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املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية
الدكتورة /ح ـنان بنت منري امل ـطريي
أستاذ الدعوة املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية ،كلية العلوم والدراسات اإلنسانية ،جامعة اجملمعة
ملخص البحث :يهدف البحث إىل دراسة املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية ،ونشر ثقافة العمل االجتماعي ،ابعتباره جزءًا
أصيال من أسس بناء اجملتمع املسلم.
ً
واملسؤولية االجتماعية تلعب الدور األساس يف احلفاظ على متاسك اجملتمع وصالحه ،وابعث هذا الدور هو :روحي يتمثل يف التكليف
الشرعي الرابين الذي يقوم به اإلنسان طلبًا لثواب هللا . 
وقد تناول البحث التعريف ابملسؤولية االجتماعية ،وبيان مفهومها ،والتأصيل الشرعي هلا ،وأصالة املسؤولية االجتماعية يف التشريع
اإلسالمي ،وأهداف املسؤولية االجتماعية ،وخصائصها ،وتناول البحث أثر غياب املسؤولية االجتماعية ،ووسائل تطبيقها من خالل العمل
اخلريي ،ووسائل تنميتها ،وعالقة الدعوة ابملسؤولية االجتماعية ،ودورها يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية.
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من االستنتاجات؛ أبرزها :بيان حقيقة املسؤولية االجتماعية ،وأثرها يف صالح اجملتمع واستقراره ،وأثرها يف
الدعوة إىل عمل اخلري ،وأثر تطبيقها على الواقع املعاصر ،وأثبتت أن املسلمني اليوم يف حاجة ماسة إىل املسؤولية االجتماعية؛ ملا يتحقق به النفع
العام للمجتمع اإلسالمي؛ لتحقيق املقاصد والغاايت اليت ابتغاها الشارع .وملا يرتتب عليه من آاثر عملية تضبط الواقع املعاشي يف حياة اجملتمع
املسلم.
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املقـ ـدمـ ـة

ِ
حنمده على نعمائِه ِ
حنمده على عظي ِم نعمائِهِ ،
ونرغب إليه
عطائه،
ومجيل
محد الشاكرينُ ،
وآالئه؛ َ
احلمد هلل رب العاملنيُ ،
ُ
ِ
العصمة ،ونربأُ إليه من احل ِ
ِ
القلب ،ويستويل على النَّفس ،ونشهد أن
التوفيق و
يف
ول والقوة ،ونسأله يقينًا ميألُ
َ
َ
ويعمر َ
الصدرُ ،

سيدان حمم ًدا عبد هللا ورسوله؛ أرسله ابحلق املبني ،وابتعثه ابلشرع القومي ،إىل الناس كافة ،ليعلمهم الكتاب واحلكمة ،وإن كانوا
من قبل لفي ضالل مبني.
وبعـ ــد:
تعد املسؤولية االجتماعية إحدى الركائز األساسية جملموعة القيم اليت حث عليها الدين اإلسالمي احلنيف ،لتمثل يف

قيما أصيلة؛ حتض على :التعاون ،والتآزر ،والتكافل ،واملشاركة يف قضااي اجملتمع؛ حيث إهنا تعد إحدى القنوات اليت
مضامينها ً
تدعم املصلحة العامة.
كبريا يف حميط
ومع تعدد أوجه املسؤولية االجتماعية ،وتنوع أبعادها؛ أضحت حمل اهتمام الدوائر البحثية؛ لسدها فرا ًغا ً
احلياة االجتماعية ،خاصة مع مجلة التحدايت واألزمات اليت تواجهها اجملتمعات اإلسالمية.
إن املسؤولية االجتماعية اليت حث عليها اإلسالم؛ إمنا تؤسس لبناء جمتمع مستقر ومتماسك؛ تكتمل فيه مجيع العناصر:
الثقافية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،ولقد وضع اإلسالم أسس وقواعد حتافظ على بيئة متكاملة األركان ،وترسيخها من خالل
احلقوق والواجبات ،واألوامر والنواهي :التعاون والتكافل يف شىت جماالت احلياة االجتماعية.
كما أن مسؤولية العمل االجتماعي والتطوعي يف اإلسالم تتوزع على كل أفراد اجملتمع؛ حبيث إن كل فرد عليه أن يؤدي
دوره الذي يتناسب مع مكانته وإمكانياته يف احلياة ،وبذلك حتصل حالة التالحم التام ،والتماسك الوثيق بني فئات اجملتمع؛
ملواجهة األخطار وحل املشكالت اليت قد تواجه اجملتمع املسلم.
مشكلة البحث:
عاجل الفكر اإلسالمي من خالل تشريعاته وتوجيهاته :مجلة املواضيع املرتبطة حبياة اإلنسان ،واملتعلقة مبعيشته ،وأعطاها
من األمهية ما جيعلها غاية هذا الدين ،هذه النظرة تنبع من نظر اإلسالم إىل اإلنسان (الفرد) ،وإىل اجملتمع (األمة) ،واليت ميثل
فيها العمل اجملتمعي ومسؤولياته أبشكاهلا املختلفة ،وألواهنا املتعددة؛ ركيزة أساسية مهمة يف بناء اجملتمع؛ ملا له من قيمة إنسانية
وحضارية رفيعة ،وما له من مكانة كبرية يف الدعوة إىل هللا ،وهو إحدى الوسائل العملية يف حتقيق ذلك ،وما يرتتب عليه من
أمهية ابلغة يف حياة الناس.
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جدا؛ ألهنا ترتبط ابإلنسان دون غريه من املخلوقات ،وعلى الرغم من
واملسؤولية االجتماعية تعد من القضااي املهمة ً
رسوخ مفهوم املسؤولية االجتماعية يف تعاليم الشريعة اإلسالمية ،فإن موضوع املسؤولية االجتماعية من منظور إسالمي؛ مل ينل
حظه الكايف من التأصيل الشرعي ،والتأصيل العلمي ،وأي يت هذا البحث كمسامهة لتاليف هذا النقص العلمي ولتبيان األصالة
أليضاح :قواعد املسؤولية االجتماعية ،وآاثرها ،ويف ضوء ما سبق :ميكن صياغة
اإلسالمية هلذا املفهوم؛ فالناس يف حاجة ماسة ً

مشكلة البحث يف التساؤل الرئيسي اآل يت:
كيف ميكن أتصيل املسؤولية االجتماعية وتعزيز أهدافها من خالل الدعوة اإلسالمية؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 التعرف على املسؤولية االجتماعية ،وبيان مفهومها ،وخصائصها.
 إلقاء الضوء على مكانة املسؤولية االجتماعية يف العمل اإلسالمي.
 التعرف على النتائج املرتتبة على املسؤولية االجتماعية.
 التعرف على أثر الدعوة يف بناء املسؤولية االجتماعية.
 تعزيز مكانة العمل اخلريي كوسيلة من وسائل املسؤولية االجتماعية.
 بيان أثر غياب املسؤولية يف اإلسالم.
 بيان أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف تنمية املسؤولية يف اجملتمع اإلسالمي.
 توضيح أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف التوعية ابملسؤولية االجتماعية.
 إثراء اجملال الدعوي والطوعي من خالل نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية.
أمهية البحث:
تظهر أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يتناوله؛ وميكن القول :إن هلذا املوضوع أمهية علمية وأمهية عملية نوضحهما
على النحو التايل:
األمهية العلمية :تتجلى األمهية يف حاجة الواقع اإلسالمي ،واملكتبة اإلسالمية لدراسات إسالمية تبني دور الدعوة يف
تنمية املسؤولية االجتماعية والتأصيل الشرعي هلا؛ كوهنا تعد من املصطلحات احلديثة على الواقع الدعوي.
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األمهية العملية :إن ما تواجهه اجملتمعات اإلسالمية اليوم من أخطار ومشكالت يف خمتلف اجملاالت ،واليت منها :االجتماعية،
واالقتصادية ،يربز أمهية حبث املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية اليت تعد ركنًا أساسيًا ومه ًما يف حياة اجملتمعات؛ ألن معرفة
فضال عن التعرف على ماهية هذه املسؤولية وداللتها ،وأبعادها ،واألهداف اليت ميكن
املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية ً ،
أن حتققها ،واخلصائص والسمات األساسية للمسؤولية الراشدة ،وموقع هذا وذاك يف عالقة املسؤولية ابلعمل الدعوي؛ سيفيد أوًال:
يف تعريف الدعاة إىل هللا أبمهية القيام بدورهم يف تعريف أبناء اجملتمع املسلم مبكانة املسؤولية االجتماعية كمصطلح ظهر حديثًا يف
اإلسالم ،وكيف أنه كان السباق يف الدعوة واحلث عليها واعتبارها جزءًا من قيمه ومبادئه؛ وهذا الدور سيؤدي إىل فائدة أخرى تتمثل
يف ترسيخ هذه القيمة وهذا املبدأ يف حياة اجملتمع املسلم ،فتحل الكثري من مشكالته القائمة اليوم.
منهجية البحث:
من أجل اإلحاطة جبوانب موضوع البحث وزواايه املتعددة ،مت استخدام املنهج الوصفي واملنهج التحليلي؛ كون املنهج
الوصفي األنسب للمواضيع املتعلقة مبوضوع البحث؛ لذلك مت االعتماد عليه يف مجع املعلومات ،وحماولة عمل مسح شامل
اعتمادا على املصادر العلمية املوثقة ،والبحوث والدراسات املتعلقة مبوضوع
ملختلف التعاريف واملفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة،
ً
نظرا الرتباطه مبواضيع الدراسة.
الدراسة .ومت استخدام املنهج التحليلي يف مواضيع كثرية من أجزاء البحث؛ ً
الدراسات السابقة:
بعد البحث والتدقيق مل أعثر على دراسة سابقة -على حسب علمي -مجعت بني الدعوة واملسؤولية االجتماعية ،وإمنا
تفصل أنواع املسؤولية االجتماعية ،وأثرها اإلجيايب
وجدت :دراسات تُعىن ابملسؤولية االجتماعية من الناحية االقتصادية ،وأخرىّ :
على اجملتمع ،ومنها :ما يتناول املسؤولية بشكل فلسفي عام ،ومل أجد حبثًا يتناول املوضوع من الناحية الدعوية ،أو يلم شتات
القول فيه .وقد اطلعت على جمموعة من الدراسات العلمية اليت قد يكون هلا تقاطع مع البحث يف موضوعه
ويفصل َ
املوضوعّ ،
أو مباحثه ،ومن أهم الدراسات اليت تناولت جزئيات البحث ما يلي:
 -1دراسة العقيل ( 1427هـ 2007-م) :بعنوان :املسؤولية االجتماعية قراءة يف معايري املسؤولية االجتماعية للبناء االجتماعي
للمجتمع السعودي( ،)1وهي دراسة هدفت إىل :التعرف على حمددات املسؤولية االجتماعية ،وطبيعة اجملتمع اإلسالمي،
( )1العقيل ،سليمان عبد هللا ( :) 2007املسؤولية االجتماعية قراءة يف معايري املسؤولية االجتماعية للبناء االجتماعي للمجتمع السعودي ،رسالة
غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم الدراسات االجتماعية ،اململكة العربية السعودية
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ودور األعمال التطوعية واالجتماعية يف بناء اجلماعة واجملتمع ،وكذلك التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية اليت
تناسب اجملتمع اإلسالمي ،وتنمي املسؤولية االجتماعية .وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة :أن املسؤولية االجتماعية هي
ضرورة حتمية يف اجملتمع اإلسالمي؛ غري أن الدراسة مل تتعرض ألساليب تنمية املسؤولية االجتماعية ،أو دور الدعوة يف
تعزيز تلك املسؤولية يف اجملتمع.
 -2دراسة الشبيكي (1412هـ) :بعنوان :اجلهود النسائية التطوعية يف جماالت الرعاية االجتماعية ابململكة العربية السعودية(.)1
وهي دراسة سامهت يف :التعرف على أهم الدوافع الرئيسية للجهود النسائية التطوعية املبكرة يف جماالت الرعاية االجتماعية،
وكذلك التعرف على أهم املؤثرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت أثرت يف قيام تلك اجلهود ،وخلصت الدراسة
إىل أن الدور احليوي للجهود املبذولة من العنصر النسائي جهود دفعت إىل زايدة صور الرعاية االجتماعية ،وأكدت النتائج:
أن أهم املؤثرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ تساعد على البذل والعطاء ابجلهود التطوعية؛ إال أن الدراسة خلت
من أي إشارة إىل األثر اإلجيايب للدعوة يف تنمية حمددات املسؤولية االجتماعية ،وتوافقها مع طبيعة اجملتمع اإلسالمي
وتعاليمه.
 -3دراسة مدخلي (2011م) :وهي بعنوان األساليب النبوية يف تنمية املسؤولية االجتماعية( .)2ويهدف البحث إىل إبراز أهم
األساليب النبوية اليت رمسها النيب  ،وبيَّـنَها لألمة يف التأصيل والرتبية على حتمل املسؤولية االجتماعية .وقد ذكر الباحث
أهم الوسائل الشرعية اليت حتقق التكافل يف اإلسالم ،كما مت احلديث عن أهم مظاهر التكافل املادية واملعنوية ،ومن أمهها:
إغاثة املنكوبني ،ومساعدة احملتاجني ،ورعاية األيتام ،وغري ذلك .وأكدت النتائج :أن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم
منظومة منهجية متكاملة؛ تبدأ من الفرد املسلم نفسه ،وتتسع لتشمل اجملتمع ،مث األمة كلها؛ إال أن الدراسة مل تعرض لدور
الدعوة يف تنمية املسؤولية االجتماعية وتعزيزها يف اجملتمع اإلسالمي.
صعوابت البحث:
من أهم الصعوابت اليت واجهت الباحثة يف إجناز هذا البحث:
( )1الشــبيكي ،اجلازي حممد فهد ( :)1412اجلهود النســائية التطوعية يف جماالت الرعاية االجتماعية ابململكة العربية الســعودية ،رســالة ماجســتري
غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم الدراسات االجتماعية ،اململكة العربية السعودية
( )2مدخلي ،عبد الرمحن علوش ( :)2011جملة جامعة جيزان  -فرع العلوم اإلنس ـ ـ ـ ـ ــانية ،اجمللد  ،1العدد  ،1احملرم 1433ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  -ديس ـ ـ ـ ـ ــمرب
2011م ،ص .150-126
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● نقص املراجع اليت تناولت موضوع املسؤولية االجتماعية من منظور إسالمي.
جديدا على الدعوة اإلسالمية ،يصعب اخلوض فيه.
● طبيعة املوضوع وارتباطه ابلدعوة؛ حيث يعد ً
جماال ً

خطة البحث:

املبحث األول :التعريف ابملسؤولية االجتماعية وبيان مفهومها وأتصيلها الشرعي.
اصطالحا.
املطلب األول :تعريف املسؤولية االجتماعية لغة و
ً
املطلب الثاين :مفهوم املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املطلب الثالث :التأصيل الشرعي للمسؤولية االجتماعية.
املبحث الثاين :أصالة وأهداف وخصائص املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املطلب األول :أصالة املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املطلب الثاين :أهداف املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املطلب الثالث :خصائص املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املبحث الثالث :مظاهر ووسائل املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم وأثر غياهبا يف اإلسالم.
املطلب األول :مظاهر املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
املطلب الثاين :العمل اخلريي كوسيلة من وسائل املسؤولية االجتماعية.
املطلب الثالث :أثر غياب املسؤولية يف اإلسالم.
املبحث الرابع :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف املسؤولية االجتماعية.
املطلب األول :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف تنمية املسؤولية يف اجملتمع اإلسالمي.
املطلب الثاين :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف التوعية ابملسؤولية االجتماعية.
املطلب الثالث :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية.
اخلامتة ،وقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
فهرس املراجع.
فهرس املوضوعات.
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املبحث األول :التعريف ابملسؤولية االجتماعية وبيان مفهومها وأتصيلها الشرعي.
سيتناول هذا املبحث التعريف ابملسؤولية االجتماعية ومفهومها والتأصيل الشرعي هلا ،من خالل ثالثة مطالب هي على
النحو التايل:
واصطالحا.
املطلب األول :تعريف املسؤولية االجتماعية لغة
ً

وم ْسأَلةً،
وسآلَةًَ ،
املسؤولية :مأخوذة من الفعل « َسأ ََل» مبعىن :طلب ،أو استعطى ،أو استدعى ،ويُقالَ :سأ ََل يَ ْسأ َُل ُس َؤ ًاال َ
سائال ،واسم املفعول« :مسؤول» ،وأت يت
وسأَلَة ،واألمر منهَ :س ْل .ويُقال رجل ُس َؤلة؛ أي :كثري السؤال ،والفقري يسمىً :
وتَ ْس ًآال َ
مبعىن :املطلوب منه ،واحملاسب عليه( ،)1ومنه قوله تعاىل :ﮋﯝﯞﯟﯠﮊ( ،)2وقوله سبحانه :ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﮊ
( .)3وسأَلْته عن الشيء استخربته( .)4فاملسؤولية هي األعمال اليت يكون اإلنسان مطالبًا هبا(.)5
ولفظ «املسؤولية» من األلفاظ املستحدثة اليت يراد هبا التبعة ،يُقال :أان بريء من مسؤولية هذا العمل؛ أي :من تبعته،

السياسة :هي األعمال
وقيل :املسؤولية ما يكون به اإلنسان
ً
مسؤوال ومطالبًا عن أمور أو أفعال أاتها .واملسؤولية عند أرابب ّ
الّيت يكون اإلنسان مطالبا هبا(.)6
( )1ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (1414ه) :لسان العرب ،حتقيق عامر أمحد حيدر ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
ابب الالم ،فصل السني املهملة ،ج ،4ص.31
( )2سورة اإلسراء :اآلية (.)34
( )3سورة الصافات :اآلية (.)24
( )4الفراهيدي ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد (1409ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) :العني ،دار ومكتبة اهلالل ،حتقيق مهدي املخزومي ،إبراهيم الس ــامرائي ،القاهرة،
ج ،301/7ابن منظور ،لسان العرب ،مصدر سابق ،ج. 318/4
( )5العليب ،عدانن بن عبد الرازق احلموي ( :)2011منهجية القرآن والسنة يف تدريب الشباب على املسؤولية االجتماعية ،ج ،1ص .118على الرابط:
http://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pdf
وانظر :كيتا ،جاكارجيا ( :) 2016املناهج التعليمية ودورها يف تعزيز املسـ ــؤولية االجتماعية لدي طلبة التعليم العايل ،جملة العلوم النفسـ ــية والرتبوية،
اجمللد ( ،)3العدد ( ،)2ص .230-206
( )6مصــطفى ،إبراهيم وآخرون ( :)2010املعجم الوســيط ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ص  .413وانظر :اليســوعي ،لويس معلوف ( :)1988املنجد
يف اللغة واإلعالم ،بريوت ،ص  .316وانظر ،البستاين ،بطرس (بدون اتريخ) :حميط احمليط ،مكتبة لبنان ،بريوت ،ص .390
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والسؤال هو ما يسأله اإلنسان ،قال تعاىل :ﮋﰆﰇﰈﰉﰊﰋﮊ( ،)1وسأله الشيء أي طلبه ،وسأله عن
الشيء ،أي :استخربه ،ومنه قوله تعاىل:ﮋﯕﯖﯗﯘﯙﮊ()2؛ أي :عن عذاب واقع( .)3واملسؤول :املنوط به عمل تقع
تبعته عليه ،واملسؤولية بوجه عام ،حال أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته(.)4
ويرى خليفة( :)5أن البنية املعرفية لكلمة «مسؤول» يف اللغة العربية تكشف عن خاصية املنطقية املهمة ،فمسؤول على
وزن :مفعول ،مثل :جمعول ،وهذه الصيغة قريبة يف معناها من معىن الفعل املبين للمجهول؛ فإن املسؤول فرد ُجع َل مسؤول دون
مسؤوال.
بيان من جعله
ً
وعلى وجه العموم :فإن املسؤولية يف اللغة تعين« :طلب املعرفة أو االستعطاء أو االستخبار»( ،)6ولكن هناك من يرى:
أنه إذا كانت املسؤولية مأخوذة من السؤال فليس كل سؤال مساءلة؛ فهناك سؤال االستفهام؛ ملعرفة علم ،أو خرب ،وسؤال الند
للند ،وسؤال األدىن لألعلى ،ولذلك فأصل املسألة هو :السؤال الذي ترتتب عليه مساءلة وحساب ،ومنه وحده كانت املسؤولية
أبطرافها الثالثة :سائل ،ومسؤول ،وموضوع يكون على أساسه احلساب(.)7
واصطالحا :مثة تعريفات متعددة متباينة العبارات ملصطلح املسؤولية ،ينحصر كل تعريف منها على بيان زاوية خاصة
ً
من زواايها ،ومن أبرز هذه التعريفات:

( )1سورة طه :اآلية (.)26
( )2سورة املعارج :اآلية (.)1
( ) 3اجلوهري ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (1990م) :معجم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاح ،حتقيق أمحد عبد الغفور
عطار ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ج ،2ص .733
( )4مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ص .411
( )5انظر :خليفة ،سحبان (1981م) :املسؤولية وفكرة التنسيق ،جملة الباحث ،العدد ( ،)4مارس 1981م ،ص.61-53
( )6الشافعي ،حممد إبراهيم ( 1982م) :املسؤولية واجلزاء يف القرآن الكرمي ،القاهرة ،مطبعة السنة احملمدية .ص . 33
( )7العناين ،حسن صاحل ( 1980م) :التنمية الذاتية واملسؤولية يف اإلسالم ،مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،القاهرة .ص .32
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أوال ،والقدرة على أن يفي بعد ذلك ابلتزامه بوساطة جهوده
عرفت املسؤولية أبهنا" :املقدرة على أن يلزم اإلنسان نفسه ً
وملزما بتبعاهتا املختلفة"(.)1
اخلاصة" أو هي" :حالة يكون فيها اإلنسان صاحلًا للمؤاخذة على أعمالهً ،
مسؤوال ومطالبًا عن أمور أو أفعال أاتها»(.)2
أيضا أبهنا« :ما يكون به اإلنسان
ً
كما عرفت املسؤولية ً
فيما عرفها دراز( )3أبهنا « :استعداد فطري للمقدرة على أن يلزم املرء نفسه وأن يعىن ابلتزامه جهده الشخصي» .أو
هي«:االستعداد الفطري الذي جبل هللا تعاىل اإلنسان عليه؛ ليصلح للقيام برعاية ما كلفه به من أمور تتعلق بدينه ،ودنياه؛ فإن
ويف ما عليه من الرعاية؛ حصل له الثواب ،وإن كان غري ذلك جعل له العقاب»(.)4
أيضا أبهنا« :حتمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية ،من الناحية اإلجيابية والسلبية أمام هللا يف
وعرفت ً
الدرجة األوىل ،وأمام ضمريه يف الدرجة الثانية ،وأمام اجملتمع يف الدرجة الثالثة»(.)5
أيضا أبهنا « :االلتزام الذا يت والفعلي للفرد جتاه اجلماعة ،وما ينطوي عليه من اهتمام هبا ،وحماولة فهم
وتعرف املسؤولية ً
مشكالهتا ،واملشاركة معها يف إجناز عمل ما ،مع اإلحساس حباجات اجلماعة ،واجلماعات األخرى اليت ينتمي إليها»(.)6
ويالحظ أن هذه التعريفات وإن كانت خمتلف ًة يف ِ
ِ
املضمون ،وعلى ذلك :فإن املسؤولية يف
اللفظ؛ إال أهنا متحدةٌ يف
سلطاان عليه ،أو قدرةً على التصرف فيه أبي وجه من
اإلسالم تعين :أن املسلم املكلف مسؤول عن كل شيء جعل الشرع له
ً
الوجوه ،سواء أكانت مسؤولية شخصية فردية ،أو مسؤولية متعددة مجاعية؛ وهي :حالة يكون فيها

( )1عبوي ،زيد منري وآخر (2015م – 1436هـ) :املفاهيم اإلدارية احلديثة ،الطبعة األوىل ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،ص.114
( )2معلوف ،لويس (2003م) :املنجد يف اللغة واألعالم ،الطبعة ( ،)40دار املشرق ،لبنان ،بريوت .ص.316
( ) 3انظر :دراز ،حممد عبد هللا ( 1980م) :دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .ص .35
( )4املرجع السابق نفسه ،ص .47
( )5مقدار ايجلن ( 1977م) :الرتبية األخالقية اإلسالمية ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة .ص.331
( )6العثامن ،صـ ـ ـ ــالح؛ والصـ ـ ـ ــمادي ،أمحد (2010م) :املسـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية لدي طلبة اجلامعات األردنية ،حبث مقدم للمؤمتر الدويل للتعليم،
املنعقد يف بريوت 6-4 ،مايو 2010م .ص .454
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لزما بتبعاهتا املختلفة ،قال تعاىل :ﮋﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
وم ً
اإلنسان صاحلًا للمؤاخذة على أعمالهُ ،

ﮊ(.)1

واالجتماعي :املنسوب إىل االجتماع ،واجلماعة من الناس؛ أي :املختص ابجملتمع ،امليال بفطرته إىل احلياة يف اجملتمع

واحلسن يف املعاشرة .وعلم االجتماع ،علم يدرس الظواهر االجتماعية( .)2واجملتمع ،هو :مجاعة من الناس اجتمعوا يف مكان ما
لفرتة؛ حيت متايزوا عن غريهم من اجلماعات األخرى(.)3
واملسؤولية االجتماعيةُ :هي مصطلح مركب يتكون من كلمتني (املسؤولية واالجتماعية) .وعلى ضوء املعاين اللغوية،

ميكن تعريفها أبهنا« :التزام الشخص كفرد من أفراد اجملتمع إبصالح جوانب عدة من احلياة االجتماعية فيما بينهم على اختاذ
مواقف إجيابية ،بدافع من مشاعر وجدانية عميقة ،تنبع من أصل العقيدة اإلسالمية؛ ليعيش الفرد يف اجلماعة ،وتعيش اجلماعة
ِ
األخذ بعني االعتبا ِر أتثري
املنظمات مبوجبه مبصاحل اجملتمع؛ عن طريق
هتتم
مبؤازرة الفرد حيث يتعاون اجلميع"( .)4وهي
ُ
ٌ
مفهوم ُ
أوج ِه عملياهتا كافةً.
نشاطاهتا على اجملتمع ،وذلك على ُ
وتعرف املسؤولية االجتماعية أبهنا« :شعور الفرد بواجبه االجتماعي جتاه نفسه ،ومن يعيش معهم من أبناء جمتمعه»(.)5
مجيع القرارات ،أو األفعال اليت تعد تطور اجملتمع ورفاهيته هدفًا ،وتسعي لتحقيقه» (.)6
ومت تعريفها ً
أيضا أبهناُ « :

( )1سورة املؤمنون :اآلية (.)115
( ) 2مصطفى ،إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،مادة مجع ،ص .412
( )3وايف ،علي عبد الواحد( 1998م) :علم االجتماع ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة .ص.16
( )4السباعي ،مصطفى (1393هـ) :أخالقنا االجتماعية ،الطبعة الثالثة ،املكتب اإلسالمي ،دمشق .ص .7
(Cough, H.G. et al. A Personality Scale for Social Responsibility. Journal of abnormal )5
and social psychology, 1952, 1 (4). 74
( )6التوجيري ،حممد بن إبراهيم (1988م) :املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص يف السعودية ،اجمللة العربية لإلدارة ،العدد 1988 ،4م .ص .21
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واملسؤولية االجتماعية تشمل :الشركات والكياانت االقتصادية؛ ولذا مت تعريف املسؤولية االجتماعية أبهنا" :التزام املنشأة
(املؤسسة) جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه"( ، )1أو هي " :التزام املنشأة جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه؛ عن طريق املسامهة مبجموعة
كبرية من النشاطات االجتماعية؛ مثل( :حماربة الفقر ،حتسني اخلدمة ،ومكافحة التلوث ،وإجياد فرص عمل ،وحل مشكالت
اإلسكان واملواصالت) وغريها"(.)2
وقد اكتسب الدور االجتماعي للشركات والقطاع اخلاص أمهية متزايدة بعد ختلي احلكومات عن كثري من أدوارها
االقتصادية واخلدمية اليت وازهتا بطبيعة احلال برامج اجتماعية كان ينظر إليها على أهنا أمر طبيعي ومتوقع يف ظل انتفاء اهلدف
الرحبي للمؤسسات االقتصادية اليت تديرها احلكومات ،وإن كانت يف كثري من األحيان حتقق إيرادات وأرابح طائلة.
ِ
ٍ
أبسلوب آخر ال
اإلمهال والتقص ِري يف أم ٍر ما،
عرب عنه فقهاء املسلمني يف مواض ِع
واملسؤولية االجتماعية كمصطلحّ ،
خيتلف عنه يف اجلوه ِر واملعىن( ،)3وهو لفظ الضمان ،أو التضمني ،أو الغر ِ
امة ،أو ِ
التغرمي(.)4
جدير ابلذكر :أنه وحىت وقتنا الراهن؛ مل يتم تعريف مفهوم املسؤولية االجتماعية تعري ًفا يكتسب قوة إلزام قانونية ،وطنية،
أو دولية؛ رغم احلاجة لذلك ،وال تزال هذه املسؤولية يف جوهرها أدبية ومعنوية؛ أي :أهنا تستمد قوهتا ،وقبوهلا ،وانتشارها من
طبيعتها الطوعية االختيارية ،ويف إطار الدراسة احلالية ،ميكن تعريف املسؤولية االجتماعية أبهنا" :تلك املسؤولية اليت تقع على
إمياان بدورها ومسؤوليتها حنو قضااي اجملتمع ،واحتياجات أفراده".
اجملتمع ،ويلتزم بتحقيقها أفراد ،أو شركات ،أو هيئات؛ ً

( )1الغاليب ،طاهر؛ العامري ،صاحل (2004م) :املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع .عمان :دار وائل للنشر .ص .24
( )2الصرييف ،حممد ،املسؤولية االجتماعية لإلدارة (2007م) :الطبعة الثانية ،دار الوفاء للطباعة ،االسكندرية .ص.15
( )3الســباعي ،عبد الوهاب الســيد (1405هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1985-م) :املســؤولية الشــرعية والقانونية عن االتالفات غري البش ـرية ،دراســة مقارنة بني الفقه
اإلسالمي والقانون الوضعي ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،القاهرة .ص.13
( ) 4ابن حجر ،أمحد بن حممد بن على بن حجر اهليتمي الش ــافعي (بدون اتريخ) ،حتفة احملتاج بش ــرح املنهاج ،دار إحياء الرتاث العريب ،القاهرة،
ج.432/4
( )4ابن عبد البكري ،نورمان (2010م) :املس ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية ،املؤمتر العاملي احلادي عش ـ ـ ـ ــر للندوة العاملية للش ـ ـ ـ ــباب اإلس ـ ـ ـ ــالمي :الش ـ ـ ـ ــباب
واملسؤولية االجتماعية ،أندونيسيا1431/10/ 25-23 ،هـ املوافق 2010/10/4-2م .ص.9
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املطلب الثاين :مفهوم املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم:

يُعد مفهوم املسؤولية االجتماعية من املفاهيم احلديثة ،اليت مل يتم االتفاق على تعريفها اإلجرائي ،ابلرغم من وضوح جوهره
النظري ،وهو انسجام األفراد ،واملؤسسات يف أعماهلا ،وأنشطتها مع توقعات اجملتمع ،واستجابة ملتطلباته القانونية ،واألخالقية،
والقيمية ،والبيئية(.)1
وذلك يعكس لنا أن املسؤولية االجتماعية تركيب معقد يصعب قياسه مبعايري موحدة (عامليًا وإقليميًا) ،ويعود سبب ذلك
إىل دخول متغريات حضارية وثقافية ،ودينية (.)2
ائعا
ومن املعروف أنه مل ترد كلمة مسؤولية يف الرتاث اإلسالمي ابملعين الذي استعملت فيه حديثًا ،وإن كان معناها ش ً

عندهم ،وإمنا اللفظ املتداول ملفهوم املسؤولية عند السابقني هو «أهلية األداء» ،وهي صالحية اإلنسان ألن تعد أقواله وأفعاله،
شرعا»(.)3
يقول د .حممد احلبش« :أما أهلية األداء فهي ترادف املسؤولية وهي صالحية اإلنسان ألن تُعترب أقواله وأفعاله ً
إن مفهوم املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ال يقتصر على ضمان األمور الضرورية واحليوية ابلنسبة إىل الفرد واجلماعة
فحسب ،أو يرتكز على جوانب معينة من الرب واإلحسان ،ومساعدة الفقراء واحملتاجني؛ وإمنا يتسع مفهوم املسؤولية االجتماعية
إىل ما هو أوسع وأمشل؛ فهو يشمل :تربية عقيدة الفرد وضمريه ،وتكوين شخصيته ،وسلوكه االجتماعي ،ويشمل ارتباط األسرة،
وتنظيمها ،وتكافلها(.)4

( )1الرطروط ،فواز ( 2009م) :مفهوم املس ـ ـ ــؤولية االجتماعية للمؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــات وتطبيقاته العملية من واقع وزارة التنمية االجتماعية يف األردن ،ورقة
عمل مقدمة إىل مؤمتر املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات :ثقافة وهنج ،املعقود يف عمان -األردن2009-4-28 ،م.
( )2الغاليب ،طاهر؛ العامري ،صاحل (2005م) :املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان،
األردن .ص .50
( )3العليب ،عدانن بن عبد الرازق احلموي ( :) 2011منهجية القرآن والسنة يف تدريب الشباب على املسؤولية االجتماعية ،مصدر سابق ،ج/1
 .119وانظر :احلبش ،حممد ،شرح املعتمد يف أصول الفقه ،ج.100/1كتاب إليكرتوين من كتب املوسوعة الشاملة.
( )4علوان ،عبد هللا انصح (2001م) :التكافل االجتماعي يف اإلسالم ،دار السالم ،القاهرة .ص .19
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تبعا لوجهة النظر اليت يؤمن هبا الباحث؛ مما ينعكس على توجهاته الفكرية؛
ويرجع تعدد مفهوم املسؤولية االجتماعية ً
ألن الباحثني يف جمال األخالق منقسمون إىل ق سمني رئيسيني :جمال األخالق الوضعية ،وجمال األخالق الدينية ،فالتعاليم
اإلسالمية تدعو املسلم إىل اتباع املثل العليا ،وضرورة حتلي الفرد مبعايري أخالقية عالية ،وضمري اجتماعي يقظ ،جيعله يتصرف
مبسؤولية أخالقية ،كما يدعوه إىل التعاون والتكاتف من أجل حتقيق اخلري للفرد واجملتمع .يقول الدكتور دراز :تعين املسؤولية كون
الفرد مكلّ ًفا أبن يقوم ببعض األشياء وأبن يق ّدم عنها حسااب إىل غريه ،وينتج عن هذا التّحديد أ ّن فكرة املسؤولية تشتمل على
كل شيء هي استعداد
عالقة مزدوجة من انحية الفرد املسؤول أبعماله وعالقته مبن حيكمون على هذه األعمال ،واملسؤولية قبل ّ
اخلاصة(.)1
فطريّ ،إهنا هذه املقدرة على أن يلزم اإلنسان نفسه ً
أوال ،والقدرة على أن يفي بعد ذلك ابلتزامه بوساطة جهوده ّ
ّ
واملسؤولية االجتماعية هي :املسؤولية الذاتية عن اجلماعة ،وتتكون من عناصر ثالثة هي :االهتمام ،والفهم ،واملشاركة(.)2
الشعور أبداء الواجب ،واإلخالص يف العمل ،وليست املسؤولية جمرد اإلقرار ،فإن اجلزم
قال اخلاقاين :يُراد ابملسؤولية
ُ
ابلشيء ال يعطي صفة املسؤولية ،وإمنا جيد املتحسس هبا أن هناك واجبات البد من االنقياد إليها بغض النظر عن النتائج ،فإن
انقياد الغري ق مما يشعر الشخص ابملسؤولية يف إنقاذه إذا كانت له القدرة على اإلنقاذ ،وإن دفع الظلم ممن له القدرة على دفع
الظلم جيب على ذلك الشخص أن يدفع عن املظلوم وهو مسؤول عن الرتك ،فاملسؤولية ختتلف بلحاظ األفراد وبلحاظ
اجملتمعات( .)3فاملسؤولية االجتماعية هي :جمموعة من الواجبات واحلقوق ُحتدد السلوك الذي ينبغي أن يطرقه الفرد جتاه اجملتمع؛
أي :أن اجملتمع وليس الدولة أو النظام السياسي هي هدف ونطاق فاعلية املسؤولية االجتماعية؛ فاجملتمع يشكل اإلطار الشامل
الذي تسعى كل األطراف فيه ألداء مسؤولياهتا االجتماعية هبدف أتكيد بقائه واستقراره(.)4

( )1دراز ،حممد عبد هللا ( 1988م) :دستور األخالق يف القرآن ،حتقيق عبد الصبور شاهني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ص .138
( )2عثمان ،أمحد سيد (2009م) :املسؤولية االجتماعية والشخصية املسلمة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة ،ص.269
( )3اخلاقاين ،حممد حممد طاهر آل رشيد( 1987م) :علم األخالق :النظرية والتطبيق ،الطبعة األوىل ،دار ومكتبة اهلالل ،القاهرة ،ص.141
( )4ليلة ،علي (2009م) :املس ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية ،تعريف املفهوم وتعيني بنية املتغري ،دراس ـ ـ ـ ــة مقدمة إىل مؤمتر املس ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية واملواطنة،
القاهرة ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية 19 – 16 ،مايو 2009م ،ص.5
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وميكن القول :أبن املسؤولية االجتماعية هي حقيقة نظرية وميدانية ،أثبتها تنظري طويل استسقى أصوله من
واقع املعامالت ،وت واصل احلديث عنه على وترية متسارعة عرب أدبيات ال ت زال تتعاظم ،و َّ
امتد إىل جماالت كثرية،
وقد محلت وجود هذا املفهوم ممارسات واقعية حديثة ال يكاد خيلو مضموهنا من أصول إسالمية واضحة .
املطلب الثالث :التأصيل الشرعي للمسؤولية االجتماعية:
ٍ
بدالالت كثرية تُوضح مكانة املسؤولية بوجه عام واملسؤولية االجتماعية بوجه خاص ،وأمهيتها،
تزخر نصوص الوحيني
واستحضارها يف حياة الناس ،وذلك من خالل فرعني على النحو التايل:

الفرع األول :التأصيل الشرعي للمسؤولية بوجه عام.
ﰆﰈﰉ
ﰇ
لقد أكد اإلسالم على املسؤولية بوجه عام ،فجاءت اآلايت الدالة عليها يف أكثر من موضع ،ومن ذلك :قوله تعاىل:ﮋ

ﰊﮊ()1؛ أي :إهنم مسؤولون عن أعماهلم وأقواهلم اليت صدرت عنهم يف الدنيا ،مساءلة إنكار عليهم وتبكيت هلم(.)2
ﯛﯝﯞﯟﯠﮊ()3؛ أي :وفّ او ابلعهود سواءًكانت مع هللا ،أم مع الناس؛ ألنكم تُسألون عنها يوم القيامة(.)4
ﯜ
وقوله تعاىل :ﮋﯚ
وقوله تعاىل :ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ(.)5

) (1سورة الصافات :اآلية (.)24
)(2خنبة من أساتذة التفسري ،التفسري امليسر ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف – السعودية ،ط1430 ،2هـ 2009 -م.
) (3سورة اإلسراء :اآلية (.)34
) (4الصابوين ،حممد علي ،صفوة التفاسري ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.147/2 ،
( )5سورة التكاثر :اآلية (.)8
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وتطلق املسؤولية (أخالقيًا) على التزام الشخص مبا يصدر عنه ً
قوال أو ً
عمال ،فاملسؤولية صفةٌ الزمةٌ
ِ
حتمل املسلم التكليف الشرعي بشروطه( ،)1على اعتبار أهنا «حالة أو صفة من يسأل عن أم ٍر تقع عليه تبعته»(،)2
لإلنسانّ ،
واملسؤولية يتسع مفهومها لتشمل :التبعةَ ،واحملاسبةَ ،واجلزاءَ ،فاإلنسان يتحمل تبعة أفعاله وأقواله ،وحياسب عليها مث جيازى

عليها؛ فإن أحسن فله املثوبة ،وإن أساء فعليه العقوبة ،قال تعاىل:

ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

()3
نص على تكليف العباد ابألوامر واألعمال بقدر ما يسع املكلف فعله ،ويف مقتضى إدراكه ،فللنفس ما
ﯣﮊ  ،وفيه ٌ

كسبت من خري ،وعليها ما اكتسبت من شر ،وتقرير املسؤولية ابعث عظيم على أداء متطلباهتا والقيام أبعبائها ،قال تعاىل:
ﮋﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﮊ(ِ ،)4ففيه داللَةٌ َعلَى أ َّ
َن ُك َّل مكلف تتعلق به أفعاله ُدو َن َغ ِريهِ.
ٍ
امليثاق( ،)5وقد تناول القرآن
تدل على املسؤولية منها:
وقد أتى القرآ ُن الكرمي
أبلفاظ كثريةٍ ُ
العهد ،و ُ
التكليف ،واألمانةُ ،و ُ
ُ
الكرمي هذه الكلمات ،حبيث ال تقبل االنفصام ،وتدل على املسؤولية بطريق اللزوم ،وكلها تنصهر جمتمعة لتعطي املعىن اجلامع

للمسؤولية ،وجعل مناط اخلالفة القيام إبمضاء األحكام واألوامر( ،)6قال تعاىل :ﮋﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﮊ(.)7
وقد وردت كلمة األمانة واألماانت يف مخسة مواضع من القرآن الكرمي ،وكلها ابملعىن الذي يفيد التبعة والعهد واملسؤولية(.)8
( )1يش ـ ــرتط توفر األهلية العقلية وحرية االختيار ،انظر :بكر ،طارق أمحد ( 1996م) :الص ـ ــحافة اإلس ـ ــالمية يف الكويت ،رس ـ ــالة ماجس ـ ــتري يف
الدراسات اإلسالمية ،إشراف :د .منري سعد الدين ،كلية اإلمام األوزع للدراسات اإلسالمية ،بريوت .ص .53
( )2إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،مرجع سابق ،ج.411/1
( )3سورة البقرة :اآلية (.)286
( )4سورة النجم :اآليتان (.)40-39
( )5شلتوت ،حممود (1960م) :املسؤولية املدنية واجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ،مكتب اجلامع األزهر للشئون العامة ،الرسالة الرابعة ،ص.2
( ) 6القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين (1384هـ ـ ـ ـ ـ ـ 1964 -م) :اجلامع ألحكام القرآن،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .ج.263/1
( )7سورة البقرة :اآلية (.)30
( )8العقاد ،عباس حممود ( 2005م) :اإلنسان يف القرآن ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة ،ص.34
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وذكر مجهور املفسرين أن األمانة تعم مجيع وظائف الدين ،قال تعاىل :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﮊ( ،)1واألمانة تدور كلها على الفرائض والطاعات ،والتكليف
وقبول األوامر والنواهي .ومحل هذه األمانة يعين مسؤولية اإلنسان عنها واستعداده لتحمل نتائجها ،وقبوله مببدأ الثواب والعقاب
املنوطني هبا( .)2إن ما تقدم يوضح أن املسؤولية ترتبط مبعىن اخلالفة والتكليف واألمانة ،ويبدو جليا أن بني هذه القضااي قامسًا
مشرتًكا ،طرفاه الطلب واحلساب :طلب أوامر هللا تعاىل واحملاسبة عليها ،فمن قام هبا أثيب ،ومن تركها عوقب ،وهو معين
شرعا.
املسؤولية ً
الفرع الثاين :التأصيل الشرعي للمسؤولية االجتماعية بوجه خاص.
قال :

ﮋﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﮊ( ،)3فتأكيد اإلحسان إىل الوالدين،
وذوي القرىب ،واليتامى ،واملساكني ،وابن السبيل ،والسائلني ،ويف الرقاب ،واألمر ابإلنفاق يف سبيل هللا ،والتحذير من الشح
والبخل ،وبيان أن طاعة هللا ليست مقصورة على العبادة ،بل هي شاملة املنهج اإلهلي كله ،والذي منه إيتاء املال على حبه ذوي
القرىب واليتامى ،كل ذلك يؤكد أن اإلسالم جاء ليحقق املسؤولية االجتماعية العامة بني مجيع أفراد األمة وأبناء اجملتمع حتت راية
اإلسالم يف أمن ،ورخاء ،وتعاون ،وعيش كرمي أفضل(.)4
وبني فضلها عنده لصاحبها ،ومن ذلك قول هللا تعاىل:
كما أن هللا حث على الصدقة وأثىن على املتصدقني؛ ّ

ﮋﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

( )1سورة األحزاب :اآلية (.)72
( )2ابن كثري ،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر (1420هـ) :تفسري القرآن العظيم ،دار ابن حزم ،بريوت .الطبعة األوىل .ص.1529
) (3سورة النساء :اآلية (.)36
( )4علوان ،عبد هللا انصح ،التكافل االجتماعي يف اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.16 :
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ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮊ( ،)1وشرع  لعباده إمهال املدين املعسر إىل حني ميسرة؛ ومل يكتف بذلك بل حث الدائن
على العفو عنه؛ لينال األجر ،فقال تعاىل :ﮋﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ(،)2
أتثريا إجيابيًا على اجملتمع؛ إذ جتسد املسؤولية االجتماعية أبوج صورها؛ وما ذلك إال ألن الصدقة
وال خيفى أن لتلك الصدقة ً
نتيجتها الرخاء والنماء والطهارة للمال ،وشيوع روح احملبة والتعامل والتكامل واالطمئنان بني أفراد اجملتمع(.)3
تفصيال فيما بينه حديث عبد هللا بن عمر (رضي هللا عنهما) قال مسعت رسول هللا
وتتجلي أمهية املسؤولية وعظم أمرها
ً
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه،
الر ُج ُل َر ٍاع ِيف أ َْهلِ ِه َوُه َو َم ْس ٌ
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه ،ا ِإل َم ُام َر ٍاع َوَم ْس ٌ
 يقولُ « :كلُّ ُك ْم َر ٍاع َوُكلُّ ُك ْم َم ْس ٌ
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِهَ ،و َّ
ت زوِجها ومسؤولَةٌ عن ر ِعيَّتِها ،و ْ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ ِ
ال:
وم ْس ٌ
ت أَ ْن قَ ْد قَ َ
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه- ،قَ َ
الَ :و َحسْب ُ
اخلَاد ُم َر ٍاع ِيف َمال َسيِّده َ
َوالْ َم ْرأَةُ َراعيَةٌ يف بـَْي َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِه» ( .)4وقوله  عن النعمان بن بشري (رضي هللا
ؤول َع ْن َر ِعيَّتِ ِهَ -وُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْس ٌ
الر ُج ُل َر ٍاع ِيف َم ِال أَبِ ِيه َوَم ْس ٌ
َو َّ
امح ِهم وتَـعاطُِف ِهم مثل ْ ِ
عنهما)« :مثل الْمؤِمنِ ِ ِ ِ
ِ
لس َه ِر
اعى لَهُ َسائُِر ْ
اجلَ َس ِد ِاب َّ
اجلَ َسد؛ إِذَا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ ُع ْ
ض ٌو تَ َد َ
ََ ُ ُ ْ َ
ني يف تَـ َو ّاده ْم َوتَـَر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
احلُ َّمى» (.)5
َو ْ
) (1سورة البقرة :اآلية (.)272
) (2سورة البقرة :اآلية (.)280
) (3طنطاوي ،حممد ســيد ،التفســري الوســيط للقرآن الكرمي ،دار هنضــة مصــر للطباعة والنشــر والتوزيع ،الفجالة – القاهرة ،ط1997 ،1م ،ج/1
.631
( )4رواه البخاري يف صحيحه  -ابب قول هللا تعاىل و ﮋﯺﯻﯼﯽﯾﮊ [النساء - ]59 :حديث رقم  ،6756و مسلم يف صحيحه
 ابب فَ ِب َما يـَْلَزُم ِْ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـيلَ ِة ِْ
ث َعلَى ِ
اإل َم َام ِم ْن َح ِّق
اجلَائِِرَ ،و ْ
اإل َم ِام الْ َع ِاد ِلَ ،و ُع ُقوبَِة ْ
احلَ ِّ
الرفْ ِق  -حديث رقم  ،3516و أبو داود يف سـ ـ ـ ـ ـ ــننه َ -اب ُ
َ ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
اإلمامِ
اخل َالفَة و ِْ
الر ِعيَّ ِة  -حديث رقم  ،2585وابن حبان يف صــحيحه َ -اب ُ ِ
اإل َم َارةِ  -حديث رقم  ،4566و النســائي يف الكربى  -ح ْف ُ
َّ
ظ ِْ َ
ب يف ْ َ
ِ
الرعيَّةَ َو ُح ْس ُن نَظَ ِرهِ َهلُْم  -حديث رقم .7643
َّ
( )5رواه مس ـ ـ ـ ــلم ،كتاب الرب والص ـ ـ ـ ــلة واآلداب ،ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاض ـ ـ ـ ــدهم ،)1999 /4( ،برقم ،)2586( :والبخاري ،كتاب
األدب ،ابب رمحة الناس والبهائم )10 /8( ،برقم ،)6011( :بلفظ« :ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلس ـ ـ ـ ــد ،إذا اش ـ ـ ـ ــتكى
عضو تداعى له سائر جسده ابلسهر واحلمى».
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وحديث أيب موسي األشعري  عن النيب  قال :الْم ْؤِمن لِْلم ْؤِم ِن َكالْبـْنـي ِ
صابِعِ ِه،
ضاُ ،مثَّ َشبَّ َ
ضهُ بـَ ْع ً
ان يَ ُش ُّد بـَ ْع ُ
ك بَْ َ
ني أَ َ
َُ
ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال" :ا ْش َفعُوا فَـ ْلتُـ ْؤ َج ُرواَ ،ولْيَـ ْق ِ
اَّللُ َعلَى
اج ٍة أَقْـبَ َل َعلَْيـنَا ب َو ْجهه  ،فَـ َق َ
ض َّ
َوَكا َن النِ ُّ
ب َح َ
َّيب َ جال ًسا إ ْذ َجاءَ َر ُج ٌل يَ ْسأ َُل أ َْو طَال ُ
لِس ِ
ان نَبِيِّ ِه َما َشاءَ"(.)1
َ

وعن أَِيب سعِ ٍ
َّيب  إِ ْذ جاء رجل علَى ر ِ
ِ ٍ
ِ
يد ْ
احلَ ٍة لَهُ ،قَ َ
ي ،قَ َ
ص ِر ُ
ال :فَ َج َع َل يَ ْ
صَرهُ
ف بَ َ
َْ
َ
اخلُ ْد ِر ِّ
َ َ ٌَُ َ َ
ال :بـَْيـنَ َما َْحن ُن يف َس َفر َم َع الن ِّ
ول ِ
ض ٌل ِم ْن َز ٍاد ،فَـ ْليَـعُ ْد
ال َر ُس ُ
َميِينًا َوِمشَ ًاال ،فَـ َق َ
ض ُل ظَ ْه ٍر ،فَـ ْليَـعُ ْد بِِه َعلَى َم ْن َال ظَ ْهَر لَهَُ ،وَم ْن َكا َن لَهُ فَ ْ
هللا َ « :م ْن َكا َن َم َعهُ فَ ْ
اف الْم ِال ما ذَ َكر ح َّىت رأَيـنا أَنَّه َال ح َّق ِأل ٍ
ال :فَ َذ َكر ِمن أَصنَ ِ
ض ٍل» ( .)2بل جعل  حب
بِِه َعلَى َم ْن َال َز َاد لَهُ» ،قَ َ
َحد ِمنَّا ِيف فَ ْ
َ ْ ْ
َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
ب ِأل ِ
ِ
ب
َخ ِيه َما ُِحي ُّ
َح ُد ُك ْمَ ،ح َّىت ُِحي َّ
اخلري للغري دليل كمال اإلميان ،عن أنس بن مالك  عن النيب  قال« :الَ يـُ ْؤم ُن أ َ
لِنَـ ْف ِس ِه»(.)3
إن هذه النصوص وغريها؛ تؤصل ملبدأ املسؤولية الفردية ،وأهنا املنطلق للمسؤولية االجتماعية ،وتبني بصورة واضحة
شأوا بعيد املدي ،وصارت من أسس بناء اجملتمع ،وأحد أركانه اليت توجب على املسلم حتمل مسؤولياته
أمهيتها ،وأهنا قد بلغت ً
على أي ثغر من الثغور.
ليس هذا فحسب بل إن الكفارات يف اإلسالم اهتمت مبسؤولية الفرد جتاه اجملتمع؛ فمع أن الكفارة شكل من أشكال
العقوبة؛ إال أن فيها إجيابية؛ إذ إهنا حتقق مقصدين:
املقصد األول :رعاية مصلحة الفرد ذلك مبا فيها من زجر له عن املعصية أو اإلمهال؛ بل إن الكفارة أتخذ صورة من
صور العبادة املالية مبا فيها من حمو للذنوب البدنية.

ضـ ـ ـا  -حديث رقم  ،5703واإلمام أمحد يف مس ـ ــنده من حديث أيب موس ـ ــي
( )1رواه البخاري يف ص ـ ــحيحه  -ابب تعاون املؤمنني بعض ـ ــهم بع ً
اب ال َّشـ ـ َف ِ ِ
األش ــعري ( ،)404/4ومس ــلم يف ص ــحيحه  -ابب ا ْسـ ـتِ ْحب ِ
س ِحبََرٍام  -حديث رقم  ،4890والرتمذي يف جامعه  -ابب ما
َ
َ ُ
َ
اعة ف َ
يما لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني  -حديث رقم .231
ب َما َجاءَ ِيف ص َفات الْ ُم ْؤمن َ
جاء الدال على اخلري كفاعله  -حديث رقم  ،2720وابن حبان يف صحيحه َ -اب ُ
( )2رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اللقطة ،ابب استحباب املواساة بفضول املال ،حديث رقم .3285
( ) 3صحيح البخاري ،كتاب اإلميان ،ابب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ،حديث رقم .12
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املقصد الثاين :رعاية مصلحة اجملتمع بعقوبة من وجبت عليه الكفارة؛ عقوبة تزجره عن املعصية أو اإلمهال أو االحنراف
فضال عن اشتمال هذه العقوبة على مصلحة للمجتمع؛ ملا اشتملت عليه
عن مكارم األخالق ،وكل هذا أثره على اجملتمع خري ً
من حترير رقبة ،أو إطعام أو كسوة ،فهنا تتحقق املصلحة للمجتمع بصورة دقيقة وعميقة(.)1
وتتمثل مصلحة اجملتمع يف أن ما خيرجه املسلم من طعام كفارة عما اقرتفه ما هو إال وسيلة ال نظري هلا يف أي دين أو
نظام وضعي؛ ولتحقيق نوع من أنواع التكافل االجتماعي الذي يعود على اجملتمع ابخلري العظيم ،ويذكي يف ربوع اجملتمع روح
املودة والتكافل االجتماعي والتعاون ووسيلة من وسائل القضاء على الفقر والفاقة يف اجملتمع(.)2
كما أن تلك الكفارة ابإلطعام قد تكون وسيلة للدعوة إىل هللا تعاىل؛ إذ إن بعض العلماء أجاز إطعام غري املسلم من
الكفارة وذلك حتقي ًق ا اليت خلق املال من أجله وهي سد جوعة اإلنسان مهما كان دينه أو عقيدته ،حىت تكون انفذة يطل املسلم
من خالهلا إىل قلب خمالفيه يف العقيدة(.)3
كما أنه حث على مساعدة الناس وقضاء حوائجهم ،وتفريج كرهبم وكل هذا أتصيل للمسؤولية االجتماعية ،ويف هذا
يقول رسول هللا  يف احلديث الذي يرويه أبو هريرة« :من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب

) (1هنية ،مازن إمساعيل :اإلعجاز التش ـ ـ ـ ـريعي يف الكفارات ،حبث منش ـ ـ ــور يف جملة اجلامعة اإلس ـ ـ ــالمية غزة ،فلس ـ ـ ــطني( ،س ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة الدراس ـ ـ ــات
اإلسالمية) اجمللد السابع عشر ،ص ،45بتصرف.
) (2سعادة ،حممد شفيق ،الكفارات يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة –جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني،
1415هـ 1995-م ،ص.18
) (3سعادة ،حممد شفيق ،مرجع سابق ،ص.18
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مسلما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة ،وهللا يف عون
يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ،ومن سرت ً
العبد ما كان العبد يف عون أخيه»(.)1
ويقول " :الساعي على األرملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا وكالقائم الليل والصائم النهار"(.)2
كل ذلك يظهر أن الشريعة اإلسالمية حثت على املسؤولية االجتماعية إىل درجة أهنا جعلتها كفارة للذنوب ،أو يف منزلة
اجلهاد ،أو الصالة أو الصيام.

املبحث الثاين :أصالة وأهداف وخصائص املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
لقد تناولت مشروعية املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ،وسنتحدث يف هذا املبحث عن أصالة هذه املسؤولية يف الشريعة
اإلسالمية ،وكذا األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها وف ًقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية ،مث نذكر خصائصها ،وعلى ذلك سأتناول
مطلب ٍ
تلك األصالة يف مطلب أول ،فيما أتناول أهداف املسؤولية االجتماعية يف ٍ
اثن ،أما املطلب الثالث فأتناول فيه خصائص
هذه املسؤولية على النحو التايل:
املطلب األول :أصالة املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
تعد املسؤولية االجتماعية املستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي متميزة أبهنا ذات صبغة إنسانية؛ ألهنا تتسم ابلشمولية (.)3

ك طَ ِري ًقا
"وَم ْن َسلَ َ
) (1رواه مسلم ،حديث ( ،)7028ورواه بنحوه أمحد ،252 / 2 :والرتمذي ( ،)2945وابن ماجة ()225؛ وزاد الرتمذيَ :
اجلن َِّة  ،وما قَـعد قَـوم ِيف مس ـ ـ ـ ـ ِج ٍد يـْتـلُو َن كِتاب َِّ
ِ
ِ
ت َعلَْي ِه ْم ال َّس ـ ـ ـ ـ ِكينَةُ ،
س فِ ِيه ِع ْل ًما َ ،س ـ ـ ـ ـ َّه َل َّ
اَّلل َويـَتَ َد َار ُس ـ ـ ـ ـونَهُ بـَْيـنَـ ُه ْم  ،إَِّال نـََزلَ ْ
َ َ
َ
اَّللُ لَهُ طَ ِري ًقا إ َىل َْ َ َ َ َ ْ ٌ َ ْ
يـَْلتَم ُ
الر ْمحَةُ َ ،و َح َّفْتـ ُه ْم الْ َم َالئِ َكةُ ؛ َوَم ْن أَبْطَأَ بِِه َع َملُهُ َملْ يُ ْس ِر ْع بِِه نَ َسبُهُ".
َو َغ ِشيَـْتـ ُه ْم َّ
اإلحس ـ ِ
) (2رواه البخاري يف صــحيحه ،كتاب النفقات ،ابب فضــل النفقة على األهل ،رقم احلديث ( ، )5353ومســلم يف صــحيحه َ -اب ُ ِ
ان
ب ْ َْ
ث علَى الْم َك ِ
ِ ِ ِ
ني والْيتِي ِم  -حديث رقم  ،5429و ابن ماجه يف سننه  -ابب ْ ِ
ِ
اس ِ
ب  -حديث رقم .2149
َ ُ
إ َىل ْاأل َْرَملَة َوالْم ْسك ِ َ َ
احلَ ّ َ َ
( )3احلارثي ،زايد بن عجر ( :)2001واقع املســؤولية الشــخصــية االجتماعية لدى الشــباب الســعودي وســبل تنميتها ،مركز الدراســات والبحوث
الرايض1995 ،م ،ص .99
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إن املسؤولية عادة ال ترتتب إال على فعل يقوم به اإلنسان يف إطار اجتماعي منظم؛ ألن املسؤولية ترتبط ارتباطًا وثي ًقا
ابإلنسان وفعله يف صيغته الفردية ،أو اجلماعية(.)1
ويرتبط الفرد ابجملتمع ارتباطًا وثي ًقا ،يتبادالن التأثري والتأثر ،ويستحيل تصور أحدمها بدون اآلخر ،فمن املستحيل أن
جمتمعا بدون أفراد
إنساان حييا ً
نتصور ً
بعيدا عن اجملتمع؛ ألن الفرد كائن اجتماعي يف أخص خصائصه ،كما يستحيل أن نتصور ً
يشكلون عناصره الفاعلة(.)2
وألجل ذلك التفاعل جعل اإلسالم إصالح الفرد أول أسس جناح اجملتمعات؛ كون الفرد الصاحل هو أساس اجملتمع الصاحل ،وإن
صلح األفراد صلحت األسر واجملتمعات ،فاملسؤولية يف اإلسالم شاملة ،ومتكاملة ،ومتوازنة؛ ألهنا تتناول الفرد واجلماعة ،فالفرد مسؤول عن
عمله يف سلوكه ولسانه ،ومسؤول عن نفسه يف حواسه وعقله ،ومسؤول عن قلبه يف تنقيته وسالمته ،والرتويح عنه(.)3
شرعا قسمان :قسم عيين ،وقسم كفائي ،أو جمتمعي ،وذلك أن الفرد مكلف مبسؤوليات جيب
واملسؤوليات الواجب أداؤها ً
عليه القيام هبا بصفته الشخصية ،ومسؤوليات جيب عليه أداؤها مع بقية أفراد اجملتمع فيلزم من هذا أن اجملتمع مسؤول ،وعليه ما جيب
القيام به( .)4وتتحدد املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم من خالل أربعة جوانب هامة(:)5
أوهلا :أن اإلنسان كائن كلَّفه هللا  دون غريه ،قال

تعاىل :ﮋﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﮊ( ،)6قال النيسابوري

()7

يف تفسري هذه اآلية« :األمانة هي :الطاعة ،وهي:

( )1اخلوالدة ،حممد حممود ( :)1987مفهوم املس ــؤولية عند الش ــباب اجلامعي يف اجملتمع األردين ودعوة لتعليم املس ــؤولية يف الرتبية املدرس ــية ،اجمللة
العربية للعلوم اإلنسانية ،جملة تصدر عن جامعة الكويت ،العدد ( )26اجمللد ( .)7ص.127
( )2املرجع السابق ،ص .127
( )3عثمان سيد ( 1986م) :املسؤولية االجتماعية والشخصية املسلمة ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة .ص .26
( ) 4أبو بكر ،مروان حممد ،املسؤولية ...مفاهيم ووقفات ،موقع شبكة املشكاة اإلسالمية.
http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5232/content

( )5مقدم ،وهية (2011م) :املس ــؤولية االجتماعة من منظور االقتص ــاد اإلس ــالمي ،ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر الدويل حول االقتص ــاد اإلس ــالمي،
جامعة غرداة ،اجلزائر ،ص  7بتصرف يسري.
( )6سورة األحزاب :اآلية (.)72
( )7هو علي بن أمحد بن حممد بن علي اإلمام أبو احلس ــن الواحدي أوحد عص ــره يف التفس ــري وله مؤلفات كثرية ،منها :أس ــباب النزول ،املغازي،
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التكليف" ،مث قال" :ومسي التكليف أمانة؛ ألن من قصر فيه فعليه الغرامة ،ومن ّأداه فله الكرامة»( ،)1ويقول أبو حيان(« :)2بني
تعظما ألمر التكليف ،والظاهر أن األمانة هي :كل ما
هللا تعاىل أن ما كلفه اإلنسان أمر عظيم فقال  :ﮋﯟﯠﯡﮊ ً
يؤمتن عليه من أمر وهني ،وشأن دين ودنيا ،والشرع كله أمانة»(.)3

ومجيع األقوال يف تفسري هذه اآلية متفقة وراجعة إىل أن األمانة هي :التكليف ،وقبول األوامر والنواهي ،وعلى هذا ميكن
فهم هدف اإلنسان يف حياته ،فهو مبتلى بتبعة التكليف .واملسؤولية يف اإلسالم تقع يف دائرة التكاليف اليت أوجبها هللا تعاىل
على عباده يف كل عالقات احل ياة .واملسؤولية صفة الزمة للمخلوق املكلف متيزه عن صفات األخالق؛ ألن التكليف من غري
مسؤولية :عبث وضياع؛ لذا فاملسؤولية ال تنفك عن املكلف الذي تتوفر فيه شروط التكليف.
اثنيًا :تستند أصالة املسؤولية االجتماعية إىل أن ملكية املال يف املنظور اإلسالمي هلل  ،استخلف اإلنسان فيه؛ وابلتايل

فإن هلل سبحانه وتعاىل ح ًقا يف املال ،وهو حق اجملتمع ،يقول سبحانه وتعاىل:
ﮘﮊ( ،)4وقوله تعاىل :ﮋﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮊ(.)5

ﮋﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ

كثريا أن ينفقه فيما ينفه أوًال يف
وأكد هللا هذه احلقيقة يف مواضع عدة؛ ومن ذلك أن هللا تعاىل عندما أمر قارون الذي كان له ً
ماال ً

الدار اآلخرة وال يكون ذلك إال إبنفاقه يف أبواب اخلري على الفقراء واحملتاجني ،مث لينفقه على حاجاته اخلاصة ،وذكره حبقيقة أنه من آاته

تفسري الوسيط والبسيط والوجيز ،تويف سنة 468هـ انظر :طبقات املفسرين لداودي .195 – 194/1
النيسابوري ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني القمي (1416هـ ـ ــ) :غرائب القرآن ورغائب الفرقان املعروف ب ـ ـ ـ تفسري النيسابوري
()1
(هبامش الطربي) حتقيق الشيخ زكراي عمريات ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت .جملد  ،10ص.35 ،34 :
( )2هو اإلمام أبو حيان حممد بن يوســف بن حيان األندلســي مث املصــري شــيخ النحاة واحلاذق ابلقراءات ،ولد ســنة 654هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بغرانطة وله مؤلفاتكثرية ومن
أشهرها تفسريه البحر احمليط ،تويف ابلقاهرة سنة 745هـ انظر :طبقات املفسرين لألرنوي ،ص  ،278ووفيات للسالمي ،ج.482/1
( )3أبو حيان األندلس ــي ،أثري الدين أبو حيان حممد بن يوس ــف بن علي بن يوس ــف األندلس ــي( :)1993 – 1413البحر احمليط يف التفس ــري،
حتقيق صدقي حممد مجيل ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت .ج .509/8
( )4سورة احلديد :اآلية (.)7
( )5سورة النور :اآلية (.)33
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ذلك املال ،قال تعاىل :ﮋﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﮊ()1؛ أي :واطلب فيما أعطاك هللا -تعاىل -من أموال عظيمة ،ثواب الدار
اآلخرة ،عن طريق إنفاق جزء من مالك يف وجوه اخلري ،كاإلحسان إىل الفقراء واحملتاجني(.)2
اثلثًا :أن تكرمي هللا لإلنسان وتفضيله على غريه من املخلوقات ،وتسخريه له ما يف السماوات واألرض ،هي :دعوة هلذا

اإلنسان ألن حيافظ على بدنه ،وحياته وبقائه ،وأن يعمل على ضبط غرائزه ،وأن يصرف مهته إىل اكتساب الصفات احلميدة،
حمال ألمانة التكليف ،والقيام ابلعمل الصاحل الذي يساعده على
وأن حيسن أخالقه يف تعامالته مع الغري؛ ليكون يف النهاية ً
التعايش مع اجلماعة ،ويوطد عالقات التماسك والتعاون.
ابعا :الفرد املسلم مسؤول عن اجملتمع الذي يعيش فيه ،فهو جزء منه ،واجلزء ال ينفصل عن الكل ،والغاية العليا هي:
رً
سعادة الكل ،وربط القلوب أبواصر احملبة واألخوة ،لقد أمجع الفقهاء على وجوب نفقة املوسر على قريبه املعسر ،وأنه جيب على
األغنياء أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاة(.)3
وعلى ذلك فإن األداء االجتماعي جيمع بني املسؤولية امللزمة من الشريعة اإلسالمية وااللتزام الذا يت للمسلم ،فاحلقوق
شرعا ،بينما الوقف وصدقات التطوع؛ تنبع من االلتزام الذا يت للفرد؛ بغية الثواب من هللا سبحانه
الواجبة مثل :الزكاة؛ تعد ملزمة ً
وتعاىل.
واملسؤولية االجتماعية ترفع قيمة من حيملها بقدر حتملها ،وهي قاسم مشرتك بني كل فئات اجملتمع ،يتحملها كل فرد يف
اجملتمع حسب مكانته ،وبقدر إمكاانته ،ويف حدود وسعه واستطاعته ،وال يُعفى أح ٌد منها البتة ،مهما بلغت منزلته ،وقلّت أو
تسامت رتبته.

( )1سورة القصص :اآلية (.)77
( )2طنطاوي ،حممد سيد (1998م) ،التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة – القاهرة ،ط ،1ج.437 /10
( )3الشــكريي ،عبد احلق ( 1408ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،التنمية االقتصــادية يف املنهج اإلســالمي ،كتاب األمة عدد ،17قطر رائســة احملاكم الشــرعية والشــؤون
الدينية ،ص.78
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واملسؤولية االجتماعية أمانة يف عنق املسلم حيملها إبخالص ،ويعمل هبا يف ثبات ،ويراقب هللا تعاىل يف أدائه هلا ،ومىت
أداها على الوجه الصحيح؛ كسب رضا هللا تعاىل ،وثقة الناس به ،وحقق السعادة والطمأنينة لنفسه ،واخلري والفالح جملتمعه
وأمته ،وهذا املعىن للمسؤولية االجتماعية هو ما يقرره صريح قوله تعاىل :ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﮊ(.)1
املطلب الثاين :أهداف املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
ٍ
وغاايت شريفة ،تعود على اجملتمع
إن املسؤولية االجتماعية مبفهومها العقائدي واإلنساين حتمل يف طياهتا أهدافًا عظيمة،
وعلى الفرد ابخلري والنفع؛ وسواء كانت تلك األهداف أو الغاايت اليت ترمي إىل حتقيقها املسؤولية االجتماعية قريبة أو بعيدة.
وأتناول تلك األهداف يف النقاط التالية:

أوال :حتقيق العبودية هلل تعاىل:
ً
ويتمثل هذا اهلدف العام للمسؤولية يف حتقيق معىن العبودية هلل تعاىل؛ انطالقًا من قوله تعاىل :ﮋﭳﭴﭵﭶ

ﭷﭸﭹﮊ( . )2فاهلدف األساسي لوجود اإلنسان يف الكون هو :عبادة هللا ،واخلضوع له ،وتعمري الكون؛ بوصفه خليفة
هللا يف أرضه .والعبودية هلل تعاىل ال تقتصر على جمرد أداء شعائر ومناسك معينة ،وإمنا هي :اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه
من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة.

اثنيًا :مرضاة هللا تعاىل:
إن هذا اهلدف للمسؤولية يستنهض مهة اإلنسان التباع منهج هللا يف احلياة ،والتنعم هبدايته ،الل َذيْن ال سبيل إليهما إال
ابلتزام أمر هللا ،وينال املسلم بتحقيق هذا اهلدف يف عمله؛ األجر العظيم الذي هو دليل على أنه مقياس يف خريية األعمال،

( )1سورة املائدة :اآلية (.)2
( )2سورة الذارايت :اآلية (.)56
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قال تعاىل:

ﮋﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭﮊ(.)1
وإذا جعل اإلنسان نيل مرضاة هللا هدفًا له يف احلياة؛ فقد جعل رضا هللا وحده اهلدف األعلى املعترب يف املسؤولية عن
أي عمل يفعله.

اثلثًا :حتقيق السعادة:
إن السعادة مقصد اإلنسان يف عمله ،واهلدف األمسى يف حتمل املسؤوليات املختلفة ،والسعادة يف القرآن ،كما دلَّت
عليها آايت كثرية ال تتحقق إال ابإلميان الصحيح والعمل الصاحل ،قال تعاىل :ﮋﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮊ(.)2
ويدخل يف اإلميان ابهلل تعاىل :كل ما يتعلق ابملسؤولية االعتقادية ،ويدخل يف العمل الصاحل :كل ما يتعلق ابملسؤولية
السلوكية ،واألسرية ،واالجتماعية .واملؤمن الذي حيقق بعمله الصاحل سعاد يت الدنيا واآلخرة يبقى هدفه األساسي هي السعادة
األخروية؛ ألن سعادة الدنيا حمدودة وقليلة ،وسعادة اآلخرة دائمة وابقية ،قال تعاىل :ﮋﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﮊ( . )3مث إن سعادة اآلخرة هي غاية قصوى من حتمل املسؤولية يف الدنيا ،كما قال تعاىل:

ﮋﯙﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﮊ(.)4
قال القرطيب« :الذي عليه أكثر أهل العلم أن املراد ابحلسنتني نعم الدنيا واآلخرة»(.)5

( )1سورة النساء :اآلية (.)114
( )2سورة النحل :اآلية (.)97
( )3سورة النساء :اآلية (.)77
( )4سورة البقرة :اآليتان (.)202- 201
( )5القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،مصدر سابق ،ج.432/2
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والطريق إىل السعادة يتطلب االلتزام بعقيدة اإلسالم الصحيحة ،وأحكامه ،وحتمل املسؤولية ،سواء هي :متعلقة جبانب
االعتقاد ،أم جبانب السلوك ،أو سواء متعلقة أبداء حقوق األسرة واجملتمع.
ابعا :األمر املعروف:
رً
إن هلذا اهلدف أمهيته؛ إذ تتعلق به حياة اإلنسان وآخرته ،وتتوقف عليه سعادة الفرد واجملتمع ،واإلسالم يتجه يف تشريعاته
كلها إىل ما يصلح اجلماعة ويسعدها ،ويكلف أتباعه أبحكام تريب قلوهبم ،وترشد عقوهلم؛ لذا فإن املتأمل يف أركان اإلسالم
التعبدية جيدها قاصدة هذه الغاية.
وجتري املسؤولية يف استهداف األمر ابملعروف يف اجملتمع ،وشيوع الفضيلة فيه ،إبلزام الناس بقيام املسؤوليات املختلفة،
مثل :األمر ابملعروف ،والدعوة إىل الفضيلة ،وإصالح اجملتمع؛ أبداء حقوقه :كالصدق ،والرب ،والعدل ،والتواضع ،والرمحة،
والوفاء ،والعفة ،وصلة الرحم ،ورعاية اجلار ،وإصالح ذات البني ،وغري ذلك من احلقوق ،كما قال تعاىل:

ﮋﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮊ(.)1
خامسا :بناء اإلنسان الصاحل:
ً
ويعد هذا اهلدف من أهم أهداف املسؤولية؛ ألنه كما -سبق القول -األساس األول الذي يقوم عليه اجملتمع؛ إذ ميثل
اللبنة األوىل يف بناءه ،ويقصد ابإلنسان الصاحل :املؤمن التقي ،اخلائف من ربه ،العارف مبسؤولياته ،كما قال تعاىل:

ﮋﮕﮖ

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮊ(.)2
وللوصول إىل الكمال اإلنساين ،وتكوين اإلنسان الصاحل؛ تفتح املسؤولية لإلنسان ميادين خمتلفة؛ يستطيع من خالهلا
أن يشغل طاقته فيما يعود عليه وعلى جمتمعه ابخلري؛ فيصل بذلك إىل منتهى الكمال املقدر له؛ فيشعر ابالنتماء إىل جمتمعه؛
عمال بقوله تعاىل :ﮋﯜﯝﯞﮊ(.)3
فيهتم بقضاايه ومهومه ،ويرتبط إبخوانه؛ ً
( )1سورة آل عمران :اآلية (.)104
( )2سورة احلج :اآلية (.)35
( )3سورة احلجرات :اآلية (.)10
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سادسا :بناء اجملتمع الصاحل:
ً
واجملتمع الذي نعنيه هنا هو اجملتمع القائم أبمر هللا تعاىل ،املقيم حلدوده ،وقد وعد هللا تعاىل عباده املؤمنني الذين يقومون
مبسؤولياهتم ،أن يستخلفهم يف األرض ،وميكن هلم دينهم ،ويبدهلم من بعد خوفهم أمنًا ،قال تعاىل :ﮋﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮊ(.)1
اخلـالصة:
وميكن إمجال أهداف املسؤولية االجتماعية يف حتقيق النمو الشامل واملتكامل ألفراد اجملتمع يف النواحي املختلفة( ،)2وبناء
اجملتمع اإلسالمي حتت مسؤولية اجلميع ،وتعليم الفرد أمهية دوره االجتماعي يف جمتمعه ،وهتيئة الفرصة الكتشاف القدرات
اخلاصة ،واالستعدادات واملهارات الكامنة لدى األفراد؛ حبيث ميكن إعماهلا يف جماهلا ،وتنمية مهارات القيادة لدى شباب
()3
بعضا؛ فتنمو املسؤولية االجتماعية وتساعد على التكيف يف احلياة االجتماعية(.)4
األمة ؛ فيساعد األفراد بعضهم ً
املطلب الثالث :خصائص املسؤولية االجتماعية.
تتميز املسؤولية االجتماعية جبملة من اخلصائص اليت تتناسب وطبيعة اإلنسان ،الذي خلق فيه القدرة واإلرادة واحلرية،
دون إجبار أو إكراه ،وهو هبذه القدرة ،وتلك اإلرادة ،ومبوجب احلرية ترتتب عليه املسؤولية ،عن مجيع التصرفات واألعمال اليت
إجيااب منوط ابلتكليف وقوامه احلرية واملسؤولية.
يكتسبها بنفسه ،وتَ َ
صّرف اإلنسان سلبًا أو ً
ولعل املتأمل يف حقيقة املسؤولية وأبعادها يف اإلسالم يدرك هذه اخلصائص واملميزات اليت تنفرد هبا ومتيزها عن سائر
املبادئ األخرى ،واليت من أبرزها:
( )1سورة النور :اآلية (.)55
( )2السالوس ،مىن علي ( 2008م) :دور الرتبية اإلسالمية يف تنمية اجملتمع ،الدوحة  ،دار الثقافة .ص .12
( )3حوي ،حممد سعيد ( 2009م) :صناعة الشباب ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة .ص .5
( )4مرعي ،إبراهيم بيومي(2011م) :أسس العمل مع اجلماعات وعملياهتا املهنية واإلشرافية ،الطبعة األوىل ،مركز نور اإلميان ،القاهرة .ص .65
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أوال :الثبوت:
ً
ثبوات قطعيًا؛ ألهنا من مقتضيات صفة التكليف.
إن املسؤولية يف اإلسالم اثبتة ً
ﰆﰈﰉﰊﮊ()1؛ أي :مسؤولون عن مجيع أقواهلم وأفعاهلم(.)2
ﰇ
فكل مكلف مسؤول عما فعل فيه لقوله تعاىل :ﮋ
وقال تعاىل :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ( ،)3قال ابن كثري :أي :تُسألون عن هذا القرآن وكيف كنتم يف
العمل به واالستجابة له( .)4ومن هنا مسي يوم القيامة بيوم اجلزاء ،ويوم احلساب.

اثنيًا :العموم:
خريا فخري ،وإن
كما أن املسؤولية يف اإلسالم تعم اخللق ،فال يفلت منها أحد؛ فكل إنسان سيحاسب ً
تبعا ألعماله ،إن ً

حاكما ،أو
شرا فشر ،سواء أكان نبيًا ً
رسوال ،أم كان ً
فاجرا ظاملًا لنفسه ،وسواء أكان ً
مقصرا ،أم ً
عبدا تقيًا صاحلًا ،أم ضعي ًفا ً
ً
رجال أو امرأة.
حمكوماً ،
ً
قال تعاىل :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ()5؛ فاهلل تبارك وتعاىل يوم القيامة يسأل األمم عما أجابوا رسله
أيضا عن إبالغ رساالهتم(.)6
فيما أرسلهم به ،ويسأل الرسل ً

( )1سورة الصافات :اآلية (.)24
( )2احمللي ،جالل الدين وجالل الدين السيوطي(1420ه) :تفسري اجلاللني ،الطبعة األوىل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت .ص .446
( )3سورة الزخرف :اآلية (.)44
( )4ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرش ـ ـ ــي الدمش ـ ـ ــقي أبو الفداء عماد الدين (1420ه) :تفس ـ ـ ــري القرآن العظيم ،الطبعة األوىل ،دار ابن
حزم ،بريوت .ص .1681
( )5سورة األعراف :اآلية (.)6
( )6املصدر السابق نفسه ،ص .745
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اثلثًا :الشمول:
التايل:

كامال للزمان واملكان واملوضوع ،ونبني ذلك إبجياز على النحو
أيضا شاملة مشوال ً
ومن خصائص املسؤولية يف اإلسالم ً

أ -الشمول الزماين:

إن الشمول الزماين للمسؤولية؛ يعين :أن املسؤولية ال تنفك عن املكلف الذي تتوفر فيه شروط التكليف ،من أول يوم
يبلغ فيه سن التكليف ،إىل أن يتوفاه هللا تعاىل؛ فال ميلك العبد يف حياته فرتات حرة خيرج فيها عن دائرة املسؤولية إال يف احلاالت
االستثنائية ،كما جاء يف احلديث « :رفع القلم عن ثالثة :عن الصيب حىت يبلغ ،وعن النائم حىت يستيقظ ،وعن املعتوه حىت
يربأ»(.)1
ب -الشمول املكاين:

مجيعا أينما كانوا ،يف دار احلرب ،أو دار اإلسالم ،ويف سفر أو حضر ،ويف قرب أو بعد ،فال
فاملسؤولية شاملة للخلق ً

تغيب عن علم هللا مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء ،وإمنا حتصى على صغر حجمها ،وأينما كان مكاهنا ،كما قال تعاىل:
ﮋﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮊ(.)2
ج -الشمول املوضوعي:

ويقصد هبذا الشمول أن املسؤولية تشمل مجيع أعمال اإلنسان وتصرفاته ،سواء املتعلقة :منها بربه ،أم املتعلقة :بنفسه،
أم املتعلقة :بغريه ،وال يغين املسلم إحسان عالقة واحدة من هذه العالقات عن إحسان بقية العالقات.

حدا ،544/2 ،رقم  ،4402بتحقيق حممد ميحي الدين عبد احلميد،
( )1رواه أبو داود ،كتاب احلدود ،ابب يف اجملنون يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق أو يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ً
الناشر :دار الفكر.
( )2سورة األنبياء :اآلية (.)47
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السيِّئَةَ ْ
ومن هنا جاءت وصية الرسول  إبحسان العالقات الثالث مجيعها فقال« :ات َِّق َّ
ت وأَتْبِ ِع َّ
احلسنةَ
اَّللَ َحْيـثُ َما ُكْن َ
متَْ ُح َهاِ َ ،
َّاس خبُلُ ٍق َح َس ٍن»(.)1
وخالق الن َ
ابعا :أهنا دنيوية أخروية:
رً
ومن خصائص املسؤولية يف اإلسالم أهنا دنيوية وأخروية؛ مبعىن :أن املسلم يف واقعه احليا يت يتعامل مع اآلخرين من منظور
عقدي ديين أخالقي ،فهو مسؤول عن تصرفاته حنوهم ،فيتقي هللا تعاىل وخيشاه يف هذه الدنيا ،ويرجو رمحته وحيذر عقوبته يف
اآلخرة ،ألنه يهيئ نفسه للقاء هللا تعاىل يف اآلخرة ،حيث املساءلة واملكاشفة ،وامليزان واحملاسبة على مثقال الذرة ،عما كان منه
يف الدنيا من خري أو شر ،قال تعاىل :ﮋﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮊ(.)2
خامسا :أهنا توازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة:
ً
ويقصد هبذه اخلصيصة أن دوافع اإلنسان ،ورغباته ،وما يراه حمق ًق ا ملصلحته اخلاصة ،قد يتعارض مع مصلحة اجلماعة
اليت هو فيها ،فراعت مبادئ املسؤولية االجتماعية التوازن بني املصلحتني؛ حبيث ال تطغى الدوافع الفردية ،وال املصلحة
اخلاصة جلماعة املسلمني ،إمنا قامت على أساس ضوابط ،وحدود ،تنظم الفطرة البشرية ،قال تعاىل:

ﮋﭪﭫﭬ

ﭭ ﮊ ( . )3
وال شك أن املسؤولية االجتماعية هلا دور كبري يف هذا التوازن ،فهي تعمل على التوفيق بني الدوافع الفردية ومصلحة
اجلماعة ،وجتعل العالقة بينهما عالقة وسطية توازنية ،وليست عالقة صراع.

( ) 1رواه الرتمذي ،أبواب الرب والص ـ ــلة ،ابب ما جاء يف معاش ـ ــرة الناس ،رقم احلديث  ،1987ص  ،460الطبع األوىل 1420هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،دار
أيضا املقال بعنوان « :التفريط يف املسؤولية خطر على اجملتمع» ،حممد أبو ال فتح البيانوين ،ص10 :
السالم للنشر والتوزيع ابلرايض .وراجع ً
–  ، 15املنهل ،جملة شهرية لآلداب والعلوم والثقافة ،العدد  487اجمللد  52رمضان وشوال 1311هـ1991/م.
( )2سورة الزلزلة :اآلية (.)7
( )3سورة البقرة :اآلية (.)143
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سادسا :أهنا ُحت ِّمل الفرد مسؤولية إصالح اجملتمع:
ً
وجتعل ذلك ضرورة إميانية؛ وتعليل ذلك  :أن املسلم ابن بيئته ابلفطرة ،ينتمي جملتمعه ،وال يستط يع
استشعار
االنسالخ عنه وال التهرب من واقعه ،فصالح اجملتمع صالح للفرد ،والعكس صحيح؛ لذا يستلزم هذا
َ
والسعي لإلصالح من الداخل ؛ وهذا بدوره جينب اجملتمع اهلالك والعقاب اجلماعي ؛ ألن من س نن هللا
ال واقع
َ
ختص  .قال تعاىل  :ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ (. ) 1
تعاىل الكونية  :أن البالء يع مُّ  ،والرمحة ُّ

سابعا :تتعامل مبادئ املسؤولية االجتماعية مع واقع الفرد:
ً
أن مبادئ اإلسالم يف املسؤولية االجتماعية تتعامل مع واقع الفرد ،وعلى قدر طاقته ،مراعية حاجاته ،ودوافعه دون خيال،
ودون تكاليف تفوق القدرة واالستطاعة وهو ما يبينه قوله تعاىل :ﮋﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﮊ(.)2
مفطورا على حب التملك؛ فإن اإلسالم أابح
ومن دالئل واقعية املسؤولية االجتماعية قرهبا من الفطرة ،فإذا كان اإلنسان
ً
امللكية يف أوسع صورها؛ إذ إن املبادئ ال تتعارض مع هذا ،وإمنا تقيد فقط هذه امللكية بقيود حىت ال تضر الفرد ،وال اجملتمع،
وكذلك احلال ابلنسبة إىل ضوابط العمل االجتماعي ،فهي جاءت حبيث ال يضر الفرد نفسه أو غريه من أفراد اجملتمع.
اثمنًا :أن الباعث على حتملها اعتقاد ديين:
ولعل هذه اخلصيصة هي أكرب مميز للمسؤولية االجتماعية يف اإلسالم عن غريه من القوانني الوضعية؛ إذ إهنا تستمد
إلزاميتها من قوة االعتقاد الديين؛ ذلك أن قوة اعتقاد املسلم بوجوب أدائه اللتزاماته جتاه اجملتمع الذي يعيش فيه انبعة من قوة
إميانه ،واعتقاده بوجوب تسخري وتوجيه أنشطته خاصة االقتصادية منها يف مرضاة هللا ،وال شك أن الدافع الديين أقوى من أي
دافع مادي آخر ،ويكون له ابلغ األثر على الفرد ،وعلى ممارساته وأخالقه ،يغيب هذا الدافع يف االقتصادايت الوضعية بينما
حيضر بقوة يف املمارسات االقتصادية اليت تقوم على الشريعة اإلسالمية يف كل توجهاهتا؛ فاملسلم يوجه ابلنية كل أنشطته يف
( )1سورة آل عمران :اآلية (.)74
( )2سورة البقرة :اآلية (.)286

3358

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3383 -3327مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .حنان بنت منري املطريي

احلياة إىل مرضاة هللا عز وجل؛ ألنه أمره بذلك ،أمره أبن تكون حياته بكل أنشطتها له ،فمرضاة هللا هي الغاية اليت يبتغيها كل
مسلم بكل نشاط يؤديه ،وهي الربح احلقيقي إذا حصل عليه وخسر كل شيء فهو رابح ،أما إذا خسره وكسب كل شيء فقد
خسر الدنيا واآلخرة ،وذلك اخلسران املبني (.)1

املبحث الثالث :مظاهر املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ووسائل تطبيقها.
يتناول هذا املبحث مظاهر املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ،ووسائل تطبيقها ،مث ننتقل إىل بيان أثر غياهبا عن اجملتمع،
وكل ذلك على النحو التايل:
املطلب األول :مظاهر املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم.
أتى اإلسالم بدعوته وأحكامه ومعامالته ليمثل املنهج املتكامل الذي ينظم للناس شؤون حياهتم ،على حنو من القواعد
الضابطة لصالح اجملتمع ،وقد وجه الناس لبناء جمتمع إنساين جديد يقوم على مجلة من األسس ،يشرتك فيها مجيع البشر ،ووضع
نظاما صاحلًا لكل زمان ومكان ،فاجملتمع اإلسالمي يعترب كتلة واحدة ،وأغراضه يف هذه احلياة متحدة ،فكأنه البنيان املرصوص
ً
بعضا ،كما وصفه النيب  .واألخوة اإلسالمية تشمل مجيع هذه الروابط وغريها ،وهذه األخوة تقتضي الشعور
يشد بعضه ً
()2
ِِ
ني
ابملسؤولية العامة وتنميتها يف نفوس مجيع أفراد اجملتمع  ،فاملؤمن ال غىن له عن أخيه املؤمن ،كما قال النيب َ « :مثَ ُل الْ ُم ْؤمن َ
امح ِهم وتَـعاطُِف ِهم مثل ْ ِ
ِ ِِ
ِ
احلُ َّمى»( .)3ويف احلديث
لس َه ِر َو ْ
اعى لَهُ َسائُِر ْ
اجلَ َس ِد ِاب َّ
اجلَ َسد؛ إِ َذا ا ْشتَ َكى ِمْنهُ عُ ْ
ض ٌو تَ َد َ
يف تَـ َو ّاده ْم َوتَـَر ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
) )1يوسف ،أمحد1990( ،م) القيم اإلسالمية يف السلوك االقتصادي ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصر ،ص.44
( ) 2العقيل ،س ـ ـ ـ ـ ــليمان بن عبد هللا ،املس ـ ـ ـ ـ ــؤولية االجتماعية جتاه األمن :دراس ـ ـ ـ ـ ــة يف فاعلية األعمال التطوعية ودورها يف احملافظة على بناء وتوازن
اجملتمع.
( )3احلديث سبق خترجيه.
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بعضا ،وإظهار الرتاحم بينهم مما يؤدي إىل اجتماع كلمتهم وقوة
تعظيم حقوق املسلمني واحلض على تعاوهنم ،ومالحظة بعضهم ً
شوكتهم ،وإظهار دينهم.
وقبل احلديث عن أبرز مظاهر املسؤولية االجتماعية؛ ميكن احلديث إبجياز عن منظور اإلسالم هلذه املسؤولية؛ فالنظام
االجتماعي يف اإلسالم يؤكد حتمل الفرد مسؤولية إصالح اجملتمع؛ مبعىن :أن كل فرد فيه مطالب ابلعمل على إصالح اجملتمع،
وإزالة الفساد منه على قدر طاقته ووسعه ،والتعاون مع غريه لتحقيق هذا املطلوب ،قال تعاىل :ﮋﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﮊ(.)1
وترتبط املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ارتباطًا وثي ًقا مبصاحل الفرد واجملتمع يف معاش الناس ومعادهم؛ ففي جمال الفرد
واألسرة يتميز النظام اإلسالمي أبنه نظام واقعي وعملي؛ يعرتف بطبيعة اإلنسان ويوجهها إىل ما يصلحها ،ووضع هلا الضماانت
فردا وأسرة ،ويف جمال اجملتمع تطبع املسؤولية االجتماعية اجملتمع املسلم بسمات يتميز هبا عن غريه من اجملتمعات،
اليت حتفظها ً
منها :أسلوبه يف ضبط السلوك االجتماعي ،وقدرته على توليد االنتماء لإلسالم ،واالعتزاز بقيمه(.)2
واملسؤولية االجتماعية يف املنظور اإلسالمي ،هتدف إىل إحداث الوائم االجتماعي املؤدي إىل العدل االجتماعي ،ومع
تعدد مستوايت املسؤولية ابلنسبة إىل اإلنسان ،وتعدد األطراف اليت تقاضيه احلساب عنها ،فإن الشخصية املسؤولة تظل واحدة،
أفعاال مل تردها ومل تشارك فيها،
وهي وحدها حتمل تبعات أفعاهلا ،وتلقى اجلزاء املنصف عنها؛ حبيث ال ميكن أن تتسع لتشمل ً
قال تعاىل :ﮋﯖﯗﯘﯙﯚﮊ(.)3
ويف إطار هذه االعتبارات ،تقوم املسؤولية يف اإلسالم على أمور عدة منها :علم املرء مبضمون هذه املسؤولية؛ أي :املعرفة
مبا يتعلق هبا من أحكام وتبعات؛ حبيث ال تكون لإلنسان حجة تربر سلوكه املدان ،حني يتعلل

( )1سورة املائدة :اآلية (.)2
( )2علي عبد احلليم حممود ( 1995م) :فقه املسؤولية ،الطبعة األوىل ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة ،ص.54
( )3سورة اإلسراء :اآلية (.)15
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ابجلهل أو الغفلة أو عدم التبليغ ،قال تعاىل:

ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎﮊ(.)1
مسؤوال ،أنه ُحياسب على أفعاله ،إما أمام من أانط به تلك املسؤولية ،وإما أمام ضمريه ،وبذلك
ومعىن كون اإلنسان
ً

يكون قد جعل من ضمريه ووعيه ابلواجب قاضيًا يقدم إليه احلساب عما ارتكبه من إساءة أو إحسان .قال تعاىل:

ﮋﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﮊ(.)2

ويف إطار هذه املبادئ ،تقوم املسؤولية يف اإلسالم يف اجتاهات عدة ،منها:
 -1مسؤولية الفرد جتاه ربه وما عليه من واجبات تكليفية ،ومسؤولية الفرد جتاه نفسه :بتزكيتها وهتذيبها مصداقا لقوله تعاىل:
ﮋﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﮊ(.)3
 -2مسؤولية الفرد جتاه جمتمعه وأمته :من خالل دعوهتم وتوعيتهم واهتمامه بشؤوهنم ،ومن خالل بذل النصح هلم واملشي يف
حوائجهم ،فهم كاجلسد الواحد.
 -3مسؤولية الفرد جتاه السنن اإلهلية :أبن أيخذ املسلم مكانه وموقعه ،وينهض بدوره ومسؤوليته وفق السنن اإلهلية ،ومنها:
مسؤوليت ه حيال سنة التغيري ،من خالل االخنراط يف منهج ومشروع التغيري اإلسالمي ،ومسؤوليته جتاه سنة التدافع من
خالل مشاركته ومقارعة الباطل ،والتزامه جبهة احلق ،ومحايته ثغور اإلسالم ،مصداقًا لقوله تعاىل:
ﮋﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﮊ(.)4

استنادا إىل هذه االجتاهات؛ فقد تعددت مظاهر املسؤولية االجتماعية كما حددها الدين اإلسالمي ،ومن أبرز تلك
و ً
املظاهر:

( )1سورة النساء :اآلية (.)165
( )2سورة األنفال :اآلية (.)27
( )3سورة الشمس :اآلايت (.)10-7
( )4سورة البقرة :اآلية (.)251
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 -1حتقيق النفع العام:

جاء اإلسالم ،مبا يزرع النظرة الكرمية للمجتمع يف النفوس ،وال تقتصر النظرة إىل األهل على أصول اإلنسان وفروعه
وحدهم؛ بل متتد هذه النظرة لتشمل اجملتمع كله؛ ابعتبار أن األسرة هي اللبنة األوىل فيه ،وابجتماعها مع غريها يقوم بنيان هذا
اجملتمع .ومن مقتضى اخلريية للمجتمع كله ،أن يتحمل الغين مسؤوليته جتاه الفقري ،وأال يضن صاحب الثروة على أبناء جمتمعه،
أاي كان نوع هذه الثروة ،مادية أو معنوية ،طاملا يف استعماهلا ما يعود ابلنفع على اجلميع.
 -2الدور اإلجيايب يف اجملتمع:

دعا الرسول  املؤمن أن يكون إجيابيًا يف جمتمعه ،فهو أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر ،ويشارك الناس كل مظاهر
حياهتم ،ومعايشة ظروفهم وأحواهلم ،فضال عن األجر العظيم الذي يقابل هذه اإلجيابية والصرب عليها.
إن القيام هبذه املسؤولية يدعم الفضيلة ،ويقضى على الرذيلة ،ويبين اجملتمع على اخلري ومدافعة الشر ،وينشئ أفراده على
مكارم األخالق ،وحماربة الفساد ،وحييطهم ابلقوة والتمكني ،وابألمن من عوامل االضطراب وأسباب اهلالك؛ بسبب حتملهم
ود َِّ
ملسؤولياهتم ،والضرب على أيدي العابثني ابحلدود العامة من أجل مصلحة ذاتية ،قال « :مثل ال َقائِِم علَى ح ُد ِ
الواقِ ِع
َ ُ
اَّلل َو َ
ََ ُ
استَـ َق ْوا ِم َن امل ِاء
َس َفلِ َها إِ َذا
َس َفلَ َها ،فَ َكا َن الَّ ِذي َن ِيف أ
ض ُه ْم أ
َص
استَـ َه ُموا َعلَى َس ِفينَ ٍة ،فَأ
فِ َيهاَ ،ك َمثَ ِل قَـ ْوٍم
ض ُه ْم أ َْعالَ َها َوبـَ ْع ُ
اب بـَ ْع ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َخ ُذوا
َمُّروا َعلَى َم ْن فَـ ْوقَـ ُه ْم ،فَـ َقالُوا :لَ ْو أ ََّان َخَرقْـنَا ِيف نَصيبِنَا َخ ْرقًا َوَملْ نـُ ْؤذ َم ْن فَـ ْوقَـنَا ،فَِإ ْن يَْ ُرتُك ُ
وه ْم َوَما أََر ُادوا َهلَ ُكوا َمج ًيعاَ ،وإِ ْن أ َ
علَى أَي ِدي ِهم َجنوا ،وَجنوا َِ
مج ًيعا»(.)1
َ ْ ْ َْ َ َْ
إن هذه الصورة توحي أبن القيام هبذا الواجب مسؤولية مجيع أفراد اجملتمع ،وأن كل مسلم مسؤول عمن حوله من أبناء
اجملتمع.

( ) 1رواه البخاري يف صــحيحه ،كتاب الشــركة ،ابب :هل يقرع يف القســمة ،...رقم احلديث( ،)139/3( )2493ورواه أمحد يف مســنده ،مســند
الكوفيني ،مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند النعمان بن بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،رقم احلديث ( ،)310/30( )18361ورواه الرتمذي يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــننه ،كتاب :الف حديث رقم ()2173
( ،)40/4ورواه البزار يف مسنده ،مسند النعمان بن بشري ،حديث رقم (.)211/8( )3251

3363

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3383 -3327مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية

 -3اإلخاء واحملبة:
إن اإلخاء واحملبة من الدعائم األساسية يف اجملتمع اإلسالمي ،قال تعاىل :ﮋﯜﯝﯞﮊ( ،)1وقد أثبت التاريخ
والواقع أن اإلميان من أقوى الروابط وأن ال عقيدة أقوى من اإلسالم ،وهذه األخوة اإلميانية رابطة عامة تربط املسلم أبخيه املسلم؛
األمر حيتم على كل فرد يف اجملتمع املسلم االلتزام بقيم الرتاحم واإلحسان ،واستثمار األموال يف سبيل اخلري والعفو ،وغري ذلك
من املسؤوليات ،وال يستقيم أمر اجملتمع ،وال تتسق شؤونه إال إذا قام كل فرد من األفراد هبذه املسؤوليات جتاه اجملتمع(.)2
كما أن من أبرز تلك املظاهر دعم العمل اخلريي ،والذي يعترب القيام به وسيلة من وسائل حتقيق املسؤولية االجتماعية،
وسنفرد له املطلب التايل ابعتباره وسيلة من وسائل حتقيق تلك املسؤولية؛ ألن القيام ابألعمال اخلريية ذاهتا يعترب وسيلة لتحقيق
املسؤولية اال جتماعية؛ يف حني يعترب الدعم املقدم من األفراد هلذه املؤسسات واجلهات اخلريية يعترب من مظاهر املسؤولية
االجتماعية يف اإلسالم؛ إذ يبادر الناس لتقدمي الدعم واملعونة بسخاء لتلك اجلهات.
املطلب الثاين :العمل اخلريي كوسيلة من وسائل املسؤولية االجتماعية.
أصل أصيل يف الدين اإلسالمي ،فالشريعة الغراء تدعو إليه بشىت صوره ،وأنواعه ،وأشكاله ،وجماالته .ويعترب
العمل
ُّ
اخلريي ٌ
ُ

اخلريي من األنشطة اجملتمعية اليت حتمل قيمة إنسانية كربى ،تتمثل يف العطاء والبذل ،والذي يساهم بشكل فاعل يف خدمة
العمل
ُّ
ُ
اجملتمع مبختلف قطاعاته االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،وبشكل عام يهدف إىل ختفيف املعاانة عن الناس ،فهو سلوك حضاري
حي ال ميكنه النمو سوى يف اجملتمعات اليت تنعم مبستوايت متقدمة من الثقافة والوعي واملسؤولية ،وتدل على حيوية اجملتمع وإجيابيته،
ٌّ
()3
ويعد من اآلليات املستخدمة يف أي جمتمع متحضر يف العصر احلاضر من أجل النهوض به .

( )1سورة احلجرات :اآلية (.)10
( )2محيد ،صاحل  ،ملوح ،عبد الرمحن (1418 – 1998هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) :موسوعة نضرة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي  ،الطبعة األوىل دار الوسيلة
للنشر والتوزيع ،الرايض .ص .3406
( ) 3القثمي ،حســن عمر ،العمل التطوعي وســبل حتفيز أبناءان حنوه ،حبث مقدم للمؤمتر الســعودي للتطوع ،اإلثنني 22 :صــفر  1428ه12 -
مارس 2007م  ،ص .5
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إن حتقيق التكافل يف أي جمتمع ال ميكن أن يكون إال ابستقرار هذا اجملتمع والتنفيس عن مكروبيه ،ومساعدة ذوي
احلاجة ،وإدخال السرور على قلوهبم ،وقضاء حوائجهم ،وإغاثة اللهفان( ،)1والتعاون الشامل يف الصاحل العام ،والتعاون الكامل
يف حالة الرخاء والشدة؛ حيث يعد هذا من مجلة الفروض الكفائية اليت جيب أن تقوم هبا الدولة ومجاعة من الناس ،أو مؤسسات
خريية تتوىل القيام هبذا الواجب الكفائي؛ ليسد حاجة الفقراء ويكفيهم مؤنة السؤال ،وحول وجوهبا يقول السيوطي« :ومن مجلة
فروض الكفاية ...إغاثة املستغيثني يف النائبات ،وخيتص أبهل ال ُقدرة»(.)2
والشك أن عمل اخلري وإشاعته وتثبيته يعترب من املقاصد الشرعية أو الضرورات اخلمس اليت قررهتا الشريعة ،فحقوق
املسلم كلها مسؤوليات اجتماعية(.)3
إن الشريعة اإلسالمية مل حتصر العمل اخلريي يف جماالت بعينها ،ومل حتده أبطر حمددة ،بل ربطته مبناط احلاجة؛ فحيثما
عاما يف أكثر من
كانت هناك حاجة للبذل والعطاء ،كان هناك جمال لعمل اخلري ،ولذلك جعل هللا سبحانه وتعاىل فعل اخلري ً

موضع يف القرآن الكرمي؛ ففاعل اخلري رمبا ينشط يف جمال دون جمال ،قال تعاىل :ﮋﮜﮝﮞﮟﮊ(،)4
وهكذا يتنافس الناس يف اخلري وبذله ،ملن حيتاج إليه(.)5

كبريا من هذه األمور من خالل الزكاة ،واليت تعد فرض عني على املسلمني إذا بلغ املال النصاب
وقد كفل اإلسالم جزءًا ً
وحال عليه احلول ،ونقل اإلمجاع على ذلك( ،)6فإذ مل تكف وجب تعاون أفراد اجملتمع على سد كفايتهم؛ حبيث ال يطلبون
( )1العيادي ،أمحد صبحي (1998م) :األمن الغذائي يف اإلسالم ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،القاهرة .ص .286
( )2الســيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين (1411ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1990 -م) :األشــباه والنظائر ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
ص .414
( )3مركز ما رس لالسـ ــتشـ ــارات اإلدارية ،حترير مفهوم املسـ ــؤولية االجتماعية للشـ ــركات ،سـ ــلسـ ــلة تطوير املسـ ــؤولية االجتماعية للشـ ــركات /جملس
املسؤولية االجتماعية ابلرايض2010،م ،ص .28
( )4سورة احلج :اآلية (.)77
( )5عبد الكرمي ،عبد العزيز ،عبد القادر ،العمل اإلغاثي اإلســالمي دراســة أتصــيلية معاصــرة ،ط  ،1جائزة انيف بن عبد العزيز آل ســعود العاملية
للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة ،ص .95
( )6ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (1425ه ــ2004 /م ــ) :اإلمجاع ،حتقيق فؤاد عبد املنعم أمحد ،الطبعة األوىل ،دار
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عار ،وإطعام جائ ٍع إذا مل يندفع بزكاةٍ وبيت
ماال ،يقول السيوطي « :ومن فروض الكفاية  ...دفع ضرر املسلمني ككسوة ٍ
بعدها ً
ٍ
مال» ( .)1ويفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ،وجيربهم السلطان على ذلك؛ إن مل تقم الزكوات هبم ،وال
يف سائر أموال املسلمني ،فيقام هلم مبا أيكلون من القوت الذي البد منه ،ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك ،ومبسكن
يكنهم من املطر ،والصيف والشمس ،وعيون املارة»(.)2
مهما يف عالقة الفرد ابجملتمع ،وعالقة اجملتمع ابلفرد ،فهي عالقة
إن العمل االجتماعي جبوانبه املختلفة ،وااللتزام به وتنميته يعترب جزءًا ً
تكاملية تصب يف صاحل الفرد واجملتمع ،وحتقق مصاحل العباد ،وتساعد على بناء اجملتمع واالستمرار يف التماسك والتوازن ،من خالل الكثري من
املعطيات العقدية والفكرية واملادية للمجتمع ،وهلذا دعت الشريعة اإلسالمية إىل األعمال االجتماعية والتطوعية والدعوة إليها.
إن من دواعي تكامل اجملتمع ،وحتمل املسؤولية حنو أفراده ،أن يؤخذ بيد من أصابته مصيبة يف ماله ونفسه ،وأن يُرعي

حاقدا على جمتمعه،
الذي ذهبت اجلائحة مبا لديه ،حيت ال يبقى عالة يتكفف الناس ،وحيت ال يصاب يف شعوره مبا جيعله ً
فيدفعه ذلك احلقد إىل ارتكاب محاقات وذنوب تودي ابجملتمع ،وتفقده طمأنينته وأمنه ،وكثري من اجملرمني ضحية تقاعس اجملتمع
اضا نفسية؛ جعلتهم يوجدون يف
عن إغاثتهم وإعانتهم على مواجهة املصائب اليت حاقت هبم ،أو نزلت أبسرهم ،فأورثتهم أمر ً

اضا اجتماعية(.)3
جمتمعهم أمر ً
ِ
ٍِ
ول َِّ
ِ
ُصيب رجل ِيف َعه ِد رس ِ
ول
اع َها ،فَ َكثـَُر َديْـنُهُ ،فَـ َق َال َر ُس ُ
اَّلل ِ يف مثَا ٍر ابْـتَ َ
ْ َُ
َع ْن أَِيب َسعيد اخلُ ْد ِر ِّ
ي قَ َال :أ َ َ ُ ٌ
ِ
َِّ
ول َِّ ِ ِِ
ِ
س لَ ُك ْم
ك َوفَاءَ َديْنِ ِه ،فَـ َق َال َر ُس ُ
صد َ
َّاس َعلَْي ِه ،فَـلَ ْم يَـْبـلُ ْغ َذل َ
ص َّدقُوا َعلَْيه» ،فَـتَ َ
اَّلل « :تَ َ
َّق الن ُ
اَّلل  لغَُرَمائهُ « :خ ُذوا َما َو َج ْد ُْمتَ ،ولَْي َ
ِ
ماال ،أو أصابته جائحة أخذت كل ماله ،جيب على اجملتمع أن حيمل عنه حاجته ،روي مسلم
ك»( .)4واملدين الذي ال ميلك ً
إَِّال َذل َ

املسلم للنشر والتوزيع ،القاهرة.146 .
( )1السيوطي :األشباه والنظائر ،ص .413
( )2ابن حزم الظاهري ،علي بن أمحد (بدون اتريخ) :احمللي ابآلاثر ،دار الفكر ،بريوت ،ج.281/4
( )3اخلياط ،عبد العزيز (1401هـ  1981 -م) :اجملتمع املتكافل يف اإلسالم ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت .ص .261
اب اِْإل َج َارةِ  -حديث رقم  ،3061والرتمذي يف جامعه  -ابب من حتل له الص ـ ـ ــدقة من الغارمني وغريهم -
( )4رواه أبو داود يف س ـ ـ ــننه  -أَبْـ َو ُ
ِ ِ ِِ
ِ
ب تَـ ْفلِ ِ
ب
يس الْ ُم ْع َدم َوالْبَـْي ِع َعلَْيه لغَُرَمائه  -حديث رقم  ،2368وابن حبان يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحه َ -اب ُ
حديث رقم  ،645وابن ماجه يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــننه َ -اب ُ
اجلَائِ َح ِة  -حديث رقم .5124
ْ
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اهلاليل( ،)1قال :قَ َالَ « :حت َّمْلت َمحالَ ًة ،فَأَتَـيت رس َ ِ
ٍِ
الص َدقَةُ ،فَـنَأْ ُمَر
َسأَلُهُ فِ َيها ،فَـ َق َال :أَقِ ْم َح َّىت َأتْتَِيـنَا َّ
َ ُ َ
ول هللا  أ ْ
عن قَبِ َ
ْ ُ َُ
يص َة ب ِن ُخمارق ِّ
ك ِهبا ،قَ َالُ :مثَّ قَ َال :اي قَبِيصةُ إِ َّن الْمسأَلَ َة َال َِحت ُّل إَِّال ِألَح ِد ثََالثٍَة رج ٍلَ ،حت َّمل َمحالَ ًة ،فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ ح َّىت ي ِ
ك،
صيَبـ َهاُ ،مثَّ ميُْ ِس ُ
َُ َ َ َ
َ َ
لَ َ َ
َ ْ ُ َْ َ ُ
َ
َْ
ِ
ِ
ش -أ َْو قَ َال ِس َد ًادا ِم ْن َعْي ٍ
يب قِ َو ًاما ِم ْن َعْي ٍ
َصابـَْتهُ فَاقَةٌ
ت َمالَهُ ،فَ َحلَّ ْ
اح ْ
َصابـَْتهُ َجائ َحةٌ ْ
شَ -وَر ُج ٌل أ َ
َوَر ُج ٌل أ َ
اجتَ َ
ت لَهُ الْ َم ْسأَلَةُ َح َّىت يُص َ
ح َّىت يـ ُقوم ثََالثَةٌ ِمن َذ ِوي ِْ ِ ِ ِ
ِ
يب قَِو ًاما ِم ْن َعْي ٍ
ش -أ َْو قَ َال ِس َد ًادا
ت فَُال ًان فَاقَةٌ ،فَ َحلَّ ْ
َصابَ ْ
احل َجا م ْن قَـ ْومه :لََق ْد أ َ
َ َ َ
ْ
ت لَهُ الْ َم ْسأَلَةُ َح َّىت يُص َ
ش -فَما ِسواه َّن ِمن الْمسأَلَِة اي قَبِيصةُ سحتًا أيْ ُكلُها ص ِ
ِ
احبُـ َها ُس ْحتًا» ( .)2فاإلسالم بذلك حريص على كل إعانة كل فرد من
م ْن َعْي ٍ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
أفراده يف كل الظروف ،وإن تفريج كرب املعدمني واحملتاجني من أعظم القرابت( ،)3وكل ذلك ال يتحقق إال ابملسؤولية االجتماعية اليت
تبناها اإلسالم مبختلف صورها؛ لينعم اجملتمع ابلطمأنينة والسكينة ،واألمن واالستقرار.
املطلب الثالث :أثر غياب املسؤولية.
بعد أن بينت يف املطلبني السابقني مظاهر املسؤولية االجتماعية ،ووسائل حتقيقها واليت اقتصر فيها الكالم على وسيلة واحدة
هي وسيلة العمل اخلريي؛ نتعرف يف هذا املطلب على األثر املرتتب على غياب املسؤولية االجتماعية عن اجملتمع املسلم.
فمما ال شك فيه أن إمهال هذه املسؤولية يرتتب عليه خماطر ِج ُّد وخيمة ،وعواقب ِج ُّد خطرية؛ ولعل من أمهها:
 -1استحقاق عقاب هللا تعاىل:

فقد جاء يف حديث ابن مسع ٍ
ِ
الر ُج ُل
ود  أن ُ
رسول َّ
ائيل أَنَّه َكا َن َّ
اَّلل  قال :إِ َّن أ ََّو َل َما َ
َ ُْ
دخ َل النَّـ ْق ُ
ص َعلَى بَِين إ ْسر َ
كُ ،مث يـَْل َقاهُ ِمن الْغَ ِد َوُهو َعلَى حالِِه ،فَال ميَْنَـعُه ذلِك أَ ْن ي ُكو َن
الر ُج َل فَـيَـ ُق ُ
ولَ :اي َه َذا ،ات َِّق َّ
يـَْل َقى َّ
صنَ ُع ،فَِإنَّهُ ال َِحي ُّل لَ َ
اَّلل َوَد ْع َما تَ ْ
ِ
اَّلل قُـلُوب بـع ِ
ال :لُعِن الَّ ِذين َك َفروا ِمن ب ِين إِسرائيل علَى لِس ِ
ض ِه ْم بِبَـ ْع ٍ
ان
وش ِريبَهُ َوقَعِ َ
أَكِيلَهُ َ
يدهُ ،فَـلَ َّما فَـ َعلُوا َذل َ
ك َ
ب َُّ َ َ ْ
ضَر َ
ضُ ،مثَّ قَ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ
داود وعِيسى اب ِن مرَمي َذلِ َ ِ
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يـَ ْف َعلُو َن * تَـَرى َكثِ ًريا ِمْنـ ُه ْم
َ ُ َ َ َ ْ َْ َ
ص ْوا َوَكانُوا يـَ ْعتَ ُدو َن * َكانُوا ال يـَتَـنَ َ
ك مبَا َع َ
اه ْو َن َع ْن ُمْن َكر فَـ َعلُوهُ لَبْئ َ
( )1قبيصـ ــة بن املخارق بن عبد هللا بن شـ ــداد بن ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر بن صـ ــعصـ ــعة العامري اهلاليل ،عداده يف أهل البص ـ ـرة ،وفد علي النيب 
يكين أاب بشر .انظر :ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،حتقيق علي حممد معوض – عادل
أمحد عبد املوجود ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت 1415 ،هـ 1994 -م ،ج /4ص .365
( ) 2رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الزكاة ،ابب من حتل له املسألة ،ج ،722/2حديث رقم .1044
( )3مدخلى ،عبدالرمحن علوش ،األسـ ــاليب النبوية يف تنمية املسـ ــؤولية االجتماعية ،جملة جامعة جازان ،فرع العلوم اإلنسـ ــانية ،اجمللد  ،1العدد،1
احملرم  1433هـ  -ديسمرب 2011م .ص .150-126
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اَّلل لَتأْمر َّن ِابلْمعر ِ
يـتَـولَّو َن الَّ ِذين َك َفروا لَبِْئس ما قَدَّمت َهلم أَنْـ ُفسهم ...إِ َىل قوله :فَ ِ
وفَ ،ولَتَـْنـ َه ُو َّن َع ِن
اس ُقو َن) (ُ .)1مثَّ قَ َ
ََْ
َ َ َ ْ ُْ ُ ُ ْ
الَ :ك َّالَ ،و َّ َ ُ ُ َ ْ ُ
َ ُ
ِ َّ ِ
وب بـع ِ
ِ
ض ُك ْم َعلَى
ص ُرنَّهُ َعلَى ْ
طرنَّهُ َعلَى ْ
ض ِربَ َّن َّ
صًرا ،أ َْو لَيَ ْ
اَّلل ب ُقلُ ِ َ ْ
احلَ ِّق قَ ْ
احلَ ِّق أَطًْرا ،ولَتَـ ْق ُ
الْ ُمْن َكر ،ولتَأْ ُخ ُذ َّن َعلَى يَد الظامل ،ولَتَأْ ُ
بـَ ْع ٍ
ضُ ،مثَّ ليَـ ْل َعن ُك ْم َك َما لَ َعنَـ ُه ْم»(.)2
يتضح من خالل االطالع على هذا احلديث أن النيب  حيدد هنا الصورة اإلجيابية الالئقة ابملسلم ،وما ينبغي أن يكون
عليه يف قيامه بواجب املسؤولية االجتماعية حنو بين دينه وقومه وجمتمعه ،من :أمر مبعروف ،وهني عن منكر ،واهتمام بشؤون
وحتذيرا يوجه لسائر األمة ،ال
هتديدا
األمة ،والسعي إلصالح اخللل ،وإظهار احلق والعدل ،وإبطال الباطل والظلم ،بيد أن ً
ً
للمتقاعس عن هذا الواجب فحسب ،يتمثَّل يف ُّ
متكن األشرار واألعداء ،وذُ ّل األبرا ِر والصلحاء ،وال يقف األمر عند هذا احلد؛
بل إن األدهى من ذلك :عموم العقاب والعذاب والبالء ،ومنع إجابة الدعاء.
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
وف ولَتَـْنـهو َّن ع ِن الْمْن َك ِر ،أَو لَي ِ
ِ
وش َك َّن
ْ ُ
فعن حذيفة بن اليمان  عن النيب  قالَ « :والذي نَـ ْفسي بيَده ،لَتَأْ ُم ُر َّن ابلْ َم ْع ُر َ َ ُ َ ُ
ِ
ِ ِ
يب لَ ُك ْم»(.)3
َّ
اَّللُ أَ ْن يـَْبـ َع َ
ث َعلَْي ُك ْم ع َق ًااب مْنهُُ ،مثَّ تَ ْدعُونَهُ فَال يَ ْستَج ُ
 -2استحقاق اهلالك:
إن ترك املسؤولية ،والتهرب منها يعترب من نذر اهلالك يف اجملتمع ،قال تعاىل :ﮋﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ

ﰆﰇﮊ( .)4إن إرادة الصالح تقتضي حتمل املسؤولية ،وأداء كل واحد لدوره يف اجملتمع ،وإال فإن يف هذه اآلية إنذار
بدال منهم ،مىت فقدوا مؤهالت اخلالفة عن هللا
للمتمردين على هللا واملتعدين حلدوده ،ابلقضاء عليهم وإابدهتم ،واستخالف غريهم ً
يف األرض ،وأخلوا بشروطها اجلوهرية ،وأول هذه الشروط :اإلصالح دون اإلفساد ،واثنيها :التعمري دون التدمري ،واثلثها :حفظ
التوازن التام ،وضمان االنسجام الكامل ،بني نواميس الطبيعة وقوانني الشريعة.
( )1سورة املائدة :اآلية (.)81-78
( )2رواه الطرباين يف املعجم الكبري( ،معجم الطرباين الكبري) ،حتقيق محدي عبد اجمليد السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة .حديث رقم .10267
( ) 3رواه الرتمذي يف س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــننه ،كتاب الف  ،ابب ما جاء يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،حديث رقم  ، 2169وعند أمحد بلفظ "مث
لتدعنَّه فال يستجيب لكم" .حسن لغريه .املوسوعة احلديثية ملسند أمحد ، 339/38 ،حديث رقم .23301
( )4سورة هود :اآلية (.)117
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وختام ا إبجياده وإمداده ،فإن هذه القدرة ال يعجزها إابدة أمة ،أو
وما دامت قدرة هللا هي اليت يدين هلا اإلنسان بدءًا ً
أمم متعددة مىت كانت فاسدة ،وتعويضها بغريها من األمم الصاحلة لعمارة األرض( ،)1وحتمل املسؤولية على وجهها األكمل.
 -3انتشار الفقر:
أيضا آاثر اقتصادية كما هي اجتماعية ،ولعل أبرز تلك اآلاثر انتشار
إن عدم حتمل املسؤولية جتاه اجملتمع ،قد يكون له ً
الفقر يف اجملتمع؛ ذلك أن األغنياء وامليسورين حني ال يقومون بدورهم يف بذل اخلري واإلحسان إىل الناس ،ومساعدة احملتاجني؛
سيزيد من عدد الفقراء ،وتنتشر رقعة الفقر يف اجملتمع.
 -4عدم استقرار اجملتمع:

إن عدم بذل األغنياء ألمواهلم ،وعدم إحساهنم إىل الناس يؤدي كما قلنا إىل اتساع رقعة الفقر ،وهذا له آاثر أخرى قد
تكون كارثية ،ولعل من أمهها تنامي ظاهرة احلقد واحلسد ،والضغينة؛ إذ إن الفقري حني يرى الغين ال يهتم ألمره سيحقد عليه،
ورمبا يسعى لالنتقام منه؛ فتنتشر نتيجة ذلك العديد من اجلرائم ،كالقتل والسرقة ،وعصاابت السطو املسلح؛ وكل هذا بال شك
يقلق السكينة العامة ،وخيلق عدم االستقرار.

املبحث الرابع :أثر الدعوة إىل هللا يف املسؤولية االجتماعية.
سأتناول يف هذا املبحث أثر الدعوة إىل هللا يف املسؤولية االجتماعية من خالل ثالثة مطالب؛ املطلب األول :أثر الدعوة
إىل هللا تعاىل يف تنمية املسؤولية يف اجملتمع اإلسالمي ،فيما يتناول املطلب الثاين :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف التوعية ابملسؤولية
االجتماعية ،مث يتناول املطلب الثالث :أثر الدعوة إىل هللا تعاىل يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ،وكل ذلك على النحو التايل:

( )1الناصري ،حممد املكي (1405هـ  1985 -م) ،التيسري يف أحاديث التفسري ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،ط.167/2 ،1
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املطلب األول :أثر الدعوة إىل هللا يف تنمية املسؤولية يف اجملتمع اإلسالمي.
قبل أن أحتدث عن دور الدعوة يف تنمية املسؤولية االجتماعية ال بد من التوطئة لذلك بتعريف التنمية.
فالتنمية لغة :هي النَّماءُ ،والنماء :الزايدةَ ،منَى يـَْن ِمي منَْيًا وُمنِيًا ،وَمناءَ :زاد وكثر ،ورمبا قالوا يـَْن ُمو ُمنُوا()1؛ أي :االزدايد
التدرجيي.
اصطالحا :جاءت مبعاين الزايدة يف املستوايت االقتصادية ،واالجتماعية ،وغريها(.)2
والتنمية
ً
وهذا التعريف ينطبق على التنمية املرادة يف هذا البحث ،إذ إنين أريد أن أعرف الدور الذي تقوم به الدعوة يف تنمية
عامة ،فكل إنسان مسؤول
وزايدة املسؤولية االجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي؛ تلك املسؤولية اليت تعد جزءًا من املسؤولية بصفة ّ
اجتماعيًا ،فالفرد مسؤول عن نفسه وعن اجلماعة ،واجلماعة مسؤولة عن نفسها وأهدافها ،وعن أعضائها كأفراد يف مجيع األمور
واألحوال.
واملسؤولية االجتماعية ضرورية للمصلحة العامة ،ويف ضوئها تتحقق الوحدة وتتماسك اجلماعة ،وينعم اجملتمع ٍ
بسالم أمشل
اجلادة اليت هي صلة الرحم
وأعمق؛ إذ إن املسؤولية تفرض التعاون ،وااللتزام ،والتضامن ،واالحرتام ،واحلب يف املعاملة ،واملشاركة ّ
بني األفراد يف اجملتمع الواحد.
إن أي عمل اجتماعي صادر عن فرد أو مجاعة ،هو يف حقيقة األمر ينبثق عن مسؤولية اجتماعية ،هدفها :تنمية واستقرار
اجملتمع ،وسد الفراغ ،وإكمال النقص ،واملسامهة يف بناء اجملتمع ،ومتتني دعائمه ،وتثبيت أركانه .وتتنوع األعمال االجتماعية تب ًعا

لتنوع حاجات اجملتمع؛ فاإلنفاق من زكاة وصدقات وتطوع ،وإغاثة امللهوفني ،وس ّد حاجة املعوزين ،وإجياد فرص العمل للعاطلني
عنه ،وأتمني العالج لطالبيه ،وتوفري التعليم ،وغري ذلك كثري ،هذه األعمال َّ
البد من ثباهتا ،واستقرارها ،بل وتناميها واستمرارها؛
ليدوم نفعها وليتحقق هدفها.

( ) 1ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،مرجع سابق.340 /15 ،
( )2حممــد ،إمســاعيــل زكي" ،التنميــة بني املفــاهيم االجتمــاعيــة و القيم األخالقيــة" ،جملــة كليــة العلوم العربيــة ،جــامعــة اإلمــام حممــد بن مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعود
اإلسالمية ،الرايض ،العدد الرابع1400 ،هـ ،ص.15

3370

جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3383 -3327مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
د .حنان بنت منري املطريي

ومن أجل تنمية هذه املسؤولية جيب أن يؤخذ يف االعتبار ما يلي:
وفعال؛ لذا ميكن القول :إن هذا
ً
أوال :أن التفاعل االجتماعي احلقيقي متثَّل يف العهد النبوي بني أطياف اجملتمع ق ًوال ً
التفاعل املثايل يُ ُّ
عد النموذج اإلسالمي األول والرائد للمجتمعات اإلسالمية الالحقة.
اثنيًا :أن لكل بيئة وزمان وجمتمع ظروفه وأوضاعه اخلاصة به ،وابلتايل :تتجدد وتتنوع االحتياجات بتنوع واختالف البيئة
والزمان واملكان؛ مبعىن :أن العمل االجتماعي ال َّ
الحظ فيه الظرف واحلاجة ،كي حيقق هدفه املنشود.
بد أن يُ َ
اثلثًاَّ :
نريب األجيال على فلسفة العمل االجتماعي التطوعي اخلريي؛ حبيث نُدرب الناشئة
البد وحنن نلحظ أمر التنمية أن ِّ
عليه ،مع إبراز األجر الديين والقيمة األخالقية له ،ال أن يكون جمرد مظهر دعائي شكلي فارغ املضمون.
ابعا :ال بد من معرفة أن اإلسالم كان له السبق يف معاجلة تنمية املسؤولية االجتماعية عرب عدد ال حيصى من القواعد
رً
واملبادئ اإلسالمية اليت تستمد أصوهلا من القرآن الكرمي ،والسنة النبوية الشريفة ،واليت تنظم العالقة بني الفرد واملنظمة واجملتمع،
أيضا.
نظاما ً
شامال للحياة ال يقتصر على العبادات فقط؛ بل ميتد ليشمل املعامالت ً
كون اإلسالم يعد ً
خامسا :أن تنمية املسؤولية االجتماعية يقتضي أمهية معرفة مزااي ومسات اجملتمع الذي تنمو فيه وفق منهج اإلسالم القومي؛
ً

ذلك أن بناء اجملتمع اإلمياين القائم على العدل ،واحلق ،والرمحة ،واإلنسانية ،وااللتزام ابلعقيدة الصحيحة؛ يكون من شأنه حتقيق
الدرجة الرفيعة لكرامة اإلنسان ،وهذا ما حتققه املسؤولية االجتماعية من خالل :تفعيلها يف الواقع االجتماعي ابألشكال املتعارف
عليها ،أو مبا يرتضيه اجملتمع ،ومبا يتوافق مع إرثه االجتماعي والثقايف.
املطلب الثاين :أثر الدعوة إىل هللا يف التوعية مبمارسة املسؤولية االجتماعية.
إن املسلم مأمور ابلدعوة إىل هللا ،والعمل على نشرها أبحسن القول والعمل ،قال

تعاىل :ﮋﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﮊ(.)1

( )1سورة النحل :اآلية (.)125
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وقيما،
وليست الدعوة هنا مقتصرة على التعريف ابإلسالم دينًا ،بل الدعوة يف جوهرها عرض لإلسالم :حضارة ،وسلوًكاً ،
ومثال يهدي هللا به الناس ،ويفتح هللا بفعله على غري مسلم ،وكم ٍ
إنسان
ومبادئ؛ فاملسلم قبل كل شيء مأمور أبن يكون قدوة ً
آمن بنيب اإلسالم  نتيجة معايشة فعله ،أو رؤية سلوكه ،واملسلم ملزم أبن يقوم مبسؤولية دعوة من حوله بدءًا بتهذيب نفسه،
وحسن سلوكه ،مث بيته ،مث جمتمعه .كما أن الوظيفة الدعوية للمسلم ليست واقفة عند اخلطباء والدعاة بل هي تقع على عاتق
اجلميع.
إن تربية اإلحساس والشعور ابملسؤولية من األمور اليت بنت الرتبية اإلسالمية ركائزها عليها؛ وذلك ملا لإلحساس ابملسؤولية،
وغرسها يف النفوس ،وممارستها يف الواقع من أثر كبري يف تقومي حياة الناس؛ ذلك أن بناء املسلم شخصيته على اإلميان ابهلل
تعاىل؛ له أثره يف تربية اآلخرين ومن مث اجملتمعات(.)1
دورا أساسيًا يف توازهنا ،وتضيف
إن الدعوة إىل الوعي مبمارسة املسؤولية االجتماعية ،تعد ركنًا مه ًما وأساسيًا يف احلياة ،وتلعب ً
إليها جانب التحضر واإلنسانية .وسنة احلياة السليمة حباجة إىل صحوة مستمرة للضمري االجتماعي؛ حىت يتم التوازن بني املادايت
املنبعثة من شهوات النفس ،وبني الروحانيات واألخالقيات واملبادئ والتشريعات السماوية(.)2
فتنمية املسؤولية االجتماعية هي :تنمية للجانب اخللقي االجتماعي يف شخصية املسلم ،وتنمية هذا اجلانب ليست منفصلة عن
تنمية الشخصية املسلمة من جوانبها كافة؛ أي :أن تنمية املسؤولية االجتماعية جزء من الرتبية العامة للشخصية املسلمة(.)3

( )1العمري ،مين سـعد (2007م) :األسـلوب املعريف (الرتوي/االندفاع) وعالقته ابملسـؤولية االجتماعية لدي عينة من طالبات كلية الرتبية للبنات
مبحافظة جدة ،رسالة ماجستري ،جامعة طيبة كلية الرتبية ،قسم الرتبية وعلم النفس .ص.49
( )2احلارثي ،زايد عجري ( 1995م) :املسؤولية الشخصية االجتماعية لدي عينة من الشباب السعودي ابملنطقة الغربية وعالقتها ببعض املتغريات،
جملة مركز البحوث الرتبوية جبامعة قطر ،السنة الرابعة ،عدد  ،7يناير 1995م ،ص .93
( )3اللحياين ،خضــر كامل ( 2006م) :دور اإلعالم الرتبوي يف تربية طالب املرحلة االبتدائية بتعليم العاصــمة املقدســة ،رســالة ماجســتري ،جامعة
كولومبس ،كلية الرتبية ،قسم اإلعالم ،الوالايت املتحدة األمريكية .ص.45
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وهذه التنمية حاجة اجتماعية وفردية؛ فاجملتمع حباجة إىل الفرد املسؤول اجتماعيًا ،وما من فرد تتفتح شخصيته وتتكامل
إال وهو مرتبط ابجلماعة ومنت ٍم ومتوحد معها(.)1
وللدعوة (إن أ ِ
ُحس َن تفعيلها) قيمة وأمهية كبرية يف احلياة؛ فهي :هتدف إىل تشكيل الوعي ،وإيصال املفاهيم ،وغرس
القيم ،وحمو السيء من العادات والتقاليد ،وأتصيل الكثري من املهارات والسلوكيات ،وتقدمي األحكام ،وبسط املعارف ،وخدمة
اجملتمع ،وتنويره مبا هو أصلح ،وتثقيفه ابلقضااي الراهنة يف شىت امليادين الفكرية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية ،واحملافظة
على :قيمه ،ومبادئه ،وثقافته ،وشخصيته من أن تذوب يف الشخصيات الواردة ،ويف تنمية االجتاهات السلوكية البناءة واملثل
العليا ،ويف تلمس مشكالت اجملتمع ،وإجياد احللول هلا ،وبث الوعي جتاهها يف ضوء معطيات العصر احلديث ،واألصالة املوروثة،
وإحداث التعارف بني األفراد واجملتمعات ،والتحفيز على اللحاق بركب احلضارة واملعاصرة مبا يتناسب مع العقيدة والقيم والثوابت،
واإلسهام يف عملية التنمية الشاملة؛ ألنه خياطب العقول ،وميس املشاعر بكل ما أو يت من وسائل متنوعة جذابة وشائقة(.)2
املطلب الثالث :أثر الدعوة إىل هللا يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية.
تعد الدعوة إحدي الوسائل املهمة واملؤثرة يف توجيه اجملتمع ،وذات أتثري كبري يف مجاهري املتلقني على اختالف توجهاهتم،

وتباين مستوايهتم الفكرية واالجتماعية ،مما يكسبها أمهية كربى يف بناء اجملتمع الفكري والعقدي.

ومن هنا كان هناك ضرورة إىل مساندة العمل الدعوي هلذه املسؤولية ملا هلا من أمهية ابلغة يف حياة الشعوب واجملتمعات
دورا
من خالل :تعزيز التوجه للمسؤولية االجتماعية ،على اعتبار أن الدعوة حبكم قوة أتثريها ،وانتشار وسائلها؛ ميكن أن تلعب ً
خصوصا بعد أن تطور العمل اخلريي من أشكاله
ايداي وركنًا أساسيًا يف خدمة اجملتمع ،ونشر ثقافة املسؤولية االجتماعية،
ً
ر ً
التقليدية؛ ليتجه يف جانب كبري منه إىل اإلسهام يف تنمية اجملتمع ،وحل مشكالته؛ فالدعوة هي :األقدر على ممارسة دورها يف
التوعية ،وكشف احلقائق ،وعرض املعلومات بشفافية؛ األمر الذي جيعل من الدعوة انفذة لنقل مهوم ومشكالت واحتياجات
اجملتمع؛ لتكون وعاءً لربامج املسؤولية االجتماعية.
( )1املرجع السابق نفسه ،ص .24
( )2اللحياين ،خضر كامل ،مرجع سابق ،ص .28
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ويؤدي قيام الدعوة أبداء هذا الدور على الوجه األكمل إىل العديد من اإلجيابيات؛ اليت تنعكس بدورها على املسؤولية
االجتماعية؛ فتساهم يف تنميتها ،وذلك من خالل :إجياد وعي أبمهية املسؤولية االجتماعية ومردوداهتا ،وإضافة معلومات عنها،
دورا مه ًما ورئيسيًا يف تنمية الشعور االجتماعي ،ونشر ثقافة
وتفعيل دورها يف خدمة اجملتمع وفعل اخلري؛ مما جيعل الدعوة تلعب ً
املسؤولية االجتماعية لدى الفرد ،وتعزيز روح التكافل وذلك من خالل:
 .1إيقاظ الشعور ابملسؤولية جتاه اآلخرين :من خالل تذكري وتعليم الناس أبمهية املسؤولية االجتماعية ومدى أتكيد القرآن
الكرمي على مسؤولية اإلنسان جتاه نفسه وغريه ،كقوله تعاىل :ﮋﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﮊ(.)1
نمي يف
حيث جند أن اإلسالم ال يقتصر على مسؤولية الفرد أمام اجملتمع الذي يعيش بني ظهرانيه يف هذه احلياة ،وإّمنا يُ ّ

الفرد املسؤولية العظمى أمام اخلالق العظيم يف حياة أُخرى ،وحينئذ يدفعه إىل التحديد الذا يت ،أو الطوعي لرغباته ،والشعور
االجتماعي حنو غريه ،بغض النظر عن القانون ،أو العرف ،أو الضمري؛ أل ّن الضمري قد يعجز عن مواجهة الغرائز عند فقدان
كل مكان ،وبصورة دائمة ،وعليه فإ ّن هذه الرقابة الداخلية
العقيدة الدينية ،كما أنّه ليس من امليسور توفري الرقابة االجتماعية يف ِّ

ال توجد يف غري العقيدة الدينية.

حث القرآن الكرمي على اإليثار ،وأشاد بروح التضحية اليت اتّصف هبا املسلمون ،قال تعاىل:
 .2تنمية روح التضحية واإليثارَّ :
ﮋﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮊ(.)2

التحول االجتماعي الكبري الذي أحدثته العقيدة ،يف فرتة وجيزة،
والتاريخ اإلسالمي مليء ابلشواهد اليت تدل على ذلك ّ
واستطاعت قوة العقيدة أن تزرع يف نفس اإلنسان املسلم قيمة الشعور االجتماعي ،شعور الفرد حنو غريه ،فيتجاوز دائرة الذات
إىل دائرة أرحب هي :دائرة اجملتمع.
حتث الفرد على االنضمام للجماعة واالنسجام
فيضا من األحاديث اليت ُّ
 .3تنمية الشعور اجلماعي :ويف هذا الصدد ،جند ً
اَّلل تعاىل
معها ،واالنصباب يف قالبها ،بعد أن ثبت عند العقالء أب ّن يف االجتماع قوة ومنعة ،وبعد أن أكد النقل على أ ّن ّ
قد جعل فيه اخلري والربكة.

) )1سورة التحرمي :اآلية (.)6
( )2سورة البقرة :اآلية (.)207
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يقول الرسول « :من خرج من اجلماعة قيد شرب ،فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه»( .)1ويف ذلك دليل قاطع على
سبيال.
أ ّن اإلسالم دين اجتماعي ،حياول ربط الفرد ابجلماعة ،ما استطاع إىل ذلك ً
 .4لقد أخذ العمل االجتماعي مكانة جلية يف خمتلف اجملتمعات ،وتنوعت جماالته ،وتطور من الشكل الفردي إىل الشكل
املؤسسي املنظم ،كما تطورت النظرة إليه من الشكل التطوعي واخلريي إىل صفة املسؤولية الواجبة فيما يعرف ابملسؤولية
االجتماعية.
 .5أنه رغم هذا التطور ،ومع طموح األهداف اليت ترتبط أبداء املسؤولية االجتماعية؛ إال أن الوعي هبذه املسؤولية وابملستوي
املطلوب من التميز مل يتحقق ابلشكل الذي ترتفع فيه مستوايت املشاركة وابلدرجة اليت تليب كافة االحتياجات اليت تزخر
تعاليم اإلسالم مبا حيث عليها ،ويدعو إىل تبنيها يف اجملتمع؛ األمر الذي يستدعي معاجلة ذلك اخللل؛ وهو ما تقوم به،
وتغطيه الدعوة من خالل اإلسهام يف حتقيق هذا الوعي ،واإلسهام بفاعلية يف نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية ،وتعزيز
أدائها؛ حيث متتلك الدعوة وسائل فريدة يف التأثري على األفراد ،واستقطاهبم لإلسهام يف حتقيق األهداف اليت يتوخاها
اجملتمع ،واليت من أبرزها :تنمية وتفعيل أداء املسؤولية االجتماعية.
ومع أن هذا الدور املناط ابلدعوة هام وضروري؛ إال أنه مل أيخذ املكانة املأمولة حىت اآلن؛ فثقافة املسؤولية االجتماعية
منوذجا لغريها
مازالت حتبو يف جمتمعنا نتيجة نقص التوعية هبا ،كما أن اجلهات اليت اجتهت ألداء املسؤولية االجتماعية واليت تعد ً
مازالت جهودها وبراجمها غري معروفة بدرجة كافية ،ومل تلق االنتشار املناسب.

ال« :شربا» بدل «قدر شرب» وهو موجود ِيف النّسخ َّ ِ
يحة من
اَّللُ َعْنه ِابللَّ ْف ِظ الْ َم ْذ ُكور إَِّال أَنه قَ َ
(َ )1رَواهُ أَبُو َد ُاود من َح ِديث أيب ذَر َر ِض َي َّ
الصح َ
ََُ َْ ُ
ًْ
احلَاكِم ِيف « ُم ْستَ ْدركه» ( َك َذلِك) إَِّال أ ََّهنُ َما قَ َاال« :قيد شرب» بدل« :قدر شرب» َوُه َو لُغَة فِ ِيه.
ضاَ ،وَك َذا ْ
الرافِعِ ّي َك َذلِك َوَرَواهُ أ ْ
َّ
َمحد ِيف « ُم ْسنده» أَيْ ً
ِ
ِ
ص ـحيح َعلَى َش ـرط ال َّش ـْي َخ ْ ِ
اعة قيد ش ــرب
ني ،مثَّ َس ـاقه بِلَ ْفظ« :من خرج من ْ
ال ْ
قَ َ
اجلَ َم َ
ي َه َذا الْ َم ْ من ِرَوايَة عبد هللا بن عمر إبِِ ْس ـنَاد َ
احلَاكمَ :وُرِو َ
ِِ
ات ولَْيس َعلَْي ِه إِمام مجَ َ ِ
فقد خلع ربقة ِْ
حبان ِيف
اإل ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َالم من عُنُقه َح َّىت يـَُر ِاج عهُ» َق َ
اعة َفإن موتته موتَة َجاهلَّية»( .و) َرَواهُ ابْن َ
َ
الَ « :ومن َم َ َ َ
اعة قيد شرب فقد خلع ربق ِْ
ص ِحيحه» من َح ِديث ْ ِ
اإل ْس َالم من ُعنُقه ،إَِّال أَن يـَُراجع.
ي َم ْرفُوعاَ ،ولَفظه« :فَمن فَارق ْ
اجلَ َم َ
«َ
احلَارث ْاألَ ْش َع ِر ّ
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اخلـامت ـة
احلمد هلل الذي أنعم علي إبمتام هذا البحث الذي أسأل هللا أن أكون قد وفقت يف تناول موضوعاته مبا يفاد منه ،خاصة
موضوعا من األمهية مبكان؛ فمما ال شك فيه أن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم ارتبطت ارتباطًا وثي ًقا مبصاحل الفرد
وأنه تناول
ً
واجملتمع واهتمت حبياة الناس ومعاشهم ،فالنظام اإلسالمي يتميز أبنه نظام واقعي وعملي؛ يعرف طبيعة اإلنسان ويوجهها إىل
ما يصلحها ،ووضع هلا الضماانت اليت حتفظها .ومن وجهه نظر اإلسالم فإن املسؤولية اليت تقع على عاتق الفرد هي مسؤولية
عظيمة ألهنا جزء من الواجب اإلنساين الذي يفرضه اإلسالم؛ ألن غاية اإلسالم هي حتقيق الكفاية للمجتمع ،وبعد أن فصلت
يف أقسام البحث تلك األمور ،أتناول هنا أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات ،وعلى النحو التايل:

أوال :النتائج:
ً
ومن خالل الدراسة احلالية فإنه ميكنين التوصل إىل النتائج التالية:
 -1املسؤولية االجتماعية هي :التزام الشخص كفرد من أفراد اجملتمع إبصالح جوانب عدة من احلياة االجتماعية فيما بينهم
على اختاذ مواقف إجيابية بدافع من مشاعر وجدانية عميقة تنبع من أصل العقيدة اإلسالمية ليعيش الفرد يف اجلماعة
وتعيش اجلماعة مبؤازرة الفرد ويتعاون اجلميع.
 -2مثة أتصيل واضح يف الشريعة اإلسالمية للواجبات واملسؤوليات االجتماعية ،استمدت أدلتها من الكتاب والسنة وإمجاع
األمة واملعقول ،وأن مفاهيم املسؤولية االجتماعية تشمل مجيع نواحي احلياة اإلنسانية.
 -3هتدف املسؤولية االجتماعية إىل حتقيق النمو الشامل واملتكامل ألفراد اجملتمع يف النواحي املختلفة ،وبناء اجملتمع اإلسالمي
بعضا ،وتساعد املسؤولية
حتت مسؤولية اجلميع ،وتعليم الفرد أمهية دوره االجتماعي يف جمتمعه ،فيساعد بعض األفراد ً
االجتماعية على التكيف يف احلياة االجتماعية ،وغري ذلك من األهداف السامية.
 -4أن من خصائص املسؤولية االجتماعية :أهنا رابنية املصدر واهلدف ،وأهنا توازن بني املادية والروحية ،وتتعامل مبادئ
املسؤولية االجتماعية مع واقع الفرد ،وصاحلة لكل زمان ومكان ،وتتكامل أحكامه وغري ذلك من اخلصائص اجلليلة.
 -5أن أهم ما مييز املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم أهنا تقوم على أساس ديين؛ أي أن الباعث إىل حتملها ينبع من الدين
وهو أقوى ابعث.
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 -6يعترب القيام ابملسؤولية االجتماعية يف نظر اإلسالم واجبًا دينيًا وفضيلة إسالمية؛ وقد سبق اإلسالم النظم املعاصرة إىل إقرارها،
وهي أمانة يف عنق املسلم حيملها إبخالص ،ويعمل هبا يف ثبات ،وإن القيام هبا هو طريق مرضاة هللا عز وجل.
 -7ترتبط مفاهيم املسؤولية االجتماعية ابلعمل اخلريي ارتباطًا وثي ًقا ،فالعمل اخلريي يعترب ترمجة عملية للمسؤولية االجتماعية،
ووسيلة من وسائل حتقيقها.
 -8املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم شاملة وعامة لكافة مناحي احلياة فهي تشمل البيئة واإلنسان واملخلوقات كافة وكذلك
تتسع دائرهتا لتؤكد على أن اإلسالم وضع مرتكزات التنمية املستدامة من خالل حثه على محاية املوارد الطبيعية واحلفاظ
على البيئة من خمتلف أشكال الفساد واإليذاء والتلويث.
 -9أن غياب املسؤولية االجتماعية يف اجملتمع له آاثر سلبية وخطرية كبرية منها الدنيوي ومنها األخروي.
 -10أن عدم حتمل األفراد ملسؤولياهتم جتاه جمتمعهم؛ يعد من أهم عوامل انتشار الفوضى وزعزعة االستقرار يف اجملتمعات.
 -11أن الدعاة إىل هللا تعاىل معنيون برفع الوعي اجملتمعي بشأن املسؤولية االجتماعية ،وضرورة أن يتحمل كل فرد فيه مسؤوليته
جتاه اجملتمع حىت ينعم اجملتمع ابألمن واالستقرار.
إجيااب على الفرد واجملتمع.
 -12أن قيام الدعاة بواجبهم جتاه اجملتمع وتوعية أفراده مبسؤوليتهم ينعكس ً

اثنيًا :التوصيات:

 -1استغالل وسائل الدعوة يف ترسيخ ثقافة املسؤولية االجتماعية ،وربطها بثوابت الدين؛ لتوجيه أفراد اجملتمع حنو املسامهة يف
وتكافال.
تفاعال وتضامنًا
ً
خدمة اجملتمعات ،والعمل بروح اجلماعةً ،
 -2تفعيل رسالة املسجد ،وبلورة دوره التوجيهي والتثقيفي يف ترسيخ املسؤولية؛ من خالل خطبة اجلمعة ،والدروس الدينية الدورية،
حلث اجملتمع على حتمل مسؤولياته ،وبيان أن هذا الواجب الشرعي قاسم مشرتك بني كل أطياف اجملتمع املسلم.
 -3تشجيع املبادرات الفردية واجلماعية يف مبادرات العمل اخلريي ،ونشر ثقافة األعمال التطوعية بني أفراد اجملتمع وخاصة
لدى الشباب والناشئة.
 -4تفعيل النشاطات االجتماعية املصاحبة ملناهج التعليم يف املدارس واجلامعات ،وتوجيهها حنو العمل االجتماعي؛ كي
تساهم يف بناء منظومة العمل اجلماعي ،واملشاركة يف حتمل املسؤولية االجتماعية.
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ABSTRACT
This research aims at studying the Social responsibility in the Islamic call and the dissemination of
the culture of social work, as an essential part of the requirements for constituting the Muslim
community.
Social responsibility plays a key role in maintaining society's coherence and integrity. The source of
this role is very much spiritual represented in the divine Shari'a adaptation, which is performed by man
in order to be rewarded by God Almighty.
The research dealt with the definition of social responsibility, illustration of its concept and the
legalization of it, the authenticity of social responsibility in Islamic legislation, in addition to the
objectives of social responsibility and its characteristics. The research also dealt with the impact of the
absence of social responsibility, ways of applying social responsibility through charitable work, means
of developing it, the relationship between advocacy and social responsibility, and finally its role in the
dissemination of culture of social responsibility.
The study deduced a number of conclusions, the most important of which are: showing the reality
of social responsibility, its impact on the welfare and stability of society, and its impact on advocacy for
charitable work, its impact on contemporary life. The research proved that Muslims today are in dire
need of social responsibility; for accomplishing the whole benefits for the Islamic community, in
addition to achieving the purposes and goals that God desired, counting on the implications of the
process of controlling the living reality in the life of the Muslim community.
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املـ ـراج ـع:
 -1اإلمجاع ،ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري ،حتقيق فؤاد عبد املنعم أمحد ،الطبعة األوىل ،دار
املسلم للنشر والتوزيع ،القاهرة1425 ،هـ 2004 -م.

 -2أخالقنا االجتماعية ،مصطفي السباعي ،الطبعة الثالثة ،املكتب اإلسالمي ،دمشق1393 ،هـ.
 -3األساليب النبوية يف تنمية املسؤولية االجتماعية ،عبدالرمحن علوش مدخلى ،جملة جامعة جازان ،فرع العلوم اإلنسانية،
اجمللد  ،1العدد ،1احملرم  1433هـ  -ديسمرب 2011م.

 -4أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثري ،علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي أبو احلسن ،حتقيق علي
حممد معوض – عادل أمحد عبد املوجود ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -5أسس العمل مع اجلماعات وعملياهتا املهنية واإلشرافية ،إبراهيم بيومي مرعي ،الطبعة األوىل ،مركز نور اإلميان،
القاهرة2011 ،م.

 -6األسلوب املعريف (الرتوي/اال ندفاع وعالقته ابملسؤولية االجتماعية لدي عينة من االبات كلية الرتبية للبنات
مبحافظة جدة ،مين سعد العمري ،رسالة ماجستري ،جامعة طيبة كلية الرتبية ،قسم الرتبية وعلم النفس2007 ،م.
 -7األشباه والنظائر ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ
 1990م. -8اإلعجاز التشريعي يف الكفارات ،مازن إمساعيل هنية ،حبث منشور يف جملة اجلامعة اإلسالمية غزة ،فلسطني( ،سلسلة
الدراسات اإلسالمية).

 -9األمن الغذائي يف اإلسالم ،أمحد صبحي العيادي ،دار النفائس للنشر والتوزيع ،القاهرة1998 ،م.
 -10اإلنسان يف القرآن ،عباس حممود العقاد ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر ،القاهرة2005 ،م.
 -11البحر احمليط يف التفسري  ،أبو حيان األندلسي ،أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي،
حتقيق صدقي حممد مجيل ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1413 ،هـ 1993 -م.
 -12حترير مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات ،مركز ما رس لالستشارات اإلدارية ،سلسلة تطوير املسؤولية االجتماعية
للشركات ،جملس املسؤولية االجتماعية ابلرايض2010،م.
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 -13حتفة احملتاج بشرح املنهاج  ،أمحد بن حممد بن على بن حجر ابن حجر ،اهليتمي الشافعي (بدون اتريخ) ،دار إحياء
الرتاث العريب ،القاهرة.

 -14الرتبية األخالقية اإلسالمية ،مقدار ايجلن ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1977 ،م.
 -15تفسري اجلاللني ،جالل الدين وجالل الدين السيوطي احمللي ،الطبعة األوىل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1420 ،ه.
 -16تفسري القرآن العظيم  ،ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين ،الطبعة األوىل،
دار ابن حزم ،بريوت1420 ،ه.

 -17تفسري القرآن العظيم ،عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري ،الطبعة األوىل دار ابن حزم ،بريوت1420 ،هـ.
 -18التفسري امليسر ،خنبة من أساتذة التفسري ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف – السعودية ،ط1430 ،2هـ -
2009م.

 -19التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،حممد سيد طنطاوي ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة – القاهرة،
ط1998 ،1م.

 -20التكافل االجتماعي يف اإلسالم ،عبد هللا انصح علوان ،دار السالم ،القاهرة2001 ،م.
 -21التنمية الذاتية واملسؤولية يف اإلسالم ،حسن صاحل العناين ،مطابع االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،القاهرة1980 ،م.
 -22التنمية بني املفاهيم االجتماعية و القيم األخالقية ،إمساعيل زكي حممد ،جملة كلية العلوم العربية ،جامعة اإلمام حممد
بن مسعود اإلسالمية ،الرايض ،العدد الرابع1400 ،هـ.

 -23التيسري يف أحاديث التفسري ،حممد املكي الناصري ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.
 -24اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بريوت1384 ،هـ 1964 -م.

 -25اجلهود النسائية التطوعية يف جماالت الرعاية االجتماعية ابململكة العربية السعودية ،اجلازي حممد فهد الشبيكي،

رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم الدراسات االجتماعية ،اململكة العربية السعودية،
1412هـ.

 -26دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن ،حممد عبد هللا دراز ،الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1980 ،م.
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 -27دستور األخالق يف القرآن ،حممد عبد هللا دراز ،حتقيق عبد الصبور شاهني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1988 ،م.
 -28دور اإلعالم الرتبوي يف تربية االب املرحلة االبتدائية بتعليم العاصمة املقدسة ،خضر كامل اللحياين ،رسالة
ماجستري ،جامعة كولومبس ،كلية الرتبية ،قسم اإلعالم ،الوالايت املتحدة األمريكية2006 ،م.

 -29دور الرتبية اإلسالمية يف تنمية اجملتمع ،مين علي السالوس ،الدوحة ،دار الثقافة2008 ،م.
 -30شرح املعتمد يف أصول الفقه ،حممد احلبش ،كتاب إليكرتوين من كتب املوسوعة الشاملة.
 -31الصحافة اإلسالمية يف الكويت ،طارق أمحد بكر ،رسالة ماجستري يف الدراسات اإلسالمية ،إشراف :د .منري سعد
الدين ،كلية اإلمام األوزع للدراسات اإلسالمية ،بريوت1996 ،م.
 -32صحيح البخاري ،أبو عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري ،املكتبة العصرية ،بريوت1424 ،هـ 2004-م.
 -33صحيح مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري مسلم ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
1421هـ 2001 -م.
 -34صفوة التفاسري ،حممد علي الصابوين ،دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع – القاهرة ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
 -35صناعة الشباب ،حممد سعيد حوي ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة2009 ،م.
 -36عبد الرمحن علوش مدخلي ،جملة جامعة جيزان  -فرع العلوم اإلنسانية ،اجمللد  ،1العدد  ،1احملرم  1433هـ  -ديسمرب
2011م ،ص .150-126
 -37علم االجتماع ،علي عبد الواحد وايف ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة1998 ،م.
 -38علم األخالق :النظرية والتطبيق ،حممد حممد طاهر آل رشيد اخلاقاين ،الطبعة األوىل ،دار ومكتبة اهلالل ،القاهرة،
1987م.

 -39العمل اإلغاثي اإلسالمي دراسة أتصيلية معاصرة ،عبد الكرمي ،عبد العزيز ،عبد القادر ،الطبعة األوىل ،جائزة انيف
بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة.
 -40العمل التطوعي وسبل حتفيز أبنائنا حنوه ،حسن عمر القثمي ،حبث مقدم للمؤمتر السعودي للتطوع ،االثنني22 :
صفر  1428ه 12 -مارس 2007م.
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 -41العني ،أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،دار ومكتبة اهلالل ،حتقيق مهدي املخزومي ،إبراهيم السامرائي،
القاهرة1409 ،هـ.
 -42غرائب القرآن ورغائب الفرقان املعروف بـ تفسري النيسابوري (هبامش الطربي  ،نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني
القمي النيسابوري ،حتقيق الشيخ زكراي عمريات ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلميه ،بريوت1416 ،هـ.
 -43فقه املسؤولية ،علي عبد احلليم حممود ،الطبعة األوىل ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،القاهرة1995 ،م.
 -44القيم اإلسالمية يف السلوك االقتصادي ،أمحد يوسف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصر1990 ،م.
 -45الكفارات يف الفقه اإلسالمي ،سعادة ،حممد شفيق ،رسالة ماجستري ،قسم الفقه والتشريع بكلية الشريعة –جامعة
النجاح الوطنية ،فلسطني1415 ،هـ 1995 -م.
 -46لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور1414( ،هـ) ،حتقيق عامر أمحد حيدر ،ط ،1بريوت،
دار الكتب العلمية.

 -47اجملتمع املتكافل يف اإلسالم ،عبد العزيز اخلياط ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1401 ،هـ 1981 -م.
 -48احمللي ابآلاثر ،ابن حزم الظاهري ،علي بن أمحد ،دار الفكر ،بريوت ،د .ت.
 -49املسؤولية  ...مفاهيم ووقفات ،أبو بكر ،مروان حممد ،موقع شبكة املشكاة اإلسالمية:
..http://www.meshkat.net/index.php/meshkat/index/5/5232/content

 -50املسؤولية االجتماعية جتاه األمن :دراسة يف فاعلية األعمال التطوعية ودورها يف احملافظة على بناء وتوازن اجملتمع،
سليمان بن عبد هللا العقيل.

 -51املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص يف السعودية ،حممد بن إبراهيم التوجيري ،اجمللة العربية لإلدارة ،العدد 1988 ،4م.
 -52املسؤولية االجتماعية قراءة يف معايري املسؤولية االجتماعية للبناء االجتماعي للمجتمع السعودي ،سليمان عبدهللا
العقيل ،رسالة غري منشورة ،جامعة امللك سعود ،كلية اآلداب ،قسم الدراسات االجتماعية ،اململكة العربية السعودية،
2007م.
 -53املسؤولية االجتماعية لدي البة اجلامعات األردنية ،العثامن ،صالح؛ والصمادي ،أمحد ،حبث مقدم للمؤمتر الدويل
للتعليم ،املنعقد يف بريوت 6-4 ،مايو 2010م.

 -54املسؤولية االجتماعية لإلدارة ،حممد الصرييف ،الطبعة الثانية ،دار الوفاء للطباعة ،االسكندرية2007 ،م.
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 -55املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع ،طاهر الغاليب؛ صاحل العامري ،دار وائل للطباعة
والنشر ،عمان ،األردن2005 ،م.

 -56املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال :األعمال واجملتمع ،عمان :دار وائل للنشر2004 ،م.
 -57املسؤولية االجتماعية والشخصية املسلمة ،أمحد سيد عثمان ،مكتبة األجنلو املصرية ،القاهرة2009 ،م.
 -58املسؤولية االجتماعية ،املؤمتر العاملي احلادي عشر للندوة العاملية للشباب اإلسالمي :الشباب واملسؤولية االجتماعية،
ابن عبدالبكري ،نورمان (2010م) :أندونيسيا1431/10/ 25-23 ،هـ املوافق 2010/10/4-2م.

 -59املسؤولية االجتماعية ،تعريف املفهوم وتعيني بنية املتغري ،دراسة مقدمة إىل مؤمتر املسؤولية االجتماعية واملواانة،
علي ليلة ،القاهرة ،املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية 19 – 16 ،مايو 2009م.
 -60املسؤولية الشخصية االجتماعية لدي عينة من الشباب السعودي ابملنطقة الغربية وعالقتها ببعض املتغريات ،احلارثي،
زايد عجري ،جملة مركز البحوث الرتبوية جبامعة قطر ،السنة الرابعة ،عدد  ،7يناير 1995م.
 -61املسؤولة االجتماعة من منظور االقتصاد اإلسالمي ،مقدم ،وهية ،ورقة حبثية مقدمة للمؤمتر الدويل حول االقتصاد
اإلسالمي ،جامعة غرداة ،اجلزائر2011( ،م).
 -62املسؤولية الشرعية والقانونية عن اإلتالفات غري البشرية  -دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي،
عبد الوهاب السيد السباعى ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الشريعة والقانون ،جامعة األزهر ،القاهرة1405 ،هـ -
1985م.
 -63املسؤولية املدنية واجلنائية يف الشريعة اإلسالمية ،حممود شلتوت ،مكتب اجلامع األزهر للشئون العامة ،الرسالة الرابعة،
1960م.
 -64املسؤولية واجلزاء يف القرآن الكرمي ،حممد إبراهيم الشافعي ،القاهرة ،مطبعة السنة احملمدية1982 ،م.
 -65املسؤولية وفكرة التنسيق ،سحبان خليفة ،جملة الباحث ،العدد ( ،)4مارس 1981م.
 -66معجم الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي اجلوهري ،حتقيق :أمحد عبد
الغفور عطار ،ط ،4دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان1990 ،م.
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جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)4ص ص  ( 3383 -3327مجاد اآلخر 1440هـ  /مارس 2019م )
املسؤولية االجتماعية يف الدعوة اإلسالمية

 -67املعجم الكبري (معجم الطرباين الكبري  ،سليمان بن أمحد الطرباين أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :محدي عبد اجمليد
السلفي ،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة.

 -68املعجم الوسيط ،إبراهيم وآخرون مصطفى ،جممع اللغة العربية ابلقاهرة2010 ،م.
 -69املفاهيم اإلدارية احلديثة ،زيد منري وآخر عبوي ،الطبعة األوىل ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،عمان2015 ،م 1436 -هـ.
 -70مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وتطبيقاته العملية من واقع وزارة التنمية االجتماعية يف األردن ،فواز
الرطروط ،ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات :ثقافة وهنج ،املعقود يف عمان -األردن-4-28 ،

2009م.
 -71مفهوم املسؤولية عند الشباب اجلامعي يف اجملتمع األردين ودعوة لتعليم املسؤولية يف الرتبية املدرسية ،اخلوالدة ،حممد حممود،
اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ،جملة تصدر عن جامعة الكويت ،العدد ( )26اجمللد (1987 ،)7م.
 -72املناهج التعليمية ودورها يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدي طلبة التعليم العايل ،جاكارجيا كيتا ،جملة العلوم النفسية
والرتبوية ،اجمللد ( ،)3العدد ( ،2016 ،)2ص ،230-206
 -73املنجد يف اللغة واإلعالم ،لويس معلوف اليسوعي ،بريوت1988 ،م.
 -74املنجد يف اللغة واألعالم ،لويس معلوف ،الطبعة ( ،)40دار املشرق ،لبنان ،بريوت2003 ،م.
 -75منهجية القرآن والسنة يف تدريب الشباب على املسؤولية االجتماعية .على الرابط :عدانن بن عبد الرازق احلموي
العليب:)2011( ،

http://irigs.iiu.edu.pk:64447/gsdl/collect/alderasa/index/assoc/HASH019e.dir/doc.pdf

 -76موسوعة نضرة النعيم يف أخالق الرسول الكرمي  ، محيد ،صاحل ،ملوح ،عبد الرمحن ،الطبعة األوىل دار الوسيلة
للنشر والتوزيع ،الرايض1998 ،م – 1418هـ.

 -77واقع املسؤولية الشخصية االجتماعية لدى الشباب السعودي وسبل تنميتها ،زايد بن عجر احلارثي ،مركز الدراسات
والبحوث الرايض2001 – 1995 ،م.

