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. رحمةً للعالمين سيدنا دمحم وعلي آله وصحبه أجمعين  وثمين والصالة والسالم علي المبعلحمد رب العالا  

-: وبعد  

. إخوة اإليمان واإلسالم  

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ومسئوليات تجاه إقتضت سنة هللا تعالي في خلقه أن يعيش الناس في مجتمعات تربطهم قيم وأخالق وعليهم واجبات 

َّٰ سبحا. يعيشون فيه  بعضهم وتجاه المجتمع الذي رض وتعمير األ ةللحيا ةنه وتعالي التعارف والتعاون وسيلوجعل 

خلقناكم من ذكر وأنثي وچعلناكم شعوباً  ايا أيها الناس إنّ "وتقوية الروابط والصالت فيما بينهم حيث يقول سبحانه 

َّٰ  أكرمكم وقبائل لتعارفوا إنّ  َّٰ عليٍم خبيرأعند  13 الحجرات" تقاكم إن   

خرون في ال يستغني عن غيره واآل ةوفي كنف أم ةعلي العيش في ظل جماعطبعه مفطورب ةواإلنسان في الحيا

المجتمع في هذه فوعلي هذا . لك اإلطار علي هذا النحو وفي ذ إالّ  ةومستقر ةمستقيم ةحاجه إليه وال تتصور حيا

هي  ةها إلي ساحل النجاالصيعليها وإ ةوالمحافظ ةهذه السفين ةجانوا في البحر والناس يركبون عليه ةسفينالك الحياه

مسئولية المجتمع عليها وكل واحد منهم له حقوق وعليه واجبات ينبغي أن يقوم بها وال يحق ألي أحٍد أن يُفسد فيها 

و رغبة أو أخطر تحت أي مبرر للها فيعريض من هم و تأجلب الشقاء والتعاسة لبني جنسه  يكون سبب فيأن أو 

.فهي ِمْلك للجميع شهوة أو طموح   

َّٰ عنها أن ا  َّٰ عليه وسلم قال روي اإلمام البُخاري في صحيحه من حديث النُعمان بن بشير رضي  لنبي صلي 

َّٰ والواقع" ضهم أسفلها فأصاب بعضهم أعالها وبع ةفيها كمثل قوم إستهموا علي سفين مثل القائم علي حدود 

ن قًا ولم نؤِذ مَ ا خرقنا في نصيبنا خرْ نّ ألو ا وا علي من فوقهم فقالومرّ وا من الماء تقفكان الذين في أسفلها إذا إس

ً فإن يتركوهم وما أراد.  فوقنا . "يديهم نجوا ونجوا جميعًاأوإن أخذوا على  وا هلكوا جميعا  

رضه ونستظل  تحت سمائه ونستفيد من أهذا وسفينتنا اليوم هي مجتمعنا والوطن الذي نعيش فيه ونمشي فوق 

ومع هذا الوباء . بقيام كل واحد منا بواجباته نحو هذا المجتمع  عليه ولن يتأتي ذلك إالّ  ةخيراته ويحتاج منا المحافظ

ط به حتى ن يقوم بدوره المنوّ أورونا ينبغي على كل فرد في باء كن والمتمثل رض اآلكل مجتمعات األ هالذي يعيش

َّٰ تعالى برفع وصرف هذا الوباء عن جميع البشر ونحنأي ةالعصيب ةكمسلمين يجب علينا في هذه المحن ذن   

: ما يلي  

َّٰ تعالى وتجديد الصلإالرجوع  -: والً أ  ةستغفاروالتوباإلعلى ةكام الشرع وأوامر الدين والمداوماإللتزام بأحبه و ةلى 

مع  ةعمال البر والطاعأوغير ذلك من  ةوالصيام والصدق ةَّٰ تعالى بالطاعات من الصالب الى واإلكثار من التقرّ 

َّٰ ضرعإضرورة الت . البالء والمرض عن جميع البشر سبحانه بالدعاء برفع الوباء ولى   



 
 
 
 

ً ثاني  ةعات واألخذ باإلجراءات الوقائيبالبقاء في البيوت ومنع التجمّ  ةالمختصم بأوامر وقرارات السلطات اإللتزا  -: ا

. مزاولة أعمالهم وإقامة الشعائر في المساجد ىلإويعود الناس  ةممن إنتشار الوباء حتى تنكشف الغُ اً حذر  

 ً أخالق  ار روح اإليثاروالتضامن مع المتضررين وتجسيدضرورة التراحم والتعاون مع المجتمع وإظه -: ثالثا

َّٰ تعالي اإلسالم وقيم وتعاونوا علي البر والتقوي وال "  وخاصةً في أوقات األزمات والشدائد وهذا إستجابةً لقول 

. "تعاونوا علي اإلثم والعدوان   

تتوافق مع أخالق  ةوأعمال صالح ةأخالق طيبفي  ةذه المعاني علي أرض الواقع متمثلبد وأن تتحول هذه القيم وهال

مسح بها دمعة محزون إلي أن يقوم المسلم بأعمال ي ةالشدائد واألزمات في أمّس الحاج والمجتمع في وقت. اإلسالم 

ا رفق محروم أو يميط به روب أو يضمّدِ بها جراح منكوب أو يقيل بها عثرة مغلوب أو يسدّ كربة مكأو يخفف بها 

ها من أفضل األعمال  التي يقوم بها المسلم في وقت الشدائد واألزمات كل هذه األعمال وغيرطريقبها أذي عن 

. يروى اإلمام البخاري ومسلم في صحيحها من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال  

وتعين . ة تعدل بين إثنين صدق. كل يوم تطلع فيه الشمس ةكل سالمي من الناس عليه صدق " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 يلإوالكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها . ة و ترفع له عليها متاعه صدقأل في دابته فتحمله عليها الرج

."ميط األذى عن الطريق صدقةالصالة صدقة وتُ   

وحّسنه األلباني من حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أّن رجالً جاء  مام الطبرانىوفي الحديث الذي رواه اإل

فقال النبي صلي هللا عليه وسلم أحب . أّي الناس أحب إلي هللا " إلي النبي صلي هللا عليه وسلم وقال يا رسول هللا 

."................. الناس إلي هللا أنفعهم للناس  

لمسلم إلي مّد يد العون والمعونة للمتضررين من بني جنسه في مجتمعه الذي ما أعظم وأروع وأجمل أن يسارع ا

إجتياز محنتهم ومواصلة الحياة يعيش فيه بتقديم ما يمكن أن يقدمه لهم من مساعدات مادية أو معنوية تعينهم علي 

لمحتاجين بتلبية بشكل طبيعي ومن ذلك التطوع لمساعدة وخدمه كبار السن والمرضي وذوي اإلحتياجات الخاصة وا

 مطالبهم وشراء المواد الغذائية وتوصيلها إلي منازلهم وتفّقد أحوالهم

والسؤال عنهم 

وعنطعامهموقدحذّرالنبيصلىاللهعليهوسلمأنيبيتالمسلموجارهجائعوهويعلمبذلكففىالحديثالذيرواهاإلمامالطبرانيمنحديثأنسو

"  منباتشبعانوجارهجائعإلىجنبهوهويعلمبهماآمنبي" بنمالكرضياللهعنهأنالنبيصلىاللهعليهوسلمقال 

"  وفيمارواهاإلمامأحمدوأبويعليوالحاكمأنّالنبيصلىاللهعليهوسلمقال

".منهمذمةاللهوذمة رسولهأيماأهلعرصةباتفيهمإمرؤجائعفقدبِرئتْ   



 
 
 
 

ومنذلكايضاً 

االلطبيوالصحيالمساهمةفينبغيعلىذوياإلختصاصاتالطبيةمناألطباءوالممرضينالمتقاعدينوطلبةالعلمذوىاإلختصاصاتفيالمج

بسبب إنتشاريتقديمالرعايةالصحيةلتخفيفالضغطعلىالكوادر الطبية  

.الوقائيةالالزمة حتياطاتاإلعمعفرقاإلسعافومؤسساتالحمايةالمدنيةمعمراعاةتطوّ الالفيروسو  

 ً  -: رابعا

العامةفالمجالللطمعوالجشةالشخصيةمنأجاللمصلحةحِ فيوقتالشدةواألزماتعلىحظوظنفسهومصالِ وخاصةنيتعالىأينبغيللمسلم

بدونمبالغةوخاصةفواألوبئةوخاصةفيوقتاألزماتساسيةومنذلكعليهأنيقتصرفيتسوقهوشرائهعلىحاجاتهاألواألنانيةبالذاتعوحُ 

خرينويعملعلىنشرالخوفبينالناسمننقصالغذاءويساهمفيرفعااآلضراربإحتياجاتاإلفوقالحاجةفإنهذايؤديإلىالغذائيةيتخزينالسلع

لرفعثمنهاحيثنهىالنبيصلىاللهعليهوسلمعناإلحتكارستغاللتاجرحاجاتالناسبرفعاألسعارأوتخزينالسلعإنتظاراً ألسعاروأيضاًالي

.خرجهمسلم أ "اليحتكرإالخاطئ"  وقال  

 ً  -: خامسا

فيبالدالغربوكذلكاإلسالميةوخاصةالمراكزومساجدحاجةالكثرمنعامحسبألوأمالهلعامزكاةخراجيجوزللمسلمأنيقومبتعجيإل

من هاللعلمأكثروأيجمهورالفقهاءرأهولمصلحةمعتبرةقبلحولهالزكاةالقولبجوازتعجيالوهذا. التطوعية دقاتكثارمنالصاإل

ستدلوا علي ذلك افعية والحنابلة ومن وافقهم وقد إاألحناف والش

نقبأللرسوالللهصلىاللهعليهوسلمفيتعجيلصدقتهسأنالعباسرضياللهعنهأمامالترمذيمنحديثعليبنابيطالبرضياللهعنهاإلرواهبما

. لهفيذلكفرّخصتحلّ   

ً درائنفقاتهموفيالغربتعتمدعلىتبرعاتالمسلميناإلسالميةنالمساجدوالمراكزالمعلومبأهذاومن غالقالمساجدبسإوبعداًمالياًرئيسيا

 ببفيروسكوروناتوقفتالتبرعات

بل . بهاالعامةبالمرافقالخاصةفعرواتبالموظفينوالعاملينبهاوالمصاريفالماليةلدالمساجدوالمراكزحاجةتتوقفماولكنْ .

.غالقالتامبسببوضعيتهاالماليةباإلبعضالمساجدمهددةنّ إ  

والزكوات  ولهذايجبعلىعمومالمسلمينالقيامبواجبهملتقديمالدعمالمطلوبالمنتظموتثبيتهمنالتبرعاتوالصدقات

أّن حدمنأحتىتستمرفيالقيامباداءواجبهاواليخفىعلىاالسالميةالمساجدوالمراكزاإلسالميةولصالحالمؤسسات

. عظملحفظالدينعلىالمسلمينلوسيلةاألبتمثالالغرالمراكزوالمساجدفي  

 وأخيراً 

فرادالمجتمعأمانبينواألمناألنشرتنوالفواألوبئةزماتواألفيوقتالشدائدوخاصةنيتحلىبهاأالتيينبغيللمسلمياتخالقواألمنالسلوكيات:

لةوخائفة جِ ووقاتاألنالقلوبفيهذهألمنالناساحداً عنيروّ أفاليجوزللمسلم. 



 
 
 
 

ذباخبارالكألونقالبثرمنلحذرالمسلمكالذَ يحفرادالمجتمعومنهناأبينالثقةملونشراألمانوبثواألمناأللىنشرإيحدثويحتاجالناسمما

.تهويناً أو تهويالً الصالحالعامبرتضالتيهاوالشائعاتوترويجة  

.هوليذلكوالقادرعليهنّ إعنجميعالبشروالمرضنيرفعالوباءوالغالءأاللهتباركوتعالىنسأل   

. لهوصحبهوسلمآعلىسيدنادمحموعلىاللهوصلى  

؛ اللهوبركاتهورحمةوالسالمعليكم  


