
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

مما امتازت به رشيعتنا عن غريها من الرشائع وامللل والنحل، أهنا جعلت من أفراد هذه األمة كتلة واحدة 

بعضه بعضًا، الناس فيها أمة واحدة يف كل جانب ويف كل منحى، أمة واحدة يف كالبنيان املرصوص يشد  

 معتقداهتم وعباداهتم، أمة واحدة يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم وتنارصهم. 

الضعفاء  حمبة  أفئدهتم  يف  اهلل  زَرع  ممن  الكثرُي  الناس  ويف  القيامة،  يوم  إىل  احلمد  وهلل  األمة  هذه  يف  واخلري 

وإع  احلاجا  انةواملساكني  قوله   و   ذوي  ممتثلني  واخلريات  املربات  أنواع  شتى  يف  ِذيَن  }تعاىل:  املسامهة  الَّ

َرِّبِ  ِعنَْد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعََلنَِيًة  ا  ِِسًّ َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َأْمَواََلُْم  ُهْم  ُينِْفُقوَن  َوََل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوََل  ْم 

َزُنونَ  َلَّ َخرْيَ  }، ينفقوهنا يف كل عمل صالح يتزلفون به إىل رّبم طمعًا يف ثوابه، وقوله تعاىل:/البقرة[  274]{ََيْ

َبنْيَ النَّ َأْو إِْصََلٍح  َأْو َمْعُروٍف  بَِصَدَقٍة  َأَمَر  نَّْجَواُهْم إَِلَّ َمْن  اْبَتَغاء َمْرَضاِت  يِف َكثرٍِي ِمن  َذلَِك  َيْفَعْل  اِس َوَمن 

َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًم  ، فقد نفى اهلل اخلري عن كثري من أحاديث الناس وكَلمهم إَل  /النساء[114]  {اهللهِ 

الناس، وكلها   بالنفع عىل األمة: األمر بالصدقة واحلث عليها، واألمر باملعروف، واإلصَلح بني  ما يعود 

                                                                                          من أعظم مقاصد الدين.

النبي   ))كان  وكان  مالك:  بن  أنس  قال  رمضان،  يف  يكون  ما  وأجوَد  الناس،  أجود  وسلم  عليه  اهلل  صىل 

النبي صىل اهلل عليه وسلم أحسَن الناس وأجوَد الناس وأشجَع الناس((، وقال ابن عباس: ))َفَلَرسوُل اهلل  

املرسلة(( الريح  من  باخلري  أجود  وسلم  عليه  اهلل  دو صىل  إىل  إشارة  باملرسلة  وإىل وعربَّ  بالرمحة  هبوّبا  ام 

فم هي السبل التي نستطيع من خَلَلا حتقيق عموم النفع بجوده كم تعم الريح املرسلة مجيع ما هتب عليه.  

           هذه املربات؟

تعاىل:  -1 فقال  أركان اإلسَلم،  ركنًا من  الصَلة، وجعلها  فرض  كم  اهلل  آَمنُوا  }الزكاة: فرضها  ِذيَن  الَّ إِنَّ 

ََلُْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِّبِْم َوََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََل  َوَعِملُ  َكاَة  َوآَتُوا الزَّ ََلَة  َوَأَقاُموا الصَّ احِلَاِت  َزُنونَ وا الصَّ   {ُهْم ََيْ

البقرة[277] فقال:  /  الشديد  بالعذاب  زكاهتا  خيرجون  وَل  األموال  يكنزون  الذي  اهلل  وتوعد  ِذيَن  }،  َوالَّ

ُهم بَِعَذاٍب َألِيمٍ َيْكنُِزوَن الذَّ  َة َوَلَ ُينِفُقوهَنَا يِف َسبِيِل اهللهِ َفَبرِشْ  .  / سورة التوبة[34] {َهَب َواْلِفضَّ



 

 

 

َوَأْنِفُقوا ِمْن َما َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِِتَ َأَحَدُكْم املَْْوُت َفَيُقوَل َرِب َلْوَلَ  }الصدقة: يقول املوىل الكريم:    -2

َأَجُلَها  َأخَّ  َجاَء  إَِذا  َنْفًسا  اهللَُّ  ُيَؤِخَر  َوَلْن  نَي  احِلِ الصَّ ِمْن  َوَأُكْن  َق  دَّ َفَأصَّ َقِريٍب  َأَجٍل  إِىَل  بَِم ْرَتنِي  َخبرٌِي  َواهللَُّ 

ته من كل   ،[10]املنافقون/{َتْعَمُلونَ  فبعض األغنياء الصاحلني يظن أنه إذا أخرج زكاة أمواله فقد برئت ذمَّ

مايل، ومل يُعْد مطالًبا بيشء آخر وهذا خطأ، ففي املال حق سوى الزكاة، فقد ُسئل الشعبي: هل يف املال حقٍّ  

َوآَتى املَْاَل َعىَل ُحِبِه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكنَِي َواْبَن  } :حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتَل هذه اآلية 

ائِلنَِي َويِف  بِيِل َوالسَّ  [                                                                 177]البقرة:   {الِرَقاِب  السَّ

للفقراء واملحتاجني   كلها جعل اهلل مصارفها  النذور،  الكفارات ووفاء  الفطر ودفع  لتحل   ومثلهم صدقة 

 الكثري من املشاكل التي تقض مضاجع البائسني ، وتؤرق عيوهنم. 

التكافل اَلجتمعي يف املجتمع وإىل جانب هذه الواجبات رشع ربنا أمورًا مستحبة حتقق مع الواجبة حقيقة  

     اَلسَلمي:                              

مع   -1 يتناىف  فهذا  آخرون  ويبأس  األضحى،  عيد  يوم  الناس  من  قلة  يفرح  أن  َيل  َل  ألنه  األضاحي: 

 بالرتاحم. رسالة اإلسَلم 

بالنفع عىل املحرومني فينتفع    األوقاف:   -2  وهي األموال والعقارات وما شاّبها يوقفها مالكها بم يعود 

وامل املساكني  ّبا  وينفع  موته  بعد  هو  انقطع  بثواّبا  آدم  ابن  مات  )إذا  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  قال  حتاجني، 

                                              عمله إَل من ثَلث: صدقٌة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولٌد صالح يدعو له(.                                                       

اإلنس-  3  جيعل  أن  وهي  عليه الوصيَّة:  اهلل  صىل  النبي  ألن  الورثة؛  غري  معني  إلنسان  ماله  من  جزءًا  ان 

بني  والتكافل  التعاضد  حتقيق  وسائل  من  ووسيلة  صورة  من  وهي  لوارث(،  وصية  )َل  قال:  وسلم 

املسلمني؛ ألن فيها عطفًا وإحسانًا، خاصة إذا ما كان املوىص له فقريًا حمتاجًا، والوصية تكون بالثلث فأقل؛  

 صىل اهلل عليه وسلم: )الثلث والثلث كثري(   لقوله 

مما   -4 وفأس وغريها،  وإناء،  وعاء،  من  مقابل،  غري  من  بعضهم  بحوائج  الناس  ينتفع  أن  وهي  العارية: 

التآلف،   حتقق  التي  والرب  اخلري  أعمل  من  وهذه  مقابل،  دون  به  اَلنتفاع  بعد  يرد  ثم  الناس،  عليه  تعارف 

النبي   صىل اهلل عليه وسلم استعار فرسًا من أيب طلحة فركبه، واستعار درعًا من  والتكاتف، وقد ثبت أن 

 صفوان بن أمية يوم حنني، فقال له صفوان: أغصب يا حممد أم عاريَّة؟ قال: )بل عارية مضمونة(، وقد  



 

 

 

بالوعيد   والتعاون  الرب  أعمل  يف  يشارك  وَل  لنفسه،  وَيتكرها  احلوائج  هذه  الناس  يمنع  من  اهلل  توعد 

ِذيَن ُهْم ُيَراُؤوَن َوَيْمنَُعوَن املَْاُعونَ }ديد؛ حيث قال: الش  ِذيَن ُهْم َعن َصََلهِتِْم َساُهوَن الَّ           {َفَوْيٌل ِلْلُمَصِلنَي الَّ

اَلدية: وهدفها غرس املحبة والتآلف بني القلوب، وقد قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )هتادوا   -6 

 صىل اهلل عليه وسلم يقبل اَلدية ويثيب عليها.   حتابوا(، وكان الرسول

دينيًا بالصَلة فيه والرتدد إليه ، أو إعمرًا    ومن صور التكافل القيام عىل خدمة وإعمر بيت اهلل تعاىل إعمراً  

اجلمعة  يوم  الطعام  بتقديم  العوائل  بعض  تطوع  باملال  اهلل  بيت  دعم  صور  ومن  والقيام عىل شؤونه  ماديًا 

ه ودعم مردود هذا الطعام لبيت اهلل سبحانه فيكون صدقة جارية يف صحيفة عملك ووالديك أو  ليتم بيع

 من حتبهم.  

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


