
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ومكارم    املروءة  إليه  تدفع  وخلق  أصيل،  إسالمي  سلوك  إليها  حيتاج  ملن  والنرصة  العون  تقديم  إن 

صىل اهلل عليه وسلم خري مثال يف كل يشء، وال سيام إغاثة امللهوف، وتقديم    تهاألخالق. وقد كانت حيا

العون لكل من حيتاج إليه، حتى لقد عرف بذلك قبل بعثته صىل اهلل عليه وسلم، فعند نزول الوحي عليه 

أجابته ريض  ف   ((لقد خشيت عىل نفيس))أول مرة رجع إىل خدجية ريض اهلل عنها فأخربها اخلرب ثم قال:  

وتقري   املعدوم،  وتكسب   ، الكلَّ وحتمل  الرحم،  لتصل  إنك  أبًدا،  هلل  ا  خيزيك  ما  واهلل!  كال  عنها:  اهلل 

 الضيف، وتعني عىل نوائب احلق. 

تعاىل  هكذا     اهلل  يصنعها، وبإغاثة أهلمها  كان  التي  املعروف  إياه بصنائع  له، وعدم تضييعه  اهلل  عىل حفظ 

 امللهوف؛ فاجلزاء من جنس العمل.  

فيه ليؤكد    جاء اإلسالمو يتنافس  اخلري  أعامل  القادرون، وعماًل من  به  ينهض  اإلغاثة أصبحت واجًبا  أن 

((،  من كان يف حاجة الناس كان اهلل يف حاجته)) مة عند املسلمني أن:  املسل    ألموراملتنافسون، وأصبح من ا 

إغاثة  ))إذا أعطوا الطريق حقها:  عن اجللوس يف الطرقات، إال  ى املسلمني  صىل اهلل عليه وسلم هن  إنه   بل

 ((. وتعينوا امللهوف، وهتدوا الضال، امللهوف

اجلرحية بعدما حصل يف سوريا  اهللواليوم  عبد  يا  ال  وتناقل   ،  التواصل  بالبطوالت عىل صفحات  تكتفي 

 . كعونت ملاجة أمس احلمكلوم وب وشامل سوريا املحرراالخبار،  

 احلاجة فمن يطعم فقريا ال جيد شيئا أعظم ممن يطعم مسكينا جيد قوت يومه... ويعظم أجر املساعدة بعظم 

الذين أصيبوا بمصائب الزمان وخطوب الدهر، التهجري والطرد واهلروب من أوطاهنم  السوريون اليوم  و

، يضاف لكل هذه املآيس خذالن القريب والبعيد،  إىل اخليام والشتات  حونزالبسبب احلرب، و ومساكنهم

سوريا ال بواكي هلم ولعل اهلل أراد أن حيقق صدق ندائهم الذي نادوا به من بداية ثورهتم)ما لنا غريك    فأهل

منها    يا اهلل(، فدول عربية وأنظمة ظاملة أرسلت املال واملساعدات ملن قتل أهل سوريا ومن رشد أهل السنة

 التي ما تركت  لألسف اس  بل حتى حركة مح !!اقتل أهل السنة ونحن من ورائك  :وكأهنم يقولون له 



 

 

 

لبشار األسد    فرصة إال ووقفت فيها مع الروافض والنصريية ضد أهل السنة، فإسامعيل هنية يرسل تعازيه

الذي قال    السوري  ، نشكوهم مجيعا إىل اهلل، ولعل ذلك الطفل الذي قتل آالف الفلسطينيني قبل السوريني 

بكل يشء،   اهلل  سأخرب  املوت  سكرات  يعاين  هؤالء فوهو  كل  من  احلساب  وقت  وسيأيت  اهلل  أخرب  لعله 

 املجرمني.  

اإلخوة  نيسوري الحال   املريرأهيا  الواقع  هذا  كلهم،  األرض  أهل  من  أحد  عىل  خيفى  ال  ما    له  ضاف ي  ، 

  وال سكن وال دفء وال طعام وال دواء، ى البيوت عىل األرض! فال مأوى  أصاهبم قبل أيام من زلزال سو  

 ، صور تتفطر هلا األكباد إن كان يف القلب إسالم وإيامن!! بأعينناصور رأيناها 

علتف   واالستطاعة   ينا حتم  القدرة  حسب  العون  يد  إىل   ،مد  حيتاجون  السن  وكبار  والنساء  فاألطفال 

حترك فهال  وتدفئة  ومرشب  مأكل  من  احلياة  املساعدة    مهة  تأساسيات  عىل  املرتب  األجر  يدرك  مسلم 

فتبل    ! والصدقة عاتقه  امللقاة عىل  املسؤولية اإلنسانية  أمهية  فيشمر عن    قودهيدرك  إىل معايل األمور  نفسه 

 . املنكوبني هناك املسلمني ويعمل ما بوسعه جتاه إخوانه ساعده

أطفالك و بيتك  حينام تدخل منزلك فرتى  أح أهل  تقول احلمد هلل رب    سن حاليف الدفء والشبع وعىل 

يف عز الربد ليس    ال قدر اهلل  دخلت عليهمأنك  هب  اغمض عينيك ووأنا أطلب منك ولو لثواين  العاملني،  

تقدمه؟ ال شك   يئاً تتعاىل أصواهتم بالبكاء ماذا سيكون موقفك وأنت ال متلك ش عليهم غطاء وهم جياع

 ه!تصورت أكرب مما  ب اصاملأن 

أخي  و هذه    الكريمختيل  حتتاجهيف  ما  إنسان وألرستك  لك  قدم  معونة  احلالة  أو  كساء  فامذا سيكون    من 

و منه؟  لسانك  امذا  بموقفك  وأنت  سينطق  يديك  رفعت  احلال  يفإذا  ساعدك  ،تلك  ملن  بالدعاء  اهلل    ، إىل 

 لتستقر بني يدي اهلل تعاىل!! صعدت الدعوة ف

م التي تذرف الدموع أملا وحزنا عىل أطفاهلا اجلوعى  الذي يرجف من الربد، وتلك األ   تصور ذلك الطفل 

املرجتف الربد،  نيالعطشى  من  السن  يف  الكبري  اهلموم،    وذلك  أهنكته  فرحالذي  كيف  أو    تهمتصور  بلقمة 

 ؟ متها إليهي بطانية أو ملبس أهد

التصدق عىل املحتاجني يف بالد الذي حيث عىل  البعض منا حينام يسمع مثل هذا احلديث  الشام   أعلم أن 

 ال حتتاج إىل مساعي   تهم فربام قال إن مشكل ،تدور يف ذهنه أشياء كثرية من بالد املسلمني املنكوبة،  وغريها



 

 

 

إىل مساعي دول وحكومات بل حتتاج  أنا،  أفراد  ديون   فأين  أنا رجل عيل  قال  أولئك؟ وربام    و أمن حال 

أعوهل ملن  العيش  لقمة  عن  بالبحث  أموال  م،منشغل  من  غريها  رسق  كام  سترسق  التربعات  هذه  أو 

، كن عىل ثقة أنا الصدقة تقع يف  من مساعدة املسلمني   التربير والتنصلغريها الكثري من كلامت  و  التربعات، 

 .يد اهلل قبل أن تقع يف يد من يستلمها أمينًا كان أم خائناً 

لل ُينِْفُقوَن  }محتاجني، قال تعاىل: أين نحن من نصوص حتض وترغب يف الصدقة واهلبة واملساعدة  ِذيَن  الَّ

هُ  َوال  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َوال  ِْم  َرهبه ِعنَْد  َأْجُرُهْم  َفَلُهْم  َوَعالنَِيًة  ًا  رِس  َوالنََّهاِر  ْيِل  بِاللَّ َزُنونَ َأْمَواهَلُْم  حَيْ إِن  }  ، {ْم 

الَِّذي آَتاُكمْ }،  {ُكْم َواهللَُّ َشُكوٌر َحلِيمٌ ُتْقِرُضوا اهللََّ َقْرضًا َحَسنًا ُيَضاِعْفُه َلُكْم َوَيْغِفْر لَ  اِل اهللَِّ  ن مَّ   {َوآُتوُهم مه

من مالكم، فاملال مال اهلل، واخللق خلق اهلل، وقد فضل بعض الناس عىل بعض يف الرزق لينظر كيف    يس ل

 . {من َعِمَل َصاحِلًا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَلْيَها }ترصفون  ي

 عليه وسلم: ))املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف  قال صىل اهلل

فرج اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلام   من كرب الدنيا  حاجته، ومن فرج عىل مسلم كربة 

القيامة(( يوم  اهلل  األرملة  أيضاً وقال    ،سرته  ))الساعي عىل  القائم  :  أو  اهلل،  كاملجاهد يف سبيل  واملسكني، 

 الليل الصائم النهار(( 

ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  َعَلْيِه  َفَأْسَبَغها  نِْعَمًة  عليِه  اهلل  أْنَعَم  عبٍد  ِمن  ))ما  مرفوعا:  عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  وعن 

َض تِْلَك  م، َفَقْد َعرَّ وال((َحَوائِِج النَّاِس إَِلْيِه َفَتربَّ     النهْعَمَة لِلزَّ

، ناهيك عن مئات القصص  والنصوص يف هذا الباب كثرية وكثرية جدا كلنا حيفظها ونسأل اهلل أن نطبقها 

املسلم   وشعور  واإليثار  لبعضهم  املسلمني  مواساة  عن  تتكلم  وهي  أسامعنا  عىل  وُكررت  حفظناها  التي 

 بحاجة إخوانه. 

اجرين واألنصار ُنصب أعينهم، ويطبهقوها فيام بينهم، فيصلوا إخوًة  فهل سيضع املسلمون اليوم نموذج امله

هلم بام وسع اهلل عليهم، ويواسوهم يف ِِمنتهم، فيكسوا عارهيم ويطعموا جائعهم، وجيمعوا شمل املرشدين  

 منهم، وخيففوا من وطأة املصائب التي حلَّت هبم 

 !!ستوى األمة كلها؟وخمدرة عىل م  أم سيربهنون أن األخوة اإلسالمية مغيبةٌ 

 قول   وأنصح اإلخوة الذين سيخرجون زكاة املال أنه جيوز تعجيل الزكاة ولو مل حيل عليها احلول  وهو 



 

 

 

بالفقراء حاجة يوجد  كأن  مصلحة،  َثمَّ  كان  إن  سيام  كراهة، ال  من غري  العلم  أهل  تنزل عاجلة  أكثر  أو   ،

 .باملسلمني نازلة

العباس سأل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف تعجيل زكاته قبل أن حتل فرخص له فعن عيل ريض اهلل عنه أن  

يف ذلك((، وعن عيل ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام  

 ( 4750األول للعام((، ونصاب الزكاة هلذا العام )

بالدكم ألمر عظيم فواهلل ما بعد املحنة إال منحة، فليس من رابط وكونوا عىل يقني يا أهل الشام أن اهلل هييئ  

  فيهم خرية الصحابة  من الصحابة والتابعني  ألفا  30فطاعون عمواس مات فيه  ،  بني االبتالءات واملعاص 

كأيب عبيدة بن اجلرح أمني األمة، ويزيد بن أيب سفيان، ورشحبيل بن حسنة، وأيب جندل سهيل بن عمرو، 

أ يقل  املعاص  ومل  بسبب  هذا  أن  الصحابة  من  باهلل    وأ حد  األرض  أهل  أعلم  وهم  تعاىل،  اهلل  من  انتقام 

 وأحكام رشعه، فاتقوا اهلل وأكثروا من الدعاء وواسوا إخوانكم بطيب الكالم وجرب اخلواطر.. 

 ((. َيْرَحُم النَّاَس الَ َيْرَحُم اهللَُّ َمْن الَ )) رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:   وأختم بحديث

 هذا يوم يرفع اهلل به أقواما وخيفض أقوام. 

 النجدة  النجدة   النجدة ف

 مل يأيت لرُييَك َحجمُه ..وإنام جاء لرُِييَك حجمك ..  َهذا الزلزال الصغري؛

ل وال  هي ثواٍن جعلتنا نشعر بضعفنا وقل ة حيلتنا...جعلتنا ندرك أن ه ربام بلحظات نعود إىل خالقنا... ال ما

ِذيَن آَمنُوا َأْن خَتَْشَع ُقُلوهُبُْم لِِذْكِر  }إال  من أتى اهلل بقلب سليم... ثواٍن هتمس يف مسامعنا:    بنون.. َيْأِن لِلَّ َأمَلْ 

 ...   {اهللَِّ

 

 املني وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب الع 

 

 

 

 


