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والشكر كله هللا عز وجل، أمحده على نعمه اليت ال تعد وال حتصى، وعلى ن احلمد كله إ      
من خلق وسائل وماذلل يل من مصاعب ووفقين ما مدين به من معونة و قوة وما سخر يل 

لدي اإلمتام هذا البحث الذي أساله أن جيعله اهللا يل يف ميزان حسنايت وأشرك يف أجره و
  .  بكلمة أو نصيحة وزوجي وولدي وكل من أعانين فيه ولو

  

وال يسعين بعد محد اهللا وشكره إال أن أسجل بالغ شكري وامتناين ألستاذي الفاضل       
فهو الذي تكرم علي باإلشراف على هذا البحث  األستاذ الدكتور إمساعيل حييي رضوان

كما تكرم على غريي، وهو الذي مل يبخل علي بنصائحه وتوجيهاته العلمية القيمة، والذي 
  .وصبورا إىل أقصى درجة فجزاه اهللا عين كل خري        كان معي متواضعا 

  

: أساتذيت يف هذه الكلية ويف غريها وأخص بالذكر كما ال يفوتين أن أشكر كل       
على  اعرفانا هلم األستاذ الدكتور مسعود فلوسي، واألستاذ الدكتور رضوان بن غربية

  .املوضوع والبحث فيه ذانصحهما وتشجيعهما لتناول ه
  
  

كما أتقدم بالشكر أيضا إىل عمال املكتبة على ما قدموه يل ولكافة الطلبة بالكلية من       
  . تسهيالت إلجناز البحوث يف مجيع األطوار 
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  مقدمة
احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن      

ويضلل اهللا فال هدي له، و أشهد أن ال إله إىل اهللا ، و أشهد أن  فال مضل له،من يهده اهللا 
إىل حممدا عبده و رسوله وصلي اهللا وسلم عليه  وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان 

  :يوم الدين وبعد
فإن أساس قيام األمم هو اتمعات السليمة الصاحلة، وسالمتها كما هو معلوم يف سالمة      

أفرادها، والعالقة بني الفرد واتمع متبادلة بينهما، فمىت تعرض الفرد إىل االضطراب عاد 
 صلى اهللا عليه ذلك على اتمع سلبا، فاتمع املسلم السليم هو كما وصفه رسول اهللا

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو : " وسلم
فال يتصور قيام جمتمع بال أفراد أمنني على دينهم 1".تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

أنفسهم وعقوهلم وأعراضهم وأمواهلم فمىت تسلل الفساد إىل ضروري من هذه الضروريات 
  .ان ذلك سبيال للفساد احملقق ك

وملا كانت الشريعة اإلسالمية دف إىل حتقيق نظام عام من خالل جمتمع سليم سنت      
لذلك أسباب وآليات قيام اتمع السليم منها التكافل بشىت أنواعه فيكون اجلميع يف كفالة 

افظة على مصاحل األفراد، بعضه البعض و تكون كل القوى اإلنسانية يف اتمع متالقية يف احمل
ودفع األضرار عنهم واحملافظة على البناء االجتماعي وإقامته على أسس متينة وسليمة، وهلذه 

  .األمهية جاء هذا البحث يف بيان البعد املقاصدي ملبدأ التكافل يف اإلسالم 
  : إشكالية البحث

  :وتتلخص إشكالية البحث يف تساؤالت هي كاآليت
  .مببدأ التكافل؟ماذا نعين   -  1
  ماهي األسس اليت يقوم عليها لتجعله فعاال ؟ – 2
  كيف يتم حتقيق مقاصد الشريعة من خالل تطبيق مبدأ التكافل؟ – 3
 كيف حيفظ التكافل النظام العام يف اتمع؟  – 4
 

                                                        
  ختريج احلديث - 1
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  : الدراسات السابقة

ن أمهية، ولكن ملا يتسم به م من الواضح أن هذا املوضوع ال خيلو من دراسات سابقة    
الواقع أن أغلب هذه الدراسات مل تتطرق إىل بيان مقاصد هذا املبدأ العظيم الذي يعد دعامة 

أساسية من الدعائم اليت يقوم عليها اتمع ويستقر، وأنه كان من أهم عوامل الدفع وقيام 
لى الدولة اإلسالمية والتاريخ يشهد على ذلك، فكانت جل الدراسات عبارة عن ردود ع

بعض النظريات الوضعية اليت صاغها املعسكر الشرقي من أجل حتقيق العدالة املنشودة عندهم، 
فتأثرت هذه الدراسات ا وانعكس ذلك على املوضوع يف حد ذاته فاحنصر يف جانب واحد 

فكان سببا يف قلة مردود يته ، ومن الدراسات السابقة ما كان التكافل هو حمور الدراسة، 
  :تطرق إليه كجزئية ضمن الكل ولذا جاء تقسيم الدراسات السابقة إىل قسمنيومنها من 

  :الدراسات السابقة اليت تناولت مبدأ التكافل كموضوع: أوال
  .التكافل االجتماعي يف اإلسالم لعبد اهللا ناصح علوان – 1
  .اتمع املتكافل يف اإلسالم للدكتور عبد العزيز خياط – 2
  .عي يف اإلسالم للشيخ أبو زهرةالتكافل االجتما – 3
  .التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية للدكتور حممد بن أمحد الصاحل – 4
التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي مقارن بنظام اململكة العربية السعودية لعبد اهللا بن  – 5

  .حممد بن أمحد الطيار
  .باعي وقد كان عنوانه اشتراكية اإلسالم التكافل االجتماعي يف اإلسالم ملصطفى الس – 6
  .التكافل االجتماعي يف اإلسالم ألمحد عبده عوض – 7

  .وغريها من الدراسات يف هذا املوضوع
الدراسات السابقة اليت تناولت مبدأ التكافل كجزئية ضمن مواضيع ذات الصلة به فهي : ثانيا

  : كاآليت
  .فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي – 1
  .مالمح اتمع املسلم الذي ننشده للدكتور يوسف القرضاوي – 2
  .خصائص الشريعة اإلسالمية للدكتور يوسف القرضاوي – 3
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  .العمل والضمان االجتماعي يف اإلسالم للدكتور صادق مهدي السعيد – 4
  .نظام النفقات يف اإلسالم ألمحد إبراهيم إبراهيم  – 5
  .يوسف إبراهيم يوسفالنفقات العامة يف اإلسالم ل – 6
  .أصول النظام االجتماعي للشيخ الطاهر بن عاشور – 7
  .العدالة االجتماعية يف اإلسالم للسيد قطب – 8
  .األمن الغذائي يف اإلسالم للدكتور أمحد صبحي مصطفى العيادي – 9

  الزكاة الضمان االجتماعي اإلسالمي لعثمان حسني عبدا هللا – 10
  .عاجلة الفقر لألستاذ الدكتور حممد بن أمحد بن صاحل الصاحلمنهج اإلسالم يف م – 11
التأمني االجتماعي يف ضوء الشريعة اإلسالمية للدكتور عبد اللطيف حممود آل  –  12

  .حممود
  .مقاصد الشريعة اخلاصة بالتربعات والعمل اخلريي للدكتور عزا لدين بن زغيبة   – 13
  .يلالثروة يف ظل اإلسالم للبهي اخلو – 14
  .احلاجات البشرية مدخل إىل النظرية االقتصادية اإلسالمية حملمد البشري فرحان مرعي – 15
  .التدابري الواقية من القتل يف اإلسالم لعثمان دوكوري – 16
االقتصاد اإلسالمي دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبىن النظام االقتصاد  – 17

  .اإلسالمي
  .سالم يف مكافحة اجلرمية للدكتور عبد الرمحن بن إبراهيم  اجلربويمنهج اإل – 18

  
  :أسباب اختيار املوضوع

إن ظهور بعض السلبيات يف اتمع واليت هلا عالقة بانعدام التكافل أو احنصاره يف دائرة مغلقة 
جعلها تنعكس على مصلحة اخللق القائمة على حفظ الكليات اخلمس ومتس بالنظام العام يف 

  : اتمع نذكر منها
التشرد والتسول هذه الظاهرة اجلديدة القدمية اليت أصبحت بشكل ملفت للغاية بدأت  – 1

  .تنتشر بصورة كبرية يف اتمع مما أدى إىل ظهور االحنراف وانتشار اجلرمية بشىت أنواعها
  انتشار دور العجزة واأليتام هذه الظاهرة الغريبة عن جمتمعنا – 2
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  ة ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم التفات إليهم بشكل جدي إلدماجهم يف اتمعمعانا – 3
حصر التكافل يف اجلانب املادي فقط مما أدى إىل مجود يف العالقات بني الناس وهو ما  – 4

يؤدي عاجال إىل وهن يف اتمع واضطراب ينتج عنه تصدع واضح يف الروابط الروحية بني 
فرد على حدا ال يبايل مبا يعانيه غريه، حىت يصبح أمرا عاديا يف حياة  أفراد اتمع فيصبح كل

  .اجلميع وهو الواقع املعاش يف األمة بأسرها 
  .هذه أهم األسباب املباشرة الختيار املوضوع 

  :هداف البحثأ
  :يهدف البحث إىل

  .تصحيح مفهوم التكافل وإبراز أصالته ومشوليته جلميع جماالت احلياة – 1
  .ان أمهية التكافل يف حتقيق مصاحل الفرد واجلماعةبي – 2
فهم األسس اليت يقوم عليها التكافل لفقه املقاصد منه وتفعيله من جديد على أرض  – 3

  .الواقع كما كان يف زمن السلف
  :منهج البحث

حرصت يف هذا البحث أن أدرس مفهوم التكافل يف اإلسالم واألسس اليت يقوم عليها،       
 أقسامه باعتبار مقاصد الشريعة، وأن أوضح دوره يف احلفاظ عليها وفق اخلطة وأن أبني

  :    املرسومة هلذه األطروحة، وقد اعتمدت على اآليت
مسلك االستقراء يف تتبع األدلة الشرعية الواردة يف املوضوع من كتاب  – 1 

.وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وما ذكره أهل العلم يف ذلك  
ستنباط باستنتاج وتوضيح البعد املقاصدي للتكافل من النصوص املتعددة اال – 2

اليت مت استقرائها، وبطبيعة احلال هذه املناهج ال تستغين عن آلييت والتحليل 
.التركيب  

: طريقة تنفيذ املنهج  
: وقد سرت فيها على النحو اآليت  

لك على املصادر مجعت املادة العلمية من مصادرها املختلفة واعتمدت يف ذ – 1
.األصلية، مع الرجوع إىل املراجع احلديثة واملعاصرة  
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برنامج العاملية املقر من " نقلت اآليات القرآنية من مصحف املدينة النبوية  – 2
" .رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء  

اعتنيت بتخريج احلديث من كتب السنة املعتمدة مشرية يف اهلامش إىل  – 3
كر اسم الكتاب والباب واجلزء والصفحة ورقم احلديث إن مصدر التخريج بذ

وجدت هذه املعلومات، وأحيانا أكتفي بذكر اسم الكتاب الذي ورد فيه احلديث 
.ورقمه إذا كان الكتاب غري مبوب  

بينت بعض الكلمات اليت حتتاج إىل توضيح وتعريف مشرية إىل املصدر يف  – 4
.ذلك من كتب ومعاجم   

ذكر أكثر من مرجع للمسألة الواحدة وال أقتصر على كتاب يف الغالب أ – 5
.واحد رغبة يف دقة التوثيق وتسهيال للرجوع إىل أحدها عند احلاجة  

:وضعت فهارس توضيحية للرسالة على النحو اآليت – 6  
.فهرس لآليات الكرمية -  
.فهرس لألحاديث املخرجة يف البحث -  
.فهرس لآلثار-  
.م يف البحثفهرس لألعالم املترجم هل-  
.فهرس للمصادر واملراجع الواردة يف البحث -  
.فهرس تفصيلي للموضوعات اليت تناوهلا البحث-  

.وقد قسمت املوضوع إىل متهيد وفصلني وخامتة: خطة البحث  
تعريفها، :مقاصد الشريعة : تناولت يف املبحث األول: قسمت التمهيد إىل مبحثني       

قسمته هو بدوره إىل ثالثة مطالب فخصصت املطلب األول لبيان أقسامها، أمهية معرفتها، ف
حقيقة مقاصد الشريعة، و املطلب الثاين يف أمهية معرفة مقاصد الشريعة، و املطلب الثالث يف 

  .أقسام املقاصد
أما املبحث الثاين فقد خصصته لبيان مقاصد الشريعة يف نطاق النظام  االجتماعي، فقسمته 

يف البعد :ملطلب األول يف التعريف بالنظام االجتماعي، واملطلب الثاينافكان : إىل مطلبني
  . االجتماعي ملقاصد الشريعة
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تعريفه، أقسامه، األسس اليت يقوم : أما الفصل األول تناولت فيه مبدأ التكافل يف اإلسالم     

تعريف عليها، ووسائل احلفاظ عليه فقسمته إىل ثالثة مباحث تناولت يف املبحث األول 
التكافل وأقسامه، واملبحث الثاين تناولت فيه األسس اليت يقوم عليها التكافل، واملبحث 

  .الثالث كان وسائل احلفاظ على التكافل
  

و الفصل الثاين خصصته  لدور التكافل يف حتقيق مقاصد الشريعة فقسمته إىل     
اصد الضرورية واملبحث الثاين دور التكافل يف حتقيق املق مبحثني فتناولت يف املبحث األول 

  .يف دور التكافل يف حفظ النظام العام 
  .اخلامتة وقد ذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها والتوصيات

  
  :مصادر ومراجع البحث

وتنوعت مصادر البحث من كتب األصول والفقه و التفسري وكتب احلديث واملعاجم 
  .تها يف فهرس خاص يف آخر البحث حيث استفدت عما يزيد عن املئة كتاب وضع
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  تعريف مقاصد الشريعة: الفرع األول

   :توطئة
هذا املركب اإلضايف فإننا لن جند له تعريفا ذا اللفظ " مقاصد الشريعة " إذا جئنا إىل       

مقاصد الشريعة عندهم كان مبصطلحات عدة كاحلكمة  –تعريف  –عند املتقدمني ، فمفهوم 
، فكان جل اهتمامهم مقتصـرا   1من األلفاظ اليت ختدم املعىن نفسه واملعىن وغريها والغرض

، فلم يولوا املصطلح اهتماما بالتعريف والتمثيـل   االجتهادعلى استحضار معىن املقاصد أثناء 
ذا نبدأ أوال  بتعريف ودقيق ملقاصد الشريعة ، و هل حمددوالتأصيل لذا مل يربز عندهم تعريف 

يف اللغـة مث االصـطالح، مث نتطـرق إىل بعـض      –مقاصد، الشريعة  اإلسالم  –املركب 
  .املصطلحات اليت كانت تطلق ويراد ا مقاصد الشريعة اإلسالمية

  
  : واصطالحااملقاصد لغة : أوال

  :املقاصد لغة-1
، يقال قصد يقصد قصدا ) قصد ( مأخوذ من الفعل  2مصدر ميمي :واملقصد ،مجع مقصد   

   .3ومقصدا
   :4وقد ذكر علماء اللغة أن القصد يأيت يف اللغة ملعان واحد،فالقصد واملقصد مبعىن    

وقصد إليه إذا  له،وقصد  قصده،تقول  والتوجه،وإتيان الشيء  ،مواَأل االعتماد، :األولاملعىن 
  .مكانه لَتقُأيضا أقصده السهم إذا أصابه فَ هومن ،همأَ

  
                                                        

  .كالعلة واملناسب )1(
، يدل على احلدث جمردا من الزمن  واملَقْتلِ كَالْمضرِبِ املفاعلة لغري زائدة مبيم بدئ ما وهو: املصدر امليمي    )2(

ور ذش، شرح …بفتح امليم والعني وسكون الفاء ، حنو منحصر ومضرب ) مفعل ( ويصاغ من الفعل الثالثي على زنة 
، 1، طللتوزيع املتحدة الشركة، دمشق ،الدقر عبدالغين/ وسف، تيف كالم العرب، ابن هشام، عبد اهللا بن ي الذهب
   .526م، 1984

 -  هـ1399، ط الفكر دار، هارون حممد السالم عبد/ ، ابن فارس، أبو احلسني أمحد، تمعجم مقاييس اللغة )3(
   . 5/95، م1979

  . 3/353، 1ط ،صادر دار، بريوت، مكرم بن حممد ابن منظور، ،لسان العرباملصدر نفسه،    )4(
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، ومن هذا املعـىن جـاء يف   2"كأنه قيل ذلك ألنه مل حيد عنه و: " 1: قال ابن فارس   

 الْمسـلمني  من رجلٍ إِلَى يقْصد أَنْ شاَء إِذَا الْمشرِكني من رجلٌ فَكَانَ «: احلديث الصحيح 
دقَص لَه لَه3» فَقَت.   

M ?  >  =  < A  @  L  :استقامة الطريق ومنه قولـه تعـاىل  :  املعىن الثاين
ج والرباهني الواضـحة  جأي على اهللا تبيني الطريق املستقيم والدعاء إليه باحل،  ]09: النحل[

   .4"ومنها جائر أي ومنه طريق غري قاصد
والقصد مـن الطريـق    ،وعلى اهللا قصد السبيل ومنها جائر "  5: :قال الطربي 

 7"سفر قاصد سهل قريـب  سهل ، و" ويقال طريق قاصد  ،6"املستقيم الذي ال اعوجاج فيه

، أي لو كان  ]42: التوبة[ M  8  7  6  5  4        3  2L : ومنه قوله تعاىل 
  .8موضعها قريبا وسهال الوصول إليه

  

                                                        
جممل اللغة، ومعجم : هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد، اللغوي، القزويين، له تصانيف كثرية منها )1(

 بن حممد، باديآالفريوز ،واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة: ، ترمجته يف هـ395مقاييس اللغة، وفقه اللغة، تويف سنة 
بغية  الوعاة يف طبقات  ،7، هـ1407، 1، طاإلسالمي التراث إحياء مجعية،  الكويت، املصري حممد/ ، ، تيعقوب

د، (، العصرية املكتبة، صيدا/  لبنان، إبراهيم الفضل أبو حممد/ اللغويني والنحاة، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، ت
 . 1/352، )ت، ط

 .5/95  معجم مقاييس اللغة، )2(

تاب اإلميان ، باب حترمي قتل ، ك)د،ت،ط(، اجليل دار، بريوت ،احلجاج بن مسلم احلسني أبومسلم،  صحيح )3(
  .289يث رقم دح 1/68الكافر بعد أن قال ال إله إال اهللا ، ، 

  3/353، لسان العرب )4(
 له تصانيفهـ 224اتهد احلافظ عامل العصر، أبو جعفر الطربي، ولد سنة  مهو حممد بن يزيد بن كثري، اإلما )5(

ذيب األمساء واللغات، : ترمجته يف.هـ310جامع البيان يف تأويل القرآن، وكتاب التاريخ، تويف سنة : كثرية منها
، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، 79-1/78، )د، ت، ط(النووي، حميي الدين بن شرف، بريوت، دار الكتب العلمي، 

 .6/90، م1995-هـ1416، 1دار الكتب العلمية، ط عبد الفتاح أبو سنة، بريوت،/ الذهيب، مشس الدين، ت
  8/83 ،.6/400م، 1992، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط ،الطربيجامع البيان يف تأويل القرآن،   )6(
  .3/353 ،لسان العرب )7(
  .6/141 تفسري الطربي ،  )8(
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  .التوسط والعدل وعدم اإلفراط:  ملعىن الثالثا
وردت نصوص كثرية يف الكتاب والسنة  ، فقدأما مبعىن التوسط وعدم اإلفراط واالعتدال   
  :ها من
، 1»وا لغبت والقَصد القَصدr  :» وقوله ، ]19: لقمان[ M   Ý  Ü  ÛL : تعاىل  هقول 

ال هـي   أي وسـطا ،2» فَكَانت صلَاته قَصدا وخطْبته قَصدا «:  rوجاء يف وصف صالته 
  .م مفرطا يف حديهاالبالطويلة وال بالقصرية فلم يكن عليه الصالة والس

    :3مبعىن العدل قول الشاعر أما     
  على احلكم املأيت يوما إذا قضى      قضيته أن ال جيوز ويقصد     

  الكسر :   املعىن الرابع
: الكسـرة منـه   : قصدت العود قصدا كسرته ، وقصدته فانقصد وتقصد والقصدة " نقول 

   .4واجلمع قصد
  :ني معان ثالثة  وقد ذكر الدكتور طه عبد الرمحان أن لفظ املقاصد مشترك ب

هو اخللو عـن الفائـدة أو    وملا كان اللغ" لغا يلغو : " قصد مبعىن هو ضد الفعل   -  أ
املقصود : " ، فيقال " املقصود " الداللة واختص املقصد ذا املعىن باسم  صرف

   .5"ويراد به مدلول الكالم" بالكالم 
هو فقد التوجـه   ملا كان السهو" يسهو  –سها " قصد أيضا مبعىن هو ضد الفعل   - ب

أو الوقوع وفقد الباعث املشروع ، فإن املقصد يكون على العكس من ذلـك ،  
  .6وهو ذا املعىن املضمون الشعوري أو اإلرادي

  

                                                        
، كثري ابن دار، بريوت، البغا بدي مصطفى/ ت، أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل، البخاري ،الصحيح اجلامع  )1(
  .6098، حديث رقم 5/2373 اق، باب القصد واملداومة على العمل،قكتاب الرم،  1987 - هـ3،1407ط
  .3/353، لسان العرب  )2(
  .2/845 م،1985-هـ1405زهري عبد احملسن سلطان، بريوت، مؤسسة الرسالة،ط/ ، ابن فارس، تجممل اللغة )3(
  .5/95 غة،معجم مقاييس الل  )4(
  . 98 ، 1994، 1الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، ط طه عبد الرمحان ،، جتديد املنهج يف تقومي التراث )5(
  .املرجع نفسه  )6(
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ملا كان اللهو هو اخللـو عـن   " يلهو  –هلا " قصد كذلك مبعىن هو ضد الفعل   - ت
ـ عالغرض الصحيح وفقد البا س مـن  ث املشروع ، فإن املقصد يكون على العك

ذلك  هو حصول الغرض الصحيح وقيام الباعث املشروع ، واختص املقصد ذا 
  .1وإن املقصد ذا املعىن هو املضمون القيمي" احلكمة " املعىن باسم 

اللغوية يتضح لنا أن املعىن األول هو األقرب وهو ما يتناسـب مـع    يناوبعد عرض املع      
عتماد وإتيان الشيء وكلها تدور على معىن واحد وهـو  ، إذ فيه األم واال االصطالحياملعىن 

، وأما املعىن الثاين والثالث فهما غري خارجني عن املعىن املراد مـن   إرادة الشيء والعزم عليه
د هو املعىن الرابع عمقاصد الشريعة اليت يالحظ فيها العدل والتوسط واالستقامة ، واملعىن املستب

  . قطعا
  صطالحالغة واالشريعة : ثانيا
 والشراع الشريعةُ" : ، جاء يف اللسان  2الدين ، امللة ، واملنهاج ، والطريقة والسنة:  لغة  -1

 املاء مشرعةُ العرب كالم يف والشريعةُ والشرعةُ .. منها املاء إِىل ينحدر اليت املواضع واملَشرعةُ
 شريعةً تسميها ال والعرب .. ويستقُونَ منها فيشربون الناس يشرعها اليت الشاربة مورِد وهي
 والشـريعةُ  ....بالرشـاءِ  يسـقى  ال معيناً ظاهراً ويكون له انقطاع ال عدا املاء يكون حىت

 أَعمـال  وسـائر  والزكـاة  واحلج والصالة كالصوم به وأَمر الدين من اهللا سن ما والشرعةُ
ومنه قوله تعاىل..الرب:  M  m      l  k  j  i  h  gL]3"]18: اجلاثية.  

   .5"على دين وملة ومنهاج كل ذلك يقال : "  4:قال الفراء 

  
                                                        

  .98، جتديد املنهج يف تقومي التراث  )1(
 السعادات أبو، اجلزري واألثر، النهاية يف غريب احلديث وما بعدها، 8/174، لسان العرب  2/526: جممل اللغة   )2(

 ،م1979 - هـ1399، ط العلمية املكتبة، بريوت، الطناحي حممد حممود -  الزاوى أمحد طاهر/ ، تحممد بن املبارك
   .  ،، 2/162ذيب األمساء واللغات  2/460
  .وما بعدها من مواضع 8/174 ،لسان العرب )3(
أبو زكريا الفراء، كان أبرع الكوفيني وأعلمهم بعد الكسائي، هو حييي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي،  )4(

. هـ207سنة  :معاين القرآن، املصادر يف القرآن، املقصور واملمدود، تويف : وكان مييل إىل االعتزال، من مصنفاته
 . 80، البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، 2/333، والنحاة اللغويني طبقات يف الوعاة بغية: ترمجته يف 

  .3/46، هـ1403، 3معاين القرآن، الفراء، أبو زكريا حييي بن زياد، بريوت، عامل الكتب، ط )5(
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  : يف االصطالح -2  
 كُلَّ ينتظم فَإِنه والشرعة والشرعِ الشرِيعة اسم: "  1 : ابن تيميةاالسالم قال شيخ        

  . 2"منا الْأَمرِ وأُولي ورسوله اللَّه طَاعةُ هي الشرِيعةَ .… والْأَعمالِ الْعقَائد من اللَّه شرعه ما
  .3"…الرسل والدخول حتت طاعتهم  تباعا: حقيقة الشريعة : " وقال يف موضع آخر      

ل صاحب كشاف ، وقا 5"االئتمار بالتزام العبودية : " بأا   4: وعرفها اجلرجاين
من األنبياء سواء  نيبما شرع اهللا لعباده من األحكام اليت جاء ا "  :الفنون اصطالحات

   6.أو بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية …كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى فرعية وعملية 

جلميـع  تعريفات السابقة جند أا تعرف الشريعة باملعىن العام أو الشامل الوبالنظر إىل        
عدا التعريف األول الذي ساقه شيخ اإلسالم ابن تيمية عقب بيانه ملا تنتظم عليه  الشرائع ، ما

  .انكل شريعة فإنه خيتص بشريعت
  : التعريف املختار 

حكام وألزمهم به عن طريق نيب مـن  هي املنهاج الذي وضعه اهللا لعباده من األ:  الشريعة
  .أنبيائه عليهم السالم

                                                        
هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين، الدمشقي، اإلمام الفقيه اتهد احملدث احلافظ األصويل،  )1(

كما قال صاحب ذيل طبقات احلنابلة وتصانيفه كثرية قيمة أبو العباس تقي الدين، شهرته تغين عن اإلطناب يف ذكره 
: ترمجته يف.هـ 728سنة  :، تويف ..اإلميان، درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة، اقتضاء الصراط املستقيم: منها

الذيل على طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن، بريوت، دار املعرفة، 
، الشوكاين، حممد بن علي، بريوت، دار الكتب  مبحاسن من بعد القرن السابع، البدر الطالع 4/287،)،ت،طد(

 .51-1/46، م1998 -هـ1418، 1العلمية، ط

  .309و  19/306 ،م2005/هـ 1426، 3، طالوفاء دار، اجلزار عامرو الباز أنور /ت الفتاوى، ابن تيمية،جمموع  )2(
  .19/309: املصدر نفسه  )3(
شرح : بن علي احلنفي الشريف اجلرجاين، متبحر يف العلوم العقلية له مصنفات كثرية منها حممد بن عليهو  )4(

املواقف للعضد، وشرح القسم الثالث من املفتاح، والتعريفات، وحاشية شرح العضد ملختصر ابن احلاجب، تويف سنة 
 .1/466لع ، ، و البدر الطا2/196بغية الوعاة : ترمجته يف هـ 816

حممد عبد الرمحن املرعشلي، بريوت، دار النفائس، / ت  ، بن علي احلنفي حممد بن علي ، اجلرجاين ،التعريفات )5(
  .202 ،م2003- هـ1424، 1ط
  .2/759،   )د، ت، ط(، حممد بن علي بن علي التهانوي، بريوت، دار صادر،  الفنون صطالحاتاكشاف   )6(
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واملقصود هنا تعريف الشريعة اإلسالمية وهو  ،شريعة من حيث العمومهذا تعريف ال
  .ما سنتطرق إليه بعد بيان حد لفظ اإلسالم

  : اإلسالم : ثالثا
   1اإلسالم يف اللغة هو االنقياد: لغة  – 1
بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص من الشـرك    هو االستسالم هللا :االصطالحيف  – 2

وهـو آخـر    rاألنبياء ولكن املراد به هنا  هو الدين املرتل على نبينا حممد وهو دين مجيع 
   2األديان وخامتها

حكام فـألزمهم  املنهاج الذي وضعه اهللا لعباده من األ: وعلى هذا فالشريعة اإلسالمية هي 
  .rبه عن طريق نبينا حممد 

  
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                        
  . 12/293، لسان العرب  2/469جممل اللغة  : ينظر يف املوضوع  )1(
عدنان درويش وحممد املصري، بريوت، مؤسسة / الكليات، الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين، ت )2(

   .112م،1998-هـ1419الرسالة، ط
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  سالمية املفهوم االصطالحي ملقاصد الشريعة اإل: الفرع الثاين

  

فا ذا اللفظ عنـد  وسبق وأن تطرقنا إىل أن مقاصد الشريعة كمركب إضايف مل يكن معر    
املتقدمني ، بل كان مبصطلحات عدة كاحلكمة والغرض واملعىن وغريها من األلفاظ اليت ختدم 

هم لذا مل يـربز عنـد   ،املعىن نفسه ، فلم يولوا املصطلح اهتماما بالتعريف والتمثيل والتأصيل
تعريف حمدد دقيق ملقاصد الشريعة ، وال ضري من إدراج بعض النماذج لبيـان أن املقاصـد   

  .كانت معروفة مبصطلحات أو ألفاظ غري اليت اصطلح عليها حاضرا
 : وكان هذا اللفظ يطلق ويراد به املقاصد ، وهذا ما جنده عند الطـربي   :املعىن : أوال

والصواب من ذلك عندي أن اهللا : " اسني  فقال حينما حدد مقاصد الزكاة يف مقصدين أس
  1"..سد خلة املسلمني، واآلخر معونة اإلسـالم وتقويتـه   :أحدمها جعل الصدقة يف معنيني 

ويستفاد من كالمه أن مقصد الزكاة هو احملافظة على نفوس املسلمني وصيانة الدين واحملافظة 
  .عليه
ومن أمثلة ذلـك قـول ابـن     ،ريدون ا القصددة وياويستعملها الفقهاء ع:  احلكمة: ثانيا

وأما حكمته فرفع التـهارج ، ورد  التواثـب    : " يف حتديد مقاصد القضاء   2: فرحون
   .3"وقمع املظامل  ونصر املظلوم ، وقطع اخلصومات، واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر

ما دف إليه الشـريعة   هم من كالمه أن مقصد القضاء هو رفع احلرج  ودفع الضرر وهويفف
  .اإلسالمية

   
                                                        

  .6/400،  تفسري الطربي  )1(
حون، اليعمري املالكي، املدين أبو الوفا، ولد هو إبراهيم بن علي بن حممد بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن فر )2(

يف حنو من السبعني، هـ 799سنة  :باملدينة فقيه بارع له كتابا نفيسا يف األحكام وآخر يف طبقات املالكية، تويف 
 الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة ،  ابن حجر العسقالين،ضبطه وصححه الشيخ عبد الوارث حممد علي،: ترمجته يف

،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  124رقم الترمجة  1/34، م1997-هـ1418، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط
 .6/357، )د، ت، ط(ابن العماد، أبو الفالح عبد احلي احلنبلي،بريوت، دار الكتب العلمية، 

علق عليه الشيخ مجال املرعشلي، ،  ، إبراهيم بن عليابن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام )3(
  .1/10،  م1996-هـ1417، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط
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أو أهدافا تسعى إىل  مقاصد وهذه معان متقاربة تصب يف إطار واحد وهو أن للشريعة       

وملا كان املفهوم واضحا لدى علمائنا املتقدمني مل يعنوا كثريا بوضـع املصـطلح    –حتقيقها 
املفهوم، وهذا ما ذهـب إليـه   الـتقسيمات الناجتة عن ذلك ب هتمواوضبط املفهوم حتته بل ا

          2، واألستاذ عـالل الفاسـي  1ابن عاشوراملعاصرين منهم الشيخ حممد الطاهر  العلماءبعض 
املقاصد الشرعية إىل قسمني ، مث عرف  ابن عاشورحيث قسم الشيخ الطاهر  –رمحهما اهللا–

  .ةمنهما على حدكال 
  : القسم األول   

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشـريع أو  هي :  مقاصد التشريع العامة
معظمها حبيث ال خيتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل يف هذا 

خيلو التشريع عن مالحظتها ويدخل يف هـذا   ال أوصاف الشريعة وغايتها العامة واملعاين اليت
أنواع األحكام ولكنها ملحوظـة يف أنـواع    أيضا معاين من احلكم ليست ملحوظة يف سائر

  . 3كثرية منها
وهذا القسم هو الذي يعنيه غالبا املتحدثون عن مقاصد الشريعة مثل جلب املصـاحل ودرء     

  .املفاسد
   

                                                        
مقاصد : هو حممد الطاهر ابن عاشور، رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة، له مصنفات قيمة منها )1(

 :وير وهو كتاب يف التفسري وغريها، توقي الشريعة اإلسالمية، أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، التحرير والتن
   .6/174، م1980، 5األعالم، الزركلي، خري الدين، دار العلم للماليني، ط: ، ترمجته يفم1973-هـ1393سنة 

هو عالل أو حممد عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم الفاسي الفهري ولد بفاس وتعلم بالقرويني، من مصنفاته  )2(
 األعالم،: ، ترمجته يفم1974-هـ1394سنة  :إلسالمية ومكارمها، والدفاع عن الشريعة، تويف مقاصد الشريعة ا

4/246. 
الشيخ حممد احلبيب بن خوجة، قطر، وزارة األوقاف / تالطاهر ابن عاشور ، ، مقاصد الشريعة اإلسالمية )3(

   .3/165م، 2004-هـ1425طوالشؤون اإلسالمية، 
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  : القسم الثاين    

هي الكيفيات املقصودة للشارع ، لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو :  مقاصد التشريع اخلاصة
حلهم العامة يف تصرفام اخلاصة ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف تشـريع  حلفظ مصا

  .1قصد التوثيق يف عقد الرهن: أحكام تصرفات الناس مثل 
وهذا القسم كثريا ما يعتين به الفقهاء ألم أهل التخصص يف جزئيات الشريعة و دقائقها    

ذ عالل الفاسي املقاصد العامـة  مجع األستا ابن عاشوروعلى عكس ما قام به الشيخ الطاهر 
الغاية منها واألسـرار  الـيت   : املراد مبقاصد الشريعة : " واخلاصة يف تعريف واحد قال فيه 

، ويبدو أن املقصـود بالشـطر األول مـن    2"كل حكم من أحكامها  عندوضعها الشارع 
شطر الثـاين مـن   يف ال" األسرار " واملقصود بـ  ،املقصد العام للتشريع" الغاية " التعريف 

  .التعريف احلكم اجلزئية اليت قصدها الشارع يف أحكامه املختلفة 
توصل بعض الباحثني  احملدثني إىل وضع تعريفات متقاربـة   ،وباالستقراء لتلك املفاهيم         

إن مقاصد الشريعة يف الغايات اليت وضعت الشـريعة  : ميكن ختليصها يف تعريف الريسوين 
  .3يف العاجل اآلجل صلحة العبادألجل حتقيقها مل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
   .3/402 ،املصدر نفسه  )1(
  .3، )د، ت، ط(الدار البيضاء، مكتبة الوحدة العربية، عالل ،  ،حممدالفاسي، شريعة اإلسالمية ومكارمهاالمقاصد  )2(
  .7،  1992،  2أمحد ، الرياض ، الدار العاملية للكتاب اإلسالمي ، ط ،نظرية املقاصد عند الشاطيب ، الرسيوين )3(
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  :أمهية معرفة مقاصد الشريعة املطلب الثاين 

  :متهيد 
األمـر  إن حتديد القصد هو الدافع لتحصيله وهو باعث ألداء الفعل املوصل إليه ، وكذا       

سلم عامـة   بالنسبة إىل معرفة مقاصد الشريعة يف كل تفاصليها هلا أمهية كبرية وفوائد مجة للم
قيه والباحث خاصة ، ولقد أشار إىل هذه األمهية العديد من العلماء املتقدمني فوللمجتهد وال

منهم واملتأخرين ، وهناك من ذهب إىل ختصيص هذه األمهية بفئة معينة وهي فئة اتهـدين  
ـ  والفقهاء ام لكـل  ، والراجح أن أمهية العلم مبقاصد الشريعة اإلسالمية واإلملام بفوائدها ع
راكي ، فهناك أمور مشتركة بني املسـلم العـادي أو   دكل على حسب مستواه اإل 1األفراد

مر كذلك فإننا نقسـم  وملا كان األ .العامي و الفقيه واتهد ، وأخرى خاصة باتهدين فقط
والثاين خاص بفئة اتهدين والفقهاء  ،هذه اجلزئية إىل قسمني أحدمها عام يشترك فيه اجلميع

  .والدعاة
  

  : األمهية العامة  : الفرع األول
M   C إن اهللا عز وجل خلق اخللق لعبادته وهو املقصد األعلى مصداقا لقوله تعـاىل  : أوال

  I   H  G  F  E  DL]وا، فكان لزاما على اخللق أن يدرك ]56: الذاريات 
عة ال تأتى إذا مل يـدرك  هذا القصد السامي وأن يأمتروا مبا أمر وينتهوا عما ى ، وهذه الطا

جل حتقيق العبودية أجله ، فهو مل خيلق عبثا وإمنا خلق من أاملكلف هذا القصد الذي خلق من 
  إمنا خلقتهم آلمرهم : أي "  :يف تفسري هذه اآلية 2: هللا سبحانه وتعاىل ، قال ابن كثري

                                                        
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية   :يفوالريسوين ، أمحد عند الشاطيب نظرية املقاصد  :تفصيل املوضوع يف ينظر  )1(

أمهية املقاصد يف  :يف و، 122 – 101 ،م2000 -هـ1421، 1، األردن ، دار النفائس، طالبدوييوسف أمحد حممد 
سالة ، بريوت، مؤسسة الراجلندي ، مسيح عبد الوهابالشريعة اإلسالمية وأثارها يف فهم النصوص واستنباط احلكم

   .138-108،  م2008 -هـ1429، 1ناشرون، ط
هو إمساعيل بن عمر بن ضوء بن كثري القيسي البصروي، عماد الدين أبو الفداء احلافظ، املفسر، له مصنفات عديدة  )2(

، ترمجته هـ774سنة  :البداية والنهاية يف التاريخ، تفسري القرآن، ختريج أحاديث خمتصر ابن احلاجب، تويف : منها
= احلافظ عبد العليم خان، بريوت، عامل/ طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، ت: يف
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بعبـاديت  أي ليقروا  M    H  GL:  ك عن ابن عباسو… ديت ال  الحتياجي هلم ابعب
 ، وإال كيـف من واجب العبد أن يعلم املقصد من خلقه وعالقته خبالقهف ،1"طوعا أو كرها 

   .!اهللا حق العبادة إذا مل يدرك املقصد من خلقه يعبد
إن من فوائد العلم مبقاصد الشريعة زيادة اإلميان وتثبيت العقيدة الصحيحة ، فاإلميـان   :ثانيا

رفة مقاصد الشرع احلنيف اليت تزود املكلف بالقناعة واليقني يزيد وينقص ، وزيادته تكون مبع
وكلما كان العبد ذا الدين أشد تعظيما له وسرورا به " ومن مث يزداد إميانه ومتسكه بدينه ، 

  .2"وابتهاجا كان أكمل إميانا
ائعة لألفكار سواء املشوهة واملبتورة أو امل اتصحيح تعترب كما أن معرفة مقاصد الشريعة :ثالثا

ما يسعى إليه من حتقيق مصاحل العباد و تبين هذا الدين  أهدافواجلريئة الغري متزنة ، فبإدراك 
يف العاجل واآلجل ، يرفع اللبس ويدحض األفكار املضللة اليت تداولتها بعض الكتابات الـيت  

لـك  تب تلتـزم ين سواء بصفة التزمت أو العكس ، فلم دأعطت مفهوما خاطئا عن الدين والت
   .3الوسطية اليت يتصف ا ويقصدها يف كل تشريعاته

من مقاصد الشريعة اإلسالمية أن يوافق قصد املكلف قصد الشارع  فكان البد علـى   :رابعا
قصد الشارع فيكـون فعلـه بـذلك     هاملكلف أن يعرف مناط التكليف ليوافق فعله وقصد

ـ األعمال باملقـاحلسن، ف شرعا ويستحق عليه اجلزاء اصحيح ديث ـاصد كما أشار إليه احل
داللته واضحة يف أمر الشارع ألن يكون قصـد  ف ،4»…  بِالنيات اَألعمالُ إِنما «:الشريف

  .املكلف موافقا لقصده
  

                                                                                                                                                                     
، طبقات املفسرين ،  الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد،بريوت، دار 3/85هـ، 1407، 1الكتب، ط=

 .1/110هـ، 1403، 1الكتب العلمية، ط
 1دار ابن حزم ، ، ط ،بريوت ،حممد إبراهيم البناء/ د: ، ت ، امساعيل بن عمر،  ابن كثريم القرآن العظيتفسري )1(

  .7/3310م ، 1998 –هـ  1419
دار الوطن للنشر ،  ،عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي ، السعدي ،  )2(

   .5-4 ،هـ 1419:  1الرياض ، ط
فاطمة الزهراء ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية العلوم  ،ايل ، وغالنتالغز حامد ملقاصدي عند أيبالفكر ا  )3(

  .45،  ، اجلزائروالعلوم اإلسالمية ، باتنة االجتماعية
 .01رقم، حديث r ،1/3صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول اهللا  )4(
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 املطلوب: " عندما حتدث عن مقاصد املكلفني حيث قال  1: وهذا ما أشار إليه الشاطيب 
 وألن الشارع، قصد ما خالف يقصد ال أنو أفعاله، يف ذلك على جيري أن املكلف من

 هذا- الشريعة وضع يف القصد وفق على العمل إىل راجع وذلك اهللا، لعبادة خلق املكلف
  .2"واآلخرة الدنيا يف اجلزاء بذلك فينال ؛-العبادة حمصول

إلدراك يسر الشريعة ومساحتها وعدهلا وكوا شريعة يسر وسهولة ، من ذلك    :خامسا  
  :، وقوله سبحانه وتعاىل  ]286: البقرة[M¬  «  ª  ©   ¨  § L  :ىلقوله تعا

  M¡  �   ~  }   |   {  z L]وعال  ، وقوله أيضا  جلّ ]78: احلج : M  ¨  §
   ̄  ®  ¬  «   ª  ©L ]وقوله  ]185: البقرة ،r:» امفَإِن مثْتعب رِينسيم لَمو 

   .4» تعسروا والَ ويسروا تنفِّروا والَ بشروا «: rه أيضا وقول،  3»معسرِين تبعثُوا
ويـدرك معانيهـا    هاكل مسلم أن يعيفعلى نصوص دالة على يسر الشريعة ، ال ذهه كل و

ـ   إال ريومقاصدها فهي دف كلها إىل صالح وإصالح اخللق يف العاجل واآلجل ، وما التيس
  .املكلف أن يعلم مقاصدها من هذه الوجوه اليت لزم على

  األمهية اخلاصة  : الفرع الثاين
غل بالعلم الشرعي أو الداعية يلزمه اإلحاطة مبقاصد الشريعة ألنه يبني للناس تإن املش :أوال

املقاصد والغايات اليت جاءت الشريعة لتحقيقها للترغيب يف دين اهللا وحبه والتشويق إليه 
  لت على امليل إىل اليسر بألن النفوس ج تباعالواقتناع باليت هي أحسن ، وهو السبيل لال

  
  

                                                        
وسى بن حممد اللخمي، الغرناطي، أبو إسحاق الشهري بالشاطيب، فقيه، أصويل، مفسر، حمدث، هو إبراهيم بن م )1(

شجرة النور : ، ترمجته يفهـ790سنة  :االعتصام، املوافقات يف أصول الفقه، تويف : لغوي، له مصنفات نافعة منها
 .828، برقم 1/231، )د، ت، ط(الزكية، الشيخ خملوف، حممد بن حممد ، بريوت، دار الكتاب العريب، 

  ،عفان ابن دار، القاهـرة، سلمان آل حسن بن مشهور عبيدة أبو /إبراهيم بن موسى، ت الشاطيب ،، وافقاتـامل )2(
   . 3/24، م1997/ هـ1417، 1ط
 .5777، حديث رقم 5/2270يسروا وال تعسروا، rصحيح البخاري، كتاب األدب، باب قول النيب  )3(
، صحيح 4622، حديث رقم 5/141جلهاد والسري، باب يف األمر بالتيسري وترك التنفري، صحيح مسلم، كتاب ا )4(

 . 69، حديث رقم 1/38يتخوهلم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا، rالبخاري، كتاب العلم، باب ما كان النيب 
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استمالة احلكم ومصلحة الشرع باعث معرفة ": 1:ايل والترغيب كما يقول يف ذلك الغز 
 األحكام قبول إىل النفوس فإن التصديق إىل واملسارعة بالطبع والقبول الطمأنينة إىل للقلوب
 الغرض هذا وملثله التعبد ومرارة التحكم قهر إىل منها أميل املصاحل ذوق على اجلارية املعقولة
 وعلى للنص مطابقة املصلحة وكون معانيها ولطائف الشريعة حماسن وذكر الوعظ استحب

مثال أن الطهارة احلقيقية هي  للمكلفنيبني ت، فإذا  2" وتأكيدا حسنا يزيدها حذقه قدر
خالق املذمومة والرذائل املمقوتة ، األ وتطهري للقلب عن ،طهارة اجلوارح واحلواس من اآلثام

وأن الطهارة احلسية سبيل لتحقيق الطهارة املعنوية ، سهل على النفس اإلتيان ا ومالزمتها 
  .وحبا من غري ضجر وملل  ائتمارا

  ، ] 108: التوبة[MU  T  S   RQ  P  O  N  LKL :فقوله تعاىل 

M X  W  V  U   T  S  R   Z  Y:تعاىلسبحانه و وقوله
[L]06: املائدة[.  

                :وكذا عندما يبني هلم أن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر مصـداقا قولـه تعـاىل   
 Mº     ¹  ¸  ¶  µ  ´ L]جالبـة للطمأنينـة    ]45: العنكبوت ،

لـإلدراك الصـحيح    ،والتطبيق االئتماروالراحة ومناجاة بني العبد وربه، كانت املسارعة إىل 
، فيدرك بذلك  ]28: الرعد[M   æ  å  ä  ã     â  áL : قوله جل وعال  ملعىن

وهي أكرب عون للعبد " أن املقصد األساس من الصالة وهو االرتباط الدائم بني العبد وربه ، 
، أما عوا  ]45: البقرة[M£  ¢  ¡ L : على مصاحل دينه ودنياه ، قال تعاىل
  اوم على الصالة ، حافظ عليها ، قويت رغبته يف اخلري ،على مصاحل دينه ، فألن العبد إذا د

  
                                                        

الشافعي األصويل صنف كثريا هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل أبو حامد امللقب حبجة اإلسالم، الفقيه  )1(
إحياء علوم الدين، الوسيط، الوجيز يف الفقه، املستصفى واملنخول وشفاء الغليل يف األصول، تويف : من الكتب منها

، الكربى الشافعية طبقاتوما بعدها،  1/293طبقات الشافعية البن قاضي شهبة، : ، ترمجته يفهـ505سنة  :
 والنشر للطباعة هجر، احللو حممد الفتاح عبد و الطناحي حممد حممود/ ، تالكايف دعب بن علي بن الدين تاجالسبكي، 
 .196-6/191، هـ1413،  2، طوالتوزيع

حممد سليمان األشقر، بريوت، مؤسسة / ت ، أبو حامد حممد بن حممد، ايلالغزمن علم األصول،  املستصفى )2(
  . 370 - 2/369 ،م1997-هـ1417، 1الرسالة، ط
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وسهلت عليه الطاعات ، وبذل اإلحسان ، بطمأنينة نفس واحتساب ، ورجاء للثواب ، أما  
عوا على مصاحل الدنيا ، فإا ون املشاق ، وتسلي عن املصائب ، واهللا سبحانه ال يضـيع  

   .1"، ويبارك يف ماله وأعماله ه بتيسري أمورهيأجر من أحسن عمال ، فيجاز
إمنـا  :"  :العلم مبقاصد الشريعة شرط لبلوغ درجة االجتهاد كما يقول الشـاطيب  :ثانيا

فهم مقاصد الشريعة علـى كماهلـا ،   : أحدمها : تصف بوصفني احتصل درجة االجتهاد ملن 
 rليفة لرسول اهللا ، فيبلغ بذلك مرتله اخل2"التمكن من االستنباط بناء على فهمه فيها: والثاين

فهم عليه قصده يف كل مسألة من  ،فإذا بلغ اإلنسان مبلغا: " قالو ،يف التعليم والفتيا واحلكم
مسائل الشريعة، ويف كل باب من أبواا فقد حصل له وصف هو السبب يف ترتيلـه مرتلـة   

  .3"ا واحلكم مبا أراده اهللاـيف التعليم والفتي rاخلليفة للنيب 
فالصفة احلقيقية اليت تؤهل صاحبها ألن ينوب عن : " الريسوين بقوله  فعلق على ذلك

فاتهـد  …غريه،  ويتكلم بامسه هي أن يكون عارفا خبريا مبقاصده على اجلملة والتفصيل 
أو ما يكون عاملا مبقصده ، أو مقاصده  –الذي حيكم ويفيت باسم الشارع ، البد وأن يكون 

  .4"وحيكم عليها يف املسألة اليت جيتهد فيها –
والعصمة من  - زلل اتهد  –العلم مبقاصد الشريعة هو السياج الواقي من الزلل  :ثالثا

  ،هذا فصل عظيم النفع جدا: " يف قوله 5:الوقوع يف املتشاات كما ذهب إليه ابن القيم 
 وقع بسبب اجلهل به غلط عظيم على الشريعة فأوجب من احلرج واملشقة والتكليف ما ال

  سبيل إليه ، ما يعلم أن الشريعة الباهرة اليت هي أعلى رتب املصاحل ال تأيت به، فإن الشريعة 
  

                                                        
السلمان ، عبد العزيز حممد بن عبد الرمحن ، طبع على نفقة مجاعة من احملبني للخري حماسن الدين اإلسالمي، من  )1(

   .130م ،  2005 –هـ  1426،  48املوكل عنهم إبراهيم بن علي العودة ، ط 
   .42-5/41املوافقات ،  )2(
  . 5/43املصدر نفسه  )3(
  . 358  ،سيوينالر  أمحدنظرية املقاصد عن الشاطيب،  )4(
هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن جرير الزرعي مث الدمشقي، الفقيه األصويل املفسر النحوي، أبو عبد اهللا  )5(

إعالم : ابن القيم اجلوزية، أخذ العلم عن كثريين من أشهرهم شيخ اإلسالم ابن تيمية، ومصنفاته كثرية ونافعة منها
الذيل على : ، ترمجته يف هـ751سنة  :الفوائد، شفاء العليل، مفتاح دار السعادة، تويف املوقعني، زاد املعاد، بدائع 

 .170-6/168، شذرات الذهب، 4/447طبقات احلنابلة، 
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وهو نفسه ما أكد عليه  ،  1"مبناها وأساسها على احلكم ومصاحل العبادة يف املعاش واملعاد 
مقاصد فزلة العامل أكثر ما تكون عند الغفلة  عن اعتبار : " الشاطيب يف هذا املوضوع قائال 

            من اخلطورة اجلهل ا وعدم إدراكها، ف،   2"الشرع يف ذلك املعىن الذي اجتهد فيه
 وعدم ، الشرع مبقاصد اجلهل وهو.  واحد حرف على هو إمنا الفصل هذا يف الغلط ومدار "

 تؤخذ أن على هو إمنا الراسخني األئمة عند األدلة مأخذ فإن.  لبعض بعضها أطرافه ضم
 املرتب وعامها عليها، املرتبة وجزئياا كلياا من ثبت ما حبسب الواحدة كالصورة ريعةالش
 من ذلك سوى ما إىل بينهما، املفسر وجمملها مقيدها، على احملمول ومطلقها خاصها، على

 حني به نظمت الذي فلذلك األحكام من حكم مجلتها من للناظر حصل فإذا مناحيها،
  .استنبطت

 حىت إنساناً كونـي ال اإلنسان أن كماـف ، السوي الصحيح اإلنسان مثل إال مثلها وما  
 بل وحده، باللسان الو وحده بالرأس وال وحدها بالرجل وال وحدها باليد ينطق فال يستنطق
 إال االستنباط حقيقة على احلكم منها يطلب ال الشريعة كذلك.  إنساناً ا مسي اليت جبملته
 إذا كاليد ، حقيقي ال تومهي هو فإمنا.  الدليل ذلك نطق كان أي منها يلدل من ال ، جبملتها

 إنسان هي حيث من ال إنسان يد أا علمت حيث من ، حقيقة ال تومهاً تنطق فإمنا استنقطت
  .حمال ألنه

 صورت إذا ساناإلن كأعضاء بعضها خيدم واحدة صورة الشريعة تصور الراسخني فشأن
   .3"مثمرة صورة
كما حيتاج اتهد املقاصد يف التفريق بني صحيح القياس وفاسده ، فمن كان حميطا  :رابعا

  فاسد من األقيسة ، كما لدقائقه سهل عليه األمر يف التفريق بني الصحيح واو بأسرار التشريع
  
  

                                                        
، ط اجليل دار، بريوت، سعد وفؤالر عبد طه/ ت،  بكر أيب بن حممد، ابن القيم،  العاملني رب عن إعالم املوقعني )1(

  .3/3 م، 1973
   .4/170افقات ، املو )2(
-هـ1428، 2أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، عمان، األردن، الدار األثرية، ط/ تالشاطيب ، ، االعتصام )3(

  .51-2/50 ، 1م، الد2007
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  إمنا يعرف ذلك من كان خبريا بأسرار : " ه ـبقول : أشار إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية
ه وما اشتملت عليه شريعة اإلسالم من احملاسن اليت تفوق التعداد و تضمنته الشرع ومقاصد

ن مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ، وما فيها من احلكمة البالغة والرمحة السابغة والعدل ـم
  .1"التام 

يكاد التعبري يكون واحدا  ، حىتهنفسالباب وهو ما أشار إليه تلميذه ابن القيم يف      
و إمنا يعرف يف ذلك من كان خبريا بأسرار الشرع ومقاصده ، وما : " يف ذلك حيث قال 

  . 2"اشتملت عليه شريعة اإلسالم من احملاسن واملصاحل يف املعاش واملعاد واحلكم البالغة 
 اوهناك من ذهب إىل أن أمهية العامل مبقاصد الشريعة بالغة إىل درجة اعتبارها مصدر           
أن مقاصد الشريعة هي املرجع : " من  : ما ذهب إليه عالل الفاسي وهذا ،تشريعيا

األبدي الستقاء ما يتوقف عليه التشريع والقضاء يف الفقه اإلسالمي وأا  ليست مصدرا 
من صميمه وليست غامضة غموض القانون الطبيعي  أاخارجيا عن الشرع اإلسالمي ، و

ر حىت على ما هو منصوص عليه عند ؤثاصد توأن املق..…الذي ال يعرف له حد وال مورد 
  .ااعة  ام، ومثل له بتوقيف حد السرقة ع  3"…االقتضاء 

وهناك من شدد على هذه األمهية فقصرها على الفقيه واتهد واستثىن منها العـامي  
 ابـن عاشـور  على علماء األمة وهو رأي الشيخ الطاهر  افجعل العلم مبقاصد الشريعة واجب

  .ب إىل بيان احتياج الفقيه إىل مقاصد الشريعة يف مخسة مواضعحيث ذه :
  

  : املوضع األول 
  

 االسـتعمال اللغـوي   بحبس ، 4فهم أقوال الشريعة واستفادة مدلوالت تلك األقوال

  وحبسب النقل الشرعي بالقواعد اللفظية اليت ا عمل االستدالل الفقهي ، وقد تكفل مبعظمه 
  

                                                        
  . 20/583جمموع الفتاوي ،  )1(
  .2/57 ، إعالم املوقعني )2(
   .52 – 51،  ومكارمها مقاصد الشريعة )3(
سف حامد العامل ، وي/ لفاظ اليت وردت يف الكتاب والسنة، املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، دفهم مدلوالت األ  )4(

  .107،  1991/  1فرجينيا ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ، ط
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يجزم بكون اللفظ ، لما ااتهد يف هذا املوضع إىل املقاصد احتياج واحتياج.علم أصول الفقه
   .1منقوال شرعا مثال

  

  : املوضع الثاين 
  

البحث عما يعارض األدلة اليت الحت للمجتهد واليت استكمل إعمال النظـرة يف اسـتفادة   
والتفتيح ، فإذا  قن أن تلك األدلة ساملة مما يبطل داللتها ويقضي عليها باإللغاءيمدلوالا ليست

استيقن أن تلك األدلة ساملة مما يبطل داللتها ويقضي عليها باإللغاء والتنقيح ، فإذا  استيقن أن 
الدليل سامل عن املعرض أعمله وإذا ألغى له معرضا نظر يف كيفية العمل بالـدليلني معـا أو   

   .2رجحان أحدمها على اآلخر
ضع أشد من املوضع األول ألن باعـث اهتدائـه إىل   واحتياجه إىل معرفة املقاصد يف هذا املو

البحث عن املعارض والتنقيب عن ذلك املعارض يف مظانه يقوى ويضعف مبقدار ما يقدم يف 
نفسه وقت النظر يف الدليل الذي بني يديه من أن ذلك الدليل غري مناسب ألن يكون مقصودا 

ليل كافيا إلثبات حكم الشـرع  للشارع على عالته ، فبمقدار تشككه يف أن يكون ذلك الد
ثه رض ، ومبقدار الشك حيصل له االقتناع بانتفاء حبافيها هو بصدد عالته يشتد تنقيبه على املع

  .3ور عليهثعارض عند عدم الععن امل
  

  :املوضع الثالث 
  

قياس ما مل يرد حكمه يف أقوال الشارع على حكم ما ورد حكمه فيه بعد أن يعرف علـل   
ابتة بطريق من طرق مسالك العلة املبينة يف أصول الفقهواحتياجـه إىل معرفـة   التشريعات الث

         املقاصد يف هذا املوضع ظاهر ، ألن القياس يعتمد إثبات العلل وإثبات العلل قد حيتاج 
  
  
  

                                                        
  .3/44مقاصد الشريعة اإلسالمية ،   )1(
  املصدر نفسه   )2(
  املصدر نفسه    )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ، ، وإلغـاء الفـارق  املناط إىل معرفة مقاصد الشريعة كما يف املناسبة وختريج املناط ، وتنقيح
   .1لوا العلة ضابطا للحكمة ووجوه احلكم الشرعية من املقاصدولذلك جع

  

  : املوضع الرابع 
  

إعطاء حكم الفعل أو حادث حدث للناس ال يعرف حكمه فيما الح للمجتهدين من أدلة   
   .الشريعة وال له نظري يقاس عليه

ة اإلسـالمية  تياحه إىل املقاصد يف هذا الوضع أظهر بأنه هو الكفيل بدوام أحكام الشريعحفا
واليت تأيت إىل انقضاء الدنيا ، ويف هذا النحو ، رعاللعصور واألجيال اليت أتت بعد عصر الش

وفيه أيضا قال األئمة مبراعاة الكليات الشـرعية   ،حجية املصاحل املرسلة 2 :أثبت مالك  
مسالك العلة الضرورية وأحلقوا ا احلاجية والتحسينية ومسوا اجلميع باملناسب ، وهو مقرر يف 

  .3من علم األصول
    

  املوضع اخلامس 
  

تلقى بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من مل يعرف علل أحكامها وال حكمـة  
الشريعة يف تشريعها ، فهو يهتم نفسه بالقصور عند إدراك حكمة الشرع منها ويستضـعف  

  .4 علمه يف جنب  سعة الشريعة فيسمى هذا النوع بالتعبدي
  
  

                                                        
   .3/47 املصدر نفسه، )1(
الك بن أنس األصبحي، إمام دار اهلجرة، وأحد األئمة األربعة مجع بني الفقه واحلديث، واشتهار أمره يغين عن هو م )2(

 =، ألف"إذا ذكر العلماء، فمالك النجم، وما أحد أمن علي من مالك بن أنس" اإلطالة يف ذكره، ويكفيه قول الشافعي 
االنتقاء يف فضائل الثالثة : ترمجته يف . هـ179سنة  :فة، تويف املوطأ، ومجع فيه كثريا من األحاديث النبوية الشرب=

د، ت، (، ابن عبدالرب، يوسف أبو عمر،  بريوت، دار الكتب العلمية، yاألئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة 
، دار الكتب وما بعدها، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، برهان الدين بن علي، بريوت 10، )ط

.                                                                                                                            17، )د،ت، ط(العلمية، 
   .3/41 مقاصد الشريعة اإلسالمية، )3(
  .املصدر نفسه )4(
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احتياجه إليها يف هذا املوضع فألنه مبقدار ما يستحصل من مقاصـد الشـريعة    وأما
 ،مظهـر خـربة  هو ويستكثر مما حصل يف علمه منها يقل بني يديه هذا النوع التعبدي الذي 

   .1والعلماء يف مقام فهم مقاصد الشريعة متفاوتون
عامي فألنه لـيس  هذا عن أمهية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد ، أما  عن ال

حباجة إىل معرفة مقاصد الشريعة إال بالقدر الذي جيعل قصده موافقـا ملقصـد الشـارع يف    
وهذه مهمة موكولة إىل اتهد أن يعرفه ا، ألنه بذلك يزداد إميانا عندما يقف على  ،تصرفاته

إىل أن هـذا   احلكمة واملقصد الشرعي، فبهذا اإلدراك يزداد املسلم متسكا بالدين، ألنه خيلص
الدين جاء بسعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، فمثال إذا وقف املسلم على مقصد الصالة فإنه 

وصة فحسب، بل هي عبارة عن اتصال بني العبد صجيد أا ليست عبارة عن أقوال وأفعال خم
هلـذه   فإدراك اإلنسـان  ،وربه ، يناجيه ويتوسله ويتضرع إليه ، وينتظر اإلجابة والقبول منه

األمور حيببه يف الصالة، وجيعله مغشوشا ا فينال بذلك سعادة الدنيا وهي الطمأنينة والطاعة، 
 معرفـة  : ":ايل وسعادة اآلخرة وهي الثواب والنجاة من العقاب، ولذا قال اإلمام الغـز

 باعث الشرع و مصلحة احلكم استحالة للقلوب إىل الطمأنينة، والقبول بالطبع واملسارعة إىل
التصديق فإن النفوس إىل قبول األحكام املعقولة اجلارية على ذوق املصاحل أميل منها إىل قهـر  
التحكم ومرارة التعبد، ومبثل هذا الغرض استحب الوعظ وذكر حماسن الشـريعة ولطـائف   

    .2"معانيها وكون املصلحة مطابقة للنص ، وعلى قدر حذقه يزيدها حسنا وتأكيدا 
فبإدراك مقاصـد    ،صد الشريعة تصحيح لألفكار املشوهة واملبتورةكما أن معرفة مقا

و درء  صاحل البعاد يف العاجل واآلجـل ملحتقيق من  هذا الدين وأهدافه النبيلة، وما يسعى إليه 
، يرفع اللبس ويدحض األفكار املضللة اليت تداولتها بعض الكتب والـيت  للمفاسد عنهم أيضا

ودفع الشبهات واألباطيل اليت يطلقها أعداء هـذا   ،والتدينأعطت مفهوما خاطئا عن الدين 
  .ليل الناس عن جادة الصوابضالدين بغية ت

                                                        
  .3/51 ، املصدر نفسه )1(
  .370- 2/369املستصفى ، الغزايل،  )2(
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  أقسام املقاصد:املطلب الثالث 
املقاصد إىل أقسام عدة العتبـارات خمتلفـة    –على اختالف أزمام  –قسم العلماء 

   :العتبارات ثالث –جامعة  –نلخصها يف ثالثة أقسام 
  .احلاجة إليها باعتبار -
  .باعتبار الشمول وعدمه -
  .باعتبار مرتبتها يف القصد -

تنقسم املقاصد ذا االعتبار إىل ثـالث  :  باعتبار احلاجة إليهاأقسام املقاصد  :لفرع األولا
  :  1أقسام
  .ضروريات  -
  حاجيات -
  .حتسينيات -

  .2لي هلايويلتحق بكل رتبة من هذه الرتب ما هو تكم
ما البد منها يف قيام مصاحل الدين والدينا ، حبيث إذا فقدت مل جتر " هي: الضروريات: أوال

مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة ، ويف األخرى فوت النجاة 
   3"والنعيم ، والرجوع باخلسران املبني 

ة يف كل الدين ، النفس  ، العقل ، النسل ، املال ، وهي مراعا: وهذه الضروريات مخس      
  . 4ملة من امللل ، أو شريعة من الشرائع أريد ا صالح اخللق

ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل :" هي :  احلاجيات:ثانيا
 - على اجلملة –فوت املطلوب، فإذا مل تراع دخل على املكلفني باحلرج واملشقة الالحقة 

بلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل العامة وهي جارية يف احلرج واملشقة، ولكنه ال ي
  .  5"العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات

                                                        
   .2/17 ،املوافقات  )1(
  .2/24، املوافقات  1/416فى صاملست )2(
   .2/18 املوافقات،  )3(
   .2/20 ،املوافقات ،1/417،املستصفى )4(
   .2/12 املوافقات، )5(
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األخذ مبا يليق من حماسن العادات ، وجتنب املدنسات اليت تأنفهـا  " هي :التحسينيات:ثالثا
   .1"خالقاألسم مكارم قالعقول الراجحات ، وجيمع ذلك 

   :ام املقاصد باعتبار الشمول أقس :الفرع الثاين
  : تنقسم املقاصد ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام 

  .املقاصد العامة -
   .املقاصد اخلاصة -
  .املقاصد اجلزئية -

املعاين واحلكم امللحوظة للشارع : " قد سبق اإلشارة إليها آنفا ويف :  املقاصد العامة: أوال
تص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من يف مجيع أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال خت

خيلو التشريع ال خل يف هذه أوصاف الشريعة، وغايتها العامة واملعاين اليت دأحكام الشريعة في
حكام ألمن مالحظتها ويدخل يف هذا أيضا معاين من احلكم ليست ملحوظة يف سائر أنواع ا

هي القضايا الكلية :"وله أا ، وعرب عنها اليويب بق2".ة منهاريولكنها ملحوظة يف أنواع كث
واألهداف العامة اليت راعتها الشريعة يف مجيع تشريعاا من عبادات ومعامالت وعادات 

اإلخالص يف العبادة  ،املفسدة ءسري ورفع احلرج، جلب املصلحة ودريومثاهلا الت 3".وجنايات
   :لت عليها نصوص كثرية نذكر منهاد، وقد 4العدل واإلحسان واإلخاءو
ودلت عليه نصوص عديدة من الكتاب والسنة منها قوله  : سري ورفع احلرجيمقصد الت -1

سبحانه وقوله ،  ]06: املائدة[M  X  W  V  U   T  S  RL : تعاىل 

§  ¨  M : سري يوعن الت .]78: احلج  [M ¡  �   ~  }   |   {  z L :تعاىلو
¯   ®  ¬  «   ª  ©  L ]185: البقرة[.  

                                                        
  .2/22 املوافقات، )1(
  .3/165شريعة اإلسالمية،  مقاصد ال )2(
الرياض، دار اهلجرة للنشر  مد سعد بن أمحد مسعود،حماليويب،  مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، )3(

  .388، 1998-هـ1418، 1والتوزيع، ط
ة للشريعة هذا ما ذهب إليه املعاصرون من أن العدل واملساواة واحلرية والتكافل واإلخاء هي من املقاصد العام )4(

  .اإلسالمأصول النظام االجتماعي يف  يفالطاهر ابن عاشور منهم .  إغفاهلاا وعدم ااإلسالمية ، جيب مراع
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    .2» ضرار ولَا ضرر لَا «: r وقوله، 1» يسر الدين إِنَّ« : rاهللا  رسول وقول 

 M  o  n   m  l  k  j  i  hL:اإلخالص يف العبادة وذلك يف قوله تعاىل- 2
 .]05:البينة[

  :  إلحساناو العدل -3
 : تعاىل وقوله  ، ]90: النحل  [ M O   N  M  L  K L : وذلك يف قوله تعاىل 

 Mx     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }  | {  z  y
 ̧ ¶  µ   ́  ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©̈   §L]08: املائدة[ 

  .وغريها من النصوص الدالة على املقاصد العامة سنأيت عليها الحقا، 
هي الكيفيات املقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو : "  املقاصد اخلاصة: ثانيا

باب معني من بوجهة اخلصوص أا ختتص  3".م العامة يف تصرفام اخلاصةحلفظ مصاحله
وغريها ولعل من اعتىن …أبواب الشريعة كاملقاصد املتعلقة باملعامالت ، ومقاصد اجلنايات 

  : يف كتابه مقاصد الشريعة اإلسالمية فتناول منها ابن عاشورا جيدا هو الشيخ الطاهر 
  .املقاصد اخلاصة بالعائلة -1
  .املقاصد اخلاصة بالتصرفات املالية -2
  .–العمل والعمال  –املقاصد اخلاصة باملعامالت املنعقدة على األبدان  -3
  .املقاصد اخلاصة بالتربعات -4
  .املقاصد اخلاصة بالقضاء والشهادة -5
  .املقاصد اخلاصة بالعقوبات -6

                                                        
  .39 رقم حديث 1/93 ،، كتاب اإلميان، باب الدين يسرالبخاريصحيح  )1(
بريوت، دار إحياء  املوطأ،مالك بن أنس، صححه و رقمه و خرج أحاديثه و علق عليه حممد فؤاد عبد الباقي، )2(

  .31حديث رقم 2/745، كتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق، م 1995 - هـ 1406طالتراث العريب، 
  .3/402مقاصد الشريعة اإلسالمية  )3(
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 .1"أحكامـه األسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم من " هي  :املقاصد اجلزئية : ثالثا

 : تعاىل هدلت عليها نصوص كثرية مثال يف الصالة قول اليت مبعىن آخر هي علل األحكام

 Mº     ¹  ¸  ¶  µ  ´ L ]45: العنكبوت[. 

M  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  j : ويف الزكاة قوله تعـاىل   
  |  {  z  y  xw  vL ]اليت ال يتسع  ، وغريها من النصوص الكثرية ]103: التوبة

  .هلا املقام
       حيث أن حتصـيل املقاصـد اخلاصـة     ،ونالحظ أن بني هذه األقسام ترابط وتكامل

  .اآلتيةاملباحث  يفو اجلزئية يؤدي إىل حتصيل املقاصد العامة، وهذا ما سيتضح لنا 
  : عتبار إىل وتنقسم املقاصد ذا اال :أقسام املقاصد باعتبار مرتبتها يف القصد :الفرع الثالث

  .مقاصد أصلية -
   .مقاصد تابعة -

حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات املعتربة يف كل  هي اليت ال"  :املقاصد األصلية:أوال
  .2"ملة

باحلفاظ واملراد بانعدام حظ املكلف فيها هو أن الشارع عندما وضعها وألزم املكلفني      
اعى فيها كوا ضرورية والزمة حيـث ال  مل يراع حظ املكلف بالقصد األول، وإمنا رعليها 

ن وافقت حظ املكلف فذلك تبعا ولـيس  إختتص حبال دون حال وال بصورة دون صورة، و
  .أصال
هي اليت روعي فيها حظ املكلف، فمن جهتها حيصل له مقتضى مـا  :"  املقاصد التابعة:ثانيا
  .3"االستمتاع باملباحات وسد اخلالتول عليه من نيل الشهوات، جب

وذلـك أن حكمـة   " وهذه املقاصد هي خادمة ومقوية ومكملة للمقاصد األصلية،     
من قبل اإلنسان حتمله  احلكيم اخلبري حكمت أن قيام الدين والدنيا إمنا يصلح ويستمر بدواعٍِ

على اكتساب ما حيتاج إليه هو وغريه، فخلق له شهوة الطعام والشراب إذا مسـه اجلـوع   

                                                        
  .03مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،  )1(
  .2/300 املوافقات ، )2(
  .303 – 2/302املصدر نفسه،  )3(
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فأخذ املكلـف يف  …باعث إىل التسبب يف سد هذه اخللة مبا أمكنه والعطش ليحركه ذلك ال
استعمال األمور املوصلة إىل تلك األغراض، ومل جيعل له قدرة على القيام بذلك وحده لضعفه 
عن مقاومة هذه األمور فطلب التعاون بغريه، فصار يسعى يف نفع نفسه واستقامة حاله بنفـع  

موع، وإن كان كل أحد إمنا يسعى يف نفع نفسه فمن غريه ، فحصل االنتفاع للمجموع با
  .1"هذه اجلهة صارت املقاصد التابعة خادمة للمقاصد األصلية ومكملة هلا

    

                                                        
  .02/302،  املوافقات )1(
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  تعريف التكافل وأقسامه : املبحث األول
  : وهو مقسم إىل مطلبني

  تعريف التكافل: املطلب األول
  لتكافلأقسام ا: املطلب الثاين 
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M:  
  

عرف له  تقنني إال مل ي ،يف قيام األمم وقوا واستمرارها هذا املبدأ األساس ،التكافل
و السر يف ذلك هي  ،حيث وضعت له ضوابط جتعله صاحلا لكل زمان ومكان ،يف اإلسالم

ينادي به دعاة العدالة  اإليها، فالتكافل ليس شعار األسس اليت يقوم عليها واألهداف اليت يرمي
واملساواة وال هو نظرية وضعية اجتهد فيها املختصون لعالج مشكلة اجتماعية أو اقتصادية، و 

 ¿MÅ  Ä  ÃÂ  Á  À: به يف قوله تعاىل اهللا أمر  ،إمنا هو تشريع رباين املصدر
        Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  ÆL]02:ةاملائد[.  
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  تعريف التكافل : املطلب األول
إن مصطلح التكافل من املصطلحات احلديثة اليت اهتم ا رجال اإلصالح فتناولوها      

ضمن مباحث عديدة مثل احلديث عن العدالة االجتماعية واملساواة واحلرية وحقوق اإلنسان، 
نأيت عليها الحقا، فأعطوا له تعريفات ومفاهيم تتقارب يف وهناك من أفرد له مؤلفات خاصة 

املعىن وكلها تدخل حتت معىن التعاون والتضامن والتساند، وكل معاين الرب والتكفل 
وما إىل  - لكن كلها تأثرت بالنظريات الوضعية اليت تتحدث عن هذا املوضوع -واإلحسان

  .ذلك من املعاين
أوسع ويقصد به أمر أمشل إال أنه  ،كان يقارب هذه املعاين وإنوالتكافل يف هذا البحث       

من حيث املضمون، فالتكافل من منظور هؤالء يطلق دائما مبصطلح التكافل االجتماعي يف 
أرسى قواعده وبني ضوابطه  ،حني أن التكافل مبفهومه الواسع هو عبارة عن نظام حياة كامل

فبني أهدافه و صوره اليت هي يف احلقيقة دعامة من عندما هاجر إىل املدينة املنورة  rالرسول 
دعائم قيام الدولة و األمة، وبالتايل ال ميكن أن يتصور قيامها بدون هذه الدعامة األساسية، 
ولذا فإن التكافل الذي نريد احلديث عنه هو أمشل وأعمق مما دارت به األقالم من كتابات يف 

بدأ أوال بالتعريف اللغوي له مث بيان بعض التعريفات هذا املوضوع، وليتضح لنا املقصود منه ن
أو املفاهيم اليت أدرجها بعض الكتاب والباحثني، و املراد منها، مث عرض التعريف أو املفهوم 

  .الذي نريده من خالل هذا البحث 
  تعريف التكافل لغة واصطالحا: الفرع األول 

  :التكافل لغة : أوال
  : 1منها ما يلي ن اللغة عدة اشتقاقات ومعاالتكافل من مادة كفل، وهلا يف

}|{~�   Mبالكسر يعين الضعف والنصيب، ومنه قوله تعاىل :  الكفل-1
®         ¬   «  ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £  ¢  ¡¯     ²     ±  °L 

  .]28:احلديد[

                                                        
  .11/588، لسان العرب، 5/187معجم مقاييس اللغة،  )1(
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[^_`M  baمبعىن الشاهد والرقيب، ومنه قوله تعاىل :  الكفيل-2
 g  f  e   d  c     q  p   o  n      m  lk  j  i  hL 

  . شاهدا ورقيبا  أي. ]91: النحل[
́  M ̧ ¶  µ  :مبعىن العائل والضامن، ومنه قوله تعاىل :  الكافل-3   ³  

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  L]أي أيهم يعيلها ويضمن معيشتها، ]44 :آل عمران ،
سنقف عليه يف  املعىن االصطالحي كما وهذا يدخل يف 1.يعوله إنساناً يكفُل الذي: والكَافل

  .التايل
له تعريفات كثرية كلها تدور يف إطار واحد نورد بعضها لنقدها : التكافل اصطالحا : ثانيا

  : واالستفادة منها للوصول إىل معىن التكافل املراد يف هذا البحث
مجاعتهم، التكافل أن يكون آحاد الشعب يف كفالة : "  2 :تعريف اإلمام أبو زهرة -1

وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيال يف جمتمعه ميده باخلري، وأن تكون القوى اإلنسانية 
يف اتمع متالقية يف احملافظة على مصاحل اآلحاد، ودفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته 

  .3"على أسس سليمة 
مع أفراده ومجاعته حبيث ال تطغى التكافل هو أن يتساند ات: " تعريف عبد العزيز اخلياط -2

مصلحة الفرد على مصلحة اجلماعة وال تذوب مصلحة الفرد يف مصلحة اجلماعة، وإمنا يبقى 
للفرد كيانه ومميزاته وللجماعة هيئتها وسيطرا فيعيش األفراد يف كفالة اجلماعة، كما تكون 

  .4"اجلماعة متالقية يف مصاحل اآلحاد ودفع الضرر عنهم 
  
  

                                                        
  .5/187معجم مقاييس اللغة،  )1(
هو حممد بن أمحد أبو زهرة املصري، ولد مبدينة احمللة الكربى، وترىب باجلامع األمحدي بلغت مؤلفاته أكثر من  )2(

 :تويف . ب، وكتاب اجلرمية، والعقوبة، وغريهاأصول الفقه، وأفرد األئمة األربعة كل واحد بكتا: أربعني مؤلفا منها 
  .6/25األعالم، : ترمجته يف.م 1974  -هـ1394سنة

  .7، )د، ت، ط(التكافل االجتماعي يف اإلسالم، أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة،  )3(
م، 1986-هـ1406، 3زيع، طاتمع املتكافل يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط، القاهرة، دار السالم للنشر والتو )4(

61.  
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التكافل هو تفاعل يتضمن قيام الكفالة بني طرفني أو أطراف : " ريف البهي اخلويل تع-3
  .1..."كثرية 

التكافل هو أن يتضامن أبناء اتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء : " تعريف عبد اهللا علوان -4
أو ...أكانوا أفرادا أو مجاعات، حكاما و حمكومني على اختاذ مواقف إجيابية كرعاية اليتيم 

 بدافع من شعور وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة اإلسالمية،... سلبية كتحرمي االحتكار 

ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة، وتعيش اجلماعة مبؤازرة الفرد حيث يتعاون اجلميع، 
  .2"ويتضامنون إلجياد اتمع األفضل، ودفع الضرر عن أفراده 

فل هو تعاون أبناء اتمع فرادى ومجاعات على حتقيق التكا«: تعريف عبد اهللا الطيار -5
  .3»اخلري و دفع اجلور

أن اإلسالم يقرر التكافل االجتماعي يف كل صوره وأشكاله  4 :ويرى السيد قطب -6
القريبة وبني الفرد واجلماعة وبني األمة واألمم، وبني اجليل واألجيال، وأن  ،بني الفرد وأسرته

لضعفاء والفقراء و املعوزين بتقدمي الكفاية هلم من الزكاة ومن الكل مسؤول عن محاية ا
   .5القادرين إذا مل تسد الزكاة حاجات هؤالء احملتاجني

املؤاساة وهي كفاية حاجة حمتاج الشيء مما به  : ابن عاشورومساه الشيخ الطاهر -7
   .6صالح احلال

  
  

                                                        
  .223م،2004-هـ1425، 1الثروة يف ظل اإلسالم، البهي اخلويل، طنطا، دار البشري للثقافة والعلوم، ط )1(
  .15، 2001-هـ1422، 6القاهرة، دار السالم، طالتكافل االجتماعي يف اإلسالم،عبد اهللا ناصح علوان،  )2(
الرياض، السعودية، عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار،  مي مقارن بنظام اململكة التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسال )3(

  .20 م، 1958 - هـ1406، 1مكتبة املعارف،ط
 العلوم دار بكلية خترج.أسيوط يف) موشا( قرية مواليد من مصري، إسالمي مفكر: إبراهيم بن قطب سيدهو  )4(
يف ظالل القرآن وهو كتاب يف : له مؤلفات عدة منها .هراماأل ةجريد يف وعمل) م 1934( ـه 1353 سنة) بالقاهرة(

أعدم سنة ...التفسري، والعدالة االجتماعية يف اإلسالم، وخصائص التصور اإلسالمي، والتصوير الفين يف القرآن
  .148-3/147األعالم : م،ترمجته يف 1965

  .53-52، م1995-هـ1415، 14روق، طالقاهرة، دار الشالعدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب،  )5(
  .221، م2001-هـ1421، 1، األردن، دار النفائس، طابن عاشورأصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الطاهر  )6(
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ح التكافل املعيشي على التكافل االجتماعي مصطل 1:ويطلق مصطفى السباعي  -8
ملعاشي ونعين به ما خصص اليوم باسم التكافل االجتماعي من إلزام اتمع االتكافل : " فيقول

وقد فضلنا تسمية هذا النوع ... برعاية أحوال الفقراء و املعدومني واملرضى وذوي احلاجات 
يشة هؤالء معيشة كرمية من التكافل بالتكافل املعاشي أو احلاجي ألنه يتعلق بكفالة اتمع ملع

  .2تليق بكرامة اإلنسان
ويرى أن إطالق مصطلح التكافل االجتماعي خطأ ناشئ من أخذنا هذه التسمية عن         

الغربيني ألم ال يلزمون أنفسهم اآلن بتكافل اتمع مع األفراد إال يف حدود املعيشة املادية، 
  .فال يعرفونه وال يؤمنون به يف حضارم أما ما عدا ذلك من نواحي التكافل االجتماعي

ومما سبق يتضح اختالف الكتاب يف تعيني معىن ما يطلقون عليه اسم التكافل االجتماعي     
  .أطراف هذا التكافل وجماله: من جهتني 

يرى البعض أن أطرافه الفرد وذاته، والفرد وأسرته، والفرد واجلماعة  :من حيث أطرافه       
مم واجليل واألجيال الالحقة وهذه وجهة نظر سيد قطب، يف املقابل يرى أبو واألمة واأل

  .زهرة أن أطرافه الفرد واجلماعة القادر وغري القادر وهي وجهة نظر الطيار والبهي اخلويل 
أنه كل جمال متعلق باحلياة الفردية واتمعية فكل ماله عالقة ما فهو : من حيث جماله       

االجتماعي وهذا ما ذهب إليه سيد قطب، يف حني حيدد أبو زهرة جماله مبصاحل  جمال للتكافل
األفراد واملصاحل العامة اليت جيب احلفاظ عليها والدفاع عنها، وهو نفسه ما ذهب إليه عبد 

  . العزيز اخلياط والطيار وعبد اهللا علوان، يف حني يرى السباعي أن جماله الناحية املادية واملعنوية
وهذا االختالف يف حتديد أطراف التكافل وجماله هو الذي أدى إىل عدم حتديد املفهوم        

أو التعريف بدقة أو اإلمجاع على تعريف جامع مانع، وربط التكافل باالجتماع أيضا عاد 
  على املفهوم بعدم االنضباط، ولعل اهتمام هؤالء الكتاب أو الباحثني بالناحية االجتماعية 

  

                                                        
) سورية يف( حبمص ولد، الكتاب خطباء من جماهد، إسالمي، عامل: السباعي حسان أبو حسين، بن مصطفىهو  )1(

تويف  دمشق، يف واستقر) م1949( األزهر من) وتارخيه اإلسالمي التشريع يف دكتور( ادةشه ، أحرز هرزوباأل ا وتعلم
شرح قانون األحوال الشخصية، النظام االجتماعي يف اإلسالم، الدين : م، له مؤلفات عدة منها1964-هـ1384عام 

  .232-7/231األعالم، : ترمجته يف . والدولة يف اإلسالم
  .بتصرف 187م،1998-هـ1419، 1بريوت، دار الوراق، طاإلسالم، مصطفى السباعي، التكافل االجتماعي يف  )2(
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ن عبارة عن ردود على تلك النظريات الوضعية اليت تتحدث عن العدالة للتكافل كا
املفاهيم هي واضحة  ذهاالجتماعية واملساواة وحقوق اإلنسان، اليت يفتقد إليها يف حني أن ه

املفاهيم أو التعريفات قد تأثرت  ذهومبينة ومقررة يف الشريعة اإلسالمية وبالتايل جند أن ه
عنا إىل تراثنا العلمي اإلسالمي جهذا بالنسبة ملن عرفه بلفظه إال أننا لو ر. بتلك الرتعة الغربية 

بالقصد الذي نريده يف هذا البحث و ليس باللفظ املتعارف عليه  اجند أن املفهوم كان موجود
اليوم كما أن مفهوم التكافل عند علمائنا املتقدمني هو الذي نفتقد إىل فهم مقاصده و تطبيقه 

لى فهم معانيه و مقاصده و لنضرب مثالني عن ذلك لنبني أن التكافل ليس هو الفعلي بناء ع
دارت به األقالم يف العصر احلديث و إمنا هو ما ثبت مفهومه و مقصوده عند علمائنا  ما

 .املتقدمني الذين استشفوا معانيه من النصوص و األحكام الفقهية 
 اجلاهب واساةـوم ،باملال مواساة :عواـأن للمؤمن املواساة: " :قال ابن القيم       

 ،هلم واالستغفار ،بالدعاء ومواساة ،واإلرشاد ،بالنصيحة ومواساة ،واخلدمة بالبدن ومواساة
 ضعفت اإلميان ضعف فكلما ،املواساة هذه تكون اإلميان قدر على .هلم بالتوجع ومواساة
  .1"كله بذلك ألصحابه مواساة الناس أعظم اهللا رسول وكان ،قويت قوي وكلما ،املواساة
: فهو من عرب عن مفهوم التكافل خري تعبري حيث قال  2:أما العز بن عبد السالم        

 غريها، مبصاحل طائفة كل لتقوم بعض إىل بعضهم وأحوج اخللق خلق - تعاىل - اهللا أن اعلم"
 والفقراء الفقراء، مبصاحل واألغنياء األكابر، مبصاحل واألصاغر األكابر، األصاغر مبصاحل فيقوم

 النساء، مبصاحل والرجال الرجال، مبصاحل والنساء النظراء، مبصاحل والنظراء األغنياء، مبصاحل
 مصاحل جلب إىل منقسم القيام وهذا األرقاء، مبصاحل والسادات السادات، مبصاحل والرقيق
  3."أحدمها أو مفاسدمها دفع إىل أو أحدمها أو الدارين

                                                        
  .171م، 1973-هـ1393، 2الفوائد، ابن قيم اجلوزية، بريوت، دار الكتب العلمية، ط )1(
هـ 577هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي املعروف بسلطان العلماء، الفقيه األصويل ولد سنة  )2(

القواعد الكربى املعروف بقواعد األحكام يف مصاحل اآلنام، والقواعد الصغرى : هـ، له مؤلفات نافعة منها578وقيل 
/ طبقات الشافعية،األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم، ت: هـ ترمجته يف 660تويف سنة ...املعروف باختصار املقاصد 

، ، طبقات الشافعية الكربى، 85-2/84م، 1987-هـ1407، 1كمال يوسف احلوت، بريوت، دار الكتب العلمية،ط
8/209-215 .  
د، (الشنقيطي، بريوت، دار املعارف،  دالتالمي نحممود ب/ قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام، العز بن عبد السالم، ت )3(

  .2/58، )ت، ط
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السابقة ملصطلح التكافل، وباالستعانة باملعىن اللغوي الذي  اتفاهيم والتعريفعلى ضوء امل     
يفيد أن التفاعل تشارك يف شيء واحد كما اختاره اخلويل، أرى أن أطراف التكافل متبادلة 

أو اجلماعة مع  ،أو الفرد مع اجلماعة ،أو اجلماعة مع اجلماعة ،سواء كان الفرد مع الفرد
 ،مشتركة يف عملية التكافل أو التفاعل من أجل هدف أو مقصد معني كلها أطرافوالفرد، 

وعليه فإنه ميكن أن يكون التعريف بعد هذه  ا،كان أو دنيوي ا، دينياكان أو معنوي امادي
  : املقارنات هو

هو التعاون لسد احلاجة املشروعة ، لتحصيل الصالح للفرد أو اجلماعة ودرء الفساد عن 
  .العاجل و اآلجل الفرد أو اجلماعة يف

¿  M   Å  Ä  ÃÂ  Á  À : وهذا املعىن للتكافل هو ما قررته اآلية الكرمية 
     Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  ÆL ]02: املائدة[ .  

  :شرح التعريف 
هو املشاركة يف مد يد العون لكل من حيتاج إليه، فال يقتصر العون على الفقري أو : التعاون 

أوسع من املفهوم السائد أو املشهور عن التكافل أو التعاون، فالعامل املشترك  املسكني بل هو
  .بني األطراف املتكافلة أو املتعاونة هو  احلاجة 

 2.هي رغبة مشروعة تتطلب اإلشباع: ، ومعناها يف االصطالح1يف اللغة هي املأربة :  احلاجة
 جيوز التعاون على ما ال جيوز وقيدت بالشرع كي تفرق عن احلاجة غري املشروعة ألنه ال

  .لعموم النص املستدل به آنفا
و هذا مرتبط باحلاجة املشروعة، فكل حاجة مشروعة : حتصيل الصالح أو درء الفساد 

  سدها صالح و إغفاهلا أو إمهاهلا فساد وجب دفعه ، فاملقصود منه إذن هو أن يكون أفراد 
  
  

                                                        
 فأما. والعقْد والنصيب، والعقل، احلاجة، وهي: الفروع ترجِع إليها أصولٍ أربعةُ هلا والباء والراء اهلمزة) أرب(من  )1(

 .احلاجة ذلك كل واإلربة، واملَأْربة واملأْربة. حاجتك ما أي هذا، إىل أَربك وما احلاجة، األرب: اخلليل فقال احلاجة
  .1/89معجم مقاييس اللغة، 

 فرحان مرعي، دار البحوث للدراسات احلاجات البشرية مدخل إىل النظرية االقتصادية اإلسالمية، حممد البشري )2(
  .27، م2001- هـ1422، 1اإلسالمية وإحياء التراث، ديب، ط
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 ،العامة منها و اخلاصة و دفع املفاسد و األضرار اتمع مشاركني يف احملافظة على املصاحل
  .املادي منها و املعنوي

كما قد  ،مجاعات أو يكونونفقد يكون أطراف التعاون أفرادا  ؛و التعريف هنا شامل    
يكون التعاون بني فرد ومجاعة أو العكس، و التكافل يف اإلسالم ليس مقصورا على النفع 

و إن كان ذلك  –ن الكتاب املتأثرين بالفلسفة االشتراكية كما يتصوره البعض م –املادي 
بل يتجاوز إىل مجيع حاجات اخللق مادية كانت أو معنوية  وهذا ما  ،فيه اأساسي اركن

  . سيتضح من خالل املباحث اآلتية إن شاء اهللا
  

  التأصيل ملبدأ التكافل : الفرع الثاين 
  

نه كان موجودا على شكل عصبيات و سبقت اإلشارة يف بداية احلديث عن التكافل أ
 قوميات قبل البعثة، و ملا جاء اإلسالم هذب هذا املفهوم و قننه، حيث أصبح اجلميع

يبذل كل فرد جهده و سعته يف سبيل سد حاجة غريه بعضا، حيث اجتاه بعضهم  ولنيسئوم
¿M ÁÀ:وله تعاىل ـذا ما قررته اآلية الكرمية يف قـماديا أو معنويا، وه

  ÄÃÂ    Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   ÅL ]02: املائدة[.  
بإرشاداته و توجيهاته أمهية التكافل من خالل مواقف كثرية  -r-اهللاكما بني رسول         

من بنود دستور الدولة من خالل الوثيقة اليت دوا عندما هاجر  او خمتلفة، فجعل التكافل بند
تتناىف والشريعة اإلسالمية حينما بني  بعض أوجه التكافل اليت الفأقر  ،1إىل املدينة املنورة

دية و فك األسري، هذا الو تتمثل يف حتمل  ،ااالت اليت جيب على القبائل تكافل أفرادها فيها
  مث وضع اإلطار العام الذي يدخل فيه  –تكافل خاص  –قبيلة فيما بينهم  لفيما خيص أفراد ك

  
  

                                                        
مل يدع إىل التكافل يف املرحلة املكية بل دعا إىل ذلك وهذا ما جنده يف نصوص القرآن املكية  rوهذا ال يعين أنه  )1(

يف تلك املرحلة وما نقصده يف املرحلة املدنية هو التقنني اليت تدعو إىل التكاتف والتعاون ألن الدعوة يف حاجة ماسة إليه 
  .والضوابط، ألا املرحلة التشريعية يف اإلسالم وفيها ضبطت كل األحكام
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الصحيفة اليت كانت أول دستور يف  إليها تدة اليت بينهم و اليت أشاراجلميع على أساس الوح
اإلسالم وكانت املرجع الذي اعتمده اخللفاء يف تنظيم أمور الدولة كما جاء يف كتاب عمر 

 محمد من كتاب هذَا الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ «:قال  إىل العمال حيث طبن اخلطاب 
بِىالن -r - نيب نيملسالْم نِنيمؤالْمو نشٍ ميقُر ثْرِبيو نمو مهبِعت قفَلَح بِهِم داهجو مهعم 
مهةٌ أَنةٌ أُمداحونَ واسِ دإِنَّ «:  قال حىت»... النلَى وع نِنيمؤكُوا الَ أَنْ الْمرتا يحفْر1 م مهنم 
تىح طُوهعى ياٍء فدف قْلٍ أَولَا أَنْو « وهو مستمد من أول وثيقة كتبها رسول اهللا   2»ع 

فالحي نمؤلَى مونٍ ممؤم هونإِنّ دو نِنيمؤالْم نيقتلَى الْمع نى مغب مهنم ى أَوغتةَ ابيعس3 د 
 ولَد كَانَ ولَو ، جميعا علَيه أَيديهم وإِنّ الْمؤمنِني بين فَساد أَو ، عدوان أَو إثْمٍ أَو ظُلْمٍ

مهدإِنّ... أَحةَ ومذ ةٌ اللّهداحو جِريي هِملَيع ماهنإِنّ أَدو نِنيمؤالْم مهضعونَ  باسِ د4» الن.   
 وإِنهr: » يشمل كل من دخل حتت رعاية اإلسالم يف قوله كما أشار إىل أن التكافل       
نا منبِعت نم ودهفَإِنّ ي لَه رصةَ النوالْأُسو رغَي نيظْلُوملَا مو رِيناصنتم هِملَي5» ع.  

      وجهة ا هائال من النصوص و اآلثار الدالة و املهذا واملتصفح للتشريع اإلسالمي جيد كم
  .هلذا املبدأ العظيم حىت أا مشلت مجيع مناحي احلياة

  : من الكتاب : أوال 
¿  M  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  :قوله تعاىل 

     Ð  ÏL ]02: املائدة[ .  
  

                                                        
 وهو اإلثْقال، فاإلفراح، واآلخر احلُزن، خالف على أحدمها يدلُّ أصالن، واحلاء والراء الفاءمن فرح : مفرحا )1(

معجم مقاييس اللغة،  .الدين أثْقَلَه الذي هذا: قالوا" مفْرح اإلسالم يف يترك ال: "والسالم ةالصال عليه وقولُه. اإلثقال
4/499-500.  
البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي، ويف ذيله اجلوهر النقي البن التركماين، حيدرآباد،  ،السنن الكربى )2(

  .16808، حديث رقم 8/106، كتاب الديات، باب العاقلة،  هـ1344، 1جملس دائرة املعارف النظامية، ط
 ضخم وفالنٌ. أموره يف الرجل فعلِ كَرم: والدسيعة .الدفْع على يدلُّ أصلٌ والعني والسني الدالمن دسع : دسيعة )3(

  .2/279معجم مقاييس اللغة ،  .واإلعطاء الدفْع من فهو كانَ ذلك وأي. املائدة ويقال اجلَفْنة، هي يقال الدسيعة،
، األردن أبو صعيليكد مهام عبد الرحيم سعيد وحممد عبد اهللا / السرية النبوية، ابن هشام، أبو حممد عبد امللك، ت )4(

   . 2/502، 1988، 1مكتبة املنار، ط
   .2/503املرجع السابق،  )5(
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و قد اشتملت هذه اآلية على مجيع : " يف تفسري هذه اآلية  : اجلوزية قال ابن قيم

باد يف معاشهم و معادهم، فيما بينهم بعضهم بعضا، و فيما بينهم و بني رم، فإن مصاحل الع
كل عبد ال ينفك عن هاتني احلالتني، و هذين الواجبني، واجب بينه و بني اهللا، و واجب بينه 

   .و بني اخللق
أما الذي بينه و بني اخللق من املعاشرة و املعاونة و الصحبة، فالواجب عليه فيها أن ف

يكون اجتماعه م، و صحبته هلم، تعاونا على مرضاة اهللا و طاعته، اليت هي غاية سعادة 
، ...العبد و فالحه و ال سعادة له إال ا، و هي الرب و التقوى، اللذان مها مجاع الدين كله 

فإن حقيقة الرب هو الكمال املطلوب من الشيء و املنافع اليت فيه و اخلري، كما يدل عليه 
فالرب كلمة جلميع أنواع اخلري و الكمال ،  ...اق هذه اللفظة و تصاريفها يف الكالم اشتق

، و قد ...فيدخل يف مسمى الرب اإلميان و أجزاؤه الظاهرة و الباطنة، ... املطلوب من العبد 
"  #   $  %  &  '  )  (  *   +  M  :مجع اهللا خصال الرب يف قوله تعاىل 

   2  1  0  /  .  -  ,  9  8  7  6  5  4  3
  E  D  C  B     A  @  ?  >  =  <  ;   :
  V  U  TS   R  Q  PO  N  M  L  K  J   IH  G  F

WL ]فأخرب سبحانه أن الرب هو اإلميان مبالئكته و كتبه و رسله و اليوم  ، ]177: البقرة
  .اآلخر و هذه هي أصول اإلميان اخلمس اليت ال قوام لإلميان إال ا

، 1... "من إقامة الصالة و إيتاء الزكاة و النفقات الواجبة : أنه الشرائع الظاهرة و 
فكانت الدعوة إىل التعاون على كل ما فيه خري يف العاجل واآلجل و هو ما تضمنته لفظة 
الرب، و من هذه اآلية الكرمية نستشف املعىن الواسع للتكافل من خالل املعىن الذي تضمنه 

  .الرب
  
  

                                                        
-هـ1419، 1ن عيد اهلاليل، بريوت، دار ابن حزم، طأبو أسامة سليم ب/ تابن قيم اجلوزية،  الرسالة التبوكية، )1(

  .بتصرف 8-4، م1998
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M   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K : ال تعاىل ق – 2

     [  Z  Y  XW  VL ]90: النحل[.  
و اإلحسان هو أعلى مرتبة يصلها اإلنسان بعمله و اعتقاده الصحيح و من بني األمور         

اليت ا يصل درجة اإلحسان هو إيتاء ذي القرىب و هي صورة من صور التكافل أو التعاون 
واألمر :"... يف تفسري هذه اآلية :إليها الشرع بشىت األساليب، قال سيد قطب  االيت دع

فيشمل حميط احلياة كلها يف عالقات العبد بربه، و  ،باإلحسان يشمل كل عمل و كل تعامل
  .عالقاته بأسرته، و عالقاته باجلماعة، و عالقاته بالبشرية مجيعا

ز األمر به تعظيما لشأنه، و توكيدا عليه و ما يبين و من اإلحسان إيتاء ذي القرىب، إمنا يرب   
هذا على عصبية األسرة، إمنا يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج به اإلسالم من احمليط احمللي 

   .1"إىل احمليط العام وفق نظريته التنظيمية هلذا التكافل
ابن اهر فجعل التكافل من اإلحسان الذي هو أعلى املراتب، كما قال الشيخ الط

و أما اإلحسان فهو معاملة باحلسىن : "...يف بيان معىن اإلحسان يف هذه اآلية  : عاشور
ما كان حمبوبا عند املعامل به و مل يكن الزما : و احلسن . ممن ال يلزمه إىل من هو أهلها 

هللا اإلحسان أن تعبد ا: لفاعله، و أعاله ما كان يف جانب اهللا تعاىل مما فسره النيب بقوله 
و دون ذلك التقرب إىل اهللا بالنوافل مث اإلحسان يف . كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك 

املعاملة فيما زاد على العدل الواجب، و هو يدخل يف مجيع األقوال و األفعال و مع سائر 
فإىل حقيقة اإلحسان ترجع أصول و ...... األصناف إال ما حرم اإلحسان حبكم الشرع 

   .2"داب املعاشرة كلها يف العائلة و الصحبة فروع آ
فاإلحسان يدخل يف مجيع جماالت احلياة املادية و املعنوية و هو شأن التكافل أيضا 

 . الذي يرجع يف األصل إىل حقيقة اإلحسان
  

  

                                                        
  .4/485م، 1980، 9بريوت، دار االشروق، طظالل القرآن، سيد قطب،  يف )1(
  . بتصرف 14/256، 7/36، م1997 ط ،والتوزيع للنشر سحنون دار ،تونس، ابن عاشورالتحرير والتنوير، الطاهر  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
لقد ثبت يف السنة النبوية الدعوة إىل التعاون يف مجيع جماالت احلياة و هذا  :من السنة : ثانيا 
ن التعاون أو التكافل ضمان للحفاظ على اتمع املستقر القوي الذي عليه تقوم الدولة لكو

وبه ترقى األمة اإلسالمية احملققة للخالفة املنشودة و املقصودة من اخللق، ومنها ما ثبت عن 
  :  يف الصحيح  r الرسول

 منه اشتكَى إِذَا الْجسد مثَلُ وتعاطُفهِم موتراحمهِ توادهم فى الْمؤمنِني مثَلُ «: rقوله  – 1
وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهى بِالسمالْح1 » و.  

وهذا تشبيه بليغ للمجتمع املتحد املتكافل الذي تسري فيه روح التعاون و اإلحساس 
يف اتمع اإلسالمي فأصبح حباجة اآلخرين فتكونت بذلك صورة مشرقة عن قيمة التكافل 

  .بذلك أداة حلياة اتمع وسالمته و صحته
و إىل جانب ذلك التشبيه الرائع للمجتمع املترابط تشبيهه أيضا لتعاون املؤمنني بالبنيان  – 2

 أي يكفل بعضه 2.» بعضا بعضه يشد كَالْبنيان للْمؤمنِ الْمؤمنr :» املرصوص يف قوله 
بعضا فال جتد فيه ضعفا و ال وهناً، فكان بذلك مرصوص اللبنات يعضد بعضه بعضا، و هي 

  .دعوة لوجوب التراص و التعاون ليقوم بنيان اتمع املسلم الفاضل القوي
و التكافل يف اتمع املسلم هو مدعاة للقوة و احلماية وحافظ للخلق يف ضرورام اليت  – 3 

الْمسلمونَ تتكَافَأُ دماؤهم ، ويسعى بِذمتهِم أَدناهم ، وهم يد r :»  ا يقومون و فيه قال
ماهوس نلَى م3» ع.  

   .و النصوص كثرية يف هذا الباب نأيت على بعضها الحقا من خالل املباحث اآلتية
يف التعاون على الرب  rتباعهم ج النيب القد ثبت عن السلف الصاحل : من اآلثار:ثالثا

  : واإلحسان، وقضاء حاجات الناس، نذكر منها

  
                                                        

  .6751، حديث رقم 8/20 والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم، صحيح مسلم، كتاب الرب )1(
واللفظ له، صحيح  6750، حديث رقم 8/20صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم،  )2(

  .5680، حديث رقم 5/2242البخاري، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعض، 
، 1حممد السعيد بسيوين، بريوت، دار الكتب العلمية، ط/ ، أبو بكر أمحد بن احلسني، تشعب اإلميان، البيهقي )3(

  .1441، حديث رقم 2/162وفصاحته، r، فصل يف بيان النيب rهـ، باب يف حب النيب 1410
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ومن  ،أروع مثال يف التكافل مع إخوام املهاجرين rلقد ضرب أنصار رسول اهللا  -1
 : قَالَ:" :1ففي صحيح البخاري،م بن الربيع مع سعد بن عوف ذلك قصة عبد الرمحن

 فوع ننِ بمحالر دبعيضر اللَّه هنا ": عا لَمنمةَ قَديندى ، الْمولُ آخسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 
لَّمسنِي ويب نيبو دعنِ سبِيعِ بفَقَالَ ، الر دعس نبِيعِا بي : لرإِن ارِ أَكْثَرصالًا الْأَنم ، فَأَقِْسم لَك 
في نِصالم ، ظُرانو أَي يتجوز وِيته ، لْتزن ا لَكهنفَإِذَا ، ع لَّتا حهتجوزفَقَالَ : قَالَ ، ت 
لَه دبنِ عمحةَ لَا : الراجي حي لف كلْ ، ذَله نوقٍ مس يهةٌ فارجقَالَ ؟ ت : وققَاعٍ سنقَي ، 
 جاَء أَنْ لَبِثَ فَما ، الْغدو تابع ثُم : قَالَ ، وسمنٍ بِأَقط فَأَتى ، الرحمنِ عبد إِلَيه فَغدا : قَالَ
دبنِ عمحالر ، هلَيع أَثَر ةفْرولُ فَقَالَ ، صساللَّ ره r: تجوزقَالَ ؟ ت : معقَالَ ، ن : نم؟و 
 ، ذَهبٍ من نواةً أَو ، ذَهبٍ من نواة زِنةَ : قَالَ ؟ سقْت كَم : قَالَ ؟ الْأَنصارِ من امرأَةً قَالَ
للتكافل من بني  اال رائعوموقف سعد هذا كان مثا.2 "» أَولم ولَو بِشاةr: »    النبِي لَه فَقَالَ

ألن األرض اليت أقيمت عليها والقيادة اليت خططتها " ، نالعديد من األمثلة عند الصحابة 
ونفذا استكملتا كل شروط النجاح يف جمتمع شاب حيكمه مبدأ العطاء قبل األخذ، وتشده 

  .3"أواصر العقيدة

 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولِ مسجِد في معتكفًا كَانَ أَنه ،ابنِ عباسٍ  عنِجاء يف احلديث  -2  
لَّمسو ، اهلٌ فَأَتجر لَّمفَس هلَيع ، ثُم لَسفَقَالَ ج لَه ناسٍ اببع : فُالنُ اي اكا أَربئكْتا مزِينح ، 
 ، علَيه أَقْدر ما الْقَبرِ هذَا صاحبِ وحرمة ال حق، علَي لفُالن اللَّه رسولِ عم ابن يا نعم : قَالَ
 من خرج ثُم عباسٍ ابن فَانتعلَ : قَالَ ، أَحببت إِنْ : قَالَ ، فيك أُكَلِّمه أَفَال : عباسٍ ابن قَالَ

جِدسفَقَالَ ، الْم لُ لَهجالر : ِسيتا أَنم تكُن يهي ال : قَالَ ، فنلَكو تعمس باحذَا صه   

                                                        
البخاري  هو شيخ اإلسالم وإمام احلفاظ أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي، )1(

: ترمجته  يف . هـ256سنة  :صاحب الصحيح كان رأسا يف الذكاء، رأسا يف العلم، رأسا يف الورع والعبادة تويف 
   .2/104، م1998 -هـ1419، 1العلمية، ط الكتب عثمان، بريوت، دار بن أمحد بن حممد الذهيب،احلفاظ،  تذكرة

، وكتاب فضائل 1943، حديث رقم 2/722اهللا تعاىل،  ، كتاب البيوع، باب ما جاء يف قولصحيح البخاري )2(
  .3569، حديث رقم 3/1378بني املهاجرين واألنصار، rالصحابة، باب إخاء النيب 

  .156، 1974دراسة يف السرية، خليل، عماد الدين، بريوت، دار النفائس، ط  )3(
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 فيها وبلَغَ أَخيه اجةح في مشى من « : يقُولُ وهو ، عيناه فَدمعت قَرِيب بِه والْعهدr  الْقَبرِ
 بينه اللَّه جعلَ تعالَى اللَّه وجه ابتغاَء يوما اعتكَف ومنِ ، سنِني عشرِ اعتكَاف منِ خيرا كَانَ
نيبارِ وثَالثَ الن قادنخ دعا أَبم نينِ بقَياف1» الْخ.  

3- نع  يلجالْب اللَّه دبنِ عرِيرِ بلًا أَنَّ ،ججر نارِ مصاَء الْأَنإِلَى ج بِيالن r ةربص نبٍ مذَه 
 تعالَى اللَّه رضي بكْرٍ أَبو قَام ثُم ، وجلَّ عز اللَّه سبِيلِ في هذه : فَقَالَ ، أَصابِعه بين ما تملَأُ
هنطَى عفَأَع ، ثُم قَام رمع يضر الَى اللَّهعت هنطَى عفَأَع ، ثُم ونَ قَاماجِرها الْمطَوقَالَ ، فَأَع : 

قرفَأَش هجولِ وسر اللَّه rىتح رتأَي اقري الْإِشف هيتنجو ، قَالَ ثُم : r : » نم نةً سنس 
 أُجورِهم من ينتقَص أَنْ غَيرِ من أُجورِهم مثْلُ لَه كَانَ بعده بِها فَعملَ الْإِسلَامِ في صالحةً
 أَنْ غَيرِ من أَوزارِهم مثْلُ علَيه كَانَ بعده بِها فَعملَ ئَةًسي سنةً الْإِسلَامِ في سن ومن شيٌء،
قَصتني نم مارِهزٌء أَوي2» ش.   

واآلثار يف هذا هي ترمجة واضحة حلب اخلري للغري وحث وتشجيع على التعاون،  و
ض للداللة على أصالة مبدأ الباب كثرية جدا يزخر ا التراث اإلسالمي إمنا سقنا منها البع

  . التكافل يف اإلسالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .3965، برقم 3/424، باب يف االعتكاف، شعب اإلميان،  )1(
املكتب  األعظمي،بريوت، الرمحن حبيب/ الرزاق، ت عبد بكر الصنعاين، أبو مهام بناالرزاق،  دعب مصنف )2(

  .11/466هـ، 1403، 2ط اإلسالمي، 
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  أنواع التكافل: املطلب الثاين
  : ينقسم التكافل باعتبار املاهية إىل قسمني  

  .تكافل مادي  – 1
   .تكافل معنوي – 2

  التكافل املادي :  الفرع األول
                البدن  ويدخل فيه كل مواساة باملال و ،ة ماديةفهو كل تعاون ذو مسة أو ص

  :اخلدمة، و يتضح ذلك من خالل بيان بعض النماذج من التكافل املادي  و
  :اإلنفاق : أوال

  تعريف اإلنفاق لغة واصطالحا-1
 شيٍء انقطاعِ على أحدمها يدلُّ صحيحان، أصالن والقاف والفاء النون: اإلنفاق لغة-ا

  .تقاربا فيهما الكالم حصل ومتى .وإغماضه شيٍء إخفاِء على واآلخر وذَهابه،
. يقف وال يكْسد فال ميضي أنه وذلك نفَاقاً، السعر ونفَق ماتت،: نفوقاً الدابةُ نفَقَت: فاألول
 نفقةُ نفقَت قد يقال فين: الشيُء ونفَق. لوجهها متضي ألنها والنفَقة. سوقُهم نفَقت: وأنفَقوا
 ودرمهه مالُه ونفَق سوقهم نفَقت القوم وأَنفَق .عنده ما ذهب أي افتقَر،: الرجل قوأنفَ. القوم

  .1نقص كالمها ونفاقاً نفْقاً وطعامه
  .2سرف دونَ الْآدمي حالِ معتاد قوام بِه ماهو:  اإلنفاق اصطالحا-ب

عصب احلياة و الكل حيتاج إىل  إن اإلنفاق هو أكثر أنواع التكافل بروزا، ألن املال
هذه الوسيلة ليفي بأغراضه و يستويف ضروراته، و إذا فقد هذا العنصر اهلام الذي هو كلية من 
      الكليات اخلمس اليت جاءت الشريعة اإلسالمية للحفاظ عليها، ترتب عنه الضيق و احلرج، 

ب احلياة و كان إنفاقه من و قد يؤدي ذلك إىل العدم، فكان املال إذا من هذا الوجه عص
  اهتمامات الشرع و ذلك ببيان الوجوه اليت ينفق فيها و املعامالت اليت يؤدى ا، فهو 

  
                                                        

  .10357، لسان العرب، 5/454معجم مقاييس اللغة،  )1(
)2( املعموري، دار الغرب حممد أبو األجفان والطاهر / األنصاري، ت حممد اع، أيب عبداهللاشرح حدود ابن عرفة، الرص

  .321، )د،ت،ط(اإلسالمي، 
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               مشروط بأن يكون يف الطاعات و املباحات كما بينته العديد من نصوص الشريعة 

  : الية البعض اآلخر للمباحث الت نرجئمنها البعض و ريف مناسبات خمتلفة نذك
  :من معاين اإلنفاق -2
  : اإلنفاق مبعىن الزكاة  -ا

  :  تعاىل يأيت اإلنفاق مبعىن الزكاة يف مواضع حيث قرنت الزكاة بالصالة مثل قوله
M  4  3  2   1  0  /  .  -L ]03: البقرة[.   

  .]03: األنفال[ M    N   M  L  K  J  IL : و قوله أيضا 
ML  K  J  I    T  S  R  Q  P  O  N   M  :و قوله أيضا 

       [  Z  Y  X   W  V   UL ]22: الرعد[ .  
M  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t و قوله أيضا 

    ©    ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢L ]31: إبراهيم[ .  
¼  ½  ¾  ¿           M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À :و قوله أيضا 

    Ë  Ê  É  È   ÇL ]29 :فاطر[.  
                    :والستمالة قلوب املؤمنني جعل اهللا اإلنفاق قرضا حسنا فقال عز وجل 

M ¶  µ  ´       Ä  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
ÅL ]245: البقرة[.   

صدر سبحانه اآلية بألطف أنواع : " يف تفسري هذه اآلية الكرمية  :قال ابن القيم 
و  ،هام املتضمن معىن الطلب، و هو أبلغ يف الطلب من صيغة األمراخلطاب و هو االستف

هل أحد يبذل هذا القرض احلسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟، و مسي ذلك اإلنفاق :املعىن
قرضا حسنا حثا للنفوس، و بعثا هلا على البذل، ألن الباذل مىت علم أن عني ماله يعود إليه و 

حمسن كان  ويفُُُّ إخراجه، فإن علم أن املستقرض  مليئيه طوعت له نفسه، وسهل عل ،ال بد
  و يثمره  أبلغ يف طيب فعله مساحة نفسه، فإن علم أن املستقرض يتجر مبا استقرضه، و ينميه له
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حىت يصري أضعاف ما بذله، كان بالقرض أمسح و أمسح، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من 

وعطاء كرمي،  القرض، فإن ذلك القرض حظ عظيم،فضله و عطائه أجرا آخر من غري جنس 
فإنه ال يتخلف عن قرضه إال آلفة يف نفسه من البخل و الشح، أو عدم الثقة بالضمان، و 

  .1"ذلك من ضعف إميانه
  : كما يف قوله تعاىل يف العديد من املواضع منها  اإلنفاق مبعىن التطوع و الصدقات  - ب   

M  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë   ÊÉ: قوله تعاىل
  ÑL ]219: البقرة[.  

\  [ ̂   _    ̀   M  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  :و قوله أيضا 
  q  p  o  nm   lL ]254: البقرة[.  

M  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  :و قوله أيضا 
  ¡  �  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q  po

  ¢   L ]267: البقرة[.  
M  =  <     ;  :  9  8  76  5  4   3  2 : وله أيضا ـو ق

  H  G  F  E   DC  B  A   @  ?>L ]271:البقرة[   
         M    0  /  .  -   ,    +  *  )  ('  &  %  $   #  "  !L : و قوله أيضا 

  .]92: آل عمران[
قط يف الدعوة إىل اإلنفاق بل استعمل ألطف فلم جيعل اهللا جل شأنه أسلوب األمر ف     

  األساليب الستمالة املنفقني كي يكونوا كرماء يف إنفاقهم، و هذا التنوع يف األساليب قصد 
  

                                                        
، 2القيم، ط ابن عمر، الدمام، دار أبو حممود بن عمر/ ت، اجلوزية ابن قيمالسعادتني،  وباب اهلجرتني طريق )1(

  . 539-538م، 1994 - هـ1414
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فيساهم اجلميع يف التكافل من باب أو من آخر باإلنفاق جبميع  ،توسيع دائرة اخلري و الرب

  .صوره
للتكافل على اعتبار أن هذه املعامالت عبارة عن   و يف باب املعامالت أيضا أوجه كثرية      

مبادلة للمنافع ويف ذلك تعاون متبادل يف حتصيل املصاحل نذكر منها بعض املعامالت الكثرية 
  .التداول للحاجة 

  البيع : ثانيا
 بيعاً الشرى مسي وربما الشيِء، بيع وهو واحد، أصلٌ والعني والياء الباء: تعريف البيع لغة-1

 وقياسه شاذ وهو بيعاً ومبيعاً أَبيعه شريته الشيء وبِعت اَألضداد من وهو.. واحد، واملعىن
  .1االشتراء واالبتياع مباعاً

  .2لَذَّة متعة ولَا منافع غَيرِ علَى معاوضة عقْد: اصطالحا -2
و قد نص  عامالت اليت أحلها الشرع ملصلحة اخللق،رع البيع للحاجة املاسة إليه فهو من املوش

M  D  C  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7 : عليه القرآن بقوله تعاىل
    R   Q  P  ON  M  L   K  J  IH   G  F  EL ]275:البقرة[ ،         

ه، فشرع البيع ألن حاجة اإلنسان تتعلق مبا يف يد غري و يعترب البيع مظهرا من مظاهر التكافل
لتبادل املصاحل بإبدال السلعة بالنقود فيستفيد كل منهما، كما شرع أيضا لتسهيل املعاملة بني 
اخللق ودحض املعامالت الربوية اليت يستحوذ فيها الغين على جهد الفقري، ومنه يرفع الضيق و 

لباب النهب و  احلرج، و به يتم التفاعل بني مجيع شرائح اتمع، كما أنه شرع أيضا سدا
املظاهر السلبية، فالبيع ذه الصورة هو  ذهالسرقة و احليل حىت ال تتفشى يف اتمع مثل ه

حفاظ على النظام العام املقصود شرعا، و تسهيل تنقل املال و استثماره بالطرق الشرعية 
  املتعاون عليها ،

اليت مآهلا احلفاظ على كلية واخلالصة أن البيع تعاون على سد احلاجة  باملبادلة الشرعية  
  .مهمة من كليات الشريعة و هو املال عصب احلياة

                                                        
  .8/23، لسان العرب، 1/327معجم مقاييس اللغة،  )1(
  .326شرح حدود ابن عرفة،  )2(
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  السلم : ثالثا 

 واحد مبعىن وأَسلَف سلَّم الشيء يف أَسلَم السلَف بالتحريك السلَم: تعريف السلم لغة-1
 إِىل معلومة ٍ سلْعة يف وفضة ذهباً تعطي أَن وهو أَسلَف إِذا سلَّم أَسلَم يقال ..السلَم واالسم

دقد فكأَنك معلوم أَم تلَمة صاحب إِىل الثمن أَسلْعالس ِ هتلَّم1إِليه س.  
 غَير منفَعة ولَا عينٍ بِغيرِ ذمة عمارةَ يوجِب معاوضة عقْد: تعريف السلم اصطالحا -2

  .2الْعوضينِ متماثلِ
 يسلف فَالَ أَسلَف من «: قال  rأن رسول اهللا  موالسلم جائز ملا رواه ابن عباس        

، و قد شرع للتعاون على سد احلاجة و التيسري عن 3» معلُومٍ ووزن معلُومٍ كَيلٍ فى إِالَّ
 و هو أيضا من املعامالت اليت شرعت للتعاون و كبديلاملعسر و رفع الضيق عن اخللق  

  .عن الربا
  القرض : رابعا

: يقال. القطع على يدلُّ وهو صحيح، أصلٌ والضاد والراء القاف: تعريف القرض لغة-1
 قطعته قد شيء لتقْضاه وكأنه مالك من اإلنسانَ تعطيه ما: والقَرض. باملقراض الشيَء قَرضت

 طائفةً ماله من قَطَع قد املال صاحب وكأنَّ هذا، من هو التجارة، يف والقراض. مالك من
  .4فيها ليتجر مقارِضه وأعطاها

  .5عاجِلًا لَا لَه مخالف غَيرِ عوضٍ في متمولٍ دفْع: ف القرض اصطالحايتعر -2 
وهو من املعامالت املندوب إليها ألنه من أفعال اخلري و التعاون على الرب و التنفيس عن 

 M¿¾½¼»º¹ L:املعسر كما يف قوله تعاىلوالتيسريعلى  احملتاجني،
   .]280: البقرة[

                                                        
  .12/289سان العرب، ل )1(
   .395شرح حدود ابن عرفة،  )2(
، كتاب السلم، باب صحيح البخاري، 4203، حديث رقم 5/55، كتاب املساقاة، باب السلم، صحيح مسلم )3(

  .2125، حديث رقم 2/781السلم يف وزن معلوم، 
  .7/216، لسان العرب، 72-5/71معجم مقاييس اللغة،  )4(
  .401شرح حدود ابن عرفة،  )5(
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 نفَّس منr:» والقرض من املعامالت ذات طابع املواساة اليت تدخل يف عموم قوله 

ننٍ عمؤةً مبكُر نبِ ما كُرينالد فَّسن اللَّه هنةً عبكُر نبِ ممِ كُروي ةاميالْق نمو رسلَى يع 
   1 .»أَخيه عون فى الْعبد كَانَ ما الْعبد عون فى واللَّه...واآلخرة الدنيا فى علَيه اللَّه يسر معِسرٍ

 إيصال و القرض قربة مندوب إليه ملا فيه من املواساة واإلحسان لذوي احلاجات، فهو
كربته، وقد يصبح القرض واجبا إذا كانت احلاجة  جوتفري ، حاجته وقضاء ، للمقترض النفع

  .ماسة و شديدة كما يف حاالت اجلوائح و ااعات
  العارية : خامسا

 واآلخر الشيء، تداولِ على يدلُّ أحدمها: أصالن والراء والواو العني: تعريف العارية لغة-1
 يحمل مث. النظر من اخللو ومعناه. عيننيِ ذي وكلِّ اإلنسان عيين إحدى يف مرضٍ على يدلُّ
 كَف فكلّما تعاونوا، إذا ضرباً، واعتوروه فالناً القوم تعاور: قوهلم فاألول.منه ويشتق عليه

واحد ربآخر ض..  
           .2وعارةً إِعارة أُعريه الشيء أَعرته تقول اِإلعارة من اسم وهو العارة إِىل منسوبة والعارِية  
  .3بِعوضٍ لَا مؤقَّتة منفَعة تمليك: تعريف العارية اصطالحا -2

و ندب الشرع إليها ملا فيها من اإلحسان و قضاء احلاجات مع حصول األجر والثواب        
للمعري ببذل املنفعة ألخيه مع بقاء العني له، و هذا تعاون رائع جيلب املودة و احملبة، و لقد 

ملا ذكر  rشريفة تشيد ذه املعاملة الراقية يف العديد من املناسبات منها قوله جاءت السنة ال
 الَّتى فَأَما ؛أَجر لرجلٍ وهى ،ستر لرجلٍ وهى ،وِزر لرجلٍ هى ثَالَثَةٌ الْخيلُ «" : اخليل قال 

ىه لَه رلٌ وِزجا فَرطَهباًء را رِيرفَخنِ واًءولَى ولِ عالَمِ أَهاِإلس فَهِى لَه را ،وِزأَمى والَّت ىه لَه 
رتلٌ سجا فَرطَهبى ربِيلِ فس اللَّه ثُم لَم سني قح ى اللَّها فورِهالَ ظُها ورِقَابِه فَهِى لَه رتس، 
 أَكَلَت فَما وروضة مرجٍ فى اِإلسالَمِ َألهلِ اللَّه سبِيلِ فى طَهارب فَرجلٌ أَجر لَه هى الَّتى وأَما

                                                        
، حديث رقم 8/71، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل االجتماع على تالوة القرآن والذكر، صحيح مسلم )1(

  .2310، حديث رقم 2/862، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، صحيح البخاري، 7028
  .4/612، لسان العرب، 4/184،معجم مقاييس اللغة )2(
  .459،رفةشرح حدود ابن ع )3(
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نم كجِ ذَلرأَوِ الْم ةضوالر نٍء مىإِالَّ ش بكُت لَه ددا عم أَكَلَت اتنسح بكُتو لَه ددع 
  .1» ...حسنات وأَبوالها أَرواثها

 الدلْوِ عارِيةَ -r- اللَّه رسولِ عهد علَى الْماعونَ نعد كُنا «:  طعن ابن مسعود و      
  .2»والْقدرِ
و بذل هذه األشياء يستحب تارة، : " يف هذا الشأن :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       

فال حيل منعها، و جيب أخرى حبسب احلاجة إليها و كذلك بذل منافع البدن جيب تارة، 
كما جيب بذل العلم، وإفتاء الناس، وتعليم األمي ما وجب .كنصر املظلوم باللسان واليد 

عليه، واحلكم بني الناس فيما اختلفوا فيه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد و غري 
  .3"ذلك من منافع البدن

ن و تكافل و تكاتف اتمع حيث إن ذلك إظهار تعاو" ومن مقاصد العارية املصلحة 
اإلسالمي، قد ال يستطيع بعضهم أن يشتري العني نفسها، و ال يستطيع استئجارها، و هو ال 

  .4... "يستغين عنها ففتح اهللا له أن يستعريها، ليقضي حاجته، ولينال معريه األجر و الثواب
البدن منها ما و منه فإن التعاون جيب أن يكون بقطبيه املادي و املعنوي و منافع 

            يدخل يف باب التكافل املادي كاجلهاد و احلمل و غريها، ومنها ماهو معنوي كالتعليم 
  .و اإلفتاء و النصح و األمر باملعروف و النهي عن املنكر

  
  

                                                        
، كتاب صحيح البخاري، 2337، حديث رقم 3/70إمث مانع الزكاة،  ، بابة، كتاب الزكاصحيح مسلم )1(

  .6923، رقم 6/2677ام اليت تعرف بالدالئل ، كاالعتصام بالكتاب والسنة، باب األح
 كتاب ،)د، ت، ط( ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ،سنن أيب داود )2(

، السنن الكربى، كتاب الزكاة، باب ما ورد يف تفسري املاعون، 1659، برقم 2/47الزكاة، باب يف حقوق املال، 
، دار الكتب العلمية، بريوت، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي، سنن النسائي الكربى، 7578برقم  ،4/183
  .11701، برقم 6/522املاعون، كتاب التفسري، سورة   ،م1991 -هـ 1411، 1ط
علي بن / تابن تيمية،  ،املعروف باسم كتاب اإلميان األوسطشرح حديث جربيل يف اإلسالم واإلميان واإلحسان،  )3(

  .594 ،هـ1423، 1خبيت الزهراين، الرياض، دار ابن اجلوزي، ط
صولية وبيان مقاصدها ومصاحلها شرح الروض املربع وترتيل األحكام على قواعدها األ تيسري مسائل الفقه )4(

  .3/471، م2006 -هـ1427، 1الرياض، مكتبة الرشد، طعبد الكرمي ، ،النملةوأسرارها وأسباب االختالف فيها، 
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  : املساقاة و املزارعة : سادسا

  :تعريف املساقاة لغة واصطالحا-1
 يعمره أَن على فيه واستعمله إليه دفعه إذا كرمه أو خنله ناًفال فالن ساقى يقال :املساقاة لغة-ا

 وكذا كذا من سهم فللعامل منه اهللا أَخرج فما وغريه اإلبارِ من مبصلحته ويقوم ويسقيه
  1.املُعاملة يسمونها العراق وأَهل النخل ملالك والباقي تغلُّه مما سهماً

 أَو بيعٍ بِلَفْظ لَا غَلَّته غَيرِ من لَا بِقَدرٍ النبات مؤنة عملِ علَى قْدع :املساقاة يف االصطالح-ب
ةارإج لٍ أَوع2.ج  

  :اتعريف املزارعة لغة واصطالح -2
 البر على غلب وقد الزرع واالسم بذَره وزِراعةً زرعاً يزرعه احلَب من زرع :املزارعة لغة-ا

  3.البذْر طرح الزرع وقيل حيرث شيء كل نبات الزرع وقيل زروع ومجعه والشعري
  4.الْحرث في شرِكَةٌ الْمزارعةُ :املزارعة يف االصطالح -ب

وشرعت املساقاة و املزارعة و غريها من أعمال الغرس والزرع من املعامالت حلاجة          
لك األرض و الشجر و ال يقدر على القيام مبلكه بنفسه فيحتاج الناس إليها؛ ألن هناك من مي

ملن يقوم له بذلك، و هناك من له القدرة و ال ميلك من األرض و الشجر شيئا فشرعت هذه 
املعاملة لتفي حباجة كل منهما من غري ضرر و الحرج، و هذه املعاملة هي من عمل املسلمني 

  .و خلفائه الراشدين rعلى عهد النيب 
 ما «: rقال رسول اهللا :قال  طمما جاء يف فضلهما ما ورد يف الصحيح عن أنس و

نمٍ ملسم رِسغا يسغَر أَو عرزا يعرأْكُلُ زفَي هنم رطَي انٌ أَوسإِن ةٌ أَوهِيمكَانَ إِالَّ ب لَه بِه     
  .لزرع و الغرس و لو كان امللك لغريهو األجر حيصل لكل من زرع و يقوم على ا  ،5»صدقَةٌ

                                                        
  .14/390لسان العرب،  )1(
  .508شرح حدود ابن عرفة،  )2(
  .8/141لسان العرب،  ،51-3/50معجم مقاييس اللغة،  )3(
  .513شرح حدود ابن عرفة ،  )4(
، كتاب صحيح البخاري، 4055، حديث رقم 5/28املساقاة، باب فضل الغرس والزرع، كتاب  ،صحيح مسلم )5(

  .2195، رقم 2/817املزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، 
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  الشركة :سابعا

 وخالَف مقارنة على يدلُّ أحدمها أصالن، والكاف والراء الشني: تعربف الشركة لغة-1
 يقال الشريكني خمالطة سواء والشرِكة والشركَةُ...واستقامة امتداد على يدلُّ واآلخر انفراد،

   .1اآلخر أَحدمها وشارك وتشاركا الرجالن اشترك وقد تشاركنا مبعىن اشتركنا
  .2جعلُ مشترٍ قَدرا لغيرِه بِاختيارِه مما اشتراه لنفِْسه بِمنابِه من الثَّمنِ :الشركة اصطالحا-2
وم والشركة تعاون مايل للنماء و الزيادة، كما أنه طريق أو سبب حلصول الربكة، ا تق    

لكربى اليت ال يقوى الفرد وحده عليها إال باملشاركة، وهي تعاون يتم مبقتضاه ااملشاريع 
االنتعاش االقتصادي أو املادي سواء لألفراد أو للجميع على حسب حجم املشاركة و معىن 

M  £  ¢   ¡  �  ~}   |  {  z  y   x   w : الشركة يدخل يف معىن قوله تعاىل 
¨  §  ¦   ¥     ¤  °  ¯    ®  ¬  «  ª  © L]24: ص[.  

املقصود بالشركة إذا أطلقت هي شركة العقود : " ال النملة يف مقاصد الشركة ق
بأنواعها و هي عنان ومضاربة و وجوه و أبدان و مفاوضة للمصلحة حيث إا وقعت و 

 بقصد التصرف و حتصيل الربح و تنمية مال الشريكني، و هذا من باب حدثت باالختيار
¿  M  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À : التعاون على الرب و التقوى املأمور به يف قوله تعاىل

È     Ç L]3"]2: املائدة.  
و منه فإن الشركة هي تعاون مآله تعاون آخر، كيف؟ هي تعاون أول من باب 

و مآل هذا االستثمار هو التعاون أيضا عندما  ،التجمع و االشتراك بقدر معني قصد االستثمار
  .و جتب فيه الزكاة، و هذه دقيقة من دقائق التشريع العظيم         نمو ي

  
    

                                                        
  .10/448، لسان العرب، 3/265معجم مقاييس اللغة،  )1(
 .381، شرح حدود ابن عرفة )2(

  . 3/344، شرح الروض املربع  تيسري مسائل الفقه )3(
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  التكافل املعنوي : الفرع الثاين

زرة ذو مظهر معنوي تتحد فيه العواطف و املشاعر ؤاهو كل تعاون للمشاركة و امل 
  :و األحاسيس، و يتضح ذلك من خالل بيان بعض النماذج من التكافل املعنوي 

  

  مر باملعروف و النهي عن املنكر األ: أوال
  

  :املعروف لغة واصطالحا-1
 متصالً الشيء تتابع على أحدمها يدلُّ صحيحان، أصالن والفاء والراء العني: املعروف لغة-ا

 ألنَّ بذلك ومسي املعروف،: والعرف ...والطُّمأنينة السكون على واآلخر ببعض، بعضه
 معروفاً أَي عرفاً أَواله يقال النكْر ضد والعرف املُنكَر ضد روفواملَع ...إليه تسكُن النفوس

  .1وتسديه تبذُلُه ما اسم هو وقيل اجلُود واملعروف والعرف النكر خالف والعارفةُ واملَعروف
 إليه والتقرب اهللا طاعة من عرف ما لكل جامع اسم املعروف :املعروف اصطالحا -ب

  .2الناس إىل واإلحسان
  

  :املنكر لغة واصطالحا -2
  

 يسكُن اليت املعرفة خالف على يدلُّ صحيح أصلٌ والراء والكاف النونمن نكر : املنكر لغة-ا
 اَألمر من واملُنكَر ...لسانه به يعترِف ومل قلبه يقْبلْه مل: وأنكَره الشيَء ونكر. القَلب إليها

 فهو نكَراً ينكَره ونكره منكَر فهو وكرهه وحرمه الشرع قبحه ما املعروف وكلُّ خالف
كُورنه مكَرنتفهو واس كَرنتس3م.  

  .4املعروف ضد وكَرِهه وهو وحرمه الشرع قَبحه ما هوكلُّ :املنكر اصطالحا -ب
  

                                                        
  .9/236، لسان العرب، 4/281غة، لمعجم مقاييس ال )1(
  الطناحي، حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر /، ت حممد بن املباركالنهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري،  )2(

  .3/442م، 1979 - هـ1399ط العلمية،  بريوت، املكتبة
  .5/232 ، لسان العرب، 5/476،  غةلمعجم مقاييس ال )3(
  .5/240،  النهاية يف غريب احلديث واألثر )4(
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  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر اصطالحا

هو اإلرشاد إىل املراشد املنجية، و النهي عن املنكر ": باملعروف األمر :  :قال اجلرجاين 
  .الزجر عما ال يالئم يف الشريعة

: و قيل األمر باملعروف داللة على اخلري، و النهي عن املنكر املنع من الشر، و قيل 
ي عما متيل إليه النفس : األمر باملعروف أمر يوافق الكتاب و السنة، و النهي عن املنكر

و قيل األمر باملعروف إشارة إىل ما يرضي اهللا تعاىل من أفعال العبد و أقواله، و . والشهوة 
   .1"النهي عن املنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة و العفة، وهو ما ال جيوز يف دين اهللا تعاىل

وكل هذه املفاهيم أو التعريفات تصب يف إطار واحد هو األمر بالرب و النهي عن 
ر أو فساد، و قد سبقت اإلشارة إىل بيان أوجه الرب اليت منها التعاون على األمر ضده من ش

باملعروف و النهي عن املنكر، و هو من أعلى منازل النصح و اإلرشاد و من حقيقته إعانة 
جلميع ما  املرء على سلوك السبيل السوي، و ترك غريه من السبل الفاسدة، و جنده شامال

فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن  ، و هو منيتعلق به صالح اخللق
  .يصبح عينيا إذا مل يقم به البعض، فيأمث بذلك اجلميع 

M  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  :ومن ذلك قوله تعاىل  
    t  s  rL ]104: آل عمران[.  

M    M  L  K :ي عن املنكر وقوله أيضا يف موضع آخر مبعىن األمر باملعروف و النه
  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P  O   N

   [  ZL ]90: النحل[.    
و النصوص من الكتاب كثرية تناولت األمر باملعروف و النهي عن املنكر يف مواضع 

 ، عنه اللَّه رضيأَبِيه  عن ،عبد الرحمنِ بنِ عبد اللَّه بنِ مسعود  عنف ؛و أما من السنةمتنوعة، 
 : فَقَالَ ، رجال أَربعني من نحوٍ في حمراَء أُدمٍ من قُبة في ووهr،  النبِي إِلَى انتهيت : قَالَ
» هإِن وحفْتم لَكُم ، متأَنونَ وورصنونَ ، ميبصم ، نفَم كرأَد كذَل كُمنقِ ، متفَلْي اللَّه ، رأْملْيو   

                                                        
   .93التعريفات،  )1(
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وفرعبِالْم ، هنلْينِ وكَرِ عنلْ ، الْمصلْيو همحثَلُ ، رمي والَّذ نيعي هملَى قَورِ عغَي قالْح ، 
  .1» بِذَنبِه يمد فَهو ، يتردى الْبعريِ كَمثَلِ
وجه االستدالل من هذا احلديث هو املفهوم املخالف ملثل الذي يعني قومه على غري  و      

 .منه الدعوة إىل اإلعانة على احلق الذي هو األمر باملعروف  احلق، و املقصود

نع  ولُ قَالَ : قَالَ ، طالغفاريأَبِي ذَرسر اللَّه r: » كمسبي تف هجو يكأَخ لَك 
 لَك الضلَالِ أَرضِ في الرجلَ وإِرشادك ، صدقَةٌ الْمنكَرِ عنِ ونهيك بِالْمعروف وأَمرك ، ةٌصدقَ
 عنِ والْعظْم والشوكَةَ الْحجر وإِماطَتك ، صدقَةٌ لَك الْبصرِ الرديِء للرجلِ وبصرك ، صدقَةٌ
  .2» صدقَةٌ لَك أَخيك دلْوِ في دلْوِك من وإِفْراغُك ، صدقَةٌ لَك الطَّرِيقِ

و كل هذه األمور هي من التكافل ألن املعىن اجلامع هلا هو إعانة الغري من باب أو من 
وبذلك فإن األمر باملعروف و النهي عن املنكر يبعث اإلحساس مبعىن األخوة و التكافل  ،آخر

          على الرب والتقوى واهتمام املسلمني بعضهم ببعض  وهو سبب النجاة يف الدنيا و التعاون 
  .واآلخرة و سر األفضلية املشار إليها يف اآلية آنفا، كما أنه سبب للنصرة و التمكني يف الدنيا

  النصيحة و التواصي :ثانيا
   :النصيحة لغة واصطالحا-1
 أصلُ. هلما وإصالح شيئني بني مالءمة على يدلُّ أصلٌ واحلاء والصاد النون :النصيحة لغة-ا

. الغش خالف: والنصيحة النصح به، ومنه يخاط اخلَيطُ: والنصاح. اخلَياط: الناصح ذلك
   منه، النصوح والتوبة العمل خبلوص وصف إذا ملثَلٍ، اجليب ناصح وهو. أنصحه ونصحته

  .3ثُلْمة وال خرق فيها ليس صحيحةٌ كأنها
 

                                                        
، عطا القادر عبد مصطفى/ ت ،عبداهللا أبو عبداهللا بن حممد املستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسابوري، )1(

  .7275، حديث رقم 4/175كتاب الرب والصلة، ،م1990-هـ1411، 1دار الكتب العلمية، ط بريوت،
 شعيب/ ، تالبسيت التميمي حامت أبو أمحد بن حبان بن حممد ابن حبان،، بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح )2(

، حديث 2/286كتاب الرب واإلحسان، باب اجلار، ، م1993-هـ1414، 2الرسالة، ط األرنؤوط، بريوت، مؤسسة
، حديث 3/220لها اهللا، فصل ما جاء يف إطعام الطعام وسقي املاء، شعب اإلميان، باب يف الزكاة اليت جعو، 529رقم 
  .3377رقم 

  .2/615، لسان العرب، 5/435معجم مقاييس اللغة،  )3(
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  .1له للمنصوح اخلري إرادة هي مجلة عن ا يعرب كلمة :النصيحة اصطالحا-ب

  .2هي الدعاء إىل ما فيه الصالح و النهي عما فيه الفساد: و قال اجلرجاين 
ومن مظاهر التكافل املعنوي التواصي و التناصح فهي من أعمال و صفات الرب، ملا فيها       

نافع تعني الناس يف دينهم و دنياهم إذا ما خلصت لوجه اهللا تعاىل، و النصيحة هي كلمة من م
جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه اخلري إرادة و فعال، و تشمل النصيحة هللا و 

 ن؟لم قُلْنا النصيحةُ الدينr :»لرسوله و لكتابه و ألئمة املسلمني و عامتهم، مصداقا لقوله 
  .3» وعامتهِم الْمسلمني وَألئمة ولرسوله ولكتابِه للَّه :قَالَ

و هي ذا املعىن تعاون على الصالح و اخلري، فقيام الناصح للمنصوح له بوجوه اخلري      
  MÂ  Á  À  ¿Ã  Ä  :معناه إعانته على الرب املقصود شرعا و املستفاد من قوله تعاىل

È     Ç  Æ   Å L]02: املائدة[.  
وكذا التواصي فهو يف دائرة النصيحة نفسها، وهو نوع من أنواع التعاون املعنوي      

ما يقع به : " يف فتح الباري  :4الباعث على اخلري، و الناهي عن الشر كما قال ابن حجر
عز وجل و من ، و يكون ذلك من املوىل 5"الزجر عن املنهيات و احلث على املأمورات

  الوصية بكتاب اهللا تعاىل، و بتقواه : و من صاحل املسلمني، و املوصى به كثري منه  rلرسول ا
  

                                                        
  .79، هـ1408،  1املعرفة، ط بريوت، دارعبد الرمحن بن أمحد،  جامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي، )1(
   .332التعريفات،  )2(
، كتاب صحيح البخاري، 205، حديث رقم 1/53اب اإلميان، باب أن الدين النصيحة، ، كتصحيح مسلم )3(

  .57، حديث رقم 1/31الدين النصيحة هللا ولرسوله، rاإلميان، باب قول النيب 
شيخ : " هو أمحد بن علي بن حممد بن علي الكناين العسقالين مث املصري، الشافعي الفقيه احملدث قال فيه السيوطي )4(

: له مصنفات كثرية ومفيدة من أشهرها" م وإمام احلفاظ يف زمانه، وحافظ الديار املصرية بل حافظ الدنيا مطلقااإلسال
طبقات املفسرين، : ترمجته يف. هـ 852سنة  :فتح الباري شرح صحيح البخاري، واإلصابة يف متيز الصحابة، تويف 

-7/269، شذرات الذهب  522،  هـ 1403، 1مية، طالسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، بريوت دار الكتب العل
270.  

، هـ1379املعرفة، ط  بريوت، دار ،  العسقالين أمحد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر ، )5(
5/355.  
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و كلها مظاهر للتكافل يف  1.و الصرب على الطاعة و بر الوالدين و إكرام اجلار، و حنو ذلك 

  .اتمع اإلسالمي 
+  ,  )  (  *      #  $  %  &  M:و املتأمل يف قوله تعاىل 

.- 0/L ]إال من  ةجيد أن اإلنسان خاسر ال حمال،  ]03- 02: العصر
اإلميان باهللا و العمل الصاحل و التواصي : توفرت فيه صفات أربع أشارت إليها السورة هي

باحلق و التواصي بالصرب، و مآهلا صالح الفرد باإلميان و العمل الصاحل، و صالح اتمع 
اصي باحلق و بالصرب على أداء الطاعات و القربات، و ترك بالتعاون على النصح و التو

  .احملرمات و املنهيات اليت فيها فساد الفرد و اتمع و هو قمة جلب املصاحل و درء املفاسد
وقد عين الشرع بالنصح و التواصي على اخلري فنجد التوجيه الرباين حاضرا يف كل 

جاء على لسان هود عليه السالم عندما نصح مناسبة يرشد اخللق ملا فيه صالحهم، منها ما 
̧   M      ¹ :قومه أن يعبدوا اهللا و ال يشركوا به   ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °̄     ®  ¬  «

  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á   À  ¿  ¾   ½  ¼  »º
   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë

'  &  %  $  #  "  !L ]ذا صاحل عليه السالم ـ، وك ]68 - 65 :األعراف 

 M  y  x  w  v  u :عاىل ـوله تـمع قومه عندما نصحهم فلم ينتصحوا وذلك يف ق
¤ £  ¢    ¡  �  ~  }  |  {   zL ]79: األعراف[  ،  

 يف قوله دنياهمكما وصى املوىل عز وجل عباده املؤمنني بأن حيفظوا ما حيفظ هلم دينهم و
©  M   £    ¢  ³  ²±  °  ¯®     ¬   «  ª:تعاىل  ̈  §  ¦  ¥  ¤

 ̧   ¶  µ  ́   º  ¹  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½¼  »  

                                                        
 ، إعداد جمموعة من املختصني بإشراف صاحل بن عبد اهللاr الكرمي الرسول أخالق مكارم يفموسوعة نضرة النعيم  )1(

، م1998-هـ1418، 1بن محيد وعبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بن ملوح، جدة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط
8/3492.  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅÄ  !

  3  2  10  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 E  D  CB  A   @  ?>  =  <  ;  :  9  8  76         5  4   F

  U  T  S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   I  H  G
\[ZYXWVL ]فكانت هذه اآليات مجاع  ]153 - 151:األنعام ،

  .و حق عليهم أن يتواصوا ا ،فوصى ا اهللا عباده ،صالح الدين و الدنيا
هكذا حىت يصري التواصي صفة من صفات اخللق املتعاونني على الرب و اخلري كما يف 

M   ̈ §  ¦   ¥  ¤      £  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  :قائل قوله عز من 

  ¼  »   º  ¹    ¸   ¶  µ    ́ ³          ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©
  ¿        ¾  ½L ]18 - 12: البلد[.  

يف  rوالنصيحة و التواصي هي من حق املسلم على املسلم، كما جاء يف هديه 
 علَى الْمسلمِ حقr :» قال رسول اهللا : أنه قال طأيب هريرة  احلديث الصحيح عن

 وإِذَا ،فَأَجِبه دعاك وإِذَا ،علَيه فَسلِّم لَقيته إِذَا « :قَالَ ؟اللَّه رسولَ يا هن ما :قيلَ .ست الْمسلمِ
كحصنتاس حصفَان إِذَا ،لَهو طَسع دمفَح فَ اللَّهشهتإِذَا ،مو رِضم هدإِذَا فَعو اتم هبِع1» فَات.  

فمن التكافل النصح والزيارة ؛ ففي احلديث بيان ألوجه التكافل و األسباب املعينة عليه
ت يعند املرض، و االتباع عند املوت، و من األسباب إفشاء السالم و إجابة الدعوة و تشم

  .مستحسنة ختلق جو التعاون و التفاعل العاطس، فهذه أمور
  :فوائد النصيحة و التواصي 

  .النصيحة دليل حب اخلري و الصالح لآلخرين و بغض الشر و الفساد هلم  – 1
يف النصح و التواصي حتقيق املصلحة للفرد و اتمع و ذلك بنشر الفضيلة و القيم  – 2

   .النبيلة
  .جتمع االستقرار و اهلدوء التواصي باحلق و بالصرب يضمن للم – 3

                                                        
  .5778، حديث رقم 7/3، كتاب السالم، باب من حق املسلم للمسلم رد السالم، صحيح مسلم )1(
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  .األخذ بوصايا الشرع ضمان لصالح الفرد و اتمع معا  – 4

وكل هذه الفوائد حتوي معىن التعاون أو التكافل على جلب الصالح للجميع و درء الفساد 
  .عن اجلميع 

  عيادة املريض : ثالثا
  :عيادة املريض لغة-1

 يف تثنية على أحدمها يدلُّ صحيحان، أصالن الوالد والواو العنيمن عود ، :العيادة لغة-ا
 ثُم بدأ: تقول. بدء بعد عوداً األمر تثنية العود هو: فاألول .اخلشب من جنس واآلخر األمر،

 الباب ومن. زاد مث أحسن إذا وذلك مبعروفه، فالنٌ عاد وقوهلم. الواحدة املَرة: والعودة. عاد
 عيادة يف ذلك اشتهر وإِن عائد فهو أُخرى بعد مرة أَتاك من وكل .مريضاً تعود أن: العيادة
  .1به خمتص كأَنه صار حىت املريض

سبقت اإلشارة إىل أن عيادة املريض هي حق من حقوق املسلم على أخيه املسلم، و 
هي وجه من وجوه التكافل املعنوي الذي يستحسن شيوعه يف اتمع ألن فيه معىن التعاون 

، و اإلحساس حباجة الغري، و اختلف يف حكمها بني الوجوب و االستحباب، على اخلري
و نقل  ،1صاحب اآلداب الشرعية :2ا مستحبة، و هو قول ابن مفلحإفمنهم من قال 

  .2عن شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله الذي يقتضيه وجوب ذلك
  

                                                        
  .3/315،  لسان العرب، 4/181معجم مقاييس اللغة،  )1(
: د بن مفلح بن حممد بن مفرج الراميين، املقدسي احلنبلي الفقيه النحوي األصويل، له مصنفات كثرية منهاهو حمم )2(

اجلوهر املنضد يف طبقات متأخري : ترمجته يف . هـ 763سنة  :الفروع، واألصول، واآلداب الشرعية، تويف 
ن بن سليمان العثيمني، مكة املكرمة، عبد الرمح/ د/ أصحاب أمحد، الدمشقي، يوسف بن احلسن بن عبد اهلادي، ت

، خمتصر طبقات احلنابلة، ابن الشطي، حممد مجيل بن عمر البغدادي، دراسة فواز 112، هـ1407، 1مكتبة اخلاجني، ط
  .70، هـ1406، 1الزمريل، بريوت، دار الكتاب العريب، ط

رج أحاديثه وعلق عليه أبو معاذ أمين عارف اآلداب الشرعية واملنح املرعية، ابن مفلح، أيب عبد اهللا حممد، خ )1(
  .3/372، 2003-هـ1424، 2الدمشقي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

حممد عبد العزيز اخلالدي، / غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، السفاريين احلنبلي، حممد بن أمحد بن سامل، ت )2(
  .2/3، م2002- هـ1423بريوت، دار الكتب العلمية، 
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 ، قال ابن حجر1يضباب وجوب عيادة املر: للباب بقوله  :و قد ترجم اإلمام البخاري 

 اجلنائز يف هريرة أيب حديث وتقدم بالعيادة األمر ظاهر على بالوجوب جزم كذا: "  :
 جتب مخس «: مسلم رواية يف ووقع ،املريض عيادة منها فذكر مخس املسلم على املسلم حق

 الوجوب على األمر يكون أن حيتمل :2بطال بنا قال ،منها فذكرها ،»املسلم على للمسلم
 التواصل على للحث للندب يكون أن وحيتمل ،األسري وفك اجلائع كإطعام الكفاية ىنمبع

 وقال ،بعض عن الناس بعض حيمله فرض هي :فقال باألول 3 ديوالداو وجزم .واأللفة
: الطربي وعن ،بعض دون بعض حق يف الوجوب إىل تصل وقد ندب األصل يف هي اجلمهور

 الكافر ويف ،ذلك عدا فيما وتباح ،حاله يراعي منفي وتسن بركته ترجى من حق يف تتأكد
 على يعين الوجوب عدم على اإلمجاع 1النووي ونقل ،مفرد باب يف ذكره سيأيت كما خالف
  .2"األعيان

  
                                                        

  .5/2139، كتاب املرضى، باب وجوب عيادة املريض، ح البخاريصحي )1(
 مليح والفهم، واملعرفة العلم أهل من كان املعروف بابن اللجام هو علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال أبو احلسن )2(

 الناس رواه. أسفار عدة يف البخاري صحيح وشرح. منه قيد ما وأتقن التامة، العناية باحلديث عين. الضبط حسن اخلط،
سري أعالم : ترمجته يف.هـ 449تويف يف آخر يوم من صفر سنة  .العلماء من مجاعة عنه وحدث. بالورقة واستقصى عنه،

النبالء، الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، وامشه إحكام الرجال من ميزان االعتدال يف نقد الرجال، 
  .3/282وشذرات الذهب، .11/23، م2003-هـ1424، 1القاهرة، مكتبة الصفا، ط

 ديوالداو احلسن أبو احلكم بن سهل بن معاذ بن أمحد بن داود بن حممد بن املظفر بن حممد بن الرمحن عبدهو  )3(
 وأبو القفال بكر أيب على تفقه ، اإلسالم جبمال ويلقب والفقه احلديث مشايخ أحد وكان البخاري رواة أحد البوشنجي

 حممد وأبا السرخسي محويه بن أمحد بن اهللا عبد ومسع ، الطليسي احلسن وأىب اإلسفراييين حامد وأيب الصعلوكي الطيب
 الشافعية طبقات: ترمجته يف. عن أربع وتسعني سنةهـ 467سنة  :تويف  . وغريهم الزيادي طاهر وأبا سريج أيب بن

 كمال/ الغين، ت عبد بن بكر، حممد أبو البغداديواملسانيد، السنن رواة ملعرفة ، و التقييد1/249،  البن قاضي شهبة
  .335، هـ1408العلمية، ط  الكتب احلوت، بريوت، دار يوسف

النووي، الفقيه الشافعي  ، احلزامي زكريا أبو الدين حميي اإلسالم شيخ هو حييي بن شرف بن مري بن حسن ، )1(
ملهذب مل يتمه، وروضة الطالبني، واملنهاج، ورياض اموع شرح ا: احلافظ الزاهد، له مؤلفات كثرية مفيدة منها 

 البن قاضي شهبة الشافعية طبقات: ترمجته يف .هـ 676سنة  :تويف . الصاحلني وشرح صحيح مسلم وغريها 
  . 2/1162لألسنوي ،  ، طبقات الشافعية2/153
  .113-10/112فتح الباري،  )2(
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!  "  #$  %  &  '  )  (       M  :و عيادة املريض تدخل حتت عموم قوله تعاىل 

4  3   2  1  0  /  .  -   ,+  * L]فمعىن الرمحة يف اآلية  .]29: الفتح
  .عام يدخل فيه عيادة املريض

والعاين هو ، 1»الْعانِي وفُكُّوا الْمرِيض، وعودوا ، الْجائع أَطْعموا «:rوجاء يف هديه 
   .و جاء بصيغة اجلمع داللة على أن اجلميع مطالب ذا األمر ،واألمر يفيد الوجوب. األسري

 بِعيادة أَمرنا : سبعٍ عن ونهانا بِسبعٍ -r- اللَّه رسولُ أَمرنا «: ل قا  طو يف رواية الرباء 
 وإِجابة الْمظْلُومِ ونصرِ الْمقِْسمِ أَوِ الْقَسمِ وإِبرارِ الْعاطسِ وتشميت الْجنازة واتباعِ الْمرِيضِ
، و كل هذه األمور هي صور للتكافل املعنوي داخل اتمع 2» السالَمِ وإِفْشاِء الداعى

  .اإلسالمي
 من «: املسلمني تشجيعا على هذا األمر بني هلم أجر العائد يف قوله  r هذا وليزيد 

ادا عرِيضم لْ لَمزى يف فَةرخ ةنيلَ. » الْجا قولَ يسر ا اللَّهمفَةُ ورخ ةنا « لَقَا الْجاهن3» ج.  
و إشاعة مثل هذا التعامل يكفل للمجتمع الشعور بالوحدة و التضامن و األمان 
فيحس الفرد فيه أنه حماط برعاية إخوانه و أنه يف مأمن من الضياع و اهلالك، كما يدفعه ذلك 
 الشعور أيضا أن يكون هو بدوره ممن يراعون حاجة اآلخرين فيتم بذلك التفاعل املنشود أو

  .املقصود من التكافل
  :الشفاعة : رابعا

 ذلك من. الشيئني مقارنة على يدلُّ صحيح أصلٌ والعني والفاء الشني :الشفاعة يف اللغة -1
 له، والشفاعةُ ومعيناً مطلبه ملتمساً ثانِيه جاء إذا لفالن فالنٌ وشفَع ...الوتر خالف الشفْع
 الطالب والشافع إِليه طَلَب معىن يف إِليه وشفَع لغريه يسأَلُها جةحا يف للْملك الشفيعِ كالم
  .1املطلوب إِىل به يتشفَّع لغريه

                                                        
   .5335، حديث رقم 5/2139ملريض، صحيح البخاري، كتاب املرضى، باب وجوب عيادة ا )1(
، 5510، حديث رقم 6/135، اللباس و الزينة، باب حترمي إناء الذهب والفضة على النساء والرجال، صحيح مسلم )2(

  .5868، حديث رقم 5/2297، كتاب األدب، باب تشميت العاطس إذا محد اهللا، صحيح البخاري
  .6719، حديث رقم 8/13فضل عيادة املريض،  الرب والصلة واألدب، باب كتاب ،صحيح مسلم )3(
  .8/183، لسان العرب، 3/201معجم مقاييس اللغة،  )1(
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االنضمام إىل آخر ناصرا له وسائال عنه، و أكثر ما يستعمل ":الشفاعة يف االصطالح  -2

يف حالة  : ، و حصرها اجلرجاين1"يف انضمام من هو أعلى حرمة و مرتبة إىل من هو أدىن
هي السؤال يف التجاوز عن ": تعدي اجلاين على اين عليه طلبا يف الصفح و العفو فقال 

أكثر مشوال ودقة  3:و كان تعريف الكفوي  ، 2"الذنوب من الذي وقعت اجلناية يف حقه
، فالشفاعة إذن 4"هي سؤال فعل اخلري و ترك الضر عن الغري على سبيل الضراعة": قال حيث
عاون يتمثل يف التوسط باجلاه أو القدر أو النفوذ لقضاء احلاجة أو دفع الضرر، و هي ت

املقصود ا هو شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض، و يشترط يف الشفاعة أن تكون يف أمر 
¸  M  Â  Á  À¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹:وله تعاىلـمشروع غري منهي عنه لق

Ì  Ë  Ê   ÉÈ       Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Ï   Î         ÍL ]85: النساء[.  
. ألا بذلك خترج من التعاون على الرب إىل التعاون على الشر و هذا منهي عنه شرعا 

فالشافع يف أمر مشروع له أجر على شفاعته و الشافع يف أمر غري مشروع أو مشتبه فيه عليه 
  .وزر شفاعته فاجلزاء من جنس العمل

ب يف الشفاعة احلسنة اليت تقضى ا حوائج اخللق فيما أخرجه يف الترغي rوجاء يف هديه 
   ، يَءالش لَيسأَلُنِي الرجلَ إِنَّ « :قال  r رسولَ أَنّ م معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ عن  1النسائي

                                                        
  .458-457  ، )د،ت،ط(القلم،  دمشق، دار احلسني بن حممد،،األصفهاين الراغب مفردات ألفاظ القرآن، )1(
  .203التعريفات،  )2(
 قاضي وهو تويف.األحناف قضاة من.بالقرم)) كفا(( أهل من البقاء احلسيين،أبو موسى شريف السيد بن أيوب هو )3(

ترمجته يف   .اللغة يف)) الكليات((احلنفية،و فروع تركي،يف)) الشاهان حتفة: (( تصانيفه من... هـ1094سنة  بالقدس
، م1993-هـ1414، 1معجم املؤلفني، كحالة، عمر رضا، تراجم مصنفي الكتب العربية، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط

  .2/38، األعالم، 3/31
عدنان درويش و حممد املصري، بريوت، مؤسسة / الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين، ت الكليات، )4(

  .536، م1998-هـ1419طالرسالة، 
هو أمحد بن شعيب بن علي بن سنان اخلرساين، النسائي اإلمام احلافظ أحد األئمة املربزين، واحلفاظ املتقنني،  )1(

كان النسائي أفقه مشايخ مصر يف عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من اآلثار :الم املشهورين، قال احلاكمواألع
:  ترمجته يف. هـ 303سنة  :السنن الكربى، والصغرى، وخصائص علي، تويف : من مؤلفاته . وأعرفهم بالرجال
  .306، طبقات احلفاظ، 2/194تذكرة احلفاظ، 
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هعنى فَأَمتوا حفَعشت يهوا فرجؤإِنَّ ،» فَتولَ وسر اللَّه r َوا « : قَالفَعوا اشرجؤ1 » ت.      

 من ما « : rقال رسول اهللا : قالت  كعن عائشة أم املؤمنني  2جاء يف صحيح مسلمو
تيلِّى مصي هلَيةٌ عأُم نم ملسالْمونَ نيلُغبائَةً يم مونَ كُلُّهفَعشي وا إِالَّ لَهفِّعش يه3» ف.  

وتقال به العثرات وتقضى به احلاجات  رفع به الدرجاتفالشفاعة تعاون على اخلري ت
وتزيد من األلفة والترابط بني أفراد اتمع اإلسالمي فهي متعددة الفوائد ملا فيها من الصالح 

  . واإلصالح
  

  أقسام التكافل باعتبار احلاجة إليه : الفرع الثاين
  :ينقسم التكافل ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام 

  .التكافل الضروري  :أوال
  .التكافل احلاجي   :ثانيا
  .التكافل التحسيين   :ثالثا

هو التكافل الذي البد منه للحفاظ على ضرورة أو ضرورات : التكافل الضروري  : أوال
مصاحل ضرورية أووقوع فساد عظيم كإمهال اليتيم و  عنه تفويت حبيث إذا فقد اجنر الشريعة

  .األرملة و غريمها
ومنه فإن التكافل الضروري واجب على كل فرد حبسب استطاعته و قدرته يف           

ن احتاج ملاملشاركة على التعاون و احلفاظ على حتصيل الصالح بسد احلاجة و درء الفساد 
  .ذلك إىل 

   

                                                        
   . 2557، حديث رقم 5/78زكاة، باب الشفاعة يف الصدقة، ، كتاب السنن النسائي )1(
هو مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، اإلمام احلافظ احلجة صاحب الصحيح، وهو ثاين كتابني مها أصح  )2(

لعلل الصحيح، املسند، األمساء والكىن، وا: ،  له مصنفات كثرية منهاهـ261الكتب بعد كتاب اهللا ، تويف رمخه اهللا سنة 
  .264، طبقات احلفاظ، 2/125تذكرة احلفاظ، : ترمجته يف

   . 2241، حديث رقم 3/52اجلنائز، باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه،  كتاب،صحيح مسلم )3(
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  :مناذج من التكافل الضروري 

  : رعاية اليتيم  -1
 سائر ويف األب، قبل من الناس يف اليتم: يقال. وامليم والتاء الياءمن يتم و : اليتيم يف اللغة

  .1اَألب فقْدانُ واليتم يتيم، واليتم منفرد لكلِّ ويقولون. األم جهة من احليوان
  .2مات أبوه و تركه صغريا، و هو ضعيف حيتاج إىل رعاية و كفالة هو من: ويف االصطالح 
فإن مل يكن له ويل فهي واجبة على ويل  ،إن رعاية اليتيم واجبة على وليه القريب أو البعيد 

أمر املسلمني، ويف مجيع األحوال فهي ال تقتصر على الكافل بل حيتاج فيها إىل التعاون لتوفري 
ألبيه، ولقد اهتم اإلسالم به اهتماما  اة طبيعية ال يتأثر فيها بكونه فاقدجو مالئم ينشأ فيه تنشئ

كبريا من ناحية تنشئته و معاملته و احلرص على أمواله،و ضمان معيشته حىت ينمو عضوا 
  .صاحلا يف اتمع 

: و لقد جاء يف الكتاب العزيز النهي عن قهر اليتيم و إيذائه معنويا كما يف قوله تعاىل 
 M f       i   h        gL ]09: الضحى[.  

قوله تعاىل مصداقا لاليتيم من املكذبني بدين اهللا  كما جعل من يدع: M   7  6

  >  =   <  ;9  8L ]و   أمر سبحانه  و ،]02 -  01: املاعون
                         :تعاىل باحملافظة على ماله و النهي عن االقتراب منه إال باليت هي أحسن كما يف قوله تعاىل 

M+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  L]152: األنعام[.    
     وأوصى عز وجل األوصياء على اليتامى بإرجاع أمواهلم إليهم إذا ملسوا منهم رشدا

̧    M  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : و قدرة يف قوله تعاىل    ¶
  Î    Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃÏ L]06: النساء[.  

 : M  V  U  Tى سبحانه و تعاىل عن أكل أموال اليتامى ظلما يف قوله عز وجل و
    a   ̀ _̂   ]   \  [  Z  Y  X  WL ]10: النساء[.    

                                                        
  .12/645، لسان العرب، 6/154معجم مقاييس اللغة،  )1(
   .61التكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد اهللا علوان،  )2(
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األوصياء على األيتام لترغيبهم يف كفالتهم و االهتمام م يف قوله  rو لقد بشر النيب       
r  :» ُليمِ كَافتالْي لَه أَو رِهيغا لأَن وهنِ وياتى كَهف ةنو أشار بأصبعيه السبابة  1.» الْج      

  .والوسطى
   و املفروض و الالزم على املسلمني أن يتعاونوا على رعاية األيتام بإدماجهم يف اتمع     

األيتام على الرغم من  وتربيتهم يف األسر و ليس يف دور األيتام كما هو الشأن اليوم، فدور
أا حتويهم و حتميهم من التشرد إال أا وجه غريب عن اتمع اإلسالمي ألن األصل يف 
كفالة اليتيم أن يكون يف إطار أسرة كي ينشأ طبيعيا بدون عقد نفسية و على اجلميع إعانة 

أليتام اليت هي ، لكن ولألسف الشديد أوكلت هذه املهمة إىل دور ااالكافل إذا مل يكن قادر
يف األصل فكرة غربية استوردها املسلمون، فالدور ال تعطي احلنان و ال تبين شخصية اليتيم، 
هي حتفظه من التلف املادي كأي شيء مادي لكن روحيا هذا ال يكون إال يف األسرة لذا 

  .يف باب التكافل الضروري  كان التكفل باليتيم داخال
  

  : فوائد رعاية اليتيم 
  .فظ كلية النفس املقصودة شرعا و اليت حيفظ ا الدين و العقل مآال ح – 1
  .بناء اتمع السليم السوي الذي يقوم على احملبة و الود و العطف واحلنان  – 2
، واألجر العظيم باألخص إذا كان rحتصيل الصالح األخروي من صحبة الرسول  – 3

  .اليتيم املكفول من األقارب 
  .مع من األنانية و حب الذات و فسح اال للسباق يف اخلريات تطهري ات – 4
لتالحم بني لألن رعاية اليتيم هي خلق  ،متيز اتمع اإلسالمي عن غريه من اتمعات – 5

  . املسلم اتمع يفأفراد اتمع الذي ال يوجد إال 
  
  
  

                                                        
  .7660، حديث رقم 8/221، الزهد والرقائق، باب اإلحسان إىل األرملة واملسكني واليتيم، مصحيح مسل )1(
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  : رعاية اللقيط  -2

 من شيٍء أخذ على يدلُّ صحيح أصلٌ والطاء والقاف الالممن اللقط : اللقيط يف اللغة
 أشبهه وما احلَصى لَقطُ منه. أيضاً وقصد إرادة عن يكون وقد ترِده، ومل بغتة رأيته قد األرض
  .1يلْقَط املنبوذ: واللَّقيط. ضائع مالٍ من اإلنسان التقطه ما: واللُّقْطة

  .2أب و ال أم له هو املولود الذي ال يعرف: و اللقيط يف االصطالح
وشأن اللقيط هو شأن اليتيم بل أشد ألنه ال يعلم له أصل ينسب إليه فهو مبتور أو 
مقطوع عن أصله، و رعايته و التكفل به من أعظم أنواع الرب فهي تدخل يف إحياء النفس و 

M  9  8  7  6 :وله تعاىل ـاصد الشرعية كما يف قـهو من أعظم املق
;   : L]32: املائدة[.  

ألن مآهلم الفساد و اهلالك إذا مل  ؛و اللقطاء هم أحق الناس باإلدماج يف اتمع        
يعنت م، فيصبح بذلك اتمع مضطربا، فال خيار له إال برعايتهم رعاية مميزة حيضنوا و ملُ 

ألنه مسئول إىل حد ما عن ظهور هذه الفئة، و مسؤولية اتمع ال تنتهي عند رعاية هذه 
       شرحية احملرومة فقط بل تتعداه إىل حماربة األسباب اليت تؤدي إىل ظهورها وانتشارها،ال

ودعوة اجلميع دولة و أفرادا للتعاون على سد احلاجة اليت تؤدي بالبعض إىل مرتلقات خطرية 
ب ألن أغل ؛تنتج عنها هذه الفئة املظلومة، و التعاون أيضا على دفع الفساد و النهي عن املنكر

هم نتيجة جرمية الزنا، و هذا مؤشر خطري يستلزم العالج  ةاللقطاء يف اتمعات اإلسالمي
برعاية هؤالء املبتورين وانتهاء الفوري و احلاسم ابتداء من حماربة الرذيلة و األسباب املؤدية هلا 

        الذين تبقى معانام إىل أن ميوتوا ليس لذنب اقترفوه و لكن لشرع مل يطبق وألحكام
وحرمات قد انتهكت فكانت النتيجة كذلك، وكل هذا ال ينتهي إذا مل يتعاون اجلميع على 

  .العالج
         

  

                                                        
  .7/392، لسان العرب، 5/262معجم مقاييس اللغة،  )1(
   . 192اتمع املتكافل يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط،  )2(
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و اإلسالم بتشريعه العادل مل يترك هذه الفئة من اتمع بدون حل أو مراعاة، بل سن هلا 

   : ذه الشرحية تدخل حتت قوله تعاىلـوقها، و هـحتميها و حتفظ هلا حق اأحكام
Mt  s   r  q  p  o  n  ml  k  j  i   h  gL 

    .]05: األحزاب[
ونظرا للفوضى يف عالقات األسرة يف اجلاهلية و : " .. جاء يف تفسري هذه اآلية 

الفوضى اجلنسية كذلك، اليت ختلف عنها أن ختتلط األنساب، و أن جيهل اآلباء يف بعض 
إعادة تنظيم األسرة، و إقامة النظام االجتماعي  األحيان، فقد يسر اإلسالم األمر و هو بصدد

على أساسها فقرر يف حالة عدم االهتداء إىل معرفة اآلباء احلقيقيني مكانا لألدعياء يف اجلماعة 
هم فإخوانكم يف ءفإن مل تعلموا آبا: " اإلسالمية، قائما على األخوة يف الدين و املواالة فيه 

ية شعورية ال تترتب عليها التزامات حمددة، كالتزام و هي عالقة أدب" ومواليكم  الدين
لتزم كذلك نسب بالدم، اليت كانت تلوالتكافل يف دفع الديات و هي التزامات ا التوارث
  .1"وذلك كي ال يترك هؤالء األدعياء بغري رابطة يف اجلماعة بعد إلغاء رابطة التبين بالتبين

ري للجميع ودفع الشر عن اجلميع وهذا ومن لوازم األخوة يف الدين التعاون على اخل
دين الو جعل األخوة يف . هو املنطلق الذي ينطلق منه اجلميع لتحصيل الصالح و دفع الفساد 

فإن مل تعلموا : " فسحة و توسعة على اجلميع كما جاء يف تفسري آخر هلذه اآلية الكرمية 
ن كانوا كذلك و هذا توسعة هم فادعوهم إن شئتم بإخوان و إن شئتم ادعوهم موايل إءآبا

و ليس يف دعوم بوصف األخوة ريبة أو التباس مثل البنوة ألن الدعوة ... على الناس 
باألخوة يف أمثاهلم ظاهرة ألن لوصف األخوة فيهم تأويال بإرادة االتصال الديين خبالف البنوة 

ن ممواطر األدعياء بذلك الوصف، و يف ذلك جرب خل ادعوي فإمنا هي والء و حتالف فاحلق أن
  .2"تبنوهم

خذ هؤالء اللقطاء إن كانوا من زنا بذنب غريهم مصداقا لقوله اكما أن الشرع مل يؤ
  ت اإلشارة إىل كما سبق  إخوة  ، ألم ]15: اإلسراء[M¸  ¶  µ  ´  ³  L : تعاىل 

                                                        
   .6/44يف ظالل القرآن،  )1(
   .21/263التحرير والتنوير،  )2(
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كما أن و هلم على كل اتمع كل حقوق األخوة من نصرة و تعاون و نصيحة ووالء،  ذلك،

عود على العموم و فسادها أيضا، فخري للجميع أن يتعاونوا للفائدة العامة يصالح هذه الفئة 
  .يف الدنيا و اآلخرة

  : فوائد رعاية اللقطاء 
اللقطاء هم أيتام من اجلهتني فكانت فائدة التكفل م هي نفسها فائدة التكفل  – 1

  .باأليتام و باإلضافة إىل فوائد خاصة
افل حلماية اللقطاء معناه تكافل حلماية اتمع، وذلك برعايتهم و منعهم من التك – 2

  .االحنراف الذي جيين مثاره اتمع بأسره
  . إدماجهم يف اتمع يعود عليه باالستقرار و الثبات – 3
  .بلوغ درجة اإلحسان و أخذ األجر و الثواب – 4
رق على أساس األخوة اإلميانية محاية مجيع أفراد اتمع من أي شتات أو تف – 5

  .الرابطة بني اجلميع
  .حلفظ بقية الضرورات منطلقحفظ النفس اليت هي  – 6

  :رعاية أصحاب العاهات  -3
  .1عاهةٌ فيهما وقعت وأَعاه وعؤوهاً عاهةً يعوه واملالُ الزرع وعاه اآلفَةُ : العاهة لغة

  .لبحثواملعىن اللغوي للعاهة هو املقصود يف هذا ا
قد يتعرض اإلنسان يف أي مرحلة من مراحل حياته إىل أي عارض يفقده أحد أعضائه 

  .أو قدرته على القيام بأغراضه لوحده كما قد يولد ا، فيكون بذلك صاحب حاجة خاصة
فأصحاب احلاجات اخلاصة هم فئة مميزة يف اتمع جيب على اجلميع التكفل م بوجه أو 

حدهم قد حيدث لغريه فهذا ابتالء من اهللا سبحانه وتعاىل ألصحاب بآخر، ألن ما حدث أل
 : rهذه احلاجات و لغريهم يف قدرة التحمل و التكفل، و االهتمام م داخل يف عموم قوله 

  .1» السماِء فى من يرحمكُم اَألرضِ فى من ارحموا الرحمن يرحمهم الراحمونَ «
                                                        

  .13/520ن العرب، لسا )1(
، سنن الترمذي، الرب 1862، حديث رقم 9/41السنن الكربى، كتاب السري، باب ما على الوايل من أمر اجليش،  )1(

  .1924، حديث رقم 4/323والصلة، رمحة املسلمني، 
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يف مد يد املساعدة املادية أو املعنوية للمتكفلني ذه  يتمثلل اتمع يف هذا اإلطار و تكاف

هلا اجلو اخلاص إلعادة تأهيلهم ضمن اتمع متجاوزين يف ذلك العاهة أو  يهيئالفئة، و 
يربم صفقة  أن اإلعاقة اليت حلقت م، فهذا ميدان فسيح لألجر و الثواب جعله اهللا ملن يريد

      ، او إرشاد او التكافل ليس وعظ ،معه سبحانه، ألن اإلميان ليس جمرد كالم يقال مرحبة
ولكنه عمل وبرهان باعثه اإلميان الصحيح القوي، فاهللا سبحانه وتعاىل يبتلي عباده ليخترب 

 M    |    {  z  y  x  w  v  u  t  s    L: قائل ال وجلإميام فهو عز 
العمل الصاحل الذي تكفر به السيئات و ترفع به  هؤالء من  ، و رعاية]02 :العنكبوت[

  .الدرجات
و ال يكفي الوعظ و اإلرشاد ألن الوازع الديين لدى األفراد متذبذب لذا وجب على 

الفئة و التشجيع على رعايتها، و ليس ذلك بفتح  ذهوالة األمور أن حيرصوا على كفالة ه
ألن هذا هو األصل ليتفاعل اجلميع فيما بينهم  ؛تمعجممعات يعزلون فيها بل بدجمهم داخل ا

  .و يتحقق بذلك التكافل املنشود
  :فوائد رعاية ذوي العاهات 

  .احملافظة على األنفس الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة – 1
بعث روح املسؤولية و اإلحساس باآلخرين مما يزيد يف رابطة األخوة اإلميانية يف  – 2

  .دورها حتافظ على استقرار اتمع و ثباتهاتمع اليت هي ب
  . حتقيق التآلف و الوحدة يف اتمع اإلسالمي و اليت هي خاصة من خصائصه – 3

  : رعاية املطلقات و األرامل -4
ن والتخفيف اورعاية هذه الفئة من النساء يف اتمع تبدأ من التعاون املعنوي و ذلك مبواس

، مث يأيت  الركن املادي من التعاون  -بالطالق أو باملوت سواء –ضرر الفرقة من عنهن 
بضمان املعيشة الكرمية اليت حتفظ عليهن كرامتهن و أنفسهن داخل اتمع، و يعترب التعدد 

 قوله من مظاهر التكافل مع هذه الفئة، حيث شجع الشرع على الزواج باألمي يف امظهر
                           باملطلقة جالزواف،]32 :النور[M$#"!L: تعاىلسبحانه و 

  ما من شأنه أن يفسد عليها دينها كل يكفلها و يكفل أوالدها و حيميها من  أو األرملة 
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إىل املرأة اليت فقدت زوجها سواء بطالق أو  ونأونفسها أو عرضها، ألن شرار اتمع ينظر

وسيلة لتحقيق اهلدوء و موت نظرة غري سوية فيطمع من يف قلبه مرض،كما أن التعدد 
ُتمع فهو صيانة لكرامة املطلقة أو األرملة وحتصنيالفئة  ذههلا، ويف إمهال ه الطمأنينة يف ا

مدعاة إىل فساد عظيم يف األنفس و األعراض و الدين وهو ما يتعارض مع الشرع و 
  . حيافظ عليها مقاصده، فكانت رعاية هذه الشرحية من الضرورات اليت ينبغي على اتمع أن 

  : فوائد رعاية املطلقات و األرامل 
  .احلفاظ على األنفس وهو مقصود شرعا كما سبق ذكره – 1
  .احلفاظ على األعراض اليت هي أساس طهارة اتمع و هو مقصود شرعا – 2
احلماية من مرضى القلوب و الطامعني و هذا وحده يكفي ألن تكون كفالة هذه  – 3

  .ات ألن الفساد باملآل ليس باحلالالفئة من الضروري
صون كرامة املطلقة و األرملة اليت ا تعيش وُ تنشأ إن كانت أما، فال مردود ملن  – 4

  .ال كرامة له، ألن فاقدها مبتذل مهان
كلمة مسن دالة على الكرب يف السن، وهذه الشرحية من اتمع هي أكثر  :رعاية املسنني -5

ة والتكفل، ألا أعطت مثرة شباا هلذا اتمع فكان حريا به أفرادا الشرائح حاجة إىل العناي
ومجاعات أن يلتفوا حول هذه الفئة املميزة يف اتمع ألا تتميز بالضعف الذي ال خيلفه قوة، 

M      W   V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  H: قال تعاىل
 a  ̀  _  ^]  \  [  ZY  XL]شأن كل إنسان امتد به  وهذا،  ]54: الروم

العمر يف هذه احلياة، فتظهر عليه بعض التغريات الدالة على ضعفه كثقل يف مسعه، ونقص يف 
بصره وبطء يف حركته نتيجة ترهل بعض عضالت جسمه وغريها من عالمات الشيخوخة، 

عارفهم كما تظهر عليهم بعض التغريات االجتماعية كتقلص عالقام واقتصارها على م
القدمية، وهذا ما يشكل عندهم عدم التواصل مع اتمع فينتج عنه انسحاب متبادل بني املسن 

تغري مفهوم الفرد عن ذاته وبروز : " واتمع، فيتسبب ذلك يف ظهور تغريات نفسية أبرزها
املرض وكثرة  القلق واالكتئاب وامللل كمظهر جديد يف حياة املسن،كما يصاحب ذلك توهم

  شكوى واحلساسية الزائدة واإلعجاب باملاضي والعناد والشك وعدم الثقة يف اآلخرين، كما ال
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وهلذه االعتبارات وغريها كان  .1"تتغري اهتمامات املسن فتتركز حول اجلوانب الشخصية

، فاتمع مسؤول عنهم من أعلى رتبة فيه إىل أدناها، وقد االتكافل مع هذه الفئة ضروري
على ذلك يف العديد من مناسبات التشريع، فرعاية الوالدين تعد منها، قال حثت الشريعة 

M    u  t  s  r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g :تعاىل 
    ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  vL ]23: اإلسراء[.  

كده ومن الرب بالوالدين الرب بصديقهما وهو مظهر من مظاهر رعاية املسنني وهو ما يؤ
r إِنَّ «:  بقوله نم رأَب لَةَ الْبِرلِ صجلَ الرأَه دو أَبِيه دعأَنْ ب لِّىووهذا إن دل على .2» ي

شيء إمنا يدل أن كل فرد مسؤول عن هذه الفئة، فال يتذرع من مل يكن له مسن قريب بأن 
العجزة فيها إال دليل على  ار دورانتشذمته بريئة، كما هو الشأن يف جمتمعاتنا املعاصرة وما 

       .ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  . 18، م1998-هـ1418، 1رعاية املسنني يف اإلسالم، السدحان، عبد اهللا بن ناصر بن عبد اهللا، الرياض، العبيكان، ط )1(
  .6679، حديث رقم 8/6صحيح مسلم الرب والصلة، باب فضل أصدقاء األب واألم وحنومها،  )2(
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  :التكافل احلاجي : ثانيا

  .وضرر هوكل تعاون يرفع احلرج و املشقة عن الفرد أو اجلماعة، و إذا فقد ترتب عنه حرج
  :مناذج من التكافل احلاجي 

  :الديات  التكافل يف-1
 إِذا ديةً أَديةَ القَتيلَ وديت تقول الواو من عوض واهلاُء الديات واحدة الديةُ :الدية يف اللغة

 دوا وللجماعة ديا ولالثنني فالناً د قلت منه أَمرت وإِذا ديته أَخذت أَي واتديت ديته أَعطيت
   .1الوشي من شيةٌ قالوا كما الواو فحذفت وِدية الدية وأَصل ..فالناً

 لَا شرعا مقَدرا بِجرحه أَو دمه عن حر آدمي بِقَتلِ يجِب مالٌ يةُالد :الدية يف االصطالح
ادهت2بِاج.  

 دماَءكُم إِنَّ «: يف حجة الوداع  r هم كما قالءلقد حرم اهللا على املسلمني دما
الَكُموأَمو امرح كُملَيع ةمركَح كُمموذَا يى هف شرِكُمذَا هى هف كُملَدذَا بو هلذا  3»... ه ،

̂   M:ع القصاص يف القتل العمد يف قوله تعاىلشر  ]   \  [  Z  Y
`_L ]لكن اخلطأ وارد لذا شرع سبحانه و تعاىل الدية يف القتل اخلطأ أو . ]178 :البقرة

+   ,  -   )(  *       !  "    #  $  %  &  '  M  :شبه العمد يف قوله تعاىل 
7  6  5  4  3  2  1  0  /  . L ]و هذه   ، ]92: النساء

هي مال يؤديه اجلاين إىل أهل اين عليه، و قيمتها شرعا ال يستطيع اجلاين دفعها وحده  الدية
وجتد قاعدة التكافل " معه يف حتمل الدية،  أن يتعونوابل عاقلته أي على قومه أو عصبته 

ل الديات، فاجلناية العمد حيملها اجلاين وحده، ألن موجب اجلناية هو سبيلها للتطبيق يف جما
  . من أثر فعله، فوجب أن خيتص بضررها فيتحمل الدية 

  

                                                        
  .15/383لسان العرب،  )1(
  .621شرح حدود ابن عرفة،  )2(
، كتاب الفنت، باب صحيح البخاري، 3009، حديث رقم 4/39احلج، باب حجة النيب،  كتاب ،صحيح مسلم )3(

  .6667، حديث رقم 6/2593ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا، : rقول النيب 
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أما جناية اخلطأ أو اإلتالف من غري عمد، فإا لكثرة وقوعها فإن عبء دياا يثقل        

ره ووضوح إرادته مل تتعمد أداؤه على اجلاين بل قد يعجز عن حتمله غالبا، رغم قيام عذ
التعدي على حق الغري، و هلذا تدخل الشرع احلكيم رفقا به و ختفيفا عنه و تأكيدا لروح 

قال  طالتعاون و التكافل بني أبناء اتمع املسلم، فجعل الدية على عاقلته حلديث أيب هريرة 
 إِنَّ ثُم أَمة أَو عبد بِغرة ميتا سقَطَ لحيانَ بنِى من امرأَة جنِنيِ فى -r- اللَّه رسولُ قَضى «: 

 وزوجِها لبنِيها مرياثَها بِأَنَّ - r- اللَّه رسولُ فَقَضى توفِّيت بِالْغرة علَيها قُضى الَّتى الْمرأَةَ
  .2" 1»عصبتها علَى الْعقْلَ وأَنَّ

على بيت مال املسلمني رفعا للحرج عن  الديةُ نت العاقلة غري قادرة كانتو إذا ما كا   
اجلاين و حفظا حلق اين عليه، و هذه السمة ال توجد إال يف التشريع اإلسالمي العظيم، ومن 

  .مث فإن محل الدية يزيد من توثيق عرى التعاون و التكافل يف اتمع اإلسالمي
  

   :وضع اجلوائح  -2
  

 جاح يقال. االستئصال وهو واحد، أصلٌ واحلاء والواو اجليم) جوح(من :  ائح يف اللغةاجلو
 اليت العظيمة والنازلة الشدة واجلائحة ...اجلائحة اشتقاق ومنه. استأصله يجوحه الشيَء
 جاحهوأَ ماله اُهللا وجاح واجتاحه جاحه فقد استأْصله ما وكل فتنة أَو سنة من املالَ تجتاح
1باجلائحة أَهلكه أَي مبعىن.  

  
  
  

                                                        
، حديث رقم 5/110صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية اجلنني ووجوب الدية يف قتل اخلطأ وشبه العمد،  )1(

، صحيح البخاري، كتاب الديات، باب جنني املرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد ال على الولد، 4484
  .6511، حديث رقم 6/2532
التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية، حممد بن أمحد الصاحل،جامعة حممد بن سعود اإلسالمية، إدارة الثقافة  )2(

   . 64، 1993-هـ1413، 2طوالنشر السعودية، 
  .2/431، لسان العرب، 1/492معجم مقاييس اللغة،  )1(
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، و ابن 1ما ال يستطاع دفعه: عرفها بعض الفقهاء تعريفا عاما بأا:  اجلوائح يف االصطالح

، و قريب من 3 والعطش واجلراد والربد كالريحجعلها كل آفة ال صنع لآلدمي فيها 2قدامة
  . 4ذلك عرفها ابن تيمية 

 ما كُلُّ الْجوائحِ وجِماع" : ما يكون من مصيبة الثمر فقالاجلائحة على  5و قصر الشافعي
بةَ أَذْهرا أو الثَّمهضعرِ بيبِغ ةايجِن يم6". آد  

ن نوع اجلائحة فوضعها من املبادئ املقررة يف التشريع، واليت يتحقق من اومهما ك
       اإلسالم ليتصف ا اتمع  خالهلا التكافل يف ظروف احلرج و الضيق، و قد دعا إليها

و يسهم يف حتقيق التعاون و التكافل و التضامن بني الناس، إذ يعترب وضع اجلوائح مساعدة 
مادية يف ظرف خاص أو يف ضيق بين و ال خيلو ذلك من إظهار مشاعر املواساة و التراحم 

  .بته اجلائحة و بني اتمع الذي يعيش فيهابني من أص
 أَمرr  النبِي أَنّ «: طرد مبدأ وضع اجلوائح صرحيا يف السنة النبوية فيما رواه جابر و قد و 

  . 1» الْجوائحِ بِوضعِ
  
  

                                                        
  .160، م2005-هـ1426، 1أمحد جاد، القاهرة، دار احلديث، ط/ ، تخمتصر خليل، اجلندي، خليل بن إسحاق )1(
هو عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، موفق الدين، أبو حممد أحد كبار الفقهاء احلنابلة يف عصره، له مصنفات  )2(

ذيل طبقات احلنابلة،  :ترمجته يف . هـ 620سنة  :املغين ، الكايف، املقنع، وروضة الناظر، تويف :   كثرية نافعة، منها
  .5/88، شذرات الذهب، 2/133
   . 4/233، هـ 1405، 1املغين، ابن قدامة،عبد اهللا بن أمحد، بريوت، دار الفكر، ط )3(
  . 30/278جمموع الفتاوى،  )4(
ناقب هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع املطليب القرشي اإلمام اجلليل صاحب املذهب املعروف وامل )5(

له مؤلفات . .الشافعي اهللا عبد أبا جالست حىت ومنسوخه احلديث ناسخ عرفت ما: :الكثرية ، قال فيه اإلمام أمحد 
طبقات  :ترمجته يف. هـ 204سنة  :األم يف الفقه، اختالف احلديث، الرسالة يف أصول الفقه، تويف : قيمة منها

أبو إسحاق إبراهيم بن علي، هذبه حممد بن جالل الدين بن مكرم  طبقات الفقهاء، الشريازي،، 2/71لشافعية الكربى، ا
  .71م، 1970، 1طإحسان عباس، بريوت، دار الرائد العريب، / بن منظور، ت

  .3/58هـ، 1393طالشافعي، حممد بن إدريس، بريوت، دار املعرفة، ، األم )6(
   .4063، حديث رقم 5/29باب وضع اجلوائح ،املساقاة صحيح مسلم، كتاب )1(
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 بِم شيئًا منه تأْخذَ أَنْ لَك يحلُّ فَالَ جائحةٌ فَأَصابته ثَمرا أَخيك من بِعت لَوr :» و قال 
  .1 » حق بِغيرِ خيكأَ مالَ تأْخذُ

       .2و يساند هذين احلديثني القواعد الفقهية اليت تنص على منع احلرج و دفع املشقة   
اجلوائح إذا مل توضع مع احلاجة إىل وضعها لزم من ذلك وجود املشقة و الضيق و احلرج،  و
ون ينوب فيه ويل وقد يعان من يصاب يف ماله كله من بيت مال املسلمني، و هو طريق للع" 

قبيصة بسبب احلمالة اليت  rاألمر عن اتمع يف تقدمي املساعدة االجتماعية، و قد أعان النيب 
 الصدقَةُ تأْتينا حتى أَقم «: حني شكا له الصحايب rعجز عن القيام ا، و قال له رسول اهللا 

رأْمفَن ا لَكا النيب ، و الصدقة من أموال املسلم 3» بِه ني أعانr  من أصابته جائحة ذهبت
  .مباله 

و بذلك يبدو تقدمي املساعدة االجتماعية يف صورة عمل يقوم به ويل األمر نيابة عن 
 النبِي عنِ ،طأَبِي هريرةَ  عناجلماعة اليت تلتزم به، و أضحى قاعدة يف التشريع اإلسالمي،

  .5" 4» فَإِلَينا كَلا ترك ومن ، فَلورثَته مالًا ترك من « : قَالَ ،ج
  

  : تفريج الكربات  -3
، و تفريج الكرب هو إذهاب ما 1هو ما يدهم املرء مما يأخذ بنفسه فيغمه و حيزنه: الكرب
 :املرء مما يأخذ بنفسه فيغمه و حيزنه، و خري مفرج للكروب هو اخلالق سبحانه و تعاىل يدهم 

M    j  i  h   g  f  e  d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [  Z
    u  t  s              r     q  p  o  n  m  lL ]64-63: األنعام[.  

  
                                                        

   .4058، حديث رقم  5/29،باب وضع اجلوائح ،املساقاة صحيح مسلم، كتاب )1(
   . 68، حممد بن أمحد الصاحل، التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية )2(
  .2451، حديث رقم 3/97الزكاة، باب من حتل له املسألة،  كتاب ،صحيح مسلم )3(
، 2/845الديون واحلجر واإلفالس، باب الصالة على من ترك دينا، ، كتاب االستقراض وأداء صحيح البخاري )4(

  .2268حديث رقم 
   . 69، حممد بن أمحد الصاحل، التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية )5(
   .11/145فتح الباري،  )1(
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M  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  :وقوله أيضا 

W     L ]76: األنبياء[.  
وجعل اهللا تفريج الكروب من أعظم أعمال الرب فهو املفرج و أمر عبيده أن يكونوا        

     كذلك و يتعاونوا على دفع الضر و إذهاب ما يدهم اخللق من أذى فيسبب هلم الكرب 
 حاجة فى كَانَ من يسلمه والَ يظْلمه الَ الْمسلمِ أَخو الْمسلمr  :» و اهلم، على لسان نبيه 

يهكَانَ أَخ ى اللَّهف هتاجح نمو جفَر نمٍ علسةً مبكُر جفَر اللَّه هنا عةً بِهبكُر نبِ ممِ كُروي 
ةاميالْق نمو رتا سملسم هرتس اللَّه موي ةامي1» الْق.  

: " rيف احلث على تفريج الكروب ببيان جزاء من يفرج عن الكرب بقوله  و يزيد
نم ادأَنْ أَر ابجتست هتوعأَنْ دو فكْشت هتبكُر جفَرفَلْي نِسرٍ ععا 2"م وهي صفة اتصف ،

عليه الصالة و السالم و يستحب أن تكون يف كل مسلم، حيث جاء يف وصف السيدة 
 الْحديثَ وتصدق الرحم لَتصلُ إِنك واللَّه أَبدا اللَّه يخزِيك الَ فَواللَّهr  :» للنيب  كة خدجي
  .3» الْحق نوائبِ علَى وتعني الضيف وتقْرِى الْمعدوم وتكِْسب الْكَلَّ وتحملُ
ملعنوي دليل على حب اخلري لآلخرين و هي من صور وتفريج الكروب بنوعيه املادي وا      

    التكافل املنشود كما أنه سبب لنيل القرب من اهللا و احملبة من الناس،  و مدعاة لالستقرار 
والتودد و التراحم يف اتمع، فالتفريج إذن هو مظهر من مظاهر التكافل احلاجي ألن فيه رفع 

  .ع اهلم و الغمالضيق و الضر و احلرج باملواساة و دف
  
  
  
  

                                                        
، بخاريصحيح ال، 6743، حديث رقم 8/18الرب والصلة واآلدب،ة باب حترمي الظلم،  كتاب ،صحيح مسلم )1(

   .2310، حديث رقم 2/862كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، 
  .4749، حديث رقم 8/372املسند،  )2(
، كتاب صحيح البخاري، 422، حديث رقم 1/97اإلميان، باب بدء الوحي إىل رسول اهللا،  كتاب ،صحيح مسلم )3(

  .6581، حديث رقم 6/2561وحي الرؤيا، من ال rالتعبري، باب أول ما بدئ به رسول اهللا 
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  :التناصر -4
 خريٍ إتيان على يدلُّ صحيح أصلٌ والراء والصاد النون) نصر(من :  التناصر يف اللغة -ا

 املظلوم إِعانة النصر و.نصراً ينصرهم عدوهم، على الظّفر آتاهم: املسلمني اُهللا ونصر. وإيتائه
  .1نصار قوم من ناصر ورجل اًنصر ينصره ونصره ينصره عدوه على نصره

التعاون على النصر، و تناصروا و نصر بعضهم بعضا، ويف  :التناصر يف االصطالح-ب
      ، أي مها أخوان يتناصران 2» نصريان أَخوان محرم مسلمٍ علَى مسلمٍ كُلُّ « : احلديث

  .و يتعاضدان
، و عليه فإن مفهوم التناصر يتضمن 3و التعاونو ذكر الكفوي يف كلياته أن التناصر ه

التعاون على النصر، و هو من الضروريات حلفظ الدين و العرض و العقل و النسل و املال، 
ألن فيه ردا للعدو عن الثغور، و بدونه يصبح اتمع مكشوفا و معرضا هلجوم العدو يف أي 

  . حلظة 
  :4نو يذكر التناصر و يراد به اصطالحا أحد أمري

أن يقدم كل منهم العون ألخيه ليدفع عنه الظلم إن : تناصر املسلمني و يراد به :  األول 
  .كان مظلوما و يرده عن ظلمه إن كان ظاملا 

أن يلتزم املسلم بتقدمي النصرة لعباد اهللا و أن يلتزم : التناصر بني العبد و ربه و يراد به :  الثاين
نه اهللا و أعطاه ما يظفر اجتناب نواهيه، و إذا فعل ذلك أعحبدوده عز وجل بتنفيذ أوامره و ا

  .]40: احلج[ MR   Q  P  O  NM  L  K  J  L :به تنفيذا لوعده عز وجل
ومن مقاصد التناصر احلفاظ على بيضة اإلسالم املتمثلة يف كلية الدين اليت تعد ضرورة       

ضروريا باعتبار ما لك تكافال من الضرورات الواجب احلفاظ عليها، فكان التناصر من ذ
  يؤول إليه من حفظ للدين و النفوس و العقول و األعراض و األموال، ألن فقدان التعاون 

                                                        
  .5/210، لسان العرب، 5/435معجم مقاييس اللغة،  )1(
كتاب الزكاة، ، ، سنن النسائي9376، حديث رقم 7/40، شعب اإلميان، 20043، حديث رقم 33/242املسند،  )2(

  .2349، حديث رقم 2/43باب من سأل بوجه اهللا عز وجل، 
   .313، الكليات )3(
   . 1231/ 4وعة نضرة النعيم،موس )4(
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و حفظها كما ذكرنا من الضروريات،  ،الكليات باإلفساد ذهعلى سد الثغور يعود على ه

ستغناء عنه ، فكان التناصر بذلك من الضروريات أو من التكافل الضروري الذي ال ميكن اال
هذا إذا قصدنا املعىن األول، أما إذا قصدنا املعىن الثاين فمآله الشيء نفسه ألن نصرة العبد لربه 

خذ بيد املظلوم أو بالضرب على يد األيكون بطرق عدة منها مد يد العون ألخيه املسلم سواء 
ا ملا يترتب عن فقداا الظامل، فالتناصر مبعنييه هو من الضرورات اليت ال ميكن االستغناء عنه

من فساد و هالك، و ما يطبق على األفراد يطبق على الدول املسلمة اليوم ألن التناصر صفة 
  -  .  /  M       1  0  :و من ذلك قوله تعاىل  ، املسلمني أفرادا كانوا أو مجاعات

  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5   4       3  2
G  F  E    D  C       R   Q  P  O  NM  L  K  J  IHL 

  .]40: احلج[
̄  M : وقوله أيضا    ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §   ¦  ¥L]07: حممد[   .  

ومن السنة الشريفة الكثري من األحاديث اآلمرة و املرغبة و الداعية إىل التناصر لضرورته 
 أَنصرr: »  اِهللا رسولُ قَالَ : قَالَ ، عنه اُهللا رضيأَنسٍ  عن الشديدة للمجتمع املسلم منها

اكا أَخمظَال ا أَوظْلُوملٌ فَقَالَ ، مجا : رولُ يساِهللا ر ، هرصا كَانَ إِذَا أَنظْلُومم ، تأَيإِذَا أَفَر 
و عنه   .1» نصره ذَلك فَإِنَّ ، الظُّلْمِ من تمنعه أَو تحجزه : قَالَ ، ؟ أَنصره كَيف ظَالما كَانَ
  .2»يامةالق ومي جههو نع النار اُهللا رد أَخيه عرضِ عن ذَب من«:  r أيضا

أن التناصر سبب يف تكوين اتمع املسلم القوي  نصوص و املعاين املتقدمة خنلص إىلمن الو
  . املتعاون املعز للمسلمني املذل لألعداء احلافظ للدين و العرض و املال و العقل و النفس

  
    

                                                        
، 6/2550، كتاب اإلكراه، باب ميني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو حنوه، صحيح البخاري )1(

  .6525حديث رقم 
  .1931، حديث رقم 4/327سنن الترمذي، كتاب الرب والصلة، باب الذب عن عرض املسلم،  )2(
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  -العقدي–األساس اإلمياين : املطلب األول
M:  

كذلك  ا،تحدد له الشكل أو الصورة اليت يظهر يلكل بناء أسس يقوم عليها و
اإلميان ، وال يكون له حقيقة إال بوجودها، فل فهو يقوم على أسس ال يستقيم إال االتكاف

أمهها و بدونه ال قيمة لغريه من األسس،  هوأول أساس من األسس اليت يقوم عليها التكافل و
اإلميان كأساس أول ألنه الوضع الطبيعي و املوضوعي، فاألفعال مصدرها  جعلتو قد 

هو الباعث احلقيقي لألفعال سواء كانت إجيابية أو سلبية على حسب قوة البواعث، و اإلميان 
هو قاعدة بناء اتمع اإلسالمي، و منطلق التحضر و التقدم و اإلزدهار،  وو ضعفه،  اإلميان

  .لذا جيب الوقوف أوال على حده و ارتباطه بالعمل لبيان أثره يف قيام التكافل
  تعريف اإلميان  :الفرع األول

 من غريي وآمنت أَمن فأَنا أَمنت وقد مبعىن واَألمانةُ واَألمانُ أمنمن  :اإلميان يف اللغة :أوال
 مبعىن واإلميان ،الكفر ضد واإلميانُ اخليانة ضد واَألمانةُ اخلوف ضد واَألمن واَألمان اَألمن

  .التكذيب ضدهو التصديق
M  G     F  E: اهللا يوسف عليه السالم  كما يف قوله تعاىل على لسان إخوة نيب

 K  J  I  H    L ]1أي مصدق ]17: يوسف.  
   :قتصر على ذكر بعضهاأالعلماء له، و س اتاختلفت تعريف  :اإلميان يف االصطالح  :ثانيا 
 به والتصديق ،علما الرسول به جاء ما معرفة من مركبة حقيقة هو: "  :قيم القال ابن   

 والدعوة وتنفيذه وظاهرا باطنا به والعمل ،وخضوعا حمبة له واالنقياد ،نطقا هب واالقرار ،عقدا
   .2" مكانإلا حبسب ليهإ

  
  
  

                                                        
  .13/21العرب،  ، لسان1/133معجم مقاييس اللغة،  )1(
  .107الفوائد،  )2(
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إذعان النفس باحلق على سبيل : يراد باإلميان : " يف مفردات القرآن  :1قال الراغب

التصديق، وذلك باجتماع ثالثة أشياء، حتقيق بالقلب، إقرار باللسان، و عمل حبسب ذلك 
     .2"باجلوارح

به ضرورة فيما علم  rالنيب  التصديق مبا علم جميئ: إلميان شرعاا: " : 3قال األلوسي و
  .4"و إمجاال فيما علم إمجاال و هذا مذهب مجهور احملققني  ،تفصيال

   اإلميان هو التصديق اجلازم املقترن بإذعان النفس، و قبوهلا : " و قال صاحب تفسري املنار 
  .5"هاو استسالم

فهو تعريف جامع مانع  :قيم الو الراجح عندي يف تعريف اإلميان هو تعريف ابن 
  .مشل كل التعريفات

حنن ال نعرف : " يف بيان حقيقة اإلميان و أمهيته يف حياة البشر  :و يقول سيد قطب 
 اإلميان هنا تعريفه الشرعي، أو الفقهي، و لكنا نتحدث عن طبيعته و قيمته يف احلياة إنه

اتصال هذا الكائن اإلنساين الفاين الصغري احملدود باألصل األزيل الباقي الذي صدر عنه 
الوجود، و من مث اتصاله بالكون الصادر عن ذات املصدر، و بالنواميس اليت حتكم هذا 

  الكون، و بالقوى و الطاقات املدخرة فيه و االنطالق حينئذ من حدود ذاته الصغرية إىل 
                                                        

 احلكماء من أديب،: بالراغب املعروف) االصبهاين أو( االصفهاين القاسم أبو املفضل، بن حممد بن احلسنيهو  )1(
 حماضرات: له تصانيف كثرية منها .ايلالغز مامباإل يقرن كان حىت واشتهر، بغداد، سكن) أصبهان( أهل من .العلماء
. م1108-هـ502سنة  :تويف . القرآن غريب يف املفردات، التفاسري جامع، الشريعة مكارم إىل ةالذريع، األدباء

  .2/255األعالم،  ،1/19، واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة: ترمجته يف
  .91مفردات ألفاظ القرآن،  )2(
 أهل من اددين، من أديب، دث،حم مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب لوسى،األ احلسيىن اهللا عبد بن حممودهو  )3(

روح املعاين يف التفسري، غرائب : له مصنفات كثرية ومهمة منها .جمتهدا االعتقاد، سلفي كان،فيها ووفاته مولده بغداد،
األعالم : ترمجته يف . م1854-هـ1270سنة  :االغتراب، مقامات يف التصوف واألخالق، الرسالة الالهورية تويف 

  . 12/175 املؤلفني،، معجم 7/176-177
 إحياء املثاين،األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبد اهللا، يروت، دار والسبع العظيم القرآن تفسري روح املعاين يف )4(

  .1/110، )د، ت، ط(العريب،  التراث
راهيم مشس تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار، حممد رشيد رضا، خرج آياته وأحاديثه و شرح غريبه إب )5(

   . 1/109م، 2005-هـ1426، 2طالدين، بريوت، دار الكتب العلمية، 
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لكبري، و من حدود قوته اهلزيلة إىل عظمة الطاقات الكونية اليت ال حدود هلا، رحابة الكون ا

  .1" و من قيود عمره القصري إىل امتداد اآلباء اليت ال يعلمها إال اهللا رب العاملني 
فاإلميان من هذا املنطلق هو جهاز الضبط يف اإلنسان و املقياس ألفعاله فتعرف درجة اإلميان 

  .أو سلباباألعمال إجيابا 
  

  :عالقة األعمال باإلميان و أثره يف قيام التكافل :الفرع الثاين 
كر اإلميان تبعه العمل، فإذا كان اإلميان اإلميان والعمل متالزمان إجيابا و سلبا، فكلما ذُ       

قويا انبعث منه العمل الصاحل و إذا كان ضعيفا أو معدوما فالنتيجة أن العمل الناتج ناقص أو 
!  "  #  $  %  &  '   M : د، و من ذلك قوله تعاىل فاس

(L]و قوله أيضا ، ]29: الرعد:  M  +   *  )  (    &  %  $  #    !
 0  /  .  -  ,      L]03- 1 :العصر[ .   

فاإلنسان يف خسران إال من آمن و عمل صاحلا ألن العمل الصاحل ترمجان اإلميان و 
  .ان هكذا و العمل دائما مقرون باإلمي

   فمن هذا املنطلق فإن األفعال اإلجيابية الفعالة يف اتمع تنبعث من اإلميان الصحيح 
و القوي، فال يتصور أن يبذل الفرد املال و النفس و النفيس من غري اعتقاد جازم أن هذا 
األمر طاعة، و من غري املعقول أن يقبل اإلنسان على اإلحسان إىل اآلخرين إذا مل يؤمن أن 

مله هو مرضاة ملن يؤمن به و هو اهللا، فاإلميان هو الباعث على األفعال اإلجيابية، و هو ع
احملرك القوي الذي يدفع عجلة اإلرادة عند اإلنسان للتعاون و التآلف و التحاب يف اهللا، فال 
ينتظر من إنسان إميانه ضعيف أن يقبل على الرب و التقوى ألنه يفتقد إىل أهم شرط موصل 

ا و هو اإلميان، و من مث لإلميان آثار قوية على أفعال األفراد و توجهام و تسابقهم حنو إليهم
  فعل اخلريات فاإلميان هو ما وقر يف الصدر و صدقه العمل، فالباذل يبذل من منطلق إميانه، 

، فاإلميان هو األساس األول الذي يقوم عليه التكافل و هو ....و املواسي كذلك و غريه 
  بط ألفعال املكلفني و الدافع األول ألفعاهلم و تصرفام، فقد يرتقي اإلنسان بإميانه حىت الضا

                                                        
  .6/3964يف ظالل القرآن،  )1(
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الضوء على سرية السلف الصاحل  أعلى املراتب و املقامات و لنلق يؤثر غريه على نفسه و هي

ثل ادين و ضربوا امليالذي ارتقى م اإلميان إىل أعلى الدرجات فأعطوا مثاال رائعا يف مجيع امل
  .  األعظم يف التكافل و الرب و اإلحسان 

 صائمةٌ وهي سأَلَها مسكينا أَنَّ r النبِي زوجِ عائشةَ عن بلَغه أَنهروى مالك يف موطئه  – 1
سلَيي وا فهتيإِلَّا ب يفغر فَقَالَت لَاةوما للَه يهطأَع اهإِي فَقَالَت سلَي ا لَكم رِينفْطت هلَيع 
فَقَالَت يهطأَع اهإِي قَالَت لْت1فَفَع .  

بعث بثمانني ألف  ط أن معاوية بن أيب سفيان: يف مستدركه  2: روى احلاكم – 2
درهم إىل عائشة أم املؤمنني و كانت صائمة، و عليها ثوب خلق، فوزعت هذا املال من 

يا أم املؤمنني ما : و املساكني ومل تبق منه شيئا، فقالت هلا خادمتهاساعتها على الفقراء 
  .3يا بنية لو ذكرتين لفعلت: استطعت أن تشتري لنا حلما بدرهم تفطرين عليه ؟ فقالت 

 أَنصارِى أَكْثَر طَلْحةَ أَبو كَانَ: قال  ط وروى البخاري و مسلم و غريمها عن أنس –3
ةينداالً بِالْمكَانَ مو بأَح هالوأَم هى إِلَيحريب تكَانقْبِلَةَ وتسم جِدسكَانَ الْمولُ وسر اللَّه -
r- الُهخدي برشيو ناٍء ما ميهبٍ فقَالَ. طَي سا أَنفَلَم لَتزن هذةُ هاآلي )الُوا لَننت ى الْبِرتح 

 لَن( كتابِه فى يقُولُ اللَّه إِنَّ فَقَالَ - r- اللَّه رسولِ إِلَى طَلْحةَ أَبو قَام) تحبونَ امم تنفقُوا
   ابِره أَرجو للَّه صدقَةٌ وإِنها بيرحى إِلَى أَموالى أَحب وإِنَّ) تحبونَ مما تنفقُوا حتى الْبِر تنالُوا

  

                                                        
، )د، ت، ط(، العريب التراث إحياء مصر، دار الباقي،  عبد فؤاد حممد/ ت مالك بن أنس، ،األصبحياملوطأ،  )1(

، 3/260شعب اإلميان، صل ما جاء يف اإليثار،  .1810، حديث رقم 2/997 كتاب الصدقة، باب الترغيب يف الصدقة،
  .3482رقم 

 عبد أبو البيع، بابن ويعرف باحلاكم، الشهري النيسابوري، الطهماين الضيب، نعيم بن محدويه بن اهللا عبد بن حممدهو  )2(
 عن ومتييزه حلديثا بصحيح الناس أعلم من وهو .نيسابور يف ووفاته مولده.فيه واملصنفني احلديث حفاظ أكابر من: اهللا

 وعلومه احلديث أصول معرفة، الصحيحني على املستدرك، نيسابور تاريخ: ، منها جدا كثرية كتبا صنف .سقيمه
، واملسانيد السنن رواة ملعرفة التقييد: ترمجته يف. م1014-هـ405سنة  :، تويف احلديث أصول يف املدخل، وكتبه

  .1/48، سري أعالم النبالء، 75
 ،4/15يف اجلاهلية و اإلسالم ،  r، تسمية أزواج رسول اهللا نك، احلاكم، كتاب معرفة الصحابة املستدر )3(

  .6745رقم  حديث
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 مالٌ ذَلك بخr- » - اللَّه رسولُ قَالَ. شئْت حيثُ اللَّه رسولَ يا فَضعها اللَّه عند وذُخرها

ابِحر كالٌ ذَلم ابِح1» ..ر.  
فهذا و غريه كثري ال حيتاج إىل تعليق فهي أمثلة تنطق باحلال، وحسبنا يف األخري أن       

سجل لألنصار يف املدينة هذا املشهد الرائع من صور التعاون و الرب و اإلخاء  القرآن الكرمي
¸  M  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  :فقال عز وجل

  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å
    ×  Ö  ÕL ]09 : احلشر.[  

  
ى تأثري اإلميان يف سلوك وأعمال الناس، وعليه فهذه النماذج هي أمثلة واقعية تثبت لنا مد    

  : ميكن أن نلخص أثر اإلميان يف عمل اإلنسان يف النقاط التالية
اإلميان ليس عمال قلبيا فحسب بل هو عمل باجلوارح أيضا وهو تالزم دائم، يقول ابن - 1

 إلَى ذَلك سرى وإِرادةٌ معرِفَةٌ فيه كَانَ فَإِذَا الْأَصلُ هو الْقَلْب: " مبينا هذا التالزم  :تيمية 
ندالْب ةوررلَا بِالض نكمأَنْ ي لَّفختنُ يدا الْبمع هرِيدي ذَا ،الْقَلْبهلقَالَ و بِيالن r يف 

يثديحِ الْححإِنَّ أَلَا «:  الصي وف دسةً الْجغضإذَا م تلَحص لَحص الَه رائس دسإِذَا ،الْجو 
تدفَس دا فَسلَه رائس دسأَلَا الْج يهو كَانَ فَإِذَا...  2» الْقَلْب ا الْقَلْبحالا صبِم يهف نم 
انا الْإِميلْملًا عمعا وقَلْبِي ةُ لَزِموررلَاحِ ضص دسلِ الْجرِ بِالْقَوالظَّاه الْعلِوم انطْلَقِ بِالْإِميا الْمكَم 
 تابِع والظَّاهر وظَاهر باطن وعملٌ وظَاهر باطن قَولٌ وعملٌ قَولٌ:  الْحديث أَهلِ أَئمةُ قَالَ

 من قَالَ من قَالَ هذَاول ؛ فَسد فَسد وإِذَا الظَّاهر صلَح الْباطن صلَح متى لَه لَازِم للْباطنِ
ةابحالص نلِّي عصالْم ابِثالْع  :لَو عشخ ذَا قَلْبه تعشلَخ هارِحو3"ج.  

  
                                                        

، حديث رقم 3/79فضل النفقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين،  بالزكاة، با كتاب ،صحيح مسلم )1(
  .1392، حديث رقم 2/530 ، كتاب الزكاة، باب الزكاة على األقارب،صحيح البخاري، 2362

،كتاب صحيح البخاري، 4178، حديث رقم  5/5، املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات،  صحيح مسلم )2(
  .52، حديث رقم 1/28اإلميان، باب فضل من استربأ لدينه، 

  .7/187جمموع الفتاوى،  )3(
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 اجلوارح طاعة عدم القلب طاعة عدم من يلزم إنه: " حني قال :قيم الوهذا ما أكده ابن 

 عدم وانقياده طاعته عدم من ويلزم،وانقادت اجلوارح أطاعت وانقاد القلب أطاع لو إذ
 التصديق هو وإمنا التصديق، جمرد ليس اإلميان فإن اإلميان حقيقة وهو للطاعة املستلزم التصديق
  .1"واالنقياد للطاعة املستلزم

فالعمل ترمجة حمسوسة لإلميان إجيابا وسلبا، فالعمل الصاحل داللة على اإلميان الصادق    
  .مالزم دائم لعمل اجلوارحوالعكس صحيح أيضا، فاإلميان 

الطاعات، وهلذا وإن اإلميان يعصم صاحبه ويبعده عن املعاصي ويقربه من فعل اخلريات  - 2
، ومعلوم أن من كان  L يا أيها الذين آمنوا Mجند خطاب اهللا دائما لعباده املصطفني بصيغة 

بطبعه أناين حيب نفسه هذا شأنه كان عمل اخلري صفته وخلقه، وباملثال يتضح املقال فاإلنسان 
ولكن من كان مؤمنا هذبه إميانه وجعله غري ذلك فهو حيرره من قيد األنانية وحب الذات 
حىت يصل به إىل درجة أنه يضحي بنفسه يف سبيل غريه أو يؤثر غريه على نفسه، وهي حقيقة 

¸  M   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹: ثابتة يف قوله تعاىل
 Ç   Æ  Å   Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ  Î Í   Ì  Ë  Ê  É  È

     ×  Ö  ÕL ]09: احلشر[.  
 اللَّه رسولَ رجلٌ أَتى : " عنه قال طوكان سبب نزول هذه اآلية ما رواه أبو هريرة      
r َا فَقَالولَ يسر نِي اللَّهابأَص دهلَ ،الْجسإِلَى فَأَر هائنِس فَلَم جِدي هدنعئًا نيولُ فَقَالَ شسر 
اللَّه r: لٌ أَلَاجر فُهيضي هذلَةَ هاللَّي همحري ؟اللَّه لٌ فَقَامجر نارِ مصا فَقَالَ الْأَنا أَنولَ يسر اللَّه 

بإِلَى فَذَه هلفَقَالَ أَه هأَترامل فيولِ ضسر اللَّه r رِي لَاخدتئًا هيش قَالَت اللَّها وي مدنإِلَّا ع 
قُوت ةيبفَإِذَا قَالَ الص ادةُ أَريباَء الصشالْع يهِمموفَن الَيعتي وئفَأَطْف اجرطْوِي السنا ونطُونلَةَ باللَّي 
لَتفَفَع ا ثُملُ غَدجلَى الرولِ عسر اللَّه r لَفَقَا: لَقَد جِبع اللَّه زلَّ عجو أَو كحض نم فُلَان 
    .2"خصاصةٌ بِهِم كَانَ ولَو أَنفُِسهِم علَى ويؤثرونَ وجلَّ عز اللَّه فَأَنزلَ وفُلَانةَ

                                                        
-هـ1416، 1اجلايب، بريوت، اجلفان واجلايب، طبسام عبد الوهاب / الصالة وحكم تاركها، ابن قيم اجلوزية، ت )1(

  .71م، 1996
  .4607، حديث رقم 4/1854صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة احلشر،  )2(
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عدة اإلميان حيرر اإلنسان من اخلوف على رزقه فيجعله ال خيشى الفقر ببذل ماله ملسا -3

كني والضعفاء وغريهم من ذوي احلاجات، فاملؤمن يؤمن بأن اهللا هو الرزاق وهو املنعم ااملس
"  #  $  %  &  '    )  (  *   +  ,   -.  /       M: على خلقه، قال تعاىل
    2  1  0L ]06: هود[.  

 ثَلُم «: حني قال  rصدق رسول اهللا واإلميان يوحد املشاعر بني أفراد اتمع   - 4
نِنيمؤى الْمف مهادوت هِمماحرتو هِماطُفعتثَلُ وم دسكَى إِذَا الْجتاش هنم وضى عاعدت لَه رائس 
دسرِ الْجهى بِالسمالْح1» و. ون فيمااملؤمن افصفة املودة والرمحة والتعاطف اليت يتصف 

قد اتضح لدينا مدى أمهية اإلميان يف حياة فومنه . مثار اإلميان الصادقبينهم ما هي إال مثرة من 
  . الناس أفرادا ومجاعات فكان بذلك أساسا لكل األعمال واألفعال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
، حديث رقم 8/20صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلدب، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم،  )1(

6751.  
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  األساس التعبدي: يناملطلب الثا

  

  :ويشمل هذا املطلب مايلي
  

  مفهوم العبادة :الفرع األول
  

 من واألول متضادان، كأنهما صحيحان، أصالن والدال الباءو العني :العبادة يف اللغة :أوال
  .وغلَظ شدة على واآلخر وذُلّ، لني على يدلُّ األصلنيِ ذينك

 العامة أنّ إالّ …. العباد وهم أعبد وثالثةُ العبيد، واجلماعةُ اململوك، وهو العبد، فاألول
 ومل. العبودة بين عبد هذا يقال. اململوكني والعبيد اهللا عباد بني ما تفرقة على اجتمعوا
 أُميت ولكنه بالعبودة، وأقر عبداً صار أي عبد، لقيل اشتق ولو فعالً، منه يشتقُّون نسمعهم
 عبد منه يقال. تعاىل اَهللا وهو يعبد ملن إالّ يقال فال عبادةً يعبد عبد وأما يستعمل، فلم الفعلُ
  .يتعبد وتعبد عبادة، يعبد

  .1الوطِء بكثرة مذلالً كان إِذا معبد طريق ومنه اخلُضوعِ مع الطاعةُ: اللغة يف العبادة ومعىن 
وعلى هذا املعىن اللغوي األصلي للعبادة سار املفسرون وأكدوه يف شروحهم لأللفاظ اليت 

M  2: طربي يف قوله تعاىل، قال ال)د.ب.ع(وردت يف القرآن الكرمي من هذا االشتقاق 

5  4  3L ]قوله وتأويل"،  ]05: الفاحتة)اكإي داللهم لك) : نعب خشعلُّ نذون 
ا ، ونستكنيبنا يا لك إقراربوبية ر2"لغريك ال بالر.  

  :العبادة اصطالحا  :ثانيا
 األقوال من ويرضاه اهللا حيبه ما لكل جامع اسم هي العبادة: " عرفها ابن تيمية بقوله

  .3" والظاهرة الباطنة واألعمال
مشل كل األعمال واألقوال اليت فيها الطاعة  :ومفهوم العبودية عند ابن تيمية     

   األرحام وصلة الوالدين وبر األمانة وأداء احلديث وصدق واحلج والصيام والزكاة فالصالة"
                                                        

  .3/273عرب، ، لسان ال4/205معجم مقاييس اللغة،  )1(
  .1/157، تفسري الطربي )2(
  . 44م، 2005 -  هـ17،1426طاإلسالمي،  املكتب الشاويش، بريوت، زهري حممد/ العبودية، ابن تيمية، ت )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 واإلحسان واملنافقني للكفار ادواجله املنكر عن والنهي باملعروف واألمر بالعهود والوفاء
 والقراءة والذكر والدعاء والبهائم اآلدميني من واململوك السبيل وابن واملسكني واليتيم للجار
  .العبادة من ذلك وأمثال
 والشكر حلكمه والصرب له الدين وإخالص إليه واإلنابة اهللا وخشية ورسوله اهللا حب وكذلك

 من هي ذلك وأمثال عذابه من واخلوف لرمحته والرجاء عليه والتوكل بقضائه والرضا لنعمه
  .1" هللا العبادة

أما مفهوم العبادة عند الفقهاء فيطلق على  الشعائر التعبدية املعروفة واملشهورة بني الناس    
وهي الصالة والزكاة " العبادات"واليت أفرد الفقهاء يف كتبهم أبوابا خاصة ا حتت اسم 

ة، وهو املفهوم الشائع ويرجع ذلك إىل أن الفقهاء قسموا أفعال العباد والصوم واحلج والعمر
إىل عبادات ومعامالت وأخالق وغري ذلك  ألم الحظوا فروقا عدة جعلتهم يذهبون هذا 

  :2املذهب، وهذه الفروق هي
  .العبادات عند الفقهاء تعبدية حمضة، بينما املعامالت معقولة املعىن :األول
إال التلقي والتنفيذ، أما املعامالت  ات أنشأها الشارع وأمر ا وليس للعباد فيهالعبادا :الثاين

فقد تكون موجودة قبل الشرع فيقر الصاحل منها، ويلغي السيء ، ويهذب ما احتاج إىل 
  .ذيب
يشترط يف التكليف بالعبادات العلم بأنه مأمور ا من اهللا تعاىل، إذ ال بد للمكلف : الثالث

العبادة إىل اهللا تعاىل، وهذه النية ال تكون إال بعد معرفة أن العبادة املتقرب ا بلتقرب من نية ا
إليه أمر منه جل وعال، وأما املعامالت فال يشترط يف صحة فعلها نية التقرب، ولكن ال أجر 
له فيها إال بنية التقرب إىل اهللا، كرد األمانة، واملغصوب، وقضاء الديون، واإلنفاق على 

لزوجة، فمىت فعل شيئا من هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحيح دون النية، وتسقط ا
املطالبة به، فال يلزمه احلق يف اآلخرة بدعوى أن قضاءه يف الدنيا غري صحيح لعدم نية 

  .التقرب، بل القضاء صحيح، واملطالبة ساقطة على كل حال، ولكن ال أجر له بنية التقرب

                                                        
  .44، العبودية )1(
  .55م، 2007-هـ1428، 2طالنيات يف العبادات، األشقر، عمر سليمان عبد اهللا، األردن، دار النفائس،  )2(
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يم اصطالحي للتيسري والتبويب، كان مراد الفقهاء من سلفنا الصاحل منه فهذا التقسيم تقس

  .مرادا طيبا، وهم مثابون على ذلك إن شاء اهللا تعاىل
  :أثر العبادة يف قيام التكافل : الفرع الثاين

إن اإلسالم يقيم منهجه التربوي على أساس العبادة مبعناها الشامل، فهي الصلة الدائمة       
واخلالق عز وجل، وهذا هو الصالح احلقيقي الذي يسعى اجلميع إىل بلوغه،  بني اخللق

واإلسالم مبنهجه يف تشريع  العبادات ال يتناىف مع الفطرة اليت فطر عليها اإلنسان بل يوجهها 
التوجيه الصحيح من خالهلا، فهي األسلوب األمثل لتربية اإلنسان وذيبه مما يشوب تلك 

واع العبادات يف الشريعة اإلسالمية هي وسائل وقائية ملكافحة االحنراف الفطرة، وإن مجيع أن
يف اتمع البشري، ولذلك نرى أن هذه الشريعة تعتمد على الوسائل الوقائية أكثر من 
الوسائل العالجية، خالفا ملا عليه التشريعات الوضعية من االعتماد على العقوبات أكثر من 

أن تكاليف الشريعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق،  1:الوقاية، وقد بني الشاطيب 
أن تكون ضرورية، والثاين أن تكون حاجية : أحدها : وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة أقسام 

والثالث أن تكون حتسينية، وذكر أن الضرورية هي ما ال بد منها يف قيام مصاحل الدين 
ى استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة والدنيا، حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا عل

: واحلفظ هلا يكون بأمرين. ويف األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع باخلسران املبني
أحدمها ما يقيم أركاا ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاا من جانب الوجود، والثاين 

رة عن مراعاا من جانب العدم، مث ما يدرأ عنها االختالل الواقع أو املتوقع فيها، وذلك عبا
بني أصول العبادات راجعة إىل حفظ الدين من جهة الوجود كاإلميان والنطق بالشهادتني 

  .والصالة والزكاة، والصيام واحلج وما أشبه ذلك
ومن هذا يتبني أثر العبادات حيث هي الوسيلة األوىل حلفظ الضروريات اليت ال 

تصلح اآلخرة بغريها، وحىت يتضح أثر هذه العبادات يف قيام تستقيم احلياة إال ا، وال 
  :التكافل بني املسلمني نلقي الضوء على كل منها على حدة

  

                                                        
  .19-2/17فقات، املوا )1(
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إن للصالة مرتلة ومكانة يف اإلسالم معلومة من  :أثر الصالة يف التكافل بني املسلمني :أوال

لبدن واحلياة، فقد هيأ اهللا الدين بالضرورة، ونظرا ملا هلا من أمهية وتأثري على الوجدان وا
سبحانه وتعاىل هلا بتشريعه احلكيم جوا من التعظيم واإلجالل ومن اخلشوع والرقة، ومن 

تباع افمن ذلك الطهارة، واألذان، والقبلة واجلماعة و ،التعاون واالجتماع ما ال يوجد له نظري
  إخل...اإلمام وتسوية الصفوف

حدة وهي بيت اهللا احلرام إشعارا بوجوب توحيد اوففيها يتوحد اجتاه اجلميع إىل قبلة 
القلوب على أمر اهللا وطاعته وأن يكون املسلمون كاجلسد الواحد متعاونني متآزرين، كما 

 الصالة اجلامعة من مجعة ومجاعة، حيث جتمع املصلني يفجند هذه السمة تظهر بارزة أكثر 
فينتفعون " ة الدافعة على التعاون، على أحوال بعضهم البعض فتحصل بينهم األلف نأين يقفو

باجتماعهم على الدعاء والذكر وعودة بركة الكامل على الناقص، وفيها إرغام الشيطان 
  .1"باالجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط املتكاسل

فالصالة مجاعة تنشئ االحتاد واحملبة واإلخاء بني املسلمني، وجتعل منهم كتلة متراصة، 
حد مشاعرهم وانشغاالم كما يف صالة االستسقاء واجلنازة والكسوف وغريها، وكل تتو

  .ذلك مدعاة للتعاون على أمر الدنيا واآلخرة
تعترب الزكاة أبرز أنواع العبادات وأقواها : أثر الزكاة يف قيام التكافل بني املسلمني: ثانيا

دائها وحيقق احلكمة من تشريعها تأثريا يف إقامة التكافل بني املسلمني حيث يتجلى يف أ
وجعلها ركنا من أركان اإلسالم، فهي األسلوب األجنع يف تنقية النفس من الشح وتطهريها 

  .من البخل، كما أا تزكية للمال وتنميته
عن ذلك التكافل الذي حيصل بالزكاة يف بيان املصلحة  1:وقد عرب الدهلوي 

 مصلحة:  مصلحتان الزكاة يف روعي ما عمدة أن اعلم : " الثانية يف تشريع الزكاة فقال
    يف ا ضار األخالق أقبح والشح ، الشح أحضرت أا وهي ، النفس  ذيب إىل ترجع

                                                        
  .29-28م، 2000-هـ1420، 2طأمهية صالة اجلماعة، إهلي، فضل، بريوت، دار ابن حزم،  )1(
هو أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي، الدهلوي، اهلندي امللقب بشاه ويل اهللا حنفي من احملدثني ، له مصنفات قيمة  )1(

-هـ1179سنة  :تويف . الختالف، وحجة اهللا البالغةالفوز الكبري يف أصول التفسري، اإلنصاف يف أسباب ا: منها
  .4/292 ، معجم املؤلفني،1/149األعالم، : ترمجته يف.م1762
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 وتلك احلاجة  وذوي الضعفاء حمالة ال جتمع أا وهي ةياملدن إىل ترجع ومصلحة... ، املعاد

 وأهل الفقراء مواساة بينهم السنة  تكن مل فلو ، آخرين على وتروح قوم على تغدو احلوادث
 معيشة قوام به يكون مال على يتوقف ةياملدن فنظام  وأيضا ، جوعا وماتوا ، هللكوا احلاجات

 - نافعا عمالً ةيللمدن عاملني كانوا وملا ، هلا السائسني واملدبرين  عنها الذابني احلفظة
  .1"عليها شتهممعي قوام تكون أن وجب - كفافهم اكتساب عن به  مشغولني

إىل احلكمة من حتديد مقاديرها وأوقاا وذلك أيضا ملا له  :وكما أشار الدهلوي 
 لوال إذ ، الزكاة مقادير تعيني إىل احلاجة مست مث: "صلة يف حتقيق التكافل بني املسلمني فقال

 ، باال  ا جيدون ال يسريه غري تكون أن وجيب  ،املعتدي والعتدى ، املفرط  لفرط التقدير
 الزكوات فيها جنين اليت املدة تعيني وإىل ، أداؤها عليهم يعسر ثقيلة وال ، خبلهم من تنجع وال
 من تنجع ال طويلة تكون وأال فيها، إقامتها فتعسر  دوراا، يسرع قصرية تكون أال وجيب ،

  .2"شديد انتظار بعد إال واحلفظة احملتاجني  على تدر وال ، خبلهم
إنه مث: "أن اهلدف من هذا التحديد هو مصلحة اجلميع فقال :يم ن ابن القوبي 

 ما أعدلُ وهذا واستوائها، كمالها عند والثمار الزروع حول وجعل عام، كلَّ مرةً أوجبها
 مما مرة العمر ىف ووجوبها األموال، بأرباب يضر مجعة كُلَّ أو شهر كلَّ وجوبها إذ يكون،
ن أعدلَ يكن فلم باملساكني، يضرا م3"مرة عام كُلَّ وجو.  

إن الزكاة جزء من نظام : " من التكافل فقال اواعترب الدكتور القرضاوي  الزكاة جزء
التكافل االجتماعي يف اإلسالم، ذلك التكافل الذي مل يعرفه الغرب إال يف دائرة ضيقة، هي 

وعرفه اإلسالم يف دائرة أعمق  دائرة التكافل املعيشي، مبساعدة الفئات العاجزة والفقرية،
  فالتكافل االجتماعي إذن نظام ....وأفسح، حبيث يشمل مجيع جوانب احلياة املادية واملعنوية،

  

                                                        
-هـ1421طبريوت، دار الكتب العلمية،  حممد سامل هاشم،: ضبطه ووضع حواشيه حجة اهللا البالغة الدهلوي، )1(

  .70-2/69م، 2001
  .70، السابقاملرجع  )2(
، 27طاإلسالمية،  املنار الرسالة،الكويت،  مكتبة بريوت، مؤسسةابن قيم اجلوزية، العباد، خري هدي يف املعاد زاد )3(

  .2/6م، 1994/ هـ1415
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أمشل وأوسع كثريا من الزكاة؛ ألنه يتمثل يف عدة خطوط تشمل فروع احلياة كلها، ونواحي 

  .1"االرتباطات البشرية مجيعا، والزكاة خط واحد من هذه اخلطوط
فالزكاة عبادة أخرى شرعها اهللا وجعلها بابا من أبواب التكافل يف اتمع، وكونه عبادة 
زادها إلزاما وفعالية ودواما، فال ميكن للفرد أن يتهرب منها ألن ذمته ال تربأ إال بأدائها، ومن 

  .مث كانت الضمان احلقيقي ألصحاب احلاجة يف اتمع
إن من منهج اإلسالم وتوجيهاته يف الصوم أن  :ل بني املسلمنيأثر الصوم يف قيام التكاف: ثالثا

الصائم يدع طعامه وشرابه هللا ويتلقى يف الصوم دروسا عملية يف الصرب وحتمل املشاق وقوة 
اإلرادة، وإذا كانت حكمة الصوم هي التهذيب والتأديب والتربية فإن من احلكمة أيضا 

موحد قوي جلميع املسلمني بوحدة األمة اليت  اإلحساس بالضعفاء والفقراء، فالصوم شعور
  .جتمع بينهم الفريضة شهرا كل عام

 الشهوات، عن النفسِ حبس الصيام من املقصود كان ملا: "  :يقول ابن القيم 
 ونعيمها، سعادا غايةُ فيه ما لطلب لتستعد الشهوانية، قوا وتعديلَ املألوفات، عن وفطامها
 وسورتها، حدتها من والظمأ اجلوع ويكِسر األبدية، حياتها فيه مما به تزكو ما وقبول

 جمارى بتضييق العبد من الشيطان جمارى وتضيق املساكني، من اجلائعة األكباد حبال ويذكِّرها
 معاشها ىف يضرها فيما الطبيعة حلكم استرساهلا عن األعضاء قُوى وتحبس والشراب، الطعام

 املتقني، جلام فهو بلجامه، وتلجم مجاحه، عن قوة وكُلَّ منها عضوٍ ويسكِّن كُلَّ ا،ومعاده
ها ئوإذا أمعنا النظر يف فريضة الصوم، ويف نظام أدا.2"واملقربني ورياضة األبرار احملاربني، وجنةُ

 موجب الصوم ويف وقتها لتجلى لنا بوضوح مدى عالقتها بالتكافل وأثرها فيه، ذلك أن
 من ذكر ، األوقات بعض يف اجلوع أمل ذاق إذا الصائم فإن ، املساكني على والعطف للرمحة

 فينال ، إليه باإلحسان ، به والرمحة ، عليه الرقة إليه فتسارع ، مجيع األوقات يف حاله هذا
 ونيتحمل ما بتحمل ، الفقراء موافقة اجلزاء، كما أن فيه  حسن من تعاىل اهللا عند ما بذلك

  أحيانا، فيكون ذلك حافزا على مواساة مثل هؤالء وخصوصا عندما رغّب الشرع من إكثار 

                                                        
  .269-2/263  ،1980-هـ1400، 4طبريوت، مؤسسة الرسالة، القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، )1(
  .29-2/28زاد املعاد يف هدي خري العباد،  )2(
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     :قَالَ عباسٍ ابنِ ، عنrِالطاعات وبالتحديد اإلنفاق والتصدق يف رمضان، ملا ثبت عنه 

 إِنَّ رمضانَ شهرِ فى ونُيكُ ما أَجود وكَانَ بِالْخيرِ الناسِ أَجودr - - اللَّه رسولُ كَانَ «
 اللَّه رسولُ علَيه فَيعرِض ينسلخ حتى رمضانَ فى سنة كُلِّ فى يلْقَاه كَانَ السالَم علَيه جِبرِيلَ

-r - َآنفَإِذَا الْقُر هيرِيلُ لَقولُ كَانَ جِبسر اللَّه -r- دورِ أَجيبِالْخ نيحِ مالر لَةسر1» الْم.   
 من عملَه من أَجرِ مثْلُ لَه كَانَ صائما فَطَّر من « : ر صائما فطّن يم يف rو قوله 

فهذا الترغيب دعوة وحافز ملزيد طاعة وتعاون مع  .2»شيئًا الصائمِ أَجرِ من ينتقص أَنْ غَيرِ
يف اإلحساس باجلوع والعطش يف رمضان يقرب األحاسيس  الغري يف رمضان، ألن االحتاد

فتستوي فيه النفوس ويكون اإلقبال على اإلحسان والعطف أكثر، ومنه يتضح لنا مدى أثر 
  .  عبادة الصوم يف التكافل بني املسلمني

 من إن من أبرز مسات احلج هو اجتماع  املسلمني: أثر احلج يف التكافل بني املسلمني: رابعا
 ، بعض على بعضهم فيتعرف ، أفئدم ومهوى ، أرواحهم اجتاه يف مركز األرض رأقطا

 فوارق ، والفقر الغىن فوارق ، الناس بني الفوارق تذوب حيث هناك ، بعضا بعضهم ويألف
 اجتمعت بشري مؤمتر أعظم يف اإلنسان كلمة تتحد ، واللغة اللسان فوارق ، واللون اجلنس
بالصرب، يوحدهم زيي واحد  والتواصي باحلق التواصي وعلى تقوىوال الرب على أصحابه كلمة

الفريضة   ذهومقصد واحد هو طاعة اهللا سبحانه وتعاىل، ومما ال خيفى عمن أكرمه اهللا بأداء ه
أن فيها من املشقة ما يشترط القدرة عليها يف الفقه، وهذه املشاق ال تذلل إال بتعاون احلجاج 

يع أداء مناسكه يف أحسن حال، فال ينفرد أحد من اجلمع بأداء ما فيما بينهم حىت يتسىن للجم
فرض عليه وحده وإمنا تؤدى الشعائر يف اجلمع، ولعل هذا من حكم احلج أن الناس يقبلون 
على املشاعر أفواجا أفواجا، يسعف فيهم القوي منهم الضعيف والعاجز ومن هم يف حكمهم 

  .من نساء وأطفال
  

                                                        
  .6149حديث رقم  ،7/73الفضائل، باب كان النيب أجود الناس باخلري من الريح املرسلة، ، كتاب صحيح مسلم )1(
، كتاب الصيام، سنن ابن ماجة، 8395، حديث رقم 4/240السنن الكربى، كتاب الصوم، باب من فطر صائما،  )2(

 ،3/171صائما، ، الصوم، فضل من فطر سنن الترمذي، 1746، حديث رقم 1/555باب يف ثواب من فطر صائما، 
  .3429، حديث رقم 8/216، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، صحيح ابن حبان، 807رقمحديث 
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 يف الصاحلني من عظيمة مجاعة اجتماع احلج حقيقة أن علما: "  :قال الدهلوي 

 فيه ومكان  ، والصاحلني والشهداء ، والصديقني األنبياء من عليهم املنعم حال يذكر  زمان
 راغبني ومتضرعني اهللا  لشعائر معظمني الدين أئمة من مجاعات قصده قد ، بينات آيات

 عنها يتخلف ال الكيفية ذه اجتمعت  إذا اهلمم فإن ، اخلطايا وتكفري اخلري اهللا من وراجني
  .1"واملغفرة الرمحة نزول

ويف هذا يقول  ،كما أن من آثار هذا االجتماع العظيم هو استحقاق الرمحة واملغفرة
 اهللا إىل وارتفعت قلوم واالبتهال للضراعة وجتردت مهمهم اجتمعت فإذا : ": الغزايل
 واحدة مة جمتمعني أبصارهم السماء حنو وشخصت همأعناق إىل وامتدت أيديهم سبحانه

 تغمرهم رمحة عنهم ويدخر سعيهم ويضيع أملهم خييب أنه تظنن فال الرمحة طلب على
 وكأن له يغفر مل تعاىل اهللا أن ويظن عرفات حيضر أن الذنوب أعظم من إن قيل ولذلك
 احلج سر هو البالد أقطار من اتمعني واألوتاد األبدال مبجاورة واالستظهار اهلمم اجتماع
 يف القلوب وتعاون اهلمم اجتماع مثل سبحانه اهللا رمحة استدرار إىل طريق فال مقصوده وغاية
  .ومن وقف على هذه املعاين يدرك أثر العبادات يف التكافل بني املسلمني  2."واحد وقت

 
 

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .1/144حجة اهللا البالغة،  )1(
  .1/270 ،)د، ت، ط(إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد، بريوت، دار املعرفة،  )2(
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  األساس األخالقي: لثاملطلب الثا 

 :ويشمل مايلي
  تعريف األخالق :ول الفرع األ

  :تعريف األخالق لغة واصطالحا:  أوال
 مالسة واآلخر الشيء، تقدير أحدمها: أصالن والقاف والالم اخلاء : األخالق يف اللغة-1

 السجية، وهي اخلُلُق ، ذلك قَدرته ومن إذا للسقاء، األدمي خلَقْت: فقوهلم األول فأما.الشيء
 فيه يقدر ممن هو أي أخلَقَه، ما أي به، وأَخلق بكذا، خليق وفالنٌ. عليه رقُد قد صاحبه ألنّ
 تام: مختلَق رجلٌ الباب ومن.نصيبه أحد لكلِّ قُدر قد ألنه النصيب؛: واخلَالق. ذلك
 اِإلنسان رةلصو أَنه وحقيقته .. والطبع الدين وهو وسكوا الالم بضم اخلُلُقو ....اخلَلْق

 وأَوصافها الظاهرة لصورته اخلَلْق مبرتلة بِها املختصةُ ومعانيها وأَوصافها نفْسه وهي الباطنة
 الباطنة الصورة بأَوصاف يتعلّقان والعقاب والثواب وقبيحة حسنة أَوصاف وهلما ومعانيها

  .1الظاهرة الصورة بأَوصاف يتعلقان مما أَكثر
هي هيئة يف النفس : بقوله :الغزايل  أبو حامد رفهاع:  األخالق يف االصطالح -2

   .2راسخة، عنها تصدر األعمال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر وروية
  : من التعريف جند أن األخالق قسمان

 اهليئة تلك مسيت وشرعا عقال حممودة األفعال الصادرة عنها كانت وهي ما: أخالق حسنة
  .حسنا خلقا

 خلقا املصدر هي اليت اهليئة مسيت األفعال الصادرة عنها قبيحة كانت اوهي م: أخالق سيئة
  .سيئا

  
  
  

                                                        
  .10/85عرب، ، ، لسان ال 214-2/213معجم مقاييس اللغة،   )1(
  .3/53إحياء علوم الدين،  )2(
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هي تلك املبادئ والقواعد املنظمة للسلوك اإلنساين اليت  :مفهوم األخالق اإلسالمية-3

حيددها الوحي لتنظيم حياة اإلنسان تنظيما خيرا على حنو حتقق الغاية من وجوده يف هذا 
  .1هالعامل على أكمل وج

  :تتميز األخالق اإلسالمية خبصائص نذكر منها : خصائص األخالق اإلسالمية :ثانيا
األخالق اإلسالمية شرعية املصدر مبعىن أا تستمد من الكتاب والسنة، فتأيت يف صورة  - 1

  M  x  w  v  u t:  أمر بالفعل، كما يف قوله سبحانه وتعاىل يف العفو الصفح
¢¡�~  }  |  {  zyL ]رك كما يف قوله تعالـ، أو أمر بالت ]109: قرةالب  

  .]26: اإلسراء[ M  Ê  É  È  ÇL  : يف النهي عن التبذير
ومن خصائصها أا تتصف بالشمول والتكامل، مبعىن أا تراعي اإلنسان يف مجيع  - 2

دنيا يف احلالتني، ومنه فإنه يعيش يف ال اجماالت احلياة الدنيا واآلخرة، حىت يكون عمله مثمر
   .كما يعيش لآلخرة

 وسلوكياته، املسلم اجتاهات حوهلا تتجمع اليت النواة باعتباره أا تنبع من عقيدة التوحيد - 3
  .ووظيفة معىن اإلنسان حلياة جتعل وذا ألهدافه، يصل حىت

 والترغيب والوعيد، الوعد أوجد ولذا واألخروية، الدنيوية باجلزاءات ترتبط أا - 4
  .تعاىل اللّه إرضاء هو ما دف إىل أمسى هدفك والترهيب،

اتمع  يف التربية فكانت أهداف والتربية، والتنمية والتوجيه الضبط أساس على تقوم أا - 5
 وبصورة املختلفة اإلنسان جبوانب تم اليت مستندة يف توجيهها إىل األخالق اإلسالمية املسلم

  .متكاملة
عدية، ال تقتصر على عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، وال دائرة األخالق اإلسالمية مت - 6

  .تقتصر على العالقة بني اإلنسان وربه، بل تتعدى هذه العالقة حىت إىل احليوان
  
  

                                                        
-هـ1406، 1ة والنشر، طعجوانب التربية اإلسالمية األساسية، ياجلن، مقداد، بريوت، مؤسسة دار الرحياين للطبا )1(

  .1/287م، 1986
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  : أثر األخالق يف قيام التكافل: الفرع الثاين

تعاون لسد احلاجة،وحتصيل الصالح للفرد أو اجلماعة مر معنا يف تعريف التكافل أنه 
: لفساد عن الفرد أو اجلماعة يف العاجل و اآلجل، وهذا مصداقا لقوله تعاىلودرء ا

MÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À¿  L]فالتعاون إما أن  ، ]02: املائدة
على الشر وهو املنهي عنه  اتعاون أن يكون يكون على اخلري وهو املطلوب فعله شرعا، وإما

يه الشرع وحث على التحلي واالتصاف شرعا، كذلك األخالق منها ما هو حسن رغّب ف
به، ومنها ما هو قبيح سيء ى الشرع عنه وعن االتصاف به، ومن مث فإن األخالق احلسنة 
واحلميدة هي اليت تدفع على التعاون اخلير، ومتنع التعاون على الشر، ويف املقابل األخالق 

اخلري، فالعالقة وثيقة جدا بني  القبيحة هي الباعث  على التعاون يف الشر ومتنع التعاون على
  :األخالق والتعاون أو التكافل وبالتمثيل يتضح املقال

: 1:الفريزابادي  قالخلق محيد يبعث صاحبه على البذل والعطاء للغري،  الكرم -1
 اسم فهو اإلنسان به وصف وإذا وإنعامه، إلحسانه اسم فهو به اللّه وصف إذا والكرم"

 قال. ذلك منه يظهر حتى كرمي هو: يقال وال منه، تظهر مودة الّيتاحمل واألفعال لألخالق
 ال والكرم والكبرية، الصغرية احملاسن يف تقال قد احلرية أنّ إلّا كاحلرية، الكرم: العلماء بعض
فهذا 1".قوم دماء ا ترقأ محالة وحتمل الغزاة، جيش جتهيز يف مال كإنفاق الكبرية؛ يف إلّا يقال

  .حلميد يدفع صاحبه إىل التعاون مع الغري بالبذل والعطاء اخللق ا
  
  

                                                        
 شرقاً لبالدا جال .باديآالفريوز الشريازي حممد بن يعقوب بن حممد الطاهر، أبو الدين جمد الفاضل املوىل هو )1(

 على تنيف كثرية، تصانيف وله. والفقه والتفسري احلديث سيما ال كلها، العلوم يف برع حىت علمائها، عن وأخذ وغرباً،
 مث جملد، ستني يف متامه وكان ،"  والعباب احملكم بني اجلامع العجاب، املعلم الالمع"  مصنفاته وأجل مصنفاً، أربعني
 -هـ 817سنة  :، تويف العظيم القرآن تفسري وله"  احمليط القاموس"  ب امللخص ذلك ومسى جملدين، يف خلصها
  م 1415

  .7/125، شذرات الذهب، 4/63طبقات الشافعية البن قاضي شهبة، ، : ترمجته يف 
  .4/343، )د،ت،ط(حممد علي النجار، بريوت، املكتبة العلمية، / بصائر ذوي التمييز،الفريوز آبادي، ت )1(
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عدم اإلنفاق والتعاون، قال تعاىل  إىلخللق القبيح الذي يدفع صاحبه ا اهذ ،البخليف املقابل و

̄   °  ±   M  ³  ² : فيمن اتصف بالبخل   ®  ¬  «
     ¼  »   º  ¹  ¸¶  µ   ´L ]37: النساء[.  

 ذَرِيعةً كَانَ وإِنْ ، الْمذْمومة الْأَخلَاقِ من الْبخلِ عن يحدثُ وقَد ":1 :املاوردي  قال   
 ومنع الظَّن وسوُء والشره الْحرص:  وهي ذَما بِها ناهيك أَخلَاقٍ أَربعةُ ، مذَمة كُلِّ إلَى

 لَم ، والشيمِ اللَّئيمة ، الْمذْمومة الْأَخلَاقِ هذه من وصفْنا ما إلَى الْبخيلُ آلَ وإِذَا... الْحقُوقِ
قبي هعم ريخ وجرلَا مو لَاحولٌ صأْمفال خري يف البخيل وال رجاء منه، قال تعاىل ،2" م :

M  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h   g  f  edc
   x  w  v  u  t  s  r    £      ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y

  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤L ]77 – 75: التوبة[.  
ن ، حتمل األوىل صاحبها على التعاون وفعل اخلري، ان متضادتافالكرم والبخل صفت      

وصاحبه كرمي  والثانية حتمل صاحبها على اإلمث واإلحجام عن فعل اخلري، فالكرم خلق ممدوح
  . ممقوتيل خب صاحبهو لق مذموم،والبخل خ حمبوب،

 ما عامة ذلك إنّ حتى والكرم، بالشجاعة يتمادحون اجلميع إنّ": : تيمية ابن قال      
 صالح كان وملّا ...واجلنب بالبخل يتذامون وكذلك شعرهم، يف ممدوحيهم الشعراء به متدح
 عنه تولّى من أنه سبحانه اللّه نبي والكرم، بالشجاعة إلّا ودنياهم دينهم يف يتم ال آدم بين

 من به اللّه أبدل ماله بإنفاق عنه تولّى ومن بذلك، يقوم من به اللّه بنفسه أبدل اجلهاد بترك
̧   M  ¼  »º  ¹ : فقال. بذلك يقوم  ¶  µ   ́  ³   ²  ±  °

  Ë  Ê  É   È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾   ½  

                                                        
: ، له مصنفات كثرية منها الورد ماء بيع إىل نسبتهي بن حممد بن حبيب املاوردي البصري الفقيه الشافعي هو عل )1(

ترمجته يف . هـ 450سنة  :األحكام السلطانية، احلاوي، اإلقناع يف الفقه، وأدب الدين والدنيا، والتفسري، تويف 
  .3/282، وفيات األعيان، 5/267طبقات الشافعية الكربى، 

، 1حممد فتحي أبو بكر، القاهرة، دار الريان، ط/ ت أبو احلسن علي بن حممد، أدب الدنيا والدين،املاوردي، )2(
  .228، م1988-هـ1408
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ÐÏÎÍÌL ]لشرع يف االتصاف باألخالق رغب ا هذا وقد.1" ]38: حممد

  . احلميدة  اليت هي يف األساس باعثة على اإلحسان بصفة عامة والتكافل بصفة خاصة
  
  
  
  
  
  
  

    

                                                        
  .269-2/263هـ، 1403، 1حممد رشاد سامل، املدينة املنورة، ط.د/االستقامة، ابن تيمية، ت )1(
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M:  
جاءت األوامر و النواهي  ،جلعل التكافل مبدأ حيا يكفل اجلميع و يراعي حاجام 

النتهاء عنه و إبعاده لئال تباعه و اإلتيان به لتحقيق هذا املبدأ، و ما جيب اادالة على ما جيب 
يعود على هذا املبدأ بالفساد و العدم، ومنه فإن وسائل حتقيق التكافل تنقسم إىل قسمني 

  : باعتبارين 
  .ما يوجده أو حيققه وهي الوسائل اإلجيادية:  االعتبار األول
  . ما حيفظه من العدم ويقيه منه وهي الوسائل الوقائية:  االعتبار الثاين

  

  الوسائل اإلجيادية:األول املطلب 
   تعريف الوسائل

 ووسل القُربة والوسيلة الدرجة والوسيلة املَلك عند املَنزِلة الوسيلةُمجع مفرده  :لغة : أوال
 ومجعها والقُرىب الوصلة والوسيلةُ ....إِليه به تقرب عمالً عمل إِذا وسيلةً اهللا إِىل فالنٌ

  .1الوسائل
 لتضمنها الوصيلة؛ من أخص وهي برغبة الشيء إىل التوصل: الوسيلة" رفها الراغب بقوله وع
ما : ، ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف لآللة باملصدر، واألوىل أن يقال 2"الرغبة ملعىن

  .3يتوصل به إىل الشيء بالرغبة
  عام وخاص: وللوسائل يف االصطالح معنيان :اصطالحا:ثانيا

  .4األفعال اليت يتوصل ا إىل حتقيق املقاصد: ائل باملعىن العام فهيأما الوس -
منها املصلحة أو تقصد لذاا، لعدم تضال األفعال اليت : والوسائل باملعىن اخلاص هي -

ا إىل أفعال أخرى هي املتضمنةاملفسدة، وعدم أدائها إليها مباشرة، ولكنها تقصد للتوص ل   
  

                                                        
  . 11/724لسان العرب،  )1(
  .2/516القرآن،  ألفاظ مفردات )2(
-هـ1420، 1ط، خمدوم، مصطفى بن كرامة اهللا، الرياض، دار إشبيليا، يف الشريعة اإلسالمية قواعد الوسائل )3(

  .41م، 1999
  47جع نفسه، رامل )4(
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  .واملراد يف هذا البحث هو املعىن العام للوسائل.1أو املؤدية إليها للمصلحة أو املفسدة، 
املراد ا هي تلك الوسائل املقصودة لذاا يف إجياد مبدأ : مفهوم الوسائل اإلجيادية :ثالثا

  :لبيان املقصود منها بعضاالتكافل وقيامه واحملافظة عليه، وهي كثرية نذكر منها 
  االجتماع: الفرع األول

 جمعت يقالألّف متفرقه، وأصل املعىن الضم، : مجع الشيء :االجتماع يف اللغة: أوال 
 ههنا من به جئت إِذا الشيء ومجعت موضع كل من اجتمع السيلُ واستجمع ...جمعاً الشيَء
  .2وههنا ههنا من أَيضاً اجتمعوا القوم وجتمع وههنا

 يتفرقوا، وال بعض إىل بعضهم وينضم لموناملس يلتقي أن وهو :االجتماع اصطالحا :ثانيا
  .r3 رسوله وسنة اللّه كتاب فهو حوله جيتمعون الّذي األمر أما
واالجتماع يف األصل هو من مقتضيات التكافل ومن وسائل حتقيق مقاصده منها الوحدة   

  .والقوة
: اللقد أمر اهللا عز وجل بالتجمع واالحتاد يف مواضع عدة من كتابه العزيز فقو

MF  E  D  C  B  A  L]103: آل عمران[.  
 فإن الفرقة عن وينهى باأللفة يأمر تعاىل اهللا إن :" يف تفسريه هلذه اآلية 4:القرطيب   قال 

فاأللفة مقصودة شرعا وعكسها منهي عنه ملا يف ذلك من فساد  5".جناة واجلماعة هلكة الفرقة
  .العام

  
  

                                                        
  .54املرجع نفسه،  )1(
  .8/53لسان العرب، ، 1/479معجم مقاييس اللغة، )2(
  .2/42نضرة النعيم،  )3(
جامع : ر بن فرح األنصاري، اخلزرجي، األندلسي، القرطيب املالكي املفسر من مصنفاتههو حممد بن أمحد بن أيب بك )4(

الديباج : ترمجته يف . هـ 671سنة  :تويف . أحكام القرآن يف التفسري، والتذكار يف أفضل األذكار، والتذكرة
وت، دار الكتب العلمية، املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، ابن فرحون، برهان الدين بن علي بن حممد، بري

، 1طبقات املفسرين، الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد، بريوت، دار الكتب العلمية، ط، 317، )د،ت،ط(
  .1/69، هـ1403

  .4/159اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب،  )5(
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  M F  E  D  C  B  A L: " : ابن عاشورقال الشيخ الطاهر  
ثىن أمرهم مبا فيه صالح أنفسهم ألخراهم، بأمرهم مبا فيه صالح حاهلم يف دنياهم، وذلك  

" وال تفرقوا"وقوله ...باالجتماع على هذا الدين وعدم التفرق ليكتسبوا باحتادهم قوة ومناء،
   1".تأكيد ملضمون اعتصموا مجيعا

  :عة منهاواألحاديث يف هذا الباب كثرية ومتنو   
 لَكُم ويكْره ثَالَثًا لَكُم يرضى اللَّه إِنَّ «: أيضا rوقوله ، 2»الْجماعة مع اللَّه يدr:» قوله  

 قُواتفَر والَ جميعا اللَّه بِحبلِ تعتصموا وأَنْ شيئًا بِه تشرِكُوا والَ تعبدوه أَنْ لَكُم فَيرضى ثَالَثًا
هكْريو يلَ لَكُمقَالَ قةَ وكَثْرالِ وؤةَ الساعإِضالِ و3» الْم.  

 وهو بعهده التمسك فهو اهللا حببل االعتصام وأما"  :قال النووي يف شرح هذا احلديث    
 وعلى األمان وعلى العهد على يطلق واحلبل ،بأدبه والتأدب وحدوده العزيز كتابه تباعا

 الستمساكهم األمور هذه مثل يف احلبل العرب استعمال من وأصله ،السبب ىوعل الوصلة
 قوله وأما األمور هلذه احلبل اسم فاستعري ،املتفرق ا ويوصلون أمورهم شدائد عند باحلبل
r: Mتفرقوا والL إحدى وهذه ،ببعض بعضهم وتألف املسلمني مجاعة بلزوم أمر فهو 

 شيئا به يشركوا ال أن ،الثانية يعبدوه أن إحداها املرضية الثالثة أن واعلم، اإلسالم قواعد
  .4"يتفرقوا وال اهللا حببل يعتصموا أن الثالثة

فاقتران رضا اهللا بلزوم اجلماعة وحثه عليها دليل على أمهيتها البالغة يف حياة املسلمني، 
  . وأا ضرورية هلم ألن يف االحتاد قوة ومرضاة هللا تعاىل

  
  

                                                        
  .32-4/31التحرير والتنوير،  )1(
، قال حديث حسن غريب وصححه 2166، حديث رقم 4/466، باب الفنت، لزوم اجلماعة، سنن الترمذي )2(

عة واأللفة وكراهية االختالف ااأللباين، شعب اإلميان، باب يف التمسك مبا عليه اجلماعة، فصل يف فضل اجلم
، حديث رقم 10/437، كتاب السري، باب طاعة األئمة، صحيح ابن حبان، 7512، حديث رقم 6/66والفرقة،
4577.  

  .4578ث رقم ي، حد5/130ب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة، ، كتاصحيح مسلم )3(
  .12/13، هـ1392، 2ط ،دار إحياء التراث العريب بريوت،النووي، احلجاج،  بن مسلم صحيح شرح املنهاج )4(
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  :  موضع آخر يصف حال املؤمنني يف اجتماعهم للداللة على أمهيته أيضا يف rوقوله 
» نمؤنِ الْممؤلْمل انينكَالْب دشي هضعا بضعفاالجتماع مدعاة للتعاون واالحتاد لذا . 1» ب

  .فيهرغب الشرع احلنيف 
يف اتمع اإلسالمي، ومن مثرات االجتماع حتقيق األلفة املؤدية إىل الترابط والتماسك    

من  اوبذلك تتحقق الوحدة ويعم التكافل بني مجيع األفراد، كما أن يف االجتماع مظهر
مظاهر القوة املخيفة لألعداء وعزة املسلمني، ويف االجتماع رقابة على الفرد ومحاية له من 

تعدي على االحنراف والفساد، فاالجتماع عزة للدين وسلطان رادع لكل من ختول له نفسه ال
غريه يف ماله أو نفسه أو عرضه أو عقله، ألنه احلامي لألفراد، لذا جعله اهللا تعاىل جناة حيث 

̀   M        Z  Y  X  W  V  U  b  a: قال يف تتمة اآلية  _   ̂  ]\  [
     d  c  L ]103: آل عمران[.    

 

  حسن املعاملة: الفرع الثاين
  

  :تعريف حسن املعاملة لغة: أوال
 حسن رجلٌ يقال. القبح ضد فاحلُسن. واحد أصلٌ والنون والسني احلاء: لغة احلسن-1

 اَألحاسن حسن واجلمع ملا نعت ضد القُبح و احلُسن واحلُسن ...وحسانةٌ حسناُء وامرأة
نم القوم وأَحاسسا2ح.  

 عمل و.يفْعل فعلٍ كلّ يف امع وهو صحيح، واحد أصلٌ والالم وامليم العني :لغة املعاملة-2
 عاملته، قولك من مصدر: واملعاملة بنفسه، عمل إذا الرجل، واعتمل عامل؛ فهو عمالً، يعمل
   الرجلَ ، وعاملْت3العمل من ضروباً بأيديهم يعملون القوم: والعملَة. معاملةً أُعامله وأنا
  
  
  

                                                        
صحيح ، 6750، حديث رقم 8/20، كتاب الرب والصلة، باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، صحيح مسلم )1(

  .5680، حديث رقم 5/2242، كتاب األدب، باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا، البخاري
  .13/114، لسان العرب، 2/57معجم مقاييس اللغة،   )2(
  . 4/145،  معجم مقاييس اللغة )3(
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 القوم والعملة احلجازيني كالم يف املُساقاة هي العراق أَهل كالم يف واملُعاملة ،معاملةً أُعاملُه
  .1حفْرٍ أَو طني يف العمل من ضروباً بأَيديهم يعملون

  :اصطالحا املعاملةحسن   :ثانيا
 يف اآلخرين مع تعامله أثناء املؤمن يتخذه الّذي الصادق الثّابت احلسن املوقف هو

  .2باملتعاملني الرفق يكفل ما على املعامالت سائر
   :3واملعاملة ذا املفهوم تنقسم إىل قسمني

  .وهي ما كان يف موقع العقود كالبيع والشراء واملساقاة واملزارعة والقروض وغريها :دنيوية-
وهي مايبذله املسلم من جهد أو مال أو زمن من غري عوض دنيوي ابتغاء األجر : أخروية-

قد يصدق احلكم على املعامالت الدنيوية إذا قصد ا منفعة املسلمني والثواب من اهللا بنية، و
  .مبا يرضي اهللا عز وجل وتيسري مصاحلهم

وهذا ما يتفق متاما مع معىن التكافل يف هذا البحث ألن املصاحل اتلبة عن طريقه 
 دنيوية وأخروية، وكذلك املفاسد املستدفعة به أيضا دنيوية وأخروية، وهذا هو الفرق
اجلوهري بني معىن التكافل يف اإلسالم وغريه من املفاهيم الوضعية ذات البعد املادي احملض، 
واملفاهيم املقلدة هلا، فمبدأ التكافل أصيل ال بديل عنه، والشريعة اإلسالمية هلا السبق يف 

  .ذلك
و مفهوم حسن املعاملة واسع  وشامل وردت فيه أدلة كثرية مشلت مجيع مناحي احلياة 

  :نهام
  M  Á  À¿  ¾  ½  ¼ » º ¹  :التيسري على املدين املعسر يف قوله تعاىل -

    È         Ç  Æ   ÅÄ  Ã  ÂL ]280: البقرة[.  
  .]152: األنعام[ M0  /  .  - L : القسط يف امليزان يف قوله تعاىل -

  
  

                                                        
  .11/474،  لسان العرب )1(
  .5/1623نضرة النعيم، )2(
  .بتصرف5/1423مرجع نفسه  )3(
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̀   M    b  a:كما يف قوله تعاىل ؛الوفاء بالعقود -   _̂   ]  \  [  Z

  d  c  r  q  p   o  n  ml  k  j  i  h  g   f  eL ]01: املائدة[.  
  !  "  #  $  %  &  '  )  (  M : األمر باإلحسان إىل اليتيم يف قوله تعاىل -

+  * L ]وقوله أيضا]152: األنعام ، : M  ¦  ¥  ¤   £    ¢  ¡  �  ~  }  
    ±               °  ¯  ®  ¬«  ª  ©̈   §L ]34: اإلسراء[.  

ومن جمموع هذه اآليات وغريها يف هذا املوضع خنلص إىل أن الشرع أكد على 
اإلحسان يف املعاملة، ألن اإلنسان ال يعيش مبفرده وإمنا هو يف حاجة ماسة ودائمة إىل غريه مما 

  .يفرض عليه سلوكا معينا حدده الشرع ورغّب فيه لتستقيم شؤون اخللق وتنتظم احلياة
يف  rقوله : منها ،ة ملا جاء يف القرآن من حث على حسن املعاملةكما جاءت السنة مؤكد

 الَ ما الرفْقِ علَى ويعطى الرفْق يحب رفيق اللَّه إِنَّ  «: الرفق وما يترتب عنه من مصاحل 
  1. » سواه ما علَى يعطى الَ وما الْعنف علَى يعطى
 كُلِّ علَى اِإلحسانَ كَتب اللَّه إِنَّ «: ث على اإلحسان يف كل شيء يف احل rوقوله أيضا     
 فَلْيرِح شفْرته أَحدكُم ولْيحد الذَّبح فَأَحِسنوا ذَبحتم وإِذَا ،الْقتلَةَ فَأَحِسنوا قَتلْتم فَإِذَا ،شىٍء
هت2» ذَبِيح.  

 يومِ كُربِ من اللَّه ينجِيه أَنْ سره من «: بات عن الناس بقوله يف تفريج الكر rوترغيبه     
ةاميالْق فِّسنفَلْي نِسرٍ ععم أَو عضي هنوغريها كثري.3» ع.  
فحسن املعاملة مدعاة للثقة بني الناس كما أن مآله كله خري وصالح يف الدنيا واآلخرة،       

سبحانه وتعاىل ا يف كل شيء، ألن من شأا التأليف واحملبة واالحتاد اليت ا  لذا أمرنا اهللا
  .يقوى اتمع املسلم ويتماسك، وكل هذا سبيل للتكافل املنشود 

  
  
  

                                                        
  .6766، حديث رقم 8/22الرب والصلة واآلداب، باب فضل الرفق،  كتاب ،صحيح مسلم )1(
  .5167، حديث رقم 6/72الصيد، باب األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة،  كتاب ، صحيح مسلم )2(
  .4083، حديث رقم 5/33، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعسر،  صحيح مسلم )3(
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  صلة الرحم : الفرع الثالث
  الصلة لغة واصطالحا: أوال

 شيٍء إىل شيٍء ضم على يدلُّ واحد أصلٌ: والالم والصاد الواو )وصل(من: الصلة لغة-1
 وصل الفَصل خالف والوصل.. .اهلجران ضد: والوصل. وصالً به ووصلْته. يعلَقَه حتى
   .1وصلَةً وصلةً وصالً يصلُه بالشيء الشيء

  .2والرمحة العطف: عرفها النووي بأا: الصلة اصطالحا-2
  الرحم لغة واصطالحا: ثانيا
 ذلك من يقال. والرأفة والعطف الرقّة على يدلُّ واحد أصلٌ وامليم واحلاء ءالرا :الرحم لغة-1

 عالقة: والرحم. مبعىن والرحَمة واملَرحمة والرحُم. عليه وتعطَّف له رق إذا يرحمه، رحمه
  .3ولد من له ويرق حمير ما يكون ما منها ألنّ هذا، من رحماً األنثى رحم مسيت مث القرابة،

 الواصل حال حسب على األقارب إىل اإلحسان هي الرحم صلة: صلة الرحم اصطالحا -2
  .4ذلك وغري والسالم بالزيارة وتارة باخلدمة، وتارة ،باملال تكون فتارة واملوصول،

ني بتوالنصوص من الكتاب والسنة يف هذا الباب كثرية حتث على الصلة فجاءت بصور شىت ل
  : لنا أمهية صلة الرحم والطرق اليت توصل ا نذكر منها

 رسولَ يا فَقَالَ سلمةَ بنِى من رجلٌ جاَءه ذإrِمن الرب بالوالدين صلة رمحهما ملا جاء عنه  -
لْ اللَّهه ىقب نم بِر ىوٌء أَبىا شمهرأَب بِه دعا بهِمتوقَالَ م » مِنالَةُ عا الصهِملَيع فَارغتساالو 

  .5» صديقهِما وإِكْرام بِهِما إِالَّ توصلُ الَ الَّتى الرحمِ وصلَةُ بعدهما من عهدهما وإِنفَاذُ لَهما
  ]26: اإلسراء[ M Ã  Â  Á  ÀL: صلة الرحم من حقوق ذوي القرىب قال تعاىل  -

  

                                                        
  .11/726، لسان العرب، 6/115معجم مقاييس اللغة،  )1(
  .16/112املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  )2(
  .2/498، معجم مقاييس اللغة )3(
  .2/201، املنهاج شرح صحيح مسلم )4(
، كتاب الرب صحيح ابن حبان، 5144، حديث رقم 4/500، األدب، باب يف بر الوالدين، سنن أيب داوود )5(

، كتاب األدب، باب صل من كان أبوك سنن ابن ماجة، 418، حديث رقم 2/162، باب حق الوالدين، نواإلحسا
  . 3664، حديث رقم 2/1208يصل، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


: األول: ابتدأ حبق القريب لوجوه : " كالم قيم يف هذا 1:م عبد احلميد بن باديس إلمالو
أن يبدأ .أن من حكمة التربية: تأكيد حق القريب، الثالث: أنه مقتضى طبيعة الترتيب، الثاين

. من األوامر مبا تعني فطرة النفوس اإلنسانية على قبوله ببداهة الفكرة أو بشعور العاطفة 
 حيبب للنفس إيتاء حق القريب فابتدئ به يف األمر ليكون تقبلها له أسهل وكلتا هاتني

ومبادرا لالمتثال أسرع، فإذا سخت النفوس بإيتاء حق القريب ومرنت عليه اعتادت اإليتاء 
وصار من ملكاا فسهل عليها إيتاء كل حق ولو كان ألبعد الناس، وشيء آخر وهو أن 

فسات واملنازعات لقرب املنازل، أو تصادم املنافع أو التشاح على األقارب قد تكون بينهم املنا
املواريث ما ال يكون بني األباعد، فيقطعوا حق القرابة ويهدموا بناء األسرة، ويعود عليهم 

بالتضعضع، فكان هذا   -واتمع مؤلف من أسر –أوال بالوبال، ويرجع ثانيا على جمتمعهم 
فإيتاء ذي القرىب حقهم  2."قهم إىل املقتضيات املتقدمة األخرىمن  مجلة ما يقتضي االبتداء حب

  . الذي افترضه اهللا هلم هو من صلة األرحام اليت هي وسيلة من وسائل التكافل يف اتمع 
  M k  j  i  h  g: كما يف قوله تعاىل ؛اإلحسان إىل ذي القرىب ؛من صلة الرحم -

    w  v  u   t  s  r  q  p  o   n  ml  x
©  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {     z  yL 

باإلحسان إىل ذي القرىب وغريهم،   ر، وغري ها من اآليات اليت جاء فيها األم]36: النساء[
  .ألن اإلحسان جيلب املعاملة باملثل يف أغلب األحيان، فيكون التفاعل بني أفراد اتمع الواحد

!  "  #  $  %  &  '  )  (  M : تعاىل تعظيم قدر األرحام وذلك يف قوله - 
8    7   6  5  4  3  21         0  /  .  -  ,    +  * L]01: النساء[  ،

   بعضكم ويسأل بامسه، وتتعاقدون بامسه، تتعاهدون الذي اهللا اتقوا: " :يقول سيد قطب 
  

                                                        
 سنة قيامها بدء من باجلزائر، املسلمني العلماء مجعية رئيس: باديس ابن مكي بن املصطفى حممد بن احلميد عبدهو  )1(

 زهاء تدريسا به اشتغل الكرمي القرآن تفسري له .بتونس ونةالزيت يف دراسته وأمت قسنطينة، يف ولد .وفاته إىل م، 1931
 يف) باديس ابن آثار( اجلزائر يف ونشر التذكري لساجم باسم القرآن، من آليات تفسريه مجع مث منه نبذ ونشرت عاما، 14

  . 3/289األعالم، : ترمجته يف. بقسنطينة م 1940 -ـه 1359سنة  :تويف  جملدات 4
  .114-113م، 1982-هـ1402، 1طقسنطينة،دار البعث للطباعة والنشر، ابن باديس،  ،جمالس التذكري )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 والصالت الوشائج من بينكم فيما اتقوه. .  بامسه لبعض بعضكم وحيلف ، بامسه الوفاء بعضاً
 فهي ، األرحام تقوى أما.  القرآن يف لتكرارها ومعهودة مفهومة اهللا وتقوى. .  واملعامالت

 تلك به يشرح ما جيد اإلنسان يكاد ال مث ،النفس يف الشعورية ظالله يلقي.  عجيب تعبري
 وتوقي . حبقها واإلحساس  ،بوشائجها لإلحساس مشاعركم أرهفوا.  األرحام اتقوا! الظالل
 وأن ، جترحوها وأن ، تؤذوها أن توقوا. .  ومسها خدشها من والتحرج ، وظلمها هضمها

وتقوى اهللا ،1 وظلها نداها إىل وحنينكم هلا، وتوقريكم ، ا حساسيتكم أرهفوا. .  تغضبوها
  .يف األرحام بوصلها وعدم قطعها

 الْخلْق خلَق اللَّه إِنَّ «: rأعظم كما جاء يف قوله  وشأن الرحم عظيم و قطعها 
 ترضين أَما نعم :قَالَ. الْقَطيعة من الْعائذ مقَام هذَا :فَقَالَت الرحم قَامت منهم فَرغَ إِذَا حتى
   اللَّه رسولُ قَالَ ثُم. » لَك فَذَاك :قَالَ. بلَى :قَالَت ؟قَطَعك من وأَقْطَع وصلَك من أَصلَ أَنْ
-r - » ُءواإِنْ اقْر مئْتلْ( شفَه متيسإِنْ ع متلَّيووا أَنْ تفِْسدى تضِ فوا اَألرقَطِّعتو كُمامحأَر 

كأُولَئ ينالَّذ مهنلَع اللَّه مهمى فَأَصمأَعو مهارصونَ أَفَالَ أَبربدتي آنَالْقُر لَى أَمقُلُوبٍ ع 
  .2»)أَقْفَالُها
 من تقُولُ بِالْعرشِ معلَّقَةٌ الرحمr :» قال : قالت كيف حديث روته أمنا عائشة  rوقوله 
  .3» اللَّه قَطَعه قَطَعنِى ومن اللَّه وصلَه وصلَنِى

البحث للتدليل ا على  والنصوص كثرية ليس هذا مكان ذكرها كلها وإمنا سيقت يف هذا
أمهية صلة الرحم وخطورة قطعها، ففي صلتها تواصل واستمرار عيش ويف قطعها فساد 

  . وخراب يعود على اتمع بالفناء األكيد
  
  
  
  

                                                        
  .2/41 ظالل القرآن، يف )1(
الرب والصلة واآلدب، باب  كتاب ،صحيح مسلم، 4552، حديث رقم 4/1828، كتاب التفسري، صحيح البخاري )2(

  .واللفظ له 6682، حديث رقم 8/7صلة الرحم وحترمي قطيعتها، 
الرب والصلة كتاب ،  صحيح مسلم، 5/2232، كتاب األدب، باب من وصل وصله اهللا،  يح البخاريصح )3(

  .6683، حديث رقم 8/7واآلدب، 
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  اإلخاء: الفرع الرابع
 والتأَخي املُؤاخاةُ اِإلخاُء و ،الصديق يكون وقد معروف النسب من اَألخ :اإلخاء لغة: أوال

  .1اِإلخوان اتخاذُ والتأَخي ،اَألخِ قَرابة اُألخوةو
   :اإلخاء اصطالحا: ثانيا
 مشارك لكل ويستعار بطن أو صلب وإياه مجعك من كل هو: األخ: :الكفوي  قال

 من ذلك غري يف أو مودة يف أو معاملة يف أو الصنعة يف أو الدين يف أو القبيلة يف لغريه
  .2كاألخ واألخت املناسبات

واملراد باألخوة يف هذا املبحث هي أخوة الدين،  فهي أول رابطة إميانية ربطت 
 األخوة هذه على يترتب ومما فترتبت عنها حقوق وواجبات متبادلة، ،املسلمني بعضهم ببعض

: ل تعاىلااملسلمة، ق اجلماعة يف األصل هي والوحدة والتعاون والسالم احلب يكون أن
M¯®¬L ]التشبيه باب من املؤمنني على األخوة وإطالق "، ]10:احلجرات 

 األبدية، للحياة املوجب اإلميان وهو واحد أصل إىل انتسام حيث من باألخوة وشبهوا البليغ
 كالً ألن التوالد أصل يف اإلميان باملشاركة يف املشاركة وتشبه ،استعارة هناك يكون أن وجوز
   .3"اجلنان يف األبدي البقاء منشأ واإلميان احلياة منشأ التوالد إذ للبقاء أصل منهما

املقصد من املؤاخاة يف اإلسالم حيث جعلها  : ابن عاشوروذكر الشيخ الطاهر 
وحكمة هذه األخوة أن اإلسالم ملا أقام للناس : "من أصول اإلصالح االجتماعي فقال أصال

تكن آيلة إىل أمر  جامعة جديدة تأوي إىل آصرة نفسانية، كان الشعور ا غري قوي إذ مل
فقد اعتاد الناس أن تكون جوامعهم حمسوسة من نسب أو موطن، فرام اإلسالم .مادي مألوف

إبراز هذه اجلامعة العقلية يف مظهر مادي مألوف فجعلها أخوة دينية ليتعزز جانبها بكوا 
بثّ مث إن وصف األخوة يستدعي أن ت...مدركة بالعقل ومشبهة باملألوف الشبيه باحملسوس

 بني املوصوفني به خالل االحتاد، واإلنصاف، واملواساة، واحملبة، والصلة، والنصح، وحسن
  املعاملة، فيتقبلها مجيع األمة بالصدر الرحب، سواء يف ذلك الشريف واملشروف، والقوي 

                                                        
  .14/19لسان العرب، )1(
  .76الكليات،  )2(
  .19/275 روح املعاين، )3(
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فإذا ارتاضت األمة التخلق باألخوة بينهم سهلت على الشريعة سياستهم، وإمنا . والضعيف
   .1"ينافيها  وبتأكيد الدعوة إليها واجتثاث ماوس على األخوة بتكريرغرسها فيها، لنفترتاض ا

 أمل املسلم الفرد يستشعر فال االجتماعي ، فاألخوة ذا املعىن باعث على التوازن
 ذلك، غري يف أو اجلاه يف أو املال يف الفارق ذلك كان سواء املسلم وأخيه املسلم بني الفوارق

 اتجاه يف كلّهم اتمع أفراد االجتماعية، وبذلك يكون اشتراك الفئات بني توازنا حيقّق مما
 بالوظائف املنوطة م سواء على مستوى األفراد أو اجلماعة، ولقد القيام أجل من واحد،
 ارتباطا مرتبطا فرد كلّ كان حيث للمجتمع املنسجم، منوذجا رائعا أ اإلسالم ذا  حقّق
 األداء ذروة بلغ ولذا األخوة، عالقة بوساطة اتمع أعضاء من اآلخرين بكلّ واقعيا

احلضاري، بذلك يتحقق التكافل املنشود ألن اتمع مبين على أساس عالقات اجتماعية 
  .سليمة

  

  اإلنفاق: الفرع اخلامس
  . إنفاق إجباري وإنفاق اختياري: واإلنفاق الذي هو وسيلة يتحقق ا التكافل نوعان

  :هو كل مال وجب إخراجه من ذمة املكلف ويشمل األمور التالية :اإلنفاق اإلجباري :والأ
وهي الركن الثالث من أركان اإلسالم وقد ثبتت مشروعيتها يف الكتاب والسنة،  :الزكاة- 1

   ،]43:البقرة [M  r  q  p  o  n   m  l  kL : فمن الكتاب قوله تعاىل
̄   °±  £  ¤  ¥  ¦§  M : وقوله أيضا    ®  ¬  «   ª  ©  ¨

 ¶  µ   ́ ³  ²L ]وغريها من اآليات اليت وردت فيها الزكاة ]110: البقرة ،  

: ، وقوله أيضا ]03: البقرة[ M4  3  2  1  0L: بلفظ اإلنفاق كقوله تعاىل  
M    {  z  y  xw  v  u      t   sr  q  p  o  n  m  l  k  jL 

  .اآليات  إىل غري ذلك من.]103: التوبة[
  
  

                                                        
  .197 - 193أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم ،  )1(
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 محمدا وأَنَّ اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ شهادة خمسٍ علَى اِإلسالَم بنِىr» وأما السنة فكقوله 

هدبع ولُهسرإِقَامِ وو الَةاِء الصإِيتو كَاةالز جحو تيمِ الْبوصانَ وضم2» ر.  
 قَوما تأْتى إِنك « قَالَ - r- اللَّه رسولُ بعثَنِى قَالَ - معاذًا نَّأَ مو ما رواه ابن عباس    
نلِ مابِ أَهتالْك .مهعإِلَى فَاد ةادهالَ أَنْ ش إِالَّ إِلَه ى اللَّهأَنولُ وسر فَإِنْ اللَّه موا هأَطَاع كذَلل 

مهملأَنَّ فَأَع اللَّه افْتضر هِملَيع سمخ اتلَوى صمٍ كُلِّ فوي لَةلَيفَإِنْ و موا هأَطَاع كذَلل 
مهملأَنَّ فَأَع اللَّه ضرافْت هِملَيقَةً عدذُ صخؤت نم هِمائأَغْنِي درى فَتف هِمائفَإِنْ فُقَر موا هأَطَاع 
كذَلل اككَ فَإِيومائر هِمالوقِ أَماتةَ ووعظْلُومِ دالْم هفَإِن سا لَيهنيب نيبو اللَّه ابج3» ح.  

ومن مقاصد الزكاة الكثرية حتقيق التكافل بني أفراد اتمع، فهي تزرع احملبة بني الغين 
فالزكاة " فيسود األمن، والفقري، فتحرر أبناء اتمع الواحد من احلسد والبغضاء والشحناء 

من أهم الوسائل اليت حتفظ التوازن االقتصادي وتذيب الفوارق بني الطبقات، وتطهر القلوب 
مما يغشاها من حب املال واألثرة، واحلقد واحلسد، بل جتعل فئات اتمع أخوة متحابني يف 

وراء تشريعه للزكاة،  ليها اإلسالم منإوهناك أسرار عظيمة يرمي .. اهللا، متعاطفني مترامحني 
نفاق والشفقة والرمحة، إلمنها ما يتعلق بالغين كطاعة اهللا وشكره، وتربية النفس على ا

ومنها ما يتعلق بالفقري كجلب حمبته للغين واالستعانة مبا يأخذ .. وحتريرها من الشح والبخل،
ومنها ما .. ليه، وترغيبه يف اإلحسان إىل من دونه أسوة بإحسان الغين إ.. على طاعة اهللا،

         :تعاىل سبحانه يتعلق باتمع كوجود اتمع املتحاب املتعاون الذي يتحقق فيه قوله
 MÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ L]4" ] 02: املائدة.  

  
  

                                                        
، صحيح البخاري، 122، حديث رقم 1/34 ب قول النيب بين اإلسالم على مخس،اإلميان، با كتاب ،صحيح مسلم )2(

  .8، حديث رقم 1/12بين اإلسالم على مخس، rكتاب اإلميان وقول النيب 
، صحيح البخاري ،130، حديث رقم 1/37، اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم،  صحيح مسلم )3(

  .1331، حديث رقم 2/505كاة، كتاب الزكاة، باب وجوب الز
، 1منهج اإلسالم يف معاجلة الفقر، الصاحل، حممد بن أمحد بن صاحل، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط )4(

  .بتصرف 181-180م، 2005-هـ1425
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  : الكفارات -2
 أَن شأْا من اليت واخلَصلة الفَعلَة عن عبارة وهي ومجعاً مفرداً وفعالً امساًتكون :الكفارة لغة 

كَفِّرالَة وهي ،وتسترها متحوها أَي اخلطيئة ت1وضرابة كقتالة للمبالغة فَع.  
بناء على  ،أو بتخفيف إمثه ،إما مبحوه أو إزالته ؛و الكفارة هذه داللتها الستر و التغطية للذنب

   .2أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل
تعبدية قررها الشارع للتكفري عن ذنب معني و ال جتب إال  الكفارة عقوبة: أما اصطالحا 

 .3فيما أوجبها اخلالق فيه بنص صريح
اجلانب التعاوين املايل الذي يربط بني شرائح  ؛و املقصود بالكفارات يف هذا املبحث    

اء من خالل الدعوة إىل حترير العبيد من الرق و إطعام املساكني و الفقر ،اتمع يف تفاعل رائع
و هو باب طيب يف التوسعة على ذوي احلاجات، فكان تبادل املصاحل ذه  ،و كسوم

       فاملكفر حيصل له تكفري الذنب و حموه و هو صالح له يف دينه  ،اوجلي االصورة واضح
ودنياه، و املعطى صالح له يف نفسه من حرية و طعام و كسوة، فكانت الكفارات بذلك 

  .ق اليت يسعى من خالهلا إىل حتقيق التكافل يف اتمع اإلسالميمن أوجه اإلنفا اوجه
أما ما فيها من إصالح للمجتمع فيمكن معرفته من خالل ما يف خصاهلا من مردود على " 

أفراد األمة، و أن خصاهلا ال خترج أن تكون عتق رقبة، أو إطعام مسكني أو مساكني، أو 
  .اهللا و توحيده أو صيام أيام كسوم، أو ذبح حيوان غذاء هلم، أو ذكر

و املتأمل يف هذه احملاور االجتماعية اليت تدور خصال الكفارة عليها يدرك البعد 
االجتماعي فيها ففي خصلة التكفري بالعتق يدرك املتأمل فيها رغبة املكفر يف احلرية بواسطة 

ية و حرر نفسه منحه لآلخرين حريتهم إثر خطأ ارتكبه، فكان أن حرر غريه من رق العبود
  من تبعات إمث اخلطيئة، مث يعيش املتأمل مقابلة اإلحسان لإلحسان عند بناء العالقة بني املعتق 

  
  

                                                        
  .5/144لسان العرب،  )1(
  . 28/14روح املعاين،  )2(
و 14، 2002-هـ1423دي ، مؤسسة املعارف ، بريوت، ط امليلو ،الكفارات يف ضوء القرآن و السنة، بن مجعة )3(

  .15، 2003-هـ1424،  1طحممد حسن ، دار الوفاء ،  ،الكفارت يف اإلسالم، فقيه
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   و العتق من جديد بناء عالقة الوالء على أنقاض عالقة العبودية، عالقة جديدة تسودها احملبة 
  ...واإلخاء و البذل و العطاء 

املتأمل بأن املكفر يساهم يف انتشال غريه من آالم اجلوع، و يف خصلة التكفري باإلطعام يشعر 
و أنه يساهم يف حترير الفقراء و املساكني من قيود الفاقة و االحتياج، و أنه قد جتاوز بفعله 
هذا احلض على إطعام املساكني إىل عملية اإلطعام الفعلي الذي فيه لذة الشعور بسعادة 

  .ار ما اقترف من خطيئةاآلخرين و فيه لذة الشعور بزوال آث
و قد ترتفع الكفارة من الطعام العادي إىل الطعام املشتهى مثل أكل اللحم يف كفارات 
احلج و عندئذ تزداد سعادة احملتاجني مبا يسر اهللا هلم من طعام شهي كان نتيجة جرب خلطيئة، 

فقراء العراة من و كذلك خصلة التكفري بالكسوة، فاملكفر يشعر أنه يساهم يف محاية أجسام ال
     احلر و القر، و أنه يف إكسائهم و ستر أجسامهم ستر خلطاياه و آثامه، فالعتق و اإلطعام 
والكسوة كلها خصال للكفارة دف إىل حترير اإلنسان من عبودية أخيه و من عبودية الفقر 

دة، و حب و الفاقة و االحتياج، و دف أيضا إىل حترير اإلنسان لنفسه من عبودية املا
الذات، و األنانية املفرطة و املكفر بواحدة من هذه اخلصال يشعر بأنه ساهم يف إدخال 
    السرور على بعض املساكني كما أدخل السرور على نفسه نتيجة إزالة خطاياه من ناحية 

   .1"ونتيجة إدخال السرور على غريه من ناحية ثانية 
للمصاحل، فاملكفر ينتفع  فنرى فيها تبادال فالكفارة مثال تطبيقي للتكافل احلقيقي 

يف املقابل ينتفع الطرف اآلخر الذي ونفور النفس وقلقها،  ابتكفري خطاياه اليت يترتب عليه
وهذا قمة التعاون والتفاعل املنشود من الكفارات  ،ر ا ماديا ومعنويايستفيد من العني املكفَّ
  .داخل اتمع اإلسالمي

   

                                                        
   . 65-64الكفارات يف ضوء القرآن و السنة، )1(
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من الكتاب والسنة تتحدث عن  يدةوردت نصوص عد: األهل و العيال  اإلنفاق على -3

  : النفقة على األهل نذكر منها
  : من الكتاب

!  "  #  $  %  &  '  )    (  *  +  ,  -  M : قال تعاىل 
. L]34 : النساء[.  

 على احملافظة من ىل،تعا اهللا حبقوق بإلزامهن  النساِء علَى قَوامونَ  الرجال أن تعاىل خيرب    
صاحلهن والقيام مب عليهن، باإلنفاق أيضا عليهن وقوامون ..املفاسد، عن وكفهن فرائضه

: فقال النساء على الرجال لقيام املوجب السبب ذكر مث املختلفة اليت تتطلب اجلهد والقوة،
 من النساء على الرجال فتفضيل  والهِم،أَم من أَنفَقُوا وبِما بعضٍ علَى بعضهم اللَّه فَضلَ بِما

 من بكثري واختصاصهم والرسالة، والنبوة، بالرجال، خمتصة الواليات كون من: متعددة وجوه
واجلمع وغريها من األمور اليت اختص ا الرجال عن النساء وهي  واألعياد كاجلهاد العبادات

 واجللد والصرب والرزانة بالعقل هللا فخصهم يف احلقيقة مصلحة خفية للنساء لو علمن ذلك،
 النفقات من وكثري بل الزوجات على بالنفقات خصهم وكذلك. مثله للنساء ليس الذي
 املفعول فحذف  أَنفَقُوا، وبِما: قوله سر هذا النساء، ولعل عن ويتميزون الرجال ا خيتص
 عنده وهي المرأته، دوالسي كالوايل الرجل أن كله هذا من فعلم. النفقة عموم على ليدل
  .1به اهللا استرعاه مبا يقوم أن خادمة،فوظيفته أسرية عانية

وهذا االختصاص باإلنفاق ال يعين فعل جهة واحدة وهي الرجل، فاملتأمل جيد أن يف 
املقابل هناك من يسعى إلراحة هذا املنفق يف تدبري أموره داخل البيت وتيسري عمله ليتسىن له 

ل بني الطرفني يظهر يف صورة طرف واحد، فالرجل ينفق على املرأة اإلنفاق، فهذا تكاف
ويرعى شؤوا اخلارجية لتتفرغ هي بدورها فترعاه بالقيام باألعمال واملهام الداخلية اليت 

  .ميكن أن تعوقه عن مهمته اليت اختص ا عنها ومتيز ا الرجال عن النساء
  

                                                        
ال اللوحيق، عبد الرمحن بن مع/ تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، ت )1(

  . بتصرف 177، م2000-هـ1420، 1مؤسسة الرسالة، ط
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 عليه واملقوم دائما، للنقص مترقب ،عليه ماله املنفق ،غريه على أضف إىل ذلك أن القائم

... الزيادة مترقب على النقص مترقب إيثار يف واحلكمة دائما، للزيادة مترقب املال عليه املنفق
 الناقص الضعيف يكون أن تقتضي البالغة، احلكمة كانت ملا أنه: فاعلم ذلك علمت وإذا
 نسائه، على باإلنفاق ملزماً الرجل يكون أن ذلك اقتضى الكامل، القوي قبل من عليه مقوماً
  .1احلياة يف لوازِمهن جبميع والقيام

!  "  #  $  %  &  '     )  (     *+  ,  -            .  M : و قوله أيضا 
  A    @  ?>  =  <  ;:  9  8  7  6   54  3  2  1  0  /

U  TS  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I    H  G  F  E  D  C  B    V
  b    a  `  _  ̂   ]  \[  Z      Y   X  WL ]07-06: الطالق[.  

: قيم يف تفسري هذه اآلية الكرمية وبيان مقاصدها حيث قال مكال :ولسيد قطب 
 على العدة فترة يف واإلنفاق ، البيوت يف اإلقامة مسألة لتفصيل األخري البيان هو وهذا"

 عليه هم مما أقل ال.  سكىن من هم جيدون مما وهنيسكن أن هو به فاملأمور.  مدا اختالف
 سواء مضارم إىل عامدين غري.  وغناهم مقدرم حسب يستطيعونه وما ، سكناهم يف

 بذكر األمحال ذوات وخص.  فيه املعاملة يف أو مستواه أو املسكن فسحة يف عليهن بالتضييق
 دون ببعضه اإلنفاق زمن ددحي احلمل طول أن لتوهم معتدة لكل النفقة وجوب مع النفقة
 العدة انتهاء موعد وهو ، الوضع حىت النفقة فأوجب  مدته قصرت إذا عنه بزيادة أو ، بقيته

 فما.  مقابل بال األم على واجباً جيعلها فلم الرضاعة مسألة فصل مث. التشريعي اإليضاح لزيادة
 على به تستعني رضاعته لىع أجراً تنال أن حقها فمن ، بينهما املشترك الطفل ترضع دامت
 ذاته الوقت ويف.  الشريعة هذه يف لألم املراعاة منتهى وهذا ، للصغري اللنب إدرار وعلى حياا

 ورائدمها أمره يف ويتشاورا ، الوليد هذا شأن يف باملعروف بينهما يأمترا أن واألم األب أمر
 !فيهما الربيء الصغري على نكبة حياما يف فشلهما يكون فال ، بينهما أمانة وهو ، مصلحته

  
                                                        

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار اجلنكي، بريوت، دار الفكر  )1(
  .، بتصرف18/45، 5/9، م1995-هـ1415طللطباعة والنشر والتوزيع، 
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 وأجرها، الرضاعة بشأن يتفقا ومل تعاسرا إذا فأما.  إليها اهللا يدعومها اليت املياسرة هي وهذه

 تعطيل ودون األم من اعتراض دون. .  L أخرى له فسترضع M:  احلقوق مكفول فالطفل
 !فشلهما بعد تعاسرمها بسبب ، الرضاعة يف الطفل حلق

 تتعنت وال ، هو جيور ال.  والعدل والتعاون اليسر فهو.  النفقة قدر يف مراأل يفصل مث
 يف أو املعيشة نفقة يف أو السكن يف سواء.  سعة عن فلينفق رزقه عليه اهللا وسع فمن  ؛هي
   .1"الرضاعة أجر

 منفعة فيه ما كل وهو من الزوجني ومن غريمها أن يأمر باملعروف ، فاهللا يأمر كالًَّ       
 والضرر، الشر من فيه حيصل باملعروف، االئتمار عن الغفلة فإن واآلخرة، الدنيا يف ومصلحة

  .والتقوى الرب على تعاون االئتمار ويف اهللا، إال يعلمه ال ما
  .]233: البقرة[M¬  «   ª  ©       ̈  § L : و قوله تعاىل أيضا 

 هي الفترة هذه أن يعلم سبحانه نهأل كاملني؛ حولني ترضعه أن أمه على للمولود يفرض واهللا"
 وتثبت L الرضاعة يتم أن أراد ملن M. .  للطفل والنفسية الصحية الوجوه مجيع من املثلى

 الوجهتني من سليماً منواً الطفل لينمو ضرورية عامني فترة أن اليوم والنفسية الصحية البحوث
 يرزقها أن:  الطفل والد على حق اعليه اهللا فرضه ما مقابل يف وللوالدة... والنفسية الصحية

 الصغري هذا جتاه مسؤول وكالمها التبعة؛ يف شريك فكالمها واحملاسنة؛ باملعروف ويكسوها
 يؤدي منهما وكل؛  لترعاه والكساء بالغذاء ميدها وأبوه واحلضانة باللنب متده هي ، الرضيع
الصغري حىت وإن كان والداه  فالتعاون مطلوب على رعاية هذا الفرد.2"طاقته  حدود يف واجبه

منفصلني فهذا ال مينع من االتفاق على مصلحته وحفظ حقوق الطرفني وهو ما متيز به 
  .التشريع اإلسالمي

  
  
  

                                                        
  .7/240يف ظالل القرآن،  )1(
  .1/236ملرجع نفسه، ا )2(
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  : من السنة 
 دابته لَىع الرجلُ ينفقُه ودينار ،عياله علَى ينفقُه دينار الرجلُ ينفقُه دينارٍ أَفْضلُ «: rقوله  

   .1» اللَّه سبِيلِ فى أَصحابِه علَى ينفقُه ودينار ،اللَّه سبِيلِ فى
 مقصود : "مبينا عظم النفقة على العيال :جاء يف شرح احلديث قول النووي 

 بالقرابة نفقته جتب من منهم ألن ،فيه الثواب عظم وبيان العيال على النفقة على احلث الباب
 ملك أو النكاح مبلك واجبة تكون من ومنهم وصلة صدقة وتكون مندوبة تكون من ومنهم
  .2" التطوع صدقة من أفضل وهو عليه حمثوث فاضل كله وهذا ،اليمني

 وهو نفَقَةً أَهله علَى أَنفَق إِذَا الْمسلم إِنَّ« : rوجاء يف أجر اإلنفاق على األهل قوله 
فهو بذلك ينفع وينتفع وهي رمحة من رب العاملني حىت خيفف 3.» صدقَةً لَه انتكَ يحتِسبها

على خلقه السعي ويشجعهم على اإلنفاق على عياهلم وأهاليهم، فذاك حمفز رائع يطرد النفور 
 .من نفوس الناس حىت ال يتهاونوا وال يتكاسلوا يف السعي لإلنفاق

نأَبِى أما أفضل اإلنفاق فع يرةَهولُ قَالَ :قَالَ ط رسر اللَّه -r-:  »اريند هفَقْتأَن 
 علَى أَنفَقْته ودينار ،مسكنيٍ علَى بِه تصدقْت ودينار ،رقَبة فى أَنفَقْته ودينار اللَّه سبِيلِ فى

كلا ،أَههظَما أَعرى أَجالَّذ هفَقْتلَى أَنع كل4» أَه.  
مع أنه واجب ، وفهذه النصوص وغريها تشجع وترغب يف اإلنفاق على األهل والعيال     

على الكاهل كما هو احلال  إال أن األسلوب فيه حتبيب هلذا الواجب الذي يعده البعض ثقال
  .مع البخيل والشحيح

  
  
  

                                                        
، حديث رقم 3/78، باب فضل النفقة على العيال واململوك وإمث من ضيعهم،  كتاب الزكاة ،صحيح مسلم )1(

2357.  
  .7/82املنهاج شرح صحيح مسلم،  )2(
، حديث 3/81، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين،  صحيح مسلم )3(
  .2369قم ر
  .2358، حديث رقم  78/  3 باب فضل النفقة على العيال واململوك وإمث من ضيعهم،كتاب الزكاة،  ،مسلم صحيح  )4(
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  : –املندوب  –اإلنفاق االختياري :ثانيا
     اب اإلنفاق االختياري مفتوحا أمام ذوي الفطر الرحيمة لقد جعل الشارع احلكيم ب

          اوالكرمية لكي يكون و سيلة من وسائل حتقيق التكافل يف اتمع، ووضع له شروط
    تضبطه ليكون فعاال و ليحفظ على املنفق ماله من الزوال، فقيد الوصية بالثلث  اوأحكام

لوقف و الواقفني و ما إىل ذلك من وجوه الرب اليت وجعلها لغري وارث، كما بني أحكام ا
  .حتقق التكافل يف اتمع

   :الوقف  – 1
 واقف فهو ووقوفاً وقْفاً باملكان وقَف اجلُلوس خالف الوقوفو وقف من : الوقف لغة

 وقْفاً للمساكني الصحاح ويف املساكني على اَألرض ووقَف... ووقوف وقْف واجلمع
  .1حبسها

   .2تقْديرا ولَو معطيه ملْك في بقَاؤه لَازِما وجوده مدةَ شيٍء منفَعة إعطَاُءهو  : اصطالحا
           واألصل فيه أنه من أوجه اخلري اليت حث عليها الشرع و رغب فيها بشىت الوسائل 

  : و األساليب منها
    M m  l  k   j  i  h  g  f  e : قوله تعاىل 

   q  p  o  nL ]77: احلج[.  
      إن اهللا تعاىل خياطب عباده املؤمنني ويأمرهم بالعبادة وفعل اخلري وهي أسباب الفالح، ف   
 باملطلوب تفوزون: أي L تفْلحونَ لَعلَّكُمM : فقال األمور هذه على الفالح تعاىل وعلق" 

 اخلالق، عبادة يف اإلخالص سوى للفالح طريق فال املرهوب، املكروه من وتنجون املرغوب،
  .3"والفالح والنجاح السعادة من املعلى، القدح فله لذلك، وفق فمن عبيده، نفع يف والسعي

M  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç : و قوله أيضا 
  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô    Ó  Ò   L ]215: البقرة[  ،

  .الة على الرب و فعل اخلري و غريها من اآليات العامة الد
                                                        

  .9/359لسان العرب،  )1(
  .539شرح حدود ابن عرفة،  )2(
  .546تيسري الكرمي الرمحن،  )3(
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  : و من السنة 
نةَ أَبِى عريرولَ أَنَّ ط هسر اللَّه -r- َإِذَا«  قَال اتانُ مساِإلن قَطَعان هنع لُهمإِالَّ ع نم 

إِالَّ ثَالَثَة نم قَةدص ةارِيج لْمٍ أَوع فَعتني بِه أَو لَدحٍ والص عدوي 1» لَه.  
 يا فَقَالَ فيها يستأْمرهr - - النبِى فَأَتى بِخيبر أَرضا عمر أَصاب :قال م عمر ابن عنو

 قَالَ بِه تأْمرنِى فَما منه عندى أَنفَس هو قَطُّ ماالً أُصب لَم بِخيبر أَرضا أَصبت إِنى اللَّه رسولَ
 والَ أَصلُها يباع الَ أَنه عمر بِها فَتصدق قَالَ. » بِها وتصدقْت أَصلَها حبست شئْت إِنْ «

اعتبالَ يثُ وورالَ يو بوهقَالَ. ي قدصفَت رمى عاِء فى الْفُقَرفى وبى الْقُرفقَابِ وى الرفو 
 يطْعم أَو بِالْمعروف منها يأْكُلَ أَنْ وليها من علَى جناح الَ والضيف السبِيلِ وابنِ هاللَّ سبِيلِ

  .2 فيه متمولٍ غَير صديقًا
للصدقة التطوعية الدائمة،   ويعد الوقف مبفهومه الواسع أصدق تعبرياً وأوضح صورة  

صفات ما مييزه عن غريه، وذلك بعدم حمدوديته ، واتساع آفاق بل له من اخلصائص واملوا
جماالته ، والقدرة على تطوير أساليب التعامل معه، وكل هذا كفل للمجتمع املسلم التراحم 
والتواد بني أفراده على مر العصور مبختلف مستوياا السياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت 

األربعة عشر قرناً املاضية، فنظام الوقف مصدر مهم حليوية مرت ا األمة اإلسالمية خالل 
اتمع وفاعليته وجتسيد حي لقيم التكافل االجتماعي وترسيخ ملفهوم الصدقة اجلارية برفدها 
احلياة االجتماعية مبنافع مستمرة ومتجددة تتنقل من جيل إىل آخر حاملة مضموناا العميقة 

سئوليته االجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه يف إطار عملي جيسده وعي الفرد مب
  ، ومن مث كان الوقف املسلمني وجيعله يف حركة تفاعلية مستمرة مع مهومهم اجلزئية والكلية

  

  .3من أهم الوسائل اإلجيادية للتكافل يف اتمع املسلم
                                                        

  .4310، حديث رقم 5/73فاته، صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد و )1(
، صحيح البخاري،كتاب الشروط، باب 4311، حديث رقم 5/73صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف،  )2(

  .2586، حديث رقم 2/982الشروط يف الوقف، 
 8 هـ،1421اآلثار االجتماعية لألوقاف، السدحان ، عبداهللا بن ناصر، الرياض، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط  )3(

  .بتصرف
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  : الوصية -2
. بشيء شيٍء وصلِ على يدلُّ أصلٌ: املعتلّ واحلرف والصاد الواو ،من وصى: الوصية لغة 
تيصيَء ووه: الشلْتئْنا: ويقال. وصها إنَّ أي واصيةً، أرضاً وطبتصلٌ نقد مت منه امتَألت .
تيصها،: باليوم اللّيلَةَ وولْتلُه عملٍ يف وذلك وصعمة. تيه القياس، هذا من والوصكأن كالم 

  .1 إيصاء وأوصيته توصيةً، وصيته: يقال. يوصل أي يوصى
  .2بعده عنه نِيابةً أَو بِموته يلْزم عاقده ثُلُث في حقا يوجِب عقْد :و اصطالحا 

جه أعمال الرب اليت يسعى الشرع من خالهلا إىل مساعدة اآلخرين من غري وو هي وجه من أ
    مبتغيا صاحبها األجر و الثواب من عند اهللا  الورثة ممن هم من أصحاب احلاجة و الفاقة،

وهي ذا الوجه وسيلة من وسائل حتقيق التكافل داخل اتمع اإلسالمي حيث يسعى 
املوصي إىل صالح آخرته بعمله املقدم من خالل الوصية اليت فيها حتصيل الصالح للموصى 

  : ا له، و هذه قمة التفاعل بني أفراد اتمع، و هي ثابتة شرع
M  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q : قوله تعاىل : فمن الكتاب

  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ̂   ]   \  [  j
   ~   }|  {  z  y  x   w  v  u   t     s  r  q   p  o  n  m  lk

  ¦  ¥     ¤        £  ¢  ¡  �L ]106: املائدة[.  
 ببعض الرب القرابة صلة فيها توجب اليت احلاالت يف تظهر الورثة لغري الوصية وحكمة

 وسيلة من الوسائل  وهي.  حيجبهم غريهم ألن يف حني ليس هلم احلق يف املرياث األقارب،
  .الوراثة  حدود خارج يف العائلة التكافلية يف

"  #  $  %  &  '  )   (      *  +,  -  .  /   M: و قوله أيضا  
6  54     3  2  1  0    @  ?  >   =<  ;   :  9  8  7

  R  Q   PO  N  M  L  K  J  I  H   GF  E  D  C  B  A
  c  b  a  `    _   ̂ ]  \  [              Z  Y  XW   V    U  T  S

                                                        
  .6/116معجم مقاييس اللغة،  )1(
   . 681شرح حدود ابن عرفة،  )2(
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  t  s  rq  p  o  n   m  l  k  j  i  hg  f  e    d
  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |{  z  y  x      w  v  uL ]12:اءالنس[.  

أن اهللا سبحانه و تعاىل ملا شرع املرياث جعله مرتبا " ووجه االستدالل من هذه اآلية 
على الوصية فدل على أن الوصية أمر مشروع، و ال سيما أن اهللا تبارك و تعاىل كرر لفظ 
الوصية ثالث مرات يف آية واحدة، كما أنه قد ورد لفظ الوصية يف اآلية السابقة على هذه 

فالوصية يف اإلسالم ضمان وتأمني . 1"مما يدل على تأكد الوصية و الترغيب فيهااآلية 
  .للمحتاج من الفاقة والعوز، وهي باعث اطمئنان وراحة للموصى له

  : ومن السنة  
نرِ عامنِ عب دعس نع نِى قَالَ أَبِيهادولُ عسر اللَّه -r- ىف ةجاعِ حدالْو نعٍ مجأَ وتفَيش 
هنلَى مع توالْم ا فَقُلْتولَ يسر نِى اللَّهلَغا بى مرت نعِ مجا الْوأَنالٍ ذُو والَ مرِثُنِى وةٌ إِالَّ يناب 
 الثُّلُثُ الَ « قَالَ بِشطْرِه أَفَأَتصدق قُلْت قَالَ. » الَ«  قَالَ مالى بِثُلُثَى أَفَأَتصدق واحدةٌ لى

  .2»الناس  يتكَفَّفُونَ عالَةً تذَرهم أَنْ من خير أَغْنِياَء ورثَتك تذَر أَنْ إِنك كَثري والثُّلُثُ
فإذا مل يكن لنظام املرياث أن يستوعب كل األقارب احملتاجني إىل التكافل فإنه يأيت 

ت الوصية لألقارب غري الوارثني فحسب، و إمنا متتد ، وليس...دور الوصية لتحقيق التكافل 
  و تتسع يف دوائر لتشمل الصديق الذي أسدى إليه معروفا أو صنع له مجيال، و لتشمل أيضا 

،و لقد شرع اهللا تبارك و تعاىل الوصية لتاليف بعض ...اليتامى و املساكني و ابن السبيل 
  .3احلاالت اليت حيجب فيها بعض الورثة بعضا

ن هنا جند أن التكافل يف اإلسالم يتصف بصفة الشمولية واالستيعاب، فتشريع وم
  .الوصية خري مثال على ذلك ألا تشمل كل ذي حاجة وتستوعب القريب والبعيد

  
  
  

                                                        
   . 148التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية، حممد بن أمحد الصاحل،  )1(
، صحيح البخاري، كتاب 4296، حديث رقم 5/71صحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث،  )2(

  .5039، حديث رقم 5/2047األهل،  النفقات، باب فضل النفقة على
   . 151-150التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية، حممد بن الصاحل،  )3(
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  : إنفاق العفو 
  : ، و قد جاءت كلمة العفو يف القرآن يف موضعني 1 والفَضلُ الكثرة :العفو لغة

M  Ï  Î  Í    Ì  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å : األول يف قوله تعاىل  
   Ò  Ñ  ÐL ]والثاين يف قوله تعاىل .]219: البقرة :M H   G F  E

 K  JIL ]199: األعراف[.  
  :و للمفسرين يف معىن العفو تفاسري متقاربة 

 املصرف بذكر عنه فأجيب ذكره تقدم قد السؤال هذا أن اعلم : ":2الرازي قال
 رجل مذهب عن يسأله آلخر الرجل يقول قد .. ، الكمية ذكرب عنه فأجيب ههنا وأعيد
 هذا عرفت إذا كذا خلقه ومن ، كذا مذهبه من رجل هو:  فيقول هذا؟ فالن ما وخلقه
 سألوا ، ثوابه عظيم على ويدالن اإلنفاق على حيضان ورسوله اهللا رأوا ملا الناس كان:  فنقول

 خذ ،.. مقبول العفو أن اهللا فأعلمهم ، بعضه أو املال كل هو هل ، به كلفوا ما مقدار عن
 هو العفو كان وإذا العفو:  السهلة لألرض ويقال ، الناس من لك سهل ما أي : العفو

   تلزمه ومن وعياله نفسه يف اإلنسان حاجة عن يفضل فيما يكون إمنا ذلك أن فالغالب التيسري
  
  
  
 أن التأويل ومجلة ذكرناه الذي التفسري إىل راجع الزيادة هو العفو:  قال من فقول نتهمومؤ
  .3اإلنفاق يف الناس أدب تعاىل اهللا

                                                        
   .15/72لسان العرب،  )1(
هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن علي التميمي البكري الطربستاين اإلمام فخر الدين الرازي املعروف بابن  )2(

مفاتيح الغيب املعروف : هـ وتفقه على والده ضياء الدين عمر، له تصانيف كثرية منها544اخلطيب ولد بالري سنة 
، 81-8/80طبقات الشافعية الكربى، : ترمجته يف. هـ606سنة  :بالتفسري الكبري، واحملصول يف األصول تويف 

  .2/65طبقات الشافعية البن قاضي شهبة،  
، )د، ت، ط(، أبو عبد اهللا حممد بن عمر، دار إحياء التراث العريب، مفاتيح الغيب من القرآن الكرمي، الرازي )3(
6/394-395.  
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 الناس معاملة يف املستقيم والصراط القومي املنهج هو ما اآلية هذه يف اعلم أنه تعاىل بني
 الناس من تستوىف اليت احلقوق:  فنقول هذا عرفت إذا ..بِالْعرف وأْمر الْعفْو خذ:  فقال

  .جيوز ال أن وإما ، فيها واملساحمة املساهلة إدخال جيوز أن إما ، منهم وتؤخذ
 يتعلق ما كل يف التشدد ترك فيه ،ويدخل الْعفْو خذ:  بقوله املراد فهو:  األول القسم أما

 .والفظاظة الغلظة وترك ، الطيب باخللق الناس مع التخلق أيضاً فيه ويدخل ؛ املالية باحلقوق
 يأمر أن فيه فاحلكم ، فيه واملساحمة املساهلة دخول جيوز ال الذي وهو:  الثاين القسم وأما

 مكارم على مشتملة اآلية هذه أن علمت ، التقسيم ذا عقلك أحاط وإذا ...باملعروف،
 .الغري مع اإلنسان مبعاملة يتعلق فيما األخالق

 ما أي بالعرف، وأْمر العفو خذ:  فقالوا آخر طريق اآلية هذه تفسري يف وللمفسرين
 أن واعلم...ذلك وراء عما تسأل وال ، فخذه عفواً به أتوك ما أي ، أمواهلم من لك عفا

  .1دليل غري من للمطلق تقييد ذكره مبا  العفو خذ:  قوله ختصيص
أن العفو مقدار من اإلمكانيات املادية وكمية  :ومما يستفاد من كالم الرازي 

: عباده ما وجب عليهم من إنفاق يف سبيله من إمكانيام بعد ان تساءلوا منها، وأن اهللا بني ل
هل كل املال واجب إنفاقه أم بعضه؟ وأن العفو الوارد يف سورة البقرة هو اخلاص ذا 

  .  التكليف، وأما العفو الوارد يف سورة األعراف فيشمل املال وغري املال كاألخالق
 ابن عاشور يف تفسريهم للعفو فقال الشيخ الطاهر ولقد دار املفسرون حول هذا املعىن

 املال من املرء حاجة على زاد ما هنا وهو...ومنى زاد إذا يعفو عفا مصدر:  والعفو " ::
 لينفق املآمث بارتكاب مطالبا ليس املرء أن فاملعىن أمثاله مبعتاد عياله ونفقة نفقته بعد فضل أي

 وهذا عليهم يشق ال بإنفاق أمر وهذا ماله من ستفضلها مما عليهم ينفق وإمنا احملاويج على
   منه حيصل وال املسلمني ضعفاء مصاحل إقامة اإلنفاق من الشريعة مقصد ألن اإلنفاق أفضل

  
 حيصل وإمنا األوقات سائر يف متماثلة مقادير منه لتستمر ودوامه بتعميمه إال بال له مقدار
 يتركه فال عليهم يشق ال فحينئذ املنفقني اجاتح عن الفاضل من باإلنفاق والدوام التعميم
 اقتصادي وأصل بالغة حكمة وهذه أوقام من وقت يف به خيلون وال منهم واحد

                                                        
   .بتصرف 435-15/434املصدر نفسه،  )1(
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 من أحد ينفق أن تنايف فال املنفقني لعموم ألا العفو بإنفاق اآلية هذه يف أمر وهلذا...عمراين
 .1نفقته هو عليه جتب من له يكن ملو ذلك على صرب إذا ماله مجيع أو إليه هو احملتاج ماله

  .مصلحة املنفق واملنفق عليه: ففي إنفاق العفو نظر إىل مصلحتني
ما مصلحة املنفق فمتمثلة يف نيل األجر وكرم النفس وسعتها من غري أذى يلحقه، أ

ألن اشتراط باإلضافة إىل دوامه،  ،ومصلحة املنفق عليه ظاهرة يف استفادته من ذلك اإلنفاق
اق من العفو ضمان للمنفق عليه، ألنه لو كان مما حيتاجه املنفق لتعسر ذلك مع مرور اإلنف

وهو مما يستوجب احلرج  الوقت ولتضرر الطرفني وبالتايل مل حيصل املقصود من اإلنفاق
  .واملشقة ويفوِّت مقصد الشارع

العفو هو وهكذا جند املفسرين يتفقون على أن املقصود بالعفو يف آية السؤال عن       
  .الفضل و الزيادة عن حاجات اإلنسان و أنه هو املراد باإلنفاق 

   :ويف املقابل جند يف السنة لفظة الفضل املقابلة للعفو، و ذلك يف الكثري من األحاديث منها    
 والَ لَك شر تمِسكَه وأَنْ لَك خير الْفَضلَ تبذُلَ أَنْ إِنك آدم ابن يا«  - r- اللَّه رسولُ قَالَ 

الَملَى تع أْ كَفَافدابو نولُ بِمعت دالْيا ولْيالْع ريخ نم دفْلَى الْي2.» الس   
    نابِرِ عنِ جب دبع الٍ كَانَ قَالَ اللَّهرِجولُ لفُض نيضأَر نابِ محولِ أَصسر اللَّه -r- 
 أَبى فَإِنْ أَخاه ليمنحها أَو فَلْيزرعها أَرضٍ فَضلُ لَه كَانت منr -  »- اللَّه ولُرس فَقَالَ

ِسكمفَلْي هض3.» أَر  
    نأَبِى ع يدعس رِىدا قَالَ الْخمنيب نحى نفَرٍ فس عم بِىالن -r - ْاَء إِذلٌ ججلَى رع لَةاحر 
لَ قَالَ لَهعفَج رِفصي هرصا بينماالً يمشولُ فَقَالَ وسر اللَّه -r-  »نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه   

دعفَلْي لَى بِهع نالَ م رظَه لَه نمكَانَ و لٌ لَهفَض نم ادز دعفَلْي لَى بِهع نالَ م ادز قَالَ. » لَه 
  .4فَضلٍ فى منا َألحد حق الَ أَنه رأَينا حتى ذَكَر ما الْمالِ أَصناف من رفَذَكَ

                                                        
  . 352-2/351التحرير والتنوير،  )1(
   . 2435، حديث رقم 3/94 خري من اليد السفلى، باب بيان أن اليد العليا كتاب الزكاة، صحيح مسلم، )2(
  . 3999، حديث رقم 5/19البيوع، باب كراء األرض،  تابك صحيح مسلم، )3(
  .  4614، حديث رقم 5/138اللقطة، باب استحباب املواساة بفضول املال ،  كتاب صحيح مسلم، )4(
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و ذا يتضح لنا مفهوم العفو يف الفكر اإلسالمي، فعند التحقيق جنده ال يقتصر على         
السنة املطهرة قد الفائض من املال، و إن كان املفسرون قد وقفوا بالعفو عند الفائض منه، ف

  .وردت بالتكليف بإنفاق العفو من اجلهد و اإلمكانيات البشرية ملا تقدم من أدلة
ولومل تكن السنة قد جاءت بتقرير هذا النوع من العفو وسلمنا بأن اآلية من سورة البقرة، " 

ى قد وردت يف العفو من املال لكان العفو من اجلهد البشري مقررا يف اإلسالم، قياسا عل
العفو يف املال، إذ أن علة تقرير إنفاق العفو من املال هي وجوده فائضا عن حاجة الشخص، 
فإذا وجد فائض من اجلهد البشري لدى شخص، فإن حكم الفائض من املال ينسحب عليه، 

قد أغنت عن القياس طريقا إلثبات التكليف بإنفاق العفو من  - حبمد اهللا تعاىل–لكن السنة 
   .1"اجلهد البشري

حرص الشارع احلكيم على رفع الضرر عن يدل على إمنا فوهذا إن دل على شيء 
فلم يقتصر اإلحسان واملعونة على فضل  ،تكريسا لروح التعاون واحملبة يف اتمع املسلم، الغري

املال بل تعدى ذلك األمر إىل اجلهد البشري، ألن هناك من ال ميلك فضل املال وله من اجلهد 
  .ينفع به أكثر من املال، وهذا لتعم الفائدة املتبادلة اجلميعوالطاقة ما

  
  
  
  
 

    

                                                        
  .50، هـ1414، 1إنفاق العفو يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق، يوسف إبراهيم يوسف، قطر، كتاب األمة، ط )1(
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 الوسائل الوقائية : املطلب الثاين

هي تلك االحتياطات الشرعية اليت وضعها الشارع حلفظ التكافل من العدم يف اتمع  
عنه ال  افعال، فالفعل قد يكون منهياملسلم، وتقوم هذه الوسائل على اعتبار املآالت يف األ

لبيان املقصود  بعضالذاته ولكن باعتبار ما يؤول إليه من فساد وضرر، وهي كثرية نذكر منها 
  :منها

  التفرق النهي : الفرع األول
تطرقنا يف الوسائل اإلجيادية إىل االجتماع ففي املقابل ى الشرع عن النقيض الذي هو     

لنهي عنه و عن غريه من األمور اليت التفرق للحفاظ على اجتماع املسلمني و وحدم، فا
  .هو وقاية ملا أمر اهللا به أن يكون من تعاون على الرب و التقوى  ، ومآهلا الفساد
 خالف الفَرقاليت تدل على معىن التمييز و التفريق، ) ف ر ق(مأخوذ من مادة : التفرق لغة

 الشيء وانفَرق تفْريقاً لِإلفساد وفَرق فَرقاً للصالح فَرق وقيل وفَرقه فَرقاً يفْرقُه فَرقه اجلمع
 مفَارقةً امرأَته فالن وفَارق بعضاً بعضهم فَارق القوم وتفَارق الفُرقة واالسم.. وافْترق وتفَرق
  .1املُتفَرق الشيء من الطائفة والفَرِيق والفرقةُ والفرق باينها وفراقاً

  .2إيقاع التباين بني شيئني من نوع واحد : و التفرق اصطالحا
ولقد ى الشارع احلكيم عن التفرق يف مواضع عدة من كتابه احلكيم بصيغ متعددة   

  : منها 
M  DCBA: التفرق يف سياق النهي عنه أو ما يؤدي إليه فقال تعاىل - 1

  U  T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  H   GF  E
  X  W  V     d  c  b  a   ̀  _   ̂  ]\  [      Z  YL                      

  .]103:آل عمران[
  

      
                                                        

  .10/299لسان العرب،  ،4/493لغة، معجم مقاييس ال )1(
   . 457 ، الكليات )2(
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 L تفرقوا وال مجيعا اهللا حببل واعتصمواM وقوله:": ابن عاشورقال الشيخ الطاهر 

 وذلك دنياهم يف حاهلم صالح فيه مبا بأمرهم ألخراهم أنفسهم صالح فيه مبا أمرهم ثىن
  . ومناء قوة باحتادهم ليكتسبوا التفرق وعدم الدين ذاه على باالجتماع

 باعتصام األمر املقصود ليس إذ التمثيل إرادة رجح الذي وهو حال )مجيعا(  وقوله
 وحيصل كلها األمة باعتصام األمر املقصود بل الدين ذا اعتصاما انفراده حال يف مسلم كل
  هاته على يكونوا بأن هلم أمر المفالك الدين ذا بالتمسك واحد كل أمر ذلك ضمن يف

  .1"اهليئة 
M  yxwv:النهي عن التفرق وبيان مآل املتفرقني وذلك يف قوله تعاىل - 2

¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  zL ]105: آل عمران[.  
فاألوىل جاء فيها النهي عن التفرق صرحيا و الثانية جاء فيها النهي عن التفرق ببيان ما       

من عذاب يف اآلخرة، لتكون الصورة أكثر زجرا وترويعا عندما يكون العذاب هو  يؤدي إليه
  .مآل املتفرقني، فيكون وقعها أكثر يف النفس 

  MRQP   S : النهي عن التفرق بالنهي عن أسبابه وذلك يف قوله تعاىل - 3
  \   [  Z  Y  X  WV  U  T]153: األنعام[.  

ب التفرق املتمثلة يف إتباع الطرق املختلفة الذي يؤدي اهللا جل و عال عن إتباع أسبا فنهى 
  .باملرء إىل التفرق و اجلنوح عن سبيل اهللا القومي 

  !  "  #  $  %M : وله تعاىل ـالنهي عن التفرق بذم املتفرقني وذلك يف ق - 4
    3  2  1   0  /  .      -  ,  +   *  )  ('  &

@  ?  >  =  <  ;  :   98  7  6  5  4     ED  C  B  A
  V  U  T  S  R  Q  P  O   NM  L  K  J  I  H  G  F  

  

                                                        
  .4/31التحرير والتنوير،  )1(
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f  e  d  c   b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y  XW    g
srqp  on   m  l  k  j  ihL ]102: البقرة[ ،  

  M  E  D   C  B  A : ل و عال يف موضع آخر ـوله أيضا جـو ق 
 R   Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  GF 

  ̀  _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W  V  U  T  SL 
  .]151 – 150: النساء[

  :كما جاء ذم التفرق و بيان مفاسده يف السنة يف مواطن كثرية منها 
 وإِنَّ ملَّةً وسبعني ثنتينِ علَى افْترقُوا الْكتابِ أَهلِ من قَبلَكُم من إِنَّ أَالَ «: rقوله  
هذلَّةَالْ هم رِقفْتتلَى سع ثَالَث نيعبسو انتنونَ ثعبسى وارِ فةٌ النداحوى وف ةنالْج ىهو 

فكان التفرق سببا لدخول النار والعياذ باهللا بنص احلديث ملا فيه من فساد . 1» الْجماعةُ
والوهن، وواقع األمة وإفساد للخلق، فالتفرق دعوة لتشتت اجلهود وتسرب الضعف 

  . اإلسالمية حاضرا خلري دليل على ذلك
 بِإِحدى إِالَّ اللَّه رسولُ وأَنى اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ يشهد مسلمٍ امرِئٍ دم يحلُّ الَ «: rو عنه  

ثَالَث بالثَّي انالز فْسالنفْسِ وبِالن ارِكالتينِ ودله فَارِقالْم ةاعملْجفكان جزاء املفارق . 2» ل
القتل ملا يف ذلك من فساد على اخللق يف دينهم ودنياهم، فمفارقة اجلماعة واخلروج عنها 
دعوة إىل الفساد واإلفساد كما هو احلال لبعض اجلماعات املتطرفة عرب التاريخ ويف احلاضر 

ه، وهو القتل فهو بذلك من ئحال املفارق وجزاأيضا، لذا جاء التحذير من التفرق ببيان 
  .الكبائر 

  
  

                                                        
، سنن الدارمي ،  الدارمي، أبو حممد عبد اهللا 4599، حديث رقم 4/324سنن أيب داود، السنة، باب شرح السنة،  )1(

، كتاب هـ1407، 1العريب، ط فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي، بريوت، دار الكتاب/ بن عبد الرمحن، ت
  . 2518، حديث رقم 2/314السري، باب يف افتراق هذه األمة، 

، صحيح البخاري، كتاب 4468، حديث رقم 5/106صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم املسلم،  )2(
  .6484، حديث رقم 6/2521الديات، باب قوله تعاىل، 
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  :وجاء من أقوال العلماء وشراح احلديث يف هذا املوضوع الكثري منها
والتارك لدينه املفارق للجماعة، فهو عام يف كل :  rو أما قوله "  :قال النووي 

ال العلماء و يتناول مرتد عن اإلسالم بأي ردة كانت فيجب قتله إن مل يرجع إىل اإلسالم ق
  .1"ا كل خارج عن اجلماعة ببدعة أو بغي أو غريمها و كذا اخلوارج و اهللا أعلمضأي

فاملتبع للسنة متبع للقرآن، و الصحابة كانوا أوىل الناس بذلك، : "  :قال الشاطيب 
  .2"فكل من اقتدى م فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل اهللا 

و املراد باجلماعة مجاعة املسلمني أي فارقهم أو تركهم : "  :وقال ابن حجر 
  .3"باالرتداد، فهي صفة للتارك أو املفارق ال صفة مستقلة و إال كانت اخلصال أربعا

 ثَالَثًا لَكُم ويكْره ثَالَثًا لَكُم يرضى اللَّه إِنَّ «: rقال رسول اهللا : قال طوعن أيب هريرة 
 ويكْره تفَرقُوا والَ جميعا اللَّه بِحبلِ تعتصموا وأَنْ شيئًا بِه تشرِكُوا والَ تعبدوه أَنْ لَكُم فَيرضى
يلَ لَكُمقَالَ قةَ وكَثْرالِ وؤةَ الساعإِضالِ و4» الْم.  

  مع املسلم،فمآالت التفرق خطرية و كلها فساد و خسران، فهو يضعف و يوهن ات
و مينع اخلري و التعاون و الوحدة، و كل ذلك يؤدي إىل الفساد احملقق و هو ما ال يرضى به 
عقل سليم، فالنهي عن التفرق إذن وسيلة من وسائل احلفاظ على التكافل داخل اتمع 

  .املسلم
   

                                                        
   .11/165املنهاج شرح صحيح مسلم ،  )1(
  . 2/253االعتصام،  )2(
   . 202-12/201 ، فتح الباري )3(
  .4578حديث رقم  ،5/130صحيح مسلم ، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة،  )4(
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  : قطيعة الرحم حترمي : الفرع الثاين
 وإبانة صرمٍ على يدل واحد، صحيح أصلٌ والعني طاءوال القافمن قطع  :القطيعة لغة : أوال
  .اهلجران: والقطيعة. قَطْعاً أقطعه الشيَء قطعت: يقال. شيء من شيٍء
 إليها تبعثُه شيٌء وهي بأُقطوعة، فالنةَ إىل فالنةُ وبعثَت. تصارما إذا الرجالن، تقاطَع: يقال
  .1 للصرمية عالمةً

  .الوسائل اإلجيادية سبق تعريفها يف  :الرحم 
رمحه و ذوي قرابته فال يصلهم  هي أن يعق اإلنسان أويل: قطيعة الرحم اصطالحا : ثانيا

  .2بربه و ال ميدهم بإحسانه
وقطيعة الرحم من الصفات واألفعال املذمومة اليت ى عنها الشرع، فهي مدعاة 

لفة و التعاون، لذا شدد و التباغض و العداوة و منافية لكل أوجه الرمحة و األ للتفرق 
الشارع يف النهي عن قطعها وجعلها يف بعض األحيان من الكبائر اجلالبة لسخط اهللا و عذابه 

  : كما يف عقوق الوالدين، و النصوص يف هذا الشأن كثرية و متعددة األساليب منها 
{  ~  �     ¡  ¢  £  ¤     ¥  ¦  §¨  ©  M  ª : قوله تعاىل 

   ¬  «L ]27: رةالبق[.  
 والقيام به باإلميان وبينه بيننا ما نصل أن أمرنا اهللا فإن كثرية، أشياء فيه يدخل وهذا" 
 وبني بيننا وما حبقوقه، والقيام وتعزيره وحمبته به باإلميان رسوله وبني بيننا وما بعبوديته،
  .نصلها أن اهللا أمر اليت احلقوق بتلك بالقيام اخللق وسائر؛ واألصحاب واألقارب الوالدين

 وأما القيام، أمت ا وقاموا احلقوق، هذه من يوصل أن به اهللا أمر ما فوصلوا املؤمنون فأما   
 والعمل؛ والقطيعة بالفسق عنها معتاضني؛ ظهورهم وراء ونبذوها فقطعوها، الفاسقون،
  .3"األرض يف اإلفساد: وهو؛ باملعاصي

  
  

                                                        
   . 3680-6/3674، لسان العرب 5/101معجم مقاييس اللغة  )1(
   . 11/5330نضرة النعيم،  )2(
  .47يف تفسري كالم املنان، تيسري الكرمي الرمحن  )3(
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M  U  T   S  R  Q  P  O  N  Y  X  W  V: و قوله أيضا 
   ̀ _   ̂   ]   \  [  ZL ]23 – 22: حممد[.  

مسي العقوق قطعا و العق الشق كأنه قطع ذلك السبب املتصل : "  1:قال القاضي عياض 
  . 2"و ال خالف يف أن صلة الرحم واجبة يف اجلملة، و قطيعتها معصية كربى ... 
 فَرغَ إِذَا حتى الْخلْق خلَق اللَّه إِنَّ «: جزاء من قطع رمحه حيث قالrكما بني النيب      
مهنم تقَام محالر ذَا فَقَالَته قَامم ذائالْع نم ةيعقَالَ. الْقَط معا نأَم نيضرلَ أَنْ تأَص نم 
لَكصو أَقْطَعو نم كقَطَع لَى قَالَتقَالَ. ب فَذَاك 3» لَك.  
تقطيع األرحام هدم للروابط االجتماعية و عصف بوحدة اتمع اإلسالمي، ألن مثل ف       

  .اتمع املسلمهذه الروابط من شأا حتقيق التكافل و االستقرار املنشود يف 
  :الربا حترمي : الفرع الثالث

 على يدلُّ منه املهموز وكذلك املعتل واحلرف والباء الراء )أ ريب(من :  الربا يف اللغة: أوال
 وربا. زاد إذا يربو، الشيُء ربا: ذلك من تقول. والعلُو والنماء الزيادة وهو واحد، أصلٍ
 من املال أَصل على الزيادة الشرع يف وهو مقصور الربا واالسم. .عالها إذا يربوها، الرابيةَ

  .4تبايعٍ عقْد غري
الربا شرعا هو فضل خال عن : بقوله  : عرفه اجلرجاين : الربا يف االصطالح: ثانيا

  .5عوض شرط ألحد العاقدين
  
  
  

                                                        
هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصيب املالكي أبو الفضل، احملدث، املفسر، الفقيه األصويل،  )1(
، rإكمال املعلم شرح صحيح مسلم، وكتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى : له مصنفات نافعة منها). القاضي(

  .  3/483، وفيات األعيان، 168الديباج املذهب، :  ، ترمجته يفم1179-هـ575سنة  :تويف . ومشارق األنوار
  ، بتصرف و اختصار 113-16/112املنهاج شرح صحيح مسلم  )2(
، صحيح 6682، حديث رقم 8/7صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب صلة الرحم وحترمي قطيعتها،  )3(

  .5641، حديث رقم 5/2232البخاري،كتاب األدب، باب من وصل وله اهللا، 
   . 14/304، لسان العرب، 2/484 ،مقاييس اللغة )4(
   .178التعريفات،  )5(
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الربا يف الشرع هو عبارة عن عقد فاسد، و إن مل تكن فيه زيادة ألن بيع :  1و قال التهانوي
، و قيل هو فضل مايل بال عوض يف ...الدرهم بالدرهم نسيئة، و إن مل تتحقق فيه زيادة 

  .2تعاقدينمعاوضة مال مبال شرط ألحد امل
ولقد ى عنه الشارع احلكيم ملا فيه من أضرار تعود على اخللق بالفساد ملا  فيه من 
أكل ألموال الناس بالباطل، كما أنه حيتكر املال يف فئة واحدة من اتمع مما يزيد يف فقر 

  . مو غىن الغين فتتالشى املعونة بني الناس و حيل حملها األنانية و اجلشع و الظل الفقري
!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  ,  -.  M : قال تعاىل 

  B  A  @   ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4     3    2  1  0  /
  S  R   Q  P  ON  M  L   K  J  IH   G  F  E  D  CL             

  .]275: البقرة[
 ابتدأ أن فبعد. اآليات ذهه سلك يف األمة مال حفظ أصول أهم القرآنُ نظَملقد 

 عدالً أخذا األموال أهل من يؤخذ ، أمرها قوام به لألمة ما تأسيس وهو األصول تلك بأعظم
فقرائهم ليوازن بني  على فريد أغنيائهم من يؤخذ الناس، على ففرضه الغىن عن فضالً كان مما

 كان ما ذلك يف سواء بعض،فئات اتمع الواحد، وليبث فيهم روح املسؤولية جتاه بعضهم ال
 ، ثوابه يف والترغيب ، عليه احلثّ يف فأطنب ، الصدقة وهو تطوعاً أو الزكاة وهو مفروضاً
 إمساكه، لبلوغ القصد منه بتحصيل مصاحل اخللق الدنيوية واألخروية، وعطف من والتحذير

 املعاملة إليهم، وهي نياحملتاج أموال األغنياء ابتزاز أسباب من كانت وسيلة إبطال إىل الكالم
 الدين قدر على زائداً لدائنه ماالً املدين يعطي أن وهو ، اجلاهلية ربا r  النيب لقّبه الذي بالربا
 أن وإما تقْضي أن إما:  يقولون الدين، يف زاد يدفع ومل األجل حلّ فإذا ، االنتظار ألجل
  الربا يأخذون كانوا أنهم والظاهر.  الفقهاء قال كذا اجلاهلية يف شائعاً ذلك كان وقد.  تربِي

  
  

                                                        
 من العلوم، بعض يف مشارك لغوي،.التهانوي احلنفي، الفاروقي، صابر حممد بن حامد حممد بن علي بن حممدهو  )1(

 يف الغايات وسبق ه، 1158 سنة تأليفه نم فرغ جملدين يف والعلوم الفنون اصطالحات كشاف: آثاره من اهلند أهل
  .11/47معجم املؤلفني،  ،6/295األعالم، : ترمجته يف. م1745-هـ1158سنة  :تويف  .اآليات نسق

   .2/593كشاف اصطالحات الفنون،   )2(
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آخر، وذا يثقل كاهل املدين  ربا أعطى النظرة طلب وكلّما إسالفه وقت من املدين على
حىت ال يستطيع الوفاء بالدين الذي عليه، فيسلب منه كل ما ميلك حىت ال يبقى معه شيء، 

عا وهو ماى عنه الشرع بالنهي عن التعامل فيزداد الثري ثراء فاحشا، ويزداد الفقري فقرا مدق
بالربا وحترميه، ألنه مظنة للشر والفساد والظلم ومنعا للتعاون على الرب فشتان بني البيع 

  .1والربا
̂      _       M: وقوله تعاىل       ]  \     [  Z  YX  W  V  U   TL ]276: البقرة[. 

الربا أي يذهب بربكته، فاهللا سبحانه وتعاىل احملق يف اللغة هو النقصان ، وميحق اهللا 
هو عكس ذلك، ويف املقابل يبني  ايبني ملن يتعامل بالربا أنه يف خسران كبري وأن ما ظنه رحب

سبحانه الوجه الذي يربو ويزيد وال ينقص وهو الصدقة اليت هي عطاء وتعاون ومساحة على 
 من بلغ ما اجلاهلية أمور من إبطاله اإلسالم أراد أمر تفظيع من يبلغ وملالنقيض مبا يف الربا، 

 اآليات هذه يف  الربا أمر يف التهديد بلغ ما واملعىن اللفظ يف التهديد من بلغ وال.  الربا تفظيع
   .أخرى مواضع يف غريها ويف

 اهللا يريد الذي واالقتصادي االجتماعي النظام قواعد من قاعدة هي الصدقةأما 
 ذلك مقابل يف..  رمحة من فيه مبا تستمتع أن للبشرية وحيب عليه، يقوم أن املسلم للمجتمع

 يف يتفقان وال تصور، يف يلتقيان ال الربوي، ومها األساس على يقوم الذي اآلخر النظام
 ،والغايات واألهداف للحياة تصور على يقوم منهما كالً إن..  نتيجة يف يتوافقان وال أساس؛
 كل األخرى عن ختتلف الناس حياة يف مثرة إىل نتهيوي. املناقضة متام اآلخر يناقض

  .2الرعيب التهديد هذا وكان ، املفزعة احلملة هذه كانت مث ومن.. االختالف
فالربا جرمية اجتماعية واقتصادية وأخالقية خطرية تعصف بالكيان البشري وتأيت على 

ربا هي قصد الشارع كل صفات الرمحة والتعاون بني أفراد اتمع، فكانت حكمة حترمي ال
 الربا حترمي من الشريعة مقصد يكون أن وميكن"محل األمة على التكافل فيما بني أفرادها، 

شؤون يف والتعاون التشارك إىل وإجلاؤهم ، املال استثمار يف الكسل عن باملسلمني البعد   
  

                                                        
  .بتصرف 79-3/78التحرير والتنوير،  )1(
  .بتصرف 299-1298يف ظالل القرآن،  )2(
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 ولو ، والشركات جارةالت من الربح جتويز مع ، قليالً كان ولو ، الربا حترمي فيكون الدنيا،
  .1"املقصد هلذا حتقيقاً كثرياً كان

 :و قد جاءت السنة على املنوال نفسه يف التحذير والنهي عن التعامل بالربا فمنها
 بِاللَّه الشرك « قَالَ هن وما اللَّه رسولَ يا قيلَ. » الْموبِقَات السبع اجتنِبوا «:  rقوله  

حالسولُ رقَتفْسِ وى النالَّت مرح إِالَّ اللَّه قأَكْلُ بِالْحالِ ويمِ متأَكْلُ الْيا وبلِّى الروالتو موي 
فحالز قَذْفو اتنصحالْم الَتافالْغ اتنمؤفالربا من الكبائر املهلكات اليت تستوجب 2.» الْم

 آكلَ اللَّه رسولُ لَعن «: قال طفقد روى مسلم عن جابر اهللا اللعن واخلروج من رمحة 
وقد لعن اهللا سبحانه وتعاىل على لسان  3» سواٌء هم وقَالَ وشاهديه وكَاتبه وموكلَه الربا

على رسوله الكرمي كل من يتعامل بالربا حىت يسد كل املنافذ املؤدية إليه، فال يكون إمث الربا 
  .آكله فحسب وإمنا ينتقل إىل كل األطراف املسامهة يف عملية الربا والعياذ باهللا

وكل هذا التشديد يف النهي القصد منه رفع الضرر عن الناس وفتح باب التعاون واملواساة     
والرمحة كي يعيش الضعيف يف كنف القوي، والفقري يف كنف الغين، فيؤجر القوي والغين من 

الصالح للجميع، وهذا كله للتأليف بني فئات اتمع املختلفة ليسود االستقرار ذلك فيحصل 
فكان بذلك النهي عن الربا وسيلة وقائية للحفاظ على التكافل يف اتمع . والرمحة واحملبة

  .املسلم
  :  االحتكار منع :الفرع الرابع

 حبس: واحلُكْرة. احلَبس ووه واحد، أصلٌ والراء والكاف احلاء:  االحتكار يف اللغة: أوال
 كأنه اتمع، املاء وهو احلَكَر، العرب كالم يف وأصله احلُكْر، وهو لغالئه، منتظراً الطعام
  4.و كذا قال صاحب اللسان .لقلَّته احتكر

  
  

                                                        
  .4/87التحرير والتنوير،  )1(
، صحيح البخاري،كتاب احملاربني من 272حديث رقم  ،1/64اإلميان، باب الكبائر وأكربها،  كتابصحيح مسلم، )2(

  .6465، حديث رقم 6/2515أهل الكفر والردة، باب رمي احملصنات، 
  .4177حديث رقم ، 5/50صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب لعن أكل الربا ومؤكله،  )3(
   .4/208، لسان العرب 2/92مقاييس اللغة  )4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .1هو حبس الطعام للغالء: االحتكار يف االصطالح: ثانيا
ن البيع، و انتظار الغالء مع االستغناء عنه االحتكار إمساك الطعام ع: و قال ابن حجر 
  .2وحاجة الناس إليه

وهو من التعسري على الناس و التضييق عليهم يف معيشتهم، و قد ى عنه الشرع ملا 
  .3» خاطئٌ إِالَّ يحتكر الَ «: rفيه من فساد و ظلم و ضرر، قال رسول اهللا 

 اخلاطئ اللغة أهل قال: " معىن اخلاطئيف شرح هذا احلديث وبيان  :قال النووي     
 احملرم االحتكار أصحابنا قال االحتكار حترمي يف صريح احلديث وهذا اآلمث العاصي هو باهلمز

 يف يبيعه وال للتجارة الغالء وقت يف الطعام يشتري أن وهو خاصة األقوات يف االحتكار هو
 كما الناس عامة عن الضرر دفع كاراالحت حترمي يف واحلكمة... مثنه ليغلو يدخره بل احلال
 على أجري غريه جيدوا ومل إليه الناس واضطر طعام إنسان عند كان لو أنه على العلماء أمجع
  4."الناس عن للضرر دفعا بيعه

 علَى احتكَر من «: يقول  rمسعت رسول اهللا : قال  طوعن عمر بن اخلطاب 
نيملسالْم مهامطَع هبراللَّ ضبِالْإِفْلَاسِ ه ذَامٍ أَو5.» بِج   

    واالحتكار من اجلرائم االجتماعية اليت تسبب اضطراب الشعوب، و تورث الضغينة 
و الفرقة فينتج عن ذلك انعدام التكافل بني أفراد اتمع الواحد، ألن احملتكر يضيق على الناس 

 .ي يلحق باخللق بدال من أن ييسر عليهم، و هو من الفساد املتحقق الذ
  
  
  

                                                        
 وعبد فاخوري حممود /ت السيد، عبد الدين ناصر الفتح أبو املطرز، ابن املعرب، ترتيب يف املغرب ،67التعريفات،  )1(

  .1/218 ،م1979 ،1ط زيد، بن أسامة مكتبة حلب، خمتار، احلميد
   . 4/248فتح الباري،  )2(
   . 4207، حديث رقم 5/56الحتكار يف األقوات، املساقاة، باب حترمي ا كتابصحيح مسلم ، )3(
  .11/43املنهاج شرح صحيح مسلم ،  )4(
، 2155حديث رقم  ،2/729، ا سنن بن ماجة، كتاب التجارات، باب احلكرة واجللب، 136املسند، حديث رقم  )5(

  .11218حديث رقم  ،7/526شعب اإلميان، فصل يف ترك االحتكار، 
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  :اإلسراف ذم : الفرع اخلامس
 على يدلُّ واحد أصلٌ*  والفاء والراء السني )سرف(مصدر :   اإلسراف يف اللغة: أوال

   .1القدر جماوزةُ أي سرف، األمر يف: تقول. للشيء أيضاً واِإلغفالِ احلد تعدي
 اللّه طاعة غري يف أُنفق ما فهو عنه اللّه نهى الذي السرف وأَما:  :قال ابن منظور       
 القتل ويف الكالم يف وأَسرف: و يقال  ..التبذير النفقة يف واإلسراف ،كثرياً أَو كان قليالً
 وذهب النخيلَ البئر أَروت يقال نفْع وال سقْي غري يف منه ذهب ما املاء سرفو .. ،أَفْرط
  .راف يف اللغة ال خيتلف عنه يف االصطالحفاإلس.2سرفاً املاء بقية
أن يأكل الرجل ما ال : و قيل . جتاوز احلد يف النفقة  هو : اإلسراف يف االصطالح: ثانيا

اإلسراف جتاوز يف : و قيل . حيل له أو يأكل مما حيل له فوق االعتدال و مقدار احلاجة 
  .3الكمية فهو جهل مبقادير احلقوق

  

 كل شيء حىت يف القتل، و نقتصر يف هذا املبحث على ما له عالقة و اإلسراف منهي عنه يف
    .بأصل املوضوع

"  #  $  %  &  '     )  (  *   +    ,-  .        /  M    0: و قوله تعاىل 
  2  1L ]31: األعراف[ .  

 حيب ال إنه:  وقوله: " يف تفسري هذه اآلية : ابن عاشورقال الشيخ الطاهر 
 احلكم، تقرير لزيادة  بإنّ وأكّد. اإلسراف عن النهي حكم تعميم به قصد تئنافاس  املسرفني

 ونفي عنها، االنتهاء يلزم الّيت األخالق من فهو حيبها، ال اليت األعمال من اإلسراف أنّ فبين
 وهو جممل حكم وهذا اإلسراف، قوة مبقدار يشتد احملبة نفي أنّ فيعلم املراتب، خمتلف احملبة
 فوجه ...مقصود واإلمجال أخرى أدلّة مطاوي يف هو اإلمجال هذا وبيان التحرمي، يف اهرظ

   املال بذل من واإلكثار  ،والطّيبات اللّذّات تناول يف اإلفراط أنّ إياهم اهللا حمبة عدم
  
  

                                                        
   . 3/153مقاييس اللغة،  )1(
   .9/148لسان العرب،  )2(
   . 81 ،التعريفات )3(
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 لىع ضاقت فإذا ، منها االستكثار إىل والشره األموال استرتاف إىل غالباً يفضي ، حتصيلها يف
 وتوبيخ مالم ذلك عن وينشأ ...، فاسدة وجوه من املال حتصيل تطلب أمواله املسرف

  . العائلة نظام اختالل يف حيمد ال ما إىل تفضي وخصومات
 مبلغ فيها يبلغ ال املنفق ألنّ ، هذا مثل يف توقع ال فإنها الرب وجوه يف اإلنفاق كثرة فأما    

 ولذلك.  الشهوة داعي خبالف والتحديد للتأمل قابل احلكمة داعي ألنّ ، لَذّاته حملبة املنفق
  .1"اخلري يف سرف وال ، السرف يف خير الَ:  وعكساً طَرداً يصح الّذي الكالم يف قيل
فاإلنفاق يف أوجه الرب اليت منها التعاون ال يعد إسرافا، بل اإلسراف هو الذي مينع التكافل    

  . لذاته وعدم االكتراث لغريه ممن هم يف حاجة إليهالنغماس املسرف يف
  

  : التبذيرذم :الفرع السادس
  

) ب ذ ر(تبذيراً، و هو مأخوذ من مادة  بذَّر يبذِّر: مصدر قوهلم :  التبذير يف اللغة: أوال
بذرت البذر : اليت تدل فيما يقول ابن فارس على معىن واحد هو نثر الشيء و تفريقه، يقال 

 وإِنفاقه املال إِفساد والتبذير ه بذرا إذا زرعته و بذّرت املال أبذّره تبذيرا إذا فرقته إسرافا ،أبذر
   .2السرف يف

  .3هو تفريق املال على وجه اإلسراف:  التبذير يف االصطالح: ثانيا
لى ما و الفرق بني التبذير و اإلسراف هو أن هذا األخري صرف الشيء فيما ينبغي فزائدا ع

   .4ينبغي خبالف التبذير فإنه صرف الشيء فيما ال ينبغي
M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À : والتبذير منهي عنه لقوله تعاىل 

Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í    Ì  Ë  ÊL ]27 – 26: اإلسراء[.  
.  باإلنفاق يوىف األعناق يف حقاً السبيل وابن واملسكني القرىب لذي جيعل والقرآن"
  . وتوحيده بعبادته ووصله اهللا، فرضه الذي احلق هو إمنا أحد؛ على أحد من تفضيالً هو فليس

  
                                                        

  .124-8/123التحرير والتنوير،  )1(
   .4/50، لسان العرب، 1/216مقاييس اللغة،   معجم )2(
   .113التعريفات،   )3(
   .81املصدر نفسه،  )4(
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 ما مؤد إال هو وإن ، يعطيه من وبني بينه املودة ويصل ، ذمته فيربئ املكلف يؤديه الذي احلق
 . هللا عليه

 هو إمنا.  اإلنفاق يف والقلة الكثرة هي فليست.  حق غري يف التبذير عن القرآن وينهى
 وينفقون ، الباطل يف ينفقون ألم ، الشياطني إخوان املبذرون كان مث ومن.  اإلنفاق موضع

 لربه الشيطان وكان M صحامأو الشياطني رفقاء فهم.  املعصية يف وينفقون ، الشر يف
 أن وحقها ، النعمة حق يؤدون ال املبذرون إخوانه كذلك ، النعمة حق يؤدي ال L كفورا
  .1"مبذرين وال متجاوزين غري ، واحلقوق الطاعات يف هاينفقو

 حاجات اإلنسان يف معاشه القتناء عوضا جعل املال أن هو التبذير عن النهي ووجه
 غالب يف كفايته ضامن إنفاقه يف القصد نظام وكان.  وحتسينات وحاجيات ضروريات من

 أمن والتحسيين واحلاجي ريالضرو بني الترتيب ذلك على وجهه يف أنفق إذا حبيث األحوال
 إىل بالنسبة تبذيرا يسمى فيه احلد هذا وجتاوز احتياجا أشد إليه هو فيما اخلصاصة من صاحبه
  .الكفاف ذات األموال أصحاب

واألمر نفسه أيضا بالنسبة ملن كان عنده وفرة مال، فهذا ال يعين أنه يفعل فيه ما 
 يكون أن جيب الوفر فذلك شرع من توسط،نفق يف حدود ما أمر به الييشاء، بل عليه أن 

 بأيدي اليت األموال وفرة مبقدار عددهم يزداد الذين احلاجة وأهل املعوزين أود إلقامة حمفوظا
  .األمة مصاحل وبالتايل والقبيلة العائلة مصاحل إلقامة مرصود فهو ،واجلدة الوفر أهل

 واحلفاظ جمدها أساس بتناءال وقوة ،هلا عدة األمة أموال تكون أن الشرعي واملقصد 
 فيبتز حاجتها يستغل قد من إىل حمتاجة مهابة غري ،تكون ذات اعتبار حىت مكانتها على

  .سلطانه، واستدماره نري حتت ويدخلها منافعها
أخاه،  األخ يتابع كما وحلفائهم الشياطني أتباع من أم:  ومعىن إخوان الشياطني        

 يسترتف إسراف وإما الفساد يف إنفاق إما ألنه الشيطان إليه عويد التبذير أن :ومعىن ذلك
 أن جرم فال الشيطان يرضي ذلك وكل اخلري يف اإلنفاق فيعطل واللذات السفاسف يف املال
  .وإخوانه الشيطان جند من بالتبذير املتصفون كان

  
                                                        

  .5/15يف ظالل القرآن،  )1(
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 ال خلقا له فصار عليه فأدمن اعتاده املرء فعله إذا التبذير فإن التبذير من حتذير وهذا    
 املرء فليحذر الوصف، ذا املعروفني أي املبذرين من يصري أن يلبث مل املرء بذّر فإذا يفارقه،

الشياطني، يدعو إىل ما  إخوان من ينقلب أن وليحذر الشياطني إخوان شأن من هو عمل من
لنهي عن التبذير هو تدعو إليه من منع للخري والتعاون والرمحة بصفة التبذير اليت اتصف ا، فا

  .1للوقاية مما يترتب عنه من مفاسد تلحق بالفرد واجلماعة على حد سواء 
  : الكرت و البخل ذم : الفرع السابع

  :الكرت يف اللغة واالصطالح: أوال
 مناليت تدل على جتمع يف شيء، ) ك ن ز(مصدر مأخوذ من مادة  :الكرت يف اللغة  -1

   أكنِزه،  الكنز وكنزت. أكنِزه وعائه يف التمر وكَنزت. جمتمعة أي اللَّحم، كناز ناقة ذلك
 كُنوز ومجعه املدفون املال الكَنز وقيل فيه حيرز وملا وعاء يف أُحرز إِذا للمال اسم الكَنز و

هزه كَنكْنِززاً يو...كَن  ازِينازٍ مجعالكَنخارمها ةوالفض الذهب كرت يف املبالغ وهو كَنواد 
  .2الرب أَبواب يف إِنفاقهما وترك

  .3هو كل مال مل تؤد زكاته فهو كرت و إن كان طاهرا: الكرت اصطالحا  -2
  :و قد يستعمل الكرت يف الشيء املكنوز و يصبح معناه االصطالحي 

  .4املال املوضوع يف األرض 
لذي جاءت به النصوص وا اواملقصود بالكرت يف هذا البحث هو الكرت املنهي عنه شرع

M    J   I  H  G  F  E    D  C   B  A: كما يف قوله تعاىل 
  V  U  T  S  R   QP  O  N  M  L  K

e  d  c  b  a    ̀ _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X     W  
  
  

                                                        
  .بتصرف 80-15/79التحرير والتنوير،  )1(
   .5/401، لسان العرب،  5/141، للغةمعجم مقاييس ا )2(
   .741الكليات،  )3(
   . 157التعريفات،  )4(
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    fr                  q  p  o  n  m  l  k  ji   h  g L 
   ].35 -  34: التوبة[

توعد بالعذاب عليه ليس هو الكرت املضاد لإلنفاق، أي كل مال واملقصود بالكرت امل
 : عندما فسر اآلية الكرمية ابن عاشورخيبئ من أجل عدم اإلنفاق، وهو ما قاله الشيخ الطاهر 

 يف اآلية وليست ، عليه مبتوعد وحده الكرت فليس ، اإلنفاق وعدم بالكَرت منوط والوعيد" 
 الرب سبل تعيني يف هي وال ، اإلنفاق إجياب معرض ويف ، املال ادخار أحكام معرض

 تؤد مل الذي باملال الكرت تأويل إىل داعي وال ، املال من ألجلها اإلخراج جيب اليت واملعروف
  اهللا سبيل  تأويل إىل وال ، الواجبة الزكاة بأداء اإلنفاق تأويل إىل وال ، وجوا حني زكاته

 إىل حاجة فال ، العهد به أريد بل العموم املوصول باسم املراد سلي ألنه ، الواجبة بالصدقات
  .اآلية هذه نزول وقت على سابق الزكاة وجوب فإن ، الزكاة وجوب آية نسختها أنها ادعاء

عبد اللَّه بن عمر، وهو يسأَلُ عنِ الْكَنزِ،  أنّ باب ما جاَء في الْكَنزِ املوطأ  يف ووقع
هو  فَقَالَ«:  فقال ؟ هو ما والفضة، الذهب يكرتون والذين  آية يف عليه املتوعد ملذموما أي

من كَانَ عنده  «: أَنه كَانَ يقُولُ هريرة أيب عن يضا ه أوفي. »الْمالُ الَّذي الَ تؤدى منه الزكَاةُ
موي ثِّلَ لَهم هكَاتز دؤي الٌ لَمالْ مهنكمى يتح هطْلُبي انتبِيبز لَه عا أَقْراعجش ةاميا  ققُولُ أَني

كزة الكتاب يف املذموم الكرت فهو أي ، كرته وبعض ماله بعض ذلك أن فتأويله » كَنوالسن 
  .مذموماً كرت كلّ وليس

 وعلى ، الكرت أحوال مجيع يف الكانزين عموم على اآلية فحمل ط ذر أبو وشذّ
 وال  تأول وكأنه ، املال كَرت بتحرمي فقال ، الرب وجوه على اهللا سبيل وحمل ، اإلنفاق عموم

 ، اللفظني بني القرن رد العطف معىن على أي ، التفسري عطف يسمى ما معىن على ينفقوا
 تكْوى نار من كاومب الكانزين بشر:  ويقول الكرت على الناس ينهى بالشام ط ذر أبو فكان

 خالفة يف ، الشام أمري وهو: ط معاوية له فقال ، وظهورهم وجنوم جباههم ا
 قول واشتد ، وفينا فيهم نزلت:  ذر أبو فقال ، الكتاب أهل يف اآلية نزلت إنما:  طعثمان
  .r"1 اهللا رسول زمن يف أحد يقله مل قوالً ورأوه الناس على ذر أيب

  
                                                        

  .10/177التحرير والتنوير،  )1(
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ي عنه شرعا هو الذي يتناىف يف كرته مع اإلنفاق، ألنه يعطل سبيال من فالكرت املنه
  . سبل التكافل يف اتمع، لذا حذّر الشرع منه وى عنه من باب الوقاية واالحتياط

  البخل يف اللغة واالصطالحذم : ثانيا
 ذو باخل فهو الًوبخ بخالً يبخل بخلَ وقد الكرم ضد والبخول البخل: البخل يف اللغة -1

 .1باملصدر وصف بخل ورجل بخالء واجلميع وخبيل بخال واجلمع بخل
      هو املنع من مال نفسه، و الشح هو خبل الرجل من مال غريه،: البخل اصطالحا  -2

  .2البخل هو ترك اإليثار عند احلاجة: و قيل
ا يقتىن، و شره ما كان طالبه منع ما يطلب مم: البخل : يف الفتح  :و قال ابن حجر 

  .3مستحقا و ال سيما إن كان من غري مال املسئول
والبخل مذموم صاحبه لشناعته وشره احملقق ملا فيه من انتفاء للرمحة والرأفة واخلري، 
فالبخل صفة مستهجنة عند كل ذي فطرة سليمة و لب رشيد، والشرع مقت هذه الصفة 

  M  Å   Ä : املتصف ا ومآله، من ذلك قوله تعاىل وحذر من االتصاف ا ببيان حال 
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ      Ó  Ò  Ñ  ÐÏ     Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ

    å  ä   ã  â  áà  ß  Þ  Ý   ÜÛL ]180: عمران آل[.   
الكرمية بيان حلال البخل والوعيد الشديد الذي توعد به اهللا  اآلية جاء يف تفسري هذه

 من اهللا آتاهم مبآ يبخلون الذين حيسنب وال: " :البخيل، حيث قال األلوسي عز وجل 
 بيان حسب خرييته دعواهم يف ألهله وختطئة عاقبته وسوء البخل حلال بيان هلم خريا هو فضله
 التحريض يف بالغ ملا تعاىل أنه االرتباط وجه:  وقيل.  قبلها مبا اآلية ترتبط وذا اإلمالء حال
 الوعيد وبني املال بذل على التحريض يف ههنا شرع وغريه اجلهاد يف رواحاأل بذل على

   سوء بيان يف للمبالغة فضله من إياه تعاىل اهللا إيتاء بعنوان به خبلوا ما وإيراد يبخل ملن الشديد
  
  

                                                        
  .11/47، لسان العرب، 1/207معجم مقاييس اللغة،  )1(
   .102التعريفات،  )2(
   . 10/457فتح الباري،  )3(
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 املوصول إىل مسند احلسبان وفعل سبحانه سبيله يف بذله موجبات من ذلك فإن صنيعهم
  .1" عليه الصلة لداللة ذوفحم األول واملفعول

M  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  ÏÎ   Í    Ì  Ë  Ê: و قوله تعاىل 
×ÖL ]اهللا سبحانه غين  ، ومعىن اآلية أن من يعرض عن اإلنفاق فإن ]24: احلديد

عنه وعن إنفاقه، ألن من أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، والبخل وعدم اإلنفاق هو من 
  . هذا الوجه

 مثَلُ«: rنة جاءت مؤكدة ملا جزم به النص من الكتاب، حيث قال و كذا الس
 الْمنفق فَأَما تراقيهِما إِلَى ثُديهِما من حديد من جبتان علَيهِما رجلَينِ كَمثَلِ والْمنفقِ الْبخيلِ

 أَنْ يرِيد فَلَا الْبخيلُ وأَما أَثَره وتعفُو بنانه تخفي حتى هجِلْد علَى وفَرت أَو سبغت إِلَّا ينفق فَلَا
قفنئًا ييإِلَّا ش كُلُّ لَزِقَت لْقَةا حهكَانم وا فَههعسولَا يو ِسعت2»ت.  

 أَعوذُ إِنى اللَّهم «: منه يف قوله rولشناعة صفة البخل واستهجاا يستعيذ املصطفى 
بِك نزِ مجلِ الْعالْكَسنِ وبالْجلِ وخالْبمِ ورالْهذَابِ وعرِ والْقَب ماللَّه فِْسى آتا ناهقْوا تكِّهزو 
تأَن ريخ نا مكَّاهز تا أَنهيلا والَهومو مى اللَّهوذُ إِنأَع بِك نم الَ لْمٍع فَعني نمالَ قَلْبٍ و 
عشخي نمفْسٍ والَ ن عبشت نمو ةوعالَ د ابجتسا ي3» لَه.  

وقرنت هنا بني الكرت و البخل ألما مشتركان يف منع اخلري و التعاون بني الناس، 
وجه اهللا كما أم فئة الكرت صفة من صفات البخالء الذين ال ينفقون أمواهلم ابتغاء  أن كما

  .من البخل rفاسدة يف اتمع تعود على الناس بالفساد و اإلفساد و إال ملا استعاذ النيب 
  
  
  
  
  

                                                        
  .4/139روح املعاين،  )1( 
   . 1375، حديث رقم 2/523ة، باب مثل املتصدق والبخيل، صحيح البخاري، ، كتاب الزكا )2(
، حديث 8/81صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل،  )3(

  .6008، حديث رقم 5/2342، صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب االستعاذة من اجلنب والكسل، 7081رقم 
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    حفظها  وأثر التكافل يف الدينكلية : املطلب األول 
  تعريف الدين ووسائل احلفاظ عليه : الفرع األول

  تعريف الدين يف اللغة ويف االصطالح: أوال
  :يف اللغة-1 

  :1كلُّها ويطلق على معان عدة، منها فروعه يرجع إليه واحد أصلٌ والنون والياء الدال
 مطيعون أي دين، وقوم. وطَاع وانقاد أصحب إذا ديناً، يدين له دان يقال: الطاعة-ا

 .منقادون

              ، ]53: الصافات[ M-,+L:  تعاىل وقوله.  جازاه أَي ديناً دانه: اجلزاء-ب
 . وجل عز اهللا صفة يف الديانُ ومنه محاسبون مجزِيون أَي

 معناه:  وقيل، ]04: الفاحتة[ M   1  0    /  .L : تعاىل قوله ومنه: احلساب - ج
 احلساب ذلك أَي ، 36: التوبةMª©¨ L :تعاىل وقوله.  اجلزاء يوم مالك

 . املستوي والعدد الصحيح

  ،  ]19: آل عمران[ML  K   J  I  H  L : ىلومنه قوله تعا: اإلسالم -د
 .]125: النساء[ M  h  g  f  e  d  c  b  a   ̀L : وقوله

  : يف االصطالح -2
الدين هو وضع إهلي يدعو أصحاب العقول : له تعريفات عدة أكتفي منها بتعريف اجلرجاين

  .r2قبول ما عند رسول اهللا 
  : وسائل حفظ الدين: ثانيا
دين هو املقصد األعظم من املقاصد وغريه منها خادم له ومتفرع عنه، إن مقصد ال    

  واملراد بالدين كما مر معنا يف التعريف االصطالحي هو الدين اإلسالمي احلنيف الناسخ 
  
  
  

                                                        
  .13/164، لسان العرب، 2/319اللغة،  معجم مقاييس )1(
  .174التعريفات،  )2(
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?@M  CBA: لكل الديانات، الذي ال يقبل التعبد بدين سواه، قال تعاىل

KJIHGFEDL ]85: عمران آل[.  
M   gf: وا على شيء كما قال تعاىل خماطبا أهل الكتاب فاخللق بغري دين ليس

t  s   r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  L]68: املائدة[ ،
فال ميكن للبشر أن يعيشوا يف هذه الدنيا بال دين ينظم هلم حيام وحيفظ هلم حقوقهم 

عراضهم أو وحيصل هلم مصاحلهم ويدرأ عنهم كل ما من شأنه أن يفسد عليهم أنفسهم أو أ
  . عقوهلم أو أمواهلم

   M     m   l  k      j  i  h  gL : ولقد تكفل اهللا حبفظ هذا الدين فهو القائل

، وشرع لنا من الوسائل ما حنفظ به ديننا من اجلانبني الوجود والعدم ومن ]09: احلجر[ 
  :ذلك
  :ه ومن ذلكوذلك باحملافظة على ما يقيم أركانه ويثبت قواعد :من جانب الوجود -1

واملقصود بالعمل به هو تطبيق أحكامه وإتباع أوامره واالنتهاء عند نواهيه، : العمل به-ا
ومثال األول هو االحتكام إليه يف كل صغرية وكبرية كاإلميان والتصديق بكل ما جاء به هذا 

يف خمتلف  الدين، ومثال الثاين أي إتباع أوامره كأداء العبادات املفروضة  غريها من الواجبات
أبواب الشريعة، ومثال الثالث كالكف عن كل احملرمات واملنهيات عنها كالشرك والربا 
والقتل وأكل أموال الناس بالباطل وغريها، وكل هذا وفق منهجه سبحانه وتعاىل كي يكون 

  .العمل صحيحا ومثمرا
احلاكم وبذلك ومعناه االحتكام إليه وجعله مرجعا ومنهج حياة، فيكون هو  :احلكم به  -ب

يضمن اإلنسان سالمة تصرفاته، فاملراد حبفظ الدين هنا ليس ذلك احلفظ الذي توىل اهللا به 
وإمنا حتصيل مقصوده تعاىل باحتكام اخللق إىل دينه وأداء غرضه يف هذه األرض ومن مث يتم 

قق فاحلكم بالدين حي،للخلق حفظ ضروريام اليت ا يعيشون ويسعدون يف الدنيا واآلخرة
  1:حفظه من عدة وجوه

  

                                                        
  .199-198  مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة، )1(
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أن احلاكم به حيفظ الدين يف خاصة نفسه ألن اهللا عز وجل نفى اإلميان عمن مل حيكم مبا  -
¬  ® ̄    °      ±  M  ³  ² : أنزل اهللا ووصفه بضده وهو الكفر فقال تعاىل

  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹   ̧ ¶    µ  ´L ]النساء :
65[.    

  .]44: املائدة[ Mu  t    }  |  {  z  y  x  w   vL :وقال تعاىل
أنه حيفظ الدين يف جمتمعه وذلك بإظهار أحكام اإلسالم وشعائره وإقامة حدوده، وجعله  -

مهيمنا على احلياة كلها مما يتناسب مع طبيعة هذا الدين ومقاصده، ومن املعلوم ما حيققه ذلك 
يق مقاصده من العدل وحتقيق املصاحل من حفظ للدين، بترسيخ مفاهيمه يف النفوس، وحتق

  .ودرء املفاسد
أن احلكم بالدين وتطبيق أحكامه يسد الباب على أهل األهواء املنحرفة واملذاهب اهلدامة  -

واألفكار الضالة، ومينعهم من نشر مبادئهم وإظهار أمرهم، ألم إذا علموا أم يف دولة تقيم 
مقاالم الضالة خوفا من العقوبة وحني يبعد الدين أحكام اهللا وتنبذ ما سواها حيجمون عن 

ويقصى عن احلكم وحتل حمله القوانني الوضعية، فإم يتمكنون من نشر أفكارهم املسمومة 
  .حتت ستار البحث العلمي تارة، وحتت احلرية الفكرية تارة أخرى

قاصده وتوضيح إن من أسباب انتشار الدين هو الدعوة إليه وذلك ببيان م :الدعوة إليه -ج
أحكامه وآدابه، فهي من أعظم الوسائل وأنفعها حلفظ الدين وبقاءه واستمراره، وقد جاء 

M  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f : األمر ا يف قوله تعاىل
tsrqpL ]104: آل عمران[ .      

M  YX  W  V  U    T  S  RQ  P   O  N  M  L  K  J  I:  تعاىل   ويف قوله
Z    e  d  c  b  a  `  _  ^]  \    [L ]تعاىلوله ـ، وق] 67: املائدة:  

M|  {   z  y  x   w  v  L    ]النصوص  ، وغريها من]125: النحل  
اليت حتث على الدعوة إىل دين اهللا احلق سواء بالشرح والبيان أو بدحض الشبه واألباطيل 

  . وجودفكلها من الدعوة اليت ا حيفظ الدين من جانب ال
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ين بالفساد أو دوذلك بدفع كل ما من شأنه أن يعود على كلية ال: من جانب العدم -2
  :العدم  ومن ذلك

  :اجلهاد-ا
 الطَّاقَة أَيِ - وضمها الْجِيمِ بِفَتحِ - الْجهد من وهو ، جاهد مصدر الْجِهاد: اجلهاد يف اللغة

قَّةشالْميلَ ، وقا:  ودهحِ - لْجالْجِيمِ بِفَت  - وقَّةُ هشالْم ، مبِالض1.الطَّاقَةُ و  
  .]78: احلج [     Mv  u  t  s  r  L : واجلهاد قتال العدو كما يف قوله تعاىل

  .الكفار قتال يف اجلهد بذلفهو :  أما اصطالحا
 جماهدة وعلى عليمهات على مث ا العمل مث الدين أمور بتعلم النفس جماهدة على ويطلق

 مث باليد الفساق جماهدة وعلى الشهوات من يزينه وما الشبهات من به يأيت ما بدفع الشيطان
  .2 والقلب واللسان واملال فباليد الكفار جماهدة القلب،وأما مث اللسان
 ودفع املسلمني ذمة يف الدخول أو اإلسالم، إىل املسلمني غري دعوة اجلهاد من والقصد        
دين ممن ـكال، فيحفظ الـأي شكل من األشـللمسلمني، ب تعرضهم وبذلك ينتهي اجلزية

 MH  G  F  : تعاىل الـق ، الفساد دابر وينقطع هلي الوقائي،اإليكيدون له ذا التدبري 
    V          U     T        S  R    Q  P  O  NM   L      K    J  IL ]إن "  مث  ،]193: البقرة

اجلهاد يف سبيل اهللا ملا فيه من حمق أعداء اهللا وتطهري األرض : ل األعمال بعد اإلميان باهللا أفض
 وحرمهِممنهم، واستنقاذ أسرى املسلمني من أيديهم، وصون دماء املسلمني وأمواهلم 

  .3"أطفاهلم و
  
  
  

                                                        
  .3/133لسان العرب،  )1(
 الكتب بريوت،دار الزرقاين، يوسف بن الباقي عبد بن حممد مالك، اإلمام موطأ على الزرقاين شرح )2(

   .3/3هـ، 1411العلمية،ط
، والتوزيع للنشر دارالوفاء محاد، جدة، مكتبة كمال نزيه الدكتور/ام اجلهاد وفضائله، العز بن عبد السالم، تأحك )3(
   .53م، 1986-1406 ،1ط
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  : قتل املرتد -ب 
  .1 سالماإل عن الردة ومنه ، الشيء عن الرجوع:  الردة يف اللغة 

  .2 تقَرر إسلَامٍ بعد كُفْر الردةُ: أما يف االصطالح
والردة من أفحش أنواع الكفر ألن املرتد قد علم حماسن اإلسالم مث ارتد فهذا األمر يثري 

  .الشكوك يف نفوس العامة وهو من أساليب اليهود لريدوا الناس عن دينهم
M 1   0  /  .    -  ,    6  5        4  3  2            7 : ال تعاىلـق 

  =  <  ;   :  9 8L ] ن أسباب نزول هذهـفكان م، ] 72: آل عمران  
 أول حممد دين يف أدخلوا:  لبعض بعضهم وقال ، فيما بينهم اليهود ؤتواط اآلية  

 لماءناع وشاورنا كتبنا يف نظرنا إنا وقولوا النهار آخر واكفروا ،االعتقاد دون باللسان النهار
 يف أصحابه شك ذلك فعلتم فإذا ،دينه وبطالن كذبه لنا وظهر ،بذاك ليس حممداً فوجدنا
  .3"دينكم إىل دينهم عن فريجعون به أعلم وهم الكتاب أهل إم:  فقالوا دينهم

ا  وهذ.4» فَاقْتلُوه دينه بدلَ منr :»  اللَّه رسولُفكانت عقوبة املرتد هي القتل حيث قال 
  .حىت ال يتجرأ أحد على الدين مبثل هذه املفاسد العظيمة

  : قمع املبتدع -ج
 من ابتدع وما احلَدث والبِدعةُ ،وبدأَه أَنشأَه وابتدعه بدعاً يبدعه الشيَء بدع: البدعة يف اللغة

 وابتدع أَبدع و ،إِياه دأَهابت يكن مل شبه على أَمراً يأْيت الذي املبتدع، و اِإلكمال بعد الدينِ
  .5بِبدعة أتى وتبدع

  
  

                                                        
  .3/172لسان العرب،  )1(
  9/205م، 1989 - هـ1409الفكر، ط  عليش، بريوت، دار خليل، حممد سيد خمتصر على شرح اجلليل منح )2(

  .634 ،ابن عرفة شرح حدود
  
  91./3روح املعاين،  )3(
  .6524، حديث رقم 6/2537صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين، باب حكم املرتد واملرتدة،  )4(
  .8/6لسان العرب،  )5(
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البدعة طريقة يف الدين خمترعة، تضاهي : بقوله :فلقد عرفها الشاطيب  أما اصطالحا
 .1-سبحانه- املبالغة يف التعبد هللالشرعية، يقصد بالسلوك عليها 

الدين، فاملبتدع بذلك  واهلدف من االبتداع هو إظهار املبالغة يف التدين مبا ليس يف
يظن أنه على حق وهو ليس كذلك وهنا يكمن اخلطر حيث ال يتفطن للتوبة ألنه يظن أنه 
على صواب، فيعود ذلك على الدين بالفساد إلدخال هؤالء املبتدعة يف الدين ما ليس منه، لذا 

  . وجب قمع هؤالء وحماربتهم حلفظ الدين مما قد يعلق به من البدع املضلة 
  

   الدين كليةأثر التكافل يف حفظ : فرع الثاينال
  

  : ويظهر أثر التكافل يف حفظ مقصد الدين من جانبني 
  :من جانب الوجود : أوال 

و يكون باإلعانة على إقامة الشعائر الدينية و التعريف ا  :إقامة الدين و الدعوة إليه  – 1
يف األثر ما يفيد  اءه و صفاته، ولقد جو أمهها و أعظمها اإلعانة على معرفة اهللا و معرفة ذات

يف خطبة خطبها يف  طعن أيب موسى األشعري فاستحباب الشرع للتعاون على إقامة الدين 
 عليها وتعاونوا فيها اهللا واتقوا الصالة وأحكموا واعقلوا اهللا رمحكم فانظروا: " قوم 

 والنسيان الغفلة من لبعض بعضكم من والتذكري لبعض بعضكم من بالتعليم فيها وتناصحوا
  .2"الرب أفضل والصالة والتقوى الرب على تعاونوا أن أمركم قد وجل عز اهللا فإن

يف هذا املقام مبا مل يسبقه إليه أحد فبني أن  :بن عبد السالم  جاد العزأولقد         
رياء وا حيافظ اإلنسان على أمور دينه وليست من الشرك أو ال ،اإلعانة على الدين هي منه

 عبادة يف شرك ليست الرمحن وطاعة األديان على اإلعانة: " يف شيء على العكس فقال
 يف شركا الركوع يف ليدركه املسبوق اإلمام انتظار يكون هل: قيل الرمحن، إن وطاعة الديان
   من فيه ملا قربتني بني مجع هو بل ظن، كما وليس ذلك العلماء بعض ظن: قلت ال؟ أم العبادة

  
  

                                                        
  .1/43االعتصام،  )1(
  .1/353، )د،ت،ط(املعرفة،  الفقي، بريوت، دار حامد حممد/ طبقات احلنابلة، حممد بن حممد بن أيب يعلى، ت )2(
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 عند الوسائل أفضل من الطاعات على واإلعانة أخرى، قربة وهي الركوع إدراك على انةاإلع
 على واإلعانة. القربات من عليه املعاين رتب قدر على اهللا عند املعونات تلك ورتب اهللا،

 وكذلك شرعه، معرفة على اإلعانة وكذلك. اإلعانات أفضل وصفاته ذاته ومعرفة اهللا معرفة
 وإذا النوافل، على اإلعانة من أفضل الفرائض على واإلعانة والتفهيم، والتعليم ىبالفتاو املعونة
 أعان فإذا اإلعانات أفضل من عليها اإلعانة كان البدنيات القربات أفضل الصالة كانت
 وليس. كله ذلك على مأجورا كان القبلة، على دله أو العورة ستر أو الطهارة مباء املصلي

 لو والطاعة اخلري على اإلعانة فإن. واملخلوق اخلالق بني العبادة يف كشر هذا يقول ألحد أن
 رياء املنكر عن والنهي باملعروف واألمر العلم وتعليم الرسالة تبليغ لكان وشركا، رياء كانت

 اهللا إىل به قربة ال ما عمله بإظهار يقصد أن والشرك الرياء ألن أحد، يقوله ال وهذا وشركا،
 كان ولو إليه، عباده وأرشد اهللا إىل القرب على أعان قد وهو الدنية سهنف أعواض نيل من
    .1"شركني القرآن وتعليم األذان لكان شركا هذا

 يتجِر من « :عندما رأى رجال يصلي منفردا فقال rمث مثل لكالمه مبا ثبت عن النيب 
  2.»رجلٌ معه فَصلَّى قَالَ معه فَيصلِّي هذَا علَى يتصدق أَو هذَا علَى

 اهللا إىل املقربة اجلماعة إفادة من فيه ملا شركا وال رياء السالم عليه جيعله ومل:" مث قال
 الركوع، إدراك فضيلة يلهينل ينتظره أن فاملستحب راكع وهو بداخل اإلمام أحس وإذا. تعاىل
 مجيع يف به وأمر واجتارا، صدقة همثل جعل السالم عليه ألنه رياء، وال شركا ذلك يكون وال

 ومن ذلك، لكراهية وجه وال الشريعة؟ يف شأنه وهذا وشركا رياء يكون فكيف الصلوات،
 هل اخلوف صالة يف املشروع االنتظار يف يقول ماذا شعري فليت أبعد، فقد به الصالة أبطل
  . 3"!تعاىل؟ هللا صاحلا عمال أو ورياء، شركا كان

  
  

                                                        
  .128- 1/127قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام،  )1(
 مل إذا فيه صلى قد مسجد يف اجلماعة باب، سنن البيهقي، كتاب احليض، 11019، حديث رقم 17/63املسند،  )2(

،كتاب الصالة، باب إعادة الصالة يف  ، سنن الدارقطين4791، حديث رقم 3/69، الكلمة تفرق فيها يكن
  .2ديث رقم ، ح1/276مجاعة،

  . 128- 1/127قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام،  )3(
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عة والعبادة هي من باب التكافل على القيام مبا يقوم به الدين من فاإلعانة على الطا
عقائد وعبادات، باإلضافة إىل ما فيه من مرضاة اهللا عز وجل اليت يسعى اخللق إىل بلوغها ملا 

  : :فيها من صالح هلم يف الدنيا واآلخرة، من سكينة ووقار وزيادة أجر، قال ابن القيم 
 كما عمله مع املؤمنني إخوانه بعمل انتفاعه يف سعى قد ورسوله هللا وطاعته بإميانه العبد فإن"

 اليت األعمال يف بعض بعمل بعضهم ينتفع املؤمنني فإن عمله مع احلياة يف بعملهم ينتفع
 وعشرين سبعة إىل صالته تضاعف منهم واحد كل فإن مجاعة يف كالصالة فيها يشتركون

 سبب عمله أن كما ،أجره لزيادة سببا كان ريهغ فعمل ،الصالة يف له غريه ملشاركة ضعفا
 يف اشتراكهم وكذلك املصلني عددب ثواا يضاعف الصالة إن قيل قد بل اآلخر أجر لزيادة
 rالنيب قال وقد والتقوى الرب على والتعاون املنكر عن والنهي باملعروف واألمر واحلج اجلهاد
 الدين بأمور هذا أن ومعلوم أصابعه بني وشبك ،بعضا بعضه يشد كالبنيان للمؤمن املؤمن
 يف األسباب أعظم من اإلسالم عقد يف املسلمني مجلة مع املسلم فدخول الدنيا بأمور منه أوىل

 من حتيط املسلمني ودعوة مماته وبعد حياته يف صاحبه إىل املسلمني من كل نفع وصول
 ويدعون للمؤمنني غفرونيست أم حوله ومن العرش محلة عن سبحانه اهللا أخرب وقد ورائهم
وهي صورة  r."1وحممد  وإبراهيم كنوح للمؤمنني واستغفارهم رسله دعاء عن واخرب هلم

رائعة تشيع بروح اإلميان الذي يبعث كل فرد على التعاون مع غريه لينال هو وغريه ذلك 
  .األجر العظيم، وحيققوا باجتماعهم هذا وتعاوم املقصد من اجلماعة وهي حفظ الدين

ولقد جعل اهللا محاية هذا الدين وعز األمة وفالح  :األمر باملعروف والنهي عن املنكر -2
M  l   k  j  i   h  g  f : املؤمنني منوط بالقيام ذا الواجب قال تعاىل

  u  t  s  r  qp  o  n      mL ]وهو مسة ]104: آل عمران ،
  .اتمع الفاضل اخلير الذي حيتكم إىل شرع اهللا

  
  
  

                                                        
 الكتب اجلوزية، بريوت،دار قيم بناوالسنة، الكتاب من بالدالئل واألحياء األموات أرواح على الكالم يف الروح )1(

  .128، م1975 -هـ1395العلمية، ط 
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 القطب هو املنكر عن والنهي باملعروف األمر إن: " :قال أبو حامد الغزايل        
 علمه وأمهل بساطه طوي ولو أمجعني النبيني له اهللا ابتعث الذي املهم وهو الدين يف األعظم
 اجلهالة وشاعت الضاللة وفشت الفترة وعمت الديانة واضمحلت النبوة لتعطلت وعمله

  .1"العباد وهلك البالد وخربت اخلرق واتسع الفساد واستشرى
وال يتخيل أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يكون من فرد أو أفراد وإمنا هو  

بتعاون اجلميع كل على مستواه وكل على حسب طاقته وجهده، كي يأمتر اجلميع بأمر اهللا ، 
  . عنه وينتهي الكل عما ى اهللا

 وأما: " :ون للحفاظ على الدين، قال ابن القيم ومن صفات هذا املبدأ هو التعا
 العامة يأمر أن احلسبة متوىل فعلى .. املنكر عن والنهي باملعروف األمر فخاصتها احلسبة والية

غريه،  فإىل القتل وأما واحلبس بالضرب يصل مل من ويعاقب مواقيتها يف اخلمس بالصلوات
 املشروع عن وخرج األمة حقوق من عليه جيب فيما منهم فرط فمن واملؤذنني األئمة ويتعاهد

 الرعية بإلزام األمور والة واعتناء والقاضي،  احلرب بوايل عنه يعجز فيما واستعان به ألزمه
                             وقاعدته وأساسه الدين عماد فإا شيء كل من أهم الصالة بإقامة
 حفظها فمن الصالة عندي أمركم أهم أن عماله إىل يكتب ط اخلطاب بن عمر كان

 باجلمعة احلسبة وايل ويأمر إضاعة، أشد سواها ملا كان ضيعها ومن دينه حفظ عليها وحافظ
  . 2"واجلماعة

 أمر فإنه املنكر؛ عن والنهي باملعروف األمر" هذا املعىن بقوله  :وأكد الشاطيب 
  3".اإلسالم شعائر وإظهار الدين، إلقامة سبب ألنه مشروع

 ال إنهو. .  املنكر عن وتنهى باملعروف وتأمر ، اخلري إىل تدعو مجاعة من بد ال إذن
 سلطة. .  الشر عن والنهي اخلري إىل الدعوة على تقوم سلطة. .  وتنهى تأمر سلطة من بد

   باملعروف واألمر اخلري إىل والدعوة. .  اهللا يف األخوة وحبل اهللا حببل وترتبط وحداا تتجمع
  

                                                        
  .2/306إحياء علوم الدين،  )1(
املدين،  غازي، القاهرة،مطبعة مجيل حممد: د/ رعية، ابن قيم اجلوزية، تالطرق احلكمية يف السياسة الش )2(
  . 349، )د،ت،ط(
  .1/374املوافقات،  )3(
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 ، ونزوام الناس بشهوات اصطدام ليست بالتكليف اهلني، ألن فيها  املنكر نع والنهي
 . ومنافعهم بعضهم ومصاحل

 اهللا يف واألخوة باهللا اإلميان: هامتني مها ركيزتني على تتالقى مجاعة من بد فال مث ومن
 وكلتامها ، واأللفة احلب بقوة مث والتقوى اإلميان بقوة الشاق العسري األمر هذا على لتقوم

.  التكليف هذا به وكلفها ، املسلمة باجلماعة اهللا ناطه الذي الدور هذا ضرورات من ضرورة
 .  الفالح شريطة به القيام وجعل

 الذي الوسط ألا.  ذاته اإلهلي املنهج ضرورات من ضرورة اجلماعة هذه فقيام      
 على املتعاون املتكافل اخلري سطالو وهو الواقعية،  صورته يف ويتحقق املنهج هذا فيه يتنفس
  . اخلري دعوة

 اإلميان على. .  الركيزتني هاتني على - املدينة يف - األوىل املسلمة اجلماعة قامت وهكذا
 وتقواه الضمائر؛ يف صفاته وتمثُّلِ -  سبحانه - اهللا معرفة من املنبثق اإلميان ذلك:  باهللا

.  احلب وعلى.  األحوال من الندرة يف إال معهود غري حد إىل واحلساسية واليقظة ، ومراقبته
  .1 العميق اجلاد والتكافل الود و

  : من جانب العدم: ثانيا
، فقد حث اهللا 2ويكون ذلك بنصرة اإلسالم واملسلمني بكل الطرق والوسائل :اجلهاد -1

لدين بشىت سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني على نصرة دينه وأوليائه، ونصرة نبيه إلقامة هذا ا
M  Ø     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î : الوسائل املشروعة، فقال عز وجل

ã  â  á  à  ß   ÞÝ       Ü  Û  Ú  Ù L]دينه نصرة أي" ]14: الصف                
                  واجلهاد مأمور به ملا فيه من دفع ألذى ، 3"والسالم الصالة عليه رسوله وعونة سبحانه

  الكفار واملنافقني  و حفظ للضروريات اليت ال تستقيم احلياة إال ا وعلى رأسها الدين،
  
  

                                                        
  .بتصرف 1/414يف ظالل القرآن،  )1(
  .ومعىن ذلك أن مفهوم اجلهاد يف هذا البحث واسع ليس حرب وقتال فحسب  )2(
  .20/493روح املعاين، )3(
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!  "  #  $  %  &  ')   (  *+  ,  M : قال تعاىل 
  .  -L ]واملنافقني وأن يغلظ عليهم يف  الكفار جياهد أن نبيه فاهللا يأمر ، ]73: التوبة

رمحة ألنه خطر على الدين، وملا يأمر اهللا نبيه بذلك فإنه يأمر  ذلك وال تأخده م رأفة وال
وهذا هو التعاون املنشود يف كل زمان ومكان لقطع دابر  ،آلية السالفة الذكرلاملؤمنني بنصره 

  .  الفساد الذي قد يلحق بالدين أو مبن يدين به
كون فيها، حيث قسمه وألن اجلهاد مفهوم واسع وجب علينا أن نبني ااالت اليت ي       

 الشيطان، وجهاد النفس، جهاد: مراتب أربع اجلهاد: " إىل أربع مراتب فقال :ابن قيم 
الكفار، وجهاد وكل هذه املراتب حيتاج فيها إىل التعاون لتحصيل القصد  .1"املنافقني وجهاد

  .منها وهو حفظ الدين
حلق،  والعمل مبا جاء به الشرع من أما جهاد النفس فيكون بتعليمها اهلدى ودين ا      

 يدعى فذاك وعلَّم وعملَ علم فمن" أحكام، وال يكون ذلك بتعليم من ال يعلم والصرب عليه، 
 دفع على جهاده: إحدامها فمرتبتان، الشيطان، جهاد وأما.... السموات ملكوت ىف عظيماً

 يلقى ما دفع على جهاده: الثانية.اإلميان ىف ةالقادح والشكوك الشبهات من العبد إىل يلقى ما
 بالقلب،: مراتب فأربع واملنافقني، الكفار جهاد أما ...والشهوات الفاسدة اإلرادات من إليه

 ....باللسان أخص املنافقني وجهاد باليد، أخص الكفار وجهاد والنفسِ، واملالِ، واللِّسان،
 فإن قَدر، إذا باليد: األوىل: مراتب فثالث واملنكرات، ،والبِدعِ الظلم، أرباب جهاد وأما

،زجفإن اللِّسان، إىل انتقل ع ،زج2"بقلبه  جاهد ع.                                           
افر ضفرد كل ما خيالف هذا الدين من أقوال وأفعال بالكلمة وبالسيف، يستلزم ت     

يف رده على  :صلحني يف ذلك للذب عنه، قال اإلمام أمحد جهود العلماء والدعاة وامل
 العلم أهل من بقايا الرسل من فترة زمان كل يف جعل الذي هللا احلمد: " الزنادقة واجلهمية

 بنور ويبصرون املوتى اهللا بكتاب حييون األذى على منهم ويصربون اهلدى إىل ضل من يدعون
   اجلاهلني وتأويل املبطلني وانتحال الغالني حتريف اهللا كتاب عن ينفون ، .. العمى أهل اهللا
  

                                                        
  .3/9،  املعاد زاد )1(
  .11-3/10، زاد املعاد )2(
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 للكتاب خمالفون الكتاب يف خمتلفون فهم الفتنة عقال وأطلقوا البدعة ألوية عقدوا الذين
 يتكلمون علم بغري اهللا كتاب ويف اهللا ويف اهللا على يقولون الكتاب مفارقة على جممعون
   .1"املضلني فنت من باهللا فنعوذ عليهم يشبهون مبا الناس جهال وخيدعون الكالم من باملتشابه

هم محاة الدين وجنوده الذين ال يفتر هلم لسان وال جيف هلم قلم  ونفالعلماء والدعاة واملصلح
  .على مر الزمن 

 ؛ وتبليغه الدينِ علْمِ حفْظُ للْأُمة علَيهِم للْعلْمِ فَالْمرصدونَ: " :قال شيخ اإلسالم 
  .2"للْمسلمني الظُّلْمِ أَعظَمِ من ذَلك كَانَ حفْظَه ضيعوا أَو الدينِ علْم يبلِّغوهم لَم فَإِذَا

  

  : النهي عن املنكر -2
  

 قوم من ومنكَر ونكُر ونكُر نكر ورجل والفطنة الدهاُء والنكْراُء النكْر: "املنكر يف اللغة
 وهو واملُنكَر...املعروف خالف اَألمر من واملُنكَر نكارةً نكُر املُنكَرِ والنكْرِ... فَطن داه اكريمن

  .3"املعروف ضد
  .4"وكرهه وحرمه الشرع قبحه ما فهوكلُّ:  أما اصطالحا 

  .5"يعةالشر يف يالئم ال عما الزجر: "ن املنكر فهو كما قال اجلرجاينعأما النهي 
واملراد بالنهي عن املنكر هو اإلنكار واإلزالة والرفع ما أمكن، ويكون باليد أو 

 منكَرا منكُم رأَى من «: قال  جأن النيب  صحيح مسلمباللسان أو بالقلب كما جاء يف 
هريغفَلْي هدفَإِنْ بِي لَم عطتسي انِهسفَإِنْ فَبِل لَم عطتسي فَبِقَلْبِه كذَلو فعأَض ان6» اِإلمي.  

  
  
  

                                                        
  . 6هـ، 1393السلفية، ط  راشد، القاهرة، املطبعة حسن حممد/ حنبل، ت واجلهمية، ابن الزنادقة على الرد )1(

  .28/187جمموع الفتاوى،  )2(
  5/323لسان العرب،  )3(
  .املصدر نفسه )4(
  .93التعريفات،  )5(
  .186، حديث رقم 1/50ر من اإلميان، صحيح مسلم،كتاب اإلميان، باب كون النهي عن املنك )6(
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ومن احلديث نستنتج أن النهي عن املنكر مراتب على حسب االستطاعة والقدرة، 
 :":وهو من اختص به نظام احلسبة يف اإلسالم، والنهي عن املنكر أقسام، قال املاوردي 

 تعالَى، والثَّانِي اللَّه حقُوقِ من كَانَ ما أَحدها:  أَقْسامٍ ثَةَثَلَا فَينقَِسم الْمنكَرات عن النهي وأَما
  .1"الْحقَّينِ بين مشتركًا كَانَ ما الْآدميني، والثَّالثُ حقُوقِ من كَانَ ما

 والنهي عن املنكر فيها مجيعا يكون بالتعاون واالحتاد من أبسط فرد إىل أعلى هيئة يف
الدولة وكل هذا للحفاظ على النظام العام يف اتمع حبفظ الدين على رأس كل املصاحل، 
واألمثلة كثرية منها منع االبتداع يف الدين مبا ليس فيه، ومنع ما من شأنه أن يعود على الناس 

  . بالفساد يف االعتقاد أو غريه من أمور الدين، وهذا ما سنقف عليه يف بقية املقاصد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .500 ،)د، ت، ط(احلسن علي بن حبيب، لبنان، دار الفكر،  واملاوردي، أب ،األحكام السلطانية )1(
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  : وأثر التكافل يف حفظها النفس كلية: املطلب الثاين
  

  : تعريف النفس ووسائل احلفاظ عليها: الفرع األول
  

  تعريف النفس يف اللغة واالصطالح:أوال
 :يف اللغة -1
 العرب كالم يف النفْس قاأبو إسح قال... الروح   النفْس: " عرفها ابن منظور بقوله  -ا 

 كذا يفعل أَن فالن نفس ويف روحه أَي فالن نفْس خرجت قولك أَحدمها ضربني على جيري
 قتل تقول وحقيقته الشيء جملَة معىن فيه النفْس معىن اآلخر والضرب روعه يف أَي وكذا
 أَنفُس ذلك كل من واجلمع وحقيقته كلِّها بذاته اِإلهالك أَوقَت أَي نفسه وأَهلك نفْسه فالنٌ

  1."ونفُوس 
M° ̄  L: النفس الروح يف قوله تعاىل: "وقال الراغب األصفهاين –ب

 M       o    n  m  l   k  ji  h   g  f  e  d  c  bL ،  ]93: األنعام[
  . ]235: البقرة[

سـبوا الريح ال تr » مبعىن الفرج، ومنه قوله : أما النفس بفتح النون والفاء أيضا 
  .2"اللهم نفِّس عين، أي فرج عين: ويقال . أي مما يفرج به الكرب  »ن الرمح سِفْن نم اإِفَ
 من خلَقَكُم(  تعاىل قال الروح ا أريد إن أنثى)  النفْس( و: " وجاء يف املصباح املنري –ج

 فلس مثل)  نفُوس( و)  أَنفُس) (  النفْسِ(  ومجع فمذكر الشخص أريد وإن)  واحدة نفْسٍ
  .3"وفلوس وأفلس

  .الروح، ألن حفظ الروح واحلياة هوا ملقصود يف هذا املبحث واملعىن املراد يف هذا البحث هو
  
  
  

                                                        
   .6/233لسان العرب،  )1(
   .818املفردات يف غريب القرآن،    )2(
بريوت، املكتبة العلمية،           ، قريامل علي بن حممد بن أمحد، الفيومي،يف غريب الشرح الكبري املصباح املنري )3(
   . 2/617، )د، ت، ط(
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املعىن االصطالحي ملقصود حفظ النفس وهو  يتشكلمن املعىن اللغوي  :يف االصطالح -2 
ب من أفراد اإلنسان، ويف كل نفس حفظ األرواح من التلف أفرادا وعموما، ألن العامل مرك"

  .1"خصائصها اليت ا بعض قوام العامل
  : وسائل حفظ النفس : ثانيا

لقد عنيت الشريعة حبفظ األنفس ودفع كل ما من شأنه أن يعود عليها بالعدم أو        
  2:الفساد من تعد أو إتالف أو هالك، فوضعت وسائل كفيلة  حبفظها ومن هذه الوسائل 

  . االعتداء عليهاحترمي - 1
  .سد الذرائع املؤدية إىل القتل – 2
  .القصاص – 3
  .ضرورة إقامة البينة يف قتل النفس – 4
  .ضمان األنفس – 5
  .تأخري تنفيذ القتل ملن وجب عليه إذا خشي من قتله على غريه – 6
   .العفو عن القصاص – 7
  .إباحة احملظورات حال الضرورة– 8

  .الوجود والعدم :  نيوحفظ النفس يكون من جانب
منها إباحة  ، وفأما من جانب الوجود فيكون من خالل ما يقيمها ويثبت دعائم وجودها -

  .األكل والشرب واللباس والسكن وغريها
ومن جانب العدم فيكون بدفع كل ما من شأنه أن يتلفها أو يعدمها ومنها حترمي االعتداء  -

اظ عليها، وأخذ التدابري الالزمة ملنع إتالفها عليها واالقتصاص من املعتدي عليها للحف
  .ناء اتكمداوا واالع

  
  
  

                                                        
  .3/236 مقاصد الشريعة اإلسالمية، )1(
   . 212-211عالقتها باألدلة، ومقاصد الشريعة اإلسالمية  )2(
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  : النفس كلية أثر التكافل يف حفظ : الفرع الثاين
  

وللتكافل األثر الواضح يف حفظ األنفس من خالل تلك التشريعات اليت وضعها 
لسعي يف حتقيق الشارع احلكيم من أجل إقامة النفوس بتوفري أسباب املعيشة للمحتاجني وا

الصالح هلم من محاية ورعاية وغريها من مظاهر التعاون احملمود ويتضح األثر أكثر يف بيان أثر 
  .التكافل يف حفظ مقصد النفس من جانب الوجود والعدم

إن أثر التكافل يف حفظ كلية النفس من جانب الوجود يتمثل يف  :من جانب الوجود :أوال
ويتمثل ذلك يف توفري أسباب العيش من مأكل  ،مجيع النواحي ضمان القيام هلذه الكلية من

وهذا ما سنقف عليه إن شاء اهللا من خالل النصوص   ،ومشرب وملبس ومسكن وسكن
  .الشرعية اليت تدعو إىل ذلك

لقد كانت العرب قبل جميء اإلسالم تقدم على قتل  :توفري املأكل واملشرب واملسكن  – 1
M ¹̧ : ا حكاه القرآن يف قوله تعاىل أوالدها خوفا من الفقر كم     ¶  µ   ́ ³  
¼  »  º  L]ال يكفل هلم جمتمعهم  ، فهم خيافون من الفقر ألن ]151: األنعام  

الرزق إذا هم م الفقر، ومبجيء اإلسالم سن الشارع احلكيم كل الضمانات اليت تكفل للفرد 
والرزق إما أن يكون مباشرا كإنزال واجلماعة الرزق الذي حيفظ عليهم أنفسهم وحيام،  

املطر وإنبات الزرع والثمر وغريها من األسباب، وإما بالواسطة كتسخري اخللق بعضهم لبعض 
  M  4  3   2  1 : وله تعاىل عن أولئك الذين يطعمون الناس لوجه اهللا ـكما يف ق

7  6   5 L ]سهمنفو ذلك يتكافلون مع غريهم بإحياءـ، فهم ب ]08: اإلنسان  
باإلطعام لوجه اهللا فكان الرزق هنا بالواسطة اليت ينشأ عنها ذلك التفاعل الرائع من إحياء 
النفس بالغذاء ونيل الثواب واألجر العظيم، فمن أحيا نفسا أحيا الناس مجيعا كما يف قوله 

  .]32: املائدة[M;   :  9  8  7  6 L: تعاىل 
للتكافل يف هذا  ابل أوجب الشرع صور هذا ومل يكن األمر مقتصرا على التطوع فقط

على   تردلالباب ليحفظ على الناس حيام وكل ما يتعلق ا فأوجب الزكاة يف أموال األغنياء 
  M  y  x  w   v  u  t : لفقراء وأصحاب احلاجات كما يف قوله تعاىل ا
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  ª  ©    ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  zL ]31: إبراهيم[ ، 
وليس هذا فحسب بل جعل اهللا يف الكفارة باإلطعام والكسوة نافذة أخرى للتكافل يف حفظ 

£  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª  :وله ـكما يف ق النفس البشرية
¾  ½  ¼»  º  ¹   ¸  ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °   ̄®  L

فر يساهم يف انتشال غريه ويف خصلة التكفري باإلطعام يشعر املتأمل بأن املك" ،  ]89: املائدة[
وأنه ... وأنه يساهم يف حترير الفقراء واملساكني من قيود الفاقة واالحتياج،  من آالم اجلوع، 

قد جتاوز بفعله هذا احلض على إطعام املساكني إىل عملية اإلطعام الفعلي الذي فيه لذة الشعور 
  .بسعادة اآلخرين، وفيه لذة الشعور بزوال ما اقترف من خطيئة

 ةوقد ترتفع الكفارة من الطعام العادي إىل الطعام املشتهى مثل أكل اللحم يف كفار
وكذلك خصلة التكفري بالكسوة، فاملكفر يشعر أنه ... احلج وعندئذ تزداد سعادة احملتاجني 

يساهم يف محاية أجسام العراة من الفقراء من احلر والقر، وأنه يف إكسائهم وستر أجسامهم 
وآثامه، فالعتق واإلطعام والكسوة كلها خصال للكفارة دف إىل حترير اإلنسان  ستر خلطاياه

  .1"من عبودية أخيه ومن عبودية الفقر والفاقة واالحتياج
وحتفيزا له على التكافل مع غريه  ،إلميان الفرد املسلم اكما جعل اهللا اإلطعام اختبار

مها وحيفظ عليها مهجتها أال وهو الطعام لينال رضا اهللا عليه من خالل إحياء النفوس مبا يقي
M  ¢   ¡  �  ~  }  |   {    z  y  x  w  v    u  t  s : كما جاء يف قوله تعاىل 

     ̧  ¶  µ   ´  ³          ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤      £
  »   º  ¹L ]17 – 11: البلد[.    

 سأَل رجلًا أَنَّ ،عبد اللَّه بنِ عمرٍو  عنإلسالم واإلطعام من اإلحسان واخلري يف ا
 ومن عرفْت من علَى السلَام وتقْرأُ ، الطَّعام تطْعم « : قَالَ ؟ خير الْإِسلَامِ أَي ،ج اللَّه رسولَ
لَم رِفعومنها أيضا  بفاحلث على إطعام الطعام له أهداف عديدة منها التآلف والتحا. 2» ت  
  

                                                        
   . 65السنة، ويف ضوء الكتاب  ةالكفار )1(
   . 12حديث رقم  1/13صحيح البخاري، كاب اإلميان، باب إطعام الطعام من اإلسالم،  )2(
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إحياء للنفوس؛ ألن الشارع مل حيث فقط على اإلطعام وإمنا حذر من ال يطعم غريه وهو يف 
  .حاجة إليه

 صة أَصبح فيهِم امرؤ جائع فَقَد برِئَتوأَيما أَهلُ عر «: أنه قال  rكما روي عنه 
، ففي هذا احلديث إشارة هامة إىل وجوب حفظ النفس باإلطعام ألن 1» منهم ذمةُ اللَّه تعالَى

  . براءة ذمة اهللا ممن يبيت جاره جائع ليست باهلينة بل هي بالغة اخلطورة
قد وفيه من ضرورة للخلق يف قيام أنفسهم،  قرن سبحانه وتعاىل اإلطعام بنفسه ملا و
 وجلَّ عز اللَّه إِنَّ«  - r- اللَّه رسولُ قَالَ قَالَ ط هريرةَ أَبِى عن احلديث القدسيجاء يف 
 رب توأَن أَعودك كَيف رب يا قَالَ. تعدنِى فَلَم مرِضت آدم ابن يا الْقيامة يوم يقُولُ

نيالَما قَالَ. الْعأَم تملى أَنَّ عدبا عفُالَن رِضم فَلَم هدعا تأَم تملع كأَن هتدنِى لَوعتدجلَو 
هدنا عي ناب مآد كتمطْعتاس نِى فَلَممطْعا قَالَ. تي بر فكَيو كمأُطْع تأَنو بالْ رنيالَمع .
 ذَلك لَوجدت لَوأَطْعمته أَنك علمت أَما تطْعمه فَلَم فُالَنٌ عبدى استطْعمك أَنه علمت أَما قَالَ

 قَالَ الَمنيالْع رب وأَنت أَسقيك كَيف رب يا قَالَ. تسقنِى فَلَم استسقَيتك آدم ابن يا عندى
قَاكستى اسدبفُالَنٌ ع فَلَم هقسا تأَم كإِن هتقَيلَوس تدجو كى ذَلدن2"» ع.  

ففي احلديث دعوة وحث على التكافل يف حفظ مهجة اخللق وإرضاء هللا عزوجل، 
فيه اهللا صفة من  ملا كان هذا التشبيه البليغ الذي ضم اها عظيمؤفلومل يكن قيام النفس وإحيا

  .صفات اخللق إىل نفسه
  
  
  
 

  
  
  

                                                        
   . 2165، حديث رقم 2/14املستدرك على الصحيحني، كتاب البيوع،   )1(
   . 6721، حديث رقم 8/13باب فضل عيادة املريض،  كتاب الرب والصلة،صحيح مسلم،  )2(
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 على وركبه اإلنسان خلق سبحانه اهللا نإ: " 1:ويف هذا الشأن قال ابن خلدون 
 من فيه ركب ومبا بفطرته، التماسه إىل وهداه بالغذاء، إال وبقاؤها حياا يصح ال صورة
 الغذاء، ذلك من حاجته صيلحت عن قاصرة البشر من الواحد قدرة أن إال. حتصيله على القدرة

 مثالً، احلنطة من يوم قوت وهو فرضه ميكن ما أقل منه ولوفرضنا. منه حياته مبادة له موفية غري
 الثالثة األعمال هذه من واحد وكل. والطبخ والعجن الطحن من كثري بعالج إال حيصل فال

 أنه هب. وفاخوري وجنار حداد من متعددة بصناعات إال تتم ال وآالت مواعني إىل حيتاج
 من هذه، من أكثر أخرى أعمال إىل حباً حتصيله يف حيتاج أيضاً فهو عالج، غري من حباً يأكله

 هذه من واحد كل وحيتاج. السنابل غالف من احلب خيرج الذي والدرس واحلصاد الزراعة
 أو بعضه كله بذلك تويف أن ويستحيل. بكثري األوىل من أكثر كثرية وصنائع متعددة آالت إىل

  . 2" وهلم له القوت ليحصل جنسه أبناء من الكثرية القدر اجتماع من بد فال. الواحد قدرة
فهو كالم جامع ملا نريد قوله يف أثر التكافل يف حفظ مهج اخللق بتوفري ما يقيم حيام أال 

  .وهو الطعام
ن احلر والقر وما قيل يف إطعام النفس يقال يف إيوائها يف السكن الذي حيمي اإلنسان م

وغريها مما قد يسبب فقدانه ضرر به، ولنا يف سرية نبينا الكرمي سنة فهو الذي خصص  
  .3ةمن مسجده النبوي يقيمون فيه ومساهم أهل الصفّ اللمحاويج جزء

  

                                                        
 عبد بن حممد بن ابراهيم بن حممد بن جابر بن حممد بن احلسن بن حممد بن حممد بن حممد بن الرمحن عبدهو  )1(

 عامل،) زيد أبو الدين، ويل( خلدون بابن املعروف املالكي، القاهري، مث التونسي، االصل االشبيلي احلضرمي، الرحيم
 غرناطة إىل ورحل فاس، مبدينة السر كتابة ويل، م1332 -هـ732ولد بتونس سنة  .حكيم اجتماعي، مؤرخ، أديب،
 الشرق، اىل ففر السلطان، عند به فسعوا سلطاا، فأكرمه تونس، إىل رجع ان إىل االحوال به وتنقلت واعتقل، وجباية،
 قصيدة والرببر، شرح والعجم العرب ايام يف واخلرب املبتدأ وديوان العرب: مؤلفاته من، مرارا بالقاهرة املالكية قضاء وويل
س الرطيب، املقري نفح الطيب من غصن األندل: ترمجته يف . م1406 -هـ808سنة  :، تويف االشبيلي عبدون ابن

-5/188، معجم املؤلفني، 6/219، )د،ت، ط(إحسان عباس، بريوت، دار صادر، .د/ التلمساين، أمحد بن حممد، ت
189.  

  .57، م2007-هـ1428طبريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ابن خلدون،عبد الرمحن،  املقدمة، )2(
غريه، جامعة وعبد الرمحن بن ناصر الرباك / حممد بن عبد الوهاب، ت ،rخمتصر سرية الرسول : لإلستزادة ينظر  )3(

   .1/138، )د، ت، ط(ململكة العربية السعودية، اإلمام حممد بن سعود، الرياض، ا
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  :  -الزوجة أو الزوج  –توفري السكن  – 2
سالم عن إن من أسباب استمرار احلياة وبقاء النوع البشري التكاثر وهو يف اإل  

من االنقراض، فال بد إذا من  –وأي خملوق  –طريق الزواج الذي به حيفظ النوع البشري 
توفري هذا الرباط املقدس وتذليل الصعاب من أجل أن تقوم احلياة وتستمر لذا شرع اهللا 
الزواج ورغب فيه،كما حث على إعانة من أراد ذلك وهو مستفاد من عموم نصوص 

  ، ]02: املائدة[MÂ  Á  À  ¿ L :تعاىلسبحانة يف قوله   كما الكتاب و السنة 
التعاون على  الرب الذي حيمل معىن مجيع أوجه اخلري وعديف اآلية هو  وموضع االستشهاد

  .تزويج الغري من الرب املأمور به يف اآلية
 فى كَانَ من يسلمه والَ يظْلمه الَ أَخو الْمسلمِ الْمسلمr:» وكما يف قوله   

ةاجح يهكَانَ أَخ ى اللَّهف هتاجح نمو جفَر نمٍ علسةً مبكُر جفَر اللَّه هنا عةً بِهبكُر نبِ مكُر 
يث هي وموضع االستشهاد يف احلد 1» .الْقيامة  يوم اللَّه ستره مسلما ستر ومن الْقيامة يومِ

  .احلاجة والزواج هو من احلاجات املتعددة اليت تقيم حياة األفراد 
وأثر التكافل يف حفظ كلية النفس من جانب العدم فيتمثل يف حفظه :  من جانب العدم :ثانيا

  : هلا من كل ما من شأنه أن يعود عليها بالفساد والعدم ومنثل لذلك مبا يلي 
ودفع الضرر  2أهل العلم على وجوب إنقاذ النفسوقد أمجع  : وجوب جندة املضطر – 1

وال خالف بني أهل العلم متأخر يهم ومتقدميهم يف : "  :عنها، ويف هذا قال القرطيب 
وجوب رد مهجة املسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسري الذي ال مضرة فيه على 

   .3"صاحبه وفيه البلغة 
  
  
  

                                                        
، صحيح البخاري، ، كتاب 6743، حديث رقم 8/18صحيح مسلم، كتاب الربوالصلة، باب حترمي الظلم،  )1(

  . 2310، حديث رقم 2/862املسلم، املظامل،  باب اليظلم املسلم 
حتقيق خليل حميي الدين امليس، دار ودراسة  مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل،  املبسوط، السرخسي،: ينظر )2(

   3/299،4/55،4/169، 2000 -هـ 1421، 1التوزيع، بريوت، طوالنشر والفكر للطباعة 
  . 2/226، القرآن ألحكام اجلامع )3(
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م دخول طرف آخر يتكافل معه لرفع قاذ نفسه فتلزفاملضطر عاجز عن قضاء حاجته أو إن
ومن مث كان أثر التكافل واضحا يف  ،ألن املضطر ال يستطيع وحده ؛االضطرار أو اإلنقاذ

  .حفظ كلية النفس من جانب العدم من هذا الوجه واضحا وجليا
ويف الغالب هي مهمة األطباء واملمرضني  : االحتياط يف حفظ النفس قبل التلف – 2
املختصني يف هذا امليدان فهم مكلفون بأخذ كل التدابري الالزمة حلفظ النفوس من األمراض و

واآلفات، ومعاجلتها ومداواا عند املرض حيث ال ميكن أن يقوم ذا العمل إال هم، فتوجب 
  .عليهم التكافل مع اخللق حلفظ مهجهم ووقايتها وهو من فروض الكفايات على املسلمني

كما أن اإلنسان مطالب بالدفاع عن  : -الدفاع عن الغري  –عدي على النفس منع الت – 3
  :نفسه إذا اعتدي عليه، فهو مطالب أيضا بالدفاع عن غريه ملا جاء يف احلديث النبوي الشريف

، وهو واجب ملا فيه من حمافظة على النفس البشرية، فقد 1» مظْلُوما أَو انصر أَخاك ظَالما «
، وذا يعد الدفاع عن الغري 2..."وغَيرِه  نفِْسه عن الدفْع يجِب وكَذَا:"  أسىن املطالب جاء يف

ومن هذا الوجوب تكافال معه للحفاظ على حياته ونفسه من اإلتالف أو الفساد أوالقتل، 
  . يظهر أثر التكافل يف احلفاظ على النفس من جانب العدم

ه آخر من أوجه التكافل الذي حتفظ به النفوس من الضياع وج وهو :التقاط اللقيط – 4
والفساد، ولقد ذهب ابن حزم إىل وجوب التقاط اللقيط وعد تاركه للهالك قاتال متعمدا 

 اللَّه لقَولِ بد، والَ بِه، يقُوم أَنْ بِحضرته من علَى فَفَرض منبوذٌ صغري وجِد إنْ: "حيث قال 
الَىتع M واناوعتلَى وع ى، الْبِرقْوالتالَ ووا وناوعلَى تاِإلثْمِ ع انودالْعوL .ِلقَولو الَى اللَّهعت : 

M نما واهيا أَحما فَكَأَنيأَح اسا النيعمجL  .َالو إثْم ظَمأَع نإثْمِ م نم اعةً أَضمسن لُودوةًم 
 نفْسٍ قَاتلُ هو الْكالَب تأْكُلَه وبردا أَو جوعا تموت حتى لَها ذَنب الَ صغريةً اِإلسالَمِ علَى
   .3"»اللَّه  يرحمه الَ الناس يرحم الَ منr:»  اللَّه رسولِ عن صح وقَد. شك بِالَ عمدا

  
                                                        

   .2311، حديث رقم 2/863باب أعن أخاك ظاملا أو مظلوما، خاري،كتاب املظامل، صحيح الب )1(
حممد حممد تامر، بريوت دار الكتب العلمية، . د/ أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، ت )2(
  .4/168. م 2000- هـ1422، 1ط
وجد صغري منبوذ ففرض على من حبضرته أن يقوم به كتاب اللقيط، إن ،  ابن حزم علي بن أمحد بن سعيد، احمللى، )3(

  . 274-8/273  ،)د، ت، ط(والتوزيع،  دار الفكر للطباعة والنشر وال بد،
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إال إعمال ملقصد الشارع يف  هذا يف وجوب التقاط اللقيط ما هو 1:ومذهب ابن حزم 
إنقاذ النفس  حفظ النفوس، والراجح يف ذلك أنه فرض على الكفاية ألن مقصود الشارع هو

البشرية دون االلتفات إىل من قام بذلك سواء أول من رآه أوغريه ممن رآه بعده فال يؤمث األول 
ن ال خياف عليه فيه وأنه ال حمالة يف التقاطه، واإلمث يلحق اجلميع إذا مل يلتقطه إذا كان يف مكا

  .2إذا مل يلتقطه أحد
وليس هذا فحسب بل وضعت الشريعة أحكاما خاصة باللقيط كلها تسعى إىل احلفاظ 
عليه من اهلالك والفساد حىت أن الفقهاء رجحوا دفع اللقيط الكافر إىل املسلم إذا اشترك يف 

ألن املسلم ينشئه على اإلسالم الذي حيفظ  ؛افر، حمتجني بأن ذلك أفضل لهالتقاطه مسلم وك
  .3عقله وماله ونفسه وعرضه، وهي من مقاصد الشرع يف خلقهوعليه دينه 

ألن عيشه مع الغين أيسر  ، لتقاط ملصلحة اللقيطاالوكذا يرجح الغين على الفقري يف 
ولية على ضمان األفضل للقيط إذا وأرغد وتراعى دائما مصلحته، فجماعة املسلمني مسؤ

للقيط اليت حتفظ له نفسه وكل اثنان أو أكثر فينظر دائما إىل جهة الصالح إتنازع يف التقاطه 
  .4مايتعلق به

  
  
  
  

                                                        
هو علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب أبو حممد، أديب، أصويل، حمدث حافظ، كان شديد النقد  )1(

الفصل يف امللل : ألف كتبا كثرية منها" جاج بن يوسف شقيقانإن لسان ابن حزم وسيف احل: " ملخالفيه حىت قيل 
: ترمجته يف هـ 456سنة  :واألهواء والنحل،والدرة يف االعتقاد، واإلحكام يف أصول األحكام، واحمللى باآلثار،تويف 

  .3/299، شذرات الذهب، 41-40البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة، 
  بتصرف  36، م2005 -هـ 1426، 1، الرياض، دار الفضيلة، ط حممدعمر بن  ،أحكام الطفل اللقيط، السبيل )2(
العدوي،  ،دار  حممد بن أمحد الربكات أبو الدردير،،الشرح الكبري ، 6/416  املغين،، 45املرجع السابق، : ينظر )3(

  126/ 4، )د، ت، ط(الفكر، 
، هـ1398بريوت،دار الفكر،  ،سف بن أيب القاسماإلكليل ملختصر خليل، العبدري حممد بن يووالتاج  :ينظر  )4(
روضة  ،4/271، م2000-هـ1421النشر، وللطباعة  ، حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، بريوت، دار الفكر6/82

  . 6/416، املغين، 5/420، هـ1405عمدة املفتني، النووي، بريوت، املكتب اإلسالمي، والطالبني 
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  :وأثر التكافل يف حفظها النسل كلية: املطلب الثالث
  

  : تعريف النسل ووسائل احلفاظ عليه:الفرع األول
  

  واالصطالح تعريف النسل يف اللغة:أوال
  :منها يطلق على عدة معان:  يف اللغة -1
 أَنسال واجلمع والذرية الولد والنسل اخللْق النسل"الولد كما جاء يف لسان العرب  –ا  

 بنو فالن وتناسل بعضاً بعضهم أَنسل وتناسلوا وأَنسل نسالً ينسل نسل وقد النِسيلة وكذلك
  .1"ناسلواوت أَوالدهم كثر إِذا

 ونسالً نسالً وينسلُ ينِسلُ واملاشي" :جاء مبعىن اإلسراع كما يف القاموس احمليط –ب 
  . واملراد هو املعىن األول.2"أسرع :  ونسالناً

اخللق الناتج عن ارتباط معترب : باالستعانة باملعىن اللغوي نقول النسل هو: يف االصطالح -2
  .شرعا وهو الزواج

قد اختلفت إطالقات العلماء على هذه الكلية من دون حتديد للمعىن املقصود منها ول
، وأيا كانت تلك 3على اعتبار أن تلك اإلطالقات ختدم بعضها لوجود تقارب وترادف بينها

ألن الغرض من هذا املبحث هو بيان أثر التكافل يف  ؛اإلطالقات فليس هذا جمال التحقيق فيها
لنسل و مىت اتضح ذلك فهو ينعكس على كل تلك اإلطالقات ألا يف إطار احلفاظ على كلية ا

  . واحد
  : وسائل حفظ النسل: ثانيا

  

  إن النسل هو سر البقاء النوعي يف كل املخلوقات، وهو سبب االستمرار يف احلياة، واحلفاظ 
  
  
  

                                                        
  . 11/660لسان العرب،  )1(
   .1372قاموس احمليط، ال )2(
  .257-245مقاصد الشريعة اإلسالمية و عالقتها باألدلة الشرعية، من : ملزيد من املعلومات ينظر )3(
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    :و تعاىل   نهعليه يف اإلنسان آكد وأقوى ألنه مكرم على مجيع املخلوقات ملا يف قوله سبحا
M    l k j  i  h  g  f  e  d   c  b  a        `  _  m

o nL ]70: اإلسراء[ .  
̧  M: يف قوله عز وجل وحامل أمانة كما     ¶  µ   ́ ³ ²  ±  °

   Ã  Â  Á  À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹L ]كان ـ، ف ]72: األحزاب         
تشريع من وضع كل التدابري الالزمة الستمرار فلم خيل ال اه واستمراره شديدئاحلفاظ على بقا

ومن جانب  ،و بقائه واحلفاظ عليه من جانب الوجود باحلث على الزواج  والتكاثر النسل 
العدم بسد كل السبل اليت تفسده أو تعدمه كتحرمي الزنا وحتديد النسل وغريها من األمور اليت 

  .قريب أو من بعيد من شأا أن تعود على هذه الكلية بالفساد سواء من
  

  : أثر التكافل يف حفظ كلية النسل: الفرع الثاين
  

وللتكافل األثر البالغ يف حفظ كلية النسل من خالل أحكام األسرة اليت تدور يف 
أغلبها حول احلفاظ على هذه الكلية ومنها الوالية يف الزواج واإلعانة عليه وكذلك اإلشهاد 

اعل واحلماية لكرامة اإلنسان ونوعه، ويتضح األثر أكثر عند عليه و كلها مظاهر رائعة من التف
  .الوقوف على أثر التكافل يف حفظ مقصد النسل من جانب الوجود ومن جانب العدم

إن سبب وجود النسل هو االرتباط الشرعي القائم بني املرأة و  :من جانب الوجود :أوال
يتم مبوجبها  ،ط له أحكام تتعلق بهالرجل والذي تترتب عليه حقوق وواجبات، وهذا االرتبا

M    Z: تأسيس األسرة، ولقد رغب الشرع يف الزواج وحث عليه حيث قال عز من قائل 
l  k  j  i  h    g   f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [     m     o  n

qpL ]وله ـ، ويف ق]03 :النساءr:» اي رشعابِ مبنِ الشم طَاعتاس  كُمناَءةَ مالْب 
جوزتفَلْي هفَإِن رِ أَغَضصلْبل نصأَحجِ ولْفَرل نمو لَم عطتسي هلَيمِ فَعوبِالص هفَإِن اٌء لَههذا 1»وِج ،

  يف العموم ملن أراد الزواج و استطاع له سبيال و هي عادة أغلب الناس، لكن هناك فئة من 
  

                                                        
، صحيح 3464، حديث رقم 4/128باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، كتاب النكاح، صحيح مسلم ،  )1(

  .4778، حديث رقم 5/1950نكم الباءة، من استطاع مrالبخاري، كتاب النكاح، باب قول النيب 
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هؤالء دعانا الشارع احلكيم أن نتعاون معهم و نعينهم  ،وال يستطيعون ماديا الناس يرغبون فيه
على العفاف و على طلب النسل بالطرق الشرعية وهذا وجه من أوجه الرب املشار إليه يف قوله 

  رأة اليت وهبتـيف قصة امل  ، و كما ثبت]02: املائدة[MÂ  Á  À  ¿ L : تعاىل 
ه ا حاجة فزوجها ممن كانت له ا حاجة ومل يكن معه ما ومل يكن ل rنفسها إىل النيب  

، فهذه دعوة واضحة وصرحية إىل  1مبا معه من القرآن rيتزوجها به فزوجهما الرسول 
التكافل مع هؤالء الناس يف حتصيل مقاصدهم الفطرية و حتصني أنفسهم من خالل متكينهم من 

  .مقاصد الشارع وهو النسل احملققة ملقصد من  -اليت هي الزواج  –الوسيلة 
صحيح  يف اقال ابن حجر يف سياق احلديث عن تزويج املعسر من كتاب النكاح كم

، هو تعليل  ]32: النور[ M     3  2  1  0/  .  -  ,  +  *   )L : "  البخاري
       .2" حلكم الترمجة، وحمصله أن الفقر يف احلال ال مينع التزويج، الحتمال حصول املال يف املآل

  

هذا من حيث الترغيب يف اإلعانة على الزواج و التحصني الذي هو يف احلقيقة تعاون 
على إجياد النسل و رعايته، كما يظهر أثر التكافل يف حفظ كلية النسل أيضا من خالل 

  .اشتراط الويل و اإلشهاد عليه يف عقد الزواج
كان ركنا أو شرطا فهو مما ال إن الويل يف عقد الزواج سواء : الويل يف عقد الزواج –1

فهو الذي   r3يستغىن عنه أبدا يف عالقة الرجل باملرأة فال نكاح بال ويل كما ثبت عنه 
حيافظ على مصلحتها وحقوقها، كما أنه هو الذي يباشر العقد يف مكاا، وذلك مراعاة 

  الستحيا معظم لو مل يفوض اإلنكاح إىل الرجال " حليائها وضعفها لكي ال تتصف بالوقاحة، 
  
  

                                                        
 من اهللا يغنيهم فقراء يكونوا أنباب تزويج املعسر لقوله تعاىل  ،القصة كاملة يف صحيح البخاري كتاب النكاح )1(

  .4799، حديث رقم 5/1956 فضله
   .9/164فتح الباري شرح صحيح البخاري،  )2(
،كتاب سنن الترمذي،و 2087، حديث رقم 2/191ويل، ، كتاب النكاح، باب يف السنن أيب داود: أخرجه )3(

، كتاب النكاح، باب ال نكاح إال بويل، سنن ابن ماجة، و1101، حديث رقم 3/407 النكاح، باب ال نكاح إال بويل،
 ، املستدرك4075،حديث رقم 9/386، كتاب النكاح، باب الويل، وصحيح ابن حبان، 1881، حديث رقم 1/605

  . 2709، حديث رقم 2/182يف كتاب النكاح،
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وألن تويل الويل عقد موالته " ،  1"النساء من مباشرة العقد ولتضررن باخلجل واالستحياء
يهيئه إىل أن يكون عونا على حراسة حاهلا وحصانتها، وأن تكون عشريته وأنصاره وغاشيته 

   . ألن من مقتضيات الوالية املساندة و التعاون، 2"وجريته عونا له يف الذب عن ذلك 
فهو بذلك حيافظ على ماسيترتب عن هذا العقد وهو الولد، فيكون نتاج عالقة          

شرعية حمفوظ احلقوق، ومن مث كان الويل عونا يف احلفاظ على كلية النسل من جانب الوجود 
ألن ذلك من أول الفروق بني النكاح وبني " باحلفاظ على املرأة ورعاية أمرها يف عقد الزواج 

   .3"ملخادنة والبغاء واالستبضاعالزنا وا
واملقصد منه عموما يف العقود هو احلفاظ على احلقوق وهو : اإلشهاد يف عقد الزواج  -2

ويف ذلك " يف الزواج أوكد ألنه يفرق بني احلق و الباطل أي بني العالقة الشرعية وغريها، 
رجل واملرأة، وجب أن مصلحة وهي أن النكاح والسفاح ملا اتفقا يف قضاء الشهوة، ورضا ال

  .4"يؤمر بشيء يتحقق به الفرق بينهما بادي الرأي حبيث ال يبقى ألحد فيه كالم وال خفاء
وحلماية الرابطة الزوجية من الشبهات حث الشارع على اإلشهاد على عقد النكاح 

 ارتبة على هذوهذا حفظا للحقوق املت ،5» وشاهدينِ بِولي إِال نِكَاح الَ «:rكما يف قوله 
قال  االعقد، واملقصد من اإلشهاد بالتحديد هو إعانة أصحاب احلقوق على حفظ حقوقهم كم

وأما الشهادات فإن كانت حبقوق اهللا اخلاصة به كالقيام ا من املصاحل : " بن عبد السالماالعز 
اهد إذا اآلجلة، وإن كانت حبقوق العباد كانت مصاحلها العاجلة للمشهود له واآلجلة للش

  .6"قصد بذلك وجه اهللا وإعانة أخيه املؤمن على حفظ حقه
  
  

                                                        
  .2/46، يف مصاحل اآلنام قواعد األحكام )1(
  .3/427مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )2(
  .3/427مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )3(
  .2/232 حجة اهللا البالغة،  )4(
باب ، السنن الكربى، كتاب النكاح، 4075، حديث رقم 9/386صحيح ابن حبان، كتاب النكاح، باب الويل،  )5(

، حديث رقم 3/220، سنن الدارقطين، كتاب النكاح، 13741، حديث رقم 7/56ما أبيح له من النكاح بغري ويل، 
09.  

  .2/53قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام،  )6(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


كما أن فيه حفظ حلقوق أخرى آجلة وهو النسل املترتب عن هذه العالقة الشرعية 
ومن :" يف هذا الباب:  وهو ثبوت النسب ذه الشهادة، قال الشيخ حممد اخلضر حسني

النكاح وجعلت من شروط اإلشهاد،  شواهد التعاون على حفظ النسل أن الشريعة رغبت يف
فمن حضر ليشهد به فقد أخذ بأدب التعاون على حفظ النسل، ومن اآلخذين ذا األدب 

ف نفقات العرس، أو الرضا ياحملمود اخلاطب، ومن يشفع لدى الزوجة أو وليها يف ختف
  .1"بامليسور من املهر

ة األطراف يف احملافظة على شرعية والشاهدان يف العقد متعاونان بشهادما مع بقي        
حيول بني الناس وبني  –أي بالنكاح  –ألن اإلسرار به " النسل حىت ال يكون عرضة للشبه، 

أي االشتباه يف وجوده الشرعي، ومن مث  ،2".الذب عنه واحترامه، ويعرض النسل إىل االشتباه
الوجود  –نب الوجود على حفظ كلية النسل من جا اكان اإلشهاد يف عقد الزواج تعاون

  .   - الشرعي 
أما أثر التكافل يف احلفاظ على كلية النسل من جانب العدم فيكون : من جانب العدم  :ثانيا

  : بدفع كل ما من شأنه أن يعود عليه بالعدم أو الفساد ومن ذلك
و يتمثل يف النهي عن الفواحش والفساد الذي يعود على النسل  :النهي عن املنكر  – 1
 منكَرا منكُم رأَى منr:   »فساد والعدم، وذلك بشىت الطرق والوسائل، قال رسول اهللا بال

هريغفَلْي هدفَإِنْ بِي لَم عطتسي انِهسفَإِنْ فَبِل لَم عطتسي فَبِقَلْبِه كذَلو فعأَض ان3» اِإلمي.    
درة و االستطاعة كما بينه احلديث والنهي عن املنكر درجات على حسب الق

ألن هلا  ؛الشريف، فالنهي عن الزنا و حماربة أوكار الفساد هي من مهمة الدولة بالدرجة األوىل
كل الصالحيات يف البحث و التحري والعقاب، فهي تتمتع بالقوة و السلطان املتمثل يف 

اليت تسمع ا ويدها اليت  مسعها الذي تسمع به و أذا ،أجهزا األمنية وهم رجال األمن
تبطش ا، وهم من يسهرون على أمن اخللق وراحتهم، وجبهودهم وتضحيام يستتب النظام 

  واالستقرار، وهي أعلى درجات املسؤولية االجتماعية، وينضم إليهم أصحاب التغيري باللسان 
  

                                                        
  .131م، 2004-هـ1425، 1طالقاهرة، املكتب اإلسالمي إلحياء التراث،  ،حبوث إسالمية، حسني،حممد اخلضر )1(
  .3/430شريعة اإلسالمية، مقاصد ال )2(
  .186، حدبث رقم 1/50صحيح مسلم،كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان،  )3(
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ملساجد واملدارس وجندها يف ا ،وهي الرتبة الثانية، وهي مهمة الدعاة والوعاظ واملرشدين
واملعاهد وغريها من مؤسسات الدولة التربوية، و آخر رتبة يتم ا التغيري هي بالقلب و هو 

واحلق أن املقصود من " دور العامة و ذلك أضعف اإلميان كما قال عليه الصالة والسالم، 
ألدبية، عند التغيري بالقلب الذي هو أضعف درجات اإلميان، هو ما نسميه باملقاومة السلبية ا

  .العجز عن التغيري بالوسائل اإلجيابية باليد و اللسان
هذه املقاومة السلبية ليس معناها الشتم أو اإلهانة أو استعمال العنف الذي حيظره 
األدب أو القانون، ولكنها موقف متحفظ، يشعر فيه املسيء وارم بأنه كمية مهملة، وأنه 

مث ...يشعره باستياء اآلخرين من سلوكه، .. كان قد تعوده حمروم من التكرمي و التعظيم الذي 
واختذنا موقفا آخر من اجلد ..منه  موقفنا املائع املتراخي لناهو موقف نشعر فيه حنن بأننا بد

الغرية، والشعور مبسؤوليتنا ومسؤولية كل منا عن احلقوق واآلداب العامة، على أنه ال يكفي و
بضعة أفراد، بل ال بد من التعاون يف كل بيئة، ويف كل حي ويف أن يقوم ذه املهمة فرد أو 

، فبتعاون فئات الرتب الثالثة يكون التغيري 1"كل قرية، على جمانبة املفسدين ومقاطعتهم
، ومن مث حتفظ األعراض و غريها من كل فساد، ويف املموس اويكون النهي عن املنكر واقع

ل أخرى وإمنا جيب على أصحاب الرتب الثالث يف أن حاضرنا هذا ال يستغىن عن رتبة يف مقاب
يتحدوا ويتكافلوا حىت يدفعوا عن اتمع الفساد والفواحش اليت باتت تنخر يف جسد هذه 
األمة وتضرب يف أساسها، وإالّ حق القول على اجلميع فيصيبهم بذلك عقاب من اهللا كما يف 

واملنكر هنا  ،2» هابِقَعبِ اُهللا يعمهم أن أَوشك وهرنكي فَلَم راًنكَم إِنَّ الناس إِذَا رأَوا «:  rقوله 
عام مشل كل منكر منهي عنه، فوجب على الناس التعاون يف دفع كل منكر منها النهي عن 

  . الفواحش اليت تفسد النسل و تعدمه
  
  

                                                        
م، 2004-هـ1425، 1املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم، سعد املرصفي، املنصورة، دار اليقني للنشر والتوزيع، ط )1(

  .بتصرف  261-262
، 2/1327، سنن ابن ماجة، كتاب الفنت، باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 1رقم  ، حديث 1/2املسند،  )2(

 بن علي بن أمحد الفضل أبوابن حجر العسقالين، احلنبلي،  املسند بأطراف املعتلي املُسنِد إطراف ،4005حديث رقم 
  .7817ديق، حديث رقم ، من مسند أيب بكر الص6/90، )د، ت،ط(كثري،  ابن أمحد،دمشق، دار بن حممد
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فة اتمع وسالمته إن جرمية الزنا من أشنع اجلرائم اليت متس ع :الشهادة على حد الزنا  –ب 
 ،ملا فيها من تعد واضح على اآلداب العامة وما فيها أيضا من إفساد للنسل وتلطيخا لألعراض

لذا شرع اهللا هلذه اجلرمية العقوبة الالزمة هلا واملتمثلة يف حد الزنا، وجعل الشهادة على إقامته 
نا هلا أثرها البالغ يف من مقتضيات العقوبة لتحقيق مقاصدها، فكانت الشهادة على حد الز

  ME  D  C   B: النفوس، واعتبار الشارع هلا كان مقصودا كما جاء يف قوله تعاىل 
    G  FL ]02: النور[.  

 من طائفة احلد إقامة عند ليحضر يعين" :يف تفسري هذه اآلية 1:السمرقندي  قال
 الغائب الشاهد ويبلغ بذلك يعتربون أم أوهلا فوائد ثالث الطائفة حضور ويف ،املؤمنني
 له زجرا فيكون املضروب يستحي لكي والثالثة أعانوه اإلعانة إىل احتاج إذا اإلمام أن والثانية

فكانت الشهادة على إقامة احلد نوع من التعاون على زجر الزاين  ،2."ذلك مثل إىل العود من
      ى اإلنسان نسله وحتذيره من العود مرة أخرى إىل مثل هذا الفعل الشنيع الذي يفسد عل

و عرضه، وتعاون على إشاعة صرامة العقوبة وفرض النظام و اآلداب العامة يف اتمع بنقل 
وقائع تطبيق احلد وشدته حىت يرتدع من تسول له نفسه أن يفعل مثل هذه الفاحشة، و من مث 

اجلماعي  يظهر أثر التكافل يف حفظ كلية النسل من جانب العدم وذلك بإظهار االستنكار
  .جلرمية الزنا من خالل الشهادة على حد الزنا

  
  
  
  
  
  

                                                        
 تنبيه"  كتاب صاحب الزاهد احملدث الفقيه االمام احلنفي، السمرقندي إبراهيم بن حممد بن نصر الليث، أبوهو  )1(

اجلواهر املضية يف : ، ترمجته يف مئة وثالث وسبعني مخس سنة اآلخرة مجادى وفاته يف " الفتاوى"  كتاب وله"  الغافلني
، سري 2/196، )د، ت،ط(، كراتشي، خانه كتب حممد مري/ وفا، عبد القادر بن أيب الوفاء، تطبقات احلنفية، أبو ال

   .16/322أعالم النبالء، 
  .2/495، )د، ت،ط(حبر العلوم، السمرقندي نصر بن حممد ، بريوت، دار الكتب العلمية،  )2(
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  : وأثر التكافل يف حفظها العقلكلية :املطلب الرابع
  

  :تعريف العقل ووسائل احلفاظ عليه : الفرع األول
  

  تعريف العقل لغة واصطالحا: أوال
  س إذا رجعنا إىل معاجم اللغة جند أن األصل يف العقل هو احلب : يف اللغة -1 
 وسمي ...عقولٌ واجلمع احلُمق ضد والنهى احلجر العقْلُ: "قال صاحب لسان العرب  

  .1"يحبِسه أَي املَهالك يف التورط عن صاحبه يعقل َألنه عقْالً العقْلُ
 انزجر أو قبل، جيهله كان ما عرف إذا عقْال، يعقل عقَل يقال. اجلهل نقيض: العقل: وقيل 
 كان إذا عقُول، ورجل. وعاقلون. عقَالء وقوم عاقلٌ ورجل. عقول ومجعه. يفعلُه كان عما
نقْل وافر الفَهم حس2الع.  

هو : ونقصاا، وقيل وكماهلا وقبحها حسنها من األشياء بصفات هو العلم :اصطالحا -2
  .3الشرين وشر اخلريين خبري لعلما

  :وسائل حفظ العقل : ثانيا
العقل نعمة كربى من اهللا ا على اإلنسان، فهو مناط التكليف وأساس متيز اإلنسان       

عن احليوان، واحملافظة عليه واجبة شرعا ألنه املخاطب شرعا، حيث نلمس ذلك يف كثري من 
M  on  m  l  k  j  i : املواضع يف القرآن الكرمي كما يف قوله تعاىل 

  w  v  u  t  sr  q   p     y  xL]وله أيضاـوق. ]12: النحل :
 M   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL ]وقوله أيضا  ]151: األنعام ، : M  kj  i  h  g

   o  n  m  lL ]وغريها من النصوص اليت ختاطب العقل  ]118: آل عمران.  
وملا كان هذا هو شأن العقل حرص الشرع على احلفاظ عليه بشىت الوسائل من جانب       

  .ومن جانب العدم  الوجود
  

                                                        
  .11/458لسان العرب،  )1(
  .4/69معجم مقاييس اللغة،  )2(
  .بتصرف  979-1/978الكليات،  )3(
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و   كاحلث على تزويد العقل مبا يفيد من العلوم النافعة يف الدنيا  :أما من جانب الوجود
اآلخرة، فكما يتغذى اجلسم بالطعام الذي حيفظ املهجة كذلك العلم للعقل، فإن العقل يرقى 

  M  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú : إىل أعلى الدرجات بالعلم النافع، قال تعاىل 
  ç  æ     å  ä  ãâL ]ادلة1:البسيت  ، قال أبو حامت حممد بن حبان  ]11: ا":  

سده من جأن يكون مبا أحيا عقله من احلكمة أكلف منه ما أحيا : فالواجب على العاقل  
القوت، ألن قوت األجسام املطاعم، وقوت العقل احلكم، فكما أن األجساد متوت عند فقد 

  2."لك العقول إذا فقدت قوا من احلكمة ماتتالطعام والشراب، وكذ
و طالب العلم يكون يف حفظ اهللا مىت شق طريقه لطلب العلم وهذا ألمهيته البالغة يف 

 فيه يطْلُب طَرِيقًا سلَك منr :» حفظ عقول اخللق من اجلهل والغفلة، ففي احلديث قوله 
 وإِنَّ الْعلْمِ لطَالبِ رِضا أَجنِحتها لَتضع الْمالَئكَةَ وإِنَّ الْجنة قِطُر من طَرِيقًا بِه اللَّه سلَك علْما
مالالْع رفغتسلَي لَه نى مف اتومالس نمى وضِ فانُ اَألريتالْحى وف فواِء جإِنَّ الْملَ وفَض 
 وإِنَّ اَألنبِياِء ورثَةُ الْعلَماَء وإِنَّ الْكَواكبِ سائرِ علَى الْبدرِ لَيلَةَ قَمرِالْ كَفَضلِ الْعابِد علَى الْعالمِ
         .3» وافرٍ بِحظٍّ أَخذَ أَخذَه فَمن الْعلْم ورثُوا درهما والَ دينارا يورثُوا لَم اَألنبِياَء

 ومعلوم أن ال رتبة فوق النبوة، وال شرف فوق"إىل أعلى الرتب فشرف العلم يرفع طالبه 
شرف الوراثة لتلك الرتبة، وأي منصب يزيد على منصب تشتغل مالئكة السموات واألرض 

  .4"باالستغفار له
  

                                                        
 بن معبد بن معاذ بن حبان بن أمحد بن حبان بن حممد حامت، أبو خراسان، شيخ اود، احلافظ العالمة، إلماما هو  )1(

 ثبتا ثقة كان، واسعة كتبا وصنف ومسع الكثري سافر قد وكان مدة بسمرقند القضاء ويل سجستان نزيل هدية بن سهيد
، من بست مبدينة هـ354 سنة شوال من بقني ليال لثمان اجلمعة ليلة حبان بن حممد حامت أبو الشيخ تويف، فهما فاضال

، لسان 91-3/89تذكرة احلفاظ، : ترمجته يف  والتعديل اجلرحوكتاب  والضعفاء والتاريخ الصحيح املسند: مصنفاته
  .114- 5/112امليزان، 

أه وعلق عليه الشيخ أبو سعيد بلعيد بن أمحد اجلزائري، روضة العقالء ونزهة الفضالء، حممد بن حبان البسيت، قر )2(
  .9م، 2009-هـ1430، 1البليدة، دار اإلمام مالك للكتاب، ط

، كتاب سنن الترمذي، 3643، حديث رقم 3/354، كتاب العلم، باب احلث على طلب العلم، سنن أيب داود )3(
  .2646، حديث رقم 5/25العلم، باب فضل طلب العلم، 

  .1/5علوم الدين،  إحياء )4(
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كالنهي عن كل مفسد للعقل سواء حسيا كان أو معنويا، أما احلسي :  ومن جانب العدم
!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  M : فكشرب اخلمر لقوله تعاىل 

/  .  -  ,L ]ة عليه ملا يف ذلك من فساد عظيم ـ،والعقوب ]90: املائدة  
يتعدى إىل غريه من الكليات، ألن فاقد العقل باخلمر جيعله ينتهك كل حرمة سواء يف الدين 

يدخل يف  أو على النفس أو على املال أو على األعراض، هذا ويأخذ حكم اخلمر كل ما
   .معناه من إزالة العقل كاملخدرات وغريها

ما معنويا كإتباع اآلراء الضالة أو التعلق بالصور أو مساع األصوات املطربة امللهية عن أ
  .ن حث عليهما الشرعيالفكر والتدبر اللذ

 من املريبة األصوات مساع للسكر املقتضية األسباب أقوى ومن: ":قال ابن تيمية 
  :وجهني

  .العقل معها ينغمر قوية لذة توجب نفسها يف أا جهة من  -
 والشوق احلركة بتلك فتحصل كان ما كائنا حمبوا حنو إىل النفس حترك أا جهة ومن  -

 فأما ذلك وحنو... أيضا العقل تقهر عظيمة لذات وتصوره احملبوب ختيل قد ما مع والطلب
  .1"شدأ أو اخلمر كتأثري عظيما تأثريا سالنفو يف ويؤثر أقوى فهو وهذا هذا اجتمع إذا

املفسدات املعنوية هي يف درجة الفساد كاملفسدات احلسية أو أشد على العقل يف ف
  . بعض األحيان، لذا وجب االبتعاد عنها كاالبتعاد عن اخلمر متاما

    

                                                        
  .بتصرف  148-2/147 االستقامة، )1(
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  : العقل  كلية أثر التكافل يف حفظ:الفرع الثاين

  

  :عقل من جانب الوجود ومن جانب العدم فيما يلي ويظهر أثر التكافل يف حفظ كلية ال
إن العقل مناط التكليف وجوهر متيز اإلنسان عن غريه من  :من جانب الوجود  :أوال

 العلم فإن" لذا كان العلم النافع هو السبيل األمثل لتحصني العقل و احلفاظ عليه  ،املخلوقات
 مقاصد أن وبيانه لألفضل إفادة تعليمه فكان لألفضل طلبا تعلمه كان ،األمور أفضل كان إذا

 وهي اآلخرة مزرعة الدنيا فإن ،الدنيا بنظام إال للدين نظام وال والدنيا الدين يف جمموعة اخللق
 ينتظم وليس ،ووطنا مستقرا يتخذها ملن ومرتال آلة اختذها ملن جل و عز اهللا إىل املوصلة اآللة
  .1"اآلدميني بأعمال إال الدنيا أمر

باإلضافة إىل كونه حمصنا للعقل هو حافظ لكلية الدين بالواسطة، ألن االهتمام  فالعلم
بالعقل هو من وجه آخر ألجل الدين ألنه ال يعقل أن حيمل هذا الدين و يطبقه من ليس 
بعاقل أو فاقد للعقل، والعلم ال يأيت وحده بدون معلم يرشد و يشرح ويوضح ويسد مكامن 

، وهو واجب على املعلم كما قال القرطيب يف تفسريه للتعاون على الزلل واخلطأ على املتعلم
 الناس يعني أن العامل على فواجب ؛ بوجوه يكون والتقوى الرب على والتعاون: " الرب والتقوى

  .2"مباله الغين ويعينهم ، فيعلمهم بعلمه
يد  ومن مث يظهر أثر التكافل يف احلفاظ على العقل من جانب الوجود، فاملعلم ميد

 وجه من العلم فتعليم"العون لغريه حىت حيصلوا على املعارف اليت تنفعهم يف دينهم ودنياهم،
 على فتح قد تعاىل اهللا فإن اهللا خالفة أجل من وهو تعاىل هللا خالفة وجه ومن تعاىل هللا عبادة
 يف له مأذون هو مث خزائنه ألنفس كاخلازن فهو صفاته أخص هو الذي العلم العامل قلب

 وبني سبحانه ربه بني واسطة العبد كون من أجل رتبة فأي إليه حمتاج كل على منه اإلنفاق
   .3"املأوى جنة إىل وسياقتهم زلفى اهللا إىل تقريبهم يف خلقه

  

                                                        
  .1/12إحياء علوم الدين،  )1(
  .6/47اجلامع ألحكام القرآن،  )2(
  .1/13، إحياء علوم الدين )3(
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 عن رويا ملون واجبة عندما تتعني بالسؤال ـواإلعانة على التعلم أو تعليم الغري تك      
  .1»نارٍ من بِلجامٍ ملْجما الْقيامةَ يوم جاَء فَكَتمه لْمٍع عن سئلَ منr:»  النيب
فتوعد كامت العلم داللة على وجوب تعليم السائل وهو من باب تنوير العقل و احلفاظ     

  . عليه من تيه اجلهل والغفلة
 rالرسول والعامل الذي ال يعلم كالغين الذي ال ينفق كما جاء عن أيب هريرة أن       

  .2» منه ينفق فَال ، الْكَنز يكْنِز الَّذي كَمثَلِ ، بِه يحدثُ ال ثُم ، الْعلْم يتعلَّم الَّذي مثَلُ «:قال
وسيق هذا الكالم للداللة على وجوب نشر العلم وهو ضرب من التكافل مع الغري لرفع      

حذر الشرع أيضا من كتمان العلم ملا يف ذلك من نشر  اجلهل عنه وحفظ عقله، ويف املقابل
  !  "  #  $M : ال تعاىل ـاألمر الذي يؤدي إىل ايار اتمعات، ق ،للجهل واملنكر

    32    1  0  /  .  -  ,  +  *       )  (  '  &  %
  7  6  5  4L ]187: آل عمران[.  

ليت جيب عليه أن يتبعها يف مد يد العون  وظائف املعلم ا :هذا وقد بني الغزايل         
  : 3لطالب العلم حىت يستفيد ويتبصر

       :rشفقة املعلم على املتعلم وأن جيريه جمرى بنيه ملا جاء عن خري املعلمني : الوظيفة األوىل
  .4»أُعلِّمكُم الْوالد مثْلُ لَكُم أَنا إِنما «
  

                                                        
  .7943، حديث رقم 13/325املسند،  )1(
 إبراهيم بن احملسن عبد ، دحمم بن اهللا عوض بن طارق/ املعجم األوسط، الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد، ت )2(

واألفعال،  األقوال سنن يف العمال كرت .689حديث رقم  ،1/213، هـ1415احلرمني، ط  ، دار القاهرة، احلسيين
  ، 5الرسالة، ط السقا، مؤسسة صفوة - حياين بكري/ املتقي، ت الدين حسام بن علي الدين عالء اهلندي،
، 10/190ل، الباب الثاين يف آفات العلم ووعيد من مل يعمل بعلمه، كتاب العلم من قسم األقوام، 1981/هـ1401

  .28994حديث رقم 
  .بتصرف 58-1/55إحياء علوم الدين، )3(
السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي، كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول،   )4(
، سنن النسائي، باب 674، حديث رقم1/182ب االستنجاء باألحجار، ، سنن الدارمي، با440، حديث رقم 1/9

  .7362، حديث رقم 2/247، املسند، مسند أيب هريرة، 40، حديث رقم 1/38النهي عن االستطابة بالروث، 
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اجلو الصاحل لتمكني العقل من العلم واملعرفة يف جو حسن واملقصد من ذلك هو يئة       

يبعث على االستمرار يف املزيد من التعلم، وهو مهم جدا ألن العقول تنفر من كل استهجان 
  . أو غلظة

فال يطلب على إفادة العلم أجرا وال  rأن يقتدي املعلم بصاحب الشرع  :الوظيفة الثانية
لوجه اهللا تعاىل وطلبا يف التقرب منه وهذه صفة الطالبني يقصد به جزاء وال شكرا بل يعلم 

األجر يف اآلخر، فالعلم شريف وهو أرفع من أن يقيم مبال، باإلضافة إىل أن املتعلم قد يتعسر 
  .عليه دفع األجرة مما يفوت عليه االستفادة فيتضرر بذلك وهذا مما يدفعه الشرع

لتبة قبل اشيئا، وذلك بأن مينعه من التصدي أن اليدع من نصح املتعلم  :الوظيفة الثالثة
االستحقاق ألنه من اجلناية املعنوية على العقل فيوهم املتعلم بأنه يعلم وهو ال يعلم وهذا من 
أخطر اآلفات على العقل لذا جيب على املعلم أن ميد يد العون أيضا بالنصح الصادق 

  .املخلص
أن يزجر املتعلم عن سوء األخالق بطريق كم وهي من دقائق صناعة التعلي :الوظيفة الرابعة

التعريض ما أمكن، والغرض من ذلك هو محل املتعلم على األخالق الفاضلة اليت تسمح له 
باالنتفاع بالعلم، ألن األخالق املذمومة حتول بني العلم واملتعلم وبالتايل يبقى العقل يتخبط 

  .يف ظالم اجلهل
م أن ال يبادر بتقبيح بعض العلوم يف نفس املتعلم حىت ال ينبغي على املعل :الوظيفة اخلامسة 

يهجر التعليم وتنعدم بذلك االستفادة املرجوة، بل على املعلم أن يوسع على املتعلم طريق 
وإن كان صاحب أكثر من ختصص فعليه مراعاة  ،التعلم يف غري ما يعلمه حىت يكتسب أكثر

  .التدرج يف ترقية املتعلم من رتبة إىل رتبة
أن يقتصر باملتعلم على قدر فهمه فال يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فينفره أو  :الوظيفة السادسة

 rخيبط عليه عقله اقتداء يف ذلك بسيد املرسلني الذي كان يرتل الناس منازهلم لعلمه 
    .1باختالف مداركهم وأفهامهم

                                                        
، حديث رقم 4/411استشهادا باحلديث الذي أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، باب ترتيل الناس منازهلم،  )1(

4844.  
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ما هو الئق به وال يذكر له وراء  أن يراعي املعلم املتعلم القاصر وأن يعطيه :الوظيفة السابعة

  .هذا تدقيقا وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته يف اإلقبال على العلم
أن يكون املعلم عامال بعلمه كي يكون قدوة يف ذلك فال يكذب قوله فعله  :الوظيفة الثامنة

  .ألن العلم يدرك بالبصائر و العمل يدرك باألبصار 
جيب على املعلم أن يلتزم ا يف أداء مهمته التعليمية ما هي إال وكل هذه الوظائف اليت       

تكافل مع املتعلم لتنوير عقله وحفظه، ألنه لواله ملا استطاع املتعلم أن يتدرج يف رتب العلم 
  .ويرقى بعقله إىل مصاف العلماء

دفع كل إن محاية العقل أو احلفاظ عليه من جانب العدم يتمثل يف : من جانب العدم  :ثانيا
ما من شانه أن يعود عليه بالفساد أو العدم مثل شرب اخلمر و تعاطي املخدرات واالنسياق 
وراء البدع أو الفكر اهلدام إىل غري ذلك من املفسدات احلسية و املعنوية ويظهر أثر التكافل يف 

  : احلفاظ على كلية العقل من خالل ما يلي
وهو على درجات كما مر معنا يف  :وغريهالنهي عن املنكر وعقوبة شارب اخلمر  – 1

كلية النسل، فالنهي عن املنكر يكون باليد إن كان الفرد أو اجلماعة ذوي سلطة وقوة كما 
هو الشأن بالنسبة إىل رجال األمن وأعوام، فهم من مينعون انتشار ظاهرة شرب اخلمر 

ه األمور وهلم كل وتعاطي املخدرات بقوة القانون، وهناك من هو خمتص يف حماربة هذ
الصالحيات يف ذلك، ومن ناحية أخرى عن طريق الوعظ واإلرشاد وهي مهمة الدعاة وأئمة 

إىل جادة  نمث اإلنكار بالقلب املصاحب ملقاطعة هؤالء املنحرفني علهم يرجعو1املساجد،
ى كما أن املطبق لعقوبة التعدي على العقل بشرب اخلمر أو غريه يعترب متعاونا عل. الصواب

  .حفظ كلية العقل من جانب العدم
ويكون بإتالف كل الوسائل اخلادمة له من كتب أو أشرطة أو  :حماربة الفكر اهلدام – 2

  غريها من وسائل االتصال، ألن العقل ينحرف ويزول بالفكر اهلدام كما يزول باخلمر 
  

                                                        
محن معاشي، مذكرة ماجستري غري مطبوعة يف رالبعد املقاصدي للوقف يف الفقه اإلسالمي لعبد ال: ينظر يف املوضوع )1(

  .78- 77كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، باتنة، 
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رشاد عرب واملخدر، وهذا أيضا تسهر عليه هيئات خمتصة يف ذلك إىل جانب الوعظ واإل

  .غريها واملساجد واملدارس 
ونصح الطبيب ملن تصاب عقوهلم بشيء من  :العالج مما قد يصيب العقل من تلف – 3

اخللل أو املرض هو داخل يف باب التعاون على حفظ كلية العقل، ألنه من املعلوم أن اجلهاز 
 وال ميكن ألحد أن العصيب عند اإلنسان ذو صلة وثيقة باإلدراك أو بالعقل إن صح التعبري

  . يقوم وقاية العالج إال الطبيب
وجيب للعاقل " إن اهلم من األمور اليت تؤثر على العقل وتفقده بعض قوته، : تفريج اهلم – 4

–أن ال يغتم؛ ألن الغم ال ينفع، وكثرته تزري العقل، وأن ال حيزن؛ ألن احلزن ال يرد املرزئة 
ا حث الشرع على التفريج عن املكروب ألن اهلموم لذ  ،1"ودوامه ينقص العقل - املصيبة

 بِها عنه اللَّه فَرج كُربةً مسلمٍ عن فَرج ومنr :» تصاحب الكروب دائما، ملا جاء عنه 
و يف ذلك من التكافل ودفع للغم ما حيفظ على العقل قوته  ،2» الْقيامة يومِ كُربِ من كُربةً

   .وتوازنه
العقل سواء من جانب الوجود  ةوكل هذه األمثلة دالة على أثر التكافل يف حفظ كلي

  . أو من جانب العدم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
  .10روضة العقالء ونزهة الفضالء،  )1(
  .162سبق ختريج احلديث ص )2(
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  :وأثر التكافل يف حفظها املال كلية: املطلب اخلامس

   

  :تعريف املال: الفرع األول
  

  تعريف املال لغة واصطالحا:أوال
  .1"أَموال واجلمع اَألشياء، مجيع من ملَكْته ام معروف املالُ :"جاء يف اللسان: يف اللغة  -1
هو كل شيء له قيمة مادية بني الناس، وحتصل به مصاحلهم، وجيوز : يف االصطالح -2

   .2شرعا حيازته واالنتفاع به على وجه السعة واالختيار
  : وسائل حفظ املال: ثانيا

ك وضع الشرع احلكيم إن املال هو عصب احلياة، وبدونه يتعسر العيش وقد ينعدم لذل
مه وما حيميه من التلف يضوابط حلمايته واستثماره واالستفادة منه، فشرع له ماحيفظه ويق

  :والفساد وغريه من الوجوه العائدة عليه بالعدم، فوسائل احلفاظ على املال من جانبني
  : ووسائل حفظ املال من جانب الوجود كثرية منها :من جانب الوجود – 1
       وذلك بفتح سبل الكسب املشروعة كالعمل باليد والتجارة  :ى التكسباحلث عل –ا

M  98: وله تعاىل ـاء يف قـة وغريها من جماالت الكسب املشروعة، فجـو الزراع
F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :L 

سعى ؛ وفضل اهللا واسع وطرق الكسب املشروعة كثرية فما على الفرد إال أن ي]10:اجلمعة[
  . وجيد حىت يستفيد ويفيد

 M    B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5  4L:وقال أيضا
 يف وأرجائها أقاليمها يف وترددوا أقطارها، من شئتم حيث فسافروا: أي"؛  ]15: امللك[

   اهللا ييسره أن إال شيئًا، عليكم جيدي ال سعيكم أن واعلموا والتجارات، املكاسب أنواع
  .1"التوكل ينايف ال السبب يف فالسعي L رِزقه من وكُلُوا M: قال ذاوهل لكم؛

                                                        
  .11/635لسان العرب،  )1(
، 1مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية، بن زغيبة عز الدين، ديب، مركز مجعة املاجد للثقافة والتراث، ط )2(

 .34، م2001-هـ1422
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من  يبتغون"؛  ]20: املزمل[MQ  P  O  N  M  L  K  J L: وقوله أيضا 
  .2فضل اهللا يف املكاسب واملتاجر

وأبواب احلالل اليت منها جيلب املال وا يستثمر كثرية فما على اخللق إال السعي 
 أَحدكُم يغدو َألنْ «: rالسبيل السوي يف حتصيل املال، قال رسول اهللا الصحيح وسلوك 

بطحلَى فَيع رِهظَه قدصتفَي بِه نِىغتسيو بِه ناسِ مالن ريخ لَه نأَلَ أَنْ مسالً يجر طَاهأَع أَو 
هعنم كفَإِنَّ ذَل دا الْيلْيالْع لُأَفْض نم دفْلَى الْيأْ السدابو نولُ بِمع3» ت.  
وذلك بالترغيب يف مجع املال احلالل وإنفاقه يف أوجه الرب  :الترغيب يف املال الطيب – ب

واخلري اليت تعود على صاحبه بالربكة واجلزاء الوفري يف الدنيا واآلخرة، ألن إنفاقه يف سبل 
وحيازة املال عند أكرب عدد من الناس حىت ال تبقى ملكيته الصالح هو من باب تفتيت الثروة 

قاصرة على فئة معينة مما يعود على املال يف حد ذاته بالفساد وعلى اتمع بظهور ما يسمى 
بالطبقات اليت ينشأ عنها التصادم يف حالة الفوارق الكبرية، لذا رغب الشرع يف اإلنفاق 

فقد أثىن اهللا سبحانه وتعاىل على التصدق يف كتابه العزيز  الرشيد الذي به يبارك اهللا يف املال،
M  V   U T  S  R  Q  P  O  N  M: يف مواضع عدة منها قوله تعاىل 

 f  e  d  cb  a      ̀  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WL]261: البقرة [  ،
!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M : وقوله أيضا 

  0   /  .  -  ,           +  :  9   87  6  5  4  3  2  1
  =  <  ;L ]265: البقرة[.  

  
  
  

                                                                                                                                                                     
  .8/179 ، ابن كثريتفسري  )1(
  .8/258، تفسري ابن كثري )2(
صحيح البخاري،كتاب ، واللفظ له، 2447، حديث رقم3/96صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهية املسألة،  )3(

  .1401، حديث رقم 2/535الزكاة، باب االستعفاف عن املسألة، 
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حافلة باألحاديث النبوية اليت ترغب يف اإلنفاق والصدقة كما جاء عنه  أيضا و السنة 
r :   » ام قدصت دأَح قَةدبِص نبٍ مالَ -طَيلُ وقْبي إِالَّ اللَّه با إِالَّ - الطَّيذَهأَخ  الـرنمح 

ينِهمإِنْ بِيو تةً كَانرمو تبرى فَتف نِ كَفمحى الرتكُونَ حت ظَمأَع نلِ مبـا  الْجـى  كَمبري 
كُمدأَح هفَلُو أَو يلَه1» فَص.  

 منه سرِق وما قَةٌصد لَه منه أُكلَ ما كَانَ إِالَّ غَرسا يغرِس مسلمٍ من ما «: rو قوله 
قَةٌ لَهدا صمأَكَلَ و عبالس هنم وفَه قَةٌ لَهدا صمو أَكَلَت رالطَّي وفَه قَةً لَهدالَ صو هؤزري دإِالَّ أَح 

  .2» صدقَةٌ لَه كَانَ
احلالل حىت كل هذه النصوص وغريها حتفز املسلم على كسب املال احلالل إلنفاقه يف 

حيصل له أجر الكسب و أجر اإلنفاق، و ذا األمر حيفظ املال من جانب الوجـود بتلـك   
  .السبل املشروعة يف الكسب أو يف اإلنفاق

  :ووسائل حفظ املال من جانب العدم كثرية منها :من جانب العدم – 2
M  W  V  U   T  :يعد الربا األفة الكربى إلفساد املال لقوله تعـاىل   :حترمي الربا – ا 

   `       _           ^          ]  \     [  Z  YXL ]تعاىل ، لذا حرم اهللا الربا وقال ]276: البقرة: 
 M;  :  9  8  7 L]فهو قمة أكل أموال الناس بالباطـل وبـه    ]275: البقرة ،

والفقري فقـرا   غىن تنحصر الثروة يف أيدي املرابني واملتعاملني به ، فيشيع الظلم ويزداد الغين
وغري مستقر مما ينشأ عنه تصادم بني أفراد اتمع و تناحر و شحناء،  افيصبح اتمع مضطرب

كما يتضرر صاحب املال املرايب فال بركة جيين وال راحة بال وال نفع مال، فيضـيع بـذلك   
  .املقصد من املال وال حيقق الغرض منه

على أموال الغري ممنوع بكل أشكاله ألنه ال جيوز  والتعدي :منع التعدي على األموال  – ب
أخذ مال الغري إال بطيب نفس أو بسبب شرعي كما يف التجارة وغريها من املعامالت املالية 

: املشروعة، حيث جاءت النصوص املانعة من التعدي على أموال الناس كما يف قوله تعـاىل  
 M  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k  x

                                                        
  .2389حديث رقم  ،3/85صحيح مسلم،  كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب،  )1(
فظ له، صحيح لوال 4050، حديث رقم 5/27صحيح مسلم، كتاب املساقاة، باب فضل الغرس والزرع،  )2(

  . 2195رقم  ،2/817تاب املزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، البخاري، ، ك
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  |  {  z  yL ]ذه اخلطابو ."]188: البقرة حممد أمة مجيع يتضمن اآلية r 
 واخلـداع  القمـار :  هـذا  يف فيـدخل . حق بغري بعض مال بعضكم يأكل ال:  واملعىن ،

 به طابت وإن الشريعة حرمته أو ، مالكه نفس به تطيب ال وما ، احلقوق وجحد والغصوب
  1".ذلك وغري واخلنازير اخلمور وأمثان لكاهنا وحلوان البغي كمهر ، مالكه نفس

M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ;     :  9 : وقوله أيضا 
  R  Q  P         O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  DL ]29: النساء[ .  

  @  M E   D   CB  A : كما ى عن أكل أموال اليتامى واستبداهلا كما يف قوله تعاىل 
 K  J   I  HG  F          R  Q  P      O  NM  LL]زاء من ـ، وبني ج ]02: النساء  

  M\  [  Z  Y  X  W  V  U  T : ائل ـز من قـيفعل ذلك فقال ع
     b  a  ̀   _^  ]L ]10: النساء[.  

 يحقر أَنْ الشر من امرِئٍ بِحسبِ «:يف حترمي مال الغري بغري وجه حقrوكذا قوله        
وشدد الشرع يف النهي 2.» وعرضه ومالُه دمه حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ الْمسلم هأَخا

عن التعدي على أموال الغري وجعلها من اجلرائم املوجبة للحد فشرع عقوبة السرقة اليت هي 
/  M  4  3  2   1  0 : تعد واضح على مال الغري يف قوله تعاىل

   5        =   <    ;  :  98   7  6L ]38: املائدة[.  
إن صرف املال يف غري ما وضع له يعد إفسادا له كصرفه  :حترمي إضاعة املال و تبذيره – 3

يعا له ألنه وضع يف غري موضعه، كما أن التبذير ييف شرب اخلمر أو املعاصي كل هذا يعد تض
لذلك حرصت  ،خرج عن حدود الشرعأيضا يعد إفسادا للمال ألنه صرف غري عقالين 
 MË  Ê  É  È  Ç : يف قوله تعاىل الشريعة فحذرت من تبديد األموال وتبذيرها كما 

     Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ    Î  Í  ÌL]27 – 26: اإلسراء [ ،  
  .]31: األعراف[ M  2  1  0  /        .  -,    +   *  )L : تعاىلوقوله  

                                                        
  .2/338اجلامع ألحكام القرآن،  )1(
  .6706، حديث رقم 8/10صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب حترمي ظلم املسلم،  )2(
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 أَنْ لَكُم فَيرضى ثَالَثًا لَكُم ويكْره ثَالَثًا لَكُم يرضى اللَّه إِنَّ «:  عن إضاعة املال rويه 
وهدبعالَ ترِكُوا وشت ئًا بِهيأَنْ شوا ومصتعلِ تببِح ا اللَّهيعمالَ جقُوا وفَرت هكْريو يلَ لَكُمقَالَ قو 
  .1» الْمالِ عةَوإِضا السؤالِ وكَثْرةَ

  

  : املال كلية أثر التكافل يف حفظ: الفرع الثاين 
  

  :ويظهر أثر التكافل يف حفظ كلية املال من جانب الوجود ومن جانب العدم فيما يلي
يظهر ذلك من خالل بعض املعامالت املالية اليت يسعى من و: من جانب الوجود: أوال

وتداوله لتحقيق املصلحة املرجوة منه ومن هذه خالهلا األفراد لتنمية املال واستثماره 
  :املعامالت مايلي

  

إن املتأمل يف عملية البيع جيد أا تبادل مصاحل دعت إليها احلاجة وذاك هو  :البيع – 1 
التكافل، ألن اخللق ال يستطيعون أن يوفروا حاجام من غري استعانة بالغري، قال العز بن عبد 

 مصاحل إىل وسائل واملنافع األموال جعل وجل عز اهللا إن :"يف هذا الشأن :السالم 
 أقوام إىل يرجع فيما اخللق مصاحل لفاتت الشرع يشرعه مل لو البيع فإن...وأخروية، دنيوية

 خفيام، عامل إىل به يتقربون وما عورام وسواتر ومغارسهم ومزارعهم ومساكنهم ولباسهم
  .2"نادرا إال مستحقها جيود ال نادرة ألا والصدقات والوصايا باهلبات عربة وال

  

فالبيع ذا الوجه هو من املعامالت املالية ذات الصفة التكافلية اليت ا ينمو املال 
حيث أن حياة اإلنسان مع غريه تقتضي أن يأخذ " ويروج، كم فيه تنظيم النتقال احلقوق، 

العطاء واألخذ أحيانا يكون متلكا  منه بعض األشياء ويعطيها إياه، لضرورة املعايشة، وهذا
  فنظم .. أبديا، وأحيانا يكون إىل مدة معينة، وأحيانا يكون بعوض عيين، وأحيانا يكون بدين،

  
  

                                                        
  .4578قم ، حديث ر5/130صحيح مسلم، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة،  )1(
  .1/200قواعد األحكام يف مصاحل اآلنام،  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، ومن مث يتضح لنا أثر التكافل 1".الشارع كتاب البيع حلفظ حقوق الناس العاجل واآلجل
  .يف حفظ كلية املال من جانب الوجود عن طريق البيع

وهي أيضا من املعامالت اليت أجازها الشرع حلاجة الناس إليها كما أا سبيل  :كةالشر - 2
الستثمار املال وتداوله بني الناس ملا هلا من أثر يف سد احلاجة و حتصيل الربح، وهذا من باب 

   ]02: املائدة[M Â  Á  À  ¿ L: التعاون على الرب والتقوى املأمور به يف اآلية 
، وشرع  2متكني مال ملن يتجر به جبزء من رحبه ال بلفظ اإلجارةوهو  :القراض  - 3

القراض حلاجة اخللق إليه، لكون بعض الناس قد ميلك املال ولكنه ال يستطيع العمل به، 
والبعض اآلخر ال ميلك املال ولكن عنده اخلربة والقدرة ألن يشتغل مبال غريه، فكل واحد 

املنفعة معا، فحاجة كل واحد منهما دافع لتنمية منهما يكمل اآلخر وبذلك يتحصالن على 
  .ومن مث كان للتكافل األثر الواضح يف حفظ مقصد املال من هذا الوجه. املال وحتريكه

ويظهر ذلك من خالل اتباع بعض اإلجراءات يف املعامالت املالية : من جانب العدم: ثانيا
  : ها اليت من شأا حفظ املال من الضياع أو الفساد نذكر من

!  "  #  $  %  M : كما يف آية الدين وقوله تعاىل :كتابة الديون وتوثيقها - 1
*   )  (  '  & L ]تعد كتابة الديون وسيلة من وسائل حفظ ]282: البقرة ،  

احلقوق وأجنع أداة للمحافظة على املال وصيانته من الضياع واهلالك، كما أا وسيلة من  
ن كل تغري قد يلحقها، ففي توثيق الديون تعاون على إثبات وسائل الضبط يف التصرفات م

ضماا، وعلى كاتب الدين أن يتبع يف توثيقه له ما أمر اهللا به يف ذلك كما يف قوله واحلقوق 
,  -  .  /M  :  98  7  6  5  4  3     2  1  0 : تعاىل

E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ; L ]حىت حتفظ ]282: البقرة ،  
  .احلقوق املالية من الضياع 
  
  
  

                                                        
  .3/5تيسري مسائل الفقه،  )1(
  .500شرح حدود ابن عرفة،  )2(
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  M  ]\  [   Z  Y : كما يف قوله تعاىل :اإلشهاد على احلقوق املالية - 2
  g  f  e  d   c  b  a  ̀   _  ^L ]يعد اإلشهاد  ،  ]282: البقرة  

يف املعامالت املالية من مكمالت حفظ املال، واملقصود منه أن تكون هذه املعامالت بعيدة 
اإلشهاد حفظ لألموال من اجلحود والنكران، كما فيه بث واخلصومات، عن املنازعات و

  ، والذي يؤدي ]282: البقرة[ M ©  ¨  § L: وله تعاىلـللثقة بني املتعاملني كما يف ق
يف الوقت نفسه إىل تكثري عقود املعامالت ودوران عجلة التمول، وحتمل الشهادة وتأديتها 

: :الريب من النفوس واستقرار اتمع، يقول ابن تيمية تعاون على استتباب األمن، وإزالة 
 أموال يأكلون الذين الرهبان و األحبار ذم و بالباطل بيننا أموالنا أكل كتابه يف حرم اهللا نإ" 

 و بالباطل الناس أموال أكلهم و عنه وا قد و الربا أخذهم على اليهود ذم و بالباطل الناس
 و املستحق رضا بغري يؤخذ ما و التربعات و املعاوضات يف بالباطل يؤكل ما كل يعم هذا

   .1"االستحقاق
 فريضة إذن للشهادة الدعوة فتلبية: " هذا املقصد بقوله  :وأكد سيد قطب 

 يلبيها كي يفرضها الذي هو واهللا.  احلق وإحقاق العدل إلقامة وسيلة فهي.  تطوعاً وليست
 على كذلك تفضل وبدون.  تلكؤ أو تضرر بدون ، وجدانية تلبية طواعية عن الشهداء

  .2" أحدمها من أو كليهما من الدعوة كانت إذا ، أحدمها على أو املتعاقدين
يف احلفاظ على كلية املال من  وبذلك يكون اإلشهاد يف املعامالت املالية تكافال فعاال

  .الضياع و النكران
"  M: وشرع لقوله تعاىل1.دينٍ في بِه توثُّق قَبضه مالٌ لرهنا:  جاء يف تعريفه :الرهن - 3

(  '  &  %  $  #     *  ) L]تعليقا  : القرطيب الـ، ق ]283: البقرة
  : ما نصه -الكتابة واإلشهاد والرهن –على وسائل التوثيق الثالثة الواردة يف اآليات الكرمية 

  

                                                        
  .115هـ، 1399طالقواعد النورانية، ابن تيمية، بريوت،دار املعرفة،  )1(
  .1/318يف ظالل القرآن،  )2(
  .409شرح حدود ابن عرفة،  )1(
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 حفظ مراعاة على قاطعا نصا ذلك كان الرهان وأخذ واإلشهاد بالكتب تعاىل اهللا أمر ملا" 
 ذات صالح ملراعاة والكتابة الشهادة من به تعاىل اهللا أمر الذي أن وتنميتها، اعلم األموال
 ما وجتاوز احلق جحود الشيطان له يسول البني، لئال ذات فساد إىل املؤدي التنازع ونفي البني
 اهولة البياعات الشرع حرم جلهوأل ، املستحق املقدار على االقتصار ترك أو الشرع، له حد
  .1"والتباين التضاغن وإيقاع البني ذات وفساد االختالف إىل يؤدي اعتيادها اليت

فالرهن مصدر توثيق كما أنه تعاون على رفع احلرج وعلى سد احلاجة وجلب املصلحة       
رعي لقضائها، ألن الراهن ليس بوسعه وقت الرهن أن يفي حباجته لذا جلأ إىل هذا احلل الش

ويف املقابل يضمن املرن ماله باملرهون، فهو من جهة ساهم يف حل أزمة ويف الوقت نفسه 
يهدف إىل حفظ احلقوق املالية فكان له أثر  ضمن ماله، فكان الرهن من هذا الوجه تكافال

واضح يف حفظ كلية املال من الضياع أو النكران أو ما شابه ذلك من طرق اإلتالف 
  .ادواإلفس

              على لك مبا كفيل أنا قال فمن واحد معناها أمساء واحلمالة والضمان :الكفالة-4 
وهي جائزة ملا فيها من حفظ للحقوق وتيسري لعقود ، 2ضامن فهو زعيم أو محيل أنا أو فالن

ى الناس، وتسهيل ملداينام اليت حيتاجون إليها يف حيام ومعاشهم، ورفع خلوف الدائن عل
               ماله من الضياع يف حال غياب الغرمي أو عجزه عن السداد ألي سبب من األسباب، 
             .ودفع خلوف املدين على نفسه من العجز عن الوفاء مبا أقدم على أخذه مداينة

¿ M  Á  À: ويعد هذا العمل من أمسى صور التعاون اليت حث اهللا تعاىل عليها، فقال
Â L]1]02: ئدةاملا.  

فالكفالة مظهر من مظاهر التكافل يف اتمع ملا فيها من رفق وشفقة باملكفول، كما أا 
ترمجة واضحة على صدق اإلميان، فبها حتفظ احلقوق وتقضى احلاجات، وأثرها يف حفظ املال 

  .   واضح ألا مما يتم به التوثق كالرهن واإلشهاد 
  

                                                        
  .بتصرف 417-3/416اجلامع ألحكام القرآن،  )1(
 العربية اململكة املوريتاين، الرياض، ماديك ولد دأمح حممد حممد/ ت ابن عبد الرب،املالكي،  املدينة أهل فقه يف الكايف )2(

   .2/793م، 1980/هـ1400 ،2احلديثة، ط  الرياض السعودية، مكتبة
  .246مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية،  )1(
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M  
تبني لنا مقاصده، والتكافل كما مر معنا تعلى معىن التكافل يف هذا البحث بالوقوف 

التعاون لسد احلاجة، بتحصيل الصالح للفرد أو اجلماعة ودرء يف بداية هذا املوضوع هو 
: وهو ما عرب عنه العز بن عبد السالم بقوله. الفساد عن الفرد أو اجلماعة يف العاجل و اآلجل 

 غريها، مبصاحل طائفة كل لتقوم بعض إىل بعضهم وأحوج اخللق خلق - ىلتعا - اهللا أن اعلم"
 والفقراء الفقراء، مبصاحل واألغنياء األكابر، مبصاحل واألصاغر األكابر، األصاغر مبصاحل فيقوم
 النساء، مبصاحل والرجال الرجال، مبصاحل والنساء النظراء، مبصاحل والنظراء األغنياء، مبصاحل
 مصاحل جلب إىل منقسم القيام وهذا األرقاء، مبصاحل والسادات السادات، مبصاحل والرقيق
    .1"أحدمها أو مفاسدمها دفع إىل أو أحدمها أو الدارين

فكان بذلك جلب املصاحل ودرء املفاسد هي املقاصد اليت يسعى التكافل إىل حتقيقها، ألن  
ماعة هي عالقة متبادلة يف حتصيل املصاحل العالقة القائمة بني األفراد فيما بينهم وبني الفرد واجل

̄  °  ±  M² : وهو ما تؤكده اآلية الكرمية يف قوله تعاىل   ®¬  «  ª   © 
     Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³

  Ç  Æ  ÅL ]هذا املبحث إىل مطلبني يتفرعوعليه ،  ]32: الزخرف :  
  .ملفاسد وأقسام كل منهايف تعريف املصاحل وا: املطلب األول 

  .مقاصد التكافل: املطلب الثاين
  
  
  
  

  
  

  
  

                                                        
  .2/58ام، قواعد األحك )1(
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  تعريف املصاحل واملفاسد وأقسام كل منهما: املطلب األول
  

  تعريف املصاحل وأقسامها: الفرع األول
  

  تعريف املصاحل لغة واصطالحا: أوال
  

 احلاءو والالم الصاد) صلح(املصاحل مجع مفرده مصلحة من مادة  :تعريف املصاحل لغة-1
 بفتح صلَح ويقال. صالحاً يصلُح الشيُء صلُح يقال. الفَساد خالف على يدلُّ واحد أصلٌ
 واحدة واملصلحة الصالح واملَصلَحة اِإلفساد نقيض صلوحاً،واِإلصالح صلَح ويقال. الالم
  .1أَقامه فساده بعد الشيَء وأَصلَح االستفساد نقيض واالستصالح املصاحل

  :2وردت عدة تعريفات للمصلحة تنحصر يف ثالثة إطالقات : املصلحة اصطالحا -2
  

  .على السبب املؤدي إىل مقصود الشارع-ا
  .على نفس املقصود للشارع - ب
  .على اللذات واألفراح - ج

  

نعين باملصلحة احملافظة على مقصود الشرع، :"  :قال به أبو حامد الغزايل  :األول
وهو أن حيفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، : ق مخسةومقصود الشرع من اخلل

  .1"وماهلم، فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول فهو مصلحة
النفع منه دائما أو غالبا : ص به الصالح، أي هي وصف للفعل خي: "  ابن عاشوروبه قال 

  .2"للجمهور أو اآلحاد
  
  
  

                                                        
  .2/516لسان العرب،  ،3/303معجم مقاييس اللغة،  )1(
-هـ1423، 1مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، بن عمر، عمر بن صاحل، األردن، دار النفائس، ط )2(

  .100م، 2003
  .417-1/416املستصفى،  )1(
  .3/200مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )2(
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املقصود من شرع احلكم إما "  :قال حني  1:قال به مجهور األصوليني كاآلمدي  :الثاين
  .2"جلب مصلحة أو دفع مضرة

: املصاحل أربعة أنواع: " قال به العز بن عبد السالم وهو يف احلقيقة تقسيم للمصاحل :والثالث
  .3"اللذات وأسباا، واألفراح وأسباا

  .4صدوالراجح عندي هو القول األول من كون املصلحة هي ما يتوصل به إىل حتقيق املق
  أقسام املصاحل: ثانيا

  :تنقسم املصاحل باعتبارات خمتلفة إىل عدة أقسام
، ةضروري: تنقسم املصاحل ذا االعتبار إىل ثالثة أقسام: أقسام املصاحل باعتبار آثارها -1

  .حاجية، وحتسينية
 املصاحل الضرورية هي اليت تكون األمة مبجموعها وآحادها يف ضرورة: املصاحل الضرورية-ا

إىل حتصيلها حبيث ال يستقيم النظام بإخالهلا، حبيث إذا اخنرمت تؤول حالة األمة إىل فساد 
  .النفس والعقل والنسل واملالوحبفظ الدين  :ومثلّ هلا الغزايل  .1وتالش

وهو ما حتتاج األمة إليه للتوسعة ورفع الضيق وال يبلغ مبلغ : املصاحل احلاجية -ب
ون بالبيوع واإلجارات والقراض واملساقاة، وغريها من املعامالت الضروري، ومثل له األصولي

  .2املباحة
هي ما كان ا كمال حال األمة يف نظامها، هلا جة منظر اتمع : املصاحل التحسينية - ج

    .3يف مرأى بقية األمم ومثاهلا حماسن العادات

                                                        
ولد ا ) ديار بكر(سامل التغليب أبو احلسن سيف الدين اآلمدي أصويل متكلم أصله من آمد هو علي بن حممد بن  )1(

 أبكار، واألحكام أصول يف اإلحكام :منها مصنفا، عشرين حنو لهم، تعلم ببغداد والشام 1156هـ املوافق لـ551سنة 
م، 1232هـ املوافق لـ 631يف حبماة سنة ، توواملتكلمني احلكماء معاين شرح يف و املبني، األلباب لباب ، واألفكار

  .3/293، وفيات األعيان 8/306طبقات الشافعية الكربى، : ترمجته يف 
العريب،  الكتاب اجلميلي، بريوت، دار سيد. د/ احلسن،ت حممد أبو بن األحكام، اآلمدي، علي أصول يف اإلحكام )2(

  .3/296، هـ1404،  1ط 
  .1/10ام، قواعد األحكام يف مصاحل اآلن )3(
   .50-48الفكر املقاصدي عند أيب حامد الغزايل، : ينظر بالتفصيل )4(
  .3/232مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )1(
  .3/241ملصدر نفسه، ا )2(
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ائرة حول هذه األنواع ولقد تتبع العلماء تصاريف الشريعة يف أحكامها فوجدوها د    
الثالثة، ووجدوها ال تكاد تفيت شيئا منها ما وجدت السبيل إىل حتصيله حيث ال يعارضه 

  .2معارض من جلب مصلحة أعظم أو درء مفسدة كربى
  :وتنقسم املصاحل ذا االعتبار إىل  :أقسام املصاحل باعتبار العموم واخلصوص -2
امة ما يعم جدواها، وتشمل فائدا، وال ختص الواحد واملراد باملصلحة الع:  مصاحل عامة-ا

وبتعبري آخر هو ما كان النفع عائدا على عموم األمة عودا متماثال، وما كان عائدا  3.املعني
ومثال هذا النوع محاية وحدة املسلمني من التفرق، .4على مجاعة عظيمة من األمة أو قطر

  .ة اليت تعود فيها املصلحة على مجيع أفراد األمةومحاية بيضة اإلسالم إىل غري ذلك من األمثل
هي ما فيه نفع اآلحاد باعتبار صدور األفعال من آحادهم ليحصل : مصاحل خاصة -ب

بإصالحهم صالح اتمع املركب منهم، فااللتفات فيه ابتداء إىل األفراد وأما العموم فحاصل 
  .العاجزين وغريهم ومثاهلا حفظ حقوق األيتام والقصر واانني و .5تبعا
  : وتنقسم املصاحل ذا االعتبار إىل قسمني :أقسام املصاحل باعتبار الدارين -3
وهي ما كانت متعلقة باملنافع العاجلة يف الدنيا مثل جلب املنافع املادية  :مصاحل دنيوية-ا

  .كالتمتع بالطيبات واملباحات وغريها
  .افع اآلجلة كدخول اجلنة والنجاة من الناروهي ما كانت متعلقة باملن:  مصاحل أخروية -ب
  : وتنقسم املصاحل ذا االعتبار إىل قسمني:  أقسام املصاحل باعتبار القصور والتعدي-4
  وهي ما كان النفع فيها قاصرا على صاحبه ال يتعدى إىل غريه كانتفاع : مصاحل قاصرة-ا

  
  

  :1ا ضربانأ :وقد قال فيه العز . اإلنسان بعبادته، وأكله وشربه

                                                                                                                                                                     
  .3/243املصدر نفسه،  )1(
  .3/244املصدر نفسه،  )2(
، 1الكبيسي، بغداد، مطبعة اإلرشاد، ط محد. د/ شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، الغزايل، ت )3(

  .260م، 1971-هـ 1390
  .3/253مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )4(
  .3/202املصدرنفسه،  )5(
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  .متعلق بالقلوب كاملعرفة واإليقان :أحدمها
متعلق باألجساد كالركوع والسجود وما يف الصالة من الدعاء باملصلحة العاجلة  :الثاين

  .واآلجلة وتشريف املصلي باملناجاة 
وهي ما كان النفع فيها متعديا من صاحبها إىل غريه كالصدقة والبيع : مصاحل متعدية -ب

  .ما جنده يف التكافل  وغريها وهو
وللمصاحل أقسام أخرى كثرية باعتبارات خمتلفة نكتفي مبا قدمنا فهو كاف لبيان املصاحل املراد 

  .حتصيلها من خالل التكافل 
  :تعريف املفاسد وأقسامها: الفرع الثاين

   :تعريف املفسدة لغة واصطالحا: أوال 
 يفْسد الشيُء فَسد واحدة، كلمةٌ دالوال والسني الفاء) فسد(من : تعريف املفسدة لغة-1

 املصلَحة خالف الصالح، واملَفْسدةُ نقيض الفسادو.وفَِسيد فاسد وهو وفُسوداً، فساداً
2االستصالح خالف واالستفساد.  

هي وصف للفعل حيصل به الفساد، أي الضر دائما أو غالبا :  تعريف املفسدة اصطالحا -2
  .واملفسدة ذا املعىن مقابلة للمصلحة  .1للجمهور أو لآلحاد

  :أقسام املفاسد: ثانيا
  اعتبارات  ةتنقسم املفاسد هي بدورها إىل أقسام عدة العتبارات خمتلفة نكتفي فيها بثالث 

  : تنقسم هذه املفاسد ذا االعتبار إىل قسمني: أقسام املفاسد باعتبار الدارين-1
حق باخللق يف الدنيا كضياع األموال و اجلور وهي األضرار اليت تل :مفاسد دنيوية-ا

  .وغريها
وهي األضرار اليت تلحق اإلنسان يف اآلخرة جراء عمله الفاسد :  مفاسد أخروية -ب

  .يف الدنيا كعذاب النار واحلرمان من دخول اجلنة 
  : وتنقسم املفاسد ذا االعتبار إىل : أقسام املفاسد باعتبار العموم واخلصوص -2

                                                                                                                                                                     
أمحد فريد املزيدي، بريوت، دار / ، تبن عبد السالم شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال، العز )1(

  .12، م2003- هـ 1424، 1الكتب العلمية، ط
  .3/335،  لسان العرب، 4/503معجم مقاييس اللغة،  )2(
  .3/201مقاصد الشريعة اإلسالمية،  )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


وهي األضرار اليت تلحق بعموم األمة حيث يتضرر ا أفرادها مثل  :عامة مفاسد-ا
  .التفرق وزوال الدين وغريها

وهي ماكان الضرر فيها الحقا بفرد أو أفراد حمدودين كالغرق :  مفاسد خاصة -ب
  .واحلريق وغريها

  :قسمنيوتنقسم املفاسد ذا االعتبار إىل  :أقسام املفاسد باعتبار القصور والتعدي -3
وهي ما كان الضرر قاصرا على مرتكبها كتارك الصالة والصيام : املفاسد القاصرة-ا

  .وغريه
وهي ما كان فيها الضرر متعديا للغري كالبدع والفكر الضال : املفاسد املتعدية -ب

  .وغريه
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  :مقاصد التكافل : املطلب الثاين
M:  

الشمول والرتعة اجلماعية لكل لقد مر معنا يف املباحث السابقة أن التكافل له صفة 
مناحي احلياة مادية كانت أو معنوية، فهو من هذا املنطلق له مقاصد متمثلة يف جمملها يف 

، حىت وإن بدا يف الظاهر أنه حيقق مصاحل خاصة، فسعيه عموماجلب املصاحل ودرء املفاسد 
نه فإن جل املصاحل لتحقيقها ليس ألا خاصة لكن باعتبار ما تؤول إليه من صالح عام، وم

للجميع، وكذا احلال  االيت يسعى إىل حتقيقها هي يف األصل عامة متعدية حىت يكون النفع عام
يف درء املفاسد، وعليه فإن للتكافل مقاصد كربى متمثلة يف مصاحل عظمى يندرج حتتها 

املتمثلة يف  الكثري من املصاحل اخلاصة واجلزئية، كما أن من مقاصده أيضا درء املفاسد العظمى
، وعليه ميكن إضافة املقاصد العظمى واليت ينطوي حتتها الكثري من املفاسد اجلزئية ذهتفويت ه

  . هذه املقاصد اليت خيتص ا التكافل إضافة إىل جلبه للمصاحل ودفعه للمفاسد
  :حتقيق العبودية هللا تبارك وتعاىل: الفرع األول

د اليت يسعى التكافل لتحقيقها، فاالمتثال إن مقصد حتقيق العبودية هو أعظم املقاص
ألوامره واالنتهاء عن نواهيه طواعية وحبا، هو الترمجة احلقيقية هلذا املقصد العظيم، وما 
تضمنه التكافل من معاين القربة واحملبة هللا عز وجل لدليل واضح على أن حتقيق العبودية هو 

، ولعل ابن القيم أدق يف بيان هذا املعىن املقصد األعظم واألول الذي يسعى التكافل لتحقيقه
 يف القضاء إن: " ال ينفك عن فعل اإلنسان فقال  اعندما حتدث عن العبودية وجعلها أمر

 اليت األمر ووالة احلكام عبودية هذا الذخر به وحيسن األجر به اهللا يوجب مما احلق مواطن
 سوى اليت لعامةا العبودية سوى مرتبته حبسب عبودية أحد كل على سبحانه وهللا منهم تراد
 ليس ما رسوله به اهللا بعث الذي والعلم السنة نشر عبوديته من العامل فعلى فيها عباده بني
 عبوديه من احلاكم وعلى غريه على ليس ما ذلك على الصرب عبودية من وعليه اجلاهل على
 املفيت على ليس ما عليه واجلهاد ذلك على والصرب به عليه هو من وإلزامه وتنفيذه احلق إقامة
 األمر على القادر وعلى الفقري على ليس ما ماله يف اليت احلقوق أداء عبوديه من الغين وعلى

   1."عنهما العاجز على ليس ما ولسانه بيده املنكر عن والنهي باملعروف

                                                        
  .2/176إعالم املوقعني،  )1(
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ووجه املصلحة يف حتقيق هذا املقصد هو نيل رضا اهللا عز وجل فهي أعظم مصلحة حيصلها  
  .إلنسانا

ويف املقابل جند أن أعظم مفسدة قد تلحق اإلنسان هو اإلشراك باهللا، مبعىن انتفاء العبودية اليت 
  M    H  G  F  E  D   CL: خلق اخللق من أجل حتقيقها كما يف قوله تعاىل 

، وكان إرسال الرسل من أجل ذلك كي خيرجوا الناس من ظلمات الشرك  ]56: الذاريات[ 
بادة احلقة، وهي مهمة العلماء والدعاة أيضا، ففي كل زمان جتّد أمور وتطرأ إىل نور الع

حوادث تغيب على العقل هذه احلقيقة من فكر أو من دسائس جتعل اإلنسان ال يعي الغاية 
كما هو شأن الكثري من الناس اليوم يف أصقاع  –اليت خلق من أجلها فيتيه يف هذه احلياة 

اجلهود لتصحيح املفاهيم وتوجيه األفعال لتحقيق مقصد العبودية  مما يستلزم تكاتف -األرض
  . ودرء كل ما من شأنه أن يغيبها  أو يلغيها

  األمن يف اتمع املسلم :الفرع الثاين
 واَألمان اَألمن من غريي وآمنت أَمن فأَنا أَمنت وقد مبعىن واَألمانةُ اَألمانُ من : اللغة يف األمن
نواَألم ةُ اخلوف ضدنن و اَألمن مة إعطاء واألمان. األمن1اَألم.   
 عدم هو:  اجلرجاين بقوله عرفه فقد اللغوي، املعىن من قريب االصطالح يف األمن ومعىن
  . واالستقرار الطمأنينة معىن فيه وهذا. 2اآليت الزمان يف مكروه توقع

  .3وفهو طمأنينة النفس وزوال اخل: وعرفه الراغب بقوله
إن األمن حاجة إنسانية ملحة ومطلب فطري ال تستقيم احلياة بدونه وال يستغين عنه    

فرد أو جمتمع، وإذا فقد األمن اضطربت النفوس وسيطر عليها اخلوف والقلق، وتعطلت 
مصاحل الناس، واحنبسوا عن السعي و الكسب، واحنصرت مهمهم بتأمني أنفسهم ودفع 

فمن هذا املنطلق يعد األمن مقصدا من مقاصد الشريعة اليت . ع عليهمالعدوان الواقع أو املتوق
ح األمة اليسعى التكافل مبفهومه الشامل يف هذا البحث أن حيققه، وقد خلص املاوردي ص

 فيه وتنتشر النفُوس إلَيه تطْمئن عام أَمن: " وانتظام أمرها يف ستة قواعد منها األمن فقال

                                                        
  .13/21، لسان العرب، 124-1/123معجم مقاييس اللغة،  )1(
  .94التعريفات،  )2(
  .90مفردات ألفاظ القرآن،  )3(
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 طُمأْنِينةٌ لحاذرٍ ولَا ، راحةٌ لخائف فَلَيس الضعيف بِه ويأْنِس ، الْبرِيُء إلَيه ويسكُن ، ممالْهِ
.قَدقَالَ و ضعاِء بكَمالْح ، نأُ الْأَمنشٍ أَهيلُ ، عدالْعى وشٍ أَقْويأَنَّ ؛ جل فوالْخ قْبِضي 

اسالن عن هِمحالصم ، مهجِزحيو نع هِمفرصت ، مكُفُّهيو نابِ عبأَس ادوي الْما الَّتبِه اموق 
مهدأَو ظَامتانو هِملَتم1"ج.  

 من «: إىل أمهية األمن، وأن املسلم مىت ظفر به فقد ظفر بالدنيا كلها فقالrوأشار النيب 
حبأَص مكُما نني آمف ،بِهرافًا سعي مف ،هدسج هدنع اممٍ طَعوا ، يمفَكَأَن تيزح ا لَهينالد 

  .2»بِحذَافريِها
  : وينقسم األمن باعتبار الفرد واجلماعة إىل قسمني

ان ال ويتمثل يف محاية ضرورات الفرد املتمثلة يف الكليات اخلمس، فاإلنس: األمن الفردي
  .يكون آمنا إال إذا أمن على دينه ونفسه ونسله وماله وعقله

  .وهو أمن األمة يف جمموعها وذلك بتحقيق احلماية ملصاحلها العامة :  األمن اجلماعي
ويف احلقيقة إن األمن الفردي واألمن اجلماعي متداخالن، فأمن الفرد هو أمن اجلماعة وما 

وبالتايل جيب حتقيق األمن على . على اجلماعة أمنها يفسد على الفرد أمنه ميكن أن يفسد
مستوى الفرد بإجياد الوسط اآلمن له حىت يتحقق األمن العام، وهذه من مهام والة األمور 

 والة على حقاً كان كله ذلك أجل من: "  : ابن عاشوروالعلماء وأهل الدين كما قال ا
 يف األمن وتقرير األسفار وتيسري السبل سةوحرا البالد تأمني يف جهدهم يسعوا أن األمة أمور
 فيه تنفق ما أهم من ذلك وكان ، الوسائل مبختلف وصغريها جليلها البالد نواحي سائر
 رمحة من وذلك ذلك، على عوناً أمواهلم املوسرين من اخلري أهل فيه يبذل وما املسلمني أموال
  . » السماِء فى من يرحمكُم اَألرضِ ىف من ارحموا «: r النيب لقول املشمولة األرض أهل

                                                        
  .178أدب الدنيا والدين،  )1(
، 10362، حديث رقم 7/294، شعب اإلميان، 2346، حديث رقم 4/574، 34، الزهد، باب يسنن الترمذ )2(

، 1باسم فيصل أمحد اجلوابرة، الرياض، دار الراية، ط. د/ اآلحاد واملثاين، الشيباين، أبوبكر أمحد بن عمرو الضحاك، ت
ن األثري، جمد الدين أبو ، جامع األصول إىل أحاديث الرسول، اب2126، حديث رقم،3/623م، 1991 -هـ1411

، 1عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار البيان، ط/ السعادات املبارك بن حممد اجلزري، ت
  .7612، حديث رقم 10/135م، 1972-هـ1392
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 على ينبهوا وأن اخلري طريق إىل واألمة األمية يرشدوا أن والدين العلم أهل على حقاً وكان
 وسئمت العمل إىل األمة افتقرت فقد ، اِإلمجال دون بالتفصيل ومسالكه الطريق ذلك معامل

  .1" األقوال
نصب الوالة والقضاة ألن هلم االستطاعة لدفع العدوان وحتقيق األمن هو هدف من أهداف 

  . والظلم الذي قد يلحق باألفراد، كما هلم السلطة يف إحقاق احلق ورد املظامل
 rإال إذا كان اتمع بالصورة اليت وصف ا ولن يتحقق األمن فعال على أرض الواقع 

 منه اشتكَى إِذَا الْجسد مثَلُ وتعاطُفهِم وتراحمهِم متواده فى الْمؤمنِني مثَلُ «: املؤمنني بقوله
وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهى بِالسمالْح2» و.  

  ¿  M  Á  À: وهذا هو شأن اتمع السليم الذي خاطبه اهللا تعاىل بقوله 
   Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ L ]02: املائدة[  ،

فالتعاون على الرب هو السبيل األمثل الذي جيعل اتمع متراص اللبنات إذا اشتكى منه عضو 
  . أحست بقية األعضاء بوجعه، وإذا خاف منه فرد هب اجلمع إليه 

  االحتاد: الفرع الثالث
مجة  االحتاد ضرورة اجتماعية و مقصد هام يسعى التكافل لتحصيله ملا فيه من مصاحل

التحديات،  مواجهة على اإلسالمي اتمع يساعدتعود على الفرد واتمع يف آن واحد، فهو 
MF  E  D  C  B  A  L : لذا حث الشرع عليه، من ذلك قوله تعاىل

 ثَلُم وتعاطُفهِم وتراحمهِم توادهم فى الْمؤمنِني مثَلُ «: r، ومنه قوله  ]103: آل عمران[
دسكَى إِذَا الْجتاش هنم وضى عاعدت لَه رائس دسرِ الْجهى بِالسمالْح3» و.  

يف  : ابن عاشورفباالحتاد تكسب األمة اهليبة والقوة، كما قال الشيخ الطاهر 
دموا إذ يتعاون اجلميع على ما يبدو هلم من تطلب الصالح بالدراسة والتأمل، فال يع: " هذا

                                                        
  .22/181التحرير والتنوير،  )1(
  .6751، حديث رقم 8/20نني وتعاطفهم وتعاضدهم، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلدب، باب تراحم املؤم )2(
  .42سبق خترجيه يف صفحة  )3(
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ويكسب شوكتها هيبة يف أعني العدو .. إىل الرشد، ويدفع عنهم التخاذل والتخالف التوفيق
   .1"حىت ال يطمع يف ثغرات اخلالف بينها

ولكي يتحقق االحتاد جيب العمل باألسباب اليت من شأا تعزيز العالقة بني أفراد اتمع،     
جتماع وذم الفرقة، والتعاون على الرب، وهذا ما مر معنا يف جوانب عدة من التكافل كاال

ومواساة الغري، ومد يد املساعدة وغريها من املفاهيم املنطوية يف التكافل، ففي االحتاد قوة ويف 
الفرقة وهن وفساد عظيم وجب دفعه بكل الوسائل ألن الذئب ال يأكل من الغنم إال ما انفرد 

جمتمعام، والواقع املعاش يف البالد منها عن القطيع وكذلك الشأن بالنسبة للبشر يف 
اإلسالمية اليت تشتت رأيها وتفرقت كلمتها كانت فريسة سهلة للعدو وما حال فلسطني إال 
صورة واقعية تبني للعامل اإلسالمي مدى حاجته إىل التكافل احلق لتحقيق الوحدة اليت خيشاها 

  .العدو لكن ليت شعري
هي مفاسد عظيمة لك اخللق وتفسد حاهلم فال يستقيم  فاملفاسد اليت تنجر عن عدم االحتاد

  .للحياة سبيل 
  :القيام مبهمة االستخالف يف األرض وإعمارها :الفرع الرابع

  !  "  #  M : يف كتابه العزيز اإلنسان خليفة اهللا يف األرض كما قال جل وعال   
)  (  '  &  %  $ L ] له ذلك وال يتسىن ، ] 30: البقرة                 

هديه سبحانه وتعاىل يف ذلك، حيث اليتم هذا األمر إال باإلميان والعمل الصاحل، إال إذا اتبع 
>  =  <    ?  @   M  F   E  D  C  B   A : قال تعاىل

  VU  T  S  R  Q   P  O     N  M  L  K  J  I  H    G
c  b  a  ̀    _   ̂ ]  \[      Z  Y     X   W  d   L]55: رالنو[  ،

M       l  k  j  ih  g      f    e  d  c  b  a: ه أيضاؤوقوله جل ثنا
   q        p   o  n  mL ]فاإلميان والعمل الصاحل الذي منه التكافل سبب  ]07: احلديد ،

  .للتمكني واالستخالف يف األرض

                                                        
  . 218أصول النظام االجتماعي،  )1(
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حنو القيام مبهمة واملتأمل يف التكافل يف اإلسالم جيده ذو غاية عظيمة ومقصد نبيل رفيع  
 وإقامة إلصالحها األرض يف يسعى أن مأمور فاإلنساناالستخالف يف األرض وإعمارها، 

  .اهللا شريعة وفق ذلك كل وجمتمعه، نفسه مصاحل يف ويسعى فيها، والعدل احلق
 وقدرة واإلفساد، اهلدم على ال واإلصالح العمارة على قدرة األرض يف االستخالف إن " 

 البشرية بالنفس االرتفاع على وقدرة والقهر، الظلم على ال والطمأنينة عدلال حتقيق على
 األرض يف فيفسدون ميلكون الذين فأما واجلماعة، بالفرد االحندار على ال البشري والنظام

 يف مستخلفني ليسوا فهؤالء احليوان مدارج إىل ا وينحدرون واجلور، البغي فيها وينشرون
 يتم االستخالف بعد الدين ومتكن غريهم، م مبتلى أو فيه، هم مبا نمبتلو هم إمنا األرض،
 أن إذن اهللا وعدهم فقد وتدبريها، احلياة تصريف يف بتمكينه يتم كما القلوب، يف بتمكينه

 ويأمر األرض، على يهيمن الذي هو هلم ارتضى الذي دينهم جيعل وأن األرض يف يستخلفهم
 أودعها ما بكل واالنتفاع شهواا، على واالستعالء ألرضا بعمارة ويأمر والعدل باإلصالح

  .اهللا إىل فيها نشاط بكل التوجه مع طاقة، ومن رصيد، ومن ثروة، من اهللا
 األرض يف مبعجزين هم فما الكافرين قوة من عليهم فال النهج على املسلمون استقام إذاف…

 اليت املؤمنة فالقلوب اإلميان، بسالح يتسلحون الذين املؤمنني ختضع لن الظاهرة املادية وقوم
 هذه سارت مرة من ما إنه منه، ومدد اهللا من بعون واألعاجيب اخلوارق تصنع األعداء جتاهد
 خالفت مرة من وما واألمن، والتمكني باالستخالف اهللا وعد هلا حتقق إال اهللا ج على األمة
 واستبد البشرية على اهليمنة من ردتوط القافلة، ذيل يف وختلفت ذلت إال اإلهلي النهج هذا
 الوعد شاء فمن معروف اهللا شرط وإن أال قائم، اهللا وعد وإن أال األعداء وختطفها اخلوف ا

   .1"بالشرط فليقم
  
  
 

   

                                                        
  .5/293يف ظالل القرآن،  )1(
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  : خامتة البحث
  

احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات، وأشكره على أن وفقين على إمتام هذه 
ه وأرى من املناسب أن أخلص أبرز النتائج اليت توصلت إليها األطروحة وعلى إعانته وتيسري

  :فيم يأيت
  

التكافل هو من أبرز مسات اتمع اإلسالمي السليم وهو من اخلصائص اليت يتميز ا  .1
  .التشريع اإلسالمي 

إن األسس اليت يقوم عليها التكافل هي اليت تكفل له التفعيل والدوام واالستمرارية،  .2
  .ه واعتباره منها فهو يستمد قوت

من خالل بيان أقسام التكافل نستنتج أنه شامل لكل مناحي احلياة املادية منها  .3
واملعنوية، وأنه مما ال يستغىن عنه إطالقا ألن به حتصل املقاصد مبراتبها الثالث 
الضرورية واحلاجية والتحسينية املقررة يف الشريعة، وألن به نضمن استقرار اتمع 

  .وسالمته
قد تكفل التشريع باحلفاظ على التكافل ومحايته من كل ما يتهدده أو يؤدي إىل ل .4

املساس بأهدافه، فحرم بعض املعامالت و ى عن بعض الصفات اليت تتناىف مع 
مقاصد التكافل كالتفرق والربا واالحتكار والكرت والبخل وغريها من املعامالت 

اد اتمع املسلم، ويف املقابل أمر مبا يقويه والصفات اليت تولد احلقد والكراهية بني أفر
ويفعله ويوجده وذلك من خالل احلث على مجيع أنواع الرب كاالجتماع و اإلنفاق 
بشىت أنواعه ومتتني الصالت باملواساة وتفريج الكروب و بعض املعامالت كالبيع 

  .والشركة القرض  و غريذلك مما يولد روح التآلف والتعاون والتواصل 
  .تكافل أثر واضح يف حفظ الضروريات اليت ا تستقيم أمور الدين والدنيالل .5
حيفظ التكافل النظام العام املقصود بالتشريع ألنه يبعث على االستقرار واالطمئنان مبا  .6

يكفله من ضمانات للفرد واتمع على حد سواء، مما ينعكس أثره على شخصية 
  .دينها وعرضها األمة وهيبتها أمام األمم األخرى وحيفظ
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 26  أُعلِّمكُم الْوالد مثْلُ لَكُم أَنا إِنما  175

55  هإِن وحفْتم لَكُم ، متأَنو صنونَم27  ور 

43  اةبِش لَوو مل28  أَو 

158-159  لَامِ أَيالْإِس ري29  خ 

 30  الْمسلم أَخاه يحقر أَنْ الشر من امرِئٍ بِحسبِ  182

84  خب كالٌ ذَلم ابِحر كالٌ ذَلم ابِح31  .ر 

 32  تعسروا والَ ويسروا تنفِّروا والَ بشروا  15

110  نِىب الَملَى اِإلسسٍ عمخ ةادهالَ أَنْ ش إِالَّ إِلَه أَنَّ اللَّها ودمحم هدبع ولُهسر33  و 

56  كمسبي تف هجو يكأَخ قَةٌ لَكد34  ص 

59  قمِ حلسلَى الْممِ علسالْم ت35  س 

 36  أَجر لرجلٍ وهى ستر لرجلٍ وهى وِزر لرجلٍ هى ثَالَثَةٌ الْخيلُ  50-51

57  ينةُ الديحص37  الن 

116  دارين هفَقْتى أَنبِيلِ فس اللَّه اريندو هفَقْتى أَنف ةقَب38  ر 

 39  السماِء فى من يرحمكُم اَألرضِ ىف من ارحموا الرحمن يرحمهم الراحمونَ  69

108  محلَّقَةٌ الرعشِ مرقُولُ بِالْعت نلَنِى مصو لَهصو اللَّه نمنِى وقَطَع هقَطَع 40  اللَّه 

83  نةَ عشائجِ عوز بِيالن r َّا أَنينكسا مأَلَهس يهةٌ ومائ41  ص 

 42  معسرِين تبعثُوا ولَم ميسرِين بعثْتم نمافَإِ  15

 43  الْمسلمني من رجلٍ إِلَى يقْصد أَنْ شاَء إِذَا الْمشرِكني من رجلٌ فَكَانَ  4
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5  تفَكَان هلَاتا صدقَص هتطْبخا ود44  قَص 

76  اللَّهالَ فَو زِيكخي ا اللَّهد45  أَب 

 46  ميتا سقَطَ لحيانَ بنِى من امرأَة جنِنيِ فى -r- اللَّه رسولُ قَضى  73

 47  الْجنة فى كَهاتينِ وهو أَنا لغيرِه أَو لَه الْيتيمِ كَافلُ  65

 48  بِالْخيرِ اسِالن أَجودr - - اللَّه رسولُ كَانَ  92

 49  نصريان أَخوان محرم مسلمٍ علَى مسلمٍ كُلُّ  77

 50  والْقدرِ الدلْوِ عارِيةَ - r- اللَّه رسولِ عهد علَى الْماعونَ نعد كُنا  51

 51  خير أَغْنِياَء ورثَتك تذَر أَنْ إِنك كَثري والثُّلُثُ الثُّلُثُ الَ  120

 52  ضرار ولَا ضرر لَا  26

 53  بِولي إِال نِكَاح الَ  166

 54  وشاهدينِ بِولي إِال نِكَاح الَ  167

 55  خاطئٌ إِالَّ يحتكر الَ  133

 56  اللَّه رسولُ وأَنى اللَّه إِالَّ إِلَه الَ أَنْ يشهد مسلمٍ امرِئٍ دم يحلُّ الَ  127

 57  الناسِ من بِه ويستغنِى بِه فَيتصدق ظَهرِه علَى فَيحطب أَحدكُم يغدو َألنْ  180

132  نولُ لَعسر لَ اللَّها آكبالر لَهوكمو هبكَاتو هيداهشقَالَ وو ماٌء هو58  س 

85  لَقَد جِبع اللَّه زلَّ عجو أَو كحض نم ةَ فُلَانفُلَان59  و 

140  مى اللَّهوذُ إِنأَع بِك نزِ مجلِ الْعالْكَسنِ وبالْجلِ وخالْبمِ ورالْهذَابِ وعرِ و60  الْقَب 

74  لَو تبِع نم يكا أَخرثَم هتابةٌ فَأَصحائلُّ فَالَ جحي ذَ أَنْ لَكأْخت هنئًا مي61  ش 

42-103  نمؤنِ الْممؤلْمل انينكَالْب دشي هضعا بضع62  ب 

 63  طَيبٍ من بِصدقَة أَحد تصدق ما  181

 64  منه سرِق وما قَةٌصد لَه منه أُكلَ ما كَانَ إِالَّ غَرسا يغرِس مسلمٍ من ما  52

 65  طَير منه فَيأْكُلُ زرعا يزرع أَو غَرسا يغرِس مسلمٍ من ما  181
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63  66  الْمسلمني من أُمةٌ علَيه يصلِّى ميت من ما 

67  حديد من جبتان علَيهِما لَينِرج كَمثَلِ والْمنفقِ الْبخيلِ مثَلُ  140 

 68  بِه يحدثُ ال ثُم ، الْعلْم يتعلَّم الَّذي مثَلُ  175

 69  الْجسد مثَلُ وتعاطُفهِم وتراحمهِم توادهم فى الْمؤمنِني مثَلُ  41-86-198

76-161  ملسو الْممِ أَخلسالَ الْم همظْلالَ يو هملسي نى كَانَ مف ةاجح يه70  أَخ 

 71  أَدناهم بِذمتهِم ويسعى ، دماؤهم تتكَافَأُ الْمسلمونَ  42

134  نم كَرتلَى احع نيملسالْم مهامطَع هبرض بِالْإِفْلَاسِ اللَّه ذَامٍ أَو72  بِج 

76  نم ادأَنْ أَر ابجتست هتوعأَنْ دو فكْشت هتبكُر جفَرفَلْي نِسرٍ عع73  م 

49  نم لَففَالَ أَس فلسى إِالَّ يلٍ فلُومٍ كَيعم نزولُومٍ وع74  م 

197  نم حبأَص كُمنا مني آمف بِهر75  س 

147  نلَ مدب ينده لُوه76  فَاقْت 

75  نم كرالًا تم هثَتروفَل ، نمو كرا تا كَلن77  فَإِلَي 

 78  القيامة يوم وجهه عن النار اُهللا رد أخيه عرضِ عن ذَب من  78

154-168  نأَى مر كُمنا مكَرنم هريغفَلْي هدفَإِنْ بِي لَم عطتسي انِهس79  فَبِل 

174  نلَ مئس نلْمٍ عع هماَء فَكَتج موةَ ياميا الْقملْجامٍ مجبِل نارٍ م80  ن 

105  نم هرأَنْ س هجِيني اللَّه نبِ ممِ كُروة يامي81  الْق 

172  نم لَكطَرِيقًا س طْلُبي يها فلْمع لَكس اللَّه طَرِيقًا بِه نقِ مطُر ةن82  الْج 

43-44  نم نةً سنةً سحالي صلَامِ فلَ الْإِسما فَعبِه هدعكَانَ ب ثْلُ لَهم مورِه83  أُج 

62  نم ادا عرِيضم لْ لَمزى يف فَةرخ ةن84  الْج  

93  نم ا فَطَّرمائكَانَ ص ثْ لَهرِ لُمأَج نم لَهم85  ع  

123  نكَانَ م هعلُ مرٍ فَضظَه دعفَلْي لَى بِهع نالَ م رظَه 86  لَه  

123  نم تكَان لُ لَهضٍ فَضا أَرهعرزفَلْي ا أَوهحنميل اه87  أَخ  
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43  نى مشي مف ةاجح يهلَغَ أَخبا ويها كَانَ فرينِ خم كَافترِ اعشع نِني88  س  

49-50  نم فَّسن ننٍ عمؤةً مبكُر نبِ ما كُرين89  الد  

149  نم جِرتلَى يذَا عه أَو قدصتلَى يذَا عه لِّيصفَي هعلَّى قَالَ مفَص هعلٌ مج90  ر  

  91  عهدهما وإِنفَاذُ لَهما واالستغفَار علَيهِما ةُالصالَ نعمِ  106

  92  والغبت القَصد القَصدو  5

  93  مفْرحا يتركُوا الَ أَنْ الْمؤمنِني علَى وإِنَّ  39

  94  تعالَى اللَّه ذمةُ ممنه برِئَت فَقَد جائع امرؤ فيهِم أَصبح عرصة أَهلُ وأَيما  159

178  نمو جفَر نمٍ علسةً مبكُر جفَر اللَّه هنا عةً بِهبكُر نبِ ممِ كُروي ةامي95  الْق  

  96  لَك شر تمِسكَه وأَنْ لَك خير الْفَضلَ تبذُلَ أَنْ إِنك آدم ابن يا  123

  97  لو ذكرتين لفعلتيا بنية   83

  98  فَلْيتزوج الْباَءةَ استطَاع منكُم منِ الشبابِ معشر يا  165

102  دي اللَّه عم ةاعم99  الْج  
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 1  االجتماع  107

 2  االحتكار  140

 3  اإلخاء  115

 4  األخالق  100

 5  اإلسراف  142

 6  المإفشاء الس  80

 7  األمر باملعروف والنهي عن املنكر  54

 8  األمن  205

 9  اإلنفاق  45

 10  إنفاق العفو  128

 11  اإلميان  85

  12  البخل  147

 13  البدعة  155

 14  البيع  48

 15  التبذير  143

 16  التفرق  132

 17  التناصر  78

 18  اجلهاد  154

 19  اجلوائح  74

 20  احلاجة  37

 21  حسن املعاملة  109

  22  دسيعة  39
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  23  الدعاء  81

 21  الدية  73

 22  الدين  151

 24  الربا  137

155   25  الردة

 26  الرهن  194

 27  السلم   49

 28  الشركة  53

 29  الشفاعة  62

 30  صلة الرحم  112

 31  العارية  50

 32  العاهة  69

 33  العبادة  92

 34  العقل  180

 35  عيادة املريض  60

 36  القرض  49

 37  قطيعة الرحم  136

 38  الكرب  76

 39  الكفارة  118

 40  الكفالة  195

 41  الكرت  145

 42  اللقيط  67
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 43  املال  188

 44  املساقاة و املزارعة  52

 45  ةاملصلح  199

 46  مفرح  39

 47  املفسدة  202

 48  املنكر  162

 49  النسل  173

 50  ة و التواصيالنصيح  56

 51  النفس  164

 52  الوسائل  106

 53  الوصية  126

 54  الوقف  124

 55  اليتيم  65
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 1  األصبحي، مالك بن أنس  21

 2  األلوسي، حممد بن عبد اهللا احلسين  199-200

 3  ساملاآلمدي، أبو احلسن علي بن حممد بن   190

 4  ابن باديس، عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي  113

  5  البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل  13

 6  ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك  61

 7  التهانوي، حممد بن علي بن حممد   138

 8  ابن تيمية، أمحد بن عبد السالم بن تيمية احلراين الدمشقي  7

 9  رجاين، علي بن حممد بن علي احلنفي الشريفاجل  7

 10  احلاكم، حممد بن عبد اهللا بن محدويه  88

 11  ابن حبان، أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد  181

 12  ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي بن حممد بن علي الكناين  57

 13  ابن حزم، علي بن أمحد بن سعيد  172

 14  ن بن حممد بن حممد ابن خلدون، عبد الرمح  169

 15  الداوودي، عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن املظفر  61

 16  الدهلوي، أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي  95

 17  الرازي، حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني بن علي التميمي  128

 18  الراغب، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل األصفهاين  86

 19  حممد بن أمحد أبو زهرة،  33

 20  السباعي، مصطفى بن حسين  35

 21  السمرقندي، أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي  179
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  22  الشاطيب، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى حممد اللخمي  15

  23  الشافعي، حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع املطليب القرشي  75

  24  كثري بن يزيد بن جعفر حممد أبو  الطربي،  4

  25   الطاهر حممد ابن عاشور،  10

  26  عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي بن عبد السالم،  36

  27  عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصيب املالكي أبو الفضل  137

  28   أمحد بن مدحم بن حممد بن حممد حامد أبو ،الغزايل   16

  29  ابن فارس ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا   4

  30  الفهري الفاسي السالم عبد بن الواحد عبد بن عالل حممد ،الفاسي  10

  31   الديلمي منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حييي زكريا الفراء،  أبو  6

  32   حممد بن اسمالق أيب بن حممد بن حممد بن علي بن إبراهيم فرحون، بنا  9

  33   الشريازي حممد بن يعقوب بن حممد الطاهر، أبو الدين جمد، باديآلفريوزا  102

  34  أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، موفق الدين ، بن قدامةا  75

  35   األندلسي اخلزرجي، األنصاري، فرح بن بكر أيب بن أمحد بن القرطيب، حممد  107

  36  إبراهيم بن قطب دسي قطب،  34

17  
 الزرعي جرير بن سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ابن قيم اجلوزية، حممد

  الدمشقي
37  

  38  البصروي القيسي كثري بن ضوء بن عمر بن إمساعيل، كثري بنا  13

  39  احلسيين موسى شريف السيد بن البقاء أيوب أبو الكفوي،   63

  40  بصريعلي بن حممد بن حبيب ال ،املاوردي  103

  41  مسلم ،ابو احلسني بن احلجاج القشريي النيسابوري  64

  42  املقدسي الراميين، مفرج بن حممد بن مفلح بن مفلح،  حممد ا بن  60

  43   اخلرساين سنان بن علي بن شعيب بن أمحد ،النسائي  63-64
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  44  حييي بن شرف بن مري بن حسن  زكريا أبو النووي،   61
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  املصادر و املراجع
  

اآلثار االجتماعية لألوقاف، السدحان ، عبداهللا بن ناصر، الرياض، مكتبة امللك فهد  .1
  .هـ1421الوطنية، ط 

باسم فيصل أمحد . د/ اآلحاد واملثاين، الشيباين، أبوبكر أمحد بن عمرو الضحاك، ت .2
  .م1991 -هـ1411، 1اجلوابرة، الرياض، دار الراية، ط

محاد، جدة،  كمال نزيه الدكتور/اد وفضائله، العز بن عبد السالم، تأحكام اجله .3
  .م1986-1406 ،1ط، والتوزيع للنشر دارالوفاء مكتبة

د، (األحكام السلطانية، املاوردي، أيب احلسن علي بن حبيب، لبنان، دار الفكر،  .4
  ).ت، ط

 1426، 1أحكام الطفل اللقيط، السبيل، عمر بن حممد ، الرياض، دار الفضيلة، ط .5
  .م2005 -هـ

 سيد. د/ احلسن،ت حممد أبو بن األحكام، اآلمدي، علي أصول يف اإلحكام .6
  .هـ1404،  1العريب، ط  الكتاب اجلميلي، بريوت، دار

د، ت، (إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزايل، حممد بن حممد، بريوت، دار املعرفة،  .7
  ).ط

أيب عبد اهللا حممد، خرج أحاديثه وعلق اآلداب الشرعية واملنح املرعية، ابن مفلح،  .8
، 2عليه               أبو معاذ أمين عارف الدمشقي، بريوت، دار الكتب العلمية، ط

  .م2003-هـ1424
حممد فتحي أبو بكر، / أدب الدنيا والدين،املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد، ت .9

  .م1988- هـ1408، 1القاهرة، دار الريان، ط
  .هـ1403، 1حممد رشاد سامل، املدينة املنورة، ط.د/مية، تاالستقامة، ابن تي .10
حممد حممد تامر، . د/ أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، ت .11

 . م2000-هـ1422، 1بريوت دار الكتب العلمية، ط
، 1أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، الطاهر بن عاشور، األردن، دار النفائس، ط .12

  .م2001-هـ1421
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أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، حممد األمني بن حممد بن املختار  .13
  .م1995-هـ1415طاجلنكي، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  
  

               أمحد الفضل أبوابن حجر العسقالين، احلنبلي،  املسند بأطراف املعتلي املُسنِد إطراف .14
  ).د، ت،ط(كثري،  ابن أمحد،دمشق، دار بن حممد بن علي بن

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، عمان، األردن، / تالشاطيب ، ، االعتصام .15
  .م2007-هـ1428، 2الدار األثرية، ط

  .م1980، 5طاألعالم، الزركلي، خري الدين، دار العلم للماليني،  .16
 الرءوف عبد طه/ ت،  بكر أيب بن حممد، ابن القيم،  العاملني رب عن إعالم املوقعني .17

  .م1973، ط اجليل دار، بريوت، سعد
  .هـ1393طالشافعي، حممد بن إدريس، بريوت، دار املعرفة، ، األم .18
الرب،  االنتقاء يف فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأيب حنيفة ، ابن عبد .19

  ).د، ت، ط(يوسف أبو عمر،  بريوت، دار الكتب العلمية، 
اق العفو يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق، يوسف إبراهيم يوسف، قطر، كتاب إنف .20

  .هـ1414، 1األمة، ط
  .م2000-هـ1420، 2أمهية صالة اجلماعة، إهلي، فضل، بريوت، دار ابن حزم، ط .21
، مسيح                أمهية املقاصد يف الشريعة اإلسالمية وأثارها يف فهم النصوص واستنباط احلكم .22

  .م2008 -هـ1429، 1، بريوت، مؤسسة الرسالة ناشرون، طاجلندي الوهابعبد 
  ).د، ت،ط(حبر العلوم، السمرقندي نصر بن حممد ، بريوت، دار الكتب العلمية،  .23
حبوث إسالمية، حسني،حممد اخلضر، القاهرة، املكتب اإلسالمي إلحياء التراث،  .24

  .م2004- هـ1425، 1ط
، الشوكاين، حممد بن علي، بريوت، دار  السابع مبحاسن من بعد القرنالبدر الطالع  .25

  .م1998 -هـ1418، 1الكتب العلمية، ط
حممد علي النجار، بريوت، املكتبة العلمية، / بصائر ذوي التمييز،الفريوز آبادي، ت .26

  ).د،ت،ط(
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البعد املقاصدي للوقف يف الفقه اإلسالمي لعبد الرمحن معاشي، مذكرة ماجستري غري  .27
  .لعلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية، باتنةمطبوعة يف كلية ا

/ بغية  الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، ت .28
  ).د، ت، ط(، العصرية املكتبة، صيدا/  لبنان، إبراهيم الفضل أبو  حممد

  
 مدحم/ ، ، تيعقوب بن حممد، الفريوزأبادي ،واللغة النحو أئمة تراجم ىف البلغة .29

  .هـ1407، 1، طاإلسالمي التراث إحياء مجعية،  الكويت، املصري

التاج واإلكليل ملختصر خليل، العبدري حممد بن يوسف بن أيب القاسم، بريوت،دار  .30
  .هـ1398الفكر، 

،  ، إبراهيم بن عليابن فرحون، تبصرة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام .31
- هـ1417، 1وت، دار الكتب العلمية، طعلق عليه الشيخ مجال املرعشلي، بري

  .م1996
الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب،  طه عبد الرمحان ،، جتديد املنهج يف تقومي التراث .32

  .م1994، 1ط
 ط والتوزيع، للنشر سحنون دار تونس،التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  .33

  .م 1997
، 1العلمية، ط الكتب ان، بريوت، دارعثم بن أمحد بن حممد الذهيب،احلفاظ،  تذكرة .34

  .م1998 -هـ1419
حممد عبد الرمحن / ت  ، حممد بن علي احلنفي بن علي ، اجلرجاين ،التعريفات .35

  .م2003-هـ1424، 1املرعشلي، بريوت، دار النفائس، ط
تفسري القرآن احلكيم املشهور بتفسري املنار، حممد رشيد رضا، خرج آياته وأحاديثه و  .36

- هـ1426، 2إبراهيم مشس الدين، بريوت، دار الكتب العلمية، طشرح غريبه 
  .م2005

 ،حممد إبراهيم البناء/ د: ، ت ، امساعيل بن عمر،  ابن كثري القرآن العظيمتفسري .37
  .م1998 –هـ  1419، 1دار ابن حزم ، ، ط ،بريوت
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/ تالغين،  عبد بن بكر، حممد أبو واملسانيد،البغدادي السنن رواة ملعرفة التقييد .38
  .هـ1408العلمية، ط  الكتب احلوت، بريوت، دار يوسف كمال

  ).د، ت، ط(التكافل االجتماعي يف اإلسالم، أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة،  .39
، 6التكافل االجتماعي يف اإلسالم،عبد اهللا ناصح علوان، القاهرة، دار السالم، ط .40

  .م2001-هـ1422
، 1فى السباعي، بريوت، دار الوراق، طالتكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصط .41

  .م1998-هـ1419
التكافل االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية، حممد بن أمحد الصاحل،جامعة حممد بن  .42

  .م1993-هـ1413، 2سعود اإلسالمية، إدارة الثقافة والنشر السعودية، ط

  
عبد اهللا بن التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي مقارن بنظام اململكة  السعودية،  .43

  .م1958 -هـ1406، 1حممد  بن أمحد الطيار، الرياض، مكتبة املعارف،ط

ذيب األمساء واللغات، النووي، حميي الدين بن شرف، بريوت، دار الكتب العلمي،          .44
  ).د، ت، ط(

عبد / تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، السعدي، عبد الرمحن بن ناصر، ت .45
  .م2000- هـ1420، 1معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، طالرمحن بن 

تيسري مسائل الفقه شرح الروض املربع وترتيل األحكام على قواعدها األصولية وبيان  .46
مقاصدها ومصاحلها وأسرارها وأسباب االختالف فيها، النملة، عبد الكرمي 

 .م2006 - هـ1427، 1،الرياض، مكتبة الرشد، ط

، 1بهي اخلويل، طنطا، دار البشري للثقافة والعلوم، طالثروة يف ظل اإلسالم، ال .47
  .م2004-هـ1425

جامع األصول إىل أحاديث الرسول، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن  .48
عبد القادر األرناؤوط، مكتبة احللواين، مطبعة املالح، مكتبة دار / حممد اجلزري، ت

  .م1972-هـ1392، 1البيان، ط
  .م1992، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط ،الطربييف تأويل القرآن،  جامع البيان .49
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، البغا ديب مصطفى/ ت، أبو عبد اهللا حممد بن امساعيل، البخاري ،الصحيح اجلامع .50
  .م1987 - هـ3،1407، طكثري ابن دار، بريوت

املعرفة،  بريوت، دارجامع العلوم واحلكم، ابن رجب احلنبلي،عبد الرمحن بن أمحد،  .51
  .هـ1408  ،1ط

جوانب التربية اإلسالمية األساسية، ياجلن، مقداد، بريوت، مؤسسة دار الرحياين  .52
  .م1986- هـ1406، 1للطباعة والنشر، ط

 حممد مري/ اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية، أبو الوفا، عبد القادر بن أيب الوفاء، ت .53
  ).د، ت،ط(خانه، كراتشي،  كتب

ي أصحاب أمحد، الدمشقي، يوسف بن احلسن                اجلوهر املنضد يف طبقات متأخر .54
عبد الرمحن بن سليمان العثيمني،  مكة املكرمة، مكتبة / د/ بن عبد اهلادي، ت

  .هـ1407، 1اخلاجني، ط

  
احلاجات البشرية مدخل إىل النظرية االقتصادية اإلسالمية، حممد البشري فرحان  .55

- هـ1422، 1إحياء التراث، ديب، طمرعي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية و
  .م2001

حممد سامل هاشم، بريوت، دار : حجة اهللا البالغة الدهلوي، ضبطه ووضع حواشيه .56
  .م2001-هـ1421طالكتب العلمية، 

- هـ1421حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر،  .57
  .م2000

  .م1974دار النفائس، ط  دراسة يف السرية، خليل، عماد الدين، بريوت، .58
الدرة املختصرة يف حماسن الدين اإلسالمي ، السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد  .59

  .هـ 1419 ، 1دار الوطن للنشر ، الرياض ، ط ،اهللا
الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين،ضبطه وصححه الشيخ                   .60

  .م1997-هـ1418، 1، بريوت، دار الكتب العلمية، طعبد الوارث حممد علي
الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، ابن فرحون، برهان الدين بن علي، بريوت،  .61

  ).د،ت، ط(دار الكتب العلمية، 
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ذيل طبقات احلنابلة، ابن رجب احلنبلي، زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن، بريوت،  .62
  ).د،ت،ط(دار املعرفة، 

 راشد، القاهرة، املطبعة حسن حممد/ حنبل، ت واجلهمية، ابن الزنادقة ىعل الرد .63
  .هـ1393السلفية،  ط 

أبو أسامة سليم بن عيد اهلاليل، بريوت، دار                / الرسالة التبوكية، ابن قيم اجلوزية، ت .64
  .م1998-هـ1419، 1ابن حزم، ط

اصر بن عبد اهللا، الرياض، رعاية املسنني يف اإلسالم، السدحان، عبد اهللا بن ن .65
  .م1998-هـ1418، 1العبيكان، ط

  .هـ1405روضة الطالبني وعمدة املفتني، النووي، بريوت، املكتب اإلسالمي،  .66
روضة العقالء ونزهة الفضالء، حممد بن حبان البسيت، قرأه وعلق عليه الشيخ أبو  .67

-هـ1430، 1، طسعيد بلعيد بن أمحد اجلزائري، البليدة، دار اإلمام مالك للكتاب
  .م2009

 قيم بناوالسنة، الكتاب من بالدالئل واألحياء األموات أرواح على الكالم يف الروح .68
  .م1975 -هـ1395العلمية، ط  الكتب اجلوزية، بريوت،دار

  
  

املثاين،األلوسي، شهاب الدين حممود بن  والسبع العظيم القرآن تفسري روح املعاين يف .69
  ).د، ت، ط(العريب،  التراث إحياء عبد اهللا، بريوت، دار

الرسالة،الكويت،   بريوت، مؤسسةابن قيم اجلوزية، العباد، خري هدي يف املعاد زاد .70
  .م1994 - هـ1415، 27اإلسالمية، ط املنار مكتبة

فواز أمحد زمريل / سنن الدارمي، الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن، ت .71
  .هـ1407، 1اب العريب، طوخالد السبع العلمي، بريوت، دار الكت

دار الكتاب  ،بريوت ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين سنن أيب داود، .72
  ).د، ت، ط(،               العريب

السنن الكربى، البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي، ويف ذيله اجلوهر النقي                 .73
  .هـ1344، 1عارف النظامية، طالبن التركماين، حيدرآباد، جملس دائرة امل
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دار الكتب ، بريوت، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائيسنن النسائي الكربى،  .74
  .م1991 -هـ 1411، 1، طالعلمية

سري أعالم النبالء، الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان، وامشه إحكام  .75
-هـ1424، 1بة الصفا، طالرجال من ميزان االعتدال يف نقد الرجال، القاهرة، مكت

  .م2003
د مهام عبد الرحيم سعيد وحممد              / السرية النبوية، ابن هشام، أبو حممد عبد امللك، ت .76

  .م1988، 1عبد اهللا أبو صعيليك، األردن مكتبة املنار، ط
أمحد / شجرة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال، العز بن عبد السالم، ت .77

  .م2003-هـ 1424، 1دي، بريوت، دار الكتب العلمية، طفريد املزي
شجرة النور الزكية، الشيخ خملوف، حممد بن حممد ، بريوت، دار الكتاب العريب،               .78

  ).د، ت، ط(
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،  ابن العماد، أبو الفالح عبد احلي احلنبلي،  .79

  ).د، ت، ط(بريوت، دار الكتب العلمية، 
حممد أبو األجفان / ح حدود ابن عرفة، الرصاع، أيب عبداهللا حممد األنصاري، تشر .80

 ).د،ت،ط(والطاهر املعموري، دار الغرب اإلسالمي، 

  
  
  

شرح حديث جربيل يف اإلسالم واإلميان واإلحسان، املعروف باسم كتاب اإلميان  .81
، 1وزي، طعلي بن خبيت الزهراين، الرياض، دار ابن اجل/ األوسط، ابن تيمية، ت

  .هـ1423
 الزرقاين، يوسف بن الباقي عبد بن حممد مالك، اإلمام موطأ على الزرقاين شرح .82

  .هـ1411طالعلمية، الكتب بريوت،دار
 عبدالغين/ يف كالم العرب، ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف، ت ور الذهبذششرح  .83

  .م1984، 1، طللتوزيع املتحدة الشركة، دمشق ،الدقر
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د، ت، (العدوي،  ،دار الفكر،  حممد بن أمحد الربكات لدردير، أبوالشرح الكبري ،ا .84
  ).ط

حممد السعيد بسيوين، / شعب اإلميان، البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني، ت .85
  .هـ1410، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط

محد الكبيسي، . د/ شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، الغزايل، ت .86
  .م1971- هـ 1390، 1، مطبعة اإلرشاد، طبغداد

 حامت أبو أمحد بن حبان بن حممدابن حبان، بلبان،  ابن بترتيب حبان ابن صحيح .87
-هـ1414، 2الرسالة، ط األرنؤوط، بريوت، مؤسسة شعيب/ البسيت، ت التميمي

  .م1993
، اجليل دار، بريوت ،احلجاج بن مسلم احلسني أبو ،مسلممسلم،  صحيح .88

  ).د،ت،ط(
بسام عبد الوهاب اجلايب، بريوت، / الة وحكم تاركها، ابن قيم اجلوزية، تالص .89

  . م1996-هـ1416، 1اجلفان واجلايب، ط
 الفقي، بريوت، دار حامد حممد/ طبقات احلنابلة، حممد بن حممد بن أيب يعلى، ت .90

  ).د،ت،ط(املعرفة، 
وت، كمال يوسف احل/ طبقات الشافعية،األسنوي، مجال الدين عبد الرحيم، ت .91

  .م1987- هـ1407، 1بريوت، دار الكتب العلمية،ط
احلافظ           / طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر، ت .92

  .هـ1407، 1عبد العليم خان، بريوت، عامل الكتب، ط
 حممود/ ، تالكايف عبد بن علي بن الدين تاجالسبكي، ، الكربى الشافعية طبقات .93

،  2، طوالتوزيع والنشر للطباعة هجر، احللو حممد الفتاح عبد و لطناحيا حممد
 .هـ1413

  
  

طبقات املفسرين ،  الداوودي، مشس الدين حممد بن علي بن أمحد،بريوت، دار  .94
  .هـ1403، 1الكتب العلمية، ط
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طبقات املفسرين، السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، بريوت دار الكتب العلمية ،  .95
  .  هـ1403، 1ط

طبقات الفقهاء، الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، هذبه حممد بن جالل الدين            .96
  .م1970، 1إحسان عباس، بريوت، دار الرائد العريب، ط/ بن مكرم بن منظور، ت

غازي،  مجيل حممد: د/ الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، ابن قيم اجلوزية، ت .97
  ).،ت،طد(املدين،  القاهرة،مطبعة

عمر،  أبو حممود بن عمر/ تابن قيم اجلوزية، السعادتني،  وباب اهلجرتني طريق .98
  .م1994 - هـ1414، 2القيم، ط ابن الدمام، دار

 ،17اإلسالمي، ط املكتب حممد زهري الشاويش، بريوت،/ة،ابن تيمية،تـالعبودي .99
  .م2005 - هـ1426 

، 14، القاهرة، دار الشروق، طالعدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب.100     

  -هـ1415
  .م1995                

غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب، السفاريين احلنبلي، حممد بن أمحد بن سامل، .101       
  /ت

  .م2002-هـ1423حممد عبد العزيز اخلالدي، بريوت، دار الكتب العلمية،             
حجر ، أمحد بن علي العسقالين ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن  .102

  .هـ1379املعرفة، ط  بريوت، دار
  .م1980-هـ1400، 4فقه الزكاة، القرضاوي، يوسف،بريوت، مؤسسة الرسالة، ط. 103

104 .فاطمة الزهراء ، رسالة ماجستري غري  ،ايل ، وغالنتالفكر املقاصدي عند أيب الغز  
  .، اجلزائروم اإلسالمية ، باتنةوالعل االجتماعيةمنشورة، كلية العلوم      
  .م1973-هـ1393، 2الفوائد، ابن قيم اجلوزية، بريوت، دار الكتب العلمية، ط.105

  .م1980، 9يف ظالل القرآن، سيد قطب، بريوت، دار االشروق، ط. 106 

 ).د، ن، ت، ط(القاموس احمليط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، .107      
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  حممود بت التالميذ / عد األحكام يف مصاحل اآلنام، العز بن عبد السالم، تقوا.108
  ).د، ت، ط(الشنقيطي، بريوت، دار املعارف،        

  .هـ1399القواعد النورانية، ابن تيمية، بريوت،دار املعرفة، ط.109

قواعد الوسائل يف الشريعة اإلسالمية، خمدوم، مصطفى بن كرامة اهللا، الرياض، .110
  دار

  .م1999-هـ1420، 1إشبيليا، ط       

 ولد أمحد حممد حممد/ تابن عبد الرب، املالكي،  املدينة أهل فقه يف الكايف.111
  ماديك

احلديثة، ط  الرياض السعودية، مكتبة العربية اململكة املوريتاين، الرياض،       
  هـ2،1400

  .م1980 -          

بن علي بن علي التهانوي، بريوت، ، حممد  الفنون صطالحاتاكشاف .112
  دارصادر،
  ).د، ت، ط(        
  .م2003-هـ1424،  1الكفارات يف اإلسالم، فقيه، حممد حسن ، دار الوفاء ، ط.113

الكفارات يف ضوء القرآن و السنة، بن مجعة، امليلودي ، مؤسسة املعارف ، .114
  بريوت،

  .م2002-هـ1423 ط      

عدنان درويش و / بو البقاء أيوب بن موسى احلسيين، تالكليات، الكفوي، أ.115
  حممد

  .م1998-هـ1419املصري، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط        

  الدين حسام بن علي الدين عالء واألفعال، اهلندي، األقوال سنن يف العمال كرت.116
-هـ1401، 5الرسالة، ط السقا، مؤسسة صفوة - حياين بكري/ املتقي، ت     

  .م1981
  .م2007، 1، طصادر دار، بريوت، مكرم بن حممد ابن منظور، ،لسان العرب .117
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  املبسوط، السرخسي، مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل،  دراسة وحتقيق .118
  ،1خليل حميي الدين امليس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، ط        

  .م2000 -هـ 1421        
، 1التذكري، ابن باديس، قسنطينة،دار البعث للطباعة والنشر، طجمالس  .119

  - هـ1402
  م1982       

  كافل يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط، القاهرة، دار السالم للنشرـاتمع املت .120  
  .م1986-هـ1406، 3والتوزيع، ط               

  
  
  

  الرسالة، ، بريوت، مؤسسةزهري عبد احملسن سلطان/ ، ابن فارس، تجممل اللغة.121
  .م1985-هـ1405ط      
   ، 3، طالوفاء دار، اجلزار عامرو  الباز ورـأن/ت ن تيمية،ـالفتاوى، ابجمموع  .122

  .م2005-هـ 1426         
               ابن حزم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، علي بن أمحد بن سعيد، احمللى، .123

  .)د، ت، ط(       
أمحد جاد، القاهرة، دار / خمتصر خليل، اجلندي، خليل بن إسحاق، ت .124

  احلديث،
  .م2005- هـ1426، 1ط       

  عبد الرمحن بن ناصر الرباك/ ، حممد بن عبد الوهاب، تrخمتصر سرية الرسول  .125
د، (جامعة اإلمام حممد بن سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية، /وغريه،        

  .)ت،ط
  خمتصر طبقات احلنابلة، ابن الشطي، حممد مجيل بن عمر البغدادي، دراسة فواز .126

  .هـ1406، 1الزمريل، بريوت، دار الكتاب العريب، ط      
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 عبداهللا أبو عبداهللا بن حممداملستدرك على الصحيحني، احلاكم النيسابوري، . 127
  /ت

-هـ1411، 1كتب العلمية، طدار ال عطا، بريوت، القادر عبد مصطفى       
  .م1990

حممد / ت ، أبو حامد حممد بن حممد، ايلالغزمن علم األصول،  املستصفى .128
  سليمان

  .م1997- هـ1417، 1األشقر، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط      
  املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم، سعد املرصفي، املنصورة، دار اليقني للنشر .129

  .م2004- هـ1425، 1، طوالتوزيع       
  ،املقري علي بن حممد بن أمحداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، الفيومي، .130

  .)د، ت، ط(بريوت، املكتبة العلمية،         
 حبيب/ الرزاق، ت عبد بكر الصنعاين، أبو مهام بناالرزاق،  عبد مصنف .131

  الرمحن
  .هـ1403، 2األعظمي،   بريوت، ط       

  ،3اد، بريوت، عامل الكتب، طـمعاين القرآن، الفراء، أبو زكريا حييي بن زي. 132
  .هـ1403       
 عوض بن طارق/ املعجم األوسط، الطرباين، أبو القاسم سليمان بن أمحد، ت .133

  اهللا
احلرمني، ط  ، دار احلسيين، القاهرة إبراهيم بن احملسن عبد و حممد بن       

  .هـ1415
  

 حممد السالم عبد/ ، ابن فارس، أبو احلسني أمحد تمقاييس اللغة معجم. 134
  ،هارون

  .م1979 - هـ1399، ط الفكر دار       
معجم املؤلفني، كحالة، عمر رضا، تراجم مصنفي الكتب العربية، بريوت،  .135

  مؤسسة
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  .م1993- هـ1414، 1الرسالة، ط       
 /ت السيد، عبد الدين ناصر الفتح وأب املطرز، ابن املعرب، ترتيب يف املغرب .136

  حممود
  .م1979 ،1ط زيد، بن أسامة مكتبة حلب، خمتار، احلميد وعبد فاخوري         

  مفاتيح الغيب من القرآن الكرمي، الرازي، أبو عبد اهللا حممد ين عمر، دار إحياء .137
  .)د، ت، ط(التراث العريب،        

  دار،بريوت، ابن قيم اجلوزية، ية العلم واإلرادةومنشور والمفتاح دار السعادة . 138
  ).د،ت،ط(،الكتب العلمية       

  القلم، دمشق، دارمفردات ألفاظ القرآن،الراغب األصفهاين،احلسني بن حممد، .139
  .)د،ت،ط(       

   حسن بن مشهور عبيدة أبو /إبراهيم بن موسى، ت الشاطيب ،، وافقاتـامل .140
  .م1997 -هـ1417، 1ط،عفان ابن دارقاهرة، ، السلمان آل       

الشيخ حممد احلبيب بن / تالطاهر بن عاشور ، ، مقاصد الشريعة اإلسالمية .141
  خوجة،

  .م2004- هـ1425طقطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،        
مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية، بن زغيبة عز الدين، ديب، مركز  .142

  مجعة
  .م2001-هـ1422، 1املاجد للثقافة والتراث، ط       

سف حامد العامل ، فرجينيا ، املعهد وي/ املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ، د .143
  العاملي

  .م1991 - 1للفكر اإلسالمي ، ط       
مد سعد بن أمحد حماليويب، القتها باألدلة، ـمقاصد الشريعة اإلسالمية وع .144

  مسعود،
  .م1998-هـ1418، 1الرياض، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، ط       
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الدار البيضاء، الل ، ـع ،حممدالفاسي، مقاصد شريعة اإلسالمية ومكارمها .146
  مكتبة

  .)د، ت، ط(الوحدة العربية،        
مقاصد الشريعة عند ابن تيمية، البدوي، يوسف أمحد حممد، األردن، دار . 147

  النفائس،
  .م2000 -هـ 1421، 1ط       

  
مقاصد الشريعة عند اإلمام العز بن عبد السالم، بن عمر، عمر بن صاحل،  .148

  األردن،
  .م2003- هـ1423، 1دار النفائس، ط               
  املقدمة، ابن خلدون،عبد الرمحن، بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، .149

  .هـ1428ط       
  الفكر،  عليش، بريوت، دار خليل، حممد سيد خمتصر على رحش اجلليل منح  .150

  .م1989 - هـ1409 ط        
السلمان ، عبد العزيز حممد بن عبد الرمحن ، طبع من حماسن الدين اإلسالمي،  .151

  على
 ودة،ـوكل عنهم إبراهيم بن علي العـن احملبني للخري املـاعة مـمج نفقة       

  ،48ط
  .م 2005–هـ 1426         

دار إحياء التراث  بريوت،النووي، احلجاج،  بن مسلم صحيح شرح املنهاج. 152
  ،العريب

  .هـ1392، 2ط       
منهج اإلسالم يف معاجلة الفقر، الصاحل، حممد بن أمحد بن صاحل، الرياض،  .153

  مكتبة
  .م2005- هـ1425، 1امللك فهد الوطنية، ط       
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داد جمموعة ـ، إع الكرمي الرسول أخالق كارمم يفموسوعة نضرة النعيم   .154
  نـم

  ن حممد ـعبد الرمحن ب ن عبد اهللا بن محيد وـإشراف صاحل بـاملختصني ب        
  -هـ1418، 1بن عبدالرمحن بن ملوح، جدة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، ط        
  .م1998        

             اديثه و علق عليه حممد فؤاد املوطأ، مالك بن أنس، صححه و رقمه و خرج أح .155
  .م1995 -هـ  1406طعبد الباقي، بريوت، دار إحياء التراث العريب،        
 مصر، دار الباقي،  عبد فؤاد حممد/ املوطأ، األصبحي، مالك بن أنس، ت .                   

  إحياء
  .)د، ت، ط(العريب،  التراث        
  عبد الفتاح أبو سنة،/ يف نقد الرجال، الذهيب، مشس الدين، تميزان االعتدال  .156

  .م1995-هـ1416، 1بريوت، دار الكتب العلمية، ط       
  دار العاملية للكتابـنظرية املقاصد عند الشاطيب، أمحد الرسيوين، الرياض، ال .157
  .م1992، 2اإلسالمي، ط       

  
  

ملقري التلمساين، أمحد بن حممد، فح الطيب من غصن األندلس الرطيب، اـن .158
  /ت

  .)د،ت، ط(إحسان عباس، بريوت، دار صادر، .د       
 طاهر/ ، ت حممد بن املباركريب احلديث واألثر، ابن األثري، ـالنهاية يف غ .159

  أمحد
 -  هـ1399العلمية، ط  بريوت، املكتبة  الطناحي، حممد حممود - لزاوىا               

  .م1979
  /، تحممد بن املبارك السعادات أبو، اجلزريواألثر،  نهاية يف غريب احلديثال. 160

، ط العلمية املكتبة، بريوت، الطناحي حممد حممود - الزاوى أمحد طاهر       
  -  هـ1399
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  .م1979        
  ،2النيات يف العبادات، األشقر، عمر سليمان عبد اهللا، األردن، دار النفائس، ط .161

  .م2007-هـ1428       
  ن حممد ـو العباس مشس الدين أمحد بـأب ان،ـوفيات األعيان وأنباء أبناء الزم. 162

  .)د، ت، ط(إحسان عباس، بريوت، دار صادر، / ت بكر، بن أيب       
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  ملخص البحث
 

هذا البحث املتواضع عبارة عن دراسة حول البعد املقاصدي ملبدأ التكافل يف اإلسالم 
  . وخامتة و هو يتألف من مقدمة ومتهيد وفصلني

أما املقدمة تناولت فيها إشكالية املوضوع، وأسباب اختيار املوضوع ، وأمهيته، واملنهج املتبع 
  .يف الدراسة

مبا أن موضوع البحث له عالقة مبقاصد الشريعة اإلسالمية رأيت من املناسب التقدمي  
بتمهيد بينت فيه تعريف مقاصد الشريعة اإلسالمية، فعرفت كل لفظ من املركب اإلضايف 
على حدة لغة واصطالحا، كم تعرضت فيه إىل بعض إطالقات مقاصد الشريعة، خامتة 

يف هذا القسم أيضا إىل أقسام املقاصد باعتبارات خمتلفة، ، كما تطرقت بالتعريف املختار
  .وبيان أمهية معرفتها
تناولت فيه التعريف بالتكافل وأقسامه، واألسس اليت يقوم عليها، ووسائل  :الفصل األول

والتأصيل له من  احلفاظ عليه، فذكرت يف املبحث األول من هذا الفصل تعريف التكافل
 : قسامه باعتبارينكما تعرضت ألالكتاب والسنة واآلثار، 

تكافل مادي وتكافل معنوي، ومثلت : باعتبار املاهية وهو ذا االعتبار قسمني -1
 .لكل قسم بأمثلة منه

التكافل الضروري والتكافل احلاجي : باعتبار احلاجة إليه فكان ثالثة أقسام  -2
 . والتكافل التحسيين وذيلت كل قسم من هذه األقسام بنماذج منه

األساس : املبحث الثاين تناولت األسس اليت يقوم عليها التكافل وهي ثالثة أسس ويف 
اإلمياين حيث عرفت فيه اإلميان، مث بينت عالقة األعمال باإلميان وأثره يف قيام التكافل ، 

مث  ،وبينت خصائصها مث أثرها يف قيام التكافل حيث عرفت فيه األخالق واألساس األخالقي
  فعرفت فيه العبادة وبينت فيه أثر العبادات يف قيام التكافل  األساس التعبدي

أما املبحث الثالث من هذا الفصل فقد خصصته لوسائل احلفاظ على التكافل فتناولت 
وأقسامها حيث قسمتها إىل وسائل إجيادية ووسائل وقائية، وذيلت كل الوسائل  تعريففيه 

  .   قسم بنماذج منها
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يان أثر التكافل ومقاصده، حيث تناولت يف املبحث األول وخصصته لب :الفصل الثاين
منه أثر التكافل يف احلفاظ على الضروريات اخلمس، وتناولت يف املبحث الثاين منه مقاصد 

     . التكافل 
   .أما اخلامتة ضمنتها أهم النتائج املتوصل إليها يف هذه الدراسة 
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