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 التكافل اجملتمعي واجب الوقت 

 م 2023مارس  17املوافق  هـ1444شعبان  25

 املـــوضــــــــــوع 
ه   لله   الحمد   القائله   رب  كتابه   العالمين،  َوََل    }:  الكريمه   هه في  َوالتَّْقَوى  اْلبهر ه  َعلَى  َوتَعَاَون وا 

ثْمه َواْلع ْدَوانه     أنَّ   ، وأشهد  له    َل شريكَ   ه  وحدَ    للا  إَلَّ   هَ َل إلَ   أنْ   {، وأشهد  تَعَاَون وا َعلَى اْْله
،  هه وصحبه   هه ، وعلى آله عليهه   وباركْ   وسلمْ   صل ه   م  ، الله  ه  ورسول    ه  ا عبد  مد  حَ ا م  نَا ونبيَّ نَسيدَ 
 :، وبعد  الدينه  إلى يومه  م بإحسان  ه  ن تبعَ ومَ 

 التكافل المجتمعي واجب الوقت
فإن التكافل المجتمعي قيمة إنسانية نبيلة، بها يعم التآلف والتراحم بين الناس وفي ظلها  
يتحقق استقرار األوطان وتماسكها، والمجتمعات الراقية مترابطة متعاونة يشد بعضها 

عب كما  )بعضا،  نبينا  ذلك  عن  )ملسو هيلع هللا ىلصر  بقوله:  ْم (  هه مه وتََراح  ْم  هه تََواد ه في  نهيَن  ْؤمه الم  َمثَل  
ى مَّ ْنه  ع ْضٌو تََداَعى له َسائهر  الَجَسده بالسََّهره والح  ْم، َمثَل  الَجَسده إذا اْشتََكى مه (، وتَعَاط فههه

ه،  ملسو هيلع هللا ىلص( بين أصابع)َشب ك  (.  بَْعضا،المؤمن لهْلمْؤمن كالب ْنيان يَش دُّ بَْعض ه  (: )ملسو هيلع هللا ىلصويقول )
 ولل در القائل: 

 كونوا جميعا  يابني إذا اعترى ... خطب وَل تتفرقوا آحادا 
 تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا  ... وإذا افترقن تكسرت أفراد 

في   المسابقة  إلى  الدعوة  المجتمعي من خالل  التكافل  الحنيف على  الشرع  وقد حثنا 
وعطاء   فريج كرباتهم، في إخاء صادقلناس، والسعي إلى تبقضاء حوائج االخيرات  

الحق سبحانه:   الناس، حيث يقول  ينفع  اْلَخْيَراته كريم، وتعاون على ما  (، )فَاْستَبهق وا 
َها السََّماَوات  َواأْلَْرض  ويقول سبحانه: ) ب هك ْم َوَجنَّة  َعْرض  ن رَّ ع وا إهلَٰى َمْغفهَرة  م ه ۞ َوَساره

له  دَّْت  َعنه  أ عه َواْلعَافهيَن  اْلغَْيَظ  يَن  مه َواْلَكاظه اءه  رَّ َوالضَّ اءه  السَّرَّ فهي  ي نفهق وَن  يَن  الَّذه  * تَّقهيَن  ْلم 
نهينَ  ْحسه بُّ اْلم  ن نَّْجَواه ْم إهَلَّ  ( ، ويقول )جل وعال(: )النَّاسه ۗ َوَّللاَّ  ي حه َلَّ َخْيَر فهي َكثهير  م ه

ه َمْن أََمَر بهَصَدقَة  أَْو َمعْ  لهَك اْبتهغَاَء َمْرَضاته َّللاَّ وف  أَْو إهْصاَلح  بَْيَن النَّاسه ۚ َوَمن يَْفعَْل ذَٰ ر 
ا يم  ا َعظه  .فََسْوَف ن ْؤتهيهه أَْجر 
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َمن كاَن  (: )ملسو هيلع هللا ىلص( إلى التكافل المجتمعي وحثنا عليه، حيث يقول: )ملسو هيلع هللا ىلصوقد دعانا نبينا )
، فَْليَع ْد به علَى َمن َل َظهْ  ، فَْليَع ْد به  معه  فَْضل  َظْهر  ن َزاد  َر له، َوَمن كاَن له فَْضٌل مه

ن أَْصنَافه الَماله ما ذََكَر، حتَّى َرأَْينَا أنَّه  َل َحقَّ   علَى َمن َل َزاَد له. قاَل الراوي: فَذََكَر مه
 ،) نَّا في فَْضل  ( أروع األمثلة في التكافل المجتمعي باألشعريين،  ملسو هيلع هللا ىلصويضرب لنا )  ألََحد  مه

،  (: )ملسو هيلع هللا ىلصل )حيث يقو ينَةه ْم بالَمده يالههه ، أْو قَلَّ َطعام  عه ي هيَن إذا أْرَمل وا في الغَْزوه إنَّ األْشعَره
، فَه ْم   يَّةه ، بالسَّوه د  وه  بْينَه ْم في إناء  واحه ، ث مَّ اْقتََسم  د  ْنَده ْم في ثَْوب  واحه َجَمع وا ما كاَن عه

ن هي وأنا منهمْ  ناء نبينا )صلی للا عليه وسلم( ومحبته، (، فقد استحق هؤَلء الكرام ثمه
 حين استحضروا  

 روح التعاون واألخوة الممزوجة بفضيلة المحبة واْليثار.
ما آَمَن (: )ملسو هيلع هللا ىلصوَل شك أن قضاء حوائج الناس فضيلة دينية ووطنية، حيث يقول نبينا )

ه جائٌع  إلي َجنبهه وهو يَعلَم  به أََحبُّ الناسه  )(:  ملسو هيلع هللا ىلص(، ويقول )بي َمن باَت َشبعاَن وجار 
ل ه على مسلم  ،   إلى للاه أنفع هم للناسه ، وأََحبُّ األعماله إلى للاه عزَّ وجلَّ سروٌر ت دخه
د  عنه جوع ا ، وألَْن أمشَي مع أخ  في   ي عنه َدْين ا ، أو تَطر  ف  عنه ك ربة  ، أو تقضه تَكشه

َف في هذا المسجده يعني م ا ، ومن كظم حاجة  ؛ أََحبُّ إليَّ من أن اعتكه سجَد المدينةه شهر 
ا ، ومن مشى مع أخيه   ض  يَه أمضاه ؛ مأل للا  قلبَه يوَم القيامةه ره غيَظه ولو شاء أن ي مضه

يَها له ؛ ثبََّت للا  قدَميه يوَم تزول  األقدام    (. في حاجة  حتى يَقضه
ه   لله الحمد    حمد  ا م  نَوالمرسلين، سيده   األنبياءه   على خاتمه   والسالم    العالمين، والصالة    رب 

 أجمعين.  وصحبهه  ، وعلى آلهه ملسو هيلع هللا ىلص
هذه األيام   مما َل شك فيه أن التكافل المجتمعي واجب الوقت، حيث يستقبل الناس في 

الجميع    شهر رمضان ضيفا كريما يأتي بالخير واليمن والبركات والنفحات، ويشمر
ال به هذا    ستقبلعبادة، ومن أوجب ما ي  فيه عن ساعد الجد في الطاعة واَلجتهاد في 

المحتاج، الشهر   العاري، وإعانة  الجائع، وكساء  المجتمعي، بإطعام  التكافل  الفضيل 
 حتى يطمئن الناس، وتتفرغ قلوبهم َلستقبال نفحات وبركات الشهر الكريم. 

واْلنفاق الجزاء الجزيل واألجور    وقد وعد للا )تبارك وتعالى( أهل الفضل والخير
ه َكَمثَله ضاعفة، حيث يقول الحق سبحانه: }الم يَن ي نفهق وَن أَْمَوالَه ْم فهي َسبهيله َّللاَّ ثَل  الَّذه مَّ

ف  لهَمن يََشاء  ۗ َوَّللاَّ  َواسه  ائَة  َحبَّة  ۗ َوَّللاَّ  ي َضاعه أَنبَتَْت َسْبَع َسنَابهَل فهي ك ل ه س نب لَة  م ه ٌع  َحبَّة  
يَن ي نفهق   ه ْم  َعلهيٌم *الَّذه ْم أَْجر  ه ث مَّ ََل ي تْبهع وَن َما أَنفَق وا َمنًّا َوََل أَذ ى ۙ لَّه  وَن أَْمَوالَه ْم فهي َسبهيله َّللاَّ

يَْحَزن ونَ  ْم َوََل ه ْم  َعلَْيهه ْم َوََل َخْوٌف  َرب ههه نَد  ه َوَرس ولههه    (، ويقول سبحانه: } عه بهاَّللَّ ن وا  آمه
مُّ  َجعَلَك م  ا  مَّ َكبهيٌر  َوأَنفهق وا مه أَْجٌر  ْم  لَه  َوأَنفَق وا  نك ْم  آَمن وا مه يَن  فَالَّذه فهيهه    ، ويقول ْستَْخلَفهيَن 

َن اأْلَْرضه      تعالى: } ا أَْخَرْجنَا لَك م م ه مَّ ن َطي هبَاته َما َكَسْبت ْم َومه يَن آَمن وا أَنفهق وا مه يَا أَيَُّها الَّذه
ْنه  ت   وا اْلَخبهيَث مه م  َ َغنهيٌّ  َوََل تَيَمَّ وا أَنَّ َّللاَّ ض وا فهيهه ۚ َواْعلَم  يهه إهَلَّ أَن ت ْغمه ذه نفهق وَن َولَْست م بهآخه
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يدٌ  ، فَيَق ول  أََحد ه َما:  (: )ملسو هيلع هللا ىلص(، ويقول نبينا )َحمه َلنه باد  فهيهه إهَلَّ َملََكانه يَْنزه ْن يَْوم  ي صبهح  العه َما مه
ْنفهق ا  ك ا.اللَّه مَّ أَْعطه م  ْمسه : اللَّه مَّ أَْعطه م   َخلَف ا، َويَق ول  اآلَخر 

 العالمين بالده  ، وسائرَ ا مصرَ بالدنَ احفظْ  


