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 العباسي –التكافل االجتماعي يف األدب العربي 
 عبدالرحمن حميد ثامرد.  

 التدريسي في كمية المعارف الجامعة
dr.abdulrahman@uoa.edu.iq 

 
 الممخص:

حظونو من تدىور البالد و  إذا كان الكثير قد أسمم نفسة الئ ىذا التفاوت الطبقي مع ما يال    
إال أن المالحظ بأن الكثير ايضًا لم يكن بمقدورىم تجميد أحاسيسيم و مشاعرىم تجاه الجياع  ، العباد

لخمق  االجتماعيل التكاف إلى  فكانت الدعوة ،  و البطالة و الظمم وما ترتب عمية من سفك الدماء
من الظمم أن يتنعم  نوفاقمة م, ويشرك األغنياء الفقراء بال دداالتو أجواء الرحمة و المحبة و التعاطف و 

عمى الكرم و الجود  ويذم البخل  لألغنياءفكان البحث مشجعًا  ،  ويحرم ذو الخمق الرفيع،  الوضيع 
من الحرمة و  جتماعياإليترتب عمى انعدام التكافل  او الجشع وينصح الفقراء بالقناعة و الكفاف , لم

مسايرًا  العصر،يكون األدب العربي مرأة و لمتطمبات العصر الفكرية  استجابةالظمم . فيكون البحث 
 .بو نستعين و الحمد هلل و .  رثاءال لمفكر ولم يقف عند المدح و الغزل و

 (.الطبقية االجتماعي، ،القناعة ،البخل ،الكرم ،التكافل:) الكممات المفتاحية 
Social Solidarity in Arabic Literature – Abbasi 

Dr.Abdul Rahman Hamid Thamer 

Instructor at the University College of Knowledge 

Abstracts: 

Social Solidarity in Arabic Literature – Abbase Social solidarity in Abbasid 

Arabic literature 

If many had surrendered themselves to  this class inequality with what they 

notice of the deterioration of the country and the people. However, it is 

noticeable that many were also unable to freeze their feelings. The call for 

social solidarity was to create an atmosphere of mercy, love ,sympathy and 

sympathy to bless the rich and the poor with  the morsel encouraging the rich  

to be generous and slandering miserliness and stinginess and  advising the 

poor of contentment and subsistence for the sanctity and injustice resulting 

from  the lack  of social solidarity, so the research would respond to the 

intellectual requirements of the age . He stands at praise  , flirtation and 

lamentation, praise be to Allah and we seek help from him. 

Keywords: (Solidarity, generosity, miserliness, contentment, social, class). 
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 :المقدمة
وسائل تحدث تر الطبقية في المجتمع العراقي و أنو لمن المؤسف حقًا أن تظي     

وزيادة الجرائم بما في ذلك االنتحار  ،  الفقراء و العاطمين عن العمل ةاألعالم عن نسب
منيم من  –بسبب العوز المادي. وحصول الفوارق الكبرى بين أفراد الشعب الواحد 

تجاه  .يقاسي من الحرمان الشديد، ومنيم من ينثرون األموال عمى الممذات بال حساب
العصر تجعل األدب يواكب  أحداث لد الحاجة في التوجو الى البحوث العممية ذلك تشتّ 

و ليساىم في تغيير األحوال بالكممو , لعل في ذلك ترقيقًا لمقموب وتذكيرًا بأعمال الخير 
 بذلك نحيّ و من اجل خمق أجواء التكافل األجتماعي النو من الموضوعات الميمة ,

رثاء و والو  مديح, و ال يقف االدب عند ال ةب الفكريعر فاخر المحمقة من سمسمة 
 .الغزل

أن عموم االدب منذ ما قبل األسالم فيو الدعوات الى التكافل  و أعمال البر و 
األحسان , وفي بحثنا نتناول نماذج من األدب العباسي لكل ما يتعمق بالموضوع من 

البخل , و القناعة و ما في ذلك الوقوف عند الكرم , بأجل التقصي الشامل ألبعاده 
ون أفراده دائما عمى االفاضل و يتع المجتمعمظاىر  ,وأثار التكافل . ألن التكافل أول

 م، وال تطغى مجموعو عمى أخرى.ثااحتكار الطعام من اآل الخير ويعدون
 وسمم  ونسأل اهلل السداد و التوفيق وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى ألو و صحب

 العباسي –التكافل االجتماعي في األدب العربي 
 في المغة و االصطالح:   

 عند عمماء المغة : 
نتو أياه، و الكافل الذي يكفل انسانًا يعولو، تو المال، أي ضمّ فم)) الكفيل :الضامن . وأك

 (ٔ) ((  كفمكَ  وُ يتَ بكذا  , إذا و ل   ومنو قول اهلل تعالى )وكفميا زكريا ( و يقال اكتفمتُ 
 وفي االصطالح :   
فراد وتعاونيم في األو يقصد بو )) التزام مجموعة من التعاون بين أفراد المجتمع ,    

ال يستطيعون تأمين  نرين و المحتاجين , والذيسبيل تقديم المساعده لألشخاص المضطّ 
 (ٕ) رج عن أرادتيم (( ابسبب ما خ مىذا المستمزمات لوحدى
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أقل  ىم والن المال قوام الحياة فالتكافل في ىذا المجال يشعر المقتدرين ماديًا بمن   
 .سألة مون ليم يد العون ألبعادىم عن ذل الاستطاعة فيمدّ 

عدى مفيوم التكافل أكثر من ذلك بأن ) يكون أفراد المجتمع مشاركين في يتبما ر و 
المحافظو عمى المصالح العامو  و الخاصو . . . ويشعر كل فرد أن عميو واجبات 

 (ٖ)لألخرين (( 
. أال أن التكافل االجتماعي الذي نحن  (ٗ) التكافل ليس العون المادي فقط فيوممم

 .بصدده , تخفيف الطبقيو بين الناس , مجموعة متخمة , و مجموعة محرومة 
يتنعم الوضيع و يحرم ذو   الطبقية , وال سيما عندما هئما يشير الى ىذاو الواقع د

 .مق الرفيعخال
 بحث األولمال

 مدح الجود و الكرم وذم البخل و الشح 
 مدح الجود الكرم :

فراده في الجود و العطاء أيتسم و فيو الفقراء ,  أن مجتمعًا يكثر فيو الكرماء , سيقل      
و يؤدي الى التكافل , ومن الشعراء من أبدع و تألق بمعان جديدة في مدح الكريم كما 

 :في قول أبي تمام 
من الغنى  الكريم ال تنكري عطلَ 

     
 

ن العاليكاحرب لمم يلفالس   
 

يا  الركاب ينص   َخببري ظوتن  
 

 (٘) محيي القريض الى مميت المالِ  
 

 ويقول:  
 (ٙ) ذىا بنغمة طالبجنونيا       إذا لم يعوّ  تكاد عطاياه يجنّ 

 يقول البحتري مادحًا و 
دٌ الجو  ياويٌد ال يزال يصرع  

 

صريعِ  في الخطب غيرُ  يٌ أور    
 

صى ــــــــــــال أقـــــنَكف ُو  تى مد  ـــوم
              

 

 (ٚ) وعِ سالس ْؤدِد البعيد الش  كف وُ  
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 بو نؤاس أالمال فيقول  مويي د إال الحر الذي الموال يتصدى ليذه المحا       
 (ٛ)مانِ ثطاب نفسًا لين باأل    حر   دَ مأنما يشتري المحا
 خس حس جس  جخ مح   مج حج  هت مت خت حت ُّٱيقول اهلل سبحانو: 

ليل:  ) َّ  مل خل   مص خص  مس  (٠١ – ٥ال

 , يقول المتنبي: ةوالعطاء بال من
رىا  كدّ ــي طَمٌة ــــــَـــ معطي فال ـــــي            

 (ٜ)اـىدُ ـــــــــينك    ةٌ وال من   ياــــــــــب 
ام العشيات والعرب يمتدحون بس  

           
 

 (ٓٔ)ى الضيف ـــــال شــــــــى 
 

 والكريم حتى في حالو عسرتو , اليبدىا لمناس ، مع ما يكابده ، يقول بشار :        
 (ٔٔ) غنيًا وىو مجيودُ  حتى تراهُ    وُ عسرتَ  ليخفي عنكَ  الكريمَ  إن  

 وفي ىذا المجال يقول البحتري:
 

   وُ إن  ئام فالم   إذا ضاقَ  كريمٌ 
  
 

  (ٕٔ)حبِ الر   في صدرهِ  حبُ الرّ  الفضاءُ  يضيقُ  
 

 دره حتى إذا كانميما كان مص همام الكريم وال يستمع لصوت من يريد تأخير أوال عقبة 
 المتنبي: .من المقربين  

 يال نفسًا فقمتُ  بْ طِ  فدِ قالت عن الرّ 
     
 

  (ٖٔ) موردهِ  دَ عْ إال بَ  الحر   رُ ال يصدُ  
 

 رجل الكريمل:ا د بالحروالمقصود بالرفد: العطاء ، والمرا
 والكريم حتى ولو وىب الدنيا يشعر بالرغبة لممزيد:

   بوِ  طالَ وال أخشى المِ  و نداكَ رجْ أَ 
  
 

  (ٗٔ)الخِ نيا فقد بَ الد   بَ ىَ إذا وَ  نْ مَ اي 
 

ما يقول كدو بارزة باألنسان إال ان الكرم و الجود ت جايا الطيبة عندوقد تكثر الس  
 البحتري :



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

 
 
899 

و  جودِ ـــال وافرُ جايا ـــالس مُ ـــريـك
دى ـــنــال  

 

 عمى ، وال جامدُ الن   فال ناقُص  
فِ ك  ال  

             وُ مـَ نيحتى يُ  فِ و لى المعر إ يحن  

إلى  مستيامٌ  إلفٌ  ن  ما حَ كَ  
  (٘ٔ)فِ ـــــــإل

شيئا  ال يممك حيانًا في خمق االنسان سجية ان يجود ولكن فأمن الموجود  لجودوا     
 دي:فراىييقول الخميل بن أحمد ال

  توُ رزق مروءَ م أُ جودًا ولَ  رزقتُ 
         

 

المال إال كثرةُ  ا المروءةُ ـــــــــوم   

دني   قاعِ ساماة تُ ـــــــم تُ در إذا أَ 
                 

 

 الحالِ  ةُ سمي رق   باِ  هّ وِ نَ عما يُ  
(ٔٙ)

 

 يه ىه مه جه ين ىن من ٹٱٹٱُّٱومن ىنا يأتي القول المنزل      
اإلسراء: ) َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي كصارية الطريق   ( ٩٢

فخير ، حرم من لذه الكرم فيبيده شيئًا  و تبذيرًا وال يبقِ ان ال يكون كرم ، امام الكريم 

 مك لك خك ُّٱٱ دخار في خزائن السماءمع أنو االنفاق  ىو اإلاألمور الوسط. 

ر: ) َّ  مل خل حل جل التي  نطةالح ةبحّ  رإن من االدباء من يصوّ (  ٩الحش
سم عمى أثنين ، فيشرك يظير الشق الطولي عمييا ، أنيا مييأة لكي تكون قابمة لمق

وىذه المشاعر في التكافل .(17)كيا مأخوه الفقير المحتاج الذي ال يمت ةالحب كأحدىما مال
.أو عبوس الوجو ةالمنّ  ميرافقيا المطف في األداء وعد  

 

فالجود من االخالق الكريمة ، ألنو يعطي في اإلساس وال ومن يتأمل ىذا االمر     
الجواد ىو الذي يربح في النتيجو النو ، األخالق و   يريد تعويضًا ، وىذه مرتبطة بالنفس

 :سيترك أموالو المحالة فيقول الشافعي 
 (ٛٔ) مور بكم تمضي       وقد ممكت أيديكم البسط و القبضاواألُ إذا لم تجودوا 
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 الجواد كالغيث فيقول : ف البحتريويص
 (ٜٔ) وِ عدائِ أى ــــعم تيباـــــــــــممالنار ــــــــوانو         كـى إخـنسكبًا عمـالغيث مــــــــك

 :ل السؤال قببل ان الكريم يعطي 
 (ٕٓ) تداؤهُ ـــاب ؤالَ ــالس بقُ ــســـن يـــموِم ــق         لــريم اـــو ك  اً ــمعــأت مند  ــد تبـــق

/رقم ٔ( ) البخاري ج)كان أجود الناس ، وكان أجود من الريح  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي محمد 
 (ٙالحديث 

 .(ٕٔ) ) ان الجود ما كان بغير سؤال ، و الكرم سؤال فاألول ابمغ(
 ( ٖٗٓٙو) ما سئل النبي صمى اهلل عميو وسمم شيئًا فقال : ال ( )البخاري / 

طار السخاء فأن ) المال إن كان مفقودًا ، فينبغي أن يكون حال العبد إوالكل في     
ن كان موجودًا فينبغي أن يكون حالو االيثار والسخاء ،  القناعة وقمو الحرص ، وا 
واصطناع المعروف ، و التباعد عن الشح و البخل ، فأن السخاء من أخالق االنبياء 

 .(ٕٕ)ىو أصل من أصول النجاة(و عميم السالم ، 
 وتبقى ذكريات األيادي البيضاء والجود حتى بعد الموت يقول الحسين بن مطير:

          ودهُ ــــــــــــيت جار و يا قبر معٍن كيف و 

اــــترعــــــــم حرُ و البَ  ر  و البَ ــــــان منــوقد ك   

ى ــمضى الجود و انقض ولما مضى معنٌ   
 

اـــــدعـــــــــــــــارم أجــــــــمكـلم واصبح عرنينُ    

 ا ـــــــــعى مود  ـــــــــلم وَ ــــــاش زمانًا ثـــــــــــعف   وِ ــــــمقِ خَ  ورةَ ـــــــــص جودُ ــان إال الـــــــــا كــــوم
   وتوِ ـــــــعد مــــب فوِ و ر ــي معـــــيش فـــــعِ  تىً فَ 
  

 (ٖٕ) رتعاً ـــــــم هُ مجرا لِ يــــــالس دَ عْ بَ  كما كانَ  

 ذم البخل و الشح:
من االفات التي تعيق التكافل في المجتمع ، صفة البخل ، وىؤالء الذين يقعون في     

و االيثار عمى الكرم تبذيرًا ، و ىذه الدائره المذمومة ، ربما يثقفون بأن البخل اقتصادا ، 
الرزق الحالل و يحرم ىذا ليس بعيدًا عن الذي يحرم نفسو من طيبات و نفس غباًء ال

م . و يتعدى ذلك الى خوفيم فسينأون بزياده الكسب ، و يبخمون عمى عيالو ، فيرغب
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في قرية أو البخل طبعًا ذميمًا في االنسان وربما  األموال . حتى يكون  همن زوال ىذ
 وفي ذم البخل يقول بشار بن برد . (ٕٗ) مدينو تعرف بالبخل 
 يسعفو:ولم  لمن بخل عميو بالمال
 (ٕ٘) وجو سودُ عمييا أَ  العيونِ  زرقُ      عمى أموالو عملٌ  ولمبخيلِ 

 وقال البحتري ييجو قومًا:
 (ٕٙ) م شجاعُ كُ فردِ صِ  ى      سفاىًا ، واسمُ نّ كْ يُ  ودِ بالجُ  مْ يمكُ بخَ  وأن  

 الصفر: طائر يضرب بو المثل في الجبنو 
 العتاىية:يقول أبو  حتى يكون االنسان عبداً والحرص رأس كل خطيئة 

 (ٕٚ)  حراً  نتُ لكُ  عتُ نِ عي فاستعبدتني      ولو أنى قُ مطامِ  أطعتُ 
 سرىا بأ االبخيل ، ىي أن نقطع منو األمل  ومن الدني ومن روائع ابي العتاىية في ذم

 فبذلك الراحة فيقول:
       الِ ــــــاألم بائلَ ـــح نكِ ــــم عتُ ــــــــقط

اليـــرح يّ ـــالمط رِ يْ ن ظَ ــــــع ططتُ ـــوح   

حي   ناليأس بين جوا وجدت بردَ ف
   

 

(ٕٛ)اليــــــن ترحــــــن حمي ومــــم تُ ـوأرح 
 

 (ٔ) ساوة السؤال و إراقة ماء الوجو فيقولقلما يترتب عمى 
  ؤالِ ـــــة أتت بسُ فار ــــع ل  ن كُ ــــــم         قيمةً  ظمَ ـــكان اعـــقست السؤال ف

       ضنانةٍ  دِ قْ ــــــعُ  اشد  ؤال ـــــكن بالس
 

والِ ــــــــباألم كَ ــميــع ن  َــ ضما يَ ـــم   

يا    فأن   ما استطعتَ  دَ موصن المحا   نوالِ  بذل كلّ  حُ ترجَ  في الوزنِ   
       وُ َــ الــــر ممّ ثن المـــم قد عجبتُ ــول
  

 (ٜٕ) اإلقاللِ  ةَ ـــزين ثمرُ ــــي المـــسنَ  
 

يعرف ان دوام الحال من المحال ، فال يركن الى نعيم غير ، األيام  بريخوان من      
 خرة فيقول البحتري:اآليا و البخالء يخسرون الدن ىغير مأسوف عميو فما اشق، مقيم 

 (ٖٓ)فيا بموى  د تصر  فضيا       نعيمًا وال يعدُ خَ   رَ ال يَ  األيامَ  ومن يعرفِ 
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 اهلل سبحانو وتعالى:  ويقول
 مم خم حم جمهل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ٱُّٱ
 (٠٨١آل عمران: ) َّ  جيٰه مه جه هن من خن حنجن

 
 حمميموقال النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم ))إياكم والشح فأنو أىمك من كان قبمكم ، 

 (  ٔٗٚٙو)البخاري / (ٕٛٚ٘ /عمى أن سفكوا دماءىم ، واستحموا محارميم ()مسمم 
 

 بحث الثانيمال
 والتكافلالقناعة والمال 

 القناعة: 
ان شمولية الموضوع بأبعاده المختمفة تدعو الى القناعة عند األغنياء و الفقراء        

 عمى حد سواء يقول الشاعر محمود الوراق:
م    ــــمـو رٍ ـــــــــــكثي الٍ ـــــــذا م انَ ــــــــن كـــم      

سرُ ـــمعــــموسر الـــــــك الاع فذــــيقن   

ن     وعاً ــــــــــــــــان قنــــــك نْ ــَـــ م ل  ــــــــــوك وا   
 

 كثرُ ــــــو المــــيـــــــقاًل فــــــان مُ ــــــــك 
 

     ىو فييا الغن ىالنفس غنىالفقر في 
     

 (ٖٔ) الغنى األكبرُ  النفسِ  غنىوفي  

 يو الغن ىي الغنيالقناعة فوفي ىذا تسمية لممعوزين الى المال عندما تتوفر لدييم 
 بكرمو ال يخشى الفقر كما في قول المتنبي:

 (ٕٖ)ا تبغي الخمود في الحربِ  بغي الغنى      و بالموتِ تَ  كأنك بالفقرِ    
 يقول سيل بن ىارون: ن ىناك من يحتاج الى ىذا الزيادةبغي المزيد إذا كاأوعالم 

 (ٖٖ) ما كان مطمبو فقرًا الى الناس    كي أغنى بفضمتوِ  ال أطمب المالَ 
 :ىيةويقول أبو العتا

 (ٖٗ) غارِ و الص   لةِ ع بالمذ  لم يقنع بعيٍش        تقن   إذا المرءُ 
 والراحة ىي ثمره القناعة
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، فوضعو عمى بطنو ، ثم  قال: )أال  َحجرٍ د الى مجوع يومًا ، فعال ملسو هيلع هللا ىلصأصاب النبي 
نفسة وىو  مكرمٍ  ب  يوم القيامة ، أال ر  ةفي الدنيا جائعة عاري ةناعم ةنفس طاعم ربّ 

 (ٔٙٗٔ)البييقي في شعب اإليمان: وىو مكرًم ليا( نفس ليا ، أال رب ميينٍ  ميينٌ 
 يقول األمام الشافعي:

   رأيت القناعة رأس الغنى     

ت بأذياليا متمسك ر ـــــــــفص   

ال درىم   ــــت غنيًا بر فص     
 

(ٖ٘)أمر عمى الناس شبو الممك  
 

 ثمار القناعة
فالقناعة لما تكن غاية النفس تقودىا الى الغنى ، ويترتب عمييا راحة االنسان زياده     

 عمى أنيا تحفظ ماء الوجو من السؤال 
بقرة: ) َّ مئ خئ حئ جئ  يي ٱُّٱ قال تعالى  (٣٧٢ال

 قولة:ومن لطائف التعريف لمقناعة قول الخميل بن أحمد الفراىيدي 
تُ ــــل وزيــــــــفاك خــــك     أن لم يكن لك لحم         

يتُ ـــــوب رةــــــــــــــــــــسفك       أو لم يكن ذا وىذا        

 (ٖٙ) موت ئكحتى يجي            ىتضل فيو و تأو 

 
 (ٖٚ) ور(ر وم قرت عيناه غدا بما يرى من السوقال الشافعي: )من زىد في الدنيا الي

فطار:  ) َّ يف ىف يث ىث ٱُّٱى ورد في التفاسير قول اهلل تعالو  االن ٣١) 

فطار: )  ٱَّ مك لك اك  يق  ُّٱٱ: أي في القناعة و قول اهلل تعالى االن أي ٱٱٱٱ( 41
ٱ.في طمع  
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 المال والتكافل
 الطبقية بسبب األموال:

البغضاء وبسبب المال تكون الطبقية الممقوتة بين الناس تكون بينيم العداوة و     
من الدنيا و األخرة ، فاإلنسان عن ثا لم يحصل التكافل ، فيو ويترتب عمييا الفساد إذ

يخمد بالنعيم و حالل الا فيخمد بالجحيم ، و إذا انفقو بالدنيا وممذاتيإلى ربما ركن يقو طر 
فال ينثني الكريم عن ىدفو بدخول الجنة إذا كان ، التصدق و الزكاة  الخمود من أسبابو

 تغي وجو اهلل بالكرم وال يسمع لكالم الناس ، يقول المتنبي:يب
         وما ثناك كالم الناس عن كرمٍ 

اليطلِ  العارضِ  طريقَ  دّ يسُ  نْ ومَ    

 درٍ ـــــــوال كَ  بال من   انت الجوادُ 
         

 

(ٖٛ) ذلِ ـــــــوال مَ  دٍ طاٍل وال وعْ ــــوال م 
 

 في االزمات االقتصادية:
في مر  وال سيما في االزمات االقتصادية كما  ، الكرم تشتد حاجو الناس اليوان ىذا 

في الوقت الذي  (ٜٖ)وتون جوعًا بالطرقات مالناس ي .العصر العباسي بعض األوقات
فأي مساىمة في التكافل ،  (ٓٗ)كانت فيو طبقات من المجتمع غارقو بالترف و الميو

 فيقول بشار: ، ايمأفضل من عد
 (ٔٗ) فقرًا فيو محمودُ  ما سدّ  فكلُ      وال تمنعك قمتوُ  النوالَ  بث  

 )إذا طبخت ملسو هيلع هللا ىلصوال حياء من القميل فالحرمان أقل منو . ورد في األثر عن الرسول 
)صحيح  (ٖٙ/()صالح المال البن ابي الدنيا  تعاىد جيرانكماءىا ، و  فأكثر مرقة 
 ( ٘٘ٛٙمسمم /

 التكافل والمجتمع الفاضل:
من االخالق الحسنة في المجتمع ، عمى العكس  ة ، وىي تعد  فلمدعاه الى األوىذه     

من التفرقة و التباعد ، وحسن الخمق يترتب عميو التوادد و التراحم . و التكافل 
ل عندما ) اصابت العرب في عصر يسيم في إيجاد ىذا المجتمع ، وحصاالجتماعي 

افل المسممون في مشارق األرض و عمر مجاعة شديدة سميت سنو الرمادة وفييا تك
 .(ٕٗ) المجاعة عن جزيرة العرب (ذه ليدفعوا غائمة ىمغاربيا 
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وخير الجماعة ان تكون الممكية  عامة وال سيما بالقوت ، والمال غير مأسوف عميو 
 واالولى مساعدة المحتاجين  لجميع الناس من قبل الكرماء 

 يقول المتنبي :
طايا     ــــــــــــِلمّن ماٌل تمّزُقُو الع    

ِو اأَلنامُ ـــشرُك في رغائبـــــويُ    

    وال ندعوَك صاَحبُو فترضى   
 

ُب الّذماُم ــــــألن  بصحبٍة يج   

امرٌي       ــــــــــــــتحاُيدُه كأنَك س
     

 (ٖٗ)صاُفحُو يٌد فييا ُجذاُم ــــت 

،  بيذا الشكل فال أحد يستطيع الذم باتجاه ىذا الكرم من المالفاذا كان الكريم يتقذ ُر 
الموازنة مطموبة ، فال بد من بقاء بعض المال ألستمرارية الكريم عمى أقل تقدير  لكن

 ويستشيد الجاحظ  في كتابو البخالء بيذين البيتين : 
 فإن صالح المال خيٌر من الفقر     أبا مصمٍح أصمْح ، والتك مفسدًا  

 (ٗٗ)عمى قومو أن يعمموا أنو مثري       م تَر أن المرء يزداد عشرًة  ــــــأل    
ويقول سعيد بن المسيب : ) ال خير فيمن ال يريد جمع المال من حمِِّو يكف  بو وجيو 

 . (٘ٗ)عن الناس ، ويصل بو رحمو ، ويعطي منو حقو (  
وال سيما ان لممال سمطان عمى الناس ولعل من االنصاف ان نوع في يد الكريم شيئا وال 

 ندعو صفر اليدين بسبب الطمع فيقول ابو العتاىية : 
 ديوتانٌع مافي يـــــك مــــــل         ريءــــى امـــصبّن عمــــالتغ

 (ٙٗ)واغضٌب عمى الطمع الذي     استدعاك تطمب  ما لديو 
وقيل : حفظ الموجود أيسر من طمب المفقود  . احذر نفاد النعم ، فما كل شارد      

. ولعل الموازنة الرائعة في توجيو الرسول  صمى اهلل عميو وسمم عندما  (ٚٗ)مردود 
يوجينا الى االعمال النافعة من اجل العيش من غير مسألة فقال : )) إنك ان تدع 

 ( .ٖٜٖٙعالة يتكففون الناس (( )البخاري /عيالك  أغنياء ، خيٌر  من ان تدعيم 
 ولعل اليتامى أولى الناس بالتكافل فيقول المتنبي:

 (ٛٗ)ما عمى اليتامى أنعُ  تعودُ  جود يدية في أموالو     نقمٌ تيا من 
 خمق الكرم: 
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 من يتساخى فينكشف ىذا المتساخي يقول       والكرم سجية ، وليس السخي  
 :العالء واب

 (ٜٗ)لو لم تكن مثل الجماعة زائفًا        لم يشجك الدينار و القيراط 
 االزدواجية في الخمق يزداد الحرمان  هلذلك عندما تكون مثل ىذ

 حتى: 
 (ٓ٘) جى الظالم فقطدفي  قوتوو        يسترهُ  مبمٌس الفتى  يغنيُ 

ومن ىنا فاذا كان الفتى ال يممك إال ثوبًا يستره و يعيش عمى حبات يمتقطيا       
، نعمم مدى أبعاد الحديث الشريف )) قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وربما في الميل 

يم ، وأحب األعمال الى اهلل عز وجل سرور تدخمو عوسمم:   أحب الناس الى اهلل أنف
، أو تطرد عنو جوعًا ، والن  ديناً عمى مسمم ، تكشف عنو كربو ، أو تقضي عنو 
في المسجد شيرًا (( ) حسن  عتكفأمشي مع أخي المسمم في حاجة أحب الي من أن أ

 /االلباني( .ٖٕٕٙو )صحيح الترغيب والترىيب / (ٙٚٔصحيح الجامع:
 : لمصمحة الصداقة

 فة عمى الحاجة فيقول ون الصداقة احيانًا متوقِّ تكمن المؤسف حقًا أن  ونا  و 
 العتاىية : أبو 

             أنت ما استغنيت عن صا  

وهــــــــأخُ  دىرَ ـــــك الــــــحب   

يو   ـــــــلإ جتَ ــــــــــا احتذأـــــف
        

 

  (51)وه ـــــفك ّــ اعًة مجــــــس 

و ىؤالء ليم التأثير السمبي عمى  حةأي بصقك ، بيذه السرعة يتخمى صديق المصم
 التكافل .

ولعل المحتاج ال يدرك المقمة ، وأن وقف عند كل باب حتى يدركو الموت يقول 
 المعري:

 (ٕ٘) أبو ضابطِ  حتى نياكَ         رأيتَ  بابٍ  كل وقفت عمى  
 حبشووأبو ضابط: الموت بمغة ال

 الدعوة في األدب الى مشاركو الصديق في السراء و الضراءوتأتي 



هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال  

 

 
 
907 

قيل: ىما صديقان قال: ما بال ف) رأى بعض الحكماء رجمين ال يفترقان ، فسأل عنيما 
دىما حما لم  ير: أ ةالصحب ىذهيريد أنو الخير في  (ٖ٘) خر فقير ؟ (االأحدىما غني و 

 ألخية كما يرى لنفسو 
 يقول أبو تمام:

 (ٗ٘) نِ شِ الخِ  في المنزلِ  يمألفإذا ما أيسروا ذكروا        من كان ي الكرامَ ن إ    
 غنياء و معاداتيم لمفقراء يقول أبو العتاىية:لالومن العيب أن تكون مصادقة الناس 

الدنيا  إال معَ  ما الناُس 
        وصاحبيا            

فكيف ما أنقمبت يومًا بو   
انقمبوا لالغنياء  

أخا الدنيا فأن يعظمون 
بت         ــــــــوث  

 

تيي ـــــا ال يشــــيو بممومًا عــــــي 
(٘٘) بواــو ث

 

 وقال أيضًا:
 (ٙ٘) يكاـــادامت عمـــهلل م      ةٍ عمــــن وةُ ـــاس إخــــالن

ال ان الواقع يشير الى وجود الطبقية االجتماعية ، مع عظم نعمو اهلل عمى إ    
نخيل جعميا اهلل في ممك بخيل ، الفقير ، عنده حقير ، و المسكين المخموقات ) رب 

 (ٚ٘) ليس بمكين (
 

 بحث الثالثمال
 أبعاد التكافل

 كرامة االنسان:
 اك يق ىق يف ٱُّٱبحانو: ىو لكرامة االنسان ، فال نزدري الفقير يقول اهلل س   
 من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
 ٠٧اإلسراء:  َّ ين ىن نن
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ىذا التكافل يكون ألقرب الناس أيضًا بالنسبة لموالدين األقارب و  وتأسيسا عمى ذلك فأن
 ىي  ني مي زي ري ٰى ين  ىن ٱُّٱ الجيران

نساء: َّ حئ جئ يي  ٦٣ ال

تراحميم و المؤمنين في  ترى)   ملسو هيلع هللا ىلصبما يؤدي الى المجتمع الفاضل قال رسول اهلل 
إذا أشتكى عضوًا تداعى لو سائر جسده بالسير و  تعاطفيم كمثل الجسد توادىم 

 ا( ولطالما تمنى االدباء و الشعراء أنعدام الطبقية و تمنو  ٔٔٓٙالحمى () البخاري:
تفادي الصراع ، لكن األمر ليس بيدىم وأنما التغير شأن الناس . لالمشاركة في الطعام 

 : المحمود قولو سبحانو م ليذا التكافل او لكنيا دعوى لمحسنى . ولعل األطار الع
 حل جلمك لك خكحك جك مق  حق مف خفحف جف مغ جغ ُّٱ
مائدة:) َّ  جم هل مل خل  (٢ ال

 بداية التكافل
 (ٛ٘)و ابتداء من األسرة ، فالفقير العاجز نفقتو في مال قريب    

ا كانت لو صدقو () )إذا انفق المسمم نفقو عمى أىمو يحتسبي ملسو هيلع هللا ىلصيقول رسول اهلل 
 (ٖٔ٘٘البخاري:
ن قبل و أتفق فقياء المسممين عمى كفالة الفقير العاجز  م أول مظاىر التكافل و ىذا

ر مسمم ، يباإلنفاق عميو ، سواء كان مسممُا أو غ ةممزم ة األغنياء ، و بعكسو فالدول
 .(ٜ٘) ةوأعظم طريقة لتحقيق التكافل مشروع الزكا

 (ٓٙ)لما رأيت بني اإلعدام شاكينا     لو  أعطوا زكاتيم   الناَس  وأحسبُ 
حوال في وكثرة الشكوى من إفرازات غياب التكافل االجتماعي عندما تضطرب األ

 (ٔٙ)الدول
الرتباك في الدول ، يعم الفقر ، و تنتشر البطالة ، و ترتفع اوعندما تعم الفوضىى و 

األسعار و ينعدم التكافل ، فيذا ال يكون بمعزل عن األحوال السياسية التي  تنتيجيا 
و يترتب عمى ىذا الوضع ظيور الطبقية الظالمة إذ يتنعم من الناس (ٕٙ)الدولو 
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طر الى تضالعقميات التي و  االنتيازيو و النفعية و المصمحية عمى حساب الكفاءات
 .العقوله في ىجرة ىذ ىمن البالد فتكون الخساره الكبر  اليجرة 

 
 أخالقية التكافل      

اية غأن عدم التكافل سموك ال أخالقي يرفضة المخمصون في المجتمع الفاضل ))ف    
بينما عندما يحصل التكافل و  (ٖٙ)الناس و حاجاتيم صالح المعاش و المعاد ((

ر يف بين أفراد المجتمع فإن ذلك يساعد عمى ضبط النفس في المواقف التي تثيالتك
ىذا مطموب في كل األحوال بما في ذلك الدوائر و و االنفعال فال يثور وال يغضب . 

المدارس . فالمعمم مثاًل ال يجعل الطبقية بين الطمبة ، و يجعميم كأسنان المشط ، 
االخالق مم نفسو عمى عجمع قموبيم ، ويجاىد الم ويخمق بينيم التودد و التراحم و

 .(ٗٙ)بالسخاء ، الن األخالق الفاضمة تكتسب بنوع من الرياضة و التربية 
 وقولو سبحانو وتعالى ) واهلل يحب المحسنين (

 .(٘ٙ)خصوصًا الى الدابة و الرقيق 
 رحمحم ال يُ ر من ال ي

الثرى من العطش و يميث عطشًا ل عمى بئر فرأى كمبًا يأكل ج، بينما ر  الحديث وفي  
 (ٖٖٕٙ\فسقاه فغفر لو ) ونص الحديث طويل في البخاري

 و عمى الطيور:
        بشربة وادي غتصدق عمى الطير ال

من الماء و أعددىا أحق من اإلنس           

              ًة إذي يكَ ــــــــــــمفما جنسيا جاٍن عَ 

(ٙٙ)الجنس  ذلك بحال إذا ما خفت من 
 

 والحيوانات ايضًا:
 (ٚٙ)عشرة الفرس مالناقة الوجناء تبعثيا     فيما تشاء و أكر لى أحسن ا

 تأثير األوضاع السياسية: 
كانت الدولة العباسية في زمن ىوالء الشعراء الذين أستشيدنا بشعرىم عرضة لمنزاعت و 

ره عمى الحياه االقتصادية و االجتماعية و ثالصراعات و الحركات و ترك ىذا الوضع أ
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ظيرت عوامل الفساد و منيا التفاوت بين طبقات المجتمع ، مع كل التقدم الذي حصل 
 في بغداد .

زيادة عمى ذلك فقد فرضت الضرائب عمى الناس ، وكانت تصرف عمى الممذات و 
 .(ٛٙ) الترف مما تزيد الوضع االجتماعي سوء

 :مسؤولية المجتمع 
العام و  لمرأييالحظ بين ما يظير فالمتتبع بمعزل عمى المسؤولية ، المجتمعوليس      

ىي ظاىرة مدانة عند كل الناس ، وىي من العيوب التي يعترف بيا و بين ما يخفى ، 
لماذا ال  (ٜٙ)الناس أساسًا وليس ظممًا لمناس وىو السموك المزدوج ، في مواجية الطبقية

، و نشاىدىم يبحثون في الزبالة لمحصول  ؟ نجد من يتطوع لحماية الفقراء و المعوزين
، أن ىوالء يحبون  ؟ عمى المقمة ، و لماذا ال نجد من ييجم عمى المتخمين المبذرين

الغني ، و يكرىون الفقير بيما يقول العقل يجب أن يستويان وال يخمو المجتمع من 
أن كل عن  فضاًل   (ٓٚ) كرمون بالطبع ، و ينفعون العالم لغير نفع (الناس الطيبة ) ي

 ذلك ىو  بتقدير من اهلل يقول أبو نؤاس:
 (ٔٚ) مجراىما      بما قضى اهلل وما قدر و الحرمانُ  فالرزقُ 

ال يستيان بيا . فأعظم  ةأن المتتبع لموضوع التكافل االجتماعي تتفتح عميو أفاق مرعب
الميمكات ىي الجوع ، فشيوة البطن غير متياوده ، فقد تكون ردود أفعاٍل خطيرة . 

، فضيمو الجياع و نقول ليم . . الصبر ، وأن لمجوع  الىوليس من اليسير أن تتوجو 
 وأن الشبع فيو مضار . 

الى الرحمة و ) فذكر الجائعين و المحتاجين إحدى فوائد الجوع ، فأن ذلك يدعو 
 .(ٕٚ)الشفقة عمى خمق اهلل عز وجل . و الشبعان في غفمو من ألم الجائع (  

أن األحوال المعاشية اليوم مشابية أليام الطبقية التي حصمت في العصر العباسي اذ 
 .كانت الطبقة المترفة المتخمة غير مبالية بما يقاسيو معظم الناس بسبب الجوع و الفقر

 توفير فرص العمل: 
يكون الحث عمى العمل وعدم التماىل فيو من أجل الحصول عمى المال الن ) اليد    

 .(ٖٚ) الفارغة تنازع الى اإلثم (
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 ال أىل من أتيتك وقال ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحديث المشيور إن رجل جاء الى النبي محمد 
 بأحدىما فأبتع أذىب: لو قال و درىمين فأعطاه. . .  الجوع من الييم أرجع أراني
اهلل  بارك: فقال جاء ثم يوماً  عشر ةخمس غابف غوب أحتطب و ، فأساً  باألخر و طعاماً 

 لي فيما أمرتني بو ، أصبت عشرة دراىم ، فأبتعت ألىمي بخمسو طعامًا و بخمسةٍ 
 .(ٖٖٗٔ)سنن أبي راود / : ىذا خير لك من المسألة  ملسو هيلع هللا ىلص، فقال النبي محمد  ةكسو 

و الشبعان واسع الصدر  ، ْس النفَ  ق) الجائع فقير ضي فقيلأن الجوع ليس كممة تقال 
 ؟كيف يستويان ؟ فما أروع التكافل بين ىذين  (ٗٚ)(ْس فَ غني النَ 

أن البحث يمزمنا بالتوجو الى إشاعة مفيوم التكافل و ليس الى تشخيص العيوب     
الفقر إال أنو من حسن األخالق أن نحترم الفقير وننظر الى  االجتماعية ومنيا أزدراء

 ما عمى ملسو هيلع هللا ىلصأحوالو و أخالقو و أرائو وال يكون التقييم عمى المال ) كان النبي محمد 
يو فقير ال ف ، االستغناء فوق بطبيعتو كان لكنو و ، القمة و ، الفقر من التاريخ يصف

 .(٘ٚ)يجوز أن يوصف بالفقر
 العاطفة:

بييجان العواطف ، وىي ال تسمن وال تغني من جوع ولكن  حالعممي ال يسمان البحث 
حشد المقاالت القصيرة في وسائل  طمبتيامن واجب االدباء و مدرسي العربية و 

ا لممتعففين ، االتصال لمشعور بالجياع و ترقيق القموب و يكون العطاء سرًا وال سيم
 :فقالثيم ،عمى التابعي الربيع بن خُ  باب سائلٌ الطرق  واهلل يعمم و يطمع

أنو معتوه ، و  اأدخموه ، رجل كيل ممزق الثياب قد سأل لعابو عمى ذقنو ، وبد    
صادف أن أدخموا وعاًء منبسطًا فيو الخبيص فأشار أن ضعوه أمام ىذا السائل ، فأقبل 

 يا أبت ، لقد عميو السائل يمتيمو التيامًا حتى أنياه . فقال أبن التابعي ) رحمك اهلل
ليذا  طعمتول منو . . فأكعت لك ىذا الخبيص و كنا نشتيي أن تأصنأمي و  فتْ تكم  

فان اهلل يدري الرجل الذي ال يدري ماذا أكل . فقال: يا بني . . . إذا كان ىو ال يدري ،

  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱجل و  عزثم تال قولو 

ران:) َّ جه ين ىن من خن  .(ٙٚ) ( ٢٩ آل عم
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 ومن أجل أن يحصل عمى مأكمو  ولقد أتضح خطًا الفكرة بأن االنسان يزاول أعمالٱ  
المعنوية في الصناعات  و دراسات االشباع  الروح أن  دراساتالمشربو ، بل أثبتت 

 .(ٚٚ)الميني أن العمل يتعدى ذلك الى أىداف كثيره في بناء المجتمع و الدولة 
الحصول عمى المأكل و المشرب ؟ الى اهلل ترجع األمور . و الحمد هلل  فكيف إذا عز  

 و صحبو أجمعين  ملسو هيلع هللا ىلصرب العالمين و الصالة و السالم عمى سيدنا محمد 
 

 اليوامش 
                                                           

(1)
 .1/4444-منتخب من صحاح الجوهري   

SOTOR  (2) ٕٕٕٓ كومسطور  –أسراء أبو رنة 
ٜٕ –أوقاف السعودية  –الدعوة و أحوال المسممين  (3) 

Alukah  (4) :  االلوكو الشرعية
(5)

 ٚٚ/ٖديوان ) أبو تمام (  

(6)
 ٕٗٓ/ٖم . ن  

(7)
 ٘ٚ/ٕديوان البحتري  

(4)
 ٖٔٙديوان ) أبو نؤاس (  

 ٛ : ديوان المتنبي(9) 

(10)
 ٘ٚ/ٕديوان البحتري  

ٕٚٔ/ٖديوان بشار   (11)   
ٕٔديوان البحتري  (12)  
راد بالحر: الرجل الكريممو المقصود بالرفد: العطاء ، و ال ٖٔديوان المتنبي   (13)  

 .ٗٔ م . ن (14)
(15)

 ٔٔٔ/ٕديوان البحتري  

(16)
 ٛٔ : ديوان الخميل 

(17)
 ٓٚٔ/ٕ المزوميات 

(14)
 ٓٗ : ديوان الشافعي 

ٖ٘/ٔديوان البحتري  (19)  
  .ٖٚ/ٔم . ن  (20)
(21)

 .ٕٕٛ/ٔالمجالس نزىة  

(22)
 .ٚٗٔ/ٕالميذب من أحياء عموم الدين  
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(23)

ومترع: ممموء، تصدع: تشقق العرنين: أول االنف الذي يكون فيو  ٖٚٔشعر الحسين بن مطير  
 الشم أجدع: مقطوع

(24)
 ٕٓ : البخالء 

(25)
 .ٗٚ:ديوان بشار  

(26)
 : طائر يضرب بو المثل في الجبندالصفر  ٙٙ/ٕديوان البحتري  

(27)
 ٔٗٔيوان ) أبو العتاىية ( د 

(24)
 ٕٗٛ – ٕٓٛم . ن  

(29)
 .م . ن الصفة والضنانة: البخل  

(30)
 ٛٗ/ٔديوان البحتري  

(31)
  ٚ٘ : ديوان محمود الوراق 

(32)
 ٜٓ : ديوان المتنبي 

(33)
 ٕٗٔ : البخالء 

(34)
 ٚ٘ٔديوان ) العتاىية (   

(35)
 ٖ٘ : ديوان الشافعي 

(36)
 ٕٛ : الزاىيديديوان الخميل بن أحمد  

(37)
 ٖٙٔ/ٕنزىة المجالس  

(34)
 ٕٛٔ : ديوان المتنبي  

(39)
 ٕٓٔ/ٚالمنتظم   

(40)
 .ٓٛٔ/ٕم . ن   

(41)
 .ٕٚٔ/ٖديوان بشار  

(42)
 ٕٔ : التكافل االجتماعي في اإلسالم  

(43)
 ٓٚديوان المتنبي    

(44)
 البيت ولم يذكره الجاحظ ينولم أتوصل الى أسم الشاعر القائل ليذ ٖٗٔالبخالء   

(45)
 ٖ٘أصالح المال   

(46)
 .ٓ٘ٔ/ٕمحاضرات االدباء و محاورات الشعراء و البمغاء ديوان ابو العتاىية   

(47)
 .ٓ٘ٔ/ٕ  محاضرات االدباء  

(44)
 ٕٔديوان المتنبي   

(49)
 ٘ٚ/ٕالمزوميات   

(50)
 .ٓٛ/ٕالمزوميات    

(51)
 ٕٗٗ/ٕٔٗديوان ) أبو العتاىية (   

(52)
  ٜٚ/ٕالمزوميات   

(53)
 ٗٔ/ٖمحاضرات االدباء   
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(54)

 ٜ٘: ديوان ) أبو تمام (   

(55)
 ٕ٘ديوان ) أبو العتاىية (   

(56)
 ٖٜ٘م . ن   

(57)
 ٔٔ : الفصول و الغايات   

(54)
 .ٚ٘التكافل االجتماعي في اإلسالم   

(59)
 .ٙٙ/ٗٙم . ن   

(60)
 .ٚٔ٘/ٕالمزوميات   

(61)
 .٘ٗ : عمم االجتماع  

(62)
 ٘ٙ-ٕٙتاريخ العراق االقتصادي في القرن الرابع اليجري   

(63)
 ٔٔير و االدب الكبير غاالدب الص  

(64)
 ٖٛاخالقيات مينو التعمم و التعميم   

(65)
 ٖٛٙ/ٕنزىة المجالس   

(66)
 ٖٗ/ٕالمزوميات    

(67)
 ٜٖ/ٕم . ن   

(64)
 ٕٗ :الفقو و السياسة  

(69)
 ٘ٛ/ٕ  :الموجز في االدب العربي وتأريخو  

(70)
 ٜٕٔ  الشاحجالصاىل و   

(71)
 ٕٔٓديوان ) أبو نؤاس(   

(72)
 ٜ٘/ٕ : الميندب من احياء عموم الدين  

(73)
 ٚٗٔ/ٕ :محاضرات االدباء 

(74)
 ٖٙٔ/ٕ ٕم . ن  

(75)
 ٖ٘ٗ :  وحي القمم 

(76)
 ٙ٘ :صور من حياة التابعين   

  ٔٗٔ :عمم النفس االجتماعي (ٚٚ)
 

 المصادر والمراجع
ت الشعراء ( محاضرات االدباء و محاضرآٜٕٓالقاسم الحسين ) أبواالصفياني :  -

 –الكتب العممية  دار_ ٔالجبيمي _ط عد. سجي نى بوج( اعت ٗ)       و البمغاء
 .ت لبنان رو بي
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 –محمد عبده عزام تحقيق ( ديوان ابي تمام ٕٜٚٔحبيب بن أوس ) –أبو تمام  -
 .مصر  –المعارف  دارمطبعة 

اصالح المال  –م(  ٖٜٜٔ –ه  ٗٔٗٔأبو بكر عبداهلل بن محمد )–ابن ابي الدنيا  -
 .بيروت لبنان   –الكتب الثقافية  مؤسسةتحقيق محمد عبدالقادر عطا _ط_  –
 .بيروت  –م( دار صادر ٕٚٓٓأبو عمر عبداهلل ) –ابن المقفع  -
 -مطبعة المدني –م( التكافل االجتماعي في اإلسالم ٜٜٔٔ)–محمد  –أبو زىرة  -

 .القاىرة  – الفكردار 
 –دار المالح  –أسماعيل بن القاسم ) د . ت ( تحقيق شكري فيصل  –أبو العتاىية  -

 .دمشق 
تحقيق د. بيجت  –لي ) د.ت( ديوان بروأيو الصو  ئالحسن بن ىائ –أبو نؤاس  -

 .االمارات –افة و التراث ثقىيئو أبو ظبي لم –ديثي حال عبدالغفور
 –م( صور من حياه التابعين ٕٗٓٓ –ه ٕ٘ٗٔد. عبد الرحمن رأفت ) –الباشا  -

 .بغداد  –دجمة  انوارمطبعو 
حنا فاخوري دار  تقديمالوليد بن عبيد اهلل )د.ت( ديوان البحتري شرح و  –البحتري  -

 .بيروت –الجيل 
-ر عاشورطاىتحقيق محمد ال -م( ديوان بشارٜٓ٘ٔمعاذ بن برد )أبو  –بشار  -

 .القاىرة
 .الجاحظ _ أبو عثمان عمر )د.ت( البخالء_ دار صادر _ بيروت -
م( مطبعو التعميم العالي ٜٜٓٔأبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ) –الجوزي  -

 .الموصل
 .ح الجوىريأبو نصر إسماعيل بن حماد )د.ت( منتخب من صحا –الجوىري  -
م( تاريخ العراق االقتصادي في قرن الرابع ٜٜ٘ٔد. عبد العزيز ) –الدوري  -

 .لبنان –بيروت  –( مركز دراسات الوحده العربية ٖ-اليجري)ط
 –دار الرسالة  –م( مختار الصحاح ٖٜٛٔ –ه ٕٓٗٔمحمد بن ابي بكر )–_ الرازي 

 كويت
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 ٖ) العريانسعيد  محمد قديمت –ي القمم حم( و ٕٚٓٓمصطفى صادق )–_ الرافعي 
 .دار التربية بيروت –دمشق  –أجزاء( دار ابن كثير 

دارالكتب –م( االدب العربي في العصر لعباسي ٜٜٛٔ –ه ٓٔٗٔناظم ) –_ رشيد 
 .موصل العراق –لمطباعة 
و لمطباعة و النشر الحداثدار  –م( الفقة و السياسة ٕٜٛٔسعيد بن سعيد ) –_ سعيد 

 .بيروت–
م( نزىة المجالس ٕٓٔٓ-هٖٔٗٔعبدالرحمن بن عبدالسالم ) -الصافوري الشافعي_ 

 .القاىرة -( دار الفجرٕو منتخب النفائس تحقيق صبري مرسي فتح اهلل )ط
 .مصر –دار المعارف  –( عمم االجتماع ٜٚٚٔد. فاروق محمد ) –_ العادلي 
 ٕحياء عموم الدين )م( الميذب من أٜٜٛٔ –ه ٜٔٗٔ) حامداالمام أبو  –_ الغزالي 

 .بيروت –( دار القمم دمشق _ الدار الشامية ٕأحمد الشامي )طاعداد صالح جزء( 
 جزء(  ٕم( الموجز في االدب العربي و تأريخو )ٜ٘ٛٔ_  فاخوري حنا فاخوري )

 .بيروت لبنان –( دار الجيل ٔ)ط
و  امنالضجمع د. حاتم  –ديوان الخميل م( ٖٜٚٔالخميل بن أحمد ) –_ الفراىيدي 

 .بغداد  –رف اي مطبعة المعالحيدر ياء الدين ض
 –مكتبو الخانجي  –م( عمم النفس االجتماعي ٜٚٚٔد. مصطفى فيمي ) –_ فيمي 
 .القاىرة 

م( االىتبال بما في شعر ابي ٕٓٔٓ –ه ٖٔٗٔأبو يوسف بن عبدالبر ) –_ القرطبي 
 –كردي _ دار الكتب الوطنية م و االمثال. تحقيق د. عمي أبراىيم كالعتاىية من الح

 .االمارات–أبو ظبي 
م( أخالقيات مينة التعمم و التعميم مكتبة ٕٕٔٓعبدالرحمن حميد ثامر ) –_الكبيسي 
 .األردن –عمان  –بي لمنشر و التوزيع ر المجتمع الع
 .( دار صادر بيروتٕم( )طٕٛٓٓين )سأبو الطيب أحمد بن الح –_ المتنبي 
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( تحقيق جماعة ٕم( المزوميات )جٕٓٔٓء أحمد بن سميمان )أبو العال –_ المعري 
الفصول و  –بيروت  –دار الكتب العممية  –من االخصائيين . محمد عمي بيضون 

 .القاىرة  – زناتي( مطبعة ٔم( ضبطة محمود حسن زناتي )طٖٜٛٔالغايات )
( دار ٔتحقيق راغب العبدلي )ط –م( ديوان محمود الوراق ٜٜٙٔمحمود ) –_ الوراق 
 بغداد  –البصري 

 األنترنيت     
جمع و تقديم د.  -م( شعر الحسين بن مطيرٜٕٔٓالحسين بن مطير) –_ االسدي 

 حسين عطوان 
qame land 

qurauicthou qht . com 
 Soto R ٕٕٕٓ–أسراء سطوركوم  –_ أبو رنو 

 http://www.shmaela.ws أوقاف السعودية –أحوال المسممين  -الدعوه
م( زىرة االدب و ثمرة االلباب مكتبة نور ٕٚٔٓ_ القيرواني _ أسحق إبراىيم الحصري )

Archive.orq 
 االلوكة الشرعية  –د. عبدالرحمن بن معال  –_ المويحق 

alukah    
 


