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 واجب الوقت   اجملتمعي التكافل  
 م2023 مارس 17 –هـ 1444شعبان  25بتاريخ: 

، وأشيييييييي د أ    عليماألول واألخر والظاهر والباطن وهو بكل شيييييييي     العالمين،الحمد هلل رب 
القائل فى كتابه   قدير،المله وله الحمد وهو على كل شيييييي     إله إ  هللا وحده   شييييييرله له له

) وهللُا وردييوله، القائل )( وأشيي د أ  ديييدنا احمداد عبد هللا َوالتَّْقَوٰى(الكرلم ))َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِ  
ف  عوِ  العبِد اا كا  العبُد ف  عوِ  أخيه (( الل م صل ودلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه  

 واقداره العظيم حق قدره
 أما بعد
 وان م ان  فقط،فإ  الناس على أصييينات شيييتى فمن الناس ان نفيه لن سيييه   و ،مالمسيييلأي ا 

وهو  األول،هؤ   على اإلطالق هو الصيييين    وشيييير ألاته،وان م ان نفيه    ألدييييرته،نفيه  
اصيالحه الااصي ، و  نعرت إ  ذاته، و  يبحث إ  عن  ،   نحب إ  ن سيه،أنان كل إنسيا  

وأغراضيييه اليييياصيييي ، وهيا دال شيييه نهيييال تييييرلعا  هيا الدين العظيم اليى ندين به ، حيث 
فيميا ديننيا قيال   ا جتمياع القرآ  الكرلم تيدعونيا إلى التكيافيل والتكيات    ف  آنيا  كيير    جيا  
ْيۖدا ب َوِباْلَواِلدَ : تعالى ِرُكوا ِبِه شييَ اِكيِن  )) َواْعُبُدوا َّللاََّ َوَ  ُتيييْ اندا َوِبِيا اْلُقْرَبٰى َواْلَيَتاَاٰى َواْلَمسييَ ْيِن ِإْحسييَ

ِبيِل َوَاا َاَلَكْك َأْنَماُنُكْم   ِإ َّ  اِحِب ِباْلَجنِب َواْدِن السييييييَّ  َّللاََّ َواْلَجاِر ِذا اْلُقْرَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصييييييَّ
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وقال تعالى )) َوَتَعاَوُنوا َعَلى    ٣٦نسيييا  ا ن  رقم  َ  ُنِحبُّ َان َكاَ  ُاْاَتا د َفُاوردا﴾ (( ديييور  ال
ْثِم َواْلُعْدَواِ  ۚ  ٢(( دور  المائد  ا ن  رقم   اْلِبرِ  َوالتَّْقَوٰى ب َوَ  َتَعاَوُنوا َعَلى اإلِْ

تحيييرنييا ان المصييييييييييييييير اليييى ينتظر     هنيياك آنييا  كيير  فى القرآ    على الجييانييب األخر   *
وتالى عن ايد ييد    النياس ،   ا  بمعزل عن هموم المحتياجين اناإلنسيييييييييييييييا  األنيانى الييى كي 
  ۡلِمۡسِكينِ ٱ امِ ( َوَ  َنُحضُّ َعَلٰى َطعَ 33) ۡلَعِظيمِ ٱ ّللَِّ ٱَكاَ  َ  ُيۡؤِاُن بِ   ۥ العو  إلي م قال تعالى )) ِإنَّهُ 

ُ َنا َحِميٞم ) ۡلَيۡومَ ٱ( َفَلۡيَس َلُه 34) ُكُلهُ 36ِليٖن )( َوَ  َطَعاٌم ِإ َّ ِاۡن ِغسۡ 35هَٰ
ۡ
و َ ٱِإ َّ  ۥ  (  َّ َنأ ِطييييييييُ   ۡلاَٰ

َقَر )37) َلَكُكۡم ِف  دييييييَ ( َقاُلوْا َلۡم َنُه ِاَن 42( (( ا نآ  ان دييييييور  الحآق  وقال أنهييييييا ))َاا دييييييَ
لِ ينَ ٱ ِكينَ ٱ( َوَلۡم َنُه ُنۡطِعُم  43) ۡلُمصيييَ  لَِّياٱ(( ا نا  ديييور  المدثر وقال ))َأَرَ ۡيَك    (44)  ۡلِمسيييۡ

ينِ ٱُنَكيِ ُب بِ  ِلَه  1) لدِ  ِكينِ ٱ( َوَ  َنُحضُّ َعَلٰى َطَعاِم 2)  ۡلَيِتيمَ ٱَيُدعُّ   لَِّياٱ( َفيَٰ (( دييييييور     (3)  ۡلِمسييييييۡ
 الماعو  

 ف دييييييييلم  صييييييييلى هللا عليه و  النب زرع ا   الت األدييييييييس    أعظم وأهم  إ  ان* أي ا المسييييييييلمو   
دين أفرال المجتمع،    ا جتماع هيه األا  ل و ابدأ التكافل والتكات    يبنى قواعدأصييحابه وهو 

الصيحيحين    ف وصي ه الحبيب احمد كما  وأ  نكو  الجميع لحم  واحد ، دل جسيدا واحداد كما
هم،المؤانين ف     ))ايلُ صيييييييييلى هللا عليه وديييييييييلم   قال  :قال النعما  دن بييييييييييير يثان حد  َتوالِ 

َ ِر    وتعاُطِ ِ ْم.  وَتَراُحِمِ م، ِد بالسييييييَّ ِد إذا اشييييييتَكى اْنُه عهييييييٌو تَداَعى َلُه ديييييياِئُر الجسييييييَ ايُل الجسييييييَ
لمن كا  لاعماد واسيياعدا  مصييلى هللا عليه ودييلم األجر واليواب العظي النب واْلُحمَّى(( دل دين  

فقط ، وإنما هناك أوجه  المالاألخيه المسيييييييييييلم ، وأ  هيا التكافل ليس قاصيييييييييييراد على التكافل 
صييييييييييلى هللا عليه ودييييييييييلم ))ان ن ََّس عن  النب كيير  للتكافل والتعاو  دين أفرال المجتمع نقول  

نيا ن ََّس َّللاَُّ عنُه كرب د ِان كُ  َر على ُاعسيييُر  اسيييلُم ُكرب د ِان ُكرِب الدُّ َرِب يوِم القيااِ  ، وان نسيييَّ
نيا دييتَر َّللاَُّ عَليِه ف   تَر على ُاسييلُم ف  الدُّ نيا وا خرِ  ، وان دييَ َر َّللاَُّ عليِه ف  الدُّ نيا نسييَّ ف  الدُّ
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نيا وا خرِ  ، وَّللاَُّ ف  عوِ  الَعبِد ، اا كاَ  الَعبُد ف  عوِ  أخيِه (( أخرجه اسيييلم وغيره ع  نالدُّ
 .أدى هرلر 

التكافل دين أفرال المجتمع، وأننا  تتجلى قم  الدعو  ان ردول هللا صلى هللا عليه ودلم إلى دل
نعول ا رب األدييير  ،  الت تجاه األخرلن وأ  هيه تتجاوز حدول ونطاق األدييير     علينا اسيييؤولي

 ائعٌ نِبه جصييييلى هللا عليه ودييييلم ))ليس بمؤاُن ان با  شييييبعا  وجاُره إلى ج النب نقول   حيث
 .وهو نعلُم(( أخرجه البي ق  وغيره عن ادن عباس بسند صحيح

وكم كانوا نماذج اييرق    * وكم كا  أصيحاب النب  صيلى هللا عليه وديلم على قدر المسيؤولي 
ادن عباس رضيييييي  هللا عن ما قال: قحط المطر على ع د  عن،  هيا المهييييييمار    ف وايييييييرف   
  بكر فقالوا: السييييييييما  لم تمطر، واألرت لم تنبك  الصييييييييديق، فاجتمع الناس إلى أد  أد  بكر

والناس ف  شيييييد  شيييييديد ، فقال أدو بكر: انصيييييرفوا واصيييييبروا، فإنكم   تمسيييييو  حتى ن رج هللا 
أو قال -ان اليييييييييام، فجا ته اائ  راحل  ُدر ا   ا الكرلم عنكم، قال: فما لبينا أ  جا  أجرا  عيم

وا علييه البياب، فارج إلي م عيميا  ف  ان ان فياجتمع النياس إلى بياب عيميا ، فقرع  -طعياايا
الناس، فقال: اا تييا و   قالوا: الزاا  قد قحط  السيما    تمطر، واألرت   تنبك، والناس  
ف  شييييييد  شييييييديد ، وقد دلطنا أ  عندك طعااا، فبعنا حتى نودييييييع على فقرا  المسييييييلمين، فقال 

فإذا الطعام اوضيييييييييييوع ف  لار عيما ،  عيما : حب ا وكراا ، الخلوا فاشيييييييييييتروا. فدخل التجار،  
فقال: نا اعيييييير التجار كم تربحونن  على شيييييرائ  ان الييييييام  قالوا: للعيييييير  اثنا عيييييير، قال 

قال التجار: نا أبا  ن ،عيما : قد زالن ، قالوا: للعييييييييييير  خمسيييييييييي  عييييييييييير، قال عيما : قد زال
بكيل لرهم   -تبيارك وتعيالى-عمرو، ايا بق  بيالميديني  تجيار غيرنيا، فمن زالك  قيال: زالن  هللا  

عييييييير ، أعندكم زلال   قالوا: الل م  ، قال: فإن  أشيييييي د هللا أن  قد جعلك هيا الطعام صييييييدق  
 على فقرا  المسلمين.

 الثانية الخطبة
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لى هللا عليه وديييييلم أن م كانوا يؤثرو  غيرهم على وصيييييل األار بأصيييييحاب رديييييول هللا صييييي  لقد
َعَلٰى   ))َوُلْؤِثُرو َ ذله حتى صييييدق في م قول هللا تعالى  الحاج  إلىأشييييد   ف كانوا  أن سيييي م ولو 

 ((َأنُ ِسِ ْم َوَلْو َكاَ  ِدِ ْم َخَصاَصٌ  ۚ
ا يا  وأدنيا  أولى النياس بيا هتميام والرعياني  هم ان تلزانيا الن قي  علي م شييييييييييييييرعيا ان آبيا  وأ إ 

 وأخوا .وبنا  وإخو   
اا أحوجنا ا  نكو  صي ا   راهيا ،اقبلو  على اوديم ان اواديم الفبال  أ  وهو شي ر    ونحن

 واحداد ، جسدا واحداد نكو  عوناد لكل احتاج ، اصدر دعال  وفرح لكل اكروب
                                        لطيرنا السعال هللا وإناكم ان اليين نكونو  دبباد لجلب   جعلنا
 الشيخ خالد القط إمام وخطيب بوزارة األوقاف املصرية بقلم:       

 


