
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ففي    والسنة،  الكتاب  هبا  جاء  التي  النصوص  من  تبينها جمموعة  املؤمن  بأخيه  املؤمن  عالقة  إن  اهلل:  عباد 

تعاىل:  يقول  ا  } القرآن  باْيم لُِحوا  أاصم فا ٌة  وا إِخم ِمنُونا  املمُؤم ُونا إِنََّما  َحا ُترم لَُّكمم  عا لا اهللَّا  ُقوا  اتَّ وا ُكمم  يم وا ،  [ 10]احلجرات:  {أاخا

ِديدُ }:وقال ُقوا اهللَّا إِنَّ اهللَّا شا اتَّ واِن وا ُعدم الم ِم وا ثم ِ َلا اْلم ُنوا عا ال تاعاوا وى وا التَّقم ِِبِّ وا َلا الم ُنوا عا تاعاوا ِعقاِب وا نم  { الم ، وعا

: قا  ِن باِشرٍي قاالا ِن بم َما ِد  النُّعم اسا ثاُل اْلم اُطِفِهمم ما تاعا اَُحِِهمم وا را تا ِهمم وا ادِّ وا ِمنِْيا ِِف تا ثاُل املمُؤم الا صَل اهلل عليه وسلم: ))ما

ُجٍل   را لُِمونا كا ى((، وِف رواية: ))املمُسم ُمَّ احلم وا ِر  ها بِالسَّ ِد  اسا ائُِر اْلم ُه سا لا ى  اعا تادا ٌو  ِمنمُه ُعضم ى  تاكا ا اشم إِنم إِذا اِحٍد؛  وا

ُبنم اشم  الم ِمِن كا ِمُن لِلمُمؤم ى ُكلُُّه(( وِف رواية: ))املمُؤم تاكا أمُسُه اشم ى را تاكا إِنم اشم ى ُكلُُّه، وا تاكا يمنُُه اشم ى عا ُضُه تاكا ُشدُّ باعم يااِن يا

ابِِعِه((. ا أاصا بَّكا باْيم شا ًضا وا  باعم

ُسولا اهللَِّ صَل اهلل عليه   نم عبد اهلل بن عمر أانَّ را ظملُِمُه وِف الصحيح عا لِِم، الا يا لُِم أاُخو املمُسم : ))املمُسم وسلم قاالا

جا ا ًة فارَّ با لٍِم ُكرم نم ُمسم جا عا نم فارَّ ما تِِه، وا اجا انا اهللَُّ ِِف حا ِة أاِخيِه كا اجا انا ِِف حا نم كا لُِمُه، ما الا ُيسم ًة ِمنم  وا با نمُه هِباا ُكرم هللَُّ عا

نم سا  ما ِة، وا ِقيااما ِم الم وم ِب يا ِة((. ُكرا ِقيااما ما الم وم ُه اهللَُّ يا ا َتا لًَِم سا ا ُمسم  َتا

ِِف  ُلوا  ما أارم ا  إِذا ِريِّْيا  عا اشم اْلم ))إِنَّ  وسلم:  عليه  اهلل  صَل  اهلل  رسول  قاالا   : قاالا عنه  اهلل  ريض  ى  ُموسا أاِِب  نم  وعا

انا عِ  كا ا  ما اُعوا  بِاملماِديناِة، َجا مم 
ِعيااِِلِ اُم  قالَّ طاعا أاوم  ِو،  زم غا اِحٍد الم وا  

ٍ
إِنااء ِِف  يمناُهمم  با ُموُه  تاسا اقم ُثمَّ  اِحٍد،  وا ٍب  ثاوم ِِف  ُهمم  نمدا

 .)) أاناا ِمنمُهمم ِة، فاُهمم ِمنِّي وا ِويَّ  بِالسَّ

هذه هي حقيقة ديننا، وهذه هي العالقة التي أرادها اْلسالم بْي املسلمْي، وهذه هي الرابطة اْليَمنية التي  

ي تقرر أن اْلمة اْلسالمية كاْلسد الواحد، وتدعو للتعاون والتكاتف مع اْلزء عقدها ديننا بْي أبنائه، وه 

 املريض حتى يِبأ وتعود عافيته . 

نزل الِبد والصقيع و العواصف الثلجية ببالد املسلمْي هذه اْليام، انخفضت درجات احلرارة إىل درجات 

الشام، فأصبح حال الالجئْي ِف اخليام،    حتت الصفر من شدة الِبودة، فاشتد احلال واآلالم ال سيَم بأهل 

احلروب   فأجِبهتم  دافئْي،  بيوهتم  وِف  مطمئنْي  ديارهم  ِف  باْلمس  كانوا  بالنار،  الرمضاء  من  كاملستجري 

 والظروف واملصائب لَتك بيوهتم، كانوا فيها ِف نعمة وحبور تكنهم من احلر والقر، وإذ باحلال تتغري،  



 

 

 

تتبدل، فيخرجون منها   رغًَم عنهم، ويصبحون بال سكن وال مأوى، وأفضلهم وأكثرهم حظًّا واْلحوال 

املستضعفْي   وحال  كمثل  مثلهم  الشتاء،  زمهرير  من  تقيه  ال  خيمة  العراء،  ِف  له  نصبت  بخيمة  فاز  من 

واملعوزين ِف طول البالد اْلسالمية وعرضها، ممن باتوا يفَتشون اْلرض ويلتحفون السَمء، ثلوج وشتاء،  

غطاء وال طعام أو غذاء، أو حتى ال لباس أو دواء، هربوا من جحيم مدافع وقنابل طائرات  بال سكن أو  

النصرييْي وحلفائهم من الروافض املجوس والروس، بحًثا عن أمن وأمان عَل حدود دول جماورة، إال أن  

فاستقبلهم باملرصاد،  ِلم  كانت  حمن   املصائب  من  فزادت  الثلجية،  والعواصف  القارس،  تهم  الشتاء 

وأوضاع  صعبة،  أوضاع  ظل  ِف  الشتاء  فجاء  العيش،  حاالت  أبسط  فيها  تتوافر  ال  فمخيَمهتم  وآالمهم، 

معيشية مأساوية حرجة، ِف ظل غياب شبه كيل للمؤسسات اْلغاثية واملنظَمت اْلنسانية سواء اْلسالمية  

وتق واستحياء،  تواضع  بكل  تعمل  تتواجد  التي  تلك  وحتى  اْلسالمية،  وغري  أبًدا منها  يقاس  دم شيًئا ال 

 !بحجم املأساة

ليس جرح واحد بل جرح الشتاء وجرح احلرب وجرح الترشيد واْلوع، وجروح وجروح، ال يعلم مداها  

 إال اللطيف اخلبري سبحانه. 

فيا من تشعر بشعور اْلسد الواحد: تذكر وأنت ِف بيتك الدافئ بْي الزوج واْلبناء والبنات، ومؤنة الشتاء  

طعام وطيبات، وأطفالك يتقلبون بالثقيل واْلميل من امللبوسات، تذكر إخوانك الذين ابتلوا  من رشاب و

  ،))
ِ
ء َما السَّ ِِف  نم  ما مُكمم  َحا رم يا ِض  ارم اْلم ِِف  نم  ما ُوا  َحا ))ارم والصعوبات،  النكبات  عليهم  وحلت   ، باْلزمات 

 .تذكروهم ال تغفلوا عنهم، شاركوهم، ادعوا ِلم 

الشتاء من   زمهرير جهنم، أذكركم ونفيس بقول قدوتنا صَل اهلل عليه وسلم: ))ما آمن ِب من  إن زمهرير 

يمسا   ))لا وسلم:  عليه  اهلل  صَل  قال  املستدرك  وِف  به((.  يعلم  وهو  جنبه،  إىل  جائع  وجاره  شبعان،  بات 

نمبِِه((، وأذكر بقول ذل ائٌِع إِىلا جا اُرُه جا جا اًنا وا بمعا بِيُت شا يا ِذي  ِمِن الَّ ك الصحاِب اْلليل عندما سمع النبي  بِاملمُؤم

ناا أانَُّه الا  أايم تَّى را را كَم ِف صحيح مسلم قال الصحاِب: ))حا كا ا ذا نااِف املمااِل ما را ِمنم أاصم كا ذا   يأمر الناس باملواساة فا

ٍل؟!((، أي: ال جيوز ْلحد أن حيتفظ بيشء زائد عن حاجته من مال أو لباس  ٍد ِمنَّا ِِف فاضم قَّ ِْلاحا أو طعام،  حا

مادام هناك مسلم يئن، وآخر يموت، وثالث يرصخ مستنجدًا، فكيف إذا اجتمع اْلنْي واملوت والرصاخ 

 والظلم والقتل والدمار؟! فهل جتمدت اْلحاسيس واملشاعر اْلنسانية مع الثلوج؟! الناس يموتون من  



 

 

 

َمت وال مؤسسات حقوقية، وال الِبد منذ أيام وال تسمع من يتحرك، عَل كل املستويات ال قادة وال منظ

 .أفراًدا إال من قلة مؤمنة صابرة حمتسبة

ِف عرص اْلعالم بكل وسائله يتناقلون صور اْلطفال يموتون من الِبد، ويغردون بصور الثلوج تكتسح 

لضعف  حياء  وعَل  َجعيات  أو  كأفراد  العرشات  إال  ْلنقاذهم  والسعي  للعمل  يتنادى  ال  ثم  املخيَمت، 

و من  اْلمكانات  أليس  للنعم؟!  قيًدا  الشكر  أليس  شكر؟!  إىل  حتتاج  أليست  نعم؟!  ِف  ألسنا  القدرات. 

الشكر أن تذكر إخوانك املساكْي واملستضعفْي، واملرشدين واملحتاجْي، أليسوا اآلن ِف ظروف هم أحق  

ا  } !بالقليل من مالك؟ ما بُّونا وا
تَّى ُتنمِفُقوا مِمَّا حُتِ ِِبَّ حا نااُلوا الم نم تا لِيمٌ لا إِنَّ اهللَّا بِِه عا  فا

ٍ
ء م ]آل عمران:    {ُتنمِفُقوا ِمنم َشا

92 .] 

للمنفقْي، فرصة   للباذلْي، فرصة  املحتاجْي خاصة ِف مثل هذه اْلحوال، فهي فرصة  بواجبنا جتاه  فلنقم 

و))صنائُع  وشدة:  ِف مسغبة  فالناس  واملكروب  للمريض  فرصة  للمتنافسْي،  فرصة  وزيادته،  املال  لِبكة 

((، ال نتحجج ليفتح علينا الشيطان باب التيئيس والتخذيل: فتارة من أعطي؟  امل
ِ
عروِف تاِقي مصارعا السوء

أوالدي  اْلجر ِف  وتارة  قليل؟!  َشء  ماذا ستصنع صدقتي هي  وتارة  ِلا؟  ْلدفع  أو مؤسسة  ثقة  أجد  ال 

بالعزيمة إال  يغلق  وال  ينتهي  ال  وإبليس  النفس  من  التلبيس  باب  وهكذا  حق   وبيتي!  اهلل  عَل  وبالتوكل 

 .توكله، وبذل املستطاع

إذا كان ربنا أدخل اْلنة رجاًل أزاح غصن شجرة كان يؤذي املسلمْي فكيف بمن ينقذ املسلمْي والضعفاء  

واْلوع!!  الِبد  ويالت  من  شيخًا  ويسعف  رضيعًا  وينقذ  طفاًل  حُييي  بمن  كيف  الثكاىل!  واْلرامل 

لاةِ  ما ارم َلا اْلم اِعي عا نم    ))السَّ نم نافَّسا عا ((، ))ما ارا ائِِم النَّها ائِِم اللَّيملا الصَّ قا بِيِل اهللَِّ، أاوم الم اِهِد ِِف سا املمُجا كِِْي كا املمِسم وا

ِة((.  ِقيااما ِم الم وم ِب يا ًة ِمنم ُكرا با نمُه ُكرم ياا نافَّسا اهللَُّ عا نم ِب الدُّ ًة ِمنم ُكرا با ِمٍن ُكرم  ُمؤم

وب كان ِف سوريا أو أي بلد املهم أن نتحسس الفقراء واملحتاجْي ِف مثل هذا وهذا لكل فقري وحمتاج ومنك

ِفُروا اهللَّا إِ }الِبد والشتاء،   تاغم اسم ًرا وا ظاما أاجم أاعم ا وا ً ريم ُِدوُه ِعندا اهللَِّ ُهوا خا ٍ جتا ريم نم خا ُموا ِْلانُفِسُكم مِّ دِّ ا ُتقا ما نَّ اهللَّا  وا

ِحيمٌ  ُفوٌر رَّ  [.20]املزمل:  {غا

 ِ َلا املم لٌَّق عا ُبُه ُمعا ثاوم ُعُد وا رم الِسًا يا ُه جا دا جا ، فاوا
ِ
تااء ِ بِن احلااِرِث رَحه اهلل ِِف الشِّ َلا بِرشم ُجٌل عا لا را الا داخا قا ِب. فا جا شم

يمسا ِِل طاا  لا ثرٌِي، وا اُء كا را ُفقا ا أاِخي، الم : )يا الا قا ُب؟ فا ُع الثَّوم قمِت ُينمزا وا ا الم ذا ُه: ِِف ِمثمِل ها اهِتِمم بِالثِّيااِب  لا اسا ُة ِف ُموا  قا



 

 

 

وشعوره  إحساسه  فإن  فعله من خطئه،  صواب  النظر عن  وبغّض   ) ُلونا مَّ تاحا يا َما  كا ِد  م المِبا ِل  مُّ بِتاحا اِسيِهمم  ُأوا فا

 بمعاناة إخوانه دليل عَل قوة إيَمنه.  

بقيمة غّلة بستانه كل  املالكي رَحه اهلل  ليلة شاتية تصدق حممد بن عبدوس  دينار ذهبي  وِف  ها وكانت مائة 

 وقال: )ما نمت الليلة غَّمً لفقراء أمة حممد صَل اهلل عليه وسلم(. 

القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم  وجناتك،  رَحتك  أبواب  ِلم  ففتحت  عبادك،  رحم  ممن  اجعلنا  اللهم 

املنكرا وتركا  اخلريات،  فعـلا  نسألـُـك  إنا  الـلهم  العاملْي.  رب  يا  أحسنه  الفقراء فيتبعون  وحبا  ت، 

مفـتونْي،   غـري  إليك  فـنا  فـتوا فـتنًة  بقـوٍم  أردت  وإذا  علينا،  وتتوب  وترَحنا  لنا  تغـفـر  وأن  واملساكْي.. 

اْلنفاق ِف  إلينا  اللهم حبب  املنفقْي،  املفلحْي ومن  اجعلنا من  اللهم  أنفسنا،  نعوذ بك من شّح  إنا  اللهم 

رسنا عندك وال جتعلنا ممن حيرص عَل حراستها يا رب العاملْي،  سبيلك وزينه ِف قلوبنا، واجعل أموالنا حت

وذرياهتم   وأزواجهم  وأوالدهم  وصحتهم  أعَمرهم  ِف  ِلم  وبارك  نفقاهتم،  املنفقْي  عَل  أخلف  اللهم 

واآلخرة الدنيا  ِف  العافية  عَل  والشكر  العافية  ودوام  العافية،  نسألك  إنا  اللهم  اجعل   .وأرزاقهم،  اللهم 

هم  أهلنا ِف سور يا وِف فلسطْي وِف كل مكان ِف ضَمنك وأمانك وإحسانك يا أرحم الراَحْي، اللهم نجِّ

ِج والنرص ِلم يا رب العاملْي... اللهم عليك بالطُّغاة املُجرمْي، اللهم   را ل بالفا عاجاًل غري آجٍل، اللهم عجِّ

، وعذَّ  الدماءا كوا  اْلبرياء، وسفا قتالوا  الذين  املُجرمْي  بالطُّغاة  اللهم  عليك  الشيوخا واْلطفالا والنساء،  بوا 

القوم  ُيردُّ عن  الذي ال  ك  وبأسا ك  عليهم عذاباك وِرجزا أنِزل  عليك هبم ومن شايعهم وعاوهنم وَحاهم، 

هم، وتقبل شهداءهم، وُصن    .املُجرمْي يا سميعا الدعاء  هتم، واحِقن دماءا ج ُكربتاهم، واكِشف شدَّ اللهم فرِّ

و جرحاهم،  واشف  سبيال أعراضهم،  عليهم  طاغية  وال  لعدو  جتعل  وال  أمواِلم،  أصلح   .احفظ  اللهم 

اللهم فرج اِلم عن املهمومْي، ونفس الكرب   .شبابنا وفتياتنا ونساءنا وأوالدنا وبناتِنا، واهدنا سبل السالم

الراَحْي.  يا أرحم  برَحتك  املسلمْي،  املدينْي، واشف مرضانا ومرىض  الدين عن  املكروبْي، واقض  عن 

را ا ُمم ُأُموم م ِلا ياِّسِّ  وا
ِ
يااء ِفرم لأِلحم اغم ، وا رِهمم ا ُقُبوم لِِمْيم نم املمُسم ِر ما ُقُبوم ِل الم ا أاهم َلا رم عا لَُّهمَّ ناوِّ  .ُهمم لم

 

 واحلمد هلل رب العاملْي 

 


