ali bin Muhammad. “Al-Taˊrifāt”. (1st ed ،Beirut – Lebanon:
Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،1403AH – 1983).

- 536 -

 – الجزء الثاني193 مجلة الجامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد
Al-Jawhari ،Ismail bin Hamād. “Al-Ṣihāh Tāj Al-Lugha wa Ṣihāh AlArabiyyah”.
Hāji Khalifah ،Mustapha bin Abdillah. “Kashf Al-Ẓunoun ˊan Asāmi AlKutub wa Al-Funoun”. (Baghdad: Maktabat Al-Muthanā ،1941).
Hasan Muhammad Amin. “Khasāeis Al-Daˊwah Al-Islamiyyah”. (1st ed ،
Jordan: Maktab Al-Manār ،1403AH).
Al-Himyari ،Abubakr ˊAbd Al-Razāq bin Ḥamam. “Tafsir ˊAbd Al-Razāq”.
Study and investigation: Dr. Mahmoud Muhammad ˊAbduh. (1st ed ،
Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،1419AH).
Al-Khatib ،Muhammad Namr. “Murshid Al-Duˊāt”. (Beirut: Dār AlMaˊrifah ،1981AH).
Al-Khalaf ،Saˊoud bin Abd Al-Aziz. “Dirāsātun fee Al-Adyān AlYaḥoudiyyah wa Al-Naṣrāniyyah”. (4th ed ،1425AH – 2004).
Dr. Ahmad Mukhtar ˊOumar. “Muˊjam Al-Lugha Al-Arabiyyah AlMuˊāṣira”. With th e help of a team. (1st ed ،Alam Al-Kutub ،1429AH –
2008).
Dr. Muhammad bin Abdillah Dirāz Al-Deen and Muhammad Kamāl Jaˊfar.
“Al-Insān wa Al-Adyān”.
Al-Rāzi ،Ahmad bin Faris. “Muˊjam Al-Maqāyis Al-Lugha”. Investigated
by: ˊAbd Al-Salam Haroun. (Dār Al-Fikr ،1399AH – 1979).
Rashid Riḍā ،Muhammad. “Al-Wahyu Al-Muhammadi”. (1st ed ،Beirut:
Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah ،1426AH – 2005).
Al-Zuhaili ،Prof. Wahbah bin Mustapha. “Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh”.
(4th ed ،Syria – Damascus: Dār Al-Fikr).
Al-Sijistani ،Sulaiman bin Al-Ashˊath. “Sunan Abi Dawoud”. Investigated
by: Muhammad Muhyi Al-Deen Abd Al-Hamid. (Beirut: Al-Maktabat
Al-ˊAsriyyah Ṣida).
Al-Samalouṭi Dr. Nabil. “Binā Al-Mujtamaˊ Al-Islami”. (3rd ed ،Dār AlShurouq ،1418AH – 1998).
Al-Shaṭibi ،Ibrahim bin Musa. “Al-Muwāfaqāt”. Investigated by: Abu
ˊOubaidah Mashour bin Hasan Āla Salman. “1st ed ،Dār Ibn ˊAfān ،
1417AH – 1997).
Al-Shinqiti ،Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtarr. “Manḥaj
Al-Tashreeˊ Al-Islami wa Hikmatuhu (Ḍimna Al-Muhāḍrāt AlMaṭbouˊat be Al-Āthār Al-Shinqiṭi)”. (1st ed ،Makkah Al-Mukarramah
– Kingdom of Saudi Arabia: Dār ˊAlam Al-Fawāeid ،1426AH).
Al-Shaibāni ،Ahmad bin Hanbal. “Musnad Imam Ahmad”. Investigated by:
Shuˊaib Al-Arnāouṭ - ˊAdil Murshid et el. Supervision of Dr. Abdullah
bin ˊAbd Al-Muhsin Al-Turki. (1st ed ،Muassat Al-Resālah ،1421AH –
2001).
Adil Muhammad Khalil. “Awwalu Marratin Atadabaru Al-Quran”. Forward
by: Fahd Salim Al-Kandari ،Dr. Muhammad Al-Hamoud Al-Najdi and
Dr. Abd Al-Muhsin Zain Al-Muṭairi. (13th ed ،Kuwait: S. B company ،
1438AH – 2017).

- 537 -

 سليم بن سالم بن عابد اللقماني. د،دالالت أساليب الدعوة من خالل الكليات الخمس في تحقيق األمن االجتماعي

Abd Al-Jalil ،Dr. Abd Al-Aziz Izzat. “Taˊrifāt wa Musṭalahāt Fiqhiyyah fee
Lughatin Muˊaṣirah”. (ˊĀlam Al-Kutub ،1429AH – 2008).
Al-ˊAmmār ،Hamad bin Nasir. “Asālib Al-Daˊwah Al-Islamiyyah AlMuˊāsirah”. A PHD thesis under the supervision of Dr. Saˊoud bin
Muhammad Al-Bashar.
Eid ،Mufeed Khalid Eid Ahmad. “Al-ˊAlāqat baina Al-Fiqh wa AlDaˊwah”. (Maktabat Dār Al-Bayān ،Dār ibn Hazm).
Al-Farāhidi ،Al-Khalil bin Ahmad. “Kitāb Al-ˊAin”. Investigated by: Dr.
Mahdi Al-Makhzoumi and Dr. Ibrahim Al-Sāmuraei. (Dār wa Maktabat
Al-Ḥilal).
Al-Fairouzadi ،Muhammad bin Yaˊqoub. “Al-Qamous Al-Muheeṭ”. (8th
edt ،Beirut – Lebanon: Maktab Tahqiq Al-Turath fee Muassat AlResālah ،under the supervision of Muhammad Naˊeem Al-ˊArqasousi ،
Muassat Al-Resālah ،1426AH – 2005).
Al-Fayyoumi ،Ahmad bin Muhammad. “Al-Miṣbāh Al-Munir fee Gharib
Al-Sharh Al-Kabir”. (Beirut: Al-Maktabat Al-Ilmiyyah).
Al-Qahṭani ،Dr. Saˊeed bin ˊAli. “Al-Hikmat fee Al-Daˊwah ilaa Allah
Taˊālā”. (1st ed ،Kingdom of Saudi Arabia ،ministry of Islamic affairs ،
endowments Dawah and guidance ،1423AH).
Al-Qurṭubi ،Muhammad bin Ahmad. “Al-Jāmiˊ li Ahkām Al-Quran”. (2nd
ed ،Dār Al-Kutub Al-Misriyyah ،1384AH – 1964).
Al-Qushairi ،Muslim bin Al-Hajāj. “Ṣahih Muslim”. Investigated by:
Muhammad Fuād ˊAbd Al-Bāqi. (Beirut: Dār Ihyā Al-Turath Al-Arabi).
Qalˊat Muhammad Ruwas. “Ṭuruq Al-Bahth fee Al-Dirāsāt Al-Islamiyyah”.
(2nd ed ،Kuwait: Dār Al-Nafāeis ،2014).
Majallat Al-Re’āsat lil Buhouth wa Al-Iftā.
Al-Munāwi ،Abd Al-Ra’ouf bin Tāj Al-ˊĀrifeen. “Al-Tawqif ˊalā Muḥimāt
Al-Taˊāreef”. (1st ed ،Cairo: ˊĀlam Al-Kutub 38 Abd Al-Khaliq
Tharout ،1410AH – 1990).
Al-Namlah ،Abd Al-Karim bin Ali. “Al-Muḥadhab fee ˊIlm Ousoul Al-Fiqh
Al-Muqāran ،(Tahrirun li Masā’ilihi wa Dirāsatihā ،Dirāsatan
Naẓariyyatan Taṭbiqiyyatan”. (1st ed ،Riyadh: Maktabat Al-Rushd ،
1420AH – 1999).

- 538 -

The contents of this issue
No.

Researches

The
page

1)

Ad-Daaraqutni's Criticism of ‘Iqrimah's Speech Quoting Ibn
Abbas on "The Vow of AbU Israeel" in [Saheeh] Bukhari"
A Hadith Study
Dr. Saaleh Bin Abdullah Bin Shadid Al-Sayah

9

2)

Therapy by Mahaya in Sufism
Doctrine Study in Light of the Texts of the Quran and the Sunnah
Dr. Sharaf Ed deen Hamed Elbadawy Mohammad

51

3)

Collecting and Searching the Evidence Traced Back to the Salaf
(The Pious Predecessors) in their Debate with the Qadarites
Regarding the Omnipresence of Allah
Dr. Ebrahim Abdullah Almatham

105

4)

5)

6)

The Invented Heresy of An-Nasee between the Pagans and Ahl AlKitaab (Jews and Christians) and the Manifestations of Disbelief
in it and the Response Its Deniers - "Critical Comparative Study"
Dr. Ismail Abdul Mohsen Qutb Abdul Rahman
An Analytical Study of the Gaza Sufi Awrad
(words of remembrance)
Dr. Muhammad Mustafa Al-Jiddi
Mr. Mundir ‘Abdul Khaaliq Bedoun
Mechanisms to counter money laundering and terrorist financing
in insurance activities
Prof. Haitham Hamid Almasarweh
Dr. Ammar Sa'eed Alrefae

155

211

263

7)

Ruling on Islamic Minorities Dealing with Riba-Based Banks in
Their Countries - A Contemporary Jurisprudential Research
Dr. Ahmad bin Ayesh Al-Muzaini

301

8)

Third Party Funding in Arbitration - An Islamic and Legal View
Dr. ‘Abdur Rahmaan bin Muhammad Az-Zubair
Dr. Faaris bin Muhammad Al-Qarni

341

9)

10)

11)

12)

The Type of Commanded Acts are Greater than the Type of the
Forbidden Ones - Fundamental of Jurisprudence Study
Dr. Waleed bin ‘Ali bin Muhammad Al-Qaleeti Al-‘Umari
Fundamental connotations of Hadith:
(Whoever performs an action that we have not commanded will
have it rejected) - Study and collection
Dr.. Badria bint Abdullah bin Ibrahim Saweed
The Daˊwah Methods Meanings
through the five universal thruths in Achiving Social Secuirity
Dr. Saleem bin Saalim bin ‘Aabid Al-Luqmaani
Proof of an Unwritten Labor Contract in Saudi law
A Comparative Analytical Study
Dr. Muhammad Awad Al Ahmadi

385

435

493
539

Publication Rules at the Journal

((

 The research should be new and must not have been published before.
 It should be characterized by originality, novelty, innovation, and addition
to knowledge.
 It should not be excerpted from a previous published works of the
researcher.
 It should comply with the standard academic research rules and its
methodology.
 The paper must not exceed (12,000) words and must not exceed (70) pages.
 The researcher is obliged to review his research and make sure it is free from
linguistic and typographical errors.
 In case the research publication is approved, the journal shall assume all
copyrights, and it may re-publish it in paper or electronic form, and it has
the right to include it in local and international databases - with or without a
fee - without the researcher's permission.
 The researcher does not have the right to republish his research that has
been accepted for publication in the journal - in any of the publishing
platforms - except with written permission from the editor-in-chief of the
journal.
 The journal’s approved reference style is “Chicago”.
 The research should be in one file, and it should include:
- A title page that includes the researcher's data in Arabic and English.
- An abstract in Arabic and English.
- An Introduction which must include literature review and the scientific
addition in the research.
- Body of the research.
- A conclusion that includes the research findings and recommendations.
- Bibliography in Arabic.
- Romanization of the Arabic bibliography in Latin alphabet on a separate
list.
- Necessary appendices (if any).
• The researcher should send the following attachments to the journal:
The research in WORD and PDF format, the undertaking form, a brief CV,
and a request letter for publication addressed to the Editor-in-chief

() These general rules are explained in detail on the journal's website:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html

The Editorial Board

Prof. Dr. Omar bin Ibrahim Saif

(Editor-in-Chief)
Professor of Hadith Sciences at Islamic
University

Prof. Dr. Abdul ‘Azeez bin Julaidaan AzZufairi
(Managing Editor)
Professor of Aqidah at Islamic University
Prof. Dr. Baasim bin Hamdi As-Seyyid
Professor of Qiraa‘aat at Islamic
University
Prof. Dr. ‘Abdul ‘Azeez bin Saalih Al‘Ubayd

Professor of Tafseer and Sciences of
Qur‘aan at Islamic University

Prof. Dr. ‘Awaad bin Husain Al-Khalaf
Professor of Hadith at Shatjah University in
United Arab Emirates
Prof. Dr. Ahmad bin Muhammad ArRufā‘ī

Professor of Jurisprudence at Islamic
University
Prof. Dr. Ahmad bin Baakir Al-Baakiri

Professor of Principles of
Jurisprudence at Islamic University
Formally
Dr. ‘Umar bin Muslih Al-Husaini

Associate Professor of Fiqh-usSunnah at Islamic University

***

Editorial Secretary: Dr. Khalid bin Sa’d AlGhamidi
Publishing Department: Omar bin Hasan
al-Abdali

The Consulting Board

Prof.Dr. Sa’d bin Turki Al-Khathlan

A former member of the high scholars

His Highness Prince Dr. Sa’oud bin
Salman bin Muhammad A’la
Sa’oud

Associate Professor of Aqidah at King
Sa’oud University

His Excellency Prof. Dr. Yusuff
bin Muhammad bin Sa’eed

Vice minister of Islamic affairs

Prof. Dr. A’yaad bin Naami As-Salami

The editor –in- chief of Islamic
Research’s Journal

Prof.Dr. Abdul Hadi bin Abdillah
Hamitu

A Professor of higher education in Morocco

Prof.Dr. Musa’id bin Suleiman AtTayyarr
Professor of Quranic Interpretation at King Saud’s
University

Prof. Dr. Ghanim Qadouri AlHamad

Professor at the college of education at
Tikrit University

Prof. Dr. Mubarak bin Yusuf Al-Hajiri

former Chancellor of the college of sharia
at Kuwait University
Prof. Dr. Zain Al-A’bideen bilaa Furaij

A Professor of higher education at
University of Hassan II

Prof. Dr. Falih Muhammad AsShageer

A Professor of Hadith at Imam bin Saud Islamic
University
Prof. Dr. Hamad bin Abdil Muhsin AtTuwaijiri

A Professor of Aqeedah at Imam
Muhammad bin Saud Islamic University

Paper version
Filed at the King Fahd National Library No. 8736/1439
and the date of 17/09/1439 AH
International serial number of periodicals (ISSN) 78981658

Online version
Filed at the King Fahd National Library No.
8738/1439 and the date of 17/09/1439 AH
International Serial Number of Periodicals (ISSN)
7901-1658

the journal’s website
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
The papers are sent with the name of the Editor in – Chief of the Journal to this E-mail address
Es.journalils@iu.edu.sa
(The views expressed in the published papers reflect
the views of the researchers only, and do not
necessarily reflect the opinion of the journal)



