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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت.. والصالة والسالم على خَت خلق هللا 

  زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.. أما بعد.
ما يهطل كفإن أعباء الدنيا جسام.. وادلتاعب تنزل بالناس  

ادلطر، فيغمر اخلصب واجلدب، ويلم باإلنسان من نوائب احلياة ما 
ه سنة هللا يف خلقو، قال هللا ذوولده، وىقدر عليو يف صحتو ومالو 

ُلَونَُّكْم ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواْْلُوِع َونَ ْقٍص ِمَن اأَلْمَواِل تعاىل:  َولََنب ْ
ِر الصَّاِبرِينَ  َواألَنْ ُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشِّ

(1). 
الكساء، اإلنسان و  ادلأوى فيبتلى اإلنسان بالفقر واجلوع وانعدام

اج تفيح من أن يقف طوياًل جتاه ىذه الشدائد واحملن،وحده أضعف 
سالم عجعل ىذا من حقوق التخخ  إلة البالء واأإىل عون خيفف وط

إخوانو من يهرع لنجدتو ويبذل  يف هللا، فمن أصابتو مًتبة وجد من
الو وجهده ما يفرج بو كربتو أو يهون من مصيبتو، وما ىذا ممن 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ تعاىل:  الفعل إال إنطالقًا من قول هللا ِإَّنَّ
(2). 

َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعضٍ وقولو: 
(3). 

 .(4)ل ابن كثَت رزتو هللاو يق
أي أن ادلؤمنُت يتناصرون ويتعاضدون كما جاء يف الصحيح: 

وشبك بُت - ااملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضً »
                              

 (.155سورة البقرة: ) (1)
 .11سورة احلجرات:  (2)
 .71سورة التوبة:  (3)
 (.2/371تفسَت القرآن العظيم البن كثَت ) (4)
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 .(1)«وابعأص
من نفس »الم: سوانطالقا من قول ادلصطفى عليو الصالة وال

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنو هبا كربة من كرب يوم 
 .(2)«القيامة

وادلؤمن احلق ىو الذي ديتلك قلًبا حيًتق على واقع اإلسالم 
وادلسلمُت وعلى األوضاع اليت يعيشوهنا من فاقة وشدة وضيق، 

مثل املؤمنني يف توداىم وترامحهم »: يو قول النيب فيتحقق ف
عضو تداعى لو  عاطفهم مثل اْلسد الواحد إذا اشتكى منوتو 

 .(3)«سائر اْلسد بالسهر واحلمى
 جعل ادلؤمنُت كاجلسد الواحد إذا تأمل منو عضو  فالنيب 

سائر اجلسد يتأمل وحيزن لتأمل  نفإ -حىت إن كان ىذا العضو صغَتًا-
 يكون ادلؤمنون بعضهم مع بعض. نضو وىكذا البد أىذا الع

 :(4)قال القرطيب
 «املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضو بعضا»: يف قول النيب 

ىذا دتثيل يفيد احلض على معونة ادلؤمن للمؤمن ونصرتو، وأن ذلك 
أمر متأكد البد منو فإن البناء ال يتم أمره وال حتصل فائدتو إال بأن 

ضللت أجزاؤه الك ذبعًضا ويقويو وإن مل يكن  يكون بعضو ديسك
وخرب بناؤه وكذلك ادلؤمن ال يستقل بأمور دنياه ودينو إال مبعونة 

                              
 متفق عليو. (1)
 متفق عليو. (2)
 متفق عليو. (3)
 للقرطيب. –اجلامع ألحكام القرآن  (4)
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ومعاضدتو ومناصرتو فإن مل يكن ذلك عجز عن القيام بكل  خيوأ
م لو نظام دنياه وال دينو تنئذ ال يياومة مضاره، فحقمصاحلو وعن م
 ويلحق باذلالكُت.

 موقف عجيب
ر بن عبد هللا رض  هللا عنهما قولو: كنا عند رسول هللا روى جري

 (1)يف صدر النهار قال: فجاءه قوم حفاة عراة رلتايب النمار 
 (2)متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجو

بالل فأذن  ، فدخل مث خرج، فأمر(3)من الفاقة هبم دلا رأى النيب 
يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي وأقام، فصلى مث خطب فقال: 

 ِإنَّ هللَا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا :إىل آخر اآلية َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدةٍ 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا هللَا َوْلتَ ْنُظْر نَ ْفٌس َما  :واآلية اليت يف احلشر

َمْت ِلَغدٍ   عرجل من ديناره من درمهو من ثوبو من صا فتصدق ، َقدَّ
قال: فجاء رجل من  «ولو بشق مترة»ال ق، حىت «بره من صاع متره

صار بصرة كادت كفو تعجز عنها بل عجزت قال: مث تتابع الناس ناأل
وثياب، فرأيت وجهو عليو الصالة السالم  حىت رأيت كومُت من طعام

 فقال  (5)ةكأنو مذىب  (4)يتهلل 
من سن يف اإلسالم سنة حسنو فلو أجرىا وأجر » :رسول هللا 

                              
)النمار( رتع منرة وى   .رلتايب النمار: أي البسيها خارقُت أوساطها مقورين (1)

 ثياب صوف فيها تنمَت.
 دتعر وجهو: تغَت وتلون. (2)
 الفاقة: الفقر واحلاجة الشديدة. (3)
 .يتهلل: أي يستنَت فرًحا وسرورًا (4)
 مذىبة: أي فضة شلوىة بالذىب يف أشراق. (5)
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من عمل هبا من بعده ال ينقص من أجورىم شيء، ومن سن يف 
بعده من  نم سنة سيةة كان عليو وزرىا، ووزر من عمل هبا مالاإلس

 .(1)«ىم شيءر زاو غري أن ينقص من أ
عندما  وغضبو حىت دتعر وجه بل واشتد لقد غضب النيب 
ين كانوا من مضر وعالمات الفاقة واحلاجة رأى حال ىؤالء الذ

 الشديدة مرتسمة عليهم من ىيئتهم ولباسهم، فما كان من النيب 
خطبة بليغة،  ويقيم، مث خيطب النيب  ذنؤ إال إن قام وأمر بالل لي

ادلواساة إلخواهنم ىؤالء فماذا  و حيث الناس فيها على النفقة والبذل 
؟ كان موقفهم عجيًبا! لقد مرضوان هللا عليهكان موقف الصحابة 

مل حيدد للصدقة نوًعا  ا يستطيعو فالنيب مقام كل واحد منهم ببذل 
ولو » :القإىل أن  «من ديناره أو درمهو أو ثوبو»معيًنا بل قال 

، فتتابع الناس يف العطاء حىت بدت آثار ىذا ادلوقف «بشق مترة
جهو عليو ظاىرة على و  العظيم واالستجابة السريعة حلث النيب 

ىبة يتهلل فرًحا ذار كادلوالسالم حيث إنو استنار حىت صالصالة 
 وسرورًا.

                              
 رواه مسلم. (1)
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 حقيقة الكرب واملصائب
إن الكربة ى  الشدة العظيمة اليت توقع صاحبها يف احلزن واذلم 

َلَقْد َخَلْقَنا نفس كل مأخذ وهللا عز وجل يقول لوالغم واليت تأخذ با
اإِلْنَساَن يف َكَبدٍ 

رى ابن جرير أن ادلراد باآلية ادلكابدة يف وي ،(1)
 .(2)األمور الشاقة 

فاإلنسان يتعرض يف ىذه احلياة دلا يهمو وحيزنو إما يف بدنو أو 
ولده أو مالو أو دينو، فينبغ  على إخوانو يف العقيدة أن يسعوا 
لتخليصو وختفيف آالمو ونصرتو قدر ادلستطاع.. وقد يظلم ادلسلم من 

ع فوىنا ال حيل تركو مع االستطاعة على ر  االضطهادجهة قوى الشر و 
 انصر أخاك ظاملًا أو مظلوًما قيل: أفرأيت» الظلم قال رسول هللا 

إن كان ظاملًا كيف أنصره.. قال حتجزه أو متنعو من الظلم فإن 
 .(3)«ذلك نصره

ولنقف عند ما يالقيو اإلنسان بسبب دتسكو بدينو، فقد يالق  
لبالء شلا ال حتتملو اجلبال الرواس  من طغاة ما يهمو ويغمو من ا

األرض وجبابرهتم اخلاسرين، وىنا علينا تنفيس كربتو بأنفسنا وأموالنا 
يِن فَ َعَلْيُكُم وألسنتنا وأقالمنا، قال تعاىل:  َوِإِن اْستَ ْنَصُروُكْم يف الدِّ

النَّْصرُ 
(4). 

                              
 .4سورة البلد:  (1)
 (.135، 12جرير الطربي/ أليب جعفر الطربي ) نتفسَت اب (2)
 أخرجو البخاري. (3)
 .72سورة األنفال:  (4)
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 (1)واجبنا جتاه إخواننا املسلمني املعوزين
حىت يستشعر ادلؤمن منهم  م يف السراء والضراء( مساندهت1)

قوتو ال تتحرك يف احلياة وحدىا بل إن قوى ادلؤمنُت تسانده  نبأ
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد »: وتشد من أزره قال رسول هللا 

 .(2)«بعضو بعضا وشبك أصابعو
ما يتأذون  حىت وإن مسهم ( أن نبادر إىل رفع الضرر عنهم2)

 األمل وأحسسنا معهم باحلزن، أما أن نكون مييت العاطفةبو شاركناىم 
ا عنا فهذا ال ضعيف  الشعور جتاه أخواننا ألن ادلصيبة وقعت بعيدً 

ماق عيتقبل وىو تصرف يدل على ضعف الدين وعدم توغلو يف أ
القلب وال خيرج إال من شخص مبتوت الصلة مبشاعر األخوة الغامرة 

جعل الرجل يتأمل لألمل الذي ينزل فت اليت خترج من نفوس ادلسلمُت
بأخيو. ىذا ىو التأمل احلق الذي يدفعنا دفًعا إىل كشف مشاكل 

 هندأ حىت يزول عنهم فإذا صلحنا يف ذلك استنارت وجوىنا الإخواننا ف
 واسًتاحت ضمائرنا.

كذلك من واجبنا حمبة وصول النفع إلخواننا وأن نسعد   (3)
 لذي يصل إلينا، قال رسول هللا بالنفع ا كما نبتهج  لوصولو إليهم

 .(3)«ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيبو ما حيب لنفسو»
نكون قد تقربنا إىل هللا  وليعلم أنو بتحقيق ىذا النفع إلخواننا

                              
ف( جراحات العامل اإلسالم  ر ( )بتص46-42اإلخوة/ جلاسم اليامسُت ) (1)

 .41-41العتيق/  وواجبنا/ عبد هللا
 متفق عليو. (2)
 متفق عليو. (3)
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 سأحب النا»: بأزكى الطاعات وأجزذلا مثوبة، وقد قال رسول هللا 
ر إىل هللا عز وجل أنفعهم للناس، وأحب األعمال إىل هللا سرو 

و تقضي عنو ديًنا أو أتدخلو على مسلم أو تكشف عنو كربة 
و جوًعا ولةن أمشي مع أخ يف حاجة أحب إيل من أن نع تطرد

 .(1)«أعتكف يف ىذا املسجد شهًرا...
الداراين يقول: ]إين أللقم اللقمة  وذلذا ادلفهوم نرى أبا سليمان

 أخا من إخواين فأجد طعمها يف حلق [.
َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصالٌح ََلُْم  وهللا تعاىل يقول:

رٌ  َخي ْ
(2). 

 .(3)رزتو هللا « سيد قطب»وحول ىذه اآلية قول 
إن التكافل االجتماع  ىو قاعدة اجملتمع اإلسالم  واجلماعة 
ادلسلمة مكلفة أن تراع  مصاحل الضعفاء فيها، واليتامى بفقدىم 

 اية اجلماعة وزتايتها. اىـ.آباءىم وىم صغار ضعاف أوىل برع
 ( التناصر:4)

إن أخوة الدين تفرض التناصر بُت ادلسلمُت ال تناصر العصبيات 
العمياء بل تناصر ادلسلمُت ادلؤمنُت العاملُت إلحقاق احلق وإبطال 
الباطل وردع ادلعتدي وإجارة ادلظلوم فال عجوز ترك ادللم يكافح وحده 

حال إلرشاده إن  ىل جانبو على أييف ادلعًتك بل البد من الوقوف إ
ضل وحجزه إن تطاول والدفاع عنو إن ىوجم والقتال معو إذا 

                              
 ريخ ورواه ابن أيب الدنيا(.تاأخرجو الطرباين )ادلعجم الكبَت، وابن عساكر يف ال (1)
 .221قرة: برة الو س (2)
 (.1/232يف ظالل القرآن/ سيد قطب ) (3)
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 استبيح.
وأن من أعلى ادلراتب أن تؤثر أخاك على نفسك وتقدم حاجتو 
على حاجتك وىذه مرتبة الصديقُت ومنتهى درجات ادلتحابُت قال 

هِبِْم َخَصاَصةٌ  َويُ ْؤِثُروَن َعَلى َأنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكانَ تعاىل: 
(1). 

 :(2)يقول سيد قطب رمحو هللا 
ا مل تشهد لو البشرية نظَتًا يف اإليثار 

ً
لقد بلغ األنصار عادل

الواحد منهم يؤثر أخاه على نفسو يف مالو  وادلواساة؟ اىـ. فأصبح
 ومنزلو بل حىت أن أحدىم كان يشق إزاره بينو وبُت أخيو زلبة وإيثارًا.

َ  من أصحاب نأ»الًتمذي والنسائ : وكما أخرج مسلم و   رجاًل
: أىدي لو رأس شاة فقال ألىلو إن أخ  فالنًا عيالو رسول هللا 

أحوج إىل ىذا منا فلنبعث بو إليو فلم يزل يبعث بو واحد إىل واحد 
حىت تداوذلا سبعة بيوت حىت رجعت إىل األول فنزلت ىذه اآلية 

 َْكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ   َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلو
(3). 

ل األموال يف اإلسالم، ذوهللا سبحانو وتعاىل قد حث على ب
وباب اخلَت واسع وطرقو متعددة فمن مل عجد ادلال الذي ينفقو 

من كسا مسلًما ثوبًا مل »: فليتصدق بطعام وكساء، قال رسول هللا 
 .(4)«ام عليو من خيط وسلكيزل يف سرت هللا ما د

فإن نصرتنا إلخواننا ادلسلمُت تكون: بإمدادىم بادلال  وباجلملة
                              

 .9سورة احلشر:  (1)
 (.6/3526يف ظالل القرآن: سيد قطب ) (2)
 والًتمذي والنسائ . أخرجو مسلم (3)
 رواه الًتمذي واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد. (4)
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وبتوفَت الطعام وادلاء والكساء وادلسكن ادلالئم ذلم وتكون أيضا 
مبحاربة األوبئة واألمراض ادلنتشرة يف قطاع كبَت من العامل اإلسالم  

ادلراكز الصحية يف ىذه و ويكون ذلك عن طريق بناء ادلستشفيات 
 األماكن.
ب عن ادلسلمُت باب واسع يشمل إزالة كل ما ينزل نفيس الكر تو 

 والكوارث. بالعبد من ادلصائب
 ( الدعاء َلم:5)

وذلك بأن نرفع أكف الضراعة إىل هللا أن يكشف الظلم 
واالضطهاد واجلور عن إخواننا ادلسلمُت، وضلرص أن ندعو هللا 
بإخالص ونستغل أوقات اإلجابة كالثلث األخَت من الليل وبُت 

ن واإلقامة ويف السجود ويف آخر ساعة من هنار يوم اجلمعة، األذا
...َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ : لقولو تعاىل

(1). 
فنسأل هللا أن يفرج الكرب عن ادلسلمُت، ويكفينا يف ذلك قول 

ة األخ ألخيو بظهر الغيب مستجابة، عند رأسو و دع» :النيب 
خيو خبري قال امللك املوكل بو: آمني ولك ملك موكل، كلما دعا أل

 .(2)«مبثل
حبمد هللا على النعمة  ( نذكرىم دائًما يف مناسباتنا وأفراحنا6)

ها وتذكَت من حضر بدورىم ضلو إخواهنم ورتع التربعات موسؤالو دوا
ذلم.. ومساعدة من كان معنا يف بلدنا منهم مبا فضل من طعام 

 وكساء وضلومها.
                              

 .61سورة غافر:  (1)
 أخرجو مسلم. (2)
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 املواساة مواقف رائعة من
 واإليثار والبذل التضحية

اة وضلو اجملتمع ييوجد يف ادلسلم تصورًا خاًصا ضلو احل إن اإلسالم
صور يفيض بالرب والعطف واخلَت.. فيقدم فيو أبناء اجملتمع ادلسلم تإنو 

من اجلهد واألموال واألطعمة إىل الضعفاء واحملتاجُت سًدا  ما لديهم
م أو فًكا ألسَت، وىذه الرزتة الفائضة كُت أو مواساة ليتيحلاجة ادلس

وال شكًرا من  من القلوب الرقيقة ادلؤمنة ال تبتغ  بذلك جزاء وال ثناء
اخللق بل تتجو إىل هللا وحده تطلب رضاءه.. وىذه العاطفة اإلديانية 

لصة من مزايا الًتبية اإلسالمية، فاألمم قد تنظم الضرائب وتفرض ادلخ
التكاليف إلسعاف احملاويج ومساعدهتم فيندفع الناس قهرًا إىل ذلك، 

فإنو عقيدة تريب أبناءىا على البذل من ناحية وعلى  أما اإلسالم
 العاطفة الكردية اليت جتود طائعة راضية مبا عندىا من ناحية أخرى.

 *َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا : قال تعاىل
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِو هللِا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا ِإَّنَّ

(1). 
ل والتضحية[ قد منا ذالكرمي ]ادلواساة والب إن ىذا الشعور اإلدياين

 البذل واإليثار وادلواساة يفيف نفوس الرعيل األول فكان حسهم 
.. فنراىم يبادرون إىل العطاء فيجود  اهنم احملتاجُت حًسا صادقًاإلخو 

كل منهم مبا لديو فيزيل جودىم وكرمهم آثار الفاقة ويرأب صدع 
 الفقر.

 ( موقف األنصار1)
                              

 .7سورة اإلنسان:  (1)
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 من إخواهنم املهاجرين
ليت  عواطف اإليثار وادلواساة وادلؤانسة دتتزج يف األخوة ا لقد كانت

البخاري أهنم دلا قدموا ادلدينة  ىفقد رو  كانت بُت ادلهاجرين واألنصار،
ع، فقال لعبد الرزتن: يبُت عبد الرزتن وسعد بن الرب خى رسول هللا آ

إين أكثر األنصار ماالً، فأقسم مايل نصفُت، ويل امرأتان فانظر أعجبهما 
ل: بارك هللا إليك فسمها يل، أطلقها، فإذا انقضت عدهتا فتزوجها، قا

؟ فدلوه على سوق بٍت قينقاع، فما لك يف أىلك ومالك، وأين سوقكم
ا وبو أثر ابع الغدو، مث جاء يومً تإال ومعو فضل من أقط ومسن، مث  انقلب

: مهيم. قال: تزوجت. قال: كم سقت إليها. قال: صفرة، فقال النيب 
 .(1)نواة من ذىب

رين على أنفسهم ولو  لقد كان األنصار يؤثرون إخواهنم ادلهاج
يثار على النفس مع احلاجة قمة عليا وصل كان هبم حاجة وفقر واإل

اَر َواإِلميَاَن ِمْن إليها األنصار فكما قال تعاىل:  ُءوا الدَّ َوالَِّذيَن تَ بَ وَّ
ُتوا قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َىاَجَر ِإلَْيِهْم َوال َيَُِدوَن يف ُصُدوِرِىْم َحاَجًة ِمَّا ُأو 

َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِو 
فَُأولَِةَك ُىُم اْلُمْفِلُحونَ 

(2). 

                              
 رواه البخاري. (1)
 .9سورة احلشر:  (2)
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 ( موقف املسلمني بعضهم من بعض2)
 يف غزوة تبوك

تبوك يف شدة من األمر يف سنة رلدبة  يف غزوة خرج النيب 
ادلاء وقد أصاهبم من اجلهد ما أصاهبم و  وحر شديد وعسر من الزاد

حىت كان الرجالن يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة 
ديصها ىذا ويشرب عليها مث ديصها ىذا ويشرب عليها، يف ىذه 

النفقة واحلمل يف سبيل هللا  ل الغٌت علىىأ الغزوة حض رسول هللا 
عثمان بن عفان نفقة فحمل رجال من أىل الغٌت واحتسبوا وأنفق 

عظيمة مل ينفق أحد مثلها فعن عبد الرزتن بن مسرة قال: جاء عثمان 
  إىل النيب النيب  زبألف دينار يف ثوبو حُت جه جيش :

يقلبها بيده ويقول:  ، فجعل النيب العسرة، فصبها يف حجر النيب 
 .(1)«ابن عفان ما عمل بعد اليوم ضر ما»

 اإلنسان( َّناذج معاصرة يقف 3)
 أمامها متعجًبا متحريًا

فقد حدثٍت من أثق بو عن امرأة مسلمة تصدقت بكل حليها 
 لصاحل اجملاىدين وادلعوزين يف كل مكان.

وأعرف فتاة قامت بتخصيص جزء معلوم من راتبها الشهري ال 
 م من ادلسلمُت.او لألرامل واأليتتديسو أحد وال تقربو ى ، وخصص
ذل جهدىا وراحتها وإرتام نفسها بل  وبلغٍت عن امرأة كانت تب

نومها لصاحل إخواهنا ادلسلمُت يف كل  ا تضح  بساعاتكانت أحيانً 
أحيانًا حتيك ادلالبس طول ليلها إىل أن تنته  منها  فكانت مكان،

                              
 أخرجو ابن إسحاق وأزتد والًتمذي. (1)
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قم تبيعها، وتأخذ من ذتنها ما يكفيها أما باق  ادلبلغ فتصرفو لصاحل 
 إخواهنا ادلسلمُت يف أضلاء ادلعمورة.

 ا الدافع َلم على ذلك:م
فاهلل عز وجل كثَتًا ما حيث عباده  ،طاعة هلل ولرسولو  أوال:

وادلواساة للمحتاجُت وادلساكُت واأليتام واألرامل  على البذل والصدقة
ولو بشق مترة فإن مل جتدوا  ا النارو اتق»حيث قال:  وكذلك النيب 
 .(1)«فبكلمة طيبة

ألولئك  ن ثواب يف الدار اآلخرةده هللا مثانًيا: النظر فيما أع
ن يبذلون أمواذلم وأنفسهم يف سبيل هللا فهذا النظر عجعل ادلسلم يالذ

ولو كان ىذا  فيتسابق إليهايتطلع إىل التضحية تطلعو إىل الثواب 
 التسابق بُت الولد ووالده.

وما ىذا إال لعلمهم أن كل من ينضوي حتت لواء اإلسالم تتقلد 
حية بالنفس وادلال، وأن هللا استخلص لنفسو أنفس يف عنقو بيعة التض

ادلؤمنُت وأمواذلم إهنا صفقة مشًتاة ادلثمن فيها األنفس واألموال اليت 
اجلنة،  ىوه الصفقة الراحبة ذى  ىبة من هللا وىو مالكها، والثمن ذل

ك ما اجلنة؟! فيها ما ال عُت رأت وال أذن مسعت وال خطر اوما أدر 
تقر بو األعُت، وىو ذتن و بو األنفس  ما تلذ على قلب بشر، فيها

 موعود بو يف رتيع الكتب السماوية.
فمن يفرج عن مسلم كربة من   ثالثًا: اْلزاء من جنس العمل،

ومن  فإن هللا يفرج هبا عنو كربة من كرب يوم القيامة كرب الدنيا
تعرف على هللا يف الرخاء عرفو يف الشدة، وقد تكاثرت النصوص هبذا 

                              
 رواه مسلم. (1)
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سعيد اخلدري مرفوًعا:  ٌت، فقد أخرج الًتمذي من حديث أيبادلع
ار أميا مؤمن أطعم مؤمًنا على جوع أطعمو هللا يوم القيامة من مث»

اْلنة، وأميا مؤمن سقى مؤمًنا على ظمأ سقاه هللا يوم القيامة من 
الرحيق املختوم، وأميا مؤمن كسا مؤمًنا على عرى كساه هللا من 

: ابن أيب الدنيا بإسناده عن ابن مسعود قالوروى  (1)«خضر اْلنة
امة أعرى ما كانوا قط، وأجوع ما كانوا قط، يحيشر الناس يوم الق»

وأظمأ ما كانوا قط وأنصب ما كانوا قط فمن كسا هلل كساه هللا، 
ومن أطعم هلل أطعمو هللا، ومن سقى هلل سقاه هللا، ومن عفا هلل 

: إن كرب الدنيا بالنسبة إيل  (2). ويقول ابن رجب رزتو هللا«أعفاه هللا
 جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس كرب اآلخرة ال ش ء، فيدخر هللا
حيشر الناس »: لك قول النيب ذبو من كرب اآلخرة. ويدل على 

، قالت عائشة رض  هللا عنها: يا رسول هللا، الرجال حفاة عراة غرال
 .(3)«يهمهم األمر أشد من أنبعضهم بعضا؟ فقال:  والنساء، ينظر

يعرق الناس يوم القيامة حىت يذىب »: وكما قال النيب 
 .(4)«عرقهم يف األرض سبعني ذراًعا، ويلجمهم حىت يبلغ آذاهنم
يَا َأي َُّها وكرب القيامة أشد من أن توصف وكما قال هللا تعاىل: 

اَعِة َشْيٌء َعِظيٌم  يَ ْوَم تَ َرْونَ َها َتْذَىُل   *النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم ِإنَّ زَْلَزَلَة السَّ
ا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَحٍْل مَحَْلَها َوتَ َرى النَّاَس  ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّ

                              
 رواه الًتمذي. (1)
 (.191-2/191جامع العلوم واحلكم ) (2)
 متفق عليو. (3)
 متفق عليو. (4)



 أغيثوا إخوانكم املسلمني

 

19 

ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب هللِا َشِديدٌ 
األدلة  ومن (1)

ىل: على أن اجلزاء يف اآلخرة من جنس العمل يف الدنيا قول هللا تعا
 َا ُنْطِعُمُكْم  *َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسريًا ِإَّنَّ

ِإنَّا ََنَاُف ِمْن رَبَِّنا يَ ْوًما  *ِلَوْجِو هللِا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال ُشُكورًا 
ُم هللُا َشرَّ َذِلَك فَ َوقَاىُ ....... فماذا كان جزاؤىم؟  َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا

ُمتَِّكِةنَي  *َوَجَزاُىْم مبَا َصبَ ُروا َجنًَّة َوَحرِيًرا  *اْليَ ْوِم َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرورًا 
ِفيَها َعَلى اأَلرَاِئِك ال يَ َرْوَن ِفيَها ََشًْسا َوال َزْمَهرِيًرا

(2). 
 وأخريا...

يف  أن ادلسلمُتإذا تأملنا حال أمتنا اإلسالمية نالحظ  فإننا
من األرض يعيشون يف ظل اجلهل واجلوع والفقر وادلرض  أضلاء كثَتة

لو  ىلو اجلبُت ويدم ىيف أحوال بائسة من احلروب والكوارث شلا يند
 القلب.

  وادلاليُت من ادلسلمُت يف أضلاء ادلعمورة، كثَت منهم يعيشون
يام اخل كالجئُت إما يف بلداهنم أو يف بلدان رلاورة فمسكنهم

أما الطعام فال عجدون إال النزر اليسَت وقد  ،وفراشهم األرض اليابسة
يعدم الطعام عندىم وتنتشر يف سليماهتم األمراض واألوبئة وينشأ 

 .مأطفاذلم بال تعلي
بالعمل لنصرة ديننا على شىت  نمأمورو  ومبا أننا ضلن ادلسلمُت

نزلت بإخواننا  والبالءاتومبا أن ىذه ادلصائب  األصعدة ويف كل رلال
ادلسلمُت فإن نصرة ادلسلمُت ادلظلومُت ومساعدة احملتاجدين والوقوف 

                              
 .2، 1سورة احلج:  (1)
 .13 -7سورة اإلنسان:  (2)
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إىل جانبهم يف مصيبتهم وتفريج كرهبم وقضاء حوائجهم وتعليمهم 
و ضلن ادلسلمُت، وذلك إلعالء  لأمور دينهم من أىم ما ينبغ  أن نعم

وجبها هللا عز كلمة هللا ونصرة دينو وحتقيقا دلبدأ األخوة اإلديانية اليت أ
 وجل.

يل ىم ادلهمومُت ز ىذا وهللا نسأل أن يفرج كرب ادلكروبُت. وي
 وأن ينصرىم على أعدائهم الظادلُت اللهم آمُت...

 وصلى هللا وسلم على زلمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
 ل بنت عبد هللا.الفقَتة إىل هللا... نوابقلم 
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