
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سم ـ ب 

 

إن رابطة الدين هي أعظم وأقوى الروابط عىل اإلطالق، فهي أقوى من رابطة النسب التي تنفك بمجرد  

وِر َفاَل َأْنَساَب َبْينَُهْم َيْوَمئٍِذ َوََل َيَتَساَءُلونَ }النفخ يف الصور:   وهي كذلك   ،[101] املؤمنون:    {َفإَِذا ُنِفَخ يِف الصُّ

 أقوى من رابطة اجلوار التي تنفك باملوت، وأقوى من رابطة املصالح التي تنقطع باختالف املصالح. 

ين فإهنا َل تنفك أبًدا:    ََم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوة  }أما رابطة الدِّ هذه الرابطة َل يقطعها ما يقطع بقية   [10/]احلجرات  {إِنَّ

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إَِلَّ املُْتَِّقيَ }قيامة: الروابط، فهي مستمرة حتى يف يوم ال   .  [67]الزخرف:{اْْلَِخالَّ

دت   وِمن حقوق هذه الرابطة اإليَمنية: أْن هيتم املسلم بشأن إخوانه املسلمي، وإِن اختلفت اْلوطان، وتعدَّ

للعمل العبد  يدفع  الذي  اَلهتَمم  هذا  اْلجساد،  وتباعدت  لنرصهتم،    اللغات،  لنفعهم،  أجلهم،  من 

يقول:   وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  فهذا  عنهم.  والظلم  الضيم  لرفع  يِف ))لنجدهتم،  املُْْؤِمنَِي  َتَرى 

ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم، َكَمَثِل اجْلََسِد، إَِذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َسائُِر َجَسِدِه بِال  ىسَّ َتَراُُحِِهْم، َوَتَوادِّ  ،  ((َهِر َواحْلُمَّ

 .  ((املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا)) : أيضاً ل اوق

فَعِن املُْنِْذِر ْبِن َجِريٍر َعْن َأبِيِه َقاَل: ُكنُْت   متجليًّا يف كل حياته،   كان   واهتَممه صىل اهلل عليه وسلم باملسلمي 

ُيوِف، َوَلْيَس َعَلْيِهْم ُأُزر  َوَلَ َشْىء    يُمَتَقلِّدِ   َفَأَتاُه َقْوم  ُُمَْتاِِب النََِّمرِ   َجالًِسا ِعنَْد النَّبِي صىل اهلل عليه وسلم السُّ

ُتُهْم ِمْن ُمََضَ َبْل ُكلُُّهمْ  َها َعامَّ ، َفَلَمَّ َرَأى َرُسوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم   َغْْيَ الَِّذى ِِبِْم ِمَن اجْلَْهِد    ِمْن ُمََضَ

ثُ  الظُّْهَر،  َفَصىلَّ  املَْْسِجِد  إََِل  َراَح  ُثمَّ  َبْيَتُه،  َفَدَخَل  َقاَم  ُثمَّ  َوْجُهُه،   َ َتَغْيَّ َواجْلُوِع  ا  َواْلُعْرِى  ِمنََْبً ُه  ِمنََْبَ َصِعَد  مَّ 

)َياَصغِ  كَِتابِِه  ِِف  َأْنَزَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اهللََّ  َفإِنَّ  َبْعُد  ا  َأمَّ َقاَل:  ُثمَّ  َعَلْيِه  َوَأْثنَى  اهللََّ  َفَحِمَد  ُكُم   ًْيا  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيُّ

ُقوا اهللََّ َوْلَتنْظُ  َمْت لَِغٍد( إََِل َقْولِِه )اْلَفائُِزوَن(  الَِّذى َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة( إََِل َقْولِِه)َرِقيًبا()اتَّ ْر َنْفس  َما َقدَّ

َق اْمُرؤ  مِ  َدَقِة. َتَصدَّ َوَبْيَ الصَّ َبْينَُكْم  َأْن ُُيَاَل  َقْبَل  ُقوا  ُقوا، َتَصدَّ َتَصدَّ َقْبَل َأْن َلَ  ُقوا  ِه  َتَصدَّ ِدْرََهِ ِدينَاِرِه ِمْن  ْن 

ِه ِمْن َشِعِْيِه، َوَلَ َُيْ  هِ ِمْن ُبرِّ ٍة ِِف َكفِّ رُصَّ
َدَقِة َوَلْو بِِشقِّ ََتَْرٍة. َفَقاَم َرُجل  ِمَن اْلَْنَصاِر بِ   ِقَرنَّ َأَحُدُكْم َشْيًئا ِمَن الصَّ

ُيْعرَ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوُل  َفَقَبَضَها  ِه  ِمنََْبِ َعىَل  َوُهَو  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهللَِّ  َرُسوَل  ُف َفنَاَوََلَا 

وُر يِف ال ُ  َمْن َسنَّ ُسنًَّة َحَسنًَة َفُعِمَل ِِبَا َكاَن َلُه َأْجُرَها َوِمْثُل  َقاَل: َوْجِه َرُسوِل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم وَ  ُّسُّ



 

 

، َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة َفُعِمَل ِِبَا َكاَن َلهُ            َوِمْثُل   ِوْزُرَها َأْجِر َمْن َعِمَل ِِبَا َلَ َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْىء 

ُقوا َفِمْن ذِ   . َفَقاَم النَّاُس َفَتَفرَّ ِدْرَهٍم، َوِمْن    يِدينَاٍر، َوِمْن ذِ   ي ِوْزِر َمْن َعِمَل ِِبَا َلَ َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َشْىء 

 !ملحتاجي، وشعوره بحاجتهم(( فيا لرُحته صىل اهلل عليه وسلم باَقاَل َفاْجَتَمَع َفَقَسَمُه َبْينَُهمْ  ي، َوِمْن ذِ يذِ 

كَم مكث شهًرا يدعو للمستضعفي من املسلمي الذين يعانون إيذاء املرشكي واضطهادهم، وكان يقول يف  

من ))دعائه:   املستضعفي  أنِج  اللهم  هشام،  بن  وسلمة  ربيعة  بن  وعياش  الوليد  بن  الوليد  أنِج  اللهم 

 .  ((املسلمي

دون املؤمني، وملا اختصه بعض الصحابة بطعام يوم اخلندق حي رأى فيه أثر ا كان يستأثر بيشء لنفسه  وم

اجلوع صاح صىل اهلل عليه وسلم يف الناس كلهم يدعوهم ملا اخُتصَّ به من طعام ليأكلوا معه فقدما كلهم  

 فأكلوا من رزق اهلل وبقي الباقي بَبكة دعوة رسول اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم بمصاِبم ووِجد عليهم وجدا شديدا حتى    وملا أصيب القراء يف وقعة بئر معونة شعر

َأَشدَّ منه: ))قال أنس ريض اهلل عنه  ُحْزًنا َقطُّ  وبلغ من   ((.فَم رأيُت َرُسوَل اهللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َحِزَن 

كان   أنه  املسلمي  بأمر  الاهتَممه  بشأن  وهيتم  مات،  َمن  جنازة  ويشهد  َلم،  ويدعو  املرىض،  يتامى  يعود 

ته، بل   ُأمَّ ع اهلل عليه، فكان يقول:  واْلرامل واْلفراد من  َدْينَه حي وسَّ َأْوََل  )) يتحمل عمن مات منهم  أنا 

 ((. باملسلمي من أنفسهم، فَمن مات وعليه َدين؛ فعلينا قضاؤه، وَمن َتَرَك ماًَل فلورثته

اهللِ َرُسوِل  َمَع  َفاَتُه  َحتَّى  قُّ  الرِّ َسْلََمَن  اهللُ   َشَغَل  َصىلَّ  اهللِ  َرُسوُل  َقاَل  ُثمَّ  وُأُحًدا،  َبْدًرا  َوَسلََّم  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ 

َوبَِأْرَبعِ  َلُه،  َنْخَلٍة ُأْحيِيَها  َفَكاَتْبُت َصاِحبِي َعىَل َثاَلثَِِمَئِة  َيا َسْلََمُن«،  َفَقاَل َصىلَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم: »َكاتِْب  ُأوِقيًَّة،  َي 

َعلَ  ينَ اهللُ  بِِعرْشِ ُجُل  َوالرَّ بَِثاَلثَِي،  ُجُل  الرَّ النَّْخِل،  يِف  َفَأَعاُنوِِن  َأَخاُكْم  َأِعينُوا  ِْلَْصَحابِِه:  َوَسلََّم  ُجُل ْيِه  َوالرَّ  ،

ُجُل بَِقْدِر َما ِعنَْدُه، َحتَّى اْجَتَمَعْت ِِل َثاَلُثَِمَئِة نَ  ، َوالرَّ ُجُل بَِعرْشٍ َة، َوالرَّ ْخَلٍة، َفَقاَل ِِل َرُسوُل اهللِ  بَِخْمَس َعرْشَ

وَ  ََلَا  ْرُت  َفَفقَّ بَِيِدي،  َأَضُعَها  َأَنا  َأُكوَن  َحتَّى  َفآِذِنِّ  َسْلََمُن،  َيا  اْذَهْب  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللُ  َأْصَحاِِب، َصىلَّ  َأَعاَننِي 

ُتُه، َفَخَرَج َرُسوُل اهللِ َصىلَّ  َفَأْخََبْ َفَرْغُت ِجْئُتُه  إَِذا  إَِلْيَها، َفَجَعْلُت إَِلْيَها، َفَجَعْلُت َحتَّى  َم َمِعي   اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

ِذي َنفْ  ُب َلُه اْلَوِديَّ َوَيَضُعُه َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه، َحتَّى َفَرْغنَا، َوالَّ ُس َسْلََمَن بَِيِدِه، َما َماَت  ُأَقرِّ

ة  وَ  ْيُت النَّْخَل، َوَبِقَي َعََلَّ املَْاُل، َفَأَتى َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِِمْثِل َبيْ ِمنُْه َوِديَّ ، َفَأدَّ َجاَجِة  اِحَدة  َضِة الدَّ

ُخ  َفَقاَل:  َلُه،  َفُدِعيُت  املَُْكاَتُب؟  اْلَفاِرِِسُّ  َفَعَل  َما  َفَقاَل:  املََْغاِزي،  َبْعِض  ِمْن  َذَهٍب،  َما  ِمْن  ِِبَا  فَأدِّ  َهِذِه  ْذ 

؟ َفَقاَل: ُخْذَها َفإِنَّ اهللَ َعزَّ َوَجلَّ َسيُ  هَيا َعنَْك. َفَوَزْنُت  َعَلْيَك، َفُقْلُت: َوَأْيَن َتَقُع َهِذِه َيا َرُسوَل اهللِ ِِمَّا َعََلَّ  َؤدِّ



 

 

ُأوِقيَّةً        َأْرَبِعَي  بَِيِدِه  َسْلََمَن  َنْفُس  َفَوالَِّذي  ِمنَْها،  اهللِ  َلُه  َرُسوِل  َمَع  َوَشِهَد  َسْلََمُن  َوُعتَِق  ُهْم،  َحقَّ وَأْوَفْيُتُهْم   ،

 . ((َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم اخْلَنَْدَق، ُثمَّ ََلْ َيُفْتُه َمْشَهد  

عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يقول: واهلل لو عثرت بغلة  ا هو  فهريض اهلل عنهم،  الصحابة  وعىل هنجه سار  

لئن أبقاِن اهلل ْلعملن  ) وقبل وفاته بأيام يقول :    ق خلشيت أن يسألني اهلل عنها: َِلَ ََلْ تسِو َلا الطريق؟بالعرا

. لكنه مات قبل أن يتم ما  ( إَل رجل  -وهي املرأة التي َل زوج َلا-رأًيا للمسلمي َل حتتاج فيه بعدي َأيِّم   

   عزم عليه. 

إليها   بعث  عائشة  املؤمني  ََلَا  وأم  َفَقاَلْت  َقْتَها  َفرَّ َحتَّى  َأْمَسْت  َفََم  ِدْرَهٍم  َأْلِف  بمئة  عنهَم  اهلل  معاوية ريض 

حَلَْمً  بِِدْرَهٍم  ِمنَْها  َلنَا  ْيِت  اْشََتَ َلْو  ِِل   َفَقاَلْت:؟  َمْوَلهَُتَا:  ُقْلِت  بأهنا    (،أَل  نِسَيْت نفسها َلهتَممها بغْيها علَم 

 . ور عندهافط كانت صائمة ذلك اليوم وَل

 . ْوَن َمَعهُ وكان َسْلََمن الفارِس َيْعَمُل بَِيِدِه َفإَِذا َأَصاَب َشْيئًا اْشََتَى حَلًَْم َأْو َسَمكًا ُثمَّ َيْدُعو املرىض َفَيْأُكلُ 

ْيِت؛ َفَقْرَقَر َبْطنُُه ِمنُْه، َفقال: َقْرِقرْ  ْمُن يِف َعْهِد ُعَمَر اْكَتَفى بِالزَّ ْمَن    وملََّا َغاَل السَّ َتْأُكُل السَّ َما ِشْئَت، َفَواهللَِّ! َلَ 

 .  َحتَّى َيْأُكَلُه النَّاُس 

َمُه َعىَل َنْفِسِه َوُهَو مَ  َي َلُه، َفَسِمَع َسائاًِل َيْسَأُل؛ َفَقدَّ ، َوَدَفَع إَِلْيِه َوَمِرَض اْبُن ُعَمَر، َفاْشَتَهى ِعنًَبا، َفاْشَُتِ ِريض 

 .الِعنََب 

التابعي وأتباعهم، من خلفاء وعلَمء وصاحلي؛ فحملوا ذلك عنهم، وأحيوا اْلخوة  وجاء من بعدهم من  

وَل ُييدوا عن أخالق أسالفهم، وواسوا غْيهم يف مصاِبم قلوِبم،  اْلعرج:  .اإليَمنية يف  أبو حازم  قال 

 . لقد رأيتنا يف ُملس زيد بن أسلم أربعي فقيها أدنى خصلة فينا التواِس بَم يف أيدينا

ِمْن َفْضِل الطََّعاِم َوالثَِّياِب، ُثمَّ وَكانَ  َبْيتِِه  بََِم يِف  َق  َأْمَسى َتَصدَّ إَِذا  اْلَقَرِِنُّ رُحه اهلل تعاَل  اللَُّهمَّ    َيُقوُل:    ُأَوْيس  

 . َمْن َماَت ُجوًعا َفاَل ُتَؤاِخْذِِن بِِه، َوَمْن َماَت ُعْرَياًنا َفاَل ُتَؤاِخْذِِن بِهِ 

عمر بن عبد العزيز رُحهَم اهلل تعاَل أهنا دخلت عىل عمر فإذا هو جالس يف مصاله، وذكرت فاطمة امرأة  

 حدث؟ قال: يا فاطمة، إِن  
ٍ
معتمدا يده عىل خده، سائلة دموعه عىل حليته، فقلت: يا أمْي املؤمني، أليِشء

وامل اجلائع  الفقْي  يف  فتفكرت  وأسودها  أُحرها  وسلم  عليه  اهلل  حممد صىل  أمة  أمر  الضائع تقلدت  ريض 

 والغازي املجهود واملظلوم املقهور والغريب اْلسْي، والشيخ الكبْي، وذي العيال الكثْي واملال القليل، 

 



 

 

وأشباههم يف أقطار اْلرض وأطراف البالد، فعلمت أن رِب سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي        

 . ومته فرُحت نفيس فبكيتيثبت ِل حجة عند خص أَلدوهنم حممد صىل اهلل عليه وسلم فخشيت 

ِمئَ  َوَكاَنْت  ُكلَِّها  ُبْسَتانِِه  ِة  َغلَّ بِِقيَمِة  املَالِكِيُّ  َعْبُدوٍس  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َق  َتَصدَّ َشاتَِيٍة  َلْيَلٍة  َما  َويِف  َوَقاَل:  َذَهبِيٍّ  ِدينَاٍر  َة 

ٍد صىل اهلل عليه و ِة حُمَمَّ  ُأمَّ
ِ
ً لُِفَقَراء ْيَلَة َغَمَّ  . سلم نِْمُت اللَّ

رُحه اهلل يف ذكر سبب وفاته، أنه ُدفع  ونقل عبد الغافر الفارِس يف ترمجة شيخ اإلسالم أِب عثَمن الصابوِن

إليه كتاب ورد من بخارى، يشتمل عىل ذكر وباء عظيم َوَقع ِبا، واسُتدعي فيه أغنياء املسلمي بالدعاء عىل 

ة الناس. فلَم قرأ الكتاب هاله ذلك، وأثَّر رءوس املأل، يف كشف ذلك البالء عنهم، واشتد   اْلمر عىل عامَّ

فيه، وتغْي يف احلال، وغلبه وجع البطن من ساعته، وأنزل من املنَب، وبقي أسبوًعا َل يسكن أمله، وَل ينفعه 

 .عالج، حتى تويف رُحه اهلل 

مهم، ويفرح ْلفراحهم، ويبذل املقصود أن املسلم يشعر بارتباطه بإخوانه املسلمي يف كل مكان، فيتأَل آلَل 

ما يستطيع لتفريج ُكُرباهتم، وأقل أحواله أنه َل يغفل عن الدعاء إلخوانه بظهر الغيب، فهل أنت كذلك؟  

تِك؟ َمْن ََلْ هَيَْتمَّ بَِأْمِر املُْْسلِِمَي َفَلْيَس ))  هل هتتم بأمور املسلمي؟ هل تتذكرهم بدعواتك؟ هل حتمل َهمَّ ُأمَّ

ِة املُْْسلِِمَي َفَلْيَس مِ ِمنُْهْم،   (( ، وها هو  نُْهمْ َوَمْن ََلْ ُيْصبِْح َوُيْمِس َناِصًحا هللَِِّ َولَِرُسولِِه َولِكَِتابِِه وإِلَماِمِه ولَِعامَّ

رمضان قد اقَتب وما أكثر املآِس يف بالد املسلمي فحاول أن تعتذر إَل اهلل بالقيام بواجب اَلخوة جتاههم  

واليمن وغْيها من بالد املسلمي اكفل عائلة ولو بإفطار يوم واحد حتى تلقى اهلل داعيا بَم   يف سوريا وغزة 

َفاَل دعاه أويس القرِن خْي التابعي رُحه اهلل تعاَل: اللَُّهمَّ َمْن َماَت ُجوًعا َفاَل ُتَؤاِخْذِِن بِِه، َوَمْن َماَت ُعْرَياًنا  

 ُتَؤاِخْذِِن بِِه. 
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