
 
 
 

 










 
 

 
 

0



                                                                                        

~ 
٢  

m 
 

غفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات تإنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونس
وأشهد أالَّ إله إالَّ اهللا وحده ، فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا ،أعمالنا

  .وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه ال شريك له،
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   :ما بعدأ
االهتمام باملوضوعات ذات العالقة باتمع على من أولويات البحث العلمي فإنَّ 

وجه اخلصوص، ومما ال شك فيه أنَّ خلطباء اجلمعة تأثري كبري عند املسلمني بصفة عامة ويف 
هذه البالد املباركة بصفة خاصة، وذلك ملا خلطبة اجلمعة من مكانة كبرية يف نفوس 

ثقافة التكافل االجتماعي واألسري، ، وخلطباء اجلمعة دور كبري جداً يف نشر املسلمني
والدعوة إليه، وإصالح أوجه اخلطأ اليت قد توجد يف بعض األحياء واألسر، فمنرب اجلمعة 
يعترب قناة شرعية اجتماعية أسبوعية حتمية، يتلقي الناس يف جامع احلي ليستمعوا إىل 

  .اخلطيب، وهنا يكمن دوره يف اإلصالح والتوجيه
باملسجد هذا االهتمام حيث جعله من أول وأوىل أعماله عند  rوملَّا اهتم النيب 

فلم يكن املسجد  وصوله إىل املدينة النبوية احتلَّ املسجد هذه املكانة املهمة يف اتمع املسلم
حيمل من ضمن أهم أهدافه الدعوة والتعليم والعمل مكاناً ألداء الصالة فحسب، بل كان 

  .فقاموا برسالة املسجد خري قيامبإحسان التابعون هلم ، وهكذا سار الصحابة واالجتماعي
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وذلك ألنَّ حضور اجلمعة إنَّ للخطباء تأثري كبري على املستويني الفردي واجلماعي، 
  .املعروفة يف كتب الفقه الزم األعيان بشروطهت ةأسبوعي عبادةٌ

واألخالق الناس ما حيتاجونه من العقائد واألحكام إنَّ خطبة اجلمعة مرتكز تعليم 
، وتعليم الناس ما يطرأ عليهم من مسائل وقضايا وبيان احلكم الشرعي هلم يف واملعامالت

مبا خيدم الناس ويصلح شؤوم االجتماعية ذلك كله مبنياً على أصول االستدالل املعتربة، 
  .واألسرية

 وال أدلَّ على ذلك من إجياب الشرع هلا على األعيان، واهتمامها ا حيث األمر
التبكري، والنهي عن مس احلصى، كل ذلك جعل من الواجب على باالغتسال والتطيب و

 rاخلطيب أنْ يهتم باخلطبة ويعتين بإعدادها غاية االعتناء التزاماً بأمر اهللا تعاىل وهدي نبيه 
  .واإلنصات والتهيؤواحتراماً حلقوق املصلني الذين حضروا ذا التعبد والتأدب 

، أسأل مسؤولية اخلطيب كبرية، واألمانة امللقاة على عاتقه عظيمةومن هنا كانت 
، وأنْ يوفقهم لكل خري، وجينبهم كل شر إنه مسعاهماهللا أنْ يسدد خطاهم، وأن يبارك يف 

   .مسيع جميب
  

  :أمهية املوضوع
معة من املنافع مما سبق يتبين لنا أمهية هذا املوضوع، ملا اشتملت عليه خطبة اجل

ائد القيمة؛ فاملسجد هو دار توجيه وهداية دائم، يعىن بكل ما فيه إرشاد املصلني يف والفو
إضافةً  -، وميكن أن تتضح أمهية املوضوع واألخالقية واملعامالت والتعبديةأمورهم العقدية 

  :من خالل األمور اآلتية –إىل ما سبق 
إنَّ املسجد هو الركيزة األوىل يف بناء اتمع املسلم، ترسيخاً للعقيدة، وتعليماً  - ١

 . للعبادة، وضماناًَ لتكاتف املسلمني وتوادهم كاجلسد الواحد
املصلني نَّ خطبة اجلمعة وسيلة دعوية مباشرة، يستطيع فيها اخلطيب إرشاد إ - ٢

 .واستمالتهم والتأثري عليهم
، يتيح ى اختالف مستويام ومسؤوليام واهتمامامحضور مجيع أهل احلي عل - ٣

للخطيب إيصال رسالة املسجد إىل معظم فئات اتمع وإرشادهم ملا فيه خريهم 



                                                                                        

~ 
٤  

  .وصالحهم يف الدين والدنيا
استمرارية صالة اجلمعة وثباا يف كافة األحوال، وتكرارها فهي تتكرر يف العام  - ٤

 .تأثريها يف نفوس املصلنيمخسني مرة، مما يؤكد أمهيتها وعظيم 
اقتصار عدد غري قليل من املسلمني يف تعلمه واسترشاده على خطبة اجلمعة، مما جعل  - ٥

االهتمام باخلطبة واشتماهلا على ما حيتاجه املسلم يف كل شؤون حياته أمراً بالغ 
اخلطيب يف جانبٍ من جوانب احلياة يعين افتقاد هذه الفئة من  األمهية؛ حيث تقصري

 .صلني جلانب من جوانب اإلرشاد يف حيامامل
   

  :املوضوع  اختيارأسباب 
وإرشاده إىل الوجه فاعلٌ يف التأثري يف اتمع  كربى ودور خلطبة اجلمعة أمهيةٌإنَّ 
ونصيحة أفراده للقيام بواجبام جتاه بعضهم أفراداً ومجاعات، مىت ما قام اإلمام السليمة، 

  .فأدى رسالته الصحيحة بكل أمانة واحتسابواخلطيب بدوره األمثل 
سباب لألح، وذلك لم الكتابة يف هذا املوضوع يف هذا الوقت خاصة مطلبفأصبحت 

  :اآلتية
املسؤولية العظيمة على األئمة واخلطباء يف تعليم الناس أمور دينهم، ومن أهم ما  - ١

 .واألسريحيتاجه الناس اليوم معرفته التكافل والترابط االجتماعي 
استقرار اتمع بشيوع تكاتفه وتآلفه، وال يتآلف جمتمع إذا كانت أسره متفككة،  - ٢

فأصبح لألئمة واخلطباء واحلالة هذه مسؤولية عظيمة يف إصالح اتمعات، واإلسهام يف 
 .إرشاد أفراده ملا فيه استقرارهم االجتماعي واألسري

والفراغ العاطفي، واالختالفات  ما تتعرض له األسر اليوم من العنف، والتفكك، - ٣
الدائمة، واجلفاء، وما يؤدي إليه ذلك من احنرف فكري وسلوكي وأخالقي، كل ذلك جعل 

 .من األمهية مبكان قيام األئمة واخلطباء بدورهم يف اإلصالح واإلرشاد األسري
إلرشاد غياب األسر املمتدة بنسبة كبرية يف جمتمعنا، مما أفقد األسرة النواة التوجيه وا - ٤

الذي كانت تتلقاه يف األسرة املمتدة، مما جعل مسؤولية األئمة واخلطباء يف اإلرشاد 
االجتماعي واألسري أكثر أمهية من ذي قبل لفقد عدد كبري من شرائح اتمع التوجيه 
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 .واإلرشاد االجتماعي واألسري
 ،اإلعالموسائل يف وذلك  ،منابر أخرى تؤثر على الناساليوم ينازع اخلطبة  - ٥

وبعضها يعطي صوراً ومعلومات من شأا أن وغري ذلك،  ،واإلنترنت ،والقنوات الفضائية
وهذا يضاعف من مسؤولية اخلطيب تؤدي إىل إضعاف الروابط األسرية واالجتماعية، 

  .ويعاظم من قدر اخلطبة
عدم توظيف عدد من اخلطباء خطبة اجلمعة التوظيف املطلوب؛ يف توعية أفراد  - ٦
تمع عندهماتمع يف اجلانب االجتماعي واألسري، لغياب أمهية هذا اجلانب وتأثريه يف ا. 

أدى إىل ضعف تأثري اخلطبة كوسيلة دعوية مباشرة، مما جعلين أحب وغريه  كل هذا
أنْ أكتب يف هذا املوضوع لعلي أسهم مبا يعود بالنفع على اخلطيب واخلطبة من حيث التأثري 

  .صلني، ومعاجلة ما حيتاجونه من موضوعات اجتماعية وأسرية مهمةالصحيح يف نفوس امل
  

  :األمور اليت راعيتها يف البحث
  :راعيت بفضل اهللا تعاىل أثناء إعداد هذا البحث األمور اآلتية

 .عزوت اآليات القرآنية الكرمية ذاكراً اسم السورة ورقم اآلية - ١
النبوية الشريفة من مصادرها األصلية، مع احلرص على قمت بتخريج األحاديث  - ٢

من خالل ما ذكره العلماء  –إن كان احلديث من غري الصحيحني  –احلكم عليها 
 .املتخصصون يف هذا اال

حرصت عند ختريج احلديث على ذكر اسم الكتاب والباب، إضافةً إىل رقم اجلزء  - ٣
رجوع إىل احلديث من خالل والصفحة، ورقم احلديث؛ ليسهل على من يرغب ال

 .أي طبعة شاء
 .لعدم صحة االستشهاد اجتنبت ذكر األحاديث الضعيفة  - ٤
أحرص غالباً على الرجوع إىل التفاسري، وكتب شروح احلديث عند ذكر آية كرمية  - ٥

أو حديث شريف؛ لالطالع على ما قاله أهل العلم عنهما، ونقل املناسب 
 .لالستشهاد به

  .املصادر واملراجع اليت استقيت منها مادة البحث أثبت يف آخر البحث - ٦
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  :خطة البحث
  :وثالثة مباحث وخامتة، وهي على النحو اآليت ومتهيد قسمت البحث إىل مقدمة

على أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، واألمور اليت روعيت يف  واشتملت :املقدمة
  .البحث إضافةً إىل خطة البحث التفصيلية

  .واشتمل على مكانة املسجد يف اإلسالم: ومتهيد
  .لمسجد يف اإلسالمل الوظائف االجتماعية: املبحث األول

  :انوفيه مطالب
  .يف بناء املسجد rبدء النيب : املطلب األول
  .إمامة املسجد مصدر التكافل االجتماعي: املطلب الثاين

  .يف حتقيق التكافل االجتماعي واألسري اإلمام واخلطيبدور : املبحث الثاين
  :مطالبأربعة وفيه 
  .التكافل االجتماعي واألسري يف اإلسالم: املطلب األول
  .اإلمامة واخلطابة عبادة: املطلب الثاين
  .اإلمامة واخلطابة والية :املطلب الثالث
دور اإلمام واخلطيب ومسؤوليتهما جتاه التكافل االجتماعي : املطلب الرابع

  .ألسريوا
  .عوامل جناح تأثري األئمة واخلطباء يف املصلني: لثاملبحث الثا

  :مطالبثالثة وفيه 
  .شخصية اإلمام واخلطيب :املطلب األول
  .عالقة اإلمام واخلطيب باملدعوين :املطلب الثاين
  .عوامل املتعلق باملوضوعال :املطلب الثالث

  .وفيها أبرز نتائج البحث وتوصيات الباحث :اخلامتة
  .فهرس املصادر واملرجع

  .فهرس املوضوعات
 حممد بن عبد العزيز بن حممد العقيل.د
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مكانة املسجد يف اإلسالم، أتطرق إىل  قبل اخلوض يف غمار هذا البحث حيسن يب أنْ
اللَّه العناية جبميع جوانبها، يوحد ، من حيث وكاملة ينظر اإلسالم إىل احلياة نظرةً شاملة

خاصة،  ، إال أنه بوأ املسجد مكانةًاأجزائهكل وا ، ويطاع يف سائر نواحيهاأرجائهتعاىل يف 
عديدة، باعتباره منطلق الدعوة إىل اخلالق جل وعز،  ومنحه فضائل فريدة، وميزه خبصائص
من جنباته أحكام التشريع، وانبعثت من ردهاته أشعة  ومركز اإلشعاع األول، الذي انطلقت

  .اإلميان
املسجد وأعلى مكانته، ورسخ يف النفوس قدسيته، فأضافه اللَّه  عظَّم اإلسالم لقد
وما اجتمع قَوم فى بيت من بيوتr: ))  النيب وقال .إضافةَ تشريف وتكرمي تعاىل إليه،

نزلَت علَيهِم السكينةُ وغَشيتهم الرحمةُ اللَّه يتلُونَ كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إِالَّ 
هدنع نيمف اللَّه مهذَكَركَةُ والَئالْم مهفَّتحو(( )١(، فقوله :r )) وتيب نم تيى بف

ا املساجد، وهذه إضافة تشريف وتكرمي، وإال فالعامل كله ))اللَّه وبيوت اهللا العرف خص ،

 i j k l m n o p q r{ :قال تعاىلهللا، وكما 
s t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
تكرمي فهذه البيوت املضافة إىل اهللا إمنا هي املساجد، وهي إضافة  ]١٨:التوبة سورة[ .}¢

، ]١٣:لشمسا[ .}R S T U V W X Y{ :وتشريف، كما يف قوله تعاىل
وكل اإلبل هللا، وهو الذي خلقها، ولكن هذه بالذات أضيفت إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

، فأضيفت إىل اهللا تبارك وتعاىل متيزت عن بقية البيوتلتميزها بآية خاصة، وكذلك املساجد 
  .إضافة تشريف وتكرمي ملا هلا من املكانة العظيمة عند اهللا تعاىل

ن هذَا ء ميهذه املَساجد ال تصلُح لش إنَّ(: (لألعرايب الذي بال يف املسجد rوقوله 
                                                             

االجتماع على تالوة فضل : الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب: كتابأخرجه مسلم مع شرح النووي، ) ١(
  ).٢٦٩٩( -٣٨: ، حديث رقم١٧/١٨القرآن وعلى الذكر، 
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: rوقوله  )١(. ))وقراَءة القُراَن ة، والصالَلَّز وجاللّه ع ، إنما هى لذكْرِالبولِ وال القَذَر
  )٢(. ))أَحب الْبِالَد إِلَى اللَّه مساجِدها((

سجد يف اإلسالم ووجوب العناية به، كما تدل على وكل ذلك يدل على مكانة امل
بني أفراد  والتكاتف دور املسجد حيث التعلم واملدارسة والدعوة إىل اهللا تعاىل، والتآلف

، وتعليمه إن جهل، مما يؤكد دور املسجد اتمع بالسؤال عنه مىت فقد، والرفق به إن أخطأ
  .يف التعليم واالجتماع واإلرشاد والتناصح

ببناء املسجد حلظة وصوله املدينة، وشروعه يف إقامة  rبدئه وال أدلَّ على ذلك من 
على الدور البارز الذي يقوم به املسجد، ويضطلع به قلبها، ليعطي داللة كربى  مسجده يف

تمع  اتمع املسلم، ويف حياة املسلمني العامة واخلاصة، إذ هو بداية االنطالق يف تكوين يف
  .اهلداية واإلرشاد، وشع من قلبه ضياُء التوفيق والرشاد اإلسالمي، الذي انبثقت منه أنوار

، بل هو فحسب عة والتعبد، ومقراً للصالة والتهجدمكاناً للطا املسجد مل يكن إنَّ
واالستماع إىل  باإلضافة إىل ذلك موئل يلتقي فيه املسلمون لتلقي املواعظ واإلرشادات،
ويعرضون فيه ما  النصائح والتوجيهات، وينصتون إىل ما يلقى فيه من الوصايا والعظات،

تغير واختالفات،  رأ يف جمتمعهم منحيدث بينهم من عوائق ومتغريات، ويتناولون فيه ما يط
  .ويتشاورون يف جنباته حلل خمتلف القضايا واملشكالت

وغرس  املسجد شاملة ومتنوعة، تنتظم جماالت خمتلفة لنشر القيم اإلسالمية، فرسالة
، من خالل األدوار استقرار اتمع أفرداً وأسراًاآلداب واألخالق احلميدة، واحلفاظ على 

 االجتماعي، وتوفري التكافلوااالت املختلفة اليت يضطلع ا املسجد لتحقيق  املتعددة،
فيهم  ، اليت ختفف عن الناس أعباَء احلياة وآالمها، وتكبحواالجتماعية الطمأنينة النفسية

   )٣( .مجوح الغرائز وشهواا، وترسخ أواصر احملبة، وروابط األلفة بني األفراد

                                                             

وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف : الطهارة، باب: كتابأخرجه مسلم مع شرح النووي،  )١(
  .١/٢٤٢؛ املعلم بفوائد مسلم )٢٨٥( -١٠٠: ، حديث رقم٣/١٦٣املسجد، 

فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح : املساجد ومواضع الصالة، باب: تابكأخرجه مسلم مع شرح النووي،  )٢(
  ).٦٧١( -٢٨٨: ، حديث رقم٥/١٤٦وفضل املساجد، 

  .عبد الكرمي بن صنيتان العمري: دور املسجد يف حتقيق األمن االجتماعي، لألستاذ الدكتور: ينظر )٣(
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  :ببناء املسجد r بدء النيب: ولاملطلب األ
اإلسالم، تظهر جبالء من كون حتقيق الوظائف االجتماعية يف املسجد يف  دور إنَّ
مل يستقر به املقام عندما وصل إىل حي بين عمرو بن عوف يف قباء، حىت بدأ  rالرسول 

   )١(. ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بين يف املدينة، وأول مسجد بين لعموم الناس
كان أول ما قام ) املسماة آنذاك بيثرب(وكذلك عندما واصل سريه إىل قلب املدينة 
  . به ختصيص أرض لبناء مسجده، مث الشروع يف بنائه

قدم املدينة، فنزل يف علو املدينة يف  rرسول اهللا  ، أنَّ¢كما روى أنس بن مالك 
مث إنه أرسل إىل مأل بين بنو عمرو ابن عوف، فأقام فيهم أربع عشرة ليلة، : حي يقال هلم

على راحلته وأبو  rفكأين أنظر إىل رسول اهللا : النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، قال
فكان رسول اهللا : النجار حوله، حىت ألقى بفناء أيب أيوب، قال  ردفه، ومأل بين ¢ بكر
rفأرسل : باملسجد، قال مث إنه أمر" ، يصلي حيث أدركته الصالة، ويصلى يف مرابض الغنم

ال واهللا ال : قالوا) يا بين النجار ثامنوين حبائطكم هذا: (النجار، فجاءوا، فقال إىل مأل بين
كان فيه خنل، وقُبور املشركني، : "نطلب مثنه، إال إىل اهللا، قال أنس فكان فيه ما أقول

اخلرب فسويت، بالنخل فقطع، وبقبور املشركني فنبشت، وب rوخرب، فأمر رسول اهللا 
 rفكانوا يرجتزون، ورسول اهللا : فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة، قال: قال

  :معهم، وهم يقولون
   )٢( .فانصر األنصار واملهاجرة    اللهم ال خري إال خري اآلخرة

ببناء املسجد أول قدومه املدينة، يدل على مكانة املسجد  rاهتمام الرسول  إنَّ
  .اليت ال يستغين عنه املسلمون االجتماعية اإلسالم، وأنه من مؤسسات اإلسالموأمهيته يف 
  
  

                                                             

  .١/٢٣٩ ؛ طبقات ابن سعد٣/٢٤٨ البن كثري البداية والنهاية: ينظر )١(
هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية، ويتخذ مكاا : الصالة، باب: ، كتاب١/٦٢٤مع الفتح  البخاريأخرجه  )٢(

ابتناء مسجد : املساجد ومواضع الصالة، باب: ، كتاب٥/٦ مع شرح النووي ومسلم؛ ٤٢٨: مساجد، حديث رقم
  .)٥٢٤( -٩: ، حديث رقمr النيب
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  :املسجد مصدر التكافل االجتماعيإمامة : الثايناملطلب 
مصدر التكافل االجتماعي ملا حيققه من األلفة والتآخي بني املصلني؛ إنَّ املسجد 
 يف اإلسالم مسجدأول االجتماعية الطريقة اليت بين ا  مكانة املسجدويؤكد الداللة على 

يف البناء والرجز؛ كل ذلك  rجعل أمر بناءه موكالً باجلماعة بل وشاركهم  rنَّ النيب فإ
اليت من بينها الوظائف وللوظائف األخرى بل ، فحسبللصالة يؤكد أنَّ املسجد مل ينب 

بكثري من الوظائف املتعددة يف املسجد؛ كالفتيا، واستقبال  rوإنَّ قيام النيب ، االجتماعية
 rالرسول  ذلك يدل على أنَّكل  )١( الوفود، والقضاء، والتعليم، واإلصالح بني الناس،

ليعرف  الوظائف االجتماعية املتعددة؛قصد أن ال يفرق بني أداء الشعائر التعبدية وغريها من 
، وليس خاصاً بنوع معني من ما فيه مصلحة اتمع املسلمكل الدين شامل إلقامة  أمته أنَّ

، ولو كان املسجد rله  مل يكن هذا املعىن مقصوداً أنواع العبادة اليت تؤدى للّه تعاىل، ولو
 rخاصاً بأداء الشعائر الدينية املشهورة عند الناس، وال يصلح إال هلا، لسارع رسول اهللا 

، وما الذي يعجزه عن ذلك، واألنصار الوظائف فيهإلداء هذه إىل ختصيص مكان آخر 
، وهم واملهاجرون rيتسابقون بكل ما ميلكون من أرض ليضعوها بني يدي رسول اهللا 

   )٢( .يتسابقون يف عمل ما يريد من بناء وغريه
على أمهية التكافل االجتماعي يف  يف املدينة rوما أدل العمل الثاين الذي عمله النيب 

ملؤاخاة بني بعد بناءه املسجد با rاإلسالم ودوره يف اتمع املسلم؛ حيث بدأ النيب 
وكانوا تسعني رجالً نصفهم من املهاجرين ونصفهم من األنصار؛ حيث  املهاجرين واألنصار

 Á{ :له تعاىلآخى بينهم على املواساة واملؤاخاة والتوارث إىل أن نسخ التوارث بقو
Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð 
Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù{. ] ظاهر يف  ،]٧٥:األنفالسورة وكان للمسجد دور

يتناوب مع جاره على مسجد  ¢ولذلك كان عمر  )٣( .االجتماع واأللفة واملؤاخاة بينهم
                                                             

  .٢/٥٢٦ فتح الباري البن رجب؛ ١/٦٥٧فتح الباري البن حجر : ينظر) ١(
  .٤٧عبد اهللا القادري، بتصرف صـ: دور املسجد يف التربية للدكتور: ينظر) ٢(
  .٣/٦٣زاد املعاد البن قيم اجلوزية ؛ ١/٢٣٩طبقات ابن سعد : ينظر) ٣(
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وكلما كان إمام املسجد مهتدياً دي النيب ألنَّ املسجد كان مصدر علمٍ وهدى،  rالنيب 
r كلما كان دور املسجد أكثر وأكرب.  وكان حمل حب الناس وقبوهلم له، مصدر إرشاد

  .وتعليم للناس، وحيرصون على استشارته وإخباره مبا جيدون، وسؤاله عما يستشكلون
على اختاذ  rهو رمز االجتماع واالئتالف ويظهر ذلك جبالء يف حث النيب  فاإلمام

ِذَا كَانوا ثَالثَةً إ((: rقال  ¢فعن أيب سعيد اخلدري  اإلمام للصالة حىت وإن كانوا ثالثة
مهدأَح مهمؤفَلْيمهؤأَقْر ةامبِاِإلم مقُّهأَحفوجود إمام للصالة يصلون خلفه دليلٌ  )١( ))، و

عندما اشتكى إليه  rوسيأيت غضب النيب على وحدة كلمتهم، واجتماعهم وعدم تفرقهم 
؛ )٢( ))إِنَّ منكُم منفِّرِينيا أيها الناس، : ((وقال ¢رجل عن طول صالة معاذ بن جبل 

  )٣(. ألنَّ املسجد مل حيقق اهلدف األساس منه
تنشئة أفراد  يف، وله أثره البالغ فللمسجد دوره يف النمو الديين واخللقي واالجتماعي

   )٤(. تمعٍ فاضلٍ قوياتمع تنشئة اجتماعية سوية، وعلى بناء جم
وإنَّ مما يبني مكانة املسجد االجتماعية أنَّ اهللا تعاىل شرع إقامة صالة اجلماعة فيه 

ويقف اجلميع يف صفوف متراصة  جيتمع فيه أهل احلي مخس مرات يف اليوم والليلة،حيث 
  .متساوية، ويضع اجلميع جباههم وأنوفهم بإزاء أقدام بعضهم بعضاً دون إنكارٍ أو تأفف

 rكما أنَّ للمسجد دوره اإلجيايب مع الفقراء لكفاية احملتاجني، ففي مسجد النيب 
     )٦( )٥( .كانت تعلَّق عذق النخيل ليأكل منها احملتاجون

                                                             

حديث  ،٥/١٤٦من أحق باإلمامة، : املساجد ومواضع الصالة، باب: كتابأخرجه مسلم مع شرح النووي،  )١(
  ).٦٧٢( -٢٨٩: رقم

-٤٨٦: ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت، حديث رقم: الصالة، باب: البخاري مع الفتح، كتابأخرجه  )٢(
: أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، حديث رقم: الصالة، باب: ، كتاب٤/١٥٦؛ ومسلم مع شرح النووي ٥١٧
٤٦٦( -١٨٢.(  

اء، للدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية توجيهات لألئمة واخلطب: ينظر )٣(
  .١٥واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد صـ

  .١٤٧حممد التوجيري صـ: األسرة والتنشئة االجتماعية يف اتمع العريب السعودي، للدكتور: ينظر) ٤(
  .١/٦١٤فتح الباري البن حجر : نظري) ٥(
  .٥٤أمحد الصاحل صـ حممد بن املسجد جامع وجامعة للدكتور: ينظر) ٦(
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  :التكافل االجتماعي يف اإلسالم: املطلب األول
إنَّ الكالم عن مكانة التكافل االجتماعي يف اإلسالم كالكالم عن بيان الشمس 
للمبصر يف واضحة النهار؛ إذ أنَّ تشريعات اإلسالم جاءت يف احلث على التكافل 
االجتماعي يف نصوص أكثر من أنْ حتصر، ولكنه حيسن يب اإلشارة إىل شيٍء من ذلك على 

وال أدلَّ على ذلك من  rت أحاديث كثرية عن النيب سبيل االختصار واإلجياز، فقد ورد
اِإلميانُ ((:حني قال لبعض صور التكافل االجتماعي شعبة من شعب اإلميانrجعل النيب 

الَ إِله إَِأل اُهللا، وأَدناَها إِماطَةُ : فْضلُها قَولُأفَ -و بضع وستونَ شعبةً أَ -بِضع وسبعون 
 .وحيسن يب أنْ أبني مفهوم التكافل االجتماعي )١( ))الطَرِيقِاالذَى عنِ 

   :مفهوم ونطاق التكافل االجتماعي
يكون أفراد اتمع مشاركني يف احملافظة على املصاحل  أنْ: هو التكافل االجتماعي

العامة واخلاصة ودفع املفاسد واألضرار املادية واملعنوية، حبيث يشعر كل فرد ه إىل فيه أن
حيققوا  عليه واجبات لآلخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أنْفجانب احلقوق اليت له 

  .املنافع إليهم ودفع األضرار عنهمحاجام اخلاصة وذلك بإيصال 
  :نطاق التكافل االجتماعي

من النصوص  اإلسالم قد اهتم ببناء اتمع املتكامل وحشد يف سبيل ذلك مجلةً نَّإ
مثَلُ املُؤمنني يف ((: ذلك اتمع بقوله rواألحكام إلخراج الصورة اليت وصف ا الرسول 

مهادوت هماطُفعتو مهماحروت داجلَس رائس ى لَهاعدت وضع هنكَى متإِذَا اش دثَلُ اجلَسم ،
إِذَا اشتكَى رأْسه تداعى  الْمؤمنونَ كَرجلٍ واحد(( ملسلم ويف رواية )٢( ))بِالسهرِ واحلُمى

عينه، اشتكَى إنْ  كَرجلٍ واحد نَوملساملُ((ويف رواية  ،))لَه سائر الْجسد بِالْحمى والسهر

                                                             

بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها وفضيلة احلياء : اإلميان، باب: كتاب، مع شرح النووي أخرجه مسلم )١(
  ).٣٥( -٥٧: ، حديث رقم٢/٤وكونه من اإلميان، 

تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث : الرب والصلة، باب: ، كتاب١٦/١١٥مع شرح النووي أخرجه ) ٢(
   .٦٦: رقم
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تعظيم حقوق  األحاديثي هذه فف )١( )).كلُّهاشتكَى ، رأسهاشتكَى كلُّه، وإن اشتكَى 
التكافل االجتماعي يف اإلسالم  إنَّو ؛املسلمني، واحلض على تعاوم ومالطفة بعضهم بعضا

على النفع املادي وإن كان ذلك ركنا أساسيا فيه بل يتجاوزه إىل مجيع  اًرليس مقصو
، وخمتلف جوانب التكافل كالتكافل األديب، واجلنائي، واألخالقي حاجات اتمع

أوسع باإلضافة إىل التكافل املعيشي املادي، فالتكافل االجتماعي يف اإلسالم ، واالقتصادي
   .اتمعتضمن مجيع احلقوق األساسية ألفراد يبذلك  وفه، مدى

به املسلمني املنتمني إىل األمة املسلمة  والتكافل االجتماعي يف اإلسالم ليس معنياً
ذلك اتمع كما  فقط بل يشمل كل بين اإلنسان على اختالف مللهم واعتقادام داخل

 I J K L M N O P Q R S T U V W{ :قال اهللا تعاىل
X Y Z [ \ ] ^ _{. ]أساس التكافل هو  ؛ ذلك أنَّ]٨:سورة الممتحنة

 a b c d e f ` _ { :رامة اإلنسان حيث قال اهللا تعاىلك
g h i j k l m n op{. ] سورة

   ]٧٠:اإلسراء
  

   

                                                             

تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، : الرب والصلة، باب: ، كتاب١٦/١١٥مسلم مع شرح النووي أخرجه  )١(
  .٦٧: حديث رقم
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  :اإلمامة واخلطابة عبادة :املطلب الثاين
ومما ينبغي التأكيد عليه لألئمة واخلطباء أنَّ اإلمامة واخلطابة عبادة، والعبادة مبناها 

فإمامة الناس عبادة واخلطبة عبادة، وتعليمهم  rعلى النص عن اهللا عز وجل أو عن رسوله 
ما حيتاجونه من أمور دينهم عبادة، وما كان كذلك ال جيوز فيه االجتهاد بل جيب االقتصار 

  .من حيث هدف اخلطبة وطوهلاrعلى هدي النيب 
فعلى اإلمام أنْ يراعي السنة يف أدائه الصالة املفروضة والنافلة، ويراعي ظروف 

جيد أنها راعت جانب املأموم وراعت حاله،  rني، فإنَّ املتأمل لصالة النيب وأحوال املصل
، وأُرِيد أنْ أُطَولَ فيها، فَأسمع إني َألقُوم إِلَى الصالة: ((rوال أدلَّ على ذلك من قوله 

هلَى أُمع قاهية أنْ أشاليت كَريف ص زوجفَأَت يبكَاَء الصوهذا الفعل منه ، )١( ))بr  يدل
ويؤكد هذا املعىن ما جاء يف مصنف عبد الرزاق وبالطفل،  مبشاعر األمومةrعلى اهتمامه 

وتقدميه هذه املصاحل على مصلحة اإلطالة يف الصالة، مما جيعلنا ،  )٢( ))أو تتركه فيضيع((
   .ندرك أمهية دور اإلمام يف رعاية األسرة حىت وهو يف الصالة نفسها

وعليه فإنه من اخلطأ ما يفعله بعض اخلطباء من اإلطالة يف اخلطبة حبيث ينسي آخرها 
أولَها، فيفوت اهلدف من اخلطبة أال وهو تعليم الناس أمور دينهم، وإرشادهم، ووعظهم، 
إىل مقاصد شخصية أخرى بعيدة عن هذا اهلدف، مما يفقد املصلني عبادةً عظيمة جاؤوا 

   )٣( .يتعبدون اهللا ا
   
  

   

                                                             

: من أخف الصالة عند بكاء الصيب، حديث رقم: باباألذان، : ، كتاب٣/٢٣٦أخرجه البخاري مع الفتح ) ١(
٧٠٧.  

  .٣/٢٣٦فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر : ينظر) ٢(
توجيهات لألئمة واخلطباء، للدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية : ينظر )٣(

  .١٩واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد صـ
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  :اإلمامة واخلطابة والية: ثالثاملطلب ال
  :والية واخلطابة اإلمامة

والية، وال خيفى أنَّ الوالية أقسام، فالوالية إنَّ إمامة املسجد واخلطابة يف اجلامع 
العظمى إلمام املسلمني وويل أمرهم مبوجب البيعة اليت جعلها اهللا يف عنق الناس لوالة 

العام نظراً لتعدد مسؤولياته، وتعدد حاجات الناس أوكل بعض واليات أمرهم، وويل األمر 
املسجد إىل وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، والوزارة أوكلت والية 

بعد والية  املسجد إىل إمام املسجد وخطيب اجلامع، فوالية إمام املسجد تأيت يف املتربة الثالثة
فإنَّ إمام املسجد حبكم معايشته جلماعة ، والية ويل األمر حفظه اهللا الوزارة ووالية وفوقها

، واطالعه على املسجد واتصاله املستمر م، ومعرفته ألمورهم العامة وبعض أمورهم اخلاصة
ألزم ا من قبل ، جسيمةأمانة عظيمة، وأمور قد ال يطلع عليها غريه، فإنَّ عليه مسؤولية 

مر؛ ألنه إنما وضع يف هذا العمل ليتوىل دوره يف إصالح مجاعة الوزارة ومن قبل ويل األ
املسجد، وحل مشكالم، ومساعدة احملتاج، والوقوف معهم عند شدائدهم، والفرح 

وهذه كلها من متطلبات هذه الوالية اليت وليها، وويل األمر وكل . لفرحهم، واحلزن حلزم
   )١( .لحة الناسإليه هذه الوالية ثقةً به، وحرصاً على مص

يوفق اهللا للقيام ا على الوجه  عظيمةٌ رسالةٌاملسجد واخلطابة فيه  ةإمامإنَّ   
وخلفاؤه الراشدون  rاملطلوب دعاة احلق، فإمامة املسجد واخلطابة فيه رسالة قام ا النيب 

  .من بعده
  :يف حيام االجتماعية واألسريةما حيتاجونه  تعليم الناس
ما حيتاجونه يف حيام االجتماعية  الناس على أيدي األئمة واخلطباءيتعلم على 

وتتهذب األخالق، وتزكو ويهتدي السالك، فيتذكر الغافل، ويتعلم اجلاهل،  واألسرية
الضمائر بتوجيهات األئمة واخلطباء، األمناء األكفاء؛ وملا كان أمر اإلمامة أمراً عظيماً دعا 

، اَألئمةَ دأَرشاللهم  ،، والْمؤذِّنُ مؤتمناِإلمام ضامنr) :)لألئمة بالرشد فقال  rالنيب 

                                                             

توجيهات لألئمة واخلطباء، للدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية : ظرين) ١(
  .١٠واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد صـ
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غْاوفر ذِّنِنيؤلْم١(. ))ل(  
أي أرشد األئمة للعلم مبا تكفلوه والقيام به  ))اَألئمةَ دأَرشاللهمr )) ودعاؤه 

   .لألئمة يدل على عظيم دورهم وعهدم rهذا الدعاء منه و ،واخلروج من عهدته
الضامن يف كالم العرب معناه الراعي، والضمان : قال أهل اللغة: قال اخلطايب

ل معناه ضمان صالة وعدد الركعات على القوم، وقيالرعاية، فاإلمام ضامن مبعىن حيفظ ال
  )٢( .الدعاء يعمهم به وال خيتص بذلك دوم

اللبيب هو ذلك الذي يقوم بتعليم الناس وتوجيههم إىل فاإلمام الفطن واخلطيب 
مساعدم يف تأسيس وبناء عالقات أسرية كرمية تقوم على التصرفات الكرمية،  

  :اآليت والسلوكيات السليمة يف حيام األسرية واالجتماعية، وذلك عرب
  :البناء واإلنشاء :أوالً

بتوضيح أمور مهمة يدركها التأمل للخالفات األسرية واالجتماعية اليوم  وذلك
  :واليت من أمهها

، الذي قد خيفى على عدد األسرية واالجتماعيةالزواج والعالقة أهداف إيضاح  - ١
 .وال جيدون من يوضح هلم ذلك بشكلٍ كافاليوم، ليسوا بالقليل من الناس 

خر، وذلك ببيان احلقوق والواجبات األسرية بيان الدور املناط بكل فرد جتاه اآل - ٢
 .واالجتماعية، ووجوب القيام ا من الناحية الشرعية

تصحيح املفاهيم اخلاطئة جتاه اآلخرين سواء كانت يف التعامل ابتداًء، أو ردود الفعل  - ٣
جتاه تصرفام، خاصةً تلك املفاهيم املرتبطة باملوروث اإلعالمي السليب اخلاطئ الذي 

للشريعة والواقع؛ كالفهم  الناس كاملسلَّمات رغم خطأها الفادح املخالف تلقاه
اخلاطئ ملفهوم القوامة، وعالقة النفرة بني الزوجة وأم زوجها مثالً، وكرد اخلطأ 
بضعفيه وغري ذلك من املفاهيم االجتماعية واألسرية السلبية املنتشرة يف أوساط الناس 

 .ساد العالقات االجتماعية وتقويض الروابط األسريةواليت هلا تأثري سليب كبري يف إف
                                                             

ما جيب على املؤذن من تعاهد الوقت، : الصالة، باب: ، كتاب١/١٠٥األلباين يف صحيح سنن أيب داود أخرجه  )١(
  .٥١٧-٤٨٦: حديث رقم

  . ١/١٥٦؛ معامل السنن للخطايب ٢/٢١٧أليب الطيب مشس احلق العظيم آبادي  عون املعبود شرح سنن أيب داوود) ٢(
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  :الوقاية: ثانياً
الناس بتجنب كل ما يثري النزاع قبل  يعمل اإلمام واخلطيب يف إرشاد وذلك بأن

وقوعه، وهذا بدوره يعطي احلياة االجتماعية واألسرية قوا ومتانتها، وحيصن 
ل خالفام إىل يحتواتمع، ويزيد من خربم يف التعامل مع اخلالفات، ومتكنهم من 

ة هو يف مصادر إجيابية للسعادة املنشودة، فإنَّ مكمن اخلالفات األسرية واالجتماعي
الناس التعامل  فإذا أحسنوعدم معرفة التعامل أثناء وقوع اخلالف، سوء اإلدراك، 

تقليلها أو توجيهها الوجه اإلجيايب، ومن أهم األساليب  معها حبكمة استطاعوا
  :الوقائية اليت ينبغي على اإلمام واخلطيب طرحها وبياا ما يلي

واحلذر من التفسري السليب، فيبين  لسلوك،تعليم الناس على أمهية التفسري اإلجيايب ل - ١
فهذا من أهم  ، وترك التجسس والغيبة،املسلم عالقته مع اآلخرين على حسن الظن

: أساليب تقوية العالقة االجتماعية واألسرية، وقد أكد اهللا تعاىل هذه احلقيقة بقوله
}! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 
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وذلك بترك التدخل يف شؤون  تعزيز دور األهل يف درء اخلالفات األسرية، - ٢
 .أوالدهم بعد الزواج إال يف الظروف املناسبة وحبكمة وجترد

والقيام بدور التربية الشرعية، ومراعاة  د على التنشئة االجتماعية الصحية،التأكي - ٣
 ومسئُولٌ راعٍ اِإلمام رعيته عن مسئُولٌ وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُمr :)) وقالاملسؤولية 

نع هتيعلُ رجالراعٍ وي رف هلأَه وهئُولٌ وسم نع هتيع١( )).ر( 
والتحذير من األساليب اخلاطئة خاصةً   بيان األساليب الصحيحة حلل اخلالفات، - ٤

تلك اليت تبثها بعض وسائل اإلعالم، واليت من شأا هدم العالقات األسرية 
  .واالجتماعية كأسلوب الطالق البدعي الذي انطبع يف أذهان الصغار قبل الكبار

                                                             

  .٤٧٨٩: ، حديث رقماقو أنفسكم وأهليكم نار: كتاب النكاح باب ،١٦/١٨٧مع الفتح  البخاري أخرجه )١(
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  : العالج: ثالثاً
فإنَّ تركهم من غري  وبعد وقوع املشكلة ينبغي توعية أفراد اتمع بكيفية عالجها،  

توعية بكيفية العالج يؤدي إىل استمرار املشكلة بل رمبا أدى إىل تفاقهما مما جيعل من 
الصعوبة حلها، ومن أهم ما ينبغي على اإلمام توعية الناس به يف عالج املشكالت األسرية 

  :واالجتماعية ما يلي
فالتقليل من استخدام األسلوب اللفظي يساهم يف  أسلوب خري الكالم ما قلَّ ودلَّ، - ١

عالج املشكلة األسرية، خبالف الكالم الذي يزد عن احلد املطلوب فإنه قد يزيد يف 
 .اتساع رقعة املشكلة

عندما تبدأ عالمات اخلالف تلقي بظالهلا على  امتالك النفس،الصمت وأسلوب  - ٢
الشديد بِالصرعة إِنما الشديد الَّذي لَيسr :)) وهو ما دلَّ عليه قوله املوقف، 

 )١( )).يملك نفْسه عند الْغضبِ
ا يزيد اخلالفات الزوجية واألسرية مم، عدم إتاحة الفرصة لآلخرين يف التدخل -٣

اشتعاالً خروج الزوجة إىل بيت أهلها، مث تدخل األهل أو سواهم مما قد يؤدي إىل 
مضاعفة حجم املشكلة، وحىت لو طابت نفوس أصحاب املشكلة ونسياها رمبا أثارها 

 .جيعلها عرضة للظهور للسطح يف أدىن مناسبةاألطراف املتدخلة مما 
وأمجل منها إرشاد الناس إىل االستفادة من مراكز اإلرشاد االجتماعي واألسري،  -٤

نفسه ليصبح مرشداً اجتماعياً وأسرياً ويكون حمل اإلمام أو اخلطيب ون يؤهل كأنْ ي
امل معها يسترشدونه فيما يعرض هلم من مشكالت ويتم التعثقة الناس، مما جيعلهم 

  )٢( .بكل حكمة وروية
إذا تعلم الناس من إمام مسجدهم أو خطيبهم يف دروس املسجد وحماضراته وخطبه 

سامهنا وبشكلٍ كبري من تفاقم هذه األساليب اإلنشائية والوقائية والعالجية، 
   .وحلها وهي يف مهدها وهذا هو املنشود املشكالت االجتماعية واألسرية،

                                                             

  .٦١١٤: ، حديث رقمذر من الغضباحل: بابدب، األكتاب  ،١٠/٥٣٥مع الفتح  البخاري أخرجه )١(
  .٧٠٠_٣/٦٦٣موسوعة األسرة : ينظر )٢(
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  :جتاه التكافل االجتماعي واألسري ماومسؤوليتهواخلطيب مام اإلدور : الرابعاملطلب 
والية اإلمامة وأنَّ املسجد مكان لتوحيد هو قدر مشترك من  إليه سابقاً ما أشرت إنَّ

 اليت يشعر ا كل إماموهذه املسؤولية ، أفراد اتمع الكلمة، ومجع الصف، وتأليف قلوب
وعناية، وحيرص على أداء هذا الواجب،  اهتماماًهذه املسؤوليات ، فيويل وكل خطيب

، وانظر يا رعاك اهللا إىل يف ثوابه ونيل مرضاته راغباً باهللا، حمتسباً والقيام ذه األمانة مستعيناً
أول يومٍ بويع فيه باخلالفة قال فحمد اهللا وأثىن عليه  ¢خليقة رسول اهللا أيب بكرٍ الصديق 

وليت عليكم ولست خبريكم، فإنْ أحسنت فأعينوين، وإنْ أسأت ! أيها الناس. بعدأما : وقال
والضعيف فيكم قوي عندي حىت أريح عليه حقه . فقوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة

ففي أول  )١(... " والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه إن شاء اهللا . إنْ شاء اهللا
فيها أكثر من جانب من جوانب التكافل االجتماعي، حيث تناول  ¢خطبة خطبها 

، وهذا يؤكد بشكلٍ كبري وردع الظاملنصرة املظلوم، حتقيق العدل ب، واملساواة، واملناصحة
  .أمهية دور اإلمام واخلطيب يف حتقيق التكافل االجتماعي واألسري يف اتمع

  :واألسري ما يليومن أهم أدوار اإلمام واخلطيب يف التكافل االجتماعي 
تأهيل اإلمام نفسه ألداء هذه الرسالة العظيمة يف اتمع؛ ليكون أهالً لإلصالح  - ١

االجتماعي واألسري، فإنَّ اإلمام واخلطيب املؤهل يف هذا اجلانب يستطيع أنْ يصلح 
تأهيله نفسه بالدارسة التأهيلية، والدورات ما ال يستطيعه اآلخر، وذلك عرب 

، فإنَّ اهللا أمر ارة املتخصصني واالستفادة من خربام اإلرشاديةالتدريبية، واستش
 0 / . - , + * { :باإلصالح بني الناس بقوله تعاىل

كما أرشد إىل اإلصالح بني  ]١:األنفال سورة[ .}6 5 4 3 2 1

 # " !{ :يصلح بينهما بقوله تعاىل الزوجة اليت ختاف من بعلها نشوزاً أن
$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 
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@ A{. ]وإذا وثق الناس يف إمام املسجد طلبوا منه اإلصالح  ]١٢٨:سورة النساء
والسعي فيه، وباحوا له بأسرارهم، ومشكالم فاختصروا مشاكلهم، وقلصوا مدا، 

ما إذا مل جيدوا ذلك اإلمام واخلطيب، فإنهم بني أمور  وعجلوا يف حلها، خبالف
البقاء على حاهلم إىل أنْ يكتب : ثالثة هم إىل األول منهما أقرب من غريه، األول

اهللا هلم الفرج، والثاين البحث عن وسيط غري متخصص من األصدقاء واجلارات، 
ملشكلة وكربت، واهللا والثالث الذهاب إىل خمتصٍ ورمبا تأخر هذا الثالث فتفاقمت ا

عندما أمره  ¢ عثمان بن أيب العاص الثقفيالصحايب اجلليل استمع إىل و .املستعان
أُمr)) : النيب  قال له: قالالشي بإمامة قومه وكان جيد يف نفسه بعض  rالنيب 

كمقَو((َقَال ، :ولَ اِهللا: قُلْتسا رئًا! ييفِْسي شي نف ي أَجِدقَالَ. إِن)) :هناد ((
)) تحولْ: ((فَجلَّسنِي بين يديه، ثُم وضع كَفَّه في صدرِي بين ثَديي، ثُم قَالَ

فعندما وجد عثمان  )١( )).... أُم قَومك: ((فَوضعها في ظَهرِي بين كَتفَي، ثُم قَالَ
به ذلك ليذهب  rففعل النيب  rيف نفسه شيئاً ذكر ذلك للنيب  ¢بن أيب العاص 

عنه ما جيد، ويف هذا دليلٌ على صدق اإلمام مع نفسه يف تأهله لإلمامة وقيامه ا 
على أحسن وجه، والتنزه عن التصدر هلا يف حال العجز عن القيام بأمانة اإلمامة أو 

 .اخلطابة
تأليف الناس على الطاعة وعدم تنفريهم عنها، وهذا دور مهم جيب على إمام   - ٢

 rاملسجد أو خطيب اجلامع القيام به بدليل أنَّ ذلك الرجل الذي جاء إىل النيب 
يف موعظته غضباً شديداً مل  rفغضب النيب  ¢يشتكي من طول صالة معاذ 

إِنَّ منكُم منفِّرِين فَأَيكُم أَم اس، ا أيها الني(: (يغضب يف موعظة كغضبه يومئذ فقال
ةاجذَا الْحو يمقالسو الْكَبِري يهِمفَإِنَّ ف ،فِّفخفَلْي اسكل ذلك تأليفاً ، )٢( ))الن

                                                             

: أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، حديث رقم: الصالة، باب: ، كتاب٤/١٥٥مسلم مع شرح النووي أخرجه  )١(
٤٦٨( -١٨٦.(  

ختفيف اإلمام يف القيام وإمتام الركوع والسجود، : األذان، باب: ، كتاب٢/٢٣١البخاري مع الفتح أخرجه  )٢(
أمر األئمة بتخفيف الصالة يف متام، : الصالة، باب: ، كتاب٤/١٥٦؛ ومسلم مع شرح النووي ٧٠٢: حديث رقم
  ).٤٦٦( -١٨٢: حديث رقم
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: r، وال أدلَّ على ذلك من فعله وقوله لقلوب اجلماعة وحتبيباً هلم على الطاعة
الصالة، أُرِيد إِطَالَتها، فَأَسمع بكَاَء الصبِي، فَأُخفِّف من شدة إِني َألدخلُ في ((

بِه هأُم دجوفيه دليلٌ على الرفق باملأمومني وسائر : "’ يقول النووي )١(. ))و
األتباع ومراعاة مصلحتهم، وأن ال يدخل عليهم ما يشق عليهم وإنْ كان يسرياً من 

، وذلك جيعلهم أكثر قبوالً لدى أهل احلي، لكي يسترشدوهم )٢(" غري ضرورة
 وفيه تعليم األمة بوجوبويطلبوا رأيهم يف حل مشاكلهم األسرية واالجتماعية، 

التربوية ام حبق الطفل الصغري ومراعاة مشاعر األم، وهذه من أعظم الرسائل ماالهت
 rفإذا كان النيب االنتباه إليها واالستفادة منها؛  اليت ينبغي على األئمة واخلطباء

يراعي هذه احلقوق واملشاعر يف الصالة فمراعاة األئمة واخلطباء هلا يف وعظهم 
  . وإرشادهم وتوجيههم من باب أوىل وأحرى

أنْ يسعى إلصالح ذات بينهم يف حال حدوث ما يدعو لإلصالح، وال ينتظر تفاقم  - ٣
عندما جرى بني بين عمرو بن عوف  rولك أنْ تنظر هديه األمر، وتعاظم اخلطب، 

فقد ذهب إليهم ، )٣()) اذْهبوا بِنا نصلح بينهم: ((ذلك فقال rيء فبلغ النيب ش
قال  rبل إنَّ بعد أنْ صلى الظهر وحبس إىل أنْ حانت صالة العصر،  rالنيب 
قال  )٤()) حضرت صالةُ العصر ومل آتك فمر أبا بكر فليصل بالناسِ إنْ: ((لبالل

ذهاب اإلمام لإلصالح بني رعاياه؛ لئال خيتلفوا فيفسد وفيه : "’ ابن امللقن
وال شك أنَّ يف هذا داللة قاطعة على أمهية  )٥( ."وفضل اإلصالح بني الناس، حاهلم

 . الصلح بني الناس ودور اإلمام األعظم أو نائبه يف ذلك

                                                             

: يف متام، حديث رقمأمر األئمة بتخفيف الصالة : الصالة، باب: ، كتاب٤/١٥٦مسلم مع شرح النووي أخرجه  )١(
٤٧٠( -١٩٢.(  

  .٢/٦٠٢؛ اإلعالم بفوائد عمدة األحكام ٤/١٥٦شرح النووي على صحيح مسلم : ينظر )٢(
: قول اإلمام اذهبوا بنا نصلح، حديث رقم: الصلح، باب: ، كتاب١٧/٢٣البخاري مع التوضيح أخرجه  )٣(

٢٦٩٣.  
  .٨٣٠: ، حديث رقم١/١٧٧داود، صحيح أيب داود لأللباين ، وأبو ٢١/١٠٦بن عبد الرب يف التمهيد أخرجه ا )٤(
  .٦/٥٠٤التوضيح بشرح اجلامع الصحيح  :ينظر )٥(



                                                                                        

~ 
٢٤  

واإلسالم ن الكرمي للتعليم والتزكية والتطهري، القرآلقد نزل تزكية نفوس املصلني ف - ٤
تعليم اجلاهل العلم : اإلمام واخلطيب ن أهم مهامعلم نافع وعمل صاحل، فم: كله

بالعمل  مجاعة املسجد، وتزكية rالنافع الذي أساسه كتاب اهللا وسنة رسوله 
فتزكو نفوسهم، وحتب اخلري للغري، وتبذل  ،احل، وتطهريه من األعمال الفاسدةالص

وقد وردت  .املعروف واإلحسان لألهل والولد واجلار واتمع، فيسعدون ويسعدون
 §{: قوله تعاىلمنها ؛ rتبني منة اهللا تعاىل بإرسال الرسول نصوص صرحية 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º{. ]وهذا  ]١٥١:البقرة سورة
دور عظيم من أدوار األئمة واخلطباء، مىت ما قاموا به على الوجه الكايف كان هو 

لكثريٍ من املشكالت األسرية واالجتماعية اليت بدت تظهر يف جمتمعنا الدواء الشايف 
 .الكرمي املبارك

توعية املصلني مبا عليهم من حقوق اجتماعية وأسرية لغريهم، وإشعارهم بأنَّ اخلري  - ٥
 .العميم والسعادة الغامرة هي يف احلفاظ على اتمع املتآلف واألسرة املترابطة

بيان أمهية احلفاظ على األسرة املسلمة، وأنَّ صمام أمان اتمع واألمة هو باحلفاظ  - ٦
وضعف بناؤه، فاألسرة على األسرة املستقرة، وإذا تفككت األسرة تفكك اتمع، 

  )١( .املسلمة مرتبطة باتمع ارتباطاً وثيقاً

ني واملقبالت على ختصيص حماضرات وخطب يف األوقات املناسبة تعىن بتأهيل املقبل - ٧
الزواج وبيان احلقوق الواجبة على طرف لآلخر، وكيفية التعامل مع املشكالت 

 .املستقبلية

وحيسن أنْ يكون هذا اللقاء أسبوعي جيمع  –تقدير  قصىعلى أ –عقد لقاء شهري  - ٨
مجيع أهل احلي من الرجال والنساء والكبار والصغار، وتوعيتهم بأهم ما حيتاجون 

   )٢( .إليه من الناحيتني االجتماعية واألسرية
                                                             

  .٣/٣١٧موسوعة األسرة : ينظر) ١(
  .٤املسجد وبيت املسلم لفضيلة الشيخ أيب بكر اجلزائري صـ: ينظر )٢(



                                                                                        

~ 
٢٥  

  
  
  
  

 


 

 
 

 
 

 



                                                                                        

~ 
٢٦  

  :شخصية اإلمام واخلطيب: املطلب األول
من أهم عوامل التأثري يف املصلني، وحتقيق التكافل االجتماعي واألسري يف حيام 

علمه، وحسن خلقه، وسالمة سلوكه، إخالصه، وشخصية اإلمام واخلطيب، من حيث 
، باإلضافة إىل حسن مظهره وشخصيته املؤثرة يف الناس، لينعكس ذلك على عطائه وأدائه

لتعامل مع القضايا، وحسن قراءته حلاجات املصلني، ولباسه، ومجال أسلوبه، وحكمته يف ا
  :وإليك أهم الصفات اليت ينبغي أنْ يتحلى ا اإلمام واخلطيب ليكونا مؤثرين

، ولإلخالص اإلخالص هللا عز وجل هو أساس قبول العمل والثواب عليه :اإلخالص -١
الكالم من إذا خرج ": ’، قال زياد بن أيب سفيان قبول الناس وتأثرهم تأثري يف

فهدفه تقريب  )١( ."القلب وقع يف القلب، وإذا خرج من اللسان مل جياوز اآلذان
وإلخالص ، )٢( الناس إىل رم، ونشر اخلري بينهم،  ال أنْ ينظروا إليه نظر إعجاب

 :اإلمام واخلطيب مظاهر منها
فاخلطيب املخلص الذي حيب أنْ يستجيب الناس  :صدق اللهجة والبعد عن التكلف  -  أ

سواء يف عباراته أو يكون صادق اللهجة بعيداً عن التصنع  لقوله ويتأثروا به ال بد أنْ
  .حركاته أو إشاراته

ومن أبرز مظاهر إخالص اخلطيب حرصه الشديد ورغبته األكيدة : الرغبة يف اإلفادة  - ب
ملوضوع املناسب، والتحضري اجليد، ، وذلك من خالل اختيار ااملدعوينيف إفادة 

والعرض املناسب، وأال يكون هدفه حتقيق مصلحة شخصية، أو انتصار للذات، 
 . مستغالً هذه املهمة الشريفة

ينبغي لإلمام واخلطيب أنْ يكونا على مستوى عالٍ من العلم الشرعي،  :العلم -٢
من  ا؛ ليتمكنوأسريةمبا يتطرقان إليه من موضوعات اجتماعية معرفة  ذويويكونا 

 )٣( .معاجلتها وتوجيه املدعوين الوجهة السليمة للتعامل معها
                                                             

  .١/٧٠٢جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب) ١(
  .٢٦الدعوة يف الدعوة إىل اهللا ملعايل الشيخ صاحل آل الشيخ صـمنهج أئمة : ينظر) ٢(
؛ خطبة اجلمعة دراسة دعوية، ٢٩منهج أئمة الدعوة يف الدعوة إىل اهللا ملعايل الشيخ صاحل آل الشيخ صـ :ينظر) ٣(

  .٦٢للدكتور سليمان بن عبد اهللا احلبس، صـ



                                                                                        

~ 
٢٧  

فينبغي لإلمام واخلطيب أنْ يظهرا باملظهر احلسن، ويلبسا لباساً مجيالً  :احلسنة اهليئة -٣
فقد بوب اإلمام البخاري يف كتاب اجلمعة باباً يليق مبكان هذه الشعرية العظيمة، 

فإنَّ لبس اإلمام اللباس احلسن يكسب ثقة يف  ).أحسن ما جيدباب يلبس : (فقال
  )١( . نفسه مما ينعكس إجياباً على حسن قوله، فيكون يف حمل قبول من مستمعيه

أنْ يكون  من عوامل جناح اإلمام أثناء حماضرته واخلطيب يف خطبته :سداد الرأي -٤
وال تفريط، ومن  سديد الرأي، حاضر الذهن، معتدالً يف طرحه، من غري إفراط

سداد الرأي، احلرص على احلق، وأال يعجب برأيه فيخوض فيما ليس له به علم، 
ومن سداد الرأي التثبت من األرقام والنسب، فهناك  .وخياطب الناس فيما ال يعنيهم

بعض األئمة واخلطباء من يذكر نسباً خاطئة هلا آثار سلبية كبرية وعميقة يف اتمع 
واألسرة، وال يربر ذلك ورود تلك النسب على صفحات اجلرائد أو ألسنة بعض 

ر بأنه توجد حالة الدعاة، كالنسب املعلنة عن الطالق يف اململكة فإنَّ هناك من يذك
طالق يف كل دقيقة يف اململكة، رغم أنَّ املتخصصني يف علم االجتماع واإلحصاء 

على خطأ  يؤكدون خطأ كثريٍ من النسب املعلنة ويبينون أنَّ خطأ تلك النسب مبين
يف القياس، علماً بأنه على فرض صحة بعض تلك النسب املخيفة فإنَّ التأين يف 

 . لناس أمر مطلوب، طلباً للمصلحة ودرءاً للمفسدةإعالا لعامة ا
من أهم عناصر التأثري املتعلقة باإلمام واخلطيب جودة اإللقاء، فقد  :جودة إلقائه -٥

تكون اخلطبة أو احملاضرة جيدة املعاين واألفكار، حسنة العبارات، مث ال تظفر بإلقاٍء 
 ا، إذ ال تسترعي انتباه املخاطبني٢( .اجيد فتضيع فائد( 

  
   

                                                             

  .٢٣٩للدكتور أكرم رضا، صـلقاء اجلماهري،  :ينظر )١(
للدكتور أكرم لقاء اجلماهري، ؛ ٧٣خطبة اجلمعة دراسة دعوية، للدكتور سليمان بن عبد اهللا احلبس، صـ :ينظر )٢(

  .٢٤٥رضا، صـ



                                                                                        

~ 
٢٨  

  :عالقة اإلمام واخلطيب باملدعوين :الثايناملطلب 
ينبغي لإلمام واخلطيب أنْ يكونا قدوةً حسنةً جلماعة  :أنْ يكون قدوة للمدعوين -١

وحتقيق مقاصد الشريعة السمحة يف  rمسجده وجامعه يف االهتداء دي النيب 
تأليف القلوب، ورعاية األهل، ورمحة األوالد، فإنَّ الدعوة بالقدوة خري وسائل 
الدعوة إىل اهللا تعاىل فالفعل أصدق من القول، والعمل أوقع يف النفس من الكالم 

 .ارد

لغ يف تأثريمها على إنَّ نظرة اإلمام واخلطيب إىل اتمع له أثر با :نظرته إىل اتمع -٢
املدعوين، فإنَّ الذي ينظر إىل اتمع نظر خري وتفاؤل خياطبهم حببٍ واحترام وأمل، 
بعكس ذاك الذي ينظر إىل اتمع تلك النظرة التشاؤمية فإنه ال فيهم خرياً، وال جيد 

منه، هلم عذراً، وخياطبهم بتعالٍ واحتقار، وبغلظة وجفاء مما ينفرهم عنهم، ويبعدهم 
هلَك : قَالَ الرجلُإِذَا : ((عن مثل هذه النظرة إىل اتمع فقال rوقد ى النيب 

اسالنملَكُهأه وبل ينبغي تعزيز املظاهر االجتماعية واألسرية اجلميلة )١()) ، فَه ،
اإلكثار من ذكر النماذج اإلجيابية يف و. السائدة يف جمتمعنا وتأكيدها يف نفوس الناس

اجلانب االجتماعي واألسري بوجه خاص، وغريها من اجلوانب بوجه عام، فإنَّ ذكر 
النماذج املشرقة واملواقف املشرفة يدعو النفس إىل االقتداء، وحيفزها للعمل، 

 .ويشعرها بالتقصري حىت وإن كانت حمسنة
، إنَّ من أهم صفات اخلطيب الناجح مراعاة مشاعر من خياطب :مراعاته ملن خياطب -٣

واحترام تعبدهم هللا تعاىل باإلنصات له، وذلك بأنْ يقدم هلم ما ينفعهم يف أمور 
دينهم ومعاشهم، ومن استشعر ذلك فإنه جيتهد يف اختيار املوضوع والتحضري 

مبوضوعات ال واإللقاء، خبالف الذي غاب عنه هذا املعىن فإنه رمبا خاطب املصلني 
خيطب يف  rيعين النيب  –وكان : "’، وقال ابن القيم  )٢( ختصهم وال تعنيهم

                                                             

: النهي عن قول هلك الناس، حديث رقم: الرب والصلة، باب: ، كتاب١٦/١٤٤مسلم مع شرح النووي أخرجه  )١(
٢٦٢٣(-١٣٩.(  

للدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة الشؤون اإلسالمية توجيهات لألئمة واخلطباء، : ينظر) ٢(
  .٨٣؛ خطبة اجلمعة دراسة دعوية للدكتور سليمان احلبس صـ٢٧واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد صـ



                                                                                        

~ 
٢٩  

  )١( ".كل وقت مبا تقتضيه حاجة املخاطبني ومصلحتهم
يف عالقة اإلمام واخلطيب املؤثرة ل من أهم العوام: خماطبة املدعوين مبا يعرفون -٤

باملدعوين أنْ خياطب الناس على قدر عقوهلم، فيتحدث معهم مبا يفهمونه، ويتجنب 
حدثُوا الناس بِما يعرِفُونَ، أَتحبونَ ": ¢ عليهم فهمه وإدراكه، قال عليما يشكل 

ولُهسرو اللَّه كَذَّبا ": ¢ بن مسعوداوقال عبد اهللا  ،)٢( "أَنْ يمقَو ثدحبِم تا أنم
   ".حديثًا ال تبلغه عقُوهلُم، إِال كَانَ لبعضهِم فتنةً

ينبغي على اإلمام واخلطيب أنْ حيسنا  :تعامل اإلمام واخلطيب مع املدعوين حسن -٥
التعامل مع املدعوين؛ حيث أنهما يتعامالن مع أمناط سلوكية خمتلفة، فعليهما احلرص 

عن  rسأل وعندما على كسب اجلميع من خالل اخللق احلسن، واملعاملة الكرمية، 
 )٣( .))تقْوى اِهللا وحسن اخلُلُقِ: ((rقال  أكثر ما يدخل الناس اجلنة

فإنَّ لني جانب وتواضع اإلمام واخلطيب من  :التودد للمدعوين وترك التعايل عليهم -٦

 S T U{: بقوله rأهم الصفات اجلالبة للمحبة، وقد أمر اهللا نبيه 
V W XY{. ] وعلى اإلمام واخلطيب أنْ ]٢١٥:الشعراءسورة ،

عندما  rالناس، ومن ذلك موقفه تعامله مع مجيل وخلقه و rيستحضرا هدي النيب 
وأقبل عليه يعلمه مما علمه اهللا اخلطبة  rجاء رجلٌ غريب يسأل عن دينه فترك النيب 

ورفقه  rوفيه تواضع النيب : "’قال النووي  )٤( . أتى خطبته فأمت آخرهامث
  )٦(  )٥( ".باملسلمني وشفقته عليهم، وخفض جناحه هلم

                                                             

  .١/١٨٩زاد املعاد البن قيم اجلوزية ) ١(
خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن ال يفهموا، من : العلم، باب: ، كتاب١/٢٧٢خرجه البخاري مع الفتح أ) ٢(

  .١٢٧: حديث رقم
  .٩٧٧: ، حديث رقم٢/٦٩٩األلباين يف السلسلة الصحيحة أخرجه  )٣(
-٦٠: حديث التعليم يف اخلطبة، حديث رقم: اجلمعة، باب: ، كتاب٦/١٤٣مسلم مع شرح النووي أخرجه  )٤(
)٨٧٦.(  
  .٦/١٤٤لنووي لشرح صحيح مسلم  )٥(
  .٨٨خطبة اجلمعة دراسة دعوية للدكتور سليمان احلبس صـ: ينظر )٦(



                                                                                        

~ 
٣٠  

ومن مظاهر حسن تعامل اإلمام  :اإلفادة من املدعوين وعدم اخلوض فيما ال جييده -٧
واخلطيب مع املدعوين أنْ حيرصا على اإلفادة منهم، وذلك من خالل الطلب املباشر 
أو غري املباشر منهم باقتراح موضوع احملاضرة أو درس اللقاء األسبوعي أو خطبة 

 ئها باملعلومات والشواهد املفيدة، ويستمع إىل التغذية الراجعة منهم،أو إثرااجلمعة 
لكي يتأكد من حتقيق اهلدف ووصول الرسالة، وإلشراكهم يف مسؤولية اخلطبة، 

قرب اإلمام منهم وتقديره هلم واالهتمام بآرائهم وخباصة أنه قد يكون وإشعارهم ب
 )١( .منهم العامل وطالب العلم واملتخصص يف بعض العلوم االجتماعية أو األسرية

فإنَّ يف اإلكثار من  :واألخطاء االجتماعية واألسريةجتنب اإلكثار من ذكر املثالب  -٨
 :ذكر السلوك السليب له آثار بالغة السوء يف نفوس الناس، من بني تلك اآلثار

إشعار املصلني بأنَّ هذا اخلطأ شائع وأنه خطأٌُ وارد وواقع يف اتمع بدليل كثرة   - أ 
 . سريةوقوعه، فضالًَ عما هو دونه من األخطاء االجتماعية واأل

وكما قيل . ختفيف حدة تلك األخطاء يف نفوس الناس، والتوطأة لتجاسرهم عليها  -ب 
 :كثرة املساس تفقد اإلحساس، وما أصدق قول الشاعر

  فما جلرحٍ مبيت إيالم  ومن يهن يسهل اهلوان عليه
إحياء األخطاء، حيث أنَّ كثرة ذكرها فيه إحياٌء هلا وسبب يف استمرارها، وقد    -ج 

هللا عباداً مييتون الباطل جره، وحييون  إنَّ: "أنه قال ¢عمر بن اخلطاب  روي عن
 )٢(". احلق بذكره

  
   

                                                             

  .٩٢خطبة اجلمعة دراسة دعوية للدكتور سليمان احلبس صـ: ينظر )١(
  .١/٩٢ أليب نعيم األصفهاين حلية األولياء) ٢(
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  :ملوضوعاملتعلقة باعوامل ال :املطلب الثالث
من العوامل اليت تسهم يف تأثري األئمة واخلطباء حتقيق التكافل  :اختيار املوضوع -١

ما يتعلق باملوضوعات املطروحة يف احملاضرات والدروس واخلطب االجتماعي واألسري 
حتققت يف املوضوعات املتناولة عدد من الشروط اليت يتناوهلا اإلمام واخلطيب، فمىت 

وحتقيقها األثر املنشود، ويعد اختيار  واملواصفات كان ذلك أدعى وأحرى لنجاحها
لمدعوين، فيصبح املوضوع فاعالً مفتاحاً لنجاح الرسالة املقصود إيصاهلا لاملوضوع 

؛ ألنَّ املوضوع املقبول لدى املستمع يسهم يف تأسيس الثقة بني اخلطيب ومؤثراً
 .واملستمع؛ إذ أنه يضفي مصداقية عالية على أداء شخصية اإلمام واخلطيب

ينبغي لإلمام واخلطيب عند اختيار موضوع للمدعوين  :مناسبة املوضوع للزمان واملكان -٢
أنْ يضع يف اهتمامه مناسبة ذلك املوضوع للسامعني من حيث الزمان واملكان، فال 
يتحدث عن موضوع انتهت مناسبته؛ كاحلديث عن موضوع ال يهم املصلني وال يشكل 

 .حيزاً يف اهتمامام
أي واختيار  االجتماعية واألسرية،األسلوب األمثل يف عالج بعض الظواهر اختيار  -٣

الفردية يف التعامل مع املشكالت الدعوة الدعوة اجلماعية أم  :األسلوبني أحسن
فإنَّ اإلمام أو اخلطيب قد تصل إليه شكوى من أحد . االجتماعية أو األسرية يف احلي

مثل يف أفراد احلي ويطلب منه عالجها على املنرب، وهنا عليه أنْ حيدد هو الوسيلة األ
العالج واختيار األسلوب األكمل، وال ينبغي أنْ يتعجل، فيختار النصيحة الفردية إنْ 
كانت أجدى من البيان العام من حيث احنصار اخلطأ يف شخصٍ أو شخصني من أفراد 
احلي، ومن حيث فداحة خطرها، ومعرفة املخطئ أنَّ خربه قد أشيع، إىل غري ذلك من 

 .تيار الوسيلة املناسبة يف العالجاالعتبارات املهمة يف اخ
تقصرياً  منفسهأيف  وناليت جيد املوضوعاتترك بعض األئمة النصح واإلرشاد يف بعض  -٤

 t u v w x y {: بقوله تعاىل ذلكعلى  مستدلنيفيها، 
z { | } ~ �{. ]وال شك أنَّ هذا استداللٌ خاطئ،   ]٤٤:سورة البقرة

إنَّ توبيخ اآلبية بسبب ترك الفعل بالرب ال بسبب األمر بالرب، وهلذا : "’يقول القرطيب 
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ذم اهللا يف كتابه قوماً كانوا يأمرون بأعمال الرب وال يعملون ا فوخبهم به توبيخاً يتلى 
وقال مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن مسعت . ..على طول الدهر إىل يوم القيامة 

لو كان املرء ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر حىت ال يكون : سعيد بن جبري يقول
  .أحد مبعروف وال ى عن منكر ر، ما أميءفيه ش

   )١(". وصدق، من ذا الذي ليس فيه شئ: قال مالك
ه اإلنسان إذا مل يقم مبا أمر به أن وليس يف اآلية أنَّ: "’قول الشيخ ابن سعدي يو

يترك األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، ألا دلت على التوبيخ بالنسبة إىل الواجبني، وإال 
أمر غريه ويه، وأمر نفسه ويها، فترك أحدمها، ال : على اإلنسان واجبني أنَّفمن املعلوم 

 يقوم اإلنسان بالواجبني، والنقص الكامل أنْ الكمال أنْ يكون رخصة يف ترك اآلخر، فإنَّ
 يتركهما، وأما قيامه بأحدمها دون اآلخر، فليس يف رتبة األول، وهو دون األخري، وأيضاً

ولة على عدم االنقياد ملن خيالف قوله فعله، فاقتداؤهم باألفعال أبلغ من النفوس جمب فإنَّ
   )٢( ."اقتدائهم باألقوال اردة

  
   

                                                             

  .٢٥٠-١/٢٤٩حكام القرآن للقرطيب اجلامع أل) ١(
  .١/٨١للشيخ عبد الرمحن السعدي تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ) ٢(
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والشكر له تعاىل على ما يسر وأعان من إمتام هذا احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، 
، )(اجلهد املقل، عن 

الذي تبني يف ثناياه عظم دور األئمة واخلطباء يف حتقيق التكافل االجتماعي، ومسو رسالتهم، 
إنْ هم قاموا بواجبهم على الوجه املطلوب، وعليه فإين  وما هلم من تأثريٍ كبريٍ يف اتمع

  :نفسي وإخواين مبا يليأوصي 
 ،وأداء أمانة الرسالة الـيت تولوهـا  والقيام مبسؤولية اإلمامة واخلطابة، تقوى اهللا تعاىل  - ١

 .وسلف األمة الصاحلني rمقتفني يف ذلك هدي النيب 
 .وظيفتهموشرف الالئقة مبكانة بدقة، بناًء على املهام اختيار األئمة واخلطباء  - ٢
 متكـامالً  تـأهيالً  األئمة واخلطبـاء  تأهيلعقد دورات مكثفة وتنظيم برامج خاصة ل - ٣

، وحيبذا لو قـام ـذه   إرشاد املصلني اجتماعياً وأسرياًبدورهم يف قيام كنهم من المي
املهمة النبيلة املعهد العايل لألئمة واخلطباء بالتنسيق مع وزاريت الشـؤون اإلسـالمية   

 .والدعوة واإلرشاد، ووزارة الشؤون االجتماعية
نـهم،  لإلفادة مطباء اخلضرورة تكاتف مؤسسات اتمع وأفراده مع أئمة املساجد و - ٤

بفكرة، أو اقتراح، أو توجيه، أو نقد بناء، وينبغي على األئمة واخلطباء احلرص علـى  
هذا األمر واملبادرة به بتهيئة األسباب املناسبة؛ كوضع صندوق لالقتراحات، أو عقـد  

 .لقاء دوري مع عدد من املصلني واإلفادة منهم
بني إدارات األوقاف واملسـاجد   عقد التوظيف املربمتدوين مهام األئمة واخلطباء يف  - ٥

 .وبني األئمة واخلطباء، وتكون مشتملة على بعض املهام االجتماعية واإلرشاد األسري
احلرص على أنْ يكون اإلمام واخلطيب قدوة للمصلني، وعند شعوره بتقصريٍ يف نفسه  - ٦

يـه  جتاه الواجبات االجتماعية أو األسرية فال مينعنه ذلك من تقـدمي النصـح والتوج  
 .للمصلني حبجة أنه مقصر يف ذاته، مع حرصه على إصالح ذاته وبذله وسعه يف ذلك

أمهية تناول املوضوعات االجتماعية كصلة الرحم، واإلحسان إىل اجلار، واملوضوعات  - ٧
األسرية، كالقيام باحلقوق الزوجية، وإحسان العشرة، وتربية األوالد، والرمحة ـم،  
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 .حملاضرات والدروس واخلطبوالرفق يف التعامل، يف ا
لةً مللمساجد واجلوامع خاصة تتناول قضايا اتمع واألسرة مشـت  توعيةوضع برامج  - ٨

 .على البناء والوقاية والعالج
نشر عبادة التكافل االجتماعي بني أفراد اتمع، وربطه بالتعبد هللا تعاىل وبيان ضرورة  - ٩

تأثرت فيه بعض اجلوانب االجتماعيـة  أمهيته واحلاجة إليه خاصةً يف هذا الزمن الذي 
 .واألسرية يف جمتمعاتنا بأوضاع اجتماعية غريبة عن قيمنا ومثُلنا

السعي إىل معرفة أهم املشكالت االجتماعية واألسرية والعمل على ختفيفها والتقليل  -١٠
 .منها عن طريق البناء والوقاية

شـكالت االجتماعيـة   دراسة احلي من ناحية اجتماعية وأسرية، ومعرفة أهـم امل  -١١
واألسرية ومن مث عالجها عن وسائل العالج املناسبة واملتاحة؛ لكي يقع الدواء علـى  
اجلرح، ولكي ال يذكر اإلمام أو اخلطيب جروحاً ليست يف جسد احلي، فضالً عـن  

 .ذكر بعض اخلطباء جراحاً ال توجد يف اتمع كله بل رمبا ال توجد يف البالد مجيعها
تنويع املوضوعات اليت يتناوهلا األئمة واخلطباء والدعاة حبيث تشمل القضايا االهتمام ب -١٢

 .االجتماعية واألسرية
االستفادة مـن  تفاوت مستويات األئمة واخلطباء العلمية والدعوية جيعلهم حباجة إىل  -١٣

فيحسن عقد لقاء دوري حتت إشـراف  عند غريهم من جوانب التميز لدى اآلخرين، 
 .رشاد لالستفادة من تلك اخلرباتإدارات الدعوة واإل

املساجد واجلوامع إلقامة دورات تأهيلية لكافة شرائع اتمع فيما حيتاجون إليه  ئةي -١٤
 .يف اجلوانب االجتماعية واألسرية

الـيت تنـاقش أهـم     اخلطب األسرية واالجتماعيةس وورالدمن مميزة مناذج اختيار  -١٥
لطرحها علـى  اخلطباء األئمة والقضايا األسرية واالجتماعية املعاصرة، وتعميمها على 

  .لنياملص
  

ومرضاته  هذا وأسأله تعاىل أنْ جيعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكرمي، وأنْ يستخدمنا يف طاعته
. وصلى اهللا وسلَّم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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١   
طبع ونشر وزارة  –للدكتور ناصر بن عبد الكرمي العقل  –أثر العلماء يف حتقيق رسالة املسجد 

  .١٤١٩ç-الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد

٢   
 -حممد بن عبد احملسن التوجيري: االجتماعية يف اتمع العريب السعودي، للدكتوراألسرة والتنشئة 
  .١٤٢١ç - الطبعة األوىل  -مكتبة العبيكان

٣   
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام أليب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري الشافعي املعروف بابن 

  .١٤١٧ç –الطبعة األوىل  - الرياض -دار العاصمة –حتقيق عبد العزيز بن أمحد املشيقح - امللقن

٤   
الطبعة األوىل  - القاهرة  -دار احلديث  –حتقيق أمحد عبد الوهاب فتيح  –البداية والنهاية البن كثري 

١٤١٣ç.  

٥   
للعالم الشيخ عبد الرمحن بن ناصر ) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان(تفسري السعدي 

  .١٤٠٤ç -لرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشادطبع ونشر ا-السعدي

وزارة عموم األوقاف والشئون اإلسالمية  -التمهيد أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن عبدالرب النمري   ٦
  .هـ١٣٨٧املغرب  -

٧   
الشؤون اإلسالمية توجيهات لألئمة واخلطباء، للدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري، وكيل وزارة 

  .١٤٢٨çواألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون املساجد 

٨  
التوضيح لشرح اجلامع الصحيح، تصنيف سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد األنصاري 

  .١٤٢٩ç -دار النوادر  -الطبعة األوىل  -الشافعي املعروف بابن امللقن

٩   
 –الدمام  –دار ابن اجلوزي  –يق أيب األشبال الزهريي حتق –جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب 

  .١٤١٤ç -الطبعة األوىل 

١٠   
الطبعة  -بريوت  -دار الكتب العلمية  -اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطيب 

  .م١٩٨٨ ç ١٤٠٨األوىل 

١١   
دراسة وحتقيق عبد القادر –حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم أمحد بن عبد اهللا األصفهاين 

  .١٤٢٣çالطبعة الثانية  –بريوت  –دار الكتب العلمية  -عطا

١٢   
الطبعة  –الرياض  –دار املثل  –للدكتور مصطفى لطفي الصباغ  –احلياة االجتماعية يف ضوء السنة 

  .١٤٢٥çاألوىل 

١٣   
مطابع جامعة اإلمام  –خطبة اجلمعة دراسة دعوية، للدكتور سليمان بن عبد اللهنب منصور احلبس 

  .١٤٢٦çالطبعة األوىل  –حممد بن سعود اإلسالمية 
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١٤   
ورقة عبد الكرمي بن صنيتان العمري،  : دور املسجد يف حتقيق األمن االجتماعي، لألستاذ الدكتور

 ٢٤/٢حىت  ٢١/٢ملنعقدة بكلية امللك فهد األمنية بالرياض من عمل مقدمة لندوة اتمع واألمن ا
   .١٤٢٥çمن عام 

١٥   
 -الطبعة الرابعة عشر –بريوت  –مؤسسة الرسالة  –زاد املعاد يف هدي خري العباد البن قيم اجلوزية 

١٤٠٧ç.  

١٦   
 -بريوت  –املكتب اإلسالمي  –سلسلة األحاديث الصحيحة لإلمام حممد ناصر الدين األلباين 

  .١٤٠٥çالرابعة الطبعة 

 ١٤١٥çالطبعة األوىل  -ـ دار الكتب العلمية ـ بريوتشرح النووي على صحيح مسلم    ١٧
  .م١٩٩٥

١٨   
مكتب التربية  -صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند تأليف احملدث حممد ناصر الدين األلباين 

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة  -الرياض  -العريب لدول اخلليج 

مكتب التربية  -صحيح سنن أيب داود باختصار السند تأليف احملدث حممد ناصر الدين األلباين    ١٩
  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨الطبعة األوىل  -الرياض  -العريب لدول اخلليج 

٢٠   
صحيح مسلم لإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري مع شرح النووي ـ دار الكتب العلمية ـ 

 .م١٩٩٥ ١٤١٥çالطبعة األوىل  -بريوت
  .١٤٠٥ç -بريوت -دار صادر  -الطبقات الكربى البن سعد    ٢١

٢٢   
عون املعبود شرح سنن أيب داود أليب الطيب مشس احلق العظيم آبادي، مع شرح احلافظ ابن قيم 

  .١٣٨٨çالطبعة الثانية  -مؤسسة قرطبة-اجلوزية

٢٣  
دار  -عبد الباقي فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقالين رقمه حممد فؤاد 

  .م١٩٨٨ ١٤٠٩çالطبعة الثانية  -القاهرة  -الريان للتراث 

٢٤  
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي 

 - الدمام -دار ابن اجلوزي -حتقيق أبو معاذ طارق بن عوض اهللا حممد -الشهري ابن رجب العسقالين
  .١٤٢٢çالطبعة األوىل 

٢٥   
دار التوزيع  –للدكتور أكرم رضا  –لقاء اجلماهري برنامج احلديث اإلقناعي وفن توصيل املعلومات 

  .١٤٢١ç -الطبعة األوىل  - بور سعيد  –والنشر اإلسالمية 
  .١٤٢١ç –الطبعة األوىل  –للدكتور حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل  –املسجد جامع وجامعة    ٢٦

٢٧   
الطبعة الثالثة  -دار لينة للنشر والتوزيع  -املسلم، للشيخ أيب بكر جابر اجلزائرياملسجد وبيت 

١٤١٣ç.  

٢٨   
 -معامل السنن لإلمام أيب سليمان محد بن حممد اخلطايب البسيت، وهو شرح سنن اإلمام أيب داود

  .١٤٠١çالطبعة الثانية  -بريوت-املكتبة العلمية



                                                                                        

~ 
٣٧  

-القاهرة -دار الفضيلة –صبحي عبد الرؤوف عصر  –املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي   ٢٩
  م١٩٩٠

الطبعة  –دار الغرب اإلسالمي  -أليب عبد اهللا حممد بن علي بن عمر املازري –املعلم بفوائد مسلم   ٣٠
  .م١٩٩٢الثانية 

٣١   
حماضرة ملعايل الشيخ صاحل بن عبد العزيز بن حممد  –منهج أئمة الدعوة يف الدعوة إىل اهللا عز وجل 

  .بن إبراهيم آل الشيخ

٣٢  
الديوان األمريي  –اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة  –موسوعة األسرة 

  .١٤٢٦çالطبعة األوىل  –مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  –
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