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ABSTRACT 
 

Social unity is the excellent moral of Islam that incites and instructs mutual 

love and kindness among people. Islam directs harmony, corporation and unity 

for protection, happiness and prosperous life for all citizens. Islam highly 

recommends supporting and accompanying people during adversities in all 

fields of life as per Allah's guidance to help one another in goodness, not in 

transgression. Prophet Muhammad (peace be upon him) said that a Muslim is 

like a building (block) for the other Muslims that strengthens one another. This 

article deals with social unity that does not limit itself to materialistic aspects; 

instead, it includes moral elements coping with Muslims,  spreading to all state 

citizens. In addition, it does not deal with only human relations, but it is 

extended to other creatures too. Research is made in the article to explain that 

the guidance of the Prophet (peace be upon him) was very vivid in promoting 

social unity in all spheres of life. A comprehensive discussion is presented to 

clarify that the teachings of the Holy Prophet (peace be upon him) are highly 

significant for establishing mutual cooperation and eradicating selfishness and 

greed from society. The main objective of the research is to introduce a Prophetic 

methodology of nurturing social unity to acquire happiness, protection and 

consistence in the community.    
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Prosperous life for all Citizens. 
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 مقدمة البحث 
 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد...

اهم بم مزعهةةا  ةة  بءةةاء الم يمةةب بءةةاء  زاةةا إن عمليةةب بءةةاء الم يمةةب ايعلةة  العداةةد مةةن العزامةةم والر ةةاي  والم زمةةا  اليةة   سةة
 ومحكماً، بحيث اكزن  ادراً على الي دم واليعزر واليحضر،  الم يمب ال زي هز المؤهم للي دم    مخيلف الميادان.

ومةةةن سةةةما  الم يمةةةب ال ةةةزي والميماسةةةال سةةةمب اليكا ةةةم اقجيمةةةاع ، وهةةةز مةةةا اعءةةة   يةةةام الم يةةةدران ماليةةةاً بي ةةةدام اةةةد العةةةزن 
عدة للضةةعءاء مةةن الء ةةراء واألايةةام والمرثةةى... ييةةث ازجةةد  ةة   ةةم م يمةةب مةةن الم يمعةةا  ا نسةةانيب أنةةا  اءي ةةدون والمسةةا

 ال درة على  لبيب ياجا هم الماداب وربما المعءزاب أاضاً.
صةلى اللةه عليةه و د  ان الهدي الءبزي واثحاً     ع ا  اليكا م اقجيماع  وإظهاره    أر ى صزره المشر ب   د ورد عن الءبة  

ّمهن ا مهر عله  م  هر »وسلم أنه  ةا:   من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفَّس الله عنهه كربهة مهن كهرب اهقي القيامهةي 
ّالله في عقن ال بد ما كان ال بد في عقن أخيه  ّاآلخرةي   .(1)الحداث...« ا مر الله عليه في الدنيا 

اليكا م واليضامن واليعاون    الم يمب، وه  ج ء من المءظزمب اق يصاداب  وبيعبيق هذه اليزجيها  الرايعب  يكر   يم
 واقجيماعيب    ا سالم، وبها  يح ق العدالب اقجيماعيب، وا ضى على الء ر وال هم والحرمان واليخلف
   الم يمب  ح ي اً واهدف هذا البحث إلى  بصير المسلمين وغيرهم بالمءهج الءبزي الرايب     ع ا  اليكا م اقجيماع  

 و د  ّسمت هذا البحث إلى م دمب وثالثب مبايث وخا مب و هار  وه   اآل    لألمن واقسي رار والسعادة.
 الم دمب  و يضمن أهميب المزثزع وأسباب اخيياره.-1
 المبحث األو:  مءهزم اليكا م اقجيماع  ومشروعييه وم اق ه.-2
     ح يق اليكا م اقجيماع . المبحث الثان   األسالي  الءبزاب-3
 دور المءهج الءبزي     ع ا  الزسايم العمليب ليح يق اليكا م اقجيماع .المبحث الثالث  -4
 الخا مب  و يضمن أهم الءيايج الي   زصلت إليها.-5

 المبحث األّل:
ّمجاالته ّعيته  ّمشر  مفهقي التكافل االجتماعي 

ّل: ت راف التكافل االجتماع  يالمطلب األ
 .(2)   اللغب  ) ءم الرجم  ثمءه و ءم الصغير  ربّاه وأنءق عليه، وأ ءم  الناً الما:  أععاه إليه ليكءله وارعاه( 

 ،(4))أي ثّمها ز راا إلى نءسه و ام بأمرها( (3) ا:  عالى  )و ءَّلها ز راَّا(
 .(6)()أي احضءها واربيها (5)و ا:  عالى  )اُلُ زن أْ المهم أاُّهم اكُءم مرام(

والحضانب   يض  ال يام بكم ما ال مها. ومما سبق نيبين أن معان  اليكا م ه   إعالب ا نسان آلخر وال يام بكم ما ال مه 
 واحياجه، وثمان معيشيه.

و   اقصعالح  عبارة )اليكا م اقجيماع ( من العبارا  الي  درجت على ألسءب المصلحين والمءكران، من خال: مءادا هم 
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 هم المسيمرة إلى  ح يق المساواة والعدالب    الم يمب.ودعز 
واليكا م هز  ءاعم على ما  د: عليه اللغب،  كا م ال زم، إذ  ءم بعضهم بعضاً،  هز  ءالب ميبادلب، ايداعى بها أ راد 

 الم يمب لليعاون واليكا ف من أجم  ح يق مصلحب، أو د ب مضرة.
لحياة الماداب والمعءزاب و )اليكا م اقجيماع     ا سالم    مءهزمه العام ق واليكا م    ا سالم شامم لكم مءاي  ا

ا يصر على سّد ياجب األ راد، أو الم يمب الماداب، ييث الغذاء والكساء والسكن، من  م ما هز ثروري ل يام الحياة    
 .(7)اءه ونءسه وماله ونسله وع له(صزر ها الماداب، بم ايءاو: يءظ م ّزما  الءرد األساسيب    الحياة، من يءظ د

لذا امكن ال ز:  بأن اليكا م اقجيماع  هز   عاون جميب أ راد الم يمب و ساندهم، و ضامءهم، و كا لهم، بدا ب األخزة 
من والح  للخير    الدنيا، والثزاب    اآلخرة، بما اسيعيعزنه و سمح به إمكانيا هم و درا هم، ليز ير و أمين جان  أو أ ثر 

اييياجا  إخزانهم، أو مزاطءيهم عامب، الذان أل أ هم الظروف إلى اسيح اق المساعدة.  ا:  عالى  )واعبدوا الله وق  شر زا 
به شيئا وبالزالدان إيسانا وبِذى ال ربى والييامى والمسا ين وال ار ذي ال ربى وال ار ال ء  والصاي  بال ء  وابن السبيم 

 .(8)ه ق اح  من  ان مخياقً  خزرا(وما ملكت أامانكم إن الل
ّعية التكافل االجتماعي  المطلب الثاني: مشر

 اليكا م اقجيماع  مشروع    ا سالم، و د ثبيت مشروعييه بكم من الكياب، والسءب، واآلثار، وا جماع، والمع ز:  
لمخيلءب مءها   زله  عالى   من الكياب  ورد  آاا   رآنيب  ثيرة ُ حثُّ على اليكا م اقجيماع     صزرة ا -1

، ووجه الدقلب من اآلاب الكرامب أن الله  عالى  د (9)"و عاونزا على البر والي زى وق  عاونزا على ا ثم والعدوان"
أمر باليعاون    جميب معان  البر والي زى، وهز دليم على مشروعيب اليكا م اقجيماع     ا سالم. و زله 

لزا وجزهكم  بم المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليزم اآلخر والماليكب  عالى  "ليس البر أن  ز 
والكياب والءبيين وآ ى الما: على يبه ذوي ال ربى والييامى والمسا ين وابن السبيم والسايلين و   

ى والييامى .   د يّثت اآلاب على  ح يق اليكا م المال  بين األغءياء والمحياجين من ذوي ال رب(10)الر اب"
وغيرهم،  ا: ال رطب   " ا: علماؤنا  هذه آاب عظيمب من أمها  األيكام، ألنها  ضّمءت ست عشرة  اعدة 
وذ ر مءها  وإنءاق الما:  يما اعنُّ من الزاج  والمءدوب، وإاصا: ال رابب، و رك  ععهم، و ء د اليييم، وعدم 

 .(11)إهماله، والمسا ين  ذلال، ومراعاة ابن السبيم"
من السءب  ما رواه الءعمان بن بشير رث  الله عءه  ا:  "مثم المؤمءين     زادهم، و رايمهم، و عاطءهم مثم و  -2

،  هذا الحداث نصٌّ     كا م (12)ال سد إذا اشيكى مءه عضٌز  داعى له ساير ال سد بالّسهر والحّمى"
ّمم المسؤوليب والسع     ياجا  الم يمب و رايم أ راده و عاطءهم و عاثدهم،  هم  ال سد الزايد     ح

اآلخران. و د ّبزب ا مام الءزوي ريمه الله لهذا الحداث ب زله  "باب  رايم المؤمءين و عاطءهم 
. وعن أب  سعيد الخدري،  ا:  بيءما نحن    سءر مب الءب  صلى الله عليه وسلم إذ جاء (13)و عاثدهم"

وشماق،   ا: رسز: الله صلى الله عليه وسلم  "من  ان رجم على رايلب له،  ا:    عم اصرف بصره اميءا 
معه  ضم ظهر،  ليعد به على من ق ظهر له، ومن  ان له  ضم من زاد،  ليعد به على من ق زاد له"،  ا:  

.  ا: الءزوي  " ء  هذا (14) ذ ر من أصءاف الما: ما ذ ر ييى رأاءا أنه ق يق أليد مّءا     ضٍم"
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الصد ب وال زد والمزاساة، وا يسان إلى الر  ب واألصحاب، واقعيءاء بمصالح الحداث الحثُّ على 
 .(15)األصحاب"

و د ثبت  ذلال من أ عا: الءب  صلى الله عليه وسلم يرصه الشداد على نشر روح اليكا م اقجيماع  بين 
اجران واألنصار، يرصاً المسلمين،  عءدما  دم إلى المداءب المءزرة آخى الءب  صلى الله عليه وسلم بين المه

، و ان األنصاري ايءاز: عن شعر ماله ألخيه المهاجر (16)مءه على  ح يق اليكا م اقجيماع     أر ى صزرة
برثا مءه وطزاعيب،   د أخرج البخاري عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده  ا:   ا: عبد الريمن بن عزف 

له صلى الله عليه وسلم بيء  وبين سعد بن الربيب،   ا: سعد رث  الله عءه  لما  دمءا المداءب آخى رسز: ال
بن الربيب  إن  أ ثر األنصار ماق،  أ سم لال نصف مال ، وانظر أي زوجي  هزات ن لت لال عءها،  إذا 

 .(17)يّلت،   ّوجيها..."
 المطلب الثالث: مجاالت التكافل االجتماعي في اإلسالي

 يصر على ال ان  المادي  حس  وإنما اميد    ا سالم ليشمم ال زان  األخرى اليكا م اقجيماع     ا سالم ق ا 
مءها الرعااب اقجيماعيب وم ا: الشؤون ا غاثيب والمساعدا  العاجلب وم ا: الرعااب الصحيب والعبيب وغيرها. وامكن إجما: 

 هذه الم اق     األمزر اآل يب.
اًّل: مجال الرعااة االجتماعية  أ

 : الصزر الي   ءاولها ا سالم    هذا الم ا: ما ال  امكن إجما
 ييث وّ ر لهم الزقاب الي   رعى شؤونهم والريمب والر ق بهم واألخذ بأاداهم ييى ابلغزا الرشد. ه رعااة األاتاي: 1
 ءاق عليه.ييث وّ ر له رعااب خاصب ور   له ي ز اً، وأوج   ءاليه ورعاايه، ويسن  ربييه وا ن ه رعااة اللقيط: 2
ييث وّ ر لهن الميعب والءء ب، والم صزد مءها، مزاساة المعل ب ومسح دمعها وجبر  سرها ود ب  ه رعااة المطلقات: 3

 .ا احاش عءها
 .ازّ ر الشرع اقهيمام بأمرهم ومعاونيهم وا يسان إليهم ه رعااة الجيران: 4
ّالخدي 5  يسان معامليهم ومعاونيهم مراعا هم ي هم  اماًل.ييث أوج  الشرع المر ق بهم وإ  ه رعااة ال مال 
يظ  المرثى    ا سالم برعااب اجيماعيب ب ان  الرعااب العبيب ييث دعا األ راد إلى العءااب بالمراض  ه رعااة المرض : 6

 .واقهيمام بأمره بم وجعم عيادة المراض سءب وي اً من ي زق المسلم على أخيه المسلم
  دلت  زاعد ا سالم ومبادؤه العامب على أن للس ين الرعااب    س ءه بحسن معامليه وعدم إاذايه أو نه رعااة الم جقني 7

  عذابه و ز ير الرعااب له بعد خروجه من الس ن
 .ادعز اليشراب ا سالم  إلى وثب ال زايح. يين  اصاب ا نسان  ه ّضع الجقائح: 8
 ه كفالة األاتاي: 1

السءب الءبزاب على رعاايه واقهيمام به،   د ورد ذ ره    ال رآن الكرام    مزاثب  ثيرة ومءها ما ل د يث ال رآن الكرام و  
 ال   
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  ورد األمر با يسان إلى اليييم  ما     زله  عالى  
     

   
  

  (18)اآلاب. 
أنا و ا م اليييم    ال ءب هكذا، و ا: » ما يّث الءب  صلى الله عليه وسلم على رعااب اليييم و ءاليه،   ا:  

 .(19)«بإصبعيه السبابب والزسعى، و رّج بيءهما
 ه رعااة األرامل: 2

الله عليه وسلم على مساعد ها، والسع   يما اءءعها، اهيمامًا  بيراً،   د يّث الءب  صلى  (20) ما اهيم ا سالم باألرملب 
 . (21)«الساع  على األرملب والمسكين  الم اهد    سبيم الله أو ال ايم الليم، الصايم الءهار»  ا: صلى الله عليه وسلم  

 
 ه رعااة الم نين:3

ءظ لهم  راميهم،  هم أيزج األ راد إلى يّث ا سالم     عاليمه السمحب على أن  يزا ر للشيزخ الرعااب الكاملب الي   ح 
هذه الرعااب، لما ايمي ون به    هذه المريلب من ثعف، ورعااب الشيزخ    ا سالم ق   يصر على اآلباء واألريام، بم 

ليس مءا من لم اريم صغيرنا واعرف »جاء  األياداث  حض على رعااب الشيزخ عمزمًا ل ز: الءب  صلى الله عليه وسلم  
 .(22)«بيرنايق  
 ه رعااة الم قمقين: 4

يث ا سالم على اييرام ا نسان ورعااب المرثى والمعز ين، ومساعد هم على ال يام بمزاجهب إعا يهم و ز ير الرعااب لهم،  
 والمعّز زن أصءاف.

 وهم األ راد الذان لداهم ع      ال هاز الحر   أو البدن  بصءب عامب. ة المعّز زن جسمانياً  1
 المعّز زن ع لياً  وهم مرثى الع ز: وثعا ها. ة 2

ة المعّز زن اجيماعياً  وهم الذان اع  ون عن اليءاعم السليم    بيئا هم، و د خءف ا سالم عن المرثى والمعّز ين     3
ب   حمم المسؤوليب،   د اكزن با عءاء المعلق عن المسؤوليب، وهز ما ن ده بالءسبب لألمراض الع ليب، ل ز: الء

رُ ب ال لم عن ثالثب  عن الءايم ييى اسيي ظ، وعن الصب  ييى اش ، وعن المعيزه ييى »صلى الله عليه وسلم  
 .(23)«اع م

ّالم اعدات ال اجلة ن اإلغاثية   ثانيًا: مجال الشّؤ
جين وا صد با غاثب هءا  ا غاثب الماداب العاجلب الي    دمها الدولب ومؤسسا  ا نسانيب للء راء والمحيا

والمشردان والالجئين، ومن ألمت بهم جايحب أو  ارثب طبيعيب أو بيئيب  ال ءاف أو ال قز:، أو الءيضانا  أو البرا ين .. 
و يمثم هذه ا عانا     الغذاء والكساء والمسكن والعالج والدواء وا ازاء ... بم  د  يعدى ذلال إلى الز زف مب هؤقء 

 .(24)لي اء بهم و ءميب  درا هم الذا يب    أما ن الل زء المسي رةالمءكزبين معءزااً ومحاولب اق
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 واسيءيد من ا غاثب عدة جها  ومن أهمها ما ال    
 ة الء راء والمحياجزن. 1
 ة ثحااا الحروب. 2
 ة الالجئزن والمشردون. 3
 ة أرباب ال زايح والكزارث العبيعيب.  4

  لف،  ا:  عالى   إن ا نسان    نظر ا سالم مخلزق مكرم مك 
   

   
   

   
     (25) . 
غرا ة وسبياًل من سبم ب ايهم    هذه الحياة، إذ من ومن مظاهر هذا اليكرام أن شرع بيءهم اليكا م واليعاون، وجعله  

طبيعب الحياة أن ايءاو  الءا   يها    المزاه  والملكا ، وال هزد والعا ا  والش اء والسعادة، واقبيالء والءين والسراء 
ب والملهزف، وال ادر والضراء..  مءهم ال زي والضعيف، والصحيح والس يم، والغء  والء ير، والمبيلى والمءيزن، وذو الحاج

والعاج ..  البد من   را  اليعاون بين هذه الءئا  وسد الكزة بين  لال العب ا .. وهذا اصع   ح ي ه، واع  مءاله إق 
 باليعاون واليكا م واليآزر واليرايم بين أ راد الم يمب، بم وبين أ راد األمب ا نسانيب  كم ا ز: سبحانه و عالى  

    (26) .
    وا ز: ع وجم  
    

 (27) 
ّالطبية  ثالثًا: مجال الرعااة الصحية 

اهيم ا سالم بصحب أ راد الم يمب وليس هذا الم ام م ام سرد الءصزص الي  ورد     الحث على يءظ الصحب 
 والم يمب، وامكن إجما: الصزر الي   دخم    هذا الءزع.للءرد 

 ة إ امب المسيشءيا  والعيادا  والمسيزصءا  الصحيب.  1
 ة ال يام بحمال  اليبرع بالدم. 2
 ة إ امب سكن صح  قسيضا ب المرثى الذي اراجعزن المسيشءيا  من خارج المداءب. 3
 ة ا يياح مرا   لليمراض والعالج العبيع . 4
 إ امب دورا   درابيب    م ا: ا سعا ا  األوليب. ة 5
 ة  ز ير سيارا  إسعاف لء م المرثى والمصابين. 6
 ة إ امب ال زا م والمخيما  العبيب. 7
 ة  أسيس الل ان الميدانيب الي   هيم بالمرثى. 8



 ملجتمعاالجتماعي وأثره على الفرد وا المنهج النبوي في تعزيز التكافل

45  

 ة  يح عيادا  لمكا حب اليدخين والمخدرا  و م سلزك ثار با نسان. 9
 للء راء والمسا ين. ة  يح صيدليا  11
باسيعراض سير ه ة صلى الله عليه وسلم ة ن د أنه باشر اليعبي  بءءسه، وذلال بيشخيص المرض ووصف العالج     ثير  

من الحاق ، ووثب ُأسس و زاعد الز ااب الصحيب، ور ى  ثيرًا من المرثى، واسيخدم الع  الءءس     عالجه، وليس أدّ: 
، ولم اثبت (28)( مصءءاً 28بلغت أ ثر من )« بالع  الءبزي»ءا   ثيرة ألءت    اقهيمام على ذلال  له من وجزد مصء

إق أن هءاك بعض  (29) يما  رأ  أنه صلى الله عليه وسلم أخذ أجرًا على ذلال، وإن أخذ بعض صحابيه على الر يب أجراً 
 .(30)الصحابيا  ومءهن ر يدة األسلميب  انت  داوي ال ريى و حيس  بءءسها

لعم الصحابيا  الالي  خرجن مب رسز: الله ة صلى الله عليه وسلم ة    غ وا ه اداوان ال ريى واس ين الماء  الربِّيب و  
خرجن ميعزعا     سبيم الله؛ إذ ثبت أن  (34)ونسيبب المازنيب (33)وأم سءان األسلميب (32)وأم ععيب األنصاراب (31)بءت معزذ

هن من الغءيمب أي  اععيهن شيئًا مءها، ولم ا سم من الغءيمب إق لكعيبب بءت سعد الرسز: صلى الله عليه وسلم  ان ارثخ ل
األسلميب ييث  ان لها    غ وة خيبر خيمب  داوي المرثى وال ريى،  أسهمها الرسز: صلى الله عليه وسلم بسهم 

 يب أسزة يسءب.، ولءا    رسز: الله صلى الله عليه وسلم وصحابيه الذان  عزعزا    الخدمب العب(35)رجم
 المبحث الثاني:

 األساليب النبقاة في تحقيق التكافل االجتماعي
اي لى اهيمام الءب  صلى الله عليه وسلم باليكا م اقجيماع     صزر ونماذج رايعب،   د  ان الءب  صلى اللةه عليةه وسةلم  

ذلةال عءةةه صةلى اللةةه عليةةه وسةلم خدا ةةب رثةة  إذا رأى محياجةاً أو ثةةعيءاً  ةدم لةةه معزنةةب أو مسةاعدة احيةةاج إليهةا،  مةةا ذ ةةر  
   اللةةةةةةه عءهةةةةةةا يةةةةةةين نةةةةةة : عليةةةةةةه  ةةةةةةز: اللةةةةةةه عةةةةةة  وجةةةةةةم  

     
     
    

    
    (36). 
 رجب بها رسز: الله صلى الله عليه وسلم  رجف بزادره ييى دخم على خدا ب   ا:  "زملزن  زملزن "،   ملزه ييى  

ذه  عءه الروع ة ثم  ا: لخدا ب  أي خدا ب ما ل  وأخبرها الخبر  ا:  ل د خشيت على نءس   الت له خدا ب رث  الله 
أبداً، والله إنال ليصم الريم، و صدق الحداث و حمم الكّم، و كس  المعدوم،  ال أبشر،  زالله ق اخ اال الله »عءها  

 .(37)«و  ري الضيف، و عين على نزاي  الحق
أراد  خدا ب رث  الله عءها أن  عمئءه صلى الله عليه وسلم بأن الله ع  وجم لن اخذله وهز ا زم بهذه األعما:  

  ارجز عءه ج اء وق شكزراً.ا نسانيب   اه خلق الله  عالى اييساباً وهز ق
 و د  سمت هذا المبحث إلى خمسب معال   
اًّل:  رعااب الءب  صلى الله عليه وسلم إغاثب الميضرران    أيزا: الضيق والشدة. أ
 رعااب الءب  صلى الله عليه وسلم باألايام واألرامم. ثانيًا:
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 اء والمسا ين.رعااب الءب  صلى الله عليه وسلم ا يسان إلى الء ر  ثالثًا:
 ريميه صلى الله عليه وسلم بضعءاء المسلمين. راب ًا:

ّالشدة: ّسلم إغاثة المتضرران في أحقال الضيق  ّل: رعااة النبي صل  الله عليه   المطلب األ
 اي لى اهيمام الءب  صلى الله عليه وسلم بالعمم ا غاث     صزر ونماذج رايعب، ومن هذه   

ن رسز: الله صلى الله عليه وسلم دخم عليه و د من األعراب محياب  الءمار، عاميهم ما رواه مسلم    صحيحه أ
من مضر، بم  لهم من مضر، عليهم عالمب الء ر والبؤ ،  يغير وجهه صلى الله عليه وسلم  دخم ثم خرج،  أمر بالًق  أذن، 

ه، من صاع  مره، ييى  ا:  ولز بشق  مره، وأ ام  صلى، ثم خع  الءا  ثم  ا:   صدق رجم بداءاره، بدرهمه، من صاع بر 
  ام رجم  أ ى بصره  اد   ءه  ع   عءها بم ع    عءها، ثم  يابب الءا  بصد ا هم ييى صار أمامه  زٌم من طعام و زم 

من سن    ا سالم سءب يسءب  له أجرها وأجر من عمم بها ق اء ص ذلال من »من ثياب،  يهلم وجهه  أنه مذهبب،   ا:  
 .(38)«رهم شيئاً، ومن سن    ا سالم سءب سيئب  عليه وزرها ووزر من عمم بها ق اء ص ذلال من أوزراهم شيئاً من بعدهأجز 

ّاألرامل ّسلم باألاتاي   المطلب الثاني: رعااة النبي صل  الله عليه 
م واألرامم، أما عءاايه صلى ومن أسال  الءب  صلى الله عليه وسلم     ح يق اليكا م اقجيماع  عءاايه الخاصب باألايا 

 الله عليه وسلم بءءسه،  ييمثم بأنه  د  ان اضمهم إليه وا علهم  أبءايه ومن اعز: من ياشييه.
هة عن 4رث  الله عءه ة الذي ما  سءب  ة وذلال  ما  عم بأوقد أب  سلمب عبدالله بن عبد األسد بن هال: المخ وم  ة1

لمب ة هءد بءت أب  أميب بن المغيرة المخ وميب ة  ييم األطءا:، و أامت المرأة، أوقد صغار، وعن زوجيه الكرامب أم س
   ام الءب  صلى الله عليه وسلم بكءاليهم جميعاً  ما اكءم أبءاءه.

 إنه صلى الله عليه وسلم لما علم بان ضاء عدة أم سلمب ة رث  الله عءها ة أرسم إليها اخعبها ليكءلها وأوقدها،  
أما  زلال  غيرى،  سأدعز الله  يذه  غير ال، وأما »... ا أراد  أن  عيذر إليه بغير ها و ثرة صبيانها  و ا: لها لم

  رثيت و  وجها الءب  صلى الله عليه وسلم وعا: أايامها.  ...« زلال  إن  امرأة ُمصبيب  سُيكءين صبيانال 
اخعبها،  لم   وجه،  بعث رسز: الله صلى الله عليه  عن أم سلمب رث  الله عءها، لما ان ضت عّدُ ها بعث إليها أبز بكر 

وسلم إليها عمر بن الخعاب اخعبها عليه،   الت  أخبر رسز: الله صلى الله عليه وسلم إن  امرأة غيرى، وإن  امرأة مصيبب، 
م لها  أما  زلال  وليس أيد من أولياي  شاهٌد،  أ ى رسز: الله صلى الله عليه وسلم  ذ ر ذلال له،   ا:  ارجب إليها،   

 الحداث.  (39) إن  امرأة غيرى،  سأدعز الله  يذه  غير ال، وأما  زلال إن  امرأة مصبيب،  سيءكين صبيانال....
ة و ما  عم أاضاً بأوقد جعءر بن أب  طال  ة رث  الله عءه ة لما اسيشهد أبزهم    غ وة مؤ ب  كان اععف عليهم وا ز:   2

 (40)«.اآلخرة أنا وليُّهم    الدنيا و  »

ّسلم باألرامل:  ب ه عنااته صل  الله عليه 
لم  كن األرملب أ م ي اً    العءااب الءبزاب من اليييم، و يف اكزن ذلال وهز صلى الله عليه وسلم  د  ان  ما وصءه عمه  

 أبز طال  ب زله  
 (41)وأبيض اسيس   الغمام بزجه      ربيب الييامى عصمب لألرامم 
ايه باألرامم  عءاايه بساير الضعءب المسلمين، بم أ ثر، لما اير   على العءااب بهن من عظيم األجر  ما لذلال  انت عءا 
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 ا: راوي الحداث  « الساع  على األرملب والمسكين  الم اهد    سبيم الله»د: على ذلال  زله صلى الله عليه وسلم  
 .(42)«و ال ايم ق اءُير و الصيام ق اءعر»وأيسبه  ا:  

  هذا جان  من عءاايه صلى الله عليه وسلم باألرامم على مر ال مان. 
وال ان  اآلخر ما باشره صلى الله عليه وسلم بءءسه من رعااب لألرامم الال   عدمن عايليهن، ييث  ان غال  أزواجه  

بيبب، وغيرهن ة رث  الله صلى الله عليه وسلم مءهن، ليكءيهن مؤنب الحياة و ع  البحث عن الرزق،  أم سلمب ويءصب وأم ي
 عءهن ة. 

 ومن هؤقء الءساء األرامم الال     وجهن الءب  صلى الله عليه وسلم ما ال    
ة   ّوجه صلى الله عليه وسلم من سزدة بءت زمعب رث  الله عءها الي   انت  د  أامت من السكران بن عمرو، و ان لها  1

 . ضم السبق إلى ا سالم واله رة إلى الحبشب
ة   وجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمب رث  الله عءها لما  أامت من أب  سلمب رث  الله عءه، الذي  ان  د  ز   شهيداً  2

 إثر أيد،  صابب يلت به    المعر ب، و ان    الساب ين إلى ا سالم.
ّالم اكين ّسلم اإلح ان إل  الفقراء   المطلب الثالث: رعااة النبي صل  الله عليه 

ومن أسالي  الءب  صلى الله عليه وسلم     ح يق اليكا م اقجيماع  ا يسان على الء راء والضعءاء والمسا ين ولم  
اكن الء راء والمسا ين إق نزعًا من أنزاع  ثيرة شملها إيسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم     م شؤونهم وأطزار 

 ييا هم.
 العءااب من ا يسان الءبزي لما اسيدعيه ياله    أوساط الم يمعا ؛   د بعث غير أن هذا الءزع  د  ان له م اد  

و ان هذا الءزع البشري اعد من أراذ: الم يمب وأ له  اهيماماً وعءااب، ويءاظاً للح زق ومراعاة للكرامب، لكزنه  ا داً لم زما  
 هم   راء غرباء صعاليال. الحياة األساسيب    نظرهم البداي ، وهز الما: أو الشرف ال بل ، إذ

و ان صلى الله عليه وسلم ا عد معهم وادنز مءهم،  ما د: على ذلال يداث أب  سعيد الخدري رث  الله عءه  ا:    
 ءت    عصابب من المهاجران جالسًا معهم، وإن بعضهم اسيير ببعض من الُعري، و ارئ لءا ا رأ عليءا،  كءا نسيمب إلى  

 ا:  « الحمد لله الذي جعم من أمي  من أمر  أن أصبِّر معهم نءس »ءب  صلى الله عليه وسلم   ياب الله  عالى   ا: ال
ثم جلس رسز: الله صلى الله عليه وسلم وسعءا ليعد: بيءءا نءسه، ثم  ا: بيده هكذا،  اسيدار  الحل ب وبرز  وجزههم، 

أبشروا معاشر »: رسز: الله صلى الله عليه وسلم   ا:   ما عرف رسز: الله صلى الله عليه وسلم أيدًا مءهم غيري،   ا
 .(43)«صعاليال المهاجران بالءزر اليام ازم ال يامب  دخلزن ال ءب  بم األغءياء بءصف ازم، وذلال خمسمايب عام

 يأمم  يف أن الءب  صلى الله عليه وسلم لم اكن م رد مميثم ومعبِّق، بم إنه  ان ارى ذلال نعمب  سيزج  الشكر  
، ييث  ان احمد الله  عالى على ذلال واشكره عليها، و   ذلال دقلب على  ما: رغبيه    إ رامهم والرأ ب بهم والثءاء

 وا يسان إليهم.
ل د  ان رسز: الله صلى الله عليه وسلم األب الحان ، والمعلم المرب ، والمعيم الكا   لهذه العايءب من المؤمءين، ييث   

، و ان صلى الله عليه وسلم اكءيهم بءءسه أو اأمر (44)اء المهاجران اسمزن بأهم "الصءب" ان اأوي إليه جم غءير من   ر 
 من اسيعيب ذلال من أصحابه رث  الله عءهم ومن الشزاهد الدالب على ذلال ما ال   
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وأهم الصءب أثياف ا سالم، ق اأوون إلى أهم وق ما: وق على أيد،  كان »ة عن أب  هرارة رث  الله عءه  1
لى الله عليه وسلم إذا أ يه صد ب بعث بها إليهم ولم ايءاو: مءها شيئاً، وإذا أ يه هداب أرسم إليهم وأصاب مءها وأشر هم ص
 . (45)« يها

 ءت من أهم الصءب و ءا إذا أمسيءا يضرنا رسز: الله صلى الله عليه وسلم »ة عن أب  هرارة ة رث  الله عءه ة  2
أ ثر،  يب ى من ب   عشرة أو أ م أو أ ثر،  يأ   الءب  صلى الله عليه وسلم بعشايه  يأمر  م رجم  يءصرف برجم أو 

 .(46)« ءيعشى معه،  إذا  رغءا  ا:  نامزا    المس د
ذا  ازم ألصحابه رثزان الله عليهم  »ة عن محمد بن أب  بكر رث  الله عءه أن الءب  صلى الله عليه وسلم  ا:  3 
ليذه  بثالث ومن  ان عءده طعام أربعب  ليذه  بخامس أو ساد  أو  ما  ا:، وأن أبا بكر من  ان عءده طعام اثءين  »

 .(47) ...«جاء بثالثب وانعلق الءب  صلى الله عليه وسلم بعشرة 
ّسلم بض فاء الم لمين:  المطلب الرابع: رحمته صل  الله عليه 

ماع  ريميه بضعءاء المسلمين،  لذلال أوقهم الءب  ومن أسالي  الءب  صلى الله عليه وسلم     ح يق اليكا م اقجي 
 صلى الله عليه وسلم بكامم ريميه وعظيم  حءءه ورأ يه ومن الشزاهد الدالب على ذلال ما ال  

أن امرأة سزداء  انت   مُّ المس د أو  ا:  شاباً،  ء دها رسز: الله صلى الله »ة مءها يداث أب  هرارة ة رث  الله عءه ة 1
أ ال  ءيم آذنيمزن .  كأنهم صغروا أمرها أو أمره،   ا: الءب  » سأ: عءها، أو عءه،   الزا  ما ،  ا:   عليه وسلم

إن ال بزَر مملزءة ظلمب على أهلها، وإن الله »صلى الله عليه وسلم  دلزن  على  بره،  دلزه  صلى عليها، ثم  ا:  
 .(48)« عالى اءزرها لهم بصال   عليهم

 ان رسز: الله صلى الله عليه وسلم اكثر الذ ر واُ م اللغز، واعيم الصالة، »ة و ا: عبد الله بن أب  أو ى رث  الله عءه   2
 .(49)«وا صر الخعبب، وق اأنف أن امش  مب األرملب والمسكين،  ي ضى له الحاجب

 المبحث الثالث:
ّر المنهج النبقي في ت زاز القسائل ال ملية لتحقيق ال  تكافل االجتماعيد

   هةذا المبحةث نيحةدث عةن دور المةءهج الءبةزي  ة   ع اة  الزسةايم العمليةب ليح يةق اليكا ةم اقجيمةاع   ة  الم ةا: 
المال   حس ، و د  ان المءهج الءبزي يراصاً على  ع ا  هذه الزسايم العمليب من خال: الكةم الكبيةر مةن األياداةث الشةراءب 

ا إلةةى أهلهةةا لمةةا لهةةا مةةن دور أساسةةٍ  ومهةةم  ةة   ح يةةق اليكا ةةم اقجيمةةاع  الةةذي اسةةعى إليةةه اليةة   حةةث علةةى أداءهةةا وإاصةةاله
 ا سالم، و   المعال  الياليب  ءصيم ال ز:    ذلال 

و ةةد وثةةب الءبةة  صةةلى اللةةه عليةةه وسةةلم  شةةراعا  ميءزعةةب ليح يةةق اليكا ةةم اقجيمةةاع  وا غةةاث  وامكةةن أن ن سةةم هةةذه  
 اليشراعا  إلى  سمين  

  سم اعال  به المسلم على سبيم الزجزب وا ل ام واشمم أهم األمزر الياليب   )أ(
 صد ب الءعر. ة5ة األثاي .  4ة الكءارا  والءداب.  3ة الءذور .  2ة  راضب ال  اة.  1 

 )ب( و سم اعال  به المسلم على سبيم اليعزع واقسيحباب واشمم أهّم األمزر الياليب  
 8ة الهداةب أو الهبةب.  7ة ا اثةار.  6ة العاراةب.  5ة الضيا ب.  4ة الزصيب.  3الز ف الذري والعام. ة  2ة صد ب اليعزع. 1 
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 ة ال رض الحسن. 
ّل: ت زاز التكافل االجتماعي من خالل التشرا ات المالية التي اطالب بها األفراد عل  سبيل القجقب     المطلب األ

 واشمم أهم األمزر اآل يب  
اًّل: فراضة ال  زكاة: أ

من أهم وسايم  ح يق اليكا م اقجيماع  ال  اة، وه  ر ن من أر ان ا سالم  رثها الله ي ًا    ما: الغء ، وجعلها  
 على  م مسلم بالغ عا م إذا بلغ نصاباً معيءاً من الما:، وثحه بحس  أنزاع الما:  ا:  عالى   

     
 (50)  و ا:    وصف المؤمءين ،  
 (51)  ليس    »، و ا:  (52)«أدوا ز اة أمزالكم»، و ا: صلى الله عليه وسلم

 .(53)«ما: ال  اة ييى احز: عليه الحز:
طءهم، و د شرعت    السءب الثانيب من اله رة، وه  من أهم مزارد األعما: ا غاثيب ومما   اد  رابط المسلمين و عا 

والدولب ه  الي   يزلى جمب ال  اة وإنءا ها على مسيح يها،   د  ان الءب  صلى الله عليه وسلم ارسم الزقة والعما: لي معزا 
 إن »الصد ب من ال بايم ليرد على   رايهم. و ان  لما أسلمت  بيلب بعث العامم ا مب مالها  ما  ا: عليه الصالة والسالم  

، و عم الخلءاء ذلال من بعد الءب  صلى الله عليه وسلم، (54)«أغءيايهم الصد ا ، وردها على   رايهم أسلمزا  خذ من أمزا:
 ولم ايهاونزا    جمعها أو أخذها من األغءياء، بم  ا م أبز بكر رث  الله عءه ال بايم الي  أبت أن  د ب ال  اة.

ّالفداة:   ثانيًا: الكفارات 
د ار كاب مخالءب ألوامر الله  عالى    ياق  خاصب، وه  يق لله  عالى  كءيراً للذن  الكءارة  ع زبب  درها الشارع عء 

 الذي ار كبه المسلم وع زبب له، وزجر لغيره، و يها جان  مال  ا علءا نعدها من الصد ا  الماليب الزاجبب.
ب المسلم أن ا زم بعبادة معيءب، وذلال والءداب  ما: اد ب  كءيرًا عن ار كاب مخالءب ألوامر الله  عالى، أو لعدم اسيعاع 

  عهيراً للمؤمن من الذن  أو بد: مشار ب    العبادة المءروثب.
وهذا ال ان  المال     الكءارة والءداب  يه  رابط الم يمب و كا له، و يه إا اد للمحبب  يما بين الءا ، و زثيق للعال ا   

 انيب    الم يمعا .العيبب، واساعد على  غعيب نشاطا  األعما: ا نس
 ومن هذه الكءارا  والءداب ما ال  

  ه كفارة اليمين:1
     ا: الله  عالى  
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   (55) ،
وهذه اآلاب نص     ءارة اليمين،  من يلف على أمر اراد أن اءعله ثم يءث    اميءه،  كءار ه أن اععم مسا ين من خير 

و لمب )أو( لليميي  بين هذه الثالثب إطعام عشرة مسا ين، أو  سز هم أو عيق ر بب،  إن لم ا در على أيدها  (56)ما اععم أهله
    يابعا  ل زله  عالى  صام ثالثب أاام مي

    وا زز إععاء   ير وايد طعام ،
، و    م نزع من أنزاع الكءارة الماليب (57)ازم  امم لمدة عشرة أاام أو اعع  عشيرة مسا ين شيئاً  يميه عشرة أثزاب  الدابب

 الم يمب.هذه  يسير على الء راء ونزع من أنزاع  كا م 
 ه فداة الصقي: 2

   وه  م ررة     زله  عالى  
   

  (58) و د: هذه اآلاب على أن من لم اسيعب الصزم بسب  ع   أو شيخزخب  إن عليه ،
 ، و عء   (59) داب عن  م ازم اءعره، وه  طعام مسكين بم دار نصف صاع من  مح أو  يمب ذلال

     الشيخ الكبير
الذي  ان اعيق الصزم وهز شاب  أدر ه الكبر وق اسيعيب أن اصزم من ثعف، وق ا در أن ايرك الععام  يءعر واععم عن  

صزم أو الءداب، الحق ، وربما  ان معءاها اي شمزنه أي  اصزمزنه بمش ب  لهم الخيار    ال(60) م ازم مسكيءًا نصف صاع
، وهذه الءداب إطعام للء راء والمسا ين والمحياجين  زجد المحبب، و ح ق (61)بالشيخ الءان  والحامم والمرثب عءد الشا ع 

 المزدة، وبذلال  كزن سبباً من أسباب اليكا م    الم يمب.
 ه فداة االضطرار:3

   الءداب الم ررة     زله  عالى    ا يرام بالحج  
   
     

     
     

    (62) د أباح ا سالم لمن اثعر أن   ،
أن اخرج صد ب إلى الء راء والمسا ين أو اصزم ثالثب أاام، أو اذبح احلق رأسه وهز محرم ألذى    رأسه أو ألنه مراض 

شاة، والصد ب إطعام سيب مسا ين   د روي أن  ع  بن ع رة يدثه أنه خرج مب الءب  صلى الله عليه وسلم  دعا بحالق 
مسا ين لكم مسكين   أمره أن اصزم ثالثب أاام أو اععم سيب« ما أ در عليه» ا:  « هم   د نسكاً » حلق رأسه، و ا:  

 . (63)صاعاً 
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     وأن : الله سبحانه  
      للمسلمين عامب، و   هذه الءداب معءى من معان
 اليكا م    الم يمب أاضاً.

 ق محبب و سانداً    الم يمب.ومن ذلال ايبين أن هذه الكءارا  والءداب  عزد بالءءب على الء راء و سد عززاً  يهم، و ح  
ّالهدي:   ثالثًا: األضحية 

  من وسايم  ح يق اليكا م اقجيماع ، األثحيب والهدي.  ا: الله  عالى  
  (64)  ن لت    صالة عيد األثحى، ونحر

. ومن (65)ا الءا  على  م أهم بيت     م عام أثحيباا أاه»األثاي     أاام العيد بعد صالة العيد، و   الحداث الشراف الصحيح  
واألثحيب واجبب على المسلم ال ادر     م  (66)«من  ان له سعٌب ولم اضح  ال ا ربنَّ مصالنا»اسيد: على وجزبها أخذ بهذا الحداث  

 عام.
   أاام العيد على و م أسعءت عزايم   ير، وبيز  محرومب يين  امت المؤسسا  ا نسانيب بيززاب لحزم األثاي   

الء راء والمسيحين؟ واا يبذا لز ساهم أغءياؤنا جميعًا      دام أثحيا هم إلى هذه المؤسسا ، خاصب وأن البعض لداه 
الكثير من الزصااا، لي زم بزاجبها األ مم    إاصا: أ بر  ميب من اللحم إلى الء راء والمسا ين وأما الهدي  إن من نعم الله 

أن  ام بءال اليءميب ا سالم  باسيثمار هذا المزرد العظيم من خال: مشروع ا  ادة من لحزم الهدي  سبحانه و عالى
 واألثاي  يس  برنامج شامم باليءسيق مب ب يب الدو:.

  راب ًا: صدقة الفطر:
من  رض رسز: الله صلى الله عليه وسلم ز اة الءعر من رمضان صاعًا من  مر أو صاعًا »   الحداث الصحيح  

. وه  واجبب على الرجم وعلى  م من  ل مه نء يه (67)«شعير على العبد والحر والذ ر واألثءى والصغير والكبير من المسلمين
 من زوجب وولد وخادم وأبزان.

 رض رسز: الله صلى الله عليه ز اة الءعر »وا   إخراجها  بم صالة عيد الءعر ل ز: ابن عبا  رث  الله عءهما   
م من اللغز والر ث. وطعمًب للمسا ين.  من أداها  بم الصالة  ه  ز اة م بزلب، ومن أداها بعد الصالة  ه  صد ب طهرًة للصاي

 . (68)«من الصد ا 
 المطلب الثاني: ت زاز التكافل االجتماعي من خالل التشرا ات المالية التي اطالب بها األفراد عل  سبيل االستحباب

 و شمم أهم األمزر اآل يب 
الً   : الصدقات:أ
من وسايم  ح يق اليكا م اقجيماع  الصد ا ، وه  جمب صد ب، وهز ما اععى للء راء والمحياجين من الما:، وه   

إما أن  كزن مءدوبب وإما أن  كزن واجبب، والمءدوبب ايصدق المسلم بها مءءردًا على من اشاء، أو اصر ها    أي وجه من 
عيها للدولب أو المؤسسا  ا نسانيب الي  أذنت لها الدولب  ءء ها  يما  رى من وجزه البر وجزه البر وا يسان. وامكن أن اع

 وه  صد ب اليعزع.
مما اؤدي إلى   زاب اليكا م اقجيماع  )صد ب اليعزع( وه  الصد ب الي  ايعزع بها المسلم إلى الء راء والمحياجين،  
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 اً، ومن غير  حداد    م دار ما اععى، وإنما ارجب ذلال إلى نءسيب وإلى أي جهب من جها  البر من غير إل ام  يها معل
الميبرع و  داره. و د ورد الحث على صد ب اليعزع     ز: الءب  صلى الله عليه وسلم والدعزة إليها   زله عليه الصالة 

 .(69)«ا  زا الءار ولز بشق  مرة»والسالم  
 ثانيًا: الققف:

يماعيب الز ف، وهز ا زم على أسا  يبس عين معيءب عن أن  كزن ملكاً أليد من الءا  ومن وسايم  ح يق الرعااب اقج 
 وجعم راعها ل هب من جها  البر والخير، واألصم    هذا  ز: الله  بارك و عالى  

   
  

  
  

  (70) . 
أصاب عمر أرضًا بخيبر فأت  النبي »وما أخرجه ا مام البخاري من يداث عبدالله بن عمر رث  الله عءهما  ا:   

ّسلم ا تأمره فيها فقال: اا رسقل الله إني أصبت مااًل بخيبر لم أصب مااًل هق أنفس عندي منه فما  صل  الله عليه 
ال »ال: تأمرني فيه؟ فق ال اقهب  ّتصدقت بها. فتصدق بها عمر غير أنه ال اباع أصلها  إن شئت حب ت أصلها 

ّالض يفي ال جناح عل  من « اقرثي قال: فتصدق بها ّابن ال بيلي  ّفي سبيل اللهي  ّفي القرب   عمر في الفقراءي 
في أّ اط م صداقاً غير متمقل فيه  ميءق عليه. (71) ر ميأثم()و   لءظ  غي« ّليها أن اأكل منها بالم ّر

 ثالثًا: القصية:
ومن وسايم  ح يق اليكا م اقجيماع  وا غاث  أن ازص  المسلم  بم مز ه من ماله بحدود الثلث ل ها  البر والخير.  

 و د ثبيت الزصيب بال رآن والسءب.
    أما ال رآن  ل زله  عالى   

    
   

  (72) . 
 .(73)«ما يق امرئ مسلم له ش ء ازص   يه ابيت ليليين إق وصييه مكيزبب عءده»أما السءب  ل زله عليه الصالة والسالم   

 راب ًا: ال اراة:
ءاع بحزايج الغير م اناً،  أن اسيعير ال ار من جاره مياعًا أو ومن وسايم  ح يق اليكا م اقجيماع ، العاراب وه  اقني 

دلزًا أو غير ذلال، ثم ارده له بعد اقنيءاع به دون م ابم، وهذا ما اسمى )بالعاراب( وه  من أعما: البر والخير الي    يضيه 
م، و د  كزن العاراب واجبب  أن ايياج ا نسانيب الءبيلب، ألن الءا  ق غءى لهم عن اقسيعانب ببعضهم، واليعاون  يما بيءه

شخص من آخر مظّلب    الصحراء و ت الحر الشداد  ز ءت عليها ييا ه، أو إن اذه من مرض،  إنه ا   على صايبها    
  هذه الحالب أن اعيرها إااه، وإذا اميءب اكزن آثماً، و د ثبت    الصحيحين أن الءب  صلى الله عليه وسلم اسيعار  رساً من أب

بم عاراب »، واسيعار دروعاً من صءزان بن أميب ازم يءين،   ا: له صءزان  أغص  اا محمد أم عاراب؟   ا:  (74)طلحب  ر به
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 . (75)«مضمزنب
 عمزم  زله  عالى  و د أجمب العلماء على مشروعييها، وأنها داخلب    

   
    

   (76) . 
 خام ًا: اإلاثار:

ا اثار هز   دام الغير على يظزظ الءءس الدنيزاب رغبب    األجر والثزاب، وذلال اءشأ عن  زة الي ين، و ز يد المحبب،  
لب، و د اميدح ال رآن واليءان  وا خالص    خدمب الم يمب... وهز من أ ضم المكارم ا نسانيب، ومن أنبلها خل ًا وأصا

 الكرام صحابب الرسز: صلى الله عليه وسلم، بخلق ا اثار والمحبب وبءضيلب اليآزر واليضحيب،   ا: ع  من  ايم  
   

    
     
    

   
    

      
   (77) . 

 سادسًا: الهداة أّ الهبة:
م الي   غر     ال لزب أواصر ومن وسايم  ح يق اليكا م الي  يض ا سالم عليها الهداب أو الهبب، وه  من العزام 

المحبب و ح ق    الم يمب روابط الزد واأللءب، بم ه  من مزارد اليكا م الي   ظهر الععيب بمظهر الع ة والكرامب،  ال اخ م 
بأخذها   ير، وق ايحرج من  ملكها محياج... لهذا ن د أن الشراعب ا سالميب أمر  بها وبيءت الحكمب مءها   ا: عليه 

. وعن عايشب رث  الله (79)« هادوا  إن الهداب َ َسُم السَّخيمب ) ءة ع الح د(». و ا:  (78)« هادوا  حابزا»ة والسالم  الصال
 .(80)«عءها  الت   ان رسز: الله صلى الله عليه وآله وسلم ا بم الهداب واثي  عليها

  الشراعب ا سالميب محرمب الرجزع    الهبب ولك  ق  يزلد البغضاء    الءءز ، و يأجج األي اد    الصدور ... جاء 
ومءّءرة بالعزد    الهداب، ييى اكزن البءاء اقجيماع   زاًا مييءًا ميراّصًا ق  عمم  يه عزامم الهدم، وق  ءا: مءه معاو: 

يه  الكل  ا  ء العايد    هب»اليخرا ...  عن ابن عبا  رث  الله عءهما  ا:   ا: رسز: الله صلى الله عليه وآله وسلم  
 .(81)«ثم اعزد     يئه

 ساب ًا: القرض الح ن:
يث ا سالم على الزسايم الي   ساعد أ راد الم يمب على الخروج من الضيق    العيش والكرب الذي اعان  مءه، ومن  

يى اخرج من هذه الزسايم ال رض الحسن الذي ا دمه من أنعم الله عليه بءعمب الما:،  ي زم بمساعدة أخيه المكروب ي
 محءيه، واصبح عضزاً مءي اً    الم يمب.

      ة  ا:  عالى   1
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   (82)  . 

 .(83)« م  رض صد ب» ا:   ة عن عبدالله بن مسعزد رث  الله عءه أن الءب   2
يب الي   يحها ا سالم ليح يق اليكا م اقجيماع  وه  إن طب ت ونءذ   كا م الءا   لكم أهم الزسايم العمل

 يما بيءهم، و عاونزا على البر والي زى    إ امب عدالب اجيماعيب  رامب اءعم بها الء ير بءعمب األخزة الرييمب، وا د المحياج 
 من بء   زمه من اشاطره آقمه، واءرج عءه همزمه وأي انه.

  
 تمةالخا
اسيءادا إلى ما  م بيانه يز: مزثزع دور المءهج الءبزي     ع ا   يم اليكا م اقجيماع  خلص البحث إلى جملب من  

 الءيايج األساسيب الياليب 
اليكا م اقجيماع     ا سالم معءاه  أن ايعاون أبءاء الم يمب أ رادًا وجماعا ، من أجم  ح يق الءءب ود ب  -1

 ماعب، بدا ب وجدان  عميق مءبثق من الع يدة ا سالميب.الضرر عن الءرد وال 

اليكا م اقجيماع  مشروع    ا سالم، وهز ليس  ءضاًل وهز ليس  ءضاًل وإيسانًا من الءرد   اه غيره  ما  -2
 اظن بعض الءا ، وإنما هز  راضب من الءرايض الي  ق اسب المسلم  ر ها بحا: من األيزا:.

    ع ا   يم اليكا م اقجيماع  بين أ راد الم يمب، من خال: مءظزمب األياداث للمءهج الءبزي أثر واثح  -3
الرايعب الي   حث على هذا الءزع من اليكا م،  ه   أمر  م  رد من أ راد الم يمب بأن اكزن عضزاً  اعاًل    

إا اد م يمب  هذه المءظزمب المهمب له ي زق اأخذها، وعليه واجبا  اؤداها   اه اآلخران، مما اسهم   
 ميماسال  سزده  يم المحبب والريمب وا اثار.

للمءهج الءبزي دور مهم     ع ا  الزسايم العمليب ليح يق اليكا م اقجيماع  من خال:  ال  زا ، والصد ا ،  -4
 والهبا ، والءذور، والكءارا ، والزصااا، والز ف، واألثاي ، وإطعام الععام، واليبرع بمءا ب األعيان.

واإليجاز واإلطناب من علم المعاني، وعلى كثير من ن،وعلى التقديم والتأخير،والوصل والفصل،والقصر،البيا

املحسنات اللفظية والمعنوية من علم البديع. وكلها في نهاية المطاف كانت مظهرا جماليا أضفى على اآليات ودالالتها 

 تأثيرا وقوة.

 

 الحواش ی والهوامش 

 
 (     ياب الذ ر والدعاء، باب  ضم اقجيماع على  الوة ال رآن الكرام وعلى الذ ر.9922( رواه مسلم بر م )1)
 .327، ص9( المع م الزسيط  إبراهيم مصعءى وآخرون، دار الدعزة، إسعءبز:، ج2)
 73  7ال رآن ( 3)
 .619، ص5م، ج5291ليءسير واليأوام، دار الءكر، بيرو ، ( البغزي  معالم اليء ام    ا4)
 .66  7 ال رآن(5)
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 .691( المرجب نءسه، ص6)
 .991م، ص5223، 9( الدراء ،  يح   الحق ومدى سلعان الدولب      ييده، مؤسسب الرسالب، بيرو ، ط7)
 .79  6 ال رآن(8)
 .9المايدة  اآلاب   ال رآن(9)
 .533  9 ال رآن(10)
 .9/965طب ، ال امب أليكام ال رآن، ( ال ر 11)
 .9199، باب  رايم المؤمءين، يداث ر م  6/5222( رواه مسلم    صحصحه، 12 )
 .59/572( الءزوي، شرح الءزوي على صحيح مسلم، 13)
 .6956، باب اسيحباب المزاساة بءضز: الما:، يداث ر م  1/579( رواه مسلم    صحيحه، 14)
 .59/77صحيح مسلم،  ( الءزوي، شرح الءزوي على15)
 .595-6/533. والسهيل ، الروض األنف، 103-5/106( ابن هشام، السيرة الءبزاب، 16)
 .5267، باب ما جاء     ز: الله  عالى  " إذا  ضيت الصال  انيشروا..."، يداث ر م  9/399( رواه البخاري    صحيحه، 17)
 (.79  )6 ال رآن(18)
 اب األدب، باب   ضم من اعز: اييماً.(  ي9001( أخرجه البخاري بر م )19)
 .2/622و 9/629( األرملب ه  الي  ق زوج لها،  يح الباري 20)
 (  ياب  الءء ا  ة باب  ضم الءء ب على األهم.1717( أخرجه البخاري بر م )21)
 (  ياب البر والصلب، باب ما جاء    ريمب الصبيان.5296( رواه اليرمذي بر م )22)
 (  ياب الحدود، باب  يمن ق ا   عليه الحد. 5693بر م ) ( أخرجه اليرمذي23)
 (.55( انظر بيصرف  المملكب العربيب السعزداب والعمم ا غاث  ص )24)
 (.30ا سراء اآلاب ر م  ) ال رآن(25)
 (.50الح را   اآلاب ر م ) ال رآن(26)
 (.29األنبياء، اآلاب ر م  ) ال رآن(27)
 (.19ة  19ي قبن  يم ال ززاب،  ح يق  د.  لع   )( انظر  م دمب  ياب الع  الءبز 28)
، باب (   د ر ى أبز سعيد الخدري سيد ي  من أيياء العرب من لدغب بءا حب الكياب، وأخذ عليها  عيعًا من شاء. الحداث أخرجه البخاري    الع 29)

(77( )50/529.) 
 (. 6/709( ا صابب     ميي  الصحابب )30)
 (. 6/700لصحابب )( ا صابب     ميي  ا31)
 (. 6/739( ا صابب     ميي  الصحابب )32)
 (. 6/699( ا صابب     ميي  الصحابب )33)
 (.6/659( ا صابب     ميي  الصحابب )34)
 (. 6/729( ا صابب     ميي  الصحابب )35)
 (.1ة  5العلق، اآلاا  ر م ) ال رآن(36)
(     ياب ا امان. 590اب بدء الزي  برسز: الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم    صحيحه بر م )(     ياب بدء الزي ، ب7( أخرجه البخاري بر م )37)

 (. 77بر م ) 5/952، وابن يبان  ما    ا يسان 9/979باب بدء الزي  برسز: الله صلى الله عليه وسلم وأيمد    مسءده 
(    العلم، باب ما جاء  يمن 9931ث على الصد ب ولز بشق  مرة، واليرمذي بر م )(     ياب ال  اة، باب الح5053( أخرجه مسلم    صحيحه بر م )38)

(    الم دمب، باب من سن سءب يسءب أو 907   ال  اة، باب الحث على الصد ب ولز بشق  مرة، وابن ماجه بر م ) 1/31دعا إلى هدى ، والءساي  
 سيئب. 
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(  ا: 9209(، وأبز اعلى    مسءده بر م )99192اب إنكاح اقبن أمه، وأيمد    مسءده بر م )(    الءكاح، ب7919بر م ) 9/95( أخرجه الءساي  39)

   إسءاده صحيح.6/612الحا ظ    ا صابب  
 من يداث عبدالله بن جعءر وهز صحاب  رث  الله عءه. 9/929( ذ ره الحا ظ ابن ي ر    ا صابب 40)
 ، ييث ع ا هذا البيت أليمد والب ار  ا:  ورجاله ث ا . 9/931مب ال وايد للهيثم  ، وم 9/56( انظر  السيرة الءبزاب قبن هشام 41)
من يداث  9299، ومسلم    ال هد باب ا يسان إلى األرملب بر م 9/90، و   الءء ا  9/55( أخرجه البخاري    األدب، باب الساع  على األرملب 42)

 أب  هرارة رث  الله عءه. 
شعره األولى إلى العبران   ا:  ورجاله رجا: الصحيح، وأخرج اليرمذي ال  ء األخير  3/96، وع ا الهيثم     الم مب 5/715لدقيم ( أخرجه البيه      ا43)

 .6/139مءه وهز  زله ادخلزن ... الخ من يداث أب  هرارة و ا:  يسن صحيح، وروااب أخرى له و ا:  صحيح، انظر   ياب ال هد مءه 
 .96/30، و يح الباري 7/73وه  المزثب الُمظَّلم بءيت    المس د لضعءاء المسلمين الءهااب  ( نسبب لصءب المس د44)
 (    صءب ال يامب. 9633، واليرمذي بر م )9/590( 9619( أخرجه البخاري    الر اق، باب  يف  ان عيش الءب  صلى الله عليه وسلم وأصحابه بر م )45)
ابن سعد، وشرط الحا ظ    ذ ر األياداث    الءيح أن ق   م عن درجب الحسن  ما    م دميه هدى الساري  إلى 55/925( ع اه الحا ظ    الءيح 46)

 . 6ص
 من يداث محمد بن أب  بكر رث  الله عءهما.  6/979( أخرجه البخاري    عالما  الءبزة 47)
، 219، ومسلم    ال ءاي ، باب الصالة على ال بر بر م 5/553الصالة ، و   9/557( أخرجه البخاري    ال ءاي ، باب الصالة على ال بر بعدما اد ن 48)

 واللءظ لمسلم.
 . 9/956   الم دمب، والحا م    المسيدرك  5/71 ياب ال معب، باب ما اسيح  من   صير الخعبب، والدارم    7/502( أخرجه الءساي  49)
 (. 507اليزبب، اآلاب ر م  ) ال رآن(50)
 .67  9 ال رآن(51)
 (. 993(  ياب الصالة، باب ما ذ ر     ضم الصالة، وصححه األلبان     الصحيحب بر م )959أخرجه اليرمذي بر م )( 52)
 (.393(     ياب ال  اة، باب ز اة السايمب، وصححه الشيخ األلبان  بعر ه    إرواء الغليم بر م )5137( أخرجه أبز داود بر م )53)
 هة.5791، المعبزع بهامش المزاه  اللدنيب المعبعب األزهراب بمصر سءب 9/23لشمس الدان عبدالله المعروف بابن ال يم ( زاد المعاد    هدي خير العباد 54)
 (.92المايدة، اآلاب ر م  ) ال رآن(55)
 ، العبعب األميراب.  9/739(  ءسير روح المعان  لأللزس  56)
 ، طبعب الساس  للغرب . 9/516( المبسزط للسرخس  57)
 (. 596  )9 نال رآ(58)
 . 5/55، الهدااب 5/909(  ياب أيكام ال رآن لل صاص 59)
 . 5/951(  ءسير ابن  ثير 60)
 . 5/25، الهدااب 5/951(  ءسير ابن  ثير 61)
 (. 529  )9 ال رآن(62)
 (    المءاسال. 5905(    المحصر، ومسلم    صحيحه بر م )5956( أخرجه البخاري    صحيحه بر م )63)
 . 9زثر  آاب الك ال رآن(64)
(    5159(    الضحااا، باب ما جاء    إا اب الضحااا واليرمذي بر م )9399، وأبز داود    سءءه بر م )6/951( أخرجه أيمد    مسءده 65)

 ، و ا: اليرمذي  هذا يداث يسن غرا .3/593األثاي ، والءساي  
  إسءاده يسن، وصححه الحا م    6/762ح ق شعي  األرناؤوط    شرح السءب (  ا: الم7597، وابن ماجه بر م )9/795( أخرجه أيمد    مسءده 66)

 .9/792المسيدرك 
(    ال  اة، باب ز اة الءعر على المسلمين 296(    ال  اة، باب صد ب الءعر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم بر م )5106( أخرجه البخاري بر م )67)

    اليمر والشعير.
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(،  ياب ال  اة، باب صد ب الءعر، وصححه الحا م    المسيدرك 5993(  ياب ال  اة، باب ز اة الءعر، وابن ماجه بر م )5902داود بر م )( أخرجه أبز 68)

5/602 . 
 (    ال  اة.5059(    ال  اة، ومسلم بر م )5653( أخرجه البخاري بر م )69)
 (. 33الحج، اآلاب ر م  ) ال رآن(70)
 (،  ياب الزصيب. 6/593(، صحيح مسلم )521، 527، 9/965( صحيح البخاري )71)
 . 590  9 ال رآن(72)
 .9/13(     ياب الزصيب    أولها وأيمد    مسءده 5993(     ياب الزصااا، ومسلم بر م )9379( أخرجه البخاري بر م )73)
 الءضايم. (    9703(    الهبب، ومسلم    صحيحه بر م )9993( أخرجه البخاري    صحيحه بر م )74)
 (. 9/996(    البيزع، باب     ضمين العاراب، و ا: األرناؤوط  الحداث صحيح )شرح السءب 9199( رواه أبز داود بر م )75)
 . 9المايدة  آاب  ال رآن(76)
 . 2الحشر آاب  ال رآن(77)
 (، و ا: المح ق  ا سءاد يسن بالميابعا .9569م )( باب  بز: الهداب، وأبز اعلى    مسءده بر 126( أخرجه البخاري    األدب المءرد بر م )78)
، رواه العبران     األوسط والب ار، و يه عايذ بن شراح وهز 6/569(، و ا: الهيثم     الم مب 5273بر م ) 9/726( رواه الب ار  ما     شف األسيار 79)

 ثعيف.
   الهبب.. (  ياب الهبب، باب المكا أة  9191( رواه البخاري    صحيحه بر م )80)
 (    الهبا ، باب  حرام الرجزع    الصد ب والهبب. 5999(    الهبب، باب ق احم أليد أن ارجب    هبيه، ومسلم بر م )9999(  أخرجه البخاري بر م )81)
 .961  9 ال رآن(82)
 (.5/99(، ويسءه المءذري    اليرغي  )9093بر م ) 6/69( أخرجه العبران     المع م األوسط 83)


