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 الممخص: 
كآداب عامة  ،ليس ىناؾ كتاب في الكجكد شممت نصكصو لمفاىيـ عقائدية

ألف القرآف منيج  ؛تعالى–كأصكؿ أخالقية اجتماعية مثؿ كتاب اهلل  ،كأخرل خاصة
كالذم  ،حياة، كىك يحدد األسس كالمسارات العامة، ثـ يترؾ المجاؿ لتدبر الناس

في التكافؿ كالتكاصؿ  ايمقي نظرة إلى كاقعنا الذم نعيشو اليـك يجد ضعفا شديدن 
ككمما بعدت المجتمعات عف تطبيؽ النصكص الشرعية زادت مظاىر  ،االجتماعي

قد عالجت النصكص القرآنية ىذا الضعؼ كالكىف، الكىف االجتماعي لدييا، كل
لنككف نحك مجتمع  ؛كنحف اليـك بحاجة لمتطبيؽ تمكـ النصكص عمى أرض الكاقع

متكاصؿ متكافؿ، كىذا البحث قد سمط الضكء عمى النصكص القرآنية التي تحدثت 
عف التكاصؿ كالتكافؿ االجتماعي كدراستيا، كتكظيؼ ذلؾ لحؿ مشكمة ضعؼ 

تقكية التكاصؿ القرآف الكريـ ك )كافؿ االجتماعي، كقد سيمي البحث التك التكاصؿ 
 دراسة تأصيمية(. :االجتماعي

 امقرآن الكريه وتقوية اتلواصل االجتمايع
 دراسة تأصينية

 إصداد:
 الله القحطاني الرحمن حمد صبد د. صبد

 إدارة التوجيه الفني العامبموجه فني شرصي 
 اإلسالمية بدولة الكويتوزارة األوقاف والشئون 
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 the :تقكية - The Holy :الكريـ - Quran :القرآف :الكممات االفتتاحية
strengthening - :التكاصؿ communication - االجتماعي :social.  

Abstract: 
included doctrinal concepts, public etiquette and other private 

and moral and social principles such as the Book of God Almighty 
because the Qur’an is a way of life, and it defines the foundations and 
general paths, then leaves the room for people to contemplate, and 
who looks at our reality in which we live today finds a severe 
weakness in solidarity and communication The more societies are 
distant from the application of Sharia texts, the more manifestations of 
social weakness they have. The Qur’anic texts have dealt with this 
weakness and weakness. 

Today we need to implement these texts on the ground in order 
to be towards a continuous, interdependent society, and this research 
has shed light on the Qur'an texts that talked about communication 
and social solidarity, studying them, and employing that to solve the 
problem of poor communication and social solidarity, and the research 
was called (The Noble Qur'an and Strengthening Social 
Communication An original study). 

 :المقدمة
 مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱالحمد هلل القائؿ: 

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 [َُّ]آؿ عمراف:  َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث

َواَل ُيْسِمُمُو،  ،اَل َيْظِمُموُ  ،الُمْسِمُم َأُخو الُمْسِممِ " كالصالة كالسالـ عمى القائؿ:
َفرََّج المَُّو  َفرََّج َعْن ُمْسِمٍم ُكْرَبةً  َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخيِو َكاَن المَُّو ِفي َحاَجِتِو، َوَمنْ 

، (ُ)َعْنُو ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َيْوِم الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِمًما َسَتَرُه المَُّو َيْوَم الِقَياَمِة"
 كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف. ،كعمى آلو
 :أما بعد

                                                 

 (.ُِٖ/ّ)، (ِِْْأخرجو البخارم في صحيحو، باب ال يظمـ المسمـ المسمـ ) (ُ)
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كآداب  ،فميس ىناؾ كتاب في الكجكد شممت نصكصو لمفاىيـ عقائدية 
ألف  ؛تعالى–كأصكؿ أخالقية اجتماعية مثؿ كتاب اهلل  ،كأخرل خاصة ،عامة

القرآف منيج حياة، كىك يحدد األسس كالمسارات العامة، ثـ يترؾ المجاؿ لتدبر 
بتدبر كتابو الحكيـ في أكثر مف آية، كالتي تفرض  -تعالى–الناس، بؿ أمرنا اهلل 

أجؿ تقكية أكاصر المجتمع،  كالتكافؿ مف بني البشر أف يسكد بينيـ التكاصؿعمى 
لتمبية رغبات  كصيانتو مف االنحراؼ، فالمجتمع يمجأ إلى التكاصؿ مع أفراده

جعؿ ذلؾ التكاصؿ  -تعالى–كاحتياجات مادية، كمعنكية، كفكرية، كنفسية، كاهلل 
، افطرة جبمٍّيَّة في النفس البشرية، فال يستطيع اإلنساف االستمرار في الحياة منفردن 

كيساعده، كال تقـك حياة الناس إال  ،أف يحتاج إلى مف يتكاصؿ معو بؿ البد
بتعاكنيـ فيما بينيـ، فأحكاؿ الناس متفاكتة في األكضاع المادية، كاألحكاؿ 
المعرفية، كال بد مف تحقيؽ التكازف بيف فئات المجتمع المختمفة لمقياـ بالمياـ 

 المطمكبة منيـ دكف خمؿ أك تقصير.
في التكافؿ  اإلى كاقعنا الذم نعيشو اليـك يجد ضعفا شديدن كالذم يمقي نظرة 
ككمما بعدت المجتمعات عف تطبيؽ النصكص الشرعية  ،كالتكاصؿ االجتماعي

زادت مظاىر الكىف االجتماعي لدييا، كلقد عالجت النصكص القرآنية ىذا الضعؼ 
لنككف نحك  ؛كالكىف، كنحف اليـك بحاجة لمتطبيؽ تمكـ النصكص عمى أرض الكاقع

مجتمع متكاصؿ متكافؿ، كىذا البحث قد سمط الضكء عمى النصكص القرآنية التي 
تحدثت عف التكاصؿ كالتكافؿ االجتماعي كدراستيا، كتكظيؼ ذلؾ لحؿ مشكمة 

تقوية القرآن الكريم و ) ضعؼ التكاصؿ كالتكافؿ االجتماعي، كقد سيمي البحث
  (.دراسة تأصيمية :التواصل االجتماعي

في أف ىذا النكع مف الدراسات يتفؽ  أىمية دراسة ىذا الموضوعكتتجمى 
كاتجاىات العصر، كيظير شمكلية القرآف الكريـ في شتى جكانب الحياة اإلنسانية 

، كاالجتماعية عمى كجو الخصكص كما تربط بيف منيج القرآف الكريـ  ،عمى العمـك
حاجاتو كحاجات الفرد مف  كتمبية ،في التكافؿ كالتكاصؿ بتقكية صالت المجتمع

 خالؿ االرتباط بالقرآف الكريـ.
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 :منيج الدراسة
 تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج االستقرائي، كالمكضكعي، كالتحميمي.

 خطة الدراسة: 
 .كمنيج البحث، كخطتو ،كأسباب اختياره ،: أىمية المكضكعالمقدمة وفييا

 .ومفيومو واعي التكافل والتواصل االجتماعيد :تمييد
 : مجاالت التكافل االجتماعي.المبحث األول

 كفيو أربعة مطالب: 
 : التكافؿ الفردم.المطمب األول 
 التكافؿ األسرم.  المطمب الثاني: 

 .الجماعيالتكافؿ  المطمب الثالث:
 التكافؿ اإلنساني. المطمب الرابع:
 .اىر التواصل والتكافل االجتماعيالمبحث الثاني: مظ

 كفيو ستة مطالب: 
 كبار السف.  المطمب األول: 

 يتاـ. كاأل الصغار المطمب الثاني:
 الفقراء كالمساكيف.  المطمب الثالث:
 صاحب الجكار. المطمب الرابع:

 الضيؼ كالغريب.  المطمب الخامس:
 الجيؿ القادـ. المطمب السادس:
 .وعالجيا ضعف التكافل والتواصل االجتماعي المبحث الثالث: مظاىر

 كفيو ثالثة مطالب: 
 كعالجو. اإلعراض عف الناس كالتكبر عمييـ المطمب األول:
 كعالجو. سكء الظف باآلخريف المطمب الثاني:

 .ئجومف أىـ نتا اتضمنت بعضن  :خاتمة البحث
  .المصادر والمراجعرس في
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 تمييد
كذلؾ  ؛لمجتمعاتالتكاصؿ كالتكافؿ بيف األفراد كا مف الضركريات البشرية

 لألسباب التالية:
مؽ ألجمو، كىي عبادة اهلل  -ُ -تعالى، قاؿ اهلل -طبيعة اإلنساف، كالغاية التي خي

[، ثـ عمارة األرض، ٔٓ]الذاريات:  َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱتعالى: 
[، َّ]البقرة:  َّ  يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل 

كالعبادة، كالعمارة تستمزماف فيـ خطاب الكحي، كالذم يحتـ عمى العبد التكاصؿ مع 
 الرسؿ، كمع غيرىـ.

إلثبات  ؛حاجات اإلنساف االجتماعية: اإلنساف يمجأ إلى التكاصؿ مع اآلخريف -ِ
ى: تعال-كتحقيؽ رغباتو كاحتياجاتو مع احتراـ اآلخريف كتقديرىـ، قاؿ اهلل  ،الذات

كلكؿ مف التكافؿ كالتكاصؿ  ،[ُّ]الحجرات:  َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
 مفيـك تعارؼ عميو.
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 المبحث األول
 مجاالت التكافل االجتماعي

 المطمب األول: التكافل الفردي:
 َّ حن جن مم خم حم  جم  ُّٱ ،[ُْ]القيامة:  َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ 

 حل جل مك لك ُّٱ [،ُِ]الطكر:  )ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِىيٌن( [،ّٖ]المدثر: 

صالحيا ،كتيذيبيا ،[، لذلؾ يسعى جاىدا إلى تزكيتيأُْ]األنعاـ:  َّملخل  ،كا 
حتى تصؿ إلى كماليا  ؛كدفعيا إلى التطٌكر ،كحجزىا عف الشر ،كدفعيا إلى الخير

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ :ىتعال-المقدر ليا، قاؿ اهلل 
[، كما أنو مسئكؿ عف َُ – ٕ]الشمس:  َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 حط مض ُّٱ :تعالى-كتمتعيا في حدكد المباح، قاؿ اهلل  ،كرعاية صحتيا ،حفظيا
 مل خل حل  جلمك لك خك حك جك مقحق مف خف  حف جف مغجغ مع جع مظ

[، ككذلؾ ىك منيي عف إتالؼ ٕٕ]القصص:  َّ  من خن حن جن مم خم حمجم هل
ضعافيا ،نفسو  يب ىب نب  مبزب رب يئ ُّٱ :كتعذيبيا، كقتميا بقكلو ،كا 
َمْن َتَردَّى ِمْن َجَبٍل َفَقَتَل " :[، كقاؿ رسكؿ اهلل ِٗ]النساء:  َّ زت رت
 ،َفُيَو ِفي َناِر َجَينََّم َيَتَردَّى ِفيِو َخاِلًدا ُمَخمًَّدا ِفيَيا َأَبًدا، َوَمْن َتَحسَّى ُسمِّا َنْفَسوُ 
ِفي َناِر َجَينََّم َخاِلًدا ُمَخمًَّدا ِفيَيا َأَبًدا، َوَمْن َقَتَل  َفُسمُُّو ِفي َيِدِه َيَتَحسَّاهُ  ؛َنْفَسوُ َفَقَتَل 
َفَحِديَدُتُو ِفي َيِدِه َيَجُأ ِبَيا ِفي َبْطِنِو ِفي َناِر َجَينََّم َخاِلًدا ُمَخمًَّدا ِفيَيا  ِبَحِديَدةٍ َنْفَسُو 
 .(ُ)َأَبًدا"

مف المقاصد كما يحـر عميو تعاطي كؿ ما يؤثر عمى صحتو أك عقمو، فإف 
 -تعالى–كالماؿ، قاؿ اهلل  ،كالعقؿ ،العامة الضركرية لمشريعة اإلسالمية حفظ النفس

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ في الخمر:
                                                 

 (.ُّٗ/ٕ( )ٖٕٕٓأخرجو البخارم في صحيحو كتاب باب شرب السـ كما يخاؼ منو ) (ُ)
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 ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل
 َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن يم

 ؛[، كالنفس اإلنسانية بحاجة إلى التكافؿ كالتصالح مع ذاتياُٗ – َٗ]المائدة: 
 حتى ال تتبع ىكاىا.

لتربية نفسو،  اليككف ذلؾ نظامن  ؛نساف مع ذاتواإلكالقرآف الكريـ عيني بتكافؿ 
كتنظيميا  ،لتككيف األسرة اكضميره، كشخصيتو، كسمككو االجتماعي، كليككف نظامن 

لمعالقات االجتماعية، بما في ذلؾ العالقة التي تربط الفرد  اكتكافميا، كنظامن 
لممعامالت المالية كالعالقات االقتصادية التي تسكد  انياية نظامن بالدكلة، كفي ال

 المجتمع اإلسالمي.
 :المطمب الثاني: التكافل األسري

خكتو، كزكجتو، كأكالده، كيمتد ىذا التكافؿ   كىك رعاية اإلنساف لكالديو، كا 
[، ِٔ]اإلسراء:  َّ  خف حف جف مغ ُّٱتعالى: -ليشمؿ كؿ ذكم األرحاـ، قاؿ 

كقيمة ىذا التكافؿ في محيط األسرة أنو قكاميا الذم ييمسكيا، كاألسرة ىي لبنة مف 
لبنات المجتمع، كفييا ينشأ األبناء؛ لذا اىتـ القرآف الكريـ ألف تككف ىذه المبنة 
صالحة مف أساسيا، كلتحقيؽ ذلؾ شرع لنا منيجا كاضحا لتقكية التكافؿ بيف أفراد 

 لتكافؿ األسرم في القرآف الكريـ:صكر ا األسرة، فمف
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعالى: -حسف االختيار لشريؾ الحياة، قاؿ اهلل  -ُ

 رث يتىت  نت مت زت رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئمئ
 يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يفىف يث ىث نث مث زث
 .[ُِِ]البقرة: َّ ين ىن نن من زن رن  ممام
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الَمْرَأُة  ُتْنَكحُ " فقاؿ: ،الزكج في كيفية اختيار الزكجة كقد كجو الرسكؿ 
. (ُ)"َوِلِديِنَيا، َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّيِن، َتِرَبْت َيَداكَ  ،َوَجَماِلَيا ،َوِلَحَسِبَيا ،أِلَْرَبٍع: ِلَماِلَيا

"ِإَذا َجاَءُكْم َمْن عميو الصالة كالسالـ: -فقاؿ  ،ككجو المرأة عند اختيارىا لمزكج
 .(ِ)الَّ َتْفَعُموا َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَساٌد"َتْرَضْوَن ِديَنُو َوُخُمَقُو َفَأْنِكُحوُه، إِ 

 نث ُّٱتعالى: -الحث عمى تنمية المكدة كالمحبة بيف الزكجيف، قاؿ اهلل  -ِ 
 مم ام  يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث
: َّ ىن نن من زن رن  .[ُِ]الرـك

  ننمن زن رن مم ام ُّٱتعالى: -حفظ الحقكؽ بيف الزكجيف: قاؿ اهلل  -ّ

 [.ِِٖ]البقرة: َّ ني مي زي ريٰى ين ىن
الحث عمى المعاممة الحسنة بيف الزكجيف في حاؿ االتصاؿ، كفي حاؿ  -ْ

 ىن  ننمن زن رن مم ام ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  كلىاالنفصاؿ، ففي األ

تعالى: -قاؿ اهلل  [، كفي حاؿ الطالؽُٗ]النساء: َّ ني مي زي ريٰى ين
 خن حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
[، ُِّ]البقرة: َّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه  مه جه ينىن من

بيف، ككاف  اكأحسف الناس رفقن  ،خير الناس معاشرة ألزكاجو كقد كاف رسكؿ اهلل 
كيساعدىف في أعماليف، كيسامحيف فيما يبدر منيف مف أخطاء، كقد  ،يمازحيف

                                                 

(، كمسػػمـ فػػي صػػحيحو فػػي ٕ/ٕ( )ََٓٗأخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو، كتػػاب النكػػاح، بػػاب ) (ُ)
 (.َُٖٔ/ِ()ُْٔٔديف )كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات ال

(، كقػاؿ: ّٖٔ/ِ()َُٖٓأخرجو الترمذم في سننو، باب ما جاء إذا جاءكـ مػف ترضػكف دينػو ) (ِ)
 غريب. ،ىذا حديث حسف
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 :، كقاؿ رسكؿ اهلل (ُ)َوَأَنا َخْيُرُكْم أِلَْىِمي" ،"َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْىِموِ : قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ِ)"َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا كَأْحَسُنُيْم ُخُمًقا، َوَخْيُرُكْم َخْيُرُكْم ِلِنَساِئِيمْ "
ة ذلؾ ألف المرأة داخمة في كالي ؛اإلنفاؽ عمى األسرة مف قبؿ الزكجكجكب  -ٓ

في حاؿ الزكاج، كفي الطالؽ، ففي الزكاج قاؿ  زكجيا، فيك مسئكؿ عنيا بالنفقة
  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب مب زب  ربيئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱتعالى: -اهلل 
 .[ٕ]الطالؽ: َّ لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث

كفي حاؿ الطالؽ فإف النفقة كالسكف كاجبة عميو طكاؿ فترة العدة، كما أنو 
 مل خل ُّٱتعالى: -يدفع ليا ثمف إرضاعيا البنو منيا حاؿ طالقيا، قاؿ اهلل 

  جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن جنيم  ىم مم خم حم جم يل ىل
 َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 .[ٔ]الطالؽ:
منذ  قرآف الكريـ بحقكؽ األكالد كاممةاالعتناء باألكالد رعاية كتربية: تكفؿ ال -ٔ

 مئ خئ ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  ،كمف ذلؾ النص عمى استكماؿ الرضاعة ،الكالدة
 مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ
 جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ
 مم خم حم جم هل  مل خلحل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف
 َّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه  هن من خن حن جن

 .[ِّّ]البقرة:

                                                 

 ،، كقاؿ: حديث حسف( في فضؿ أزاكج النبي َٕٗ/ٓ()ّٖٓٗركاه الترمذم في سننو، باب ) (ُ)
 (.ٕٓٓ/ُصحيح. كصححو األلباني في السمسمة الصحيحة )

(، كقػػاؿ: ىػػذا حػػديث ْٕٓ/ِ( )ُُِٔركاه الترمػػذم فػػي سػػننو، بػػاب مػػا جػػاء فػػي حػػؽ المػػرأة ) (ِ)
 (.ّٕٓ/ُصحيح. كصححو األلباني في السمسمة ) ،حسف
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مما سبؽ يتبيف أف القرآف الكريـ حافظ عمى األسرة مف االنييار كالتفكؾ،  
 ،رجاالن  ،بادئا بأرباب األسر ،كقكل أكاصر الترابط بيف أفرادىا بفرض التكافؿ بينيـ

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱكنساءن بقكلو: 

 [.ٔ]التحريـ: َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض
كالتكافؿ التعميمي، كالتثقيفي  ،مف التكافالت اكىذه الكقاية تضمنت أنكاع

كلية المشتركة في القياـ بكاجبات ئرة، كما تضمنت تحمؿ الزكجيف لممسألفراد األس
 و الفطرية التي فطره اهلل عمييا.كؿ بحسب كظيفت ،األسرة كمتطمباتيا

َواأَلِميُر َراٍع، َوالرَُّجُل  "ُكمُُّكْم رَاٍع َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو، :قاؿ رسكؿ اهلل 
َراٍع َعَمى َأْىِل َبْيِتِو، َوالَمْرَأُة َراِعَيٌة َعَمى َبْيِت َزْوِجَيا َوَوَلِدِه، َفُكمُُّكْم َراٍع َوُكمُُّكْم 

 .(ُ)َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو"
 :الجماعيلمطمب الثالث: التكافل ا

 بيف الفرد كالجماعة، فأكجب عمى كؿ منيما امزدكجن  لقد أقاـ اإلسالـ تكافالن 
عددنا مف المسئكليات كالتبعات تجاه اآلخر، لتربيتيما عمى أسس دقيقة مف التكازف، 
كالتعاكف، فمازج بيف المصمحة الفردية كالمصمحة العامة، بحيث يككف تحقيؽ 

 الممصمحة العامة، كتحقيؽ المصمحة العامة متضمنن  المصمحة الخاصة مكمالن 
صمحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسمـ مسئكؿ عف حفظ النظاـ العاـ، كعف لم

-التصرؼ الذم يمكف أف يسيء إلى المجتمع، أك يعطؿ بعض مصالحو، قاؿ اهلل 
 رن مم ام يل ىلمل يك  ىك مك لك ُّٱتعالى: 

 ىي ني ميزي  ري ٰى ين ىن نن من  زن

 .[ُٕ]التكبة: َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئيي
بأف يككف كجكده  ،أدائو االجتماعيكما أف القرآف الكريـ أمر الفرد بإجادة 

 ،حمؿ الفرد مسئكلية إصالح المجتمعفي المجتمع الذم يعيش فيو، ف اكمؤثرن  فعاالن 
                                                 

 (.ُّ/ٕ)، (ََِٓباب المرأة راعية في بيت زكجيا ) ،أخرجو البخارم في صحيحو (ُ)
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زالة الفساد منو عمى قدر طاقتو ككسعو، كالتعاكف مع غيره لتحقيؽ ىذا المطمكب،  كا 
 َّ خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل 

 .[ِ]المائدة:
كالرفيؽ في  ،كاألصحاب ،كالجيراف ،المطمكب يشمؿ األسرةكىذا التعاكف 

ككؿ ذم حاجة في المجتمع  ،كالمسكيف ،كالغريب، كاليتيـ ،كالمنقطع ،السفر
« "الُمْؤِمُن ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن، َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضا :اإلسالمي، كقد قاؿ رسكؿ اهلل 

اًبًعوً  حاؿ أفراد المجتمع في تماسكيـ  . كقد بيَّف الرسكؿ (ُ)"ثيّـَ شىبَّؾى بىٍيفى أىصى
ِىْم،  :حيث قاؿ  ،كتكافميـ بصكرة تمثيمية رائعة "َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِّ

ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعى َلُو َساِئُر اْلَجَسِد ، َتَعاُطِفِيْم َمَثُل اْلَجَسدِ َوَتَراُحِمِيْم، وَ 
 .(ِ)َواْلُحمَّى"ِبالسََّيِر 

 :المطمب الرابع: التكافل اإلنساني
 أعني بو التكافؿ بيف بني آداـ عمى اختالؼ ممميـ. 

البشر مزيج مف أفراد متباينيف في الممؿ كالنحؿ، كمف عظمة الديف اإلسالمي 
لذا فدائرة التكافؿ كالتكاصؿ فيو تشمؿ  ؛العناية بما يكفؿ الحياة الكريمة لكؿ إنساف

عربييـ، كأعجمييـ، مؤمنيـ، ككافرىـ، فديننا ال يمانع مف أف  ،بني البشر كميـ
لمسمـ رابطة بؿ يأمر بحمايتو، فإذا فات غير ا ،ينضـ في مجتمعو غير المسمـ

كتكافؿ المجتمع  ،كعدؿ اإلسالـ ،فمف تفكتو حماية المسمميف اإليماف كأخكة الديف
 ،داخؿى بالًد اإلسالـً تقـك عمى التسامحً  اإلسالمي، فعالقة المسمميف بغيرىـ

ٍسًف المعاشرة، كتحقيًؽ العدؿً  ،كاإلحسافً  ، كحي قامة القسط، كىي مف صكر  ،كالًبرٍّ كا 
 :منيا ،كيتضح ذلؾ مف خالؿ نصكص القرآف الكريـ ،التكافؿ كالتكاصؿ بيف الناس

                                                 

 (.ُِ/ٖ)، (َِٔٔباب تعاكف المؤمنيف بعضيـ بعضا، ) ،أخرجو البخارم في صحيحو (ُ)
 (.ُٗٗٗ/ْ)، (ٖٔ/ِٓأخرجو مسمـ في صحيحو، باب تكاد المسمميف كتعاطفيـ ) (ِ)
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 زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: تعالى-قاؿ اهلل  -ُ
ثبات إ[، اآلية تضمنت ُّ]الحجرات: َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت

 ،كتكاد ،الصمة الرحيمة التي تربط الناس جميعا، كما ينبني عمييا مف تعاطؼ
 ؛كاألدياف ،كاأللكاف ،كتراحـ، كتكافؿ، كتكاصؿ، فبالرغـ مف اختالفيـ في األجناس

، فيك مكجو لكؿ ار بنداء الناس عمكمن بينيـ كحدة مترابطة، فالخطاب ىنا مصدٌ  فإف
إنساف؛ ألنو يقع التفاخر باألنساب مف كؿ إنساف، كالخطاب لممؤمف كالكافر، كالبر 

مف التعارؼ مع غيرىـ، كمف التعاكف مع كؿ مف  -إذف-فال بد لممسمميف  ،كالفاجر
انية عمكما، كخير اإلسالـ ر اإلنسيجنح إلى التعاكف معيـ عمى ما فيو خي

كاالزدراء  ،كقد جاء في اآلية التي سبقت ىذه النيي عف السخرية بالناس، خصكصا
ـٌ كاحدة، فكيؼ  ؛كالتنابز باأللقاب ،بيـ، كعف الممز ألنيـ جميعنا مف أب كاحد كأ

 ،كفصائؿ ،اكأفخاذن  ،اكبطكنن  ،َّ ىب نب  مب ُّٱ يسخر األخ مف أخيو.
إذ  ؛لحكمة التعارؼ المقتضي لمتعاكف كالتكافؿ ا؛كأيسر  ،كعائالت ،كقبائؿ ،اشعكبن ك 

 :(ِ)كفي التفسير .(ُ)التعاكف بيف األفراد ضركرم لقياـ مجتمع متكافؿ متصالح
نيـ أم: قبائؿ صغارنا ككبارنا، كذلؾ ألجؿ أف يتعارفكا، فإ .َّ ىب نب  مبُّٱ"

التعارؼ الذم يترتب عميو التناصر  لك استقؿ كؿ كاحد منيـ بنفسو لـ يحصؿ بذلؾ
كالتعاكف، كالتكارث، كالقياـ بحقكؽ األقارب، كلكف اهلل جعميـ شعكبنا كقبائؿ، ألجؿ 

 ؼ عمى التعارؼ، كلحكؽ األنساب".أف تحصؿ ىذه األمكر كغيرىا، مما يتكق
لمتعارؼ كالتآلؼ كنياىـ عف التفاخر  افالقرآف الكريـ دعا الناس جميعن 

باألنساب، كنسخ القكميات كاألجناس، فالناس جميعا رحـ كاحد لتقكية التكافؿ 
 .(ّ)كالتكاصؿ بيف أفراده

                                                 

 (.ّّْ/ِٕينظر: تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمـك القرآف ) (ُ)
 .(ُِّ/ُينظر: تيسير المناف لمسعدم ) (ِ)
 (.َِٖ/ُ(، كزىرة التفاسير )ُِٗ/ّينظر: صفكة التفاسير ) (ّ)
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 رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  -ِ
[، اآلية صريحة بمكادعة ٖ]الممتحنة: َّ يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث

ذؿ الجيد في برىـ كب ،فحث عمى إكراميـ ،أىؿ الذمة المسالميف غير المقاتميف
ال ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتمككـ  :قاؿ المفسركف: "عنى بذلؾ .كاإلحساف إلييـ

كتقسطكا إلييـ.  ،كتصمكىـ ،في الديف مف جميع أصناؼ الممؿ كاألدياف أف تبركىـ
يقكؿ: "إف اهلل يحب المنصفيف الذيف ينصفكف   َّ ىق يف ىف يثُّٱكقكلو: 
كيعطكنيـ الحؽ كالعدؿ مف أنفسيـ، فيبركف مف برىـ، كيحسنكف إلى مف  ،الناس

 مث ُّٱتعالى: -، كقد أمر اهلل بحسف الصحبة لمكالديف، قاؿ اهلل (ُ)أحسف إلييـ"
  رنمم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 َّ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن

 .[ُٓ]لقماف:
دلت اآلية أف الرحـ الكافرة تكصؿ مف الماؿ كنحكه كما تكصؿ المسممة، 

ف كاف الكلد مسممن  ، فأمُّ (ِ)"اكيستنبط منو كجكب نفقة األب الكافر كاألـ الكافرة؛ كا 
 !؟التشريع التكافمي لتقكية الصالت عظمة بعد ىذا

تضمنتيا مف قيـ اجتماعية دينية كفيمة بتقكية صالت  كىذه اآلية الكريمة بما
 كمد جسكر التكافؿ كالتكاصؿ االجتماعي بيف المسمميف كغيرىـ. ،المجتمع

                                                 

(، كمف صكر التكافؿ معو دفع شيء مف أمػكاؿ الزكػاة المفركضػة، ِٔ/ُِينظر: جامع البياف ) (ُ)
كدفع الكفارة الكاجبة إلييـ، كالتصدؽ عمييـ، فقػد ركل أبػك عبيػد أف بعػض المسػمميف كػاف ليػـ أنسػباء 

 مب زب ُّٱ ـ، يريدكىـ أف يسممكا، فنزلت:كقرابة مف قريظة كالنضير، ككانكا يتقكف أف يتصدقكا عميي

 مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث  زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب

(، كابف زنجكيو في ُُِّأخرجو أبك عبيد في األمكاؿ ح ) .[ِِٕ]البقرة:  َّ رن  مم ام يل ىل
 .(ّٖٗ/ ُ(، كصححو األلباني في السمسمة )ُِٖٔاألمكاؿ ح )

 (ِّْ/ ٓينظر: فتح البارم ) (ِ)
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 جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  -ّ

 ،كحمميا عمى الحؽ كالعدؿ ،[، اإلسالـ جاء بتأليؼ القمكبٖ]المائدة: َّ جسمخ
كخصَّ بمزيد تأكيده العدؿ مع المخالفيف الذيف قد ، افأمر بو بيف البشر عمكمن 

يظمميـ المرء بسبب االختالؼ كالنفرة، كيستدعي العدؿ االعتراؼ بالفضؿ لذكيو، 
عدؿ في كؿ  ،ت البشرية كمَّياكىك القانكف العالمي الدكلي الذم يسكد المجتمعا

اف مف ميداف، كقسط يكفؿ الحؽ لكؿ الناس، كلك كاف مف غير المسمميف، كلك ك
 األعداء كالمناكئيف .

ذا ألقينا نظرة عمى دكلة اإلسالـ آنفا نجد نبكغ عدد مف ال  ،كاألدباء ،عمماءكا 
ف في مختمؼ الفنكف كاألعماؿ مف غير المسمميف، كما كاف يكالنابغ ،كاألطباء

ـ، كسماحتو كنبذه ليؤالء ظيكر كنبكغ في أعماليـ لكال التكافؿ اإلنساني في اإلسال
 لديني.لمتعصب ا

فاإلسالـ قد جعؿ العدؿ فكؽ كؿ شيء، فيك يزف بالقسطاس المستقيـ بيف 
الكافر كالمسمـ، كالعدك كالمكالي كالمعاىد، فيـ جميعا في نظره أماـ العدالة سكاء، 

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ: تعالى-يقكؿ 
 جح  مج حج ُّٱتعالى: -[، كقاؿ َٗ]النحؿ: َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث

 جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

[، ىكذا عمى اإلطالؽ بيف الناس ٖٓ]النساء: َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع
، كال تميمكا َّخض حض جض ُّٱكاألجناس  ،كالديانات ،كالنحؿ ،عمى اختالؼ الممؿ
كعمى معاد  ،كال عمى كافر لكفره، كال تميمكا إلى كلي لكاليتو ،إلى مسمـ إلسالمو

 ىل مل خل ُّٱتعالى: -كال عمى فقير لفقره، قاؿ  ،لعداكتو، كال تميمكا إلى غني لغناه
 يه  ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي
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 [، كالمعنى: ركضكا أنفسكـ عمى طاعة خالقكـ،ُّٓ]النساء: َّ رب يئ ىئ
 ،كاجعمكا ذلؾ شأنكـ في جميع الظركؼ كاألحكاؿ ،كعكدكىا عمى التزاـ الحؽ كالعدؿ

نما الكاجب عميكـ أف يككف  فال يكفى أف تمتزمكا الطاعة كالعدؿ مرة أك مرتيف، كا 
 .(ُ)التزامكـ لذلؾ في كؿ أكقاتكـ كأعمالكـ

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  -ْ
 مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ
[، أمر القرآف الكريـ كرغَّب بالصدقة عمى غير َٔ]التكبة: َّ جح مج حج

 المسمميف، كجعؿ كفالة الذمييف ضمف نظاـ التكافؿ اإلسالمي. 
كالتاريخ شاىد لصكر كثيرة مف سماحة اإلسالـ في معاممة غير المسمميف  

أك  ،مف إعانتيـ بالماؿ أك النفس عند الحاجة، كمف كفالة العاجز منيـ عف العمؿ
 .(ِ)السف، كغير ذلؾكبير 

                                                 

 (.ِٕ/ْينظر: التفسير الكسيط ) (ُ)
ينظر: سماحة اإلسالـ في معاممة غير المسمميف، لمدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ المحيداف، الكتػاب  (ِ)

 السعكدية. منشكر عمى مكقع كزارة األكقاؼ
كتب الخميفة الراشد عمر بف عبد العزيز إلى كاليو عدم بف أرطػأة: "كانظػر مػف ًقبىمػؾ مػف أىػؿ الذمػة 

 .ككلت عنو المكاسب؛ فأجًر عميو مف بيت ماؿ المسمميف ما يصمحو" ،كضعفت قكتو ،كبرت سنوقد 
(، كقد سجؿ ىذه ُٗٔ/ ُ( كانظر: األمكاؿ، ابف زنجكيو )ْٗأخرجو أبك عبيد في كتاب األمكاؿ ح )

 االن "إف النصػػارل كػػانكا أحسػػف حػػ :الرعايػػة الفريػػدة المستشػػرؽ بارتكلػػد فػػي كتابػػو "الحضػػارة اإلسػػالمية"
ف المسػػمميف اتبعػػػكا فػػي معػػامالتيـ الدينيػػػة كاالقتصػػادية ألىػػػؿ الذمػػة مبػػػدأ إإذ  ؛تحػػت حكػػـ المسػػػمميف

 (.ُِْتاريخ أىؿ الذمة في العراؽ، تكفيؽ سمطاف، ص ) .الرعاية كالتساىؿ"
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 المبحث الثاني
 مظاىر التواصل والتكافل االجتماعي

المجتمع يضـ فئات متباينة في االحتياج، منيا ما ىي أحكج إلى التكافؿ 
 .، كىذا ما أتناكلو في المطالب اآلتيةتماعي بمفيكمو الخاصاالج
 :نالمطمب األول: كبار الس 

 كآخرا، فاألكلى يعقبيا قكة كعنفكاف.يمر االنساف بمرحمتيف مف الضعؼ أكال 
فقد معو اإلنساف نية تتطكر إلى ضعؼ، كضعؼ شديد يكمرحمة الضعؼ الثا

ا لمف يساعده عمى قضاء كثير مف  ؛كحيكيتو الكثير مف نشاطو فيككف فييا محتاجن
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱتعالى: -شئكنو في الحياة، قاؿ اهلل 

 َّ  مك لك اك يق ىقيف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت

:  .[ْٓ]الرـك
ال يبمغ االنساف مف الكبر عتيا إال كقد قدـ التضحيات التي تسببت في 

 ،لذا جاء التكجيو القرآني بعناية خاصة لكبار السف ؛ضعفو مف أجؿ الجيؿ الناشئ
كأحاطيـ برعاية تخفؼ عنيـ كطأة  كاعتبرىـ مستحقيف لمكثير مف الرعاية،

المجتمعات الغربية المعاصرة، حيث ضعفت مكانة الشيخكخة، بعكس ما يحدث في 
كانتشار مظاىر تفكؾ الركابط األسرية  ،المسنيف فييا؛ لضعؼ التكافؿ بينيـ

كيتذمر  ،كالعاطفية بيف أفراد العائمة، فييجر األبناء المسنيف، كيقسكا المجتمع عمييـ
تزداد منيـ، فيشعركف أنيـ عالة عمى المجتمع، كأنيـ دكف نفع في الحياة، ك 

كحكادث االنتحار، كال يمقكف الرعاية  ،األمراض النفسية بينيـ، كاالنييارات العصبية
زة في حيف أف المجتمع  ،الكافية مف عائالتيـ، فيعيش أغمبيـ في دكر العىجى



 أبحاث
 القرآن الكريم وتقوية التواصل االجتماعي

 القحطاني  الرحمن حمد د. عبد دراسة تأصيلية

 

 

 

 

-355- 

زىة إال في مراحؿ متأخرة  اإلسالمي لـ يعرؼ مسألة تسميـ مسنييا إلى دكر اٍلعىجى
 .(ُ)جدًّا

آني بتقكية الصمة بالمسنيف برعاية الكالديف، فأمر األبناء كجاء التكجيو القر 
 حم جميل ىل مل خل ُّٱ: تعالى-باإلحساف إلى الكالديف مطمقا، قاؿ اهلل 

 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن جنيم  ىم مم خم

 مب زبرب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 .[ُٓ]األحقاؼ: َّ مت زت رت يب ىب نب
باإلحساف، كالبر، كالعطؼ، كالشفقة كخص اهلل حالة الكبر بمزيد مف األمر 

كالرحمة؛ لتغير الحاؿ عمييما بالضعؼ، كالكبر، كالعجز، فًكبري السف يقكد إلى 
اضمحالؿ القكة البدنية، كضعؼ الحكاس، أك فقداف بعضيا، كعدـ القدرة عمى أداء 
صابة النفس باألمراض كما يصاب الجسد، ككؿ ذلؾ  ما كانا يفعالنو قبؿ ذلؾ، كا 

و يكجب رعاية ىذا المسف، كالعناية الفائقة بو، مما يكجب االستثقاؿ لممرء أك بعض
عادة، كيحصؿ الممؿ، كيكثر الضجر، فيظير غضب الكلد عمى الكالديف، كأقؿ 

حمؿ التعب كالنصب، بتردد مف الضجر، كقد أمر اهلل المكركه ما يظير بتنفسو الم
، كأف يقابؿ الكالديف بالقكؿ المكصكؼ كىك السالـ عف كؿ  ،بالكرامة كعدـ التبـر

 زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱتعالى: -عيب، قاؿ اهلل 

 َّ جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 [.ِّ]اإلسراء:

                                                 

 (.ُٖٖٓ/ُِينظر: مجمة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ) (ُ)
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لذا كانت مسئكلية األبناء عف بر  ؛السف أدل ما عميو، كبقي الذم لو فكبير
كقضاء، بمعنى أف القرآف أكجبيا عمى  ،اآلباء كرعايتيـ مسئكلية إلزامية ديانة

 اكألزميـ بيا، فإذا قصركا فييا ألزميـ بيا القضاء، كلك كاف دينيما مختمفن  ،األكالد
تعالى: -كال يمغي تمؾ المسئكلية، قاؿ  ،فإف ذلؾ ال يسقط حقيـ ،عف األبناء

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّٱ

ذا لـ يكف ليـ ُْ]لقماف:  َّ زث رث يت  ىت أبناء انتقمت المسؤكلية إلى [، كا 
 المجتمع، متمثمة في الدكلة بصكرة إلزامية.

كمما يعزز ذلؾ ما تزخر بو النصكص مف ترغيب في الخير كفي اإلحساف 
كخاصة العاجزيف، بما فييـ كبار السف، كالذم ينشئ في النفس  ،إلى اآلخريف
 ه. إلى بذؿ الخير طكاعية في تمؾ الكجك  اتمقائين  االمؤمنة دافعن 

كما ينطبؽ عمى الكالديف ينطبؽ عمى غيرىما مف األقارب كاألباعد الضعفاء، 
 جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل 

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه جه ين ىن من خن حن

مف نزؿ عميو ىذا  -تعالى–[، كخير مف تمثؿ ألمر اهلل ِٖ]الكيؼ: َّ ُّ َّ ٍّ
ِإن ِمن " عميو الصالة كالسالـ:-ككاف قرآنا يمشي عمى األرض، كقد قاؿ  ،التكجيو

 . (ُ)إكرام ِذي الشيبة اْلُمسمم" -َتَعاَلى–إجالل المَّو 
ا:   . (ِ)"َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا، َوَيْعِرْف َحقَّ َكِبيِرَنا"كقاؿ أيضن

                                                 

 صحيح. ،أخرجو أبك داكد كالترمذم كقاؿ: حديث حسف (ُ)
(، كصػػػححو ِِّ/ْ) ،(َُِٗركاه الترمػػػذم فػػػي سػػػننو، بػػػاب مػػػا جػػػاء فػػػي رحمػػػة الصػػػبياف، ) (ِ)

 (.َِّ/ٓاأللباني في السمسمة )
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، كذلؾ سكاء في (ُ)"َكبِّْر َكبِّْر"بقكلو:  االناس بتقديـ األكبر سنن  كيأمر النبي 
في   كغيرىا، كيقكؿ ،أك دفف األمكات، أك إمامة الصالة ،أك المشاكرة ،الحديث

ثُمَّ الَِّذيَن َيُموَنُيْم، ثُمَّ  ى،ُأوُلو اأْلَْحاَلِم َوالنُّيَ  ِلَيِمِني ِمْنُكمْ " ترتيب صفكؼ الجماعة:
الصحابة الكراـ ىذا األدب في منياج التربية النبكية، فكانكا  كالتـز، (ِ)الَِّذيَن َيُموَنُيْم"

 أك الشرب، كفي غير ذلؾ. ،أك الكالـ، أك اإلطعاـ ،يقدمكف األكبر سننا في القكؿ
كؿ ذلؾ يدؿ عمى التزاـ ىذا األدب اإلسالمي الرفيع باحتراـ كبار السف كأىؿ 

كقت اشتداد الحاجة إلى الفضؿ كالمعركؼ، في مختمؼ األحكاؿ كالمكاقؼ، كالسيما 
كالحياة، كتحمي مف الكقكع  ،كالصحة ،المعكنة الطبية التي تساعد عمى حفظ الجسد

 كاشتداد البؤس كالحاجة. ،في الضرر كتفاقـ المرض
فجدير بالمسمميف كالمسممات في عصرنا كفي كؿ عصر رعاية ىذا األدب، 

 ،كالعناية ،الرعاية حتى يككف المسٌنكف بحسب ظركفيـ كأكضاعيـ مثؿ غيرىـ في
الترفييية؛ ألف كبار السف أحكج الحاجات الغذائية كالدكائية، بؿ كاالحتراـ، كتكفير 

إلى ىذا كمو مف غيرىـ الذيف ينيمككف في مشاغؿ الحياة، كتساعدىـ صحتيـ كقكة 
 . (ّ)كظركؼ الحياة القاسية ،كالمحف ،بنيتيـ عمى تخطي األزمات

 :يتامالصغار واأل المطمب الثاني:
 ،سبقت اإلشارة إلى اىتماـ القرآف بالصغار عند الحديث عف التكافؿ األسرم

لزامو اآلباء برعاية األبناء كتربيتيـ حتى بمكغ سف الرشد مع القدرة عمى  ،كا 

                                                 

(، ٕٓ/ٗ)، (ُِٕٗمتفػػػػؽ عميػػػػو، ينظػػػػر: صػػػػحيح البخػػػػارم، بػػػػاب كتػػػػاب الحػػػػاكـ إلػػػػى عمالػػػػو ) (ُ)
  (.ُِْٗ/ّ)، (ُٗٔٔكصحيح مسمـ، باب القسامة )

قامتيا ) (ِ)   (.ِّّ/ُ)، (ِّْأخرجو مسمـ، في صحيحو، باب تسكية الصفكؼ كا 
  بتصرؼ. ،(ُّٕٗ/ُِسالمي )ينظر: مجمة مجمع الفقو اإل (ّ)
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استقالليـ بالمسئكلية، فإذا فقد ىؤالء األبناء آباءىـ فإف المسئكلية تنتقؿ بشكؿ 
  انعدمكا قامت عمى المجتمع بأسره. متدرج إلى األقارب القادريف، فإذا

كالنفسي لميتـ في اآليات التي  القرآف الكريـ الجانب المادم ىكقد راع 
 أكصت بو، كىي عمى خمسة أضرب:

بحفظ أمكاؿ  -سبحانو–آيات جاءت لدفع المضار عف اليتيـ، فأمر  األول:
عز -كاالبتعاد عف كؿ تصرؼ ضار بيا، قاؿ اهلل  ،كالسعي في تنميتيا ،اليتامى
  حس جس مخ جخمح جح مجحج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب ُّٱ: كجؿ

 نث مث زث رث يت ىت ُّٱعز كجؿ: -[، كقاؿ ّْ]اإلسراء: َّ مس خس

سبحانو: -[، كقاؿ َُ]النساء: َّ مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث
 مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ

 .[ِ]النساء: َّنت
يأمرنا بأف نرعى ماؿ اليتيـ، كأف  -عز كجؿ-جمب المنفعة لميتيـ، فاهلل  الثاني:

عز -نستثمره، كنحفظو، كننفؽ عمى اليتيـ، فإذا بمغ رشده دفعناه إليو، قاؿ اهلل 
 مق حق مفخف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض  ُّٱكجؿ: 

 من  خن حنجن مم خم حم جم هلمل خل  حل جل مكلك خك حك جك

 .[ٔ]النساء: َّ  هي مي خي حي جيٰه مه جه هن
، بؿ ليس فقط في الجانب المادمعدـ اإلساءة لميتيـ في الجانب النفسي،  الثالث:

[، ٗ]الضحى: َّ جت  هب مب خب حب ُّٱعز كجؿ: -في الجانب النفسي، قاؿ اهلل 
 ٰذ ُّٱ[، كقاؿ: ُٕ]الفجر: َّ مص خص حص مس خس حسجسُّٱ: اأقكامن  اكقاؿ ذامن 

 [.ِ]الماعكف: َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
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عز -كحسف تربيتو، يقكؿ اهلل  ،باإلحساف إلى اليتيـ -عز كجؿ-أمر اهلل  الرابع: 
 ىه مه جهين ىن من خنحن  جن يم ىم ممخم حم جم ُّٱكجؿ: 

 [.َِِ]البقرة: َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خيحي  جي يه
في القرآف الكريـ مف شأف اليتيـ، كيبيف أف جمب  -عز كجؿ-يعمي اهلل  الخامس:

عميو الصالة -المنفعة لو مف خصاؿ الصالحيف كاألنبياء، ففي قصة مكسى 
مع الخضر يتكفؿ العبد الصالح ببناء جدار، كالبناء يتحمؿ فيو اإلنساف  -كالسالـ

 مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ، ثـ بعد ذلؾ يعمؿ كيقكؿ: امشقة كعنتن 

 جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص

 [.ِٖ]الكيؼ: َّ حم جم هل مل خل حل جل مك لكخك حك  جك مق حقمف خف حف
 ،االذم كلد يتيمن  -اهلل عميو كسمـصمى -أمتف عمى الرسكؿ  -جؿ كعال-كاهلل 
 .(ُ)لكؿ مسمـ يتيـ اكتكريمن  ا، فكاف يتمو تشريفن اكنشأ يتيمن 

ذا تصفحنا تاريخ اإلسالـ كجدنا أف كثيرن  مف عباقرة اإلسالـ كالمبدعيف  اكا 
عمى أكثر مف صعيد كانكا قد فقدكا آباءىـ كىـ صغار، كما ذلؾ إال نتاج مممكس 

ىذا الجانب، كالتي أصبح المجتمع يقـك بيا بشكؿ طكعي لمتكجييات اإلسالمية في 
حتى في األكقات التي تتخمى فييا الدكلة عف كاجبيا فإف ىذه العناية لـ  ،كتمقائي
 كأقاـ ليا مف المؤسسات الخيرية ما يمبي حاجتيا. ،إذ قاـ بيا المجتمع ؛تغب
 :مطمب الثالث: الفقراء والمساكينال

كبذؿ  ،بالحض عمى مكاساة الفقراء كالمساكيفجاءت النصكص القرآنية 
عف طريؽ كفالتيـ، حيث فرض عمى المجتمع مسئكلية  ،كمعنكيا ،العكف ليـ ماديا

                                                 

 (، مف كالـ الشيخ عطية سالـ.ٔٔٓ/ٖينظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف ) (ُ)



 (99العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-363- 

بحاجتيـ، كذلؾ مف خالؿ أك ال تتسع مكاردىـ لمكفاء  ،فقرائو الذيف ال يجدكف عمالن 
 عدة أمكر:

نييا الدكلة كؿ %( مف ثركة المجتمع، تجٓ,ِ)الزكاة التي تتمثؿ في  فريضة -ُ 
مف مستحقي الزكاة الذيف حددىـ اهلل  كغيرىـ ،كالمساكيف ،سنة لتردىا عمى الفقراء

 يي ىي ني مي  زي ري ٰى ُّٱفي القرآف الكريـ بقكلو:  -تعالى–

 خت حت  جتهب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ

دليؿ أف الصدقة أم: الزككات الكاجبة، ب .[ َٔ]التكبة: َّ جح مج حج مث هتمت
ت ليؤالء ال يخص بيا أحد دكف أحد، كالمعنى: إنما الصدقا المستحبة لكؿ أحد

 ألنو حصرىا فييـ، كىـ ثمانية أصناؼ. ؛المذككريف دكف مف عداىـ
األكؿ كالثاني: الفقراء كالمساكيف، كىـ في ىذا المكضع، صنفاف متفاكتاف، 
فالفقير مشتؽ مف فقار الظير، كأنو أصيب فقاره، كالمسكيف مف السككف، كأف 

ألف اهلل بدأ بيـ، كال يبدأ إال باألىـ  ؛نو، كالفقير أشد حاجة مف المسكيفأسك العجز
فاألىـ، ففسر الفقير بأنو الذم ال يجد شيئا، أك يجد بعض كفايتو دكف نصفيا، 

ألنو لك كجدىا لكاف غنيا،  ؛كال يجد تماـ كفايتو كالمسكيف الذم يجد نصفيا فأكثر،
 .(ُ)ـ كمسكنتيـفيعطكف مف الزكاة ما يزكؿ بو فقرى

-الترغيب في التطكع كاإلحساف إلييـ، كابتغاء الدار اآلخرة كالثكاب مف اهلل  -ِ
 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱتعالى: 

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

                                                 

تعػالى: -كممػا يػدؿ عمػى أف الفقيػر أحػكج مػف المسػكيف قكلػو  (،َّْ/ُينظػر: تفسػير السػعدم ) (ُ)
 خض حض ُّٱتعالى: -لقكلو  ؛ف مع ممكيـ السفينة، كقيؿ بالعكس، فسماىـ مساكي َّ ىل مل يك  ىكُّٱ

 (.ُْٓ/ْكقيؿ: ىما سكاء. ينظر تفسير ابف كثير ) ،َّ مظ حط مض
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 َّ مث زث رث يت ىتنت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب  يئىئ

 [.ُٕٕ]البقرة:
 ىن من خن  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -كيقكؿ  

 [.ِٗ]آؿ عمراف: َّ جه ين
 ؛كأمنو االجتماعي ،كتكافمو ،كمثؿ ىذه التشريعات تحقؽ لممجتمع تكاصمو 

الكفاء  عمىغير القادر بأنو مسئكؿ عف الفقير كالمسكيف ألنيا تشعر الغني القادر 
 فة كالمحبة بينيـ، كتدفع الشركر.فتينمي األل ،وبضركرات حيات
مف  األكضاع دكؿ العالـ مف حكلنا يجد أف معظميـ يخصص جزءكالمتأمؿ 

ليعيشكا حياة الكفاؼ، كبذلؾ يأمف  ؛الماؿ لكفالة العجزة كالعاطميف عف العمؿ
بشر كضريبة اجتماعية، أك غير المجتمع شركرىـ، كقد تيفرىض الصدقات مف ال

 ،داث جساـلدفع الشرر عف المجتمع، كلكف ىذا ال يحدث إال بعد أف تقع أح ؛ذلؾ
يشقى بيا مجتمع القادريف مف مجتمع العاجزيف، كيخرج مف يقكؿ: لكي تأمنكا 

 .(ُ)شرىـ البد أف نعطييـ حاجاتيـ حتى يستقيـ األمر
 
 

                                                 

كىكذا نجد أف تشريعات البشر ال تأتي إال بعد أف يشقى المجتمع لفترة طكيمة مف كضع مكجكد،  (ُ)
رحمة منو بخميفتػو فػي األرض جػاء بالتشػريع مػف أكؿ الخمػؽ، بػؿ مػف  -سبحانو كتعالى-كلكف الحؽ 

مػػو كرتَّػػبى أحكا ،كلػػذلؾ شػػرع الػػديف ،نسػػاف حيػػاة سػػعيدة خاليػػة مػػف الشػػقاءقبػػؿ الخمػػؽ؛ حتػػى يرتػػب لإ
ػ كال شػؾَّ أف أم مجتمػع  ،أف تقػعيحمػييـ مػف شػركر قاسػية قبػؿ  ،ليػـ الينزؿ إلػى البشػر؛ فيكػكف منيجن

كال الغنػي بمنَّػة العطػاء.  ،ال يشػعر فيػو الفقيػر بػذؿ الحاجػة ،يحقؽ ىذا التكافؿ سيككف مجتمعنػا سػعيدنا
 (، بتصرؼ.ُِْٓ/ٗتفسير الشعراكم )
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 :المطمب الرابع: صاحب الجوار
عمى  امما يجعمو قادرن  ؛كذلؾ لمقرب المكاني ؛الجار لو خاصية دكف األقارب

 لبعدىـ. ؛في كؿ األكقات، كال يتحقؽ ذلؾ مع األقارب توكمساند مساعدة جاره
حؽ الجار  -تعالى–لذا جعؿ القرآف الكريـ لمجار منزلة عظيمة، فقد قرف اهلل 

يصاؿ الخير إليو، قاؿ اهلل  ،كأكد عمى بره كصمتو، ككؼ األذل عنو ،بعبادتو -كا 
 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱتعالى: 

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

[، ّٔ]النساء: َّ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب
ىك الذم لو مع الجكار قرب  :القربى: ىك الجار الذم قرب جكاره. أك ككالجار ذ

كاتصاؿ بنسب أك ديف، فإف لو مع حؽ الجكار حؽ القرابة. كالجار الجنب: ىك 
الجار الذم بعد جكاره عف جكارؾ مف الجنابة ضد القرابة. يقاؿ: اجتنب فالف 

ىك الجار الذم ال قرابة في النسب بينو كبيف جاره،  :إذا بعد عنو. كقيؿ :فالنا
 . (ُ)كيقابمو الجار ذك القربى

كاإلحساف قد يككف بمعنى  ،اأك كافرن  ،كاف امسممن  ،كاإلسالـ أكصى بالجار
المكاساة، كقد يككف بمعنى حسف العشرة، ككؼ األذل كالمحاماة عنو، كيشمؿ 

 عف النبي  ،، فعف عائشة(ِ)كنحك ذلؾ ،كفي السفر ،الجكار الجار في العمؿ
عميو -، كقاؿ (ّ)"َظَنْنُت َأنَُّو َسُيَورُِّثوُ  َما َزاَل ِجْبِريُل ُيوِصيِني ِباْلَجاِر، َحتَّى" قاؿ:

: قً َوالمَِّو اَل ُيْؤِمُن، َوالمَِّو اَل ُيْؤِمُن، َوالمَِّو اَل ُيْؤِمُن" " الصالة كالسالـ: ٍف يىا رىسيكؿى مى يؿى

                                                 

 (.ُْٕ/ّينظر: التفسير الكسيط ) (ُ)
 (.ُٕٗ/ٓينظر: تفسير القرطبي ) (ِ)
 (َُ/ٖ)، (َُٓٔأخرجو البخارم في صحيحو، باب الكصاة بالجار ) (ّ)
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: المًَّو؟ اْْلِخِر  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْومِ " ، كقاؿ:(ُ)" َيْأَمُن َجارُُه َبَواِيَقوُ الَِّذي الَ " قىاؿى
 .(ِ)"َفْمُيْكِرْم َجاَرهُ 

 حقكؽ الجار ىك مف مظاىر التكافؿ. كىذا التكجيو القرآني الذم شمؿ رعاية
 :كىي ،ثالثة أقساـكقيسمت حقكؽ الجكار إلى 

 كحؽ الرحـ. ،كحؽ اإلسالـ ،حؽ الجيرة :لو ثالثة حقكؽ ،ػ جار مسمـ قريبُ
 كحؽ اإلسالـ. ،حؽ الجيرة :لو حقاف ،ػ جار مسمـ غير قريبِ
 . (ّ)كىك الجار غير المسمـ ،ػ جار لو حؽ كاحدّ

 :المطمب الخامس: الضيف والغريب
 ،عمى اإلحساف إلى الضيؼ كالغريب في عدة آيات -تعالى–لقد حث اهلل 

 جغ مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص ُّٱتعالى: -قاؿ 

 مل خل حل جل مك لك خك حكجك مق حق مفخف حف جف  مغ

في آية الحقكؽ  -تعالى–[، كقاؿ ُِٓ]البقرة: َّ خم  حم جم هل

 ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل ُّٱالعشرة: 

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

 ري ٰى ُّٱ ،َّ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هبمب خب

 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي  زي

 [.َٔ]التكبة:  َّ جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب مب خب حب جب

                                                 

 (. َُ/ٖ)، (َُٔٔأخرجو البخارم في صحيحو، باب مف ال يؤمف جاره بكائقو ) (ُ)
 (.ُُ/ٖ)، (َُٗٔأخرجو البخارم في صحيحو، باب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر ) (ِ)
 (.ٖٕ/َُر الرازم )ينظر: تفسي (ّ)
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ابف السبيؿ: المسافر الذم يجتاز مف بمد إلى بمد، كالسبيؿ: الطريؽ، كقيؿ 
 لمزكمو إياه،  ؛ابف السبيؿ :لمضارب فيو
 اكجعؿ لو سيمن  ،كرحـ غربتو ،فأكـر اإلسالـ ضيافتو، (ُ)ىك الضيؼ :كقيؿ

 لبناء بيكت لمضيافة كمكائد لمطعاـ. 
 :المطمب السادس: الجيل القادم

سبحانو: -أشار القرآف الكريـ إلى العالقة بيف أجياؿ األمة المسممة بقكلو 
 ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

[، كىي صكرة إنسانية َُ]الحشر:  َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين
يحنك فييا الحاضركف عمى الخالفيف، كتيفك قمكب الخالفيف إلى  ،مثمى لمتكافؿ

الماضيف بالكد، كتتحرؾ ألسنتيـ باالستغفار، فيتحقؽ بذلؾ التكافؿ الشامؿ ألمر 
عف  اجيدن  احتى يحمؿ جيؿ المستقبؿ انطباعن  ؛اآلخرة كاألكلى لكافة أجياؿ األمة
في قمبو أرؽ المشاعر، كيستغفر لو، كيحمؿ لو  ،جيؿ الحاضر، كيحفظ لو مكانتو

كبآثار تصرفاتو عمى  ،كىكذا ينبغي أف يحس جيؿ الحاضر بيذه العالقة المتبادلة
كال يبدد طاقات الحياة التي يمتمكيا كحده،  ،مف سيأتي بعده، فال ينتيب المكارد

مف األخطار التي  اكىذا يسيـ في حؿ كثير مف األزمات المعاصرة، كيحاصر كثيرن 
كالتي نشأت مف جراء لياث ىذا الجيؿ كراء مصالحو دكف  ،بشريةتكاجو مستقبؿ ال

اعتبار لممستقبؿ البشرل العاـ، كىي أخطار كمشكالت كثيرة لعؿ مف أخطرىا 
مشكمة البيئة كالمكارد الطبيعية، كنجد مراعاة ىذا التكافؿ بيف األجياؿ في سياسة 

 ،ي العراؽاألرض الزراعية الخصبة ف ،في أرض السكاد عمر بف الخطاب 
فرفض  ،حينما فتحيا المسممكف كأراد الجنكد أف يقتسمكىا بينيـ شأف بقية الغنائـ

                                                 

 (.َّٓ/ُُ، ينظر: تفسير الطبرم )لؾ عف ابف عباس، كمجاىد، كقتادةركم ذ (ُ)
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، فقرر أف يضرب "إني أريد أمًرا يسع الناس أوليم وآخرىم": ىذا الرأم قائالن 
كيؤدكف ضريبة لبيت  ،الخراج عمى ىذه األرض، كيتركيا في يد عماؿ يعممكف فييا

فيك تكافؿ ال يقؼ عند تحقيؽ مصالح الجيؿ ، ة(نة العامة لمدكلاالماؿ )الخز 
بؿ يتعدل ذلؾ إلى نظرة شاممة تضع في االعتبار مصالح أجياؿ  ،الحاضر
 .(ُ)المستقبؿ

                                                 

 دار الشركؽ. -لسيد قطب  ،ينظر: دراسات إسالمية (ُ)
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 المبحث الثالث
 وعالجيا ضعف التكافل والتواصل االجتماعي مظاىر

ىناؾ عكامؿ أدت إلى ضعؼ التكافؿ كالتكاصؿ بيف أفراد المجتمع أشار إلييا 
 :الكريـ، كبيف عالجيا، مف أىمياف القرآ

 :عن الناس والتكبر عمييم وعالجوالمطمب األول: اإلعراض 
عراض عنيـ، عالقات االجتماعية مع اآلخريف اإلأكثر ما يفسد كيضعؼ ال

 ،ألف المتكبر يرد الحؽ كال يقبمو، كال يذعف إليو، كال يعترؼ بخطئو ؛كالتكبر عمييـ
كال يرل ليـ  ،فيك معجب بنفسو، كالمتكبٍّر يحتقر الناس ،كال سكء عممو ،كال تقصيره

قدرنا، كيستنكؼ أف يسأليـ عمَّا يجيمو، كال يقبؿ تعميـ مف يعممو، كال يقبؿ نصيحة 
ناصح؛ ألنو ال يراه شيئنا، كيرل أفَّ عمى الناس أف يميجكا بالثناء عميو، يأنؼ مف 

ى، إلى غير ذلؾ مف آثار مجالستيـ كمحادثتيـ، يرل أنو ىك الناجي كىـ اليمك
 .كاصر المجتمعالكبر كأفعاؿ المتكبريف التي تقطع أ

 ؛كالتكافؿ معيـ كاضحة ضعؼ التكاصؿك فالعالقة بيف التكبر عمى الناس 
ألف المتكبر يرل في نفسو القكة كالقدرة، كيتضخـ عنده ىذا الشعكر، حتى تجٌسـ 

، نفر الناس مف حكلو، كقد عالج القرآ ف الكريـ ذلؾ بتكجيو المسمـ في سمكؾ مذمـك
في  إلى ذـ كنبذ الكبر، كتقكية العالقات مع أفراد المجتمع، كيتجمَّى ىذا التكجيو

 عدة مكاضع مف القرآف الكريـ:
 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  -ُ
 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت
[، ُْٔ]األعراؼ: َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك
 فال يىيتدم إلى الحؽٍّ أبدنا. ،عمى قمب المتكبر كبصيرتو العمى بياف ففييا
 من زن رن مم ام يل  ىلمل يك ىك ُّٱ تعالى:-قاؿ اهلل  -ِ

 حب جب هئ  مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن
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[، بياف لبيٍغض اهلل ًلمىف أدَّل بو الًكٍبري إلى االختياؿ ِّ – ِِ]النحؿ:    َّ\خب
 كالفىٍخر.

 من خن حن جن مم خم حمجم  هل مل خل حل جل مك لك خك ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل  -ّ
]لقماف:   َّ  هت مت هب مب هئ مئ هيمي خي حي  جي ٰه مه جه هن
[، دىلت اآلية عمى أنَّو ال يىستكبر عف الحؽٍّ إال مىف لىـ يؤًمف باآلخرة، ُٗ – ُٖ

كرىًضي  ،ال ييحبو، كمعمـك أفَّ اهلل ال ييكـر إالَّ مىف أحبَّو -تعالى–كيىكفيو ًخٍزينا أفَّ اهلل 
 عنو.
 مقحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض ُّٱتعالى: -قاؿ  -ْ

ٍكـه عمى المتعاليف عمى الناس ًبًحٍرمانيـ ّٖ]القصص:  َّ خك  حك جك [، فييا حي
 مف جنة اهلل كرحمتو في اآلخرة.

 نب مب زب ربيئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعالى: -قاؿ  -ٓ
[، ّٓ]غافر:  َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت متزت رت يب ىب

 ،المتكبٍّريف ميٍغمقة عف الحؽٍّ كعف النكر؛ جزاءن مف اهللفييا دىاللة عمى أف قمكبى 
 كعقابنا ليـ.

 حي جي يه ىه  مهجه ين ىن من خن ُّٱتعالى: -قاؿ  -ٔ
كـ عمى المستكبريف َٔ]غافر:  َّ ٰذ يي  ىي مي خي [، ففييا اٍلحي

: عف الخضكع لمحؽٍّ بجينـ، ييعىذَّبكف فييا صاغريف ذليميف؛ ألفَّ معنى داخريف
 صاغركف.

 هي مي خي  حي جي ٰه مه جه هن منخن حن جن مم خم ُّٱتعالى: -قاؿ  -ٕ
[، فييا تىيىكُّـ بالمتكبريف، ّٖ – ّٕ]اإلسراء:  َّ هث مث هت مت هب مب هئ مئ

شعاره ليـ بضآلًتي ٍيمىا استطالكاكا  ٍيمىا  ـ كتفاىىًتيـ، فمى فإفَّ فكقىيـ ما ال يطكلكنو، كمى



 (99العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-363- 

ا بالًكٍبر ،اختياالن  ؛دىقُّكا األرض أك يؤثٍّركا فييا نتيجة ًكٍبرىـ،  ،فمٍف يىخرقكىا ؛كانتفاخن
ٍفنة ترابو تيثيرىا ريحه كفيمة بأف تىٍغشى عيكنىيـ، كتىجعميـ سخريةن لمناس.   بؿ حى

 :عالج االعراض والكبر يكون
كمعرفة المتكبٍّر لربو، كلنفسو، كاكتساب  ،بالعمـ اليقيني ،أ/ باستئصالو من القمب

ال شريؾ لو، كأف يعرؼ المتكبٍّر  ،حقيقة التكاضع، فيعرؼ أفَّ الكبرياء ىك هلل كحده
 ،قدر نفسو، فقد نشأ مف نطفة قذرة، ثـ يصير جيفة قذرة، كأفَّ كؿ ما يممكو مف عمـ

ذلؾ، كعمى تعالى، كلك شاء لسمبو -كسمطاف ىبة محضة مف اهلل  ،كجاه ،كماؿ
أسباب إعجابو بنفسو كتكبره عمى الناس، بكمصارحتيا  ،المتكبر التعرم أماـ نفسو

 :، فإذا كاف سببواسببن  اثـ لينقض تمؾ األسباب سببن 
 حف جفمغ جغ مع ُّٱفيك قميؿ جدًّا بالنسبة إلى ما يجيمو  العمـ الذم عنده -ُ
[، كىناؾ مف ىك أعمـ منو ٖٓ]اإلسراء: َّ حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف

ـى العجب كالكبرياء؟ كأفَّ العمـ ٕٔ]يكسؼ:  َّ جح مج حج مث هت ُّٱ [، فًم
مثؿ  ،كيحجزىا عف الرذائؿ ،كالتكاضع ،الحقيقي ىك الذم يكسب النفس الفضائؿ

 الكبر.
فيي حؽ اهلل عمى العبد، كال يحؽ لمعبد أف يميٌف بيا  ؛كالكرع ،كالتقكل ،العبادة -ِ

عمى اهلل، كال أف يتكبَّر عمى الخمؽ لقيامو بما ىك حؽٌّ عميو، كاهلل ىك الذم مكَّنو 
  َّ حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ ُّٱكىداه إلييا  ،منيا

[، كأم تقكل ىذه التي ال تقي صاحبيا مف منازعة اهلل حقو الخالص ّْ]األعراؼ:
في الكبرياء، كال تعصـ صاحبيا مف التمرغ في رذيمة أخرجت إبميس مف ممككت 
السماكات كاألرض، كجعمتو طريدنا معمكننا إلى يـك الديف، يـك امتنع مف السجكد 

عجابنا بنفسوآلدـ   [.ُِ]األعراؼ:  َّ حن جن يم ُّٱحيث قاؿ:  ،تكبرنا منو عميو، كا 
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 ال؟ ككىك ال يعمـ ىؿ قبمت عبادتو أ ،ككيؼ يتكبر بعبادتو عمى الخمؽ 
 مخ جخمح جح مج ُّٱتعالى: -كخاتمتو مجيكلة، كقد نيييى عف تزكية نفسو، قاؿ اهلل 

 [.ِّ]النجـ: َّ خس حس  جس
باألحساب  كالتعزز ،كقكة األنصار كاألتباع ،كالجاه ،كالسمطاف ،الماؿ -ّ

يحاءات مف الشيطاف الرجيـ ،فكميا مف األباطيؿ ؛كاألنساب كرائح،  ،فالماؿ غاد ،كا 
فاألياـ دكؿ، كالجاه مثمو، كقكة األنصار كاألتباع ال تغني مف  ،كالسمطاف ال يبقى

 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱاهلل شيئنا: 

بعظاـ بالية إف بقيت  اكتعزز  ا[، كالتعزز باألحساب كاألنساب يعني تشبثِٓ]التكبة:
 .(ُ)العظاـ!! كما يغني

 :لتواضع عند مخاطبة ومخالطة الناسب/ اكتساب حقيقة ا
مف أىؿ  افيقبؿ عمييـ بكجو طمؽ، كال يصعر الخد ليـ، كقد كصؼ اهلل صنفن 

كاإلعراض  ،[، فثناء العطؼٗ]الحج:  َّ رتيب ىب نب مب زب رب ُّٱالنار بقكلو: 
-كؿ ذلؾ يضعؼ عالقتو بغيره، كأنظر إلى رسالة سميماف  بالكجو أثناء الحديث

 جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱعميو السالـ إلى ممكة مف الممكؾ: 
[، جرد مقالتو مف كؿ المقدمات ُّ- َّ]النمؿ:   َّ  مث هت مت خت حت
-يشعر بعبكديتو هلل  ،لخ(، كسطرىا بكؿ تكاضعإََ الممؾ، الدكتكر، الميندس،)

 حت جت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ :كسيكلةسبحانو، فقاؿ بكؿ يسر 
في  صدر مف رسكؿ اهلل  [، كنحك ذلؾُّ- َّ]النمؿ:   َّ  مث هت مت خت

اهلل ورسولو إلى بسم اهلل الرحمن الرحيم من محمد بن عبد " :رسالتو إلى ىرقؿ
 ٰذ يي ُّٱإذ فييا:  ؛، كفي أثناء الرسالة ما يشعر بالعبكدية"ىرقل عظيم الروم
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

                                                 

 (، لعبد الكريـ زيداف.َّٔ/ُينظر: أصكؿ الدعكة ) (ُ)
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]آؿ   َّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ[، ككذلؾ قكؿ عمـك الرسؿ ألقكاميـ: ْٔعمراف:
 مي خي  حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن حن جن  يم ىم مم
[، فيكذا عميؾ أف تشعر مف ُُ]إبراىيـ: َّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي

أمامؾ بالتكاضع لو أثناء الحديث، كبخفض الجناح لو أثناء الحديث، كقد قاؿ النبي 
" : َِإالَّ ِعزِّا، َوَما َتَواَضَع َأَحدٌ  ا َزاَد اهلُل َعْبًدا ِبَعْفوٍ َما َنَقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوم 

 .(ِ)سبحانو كتعالى-أعزه اهلل  -سبحانو–، فمف تكاضع هلل (ُ)"ِلمَِّو ِإالَّ َرَفَعُو اهلل
كلدكا مف  ،كأنيـ مثمو ،عالج الكبر أف يرل االنساف نفسو كالناس فالخالصة:
فالتكاضع بكافة صكره مؤشر  ،كأف التقكل ىي المعيار الحؽ ،أـ كأب كما كلد

 لتقكية أكاصر التكاصؿ كالتكافؿ بيف أفراد المجتمع. 
 :الثاني: سوء الظن باْلخرينلمطمب ا

كسكء الظف  ،كالتكاتؼ ،كالتكافؿ ،التفاعؿ االجتماعي مطمب أساسي لمتكاصؿ
 :لألسباب التالية ؛ييفسد ذلؾ

كالشحناء بيف الناس، كيقطع حباؿ  ،كالبغضاء ،كالحقد ،يتسبب في العداكة -ُ
فيك امتالء قمبو األخكة، كيمزؽ كشائج المحبة بينيـ، قاؿ ابف القيـ: "أما سكء الظف 

 ،فيـ معو أبدنا في اليمز ،بالظنكف السيئة بالناس، حتى يطفح عمى لسانو كجكارحو
 ،كيمعنكنو ،كيمعنيـ ،كيبغضكنو ،كالبغض، يبغضيـ ،كالعيب ،كالطعف ،كالممز

                                                 

 (. ََُِ/ْ)، (ِٖٖٓ) أخرجو مسمـ في صحيحو، باب استحباب العفك كالتكاضع (ُ)
"كال تصػح لػؾ درجػة التكاضػع حتػى  (:ُِّ/ِفػي مػدارج السػالكيف ) -رحمػو اهلل-قاؿ ابف القػيـ  (ِ)

ذا لػـ تػرد ع ،تقبؿ الحؽ ممف تحب ميػو حقػو، كممف تغبض، فتقبمو مػف عػدكؾ كمػا تقبمػو مػف كليػؾ، كا 
ذا كػاففكيؼ تمنعو حقا لو قبمؾ لػو عميػؾ حػؽ أديتػو  ؟ بؿ حقيقة التكاضع أنو إذا جاءؾ قبمتػو منػو، كا 

 إليو، فال تمنعؾ عداكتو مف قبكؿ حقو، كمف إيتائو إياه".
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 ،كالدغؿ ،كيمحقو أذاىـ خارج منيـ مع الغش ،كيحذركف منو ،كيحذرىـ
 .(ُ)كالبغض"

مما يؤٌدم إلى الفرقة بيف العكائؿ،  ؛عضببعضيـ الناس بيتسبب في عدـ ثقة  -ِ
فيتحكؿ المجتمع إلى مجتمع متفرؽ، يعيش فيو  ؛كتمٌزؽ المجاميع البشرية كاإلنسانية

أفراده حالة الغربة كالكحدة مف األفراد اآلخريف، كيتعاممكف مع بعضيـ بالريبة، فآفة 
 ،القات بيف أفراد المجتمععمى استمرارية الع اسكء الظف مف أكثر اآلفات ضررن 
ضعاؼ ركح المكاالة بيف المؤمنيف.  كا 

لذا أكد القرآف الكريـ في عٌدة آيات عمى اجتناب ىذا المرض األخالقي  
كنيى المؤمنيف عف سكء الظف في تعامميـ  ،الفٌتاؾ في األفراد كالمجتمعات

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -االجتماعي فيما بينيـ، قاؿ 
 ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حنجن يم
تعالى ذكره: يا أييا الذيف -[، يقكؿ ُِ]الحجرات:  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

صدقكا اهلل كرسكلو، ال تقربكا كثيرا مف الظف بالمؤمنيف، كذلؾ أف تظنكا بيـ سكءا، 
الحجرات: ] َّ خم حم جم يل ىل ُّٱجؿ ثناؤه: -فإف الظاف غير محؽ، كقاؿ 

إذ كاف قد أذف لممؤمنيف أف يظف بعضيـ ببعض الخير،  ؛[، كلـ يقؿ: الظف كموُِ
 َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱفقاؿ: 

: "كقاؿ الرسكؿ  ،(ِ)[ُِ]النكر:  ، َفِإنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِديِث، َواَل ، قىاؿى ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ
ِعَباَد -َتَحسَُّسوا، َواَل َتَجسَُّسوا، َواَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَداَبُروا، َواَل َتَباَغُضوا، َوُكوُنوا 

 .(ّ)"ِإْخَواًنا -اهللِ 

                                                 

 (.ُٕٗ/ُينظر: مدارج السالكيف ) (ُ)
 (.ِّّ/ُِينظر: تفسير الطبرم ) (ِ)
 (.ُٗ/ٖ)، ( َْٔٔ)  ،أخرجو البيخارم، في صحيحو، باب ما ينيى عف التحاسد كالتدابر (ّ)
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 حض جض  مص خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج  ُّٱتعالى: -كقاؿ 
 .[ُُٔ]األنعاـ:  َّ مع جع مظ حط مض خض

 ،كالحكـ عمى الشيء بدكف دليؿ ،كعدـ التحقيؽ في األمكر ،كالظف: التكىـ
كالمراد بالنيي عنو ىك تحقيؽ الظف كتصديقو  ،كىك تيمة تقع في القمب بال دليؿ

 . (ُ)فإف ذلؾ ال يممؾ ،بالقكؿ أك الفعؿ دكف ما ييجس في النفس
 المتحابيف، كقطيعة بيف المتكاصميف؟ككـ أكقع سكء الظف مف فراؽ بيف 

 :كعالج سكء الظف يككف بالتالي
 كأنو مف صفات المنافقيف.  ،إدراؾ خطر سكء الظف كمعصية -ُ

 ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱتعالى: -قاؿ اهلل 

فقد دفعيـ سكء الظف  ،[ُِ]الفتح:   َّ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
أك  ،كمف يتيـ بالفاحشة ،إلى القكؿ: اعدؿ يا محمد، كالظف في اآلية ىك التيمة

 .(ِ)، كلـ يظير عميو ما يقتضي ذلؾشرب الخمر مثالن 
  من زن رن مم ام  يل  ُّٱتعالى: -كيقكؿ 
 خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي نيمي زي ري ٰىين ىن نن
إن ظن بي  ،ظن عبدي بي"أنا عند حسن [، كفي الحديث القدسي: ٔ]الفتح:  َّ مب

ن ظن بي شرِّا فمو"  .(ّ)خيًرا فمو، وا 
 جم يل ىل مل خل ُّٱتعالى: -نو مف خصاؿ الكافريف: يقكؿ إدراؾ أ -ِ
يترفع  [، كالمؤمفِٕ]ص:   َّ ىه مه جه ين ىن من  خنحن جن يم ىم ممخم حم

 عف االتصاؼ بصفات الكفار.

                                                 

 (.ّٕٓ/ٖ)  ينظر: شرح النككم عمى مسمـ (ُ)
 (.ِٓٔ/ُٔينظر: تفسير القرطبي ) (ِ)
 (. ٕ/ّينظر: الجمع بيف الصحيحيف ) (ّ)
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كىك العالج الرباني الذم ذكره  ،بالتخمؽ بحسف الظفالظف التخٌمص مف سكء  -ّ
 نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱتعالى: -القرآف الكريـ في حادثة اإلفؾ، قاؿ اهلل 

[، ركم عف أبي أيكب األنصارم ُِ]النكر:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ،كذلؾ الكذب ،فقاؿ: نعـ يؿ؟أسمعت ما ق ،كامرأتو حينما قالت لو: "يا أبا أيكب

كاهلل، قاؿ: فعائشة أفضؿ منؾ، قالت أـ  ،قالت: ال أكنت يا أـ أيكب تفعميف ذلؾ؟
 .(ُ)أيكب: نعـ"

كاكتساب حسف الظف يككف بتركيض النفس عميو، فكؿ مف يسيء الظف 
 نن ُّٱيقكؿ:  -تعالى–كأتيـ غرم؟ كاهلل  ،لماذا أزكي نفسي :بغيره يسأؿ نفسو

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين ىن
 .[ِّ]النجـ:  َّ مس خس حس  جس مخ جخمح جح مج حجمث هت مت خت حت جت

 حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱكيذـ الييكد الذيف زٌككا أنفسيـ، فقاؿ: 
 .[ْٗ]النساء: َّ مض خض حض جض  مص خص

                                                 

 .(ُِٖ/ُٗينظر: تفسير الطبرم ) (ُ)
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 الخاتمة
 أبرز نتائج البحث:

 التكافؿ االجتماعي مف القيـ اإلنسانية التي نصَّ عمييا القرآف الكريـ.  -1
التكجييات القرآنية ليا أثرىا البالغ في غرس معنى التكافؿ بيف األفراد  -2

 كالمجتمعات، كتطبيقيا يؤدم إلى تقكية الصالت بينيـ. 
كثمارىا  جذكرىا في القمب تككف فركعيا التكافؿ أشبو بشجرة مثمرة، إذا غرست -3

 في المجتمع.
كمع  ،مع أنفسيـ يـكتكاصم حث القرآف الكريـ عمى تحقيؽ تكافؿ المسمميف -4

مخالفييـ في الديف، فمف صكر التكافؿ في اإلسالـ مراعاة اإلنصاؼ مع 
 عمى حد سكاء. ،كالكافر ،كالمسمـ ،كالخصـ ،الصديؽ

 كلية المجتمع في تحقيؽ التكافؿ في ظؿ التكجييات القرآنية عمى ضربيف:ئمس -5
كالنذكر، كالكفارات، األكؿ: ييطالب بو األفراد عمى سبيؿ الكجكب كاإللزاـ، كالزكاة، 

 كصدقة الفطر.
الثاني: ييطالب بو األفراد عمى سبيؿ التطٌكع كاالستحباب، كالكقؼ الخيرم، 
كالكصية، كاليدية أك اليبة، كالتي مف شأنيا تقٌكية ركابط المحٌبة كالكدٍّ كاأللفة بيف 

 فئات المجتمع، كما ىك معمـك بالنص، كبالتجربة.
لذا كاف ليا مزيد مف  ؛ع عالقة األبناء بالكالديفالمجتممف أىـ العالقات في  -6

التكجيو الخاص في القرآف الكريـ، لكي ينشأ األبناء في ظؿ أبكيف رحيميف 
طعامن  ،يكلكف األكالد اىتماما بالغا، قبؿ الكالدة، كبعدىا ، كتربيةن، اكسكةن، كا 

حساف، كىذا باإل -تعالى–، كمف ثـ يأمر اهلل اكتنشئةن مستقيمةن، كرعايةن، كتكجيين 
 كيقكم التكافؿ كالتكاصؿ بينيما. ،مما ينمي

زداد تب تحتاج إلى رعاية اآلخريف، كقد كالكبر في الغال مرحمة الشيخكخة -7
التضجر كالتبـر أحياننا، كىنا يأتي القرآف  أعباؤىا عمييـ، كلربما استدعى ذلؾ
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ليؤكد كيقكم صمة االحتراـ المتكاصؿ كالرحمة كالذؿ أماـ  ؛الكريـ لإنذار كالنيي
 الكالديف المسنيف خاصة، كالمسنيف عامة.

مف أعظـ مظاىر التعاكف كالتراحـ التناصر:  لتكافؿ بيف أبناء المجتمع المسمـا -8
 مك ُّٱتعالى: -يبدأ ىذا التكافؿ بيف األقارب بعضيـ كبعض، كما قاؿ اهلل 

 .[ٕٓ]األنفاؿ: َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل
ناء الحي الكاحد في البمد الكاحد بمقتضى كأب ،تتسع دائرة التكافؿ لتشمؿ الجيراف -9

 مم ام يل ىل ُّٱسبحانو: -الذم أكده اإلسالـ، فقاؿ  حؽ الجكار
 ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن ننمن زن رن
 هبمب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي
 .[ّٔ]النساء:  َّ جح مج حج مث  هت مت خت حت جت

شمكلية التكافؿ اإلسالمي لإقميـ كمو عف طريؽ الزكاة، التي تؤخذ مف  -11
 ني مي  زي ري ٰى ُّٱتعالى: -كترد عمى فقرائيـ، قاؿ  ،أغنيائيـ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي
 .[َٔ]التكبة:  َّ جح مج حج مث هتمت خت حت  جتهب

إف مف دعائـ الديف األساسية تقكية التكافؿ بجعؿ المجتمع كاألسرة  -11
الكاحدة، يحمؿ فيو العني الفقير، فال يحظى برضا اهلل مف لـ يقـ بو، كال ينجك 

 هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱتعالى: -مف عذابو مف فرط فيو، قاؿ اهلل 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج  مث
]البمد:  َّ لك خك حك جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ
ُُ - ُٖ.] 



 (99العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-336- 

 المراجعفيرس المصادر و 
 ، لعبد الكريـ زيداف أصكؿ الدعكة، جامعة المدينة العالمية.أصول الدعوة -ُ
، لمحمد األميف بف محمد المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -ِ

 –التكزيع بيركت ىػ(، دار الفكر لمطباعة كالنشر ك ُّّٗ :الشنقيطي )المتكفى
 مػ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف، 

، لمحمد األميف عبداهلل تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم القرآن -ّ
، ُط اليررم الشافعي، تحقيؽ: ىاشـ محمد ميدم، دار طكؽ النجاة،

 ـ.ََُِ -ىػ ُُِْ
ىػ(، ُُْٖالخكاطر، لمحمد متكلي الشعراكم )المتكفى:  – تفسير الشعراوي -ْ

.  مطابع أخبار اليـك
= ابف كثير، ألبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير  تفسير القرآن العظيم -ٓ

ىػ(، تحقيؽ: محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب ْٕٕالقرشي )المتكفى: 
 ىػ. ُُْٗ ،ُط -بيركت -العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 

لمحمد سيد طنطاكم، دار نيضة مصر  التفسير الوسيط لمقرآن الكريم، -ٔ
 .ُالقاىرة، ط -نشر كالتكزيععة كاللمطبا

، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان -ٕ
ىػ( تحقيؽ: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، ُّٕٔاهلل السعدم )المتكفى: 

 ـ. َََِ-ىػ َُِْ، ُمؤسسة الرسالة، ط
، محمد بف جرير بف يزيد بف جامع البيان في تأويل القرآن = تفسير الطبري -ٖ

ىػ(، أحمد محمد َُّكثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم )المتكفى: 
 ـ. َََِ -ىػ  َُِْ، ُشاكر، مؤسسة الرسالة، ط

، ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد شمس الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي -ٗ
براىيـ أطفيش، ق(ػ، تحقيؽ: أحمد البردكني ك ُٕٔالديف القرطبي )المتكفى: ا 

 ـ. ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ِالقاىرة، ط –دار الكتب المصرية 
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صمى اهلل عميو -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -َُ
اهلل  عبد يإسماعيؿ أب، لمحمد بف وسمم وسننو وأيامو = صحيح البخاري

، ُط ،محمد زىير بف ناصر الناصر، دار طكؽ النجاة :البخارم، تحقيؽ
 ىػ.ُِِْ

، لمحمد بف فتكح بف عبد اهلل بف فتكح الجمع بين الصحيحين البخاري ومسمم -ُُ
ًميدما عبد اهلل بف أبي نصر )المتكفى:  يأب ،بف حميد األزدم الميكرقي الحى

لبناف/ بيركت،  -د. عمي حسيف البكاب، دار ابف حـز  :ىػ، تحقيؽْٖٖ
 ـ.ََِِ -ىػ ُِّْ، ِط

سالمية بالمدينة د عبد الرحيـ السايح، الجامعة اإل، ألحمالحضارة اإلسالمية -ُِ
 ىػ.ُّٕٗذك الحجة  -المنكرة العدد الثالث

 ـ.ُٓٗٗدار الشركؽ،  -لسيد قطب  ،دراسات إسالمية -ُّ
ىػ(، ُّْٗ، لمحمد بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )المتكفى: زىرة التفاسير -ُْ

 دار النشر: دار الفكر العربي.
، لمحمد ناصر من فقييا وفوائدىاسمسمة األحاديث الصحيحة وشيء  -ُٓ

عارؼ ىػ(، مكتبة المَُِْالديف، بف الحاج األشقكدرم األلباني )المتكفى: 
 .ُلمنشر كالتكزيع، الرياض، ط

ىػ(، ِٕٓ، ألبي داكد سميماف بف األشعث األزدم )المتكفى: سنن أبي داود -ُٔ
 .بيركت –المكتبة العصرية، صيدا ، محمد محيي الديف عبد الحميد :تحقيؽ

، لمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، سنن الترمذي -ُٕ
، ُتحقيؽ كتعميؽ: أحمد محمد شاكر )جػ   ىػ(.ِٕٗأبك عيسى )المتكفى: 

براىيـ عطكة عكض المدرس في ّ(، كمحمد فؤاد عبد الباقي )جػ ِ (، كا 
 (، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابيٓ، ْاألزىر الشريؼ )جػ 

 ـ. ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ ،ِمصر، ط –الحمبي 
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، لمحمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباعة كالنشر صفوة التفاسير -ُٖ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُُْٕ، ُالقاىرة، ط –كالتكزيع 

الفضؿ  ي، ألحمد بف عمي بف حجر أبالبخاريفتح الباري شرح صحيح  -ُٗ
محمد فؤاد عبد  :، ترقيـُّٕٗبيركت،  -العسقالني الشافعي، دار المعرفة 

 عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز.:الباقي، إخراج: محب الديف الخطيب، تعميؽ
حياء إىػػ(، دار ُُٕبف منظكر األنصارم )المتكفي:، لمحمد لسان العرب -َِ

 ـ.ُٖٗٗىػػػ/َُْٖ، ُط –التراث العربي 
صمى اهلل -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  -ُِ

ف القشيرم يالحس ي، لمسمـ بف الحجاج أب= صحيح مسمموسمم عميو 
محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  :ىػ(، تحقيؽُِٔالنيسابكرم )المتكفى: 
 التراث العربي، بيركت.

 مجمة مجمع الفقو اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي. -22
ياك نستعين -ِّ  ،ف أبي بكر، لمحمد بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم،  ،ىػ(ُٕٓبف قيـ الجكزية )المتكفى: ا
 ـ.ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ ،ّبيركت، ط –دار الكتاب العربي 

، ألبي عبد اهلل محمد بف عمر الرازم مفاتيح الغيب = التفسير الكبير -ِْ
التراث ىػ، دار إحياء َٔٔالممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 ىػ. َُِْ -، ِبيركت، ط –العربي 
، ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج -ِٓ

، ِبيركت، ط –التراث العربي ىػ(، دار إحياء ٕٔٔشرؼ النككم )المتكفى: 
ُِّٗ. 

 موقع وزارة األوقاف السعودية. -22
  .زارة العمل والتنمية االجتماعيةالموقع الرسمي لو  -22


