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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

        مفهوم التكافـل االجتماعيمفهوم التكافـل االجتماعيمفهوم التكافـل االجتماعيمفهوم التكافـل االجتماعي

        ومجاالته المختلفة في اإلسالمومجاالته المختلفة في اإلسالمومجاالته المختلفة في اإلسالمومجاالته المختلفة في اإلسالم    

        البشير الريسونيالبشير الريسونيالبشير الريسونيالبشير الريسوني        الدكتورالدكتورالدكتورالدكتوربقـلم  بقـلم  بقـلم  بقـلم  

يعتبر موض�وع التكاف�ل ا�جتم�اعي ف�ي ا�س��م م�ن الموض�وعات ا�كث�ر 

جع��ل ال��بعض يت��وھم أن��ه ق��د ت��داو� وجريان��ا عل��ى ألس��نة الن��اس، وإن كث��رة تداول��ه 

ح���ث و� فائ���دة لطرح���ه م���ن جدي���د، والحقيق���ة أن موض���وع اس���توفى حظ���ه م���ن الب

في ا�س�م �زال في أمس الحاج�ة إل�ى البح�ث والتمح�يص، " التكافل ا�جتماعي"

م��ع العل��م أن��ه ق��د تع��ددت الدراس��ات ح��ول المجتم��ع وتع��ددت البح��وث ف��ي تكافل��ه 

ه وتس�انده وتع��اون أف��راده وجوان��ب الرعاي��ة �بنائ��ه، وإن الدراس��ات ا�س���مية لھ��ذ

وانط�ق�ا م�ن . الجوانب قليلة إذا قيست بما كتب ف�ي ھ�ذا الش�أن م�ن غي�ر المس�لمين

ھذا ا�عتبار وجدت نفسي مسوقا ومدفوعا إلى الكتابة في ھذا الجانب من المنظور 

المتكاف�ل تعتب�ر أس ا�س�مي باعتبار أن نظريات ا�س�م وتشريعاته في المجتم�ع 

ذا الموضوع الحيوي من حياة الناس، لما له النظريات وأوفى التشريعات بدراسة ھ
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اليوم من أھمية قصوى في استتباب الس�لم ا�جتم�اعي، س�يما وأن المجتم�ع ال�دولي 

 يشكو من قضايا اجتماعية شائكة، كالفوارق ا�جتماعية بين غنى متفحش وفقر 

س��احق، وطغي��ان رأس الم��ال، والبطال��ة، والھج��رة، والجف��اف، وال��ز�زل 

  .وارث التي قد تنزل بالمجتمعوغيرھا من الك

إن��ه ف��ي زحم��ة الحي��اة المعاص��رة بطابعھ��ا ا�س��تھ�كي والفردان��ي، وأم��ام 

ا�جتماعي بين المسلمين من تفاحش الفوارق ا�جتماعية وتعطيل لقنوات التضامن 

زك��وات وأوق��اف وص��دقات؛ يص��بح لزام��ا استحض��ار النظ��رة ا�س���مية للتكاف��ل 

اد المجتمع، لجمع ما اتسع من الرتق في ھذا الجان�ب والتضامن ا�جتماعي بين أفر

ال��ذي تغافلن��ا عن��ه تح��ت وط��أة الج��ري عل��ى تحس��ين الوض��ع الم��ادي عل��ى حس��اب 

فالتكافل ا�جتماعي خلق إس�مي أصيل دلت عليه تعاليم . الوضع الروحي ا�صيل

  .ا�س�م كتابا وسنة وإجماعا

وا َعلَ��ى اْلبِ��رِّ َوالتَّْق��َوى َو� تََع��اَونُوا َعلَ��ى َوتََع��اَونُ " :فم��ن الكت��اب قول��ه تع��الى         

  ) 2آية، المائدة" (اِ�ْثِم َواْلُعْدَواِن 

ت��رى الم��ومنين ف��ي ت��راحمھم : "وم��ن الس��نة قول��ه ص��لى هللا علي��ه وس��لم

وتوادھم وتعاطفھم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

  )ري في كتاب ا�دبرواه البخا ("بالسھر والحمى
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وم��ن ا�جم��اع اتف��اق ص��حابة رس��ول هللا ـ ص��لى هللا علي��ه وس��لم ـ عل��ى تع��اونھم 

ف��ي الرخ��اء والش��دة كم��ا حص��ل ف��ي ع��ام وتس��اندھم وحم��ايتھم للض��عيف وتك��افلھم 

  .زمن خ�فة عمر) المجاعة(الرمادة 

ا�ط�راف والجوان�ب للتكاف�ل ا�جتم�اعي لقد أقر ا�س�م منظومة متكامل�ة 

م��ا يتعل��ق منھ��ا با�س��س الت��ي يبن��ى عليھ��ا التكاف��ل أو ا�دوات والمقوم��ات  س��واء

فكلمة التكاف�ل ا�جتم�اعي تعتب�ر أدق عب�ارة لم�ا يري�ده المتكلم�ون ع�ن   . التنفيذية له

  ".ا�جتماعي  الضمان"أو " ا�جتماعيةالعدالة "

د وھ�و مص�در لفع�ل ـ تكاف�ل ـ والفع�ل مزي� والكفال�ة،فالتكاف�ل تب�ادل الكف�ل 

 وكلمة التكافل تعني التساند والتضامن، وھي الكفل.ويعني ا�كثار والمشاركة

يقال . أي الحظ والنصيب والمثل، والكافل ھو العائل، والضامن، والقائم بأمر اليتيم

  ) 2.(كف��ل بعض��ھم بعض��ا: ض��منه، وتكاف��ل الق��وم: كف��ل يكف��ل كف��� وكف��و�، الرج��ل

  .ن الجانبين المتكافلين المتضامنينتدل على المشاركة بي" التفاعل"وصيغة 

تجعل من معناه " التكافل"وھذا التعدد في المفاھيم المتضمنة في مصطلح  

جھ�ة تق�دم المعون�ة وجھ�ة تس�تفيد منھ�ا، وق�د : أساس التض�امن والت�آزر م�ن جھت�ين

 يك��ون تق��ديم الع��ون أو الفائ��دة متب��اد� ف��ي جھ��ات مختلف��ة، ك��أن يق��دم ش��خص خدم��ة

أو غيرھا لشخص آخر، في الوقت الذي يقدم ھ�ذا ا�خي�ر للش�خص مھنية أو علمية 

  .ا�ول أو لغيره عونا ماديا أوخدمة من نوع آخر غير الخدمة ا�ولى

 ،"كفل"المنجد في اللغة وا�دب والعلوم،كلمة 9/45انظر القاموس المحيط ) 2(
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ق��د اختلف��ت آراء الب��احثين ف��ي معن��ى التكاف��ل ا�جتم��اعي وش��موليته، فق��د و

قصره البعض على المساعدة وا�عانة للمحتاجين عن طريق جھود ا�فراد ونشاط 

الدولة، وقصره البعض اqخ�ر عل�ى معالج�ة الموض�وع ا�قتص�ادي، ووس�ع معن�اه 

آخرون ليتن�اول ج�وھر الكي�ان ا�نس�اني، حريت�ه وكرامت�ه وجعل�ه يش�مل مس�ؤولية 

ة المجتم��ع نح��و أف��راده نح��و نفس��ه ومس��ؤوليالف��رد نح��و أخي��ه ا�نس��ان، ومس��ؤوليته 

غي�ر أن التكاف�ل ا�جتم�اعي ف�ي ا�س��م . والضمان ا�جتماعي الذي تنظمه الدول�ة

  ).3( يكاد ينتظم التشريع ا�س�مي كله

إن نظام التكافل ا�جتماعي ف�ي ا�س��م نظ�ام :" يقول سيد قطبوفي ھذا  

  كامل، نظام بكل ما تحمله ھذه الكلمة من معنى، ھذا 

 ھيإليھا،ولكنھا  والبر وماا�حسان والصدقة  عناصر مدلو�تتدخل فيه النظام قد 

 إن ھ�ذه الم�دلو�ت ھ�ي. بذاتھا � تدل على حقيقته، �ن حقيقتھا أوسع منھا جميع�ا

 إن. بعض وسائل ذلك النظام ولكنھا ليست النظ�ام نفس�ه �ن الوس�يلة غي�ر الماھي�ة

 جرد المس�اعدات المالي�ة ـ أي�ا كان�تنظام التكافل ا�جتماعي في ا�س�م � يعني م

  .صورتھا ـ كما تعني كلمة الضمان ا�جتماعي، أو التأمين ا�جتماعي

 

 

 .اوي ، والدكتور قسطنطين زريقـــــــــــانظر ما كتبه في ھذا الصدد ا�ستاذ محمد حسن العشم) 3( 
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  .ي ا�س�مفالمساعدات المالية ھي نوع واحد من المساعدات التي يعنيھا التكافل ف

لق��د عن��ى ا�س���م بالتكاف��ل ا�جتم��اعي أن يك��ون نظام��ا لتربي��ة روح الف��رد 

  وضميره وشخصيته وسلوكه ا�جتماعي، وأن يكون نظاما للع�قات ا�جتماعية

بم��ا ف��ي ذل��ك الع�ق��ات الت��ي ت��ربط الف��رد بالدول��ة، وأن يك��ون ف��ي النھاي��ة نظام��ا 

  ) 4" (لتي تسود المجتمع ا�س�ميللمعام�ت المالية والع�قات ا�قتصادية ا

ومن ھنا كان مفھوم التكافل ا�جتماعي ف�ي ا�س��م مفھوم�ا واس�عا ل�يس 

قاصرا على المال في ھيئته النقدية أو العيني�ة ، ب�ل إن ك�ل أش�كال ا�قت�دار ال�ذھني 

والفن��ي والمھن��ي، والمعرف��ة أي��ا ك��ان نوعھ��ا، كلھ��ا جميع��ا ق��وى ومواھ��ب واجب��ة 

يجع��ل  ث��م إن ا�س���م. ص��ورة التكاف��ل الت��ي يس��تھدفھا ا�س���م المش��اركة �ح��داث

بجان��ب التكاف��ل الم��رتبط ب��الحقوق وواج��ب التض��امن فض��يلة تج��اوز الحق��وق، ك��أن 

يعفو ا�نسان عمن ظلمه، ويص�ل م�ن قطع�ه، ويتص�دق بدين�ه عل�ى الم�دين الع�اجز 

قُوا َخْيٌر لَُكْم  َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةٌ إِلَى: " قال تعالى.عن أدائه َمْيَسَرٍة َوأَْن تََصدَّ

  )280البقرة،آية " (إِْن ُكنتُْم تَْعلَُموَن 

وبھذا الشمول وا�حاطة يتميز التكافل ا�جتماعي في ا�س�م عن مفھوم 

المصطلحات المستعملة اليوم في الدراسات حول المجتم�ع كالتأمين�ات والتعاض�دية 

  :منھا والضمان ا�جتماعي ، بعدة أمور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 1955انظر حلقة الدراسات ا�جتماعية للدول العربية المطبوع سنة ) 4(
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 .فقد مضى عليه أربعة عشر قرنا من الزمن أو تزيد الزمني،سبقه  .1

الفق��راء، المس��اكين، الغ��ارمون، ض��حايا : ش��موله لك��ل أص��ناف المحت��اجين .2

 .....الكوارث، ابن السبيل، اللقطاء،ا�رامل، اليتامى

مستوى تمام الكفاية ، بل ا�غناء كم�ا .(شموله لكل الحاجات المادية والنفسية .3

 ".إذا أعطيتم فأغنوا:"قال عمر

  ).ماناقترانه بالص�ة وبا�ي(إجبارية ا�لزام به  .4

عل���ى مس���توى الف���رد وا�س���رة والجماع���ة مس���ؤولية الجمي���ع عن���ه، س���واء  .5

 ....."كلكم راع :"والدولة

يختل���ف التكاف���ل ا�جتم���اعي ف���ي ا�س����م ع���ن جمي���ع المؤسس���ات الس���ابقة  .6

ذل��ك أنن��ا نج��د ف��ي المؤسس��ات ) التأمين��ات ،التعاضدية،الض��مان ا�جتم��اعي(

إليه في وقت ما ، إما بمفرده الث�ث أن الشخص يدفع ما� في مقابل الحاجة 

أو بyسھام إضافي من المؤسسة المس�تخدمة، أم�ا التكاف�ل ا�س��مي فھ�و أن 

تقدم جھة ميسورة في المجتمع إلى جھة محرومة، مساعدة لتسد بھا حاجاتھا 

الض��رورية، فھ��و ي��دخل ف��ي ب��اب التع��اون عل��ى ص��عيد المجتم��ع كل��ه بحك��م 

واح�د يجم�ع بي�نھم ف�ي غال�ب ا�حي�ان التساكن والتجاور والمعاش�رة ف�ي بل�د 

 .تاريخ مشترك ودين ولغة وتقاليد وحضارة
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إل�ى أكث�ر م�ن يتس�ع مفھ�وم التكاف�ل وفي المجتمع ا�س�مي بص�فة خاص�ة 

 الروح�ي،حيث نجد ا�س�م يدعم ما سبق م�ن عناص�ر، بال�دعوة إل�ى ا�خ�اء  ھذا،

  .فة والمحبةوھي أقوى أواصر ا�ل عقيدة،أي إلى ما يجمع بين الناس من 

وق��د يط��ول بن��ا البح��ث إذا ذھبن��ا نش��رح جمي��ع م��ا يش��مله معن��ى التكاف��ل 

  .ا�جتماعي في ا�س�م

وقبل توضيح ما ق�رره ا�س��م م�ن تكاف�ل ف�ي مختل�ف مج�ا�ت الحي�اة، أدبي�ة 

كانت أم مادية ؛ أرى أنه من المفيد أن أشير إلى ظاھرة فريدة ف�ي أس�لوب ا�س��م 

ات وترس�يخ ھ�ذا التكاف�ل ب�ين أف�راد المجتم�ع، فا�س��م ل�م الذي س�ار علي�ه ف�ي إثب�

يفرض التكافل بمجرد ا�مر به والنھي عما يخالفه، ولكنه أقام المجتمع على أس�س 

  .ينابيعهأصلية ھي بذاتھا تنتج التكافل وتعتبر منبعا ثريا من 

  :وأول ھذه ا�سس والمنابع

ماني��ة الت��ي � تع��دلھا أي��ة والمقص��ود ب��ا�خوة ھن��ا ا�خ��وة ا�ي: منب��ع ا�خ��وة .1

رابطة أخرى كالنسب والجنس واللغة وغير ذلك من ال�روابط المادي�ة الت�ي � دور 

فا�خوة كلمة تمس القلب وال�روح . لھا بجانب ھذه الروابط العظيمة القدر والمنزلة

ولق��د ض��لت البش��رية طريقھ��ا عن��دما ابتع��دت ع��ن  جميع��ا،والعواط��ف والمش��اعر 

وقد تحدث القرآن الكريم ع�ن ھ�ذه . نية وأبدلتھا با�خوة الماديةطريق ا�خوة ا�يما

م��ن نع��م هللا عل��ى عب��اده  نعم��ةا�خ��وة ف��ي غي��ر م��ا موض��ع م��ن آيات��ه مبين��ا أنھ��ا 

ِ :" قال تع�الى. المومنين قُ�وا َواْذُك�ُروا نِْعَم�ةَ هللاَّ ِ َجِميع�اً َو� تَفَرَّ َواْعتَِص�ُموا بَِحْب�ِل هللاَّ
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م�ن  آل عم�ران،" (تُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُ�وبُِكْم فَأَْص�بَْحتُْم بِنِْعَمتِ�ِه إِْخَوان�اً َعلَْيُكْم إِْذ ُكنْ 

qالحجرات،" (إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ  :"وقال أيضا). 103ية ا q10ية ا.( 

وبھذه ا�خوة قطع ا�س�م كل صلة تتعارض مع أخوة ا�يمان، وتوعد 

م�ن النس�ب أولي�اء، أي كل من يخ�الف ذل�ك فيتخ�ذ اqب�اء وا�خ�وان  بالوعيد الشديد

� تَِجُد قَْوم�اً يُْؤِمنُ�وَن :" قال تعالى. نصراء وحلفاء، إن استحبوا الكفر على ا�يمان

َ َوَرُس��ولَهُ َولَ��ْو َك��انُوا آبَ��اَءھُْم أَْو أَْبنَ�� وَن َم��ْن َح��ادَّ هللاَّ ِ َواْليَ��ْوِم اqِخ��ِر يُ��َوادُّ اَءھُْم أَْو بِ��ا�َّ

إِْخَوانَھُْم أَْو َعِشيَرتَھُْم أُْولَئِ�َك َكتَ�َب فِ�ي قُلُ�وبِِھْم اِ�يَم�اَن َوأَيَّ�َدھُْم بِ�ُروٍح ِمْن�هُ َويُ�ْدِخلُھُْم 

ُ َع�ْنھُْم َوَرُض�وا َعْن�هُ أُْولَئِ�َك  َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا ا�َْنھَاُر َخالِ�ِديَن فِيھَ�ا َرِض�َي هللاَّ

 ِ ِ ھُْم اْلُمْفلُِحونَ ِحْزُب هللاَّ   .)22المجادلة،آية"( أَ� إِنَّ ِحْزَب هللاَّ

وقد جاءت عن النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ طائفة من ا�حاديث في ھذا 

المس�لم أخ المس�لم � يظلم�ه و� :" المعنى أيضا، منھا قوله ـ صلى هللا عليه وس�لم ـ

). 6" (يحب �خيه م�ا يح�ب لنفس�ه � يومن أحدكم حتى: "وقوله أيضا). 5"(يسلمه

وق�د ش�بك  ).7"(المومن للمومن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا :  " وقوله

  ".يشد بعضه بعضا"رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بين أصابعه تأكيدا لمعنى 

وبھذا يتبين إلى أي مدى وصلل ا�س�م في تقرير صلة ا�خوة بين المومنين ونفي 
فيھ��ا، وإن إع���ن ا�خ��اء ب��ين أف��راد مجتم��ع م��ا ھ��و إ� تقري��ر للتكاف��ل ك��ل م��ا ينا

والتض���امن ب���ين أف���راد ھ���ذا المجتم���ع ف���ي المش���اعر وا�حاس���يس وف���ي المطال���ب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي) 7(رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي  ) 6(و )  5(
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والحاجات وفي المنازل والكرامات، وھذا ھو النبع ا�ول الذي ينبع عن�ه 

   .التكافل في ا�س�م

، وق�د ق�رر الق�رآن ذل�ك وأما النبع الثاني فھو الو�ية والتناصر بين المومنين .2

.  )71التوب�ة، آي�ة " (ُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَ�اُء بَْع�ضٍ َوالْ  :"في قوله تعالى

كما ق�رر أيض�ا ب�أن المن�افقين بعض�ھم م�ن بع�ض، ونھ�ى ع�ن اتخ�اذ الكف�ار أولي�اء 

ُكْم أَْولِيَاءَ  :"فقال ي َوَعُدوَّ  ).1الممتحنة،آية " (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا � تَتَِّخُذوا َعُدوِّ

ھذا الذي قرره القرآن الكريم ينس�جم والعق�ل الس�ليم، فم�ا ك�ان المن�افق المت�أرجح و

بين الحق والباطل صالحا �ن يك�ون ولي�ا ونص�يرا للم�ومن الثاب�ت ا�يم�ان، ال�ذي 

وم�ن ھن�ا ك�ان م�ن المنطق�ي والمعق�ول أن . على كل م�ا س�واھمايؤثر هللا ورسوله 

التع��اون ين وأع��رفھم بمقتض��يات يك��ون المومن��ون ھ��م أح��ق الن��اس بو�ي��ة الم��ومن

  .والتكافل في الشدة والرخاء كما ھو شأن الحلفاء والنصراء

. 

إ� ودم��اؤه غالي��ة  ، أي ل��يس ھن��اك م��ؤمنال��دماءالتك��افؤ ف��ي : النب��ع الثال��ث .3

لش��ريعة ا�س���مية تطب��ق عل��ى الجمي��ع دون أي اعتب��ار �ي مص��ونة، وأن أحك��ام ا

عامل من العوامل المميزة من نسب أو لون أو قطر أو جنس، ف� يعامل الض�عيف 

معاملة تختلف ع�ن معامل�ة الق�وي، و� يعام�ل ش�ريف معامل�ة تختل�ف ع�ن معامل�ة 

 .غير الشريف
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بذمتھم أدناھم  المسلمون تتكافؤ دماؤھم ويسعى: " قال عليه الص�ة والس�م

  ).8"(وھم يد على من سواھم 

ھ�ذه المحب�ة ،ھو ما أم�ر ب�ه ا�س��م م�ن المحب�ة ب�ين المومنين :والنبع الرابع .4

التي كانت المنبع والدافع الطبيعي الذي انبثق منه التكافل في جميع المج�ا�ت الت�ي 

م�ومنين وق�د أثن�ى الق�رآن الك�ريم عل�ى ال. نرى فيھا التكافل واض�حا ب�ين الم�ومنين 

الذين يحبون إخوانھم ويقدمون لھم ي�د الع�ون والمس�اعدة عن�د احتي�اجھم إل�ى ذل�ك، 

اَر َواِ�يَم�اَن ِم�ْن قَ�ْبلِِھْم يُِحبُّ�وَن َم�ْن :" قال تعالى في شأن ا�نصار ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُ�و ا َويُ�ْؤثُِروَن َعلَ�ى أَْنفُِس�ِھْم َولَ�ْو ھَاَجَر إِلَْيِھْم َو� يَِجُدوَن فِي ُصُدوِرِھْم َحاَجةً ِممَّ

وقد ج�اءت ال�دعوة إل�ى ھ�ذه المحب�ة ف�ي كثي�ر ) 9الحشر،آية " ( َكاَن بِِھْم َخَصاَصةٌ 

�ي�ومن أح�دكم حت�ى يح�ب :" ـ ص�لى هللا علي�ه وس�لم ـ م�ن ا�حادي�ث، منھ�ا قول�ه 

ف��ي  وقول��ه ـ ص��لى هللا علي��ه وس��لم ـ مث��ل الم��ومنين) 9" (�خي��ه م��ا يح��ب لنفس��ه 

 مـــــــــتوادھ

 ل��ه س��ائر عض��و ت��داعىوتع��اطفھم وت��راحمھم كمث��ل الجس��د الواح��د أذا اش��تكى من��ه 

  ).10"(الجسد بالحمى والسھر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  داوودرواه أحمد والنسائي وأبو ) 8(

  رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرھم) 9(

  رواه البخاري في ا�دب المفرد ورواه مسلم وأحمد) 10(
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  فتبادل شعور المحبة والود بين ا�فراد وترجمته إلى تكافل وتضامن ھو ما

  .يھدف ا�س�م إلى تأصيله وغرسه في النفوس والقلوب

عل�ى نق�اوة المجتم�ع وص�يانة نفس�يات فالتكافل ارتباط متداخل، ھدفه ا�بقاء 

أفراده، والمحافظة عل�ى المحب�ة باعتبارھ�ا لحم�ة النس�يج ا�جتم�اعي ف�ي ا�س��م، 

  .وھذه المحبة � تكون خالصة ـ في نظر ا�س�م ـ إ� إذا كانت � وفي هللا

فھذه أھم ا�سس والينابيع التي ينبثق منھا التكافل في ا�س�م والتي بتفاعلھا 

  .روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع في مختلف المجا�ت تقوى

وعندما نجول مع التكافل في مجا�ته المختلفة التي أجاله فيھا ا�س��م؛ نج�د 

  : يمكن تلخيص أھمھا في اqتي ومتعددة،أن ھذه المجا�ت كثيرة 

الت�ي تعتب�ر العم�ود حيث نجد التكافل واضحا في الزك�اة  :في المجا�ت الماديةـ  1

وأول تش��ريع ف��ي الت��اريخ جع��ل . الفق��ري للتكاف��ل الم��ادي ف��ي المجتم��ع ا�س���مي

للفقراء حقا واجبا معلوما في كسب ا�غنياء، وھي فريضة يقدر عليھا ا�كثري�ة أو 

ما يقرب من ا�كثرية في ا�مة، �ن ا�س�م لم يأمر بھ�ا ا�غني�اء فق�ط؛ ب�ل جمي�ع 

، وإن فائدة ذلك أن يعم الناس شعور واحد بالتضامن والتكاف�ل، طبقات ا�مة تقريبا

وھ�ي . وبأنھم في أكثر الحا�ت معطون باذلون �خ�وانھم مم�ا آت�اھم هللا م�ن فض�له

ليس��ت إحس��انا فردي��ا متروك��ا لض��مائر ا�ف��راد وتق��ديرھم ال��ذاتي كم��ا يفھم��ه بع��ض 

كما . تنفقه على مستحقيهالناس؛ وإنما ھو حق تأخذه الدولة وتقاتل عليه المانعين، و
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التكاف�ل ف�ي ا�س��م، فل�ولي ا�م�ر الح�ق ع�ن أنھا ليس�ت إ� قاع�دة م�ن قواعـــــ�ـد 

ا�غني��اء م��ا يكف��ي حاج��ة الفق��راء غ��ذاء وملبس��ا  طري��ق الش��ورى، أن يف��رض عل��ى

  . ومسكنا

إن الزك��اة تنظ��يم اجتم��اعي، وھ��ي أس��اس : " يق��ول ا�س��تاذان أب��و زھ��رة وخ���ف

عي وم�ادة المس�اعدات ا�جتماعي�ة الت�ي تق�دم للفق�راء والمحت�اجين، التكافل ا�جتم�ا

حتى إن المدينين تؤدى عنھم ديونھم إذا كانت في غير سفه وإسراف، وكانت ع�ادة 

  )11".(� ربا فيھا 

الت�ي تنش�ئھا زك�اة الفط�ر م�ث� وھ�ي الت�ي مع الع�ئ�ق الطيب�ة ووقفة قصيرة 

صغيرة وإن لم تكن من مال�ك النص�اب، تخرج في ليلة العيد عن كل نفس كبيرة أو 

تعطينا فكرة واض�حة ع�ن الم�دى ال�ذي يص�ل ب�ه ا�س��م إل�ى تحقي�ق مب�دإ التكاف�ل 

  .والتضامن بين أفراد ا�مة

م�ن ا�ض�احي ي�وم عي�د ا�ض�حى، ف�الجميع يأك�ل  ي�ذبحوقل مث�ل ذل�ك فيم�ا 

عام�ة  ك�أنھم م�دعوون إل�ى مأدب�ةويبدو الن�اس يومئ�ذ فق�راؤھم وأغني�اؤھم  ،ويؤكل

  .شاملة أنزلھا هللا من السماء

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طعامه وشرابه ويكون بذلك راضيا مسرورا معتق�دا أن�ه أرض�ى رب�ه . المجتمع المتكافل في ا�س�م لمحمد �بو زھرة) 11(

  .ولبى نداء الشھامة والنخوة
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وم��ن الص��ور الجميل��ة الت��ي ينف��رد بھ��ا ا�س���م ف��ي تحقي��ق التكاف��ل الم��ادي ص��ورة 

م�ن ك�ان ي�ومن ب�ا� " إك�رام الض�يف، وأص�ل ذل�ك قول�ه ـ ص�لى هللا علي�ه وس�لم ـ 

و� ش�ك أن ھ�ذا الل�ون م�ن أل�وان التكاف�ل ك�ريم ف�ي ". واليوم اqخر فليكرم ض�يفه 

م�ن الك�رم، فل�يس لھ�م حس�اب ف�ي مظھره ومقصده، وقلما يعرف الغرب ھذا اللون 

 الضيافة و� الضيفان، وليس في تقاليدھم أن ينزل إنسان على إنسان فيشاركه 

وم�ا أروع م�ا يوجھن��ا ب�ه رس�ول هللا ـ ص�لى هللا علي��ه وس�لم ـ ف�ي ش��أن 

ثة أيام فما بعد ذلك فھو صدقة، و� يحل والضيافة ث�" جائزته يوم وليلة "الضيف 

: وف�ي رواي�ة لمس�لم حت�ى يؤثم�ه، ق�الوا) 12.(م حت�ى يحرج�هله أن يثوي عن�ده ليق�ي

  ).13"(يقيم عنده و� شيء له يقريه به : " يارسول هللا وكيف يؤثمه؟ قال

" جائزت��ه ي��وم وليل��ة : "ق��ال مال��ك رض��ي هللا عن��ه ف��ي قول��ه علي��ه الس���م

  )14.(يكرمه ويتحفه يوما وليلة وث�ثة أيام ضيافة

عل��ى الب��دوي والحض��ري ي��وم وليل��ة  الض��يافة ف��رض: " وق��ال اب��ن ح��زم

  )15" (مبرة وإتحاف، ثم ث�ثة أيام ضيافة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .باب إكرام الضيف 441فتح الباري ـ المجلد العاشر ص) 12(

   290،  289ص  7إرشاد الساري  ـ ج) 13(

                   174ص 9المحلى ـ �بن حزم ج) 15(       441ص 10ري ـ مجلد فتح البا) 14(

  



    
  

  جامعة القرويين
  كلية أصول الدين

 -تطوان-
  

14 
 

عل��ى أن الض��يافة م��ن متأك��دات ا�س���م، وأن��ه � ولق��د أجم��ع المس��لمون 

 )16.(ينبغي للمسلم أن يمتنع عن تقديم ما يمكن تقديمه لمن ينزل عليه

إن�ك تبعثن�ا  قلن�ا يارس�ول هللا: فعن عقبة بن عامر رضي هللا عن�ه أن�ه ق�ال

فننزل بقوم ف� يقروننا، فما ترى فيه ؟ فقال لنا رسول هللا ـ ص�لى هللا علي�ه وس�لم ـ 

إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغ�ي للض�يف ف�اقبلوا، ف�إن ل�م يفعل�وا فخ�ذوا م�نھم " 

 )17(" حق الضيف الذي ينبغي لھم 

 و يك�ونومن ھنا نجد بعض الفقھاء المسلمين جعل الضيافة حقا يقتضى أ

 )18.(دينا على المضيف إذا لم يؤدھا قدر استطاعته

لقد ذكر العلم�اء أن الض�يف ل�ه ي�وم وليل�ة يك�رم فيھ�ا إكرام�ا ف�وق الع�ادة 

التي اعتادھا أھل البيت، وله بعد ذلك ث�ثة أيام يطعم فيھا من طعامھم المعتاد، و� 

 الض�يافة � تع�دو أنف. يحل له بعد ذلك أن يقيم ف�ي ھ�ذا البي�ت ال�ذي استض�افه أھل�ه

تكون ضمانا للفرد إذا كان وقت ارتحاله من مك�ان إل�ى آخ�ر ف�ي حاج�ة إل�ى الع�ون 

 .مساعدةوال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إرشاد لش�رح ) 18( .باب حق الضيف 440فتح الباري ـ المجلد العاشر ص) 17(      290ص   7إرشاد الساري ـ ج) 16(

  .دار صادر ـ طبعة جديدة با�وفست 290/ 7صحيح البخاري  
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يبدو التكافل واضحا في صورة ما يسمى في ا�س�م ـ  :ــ  وفي المجا�ت ا&دبية2

فروض الكفاية ـ التي يجب عل�ى المجتم�ع أن يھيئھ�ا، ول�و أھملھ�ا لك�ان ك�ل أف�راده 

ذلك ما يوجبه ا�س�م من إطعام الج�ائع وإغاث�ة الملھ�وف ومن . مشتركين في ا�ثم

  .ونحو ذلك...المحتاجوإنقاذ الغريق ومساعدة 

التع'اون عل'ى ا.ص'-ح ودرء الفس'اد  مج'ال  :ونجد التكافل في مجال آخر ھ�وــ  3

و� يخفى ما لھ�ذا } ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر{أو ما يطلق عليه ا�س�م 

، بحي�ث اعل ف�ي تحقي�ق ن�وع عظ�يم م�ن التكاف�ل ب�ين أف�راد ا�م�ةالمجال من دور ف

يترت��ب عن��ه تك��وين مجتمع��ات واعيـ��ـة تؤي��د الح��ق وتشــ��ـد أزره وتح��ارب الفس��اد 

  .وتقلم أظافره

التي تلقانا في ھ�ذا الس�بيل م�ا يص�ور ب�ه رس�ول هللا      ـ ص�لى ومن أروع ا�مثلة 

 القائم على حدود هللا والواقع  مثل: " هللا عليه وسلم ـ ھذا المعنى حيث يقول

فيھا كمثل قوم استلموا سفينة فصار بعضھم أع�ھا وبعضھم أسفلھا فكان الذين في 

أسفلھا إذا استقوا م�ن الم�اء م�روا عل�ى م�ن ف�وقھم فق�الوا ل�و أن�ا خرقن�ا ف�ي نص�يبنا 

خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوھم تركوھم وم�ا أرادوا ھلك�وا جميع�ا وإن أخ�ذوا 

  . ى أيديھم ـ أي منعوھم من خرق السفينة ـ نجوا ونجوا جميعاعل
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فا�س�م يحمل جميع أف�راده مس�ؤولية ا�م�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، وإ� 

وھذا ھو العقاب ال�ذي . كانوا جميعا آثمين وتكون عاقبتھم العاجلة الھ�ك والخراب

: الـــــ�ـهللا عن�ه حي�ث قأشار إليه الحديث الذي استشھد به أبو بكر الصديق رضي 

يَ�ا أَيُّھَ�ا الَّ�ِذيَن "  ؛غي�ر موض�عھاأيھا الناس،إنكم تق�رأون ھ�ذه اqي�ة وتض�عونھا ف�ي 

ُكْم َم��ْن َض��لَّ إَِذا اْھتَ��َدْيتُمْ  فق��د س��معت  )105المائ��دة، آي��ة ( "آَمنُ��وا َعلَ��ْيُكْم أَنفَُس��ُكْم � يَُض��رُّ

ذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا عل�ى إ: " رسول هللا   ـ صلى هللا عليه وسلم ـ يقول

  ."يديه أوشك أن يعمھم هللا بعقابه 

وم�ن ھن�ا كان�ت مس�ؤولية المس�لم أن�ه م�أمور أن � يق�ف موق�ف المتف��رج 

وھ�دف ا�س��م . إزاء ما يحدث أو يلم بأمته ومجتمعه من أزمات ومشاكل وقض�ايا

ي��ق التط��وع م��ن تحم��ل ك��ل ف��رد مس��لم مس��ؤوليته؛ ھ��و الوص��ول ب��الجميع إل��ى تحق

ا�ختياري الذي ينبثق من ذاتية الفرد وتشبع نفسه بروح ا�يم�ان وتخلق�ه ب�ا�خ�ق 

   .ذلك ما أمر به من تكافل وتضامن بين أفرادهمن بين و ،التي حث عليھا ا�س�م

الص��ور الرائ��دة للتكاف��ل ف��ي ا�س���م والت��ي � تعرفھ��ا الق��وانين  نوم��ن ب��ي ـ  4

  :نجد صورتين الوضعية
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وھي في ا�ص�ل أل�ف دين�ار (تلتزم فيھا الدولة بأن تدفع دية القتيل  ا&ولىرة الصو .1

كما ھو رأي المالكية وق�ول عن�د (إلى أولياء دمه، وقد يكونون ورثته  ) 22( )ذھبا

 عرف وكان عاجزا عن دفع  إذا كان القتل عمدا ولم يعرف القاتل، أو) الشافعية

 ).23(الديــــة 

 .الحق على أصحــابه سيما إذا كان القتيــــل قد ترك ذرية ضعافافالقاعـــدة أ� يضيع 

تلتزم العائلة فيھا بأن تعين القاتل خطأ ف�ي دف�ع الدي�ة إل�ى أولي�اء  والصورة الثانية 

ھم عص�بة القات�ل م�ن الرج�ال،  فيكون الحق مضمونا بجماعة من الناس) 24(الدم 

ل خط�أ؛ ومس�اعدته ف�ي أداء وف�ي ض�مان الع�ون للقات�. كما ذھب إلى ذلك ا�حن�اف

ح��ق ورث��ة القتي��ل تتض��ح ص��ورة جليل��ة للتكاف��ل ترم��ي إل��ى إبق��اء عواط��ف المحب��ة 

 .وصلة القربى بين الناس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                       
  م1960/ھـ1379ـ  3ط 2ج 411لمجتھد صبداية ا) 22(

 م1960/ ھـ 1379 3ط 414، 413، 412ص 2بداية المجتھد ج) 23(

  418إلى  415من : نفس المصدر السابق ص) 24(
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ھذا وقد فتح ا�س�م أمام الناس س�ب� كثي�رة لتحقي�ق التكاف�ل الف�ردي م�ن 

  :رة منھاـــــــــخ�ل أعمال كثي

الت�ي ن�ص عليھ�ا الح�ديث  تعرف بالصدقة الجاري�ةوھي التي  :صدقات التطوع )1

صدقة جاري�ة أو عل�م ينتف�ع : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إ� من ث�ث"  :الصحيح

  "به أو ولد صالح يدعو له 

وھ�و م�ن قبي�ل الص�دقات التطوعي�ة الدائم�ة غي�ر ال�زم�ة، وحقيقت�ه  : الوقــف ) 2

والوق�ف في�ه المنفع�ة المس�تمرة . حبس العين عل�ى مل�ك الواق�ف والتص�دق بالمنفع�ة

للمسلمين أقارب الواقف كانوا أو بعيدين عنه، وكل ذلك يؤدي إل�ى تكاف�ل المجتم�ع 

ف�ي قل�وب  دافق�ةويبع�ث عواط�ف الخي�ر وتسانده، �نه يش�يع في�ه المحب�ة والرحم�ة 

 .الناس ويربط جميع ا�مة بآصرة من ا�خوة والتكافل

أعم�ال الب�ر بحي�ث نج�د ذل�ك  وقد أوقف المسلمون بسخاء عل�ى كثي�ر م�ن

يطال خيره حتى الك�ب الضالة والطيور، با�ضافة إلى بناء المس�اجد ودور العل�م 

  .وغير ذلك...والمستشفيات والسقايات وحفر اqبار بالفلوات 

وھ��ي كلھ��ا م��ن أب��واب الخي��ر  الكف��ـارات والفدي��ة والھب��ات والن��ذور والق��رض )3

مع وتكافله وتخفف من المع�وزين والض�عفاء التي تسھم في ترابط المجت والصدقات

  .وغيرھم من ذوي الحاجة
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وھ��ي مح��ددة بالثل��ث ، و� ي��دخل فيھ�ا الورث��ة، وإنم��ا ھ��ي لم��ن �  :الوصيــــ�ـة  )4

ولق�د ع�م المجتم�ع ا�س��مي روح التع�اون والتكاف�ل عن�دما ك�ان يطب�ق ھ�ذه . يرث

ل��وب والنف��وس وحل��ت التع��اليم ف��ي حيات��ه، حي��ث اختف��ت ا�حق��اد والض��غائن م��ن الق

  .محلھا المحبة وا�لفة والتضامن والتكافل

......................................................  

  

  

  


