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قواعد النرش يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ
ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
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 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع

قرص مدمج  CDبحدود ( )10.000–5.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،

ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة ،عىل أن حيوي البحث
ويكون
عىل الكلامت املفتاحية.
 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه،
جهة العمل (باللغتني العربية واإلنكليزية) ورقم اهلاتف والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث،
أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ورقم الصفحة.
بأن
ّ

يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
األبحاث يف املجالت ،أو أسامء املؤلفني.
 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
 .10تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعرب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
 .11ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي .Turnitin
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اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ
أسبوعان من تاريخ التس ّلم.

ب) خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.
املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) األبحاث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) األبحاث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
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ج) تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.
 .14ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
 .15حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات
األخرى ،من غري الرجوع اىل الباحث.
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 ...كلمة العدد ...
احلمد هلل عىل ما أنعم ،وله الشكر عىل ما أهلم ،والثناء بام قدم،

من عموم نعم ابتداها ،وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن أوالها،

وأشهد أن ال اله إال اهلل ،وحده ال رشيك لهّ ،
وأن سيدنا حممدً ا عبده

ورسوله ،صلوات اهلل وسالمه عليه وعىل آله الطاهرين وأصحابه
املنتجبني .أما بعد ...

والقراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد
فها نحن نلتقي
ّ

الغراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل ْ
أن حيقق اهلدف الذي
ّ

ترجوه اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان اليه حتقيقا للرقي
التميز واجلودة يف
العلمي والبحثي والوصول اىل اسمى مراتب
ّ
خدمة املجتمع ،وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث

التي تنوعت يف مادهتا العلمية بني اللغوية واالجتامعية والدينية
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي ِ
باب
رب
احلسيني ُ
وس َم بـ (املن ُ
ُّ
بالنبي واألل  )ملا للمنرب احلسيني من دور مهم يف نرش
وصال
ّ
ثقافة أهل البيت  .فضال عن التحديات التي تواجهه سواء أكانت

الفكرية ام االعالمية األمر الذي أوجب احلاجة املاسة خلطاب
حسيني يستلهم كل معاين الفضيلة واالعتدال والتسامح .نأمل ْ
أن

القراء األعزاء يف هذا العدد فائدة ومتعة معرفية وندعوهم اىل
جيد ّ
املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة ...واهلل ويل التوفيق.
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خضع البحث لربنامج االستالل العلمي
Turnitin - passed research

ملخص البحث
تكمن امهية البحث يف موضوع التكافل االجتامعي يف أنه يعالج مشكلة

اجتامعية مهمة يعيشها العامل االسالمي اليوم السيام العراق ،و هي مشكلة الفقر،
واملفهوم يدعو اىل تساند افراد املجتمع بعضهم مع بعض يف ابداء يد العون
واملساعدة واملساندة ليعيش االفراد يف كفالة اجلامعة كام تكون اجلامعة متالقية يف

مصالح اآلحاد و دفع الرضر عنهم.

وتضمن البحث يف التعريف بالعالمة الطباطبائي وسيد قطب ومن ثم

التعرض ملفهوم التكافل يف اللغة واالصطالح مرورا باملبحث االول املوسوم بـ
(عوامل التكافل االجتامعي ذات البعد الديني) ،بينام املبحث الثاين تضمن (عوامل
التكافل االجتامعي ذات البعد االجتامعي) وصوال اىل بعض النتائج واملقرتحات.

117

ABSTRACT
The importance of the current locus, the social solidarity, lies in the
circumstances the Islamic world suffers from and the Iraq as an epitome;
the poverty problem calls all the efforts to find a remedy for such a locus;
the society as the main cell is much meant to find procedures and solutions
to live in cooperation and peace. The study ,here, delves into the life of
the scientist Al-Tabtabaei and Seid Qatab, the concept of responsibility
and the social responsibility factors in light of religion, the results and
some recommendations.
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 ...املقدمة ...
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل ارشف اخللق حممد واله الطيبني

الطاهرين ...اما بعد؛

تكمن امهية البحث يف موضوع التكافل االجتامعي يف أنه يعالج مشكلة

اجتامعية مهمة يعيشها العامل االسالمي اليوم السيام العراق ،وهي مشكلة الفقر
واملفهوم يدعواىل تساند افراد املجتمع بعضهم مع بعض يف ابداء يد العون واملساعدة

واملساندة ليعيش االفراد يف كفالة اجلامعة كام تكون اجلامعة متالقية يف مصالح اآلحاد

ودفع الرضر عنهم.

وقد وقع مبدأ التكافل اإلجتامعي من ضمن اهتاممات القرآن الكريم،إذ رسم

املعامل األساسية له ووضع العوامل املساعدة إلجياده وحتققه ،كترشيع قانون النفقة

وقانون اإلرث والقروض احلسنة واألنفال وترشيع الرضائب املالية كاخلمس
والزكاة والكفارات والنذور وغريها التي تصب كلها يف خدمة مرشوع التكافل

اإلجتامعي ،وقد خصصت البحث يف دراسة هذه العوامل بعد أن استجليت وجهة

نظر كل من املفرسين السيد الطباطبائي وسيد قطب يف ذلك ،إلعطاء البحث صبغة

جديدة يف املقارنة بني مفرسين خمتلفني يف اإلجتاه،وقد تبني يل من البحث أن الفرق

بينهام يف تشخيص هذه العوامل وتأثريها عىل مبدأ التكافل اإلجتامعي.
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وقد قسم البحث عىل متهيد ومبحثني؛ عرضت يف التمهيد اىل التعريف

بحياة السيد الطباطبائي والسيد قطب ،وتعريف التكافل يف اللغة واالصطالح،
اما املبحث االول فقد تكفل باحلديث عن عوامل التكافل اإلجتامعي ذات البعد
الديني ،واملبحث الثاين عن عوامل التكافل اإلجتامعي ذات البعداالجتامعي ثم
خامتة بنتائج البحث واهم املصادر واملراجع.
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 ...التمهيد ...
ً
أوال :التعريف بالعالمة الطباطبائي وسيد قطب
السيد حممد حسني :املعروف بالعالمة الطباطبائي ( . # 1402-1321ق)

من ابرز فالسفة الشيعة وعرفائهم ومفكرهيم يف القرن العرشين( ،)1اشتهر بتفسريه

املعروف بامليزان يف تفسري القران( ،)2وهوتفسري جامع حافل بمباحث نظرية حتليلية

ذات صبغة فلسفية يف االغلب ،مجع فيه املؤلف اىل جانب االنامط التفسريية السائدة،

امورا مما اثارته النهضة احلديثة يف التفسري ،فقد تصدى ملا يثريه اعداء االسالم من

شبهات ،ومما يضللون به من تشويه للمفاهيم االسالمية ،بروح اجتامعية واعية،
عىل اساس من القران الكريم.

اما سيد قطب :فهو سيد قطب ابراهيم حسني الشاذيل ولد عام 1906م ،اديب

ومفكر اسالمي مرصي مضت حياته العلمية يف مرحلتني ،مرحلة النشاط االديب
كتب فيها الشعر والعديد من املقاالت االدبية والنقدية ،متيز باجلمع بني االصالة

واملعارصة ،اما مرحلة النشاط االسالمي ،فقد مجعت بني العمل االسالمي إذ كان

ينتمي حلركة االخوان املسلمني ،والكتابة االسالمية وفيها نرش تفسريه املعروف (يف

ظالل القرآن) يف ثالثني جزء ًا(.)3

121

ثانيا :مفهوم التكافل يف اللغة واالصطالح

التكافل لغ ًة :مأخوذة من مادة كفل يكفل وهي بمعنى الضامن واإلعالة.

وقد جاء فيه «الكفالة :الضامن ،تقول تكفلت بكذا وكفلته فالن ًا»

()4

وقالوا أيض ًا:

«الكافل ،العائل،كفله يكفله وكفله إياه»( .)5أما معنى اجتامعي :فهونسبة اىل اجتامع
الناس ،ومكان اجتامعهم هواملجتمع الذي يعيشون فيه(.)6

وقد عرفوا املجتمع لغ ًة بأنه :مشتق من االجتامع ومعناه االئتالف وهوعكس

االفرتاق واالشتقاق .وتعني ايض ًا اجتامع الشمل( .)7وفيه ايض ًا :اجتامع وانضامم

القوم بعضهم اىل بعض(.)8

عرفه الربوفسور هوهبوس بأنه :جمموعة
تعريف املجتمع اصطالح ًا« :فقد
ُ

من االفراد تقطن عىل بقعة جغرافية حمددة من الناحية السياسية ومعرتف هبا وهلا
جمموعة من العادات والتقاليد واملقاييس والقيم واالحكام االجتامعية واالهداف
املشرتكة واملتبادلة التي اساسها الدين واللغة والتأريخ والعنرص»(.)9

ومن هذه التعريفات نفهم أن املعنى االصطالحي لـ «التكافل االجتامعي»

هو :ان يقوم افراد املجتمع وهم يف انضاممهم واجتامعهم عىل إعالة وكفالة بعضهم

بعضا ،فيقوم القادر بإعالة العاجز ،والغني بإعالة الفقري ،بدون مقابل.

وقد عرفه ابو زهرة بأنه« :أن يكون احاد الشعب يف كفالة مجاعتهم وان يكون

كل قادر اوذوسلطان كفيال يف جمتمعه يمده باخلري وان تكون كل القوى االنسانية
يف املجتمع متالقية يف املحافظة عىل مصالح االحاد ودفع االرضار ثم املحافظة عىل
دفع االرضار عن البناء االجتامعي واقامته عىل اسس سليمة»(.)10
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وعرفه ايض ًا الكاتب عبد اهلل علوان« :ان يتضامن ابناء املجتمع وأن يتساندوا

فيام بينهم سواء أكانوا افراد ًا اومجاعات حكام ًا وحمكومني عىل اختاذ مواقف اجيابية

كرعاية اليتيم اوسلبية كتحريم االحتكارليعيش الفرد يف كفالة اجلامعة وتعيش
اجلامعة بمؤازرة الفرد ،حيث يتعاون اجلميع ويتضامنون إلجياد جمتمع افضل ودفع
االرضار عنه»(.)11
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املبحث االول
عوامل التكافل االجتامعي ذات البعد الديني
ونقصد هبا ان العامل األسايس والدافع الرئيس وراءها هوالدين وترشيعاته

التي جاءت لتنظم حياة الناس بام يضمن هلم العدالة والتكافل والتآزر والتعاون فيام
بينهم وهذه الترشيعات عىل قسمني واجبة ومستحبة.
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املطلب االول
العوامل ذات البعد الديني الواجبة
املقصد االول :ترشيع قانون النفقة
ان االصل يف ترشيع قانون النفقه يف اإلسالم هومن اجل حتقيق التكافل

االجتامعي وشد االوارص والروابط االجتامعية وعدم التفريط فيها وتفككها الن

املجتمع اإلسالمي عبارة عن خلية واحدة متامسكة العرى يعيش فيه الفرد املسلم
متفيئ ًا ظالل الوحدة والتكافل والتضامن بعيدا عن الغربة والتجزء واالنطواء

وقد مثله الرسول األكرم  باجلسد الواحد ،فقال « :مثل املؤمنني يف توادهم
وترامحهم مثل اجلسد الواحد .اذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر األعضاء بالسهر

واحلمى»(.)12

وقد حارب القران الكريم يف ترشيعاته النزعة األنانية الفردية التي ال تقوم

عىل اي رابط اجتامعي وربى املسلم عىل روح الشجاعة يف كل يشء ،قال جل شأنه

اإل ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو ِ
او ُنوا َع َىل ْ ِ
ان﴾( ،)13وهذا التعاون
رب َوال َّت ْق َوى َو َال َت َع َ
﴿و َت َع َ
َ
او ُنوا َع َىل ا ْل ِ ِّ

شامل وغري مقترص عىل اجلوانب املادية فقط فيشمل التزاور وصلة االرحام واغاثة
امللهوف ومساعدة املحتاج ورعاية من تعوزهم الرعاية واعطاء املعوزين وكفالتهم.

ومل يبالغ القرآن الكريم حينام يربط االيامن باهلل ورسوله ومالئكته بالتكافل

االجتامعي والتعاون ،وذلك من اجل املسامهه يف رفع املستوى املعييش االقتصادي
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لإلفراد وحتقيق التوازن االجتامعي قال تعاىلَ :
رب َأنْ ُت َو ُّلوا ُو ُجوهَ ُك ْم ِق َب َل
س ا ْل ِ َّ
﴿ل ْي َ
اهللِ َوا ْل َي ْو ِم ْ َ
رب َم ْن َآ َم َن بِ َّ
َاب َوال َّنبِ ِّي َ
ْاملَ ْ ِ
رش ِق َو ْاملَغْ ِر ِ
اآل ِخ ِر َو ْاملَ َالئِ َك ِة َوا ْل ِكت ِ
ني
ب َو َل ِك َّن ا ْل ِ َّ

َو َآ َتى ْاملَ َ
ال َع َىل ُح ِّب ِه َذ ِوي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى واملساكني﴾( .)14ومن سياق هذه االية
ومفادها يمكننا تقسيم النفقة اىل قسمني :نفقة ذوي القربى ،والنفقة العامة،

وسنتحدث هنا عن:

نفقة ذوي القربى
ونعني هبم كل من ينتمي اىل الفرد بنسب قريب اوبعيد من ذوي االرحام التي

تربطك بينهم رابطة القرابة وقد عرف الشهيد الثاين الرحم بانه« ،القريب املعروف
بالنسب وان بعدت حلمته وجاز نكاحه بالنص واالمجاع»(.)15

ولقد عمل القرآن الكريم عىل تقوية اوارص ذوي القريب وشد بعضهم

وتكافلهم وتضامنهم ليكفل غنيهم فقريهم وحيمل قوهيم ضعيفهم وينهض قادرهم

بعاجزهم ،إذ العالئق بينهم اشد قوة ،وبواعث التعاطف والرتاحم والتساند اوثق
﴿و ُأو ُلو
عروة ،وذلك ملا بينهم من الرحم الواصلة والقرابة اجلامعة قال تعاىلَ :
َْ
َاب َّ
األ ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل بِ َب ْع ٍ
ض ِيف ِكت ِ
اهللِ﴾(.)16

وقد رشع االسالم قانون النفقة لالقربني واعتربه حق ًا جيب اداؤه وليس
﴿و َآ ِ
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َو ْامل ِ ْس ِك َ
ني
هومن باب الرب واالحسان فحسب ،قال تعاىلَ :
السبِيلِ ﴾(َ ﴿ ،)17ف َآ ِ
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َو ْامل ِ ْس ِك َ
السبِيلِ ﴾( .)18فقد جاء
ني َوا ْب َن َّ
َوا ْب َن َّ
يف تفسري اآلية من سورة اإلرساء ان القرآن الكريم قد جعل لذي القربى واملسكني
وابن السبيل حق ًا يف االعناق يوىف باإلنفاق فليس هوتفض ً
ال من احد عىل احد ،انام
هواحلق الذي فرضه اهلل ووصله بعبادته وتوحيده(.)19
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والتعبري باحلق الذي فرضه اهلل ،يدل عىل لزوم اإلنفاق وعدم استحبابه وكذلك
هواحلق نفسه يف اآلية األخرى من سورة الروم ﴿ َف َآ ِ
ت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه﴾.
يقول صاحب تفسري امليزان« :ان إضافة احلق اىل الضمري (حقه) تدل عىل ان

لذي القربى حق ًا ثابت ًا ،واخلطاب للنبي فظاهر اآلية بام حتتف به من القرائن ان

املراد هبا اخلمس والتكليف للنبي ويتبعه غريه من ُكلف باخلمس ،والقرابة عىل

اي حال قرابة النبي كاميف آية اخلمس هذا عىل تقدير اآلية مدنية ،اما عىل تقدير

كوهنا مكية فاملراد مطلق اإلحسان للقرابة واملسكني وابن السبيل»( ،)20وهذه نقطة
االفرتاق بني املفرسين.

وعىل كال التقديرين سواء من قال بوجوب احلق ملطلق القرابة أم من خصصه

بقرابة النبي وخصصه باخلمس فالثابت لدى كال املفرسين ان لذي القريب حق ًا

ِ
ِ
وءات) الدالة
(فات –
ثابت ًا يلزم الفرد بأدائه بدليل صفة االمر التي جاءت هبا اآلية

عىل الوجوب ،وكذلك التعبري بكلمة(حق) فيها داللة عىل االلزام.

ال عن نفقة زوجته واألب مسؤو ً
ويف ظل قانون النفقة يكون الزوج مسؤو ً
ال

عن نفقة أوالده الصغار واالبن مسؤو ً
ال عن نفقة ابيه العاجز والقريب املورس
مسؤو ً
﴿و َق َىض َر ُّب َك َأ َّال َت ْع ُبدُ وا
ال عن نفقة أقاربه الضعاف واملحتاجني ،قال تعاىلَ :
﴿و َو َّص ْينَا ْ ِ
اإلن َْسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه﴾( .)22وقد جاءت
إِ َّال إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِ َد ْي ِن إِ ْح َسا ًنا﴾(َ ،)21

هاتان اآليتان تبينان الرابطة العاطفية املتوسطة بني االب واالم وبني الولد من
جانب اخر وهي اعظم مايقوم به املجتمع االنساين،إذ تعترب الوسيلة الطبيعية التي

متسك الزوجني عىل حال االجتامع يف ضمن الواجب بالنظر اىل السنة االجتامعية
الفطرية التي توجب احرتام االنسان والديه باكرامهام واالحسان اليهام ،ولومل جير

هذا احلكم ،وهجره املجتمع االنساين لبطلت العاطفة والرابطة لالوالد باالبوين
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وانحل به عقد االجتامع ،لذلك ذكر اهلل تعاىل بر الوالدين واالحسان اليهام بعد

حكم التوحيد وقدمه عىل سائر االحكام(.)23

وقد اضاف سيد قطب يف تفسريه هلذه اآلية املباركة ان األمر جاء يف صورة

قضاء ،فهوامر حتمي ،ولفظة (قىض) ختلع عىل االمر معنى التوكيد ،فتبدو يف جو

التعبري كله ظالل التوكيد والتشديد ،ثم بني بعد ذلك ان رابطة االرسة هي الرابطة
األوىل بعد العقيدة ،إذ جاء السياق يربط بر الوالدين بعبادة اهلل إعالنا لقيمة هذا

الرب عند اهلل( .)24والفقهاء يؤكدون ذلك بل يقولون إنه« :اليقترص وجوب االنفاق
عىل الزوجة فحسب ،بل جيب عىل االباء نفقة االبناء وإن نزلوا ذكور ًا واناث ًا ،وعىل

االبناء نفقة االباء وان علوا ذكور ًا واناث ًا.وعىل ذلك فاالنفاق حمدد رشع ًا بالوالدين

والولد والزوجة»(.)25

ِ
السنة فقالوا :قد امجع فقهاء املسلمني عىل ان الزوج جيرب عىل نفقة
اما علامء

زوجته والوالد جيرب عىل نفقة ولده الصغري واالنثى ،واالبن جيرب عىل نفقة أبويه،

واختلفوا بعد ذلك يف بقية فروع االقرباء ،ومبلغ سلطة القايض يف إجبار القريب

لينفق عىل قريبه وان أوجبوا عليه صلته وبره دين ًا باالمجاع( .)26وهذا يثبت ان االنفاق

عىل ذوي القربى يأيت بالدرجة االوىل وله من االمهية يف التقدم مما يرصف النظر
﴿و ُأو ُل ْ َ
واأل ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم َأ ْو َىل
عن االنفاق عىل االخرين وذلك تطبيق ًا لقوله تعاىل َ
َاب َّ
بِ َب ْع ٍ
ض ِيف ِكت ِ
اهللِ﴾( ،)27الن االرسة هي اخللية االوىل يف بناء املجتمع ومتاسكه،

فاذا حتقق التكافل االجتامعي داخل االرسة ،استطاع هذا املفهوم ان يأخذ جمراه

يف باقي املجتمع ،الن املجتمع عبارة عن جمموعة من االرس تتحد لتكون املركب

االجتامعي الكبري ،لذلك جاءت اآليات والروايات حتث عىل االنفاق عىل ذوي
القربى وتقدمهم عىل غريهم.
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اذن وجود قانون النفقة وترشيعه يف الدين االسالمي وكذلك احلث الشديد

عىل الرب واالحسان ،كان عام ً
ال مه ًام وحافز ًا مشجع ًا إلجياد قانون التكافل االجتامعي
وجريانه يف واقع احلياة االنسانية واالجتامعية.

املقصد الثاين :ترشيع االرث

لقد أعطى االسالم املرياث اهتامما كبري ًا ،وعمل عىل حتديد فروض االرث

والورثة حتديدا واضحا ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب يف اجلاهلية من توريث
الرجال دون النساء ،والكبار دون الصغار ،وقد جاء القران الكريم مفصال الحكام
لذ َك ِر ِمث ُْل َح ِّظ ْ ُ
يك ُم َّ ُ
وص ُ
االرث ،قال تعاىلُ ﴿ :ي ِ
اهلل ِيف َأ ْو َال ِد ُك ْم لِ َّ
األ ْن َث َي ْ ِ
ني﴾( ،)28فقد

جاء يف تفسري هذه اآلية املباركة ان التعبري لسهم الذكر بحظ االنثيني فيه إشعار

بإبطال ماكانت عليه اجلاهلية من منع توريث النساء فإنه جعل ارث االنثى مقرر ًا

معروف ًا وأخرب بان للذكر مثله مرتني اوجعله هواالصل يف الترشيع وجعل ارث

الذكر حممو ً
ال عليه يعرف باإلضافة إليه(.)29

فقد اخرج ابن جرير وابن ايب حاتم عن ابن عباس قال« :ملا نزلت آية الفرائض

التي فرض اهلل فيها للولد الذكر واالنثى واالبويني كرهها الناس او بعضهم ،وقالو:

تعطى املرأة الربع اوالثمن ،وتعطى االبنة النصف ،ويعطى الغالم الصغري ،وليس

من هؤالء احد يقاتل القوم ،وال حيوز الغنيمة وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية

اليعطون املرياث اال ملن قاتل القوم ويعطون االكرب فاالكرب»(.)30

يبدولنا من اآليات والروايات الواردة يف املرياث ان اهلدف االسايس من وراء

ترشيع هذا القانون يف املجتمع االسالمي هوالتقسيم العادل لثروة امليت بني ذويه

ومن ينتسبون اليه من االوالد والبنات واالخوة واالخوات واالم واالب وغريهم
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من االعامم واالخوال واالجداد ثم االقرب فاالقرب وهذا ينم ببعد النظرة الترشيعية
ودقتها يف تنظيم العالقات االرسية وتقسيم للامل بالقسمة العادلة التي تناسب

كل فرد ومهامه ومسؤولياته حتى اليستحوذ عليها طرف دون اخر ،وقد ذكرت
اآليتان احلادية عرشة والثانية عرشة من سورة النساء ،احكام االرث ووضعت
لكل سهمه اخلاص وفرضه املحدد يف الرشيعة وقد جاءت كتب الفقه مفصلة يف

بيان هذه االسهم ،وقد نشاهد احيان ًا ما ينم بالتفضيل يف بعض االسهم عىل بعض،
فليس هذا حماباة جلنس عىل حساب جنس انام االمر هوالتوازن والعدل بني اعباء
الذكر واالنثى يف التكوين العائيل ويف النظام االجتامعي االسالمي ،فالرجل مكلف

بضعف اعباء املراة يف التكوين العائيل ويف النظام االجتامعي االسالمي(.)31

فاملرياث اذن هوترشيع مايل له اهداف اقتصادية ونفسية تساعد عىل تقوية

اوارص االرسة وشد الرابطة بني افرادها حيث تكون العالقة قائمة عىل اساس من

املحبة والود بني االب وابنائه وزوجته وافراد ارسته فهويشعر اهنم يرثون جهده

وماله ،وهم يشعرون بانه صاحب الفضل الذي ترك هلم ما ً
ال يعينهم عىل سد
حوائجهم ،ثم ان عدالة توزيع املرياث بني اقرباء امليت ،تشعر اجلميع رجا ً
ال ونسا ًء

باملساواة وتبعد روح احلقد والكراهية وحتقق العدالة القانونية واألخالقية بافضل

صورها ،بعكس القوانني التي تعطي املرياث للذكور من دون االناث اوجتعل
املرياث لالبن االكرب ،كام يف كثري من القوانني والرشائع املحرفة ،وهكذا يساعد

قانون املرياث عىل بناء االرسة وتكافلها ومتاسكها بعد وفاة املعيل هلا ،بتوفري الضامن

املادي واالساس النفيس واالخالقي املتني ،لذلك ُعدَّ من العوامل االساسية إلقامة
التكافل االجتامعي وجريانه يف الواقع احليايت.
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املقصد الثالث :ترشيع الرضائب املالية
ونعني هبا االلتزامات املالية التي تفرضها الرشيعة االسالمية عىل االغنياء

تكليفا رشعيا جيب امتثاله ملن بلغ رشوطه اخلاصة ،وذلك حتقيقا للتكافل االجتامعي
والتعاون والقيام بمصالح الناس ،امثال اخلمس والزكاة والديات والكفارات وما
شابه .وقد عنت الرشيعة االسالمية عناية كبرية بالشؤون املالية ،إذ وضعت هلا

سياسة رشيدة عادلة راعت فيها حتقيق العدالة ،سواء يف مجع املال من اربابه اويف

رصفه يف موارده اخلاصة.

واصدق شاهد عىل عدالة تلك السياسة املالية ،هوقانون الرضائب املالية يف

اإلسالم وهوعىل النحواآليت:
أوال :اخلمس

﴿و ْاع َل ُموا َأ َّنام َغنِ ْمت ُْم
فآية اخلمس توضح لنا جانبا من هذه السياسة قال تعاىلَ :
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْربى َوا ْل َيتامى َو ْاملَ ِ
يش ٍء َف َأنَّ هللِ ُ ُ
لر ُس ِ
ِم ْن َ ْ
ساك ِ
السبِيلِ إِنْ
ني َوا ْب ِن َّ
مخ َس ُه َولِ َّ
عان َو ُ
قان َي ْو َم ا ْل َت َقى ْ َ
اجل ْم ِ
ُك ْنت ُْم آ َم ْنت ُْم بِاهللِ َوما َأ ْنزَ ْلنا َعىل َع ْب ِدنا َي ْو َم ا ْل ُف ْر ِ
اهلل َعىل ُك ِّل
َ ْ
يش ٍء َق ِد ٌير﴾(.)32

قال السيد الطبطبائي يف تفسري هذه االية ،اهنا تشمل مطلق الغنيمة سواء

كانت غنيمة حربية مأخوذة من الكفار اوغريها مما يطلق عليه الغنيمة لغة ،كأرباح

املكاسب والغوص واملالحة واملستخرج من الكنوز واملعادن ،وان كان مورد نزول
اآلية هو غنيمة احلرب فليس للمورد ان خيصص ،ثم تطرق بعد ذلك اىل موارد

رصفها فقال هي هلل ولرسوله ولذي القربى من بني هاشم ويتاماهم ومساكينهم
وابناء السبيل منهم كام فرسهتا روايةواردة عن االمام الصادق.)33(
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اما سيد قطب فقد خصصها بغنيمة احلرب مع الكفار ،ثم بني اهنا ليست

مورد ابتالئنا اليوم ،ألننا لسنا امام دولة مسلمة او امامة مسلمة جتاهد يف سبيل

اهلل حتى تقع هلا غنائم حتتاج اىل الترصف فيها( .)34ولكن كالمه هذا يعني تعطيل

فريضة اخلمس التي رشعها اهلل تعاىل لتكون وسيلة من وسائل التكافل االجتامعي،

وتوقيفها عىل زمن الرسول وهل يعقل توقف احكام الرشيعة عىل زمان دون

مر الدهور واالزمان وهذا ال يتناسب وشأن الرسالة
زمان وعدم جرياهنا عىل ّ
العاملية اخلالدة.
ومع ذلك فإن كال املفرسين تطرقا اىل فريضة اخلمس واعترباها احد االسس

الرئيسة التي تكفل حاجات املجتمع وتسد العوز فيه وذلك من خالل ذكر موارد

رصفها فإن سهام منها ينال الرسول وقرابته واالختالف يف القسم االخر هل

هومطلق اليتامى واملساكني وابناء السبيل اوهم من ولد بني هاشم خاصة ،فالسيد

الطباطبائي خصصه ببني هاشم والسيد قطب عممه لكل الفقراء واملساكني وابناء
السبيل ،والذي جيدر ذكره هنا ان هذه الفريضة هلا امهية كبرية جدا يف املجتمع

االسالمي ملا فيها من موارد مالية كبرية حتقق اكرب قدر ممكن من التكافل االجتامعي،

ورفع الظلم والعوز عن املجتمع ،وهي طريقة للحد من تضخم الثروة عند فئة من
ني َ
﴿ك ْي ال َي ُكونَ ُد َ
األ ْغنِ ِ
الناس َ
ول ًة َب ْ َ
ياء ِم ْن ُك ْم﴾( )35وان هلا دورا بارزا يف ازاحة ستار
الفقر عن وجه املجتمع وتضييق الفوارق الطبقية ،والتوجه اىل اهلل بالعبادة والكامل.
ثاني ًا :الزكاة
فهي تشكل جانبا اخر من السياسة املالية ،فهي ال تكون يف كل ربح وفائدة

كام كان اخلمس عليه بل جتب يف اعيان خاصة حددها االسالم عىل لسان نبيه 
واهل بيته االطهار ،فعن عبد اهلل بن سنان قال :قال ابوعبد اهلل « انزلت اآلية
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﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم ِ
ُ
واهلِ ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ِّكي ِه ْم ِهبا﴾( )36يف شهر رمضان فأمر الرسول

 مناديه فنادى يف الناس ان اهلل تعاىل فرض عليكم الزكاة كام فرض عليكم الصيام
ففرض اهلل عليكم من الذهب والفضة واالبل والبقر والغنم ومن احلنطة والشعري

والتمر والزبيب ،ونادى فيهم بذلك يف شهر رمضان وعفا هلم عام سوى ذلك»(.)37

وقد حدد االسالم االجناس التي تتعلق هبا الزكاة يف هذه التسعة فقط عىل

نحوالوجوب ،اما ما عدا ذلك فهومستحب ليس اال(.)38

فالزكاة اذ ًا فريضة الزامية اجتامعية ،وليست احسانا اختياريا وال صدقة تطوع

مرتوكة اىل حرية الفرد ،وهي شاملة لكل مال نام اوقابل للنامء كام اوضحناها يف
االصناف التسعة وهي دورية ،سنوية اوموسمية وجتب عىل االفراد حني بلوغه حدا

معين ًا وهوما يسمى (بالنصاب) من املال ويعفى عمن يملك اقل منه ،وهوبالنسبة

للمسلم عبادة من العبادات ويأثم اثام عظيام برتكها وهي من الرضائب املالية التي تقع
﴿خ ْذ ِم ْن َأ ْم ِ
عىل املال مبارشة ،قال تعاىلُ :
واهلِ ْم َص َد َق ًة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُتزَ ِّكي ِه ْم ِهبا﴾(.)39

يقول السيد الطباطبائي :ان هذه اآلية تتضمن حكم الزكاة املالية التي هي من

اركان الرشيعة وامللة عىل ما هوظاهر اآلية( )40بينامسيد قطب مل يعترب الصدقة هنا
من مال الزكاة بل هي صدقة التوبة وذكر امر الزكاة ووجوهبا يف آيات اخرى مثل

ني َوا ْل ِ
راء َو ْاملَ ِ
قات لِ ْل ُف َق ِ
ساك ِ
عام ِل َ
وهب ْم َو ِيف
الص َد ُ
قوله تعاىل ﴿إِ َّن َام َّ
ني َع َل ْيها َو ْ ُاملؤَ َّل َف ِة ُق ُل ُ ُ
يض ًة ِم َن اهللِ َو ُ
السبِيلِ َف ِر َ
قاب َوا ْلغا ِر ِم َ
الر ِ
يم﴾(،)41
يم َح ِك ٌ
اهلل َع ِل ٌ
ِّ
ني َو ِيف َسبِيلِ اهللِ َوا ْب ِن َّ

يقول :لقد اخذت الزكاة مكاهنا يف النظام االسالمي ،فهي فريضة حمتمة ومعلومة

جتمعها الدولة املسلمة بنظام معني لتؤدي هبا خدمة اجتامعية حمددة ،وتعترب رضيبة
تكافل اجتامعي بني القادرين والعاجزين تنظمها الدولة وتتوالها باجلمع والتوزيع،

متى قام املجتمع عىل اساس االسالم الصحيح(.)42
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وكال املفرسين اعترب الزكاة من الرضائب املالية االلزامية ودليلهم يف ذلك

القران الكريم ،ثم تطرقا اىل امهية هذه الفريضة املالية يف حتقيق التكافل االجتامعي

عند توزيعها عىل االصناف املستحقة هلا.
ثالث ًا :الكفارات

وهي يف االساس رضيبة مالية يؤدهيا الفرد نتيجة حلق ما سواء كان عباديا

اوسلوكيا ،فقد جعل االسالم ملحوبعض الذنوب ،التي ليس فيها حق شخيص
ألحد ،كاحلنث باليمني واالفطار يف رمضان ،وكفارة االخالل ببعض واجبات

احلج –غري االركان االساسية– وفدية الصيام بالنسبة ملن عجز عنه وغريها من

الكفارات طريقة تتمثل يف انفاق املال تكفريا عن الذنب ،قال تعاىل﴿ :ال ُي ِ
ؤاخ ُذ ُك ُم
ؤاخ ُذ ُكم بِام َع َّقدْ ُتم َ
ُ
رش ِة َم ِ
اهلل بِال َّلغْ ِو ِيف َأ ْيامنِ ُك ْم َو ِ
عام َع َ َ
ساك َ
ني
ار ُت ُه إِ ْط ُ
األ ْيامنَ َف َك َّف َ
ُ
لك ْن ُي ِ ْ
ِم ْن َأ ْو َس ِط ما ُت ْط ِع ُمونَ َأ ْه ِل ُ
يك ْم َأ ْو ِك ْس َو ُهت ُْم َأ ْو َ ْحت ِر ُير َر َق َب ٍة َف َم ْن َ ْمل َ ِ
يام َثال َث ِة َأ َّيا ٍم
جيدْ َف ِص ُ
ني ُ
اح َف ُظوا َأ ْيام َن ُك ْم َكذلِ َك ُي َب ِّ ُ
اهلل َل ُك ْم آياتِ ِه َل َع َّل ُك ْم
ار ُة َأ ْيامنِ ُك ْم إِذا َح َل ْفت ُْم َو ْ
ذلِ َك َك َّف َ

تَشْ ُك ُرونَ ﴾(.)43

وقد اوضح السيد الطباطبائي الكفارة بأهنا «العمل الذي يسرت به مساءة املعصية

بوجه من الكفر بمعنى السرت»( .)44ويف احلقيقة أن الكفارات تتضمن معنيني ،معنى

نفيس يشعر به املذنب بحرمانه من يشء من ماله وهومفطور عىل حبه ،اوتكليفه

عقوبة شخصية فيها حرمان وصرب كالصوم ،ومعنى اخر اجتامعي ،وهوبذل جزء
من املال لنفع املجتمع بدافع الرغبة يف تكفري اخلطيئة وحموها ،وهونوع من الغرامة

املالية يستفيد منها املحتاجون والفقراء ،وهذا يثبت ان الذنب الذي يرتكبه الشخص

يعود رضره عىل املجتمع وليس عىل ذات الفرد فحسب ،فالذنوب تؤثر يف املجتمع
البرشي بشكل عام واالسالمي بشكل خاص ،لذلك جعل اهلل تعاىل الكفارات
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واجبة عىل من انطبقت عليه واحدة من تلك املخالفات ،وذلك لتكون رادعا امام

الذنوب واملعايص وسدا منيعا من انحراف املجتمع وابتعاده عن منهج اهلل القويم.

﴿و َم ْن َقت ََل
وقد اشار السيد الطباطبائي اىل هذا املعنى عند تفسريه لآليـــة املباركةَ :
ُمؤْ ِمن ًا َخ َط ًأ َفت َْح ِر ُير َر َق َب ٍة ُمؤْ ِمن ٍَة َو ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِىل َأ ْه ِل ِه﴾( )45مبينا ان الكفارة هلا اثر

اجيايب عىل ذات الفرد وعىل املجتمع ،إذ قال:انام جعل اهلل الكفارة للقاتل خطأ توبة
وعناية من اهلل للقاتل فيام حلقه من درن هذا الفعل قطعا ،وليتحفظ عىل نفسه يف

عدم املحاباة يف املبادرة اىل القتل ،وكذا هوتوبة للمجتمع وعناية هلم حيث يزيد
يف احرارهم واحدا بعد ان فقدوا واحدا .ويرمم ما ورد عىل اهل املقتول من رضر

مايل بالدية املسلمة( ،)46فهويشري هنا اىل حقيقة الكفارة التي هتدف اىل تربية النفوس

بالتكفري عن اخلطايا التي تقف وراءها الشهوة الفردية ،فعتق الرقبة تعطي قيمة

لإلنسان بأن له كرامة ومقاما وان فقده يسبب ثلمةوخصوصا ان كان مؤمنا فالبد

من تعويض املجتمع وسد هذه الثلمة برقبة مؤمنة قباهلا(.)47

ويمكن ان يفيد كالمه ايضا انام جعلت الكفارة توبة وعناية من اهلل للقاتل ومل

توضع الكفارة من اجل االنتقام من اجلاين ،بل تسعى إلصالح الفرد وهتذيبه ،وقد
رصح السيد الطباطبائي هبذا يف قوله «وليتحفظ عىل نفسه يف عدم املحاباة يف املبادرة
اىل القتل» .وهبذا يثبت االثر الرتبوي للكفارة ،يف حماربة املعصية واخلطأ ،ويف تربية

االنسان عىل القيم.

اما سيد قطب فقد تطرق اىل االثر االجتامعي للدية التي هي نوع من الكفارة؛

اورضيبة مالية يدفعها اجلاين ألهل املقتول عوضا عن النفس او العضو او غريها(.)48

و ُتقرر بحسبها ،فقال« :واما الدية فتسكني لثائره النفوس ورشاء خلواطر املفجوعني،
وتعويض هلم عن بعض ما فقدوا من نفع املقتول»(.)49
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وقد اشار يف كالمه هذا اىل احلكمة من ترشيع الدية ومنها جتنيب االمة كافة

صور القطيعة والبغضاء ونزع بذور احلقد واالنتقام من نفوس املسلمني ،فالقضاء
بالدية فيه ترضية للمجني عليه ،إذ تشفى ما يف نفوسهم من االمل والغيظ .وقد اشار
اىل ان الدية قد تكون عامال مهام يف اجياد التكافل االجتامعي؛ الن املال الذي يدفع
بالدية يسد حاجة ذوي املقتول الذين فقدوا عنرصا مهام يف التمويل االقتصادي يف

االرسة ،وهذا التكافل له اثر كبري يف ترابط املجتمع املسلم ،وصفاء نفوس ابنائهم

فقريهم وغنيهم.

رابع ًا :دية العاقلة
ومن اقسام الديات املرشوعة يف االسالم ،هي دية العاقلة وهي غرامة مالية

يدفعها اقرباء القاتل خطأ حمضا،اليذوي املقتول خالل ثالث سنوات بمقدار
ورشوط حمددة( .)50واملقصود بالعاقلة هي عصبة الرجل املتقربني له باألب وال

يشمل املتقربني باألم ،وعليه معنيالعصبة لغة ،وهورأي املشهور من االصحاب(.)51

وسمي اقرباء الرجل ألبيه بالعاقلة ،الن العاقلة مأخوذة من (العقل) والعقل

يف االصل بمعنى (املنع) اي كام ان عقل االنسان يمنعه من ارتكاب املخالفات،
فالعاقلة ايضا متنع اجلاين من تكرار ارتكاب هذا النوع من اخلطأ ،وتنصحه

باالحتياط والتحفظ ،ولذا سميت بالعاقلة( .)52وحكم دية العاقلة ،أهنا جتب عىل

العاقلة دون القاتل وقد اتفق الفقهاء عىل ذلك ،والدليل هوامجاع الفرقة وأخبارهم

بل امجاع األمة سنة وشيعة كام قاله الشيخ الطويس(.)53

وضامن العاقلة ،هويف الواقع نوع تأمني عائيل ألزمه الشارع املقدس ،الن القتل

اخلطأ حمتمل يف كل انسان وملا كانت دية القتل تثقل كاهل االنسان بمفرده ،وليس

كل الناس بإمكاهنم حتمل ذلك ،دعا االسالم أقرباء القاتل يف هذه املوارد إلعانة
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صاحبهم برشطني االول ان يكونوا اقرباءه ألبيه والثاين ان يكونوا رجاال فأوجب

عليهم حتمل الدية.

اما سبب حتمل العاقلة للدية فاعتقد أنه أضافة اىل ما ذكر ،ان العصبة بام اهنا

الوارثة احلقيقية للقاتل لذا يقع عليها جزء من رضيبة جرمه وحتمل املسؤولية ،وقد

يكون السبب الرئيس يف ترشيع دية العاقلة وعدم تكليف القاتل هبا ،ألن العاقلة
اذا ما علمت ان من جيني من أهلها جناية ،اهنا ستتحمل معه تبعاهتا ،فأهنا سوف

تع ّلم افرادها فن صيانة حقوق غريهم؛ ألن كل واحد منهم سيدفع رضيبة افعال

االخرين ،وعند عجز العاقلة عن الدية يتحول االمر اىل بيت مال املسلمني ،ويف
الزام بيت املال بالدية هنا معنى واضح من معاين التكافل يف حتمل اثار اجلرائم ألن

بيت املال هوخزانة الشعب ففي الزامه بدفع الدية حتميل لكل فرد يف االمة اثار تلك

اجلريمة( .)54وقد اراد اهلل سبحانه وتعاىل من هذه الدية ان تكون رد ًءا لصدأ القلوب

املؤمنة وحب ً
ال يربط ايامن االخوة بالتواد والتعاطف والتكافل لذا جاء التعقيب
﴿و ِد َي ٌة ُم َس َّل َم ٌة إِىل َأ ْه ِل ِه إِ َّال َأنْ
بمفهوم العفووالتصدق بعد ذكر الدية فقال تعاىل َ

َي َّصدَّ ُقوا﴾(.)55

فبالعفو والتصدق حيصل الود والتعاطف والتكافل يف املجتمع ،لذا فإن ترشيع

الدية مل تكن عقوبة للجاين بل هي مرشوع للتكافل االجتامعي ،ونظام تربوي لبناء

العالقات االنسانية وشد االوارص داخل املجتمع االيامين ،ويمكن االستفادة من
نظام العاقلة يف وقتنا احلارض يف اكثر من مؤسسة سواء كانوا أطباء اومهندسني
اوعام ً
ال اوطلبة جامعات ومدارس وغريها من مؤسسات املجتمع ولكن ال عىل

سبيل االلزام بل من باب التطوع للتكافل االجتامعي.
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املطلب الثاين
العوامل الدينية غري الواجبة
املقصد االول :القرض احلسن
لقد جاء التأكيد واحلث الشديد عىل القرض احلسن من السامء ،ألنه يعد مسامهة

فاعلة يف قضاء حوائج االخوان ومساعدهتم يف تيسيري امورهم اىل اجل مسمى
اوغري مسمى ،االمر الذي يؤدي اىل خلق جومن الود واملحبة بني افراد املجتمع،
واىل انتشال الفقري من فقره ومساعدته لشق طريقه يف احلياة .فالقرض لغة :القطع،

قرضت الشئ :قطعته ،والقرض :ماتعطيه من املال لتقضاه ،واستقرضت من فالن:
أي طلبت منه القرض فأقرضني( .)56أما القرض اصطالح ًا :هوماتعطيه غريك من

مال عىل أن يرده اليك( .)57وقد عرفه الفقهاء بأنه :متليك مال آلخر بالضامن؛ بأن

يكون عىل عهدته أداؤه بنفسه أوبمثله أوقيمته(.)58

وهناك فارق بني املعنى الفقهي واملعنى القرآين للقرض احلسن ،ففي القرآن

املراد من القرض احلسن هو ،الرتغيب يف اإلنفاق العام يف وجوه الرب واخلري كاجلهاد

يف سبيل اهلل أوإطعام اجلائعني وكسوة العارين وغري ذلك ،وقد جاء يف تفسري اآلية
ض َّ َ
اهلل َق ْر ًضا َح َسنًا َف ُي َض ِ
املباركة ﴿ َم ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُ
يم﴾( )59فيها
اع َف ُه َل ُه َو َل ُه َأ ْج ٌر َك ِر ٌ

حث بليغ عىل ماندب اليه من اإلنفاق يف سبيل اهلل وم َثل اإلنفاق بأنه قرض يقرضه

اهلل سبحانه وعليه أن يرده ،ثم قطع اهلل تعاىل بأنه اليرده مثله اليه بل يضاعفه وأضاف
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اليه أجر ًا كري ًام يف اآلخرة( .)60وهذا املعنى الذي ذهب اليه السيد الطباطبائي كان
قد سبقه فيه سيد قطب حينام فرس هذه اآلية «بأهنا هتاف موح مؤثر آرس ،إذ جمرد
تصور املسلم أنه هوالفقري الضئيل يقرض ربه ،كفيل بأن يطري به البذل طريان ًا»(،)61

وهذا يظهر انه يفرس القرض بالبذل والعطاء واالنفاق العام .ومن ذلك يظهر ان

املعنى القراين للقرض هوالبذل واالنفاق العام الذي الحيتاج اىل رده عىل املقرض ال
بمثله وال بقيمته والبشئ اخر ،اما املعنى الفقهي للقرض فهوعبارة عن عقد الزم

عىل االقوى( ،)62فيه اجياب من املقرض وقبول من املقرتض وعىل املقرتض الوفاء
وااللتزام باالداء والرد عىل املقرض وهومايعادل معنى (الدين) الن الدين يف اللغة
يأيت بمعنى القرض يقال دينته :اقرضته(.)63

وما نقصده نحن من القرض الذي يساهم يف عملية التكافل االجتامعي،

هوالقرض باملعني الفقهى ال القراين وان كان هذا االخري يساهم هواالخر يف عملية

التكافل االجتامعي ولكن بعنوان االنفاق العام.

وعىل هذا فالقرض يؤدي دورا كبريا يف التخفيف عن املعرسين وضامن

حقوقهم ،وهوعمل انساين وتكافيل يف املجتمع وحيقق نوعاً من الرفاه االقتصادي

والسعة عىل الفقراء وحينئذ يكون سبباً يف نرش جومن املحبة وااللفة وتوثيق الوشائح
االنسانية ،وهويمنع الكثري من اجلرائم واملشكالت اإلنحرافية ،عن ايب عبد اهلل 

قال« :مكتوب عىل باب اجلنة الصدقة بعرشة والقرض بثامنية عرش»( ،)64ويف موضع

اخر يقول « :ما من مؤمن اقرض مؤمنا يلتمس به وجه اهلل اال حسب اهلل له

اجره بحساب الصدقة حتى يرجع اليه ماله»(.)65

وافضلية القرض قد تأيت ألن فيه حفظا ملاء الوجه ،وصونا للكرامة االنسان

وعزة نفسه عن املسألة .فقد يتعرض االنسان اىل أزمات مالية يف حياته اليستطيع
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توفريها ذوالدخل املحدود فيأيت مرشوع القرض احلسن خري منقذ ومعني له
والمثاله لتيسري امورهم مع حفظ كرامتهم .عن ايب عبد اهلل  قال« :أيام مؤمن

منع مؤمناً شيئاً مما حيتاج اليه وهويقدر عليه من عنده اومن عندغريه أقامه اهلل يوم

القيامة مسوداً وجهه مزرقة عيناه مغلولة يداه اىل عنقه»(.)66

ومن كل هذا الرتغيب والرتهيب يف مانع القرض وواهبه يمكننا ان نفهم مدى

أمهية القرض يف بناء املجتمع ومتاسكه ومدى أمهيته يف قضاء حوائج املحتاجني حتى

من غري ذوي القربى فهو لعامة الناس ممن يرتبط معهم برابطة االسالم ويتنسم
معهم عبق االخوة االيامنية ،فيكون هذا باعث ًا للتعاون والتكافل االجتامعي ،وما
أحوجنا اليوم اىل مرشوع القرض احلسن حيث احلاجة والفقر الشديد قد عم عاملنا
اإلسالمي ،فكم من طريد المأوى له وكم من جائع الرغيف له وكم من حمتاج

حيتاج اىل مد يد العون واملساعدة لكشف كربته ورفع احليف عنه ،لذا يكون مرشوع
القرض احلسن خري مرهم جلروح هؤالء املستضعفني وخري عامل إلجياد التكافل

اإلجتامعي يف املجتمع.

املقصد الثاين :األنفال
النافلة يف اللغة« :العطيه وما يفعله االنسان مما الجيب عليه من عطاء وغريه

والنفل :اهلبة واجلمع انفال»( .)67اما املعنى االصطالحي :فقد ذكر فقهاء الشيعة –

تبع ًا للنصوص الواردة عن اهل البيت  ان االنفال« :هي ما يستحقه االمام 
من االموال عىل جهة اخلصوص ،كام كان للنبي  ،سميت بذلك الهنا من اهلل

تعاىل له زيادة عىل ما جعله له من الرشكة يف اخلمس اكرام ًا له وتفضي ً
ال له بذلك

عىل غريه».
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اما ما هي هذه الزيادة التي فضل اهلل تعاىل هبا نبيه االكرم  عىل غريه()68؟

يمكننا ان نستقرأ ذلك من الروايات الواردة عن اهل البيت  ،قال الشيخ الطويس:

روي عن ايب جعفر وايب عبد اهلل « :ان االنفال كل ما أخذ من دار احلرب بغري

قتال اذا انجىل عنها اهلها ويسميه الفقهاء فيئ ًا ،ومرياث من الوارث له ،وقطائع
امللوك اذا كانت يف ايدهيم من غريغصب ،واآلجام وبطون االودية واملوات ،وغري

ذلك»( .)69والرواية رصحية وواضحة يف ذكر هذه الزيادة وما يتفضل فيه النبي 

عىل سائر الناس.

وقد تطرق املفرسون اىل حكم االنفال يف اآلية املباركةَ ﴿ :يس َأ ُلو َن َك َع ِن ْ َ
األ ْن َف ِ
ال
ْ
ُقلِ ْ َ
ات َب ْينِ ُك ْم َو َأ ِط ُيعوا َّ َ
ول َفات َُّقوا َّ َ
اهلل َو َر ُس َ
األ ْن َف ُ
الر ُس ِ
ول ُه
اهلل َو َأ ْص ِل ُحوا َذ َ
ال ِ َّهللِ َو َّ
ني﴾( ،)70وقال تعاىلَ ﴿ :ما َأ َف َاء َّ ُ
إِنْ ُك ْنت ُْم ُمؤْ ِمنِ َ
اهلل َع َىل َر ُسولِ ِه ِم ْن َأ ْهلِ ا ْل ُق َرى َف ِل َّل ِه
السبِيلِ َك ْي َال َي ُكونَ ُد َ
ول َولِ ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َيتَا َمى َو ْاملَ َس ِ
لر ُس ِ
اك ِ
ول ًة َب ْ َ
ني
ني َوا ْب ِن َّ
َولِ َّ
َْ
األ ْغنِ َي ِ
اء ِم ْن ُك ْم﴾( .)71اآليتان تتحدثان عن االنفال والفىء وهوكل ما يدخل من
الزيادة من االموال التي المالك هلا ،واالرايض املفتوحة من دون حرب ،ورؤوس
اجلبال وبطون الوديان وغريها ،فهذه كلها قد جعل اهلل تعاىل للرسول حق الترصف
فيها ،ثم دله عىل موارد رصفها وهي سبيل اهلل والرسول وذوالقربى ويتاماهم
ومساكينهم وابن السبيل منهم(.)72

ويبدومن صاحب امليزان أن ال فارق عنده بني االنفال والفيء يف املعنى واحلكم

ففي املعنى قال :وتطلق االنفال عىل ما يسمى فيئ ًا ايض ًا( .)73ويف موضع آخر قال:

ان االنفال بحسب املفهوم وان كان يعم الغنيمة والفيء مجيع ًا( .)74وهذا يعني ان

ال فارق لديه بني الفيء واالنفال وكذلك عدم الفارق عنده يف احلكم يقول :ان
اآلية تدل عىل ان االنفال مجيع ًا هلل وللرسول ال يشارك اهلل ورسوله فيها احد من
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املومنني سواء يف ذلك الغنيمة والفيء( .)75وهنا يكون قد خالف سيد قطب يف حكم
الغنيمة ،إذ ذهب اىل ان احلكم يف الغنيمة خيتلف عنه يف الفيء وذلك عند تفسريه

اآليه السابعة من سورة احلرش قائ ً
ال« :ان هذا الفىء الذي خلفه بنوالنضريوراءهم

حكمه ليس حكم الغنيمة التي اعطاهم اهلل اربعة امخاسها ،واستبقى مخسها فقط هلل
وللرسول ولذي القربى واليتامى واملساكني وابن السبيل ،والرسول  هوالذي

يترصف فيه كله يف هذه الوجوه»(.)76

وقد بني سيد قطب ان جمال ترصف النبي  يف الغنيمةهواخلمس ،اما الفئ

فللرسول  حق الترصف فيه بكامله دون املؤمنني .ومن ذلك ،يمكننا ان نفهم
احلكمة من وجود االنفال وتدخل السامء مبارشة يف احكامها وخصوصياهتا ،وقد

قالت﴿:ك ْي َال َي ُكونَ ُد َ
َ
ول ًة َب ْ َ
ني
ذكرت احلكمة والعلة يف ذيل اآلية املباركة حيث
َْ
األ ْغنِ َي ِ
اء ِم ْن ُك ْم﴾( ،)77فهذه اآلية تضع بني ايدينا قاعدة كربى من قواعد التنظيم

االقتصادي واالجتامعي يف املجتمع االسالمي كام تضع قاعدة كربى يف الترشيع

الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َوما َهن ُ
﴿وما ُ
اك ْم َع ْن ُه
الدستوري للمجتمع االسالمي َ
آتاك ُم َّ
َفا ْنت َُهوا﴾ .وان هاتني القاعدتني مل ختتصا بالفيء وان وردتا فيه االاهنام تتجاوزان
اىل آماد كثرية يف اسس النظام االجتامعي االسالمي فامللكية الفردية معرتف هبا

ولكنها حمددة هبذه القاعدة (أال يكون املال دولة بني االغنياء) ،وجاء التنظيم اآلهلي

ليطبق هذه القاعدة يف االنفال فجعل املال والغنائم التي يستويل عليها املقاتلون
بيد الرسول كي يتسنى له ان يقسمها عىل الفقراء واليتامى واملساكني وابن السبيل

بالعدل والسوية ،وبذلك يستطيع املحافظة عىل حالة التوازن يف املجتمع االسالمي

وحتقيق التكافل االجتامعي(.)78
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اما القاعده الثانية ،النظرية الدستورية االسالمية وهي ان يكون سلطان القانون

يف املجتمع االسالمي مستمدا من الترشيع اآلهلي وما جاء به الرسول  قران ًا
أوسنة ،واالمة كذلك االمام معها ال متلك ان ختالف ما جاء به الرسول فإذا رشعت

مل يكن لترشيعها هذا السلطان(.)79

هذا ما نستوحيه من هاتني اآليتني وما يمكن ان تضفيه االنفال من اثار

اجتامعية وتربوية جتمع فيها القلوب وتؤلف بينها بعد ان صدأهتا زخارف احلياة
ومادياهتا وحب املال واالستئثار به ،فكانت االنفال خري وسيلة جلمع االمة

ومتاسكها وتكافلها ،وقد مجع الرسول االكرم  بواسطتها شعث هذه االمة وسد
ثغور املقاتلني ولبى ماحيتاجون اليه كام لبى حاجات الفقراء واملساكني وابناء السبيل

وذوي احلاجة يف املجتمع االسالمي من خالل تسلطه عىل هذا املال الذي يعطيه

صالحية الترصف فيه ،واستطاع  ان يبني به الدولة االسالمية وحيصن ثغورها
وتعد االنفال من اكرب املوارد املالية التي تستطيع ان تغني الدولة وتؤمن بيت مال
املسلمني .لذا تعد االنفال من العوامل املهمة يف حتقيق التكافل االجتامعي وارساء
قواعد املجتمع االسالمي.
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املبحث الثاين
عوامل التكافل اإلجتامعي ذات البعداالجتامعي
ونعني هبا جمموعة الظواهر االجتامعية املتعلقة بحياة االنسان التي تشكل

ازمة اجتامعية حتتاج اىل وضع حد هلا ومعاجلتها ،وقد وضع االسالم مبدأ التكافل
االجتامعي ليعالج هذه القضايا واملشاكل االجتامعية ومنها:
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املطلب االول
وجود حـــــــــــــــالة الفقر
يعد االسالم الغنى نعمة يمن اهلل هبا عىل من يشاء من عباده وتستحق الشكر،

ويعد الفقر مشكلة البد من معاجلتها ووضع احللول امامها ،ومن العالجات التي
وضعها االسالم حلل مشكلة الفقر هوتشجيع الفقري عىل العمل وتوفري مقدماته

له وذلك بتشغيل االيدي العاملة وتأهيلها وهتيئة بعض االمور الالزمة للعمل
اوتقريض العامل وفتح مراكز عمل شاملة تستوعب اعدادا كبرية من العامل،

فالعمل هوالسالح االول ملحاربة الفقر والقضاء عليه وهو العنرص االول يف عامرة
﴿ه َ
وأن َْش َأ ُك ْم ِم َن
االرض التي استخلف اهلل فيها االنسان وامره ان يعمرها قال تعاىلُ :
﴿هوا َّل ِذي َج َع َل َل ُكم ْ َ
َْ
ض َذ ُل ً
األ ْر َ
األ ْر ِ
وال
است َْع َم َر ُك ْم﴾( ،)80وقال جل جاللهُ :
ُ
ض َو ْ
َفا ْم ُشوا ِيف َمن ِ
ور﴾( .)81فقد ذكر السيد الطباطبائي يف
َاكبِ َها َو ُك ُلوا ِم ْن ِرزْ ِق ِه َوإِ َل ْي ِه ال ُّن ُش ُ

تفسري هذه اآلية االخرية ،انه تعاىل وصف االرض بالذلول وجعل هلا مناكب يستقر
عليها ويميش فيها باعتبار انقيادها النواع الترصفات االنسانية من غري امتناع،

فيستطيع االنسان ان يأكل من رزقه الذي قدر له بانواع الطلب(.)82

﴿ه َو َأن َْش َأ ُك ْم
واذا ما اضفنا اىل هذا معنى اآلية االوىل من سورة هود والقائلة ُ
ِم َن َ
األ ْر ِ
است َْع َم َر ُك ْم ِفيها﴾ إذ دل املعنى عىل ان اهلل تعاىل قد فطر االنسان عىل
ض َو ْ

ان يترصف يف االرض بتحويلها اىل حال ينتفع هبا يف حياته ويرفع هبا ما يتنبه له من

احلاجة والنقيصه(.)83
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نستطيع أن نقول إن ما أراد أن يثبته السيد الطباطبائي هوبيان أن اهلل تعاىل قد

وهب اإلنسان الطاقة والعقل والقدرة وه َيأ له كل مستلزمات العمل من انبساط
األرض ووفرة املياة وخصوبة الرتبة وغري ذلك ،من أجل أن يستغلها اإلنسان يف
اعامر اإلرض وإنشائها ويف النهاية ستدر عليه باخلري الوفري والسعة يف الرزق.

اما سيد قطب فقد فرس اآلية بان اهلل تعاىل قد ذكر الناس نشأهتم من االرض،

نشأة جنسهم ونشأة افرادهم من غذاء االرض اومن عنارصها التي تتألف منها

عنارص تكوينهم اجلسدي ،ومع اهنم من هذه االرض ،ومن عنارصها ،فقد

استخلفهم فيها ليعمروها(.)84

وهنا يبني أن اإلنسان عىل الرغم من ضعته وتفاهة اصله وكونه الختتلف

كرمه وأعطاه خالفة األرض
أصوله عن أصول األرض وعنارصها إال أن اهلل َ
ليعمرها ويستفيد منها.

واملفرسان اشارا اىل نقطة مهمة ركزت عليها اآليتان املباركتان وهي امليش

واحلركة الدؤوبة والكد والعمل العامر االرض وتطويرها واالنتفاع من خريها

وعطائها ،فان اهلل سبحانه قد هيأ كل االسباب والظروف من تذليل االرض
وانبساطها حتت يد االنسان بعد اعطائه منصب اخلالفة االهلية يف استعامر هذه
االرض ،وليس لالنسان إال ان يسعى وجياهد ويكد من اجل حياة افضل ﴿ َيا َأ ُّ َهيا
اد ٌح إِ َىل َر ِّب َك َكدْ ًحا َف ُم َال ِق ِ
اإلن َْسانُ إِ َّن َك َك ِ
ِْ
يه﴾(.)85
ومن ذلك كله نفهم ان القرآن الكريم قدعالج مسألة الفقر وذلك بالدعوة

للعمل واحلث عليه،اما العالج اآلخر حلل مسألة الفقر والفاقة يف املجتمع فهوعالج
يتكفله املجتمع بامجعه ال الفقري ذاته؛ ألن الفقري قد يبذل ما بوسعه وجيهد نفسه ولكن

ما يرده من دخل اليصل حد الكفاف وهناك العاجزون الذين اليستطيعون العمل
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وهناك الصبيان الصغار والشيوخ اهلرمون واملقعدون عن الكسب ،كل هؤالء قد

عمل االسالمعىل انقاذهم من خمالب الفقرواحلاجه واغناهم عنذل املسألة ،وذلك

بوضع قانون التكافل االجتامعي الذي يضمن فيه هلؤالء املحرومني معيشتهم وسد

حاجاهتم،بكفالة االغنياء واملورسين هلم .وقدعرفوا الفقري واملسكني فقالوا :ان
الفقري واملسكني مها اللذيان تقرص امواهلم عن مؤنة سنتهم ومنهم من فرق بينهام

فقال ان املسكني اسوأ حا ً
ال من الفقري(.)86

ومن كل ذلك يثبت أن وجود الفقراء واملساكني يعترب عام َ
الاساسي ًا إلجياد

قانون التكافل االجتامعي.
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املطلب الثاين
وجود ذوي احلاجات من املعاقني واملقعدين
الخيلوجمتمع من املجتمعات البرشية من ذوي العاهات واملعاقني والعاجزين

عن العمل الذين خلفتهم احلوادث والكوارث الطبيعية كالزالزل والصواعق
والرباكني اوحوادث احلروبوالغزوات اوالعوق الوراثي والوالدي فهؤالء يشكلون

طبقة املستضعفني والعاجزين ،وقد اهتم االسالم هبم اهتامم ًا كبري ًا وشملهم

برعايته اخلاصة ،قال تعاىلَ :
الض َع َف ِ
س َع َىل ُّ
ين
اء َو َال َع َىل ْاملَ ْر َىض َو َال َع َىل ا َّل ِذ َ
﴿ل ْي َ
ني ِم ْن َسبِيلٍ َو َّ ُ
َال َ ِ
جيدُ ونَ َما ُي ْن ِف ُقونَ َح َر ٌج إِ َذا َن َص ُحوا ِ َّهللِ َو َر ُسولِ ِه َما َع َىل ْ ُامل ْح ِسنِ َ
اهلل

يم﴾( .)87ففي هذه اآلية املباركة كانت الرعاية االهلية هلؤالء املستضعفني
َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ

هوختفيف بعض االحكام عنهم مثل اجلهاد والقتال الواجب ،وعدم توجيه اللوم
هلم ،ومن جانب آخر نرى ان العناية القرآنية بذوي احلاجات واملعاقني جاءت
لتعالج روح املعاق وجتتثه من القلق والشعور بالنقص ليحل مكانه الرضا والثقه
والسعادة ،إذ يرشده القرآن الكريم اىل ان مايعانيه املعاق من شدة العاهة الينقص

من كرامته كام الحيط من قيمته يف احلياة ،الن العاهة احلقيقية هي تلك التي تصيب

الدين واخللق وتغلق منافذ البصرية وليست تلك التي تصيب املظهر اخلارجي ،قال
تعاىلَ ﴿ :فإِ َّهنَا َال َت ْع َمى ْ َ
الصدُ و ِر﴾( .)88فقد
األ ْب َص ُار َو َل ِك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
وب ا َّلتِي ِيف ُّ
جاء يف تفسري هذه اآلية املباركة ،ان التعقل والسمع يف احلقيقة هومن شأن القلب
اي النفس املدركه فهوالذي يبعث االنسان اىل متابعة مايعقله اويسمعه من ناصح
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مشفق لذا عد ادراك القلب لذلك رؤية له ومشاهدة منه ،وعد من اليعقل واليسمع

اعمى القلب ثم بولغ فيه بان حقيقة العمى هي عمى القلب دون عمى العني(.)89

عرب عن هذه
اما صاحب تفسري يف ظالل القرآن فقد ركز هذا املعنى حينام َ

الفئة ،باهنم يرون وال يدركون ،ويسمعون وال يعتربون ،ثم قال :ان اآلية املباركة
قد اكدت مواضع القلوب (التي يف الصدور) زيادة للتوكيد يف اثبات العمى لتلك

القلوب عىل وجه التحديد( .)90وهنا قد اثبت املفرسان هذه احلقيقة التي طرحها

القرآن الكريم باسلوبه الرتبوي الرفيع يف بيان ان العمى احلقيقي ليس لفاقد البرص

بل هولفاقد البصرية والوعي ،بل ان فاقد البرص قد يصل اىل مستوى ايامين رفيع
بسبب رؤية قلبه وذكاء بصريته ،وقد هيتدي بواسطة العىص اوغريها عىل حتقيق كثري

من منافعه كام عرب بذلك السيد الطباطبائي .وهذا الرتنم يف جوهذه اآلية يعطي ذوي

الزمنى واملعاقني بصيص امل يف احلياة ويزيدالثقة يف نفوسهم كي يتكيفوا يف احلياة
مع اآلخرين دون الشعور باي نقص أوأذى.

اما العالج الثالث الذي وضعه القرآن الكريم لذوي احلاجات من املعاقني

والعاجزين ،فهواجياد قانون يتكفل رعايتهم وتأمني حاجاهتم املادية واملعيشة

وهوقانون التكافل االجتامعي ،ففي ظل هذا القانون يكون هؤالء الضعفاء
والعاجزون مشمولني ومكفولني بالرعاية غري مرتوكني للتسول والسؤال بل

يعيشون بعزة وكرامة بكفالة املسلمني هلم وجعل سه ًام من بيت املال خمصص ًا هبم
قال تعاىلَ َ :
لسائِلِ َو ْاملَ ْح ُرو ِم ﴾(.)91
﴿و ِيف أ ْم َو ِاهلِ ْم َح ٌّق لِ َّ
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أهم النتائج واملقرتحات
 .1انام رشع نظام التكافل االجتامعي يف االسالم من اجل ان يعالج مشكلة
اجتامعية كبرية يعاين منها املجتمع اإلسالمي والعامل أمجع وهي مشكلة الفقر،

فكان نظام التكافل خري مرهم لعالج هذه املشكلة.

 .2هناك عوامل تساعد عىل اجياد قانون التكافل االجتامعي ،قسم منها كان
للرشيعة االسالمية دور كبري يف اجيادها كترشيع النفقه واالرث والرضائب
املالية والقرض احلسن واألنفال وذلك من أجل ان يأخذ قانون التكافل
جمراه يف احلياة فكانت منافذ وقنوات يمر منها قانون التكافل ،وقسم اخر كان

للظروف واحلاالت االجتامعيه دخل فيها ،كوجود حالة الفقر ووجود ذووي
الزمنى واملعاقني واملحتاجني.

 .3اتفق املفرسان –الطباطبائي وسيد قطب– عىل ان كل العوامل سواء التي
حتمل طابع ًا ديني ًا أوالتي حتمل طابع ًا إجتامعي ًا هي عوامل مساعدة عىل إجياد
قانون التكافل اإلجتامعي وتصب يف خدمته.

 .4واتفقا عىل ان الرضائب املالية تشكل عامالً اساسياً ىف حتقيق التكافل االجتامعي
بكل مفرداته كاخلمس والزكاة والكفارات والديات ،واختلفا يف اخلمس فقد

عممه السيد الطباطبائي لكل غنيمة كأرباح املكاسب والغوص واملالحة
وغريها ،اما سيد قطب فقد خصصه بغنيمة احلرب مع الكفار خاصة ،ثم بني
انه ليس مورد ابتالئنا اليوم(.)92
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املقرتحات
 .1انشاء مؤسسات خريية للتكافل االجتامعي وتبدأ من االرسة بإنشاء صندوق
خريي يشرتك فيه افراد االرسة املتمكنون ورصفه عىل كل من حيتاج من افراد
االرسة ،ثم الصندوق اخلريي يف املدرسة واملحلة.

 .2أما املقرتح العلمي فاين وجدت ان البحث يف عنوان التكافل املعنوي وكذا
البحث يف عنوان القرض احلسن قليل واليشماللكثري من ابعاد املوضوع،
فحري ملن اراد ان يكمل هذا املسري ان يأخذ بزمام هذين املوضوعني(.)93

.1
.biography of allamahsayyidmuhmmadhusayntabatabai .2
 .3املكتبة الشاملة .shamela.com
 .4الراغب ،األصفهاين،مفردات ألفاظ القرآن ،ص.718
 .5حممد بن مكرم ،ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،11ص.589
 .6املصدر السابق نفسه ،مادة (مجع).
 .7حممد بن مكرم ،ابن منظور ،لسان العرب ،مادة مجع.
 .8ينظر ،اسامعيل بن محاد ،الفارايب ،الصحاح يف اللغة ،ج ،3ص.997
 .9ميشيل ،دينكن ،ترمجة احسان حممد احلسن ،معجم علم االجتامع ،ص. 33
 .10حممد ابوزهرة ،التكافل االجتامعي يف االسالم ،ص7
 .11عبد اهلل ناصح ،علوان ،التكافل اإلجتامعي يف اإلسالم ،دار السالم ،ط2007 ،7م.
 .12حممد باقر ،املجليس ،بحار االنوار ،ج ،81ص ،150حديث.29
 .13املائده.2 ،
 .14البقره.177 ،
 .15زين الدين ،بن عيل،الشهيد الثاين ،مسالك االفهام يف رشح رشائع االسالم ،ج ،6ص.31
 .16االحزاب.6 ،
 .17االرساء.26 ،
 .18الروم .38
.sayyidmuhmmadhusayntabatabai 1902 - 1981

151

 .19ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج.4،2222
 .20حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن،ج ،16ص – 185بترصف .-
 .21االرساء.23 ،
 .22لقامن.14 ،
 .23ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،13ص.79 - 80
 .24ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2221
 .25حممد حسن ،النجفي ،جواهر الكالم ،ج ،31ص.372
 .26حممد بن ايب بكر ،ابن القيم اجلوزي ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ج ،4ص.320 - 319
 .27االحزاب.6 ،
 .28النساء.11،
 .29ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،4ص.207
 .30سليامن بن أمحد بن أيوب ،الطرباين ،املعجم الوسيط ،ج ،9ص ،19احلديث.9002
 .31ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،1ص.591
 .32االنفال.1 ،
 .33ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،9ص.91
 .34ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القران ،ج .3ص .1520-1518
 .35احلرش.7 ،
 .36التوبة.103 ،
 .37حممد بن حسن ،احلر العاميل ،الوسائل ،ج ،9باب  ،8حديث .1
 .38عبد االعىل ،السبزواري ،مهذب االحكام ،ج ،11ص47
 .39التوبة.103 ،
 .40ينظر حممد حسني ،الطباطبئي ،امليزان ،ج ،9ص.377
 .41التوبة.60 ،
 .42ينظر سيد قطب ،يف ظالل القران وج ،3ص.1668
 .43املائدة.89 ،
 .44حممد حسني الطباطبائي ،امليزان ،ج ،6ص.111
 .45النساء.92 ،
 .46حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،5ص .40
 .47املصدر السابق نفسه.

152

 .48ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،5ص.39
 .49سيد ،قطب ،يف ظالل القران ،ج ،2ص.736
 .50ينظر ،باقر ،االيرواين ،دروس متهيدية يف الفقه االستداليل ،ج ،3ص.413
 .51ينظر ،املصدر السابق ،ص.353-352
 .52حممد حسني ،النجفي ،جواهر الكالم ،ج ،43ص.413
 .53ابوجعفر بن احلسن ،الطويس ،اخلالف ،كتاب الديات ،املسألة.96 ،
 .54ينطر ،مصطفى ،السباعي ،التكافل االجتامعي يف االسالم ،ص.45 – 42
 .55النساء.92 ،
 .56حممد بن يعقوب ،الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ص.840
 .57سعدي ،أبواحلبيب ،القاموس الفقهي ،ص.300
 .58روح اهلل املوسوي ،اخلميني ،حترير الوسيلة ،ج ،1كتاب الدين والقرض ،ص.618
 .59احلديد.11،
 .60حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،19ص.142
 .61سيد قطب ،يف ظالل القران ،ج ،6ص.3485
 .62ينظر روح اهلل املوسوي اخلميني ،حترير الوسيلة ،كتاب الدين والقرض ،مسألة (،)7ص.620
 .63حممد بن يعقوب ،الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ص.1546
 .64حممد بن يعقوب،املجليس ،مرآة العقول يف رشح أخبار الرسول ،ج ،16ص.162
 .65حممد بن يععقوب ،الكليني ،فروع الكايف ،ج ،4ص ،34رقم احلديث.26152 ،
 .66حممد بن احلسن ،احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،11ص.599
 .67عبد الفتاح ،الصعيدي ،االفصاح يف فقه اللغه ،ج ،1ص.135
 .68حممد حسن ،النجفي ،جواهر الكالم ،ج ،16ص.116
 .69حممد بن احلسن ،الطويس ،التبيان ،ج ،5ص.72
 .70االنفال.1 ،
 .71احلرش.7 ،
 .72ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،19ص.205-204
 .73ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،ج ،9ص.5
 .74املصدر السابق نفسه ،ص.8
 .75املصدر السابق نفسه والصفحه.
 .76سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،6ص.3523

153

 .77احلرش.7 ،
 .78ينظر سيد ،قطب يف ظالل القرآن ،ج،6ص.3526-3525
 .79املصدر السابق نفسه.
 .80هود.61 ،
 .81امللك.15 ،
 .82ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،امليزان ،ج ،19ص.357
 .83ينظر ،املصدر السابق ،ج ،10ص.310
 .84ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.1907
 .85االنشقاق.6 ،
 .86ينظر ،جعفر بن احلسن ،املحقق احليل ،رشائع االسالم ،ج ،1ص.125
 .87التوبه.91 ،
 .88احلج.46 ،
 .89ينظر ،حممد حسني ،الطباطبائي ،ج ،14ص.388
 .90ينظر ،سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ج ،4ص.2430
 .91الذاريات.19 ،
 .92سيد قطب ،يف ظالل القران ،ج ،3ص.1518

154

املصادر واملراجع

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

القران الكريم
هنج البالغة
ابــن منظور ،حممد بــن مــكــرم ،لسان
الــعــرب ،بـــريوت ،ط ،3دار صــادر،
.#1414
ابـــوزهـــرة ،حممد بــن امحـــد ،التكافل
االجتامعي يف االســالم ،القاهرة ،دار
الفكر العريب طبعة جديدة1991 ،م.
االصفهاين ،احلسني بن حممد ،الراغب،
مفردات الفاظ القران ،حتقيق صفوان
عدنان داودي ،ط ،2طليعة .#1427
ابــنــالــقــيــامجلــوزيــة ،حمــمــدابــيــبــكــر،
زاداملــــعــــادفــــيــــهــــدخيــــريالــــعــــبــــاد،
حتقيقشعيباالرناؤط ،ط ،14بــريوت،
مؤسسةالرسالة1986 ،م.
االيــــرواين بــاقــر ،دروس متهيدية يف
الفقه املقارن االستداليل عىل املذهب
اجلعفري ،ط ،2قم ،دارالفقه للطباعة
والنرش و.#1432
اجلواهري ،حممد حسن ،جواهر الكالم
يف رشح رشائــع االســـالم ،طهران دار
الكتب االسالمية 1367 ،ش.# ،
اجلواهري الفاريب ،اسامعيل بن محاد،
تاج اللغة وصحاح العربية ،املحقق امحد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،
1990م.

 .8احلر العاميل ،حممد بن حسن ،وسائل
الشيعة اىل حتصيل مسائل الرشيعة،
بريوت ،ط ،4دار احياء الرتاث العريب،
.#1391
 .9احليل ابوالقاسم ،نجم الدين جعفر بن
احلسن ،رشائع االسالم يف مسائل احلالل
واحلـــرام ،ط ،2قــم ،دار االستقالل،
.#1409
 .10اخلميني ،روح اهلل املوسوي ،حتحرير
الوسيلة ،ط ،2قم ،مؤسسة آثار اإلمام
اخلميني.#1427 ،
 .11سعدي ،ابواحلبيب ،القاموس الفقهي،
دار الفكر ،دمشق ،ط.1988 ،2
 .12االصعيدي ،عبد الفتاح ،االفصاح يف
فقه اللغة ،ط ،1مــرص ،دار الكتب،
1929م.#1348-
 .13 .13االطباطبائي ،حممد حسني ،امليزان
يف تفسري الــقــران ،قــم ،ط ،5مؤسسة
النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني،
.#1417
 .14 .14االـــطـــويس ،حمــمــد بـــن احلــســن،
التبيان يف تفسري القرآن ،مكتب اإلعالم
اإلسالمي ،قم ،ط.#1409 ،1
 .15 .15ععلوان ،عبد اهلل ناصح ،التكافل
االجــتــامعــي يف االســـالم ،دار السالم
للطباعة ،ط2007 ،7م.

155

 .16االعاميل ،زين الدين بن عيل ،مسالك
االفهام اىل تنقيح رشائع االسالم ،ط،1
مؤسسة املعارف االسالمية.#1414 ،
 .17االــفــارايب ،ابراهيم بن محاد اجلوهري،
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،
حتقيق ،امحد بن عبد الغفور عطار ،ظ،4
.1987- #1407
 .18االــفــريوز ابـــادي ،حممد بــن يعقوب،
القاموس املحيط ،املحقق ،حممد نعيم
العرقسويس ،مؤسسة الرسالة.#1426 ،
 .19سيد قطب بن ابراهيم ،يف ظالل القران،
بريوت ،ط ،17دار الرشوق.#1412 ،
 .20االــقــرضــاوي ،يــوســف ،مشكلة الفقر
وكيف عاجلها االســالم ،ط ،9بريوت،
مؤسسة الرسالة1991- #1412 ،م.
 .21االــقــرضــاوي ،يــوســف ،فقه الــزكــاة،
مؤسسة الــرســالــة ،ط– #1393 ،2
1973م.
 .22الكليني ،حممد بن يعقوب بن اسحاق،
اصول الكايف ،انشارات اسوة #1386
ش.
 .23 .23مالصطفوي ،حــســن ،التحقيق
يف كــلــامت الــقــران الــكــريــم ،مؤسسة
الطباعة والنرش وزارة الثقافة واالرشاد
االسالمي ،ط.#1416 ،1
 .24 .24ااملجليس ،حممد باقر ،بحار االنوار
اجلامعة لــدرر اخبار االئمة االطهار،
طهران ،ط 2املكتبة االسالمية.#1397 ،
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 .25مميشيل دينكن ،معجم علم اإلجتامع،
ترمجة إحسان حممد احلسن ،بــريوت،
مطبعة دار طليعة.1986 ،

Al-Husseinist Pulpit
Figment Portal
to the Prophet
and the Progeny

In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Al-Ameed Pulpit ...
Praise and thanks be to Him for whatsoever He
grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to
witness the One and the only One He is and our master
is Mohammed, His creature and messenger and peace
be upon him, his immaculate progeny and chosen
companions.
Now...
Here it is to meet the readership under the shade
of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal,
twenty-first edition, and to hope that the targets of
research and scientific promotion both the edition
and consultation boards broach are to be culled in
line with the nth ranks of prominence to serve the
community. However the current edition embraces
certain papers congested with issues linguistic, social,
religious, historical and psychological to be entitled as
the Husseinist Pulpit as Fidelity Portal to the Prophet
and his Progeny for the importance of such a niche in
transpiring the culture of the Ahlalbayt (Peace be upon
them ).In time there are many challenges, intellectual
and media ones, that is why it is quite a must to revert
into the Husseinist discourse incarnating the sense of
virtues, moderation and tolerance. It is to hope that the
dear readership finds edification and epistemic pleasure
and invite them to contribute in the coming editions
and files .Allah is for success.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations
or depth,before publishing, the research are to be
retrieved to the researchers to accomplish them for
publication.
d: Notifying the researchers whose research papers
are not approved; it is not necessary to state the
whys and wherefores of the disapproval.
e: A researcher destowed a version in which the
meant research published, and a financial reward.
13. Taking into consideration some points for the publication priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
14. With the researcher is not consented to abort the
process of publication for his research after being
submitted to the edition board, there should be
reasons the edition board convinced of with proviso
it is to be of two-week period from the submission
date.
15. It is the right of the journal to translate a research
papre into other languges without giving notice to
the researcher.
16. You can deliver your research paper to us either via
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal
building (Al-Kafeel cultural association), behind AlHussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy
Karbala, Iraq.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached
papers, and making an allusion to their sources at
the bottom of the caption, in time there should be a
reference to them in the context.
8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates with the journal for the first time, so it is to
manifest whether the actual research submitted to
a conference or a symposium for publication or not.
There should be an indication to the sponsor of the
project, scientific or nonscientific, if any.
9. For the research should never have been published
previously, or submitted to any means of publication; in part, the researcher is to make a covenant
certifying the abovementioned cases.
10. In the journal do all the published ideas manifest
the viewpoints of the researcher himself; it is not
necessary to come in line with the issuing vicinity, in
time, the research stratification is subject to technical priorities.
11. All the research studies are to be subject to Turnitin.
12. All research exposed to confidential revision to
state their reliability for publication. No research retrieved to researchers; whether they are approved
or not; it takes the procedures below:
a: A researcher should be notified to deliver the
meant research for publication in a two-week period maximally from the time of submission.
b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition chief approval and the eminent
date of publication.

Publication Conditions
Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al`Abass cradles his adherents from all humankind, verily Al-`Ameed journal does all the original scientific research under the provisos below:
1. Publishing the original scientific research in the various humanist sciences keeping pace with the scientific research procedures and the global common
standards; they should be written either in Arabic
or English and have never been published before.
2. Being printed on A4, delivering a copy and CD
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under
simplified Arabic or times new Roman font and being in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 words, with the research title.
For the study the should be Key words more few
words.
4. The front page should have; the name of the researcher / researchers, address, occupation, (Inglish
& Arabic), telephone number and email, and taking
cognizance of averting a mention of the researcher
/ researchers in the context.
5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and
taking cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title of the book and
page number.
6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the case of having foreign sources,
there should be a bibliography apart from the Arabic one,and such books and research should be arranged alphabetically.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful
Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge
And Allah is well acquainted
With all ye do*.

( )
* Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait : That
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11,
Sura,Mujadila, or The Woman Who
Pleads.

Secretariat General
of Al-`Abbas
Holy Shrine

Al-Ameed International
Centre
for Research and Studies

Print ISSN: 2227 - 0345
Online ISSN: 2311 - 9152
Consignment Number in the Housebook
and Iraqi Documents: 1673, 2012.
Iraq - Holy Karbala
Tel: +964 032 310059 Mobile: +964 771 948 7257
http: // alameed.alkafeel.net
Email: alameed@alkafeel.net

DARALKAFEEL

Republic of Iraq
Shiite Endowment Diwan

Al-`Ameed
Quarterly Adjudicated Journal
for
Humanist Research and Studies
Issued by
Al-`Abbas Holy Shrine
Al-Ameed International Centre
for Research and Studies
Licensed by
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
Reliable for Scientific Promotion
Sixth Year, Sixth Volume
21 Edition
Jumadaalaakhira 1438, March 2017

