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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

احلمد هللا احلكيم العليم، الرمحن الرحيم، إلـه األولـني واآلخـرين، وأشـهد    
ً  عبده ورسوله خاتم األنبياء وأرشف املرسلني، صـىل أن ال إله إال اهللا، وأن حمم دا

 ً  اهللا عليه وعىل آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسلم تسليامً مزيدا
 : أما بعد    

ففي ظل املرحلة االنتقالية التي يتخطاها جمتمعنا منذ زمن نحـو وضـعيات   
ّ التغـريات املتسـا رعة التـي حلقـت باحليـاة حضارية جديدة، نالحظ عىل نحو جـيل

االقتصادية بالذات والتي تنبئ عن خريطة جديدة لالقتصاد تتشـكل خـالل هـذه 
 . احلقبة من الزمن هنا ويف أنحاء واسعة من العامل

واملشاريع اجلامعيـة،  ةاالقتصادي املشاركةوألن أحد أبرز هذه املتغريات هو 
اريع مجاعيـة هلـا، تقـوي مـن يف اآلونـة األخـرية إلجيـاد مشـ ةفقد اجتهت أرس كثـري

نفوذها االقتصادي، وترفع من املستوى املعييش لدى أفرادها، ومن صور ذلك ما 
وبحثنا هذا سيكون بحول اهللا وقوته حماولـة علميـة ). الصناديق العائلية(يسمى بـ

لدراسة جزئيات هذه الصناديق ومسائلها وحماولة إعادة صـياغتها بـام يتوافـق مـع 
 .اإلسالمي املنظور الفقهي



 

 

 
 

•  
والتأمـل يف واقـع هـذه الصـناديق العائليـة ومـدى تفاعـل  من خالل النظـر  

املجتمــع معهــا نــدرك األمهيــة التــي اكتســبتها هــذه الصــناديق، وكوهنــا  نوعــا مــن 
ويساعد عىل حيـاة ،التكافل االجتامعي املنظم الذي يبني أوارص الوئام بني األفراد

 .ثر أمنا ورغداأك
هذه الصناديق كموضوع للبحث والدراسة يأيت جتاوبا مع العوامـل  وإن اختيار    

 :التالية
ـــ انتشار هذه الصناديق، وتطور أنشـطتها وأعامهلـا، ممـا يتطلـب إجيـاد ضـوابط  ١ 

 .فقهية تؤطّر  نظامها يف العمل بام يكفل الفصل بني املمنوع واملرشوع 
ات أكاديمية ــ حسب علمي ــ تشبع مسائل هـذه الصـناديق ــ عدم وجود دراس ٢

 .بالدراسة والبحث
 .ــ إفادة الفكر االقتصادي املعارص من مرونة الفقه اإلسالمي وشموله ٣

 * 

 : يمكن اختزال اهلدف من هذه الدراسة يف ثالثة أمور  
اء املسـلمني يف هـذا املوضـوع ــ إجياد رؤية فقهية يعـرف مـن خالهلـا رأي الفقهـ ١

 .وجزئياته
 .ــ  إفادة املكتبة اإلسالمية منها ٢
 .ــ مذاكرة العلم، وتطوير الذات يف جمال البحث والتأمل الفقهي ٣



 

 

 
      

 * 

ّ كتب فيه ــ    مكتبة امللـك فهـد [بعد البحث والسؤال عن هذا املوضوع وعام
ز ــ مركـز امللـك فيصـل ـــ كليـة الرشـيعة ـــ  املعهـد العـايل ــ مكتبة امللك عبدالعزي

يمكن القول بأنه ـــ وحسب علمي ــ ال يتوفر يف مراكز البحوث العلمية ] للقضاء
ل القول يف مسائله بشكل خاص ما يلم شتات هذا املوضوع أو ّ  .يفص

 ةوقد اطلعت عىل جمموعة من الدراسـات العلميـة والبحـوث األكاديميـ   
قد يكون هلا تقاطع مع البحث يف موضوعه أو مباحثه  فلم أظفر بطرح علمي التي 

 .يبحث يف حيثيات الصناديق العائلية وجزئياهتا
 :ومما اطلعت عليه

قدمة  يف جامعة الزيتونةرسالة الدكتور عبداللطيف آل حم .١ وقـد ، مود املُ
امل يف العـلتأمني االجتامعـي ل اختصت الرسالة ببيان النظريات احلديثة 

ومل يرد فيهـا إشـارة إىل الصـناديق العائليـة أو ،  دون التقيد بنظام معني
التكافل واملساعدة االجتامعية،وإنام جـاء يف ثنايـا  يشاكلها من صور ما

ــل  ــاوين والتكاف ــأمني التع ــة والت ــة االجتامعي ــف  بالكفال الرســالة تعري
بينهـا  االجتامعيـة للتفريـق االجتامعي والضامن االجتامعـي واملسـاعدة

 .وبني التأمني االجتامعي



 

 

 
 التكافـل االجتامعـي لـألخ   : كام اطلعت عـىل بحـث ماجسـتري بعنـوان  .٢

املكون من مقدمـة ومخسـة فصـول أشـار فيهـا إىل أمهيـة صالح الرشود 
وينـابيع اإلنفـاق لتحقيـق ،احلد من تضخم رأس املال لتحقيق التكافل

يــامن القــوي يف وأثــر اإل، وواجــب الدولــة لتحقيــق التكافــل،التكافــل 
يف الفصـل اخلـامس إىل الضـامن االجتامعـي  كـام أشـار،حتقيق التكافل 

ــل  ــا البحــث إشــارة إىل الصــناديق  .كجــزء مــن التكاف ــرد يف ثناي ومل ي
 .العائلية أو أثرها يف التكافل االجتامعي 

كام اطلعت عىل رسالة الدكتور عبداهللا أبا اخليل املقدمة يف املعهد العايل  .٣
دراســة تأصــيلية ( أحكــام الضــامن االجتامعــي:هــي بعنــوانو،للقضــاء
أبـواب  وهـي  فصـال متهيـديا وأربعـةالبحـث  تضـمن وقـد.)وتطبيقية

ثـم ،أركان الضـامن االجتامعـي ودوافعـه وتنظيمـه اإلداري: بالرتتيب 
ثم حاالت الضامن االجتامعي واملسـتحقون ،موارد الضامن االجتامعي

إىل اآلثار املرتتبة عىل  رخري أشاله ورشوط استحقاقهم ويف الفصل األ
والرسالة بشكل عام جاءت كعرض ملوقـف الفقـه ،الضامن االجتامعي

اإلسالمي من الضامن االجتامعي وإيراد ما يقيض به النظـام السـعودي 
 .ومل يتطرق البحث يف يشء من مباحثه ملوضوعنا ،حول ذلك

التـأمني :انبـي بعنـوكام اطلعت عىل بحث املاجستري لألخ ممدوح العتي .٤
ــاةلعجــز والشــيخاالجتامعــي ل ــدم لقســم  وخة والوف ــث مق وهــو بح



 

 

 
 واخــتص بدراســة نظــام ،السياســة الرشــعية يف املعهــد العــايل للقضــاء

فـرع املعاشــات وتأصــيله مـن الناحيــة الرشــعية التأمينـات االجتامعيــة 
أشـار فيهـا إىل مفهـوم ، وكان البحث مكونا من مقدمة وثالثة فصـول 

وتارخيه يف النظام ،عي للمعاشات ومتييزها عام يشتبه به التأمني االجتام
ثــم أورد حـاالت اســتحقاق  ،السـعودي وحكمـه يف الفقــه اإلسـالمي

ثم التعويضات واملنح ، املعاش يف النظام وموقف الفقه اإلسالمي منه 
ولـيس يف ،وحاالت وقف املعاش وموقف الفقه اإلسالمي مـن ذلـك 

 .إىل يشء من مباحثه أطروحته إشارة إىل موضوعنا أو
وبعد هذا العرض املوجز ألهم ما تم االطالع عليه من دراسات وبحـوث 
يتضح أن بحث الصناديق العائلية اخلريية له موضوعه املستقل ومباحثـه املختلفـة 

 .عام سبقت دراسته يف موضوعات مشاهبة
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