
الخـوة فـي اللـه

26.02.10

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

 فإن رابطة الخوة ف ال أعظم رابطة على وجه الرض، وهي الت تبقى إذا ذهبت بقية الروابط والصلت، سواء
ــات ارتبطــت ــاD ودولD وقومي  كان ذلك ف الدنيا أم ف الخرة، فأما ف الدنيا فقد شاهد الناس وعايشــوا أم
 بعنصريات ضيقة ودويلت مدودة، وقبائل متناحرة، سرعان ما ذهبت إل غي رجعة ول يبق منها إل ذكر الديار

 وأما ف الخرة فإن كــل.. والطلل، وبقيت الخوة اليانية منذ أن خلق ال آدم إل يومنا هذا وإل يوم القيامة
 }الfأoخcلgاء يaوlمaئcذm بaعlضeهeمl لcبaعlضj عaدeوi إhلgا الfمeتdقcيa: {رابطة على غي السلم تصبح لعنة على أصحابا، كما قال تعال

.سورة الزخرف) 67(

ــونo: {والخوة ف ال من أوثق عرى اليان، وقد ثبتت رابطة الخوة بي الؤمني بقوله تعال ذكره eنcمlؤeمfا الaمdنhإ 
wةaوlخhــادقي. ، فهي رابطة عقدت بعقد ال سبحانه وتعال10: الجرات  }إ ــؤمني الص  ويصف ال تعال حال ال
.71: التوبة  )وaالfمeؤlمcنeونo وaالfمeؤlمcنaاتe بaعlضeهeمl أoوlلcيaاءz بaعlضj: (بقوله

 ما أجله من شعور، أن نشعر بأن كل موحد على وجه الرض هو أخ لنا، له من القوق مـا لـه: أيها السلمون
ــدي وعليه من الواجبات ما عليه، ف أي بقعة كان ومن أي شعب أو لغة كان   ما دام على عقده وميثاقه التوحي

 مع ال سبحانه وتعال، فالخوة اليانية فوق كل الواجز والعلئق الرضية، وف هذا إلــاح إل ضــلل أولئك
ــع الذين يفرقون السلمي والوحدين على أساس ولءات عصبية، وجنسيات   مقيتة، تفتت المة وتزقها، وتض

. الدود الت تفصل بي أبنائها

:ورحم ال القائل

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

 

ــوaاد�هcمl: (الخوة اليانية بالسد الواحد فقال- صلى ال عليه وسلم-وقد شبه الرسول  aــي ت cف aيhنcمlــؤ eمfل� الoثaم 
 مسلم، فهي فوق)وaتaرaاحeمcهhمl وaتaعaاط�فcهhمl مaثoل� الfجaسaدc إhذoا اشlتaكoى مcنlهe عeضlو� تaدaاعaى لoهe سaائcرe الfجaسaدc بhالسdهaرh وaالfحeمdى

 تسمو عليها وترتقي لتلتقي على نفحة...هي فوق كل الخوات الرضية ...أخوة النسب، وأخوة القبيلة والوطن 
.الوحي السماوية

ــنa: {وامت ال تعال على السلمي بذه الرابطة العظيمة فقال lيaب aفgلoأoاء� فaدlعoأ lمeتlك�ن fذhإ lك�مlيoلaع cهgالل oةaمlعhوا نeك�رfاذaو 
lك�ـمgلaعoل cهcاتaآي lك�مoل eهgالل eي�نaبeي aكcلoذoا كaهlنcم lك�مoذoقlنoأoف hارdالن lنcم mةaرfفeا حoفaى شoلaع lمeتlك�نaان�ا وaوlخhإ cهcتaمlعhنhب lمeتlحaبlصoأoف lك�مhق�ل�وب 

oونeدaتlهaآل عمران 103} (ت.(

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



: أن الخوة ف ال طريق لبة ال تعال

 فتحصيل مبة ال تعال غاية قلوب الوحدين، وقد بينت النصوص أن مبة ال تعال تتحصل بحبة الخوان وحسن عشــرتم ومواســاتم ومــوالتم
.والتزاور بينهم

 أoنg رaجeلDا زaارa أoخ�ا لoهe فcي قoرlيaةm أ�خlرaى فoأoرlصaدa اللgهe لoهe عaلoى مaدlرaجaتcهc مaلoكDا،: (جاء عن النب صلى ال عليه وسلم- 
oالoق cهlيoلaى عaتoا أdمoلoف :oالo؟ قeيدhرeت aنlيoأ :oالoق ،cةaيlرoقfال cهcذaي هcي فcخ�ا لoأ eيدhأ�ر :oالoا؟ قaب�هeرaت mةaمlعhن lنcم cهlيoلaع aكoل fلaه :aرlيoا، غoل 

oالoق ،gلaجaو dزaع cهgي اللcف eهeتlبaبlحoن�ي أoأ :cيهcف eهaتlبaبlحoا أaمoك aكdبaحoأ lدoق aهgالل gنoأhب aكlيoلhإ cهgول� اللeسaن�ي رhإoمسلم)ف .

 دخلت مسجد دمشق فإذا فت شاب براق الثنايا وإذا الناس معه إذا اختلفوا ف: عن أب إدريس الولن قال- 
 شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قــد

ــت: سبقن بالتهجي، ووجدته يصلي قال  :فانتظرته حت قضى صلته ث جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ث قل

ــوة: آل، قال: آل؟ فقلت: آل، فقال: آل؟ فقلت: آل، فقال: آل؟ فقلت: وال إن لحبك ل، فقال  فأخذ بب
 :قــال ال تبــارك وتعــال: (يقول- صلى ال عليه وسلم-أبشر فإن سعت رسول ال : ردائي فجبذن إليه وقال

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

ــةc-: (صلى ال عليه وسلم-قال رسول ال : قال- رضي ال عنه-روى أبو هريرة  aامaيcقfال aمlوaق�ول� يaي aهgالل gنhإ :aــن lيoأ 
مسلم).الfمeتaحaاب�ونo بhجaلoالcي الfيaوlمa؟ أ�ظcل£هeمl فcي ظcل¢ي يaوlمa لoا ظcلg إhلgا ظcل¢ي

 سaبlعaةw يeظcل£هeمl اللgهe فcي ظcل¢هc يaـوlمa لoا ظcـلg إhلgا: (قال- صلى ال عليه وسلم-أن النب - رضي ال عنه-وعن أب هريرة 
eل£هcوذكر منهم-.. ظ:- cهlيoلaا عoقdرoفaتaو cهlيoلaا عaعaمaتlاج cهgي اللcا فdابaحaت cانoلeجaرaالبخاري) .و

ــم  ويكفى التاحبي والتآخي ف ال شرفاD وفضلD أن يكونوا تت عرش ال يوم ياف الناس وتكون الشمس منه
. مقدار ميل

 إhنg مcنl عcبaادc-: (صلى ال عليه وسلم-ومن فضائل الخوة ف ال أن التآخي يغبطهم النبيون والشهداء، كما قال 
 يaا رaسeولo: اللgهc لoأ�نaاس�ا مaا هeمl بhأoنlبhيaا̈ء وaلoا شeهaدaا̈ء، يaغlبhط�هeمl الfأoنlبhيaاءz وaالش�هaدaاءz يaوlمa الfقcيaامaةc بhمaكoانhهhمl مcنl اللgهc تaعaالoى، قoال�وا

oالo؟ قlمeه lنaا مaنeرhبlخeت cهgالل :gنhإ cهgاللaــو oــا، ف aهaنlوoاطaعaتaي jالaــو lمoا أoلaو lمeهaنlيaب jامaحlرoأ hرlيoى غoلaع cهgالل hوحeرhاب�وا بaحaم� تlوoق lمeه 
oةaآيfال cهcذaه oأaرoقaو ،eاسdالن oنhزaا حoذhإ oونeنaزlحaا يoلaو ،eاسdالن aافaا خoذhإ oاف�ونaخaا يoل ،jورeى نoلaع lمeهdنhإaور�، وeنoل lمeهaوهeجeو" :gنhا إoلoأ 

oونeنaزlحaي lمeا هoلaو lمhهlيoلaف� عlوaا خoل cهgا̈ء اللaيcلlوoابوداوود)"أ.

:أن الخوة ف ال طريق للوة اليان واستكمال عراه: ومن فضائلها

 مaنl أoعlطoى لcلgهc وaمaنaعa لcلgهc وaأoحaبd لcلgهc وaأoبlغaضa لcلgهc وaأoنlكoحa لcلgهc فoقoدl اسlتaكfمaلo-: (صلى ال عليه وسلم-يقول رسول ال 
eهaانaيhاحد).إ 



ــا: ثoلoاثw مaنl ك�نd فcيهc وaجaدa حaلoاوaةo الfإhيaانc-: (صلى ال عليه وسلم-ويقول  dمcم cــه lيoلhإ dبaحoأ eول�هeسaرaو eهgالل oك�ونaي fنoأ 
hارdي النcف aفoذfقeي fنoأ eهaرfكaا يaمoك hرfك�فfي الcف aودeعaي fنoأ aهaرfكaي fنoأaو cهgلcا لgلhإ eب�هcحeا يöء لlرaمfال dبcحeي fنoأaا وaمeاهaوcمتفق عليه) .س

متفق عليه).لoا يeؤlمcنe أoحaدeك�مl حaتdى يeحcبd لcأoخcيهc مaا يeحcب� لcنaفfسªهc-: (صلى ال عليه وسلم-ويقول رسول ال 
:أيها السلمون

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

ــاD: مبة السلم ف ال وموالته، والداومة على ذلك ما دام الخ على عقد اليان  فتلك البة ليست أمراD اختياري
 لoا تaدlخeل�ونo الfجaنdةo حaتdى تeؤlمcنeوا، وaلoا تeؤlمcنeــوا حaتdــى-: (صلى ال عليه وسلم-قال  بل هي من صميم إيان السلم، 

مسلم).تaحaاب�وا
  بذه البة، روى أنس بن مالك رضي ال الؤمني أن يبوا بعضهم- صلى ال عليه وسلم-وقد أرشد الصطفى 

ــالo- صaلgى اللgهe عaلoيlهc وaسaلgمa-وaعcنlدa النdبhيd - صaلgى اللgهe عaلoيlهc وaسaلgمa-مaرd رaجeلw بhالنdبhي� : "عنه وغيه قال oقoس� فcالaج wلeجaر 
 )؟أoخlبaرlتaهe بhذoلcكa-: (صaلgى اللgهe عaلoيlهc وaسaلgمa-وaاللgهc يaا رaسeولo اللgهc إhن�ي لoأ�حcب� هaذoا فcي اللgهc، فoقoالo رaسeول� اللgهc :" الرdجeل�

oالoق :oالoا، قoا: (لaك�مaنlيaة� بdدaوaمfال lتeبfثaت eهlرhبlخoأoف lق�م (oالoقoف eهaرaبlخoأoف cهlيoلhإ aامoقoف :oالoق lوoأ ،cهgي اللcف aب�كcن�ي أ�حoأ :،cــه gلcل aب�كcأ�ح 
ابوداوود).أoحaبdكa الgذcي أoحlبaبlتaنhي فcيهc: فoقoالo الرdجeل�

ــن  وأرشد الصطفى صلى ال عليه وسلم الؤمني أن يتعاهدوا هذه البة وينموها بطرق متعددة، منها الهداء م
مالك).تaصaافoحeوا يaذfهaبl الfغcل£، وaتaهaادaوlا تaحaاب�وا وaتaذfهaبl الشdحlنaاءz-: (صلى ال عليه وسلم-غي تكل®ف فقال 

ــى-: (صلى ال عليه وسلم-وأرشدهم إل السلم لدامة البة فقال  dتaوا حeنcمlؤeا تoلaوا وeنcمlؤeى تdتaح oةdنaجfال oل�ونeخlدaا تoل 
lك�مaنlيaب aامoلdوا السeشfفoأ lمeتlبaابaحaت eوهeمeتfلaعoا فoذh̄ء إlيaى شoلaع lل£ك�مeدoا أoلaوoاب�وا أaحaت.(

:الطبة الثانية

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

 على عباده الصالي، فتأتلف قلوبم وتتوثق روابطهم؛ كما أنعم علــى- تعال-الخوة ف ال منة ينعم با ال فإن 
 وaأoلgفa بaيlنa ق�ل�وبhهhمl لoوl أoنlفoقfتa مaا فcي الfأoرlضh جaمcيعاD- (رضوان ال عليهم-اليل الول والرهط البارك من الصحابة 
 ، جاء هذا التأليف بعد امتحان للقلوب واختبار)سورة النفال 63) (مaا أoلgفfتa بaيlنa ق�ل�وبhهhمl وaلoكcنd اللgهa أoلgفa بaيlنaهeم

. للنوايا، فلما صدقوا نزلت عليهم النعمة وغشيتهم الرحة

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



ــة  الهاجرين والنصار، إذ بذه الؤاخاة شدت لبنات التمع السلمي إل بعضها البعض، وارتفع صرح الماع
ــافقي  السلمية عالياD متيناD، فاستعصى على ماولت الدم والتخريب الت سعى با يهود الدينة وأعوانم من الن
 والرجفي، وقد ضربوا ف ذلك أروع المثلة ما تفيض به كتب التاريخ وتزدان به مصنفات الـتراجم والسـي،

:حت قال القائل واصفاD موقف النصار من الهاجرين

 للgتc منا يلقون الذي تلقي        أن أ�مdنا ولو يلونا أن  أبوا
 معهم يسدد خطواتم ويوجه أعمالم، والقرآن الكري يبن- صلى ال عليه وسلم-ول عجب، فقد كان الرسول 

 بذه الموعة الباركة متمع القدوة ومنارة التأسي ليستضئ السلمون من بعدهم بنورهم الساطع، ويقتفوا آثارهم
. الواضحة، كلما ادلمت بم الطوب، ونابتهم نوائب الياة

ــوز  وف زمان الادية الطاغية العاصر الذي نعيشه، حيث يقاس كل إنسان با يلك من أصول، ويوقر بقدر ما ي
 وما أعوزنا إل أن نتحلى به وننشره بي السلمي؛ حت ند حلوة! من نفوذ، ما أحوجنا إل معن الخوة ف ال

 اليان، ونتذوق نعيم الخوة الالصة، وللخوة الصادقة حلوة ل يعرفها إل® من عاشها، حلوة ل تدرك بجرد
:العلم والعرفة، وكما قيل

من يعانيها   إل®  الصبابة  ول        يكابده من إل® الشوق يعرف ل
 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 حeكcيa أن أحد الدعاة كان يهش بالبكاء كلما زار بلداD أوروبيا، فيجد العديد مـن إخـوانه يسـتقبلونه ف
!الطار، ويعانقونه بشوق شديد، ويدمونه وهو ل يرهم من قبل

 

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

 

 

 

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

.اللهم صل على نبينا ممد وعلى آله وصحبه وسلم


