بسم هللا الرحمن الرحٌم
األخوة بٌن المؤمنٌن

األخوة فً هللا :
ّ
أٌها اإلخوة فً أمسّ الحاجة إلى فقه األخوّ ة فً هللا ،فاألخوّ ة فً هللا من أوثق عرى اإلٌمان،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :
س ْال ُج َهنًِِّ أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
ْن أَ َن ٍ
َعنْ ُم َعا ِذ ب ِ
اس َت ْك َمل َ إٌِ َما َن ُه )) .
لِلَ ،وأَ ْن َك َح ِ َ ِ
ض َِِ
لِلَ ،وأَ َح َب ِ َ ِ
لِلَ ،و َم َن َع ِ َ ِ
(( َمنْ أَ ْع َطى ِ َ ِ
لِل َف َقدْ ْ
لِلَ ،وأَ ْب َغ َ
[ الترمذي ]

صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :
َعنْ أَ ِبً ه َُرٌ َْر َة أَنَّ َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
لِل َع َز َو َجل َ )) .
ِب ا ْل َع ْب َد ََل ٌُ ِح ُّب ُه إِ ََل ِ َ ِ
ان َف ْل ٌُح َ
(( َمنْ َ
س َرهُ أَنْ ٌَ ِج َد َط ْع َم ْاْلٌِ َم ِ
[أحمد ]

هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل َ :قا َل َّ
صلَّى َّ
ْن َج َب ٍل َقا َل َ :س ِمعْ ُ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل :
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
َعنْ ُم َعا ِذ ب ِ
او ِرٌنَ ف ًََِ ،وا ْل ُم َت َبا ِذلٌِنَ ف ًَِ )) .
(( َو َج َب ْت َم َح َبتًِ لِ ْل ُم َت َحا ِّبٌنَ ف ًََِ ،وا ْل ُم َت َجالِسِ ٌنَ ف ًََِ ،وا ْل ُم َت َز ِ
[ أحمد ]

بل إن اإلخوة اإلٌمانٌة من أعظم النعم التً ٌسبغها هللا على
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
هللا لِ ْن َت لَ ُه ْم
َف ِب َما َر ْح َم ٍة مِنَ َ ِ
[ سورة آل عمران ]ٔ٘1 :

قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
ص َب ْح ُت ْم ِبن ِْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانا ً
و ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة َ ِ
وب ُك ْم َفأ َ ْ
هللا َعلَ ٌْ ُك ْم إِ ْذ ُك ْن ُت ْم أَ ْع َدا ًء َفأَلَ َ
ف َب ٌْنَ قُل ُ ِ
[ سورة آل عمران ]ٖٔٓ :

أٌها اإلخوة الكرام ،المحبة بٌن المؤمنٌن سبٌل إلى ظل عرش هللا ٌوم القٌامةة ،فمةن السةبعة الةذٌن ٌظلهةم هللا بظلةه
ٌوم ال ظل إال ظله رجالن تحابا فً هللا اجتمعا علٌه وتفرقا علٌه .
بل إن حقٌقة اإلٌمان تعنً األخوّ ة اإلٌمانٌة ،والدلٌل قطعً،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم:
إِ َن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوة
[ سورة الحجرات ]ٔٓ :

فإن لم ٌكونوا إخوة فلٌسوا مؤمنٌن ( ،إنما ) أداة قصر وحصر

فإن لم ٌكونوا إخوة فلٌسوا مؤمنٌن .
أٌها اإلخوة الكرام ،لقد وقعت المعجزة فً حٌاة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،
ٌقول هللا عز وجل فً القرآن الكرٌم :
ف َب ٌْ َن ُه ْم
لَ ْو أَ ْن َف ْق َت َما فًِ ْاألَ ْر ِ
هللا أَلَ َ
وب ِه ْم َولَكِنَ َ َ
ض َجمٌِعا ً َما أَلَ ْف َت َب ٌْنَ قُل ُ ِ
[ سورة األنفال ]ٖٙ :

عالمة إٌماننا جمٌعا ً أن ٌحب بعضنا بعضا ً .
األخوة بٌن المسلمٌن :
وسائل تنمٌة
ّ
اآلن ما هً وسائل تنمٌة األخوة بٌن المؤمنٌن ؟
الحب فً هللا :
ٔ–
ُّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل َ :قا َل َّ
صلَّى َّ
ْن َج َب ٍل َقا َل َ :س ِمعْ ُ
هللا ُ َع َّز َو َج َّل :
ت َرسُو َل َّ ِ
هللا َ
َعنْ ُم َعا ِذ ب ِ
ور ٌَ ْغ ِب ُط ُه ْم ال َن ِب ٌُّونَ َوال ُّ
ش َه َدا ُء )) .
(( ا ْل ُم َت َحا ُّبونَ فًِ َج ََللًِ لَ ُه ْم َم َن ِ
اب ُر مِنْ ُن ٍ
[ رواه الترمذي ]

الحب فً هللا  :هناك حب فً هللا ،وهناك حب مع هللا ،الحب فً هللا عٌن التوحٌد ،والحب مع هللا عٌن الشرك .
ٕ – سَلمة الصدر :
ٌنبغةةً أن تكةةون سةةلٌما ً مةةن الحقةةد ،أو الضةةغٌنة ،أو سةةوا النٌةةة ،وأن تحمةةل األقةةوال علةةى أفضةةل تحلٌةةل لهةةا ،وأن
تحسن الظن بأخٌك ،فمن أحسن الظن بأخٌه نال قربا ً من هللا عز وجل .
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم َقا َل :
س أَنَّ ال َّن ِبًَّ َ
َعنْ أَ َن ٍ
هللا إِ ْخ َوا ًنا )) .
ضوا َو ََل َت َقا َط ُعوا َو ُكو ُنوا ِع َبا َد َ ِ
سدُوا َو ََل َت َبا َغ ُ
(( ََل َت َحا َ
ٖ – عدم الهجر فوق ثَلث :
ال ٌحل لمسلم أن ٌهجر أخاه فوق ثالث،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
ُول َّ ِ
َعنْ َع ْب ِد َّ ِ
هللا َ
ْن َعمْ ٍرو َقا َل  :قٌِ َل ل َِرس ِ
هللا ب ِ
صد ُ
ان َن ْع ِرفُ ُهَ ،ف َماا َم ْخ ُماو ُم ا ْل َق ْلا ِ
وم ا ْل َق ْل ِ
ب
ُوق اللِّ َ
انَ ،قالُوا َ :
ُوق اللِّ َ
بَ ،
اس أَ ْف َ
(( أَ ُّ
س ِ
س ِ
صد ِ
ي ال َن ِ
ضل ُ ؟ َقال َ ُ :كل ُّ َم ْخ ُم ِ
س َد )) .
؟ َقال َ  :ه َُو ال َتق ًُِّ ال َنق ًََُِّ ،ل إِ ْث َم فٌِ ِهَ ،و ََل َب ْغ ًََ ،و ََل ِغل ََ ،و ََل َح َ
[ رواه ابن ماجه]

ٗ – النصح والتواصً بالحق والصبر :
مما ٌمتن العالقة بٌن المؤمنٌن ،أوالً سالمة الصدر والنصح و التواصً،

قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
صال َِحا ِ
ص ْب ِر
ص ْوا ِبال َ
ص ْوا ِبا ْل َح ِّق َو َت َوا َ
ت َو َت َوا َ
سانَ لَفًِ ُخ ْس ٍر (ٕ) إِ ََل الَذٌِنَ آَ َم ُنوا َو َع ِملُوا ال َ
ص ِر (ٔ) إِنَ ْاْلِ ْن َ
َوا ْل َع ْ
(ٖ)
[ سورة العصر ]

ُ
فضل إخوتِك :
معرفة
٘–
ِ
وأن تعرف فضل أخٌك،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
ضل َ َب ٌْ َن ُك ْم
س ُوا ا ْل َف ْ
َو ََل َت ْن َ
[ سورة البقرة ]ٕٖ2 :

هناك قاعدة ذهبٌة  :إذا أحسن أخوك إلٌك بشًا فما ٌنبغً أن تنسى هذا اإلحسان مةا حٌٌةت ،أمةا إذا أحسةنت إلٌةه
فٌنبغً أن تنساه فوراً ،وأال تذكره إطالقا ً ،هذا هو الكمال .
 – ٙالمصارحة والمكاشفة :
لكم ومضة من سٌرة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً بٌعة العقبة الثانٌة،
وقف أبو الهٌثم ٌصارح وٌكاشف ،وٌستفسر من النبً صلى هللا علٌه وسلم عما ٌجول فً نفسةه ،قةال ٌ :ةا رسةول
هللا ،إن بٌننا وبٌن الرجال ،أي الٌهود ،حباالً ،وإنا لقاطعوها ،فهةل عسةٌت إن فعلنةا ذلةك ثةم أظهةرك هللا أن ترجةع
إلى قومك و تدعنا ؟ قال كعب بن مالك  :فتبسم علٌه الصالة و السالم ثم قال :
(( بل الدم الدّم ،والهدم الهدم ،أنا منكم ،وأنتم منً ،أحارب من حاربتم ،وأسالم من سالمتم )) .
[ السٌرة النبوٌة ]

هذه مصارحة .كن مع أخٌك صرٌحا ً .
 – 2التسامح والتراحم :
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َان َقا َل َ :قا َل َرسُو ُل َّ ِ
هللا َ
َعنْ جُود َ
صا ِح ِ
س ـ صاحب الربا ـ )) .
اع َت َذ َر إِلَى أَخٌِ ِه ِب َم ْعذ َِر ٍة َفلَ ْم ٌَ ْق َب ْل َها َكانَ َعلَ ٌْ ِه ِم ْثل ُ َخطِ ٌ َئ ِة َ
(( َمنْ ْ
ب َم ْك ٍ
[ ابن ماجه ]

ٌقول علٌه الصالة و السالم :
علً الحوض )) .
(( من تنصل إلٌه أخوه فلم ٌقبل لم ٌرد
ّ
[ الطبرانً فً األوسط عن جابر ]

 – 8إدراك فقه الخَلف :
لكةةن أٌهةةا اإلخةةوة الكةةرام ،وسةةائل حماٌةةة األخةةوّ ة تبةةدأ بةةإدراك أهمٌتهةةا ،وبعةةدها ٌجةةب أن نعةةرف فقةةه الخةةالف ،إذا
أدركةةت فقةةه الخةةالف تسةةامحت مةةع أخٌةةكٌ ،نبغةةً أال تنكةةر علٌةةه قضةةٌة خالفٌةةة ،أنةةت تعتقةةد بموضةةو مةةا اعتقةةاداً

معٌنا ً ،فإذا كان هذا الشًا له وجه آخر ٌنبغً أال تنكر علٌه فً قضٌة خالفٌة ،وأن ٌكون فقه االختالف معك فةً
كل قضٌة تحاور بها إخوتك فً هللا ،وٌنبغً أن ترفع سقف االختالف إلى أعلى مستوى ممكن ،و ٌنبغً أن ترفع
مستوى الحوار إلى أعلى مستوى ممكن .
صةلَّى َّ
هللا ُ َعلٌَْة ِه َو َسةلَّ َم َفأ َ ْب َطةأ َ ْال َق ْةو ُم َع ْنة ُه أَنْ ٌ َُوسِّةعُوا لَة ُهَ ،ف َقةا َل ال َّن ِبةً
ْن َمالِكٍ ٌَقُو ُل َ :جا َا َش ٌْ ٌخ ٌ ُِرٌ ُد ال َّن ِبًَّ َ
سب ِ
َعنْ أَ َن ِ
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
َ
ٌر َنا )) .
ٌِر َناَ ،و ٌُ َو ِّق ْر َك ِب َ
صغ َ
س ِم َنا َمنْ لَ ْم ٌَ ْر َح ْم َ
(( لَ ٌْ َ
[ الترمذي ]

األخوة :
ثمار
ّ

ٔ – ثمار األخوة على المستوى الجماعً :
أٌها اإلخوة الكرام ،ثمار األخوة فً هللا على المستوى الجماعً لها ثمار ٌانعة ،هذه األخوة اإلٌمانٌة تحقق نجاحةا ً
عاما ً للمجتمع ،هذه األخوة اإلٌمانٌة تحقق راحة نفسٌة لكل أفراد المجتمع ،هذه األخوة اإلٌمانٌة تحقق تماسةكا ً فةً
المجتمع ،المجتمع المتماسك بأخوته اإلٌمانٌة ال ٌمكن أن ٌخرق ،وال أن ٌنال جانبه
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
صوص
ص ّفا ً َكأ َ َن ُه ْم ُب ْن ٌَان َم ْر ُ
س ِبٌلِ ِه َ
ِب الَذٌِنَ ٌُ َقاتِلُونَ فًِ َ
هللا ٌُح ُّ
إِنَ َ َ
[ سورة الصف ]ٗ :

و تجعل هذا المجتمع كبٌراً عند أعدائه،
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
َألَ ْن ُت ْم أَ َ
ُور ِه ْم مِنَ هللاِ
ش ُّد َرهْ َب ًة فًِ ُ
صد ِ
( الحشر  :اآلٌة ٖٔ )

تجعلون هذا المجتمع فً أعلى درجات الهٌبة من قِبل أعداا المسلمٌن،
قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ٌر َة َ
(( ُنصِ ْر ُ
الر ْع ِ
ش ْه ٍر )) .
ب َمسِ َ
ت ِب ُّ
[ البخاري ومسلم عن أبً هرٌرة ]

وأمته حٌنما تركت سنته هزمت بالرعب مسٌرة عام .

ٕ – ثمار األخوة على المستوى الفردي :
أما على المستوى الفةردي ٌشةعر المسةلم إذا كةان ٌحظةى بةأخوة إٌمانٌةة مةع إخوانةه المةؤمنٌن أنةه لةٌس وحٌةداً فةً
الحٌةاة ،أن المجمةةو للواحةةد ،وأن الواحةةد للكةةل ،لسةةت وحةةدك فةةً هةةذه الحٌةةاة ،هةةذا ٌعٌنةةه علةةى طاعةةة هللا ،وعلةةى
عبادته .
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َم :
ُول َّ ِ
هللا َ
ْن َج َب ٍل َعنْ َرس ِ
أٌها اإلخوة الكرامَ ،عنْ ُم َعا ِذ ب ِ
شاا َة ا ْل َقاصِ ا ٌَ َة َوال َنا ِح ٌَ َاةَ ،وإِ ٌَاا ُك ْم َوال ِّ
ب ا ْل َغا َن ِمٌَ ،أْ ُخا ُذ ال َ
(( إِنَ ال َ
اان َكا ِذ ْئ ِ
ابَ ،و َعلَا ٌْ ُك ْم ِبا ْل َج َما َعا ِة
شا َع َ
ب ْاْلِ ْن َ
ش ٌْ َطانَ ِذ ْئ ُ
س ِ
َوا ْل َعا َم ِة )) .
[ أحمد ]

حٌنما تحب أخاك ،وتختلط معه تأخذ من خبراته ،ومن علمه ،ومن أسالٌب حٌاته ،تزداد الحٌاة ثةراا و ننةى بهةذا
التواصل وتبادل الخبرات ،وحٌنما تعٌش مع أخ أرقى منك فً اإلٌمان هو قدوة لك فً ضبط جوارحه ،فً ضبط
دخله ،فً ضبط إنفاقه ،فً تربٌة أوالده .
واألخةةوة تعةةٌن علةةى الثبةةات ،علةةى الثبةةات علةةى الحةةق ،الةةذي ٌنتمةةً إلةةى جماعةةة مؤمنةةة هةةذا االنتمةةاا ٌجعلةةه علةةى
اتصةةال بةاهلل مسةةتمر ،أمةةا إذا عةةاش وحةةده فقةةد ٌتةةوهم وحةةده شةةٌئا ً ال ٌرضةةً هللا ،وقةةد ٌتةةوهم وحةةده عةةداوة لٌسةةت
صحٌحة .
َ
األخوة اْلٌمانٌة :
ملخص
ّ
أٌها اإلخوة الكرام ،قضٌة األخوة اإلٌمانٌة من لوازم الدٌن ،وٌمكن أن تلخص فً آٌة واحدة
قال هللا تعالى فً القرآن الكرٌم :
إِ َن َما ا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْخ َوة
[ سورة الحجرات ]ٔٓ :

وما لم تشعر بانتمائك إلى مجمو المؤمنٌن ،وما لم تحب إخوانك المؤمنٌن ،ففةً اإلٌمةان ضةعف إن لةم نقةل فةً
اإلٌمان خلل .
منقول

عن :خطبة الجمعة  -الخطبة  : ٕٔٓ1التحلٌل القرآنً لمعاناة المجتمع اْلسَلمً .
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