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َّ ِ
َّار َو إِ
اْلميَا َن ِمن
ين تَبَ َّوُؤوا الد َ
أما بعد فيا أيها املسلمون يقول اهلل جل شأنه يف كتابه الكرميَ ﴿ :والذ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اجة مِّمَّا أُوتُوا َويُ إؤثُِرو َن َعلَى أَن ُف ِس ِه إم َولَ إو َكا َن ِبِِ إم
اجَر إِلَإي ِه إم َوَل ََي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره إم َح َ
قَ إبل ِه إم ُُيبُّو َن َم إن َه َ
َّ ِ
ين َآمنُوا اتَّ ُقوا
اصة َوَمن يُ َ
ك ُه ُم الإ ُم إفلِ ُحو َن﴾ ،وقال َّ
وق ُش َّح نَ إف ِس ِه فَأ إُولَئِ َ
ص َ
َخ َ
جل شأنه ﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ت لِغَد َواتَّ ُقوا اللَّهَ إِ َّن اللَّهَ َخبِي ِِبَا تَ إع َملُو َن﴾ ،روى لبخاري عن أنس بن مالك
َّم إ
اللَّهَ َولإتَنظُإر نَ إفس َّما قَد َ
 قال( :ملا قدم املهاجرون املدينة من مكة وليس بأيديهم – يعين شيئا  -وكانت األنصار أهل األرض
والعقار ،فقامسهم األنصار على أن يعطوهم مثار أمواهلم كل عام ويكفوهم العمل واملؤنة) ،وروى الرتمذي
يف اجلامع الصحيح عن أنس  قال :ملا قدم النيب  املدينة أتاه املهاجرون فقالوا :يا رسول اهلل ،ما
رأينا قوما أبذل من كثي ول أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بني أظهرهم لقد كفونا املؤنة وأشركونا
يف املهنا حىت لقد خفنا أن يذهبوا باألجر كله ،فقال النيب  " :ل ،ما دعومت هلم وأثنيتم عليهم"،
وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه عن ابن عمر  قال( :لقد رأيتنا وما الرجل املسلم بأحق بديناره ول
بدرمهه من أخيه املسلم) .
أيها املسلمون ،طافت ببالدنا أزمات كثية ،ولعل األزمة اليت نعاين منها اليوم من أشد تلك األزمات
على اْلطالق ،مرت ببالدنا أزمة اللجوء الفلسطيين بعد النكبة ،ومرت ببالدنا بعدها أزمت حرب
( ،)76ومرت بعدها أزمة أخرى أعقبت حرب ( )67يف حرب اللبنان ألوىل وحرب اللبنان الثانية،
وقامت أيضا أزمة بسبب حرب العراق ،وأخيا هناك أزمة طافت بني أهل بالدنا ،طبعا هي ليست بني
أهل بالدنا باملعىن الدقيق ،ولكن استخدمت فيها يف مرحلة من املراحل -ول تزال -أيد من أبناء الوطن
ضد أبناء الوطن ولكن بتدبي خارجي ،من كان يتذكر -والعهد ليس بعيدا -يف حرب اللبنان األخية
عام ( )6007فتح السوريون بيوهتم ْلخواهنم اللبنانيون ،وما أشعروهم إل أهنم ضيوف على أهليهم
وأقارِبم ،وبذلوا هلم هنا وبذلوا هلم وهم يقاتلون العدو يف جنوب اللبنان ،وهذا كان أمرا ظاهرا وأمر
حل بالناس ؟ ما هذه الظاهرة اليت تبعث على األسى؟
طبيعيا بالنسبة ألبناء هذه البلدة املباركة ،ما الذي َّ
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ما هذا النعطاف؟ كان عهدنا ببعضنا أن نتعاون ونتواسا وهذا ما كان عليه أصحاب رسول اهلل  يوم
اهلجرة كما قرأنا يف اآليات واألحاديث اليت سبق ذكرها ،ما الذي حدث اليوم حىت يستغل األخ أمل
أخيه وتشرد أخيه! بكل جشع وأنانية وأثرة يستغل حاجته فيحاول يل ذراعه ،وإيالمه من اليد اليت تؤمله،
أما يكفيهم أملا أهنم شردوا ،أل يكفيهم أملا أهنم فقدوا مزارعهم وفقدوا بيوهتم وفقدوا فرص عملهم
بسبب هذه الفتنة القذرة اليت صفق هلا األغبياء مث حصدوا نتائجها ،ظنوا أهنا مفتاح خي ونسوا أن العدو
ل يريد بنا خيا ،لكن على كل حال هذا أمر صار واقعا وينبغي أن نتعامل مع الواقع ،أين حنن من قوله
ِ
ِ
ِ
اجة مِّمَّا أُوتُوا َويُ إؤثُِرو َن َعلَى أَن ُف ِس ِه إم َولَ إو َكا َن
اجَر إِلَإي ِه إم َوَل ََي ُدو َن ِيف ُ
ص ُدوِره إم َح َ
تعاىلُُ ﴿ :يبُّو َن َم إن َه َ
ِِ
ك ُه ُم الإ ُم إفلِ ُحو َن﴾ حىت مسعنا أن األخ غدا يستغل أخاه بكل
اصة َوَمن يُ َ
وق ُش َّح نَ إف ِس ِه فَأ إُولَئِ َ
ص َ
ِب إم َخ َ
أنانية وجشع ،وهل حنن إل أخوة ؟ وهل حنن إل أهل؟ ،وإذا كنت اليوم تتمتع ببيت زائد أو غرفة زائدة
فلرِبا انقلبت األمور فصرت أنت املشرد وصار املشرد صاحب بيت ،كيف ينبغي أن يتعامل معك؟ وهل
بساط النعمة قد متكن حتت قدميك؟ وهل أنت مطمئن أن ل تنقلب األمور ل مسح اهلل فيغدوا أهل
ملدينة مشردين ويستقبلهم أهل الريف؟ هناك أمور ينبغي أن ندركها إدراكا جيدا دنيويا باملعايي الدنيوية
والقتصادية ،وأخرويا يف ميزان الشريعة اْلسالمية ويف ميزان معرفة احلقائق الربانية ،النيب  يقول لنا:

"ما نقص مال من صدقة"" ،ثالثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة فتصدقوا ،ول عفى رجل عن
مظلمة ظُلمها إل زاده اهلل عزا فاعفوا عمن ظلمكم يعزكم اهلل ،ول فتح رجل على نفسه باب مسألة إل
فتح اهلل عليه باب الفقر" ،النيب  يقول" :حصنوا أموالكم بالزكاة ودووا مرضاكم بالصدقة ،وأعدوا
للبالء الدعاء" ،ويقول  فيما رواه البخاري" :ما من يوم يصبح العباد فيه إل ملكان ينزلن فيقول
أحدمها :اللهم أعط منفق خلفا ،وأعط ِّمسكا تلفا" الشحيح الذي ميسك عن مساعدة إخوانه يدع عليه
امللك كل يوم (اللهم أعط ِّمسكا تلفا) ،والسخي الذي يبذل املال يف مساعدة إخواهنم والنهوض
حباجاهتم يقول له امللكان (اللهم أعط منفقا خلفا) ،والنيب  يقول":ما نقص مال من صدقة " ،وتأكد
أيها املسلم أن ما تبذله من مؤازرة ومعاونة وتضامن مع إخوانك الذين أوقعت ِبم األزمة يف هذه احلالة
اليت حنن فيها إل كانت فائدة مساعدتك وتعاوهنم معه عائدة عليك أنت ،ليست احملنة يف الفقر ،فقي
اليوم قد يغدوا غنيا يف الغد ،وكثيون من رأيناهم أغنياء فأصبحوا فقراء ،أو فقراء فأصبحوا أغنياء ،احملنة
يف الشح احملنة يف األثرة واألنانية ،احملنة يف البخل ؛ ألن هذا البخيل هذا الشحيح هذا األناين ُيرم
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نفسهُ ،يرم جمتمعه ،ويعود بالضرر على نفسه قبل أن يعود على اجملتمع ،ما من جمتمع يتباذل أبناؤه
ويتعاونون ويرتامحون ويتعاطفون إل أسرع إليهم النصر والفرج والربكة بإذن اهلل تعاىل ،وهذا أمر مشاهد
أهل املدينة املنورة عندما استقبلوا إخواهنم من املهاجرين هل ضاقت املدينة املنورة باملهاجرين أم أهنا
ازدهرت ؟ ازدهرت األوضاع القتصادية ألهل املدينة وبورك هلم وحتسنت أوضاعهم القتصادية أجل،
وصار اجلهد جهدين وإن كان املال واحدا ،أي أن النتاج سوف يتضاعف ويعود باخلي على اجلميع،
وكذلك األمر عندما تعاون أهل هذه البالد يف مواجهة أزمات وقعت هل أضر تعاوهنم مع أولئك الذين
أصابتهم األزمة بآلمها هل عاد عليهم تعاوهنم بالضرر أم بالنفع؟؟ أقول لو أننا درسنا األوضاع
القتصادي والجتماعية لوجدنا أنه عاد تعاوهنم عليهم بالنفع ،ألن هذا اجملتمع ينهض بأبنائه ،املال هو
جزء من الفعالية القتصادية ،الفعالية القتصادية هي اجلهد هي األدمغة هي األيدي العاملة هي
القدرات البشرية اليت حتول األرض إىل انتاج إىل عطاء ،تضاعف الطاقة النتاجية هلذه البلدة لكن هذا
األمر يضيق اآلن اجملال عن شرحه من الناحية القتصادية ،وما من جمتمع يتدابر أبناؤه وحتكمه األنانية
واألثرة إل أسرعت إليهم الضائقة ،وما نعانيه اليوم ل يبشر خبي ،ل بسبب األزمة وإمنا بسبب األنانية
واألثرة والستغالل واجلشع الذي يتعامل به لناس مع بعضهم ،يستغلون حاجات إخواهنم الذين ضاقت
ِبم السبلُ ،ياولون أن يستغلوا حاجاهتم إىل الغرفة أو إىل فرص العمل أو إىل غي ذلك .
أيها املسلمون ،إن واجب املقتدر البذل ،وواجب اآلخذ العمل والوفاء ،إن واجب املقتدر أن يبذل،
واجب اآلخذ العمل الوفاء ملن بذل له ،وهذا ما كان من أهل املدينة املنورة ،عبد الرمحن بن عوف منوذج
متكرر يف كثي من الصحابة الكرام ،ألن العقد الذي مت بني األنصار واملهاجرين الذين قامسوهم البيت
واحملل واملزرعة وكل شيء ،قال عبد الرمحن بن عوف لسعد بن الربيع( :بارك اهلل لك يف بيتك وبارك لك
يف مالك ،أسكنه يف جزء من بيته وقال له شاطرتك املال ،قال له :بارك اهلل لك يف مالك ،دلين على
السوق) ما هي إل فرتة وجيزة حىت ازدهر السوق بعبد الرمحن بن عوف ،وازدهر عبد الرمحن بن عوف
بالسوق ،هذه املسألة ينبغي أن يدركها اْلنسان العاقل ،أقول بعد هذا لكالم :إنه واجب علينا أن
نساعد إخواننا بكل ما أوتينا من إمكان وأن خنفف عنهم األعباء املادية ما استطعنا إىل ذلك سبيال،
وأن نبذل هلم ما نستطيع البذل هلم ،وواجب على الفعاليات القتصادية أن توفر فرص العمل هلم
3

موقع نسيم الشام www.naseemalsham.com

خطوة يف طريق معاجلة ظاهرة اهلجرة

د .حممد توفيق رمضان البوطي

وواجب عليهم أن تكون يدهم عليا تعمل ول تسأل ،وواجب على الدولة أيضا أن تدرس هذا املوضوع
بعناية كي توفر فرص العمل لكل من شردته األزمة ليكونوا طاقة منتجة ل ليكونوا عبئا على جمتمعنا،
جمتمعنا يبذل امكاناته يف مساعدهتم والنهوض بشأهنم ،والفعاليات القتصادية والدولة توفر هلم فرص من
خالهلا تصبح أيديهم منتجة معطاء ل متسولة حمتاجة ،هذا ما ينبغي أن يوضع بعني العتبار بالنسبة
ألزمتنا القتصادية فإذا ترامحنا الرامحون يرمحهم الرمحن ،ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء  ،لن
ينهض بشأن األمة شحها وأنانيتها ومجعها للمال ،وإمنا بذهلا وعطاؤها وتراحم أبنائها ،أسأل اهلل أن يوفق
اجلميع ملا فيه خي دنياهم وآخرهتم ،وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يعيد إلينا مشاعر احملبة والرتاحم حىت
نتجاوز احملنة اليت حنن فيها ونستعيد حالة الزدهار إن شاء اهلل تعاىل

خطبة اجلمعة 6002/2/62
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