الخـوة فـي اللـه
26.02.10

المد ل الذي هدانا لدين السلم ،وأت علينا نعمته بكتابه ونبيه عليه أفضل الصلة وأت السلم ..أما

بعد:

فإن رابطة الخوة ف ال أعظم رابطة على وجه الرض ،وهي الت تبقى إذا ذهبت بقية الروابط والصلت ،سواء
ـت
ـات ارتبطـ
ـوا أم ـا Dودول Dوقوميـ
كان ذلك ف الدنيا أم ف الخرة ،فأما ف الدنيا فقد شاهد الناس وعايشـ
بعنصريات ضيقة ودويلت مدودة ،وقبائل متناحرة ،سرعان ما ذهبت إل غي رجعة ول يبق منها إل ذكر الديار
ـل
والطلل ،وبقيت الخوة اليانية منذ أن خلق ال آدم إل يومنا هذا وإل يوم القيامة ..وأما ف الخرة فإن كـ
رابطة على غي السلم تصبح لعنة على أصحابا ،كما قال تعال} :الfأoخcلgاء يaوlمaئcذ mبaعlضeهeم lلcبaعlض jعaدeو iإhلgا
) (67سورة

الfمeتdقcي{a

الزخرف.

والخوة ف ال من أوثق عرى اليان ،وقد ثبتت رابطة الخوة بي الؤمني بقوله تعال ذكره} :إhنdمaا الfمeؤlمcنeــونo
إhخlوw aة{ الجرات ،10 :فهي رابطة عقدت بعقد ال سبحانه وتعال .ويصف ال تعال حال الــؤمني الصــادقي
بقوله) :وaالfمeؤlمcنeون oوaالfمeؤlمcنaات eبaعlضeهeم lأoوlلcيaاءz

بaعlض (jالتوبة.71 :

أيها السلمون :ما أجله من شعور ،أن نشعر بأن كل موحد على وجه الرض هو أخ لنا ،له من القوق مـا لـه
وعليه من الواجبات ما عليه ،ف أي بقعة كان ومن أي شعب أو لغة كان ما دام على عقده وميثاقه التوحيــدي
ـلل أولئك
ـاح إل ضـ
مع ال سبحانه وتعال ،فالخوة اليانية فوق كل الواجز والعلئق الرضية ،وف هذا إلـ
الذين يفرقون السلمي والوحدين على أساس ولءات عصبية ،وجنسيات مقيتة ،تفتت المة وتزقها ،وتضــع
الدود الت تفصل بي
ورحم ال

أبنائها.

القائل:
يا أخي السلم ف كل مكان وبلد ** أنت من وأنا منك كروح ف جسد

ـوaاد†هcمl
ـي تaـ
ـؤlمcنhي aفcـ
وقد شبه الرسول -صلى ال عليه وسلم -الخوة اليانية بالسد الواحد فقال) :مaثoل‡ الfمeـ
وaتaرaاحeمcهhم lوaتaعaاط‡فcهhم lمaثoل‡ الfجaسaد cإhذoا اشlتaكoى مcنlه eعeض̂lو تaدaاعaى لoه eسaائcر eالfجaسaد cبhالسdهaر hوaالfحeمdى(مسلم ،فهي فوق
أخوة النسب ،وأخوة القبيلة والوطن ...هي فوق كل الخوات الرضية ...تسمو عليها وترتقي لتلتقي على نفحة
الوحي

السماوية.

وامت ال تعال على السلمي بذه الرابطة العظيمة فقال} :وaاذfك‡رeوا نhعlمaة oاللgه cعaلoيlك‡م lإhذ fك‡نlتeم lأoعlدaاء Šفoأoلgف aبaيlــنa
ق‡ل‡وبhك‡م lفoأoصlبaحlتeم lبhنhعlمaتcه cإhخlوaان‹ا وaك‡نlتeم lعaلoى شaفoا حeفfرaة mمcن lالنdار hفoأoنlقoذoك‡م lمcنlهaا كoذoلcك aيeبaي†ن eاللgه eلoك‡م lآيaاتcه cلoعaلgك‡ـمl
تaهlتaدeون 103) {oآل

عمران(.

عباد ال :لقد دلت الدلة الشرعية على عظيم فضل الخوة ف ال .فمن

ذلك:

أن الخوة ف ال طريق لبة ال

تعال:

ـوالتم
ـاتم ومـ
ـرتم ومواسـ
فتحصيل مبة ال تعال غاية قلوب الوحدين ،وقد بينت النصوص أن مبة ال تعال تتحصل بحبة الخوان وحسن عشـ
والتزاور بينهم.

 جاء عن النب صلى ال عليه وسلم) :أoن gرaجeلDا زaار aأoخ‹ا لoه eفcي قoرlيaة mأ‡خlرaى فoأoرlصaد aاللgه eلoه eعaلoى مaدlرaجaتcه cمaلoكDا،فoلoمdا أoتaى عaلoيlه cقoال :oأoيlن aتeرhيدe؟ قoال :oأ‡رhيد eأoخ‹ا لcي فcي هaذcه cالfقoرlيaة ،cقoال :oهaل fلoك aعaلoيlه cمcن lنhعlمaة mتaرeب”هaا؟ قoال :oلoا ،غoيlرa
أoن†ي أoحlبaبlتeه eفcي اللgه cعaز dوaجaل ،gقoال :oفoإhن†ي رaسeول‡ اللgه cإhلoيlك aبhأoن gاللgه aقoد lأoحaبdك aكoمaا أoحlبaبlتaه eفcيه(cمسلم

.

 عن أب إدريس الولن قال :دخلت مسجد دمشق فإذا فت شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا فشيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله ،فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل ،فلما كان الغد هجرت فوجدته قــد
سبقن بالتهجي ،ووجدته يصلي قال :فانتظرته حت قضى صلته ث جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ث

قلــت:

وال إن لحبك ل ،فقال :آل؟ فقلت :آل ،فقال :آل؟ فقلت :آل ،فقال :آل؟ فقلت :آل ،قال :فأخذ ببــوة
ـارك
ـال ال تبـ
ردائي فجبذن إليه وقال :أبشر فإن سعت رسول ال -صلى ال عليه وسلم -يقول) :قـ

ـال:
وتعـ

وجبت مبت للمتحابي ف ،gوالتجالسي ف ،gوالتزاورين ف ،gوالتباذلي ف. (gاحد
ومن فضائل الخوة :أن التآخي ف ال ف ظل ال

تعال:

روى أبو هريرة -رضي ال عنه -قال :قال رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-إhن gاللgه aيaق‡ول‡ يaوlم aالfقcيaامaــة :cأoيlــنa
الfمeتaحaاب”ون oبhجaلoالcي الfيaوlمa؟ أ‡ظcل£هeم lفcي ظcل¢ي يaوlم aلoا ظcل gإhلgا ظcل¢ي(.مسلم
وعن أب هريرة -رضي ال عنه -أن النب -صلى ال عليه وسلم -قال) :سaبlعaة wيeظcل£هeم lاللgه eفcي ظcل¢ه cيaـوa lم لoا ظcـ gل إhلgا
ظcل£ه- ..eوذكر منهم :-وaرaجeلoان cتaحaابdا فcي اللgه cاجlتaمaعaا عaلoيlه cوaتaفoرdقoا عaلoيlه. (cالبخاري
ويكفى التاحبي والتآخي ف ال شرفا Dوفضل Dأن يكونوا تت عرش ال يوم ياف الناس وتكون الشمس منهــم
مقدار

ميل.

ومن فضائل الخوة ف ال أن التآخي يغبطهم النبيون والشهداء ،كما قال -صلى ال عليه وسلم) :-إhن gمcن lعcبaادc
اللgه cلoأ‡نaاس‹ا مaا هeم lبhأoنlبhيaا̈ء وaلoا شeهaدaا̈ء ،يaغlبhط‡هeم lالfأoنlبhيaاء zوaالش”هaدaاء zيaوlم aالfقcيaامaة cبhمaكoانhهhم lمcن lاللgه cتaعaالoى ،قoال‡وا :يaا رaسeولo
اللgه cتeخlبhرeنaا مaن lهeمl؟ قoال :oهeم lقoو̂lم تaحaاب”وا بhرeوح hاللgه cعaلoى غoيlر hأoرlحaام jبaيlنaهeم lوaلoا أoمlــوaال jيaتaعaاطoوlنaهaــا ،فoــوaاللgه cإhنg
وeجeوهaهeم lلoنeو̂ر ،وaإhنdهeم lعaلoى نeور ،jلoا يaخaاف‡ون oإhذoا خaاف aالنdاس ،eوaلoا يaحlزaنeون oإhذoا حaزhن oالنdاس ،eوaقoرaأ oهaذcه cالfآيaة" : oأoلoا إhنg
أoوlلcيaا̈ء اللgه cلoا خaوlفˆ عaلoيlهhم lوaلoا هeمl

يaحlزaنeون("oابوداوود.

ومن فضائلها :أن الخوة ف ال طريق للوة اليان واستكمال

عراه:

يقول رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-مaن lأoعlطoى لcلgه cوaمaنaع aلcلgه cوaأoحaب dلcلgه cوaأoبlغaض aلcلgه cوaأoنlكoح aلcلgه cفoقoد lاسlتaكfمaلo
إhيaانaه.(eاحد

ويقول -صلى ال عليه وسلم) :-ثoلoاث wمaن lك‡ن dفcيه cوaجaد aحaلoاوaة oالfإhيaان :cأoن fيaك‡ون oاللgه eوaرaسeول‡ه eأoحaب dإhلoيlــه cمcمdــا
سcوaاهeمaا وaأoن fيeحcب dالfمaر̈lء لoا يeحcب”ه eإhلgا لcلgه cوaأoن fيaكfرaه aأoن fيaعeود aفcي الfك‡فfر hكoمaا يaكfرaه eأoن fيeقfذoف aفcي النdار. (hمتفق عليه
ويقول رسول ال -صلى ال عليه وسلم) :-لoا يeؤlمcن eأoحaدeك‡م lحaتdى يeحcب dلcأoخcيه cمaا يeحcب” لcنaفfسªه.(cمتفق عليه
أيها

السلمون:

ـة
إن الخوة اليانية واجب دين ،وفريضة شرعية ،وليست مرد موقف نفسي أو تنظي فلسفي ،بل هي مموعـ
من العمال تظهر إل حيز الوجود ،وتعب¬ر عن حقيقة الخوة ،ومن ذلك السلوك العملي الستلزم للمحبة ف

ال:

مبة السلم ف ال وموالته ،والداومة على ذلك ما دام الخ على عقد اليان :فتلك البة ليست أمرا DاختياريــاD
ـى
ـوا حaتdـ
بل هي من صميم إيان السلم ،قال -صلى ال عليه وسلم) :-لoا تl aدخeل‡ون oالfجaنdة oحaتdى تeؤlمcنeوا ،وaلoا تeؤlمcنeـ
تaحaاب”وا(.مسلم
وقد أرشد الصطفى -صلى ال عليه وسلم -الؤمني أن يبوا بعضهم بذه البة ،روى أنس بن مالك رضي ال
عنه وغيه قال" :مaر dرaجeل wبhالنdبhي† -صaلgى اللgه eعaلoيlه cوaسaلgم -aوaعcنlد aالنdبhي- dصaلgى اللgه eعaلoيlه cوaسaلgم -aرaجeل wجaالcسˆ فoقoــالo
الرdجeل‡ ":وaاللgه cيaا رaسeول oاللgه cإhن†ي لoأ‡حcب” هaذoا فcي اللgه ،cفoقoال oرaسeول‡ اللgه- cصaلgى اللgه eعaلoيlه cوaسaلgم) :-aأoخlبaرlتaهe

بhذoلcكa؟(

قoال :oلoا ،قoال) :oق‡م lفoأoخlبhرlه eتaثfبeت lالfمaوaدdة‡ بaيlنaك‡مaا( فoقoام aإhلoيlه cفoأoخlبaرaه eفoقoال :oأoن†ي أ‡حcب”ك aفcي اللgه ،cأoو lقoال :oأ‡حcب”ك aلcلgــه،c
فoقoال oالرdجeل‡ :أoحaبdك aالgذcي أoحlبaبlتaنhي فcيه.(cابوداوود
وأرشد الصطفى صلى ال عليه وسلم الؤمني أن يتعاهدوا هذه البة وينموها بطرق متعددة ،منها الهداء مــن
غي تكل®ف فقال -صلى ال عليه وسلم) :-تaصaافoحeوا يaذfهaب lالfغcل ،£وaتaهaادaوlا تaحaاب”وا وaتaذfهaب lالشdحlنaاء.(zمالك
وأرشدهم إل السلم لدامة البة فقال -صلى ال عليه وسلم) :-لoا تaدlخeل‡ون oالfجaنdة oحaتdى تeؤlمcنeوا وaلoا تeؤlمcنeوا حaتdــى
تaحaاب”وا أoوaلoا أoدeل£ك‡م lعaلoى شaي̄lء إhذoا فoعaلfتeمeوه eتaحaابaبlتeم lأoفfشeوا السdلoامa
الطبة

بaيlنaك‡م.(l

الثانية:

المد ل الذي هدانا إل السلم ،وبصرنا باللل والرام ،وأسبغ علينا نعما Dكثية على الدوام ،وصلى ال على
عبده ورسوله نبينا ممد عليه أفضل الصلة وأت السلم ،أما

بعد:

ـى
فإن الخوة ف ال منة ينعم با ال -تعال -على عباده الصالي ،فتأتلف قلوبم وتتوثق روابطهم؛ كما أنعم علـ
اليل الول والرهط البارك من الصحابة -رضوان ال عليهم) -وaأoلgف aبaيlن aق‡ل‡وبhهhم lلoو lأoنlفoقfت aمaا فcي الfأoرlض hجaمcيعاD
مaا أoلgفfت aبaيlن aق‡ل‡وبhهhم lوaلoكcن dاللgه aأoلgف aبaيlنaهeم( ) 63سورة النفال( ،جاء هذا التأليف بعد امتحان للقلوب واختبار
للنوايا ،فلما صدقوا نزلت عليهم النعمة وغشيتهم

الرحة.

إن أول عمل قام به الرسول -صلى ال عليه وسلم -بعد هجرته إل الدينة -بعد بناء السجد -هو مؤاخــاته بي

الهاجرين والنصار ،إذ بذه الؤاخاة شدت لبنات التمع السلمي إل بعضها البعض ،وارتفع صرح الماعــة
السلمية عاليا Dمتينا ،Dفاستعصى على ماولت الدم والتخريب الت سعى با يهود الدينة وأعوانم من النــافقي
والرجفي ،وقد ضربوا ف ذلك أروع المثلة ما تفيض به كتب التاريخ وتزدان به مصنفات الـتراجم والسـي،
حت قال القائل واصفا Dموقف النصار من

الهاجرين:

تلقي الذي يلقون منا للgتc

أبوا أن يلونا ولو أن أ‡مdنا

ول عجب ،فقد كان الرسول -صلى ال عليه وسلم -معهم يسدد خطواتم ويوجه أعمالم ،والقرآن الكري يبن
بذه الموعة الباركة متمع القدوة ومنارة التأسي ليستضئ السلمون من بعدهم بنورهم الساطع ،ويقتفوا آثارهم
الواضحة ،كلما ادلمت بم الطوب ،ونابتهم نوائب

الياة.

وف زمان الادية الطاغية العاصر الذي نعيشه ،حيث يقاس كل إنسان با يلك من أصول ،ويوقر بقدر ما يــوز
من نفوذ ،ما أحوجنا إل معن الخوة ف ال! وما أعوزنا إل أن نتحلى به وننشره بي السلمي؛ حت ند حلوة
اليان ،ونتذوق نعيم الخوة الالصة ،وللخوة الصادقة حلوة ل يعرفها إل® من عاشها ،حلوة ل تدرك بجرد
العلم والعرفة ،وكما

قيل:

ول الصبابة إل® من يعانيها

ل يعرف الشوق إل® من يكابده

والذين عاشوا الخوة ف ال ،وجدوا الطمأنينة والسلم ف عال يعان من القلق والتوتر ،وتيقنوا أن الخ القيقي
ليس بالضرورة أن تلده أمك ،فنعموا بالعديد من الخوان ينتشرون ف بقاع الرض ،بعضهم رأوهم وعايشوهم،
وبعضهم تبادلوا معهم الب الصاف ،والودة الالصة على تباعد

السافات.

وقد eحكcي aأن أحد الدعاة كان يهش بالبكاء كلما زار بلدا Dأوروبيا ،فيجد العديد مـن إخـوانه يسـتقبلونه ف
الطار ،ويعانقونه بشوق شديد ،ويدمونه وهو ل يرهم من

قبل!

عباد ال :ما أسعد النسان عندما يعيش هذه العان اليانية الرفيعة ،تلك العان الت ل تقف دونا لغة ول أرض
ول بلد ول لون ،إنا معان الخوة ف ال على دين

السلم..

اللهم ألف على الي بي قلوبنا ،واجع ما تفرق من أمرنا ،اللهم إنا نعوذ بك من الفت ما ظهر منها وما بطــن،
اللهم احفظنا بفظك وانصرنا على القوم

الكافرين..

اللهم صل على نبينا ممد وعلى آله وصحبه

وسلم.

