بصائر 111
أخالق النبي صلى اهلل عليه وسلم يف إغاثة احملتاجني
الحمد هلل ,والصالة والسالم على أشرف المرسلين ,وآله وصحبه ومن وااله ,أما بعد,,,
فمما ال شك فيهه أ قدهد ا العهل لمهن ح الهه له إسهالم أصهي  ,قد ضهيه أ هلة الهد ن ,وقشهععه الفطهرة
السليمة ,وقد كانت حياة النبه  يهر ماهاي تد هدي فيمها عله ب اامهة المل هلف ,ونصهرة المللهلم ,وقدهد ا
اْلثْ ِم والْع ْدو ِ
ِ
ان﴾ [المائدة.]1:
العل لك من ح اله ,قاي قعالىَ ﴿ :وتَ َع َاونُوا َعلَى الْب ِّر َوالتَّ ْق َوى َوََل تَ َع َاونُوا َعلَى ِْ َ ُ َ
عن أنس بن مالك أ امرأة ف عدل ا ش ء لاءت إلى النب  ,فدالت :إ ل إليك حالة ,قاي" :اللسه
أم فال  ,ف أي طر

ها

المد نة شئت أللس إليك ح ى أقضى حال ك؟" قاي :فعلست ,فعلهس النبه  إلي ها

ح ى فرات من حال ا.

(رواه مسلا)

وعن أبى هر رة عن النب  ,قاي" :من نفس عن مسلا كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كهرب
لم الديامة ,ومن سر على معسر ف الدنيا سر هللا عليه ف الدنيا واآل رة ,ومن س ر علهى مسهلا سه ر هللا
عليه ف الدنيا واآل رة ,وهللا ف عل العبد ما كا العبد ف عل أ يه ".

(رواه مسلا وايره)

وههاا بههين فضه قضههاء حهلائم المسههلمين ,وإعهان ا بمههاي ,أو نصهيحة ,أو علهها ,أو دالله ا علههى يههر ,أو
ن ي ا عن شر ,أو الدعاء ل ا بل ر الغيب.
وعن عبد هللا بن عمر رض هللا عن ما أ رلالا لاء إلى رسلي هللا  ,فداي ا رسلي هللا :أي الناس أحب
إلى هللا؟ فداي " :أحب النهاس إلهى هللا أنفع ها للنهاس ,وأحهب اععمهاي إلهى هللا عه وله سهرور قد لهه علهى
مسلا ,قكشف عنه كربة ,أو قدض عنه د ناا ,أو قطرد عنه للعاا ,وع أمش مه أ فه حالهة أحهب إله
من أ أع كف ف هاا المسعد  -عن مسعد المد نة  -ش راا ."...

(صحيح ال رايب وال رهيب)

ومن فوائد إغاثة املسلم:

1ـ نصرة الملللمين ,وقضاء حلائم المح الين قربة هلل قعالى ,قف ح لصاحب ا طر داا إلى العنة.
1ـ قحد اإلاامة السلا االل ماع  ,وال كاف بين أفراد اعسرة ,فالمع م  ,فاعمة.
3ـ ز ادة أواصر المحبة وال رابط وال كاقف بين أفراد المع م  ,اعمر الاي دل ه ,و ععله صفاا واحداا.
4ـ أن ا من الصدقة ,اصة لمن لا عد ماالا صدق به ,لدلي الرسلي " :على ك مسهلا صهدقة" ,فدهاللا
ا نب هللا ,فمن لا عد؟ قاي " :عم بيده فينف نفسهه و صهدق" قهاللا :فه

لها عهد؟ قهاي " :عهين اا الحالهة

المل لف" قاللا :فمن لا عد؟ قاي" :فليعم بالمعروف ,وليمسك عن الشر ,ف ن ا له صدقة".

(رواه البخاري)

