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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه ، وبعد 
 

حسافإن الحضارات إنما تبنى من خالل تماسك المجتمع وقيامه على  س الحقوق والواجبات ، وا 
 الجميع بالمسؤولية، والقيام بما هو الواجب عليه .

وبما أن اإلسالم هو دين بناء اإلنسان على أساس العقيدة واألخالق ، وعمران الكون بما يحقق 
 المجتمعيةته ية، ثم مسؤوليدفر الالخير للجميع فقد أولى اإلسالم عناية قصوى بمسؤولية اإلنسان 

ه لبنة من بناء المجتمع، وعضوًا يجب أن يكون له دوره في خدمة المجتمع وتنميته باعتبار 
 داخليًا وخارجيًا .

سؤولية م الستكمالكل واحدة منهما دورها  يولذلك فالمسؤولية الفردية والمجتمعية يجب أن تؤد
واجبها ، وحينئذ و  بمسؤوليتهاهما في اإلسالم فريضتان شرعيتان حتى ولو لم تقم الدولة فالدولة، 

 .يصبح الحفاظ على المجتمع وتنميته ذاتيًا وداخلياً 
رعي جتمعية وأنواعها، وتأصيلها الشمونحن في هذه الورقة نتحدث عن التعريف بالمسؤولية ال

م ث، والتأمين التكافلي ، وبيان دوره في هذه المسؤولية ، من خالل محاور أساسية نشرحها ، 
 . المجتمعيةيان المقاصد في التنمية نربط هذه المسؤولية بب

 
وهللا تعالى أسأأأأأأأأأأأأأل أن يجعل أعمالي كلجها خالصأأأأأأأأأأأأة لوجهه الكريم ، وأن يلهمنا الصأأأأأأأأأأأأواب ، 
ويعصأأمنا من الللل والخلل في العقيدة والقول والعمل ، إنه حسأأبنا وموالنا ، فنعم المولى ونعم 

 الموفق والنصير .
 

 تبه الفقير إلى ربهك                                  
 علي محيى الدين القره داغي  
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 :، وأنواعها )بإيجاز(  المجتمعيةالتعريف بالمسؤولية 

 
 لغة واصطالحا:  المجتمعيةالتعريف بالمسؤولية 

 

جاء في   1عن أمر او نشأأأان من حيث آثاره شأأأخ  ى المسأأأؤول، وهو أن يسأأأألنسأأأبة إلالمسؤؤؤولة لغة: 
 .2 المعجم الوسيط : )المسؤولية بوجه عام: حال أو صفة َمْن ُيسأل عن أمر يقع عليه تبعته(

 والمسؤولية قد تكون : دينية، أو قانونية، أو اجتماعية، 
  . المجتمعيةوالذي يهمنا في هذا البحث : المسؤولية 

 
بصأأأأأورة عامة مسأأأأأؤولية الفرد والمؤسأأأأأسأأأأأات المدنية والمالية والشأأأأأركات نحو هي  : المجتمعيةالمسؤؤؤؤولية 

ية ، والصأأأأأأحية، واالجتماعية، واالقتصأأأأأأادالمجتمع لتحقيق التنمية المسأأأأأأتدامة في جميع الجوانب التعليمية، 
 ونحوها.

التلام أخالقي للمؤسأأأأأأسأأأأأأات نحو المجتمع أمام وأما المسأأأأأأؤولية المجتمعية للمؤسأأأأأأسأأأأأأات والشأأأأأأركات ، فهي 
بيئة، تنميته ، وتحقيق التوالن بين مقتضأأأأأأيات الو  حمايته ، بما يسأأأأأأاعد علىبصأأأأأأورة خاصأأأأأأة تأثيراتها عليه

 .3ل إلى التنمية المستدامةللوصو  وغيرها من االقتصاد ونحوه
ثم إن هذه المسأأأأأأأأأأأأأأأاهمة للمجتمع قد تكون مادية مثل تقديم األموال والمسأأأأأأأأأأأأأأأاعدات وقد تكون معنوية مثل 

 التدريب والتطوير وبناء المؤسسات الفكرية والقانونية ونحوها.
 

 للشركات ، والمؤسسات المالية ، تشمل ما يأتي:  المجتمعيةوالمسؤولية 
القوانين واللوائح التنظيميأأة واالتفأأاقيأأات والمعأأاهأأدات التي أبرمتهأأا مع جميع األطرا  بمن فيهم ( احترام 1)

 القوى العاملة لديها، وفقًا للمعايير العالية في القيم واألخالق .
 ( معالجة جميع اآلثار السلبية ألنشطتها على الفرد والمجتمع، والبيئة إن وجدت .2)
القي بالمسأأأأأأأأأأأأأأاهمة المادية والمعنوية التي تقدمها المؤسأأأأأأأأأأأأأأسأأأأأأأأأأأأأأة للمجتمع لتنميته، ( االلتلام الذاتي واألخ3)

 ة في المؤسسة أيضًا .لوالنهوض به وبالقوى العام

                                                 
 ولسان العرب ، ومختار الصحاح ، مادة )سأل( القاموس المحيط ،  1

  ( 6/066هـ )6041المعجم الوسيط ط. وزارة أوقاف قطر  2

شأن ، ويراجع:  3 ، مصطلح )المسؤولية( ومؤتمر األمم  االحرة ويكيبيدي ةالموسوعهذا تعريفنا الذي اخترناه من عدة مراجع في هذه ال

-42م ص 4440المتحدة للتجارة والتنمية )كشففا البياناا المتعلقة أتأرير الشففركاا علم المجتمع ، منشففوراا األمم المتحدة / نيويور  

اا الصفففف يرة والمتوسففففطة في تدعيم ، وأحوث وأوراق الملتقم الدولي الثالث عشففففر دول دور المسففففؤولية ا جتماعية للمؤسففففسفففف16

  م    4461فبراير  61-60استراتيجية التنمية المستدامة ، والواقع والتطلعاا ، جامعة دسيبة أن أو علي/ الجزائر 
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المسأأأاهمة طوعًا في التنمية المسأأأتدامة والصأأأحة العامة ، ورفاهية المجتمع من خالل سأأألوك حضأأأاري ( 4)
 أخالقي مصحوب بالبذل والعطاء أيضًا .

شأأأأأأأأأركة أو المؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأة في ممارسأأأأأأأأأاتها التجارية والشأأأأأأأأأفافية واالنفتا  اإليجابي ، وفقًا للمباد  ( التلام ال5)
 .  1األخالقية

 
 : المجتمعيةأنواع المسؤولية 

 تبيجن لي أنها تعود ، وتنحصر في ثالثة أنواع فقط : المجتمعيةمن خالل دراستي للمسؤولية 
 

التي تظهر آثارها من خالل األعمال الذاتية للشؤؤر ة أو المؤسؤؤسؤؤة،  المجتمعيةالنوع األول : المسؤؤؤولية 
 وهذا النوع يشمل : 

 

توظيف الموظفين والعمال والخدم، وجميع مجْن يسأأأأأأأتفيد من المؤسأأأأأأأسأأأأأأأة )أي الموارد البشأأأأأأأرية( فهؤالء  -أوالً 
 يتحقق لهم النمو والتنمية من خالل مواردهم المالية .

 

 للمؤسسة في هذا القسم في نظر اإلسالم تحقق بما يأتي:  المجتمعيةوأن المسؤولية 
 

التلامها بالعقود واالتفاقيات والعهود والوعود ولو كانت شأأأأأأأأأأأأأفهية، بحسأأأأأأأأأأأأأن النية وعدم اإلخالل بها فقال  -أ
تدل  (َأْوُفواْ وأن كلمة )فالعقود تشأأمل جميع االتفاقيات والعقود ،  2(َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا ِباْلُعُقودِ تعالى : )

على الوفاء الكامل دون نقصان، فقد قال المفسرون : فهذا أمر بااللتلام بالعقود الشاملة للعهود، واألحال  
والمواثيق والذمم سأأأأأأأأأأأواء كانت بين المسأأأأأأأأأأألمين بعضأأأأأأأأأأأهم مع بعض، أو مع غير المسأأأأأأأأأأألمين ، حتى عقود 

 . 3إثم ومعصيةن ال يكون في أالمشركين الجاهليين بشرن واحد وهو 
وأولى األقوال في ذلك عندنا بالصواب، ما قاله ابن عباس, وأن معناه: أوفوا، يا أيها الذين قال الطبري: )

أوفوا  "ثم قال: ) قوله  4آمنوا، بعقود هللا التي أوجَبَها عليكم،.... وَنْهٌي منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه(
عقد أذن فيه, فغير جائل أن يخ َّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصو  ، أمٌر منه بالوفاء بكل " بالعقود 

بل  ،5اء: إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائلةيفثم بيجن بأن المراد باإل شيء منه يجب التسليم لها(
 رأوفوا بالعقود" حقوق المسلمين  التي عقدها هللا تعالى بينهم بالتناص" إن بعض المفسرين أدخلوا في قوله 

على الحق، والتعاون عليه، والتآلف بينهم، وعدم التقاطع ، فهذا األمر شامل لكل ما أللمه هللا تعالى به، 

                                                 
 المصادر والمراجع الساأقة  1

   6اآلية  مائدة /سورة ال 2

   عطية   يراجع تفسير الطبري ، وتفسير اأن كثير ، والرازي ، والب وي ، واأن 3

  6060 – 64101يراجع تفسير الطبري ، اآلرار المرقمة  4

  6060 – 64101يراجع تفسير الطبري ، اآلرار المرقمة  5
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ولجميع ما التلم به اإلنسان بمحض إرادته سواء كان له مقابل مثل العقود التي تتم بإرادتين ، أو ليس له 
 . 1مقابل مثل ما يلتم بإرادة منفردة

  

 رهم ، وجميع حقوقهم بالكامل في وقته ودون تأخير وال تسويف وال نق  وال تفريط.و دفع رواتبهم وأج -ب
والنصأأأأأأأو  في هذا المجال كثيرة ، منها قول النبي صأأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأأألم : )أعطوا األجير أجره قبل أن 

 .2 يجفج عرقه(
 

 لمؤسسات والشركات .االلتلام الكامل بالعقود واالتفاقيات مع الجهات األخرى من األفراد وا -ثانياً 
 

عن كل ضأأأأأرر بالنسأأأأأبة لجميع المؤسأأأأأسأأأأأات، وبالنسأأأأأبة االلتلام الكامل بدفع التعويضأأأأأات المسأأأأأتحقة  -ثالثاً 
خير حسأأأأأأب الوثائق التأمينية دون تباطؤ وتألشأأأأأأركة التأمين يجب عليها دفع ما التلم بها صأأأأأأندوق التكافل 

 ودون مماطلة.
 

 :األنواع السابقة في المجتمعيةالمسؤولية تحقيق 
في هذه األنواع السأأأأابقة تتحقق من خالل أنها تسأأأأاهم في تنمية المجتمع وقليل نسأأأأبة  المجتمعيةالمسأأأأؤولية 

 البطالة ، وتقليل نسبة الفقر والعول داخل المجتمع .
باإلضأأأأافة إلى ما ذكر تتحقق من خالل اإلحسأأأأان  –في هذه األنواع  المجتمعيةوفي نظري فإن المسأأأأؤولية 

وااللتلام في التعامل مع الموظفين والعاملين وأصأأأأأحاب االتفاقيات ، والوثائق ، بحيث ال تقف الشأأأأأركة عند 
اْلَعْدِل ِإنَّ ّللاجَ َيْأُمُر بِ ، بل تضأأأأأأأأأأأأأأيف إليه اإلحسأأأأأأأأأأأأأأأان كما أمر هللا تعالى بها فقال تعالى : )طحد العدل فق
  . 3 (َواإِلْحَسانِ 

 

من خالل التزام الشر ة أو المؤسسة، بالتبرع والمساهمة الطوعية  المجتمعيةالمسؤولية النوع الثاني : 
هذه  ، سأأأأأأأواء كانتوالمجتمعية المجتمعيةو للمشأأأأأأأاريع أسأأأأأأأواء كان ذلك للفراد المحتاجين لتنمية المجتمع 

 .المساهمة مادية، أو معنوية، مباشرة أم غير مباشرة 
 وهذه المساهمة تشمل ما يأتي: 

                                                 
 يراجع في تفصيل وتأصيل ذلك : رسالتنا الدكتوراه : مبدأ الرضا في العقود ط. دار البشائر اإلسالمية / أيروا ، الطبعة الثانية 1

،  66001،  66011والبيهقي  1460هذا الحديث روي عن أأي هريرة مرفوعاً ، رواه عنه الطحاوي في شففففففرح مشففففففكل اآلرار  2

( وأأو نعيم في الحليففة 1/411،  1/061،  04/620، 1/400، واأن عففدي في الكففامففل في ال)ففففففعفففا  ) 110والففديلمي في الفردوس 

( 16/44( واأن عسففاكر في تأريد دمشفف  )6/046ن القسففراني في ذخيرة الحفا) )( واأ4/146( والبيهقي في السففنن الصفف ير )2/611)

( وعن عبدهللا أن عمر 1/11والخطيب في تأريد أ داد ) 10وعن جاأر أن عبدهللا مرفوعاً ، ورواه عنه الطبراني في المعظم الصففففف ير 

( قال الحافظ 011/ 0لمقدس في السففنن واألدكام )وال)ففيا  ا 200والق)ففاعي في مسففند الشففهاب  4001مرفوعاً ، رواه عنه اأن ماجه 

 ( فيه عبدالردمن أن زيد أن أسلم، وأقية رواته رقاا 1/21المنذري في الترغيب والترهيب )

   ( 1/21والحديث يصبح أمجموع طرقه يتكسب قوة كما قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )

 04اآلية  نحل /سورة ال 3
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المسأأأأأأؤولية المجتمعية نحو التعليم ، حيث يجب مشأأأأأأاركة الشأأأأأأركات والمؤسأأأأأأسأأأأأأات في توفير التعليم  –أواًل 
نساني يجب توفيره للجميع من خالل المساهمة في :   للجميع فهو حق شرعي وا 

إنشاء مؤسسات التعليم من الروضة إلى الجامعات والمعاهد والمراكل المتخصصة الوقفية ، كما كانت  -1
 رتنا اإلسالمية.في عصر حضا

 كفالة الطلبة الفقراء . -2
رسأأأأأأأالهم إلى الخار  إن احتا   -3 دعم الطالب الموهوبين والمتميلين وتوفير الدراسأأأأأأأات المناسأأأأأأأبة لهم، وا 

 األمر إلى ذلك.
 العناية بالتدريب وبرامجه ، وبخاصة لذوي االحتياجات الخاصة.  -4

 طاق التعليم، ولكن تبقى المسأأأأأأأأأأأأأأأاهمة لتحقيق التعليم المتميلونحن علم أن دولتنا العليلة لم ولن تألو في ن
 لكل من يعش على هذه األرض من خالل المساهمات البناءة من الجميع .

 
المسأأأؤولية المجتمعية للقضأأأاء على الفقر والبطالة والتخلف والمشأأأاكل االجتماعية، أو التخفيف عنها  -ثانياً 

نشأأأأأأاء مراكل البحث لها، ومراكل لكبار السأأأأأأن ، بقدر اإلمكان ، وذلك من خالل المسأأأأأأاهمة  في دراسأأأأأأتها وا 
 واأليتام، ولمكافحة اإلدمان والمخدرات ، والخمور ، والتدخين .

المسأأأأأأأأأأأأأأؤولية المجتمعية لتطوير الثقافات البناءة والقيم السأأأأأأأأأأأأأأامية من خالل إنشأأأأأأأأأأأأأأاء مراكل ثقافية ،  -ثالثاً 
ات، والمؤتمرات وورش العمل ، وتحفيل ذلك من خالل والمكتبات، والنشأأأأأأرات والكتب، والندوات والمحاضأأأأأأر 

 الدعم المادي والمعنوي .
نحو التربية الروحية والعقدية واألخالقية ، والتلكية من خالل دعم المؤسأأسأأات  المسأأؤولية المجتمعية -رابعاً 

 المعنية بهذا الجانب الداخلي.
ي البالد من خالل المسأأاهمة في بناء وصأأحة الذين يعيشأأون فعن الصأأحة المسأأؤولية المجتمعية  -خامسأأاً 

المسأأتشأأفيات والعيادات، والمسأأتوصأأفات والمشأأاركة في الحمالت الصأأحية ، وفي عال  المرضأأى ، وتوفير 
 األدوية والمستللمات للجميع.

 المسؤولية المجتمعية عن البيئة من حيث الحفاظ عليها ، وعدم اإلضرار بها. -سادساً 
نواعها المذكورة كانت تتحقق بأحسأأأن وجه في حضأأأارتنا اإلسأأأالمية من خالل وهذه المسأأأؤولية المجتمعية بأ

األوقا  المتنوعة التي عمت البالد اإلسأأالمية من األوقا  الخاصأأة بالجوامع ، والجامعات، والمسأأتشأأفيات 
 )البيمارستان( والخانقاه والتكايا ونحوها .

 ألمر بالمعرو  والنهي عن المنكر .وكذلك كانت تتحقق هذه المسؤولية من خالل نظام الحسبة وا
َن َأْمَواَلُهْم الَِّذيَن ُينِفُقو ) واإلسأأأالم يضأأأيف إلى هذا الجانب الُبعد األخالقي من عدم المنج واألذى فقال تعالى:

ِ ُثمَّ اَل ُيْتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمنجًا َواَل َأًذى لَُّهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َربِجِهْم  ِبيِل ّللاج َقْوٌل  اَل َخْوٌ  َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَلُنونَ وَ ِفي سأأأأأأأَ
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َدَقْة َيْتَبُعَها َأًذى َوّللاجُ َغِنِي َحِليٌم  َدَقاِتُكم ِباْلَمنِج َيا َأيَُّها الَِّذيَن آمَ  مَّْعُروٌ  َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر مِجن صأأأأأَ ُنوْا اَل ُتْبِطُلوْا صأأأأأَ
ْفَواْن عَ  َواألَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثُلُه َكَمَثِل صأأأأأأأأأَ اَبُه النَّاِس َواَل ُيْؤِمُن ِباّللج َلْيِه ُتَراٌب َفَأصأأأأأأأأأَ

 .1 (َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلدًا الَّ َيْقِدُروَن َعَلى َشْيْء مِجمَّا َكَسُبوْا َوّللاجُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 
 

 معالجة اآلثار الناجمة من المؤسؤؤؤؤؤؤسؤؤؤؤؤؤة أو الشؤؤؤؤؤؤر ة )اآلثار اليؤؤؤؤؤؤار  بالمجتمع والبيئة(النوع الثالث : 
 : والمساهمة في التنمية المستدامة

فإذا كانت المؤسأأسأأة تعمل في مجال قد يترتب عليه إضأأرار مباشأأر أو غير مباشأأر بالمجتمع، أو بالبيئة ، 
أوتي لها من قدرات متاحة، وذلك بالتعاون  فيجب عليها شأأأأأأأأأأأأأأرعًا المبادرة إلى معالجة هذه اآلثار بكل ما

ها مسؤولية والبيئة، ومع الدولة التي لالبنجاء مع بقية المؤسسات التي يترتب على أنشطتها إضرار بالمجتمع 
 في جميع ما يحدث داخل مجتمعها .عامة 

 مبدأ متفق عليه وهو 2فالمبدأ العام في اإلسأأالم هو قول النبي صأألى هللا عليه وسأألم: )ال ضأأرر وال ضأأرار(
جعله العلماء قاعدة عامة، ومبدءًا من أهم المباد  التي يقوم عليها الفقه اإلسأأأأأالمي ، كما يقول السأأأأأيوطي 

  . 3في القواعد، وغيره
 ومما يتعلق بهذا الموضوع هو أن يكون للمؤسسة دور إيجابي في التنمية المستدامة .

 
 : المجتمعيةتأريخ المسؤولية 

إلى بداية هذا القرن، حيث يذكرون بأنه ظهر  (المجتمعيةيربط بعض الباحثين المعاصأأأأأأأأأأرين )المسأأأأأأأأأأؤولية 
م حيث أشأأار )شأألدون( إلى أن مسأأؤولية أي منظمة هي بالدرجة األولى مسأأؤولية 1223ألول مرة في عام 

ئفها د أدائها لوظاعن المجتمعيةواسأأأأأأأأأأأأأأتمرارها يحتم عليها ان تلتلم بمسأأأأأأأأأأأأأأؤوليتها اجتماعية ، وأن بقاءها 
  . 4 بعنوان )المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال( Bowelم صدر كتاب 1253المختلفة، وفي عام 

ن لم يبمعناها وحقيقتها موجودة في جميع األديان السأأأأأأماوية  المجتمعيةولكن الحق أن المسأأأأأأؤولية  ظهر )وا 
  -كما سيأتي –وقد أولى اإلسالم لها عناية قصوى  هذا المصطلح(،

                                                 
   410-414آلية ا/ سورة البقرة  1

( ومالك في 1/110، والشفففافعي في األم ) 66261( الحديث 1/24( والبيهقي في السفففنن الكبر  )6/04رواه الطبراني في األوسفففط ) 2

( : 14( والحديث فيه مقال ، ولكن كثرة طرقه وشففففففواهده جعلته ينه، دجة ، فقال النووي، في األرأعين النووية )4/201الموطأ )

 ( : )دديث صحيح( . 4/466ال اأن رجب في جامع العلوم والحكم ))دديث دسن( وق

 األشباه والنظائر للسيوطي   3

   يراجع: الموسوعة الحرة ويكيبيديا ومراجعها المعتمدة ، مصطلح )المسؤولية ا جتماعية(  4
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إن المال في نظر اإلسأأأأأأأأأأأأأأالم له وظيفة اجتماعية ، فهو مال هللا ، وفيه حقوق لعباد هللا تعالى فقال ( 1)
باإلضأأأأافة إلى أن اإلنسأأأأان مسأأأأتخلف في األرض، وان المال مال  1(َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحِق مَّْعُلومٌ تعالى: )

ِ الَِّذي آَتاُكمْ َوآُتوُهم هللا تعالى فقال تعالى: )  .  2(مِجن مَّاِل ّللاَّ
حسأأأأأأأب تفصأأأأأأأيل تكفل به الفقه اإلسأأأأأأأالمي في أبواب وأمواله عماله أ إن اإلنسأأأأأأأان مسأأأأأأأؤول عن جميع ( 2)

 لخوض فيها.لالضمانات والنفقات ، والجنايات ، والتعويضات ال يسع المجال 
اجبة ه فريضأأأأأة شأأأأأرعية من حيث النفقة الو ه، وأوالده ولوجتيفقد جعل هللا تعالى مسأأأأأؤولية اإلنسأأأأأان عن والد

عند حاجتهم، بل تتسأأأأأأأأأأأأأأع هذه المسأأأأأأأأأأأأأأؤولية إلى األقارب من االخوة واألخوات ونحوهما عند جماعة من 
 .3الفقهاء

( اإلنسأأأأأان في نظر اإلسأأأأأالم مسأأأأأؤول أمام جميع النعم التي أنعم هللا عليه، وأوجب هللا هللا الشأأأأأكر على 3)
 -هاإذا توافرت شأأروط -ن جنسأأها، فقد أوجب هللا تعالى اللكاة في األموالهذه النعم، وان شأأكر كل نعمة م

، كما أوجب هللا تعالى في العلم لكاته بالتعليم والنشأأأأأأأأر، وفي الجاه باسأأأأأأأأتعماله في خدمة المسأأأأأأأأتضأأأأأأأأعفين 
 .4والمجتمع، وهكذا

عبد حتى يسأل  ول قدماوقد بيجن الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم هذه المسؤولية الشاملة فيقول : )ال تل 
عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسأأأده فيما أبله، وعن علمه ما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسأأأبه، 

، وفي بعض الروايات بدون  6 ، وفي رواية أخرى بلفظ : )وعن شأأأأأأأأبابه( بدل )وعن جسأأأأأأأأده(5 وفيما أنفقه(
 . 7لفظ )أربع( حيث يكون الحديث : )ال تلول قدما عبد حتى يسأل عن عمره....الخ(

( إن فروض الكفايات هي واجبات كفائية لصأأالح المجتمع، وهي كل ما يتعلق بما تتوقف عليه مصأأالح 4)
اَن اْلُمؤْ قول تعأأالى: )المجتمع من التعلم والتعليم ، والصأأأأأأأأأأأأأأنأأاعأأات، واللراعأأة والتجأأارة ونحوهأأا ل ا كأأَ ِمُنوَن َومأأَ

يِن َوِلُينأأِذُروْا قَ  ٌة لِجَيَتَفقَُّهوْا ِفي الأأدِج آِئفأأَ ْنُهْم طأأَ ْة مِج لِج ِفْرقأأَ ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمن كأأُ آفأأَّ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم ِلَينِفُروْا كأأَ
وا لمل مصأأأألحة من مصأأأأالحهمحيث تدل أن على المسأأأألمين ان يق 8(َيْحَذُرونَ  من يقوم بها، ويوفر  العامة دج

وقتأأه عليهأأا، ويجتهأأد فيهأأا، وال يلتفأأت إلى غيرهأأا لتقوم مصأأأأأأأأأأأأأأأالحهم، وتتم منأأافعهم، وتكون وجهأأة جميعهم 
ونهاية ما يقصأأأأأأأأأأأأأأأدون قصأأأأأأأأأأأأأأأدًا واحدًا ، وهو قيام مصأأأأأأأأأأأأأألحة دينهم ودنياهم ، ولو تفرقت الطرق وتعددت 

  .  9المشارب
                                                 

 40سورة المعارج / اآلية  1

   11سورة النور / اآلية  2

   تية ، مصطلح )النفقة( يراجع: الموسوعة الفقهية الكوي 3

   يراجع : إديا  علوم الدين لإلمام ال زالي 4

والخطيب في اقت)ا  العلم والعمل ، وأشار الحافظ عبد الح  ا شبيلي في األدكام الص ر   112والدارمي  4062أخرجه الترمذي  5

   أنه صحيح اإلسناد 

   ( : )إسناده صحيح ، أو دسن( 1/44( ، )0/401قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ) 6

    000والبيهقي في السنن الكبر   112وقال : )دسن صحيح( والدارمي  4062رواه الترمذي الحديث  7

 644سورة التوأة / اآلية  8

    111( وتفسير السعدي ص 66/11يراجع : تفسير المنار ) 9
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الكفايات تتعلق بالمصأأأأأأأأأالح العامة للمة في دنياها وألخراها ، فإذا أديت على وجهها يترتب عليها ففروض 
 . 1النهوض باألمة وسدج الحاجيات ، والضروريات ، وتحقيق العمران
م وجعلها ثقافة عامة يقو  واألوقا  العامة ولذلك فنحن اليوم في أمس الحاجة إلى إحياء فروض الكفايات

إلى أن فروض الكفأأايأأات أعظم وأكثر أجرًا  -منهم الجويني –مع، ولأأذلأأك ذهأأب بعض الفقهأأاء عليهأأا المجت
 .2من فروض العين

 
  يفية جعل المسؤولية المجتمعية ثقافة المجتمع: 

 لغرس هذه الثقافة في النفوس داخل البيت واألسأأأأرة، بحيث يتشأأأأبعوذلك يتحقق بوضأأأأع اسأأأأتراتيجية شأأأأاملة 
م داخل الروضأأة إلى الجامعة، ويسأأاعد على ذلك أيضأأًا المسأأاجد والوعظ وخطب بهذا الطفل منذ صأأغره، ث

بح ثقافة ل عليها لتصأأأأيالجمعة، كما ينبغي ان تقوم وسأأأأائل اإلعالم بدورها في غرس هذه المسأأأأؤولية والترك
 المجتمع المتحضر بإذن هللا تعالى .

 
  

                                                 
والتخيير شففففرح التحرير  111يراجع في فروض الكفاية وأهميتها: ال ياري إلمام الحرمين أتحقي  د. عبدالعظيم الديب ، ط. قطر ص  1

   (  6/01( وإديا  علوم الدين )6/416( والبحر المحيط )4/114للمرداوي )

   المصادر الساأقة   2
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 :  المجتمعيةالتعريف بالتأمين التكافلي ، وبيان دوره في المسؤولية 

 

 التعريف بالتأمين لغة واصطالحًا : 
التأمين لغة مصدر : أمجن يؤمجن تأمينًا ، وأصله من أمن أأأأ بكسر الميم أأأأ أمنا ، وأمانًا وأمانة ، وأمنة ، أي  

 اطمأن ولم يخف ، فهو آمن ، وأمين .
لينال هو أو ورثته قدرًا من المال وأمجن على الشأأأأأأأأأأأأأأيء : دفع مااًل منجمًا ،  1وأمن البلد ، اطمأن فيه أهله

متفقًا عليه ، أو تعويضًا عما فقد ، يقال : أمجن على حياته ، أو على داره ، أو سيارته )مج( إشارة إلى أن 
 . 2هذا المعنى األخير جديد ، أقره مجمع اللغة العربية

تعالى :  لمعنى كثيرًا ، فقالفالتأمين هو تحقيق األمن واالطمئنان حيث اسأأأأأأأأأأأأأأتعمله القرآن الكريم في هذا ا 
 . 4وقال تعالى : ) ...أولئك لهم األمن وهم مهتدون( 3)وآمنهم من خو  (

 

فهو عقد يلتلم أحد طرفيه أأأأأأأأ وهو المؤمن أأأأأأأأ ِقَبل الطر   ما التأمين في االصطالح القانوني واالقتصاديأو 
 .5في نظير مقابل نقدي معلوماآلخر ، وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرن أو حلول أجل 

 

 التأمين االجتماعي ، والتأمين التكافلي: 
الخأأأا  بأأأالفرد والمجتمع، والتأأأأمين االجتمأأأاعي، والتأأأأمين  التجأأأاري  وللتأأأأمين ثالثأأأة أنواع ، منهأأأا: التأأأأمين

 التكافلي اإلسالمي.
يهد  المسأأأأأأأتأمن منه إلى حماية مصأأأأأأألحته الخاصأأأأأأأة ولذلك فهو اختياري من حيث  التأمين الخاص( 2)

 المبدأ أ إالج في بعض حاالت أ يقوم به الفرد احتياطًا لمستقبله ولذلك يتحمل وحده أقسان التأمين .
 

فيسأأأأأأأأأتهد  إلى حماية مصأأأأأأأأألحة عامة مثل الطبقة العاملة ، ولذلك تسأأأأأأأأأاهم  أما التأمين االجتماعي ( 1)
لة مع أصأأأأأأأأحاب األعمال ، والعمال في حمايتهم من أخطار المهنة ، وتجبرهم الدولة على هذا التأمين الدو 

، وتقوم به ، وتتحمل أي ليادة في األعباء ، كما أن العامل ال ينفرد وحده بدفع أقسأأأأأأأأأأأأأأأان التأمين ، بل 
 تشترك معه في ذلك الدولة وصاحب العمل .

                                                 
 مادة " أمن " لسان العرب ، والقاموس المحيط ، والمعجم الوسيط ،  1

 (6/41قطر ) المعجم الوسيط ، ط. 2

 0سورة قريش / اآلية  3

 14سورة األنعام / اآلية  4

( ود. أدمد شففرف 2/6410) 6010. دار النه)ففة العرأية \يراجع : د. عبدالرزاق السففنهوري : الوسففيط في شففرح القانون المدني ،  5

وما أعدها ، ود.غريب الجمال : التأمين  61، ص  6011هـ ـ 6041معة الكويت عام الدين : أدكام التأمين في القانون والق)ا  ، ط. جا

،  1، ود. عيسم عبده : التأمين أين الحل والتحريم ، ط. دار ا عتصام ، ص  14التجاري والبديل اإلسالمي ، ط. دار ا عتصام ، ص 

واألسفففتاذ مصفففطفم الزرقا : نظام  610هـفففففففف ، ص 6044رة عام ود. محمد الزغبي : عقود التأمين ، رسفففالة دكتوراه أكلية دقوق القاه

، وأحثه المنشور في مجلة ا قتصاد اإلسالمي ، ضمن أحوث مختارة من أحوث المؤتمر العالمي  60التامين ، ط.مؤسسة الرسالة ص 

  121هـ ص 6044الدولي لالقتصاد اإلسالمي أجامعة الملك عبدالعزيز ط.   
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ويسأأتهد  كذلك رفع المسأأتوى المعيشأأي لهؤالء الذين في غالبهم من محدودي الدخل ، وضأأمان االسأأتقرار  
قامة العدل االجتماعي ، واالرتقاء بالتنمية االقتصادية .  العائلي لهم ، وتحقيق الرفاهية للجميع ، وا 

 ويشمل التأمين االجتماعي : 
 اعد .تأمين الشيخوخة من خالل المعاشات ونظام التق -
 تأمينات لحاالت العجل االعاقة من خالل الرعاية ، وتوفير الحياة الكريمة . -
 تأمينات خاصة لحاالت البطالة من خالل دفع مبالغ مناسبة ألصحابها إلى أن يجدوا العمل المناسب. -
 تأمين لحاالت الوفاة المبكرة بالنسبة للعوائل المتضررة . -
 التأمين الصحي ، وسيأتي تفصيله أ . -
 . 1تأمين إصابات العمل -
ويتميل التأمين االجتماعي لصأأأأأأأأأأأأأأأالح العمال والموظفين بأنه الذي تقوم به الدولة ، وتتحمل أي ليادة في  

األعباء ، وأنه إجباري ال يخضأأأأأأع إلرادة األفراد وحدهم ، بل تنظمه الدولة بقواعد آمرة تصأأأأأأدرها تشأأأأأأريعات 
، وال يسأأأأأأأأأأأأأأتهأد   2اعأد المنظمأة لعقود التأأمين الخأا التأأمينأات االجتمأاعيأة ، كمأا أنأه ال يخضأأأأأأأأأأأأأأع للقو 

االسأأأأأأأأتربا  ، حيث تسأأأأأأأأتقطع نسأأأأأأأأبة من العامل ، أو الموظف لصأأأأأأأأالح مؤسأأأأأأأأسأأأأأأأأة التقاعد ، أو التأمينات 
 االجتماعية وتضيف إليها الدولة أو الشركة نسبة مناسبة قد تكون المثل ، أو تليد .

ث اإلسأأأأأأأأأأالمية حيث جاء في مقررات مؤتمره لذلك فهو مشأأأأأأأأأأروع كما صأأأأأأأأأأدر بذلك قرار من مجمع البحو  
الثاني: )ب: نظام المعاشأأات الحكومي، وما يشأأبهها من نظام الضأأمان االجتماعي المتبع في بعض الدول 
، ونظأأام التأأأمينأأات االجتمأأاعيأأة المتبع في دول أخرى كأأل هأأذا من األعمأأال الجأأائلة(، ألنهأأا قأأائمأأة على 

ن الموظف ، أو العامل ، وبين المؤسأأأأأسأأأأأة ليسأأأأأت عالقة قائمة على التعاون والتكافل ، حيث إن العالقة بي
االسأأأأأتربا  ، وأنها من باب التعاون على البر والتقوى والتكافل الذي أمر به اإلسأأأأأالم في نصأأأأأو  كثيرة ، 

 .  3كما انه ينسجم مع مقاصد الشريعة
 

 :  وللتأمين االجتماعي أنواع وهي
للموظف راتبًا عند بلوغه سأأأأأأأأأنًا معنية أو بعد قضأأأأأأأأأائه في الوظيفة  . نظام التقاعد : وهو أن تجعل الدولة1

 مدة معينة مقابل اقتطاع جلء من راتبه الشهري .
. الضأأأمان االجتماعي ، وهو أن تجعل الدولة أو من ينوب عنها للموظف تعويضأأأات في حالة اإلصأأأابة 2

 بالمرض أو العجل أو الشيخوخة مقابل اقتطاع جلء من راتبه الشهري .
                                                 

  00: كتاب التأمين الصحي ، ص  د. شوكت محمد الفيتوري 1

 6010، ومصفففففطفم الجمال : الوسفففففيط في التأميناا ا جتماعية ط. القاهرة  11،  14د. أدمد شفففففرف الدين : المرجع السفففففاأ  ص  2

 661ص

  440د. محمد ألتاجي : عقود التأمين من وجهة الفقه اإلسالمي ص  3



 03                                                                           المسؤولية المجتمعيةالتأمين التكافلي ودوره في 

  أ.د. علي محيى الدين القره داغي    
 

. التأمين الصأأأأأأأأأأأأحي وهو أن تتكفل الدولة بتقديم العال  الاللم للموظف المريض مقابل قسأأأأأأأأأأأأط شأأأأأأأأأأأأهري 3
 . 1يدفعه

 

 التأمين  ف ر  ونظرية :
أما التأمين كفكرة ونظرية فمقبول ألنه كما يقول األسأأتاذ السأأنهوري: ) ليس إالج تعاونًا منظمًا بين مجموعة  

ث إذا تعرض بعضأأأأأأأأأهم لخطر تعاون الجميع في مواجهته بتضأأأأأأأأأحية من الناس لدفع األخطار وتفتيتها بحي
 . 2قليلة يبذلها كل منهم يتالفون بها أضرارًا جسيمة تحقيق بمن نلل الخطر منهم لوال هذا التعاون(

يقول األسأأأأأأأأأأأتاذ الجليل مصأأأأأأأأأأأطفى اللرقا: ) أن المفهوم الماثل في أذهان علماء القانون لنظام التأمين أنه  
امني يؤدي إلى تفتيت أجلاء المخاطر والمصأأأائب وتوليعها على مجموع المسأأأتأمنين عن نظام تعاوني تضأأأ

طريق التعويض الذي يدفع للمصأأأأاب من المال المجموع من حصأأأأيلة أقسأأأأاطهم بداًل من أن يبقى الضأأأأرر 
على عاتق المصأأأأأأاب وحده ، ويقولون إن اإلسأأأأأأالم في جميع تشأأأأأأريعاته المتعلقة بتنظيم الحياة االجتماعية 

 . 3واالقتصادية يهد  إلى إقامة مجتمع على أساس التعاون والتكافل المطلق في الحقوق والواجبات
وعلى هذا األسأأاس فهذه فكرة ال شأأك أنها مقبولة شأأرعًا ومتفقة مع مقاصأأد الشأأريعة في التعاون على البر  

ة ظم أحكام الشأأأأأريعواالحسأأأأأان والتقوى وال خال  في مشأأأأأروعية ذلك بل إنه مطلب إسأأأأأالمي تقوم عليه مع
حيث دعت إلى التعاون والتكافل االجتماعي والتضامني واألخوة واإليثار بل إن اإلسالم لم يقف عند حدود 
نما فرض عدة فرائض تنصأأأأب على هذا المصأأأأب التعاوني ، التكافلي  الدعوة الخلقية ، والحث والتشأأأأجيع وا 

من مصأأأأأأأأار  اللكاة ومثل نظام النفقة للقارب مثل نظام اللكاة وجعل الفقراء والغارمين وابن السأأأأأأأأبيل ضأأأأأأأأ
ونظام الصدقة اللائدة على اللكاة عند الضرورة والحاجة ومثل نظام العواقل ، إضافة إلى واجب الدولة في 
توفير الحياة الكريمة للفراد ، وتحمل خلينتها )بيت المال( لدفع الديون إذا مات صأأاحبها ولم يترك ألدائها 

 يق التكافل االجتماعي .مااًل وتحملها تحق
 

 الجانب النظري ، والجانب التطبيقي :
إن نظام التأمين يتضأأأأأمن جانبين : أحدهما نظري يعتبر أسأأأأأاسأأأأأًا له ، والثاني : الجانب التطبيقي المتمثل  

 في العقود التي نظمتها القوانين الوضعية وطبقت في العالم الغربي بل في عالمنا اإلسالمي .  
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 األول يقوم على عد  أسس فنية وهي :فالجانب 
التعاون حيث ال يسأأأأأتطيع اإلنسأأأأأان أن يواجه بمفرده الكوارث والمصأأأأأائب والخسأأأأأائر الكبيرة فينظم إلى  -أ 

مجموعة يشأأتركون في تحمل نتائجها فتتولع نتائج تلك األخطار عليهم وبذلك يذوب أثرها على المصأأاب ، 
 ولهذا التعاون في التأمين صورتان :

 التعاون الشخصي الذي يتم بين أشخا  . .1
نما بين مخاطر متعددة وهذا ما تقوم به 2 . التعاون المادي الذي ال يكون أسأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأًا بين األشأأأأأأأأأأأأأخا  وا 

 الشركات الكبرى التي تقوم بنشان معقد كشركات النقل والبترول والمناجم .   
مجموع المؤمن لهم عن طريق  المقاصأأأأأأأأأأأأأأأة بين المخاطر من خالل توليع دقيق لعبء المخاطر على -ب

دفع كل منهم قسأأأأأأأأأأأأأأطًا معينًا حيث تجري المقاصأأأأأأأأأأأأأأة بين ما تحقق من المخاطر وما لم يتحقق حين تولع 
نتائجها على المؤمن لهم جميعًا ولذلك ال بدج من وجود قدر من التشأأأابه بين تلك المخاطر من حيث طبيعة 

م حتى إخطار التأمين على الحياة على أقسأأأأأام فرعية المخاطر كالحريق مثاًل فال يضأأأأأم إليه الوفاة بل يقسأأأأأ
ومن حيث موضأأأأأأأأأأأأوع المخاطر ومحلها ومن قيمة  منضأأأأأأأأأأأأبطة كالتأمين لحال الحياة، والتأمين على الوفاة،

 المخاطر ومدة التأمين .
عوامل اإلحصأأأأأاء من خالل االعتماد على قانون األعداد الكبيرة الذي يؤدي إلى نتيجة متقاربة للواقع  -  
 . 1ذلك االعتماد على صفات المؤمن ضده من حيث اللمن المختلف وانتشار الخطر واتساعهوك
فهذه األسأأأأأس الفنية كلها مقبولة شأأأأأرعًا ، بل هي من مقاصأأأأأد الشأأأأأريعة الغراء وكذلك األمر لو نظرنا إلى  

 فوائد التأمين ومنافعه التي تتحقق : 
على أن األخطار التي تقع عليه في المسأأأأأأأأأأأأأأتقبل أن  : حيث يجلب لهم األمان للفرد ، حيث يطمئن لألفراد

نما تتفتت من خالل الشأأأركة وحينئْذ يقدم على المشأأأروعات االقتصأأأادية المفيدة بشأأأيء من  يتحملها وحده وا 
 الجرأة والثقة واالطمئنان.  

 : فإن التأمين يؤدي إلى الدهار المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا : للمجتمع
نما يجد في مبلغ التأمين الذي يعطى له  . حيث ال يصأأأأأأبح الفرد1 عالة على المجتمع في حالة اصأأأأأأابته وا 

 )في التأمين على األشخا ( موردًا لرلقه .
. وكذلك ال تفلس الشأأأأأأأأأأأأأأركة ان أصأأأأأأأأأأأأأأابت تجارتها أو أعمالها أو مبانيها بجوائح بل تكون في مأمن من 2

 .  2الحفاظ على رؤوس أموالها
في اإلسأأأالم بل هو يدعو إلى تحقيقها بكل الوسأأأائل المشأأأروعة فهو : رحمة وهذه المنافع أيضأأأًا مشأأأروعة  

 كله ، خير كله ، مصلحة كله ، منفعة جميعه .
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 الجانب التطبيقي : 

نما االشأأأأأأأأأكال في الجانب التطبيقي المتمثل في صأأأأأأأأأياغة عقود التامين على ضأأأأأأأأأوء ما صأأأأأأأأأاغها الفكر   وا 
ورة يد ، إلى الضوابط الشرعية بل وال إلى الضوابط الدينية بصالرأسمالي اليهودي حيث لم ينظر فيها بالتأك

نما كان همج الشأأأأأأأأأأركات التي تبنت هذه الفكرة هي تحقيق الربح بأية وسأأأأأأأأأأيلة ممكنة وهذا يدفعنا إلى  عامة وا 
قبول فكرة وتغيير تلك العقود والوسأأأأأأأأائل إلى العقود التي تنعدم فيها المخالفات الشأأأأأأأأرعية وهذا ما تتجه إلى 

 ات التأمين اإلسالمية. شرك
 
 : ، حقيقته ، وصوره التأمين التكافلي التعاوني ) اإلسالمي (( 3)

يقوم التأمين اإلسالمي على مبدأ التعاون وعلى نوع خا  من التبرع بال شك ، وان التأمين التعاوني البسيط 
ن الربا أمينًا إسالميًا إذا خال مجلء منه وان التأمين التعاوني المركب أيضًا يمكن اعتباره تهو الذي ذكرناه 

 ومن أية مخالفة شرعية أخرى .
ويمكن تعريف التأمين اإلسالمي بأنه اتفاق بين شركة التأمين اإلسالمي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين   

صندوق التأمين( وبين الراغبين في التأمين )شخ  طبيعي أو قانوني( على قبوله التأمين ، أو )حساب 
في هيئة المشتركين والتلامه بدفع مبلغ معلوم )القسط( على سبيل التعاون ، والتبرع به وبعوائده  عضواً 
التأمين على أن يدفع له عند وقوع الخطر ما يقرج له طبقًا لوثيقة التأمين واألسس الفنية  حسابلصالح 

 والنظام األساسي للشركة .
لى تحمل مخاطر محتملة من خالل إنشاء صندوق ويمكن تعريفه بأنه تعاون مجموعة من األشخا  ع 

)حساب( غير هاد  للربح ، تكون له ذمة مالية مستقلة ، تصب فيه االشتراكات وااليرادات ، وتصر  منه 
االستحقاقات والمصروفات ، ويبقى الفائض قاباًل للتوليع ، أو االبقاء ، أو لكليهما وفقًا لنظام الصندوق 

 )الحساب( .
 جامع شامل واضح وان كان طوياًل . فهذا التعريف

 
 التأمين اإلسالمي يقوم على مبدأ التناهد: 

 .وعلى مبدأ التناهد والتأمين اإلسالمي السائد في عالمنا اإلسالمي يقوم على مبدأ التعاون والتبرع
جرى عليه عمل الصحابة أأأأأأ رضي هللا عنهم أأأأأأ في عصر الرسول صلى هللا عليه وسلم ومن والتناهد أصل 

بعده ، وقد أورد اإلمام البخاري أدلة على جواله وصأأأأأأأأأأأحته منها االجماع ، حيث ترجم في صأأأأأأأأأأأحيحه باب 
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 ، اً لم ير المسأأأألمون في النهد بأسأأأأًا أن يأكل هذا بعضأأأأ الشأأأأركة في الطعام والنهد والعروض، قال: ).. لما
 .1وهذا بعضًا(

ثم أورد أحاديث تدل على جوال النهد ، قال الحافظ ابن حجر: )النهد بكسر النون وفتحها أأأأأأأأأأأأأأأأ إخرا  القوم 
حيث يدفع كل واحد منهم بمقدار ما دفعه صاحبه ألجل نفقات السفر ، فهم  2نفقاتهم على قدر عدد الرفقة(

متسأأأأأاوون في الدفع ولكنهم ليسأأأأأوا متسأأأأأاويين في الصأأأأأر  واالنفاق ، فقد يصأأأأأر  على واحد منهم أكثر ، 
ويأكل أكثر ، وربما ال يأكل أحدهم ، أو يأكل أقل ، وربما أحدهم يحتا  إلى نفقات ألجل صحته ، واآلخر 

حتا  ، وهكذا ، ومع ذلك ال ينظر إلى هذه المفارقات ألنهم اتفقوا على التعاون والبر والتبرع ، ثم ما ال ي
يتبقى بعد المصأأأأأأأأأأأأأأاريف يولع عليهم إن لم يدخروه لسأأأأأأأأأأأأأأفرة أخرى ، وهذا يكاد يكون عين التأمين التعاوني 

ر بدلاإلسأأأأأأأأأأأأأأالمي الحالي بما فيه الفائض المقرر فيه ، وال يوجد فرق جوهري إالج  ما  أن هذا النهد قد طوج
 يكون بين مجموعة مسافرة إلى حساب منظم دقيق من خالل إشرا  شركة عليه ، وهللا أعلم .

 
 النهد نظام تعاون ، ومشار ة قائمة على التسامح : 

 إن التأمين التعاوني التكافلي ليس مجرد عقد فردي يراد به تحقيق مصأأأألحة فرد ، أو أفراد معينيين ، إنما  
 هو في حقيقته نظام قائم على المشاركة في المنافع والمصالح ولكن على أصل التسامح دون المعاوضة .

ومن هنا فإن ) النهد ( هو األصأأل المتفق عليه الصأأالح ليكون مرجعًا للتأمين التكافلي ، فالنهد في أصأأل  
التين  ع القوم أي أعانهم ، وقال ابنمعناه العون والتعاون ، قال ابن سيده ) هو : النفقة بالسوية في سفر م

: ) قال جماعة هو : النفقة بالسوية في سفر وغيره ( ، قال الحافظ ابن حجر : )  والذي يظهر أن أصله 
في السأأأفر ، وقد تتفق رفقة فيضأأأعونه في الحضأأأر  كما سأأأيأتي  في آخر الباب من فعل األشأأأعريين ، وأنه 

 . 3ال يتقيد بالتسوية إالج في القسمة (
 وقد ذكر البخاري مجموعة من األحاديث أ بعد إجماع المسلمين على النهد أ تدل على مشروعيته ، منها: 

بيدة بعثًا قبل السأأأأاحل، فأمَّر عليهم أبا عحديث جابر أنه قال: بعث رسأأأأول هللا صأأأألى هللا عليه وسأأأألم  -1
ابن الجرا  وهم ثالثمائة ،وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني اللاد، فأمر أبو عبيدة بألواد 

قال الحافظ ابن  4ر، فكان يقوتنا كل يوم قلياًل قلياًل .......... (ذلك الجيش، فجمع كله فكان ملودي تم
وشأأأأأأأأر  ابن التين  5حجر : ) وشأأأأأأأأاهد الترجمة منه قوله : فأمر أبو عبيدة بألواد ذلك الجيش فجمع .... (
 .  6ذلك : ) بأن حقوقهم تساوت فيه بعد جمعه ، لكنهم تناللوه مجالفة كما جرت العادة (

                                                 
 ( 1/641صحيح البخاري ـ مع الفتح ـ ط. السلفية أالقاهرة ، كتاب الشركة ) 1

 ( 1/640فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 2

 ( 614-1/641صحيح البخاري مع شرح فتح الباري )  3

 المصدر الساأ  نفسه  4

 المصدر الساأ  نفسه  5

 سهالمصدر الساأ  نف  6
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صأأأأأأأأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأأأأأأأأألم في نحر إبلهم  وأملقوا فأتوا النبي القوم ألواد ل : ) خفتحديث سأأأأأأأأأأأأألمة قا -2

فقال رسأأأول هللا صأأألى هللا عليه وسأأألم : ) ناد في الناس فيأتون بفضأأأل ألوادهم فبسأأط  ...................
بأوعيتهم  وجعلوه على النطع فقام رسأأأأأأأول هللا صأأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأأألم فدعا وَبرَّك عليه ثم دعاهم لذلك نطع

قال الحافظ ابن حجر : ) والشأأأأأأأأأأأأأأاهد منه جمع ألوادهم ، ودعاء النبي  1فاحتثى الناس حتى فرغوا ..... (
 .2صلى هللا عليه وسلم فيها بالبركة ، وهو ظاهر فيما ترجم به من كون أخذهم منها بغير قسمة مستوية (

 
قسأأأم ليه وسأأألم العصأأأر فنحر جلورًا فتحديث رافع بن خديج قال : ) كنا نصأأألي مع النبي صأأألى هللا ع -3

، قال ابن التين : ) في حديث رافع : الشأأركة في  3عشأأر قسأأم فنأكل لحمًا نضأأجًا قبل أن تغرب الشأأمس (
 . 4اأًلصل ، وجمع الحظوظ في القسم ونحر إبل المغنم (

 
و قلج طعام عيالهم حديث أبي موسى قال : ) إن األشعريين إذا  أرملوا أأأأأ أي نفد لادهم أأأأأ في الغلو ، أ -4

  5بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسأأأأأأأأأأأأأموه بينهم في إناء بالسأأأأأأأأأأأأأوية فهم مني وأنا منهم 
 . 6حيث يدل هذا الحديث على استحباب النهد في السفر واالقامة ، وجوال هبة المجهول

 
واسأأأأأاة ، قال القرطبي : )جمع أبو فالنهد نظام إسأأأأأالمي قائم على التسأأأأأامح في المشأأأأأاركة ، والتعاون والم 

عبيدة األلواد ، وقسمتها بالسوية إما أن يكون حكمًا حكم به لما شاهد من الضرورة وخوفه من تلف من لم 
يبق معه لاد فظهر له أنه وجب على من معه أن يواسأأأي من ليس له لاد ، أو يكون عن رضأأأا منهم ، وقد 

 . 7 عليه وسلم ، ولذلك قال بعض العلماء : هو سنة (فعل ذلك غير مرة سيدنا رسول هللا صلى هللا
والخالصة أن هذه األحاديث تدل بوضو  على أن نظام التعاون والمواساة يقوم على ميلان التسامح ، وأن  

باب المعرو  واسع جدًا ال يقيد بقيود البيوع والمعاوضات ، حيث رأينا في هذه األحاديث أنه لم ينظر إلى 
بالسأأوية ، ولم يالحظ في قسأأمة اللحم ضأأرورة وجود الميلان ، ألنه من باب المعرو  ، وأن ميلان القسأأمة 

نما هي إباحة بعضأهم بعضأًا بموجوده ، وهكذا األمر  8القسأمة هنا ليسأت القسأمة المعروفة لدى الفقهاء ، وا 
رع الفردي أ د التبفي التأمين التكافلي حيث يقوم على ميلان التعاون والتسأأأأأأأامح والمواسأأأأأأأاة ، وليس على عق

                                                 
 المصدر الساأ  نفسه  1

 المصدر الساأ  نفسه  2

 المصدر الساأ  نفسه  3

 المصدر الساأ  نفسه  4

 المصدر الساأ  نفسه  5

 المصدر الساأ  نفسه  6

 ( وفتح الباري المصدر الساأ  نفسه  112 – 0/114عمدة القارئ )  7

 المصادر الساأقة  8
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مهما حاولنا تطويعه أأأأأأأأأ فالتأمين التكافلي ليس من باب التبرع المحض ، وأن الهبة بشرن الثواب قد تالحظ 
عليها بعض المالحظات ، وأما النهد فهو نظام تعاوني مشأأأأأأأأأأأأأأترك ينطبق تمامًا على التأمين التعاوني في 

مام البخاري أن ذكر أحاديث النهد في كتاب ، ولذا كان من حسأأأأأن اسأأأأأتنبان اإلأصأأأأأله ومبادئه ، وأسأأأأأسأأأأأه 
 .الشركة، وليس في أبواب الهبة، أو غيرها

 
 

 أهداف صندوق التكافل اإلسالمي :
 . التعاون على البر والتقوى لتحقيق التكافل اإلسالمي بين المشتركين .1
مشأأأترك بعد وفاة ال . توفير الحياة الكريمة من خالل مرتب شأأأهري أو مبلغ محدد للذرية الضأأأعا  والورثة2

 وحمايتهم من شر العول ومن الفقر والتشرد .
. دفع العول في حاالت الشيخوخة وقطع المرتبات من خالل دفع مبلغ إليه يعين به على حوائجه وهو قد 3

كبرت سأأأأأأنه وخارت قواه وضأأأأأأعفت بنيته وهو في أمس الحاجة إلى المال أو بعبارة أخرى ) ضأأأأأأمان العيش 
 .      1ي حالة الشيخوخة أو العجل المؤقت أو الدائم بسبب الحوادث او المرض(الكريم للمشترك ف

 . استثمار أموال المشتركين باألساليب الشرعية .4
 . تشجيع المسلمين على االدخار .5
 
 

 والتأمين التكافلي:  المجتمعيةالمسؤولية 
الفائض  في أسسها، وأهدافها ، ومبدأ المجتمعيةوكما رأينا فإن التامين التكافلي يتفق تمامًا مع المسؤولية 

فيه، باإلضافة إلى تحقيق اإلحسان وااللتلام األخالقي الذاتي في عقوده واتفاقياته مع الموظفين ومع 
 -إن وجدت –المشتركين، واالخرين، وفي قيامه بالتبرع لصالح تنمية المجتمع، وفي معالجة آثاره السلبية 

 على المجتمع، والبيئة.
 

 .المجتمعيةالمسؤولية  فتلك ستة أمور تساهم فيها شركات التكافل اإلسالمي لتحقيق
  

 وأسس التأمين التكافلي: المجتمعيةالمسؤولية  –أواًل 
فقد سأأأأأأأأبق أن ذكرنا أن التأمين التكافلي يقوم على نظام التناهد ، وهو نظام إسأأأأأأأأالمي يقوم على مشأأأأأأأأاركة 
المجتمع وان يلتلموا طوعًا بالمشأأأاركة في الصأأأندوق الذي يقوم على التعاون بين أعضأأأائه لتفتيت المخاطر 

                                                 
 ( 1/04( والمدونة )4/114أداية المجتهد ) 1
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عه بمفرده، بل يشأأأأأأأارك م بينهم، بحيث إذا وقعت حادثة مؤلمة ومصأأأأأأأيبة فاجعة ال يتحمل آثارها صأأأأأأأاحبها
ويتحملوها عنه، وبذلك جلبوا له األمان، وتحققت المواسأأأأأأاة، وسأأأأأأاهم في منع الفقر أو تحفيفه كما اآلخرون 

 .المجتمعيةيساهم ذلك على االدخار ، ، وجمع األموال ليوم الشدة، وكل ذلك من أهدا  المسؤولية 
المشأأأأأأأترك ومشأأأأأأأاركته في الصأأأأأأأندوق باالشأأأأأأأتراك في البدء من خالل  المجتمعيةوبذلك تحققت المسأأأأأأأؤولية 

المطلوب، حيث سأأأأأاهم في تحقيق الصأأأأأندوق وأهدافه، وفي تحقيق االدخار الجيد، وفي حماية نفسأأأأأه وأهله 
 ومن له عالقة بالموضوع. 
عند ووقوع الحادث المؤمن حيث سأأأأأاهم الصأأأأأندوق في تفتيت المخاطر،  المجتمعيةكما تحققت المسأأأأأؤولية 

 وفي حماية المشترك من اإلفالس ، وآثار عدم قدرته على الوفاء. وجلب األمان له،
 

 ، وأهداف التأمين : المجتمعيةالمسؤولية  –ثانيًا 
ن ، وعي التعاو  المجتمعيةوقد رأينا أن األهدا  الخمسأأأة التي ذكرناها ، هي من صأأأميم أهدا  المسأأأؤولية 

حمايتهم لمشأأأأأتركين ، وتوفير الحياة الكريمة لهم، و على البر والتقوى لتحقيق التعاون البناء والتضأأأأأامن بين ا
من العول والفقر والديون واإلفالس ، وآثار الشأأأأأأأأأأأأيخوخة واألمراض ، بل وحماية أسأأأأأأأأأأأأرهم في حالة التأمين 

 لحاالت الموت والعجل الكلي .
موال ألوباإلضأأأأأأأأافة إلى ما سأأأأأأأأبق فإن التأمين التكافلي يحقق االدخار ليوم الشأأأأأأأأدة، كما يحقق االسأأأأأأأأتثمار 

 المشتركين باألدوات الشرعية .
 

 ردء جزء من الفائض على المشتر ين:  -ثالثاً 
 . المجتمعيةبداية نعر  بالفائض ، ثم نبين العالقة بينه وبين المسؤولية 

 
 . 1الفائض لغة : اسم فاعل من فاض الماء فيضًا وفيضانًا ، أي كثر حتى سال ، فهو فائض

 والفائض في االصطال  ، قد جاء تعريفه ضمن التعريفات الخاصة بمعيار التأمين كاآلتي : 
الفائض هو : هو ما يتبقى من أقسان المشتركين )المستأمنين( واالحتياطات ، وعوائدهما بعد خصم جميع 

نالمصأأأأأروفات والتعويضأأأأأات المدفوعة أو التي سأأأأأتدفع خالل السأأأأأنة ، فهذا الناتج ليس ربحًا ،  ما يسأأأأأمى وا 
 . 2الفائض

                                                 
 يراجع : القاموس المحيط ، لسان العرب ، والمعجم الوسيط ، مادة ) فاض (   1

ـففففف دراسة ، ويراجع لمزيد من التف)يل : أ.د. علي محيم الدين القره داغي : التأمين ا سالمي ،  016يراجع : المعايير الشرعية ص  2

 ط. دار البشائر ا سالمية / أيروا فقهية تأصيلية مقارنة  أالتأمين التجاري مع التطبيقاا العملية ـ
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وهذا المصأأأأأأطلح بهذا المعنى محدث خا  باالقتصأأأأأأاد االسأأأأأأالمي والتأمين التكافلي لم يسأأأأأأتعمل في اللغة 
 . 1بهذا المعنى ، وال في االقتصاد الوضعي

 
 ميز  توزيع الفائض في التأمين التكافلي :

التأمين في حسأأأأأأأأأاب التامين ، أو مما يمتال به التأمين التعاوني اإلسأأأأأأأأأالمي هو أن ما يتجمع من أقسأأأأأأأأأان 
صأأندوق التأمين وأرباحها والعوائد المحصأألة له ، تحسأأم منه المصأأروفات اإلدارية ، أو أجر الوكالة ومبالغ 
التأمين المسأأأأأأأتحقة للعضأأأأأأأاء المشأأأأأأأتركين عند تحقق الخطر المؤمن منه ، والباقي هو الفائض الذي يولع 

 حتياطات المطلوبة .قسم منه على األعضاء ، ويترك قسم منه لال
وهذا الفائض يعود إلى المشتركين فقط كما أنهم يطالبون بسداد العجل ، وال يجول بأي حال من األحوال   

ال يكون أكاًل ألموال الناس بالباطل   .2أن يعطى كله ، أو جلء منه للشركة ، وا 
والتطبيقات العملية ، لذلك ال  وهذا الفائض يعدج من أهم مميلات التأمين اإلسأأأأأأأأأأأأأأالمي ، ومن أهم الفروق ، 

، وهو غير موجود في التأمين التجاري ، ألن فيه تتملك األقسان كلها  3يجول أن يمسج من قبل المساهمين
بمجرد التعاقد واسأأأأتالم األقسأأأأان ، وتصأأأأبح هذه األقسأأأأان عوضأأأأًا وثمنًا في مقابل التلام الشأأأأركة بالتعويض 

 قانوني .وبالتالي تكون مملوكة لها ومن حقها ال
يرادًا في التأمين التجاري )رجاء   ولذلك يعتبر هذا الذي نسميه بالفائض في التأمين التعاوني يسمى ربحًا وا 

 انظر إلى نموذ  الميلانية الحدى الشركات التجارية للتأمين ، وميلانية احدى الشركات اإلسالمية للتأمين(.
وعة من المؤمن لهم يضأأأا  إليها أربا  االسأأأتثمارات فالفائض التأميني يتكون من حصأأأيلة األقسأأأان المدف 

الشأأأأأأرعية لهذه األقسأأأأأأان ، وهي التي تمثل الحصأأأأأأة المخصأأأأأأصأأأأأأة للمؤمن لهم ، وكذلك يضأأأأأأا  إلى ذلك 
اسأأأأأأأأأأأتثمارات االحتياطات وتخصأأأأأأأأأأأم منه التعويضأأأأأأأأأأأات المدفوعة واالحتياطات التي تحتفظ بها )االحتياطي 

واالحتياطي االتفاقي( والمصاريف اإلدارية ومال اللكاة فيما يجب القانوني ، واحتياطي األخطار السارية ، 
 فيه اللكاة . 

نما هو ليادة في التحصيل  . 4والنتائج من هذه العملية ال تعتبر ربحًا ، وا 
 

 التكييف الفقهي للفائض : 

                                                 
 (4/241يراجع : المعجم الوسيط ط. قطر )  1

 614فتاو  التأمين ، جمع وتنسي  د. عبدالستار أأو غدة ، ود. عزالدين خوجه ، ط. دلة البركة ص  2

الح رر األخذ من الفائ، لصفمع األسفا الشفديد )هرا أع، الفتاو  التي تحاول التحايل علم هذا المبدأ تحت اسفم الحافز ، ديث تب 3

المسففاهمين أاسففم الحافز ، وأذلك ق)ففت علم أهم ميزة للتأمين اإلسففالمي ، لذلك يجب الحذر منها ، والتمسففك الشففديد أهذا المبدأ وإ  لم 

 يب  فرق عملي أين التأمين التجاري ، والتأمين اإلسالمي .

 620المنشور ضمن فتاو  التأمين ص فتو  الهيئة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي / السودان ،  4
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و ال يمثل عقدًا هإن الفائض هو أثر من آثار العقد الذي ينظم العالقات التعاقدية في التأمين التكافلي ، ف  
 مستقاًل خار  دائرة العقد األساسي ، ألنه إما أن يكون أثرًا من آثار العقد ، أو الشرن الذي تضمنه العقد .

ه في تنظيم العالقة التكافلية ، فإن الفائض أثر من آثار  -بيانهكما سأأأأأأأأبق  – ولذلك فإذا اعتمدنا عقد النهد 
 .، وبالتالي فال يقع فيه إشكال يتعلق بالرجوع عن الهبة، أو نحوه بشكل طبيعي دون الحاجة إلى اشتراطه

 
 : المجتمعيةعالقة الفائض بالمسؤولية 

فالعالقة واضحة بينهما من حيث إن الفائض يعود إلى المشتركين ويحقق لهم دخاًل وتنمية اقتصادية جيدة 
هم فائض إلى المشأأأأأأأأتركين الذي لم تقع من، حيث إن الشأأأأأأأأركة اإلسأأأأأأأأالمية القطرية للتأمين حاليًا تقوم بردج ال

 من مجمل االشتراكات / األقسان التأمينية . %22حادثة بنسبة 
 
 

اإلحسؤؤؤؤؤؤؤان وحسؤؤؤؤؤؤؤن النية في العقود واالتفاقيات التي تبرم بين الشؤؤؤؤؤؤؤر ة المدير  وبين الموظفين  -رابعاً 
 والعاملين:

حيث يتم ذلك من خالل التلام للشأأأأأأأأأأأركة ، ومجلس إدارتها بأحكام ومباد  الشأأأأأأأأأأأريعة اإلسأأأأأأأأأأأالمية الغراء،  
 باإلضافة إلى وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تتدخل عند الظلم من أي شخ  كان.

 .ومن جانب آخر فإن الشركة ملتلمة بالحوكمة ، والشفافية وكل ما يصدر من المصر  المركلي 
لف األمر في عقودها مع إعادة التأمين ، واآلخرين حيث يجب أن يسأأأأأودها اإلحسأأأأأان وحسأأأأأن النية وال يخت

 والشفافية في جميع العقود مع الشركات والمؤسسات واألفراد .
 

 تخصيص صندوق التكافل والشر ة المدير  نسبة من األموال لصالح خدمة المجتمع : –خامسًا 
,2ففي دولة قطر تقوم الشركات بتخصي  نسبة 

1

2
لهذا الشأن ، بل إن المؤسسات المالية اإلسالمية لن   

برع جميع شأأركات التأمين وصأأناديق التكافل للتتألوا جهدًا في المسأأاهمة في تخفيف الكوارث، فقد سأأاهمت 
 ا .للفقراء والنالحين السوريين )كل شركة وكل صندوق بمليون ريأال قطري( وهكذ

 
 معالجة اآلثار السلبية على المجتمع والبيئة:  -سادساً 

لى وكذلك ليسأأأأأأأأأأت له آثار سأأأأأأأأأألبية ع -كما ذكرنا –فمن المعلوم أن آثار التأمين التكافلي إيجابية للمجتمع 
البيئة ؛ ألنه ال يعمل في إطار ما يضأأأأر بها، ومع ذلك فإنني أقتر : إنشأأأأاء صأأأأندوق لحماية البيئة تسأأأأاهم 
فيهم شأأأأأأأأأأأأأأركات التأمين التكافلي ، وغيرها، فالبيئة هي عالقتنا ومحيطنا وبيتنا فيجب على الجميع الحفاظ 

بقا  ة كما خلقها هللا تعالى دون إضرار وال ضرار . ها صالحة نظيفؤ عليها وا 
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 المبحث الثاني :
ل المؤسسات المالية اإلسالمية ألجشر ات التأمين التكافلي، و  تفعيل المقاصد في

 التنمية االجتماعية :
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 تفعيل المقاصد في التنمية االجتماعية :

 
 المقصد األول : تفعيل مقصد التكافل االجتماعي : 

يقصأد بالتكافل االجتماعي : تضأامن المجتمع بأفراده ومؤسأسأاته وتعاونه لتحقيق حد الكفاية للوصأول إلى  
 تمام الكفاية والسعادة .

 
 وهذا يقتضي أمرين أساسيين ، هما :  

األمر األول : تفتيت المخاطر والمصأأأأأأأائب والمشأأأأأأأاكل االجتماعية وتوليعها على أفراد المجتمع عن طريق 
لطوعي ، والمؤسسات المدنية والتكافلية ، أو عن طريق الدولة بأموالها فقط إن كانت متوافرة ، أو التعاون ا

 إلى ما فرضته الشريعة . باإلضافةمع ما تفرضه الدولة من ضرائب ، 
 األمر الثاني : وضع برامج عملية طوعية ، أو إللامية للنهوض بالمجتمع علميًا واقتصاديًا وحضاريًا .

 . -كما شرحت ذلك فيما سبق  -ضي تعاون األفراد والدولة لتحقيق هذا الهد  وهذا يقت
 وداخل كذلك في أمن -كما شأأرحته فيما سأأبق  -وهذا المقصأأد في نظري داخل في مقصأأد أمن المجتمع  

إلى عالقته بالمقاصأأأأأأأأد الفردية السأأأأأأأأتة ) الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسأأأأأأأأل ، والمال ،  باإلضأأأأأأأأافةالدولة 
يجابًا بمقصد التكافل االجتماعي ، وال يسع المجال للخوض في وال عرض ( إذ أنها تهتل كلها وتتأثر سلبًا وا 

 تفاصيله .
 

  يفية تفعيل هذا المقصد : 
إن تفعيل هذا المقصأأأأأأد يقتضأأأأأأي تضأأأأأأامن المجتهدين ) أو المسأأأأأأتنبطين ( ، والدولة ، والمؤسأأأأأأسأأأأأأات ذات  

 يق األهدا  اآلتية ) بإيجال ( :العالقة ، واألفراد ، وتكافلهم في تحق
 

 دور الفقهاء المجتهدين والمستنبطين في تفعيل مقصد التكافل االجتماعي :  -أواًل 
ويمكن هذا الدور في ربط االجتهادات واالسأأأأأتنباطات بتحقيق هذا المقصأأأأأد ، وهذا يتطلب السأأأأأعي لوضأأأأأع 

االنطالق من الثوابت الشأأأأأأأأأرعية ، وعلى نظرية متكاملة للتكافل االجتماعي تقوم على األصأأأأأأأأأالة من خالل 
 المعاصرة الراسخة المؤصلة التي تراعى فيها النوالل الكثيرة ، والمستجدات المتنوعة في هذا المجال .

 وهذا يقتضي ما يأتي : 
إعادة النظر واالجتهاد والتدبر في جميع النصأأأأأأأو  الشأأأأأأأرعية من ) الكتاب والسأأأأأأأنة ( الخاصأأأأأأأة بهذا  -1

 قاصد الشريعة العامة ، ومقصد التكافل االجتماعي بصورة خاصة .الجانب في ضوء م
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نما للتأكد من أمرين:   وال ينبغي أن يترك النظر والتدبر حتى في النصو  القطعية لكن ليس لمخالفتها ، وا 
األمر األول : هل هي فعاًل قطعية الثبوت والداللة ؟ فإن كانت كذلك فال اجتهاد في معناها وداللتها ، 

ن  ثبت أنها ليست كذلك فيعاد االجتهاد فيها في ضوء المقاصد . وا 
األمر الثاني : تحقيق المنان ، والتأكد من فقه التنليل فقد يكون للن  القطعي خصأأأأأأأأأوصأأأأأأأأأيته وشأأأأأأأأأروطه 
وضأأأأأأوابطه التي ال تتحقق في الناللة الجديدة المشأأأأأأابهة ، وهذا ما فعله عمر رضأأأأأأي هللا عنه بحد السأأأأأأرقة 

جاعة ، حيث تأكد من المنان فوجد أنه في عام المجاعة ال يطبق عليه الن  القطعي القطعي في عام الم
، إذ أن من شأأأأأرون تطبيقه عدم وجود شأأأأأبهة المجاعة ، وهنا وجدت فدرأت الحد ، وقد يكون عمر رضأأأأأي 
هللا عنأأه نظر إلي أن الحأأد من الحق العأأام الأأذي يعود إلى الأأدولأأة ، وبمأأا أنهأأا لم تسأأأأأأأأأأأأأأتطع توفير األمين 

 صادي فقد تحققت شبهة دارئة له .تاالجتماعي واالق
 دراسة االجتهادات الفقهية السابقة من لاويتين :  -2

اللاوية األولى : أنها اجتهادات بشأأرية مرتبطة بعضأأها بالنصأأو  الشأأرعية ، وبعضأأها باألقيسأأة والمصأأالح 
صأأأأحابها التقدير والشأأأأكر أل المرسأأأألة ، وبالتالي فيجب علينا أن نضأأأأعها في ميلانها الخا  الذي يقتضأأأأي

 دون تبخيس وال تقديس .
اللاوية الثانية : أن نتعامل مع االجتهادات التي أخذت من النصأأأأأأأأأأأأأأو  الظنية بإعادة النظر في االجتهاد 
فيها ولكن مع مالحظة ما قاله السابقون فيها لالستفادة منها ، ولكن في ضوء مقاصد الشريعة العامة ، أو 

 ماعي.مقصد التكافل االجت
وأما االجتهادات القائمة على المصأالح والمقاصأد واألقيسأة فيكون دورنا هو االنتقاء أي االجتهاد االنتقائي  

 الختيار ما هو متفق مع المقاصد ومع مصالح العصر التي تحقق مقصد التكافل االجتماعي .
لخطب ل االجتماعي من خالل االقيام بالتوعية الشأأأرعية المطلوبة لدفع الناس إلى تحقيق مقصأأأد التكاف -3

 والمواعظ والدروس والدراسات إلحياء سنة التكافل اإلسالمي من خالل البذل والعطاء واإليثار.
 

 دور الدولة في تفعيل مقاصد التكافل االجتماعي :  -ثانيًا 
حقيقه ، تإن مما ال شك فيه أن الدولة تقع عليها مسؤولية كبرى عن التكافل االجتماعي فهي مسؤولة عن  

سأأأأأأأواء من خالل سأأأأأأأياسأأأأأأأاتها ومواردها ، أم من خالل التشأأأأأأأريعات واللوائح التي تحققه ، ولذلك فإن واجب 
الدولة إلاء التكافل االجتماعي ، هو : وضع خطة استراتيجية للنهوض بالمجتمع تتفرع عنها خطط مرحلية 

 دقيقة يالحظ فيها ما يأتي : 
 لية لتحقيق التكافل االجتماعي .توجيه جلء مناسب من مواردها الما -1
توفير العمل المناسأأأب للقادرين عليه ، وتنشأأأيط االقتصأأأاد في المجاالت الصأأأناعية والتجارية واللراعية  -2

 والسياحية لتوفير أكبر قدر ممكن من فر  العمل.
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وابط الشرعية بالضجمع اللكاة بصورة فعالة ، وتوجيهها لتحقق التنمية والتكافل االجتماعي مع االلتلام  -3
 للصر .

وفي إطار ضوابط الشر  ال بد من إعادة النظر في االجتهادات الفقهية السابقة في اللكاة وفقًا لما ذكرناه  
د إعادة االجتهاد في فهم مصار  اللكاة والفيئ في ضوء مقاص ينبغيفي الفقرة السابقة ، وباختصار شديد 

 اعي . الشريعة العامة ، ومقصد التكافل االجتم
وفي هذا الصأأأأأأدد فعلى الدولة أن تسأأأأأأتفيد من تجربة الخليفة السأأأأأأادس عمر بن عبدالعليل رحمه هللا حيث  

اسأأأأأتطاع أن يحقق حد الكفاية ، بل تمام الكفاية للمجتمع اإلسأأأأأالمي من خالل ضأأأأأبط اللكاة وصأأأأأرفها بما 
إلى تنظيم الديات والكفارات المالية ، والغرامات المالية ونحوها ،  باإلضأأأأأأأافةيحقق ذلك الهد  المنشأأأأأأأود ، 

 وتوجيهها لتحقيق التكافل االجتماعي .
وضأأأأأع ضأأأأأرائب مناسأأأأأبة على القادرين عليها لتحقيق التكافل االجتماعي ، وهذا جائل عند جماعة من  -4

 ما دام ذلك يتم بالعدل واالنصا  . 1الفقهاء
ت واألجور ، مع ليادة من قبل الدولة ، واسأأأأأأتثمارها اسأأأأأأتثمارًا ناجحًا للضأأأأأأمان اقتطاع جلء من المرتبا -5

 الصحي ، واالجتماعي ، ولحاالت عدم القدرة على االكتساب .
 

 دور المؤسسات المالية الخاصة في تفعيل مقصد التكافل االجتماعي :  -ثالثًا 
لخا  ، وهي تشأأأأمل المصأأأأار  ، ويقصأأأأد بالمؤسأأأأسأأأأات الخاصأأأأة : جميع المؤسأأأأسأأأأات المالية للقطاع ا 

لك ذوالشأأأأأركات العامة ، أو الخاصأأأأأة بنشأأأأأان معين ، مثل شأأأأأركات التمويل ، والتأجير ، واالسأأأأأتثمار ، وك
تشأمل شأركات التامين والتأمين التكافلي ، فهذه الشأركات تسأتطيع ان تسأاهم في تحقيق التكافل االجتماعي 

 حظ فيها ما يأتي : من خالل الخطة الخاصة بالتكافل االجتماعي ، يال
تخصأأأأأأأأأي  جلء من األربا  لتحقيق التكافل االجتماعي يصأأأأأأأأأر  بدقة سأأأأأأأأأواء تم الصأأأأأأأأأر  من خالل  -أ

 المؤسسة نفسها ، أم من خالل الدولة أو جمعية خيرية متخصصة .
مشأاركة جميع هذه المؤسأسأات ، أو بعضأها لتخصأي  صأندوق خا  بالتكافل تكون له إدارة ونظام  -ب

 ولوائح .
قيام المؤسأأأأسأأأأة المالية بدفع اللكاة نيابة عن المسأأأأاهمين ، وصأأأأرفها بدقة ، أو دفعها للدولة التي لديها  - 

خطة تسأأأتهد  تحقيق ذلك المقصأأأد ، وهذا يقتضأأأي أن ين  النظام األسأأأاس لها على أنها هي التي تدفع 
 اللكاة ، أو أن الدولة تفرض عليها ذلك.

                                                 
( والدكتور 4/010( والشيد القرضاوي : فقه الزكاة )1/461( والمحلم )1/100يراجع : تفسير الطبري أتحقي  الشيد أدمد شاكر )  1

ر البشففففففائر ، وكتاأنا  : المقدمة في المال وا قتصففففففاد والملكية والعقد ط.دا 42عبدالكريم أركاا : النظم ال)ففففففريبية ط. أيروا ص 

  421-424ص
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لقائمة على المشأأأأأأأأأأأاركة بجميع أنواعها ، وبالعقود القائمة على األعيان االلتلام بتنفيذ العقود الشأأأأأأأأأأأرعية ا -د
والحقوق المنافع البعيدة عن العقود الصأأأأأأأأورية التي ال تسأأأأأأأأاهم في أي تنمية مثل عقود التورق التي تتم من 
خالل سأأأأأأأأأأأوق البورصأأأأأأأأأأأة للمعادن والسأأأأأأأأأأألع الدولية حيث إنها مجرد تعامل باألوراق وال تؤدي إلى نقل تلك 

 إلى بالدنا بل وال إلى أي بلد آخر . -إن وجدت  -دن المعا
تعليمية ، موية ، والنتوجيه األموال المتوافرة داخل هذه المؤسسات المالية نحو المشاريع االنتاجية والت -هأأأأأأأأأأأ

 للوصول إلى تحقيق الضروريات والحاجيات للمة واالنطالق نحو الرفاهية والتحضر .
الموالنات في االسأأأأأأأأتثمار والتمويل وجميع األنشأأأأأأأأطة االقتصأأأأأأأأادية حسأأأأأأأأب  مراعة فقه األلويات مع فقه -و

مة مع عدم إغفال أهمية الضأأأأأأأأأأأأأأمانات واألربا  المطلوبة لها ، واختيار األماكن التي هي أقل أولويات األ
 خطورة .

دون  افالمؤسسات المالية الخاصة ليست مثل الدولة التي من واجبها تحقيق التنمية الشاملة بكل إمكانياته 
نما هي مطالبة بتحقيق األربا  المناسبة للمساهمين والمودعين.  النظر إلى األربا  والخسائر الضرورية ، وا 

ولذلك قلنا فإن على إدارة هذه المؤسأأأسأأأات التوالن بين فقه األولويات من رعاية الضأأأروريات فالحاجيات ،  
سأأأأأاهمين عناية بتحقيق األربا  المطلوبة للمفالمحسأأأأأنات وبين فقه التمويل ، واالسأأأأأتثمارات الذي يقتضأأأأأي ال

والمودعين ، وهذا يقتضي أن تكون العناية باالستثمارات المربحة أ ما دامت مشروعة أ وبالضمانات الكافية 
 ، وبالمناطق التي تكون مخاطرها أقل .

سأأأأأأأأأأأأتقرار   ، واالوهذه الموالنة إذا كانت دقيقة سأأأأأأأأأأأأتؤدي إلى تحقيق الخيرين بإذن هللا تعالى : خير األربا 
 وااللدهار ، وخير مراعاة متطلبات األمة بقدر اإلمكان .

ولكنه في جميع األحوال فإن هذه المؤسأأأأسأأأأات إذا عملت وفق العقود الشأأأأرعية سأأأأتسأأأأاهم في تحقيق تنمية  
شأأأأأأأأأاملة بقدر مناسأأأأأأأأأب ، ويبقى دور الدولة ومؤسأأأأأأأأأسأأأأأأأأأات المجتمع األهلي الخيري واإلنسأأأأأأأأأاني في التنمية 

 هو الدور الرائد.االجتماعية 
فدور العقود الشرعية في رفع الظلم االجتماعي واضح ، فنرى القرآن الكريم يركل في قضية الربا على أنه  

ن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن ( وهأأأذا الظلم ليس ظلمأأأًا فرديأأأًا في  1 ظلم فيقول : )َواِ 
، ولأذلأك ليس للمقرض المرابي ) الأذي في ظأاهره مظلوم ( الحق في العفو ، في حين لو  حقيقتأه ومأآالتأه

م الذي يتضأأأأأأأأأأأرر بالربا ، وظل للمجتمعكان حقًا شأأأأأأأأأأأخصأأأأأأأأأأأيًا لكان بإمكانه التنالل والعفو ، ولكنه حق عام 
 . اجتماعي ، وظلم في ميلان الحقوق والواجبات المولعة على كفتي ميلان العدالة في جميع العقود

فقد شأأأاء هللا تعالى أن يضأأأع لكل عقد ميلانه ، وأن تكون لهذا الميلان كفتان تولع الحقوق والواجبات ) أو  
االيجابيات والسأأأأأألبيات ( على كفتي الميلان بدقة متناهية ، فحينما يختل هذا الميلان يصأأأأأأبح العقد باطاًل ، 

ايجابية ، وهي ضأأأأأأأأأأأأأأمان المقترض للقرض فمثاًل : نظام القرض قائم على أن تكون في كفة ) المقرض ( 
                                                 

 420سورة البقرة / اآلية   1
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بمجرد القبض مطلقًا ، وسأأأأأألبيته هي أنه ليس له حق في ظلب الليادة ، واما كفة المقترض ففيها ايجابية ، 
وهي أن القرض لن يلاد عليه بأي شأأأأأأأأيء حتى لو اسأأأأأأأأتثمره وربح فيه ربحًا كثيرًا ، وسأأأأأأأألبيته هي ضأأأأأأأأمان 

 ون أي سبب منه وحتى لو قبل االستفادة منه .القرض بمجرد التسلم حتى لو هلك أو تلف د
وحينمأأا يكون القرض على الربأأا اجتمعأأت االيجأأابيأأات كلهأأا لصأأأأأأأأأأأأأأأأالح كفأأة المقرض المرابي ، واجتمعأأت  

كفة  لكان في -مثاًل  -السأأأأأأأأأأأأأألبيات كلها في كفة المقترض ، في حين أنه لو كان العقد عقد مضأأأأأأأأأأأأأأأاربة 
عليه إالج في حالة التعدي والتقصأأأأأأأأير ، وسأأأأأأأألبية وهي :  المضأأأأأأأأارب ايجابية وهي أن المال ليس مضأأأأأأأأموناً 

إعطاء نسبة من الربح قد تكون كبيرة إلى رب المال مع أن خبرته لها الدور األكبر في تحقيق الربح ، وأما 
كفة رب المال ففيها ايجابية تكمن في مشأأأأأأاركته في الربح الناتج من الخبرة والمال ، وسأأأأأألبية وهي أن ماله 

 إالج في حالتي التعدي أو التقصير. ليس مضموناً 
غ إلى أن جميع صأأأأأأأأأأأي باإلضأأأأأأأأأأأافةفمن هنا فالظلم هنا هو ظلم اجتماعي وفي الميلان القائم على العدل ،  

 .     1 المشاركات تقوم على العدل القائم على أن الغنم بالغرم ، و ) الخرا  بالضمان (
 

 تفعيل مقصد التكافل االجتماعي :دور المؤسسات الخيرية واالغاثية في  -رابعًا 
يمكن أن تقوم المؤسأأأأأسأأأأأات الخيرية واالغاثية بدور طيب في تحقيق مقصأأأأأد التكافل االجتماعي من خالل  

االلتلام بوضأأأع خطة اسأأأتراتيجية لتوجيه األموال المتوافرة لديها أو معظمها نحو التنمية االجتماعية وتحقيق 
ها ، أو معظمها في االسأأأأأأأأأتهالك العاجل ، وكذلك تتضأأأأأأأأأمن طر  التكافل االجتماعي بداًل من صأأأأأأأأأرفها كل

مشأأأأروعات جادة ، ومدروسأأأأة تخ  التنمية االجتماعية ، وتسأأأأتهد  القضأأأأاء ، أو التخفيف من األمراض 
 االجتماعية من الفقر والمرض والجهل واألمية والتخلف ونحوها .

 

 ماعي : دور المؤسسات الوقفية في تفعيل مقصد التكافل االجت -خامساً 
بعد  -إن مما ال يخفى أن حضأأأأأأأأأأارتنا اإلسأأأأأأأأأأالمية العظيمة التي أبهرت العالم في وقته كانت هبة الوقف  

حيث انتشأأأأأأأرت األوقا  منذ عصأأأأأأأر النبي صأأأأأأألى هللا عليه وسأأأأأأألم وتوسأأأأأأأعت دائرتها ،  -توفيق هللا تعالى 
ية ، والبنية التحتوتعددت أنواعها حتى شأأأأأأأأأأأأملت كل جوانب الحياة التعليمية ، والصأأأأأأأأأأأأحية ، واالجتماعية ، 

والدفاع والجهاد ، والجسأأور والمياه والمشأأاريع المتنوعة ، بل شأأملت الحيوانات والطيور في حالة ضأأعفها ، 
 . 2أو شيخوختها ، وال يسع المجال هنا للخوض في بيان دورها التنموي هنا

 
 دور المؤسسات الحقوقية في تفعيل مقصد التكافل االجتماعي : -سادساً 

                                                 
و  1164( وأأو داود في سففننه ، الحديث 0/646رواه الشففافعي في مسففنده أسففند صففحيح ، كما في شففرح مسففند الشففافعي  أن األرير )  1

 (1/444وقال : ) دسن صحيح ( واأن دبان في صحيحه ) 6411، ديث سكت عنه ، ورواه الترمذي  1141

 وقد كتب في ذلك الكثيرون ، منهم األستاذ مصطفم السباعي ردمه هللا في كتاأه : من روائع د)ارتنا    2
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ا يكمن في الدفاع عن المظلومين ، والسعي لتحقيق حقوقهم اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية ، إن دوره 
والتعليمية ..الخ ، وبذل كل الجهود المتاحة لمنع الظلم والفسأأأأأأأأاد المالي واإلداري واالجتماعي والسأأأأأأأأياسأأأأأأأي 

بيين بة هؤالء المفسأأأأأدين المتسأأأأأواالقتصأأأأأادي والبيئي ، من خالل اللجوء إلى المحاكم المحلية والدولية لمعاق
 في إهدار الثروات ، والفساد ، وفي الفقر والمجاعة والمرض ...الخ 

 

 دور األفراد في تنمية المجتمع وتحقيق مقصد التكافل االجتماعي :  -سابعًا 
 حيث يتأتى هذا الدور بما يأتي :

 بناؤه الذاتي من خالل :  -أواًل 
 -مية الكتابية واألمية العلمية والفكرية والتقنية ، للوصأأأأول إلى اإلبداع تحصأأأأيل التعليم والخرو  من األ -1

 .-كل بقدره 
 قدرته على الكسب ، وتحقيق الغنى للوصول إلى أعلى المراتب في الغنى بوسائله المشروعة. -2

املة للمجتمع شفإذا تحقق الشرطان السابقان لكل فرد ، أو لمعظم أفراد المجتمع فقد تحققت التنمية الذاتية ال
 كله ، أو أكثره .

 

 مساهمته في تحقيق التنمية الشاملة من خالل : -ثانيًا 
أداء ما عليه من واجبات مالية من اللكاة ، والكفارات والفدى واأليمان ونحوها ، ويكون أدؤه إما للدولة  -1

 التنمية الشاملة . المهتمة بالتنمية ، أو للجمعيات التنموية ، أو أنه يقوم بأداء ذلك متحرياً 
اِرُعوَن ِفي  -2 الصأأدقات والخيرات الطوعية التي يتسأأابق فيها المسأألمون الصأأادقون المخلصأأون )ُأْوَلِئَك ُيسأأَ

اِبُقوَن ( ولنا نماذ  قديمة وحديثة ومتكررة رائعة من االيثار كما فعله اآلل األطهار  1 اْلَخْيَراِت َوُهْم َلَها سأأأأأأأأأأأأأَ
يَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّ واألنصأأأار ومعظم األصأأأحاب ر  اَر َواإْلِ ُؤوا الدَّ وَن ضأأأي هللا عنهم فقال تعالى : )َوالَِّذيَن َتَبوَّ

ِهْم َوَلْو َكاَن  ُدوِرِهْم َحاَجًة مِجمَّا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأنُفسأأأأأأِ ٌة بِ َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِفي صأأأأأأُ اصأأأأأأَ ِهْم َخصأأأأأأَ
، ويدخل فيها المبادرات الفردية الناجحة ، والمؤسسات الوقفية  2 حَّ َنْفِسِه َفُأْوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن (َوَمن ُيوَق شُ 

 الفردية العظيمة قديمًا وحديثًا.
قيامه بالتبرع بجهده البدني والفكري والثقافي في تنمية المجتمع علميًا وثقافيًا وصأأأأأأحيًا ، وهذا يمكن أن  -3

الوقت للمعلمين والمدرسأأأين ، واألطباء والممرضأأأين ونحوهم حيث يقفون جلءًا من اوقاتهم هلل نسأأأميه بوقف 
 تعالى ألجل خدمة المجتمع .

 
 المقصد الثاني : تفعيل مقصد رواج األموال بين الناس في التنمية االجتماعية :

                                                 
   16سورة المؤمنون / اآلية   1

   0سورة الحشر / اآلية   2
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مع في تحقيق التكأأافأأل دور المأأال من حيأأث كونأأه قيأأامأأًا للمجتإلى المبحأأث األول  أشأأأأأأأأأأأأأأرنأأا فيوقأأد ذكرنأأا  
والتنمية االجتماعية إذا توافرت الشأأأأأأأرون المطلوبة ، وكذلك سأأأأأأأبق الحديث عن تفعيل المقاصأأأأأأأد من خالل 

 أدوار مؤسسات المجتمع المدني ، والدور الحضاري للمجتمع من خاللها .
 

 الخالصة : 
،  لة تقوم على رؤية واضأأأأأحة( أن أمتنا اليوم بحاجة إلى وضأأأأأع اسأأأأأتراتيجية للتنمية الشأأأأأاملة في كل دو 1)

وأهدا  واقعية ، ووسأأأأأأائل رباعية الدفع ، وهي : الدولة ومؤسأأأأأأسأأأأأأاتها ، والمؤسأأأأأأسأأأأأأات المالية الخاصأأأأأأة ، 
 ومؤسسات المجتمع الطوعية الخيرية واالغاثية واإلنسانية ، والحقوقية ، والوقفية ، وجهود األفراد .

 ولع فيها أدوار المكونات األربع .ثم ال بد أن تتحول إلى برامج ومشروعات متكاملة تت
إلى ذلك فال بد من إحياء نظام الحسأأأأأبة بصأأأأأورة حضأأأأأارية ومقاصأأأأأدية تؤدي دور الرقابة  وباإلضأأأأأافة( 2)

 الشعبية ، وتشترك معها أو فيها وسائل االعالم البناءة .
 ( كل ذلك لن ينفعنا إذا لم نهيئ لهذه المشاريع ركنين أساسيين ، هما : 3)
المخلصأأأأأأأأأون المؤمنون األكفاء أي) توافر شأأأأأأأأأرطي االخال  واالختصأأأأأأأأأا  ( فقال تعالى حكاية عن  -أ

فلفظ " حفيظ " يشأأأير إلى صأأأفات   1يوسأأأف عليه السأأأالم : ) اْجَعْلِني َعَلىا َخَلاِئِن اأْلَْرِض ِإنِجي َحِفيٌظ َعِليٌم(
رة، م " يشير إلى العلم واالختصا  والخباألمانة واالخال  والتقوى والقيم األخالقية السامية ، ولفظ " علي

بل إن هللا تعالى كما  2 وقال تعالى في قصة موسى عليه السالم : ) ِإنَّ َخْيَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن (
أعطى دورًا عظيمًا لنلول نصأأره على رسأأوله محمد صأألى هللا عليه وسأألم فكذلك أعطى دورًا كبيرًا للمؤمنين 

 .  3 تعالى : ) ُهَو الَِّذَي َأيََّدَك ِبَنْصِرِه َوِباْلُمْؤِمِنيَن ( فقال
بناء المؤسأأسأأات وتكوينها على األحسأأن المتجدد المتطور من حيث الموضأأوع ، والوسأأيلة ، والهد  ،  -ب

مع بقية  اوالتأثير ، والدوام واالسأأأتمرار ، والتشأأأاور وغيره ، وذلك ألن هللا تعالى جعل امتحاننا في هذه الدني
ُن َعَمالً األمم في األحسأأأأأأأن المسأأأأأأأتمر حيث يقول بعد ذكر الملك والحياة والموت )  ،  4 (ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحسأأأأأأأَ

ومن المعلوم في فقه اللغة أن لفظ ) َأْحَسُن َعَماًل ( نكرة وبالتالي فهي غير محددة ، وحينئذ يدل على أن ) 
ُن َعَماًل ( اليوم هو غير  ن عماًل ( في األمس ، وقد أكد القرآن الكريم على ضأأأرورة األحسأأأنية َأْحسأأأَ ) َأْحسأأأَ

في االتباع ، وفي القول ، والعمل ، والجلاء في آيات كثيرة ليرسأأأخ في أذهاننا ضأأأرورة وجود عقلية راسأأأخة 
 متطورة ديناميكية تسعى دائمًا نحو األحسن وال ترضى أبدًا حتى بالحسن .

                                                 
 11سورة يوسا / اآلية  1

 41سورة القصص / اآلية  2

 14سورة األنفال/ اآلية  3

 4-6/ اآلية  سورة الملك  4
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تب عليها من االبداع تتكون التنمية ، والحضأأأأأأأأأأأأأارة ، والتقدم ، والرقي وااللدهار بإذن وبهذه العقلية وما يتر  
 هللا تعالى .

( إن فلسأأأأأأأأفة المسأأأأأأأأؤولية عن التنمية وغيرها في اإلسأأأأأأأأالم ثالثية األبعاد ، وهي : المسأأأأأأأأؤولية الفردية ، 4)
دورًا سأأأأأأريعًا في مختلف مجاالت والمسأأأأأأؤولية المجتمعية ، ومسأأأأأأؤولية الدولة ، فإذا اجتمعت تكاملت وأدت 

الحياة ، وبخاصأأأة في الجانب التنموي ، ولكن إذا تخلت الدولة فلن يكون األفراد ، والمجتمع بمنأى عنها ، 
ولذلك سقطت الدول اإلسالمية واحدة تلو األخرى ، وبقيت المجتمعات اإلسالمية متماسكة بل محققة لكثير 

، والعملية والتنموية ليسأأأأأأأأأت مرتبطة بالدولة وجودًا وعدمًا ، فالمسأأأأأأأأألم  من أهدافها ، فجميع الفرائض المالية
 الفرد يجب عليه دفع اللكاة وبقية الواجبات المالية في جميع األحوال .

والمجتمع اإلسأأأأأأأأأالمي بني على أسأأأأأأأأأاس االخوة اإليمانية وعلى التراحم والمحبة بل وااليثار ، ولكن عندما  
راد ، ومؤسأأأأأسأأأأأات المجتمع المدني كذلك تكون وتيرة التنمية سأأأأأريعة متكاملة تتحمل الدولة مسأأأأأؤوليتها واألف

 محققة ألهدافها العليا .  
 

 المقترحات والتوصيات: 
 أقتر  وأوصي بما يأتي: 

تأسأأأأأأأأيس إدارة مختصأأأأأأأأة بالمسأأأأأأأأؤولية المجتمعية موحدة على مسأأأأأأأأتوى الدولة تقوم بكل ما يتعلق بما  –أواًل 
 ذكرناه.
صندوق مشترك للقيام بمتطلبات المسؤولية المجتمعية على المستويات الصحية، واالجتماعية، إنشاء  -ثانياً 

 والتعليمية، ونحوها .
 تخصي  جوائل وأوسمة ذهبية، وماسية للشخا  الذين لهم دور كبير في المسؤولية المجتمعية . -ثالثاً 
ائل والمدارس والجامعات، وتركل عليها وسأأإحياء ثقافة المسأأؤولية المجتمعية في البيوت والروضأأات  -رابعاً 

 اإلعالم ، وخطب المساجد ودروسها .
 قيام شركات التأمين بإنشاء صندوق خا  للتأمين على ديون غير القادرين . -خامساً 

 

 هذا وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربج العالمين 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  كتبه الفقير إلى ربه
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