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رعاية الـ ُم ِسنّنيّواملسوو ّعنهاّيفّضوءّالقرآنّوالسنة

Care for the Elderly and It’s Responsibility in the Light of the Qur’ān
and Sunnah

حممد سراج اإلسالم بن سلطان أمحد ،صفية بنت مشس الدين

ّ
ومن املسؤول عن رعايتهم .وقد
ملخصّالبحث :يركز البحث على بيان اهتمام القرآن الكرمي برعاية املسنني واحتياجاهتمَ ،

اعتمد الباحثان على منهجي االستقراء والتحليل االستنباطي للوصول إىل النتائج املرجوة من البحث .وتوصل البحث إىل
جمموعة من النتائج املهمة ،منها :أ َّن رعاية املسنني ال تقتصر يف اإلسالم على املسلمني فقط ،بل اهتم برعايتهم من أي
دين كانوا ،مسلمني أو غريهم .واملسؤول عن رعايتهم يف ضوء القرآن الكرمي ليس من قبل األبناء والبنات فقط ،بل يشمل
من دوهنم من األقارب واألصحاب واجلريان ،وكذلك املسؤول من ذوي القريب كاألخ واألخت والعم واخلال وأبنائهم،
واملسؤول من اجلار ذي القريب وهم القريب يف املكان أو ابلنسب أو ابلدين ،واملسؤول من اجلار اجلنب وهو اجلار الغريب
الذي نزل بني القوم وليس من القبيلة أي األجنيب مؤمناً أو كافراً ،واملسؤول من الصاحب ابجلنب من الزوجة ،والصديق
املالزم كالتلميذ والرفيق يف السفر ،هو الرفيق يف كل أمر حسن؛ كالتعليم أو التجارة أو السفر أو غري ذلك ،واملسؤول من
قبل اجملتمع واحلكومة جتاه املسنني .وابإلضافة إىل ذلك ،ركزان على أن يتحمل املسؤولون مسؤولياهتم من أجل القيام
بدورهم اهلام يف رعاية املسنني يف اجملتمع.
الكلماتّاملفتاحية :املسنُّون ،املسؤول ،رعاية املسنني ،جوانب الرعاية ،القرآن الكرمي.
Abstract: The research focuses on those are responsible to care of elderly. It examines the Qur’ānic
verses that related to care of the elderly and who are responsible for their care. It relies on inductive
methodology to collect the Qur’ānic verses as well as the Sunnah that talk about the elderly and the
analytical method to analyze verses and Sunnah associated with this subject. Eventually, the research
found that Islām cares not only for the Muslīm elderly but those from other faith also. Moreover,
responsible for their care in the light of the Qur’ān are not only sons and daughters, but includes relatives,
friends, neighbors, society and government also.
Keyword: Elderly, Responsible Caregiver, Elderly Care, Care Aspects, the Qur’ān.
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ماليزايe-mail: sirajulislam1981@ yahoo.com.
صفية بنت مشس الدين ،األستاذة املساعدة ّيف قسم دراسات القرآن والسنة ،كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية،
اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزايّ e-mail: sofiahs@iium.edu.my .
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مقدمةّ ّ
ليدا
إن هللا
قدر أن تكون حياة اإلنسان متر مبراحل خمتلفة يف حياته الدنيوية ،فيبدأ و ً
﴿اَّللُ الَّذي َخلَ َق ُكم من
شيخا ضعي ًفا .واألصل يف ذلك قوله َّ :
ضعي ًفا ،مث شا ااب ا
أخريا ً
قواي ،و ً
ٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ٍ
ض ْع ًفا َو َشْي بَةً ََيْلُ ُق َما يَ َشاءُ َوُه َو
ف قُ َّوًة ُمثَّ َج َع َل من بَ ْعد قُ َّوة َ
ف ُمثَّ َج َع َل من بَ ْعد َ
َ
ٍ
ض ْع ًفا َو َشْي بَةً﴾ أي :مث
الْ َعل ُيم الْ َقد ُير﴾ [الروم .]54:ومعىن قوله ُ :
﴿مثَّ َج َع َل من بَ ْعد قُ َّوة َ
أحدث لكم الضعف ابلكرب واهلرم عما كنتم عليه أقوايء يف شبابكمّ.1واهلرم معناهّأرذل العمر،
وفيها يصري اإلنسان أ ْشبَهَ ما يكون ابلطفل الصغري يف كثري من أحواله .2وأشار إىل هذه املرحلة
﴿ومن ُكم َّمن يَُرُّد إ َىل أ َْرَذل الْعُ ُمر﴾ [النحل ،]70:يقول :ومنكم من يهرم فيصري
يف قوله َ :
إىل أرذل العمر.3
لقد أكرم هللا املسنني ومنحهم املْنزلة الشريفة ،واختص الوالدين هبذه الكرامة واملْنزلة
فرضا وحقاا على أوالدهم ،واألصل يف ذلك قوله تعاىل:
العالية ،أبن جعل برهم ورعايتهم ً
الُها
َح ُد ُُها أ َْو ك ُ
ك أَالَّ تَ ْعبُ ُدوا إالَّ إ َّايهُ َوابلْوال َديْن إ ْح ً
ساان إ َّما يَْب لُغَ َّن ع َ
﴿وقَضى َربُّ َ
ند َك الْكبَ َر أ َ
َ
ٍ
ناَ ُّ
الر ْمحَة َوقُ ْل َرب
الذل م َن َّ
فَال تَ ُقل َّهلُما أُف َوال تَ ْن َه ْرُُها َوقُل َّهلُما قَ ْوالً َكرًمًاَ ،و ْ
اخف ْ
ْ َهلُما َج َ
صغرياً﴾ [اإلسراء ]24-23:حيث أمر هللا األوالد برب الوالدين ،وهناهم عن
ْارمحَْ ُهما َكما َربَّياِن َ
أدىن شيء يف اإلعراض عنهما يف هذه اآلايت وهو قول ٍ
أف .وكان برُها يف حالة الكرب وبلوغ
سن الشيخوخة أوكد وأوجب ،وكل من كان يف حكمهما من األجداد واجلدات.4
هذه اآلايت اليت أتمر برب الوالدين خاصة يف حالة الشيخوخة تشري إىل االهتمام هبذه
املرحلة خاصة لآلابء ،وهي تعُم َم ْن دوهنما الذين كانوا هبذا السن .كما تعد رعاية صديق
الوالدين مظهراً من مظاهر رعاية املسنني يف اإلسالم .وهذا اثبت يف حديث رسول هللا ملا

 1الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر ،جامعّالبيانّيفّأتويلّالقرآن ،حتقيق :أمحد حممد
شاكر( ،د.م :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه2000/م) ،ج ،20ص .118انظر :عدد من أساتذة التفسري حتت
إشراف الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكيّ،التفسريّامليسر(ّ،د.ن ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.237

 2طنطاوي ،حممد سيد ،التفسريّالوسيط( ،القاهرة :دار هنضة مصر ،ط1997 ،1م) ،ج ،1ص.3352

 3الطربي ،جامعّالبيانّيفّأتويلّالقرآن ،ج ،17ص .251وانظر :طنطاوي ،التفسري الوسيط ،ج ،1ص.2544

 4القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر ،التفسري( ،بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه1993/م) ،ج،10

ص .241وانظرّ:املوسوعةّالفقهيةّالكويتية(ّ،الكويت :دار السالسلّ،ط1427 ،2ه) ،ج ،6ص( ،257ويعترب
األجداد آابء ،واجلدات أمهات).
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أبيك» 5أي يف حياته وبعد موتهّوالرب هو اإلحسان .6فمما ال
يق َ
صد َ
قال« :م َن الرب أ ْن تَص َل َ
شك فيه أن صديق الوالدين يف الغالب األعم كبري السن ،فعندما يقوم املسلم بصلة صديق
والديه وإكرامه فهو يف حقيقة األمر برعاية املسن يف اجملتمع .7ولقد دعا رسول هللا إىل
يل أَ ْن أُقَد َم ْاأل َكابَر»ّ .8هذا األمر من هللا يف تقدمي
إكرام املسنني حيث قال« :أ ََمَرِن ج ْرب ُ
9
س
ي
ل
«
:
وقال
.
الكبري واملسن .ومن وجوه إكرامه وتشريفه تقدًمه ابإلمامة والطعام والشراب
َ
ْ
َ
ف َح َّق َكبريَان» .10فكالُها يف حال ضعف حيتاج إىل الرعاية
صغ َريَان َويَ ْعر ْ
منَّا َم ْن ََلْ يَ ْر َح ْم َ
اخلاصة من اجملتمع .وبناء على ذلك حاولنا يف هذا البحث بيان القول يف رعاية املسنني ،ومن
والصحابة مبا ًمكننا من
املسؤول عنهم .وكذلك بعرض األمثلة احليوية من حياة النيب
االقتداء هبم يف عصران احلاضر.
ّ

تعريفّالرعاية"ّ:اجلهود اليت تبذل لتحقيق احلاجات األساسية للفرد واجملتمع من غذاء وتعليم
تؤدى إىل املسنني".12
وصحة وأتمني اخل" .11ورعاية املسننيّهيّ"اخلدمات االجتماعية اليت َّ

 5الطرباِن ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب ،املعجمّاألوسط ،حتقيق :طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد احملسن
بن إبراهيم احلسيين( ،القاهرة :دار احلرمني1415 ،ه) ،ج ،7ص ،213رقم .7303وصححه األلباِن ،حممد انصر

الدين ،صحيح ّوضعيف ّاجلامع ّالصغري ّوزايدته( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،د.ط ،د.ت) ،ص،1085
رقم.10843

الرؤوف ،فيض ّالقدير ّشرح ّاجلامع ّالصغري(ّ ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،1
 6املناويَّ ،
حممد عبد َّ
1415ه1994/م) ،ج ،6ص.8
 7السدحان ،عبد هللا بن انصر بن عبد هللا ،رعايةّاملسننيّيفّاإلسالمّ(د.ن ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص.28
8

ابن حجر العسقالِن ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد ،تغليقّالتعليق ،حتقيق :سعيد عبد الرمحن موسى

القزقي( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،دار عمار ،ط1405 ،1ه) ،ابب دفع السواك إىل األكرب ،ج ،2ص-149
 ،150رقم.246
 9املناوي ،فيضّالقدير ،ج ،2ص .245-244وأخرجه أمحد والبيهقي بلفظ" :رأيت رسول هللا
القوم مث قال :إن جربيل أمرِن أن أكرب" .وروى أبو داود إبسناد ،قال النووي :صحيح.

يسنت فأعطاه أكرب

 10البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفيّ ،األدبّاملفرد ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار البشائر
اإلسالمية ،ط1409 ،3ه1989/م) ،ص ،133رقم .363قال الشيخ األلباِن :صحيح.
ِ
معجمّمصطلحاتّالرعايةّوالتنميةّاالجتماعية ،ص.274
 11بدوي،
 12املرجع السابق ،ص.274
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مفهومّاملسوّوليةّوأمهيتهاّيفّاإلسالم ّ
حرض اإلسالم كل فرد على القيام مبسؤوليته ،ولسوف يسأل عنها ،واألصل يف ذلك قوله :
َّ
﴿وُكلُّ ُه ْم آَتيه يَ ْوَم الْقيَ َامة فَ ْرًدا﴾ [مرمي .]95:وبني هللا أن كل إنسان مسؤول عن عمله فردايً،
َ
وسيعاقب على إُهاهلا وتركها .ولذلك كل فرد البد له من االهتمام جبميع أعماله صغريها
وكبريها ،وسيحاسب عليها يف يوم القيامة ،قال ﴿ :فَ َمن يَ ْع َم ْل مثْ َقا َل َذ َّرةٍ َخْي ًرا يََرهُ َوَمن
يَ ْع َم ْل مثْ َق َال ذَ َّرةٍ َشارا يََرهُ﴾ [الزلزلة .]8-7:واملسؤولية الفردية تعين أن اإلنسان مسؤول عن
﴿وإن تُْب ُدوا
أقواله وأفعاله ،مؤاخذ مبا يلفظ أو يفعل ،وما
َّ
استكن يف الضمائر .قال هللا تعاىلَ :

﴿ويَ ُقولُو َن َاي َويْلَتَ نَا
َما يف أَن ُفس ُك ْم أ َْو ُُتْ ُفوهُ ُحيَاسْب ُك ْم به َّ
اَّللُ﴾ [البقرةّ .]284:وقال تعاىلَ :
ك
اها َوَو َج ُدوا َما َعملُوا َحاضًرا َوَال يَظْل ُم َربُّ َ
صَ
صغ َريًة َوَال َكب َريًة إَّال أ ْ
َح َ
َمال َه َذا الْكتَاب َال يُغَاد ُر َ
َح ًدا﴾ [الكهف .]49:عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما :أنه مسع رسول هللا يقول:
أَ
الر ُج ُل يف أ َْهله َر ٍاع َوُه َو
فاإل َم ُام َر ٍاع َوُه َو َم ْس ُؤ ٌ
« ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وَم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َرعيَّتهْ ،
ول َع ْن َرعيَّتهَ ،و َّ
اخلَاد ُم يف َمال
َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َرعيَّتهَ ،والْ َم ْرأَةُ يف بَْيت َزْوج َها َراعيَةٌ َوه َي َم ْس ُؤولَةٌ َع ْن َرعيَّت َهاَ ،و ْ
ب أ َّ
َن
َسيده َر ٍاع َوُه َو َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َرعيَّته» .قَ َال :فَ َسم ْع ُ
ت َه ُؤَالء م ْن َر ُسول هللا َ ،وأ ْ
َح َس ُ
ول َع ْن
ول َع ْن َرعيَّتهَ ،وُكلُّ ُك ْم َر ٍاع َوَم ْس ُؤ ٌ
الر ُج ُل يف َمال أبْيه َر ٍاع َوُه َو َم ْس ُؤ ٌ
َر ُس َ
ول هللا قَ َالَ « :و َّ
َرعيَّته»ّ .13قال املهلب" :هذه كلها أماانت تلزم من اسرتعاها أداء النصيحة فيها هلل ،وملن

اسرتعاه عليها ،ولكل واحد منهم أن أيخذ مما اسرتعى أمره ما حيتاج إليه ابملعروف من نفقة
ومؤنة" .14ومن مث ،جيب على الشخص أن يتحمل املسؤوليات الدينية والعائلية واالجتماعية
وغريها من املسؤوليات.
املسوو ّمنّاألبناءّوالبناتّجتاهّاألبوينّالكبريين

األبناء هم املطالبون ابإلحسان إىل آابئهم يف مجيع مراحل أعمارهم ،وهو واجب عليهم،
اَّللَ َوَال تُ ْشرُكوا به َشْي ئًا
﴿و ْاعبُ ُدوا َّ
واإلساءة إليهم حرام .هذان األمران مذكوران يف قوله تعاىلَ :
 13البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي ،اجلامعّالصحيحّاملختصر ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا( ،بريوت:
دار ابن كثري ،ط1407 ،2ه 1987/م) ،ج ،2ص ،848رقم.2278

 14ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللكّ،شرحّالبخاريّابنّبطا (ّ،د.م ،د.ن ،د.ط ،د.ت) ،ج،13
ص.70
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اان﴾ [النساء .]36:وهناك آايت قرنت األمر ابإلحسان إىل الوالدين ابألمر
َوابلْ َوال َديْن إ ْح َس ً
اان إ َّما يَْب لُغَ َّن عْن َد َك
ك أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَّال إ َّايهُ َوابلْ َوال َديْن إ ْح َس ً
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
بطاعة هللا قوله تعاىلَ :
ٍ
اَ
َح ُد ُُهَا أ َْو ك َال ُُهَا فَ َال تَ ُق ْل َهلَُما أُف َوَال تَ ْن َه ْرُُهَا َوقُ ْل َهلَُما قَ ْوالً َكرًمًاَ ،و ْ
اخف ْ
الْكبَ َر أ َ
ْ َهلَُما َجنَ َ
ُّ
صغ ًريا﴾ [اإلسراء .]24-23:وقوله تعاىل﴿ :قُ ْل
الذل م َن َّ
الر ْمحَة َوقُ ْل َرب ْارمحَْ ُه َما َك َما َربَّيَاِن َ
تَ َعالَ ْواْ أَتْ ُل َما َحَّرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أَالَّ تُ ْشرُكواْ به َشْيئاً وابلوالدين إ ْح َساانً﴾ [األنعام.]151 :
يل الَ تَ ْعبُ ُدو َن إالَّ هللا وابلوالدين إ ْح َساانً﴾
َخ ْذ َان ميثَ َ
﴿وإ ْذ أ َ
وقوله َ :
اق بين إ ْسَرائ َ
[البقرة .]83:ومن األحاديث اليت أمرت ابإلحسان إىل الوالدين ،وحرم عقوقهما ما رواه عبد
هللا بن عمر رضي هللا عنهما ،عن النيب

ط اَ ََّّلل يف
ضا اَلْ َوال َديْنَ ،و َس َخ ُ
ضا اَ ََّّلل يف ر َ
قال« :ر َ

َس َخط اَلْ َوال َديْن» .15قال صاحب التفسري الوسيط" :وبذلك نرى اآلايت الكرًمة قد أمرت
ابإلحسان إىل الوالدين ،أبسلوب يستجيش عواطف الرب والرمحة ىف قلوب األبناء ،ويبعثهم على
احرتامهما ورعايتهما والتواضع هلما ،وحتذيرهم من اإلساءة إليهما" .16فألزم على األبناء والبنات
أن يعرف دورهم يف برهم واإلحسان إليهم ،ومن مظاهر اإلحسان ،رعايتهم يف كل حال،
وخباصة يف حالة الشيخوخة.
املسووليةّالفرديةّمنّاألقاربّواألصحابّواجلريانّجتاهّاملسنني ّ
اإلسالم دين احلب واملودة والرمحة ،واشتملت تعاليمه على سائر جوانب حياة اإلنسان ،لذلك
اهتم ابملسؤولية الفردية اهتماماً ابلغاً ،فحْ على املودة واحلب بني األقارب واألصحاب
واجلريان ،وتكتمل هذه املودة ابأللفة وزايرة املسلمني بعضهم لبعْ ،وابلنفقة اليت أوجبها
اإلسالم على القرابة القريبة ملن ال يستطيع الكسب بسبب كرب السن ،أو الضعف ،وليس له
مال فينفق منه .وقد وردت آايت كثرية يف القرآن الكرمي تدعو املسلمني إىل اإلحسان إىل
األقارب واليتامى واملساكني واجلريان واألصحاب وغريهم ممن َيالطهم املسلمون ،وتتحدث عن
مسؤولية بعضهم عن ٍ
﴿و ْاعبُ ُدوا
بعْ يف حتقيق حقوقهم ابملودة يف اجملتمع ،منها قوله تعاىلَ :
 15أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،شعبّاإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوِن زغلول( ،بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1410 ،1ه) ،ج ،6ص ،177رقم .7829وانظر :ابن حجر العسقالِن ،بلوغّاملرامّمنّأدلةّاألحكام(ّ،املكتبة

الشاملة)ّ،ج ،1ص ،571ابب الرب والصلة ،رقم.1457
 16طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.2615
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اجلَار ذي الْ ُق ْرََب
اان َوبذي الْ ُق ْرََب َوالْيَ تَ َامى َوالْ َم َساكني َو ْ
َّ
اَّللَ َوَال تُ ْشرُكوا به َشْي ئًا َوابلْ َوال َديْن إ ْح َس ً
ب َم ْن َكا َن
اجلَار ْ
َو ْ
ت أًَْمَانُ ُك ْم إ َّن َّ
اجلُنُب َو َّ
اَّللَ َال ُحي ُّ
الصاحب اب ْجلَْنب َوابْن َّ
السبيل َوَما َملَ َك ْ
َّ
ضله َوأ َْعتَ ْد َان
َّاس ابلْبُ ْخل َويَكْتُ ُمو َن َما آَ ََت ُه ُم َّ
اَّللُ م ْن فَ ْ
خمُْتَ ًاال فَ ُخ ًورا ،الذ َ
ين يَْب َخلُو َن َو َأيْ ُم ُرو َن الن َ
ين َع َذ ًااب ُمهينًا﴾[النساء .]37-36:فاملذكورون يف اآلية والذين ال يستطيعون أن
ل ْل َكافر َ
يكسبوا املال بسبب كرب سنهم ،والضعف ،والذين ليس هلم مال ،وال أوالد ،والذين أصبحوا من
احملتاجني أبسباب خمتلفة كلهم حتت رعاية املتمكنني من رعايتهم ،فينفق عليهم ابإلحسان.
وسنذكر ابلرتتيب املسؤولية الفردية من األقارب واألصحاب واجلريان ،والذين حتت رعايتهم
ومنهم املسنون كما هو مذكور يف آية النساء.
املسوو ّعنّذويّالقرىب ّ

ّذوو ّالقرىب :القرَب صلة الرحم كاألخ واألخت والعم واخلال وأبنائهم ،17فكلهم مسؤولون
﴿وبذي
بعضهم عن بعْ بسبب القرابة .ولقد أمر هللا
ابإلحسان إىل األقارب فقالَ :
الْ ُق ْرََب﴾ [النساء .]36:أي وأحسنوا كذلك إىل أقاربكم الذين مجعت بينكم وبينهم رابطة
القرابة والنسب .18وقد نزلت آايت كثرية يف القرآن الكرمي أتمر ابإلحسان إىل األقارب ،ومن
يل الَ تَ ْعبُ ُدو َن إالَّ هللا وابلوالدين إ ْح َساانً َوذي
َخ ْذ َان ميثَ َ
﴿وإ ْذ أ َ
ذلك قوله َ :
اق بين إ ْسَرائ َ
﴿وآت َذا القرَب َحقَّهُ﴾ [اإلسراء .]26:وهذا القول
القرَب﴾ [البقرة .]83:وقوله َ :
﴿وآت َذا القرَب َحقَّهُ﴾ قد انتظم الصغار والكبار من أهل هذه األصناف ،فكذلك
األخريَ :
جائز أن يكون املراد بقوله{ :وآتوهن} إيتاء من يستحق ذلك من مواليهن .19ومعىن قوله :
﴿وآت َذا القرَب َحقَّهُ﴾ :وأعط أيها اإلنسان املكلف القريب واملسكني واملسافر املنقطع يف
َ
الطريق إىل بلده حقه ،من صلة الرحم والود ،والزايرة وحسن املعاشرة ،والنفقة إن كان حمتاجا
إليها ،ومساعدة ابملال الذي يكفيه.20
 17الزحيلي ،التفسريّاملنري ،ج ،5ص.66

 18طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.940
19

اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي ،أحكامّالقرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب،

د.ط1405 ،ه ) ،ج ،3ص.122

 20الزحيلي ،التفسريّاملنري ،ج ،15ص.59-54
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ومن األحاديث اليت وردت يف هذا املعىن ما رواه الشيخان عن أيب هريرة أنّرسول هللا
قالَ « :م ْن َسَّرهُ أَ ْن يُْب َس َط لَهُ يف رْزقه َوأَ ْن يُْن َسأَ لَهُ يف أَثَره فَ ْليَص ْل َرمحَهُ» .21عن معاوية بن
ك» .قلت:
ك» .قلت :من أبر؟ قال« :أ َُّم َ
حيدة قال :قلت :اي رسول هللا! من أبر؟ قال« :أ َُّم َ
ك» .قلت :من أبر؟ قال« :أ ََاب َك مث األقرب فاألقرب» .22ففي ضوء آايت
من أبر؟ قال« :أ َُّم َ
القرآن الكرمي والسنة النبوية ثبتت مسؤولية ذوي القرَب عن رعاية بعضهم ببعْ بشكل عام.
أمر يف اآلايت الكرًمة
فاملسنون ال َيرجون منهم ،بل حقهم أهم من غريهم؛ ألن هللا
مباشرة بعد أمره بتوحيده ابإلحسان إىل الوالدين مث غريهم .ورعاية الوالدين مظهر من مظاهر
رعاية املسنني .فلذلك البد من االهتمام برعاية هذه الفئة املهمة.
املسوو ّمنّاجلارّذيّالقرىب
اجلارّذوّالقرىبّ:هو اجلار الذي قرب جواره أو هو الذي له مع اجلوار قرب واتصال بنسب أو
دين ،فإن له حق القرابة ّوحق اجلوار .23وفسر صاحب البحر املديد يف تفسريه﴿ :24واجلار
« :اجلار ذي القرَب :هو اجلار

ذي القرَب﴾ الذي قُرب جواره أو نسبه ،وقال ابن عباس
يل يُوصيين ابجلَارَ ،ح ََّّت ظَنَ ْن ُ
ت أَنَّهُ
الذي بينك وبينه قرابة» .قال النيب َ « :ما َز َال ج ْرب ُ
َسيُ َورثُهُ» .25وقال َ « :م ْن َكا َن يُ ْؤم ُن ابهلل َوالْيَ ْوم اآلخر فَ ْليُكْرْم َج َارهُ» ،26وقال ابن العريب:
"اجلريان ثالثة :جار له حق واحد ،وهو املشرك ،وجار له حقان :اجلار املسلم ،وجار له ثالثة
حقوق :اجلار املسلم له الرحم".27

 21أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج ،18ص ،385وقم.5526 :

 22أخرجه البخاري يف األدبّاملفرد ،رقم .3قال الشيخ األلباِن :حسن.

 23طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج1ن ص .940وانظر :التحريرّوالتنوير ،ج ،1ص 948؛ والزحيلي ،التفسريّاملنري،
ج ،5ص.67

 24ابن عجيبة ،البحرّاملديد ،ج ،1ص.426

 25أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب الوصاءة ابجلار ،ج ،18ص ،431رقم.5556

 26أخرجه البخاري يف صحيحه ،ابب من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر ،ج ،18ص ،438رقم.5560
 27ابن العريب ،أحكامّالقرآن ،ج ،2ص.360
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املسوو ّمنّاجلارّاجلنب ّ

اجلارّاجلنب :اجلار الغريب الذي نزل بني القوم وليس من القبيلة أي األجنيب مؤمناً أو كافراً،28

هو اجلار الذي بعد جواره عن جوارك من اجلنابة ضد القرابة ،وقيل :هو اجلار الذي ال قرابة
نسب بينه وبني جاره ،ويقابله اجلار ذو القرَب .29ويف تفسري البحر املديد﴿ :واجلار اجلُنب﴾
دارا من كل انحية .وقال ابن عباس
وحدَّد ُ
الذي بَعُد مكانه أو نسبهَ ،
بعضهم اجلوار أبربعني ً
 :اجلار ذي القرَب :اجلار الذي بينك وبينه قرابة ،واجلار اجلنب :اجلار من قوم آخرين .ونرى
يف سرية النيب وحياة الصحابة النموذج احلي على اإلحسان إىل اجلار اجلنب ولو غري
مسلم ،فقد عاد النيب ابن جاره اليهودي ،30وذبح ابن عمر شاة ،فجعل يقول لغالمه:
أهديت جلاران اليهودي ،أهديت جلاران اليهودي31؟ فجميع حقوق اجلار على اجلار البد أن
يقدم للمسنني من اجلار اجلنب .وهذا خالد بن الوليد ًمارس دوره يف رعاية املسىنني ،ويعطىيهم
حقهم من الرعاية والعناية يف اجملتمع حَّت وإن َل يكونوا مسىلمني .32فيجب علينا حنن
املسلمني أن نمنح جرياننا حقوقهم املستحقة دون متييز بني مسلم وغري مسلم ،وعلينا أن نتبع
مبدأ اإلنسانية ،وسلوك النيب وأصحابه يف رعاية املسنني من اجلار اجلنب.
املسوو ّعنّالصاحبّابجلنبّ
الصاحبّابجلنب :هو "الزوجة ،والصديق املالزم كالتلميذ والرفيق يف السفر ،هو الرفيق يف كل

أمر حسن؛ كتعليم أو جتارة أو سفر أو غري ذلك" .33قال الزخمشري" :والصاحب ابجلنب :هو
الذي صحبك أبن حصل جبنبك إما رفيقاً يف سفر ،وإما جاراً مالصقاً ،وإما شريكاً يف تعلم
علم أو حرفة ،وإما قاعداً إىل جنبك يف جملس أو مسجد أو غري ذلك فعليك أن ترعى ذلك
 28انظر :التحريرّوالتنوير ،ج ،1ص948؛ وأبو بكر اجلزائري ،أيسرّالتفاسري ،ج ،1ص.261
 29طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.941

 30أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج ،5ص ،2142رقم.5333

 31أخرجه البخاري يف األدبّاملفرد ،ج ،1ص ،50رقم .105وصححه األلباِن.
32

د .هيفاء حممد الزبيدي ،رعاية املسنني يف التشريع اإلسالمي ،جملةّكليةّالرتبيةّاألساسية ابجلامعة املستنصرية،18 ،

(.155-196 ،)2012( ،)75

 33أبو بكر اجلزائري ،أيسرّالتفاسري ،ج ،1ص.261
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احلق وال تنساه بل جتعله ذريعة إىل اإلحسان" .34وقال ابن العريب :الصاحب ابجلنب قيل :إنه
الذي جيمعك معه رفاقة السفر ،فهو ذمام عظيم ،فإنه يلفه معه األنس واألمن واملأكل
واملضجع ،وبعضها يكفي للحرمة" .35وبذلك نرى يف سورة النساء اآلية  36قد أُمر الناس
ابإلخالص ،كما أمروا ابإلحسان إىل آابئهم وإىل أقارهبم وإىل البائسني
بعبادة هللا
واحملتاجني وغريهم ممن هم يف حاجة إىل مد يد العون واملساعدة ابإلخالص .وبتنفيذ هذه
الوصية السامية تسعد اإلنسانية ،وتنال ما تصبوا إليه من رقى واستقرار .36مث ختم هللا اآلية
ب َمن َكا َن خمُْتَاالً فَ ُخوراً﴾ [النساء .] 36:واملختال :هو املتكرب
الكرًمة بقوله﴿ :إ َّن هللا الَ ُحي ُّ

املعجب بنفسه :مسى بذلك ألنه يتخيل لنفسه من السجااي والصفات واألفعال ما ليس فيه.

فيستغلى على الناس وال يلتفت إليهم .37والفخور" :هو الشديد الفخر مبا يقول أو يفعل،

املكثر من ذكر مزاايه ومناقبه ،واحملب ألن حيمد مبا َل يفعل" .38فتعليم القرآن الكرمي أن ال
يكون خبيالً ،ومتكربا يف النفقة والصدقة لتنمية اجملتمع .وال بد أن نكون من الشاكرين على
نعمة هللا  ،الذي أنعم علينا نعمته من جهات خمتلفة ،وهذا طريق من طرق الشكر على
من خالل تنفيذ مسؤولياتنا كلها ابإلخالص ،ومنها املسؤولية اليت تتعلق برعاية
نعمته
املسنني ،وهي مسؤولية اجتماعية ثبتت من القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة.
املسووليةّاالجتماعيةّجتاهّاملسنني ّ
أن اجملتمع يتكون من األفراد ،واإلسالم ُحيمل الفرد املسؤولية ،وال يعفيه منها أبن يكون منعزالً
اَّلل َمجيعاً َوال تَ َفَّرقُوا﴾
﴿و ْاعتَص ُموا ِبَْبل َّ
أو منطوايً على نفسه ،أو بعيداً عن جمتمعه ،قال َ :
 34الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي ،الكشافّعنّحقائقّالتنزيلّوعيونّاألقاويلّيفّوجوهّالتأويل،
حتقيق :عبد الرزاق املهديش( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ط ،د.ت) ،ج ،1ص .541وانظر :طنطاوي،
التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.941

 35ابن العريب ،أحكامّالقرآن ،ج ،2صّ.361
36
37

طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.942
انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص.942

 38انظر :املرجع السابق ،ج ،1ص942؛ والسمني احلليب ،الدرّاملصونّيفّعلمّالكتابّاملكنون( ،د.م ،د.ن ،د.ط،
د.ت) ،ج ،1ص.1708
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[آل عمران ،]103:وقولهَ ﴿ :وال تَ َفَّرقُوا﴾ َأمَرُهم ابجلماعة وهناهم عن التفرقة .39وقد وردت
أحاديث متعددة ابلنهي عن التفرق ،واألمر ابالجتماع واالئتالف فعن أيب هريرة أن رسول
ُ
هللا قالَّ « :
ط لَ ُك ْم ثَال ًاث ،يَ ْرضى لَ ُك ْم :أ ْن تَ ْعب ُدوهُ َوال تُ ْشرُكوا
ضى لَ ُك ْم ثَال ًاثَ ،ويَ ْس َخ ُ
إن هللاَ يَ ْر َ
ط
به َشْي ئًا ،وأ ْن تَ ْعتَص ُموا ِبَْبل هللا َمج ًيعا َوال تَ َفَّرقُوا ،وأ ْن تُنَاص ُحوا َم ْن َوالهُ هللاُ ْأمَرُك ْم؛ َويَ ْس َخ ُ
اعةَ الْ َمال» .40أما املسؤولية اجلماعية اليت تقع على
قيل َوقَ َالَ ،وَكثْ َرَة ُّ
الس َؤال ،وإ َ
ضَ
لَ ُك ْم ثَال ًاثَ :
اجلماعة ابعتبارها كالً ال يتجزأ ،وال جيوز مطلقاً أن يهمل الرتابط االجتماعي يف املسؤولية ،يعين
أن اجلميع جيب أن يتكاتفوا على فعل اخلري ،والسعي إىل رفعة اجملتمع ورقيه ،وُتليته من
الفساد ،وأن ال ينخدع الضعفاء واملسنُّون ابألقوايء ،ويرمحون الشيوخ واألطفال واملطلقات،
والعاجزين والعاجزات .41فهذه اآلية الكرًمة واألحاديث النبوية الشريفة حتث على املسؤولية
االجتماعية عن رعاية الضعفاء واملسنني الذين يعانون من حقوقهم لكل مكان يف العاَل أيضا.
اعةَ الْ َمال» هتديد ابلنسبة ألولئك الناس الذين يفسدون ثرواهتم عن طريق
وقوله « :وإ َ
ضَ
إساءة االستخدام ،وكذلك من قبيل إراقة األموال توفري ٍ
عدد كبري من املال يف البنوك دون
ُ
اإلنفاق يف جمال الرعاية االجتماعية .ويف الواقع ،أنه إذا كان أشخاص حمتاجون يف اجملتمع
يعانون من حقوقهم األساسية ،وال ينفق عليهم األغنياء مع القدرة على ذلك ،فسوف حياسبون
يوم القيامة ،ويُطلب منهم احلساب.
املسوو ّمنّقبلّاحلكومةّ

42
اَّلل
بني القرآن الكرمي أن أساس العالقة بني الرئيس والشعب هو العدل  .قال هللا ﴿ :إ َّن ََّ
اَّللَ نع َّما
ني النَّاس أَن َْحت ُك ُموا ابلْ َع ْدل إ َّن َّ
َأيْ ُم ُرُك ْم أَ ْن تُ َؤُّدوا ْاأل ََم َ
اانت إ َىل أ َْهل َها َوإ َذا َح َك ْمتُ ْم بَ ْ َ
اَّللَ َكا َن َمس ًيعا بَص ًريا﴾ [النساء .]58:قال اإلمام ابن كثري" :ذكر املفسرون أن
يَعظُ ُك ْم به إ َّن َّ

 39ابن كثري ،تفسريّالقرآنّالعظيم ،ج ،2ص.89

 40مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،الصحيح( ،بريوت :دار اجليل ،ط2001 ،2م) ،ج،5
ص ،130رقم.4578
 41اخليَّاط ،اجملتمعّاملتكافلّيفّاإلسالم ،ص.173-168

 42حممد عبد هللا دراز ،خمتصرّدستورّاألخالقّيفّالقرآن ،اختصار :حممد عبد العظيم علي( ،اإلسكندرية :دار الدعوة،
ط1417 ،1ه 1996/م) ،ص.262
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هذه اآلايت نزلت يف شأن عثمان بن طلحة بن أَب طلحة .43سبب نزوهلا فيه :حني أخذ
أيمركم أيها
رسول هللا مفتاَ الكعبة منه يوم الفتح مث رده عليه" .واملعىن :إن هللا
أم للعباد.
املؤمنون أن تؤدوا ما ائتمنتم عليه من احلقوق سواء أكانت هذه احلقوق هلل
وسواء كانت فعلية أم قولية أم اعتقادية .وقد أسند األمر إليه لتأكيده ،اهتماما ابملأمور به،
وحضا للناس على أداء ما يؤمتنون عليه من علم ومال ،وودائع ،وأسرار ،وغري ذلك مما يقع ىف
دائرة االئتمان ،وتنبغي احملافظة عليه .ومعىن أدائها إىل أهلها :توصيلها إىل أصحاهبا كما هى
من غري خبس أو تطفيف أو حتريف أو غري ذلك مما يتناىف مع أدائها ابلطريقة الَّت ترضى هللا
.44
وكذلك يتضح من احلديث النبوي مسؤولية احلكومة فعن ابن عمر رضي هللا عنهما عن
الر ُج ُل َر ٍاع َعلَى ْأهل بَيته،
النيب قال« :كلكم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
ول َع ْن َرعيَّتهَ :واألمريُ َر ٍاع ،و َّ
ول َع ْن َرعيَّته» .45ولقد طبَّق
َوامل ْرأةُ َراعيةٌ َعلَى بَْيت َزْوجها َوَولَده ،فَ ُكلُّ ُك ْم َر ٍاعَ ،وُكلُّ ُك ْم َم ْس ُؤ ٌ
َ
يل أَ ْن أُقَد َم ْاألَ َكابَر»ّ .46هذا
رب
ج
ِن
ر
َم
أ
«
ّ
قال:
حيث
ئيس
ر
ال
َّه
ن
كأ
املسنني
رعاية
هللا
رسول
ََ ْ ُ
يف تقدمي الكبري واملسن ومن يف وجوه إكرامه وتشريفه بتقدًمه ابإلمامة
األمر من هللا
والطعام والشراب.47
فأثبتت السرية أن النيب اهتم برعاية املسنني ،من املسلمني كانوا أم من غريهم .وهذا
كان إذا بعث َسريَّة قال« :ا ْغ ُزوا ب ْسم هللاَ ،وقَاتلُوا

واضح فيما جاء عن أيب موسى أن النيب
يداَ ،والَ َشْيخاً َكب ْرياً» 48هذا احلديث أمل يف
َم ْن َك َفَر اب ََّّللَ ،والَ تَغُلُّواَ ،والَ ُمتَثلُواَ ،والَ تَ ْقتُلُوا َول ً
رعاية حقوق مجيع الفئات من املسنني من قبل احلكومة .وقد رفق أبيب قحافة ووقره فعن
 43انظر :ابن كثري ،تفسريّالقرآنّالعظيم ،ج ،2ص.340

 44انظر :طنطاوي ،التفسريّالوسيط ،ج ،1ص.976
 45البخاري ،الصحيح ،ج ،7ص ،32رقم.5200

 46ابن حجر العسقالِن ،تغليقّالتعليق ،ابب دفع السواك إىل األكرب ،ج ،2ص ،150-149رقم.246

 47املناوي ،فيضّالقديرّشرحّاجلامعّالصغري ،ج ،2ص .245-244واحلديث أخرجه أمحد وأبو داود والبيهقي بلفظ
رأيت رسول هللا
48

يسنت فأعطاه أكرب القوم ،مث قال« :إن جربيل أمرِن أن أكرب» قال النووي :صحيح.

اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر ،جممعّالزوائدّومنبعّالفوائد (بريوت :دار الفكر ،د.ط1412 ،ه ) ،ج،5

ص ،572رقم .9614قال" :رواه البزار والطرباِن يف الصغري والكبري ،ورجال البزار رجال الصحيح ،غري عثمان بن سعيد
املري وهو ثقة".
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اَّلل َم َّكةَ فَاحتًاَ ،وَد َخ َل الْ َم ْسج َد احلَرام،
أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت :فَلَ َّما َد َخ َل َر ُس ُ
ول َّ
اَّلل
أتى أبو بكر أببيه يقوده إىل حضرة النيب ليتعرف عليه ،لعله أن يُ ْسل َمّ .فَلَ َّما َرآهُ َر ُس ُ
ول َّ
اَّلل! ُه َو
ت الشَّْي َخ يف بَْيته َح ََّّت أَ ُكو َن أ ََان آتيه فيه» .قَ َال أَبُو بَ ْك ٍرَ :اي َر ُس َ
ول َّ
قَ َالَ « :هالَّ تََرْك َ
أكرَمهُُ ،مثَّ َم َس َح
َح ُّق أَ ْن ًمَْشى َي إلَْي َ
َجلَ َسهُ النَّيب بَ ْ َ
ك م ْن أَ ْن متَْشى َي أَنْ َ
ت إلَْيه ،فَأ ْ
أَ
ني يَ َديْه ،و َ
َسلَ َم .49وهذا مثال إلكرام املسنني من قبل احلكومة.
َسل ْم» فَأ ْ
ص ْد َرهُُ ،مثَّ قَ َال لَهُ« :أ ْ
َ
واهتم من بعده من الصحابة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  :عن عبد هللا بن أيب
حدرد األسلمي رضي هللا عنهما قال" :ملا قدمنا مع عمر بن اخلطاب اجلابية إذا هو بشيخ
من أهل الذمة يستطعم ،فسأل عنه فقال :هذا رجل من أهل الذمة ك َرب وضعف ،فوضع عنه
اجلزية اليت يف رقبته وقال :كلفتموه اجلزية حَّت إذا ضعف تركتموه يستطعم؟ فأجرى
عمر
عليه من بيت املال عشرة دراهم وكان له عيال" .50وهذه مسة من مسات اجملتمع اإلسالمي
الذي يقوم برعاية حياة املسنني من قبل احلكومة.
وأيضاً ما روي أن عمر بن اخلطاب مر بشيخ ضرير من أهل الكتاب يسأل الناس،
فسأله من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال :يهودايً ،قال :فما أجلأك إىل ما أرى؟ قال :اجلزية
واحلاجة والسن ،فأخذ عمر بيده وذهب به إىل منزله فأعطاه شيئاً ،مث أرسل إىل خازن بيت
املال فقال له :انظر هذا وضرابءه فضع عنهم اجلزية فوهللا ما أنصفناه إن أكلنا شبابه مث خنذله
عند اهلرم.51
واهتم أيضاً من بعد من الصحابة ،الرؤساءُ مثل عمر بن عبد العزيز ،فأتى لينام الليل
فذهب النوم ،فقالت له فاطمة بنت عبد امللك" :اي أمري املؤمنني أال تنام؟ قال :كيف أانم وقد
املسن ،أمر املسكني ،أمر الشيخ واملسكني،
والَِّن هللا أمر أمة حممد  ،أمر الضعيف أي ُّ

 49حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت ،صحيحّابنّحبانّبرتتيبّابنّبلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط،
(بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1414 ،2ه 1993/م) ،ج ،16ص ،187رقم ،7208وحسنه حمققه.
 50عالء الدين علي بن حسام الدين املتقي اهلندي الربهان فوري ،كنزّالعما ّيفّسننّاألقوا ّواألفعا  ،حتقيق :بكري
حياِن  -صفوة السقا( ،مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،5ه1981/م) ،ج ،4ص ،502رقم.11489
 51يوسف ،منهجّالقرآنّالكرميّيفّإصالحّاجملتمع ،ص.228
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واهلرم والعجوز والفقري ،فبكت معه" .52فحقوق الشعوب أمانة على احلكومات ،ينبغي
توصيلها إليهم ابلعدل واإلحسان.
اخلامتةّ
يتزايد عدد املسنني من الناس يوما بعد يوم يف جمتمعنا .ومن انحية أخرى ،تناقص االحرتام
واحملبة والشرف والرعاية هلم ،وهذا من عيوب العاَل احلديث ،والتشهري ابحلضارة اإلنسانية،
وإظهار جيل الشباب عدم االمتنان مبساُهات والديهم وغريهم من املسنني .ومن أجل محاية
املسنني من هذا الوضع غري املتوقع ،وإعطائهم ما يستحقونه من حقوق جيب على اإلنسان
اتباع املبادئ التوجيهية اإلهلية .فلذلك ،ركزان يف هذه الدراسة على املسؤولني عن رعاية املسنني،
ومن مث ،ينبغي لكل مسؤول أن يويل اهتمامه للوفاء ِبقوقهم .وعالوة على ذلك ،ينبغي أن
يعرف جوانب رعاية املسنني .وأن يعرف أن املسن هو من جتاوز عمره ستني سنة .وأن رعاية
املسنني هي تقدمي اخلدمات االجتماعية هلم.
وكذلك من التوصيات اليت سوف تؤدي إىل تطوير نظام رعاية املسننيّ ،ضرورةُ وجود
ابحث خاص عن رعاية املسنني لكل قوم بلغاهتم األم .ضرورة وجود تعليم خاص يف كل مرحلة
من مراحل الدراسة بتشجيع العمل التطوعي لطالب املدارس واجلامعات فيما َيص رعاية
املسنني .وأوصي ابستمرار البحوث ،والندوات ،واملؤمترات يف جمال التفسري عن قضااي املسنني
يف القرآن الكرمي ،ومعاجلة مشكلة املسنني يف ضوء الوحي اإلهلي والعلوم املعاصر .وضرورة توفري
أفضل اخلدمات للمسنني وحتقيق االنسجام مع التوجهات العاملية لتقدمي أفضل اخلدمات
الصحية والرعاية النفسية والعالجية والوقائية املناسبة هلذه الفئة املهمة من اجملتمع .وأوصي
املسؤولني يف وسائل اإلعالم إبعداد برامج توعوية وتثقيفية خاصة برعاية املسنني من خالل
برانمج سالمتك يف مجيع اجلوانب الصحية والطبية واالجتماعية والنفسية .وأخريا البد من
إصدار قانون حلماية املسنني يتفق مع الشرع ،وتوفري أفضل اخلدمات اجملانية للمسنني من قبَل
احلكومة بقدر احلاجة.

 52القرِن ،عائْ بن عبد هللا ،جمتمعّاملثل( ،بريوت :دار ابن حزم ،ط1420 ،1ه 2000/م) ،ص.43
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قائمةّاملصادرّواملراجع ّ
ابن العريب2007 ،م ،أحكامّالقرآن ،املكتبة التوفيقية للطبع والنشر والتوزيع.
ابن بطال ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللكّ،د.تّ،شرحّالبخاريّابنّبطا (ّ،د.ط)
د.م ،د.ن.

ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت1414 ،ه 1993/م ،صحيحّ
ابن ّحبان ّبرتتيب ّابن ّبلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،ط ،)2بريوت :مؤسسة
الرسالة.

ابن حجر العسقالِن ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد ،د.ت ،بلوغّاملرامّمنّ
أدلةّاألحكام( ،د.ط) ،د.م ،د.نّ ّ.
ابن حجر العسقالِن ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد1405 ،ه ،تغليقّ
التعليقّعلىّصحيحّالبخاري( ،ط ،)1بريوت :املكتب اإلسالمي.
ابن عجيبة ،أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين اإلدريسي الشاذيل الفاسي أبو
العباس ،د.ت ،تفسريّالبحرّاملديد(ّ،د.ط) ،د.م ،د.ن.

ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر1420 ،ه1999/مّ،تفسريّالقرآنّالعظيم ،حتقيق:
سامي بن حممد سالمة( ،ط ،)2بريوت :دار طيبة للنشر والتوزيع.

أبو بكر اجلزائري ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر اجلزائري ،د.ت ،أيسرّ
التفاسري( ،د.ط) ،د.ن.

أمحد زكي بدوي1407 ،ه 1987/م ،معجم ّمصطلحات ِ
ّالرعاية ّ ّوالتنمية ّاالجتماعية،
(ط ،)1القاهرة :دار الكناب املصرى.
األلباِن ،حممد انصر الدين ،د.ت ،صحيح ّوضعيف ّاجلامع ّالصغري ّوزايدته( ،د.ط)،
بريوت :املكتب اإلسالمي.

البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا اجلعفي1409(ّ ،ه1989/م) ،األدب ّاملفرد،
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،ط ،)3بريوت :دار البشائر اإلسالمية.

البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبد هللا البخاري اجلعفي1407 ،ه 1987/مّ ،اجلامعّ
الصحيحّاملختصر ،حتقيق :د .مصطفى ديب البغا( ،ط ،)2بريوت :دار ابن كثري.
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البيهقي ،أبو بكر أمحد بن احلسني1410 ،ه) ،شعبّاإلميان ،حتقيق :حممد السعيد بسيوِن
زغلول( ،ط ،)1بريوت :دار الكتب العلمية.

اجلصاص ،أمحد بن علي الرازي1405 ،ه ّ ،أحكامّالقرآن ،حتقيق :حممد الصادق قمحاوي،
(د.ط) ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

محد حسن رقيط ،الرعايةّالصحيةّوالرايضيةّيفّاإلسالم (بريوت :دار ابن حزم ،ط.1
اخليَّاط ،د.ت ،اجملتمعّاملتكافلّيفّاإلسالم( ،د.ط) ،د.م ،د.ن.

الزحيلي ،وهبة بن مصطفى1418 ،ه ،التفسريّاملنريّيفّالعقيدةّوالشريعةّواملنهج( ،ط،)2
بريوت :دار الفكر املعاصر.

الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزمي ،د.ت ،الكشاف ّعن ّحقائقّ
التنزيل ّوعيون ّاألقاويل ّيف ّوجوه ّالتأويل ،حتقيق :عبد الرزاق املهديش( ،د.ط)،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.

السدحانّ ،عبد هللا بن انصر بن عبد هللا السدحان ،د.ت ،رعاية ّاملسنني ّيف ّاإلسالمّ،
(د.ط) ،د.م ،د.ن.

السمني احلليب ،د.تّ،تفسريّالسمنيّاحلليبّالدرّاملصونّيفّعلمّالكتابّاملكنون( ،د.ط)،
د.م ،د.ن.

الطرباِن ،أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري1415 ،هّ،املعجمّاألوسط ،حتقيق:
طارق بن عوض هللا بن حممد ،عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين( ،د.ط) ،القاهرة :دار
احلرمني.
الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر1420 ،ه2000/مّ،
جامع ّالبيان ّيف ّأتويل ّالقرآن ،حتقيق :أمحد حممد شاكر( ،ط ،)1د.م :مؤسسة
الرسالة.

طنطاوي ،حممد سيد طنطاوي1997 ،م ،التفسريّالوسيط( ،ط ،)1القاهرة :دار هنضة مصر
للطباعة والنشر والتوزيع.

عائْ القرىن2007ّ،مّ،التفسريّامليسر ،الرايض :مكتبة العبيكان.
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القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر 1413 ،ه1993/م ،اجلامع ّألحكامّ
القرآن( ،د.ط) ،بريوت :دار الكتب العلمية.
القرِن ،عائْ بن عبد هللا1420 ،ه 2000/مّ،جمتمعّاملثل(ّ،ط ،)1بريوت :دار ابن حزم.
املتقي اهلندي ،عالء الدين علي بن حسام الدين الربهان فوري1401 ،ه1981/مّ ،كنزّ
العما ّيف ّسنن ّاألقوا ّواألفعا  ،حتقيق :بكري حياِن  -صفوة السقا( ،ط،)5
بريوت :مؤسسة الرسالة.

حممد السيد يوسف2007 ،م ،منهجّالقرآنّالكرميّيفّإصالحّاجملتمع ،القاهرة :دار السالم
للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة.

السيد يوسف1422 ،ه2002/مّ ،منهجّالقرآنّالكرميّيف ّإصالحّاجملتمع( ،ط،)1
َّ
حممد َّ
القاهرة :دار السالم.

حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي ،د.تّ،التحريرّوالتنوير( ،د.ط)،
د.م ،د.ن.

حممد عبد هللا دراز1417 ،ه 1996/مّ،خمتصرّدستورّاألخالقّىفّالقرآن ،إعداد املختصر
وترمجة :حممد عبد العظيم على ،تقدمي مصطفى حلمى( ،ط ،)1اإلسكندرية :دار
الدعوة.

مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،)2001( ،الصحيح،
(ط ،)2بريوت :دار اجليل.،

الرؤوف1415 ،ه1994/مّ،فيضّالقديرّشرحّاجلامعّالصغري(ّ،ط،)1
املناويَّ ،
حممد عبد َّ
بريوت :دار الكتب العلمية.

اهليثمي ،نور الدين علي بن أيب بكر1412 ،هّ ،جممع ّالزوائد ّومنبع ّالفوائد (د.ط)،
بريوت :دار الفكر.
هيفاء حممد الزبيدي2012 ،م ،رعاية ّاملسنني ّيف ّالتشريع ّاإلسالمي .جملة كلية الرتبية
األساسية-اجلامعة املستنصرية.

