بسم هللا الرحمن الرحيم
بناء المجتمع المؤمن
أيها اإلخوة ،هذا المجتمع المدني الجديد فيه أشخاص ،الواحد كألف ،اآلن اتجهه ههذا المجتمهع لها نهاو ال هوة،
كان يتمتع وة اإليمان ،اآلن ي حث عن حق ال وة.
وأهم ما فعله الن ي في المدينة:
أولا :إقامة مجتمع مختلف عن نظام القبائل:
أيههها اإلخههوة ،ههدأ مهمههة التر يههة الترديههة للمجتمههع الجديههد ،مههع ههدوم ر ههو

صههلا

عليههه و ههلم لهها

المدينة ،حيث دأ عملية امة مجتمع مختلف عن نظام ال ائ العر ية.
مجتمع الم لمين الذي أ س في المدينهة مجتمهع ال هيم اقخة يهة ،مجتمهع المعه العليها ،مجتمهع اإلن هان ،الهذي
ت ود حياته الم ادئ وال يم ،مجتمع ر الة ال ماو ،ر الة ال ماو اآلن متمعلة في المظاهر اإل ةمية،
ي و عليه الصةة وال ةم:
إنما بعثت معلما
[أخرجه ابن ماجه من حديث عبد هللا بن عمرو ].

بعثت ألتمم مكارم األخالق
[ أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة ].

ك واحد يحا ب نت ه ،ن لم تكن متميزاً في أخة ك ،ض ط ل انك ،ض ط جوارحهك ،ن لهم تكهن متميهزاً
في نتا ك ،ع اداتك ،فة :ت

أنها م هلم ،وت ت ه  :أنها مهنمن ،فهي ههذا المجتمهع أيهها اإلخهوة فيهه محافظهة علها كه

التضائ والمكارم ،التي عرفتها المجتمعا اإلن انية ال ا ة ،فيه ال عي إلتمامهها و كمالهها ،فهي ههذا المجتمهع فيهها
ا ت عاد لمتا هد اقخهةق للظلهم والعهدوان ،ولة هتاة والجهه والع وديهة لايهر

 ،فيهه صهاو لروا هب الماضهي

وانحرافا الناس الخل ية ،واتجتماعية ،والنت ية.
ثانيا ا :تحول الطاقة المبعثرة لألفراد إلى بناء متكامل:
الشيو الد يق أن هذا المجتمع اإليماني في المدينة ،هذا المجتمع تحول فيه الطا ة الم ععرة لألفهراد لها نهاو
متكام ي مو ها جميعاً ،ويح ق لها العلم والت دم ،والوحدة اإلن انية ،وتوجههها ر هات ال هماو ،وفهق المعه العليها
اإلن انية،

لذلك أيها اإلخوة ،ي و

عز وج :

هللا َوا ْل َي ْو َم ْاْلَخ َِر﴾
ول ه ِ
هللا أ ُ ْس َوةٌ َح َ
﴿ لَ َقدْ َكانَ لَ ُك ْم فِي َر ُ
س ِ
س َن ٌة لِ َمنْ َكانَ َي ْر ُجو ه َ
( سورة األحزاب اْلية.) 12 :

ثالثا ا :إصالح العالقات بين األفراد:
أيها اإلخوة ،ال ناو التردي أ اس ال ناو اتجتماعي ،ناو الترد أ اس ناو اق هرة ،أ هاس اق هرة أ هاس نهاو
المجتمع ،لذلك الن ي عليه الصةة وال ةم اعتنا هالترد الم هلم ،لهذلك أو شهيو فعلهه الن هي عليهه الصهةة وال هةم
صةح العة ا

عز وج :
ين اقفراد ،اآلن ا تمعوا ما ي و
صلِ ُحوا َذ َ
ات َب ْينِ ُك ْم ﴾
هللا َوأَ ْ
﴿ َفا هتقُوا ه َ
( سورة األنفال ).

أ و لكم هذه الكلمة :لن نكون أ وياو ذا كانه العة ها فيمها يننها فا هدة ،تجهد فهي اق هرة الواحهدة الشهر ،
ات ن مع أمه ،وال ن مهع أ يهها ،وخصهام دائهم ،فهي الشهركة الواحهدة محهوران ،ومجتمهع واحهد فيهه اتجاهها  ،لهذلك
الن طة اقولا:
صلِ ُحوا َذ َ
ات َب ْينِ ُكم ﴾
هللا َوأَ ْ
﴿ َفا هتقُوا ه َ
ي و عليه الصةة وال ةم:
سو َء َذا ِ
ت ا ْل َب ْي ِن َفإِ َن َها ا ْل َحالِ َق ُة ،ل أقول :حالقة الشعر ولكن أقول :حالقة الدين
إِ ّيا ُك ْم َو ُ
ينتهههي الههدين ت ههاد ذا ال ههين ،ذاً الن ههي عليههه الصههةة وال ههةم أو شههيو أصههل ذا ال ههين ،أصههل مهها ههين
الم لمين ،لما نز الن ي عليه الصةة وال ةم علا ني عمرو هن عهوف ،و هد كهان هين اقوس والجهزرا مها كهان
مههن العههداوة ،اقنصههار أوس وخههزرا ،يههنهم عههداوة ت يعلمههها ت

 ،أو عم ه فعلههه الن ههي أنههه أزا العههداوة ههين

اقوس والخههزرا ،قن المجتمههع المنشههق علهها نت ههه ينتهههي ،احتظههوا هههذه ال اعههدة ،ذا كههان فههي يتههك انشه اق انتههها
ال ي  ،صار الو

كله للصراع الداخلي ،ليس هناك نجاز ،وت الطالب يتتوق ،وت التتاة تتتوق ،وت اقب مرتاح،

وت الزوجة مرتاحة ،فحيعما ح الش اق ح التخلف،
لذلك ا عليه الصةة وال ةم:
سو َء َذا ِ
ت ا ْل َب ْي ِن
إِ ّيا ُك ْم َو ُ
فحينما رأى ين اقوس والخزرا مهن العهداوة الشهيو الكعيهر ،وكانه الخهزرا تخهاف أن تهدخ دار اقوس،
الخزرجي يخاف أن يدخ دار أو ي ،وكان اقوس تخاف أن تدخ دار الخزرا ،لذلك عليه الصةة وال ةم أو
عم

ام ه أنه ألف ين اقوس والخزرا.
اْلن كدرس عملي:

ك واحد له أ رة لو كان فيها خةف ين اعنين ،ين أخوين ،ين عمين ،هين خهالين ،وجمهع اق هرتين ،وفهق
ينهما ،وصار الصل  ،تما ك اق رة ،في ك مكان خةفا  ،نحن نريد من هذه ال يرة أن تكون در ا عمليا لنا،
أن ن ت ه س منههها الههدروس والع ههر ،أت نههدع خةف ها ً ههين اقوس والخههزرا ،لههذلك ههما ال ههر ن الكههريم الخههةف ههين
المنمنين كتراً ،كيف؟
ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َعلَ ْي ُك ْم آَ َي ُ
سول ُ ُه ﴾
ات ه ِ
هللا َوفِي ُك ْم َر ُ
﴿ َو َك ْي َ
( سورة آل عمران اْلية.) 202 :

وله تعالا:

قنه جاو موجة كراهية ين اقوس والخزرا ،فنز
ف َت ْكفُ ُرونَ َوأَ ْن ُت ْم ُت ْت َلى َعلَ ْي ُك ْم آ َي ُ
سول ُ ُه ﴾
ات ه ِ
هللا َوفِي ُك ْم َر ُ
﴿ َو َك ْي َ
معنا ذلك أن

ما الخةف ين المنمنين كتراً ،لهذلك مهن م تضهيا اإليمهان أن أزيه كه خهةف فهي مها

ين المنمنين ،أن أجري صةحا ً هين كه المتخاصهمين ،ههذه مهن دروس ال هيرة ،أن ت ي نها مجتمهع هوي ي هتأه
وص روا علا ضائه و دره.

النصر ت علا أفراد منمنين ،موحدين ،زكوا أنت هم ،وطل وا العلم ،ودعوا لا

ذاً الههدرس اقو  :زالههة الخةفهها الترديههة ،هههذا مههن أولهها مهمهها الن ههي عليههه الصههةة وال ههةم فههي المدينههة،
كإ اط لهذه الح ي ة علا مجتمعنا يجب أن تعاهد نت هك ،أن توفهق هين كه متخاصهمين ،وأن تزيه خةفها ً هين كه
شخصين ،علا م توى أ رة ،علا م توى عائلة ،علا م توى حهي ،علها م هتوى أصهد او ،جيهران ،حرفهة ،قن
الن ي عليه الصةة وال ةم ي و :
يد هللا على الجماعة ،ومن شذ شذ إلى النار
[ أخرجه الترمذي عن ابن عباس ].

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من الثنين أبعد
[ أخرجه أحمد ،والترمذي والحاكم ،عن عمر ].

فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية
[ َر َواهُ أ ُبو دَ ُاودَ عن أبي الدرداء ].

أنا تع ي ي علا أن الن ي عليه الصةة وال ةم أصل ذا ال ين ،قنه لن ت وم لنا ائمهة و يننها خةفها شهديدة
تترق وحدتنا ،وتمزق جمعنا ،ولن ت ِد ر و

 ،ولو علا م توى

يط.

ذاً أو مرحلة فعلها الن ي عليه الصةة وال ةم إصالح ذات البين ،ين يلتين ك يرتين في المدينة المنورة،
اقوس والخزرا ،ونحن ت ن هتطيع أن نواجهه عهدواً ويها ً معهه العهالم كلهه ت مجتمهع

هةمي متما هك ،ذاً ين اهي

علينا ادئ ذي دو أن نصل ذا ال ين ،ين أطياف المجتمع ،وشرائ المجتمع ،وعناصر المجتمع ،هذا الذي فعله
الن ي ادئ ذي دو.

اآلن يع رون عن هذا الذي فعله الن ي عليه الصهةة وال هةم فهي المدينهة تحه عنهوان

هةمي :صهةح ذا

ال ين يع رون عنه المصطل الحديث بالمصالحة الوطنية ،هذا ت د منه كي نواجهه عهدواً متاطر ها ً ،ويها ً ج هاراً،
طاشا ً ت يرحم طتةً ،وت امرأة ،وت ي ي علا منشأة ،وهذا ما ترونه وت معونه.
رابعا ا :المساواة بين الناس:
وعدم التمييز ين أفراد وجماعا  ،كيف؟ ت د من الم اواة ين الناس.
ا

تعالا في ال ر ن الكريم:
هللا أَ ْت َقا ُك ْم
إِنه أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ه ِ
( سورة الحجرات اْلية.) 21 :

ا ر و

صلا

عليه و لم:
كلكم بنو آدم وآدم من تراب
[ أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة ورواه الترمذي ابن عمر ].

الناس سواسية كأسنان المشط
[ أخرجه الديلمي عن سهل بن سعد ].

ما لم يعتمد في المجتمع م اييس كم ياس العلم والعم ف ط ،يرج اإلن ان في مجتمهع الم هلمين علمهه أوتً،
و عمله عانيا ً ،أما ضايا الن ب ،و ضايا ال وة ،والو امة والذكاو ،والانا هذه يم ين اي أت تعتمد فهي مجتمهع يريهد
أن يكون ويا ً.
يروى أن عض التا عين وهو اقحنف ن ال هيس كهان صهير ال امهة ،أ همر اللهون أحنهف الرجه  ،فهي عهرا،
مائ الذ ن ،ناتئ الوجنتين ،غائر العينين ،لم يكن شيو من

المنظهر ت وههو خهذ منهه نصهيب ،وكهان مهع ذلهك

غضب غضب لاض ته مئة ألف يف ،ت ي ألونه فيما غضب ،وكان ذا علم أن الماو يت د مرووتهه
يد ومه ،ذا
َ
ما شر ه.
أو شيو فعله الن ي إلنشاو مجتمع وي صةح ذا ال ين.
الشيو العاني أر ا الم اواة ين أفراد المنمنين ،من دون ا تعناو ،ونع هر عهن ههذا اإلر هاو أنهه يهوم خهرا
الن ي عليه الصةة وال ةم من او اتجاه المدينة و ف اقنصار داراً عد دار ،عشير ًة عد عشهيرة ،يهدعون ر هو
صلا

عليه و لم أن ينز

هم

فكان يقول لهم :دعوها ،فإنها مأمورة ،أيّ نا ته ،لو نز

أيّ مكان ،أيّ ي  ،أيّ عشيرة ،أيّ وم ميزهم

ة مرج  ،وجع الطرف اآلخر أصار من هنتو الذين نز عندهم.

حينما تخص ا نا ً وت تخص أخاه ف د ميهز اقو علها العهاني ،أمها ال رعهة فمها فيهها تمييهز ،حهاو أن تكهون
عادتً ين أوتدك ،و ذا ا تضا اقمر أن تختار واحدا منهم فليكن ال رعة.
ما عاشر الن ي واحد ت وهو يظن أنه أ رب الناس ليه ،ك واحد ممن الت ا مهع الن هي صهلا

عليهه و هلم

يظن أنه أ رب الناس ليه ،أما مجتمع ن ان من الدرجهة اقولها  ،و ن هان مهن الدرجهة العانيهة ،ن هان مهن الدرجهة
العالعة ،والرا عة ،والخام ة ،الذي ما يعانيه العالم اليوم ما ي ميه العنصرية ،فما العنصرية؟.
أنا أرى أن ال شهر يمكهن أن يصهنتوا تصهنيتين ،ت عالهث لهمها ،تصهنيف ن هاني وتصهنيف عنصهري ،مهن ههو
العنصري؟ هو الذي يرى نت ه متميزاً علا من حوله ،يحق له ما ت يحق لهم ،وهو معتا مما يجهب علهيهم ،ين اهي
أن يأك وحده ،وأن ي كن وحده ،وأن ي تمتع الحياة وحده ،وأن يشتري من اقشياو العمينة ما يحلو له وحهده ،وأن
ي ني مجده علا أن هض اآلخهرين ،وأن ي نهي غنهاه علها ف هرهم ،وأن ي نهي حياتهه علها مهوتهم ،وأن ي نهي أمنهه علها
موتهم ،وأن ي ني عزه علا ذلهم ،هذا عنصري.
الذي نعانيه من الارب العنصرية ،يعاملون شعو هم معاملة تتوق حد الخيا  ،ويعاملون ية الشهعوب معاملهة
تترفع عنها الوحوش ،ي تخدمون أ لحة الدمار الشام إلفناو ال شهر ،و هاو الحجهر ،لهذلك ت يمكهن أن تهنهض أمهة
أناس من ط تين :وي وضعيف ،ت د من أن يكون الناس وا ية كأ نان المشط.
ا ر و

صلا

عليه و لم:
فال فضل لعربي على أعجمي ،ول أحمر على أسود إل بالتقوى
[ رواه الطبراني عن ابي سعد ].

س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُ
ت َي َدهَا
وأ ْي ُم هللا لَ ْو أنّ َفاطِ َم َة بِ ْن َت ُم َح ّم ٍد َ
[ ُم هت َفقٌ َعلَيه ].

هذا مجتمع العد وال وا ية ،هذا ن وى علا أعدائنا ،هذا نواجههم ،ههذا ن هف صهتا ً واحهداً ،ههذا ت نختهرق
من لهم.
دعوها فإنها مأمورة ،حتا رك

عند المر د ،وفي ذلك احترام للجميهع و صهرار علها عهدم التمييهز يهنهم،

و ذا كان نزوله في دار أ ي أيهوب اقنصهاري فلهيس فهي ذلهك حهراا أو تمييهز ،قن داره أ هرب دار لم هرك النا هة،
وا ية ،صةح ذا ال ين ،عم مجتمع الم اواة.
أضرب لكم عض اقمعلة :عندك في المح التجاري شاب يعم عندك ،ا نهك تريهده ط ي ها ً ،تضهعه فهي أغلها
المدارس ،تجلهب لهه أمههر اق هاتذة ،أمها ههذا الهذي عنهدك فهي المحه يرجهوك أن ياهادر المحه
مدر ة ليلية ،لينا كتاوة ،هو يتيم ،فة ت م له ،أن عنصري ،ولو صلي وصم .

ه

هاعة ،ليلتحهق

حينما تعام الناس طري ة فيها ا تعةو ،وفيها فو يهة ،وفيهها غطر هة ،حينمها تريهد قوتدك مها ت ت هم
قوتد اآلخرين فأن عنصري ،د يكون الم لم في هذا الزمان عنصريا ،لن يرضا
ه من حرفة أ

هه

عنا ت ذا كنا ن انيين.

في اقرض من أن تكنس؟ امرأة ت ّم الم جد ،توفي أصهحاب الن هي الكهريم ظنهوا أنهها أ ه ّ

مههن أن يخ ههروا موتههها ر ههو

 ،فلمهها تت ههدها ههالوا :ماته يهها ر ههو

 ،هها  :هههة أعلمتمههوني؟ و ههام لهها رههها

وصلا عليها صةة الجنازة ا تعناواً من أحكام صةة الجنازة هي في رها صلا عليها.
الذي نراه في العالم من توحش ،وهمجية ،و ت أ رياو ،وتهديم منشاوا  ،هذه العنصرية عينها.
خواننا الكرام ،العنصرية لي
تعم كخادمة ،ت ت م لها أن تتص

وجهة نظر ،نما هي جريمة ،عندك ن في ال ي من احدى الهدو الت يهرة
أهلها طة ا ً ،أن عنصهري ،ولهو ذه ه

لها الم هجد ،كمها أنهك تشهتاق لها

أهلك ههي تشهتاق لها أهلهها ،حينمها تكلتهها فهوق طا تهها ،حينمها ت تعينهها علها مهمتهها ،حينمها ت ههرها لها مها عهد
منتصف اللي  ،من أج أن تل ي حاجاتك حينما ت تعاملها كا نتك ،أن عنصري ،عنصري ولو كن م لما ً.
كن مرة في مح تجاري ،صاحب المح يح ّم أحد مهوظتي المحه الصهاار أعوا ها ً علها ظههره ،أو عهوب
العاني ،العالث ،الرا ع ،ا له :ت أ تطيع ،ا له :أن شاب حم ا نه عو ا ً واحداً ف ا  :يا ني احذر ظهرك ،خهاف
عليه ،هذا عنصري ،ولو أنك تصهلي وتصهوم د د هوا د ت يمكهن أن ننتصهر علها أعهدائنا ذا كنها عنصهريين ،قنههم
عنصريون ،فإذا كنا نحن عنصريين ت ننتصر ،يجب أن نكون ر انين ن انين.
لما فت الترنجة ال دس ذ حوا  07ألتا ً ،فلما فت صةح الهدين ال هدس لهم يهرق طهرة دم واحهدة ،ن هاني ،م يهد
الشرع ،يخاف من

.

أيها اإلخوة ،العنصري ن ان يرى نت ه متميزاً علا اآلخرين ،يحق لهه مها ت يحهق لههم ،عشهرة تف أ هير،
و 07عضو مجلس شعب في فل هطين اعت لهوا ،و 8وزراو ،وشهعب ل نهان أكملهه ت ي هاوي جنهديين أ هرا ،مها ا هم
هذا؟ عشرة تف أ ير ،و 8وزراو ،و 07عضو مجلس رلمان ،وشعب ل نهان أكملهه ،ت ي هاوون جنهديين أ هرا؟!
هذه عنصرية ،اإلن ان ما أن يكون متصةً اهلل فهو ن اني ،و ما أن يكون من طعا ً عنه فهو عنصري.
عض الخادما ينتحرن أحيانا ً من

وة المرأة في ال ي  ،تل ي نت ها مهن الطها ق الرا هع فتمهو  ،ت تحتمه

وتها ،الضرب ،واإليةم ،عنصرية ،ولو صلّ وصام  ،و وف يعا ها

ع ا ا ً شديداً.

المههنمن ن ههاني ،يعام ه النههاس كمهها يجههب أن يعههاملوه ،يههرحم الاريههب وال ريههب ،يههرحم اآلخههرين كمهها يههرحم
أوتده.
نزوة صايرة في اعة غضب ،والصحا ة لي وا معصومين،
قال بعض الصحابة لبالل :يا ابن السوداء،

لغ ذلك الن ي عليه الصةة وال ةم ف ا لهذا الصحا ي الجلي ال رشي :إنك امرؤ فيك جاهلية
[ أبو داود عن أبي ذر]

يرض هذا الصحا ي عد أن همع ههذا مهن ر هو
فلم
َ

ت أن وضهع رأ هه علها اقرض ،وأمهر هةتً أن

يضع دمه فوق رأ ه ،هذا هو اإل ةم.
أن
عند

مدير من

ة ،عندك حاجب ،ن لم تعام هذا الحاجب كمها تعامه أك هر موظهف فل ه منمنها ،اإلن هان

مكرم.
لذلك أنا أ و دائما ً :المرض اقو في العالم اآلن ،كيف عندنا أمراض في الج م كهالورم الخ يهث ،أمهراض

عضالة ،العالم كله الخمس ارا يعاني مرضا عضات ،ما هذا المرض؟ العنصرية ،من ههو العنصهري؟ ههو الهذي
يرى نته فوق ال شر ،يرى أن ال شر في خدمته ،وأن لحياته يمة ،وليس لحياتهم يمة ،وأن و ته عمين ،وليس و تهم
عمينا ً وأنه معتا مما يجب علا غيره ،وأنه يحق له ما ت يحق لايره ،وأنه ي ني مجده علا أن اض اآلخرين ،وي نهي
غناه علا ف رهم ،وي ني حياته علا موتهم ،وي ني أمنه علا خوفهم ،وي ني عزه علا ذلهم.
ذاً الم اواة ين الناس ند

ةمي.

خامسا ا :راعى النبي صلى هللا عليه وسلم الظروف الجتماعية:
راعا الن ي صلا

عليه و لم الظهروف اتجتماعيهة ،لكه أ هرة حينمها ا هت لوا المههاجرين ،فالمههاجرون

الش اب الذين لم يتزوجوا نزلوا علا عد ن خعيمة ،وكهان عز ها ً ،ت زوجهة لهه ،و همي داره ا هم دار اقعهزاب،
ونز المهاجرون مع زوجاتهم وأوتدهم علا اقنصار أصحاب اقه وال عة في الم كن والرزق.
أيههها اإلخههوة ،اآلن الن ههي عليههه الصههةة وال ههةم ي نههي المجتمههع ،صههةح الههدين اقيههو ي كيههف انتصههر علهها
الترنجة؟ هين هدو أخهذه اق ه اب وانتصهاره خم هون عامها ،أنشهأ مجتمعها م هلما ،هدأ هالتعليم ،علهم مهنههللا
وج  ،حم الناس علا طاعة

عهز

 ،ألاا ك المنكرا .

فلذلك أيها اإلخوة ،الن ي عليه الصةة وال ةم أنشأ مجتمعا ً ما فيه خةفا  ،مجتمعا ً تحكمه يم واحدة.
س َر َق ْت لَ َق َط ْع ُ
ت َي َدهَا
لَ ْو أنّ َفاطِ َم َة ِب ْن َت ُم َح ّم ٍد َ
هذا المجتمع هو الذي صار ويا ً وح ق النصر علا أعتا وة في الجزيرة العر ية.
سادسا ا :جمع الشمل:
اآلن هناك شيو ا مه جمع الشم  ،ةد كعيرة

ةمية ت ت

موظتا ً من لد خر ت وحده من دون زوجته،

نة أكملها هو يعاني عده عن زوجته ،وهي تعاني عدها عن زوجها ،فإذا كان هو أو هي ضعيف اإليمهان أخطهأ،
وأخطأ  ،وو ع التاحشة ،ل عده عن زوجته.

ينما الن ي عليه الصةة وال ةم حينما نها مجتمهع المدينهة جمهع شهم اق هر ،مهاذا فعه ؟ أر ه الن هي عليهه
الصةة وال ةم وهو في ي أ ي أيوب زيد ن حارعة ،وأ ا رافعة لا مكة ،وأعطاهما  077درهم و عيهرين ليأتيها
من ي في مكة منهم عائشة ن أ ي كر ،وأختها أ ماو زوجة الز ير وهي حام  ،فولد ع د
او ،لشدة متاعب الهجرة ،عم دم

لا الن ي صلا

ن الز يهر فهي

عليهه و هلم فوضهعته فهي حجهره ،فكهان ع هد

هن الز يهر

أو مولود ولد في اإل ةم في المدينة.
سابعا ا :المؤاخاة:
الشيو اقك ر من أ س هذا المجتمع المناخاة،
قن

عز وج ي و :
﴿ إِ هن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ ﴾
( سورة الحجرات اْلية.) 20 :

وما لم يكن انتماوك لا مجموع المنمنين فل
ا ر و

صلا

منمنا ً.

عليه و لم:
ال ُم ْسلِ ُم أ ُخو ال ُم ْسل ِِم
[ رواه الترمذي عن أبي هريرة ]

الم لم في أي مكان ،وفي أي زمان أخو الم لم.
واإل ةم أيها اإلخوة خاصهة ،والهدين عامهة حاجهة اإلن هان ليهه كحاجتهه للههواو ،والههواو ت ي هتطيع أحهد أن
يحتكره ،الماو يحتكر ،اقرض تحتكر ،المح يحتكر ،أما الهواو فة يحتكر ،لذلك حاجة اإلن ان لا الهدين كحاجتهه
لا الهواو ،والهواو ت يحتكر ،ت يمكن أن يحتكره وم ،وت لد ،وت ليم ،وت طائتة ،وت مذهب ،الدين كالهواو.
فلذلك ك من يتوهم أن وحده علا حق ،وما واه علا اط مهن دون دليه  ،مهن ا ت صهاو فههو واههم ،لهذلك
الن ي عليه الصةة وال ةم دأ ناو المجتمع اإل ةمي عن طريق المناخاة ،فما لم تشعر أخوتك لهذا المنمن ،وما
لم تشعر أن هذا المنمن أ رب الناس ليك ،وأحب الناس ليك ،ما لم يكن انتماوك للمنمنين فل

كام اإليمان.

أما حينما نرى أن المنمنين عضهم يتهم عضها ً ،عضههم ينهت ص مهن عهض  ،عضههم يشهتم عضها ً ،عضههم
ي ات

عضا ً ،هذه وصمة عار حق الم لمين،
﴿ إِ هن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوةٌ ﴾

ف د خا الن ي صلا

عليه و لم ين المهاجرين واقنصهار فهي دار أنهس هن مالهك ،وكهانوا ت هعين رجهةً،

نِصتهم من المهاجرين ،ونِصتهم اآلخر من اقنصار ،خها يهنهم علها الموا هاة ،يتوارعهون عهد المهو  ،دون ذوي
اقرحام ،لا حين غزوة در ،في رمضان من ال نة العانية للهجرة،
فلما أنز

عز وج

وله:
ض فِي ِك َتا ِ
هللا ﴾
ب هِ
ض ُه ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍ
﴿ َوأ ُ ْولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
( سورة األحزاب اْلية.) 6 :

رد التوارث لا الرحم دون ع د اقخوّ ة ،فتي داية اإل ةم كان هناك أ ر عض اق نهاو فيهها م هلم ،و عهض
اق ناو مشرك ،لذلك شاو حكمة أن يكون التوارث ين اإلخوة المنمنين ،ولكن عد حين:
ض فِي ِك َتا ِ
هللا ﴾
ب هِ
ض ُه ْم أَ ْولَى ِب َب ْع ٍ
﴿ َوأ ُ ْولُو ْاألَ ْر َح ِام َب ْع ُ
رد التوارث لا الرحم دون ع د اإلخوة.
وكان المناخاة في شهر رمضان من ال نة اقولا للهجرة ،أي عد الهجرة خم ة أشهر.
 .2من أغراض المواخاة:
أ .ذهاب وحشة الغربة:
ذاً :ورد في عض كتب ال يرة أن الارض من المناخاة ذهاب وحشة الار ة وصد وا أيهها اإلخهوة ،أننها فهي
غر ة.
ا ر و

صلا

عليه و لم:

س هنتِي
إِنه الدِّينَ َب َدأَ َغ ِري اباَ ،و َي ْر ِج ُع َغ ِري اباَ ،ف ُطو َبى لِ ْل ُغ َر َب ِ
اس مِنْ َب ْعدِي مِنْ ُ
س َد ال هن ُ
صلِ ُحونَ َما أَ ْف َ
اء الهذِينَ ُي ْ
[ الترمذي عن عمرو بن عوف بن زيد ]

ما لم تشعر الار ة فتي يمانك خل .
ا ر و

صلا

عليه و لم:

المسلم في آخر الزمان غريب ،القابض على دينه كالقابض على الجمر أجرهم كأجر سبعين ،قالوا :منا أن
منهم؟ قالوا :بل منكم ،ألنكم تجدون على الخير معوانا ا ول يجدون
[ ورد في األثر ]

فما لم تشعر الار ة فتي اإليمان خل .
ذاً :الارض من المناخاة ذاهب وحشة الار ة ،وت يما عد متار ة اقه والعشيرة.

ب .شد أزر المؤمنين بعضهم ببعض:
ومههن أغههراض المناخههاة شههد أزر المههنمنين عضهههم ه عض ،فلمهها أعههز

اإل ههةم ،وجمههع الشههم  ،وذه ه

الوحشة ،ط التوارث ،ورجع ك ن ان لا ن ه ولذي رحمه.
في أيام الضيق ،في أيام الشدة ،في أيام التتن ،في أيام الطر ها مليئهة الن هاو الكا هيا العاريها  ،فهي زمهن
التضائيا  ،في زمن اتنترني  ،في زمن اإل احية ،ما من ن ان تألته ،وتأنس ه ،ويأنس ك ،كاق في

،

لذلك ورد في عض اآلعار ال د ية:
في ،وحقتت محبتتي
في ،وحقت محبتي للمتناصحين ّ
في ،وحقت محبتي للمتواصلين ّ
حقت محبتي للمتحابين ّ
تي ،علتتى منتتابر متتن نتتور يغتتبطهم بمكتتانهم النبيتتون
تي ،المتحتتابون فت ّ
تي ،وحقتتت محبتتتي للمتبتتاذلين فت ّ
للمتتتزاورين فت ّ
والصديقون والشهداء
[ رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت ].

و د علمنا عليه الصةة وال ةم أنك ذا أح

أخا ً في

أعلمه أنك تح ه،

له :إني أحبك في هللا ،ين اي أن ي و لك :أحبك هللا كما أحببتني،
والحب أحد أركان الحياة النت ية ،اإلن ان ع

يدرك ،و لهب يحهب ،وج هم يتحهرك ،فهإذا أح ه أخها ً فهي

كان هذا اق لك معينا ً ،ورفي ا ً ،وناصحا ً ،ومح ا ً.
ت .حاجة األنصار إلى التفقه في الدين:
اآلن للمناخاة أهداف أ عد ،وأشم من مجرد التوارث لأل اب التالية :حاجة اقنصار لا التت ه في الدين.
أحيانا ً أن

ً
أخا حديث عهد الم جد ،وأن لك في الم جد نوا طويلة ،تل يه علمها ً غزيهراً ،عنهدك
خي

فض علم ،فإذا خي

ن انا م تدئا ،أعطيته من علمك ،تدار

معه ال ر ن ،تحاور معه في الت ه ،علمتهه مها فهي

عض ال يرة ،ين له اقمور التي تعلمتها.
ذاً المناخاة لها هدف خر،
لذلك ا

تعالا:
صاح ِِب ُك ْم مِنْ ِج هن ٍة ﴾
﴿ قُلْ إِ هن َما أَ ِع ُظ ُك ْم ِب َوا ِح َد ٍة أَنْ َتقُو ُموا ِ ه ِ
ّلِل َم ْث َنى َوفُ َرادَى ُث هم َت َت َف هك ُروا َما ِب َ
( سورة سبأ اْلية.) 66 :

ذا جل

مع أخيك فتحاور حو هذا الدين ،حو هذا الن ي الكريم ،حو

نته حو عظمة اإل ةم.

مرة حضر أمام الن ي عليه الصةة وال ةم رج تكلم فألحن ،أخطأ ،فقال :أرشدوا أخاكم فإنه قد ضل،

الن ي عليه الصةة وال هةم علهم أصهحا ه هنوا طويلهة ،اآلن جهاو لها المدينهة واقنصهار ت يعلمهون شهيئا ً،
يح ون الن ي عليه الصةة وال ةم ،لكن علمهم لي  ،هذه المناخاة جع ال ا ين هالعلم يمنحهون خهوانهم اقنصهار
العلم الذي تعلموه من ر و

.

ذاً أحد أ اب المناخاة ،وهذا من ناو الر و عليه الصةة وال ةم حاجة اقنصار لا التت ه في الدين.
ث .القدوة الصالحة:
شيو خر ،الدين ينخهذ ال هدوة الصهالحة ،ال هدوة الصهالحة ح ي هة مهع ال رههان عليهها ،واإل هةم ت يعهيش ت
المع  ،اإل ةم ت ينمو وهو في الكتب ،ينمو م لم تراه عينك ،
لذلك كما أن الكون ر ن صام  ،وال ر ن كون ناطق ،والن ي عليه الصةة وال ةم ر ن يمشي،
ونحن اآلن في أمسِّ الحاجة لا م لم يمشي علا دمين ،ين اي أن ترى أمانته ،وأن تهرى صهد ه ،وأن تهرى
عتافه ،وأن ترى مح ته ،وأن ترى نصافه ،وأن ترى غناه عما وى

.

ذاً الحاجة لا التت ه في الدين ،والدين ينخهذ ال هدوة الصهالحة ،و هد مضها العههد المكهي ،ومها فيهه مهن هر ن
منههز وجهههاد دعههوي ،وص ه ر علهها اقذى ،وهجههرة وصههح ة ،وتر يههة ن ويههة ،ت يحملههه يههوم الهجههرة لهها هههنتو
المهههاجرين ت خههوانهم اقنصههار ،ولههيس مههن الممكههن أن يعههاود ر ههو

صههلا

عليههه و ههلم لين ه لههيهم أفههراد

وجماعا تلك العلوم التي عاشوها.
أيها اإلخوة ،لكن من الضروري أن يتم توزيع المهاجرين علها عشهائر اقنصهار يعيشهون معههم حيهاتهم كه
تتاصيلها ،ليتمكنوا من صهناعة ال هدوة الح هنة ،والوحهدة التر ويهة الن ويهة هين الجميهع ،وت يمكهن تح يهق ذلهك ايهر
العههيش المشههترك الههذي يتجههاوز المصههاعب التههي تترضههها مشههكة ال ههكن والعم ه والصههح ة ،ف المناخههاة أص ه
المهاجر أخا ً ت ي عده عن أخيه اقنصاري العادا والت اليد اتجتماعية ،والدرا ية وغيرها.
ذاً كما أن الن ي صلا

عليه و لم خا ين أصحا ه المهاجرين اقنصار أصحا ه الجدد ،ين اي أن ال وي

يناخي الضعيف ،والاني يناخي الت ير.
ج .تحقيق التكامل ،والتكافل ،والتعاون الجتماعي:
تح يق التكام  ،والتكاف  ،والتعاون اتجتماعي في جميع اقحوا والمجات  ،فالترائض اإل ةمية من
صةة ،وزكاة ،وصوم ،وحهللا ن وم ها جميعا ً ،والذي يشك

مجموعه غاية المناخاة ،الصةة واحدة ،والملك

والختير يصليان جنيا ً لا جنب في الم جد ،في الحهللا الختير يطوف ،والملك يطوف ،والختير ي عا ،والملك
ي عا ،في منا ب الحهللا ت فرق ين أمير وختير ،وت ين وي وت ضعيف ،وت ين غني وف ير.

لذلك الع ادا

كالصةة ،والصوم ،والحهللا ،مط ق علا الجميع ،من دون ا تعناو ،ليس هناك م عا خاص

للك راو ،ال لك الد لوما ي ،وت طواف خاص لعلية ال وم ،منا ك الحهللا والعمرة ،والصيام ،والصةة واحدة لدى
الجميع.
لذلك ....أن يكون ك واحد من المنمنين عونا ً و نداً لآلخر ،فمن للمهاجرين غير اقنصار ،ي كنون ليهم،
ويشاركونهم حياتهم ،ومأكلهم ،ومشر هم ،و تمهم وأفراحهم ،وجهادهم ،والذود عن حياضهم ،ومن لألنصار غير
المهاجرين يعلمونه الدين ،ويت هونهم فيه ،وي رئونهم ال ر ن؟ أرأي

لا هذه المصال المتكاملة ،أروع التكام

المضار ة.
لو فرضنا ن انا معه ما  ،وهو مت دم في ال ن ،وت يح ن ا تعماره ،لو أن شا ا ً مهند ا ً زراعيا ً معةً ،طا ة
ك يرة جداً ،طا ة ك يرة ومع تة ،لكن ما معه ما  ،فعملوا مشروعا ً ،اقر اح مناصتة ،هذا ماله ،وهذا جهده،
المناخاة لها معنا وا ع جداً ،حتا شركا التجارة مناخاة ،واحد ماله وواحد جهده.
لذلك أيها اإلخوة ،من حكم المناخاة تكام اقنصار والمهاجرين ،أما صور هذه المناخاة فت ين ال مو الذي
لاه اقنصار وال مو الذي لاه المهاجرون ،نذكر منها:
 .1صور من األخوة الصادقة بين الصحابة:
أ .بين سعد بن الريع وعبد الرحمن بن عوف:
تمي النتس اإلن انية المهذ ة المزكاة لا المح ة الصاد ة ،والتضحية واإليعار ،فكيف و د عظم اإل ةم
مكانة المتحا ين اهلل ،وعلا هذا الشعور الديني ت دم اقنصاري عد ن الر يع لا أخيه في

ع د الرحمن ن

عوف ،ف ا  ،اآلن عندنا أنصاري ،ا مه عد ن الر يع ،ومهاجر ا مه ع د الرحمن ن عوف،
قال :إني أكثر األنصار مالا ،أقسم لك مالي نصفين ،عندي

تانان خذ أحدهما ،عندي يتان خذ أحدهما،

عندي دكانان خذ أحدهما،
قال عبد الرحمن بن عوف :بارك هللا لك في أهلك ومالك ،ولكن دلني على السوق ،ما هنتو اقصحاب
الذين ر اهم الن ي عليه الصةة وال ةم؟ اقنصار أ خياو ،والمهاجرون أع ّتة.
اآلن الاني الانا التاحش ذا ا تطاع أن يعالهللا في م تشتا مجانا ً من حق الت ير ت ي صر ،اقنصاري ذ
نصف ماله ،والمهاجر تعتف عن الما  ،ارك

لك في مالك ولكني دلني علا ال وق.

دلوه علا وق ني ين اع ،فما ان لب ت ومعه فض أ ط و من ،عم تا ع الادو اق ط ل ن مجتف ،و من،
أر احه كان غذاو،

تا ع الادو لا ال وق ،عم جاو يوما ً و ه أعر صترة ،و الصترة طيب لونه أصتر،
فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم :ما األمر؟ قال له :يا رسول هللا تزوجت ،دخ لل وق ،و اع واشترى،
وجمع مات ،وتزوا.
خواننا الكرام ،ما فت أحد علا نت ه اب م ألة ت فت
ا ر و

صلا

عليه اب ف ر.

عليه و لم:
َب ُث ْل َثا د ِِينِه
ض َع لَ ُه َذه َ
ض ْع َ
َمنْ د ََخل َ َعلَى َغن ٍِّي َف َت َ
[رواه الطبراني ،ورواه أبو الشيخ عن أبي الدرداء ].

الشيو الذي يلت

النظر أنه كما أن اقنصاري خي المهاجر عتيف ،ما

أن يأخذ شيئا ً ،عرض عليه

يتا ً ،ودكانا ً ،و تانا ً،
ا له :ارك

لك مالك دلني علا ال وق ،تاجر ور

اإل ط وال من ،عم تاجر فتزوا ،فلما رآه النبي

عليه أثر صفرة قال له :ما األمر؟ قال :تزوجت يا رسول هللا ،قال :كم سقت إليها؟ ما المهر؟
قال :نواة من ذهب ،يعني حجم نواة ذه ا ً ،أو وزن نواة من الذهب،
قال النبي صلى هللا عليه وسلم :أَ ْولِم ولو بشاة ،لذلك من ال نة أن يكون في حت ع د ال ران وليمة وطعام.
ب .مشاركة األنصار مع المهاجرين في أشجار النخيل:
اقنصار مع خر من أمعلة المناخاة:
قالت األنصار للنبي صلى هللا عليه وسلم اقسم بيننا وبينهم النخل ،اقنصار ا ترحوا أن يكون نخ المدينة
مشاركة مع خوانهم المهاجرين،
قالوا :ل ،قال :تكفوننا المئونة ،وتشاركوننا في التمر ،اقنصاري عرض أن يتملك المهاجر نصف أشجار
النخي  ،ا  :ت ،نحن نعتني هذه اقشجار جهدنا ،أعطونا عض العمار ،ولت ق اقشجار لكم ،أرأيتم لا هذه
العتة؟! هذه مضار ة ،وهذه أفض شركة في اإل ةم ،والن ي عليه الصةة وال ةم أو مضارب في اإل ةم ،هو
جهده وال يدة خديجة مالها ،ولع أمانته ،وعتته كان

ب زواجه منها.

قالوا :تكفوننا المئونة ،وتشاركوننا في التمر ،قالوا :سمعنا وأطعنا ،وهذا يش ه شركا
العام

المضار ة اليوم،

عمله ،والمالك ماله،
وكان حمزة ن ع د المطلب ،وزيد ن حارعة أخوين ،و ليه أوصا حمزة يوم أحد حين حضره ال تا  ،نز

أ و كر الصديق في المدينة علا خارجة ن يزيد ،ا ن أ ي زهير ،وتزوا ا نته ح ي ة ،ولم يز في ني حارث ا ن
الخزرا الصل حتا توفي ر و

صلا

عليه و لم وأ و كر الصديق وخارجة ن زيد أخوين.

أنا أتمنا أن تترجم هذه الح ائق لا لوك عندكم ،لا مناخاة ،تعلمنا شيئا جديدا ،الذي معه ما  ،ولم
يح ن ا تعماره لينا

ن انا ً خ يراً ليس معه ما  ،الاني يناخي الت ير ،وال وي يناخي الضعيف ،وصاحب الحرفة

يناخي ن انا ت يت ن هذه الحرفة ،و هذا تتكام حياة الم لمين.
 .1مالحظات حول عقد اإلخاء:
أ .عدد المهاجرين واألنصار الذين آخى بينهم الرسول عليه الصالة والسالم:
ن ع د المناخاة اشتم علا  50رجةً مهن المههاجرين ،و 50مهن اقنصهار ،تصهور  07رجهة ،والم هلمون
اليوم مليار و 077مليون.
ا

تعالا في ال ر ن الكريم:
﴿ َم َثالا َكلِ َم اة َط ِّي َب اة َك َ
اب ٌ
اء ﴾
س َم ِ
ت َو َف ْر ُع َها فِي ال ه
ش َج َر ٍة َط ِّي َب ٍة أَ ْ
صل ُ َها َث ِ
( سورة إبراهيم ).

أن

د ت تعلم الخير الكعيهر الهذي ينهتهللا عهن دعوتهك لها

 ،هد ت تعلهم ،وأنه ضهعيف ،لكهن

عهز وجه

يمكن أن يجري علا يديك من اقعما الصالحة ما لم يوصف.
للت ريب :أحد اإلخهوة الكهرام عنهده نه فهي ال يه فهاعتنا هها ،اعتنها هدينها ،صهةتها إيمانهها ،أخة هها،
حتا زوجها من شاب منمن ،هذه اق رة أنج
اق أن هذا الذي توجه لا

أوتداً نشنوا في طاعة

 ،نشنوا في ي م لم ،من يهدريك أيهها

 ،وتزوا امرأة صالحة ،وأنجب أوتداً صهالحين أن ههذا يهوم ال يامهة يهرى مهن ن هله

مليون ن ان منمن ،وك أعمالهم في صحيتته؟ والدلي :
ا

تعالا في ال ر ن الكريم:

ان أَ ْل َح ْق َنا بِ ِه ْم ُذ ِّر هي َت ُه ْم َو َما أَلَ ْت َنا ُه ْم مِنْ َع َملِ ِه ْم مِنْ َ
ئ بِ َما
ش ْي ٍء ُكل ُّ ْ
ام ِر ٍ
﴿ َوالهذِينَ آَ َم ُنوا َوا هت َب َع ْت ُه ْم ُذ ِّر هي ُت ُه ْم بِإِي َم ٍ
س َب َرهِينٌ ﴾
َك َ
( سورة الطور ).

 50رجة نتهللا عنهم مجتمع من مليار و 077مليون ،هذا الذي وص
هذا ال لد في صحيتته ،والذي وص
لذلك ك ما عمل
مليون.

اإل ةم لا الصهين ،كه مهن أ هلم فهي

اإل ةم لا الارب وشمالي فري يا.

عمةً كهذا العم في صحيتتك ،هذا علا موضوع أن الد 50د  50أصه حوا مليهار و077

عم ين اي أن نعلم أنه لن ت تصر المناخاة علا مههاجرين هريش وعلها ع هد المناخهاة فهي دار أنهس ف هط ،نمها
ت تمر .
ب .من كمال المؤاخاة أن ل تكون بين متماثلين :
من كما المناخاة ت أن تكون ين متماعلين ،أن تكون ين ن ان لهه أ ه ية ،ن هان حهديث ،فالهذي لهه أ ه ية
يعلم الم تدئ ،و د تكون ين غني وف ير ،فالاني يرعا الت ير ،و ين وي وضعيف ،و هين صهحي ومهريض ،و هين
متزوا وشاب علا طريق الزواا ،يعطيه خ راته ،افع  ،ت تتعه  ،يهاك أن ت هو ههذه الكلمهة ،عامه أهه زوجتهك
هكذا.
فلذلك المناخاة لي

مجرد ل او اعنين،

التعاون ين اعنين ،فإذا كان هنهاك تتهاو

ينهمها كهان ههذا التعهاون

معمرا ،هكذا تخطيط الن ي عليه الصةة وال ةم.
كان عليه الصالة والسالم إذا أسلم رجل يقول ألصحابه :خذوا أخاكم ،فقد أسلم ،فعلموه اإلسالم.
ت .المؤاخاة في اإلسالم مدرسة تربوية:
أيها اإلخوة ،المناخاة فهي اإل هةم مدر هة تر ويهة ،وعههد دائهم يلتهزم هه الم هلم مهدى الهزمن ،وتت هد عضههم
عضا ً ،وما من شيو أحب لا اإلن ان من أ في

 ،اق في

غا ٍ جداً ،اق في

نوع متميز ،يأخهذ يهدك،

وتأخذ يده ،ينصحك وتنصهحه ،يعاونهك وتعاونهه ،ي رضهك وت رضهه ،يخهدمك وتخدمهه ،مهن هنها ها عليهه الصهةة
وال ةم فيما يرويه عن ر ه:
تي ،وحقتتت
تي ،وحقتتت محبتتتي للمتناصتتحين فت ّ
تي ،وحقتتت محبتتتي للمتواصتتلين فت ّ
(( حقتتت محبتتتي للمتحتتابين فت ّ
تي ،علتتى منتتابر متتن نتتور يغتتبطهم بمكتتانهم
تي ،المتحتتابون فت ّ
تي ،وحقتتت محبتتتي للمتبتتاذلين فت ّ
محبتتتي للمتتتزاورين فت ّ
النبيون والصديقون والشهداء

)).
[ أخرجه أحمد ،والطبراني ،والحاكم ،عن عبادة بن الصامت ].

ث .حاجة المسلمين اليوم إلى الحب في هللا:
ونحههن أيههها اإلخههوة ،كم ههلمين حاجههة لهها المح ههة ،مههع مضههي اقزمههان

هها ال لههب ،صههار فينهها خصههوما ،

ومهاترا  ،وتراشق تهم ،وعة ا غير طي ة،
لذلك ا

تعالا في ال ر ن الكريم:
از ُعوا َف َت ْف َ
﴿ َو َل َت َن َ
َب ِري ُح ُك ْم ﴾
شلُوا َو َت ْذه َ
( سورة األنفال اْلية.) 66 :

نحن حاجة لا أن نحب.
أيها اإلخوة ،ماذا أ و لكم؟:
صحا يان صليا العشاو معها ً فهي م هجد الن هي عليهه الصهةة وال هةم ،وخرجها معها ً لها ال يه  ،عنهد افترا همها
تعان ا ،الت يا في التجر،

ع اعا  ،أر ع اعا  ،خمس اعا  ،فتعان ها ،و ها اقو لآلخهر :واشهو اه يها أخهي،

ما هذه المح ة؟! ال ارحة ال اعة العاشرة كن معه ،صه احا ً ال هاعة العالعهة والنصهف ت هو لهه :وا شهو اه يها أخهي؟!
هذا اإل ةم ،هذا الحب ،اإل ةم مح ة ،اإل ةم تواضع ،اإل ةم تضحية ،اإل ةم يعار ،حتا يح ا

.

فلههذلك الههذي ت يشههعر حاجههة ما ههة لهها أن ي ِحههب ،أو لهها أن ي َحههب لههيس مههن نههي ال شههر ،الحههب يش ه ه وردة
ط يعية فواحة الرائحة ،جميلة اقلوان ،واإل ةم من دون حب وردة ة تيك ،ت طعم لها ،ذا ألاي الحب من الدين
الدين تصحر ،وصار معلوما وأدلة ،وأفكارا ،اإلن ان عد هذا يم منهها ،اقفكهار نت هها ،أمها ذا كهان هنهاك حهب
فهناك طا ة.
و
افر
نظر

أيها اإلخوة ،أحيانا ً يجلس منمن مع أ عشر اعا ت يشعرون الو  ،و
لا لد في الشما لي أخوة كعر فيه ،و

الهذي ت لهه ت ههو مهرة

الذي ت لهه ههو هدأ الحهديث ال هاعة الخام هة م هاو ،أو مهرة

لا ال اعة ،فإذا هي ال اعة الواحدة ليةً ،ما شعر

الو  ،لوجود المح ة ،والمودة ،والتناص  ،واإل ا ،

نحن حياتنا متصحرة ،ح د ،غيرة ،ليس هناك هذا الحب يننا ،هذا من أ اب ضعتنا.
يجب أن تدافع عن أخيك ،يجب أن تخ ره من حهين آلخهر :أيهن أنه ؟ اشهت نا لهك ،نحهن ل هون عليهك ،الصهحة
طي ة ن شاو

 ،تنعشه هذا اتتصا .

 .6إسقاط مبدأ المؤاخاة على مجتمع المسلمين اليوم:
أل نا نحن حاجة لا هذه المناخاة؟ ل

وحدك في الحياة ،أنه للكه  ،والكه لهك ،ل ه وحهدك فهي الحيهاة،

الحياة اقخوة اإليمانية ت ت دو ا ية ،والحياة مع اقخوة اإليمانية ت دو م عدة ،ومها مهن ن هان أغلها علها المهنمن
من أ له في

 ،تنصحه وينصحك ،تعينه ويعينك ،تتت ده ويتت دك ،تعاونه في معضة حياته ويعاونك.

أ .الصورة األولى للمؤاخاة اليوم:
ذاً :لو أنّ ك واحد منا اتخذ أحد اإلخوة أخا ً له ،وصافحه ،و ا  :أنها فهةن ،وأنه أخهي فهي
وهذا عنواني ،وهنا يتي ،وأنشدك

 ،ههذا ههاتتي،

ن كن مضطراً لشيو فأنا فهي خهدمتك ،وأعاههدك أننهي ذا اضهطرر

لها

م اعدة وف أطلب منك ،فهذا جيد جداً ،و ذا خا اعنين ،أو خا عةعة فهو أفض  ،و ذا خها خم هة وتت هدهم ،مها
الذي يحص أيها اإلخوة؟

لذلك لهو أن واحهد منها خها أخها ً ،وتعاههدا علها أن يتناصهحا ،تعاههدا علها أن يتت هد كه منهمها اآلخهر ،واق
العاني أفض  ،والعالث أفض  ،والرا ع أفض  ،لو أنك خي خم ة أشخاص لكان الحياة جنة.
ب .الصورة الثانية للمؤاخاة اليوم:
المشروع العاني :ما الذي يمنع ذا كنتم خم ة في حي واحد ،أو في حرفة واحدة ،أو في ا م مشترك واحهد،
أو في را ة واحدة ،أحيانا ً ال را ة تجمع ،أحيانا ً ال كن يجمع ،أحيانا ً الحرفة تجمع ،ما را ة ،أو زمالة ،أو صدا ة،
أو جواراً ،ما الذي يمنع أن نجلس ك أ وعين ،أو ك أ وع ،أو كه عةعهة أ ها يع ،أو كه أر عهة أ ها يع ،نجلهس
اعة من الزمن نتحاور ،نتهداو  ،واحهد منها ا هت ا موعظهة تهأعر هها ،فهذكرها إلخوتهه ،واحهد منها حضهر خط هة،
تتاع معها ،فذكر مضمونها إلخوانه ،رأنا صتحة من كتاب

 ،تدار نا هذا الكتاب.

صلَّا َّ َعلَ ْي ِه َو َ لَّ َم:
َا َ ال َّن ِيِّ َ
سكِي َن ُةَ ،و َذ َك َر ُه ْم
الر ْح َم ُةَ ،و َن َزلَ ْت َعلَ ْي ِه ْم ال ه
هللا َع هز َو َجل ه إِ هل َح هف ْت ُه ْم ا ْل َم َالئِ َك ُةَ ،و َغشِ َي ْت ُه ْم ه
َل َي ْق ُع ُد َق ْو ٌم َي ْذ ُك ُرونَ ه َ
ه
هللا ُ فِي َمنْ ِع ْندَ هُ
[ رواه مسلم ]

ِمار وكانَ لَ ُه ْم َح ْس َر اة
لس ل َي ْذ ُك ُرونَ ه َ
َما مِنْ َق ْو ٍم َيقُو ُمونَ مِنْ َم ْج ٍ
هللا َتعالى فِي ِه إِله قا ُموا َعنْ م ْث ِل ِجي َف ِة ح ٍ
[ رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة ].

الحديث في الدنيا متعب ،ينما الحديث عن

م عد.

لذلك أيها اإلخوة ،لو أردنا أن نترجم لا لوك عملي أن ك واحد يناخي أخا ً في

 ،ط عها ً ت هد مهن ت هاد

العناوين ت اد الهواتف ،ت اد فكرة ريعة عن اق  ،ماذا يعم ؟ ويتض أن يكون أ رب الناس ليه كنا ،أو لا
عملك ،أو لا را تهك ،ههذا تنتيهذ لمناخهاة الن هي عليهه الصهةة وال هةم ،واحتهظ ههذه الكلمهة :الكه لواحهد ،والواحهد
للك  ،ول

وحدك في الحياة.

صلَّا َّ َعلَ ْي ِه َو َ لَّ َم:
َا َ ال َّن ِيِّ َ
إن المسلم أخو المسلم ل يظلمه ،ول يخذله ،ول يسلمه
[ رواه الترمذي عن أبي هريرة ]

ض ُه و َمال ُ ُه َو َد ُم ُه
عر ُ
ُكل ّ ال ُم ْسل ِِم على ال ُم ْسل ِِم َح َرا ٌم ْ
[ رواه الترمذي عن أبي هريرة ]

 .5التطبيق العملي للمؤاخاة:
أنا أريد لهذا الدرس أن يترجم لا وا ع ،كيف خا الن ي صلا

عليه و هلم هين أصهحا ه ،ين اهي أن يأخهذ

الواحد منكم أخا ً هلل ،خذ ا مه ،وهاتته ،وعنوانه ،وعمله ،الدرس العاني أن تطمئن عليه شك دائم ،كم تكلتهك ههذه؟
ت شيو ،أحيانا ً يأتي ن ان لا الدرس متأخر جداً ،يدرك مهع الشهيص صهةة العشهاو ،مها همع وت كلمهة ،ي هو لهك:
و

انتعش

هذه الصةة ،هذا معنا :الجماعة رحمة ،والتر ة عذاب.

صلَّا َّ َعلَ ْي ِه َو َ لَّ َم:
َا َ ال َّن ِيِّ َ
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من الثنين أبعد
[ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم في المستدرك عن عمر ]

وإنما يأكل الذئب القاصية
[أخرجه أحمد ،وأبو داود والنسائي ،وابن حبان ،والحاكم في المستدرك عن أبي الدرداء ].

اتخذ لك أخا ً في

 ،هذه نصيحتي تط ي ا ً لهذا الدرس ،كيف خا الن ي الكريم ين المههاجرين واقنصهار،

أن اختر أخا ،ت تطيع أن تعاونه ،أو يعاونك ،لذلك ا عليه الصةة وال ةم:
س ِد .إِ َذا ا ْ
س ِد
سائِ ُر ا ْل َج َ
ض ٌوَ ،ت َدا َع َى لَ ُه َ
ش َت َك َى ِم ْن ُه ُع ْ
َم َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوا ّد ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َ ،م َثل ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح ّم َى
ِبال ّ
[ ُم هت َفقٌ َعلَ ْي ِه ]

َم َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوا ّد ِه ْم مودة ،ا ت امة ،وجه طلهق ،مصهافحة ،دعهوة ،ضهيافة ،هذ  ،هديهة ،ههذا كلهه مهودة،
الهدية مودة ،والدعوة مودة ،والنصيحة مودة ،والمعاونة مودة.
ِ أخا ً لك في
أفكار الدين ،أفكاره رائعة ،أفكاره عمي ة ،أفكاره متأل ة ،أفكاره د ي هة ،أفكهاره متنا ه ة ،مت ه ة ،أعطهاك فكهرة عهن
 ،ا هأ عهن صهحته ،عاونهه ،أ هو لكهم كلمهة عانيهة :أنها أعت هد أنهك ت تشهد لها الهدين

هب

الكون والحياة واإلن ان ،لكن الذي شدك لا الدين مجتمع المنمنين صتائهم ،صد هم ،تواضعهم خدمتهم ،لهذلك
الجماعة رحمة ،والتر ة عذاب.
ا ر و

صلا

عليه و لم:
يد هللا مع الجماعة
[ أخرجه الترمذي عن ابن عباس ]

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ،فإن الشيطان مع الواحد وهو من الثنين أبعد
وإنما يأكل الذئب القاصية
هذا الحديث أيها اإلخوة أص في العة ا

ين المنمنين.

س ِد .إِ َذا ا ْ
س ِد
سائِ ُر ا ْل َج َ
ض ٌوَ ،ت َدا َع َى لَ ُه َ
ش َت َك َى ِم ْن ُه ُع ْ
َم َثل ُ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ فِي َت َوا ّد ِه ْم َو َت َرا ُح ِم ِه ْم َو َت َعا ُطفِ ِه ْم َ ،م َثل ُ ا ْل َج َ
س َه ِر َوا ْل ُح ّم َى
ِبال ّ
شكر المهاجرين واعترافهم بفضل األنصار عليهم:
قال المهاجرون لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :يا رسول هللا ،ما رأينا مثل قومك ،قدمنا عليهم أحسن
مواساة في قليل ،ول أحسن بذلا في كثير ،كفونا الموءنة وأشركونا في المهنة  -أي في الخدمة  -حتى لقد
خشينا أن يذهبوا باألجر كله ،هم تكتلوا العناية الشجر ،وأعطونا نصف العمر ،ا  :حتا خشينا أن يذه وا
اقجر كله،
فقال :ل ما أثنيتم عليهم ،ودعوتم لهم ،أي ن عناوكم عليهم ،ودعاوكم لهم حص منك ه نوع من المكافأة.
لذلك ا عليه الصةة وال ةم:
من أسدى إليكم معروفا فكافئوه ،فإن لم تستطيعوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه
[ أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عمر ].

اقص أن ن انا ً دم لك خدمة ،الكما ي تضي أن ترد عليه خدمة معلها ،دم لك هدية ،الكما ي تضي أن
ترد عليه هدية معلها ،لكن ذا كان هو غنيا ً ،وأن

ف ير  ،وأكرمك كراما ً ك يراً ،وت تملك أن تكافئه

له :جزاك

خيراً.
ثناء هللا على المهاجرين واألنصار:
ل د أعنا

ج جةله علا المهاجرين واقنصار علا هذه الروا ط الطي ة التي ينهم ،و يّن فض

علا عض ومكانتهم عند
فا

عضهم

.

تعالا في ال ر ن الكريم:

اج اة ِم هما أُو ُتوا
ُور ِه ْم َح َ
َاج َر إِلَ ْي ِه ْم َو َل َي ِجدُونَ فِي ُ
ار َو ْاإلِي َمانَ مِنْ َق ْبلِ ِه ْم ُي ِح ُّبونَ َمنْ ه َ
﴿ َوالهذِينَ َت َب هو ُءوا ال هد َ
صد ِ
وق ُ
ص ٌة َو َمنْ ُي َ
ش هح َن ْفسِ ِه َفأُولَئِ َك ُه ُم ا ْل ُم ْفلِ ُحونَ ﴾
صا َ
َو ُي ْؤثِ ُرونَ َعلَى أَ ْنفُسِ ِه ْم َولَ ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ
( سورة الحشر ).

لذلك ا عليه الصةة وال ةم:
ض ُه ّ
ض ُه ْم إلّ ُم َناف ٌِقَ .منْ أَ َح ّب ُه ْم َفأ َ َح ّب ُه ّ
ض ُه ُم َفأ َ ْب َغ َ
هللا ُ َو َمنْ أَ ْب َغ َ
ار :لَ ُي ِح ّب ُه ْم إِلّ ُم ْؤمِنٌ َولَ ُي ْب ِغ ُ
األَ ْن َ
هللا ُ
ص ِ
[ متفق عليه ].

اإلسالم دين اجتماعي :
خواننا الكرام ،اإل ةمي اجتماعي ،الصةة صةة الجماعة تعد صةة الترد د 70ضهعتا ً ،الصهيام جمهاعي،
الحهللا جماعي ،ديننا دين جماعي ،والجماعة رحمة.
هناك أمعلة أيها اإلخوة أمعلة كعير جداً ،عض اقمعلة:
ن ان تزوا ،ودخله محدود ،و حاجة لا ألف حاجهة ،أصهد اوه و خوانهه فهي

اجتمعهوا و هرروا ،وجمعهوا

م الغ من الما جيدة ،وأمّنوا له ك حاجاته العانوية ،يلزمه مروحة ،يلزمه رادا ،يلزمه غ هالة ،يلزمهه غهازا ،كلمها
تزوا واحد منهم الك يعاون عضهم ،هذا مجتمع التعاون ،هذا مجتمع المنمنين.
فيا أيها اإلخوة ،ل

وحدك في الحياة ،حينما تنضوي مع منمنين صاد ين الك لك ،وأن للك .

تشريعا اإل ةم جميعا ً ائمة علا ناو المجتمع الموحد المتما ك الصال في ناو اق رة ،وح وق كم من
الزوا والزوجة واقوتد وغير ذلك.
الذي أتمناه عليكم أن ننطلق لا تنتيذ هذه المناخاة ،عندك أ

اهلل ،اعنان أح ن ،عةعة أح هن ،أر عهة أح هن،

كلما كان المنمنون أكعر وت ًو ،وتضحية ،ومناعرة ،وخدمة كانوا أ رب لا

عز وج .

ل عصبية ولقبلية ول طائفية في اإلسالم:
اإل ةم أيها اإلخوة حد ذاته ت ي وم علا اق س وال واعد العص ية ،وال لية ،والعشائرية ،والعر ية ،ا معوا
مني هذا الكةم:
ت يضاف علا كلمة م لم وت كلمة ،أية ضافة علا كلمة م لم هذا يتجه نحو التعصب.
ا ر و

صلا

عليه و لم:

ليس منا من دعا إلى عصبية ،وليس منا من قاتل على عصبية ،وليس منا من مات على عصبية
[ أخرجه أبو داود عن جبير بن مطعم ].

عد كلمة م لم ت يضاف وت كلمة ،لذلك اإل ةم ت ي وم علا أ س عص ية وت لية ،وت عشائرية ،وت
عر ية ،لما كنا م لمين في شتا اع اقرض كنا أمة واحدة ،فلما لنا :نحن عرب ،ا اقتراك :ونحن أتراك،
و ا اقكراد :ونحن أكراد ،نطالب حكما ً خاصا ً ،اإل ةم أممي ،ك من من ما ننمن ،وط ق ما نط ق ،هو منا،
ونحن منه  ،له ما لنا ،وعليه ما علينا.
و د ت تار ون ن أل ي

علا م امعكم أ ماو علماو ك ار جداً لي وا عر ا ً ،اإلمام ال خاري ليس عر يا ً،

صةح الدين اقيو ي ليس عر يا ً ،أت نتتخر ه؟ الشيو الصحي أن يكون اإل ةم أمميا ً ،ت يمنع أن تكون أن
عر يا ،ت يمنع أنك منت ب لهذه اقمة ،لكن من دون تعصب ،من دون أن تزدري اآلخرين ،أو من دون أن يزدرك

أحد ،لذلك ت د من وضع أ س المجتمع الجديد عيداً عن المنعرا

والمورعا

الجاهلية ،وليكون هذا المجتمع

الجديد معاتً صالحا ً يحتذيه الم لمون علا مر العصور.

منقول عن:
ال يرة  -ف ه ال يرة الن وية  -الدرس ( : )00-57ناو شخصية اإلن ان المنمن
لتضيلة الدكتور محمد راتب النا ل ي تاريص | 70-70-7772 :المصدر
ال يرة  -ف ه ال يرة الن وية  -الدرس ( : )00-50امة الن ي (ص) في منز أ و أيوب وتح يق المصالحة والم اواة
لتضيلة الدكتور محمد راتب النا ل ي تاريص | 75-70-7772 :المصدر
ال يرة  -ف ه ال يرة الن وية  -الدرس ( : )00-50ناو اقخوة ين الم لمين في المدينة
لتضيلة الدكتور محمد راتب النا ل ي تاريص | 75-78-7772 :المصدر
ال يرة  -ف ه ال يرة الن وية  -الدرس ( : )00-52المناخاة مع المودة
لتضيلة الدكتور محمد راتب النا ل ي تاريص | 77-78-7772 :المصدر

