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 وداء إىل كل مه يهتم بأمر املسلمني
  بسم اهلل الرمحن الرحيم

 يقول اهلل تعاذل يف كتابو العزيز
ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن خُيْرُِج اْلَْيَّ ِمَن ) َماِء َواأَلْرِض أَمَّن دَيِْلُك السَّ َن السَّ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِّ

: يونس] (َمن يَُدب ُِّر اأَلْمَر َفَسيَ ُقوُلوَن الّلُو فَ ُقْل أََفاَل تَ ت َُّقونَ اْلَميِِّت َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن اْلَْيِّ وَ 
31]. 

إن التوبة الصادقة إذل اهلل تعاذل ىي اخلطوة األوذل لرفع البالء عن البالد والعباد ولعل تأخر 
جل أرجو على كثرٍي من احملرمات َمَع عدم املباالة بذلك وىذا النداء العاالفرج سببو استمرارنا 

فوراً أو َمَع  أن يصل إذل كل فرد يف اجملتمع راجياً أن يعود إذل اهلل فور قراءهتا وجهد استطاعتوِ 
التدرج وفق اْلكمة اليت تقتضيها مرضاة اهلل يف إصالح ما صدر منو َمَع عدم التسويف وإن 

  .الصدق يف ذلك َمَع الصرب على حتقيق ذلك ىو الضامن للنتائج
 :وألفها الكثري منا مات اليت جيب أن وتخلص منها وقد عمت فيما بيننامه احملروهذا 

إياىا وما فيها عرب القنوات النظر إذل العورات واحملرمات يف بيوتنا اليت رزقنا اهلل  -1
الفضائية واإلنًتنت وما إذل ذلك وتيسر ذلك بنَي أيدينا وأيدي نساءنا وأوالدنا الذين 

 .دم املباالةاسًتعانا اهلل إياىم َمَع ع
عدم دفع الزكاة الواجبة وىي الركن الثالث من أركان اإلسالم وىي حق شرعي  -2

 .للمحتاج وقد يستمر ذلك لسنوات ونكتفي بالقليل
 :أكل املال اْلرام من غري ضرورة أ وحاجة، أمثلة -3

 ...حق الرصيف والطريق  -الغش  -الرشوة  -الكذب بالبيع  -الربا  -الظلم يف اإلرث 
 .إخل

ترك التناصح اخلالص هلل والتواصي باْلق وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر وحىت  -4
 .بني اجلوار ويف األسرة الواحدة وترك التعاون على الرب والتقوى يف سائر مناحي اْلياة



 نداء إذل كل من يهتم بأمر املسلمني

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                            2

ترى ىل حنن . عدم الًتاجع عن اخلطأ وكأننا ال خنطئ يف تصرفاتنا ويف اجتهاداتنا -5
أم ماذا وكما نعلم فإن الًتاجع عن اخلطأ ولو كان بسيطاً الدنيا أىون من اْلساب  معصومون

 .عليو يف اآلخرة إن تعلَق بأشخاص ومصاحل تتعلق بالعباد
: صلى اهلل عليو وسلم يقول قطع األرحام وعدم وصلها ألسباب خمزية ورسول اهلل -6

 .(قطعين الرحم معلقة بالعرش تقول اللهم صل من وصلين واقطع من)
عدم مراقبة ألسنتنا واخلوض يف القيل والقال َمَع العلم أن رسولنا صلى اهلل عليو وسلم  -7

سخط لنا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة املال مع الغيبة على مستوى الرجال والنساء 
 .وعدم االكًتاث هلذه الكبرية

ىذه األمور اليت ذكرهتا وغريىا أجدنا مجيعًا حباجة إذل التوبة منها وإن وجودىا يدل على 
نقصان التقوى وسوء األدب مع اخلالق املنعم التفضل سبحانو وتعاذل وىذا أمر بغاية اخلطورة 

 .علينا يف ىذِه الدنيا ويف اآلخرة وىي األىم
 .يت تدل على ذلك أكثر من أن حيصىوإن وجود اآليات الكردية واألحاديث الشريفة ال

ولو دل نتخذ القرآن الكرمي مهجورًا ملا حل بنا ذلك فأرجو تبليغ ىذه الكلمات والتوبة 
 .العاجلة لكل من يقرأىا َمَع االلتجاء إذل اهلل تعاذل واإلْلاح عليو وحاشاه أن يردنا إن صدقنا

ا): يقول اهلل تعاذل  (َعِليماً  َشاِكراً  الّلوُ  وََكانَ  َوآَمنُتمْ  َشَكْرتُْ  ِإن ِبَعَذاِبُكمْ  الّلوُ  يَ ْفَعلُ  مَّ
 [.147: النساء]

ضعف اإلديان باملغيبات واالعتماد على األسباب فقط، َمَع ادعاء غري ذلك وحىت أن  -8
وال بالشيطان املطالبني أن نتخذه عدواً وال نستعيذ ة بالسوء اإلنسان ال يفكر يف نفسو األمار 

ا نسخ ملستشرقني ومفكرين ن عند دخول اخلالء وعنَد التنظري فقط وأصبحمن الشيطان إال
 .غربيني ماديني وملتزمني بأوامرىم

إن ىذا النداء ليس جديداً وليس وحيداً ولكن ما أريده أن نتفق على ذلك مجيعاً وأن نبدأ 
ويف فورًا فليس ىناك منصف أو عاقل ينكر ما هلذه األمور من أثر سريع يف رفع البالء 

ولون أمام اهلل  على تطبيق ذلك ونشر ذلك فاألمر ئاستمطار رمحة اهلل عز وجل وكلنا مس
جلل وىام وكل من ال يضع ىذه األولوية أساسًا ويباشر يكون مقصرًا حبق نفسو وحق 

تسري بيننا الكثري من األخبار بسرعة عجيبة وال جمتمعو ومسؤول أمام اهلل تعاذل وأقول ملاذا 
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مثل ىذا النداء املعروف واملتفق على جدواه بسرعة أكرب ولنضع يوم قراءة ىذه  نبادر بنشر
الصفحات بداية لتنفيذىا وللدعوة إليها ولعل سرعة التطبيق واالستجابة والثبات على ذلك 

لعل ذلك مؤشرًا على  لويات لكل فرد فينا مع عدم املللالنهج مع تكراره ووضعو يف األو 
 هللا ىلصبلد وببالدنا عامة سائاًل اهلل تعاذل أن يرزقنا اتباع حبيبو املصطفى عناية اهلل تعاذل بال

 وسفنل لعجي نأ تاقر و لا هذى أر قي نم لك نم اً يجار  لاو حألاو  لامعألاو  لاو قألاب ملسو  ويلع
 مالكلا اذى رشنو  هللا ذلإ اعد مكو  ولامعأو  ولاو قأ بقار يو  وسفن بساحي ةسلج مو ي لك يف

 كلذ ىلع قفتن لى ىر ت لو ألا مو يلا نم اهلعجي نأو  وتعاطتسا دهج ونأش نم حلصأ مكو 
 نأ دير ي نملو  هدالب نعو  ولىأ نعو  ونع ءالبلا عفتر ي نأ دير ي نمل ونم دب ال كلذ ىر أ .. أدبنو 
 .نانجلا يف ملسو  ويلع هللا ىلص ولو سر  ةبحصو  ماتخلا نسح هللا وقز ر ي

 .دهشاف مهللا تغلب لى مهللا


