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 بسم ا الرمحن الرحيم
 املقدمة

احلمد  رب العاملني ، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيد�ا حممد وعلى آلـه وصـحبه أمجعـني                   
 . ، وعلى من دعا بدعوهتم ، واهتدى هبديهم بإحسان إىل يوم الدين 

 : وبعد 
    بعض اإلخوة املخلصني أن أكتب إىل أبناء الـدعوة اإلسـالمية بشـكل خـاص ، وإىل                 فقد رغب إيل

 حقيقة األخوة يف اللّه ، ويشـمل أهـم فضـائلها    أبناء اجليل املسلم بشكل عام حبثًا مفصلًا مستفيضًا يتناول       
ء صـدق ،    مع سرد النمـاذج التارخييـة اخلالـدة ، املرويـة عـن آبـا              .. وحقوقها ، وأظهر وسائلها ومثراهتا      

  ..عرب التاريخ ، وخالل العصور .. ودعاة حق ، وقادة خري 
.. فبناء على رغبتهم ، و�زولًا عنـد إرادهتـم سـودت هـذه الصـفحات ، وسـردت هـذه احلقـائق                       

ببوتقــة األخــوة ، ويتوحــدوا حتــت رايــة احملبــة ، .. عســى أن يتفاعــل شــباب اإلســالم ، وجنــود الــدعوة 
وعسى أن جيدوا مجيعا املنار اهلادي الذي يوضـح هلـم السـبيل             .. عتصام حببل ا    ويتآخوا يف ظالل اال   

 ..، وينري ملسريهتم اهلادفة الطريق 
وا أسأل أن جيعل أعمالنـا خالصـة لوجهـه الكـريم ، وأن يبصـر جيلنـا املسـلم ؛ وال سـيما أبنـاء                           

ليقومـوا بواجبـهم األكمـل يف تكـوين جمتمـع           .. الدعوة إىل ا ؛ حقائق األخـوة ، ووسـائل الرتابـط واملـودة               
عسـى ا   .. إسالمي أفضـل ، ترفـرف عليـه بشـائر احملبـة ، وتضـيئ يف ربوعـه أ�ـوار الصـفاء واإلخـاء                         

ومـا ذلـك علـى      .. سبحا�ه أن حيقّق على أيديهم عز اإلسالم ، وجمد املسلمني ، وهداية البشرية مجعاء               
 . بة جدير ا بعزيز ، وهو خري مأمول وباإلجا

 املؤلف                                              وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب العاملني 
 عبد اللّه �اصح علوان 
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  ما هي األخوة يف ا ؟- ١
    ة يف اعـز وجـل يف        .. هي منحة قدسية ، وإشـراقة ربا�يـة ، و�عمـة إهليـة              : األخو يقـذفها ا

: قال تعاىل يف سـورة األ�فـال   .. ن عباده ، واألصفياء من أوليائه ، واألتقياء من خلْقه        قلوب املخلصني م  
، وقـال يف سـورة آل       }  لو أ�فقت ما يف األرض مجيعا ما ألفت بـني قلـوهبم ، ولكـن اللّـه ألـف بينـهم                       {

.  } إخوا�ًـا واذكروا �عمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمتـه              { : عمران  
  ]١٠٣: آية [ 

واألخوة أيضًا هي قوة إميا�ية �فسية تورث الشعور العميق بالعاطفـة ، واحملبـة ، واالحـرتام ، والثقـة                
فهذا الشـعور  .. مع كلّ من تربطه وإياه أواصر العقيدة اإلسإلمية ، ووشائح اإلميان والتقوى       .. املتبادلة  

يف اختـاذ    أصدق العواطف النبيلة ، وأخلص األحاسيس الصادقة ؛          األخوي الصادق يولّد يف �فس املؤمن     
 مــن التعــاون واإليثــار ، والرمحــة ، والعفــو ، والتنفــيس وقــت الشــدة ، والتكافــل عنــد   :مواقــف إجيابيــة 

ــواهلم       : ويف اختــاذ مواقــف ســلبية   ؛ ...العجــز ــاس يف أ�فســهم وأم ــا يضــر بالن ــل م ــاد عــن ك ــن االبتع م
 ..�سا�ية وأعراضهم وكرامتهم اإل

إذ ال أخوة بدون إميان .. ولذا كا�ت األخوة يف ا صفة مالزمة لإلميان ، وخصلة مرافقة للتقوى 
 .. ، وال إميان بدون أخوة ، كما أ�ه ال صداقة بال تقوى ، وال تقوى بال صداقة 

. }  املُؤمنـون إخـوة      إ�َّمـا {: أما أ�ّه ال أخوة بدون إميان فلقوله تبارك وتعاىل يف سورة احلجرات             
  ]١٠: آية [ 

األخـالء يومئـذٍ بعضُـهم لِـبعض عـدو إلَّـا       { : وأما أ�ّه ال صداقة بال تقوى فلقوله سبحا�ه وتعـاىل        
  ]٦٧: الزخرف . [ } املُتَّقني 
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      ة إذا ا�عدمت من اإلميان التقت علـى املصـاحل الذاتيـة ، واملنـافع الشخصـية وال شك أن األخو ..
وأن الصداقة إذا ا�سلخت مـن التقـوى قامـت علـى توريـث العـداوة والبغضـاء يف أول صـراع علـى الـد�يا                

 !! .. يبدو ، ويف أول تنافس على املغامن وابتغاء املصاحل يظهر 
فهو إميان .. وإن وجدت يف املسلم إميا�ًا وتقوى ، ومل جتد جبا�به أخوة صادقة ، وصداقة خملصة 

 .. مزعومة �اقص ، وتقوى 
ال يؤمن أحدكم حتى حيـب  : " أما أ�ه إميان �اقص فلقوله عليه الصالة والسالم فيما رواه الشيخان      

 وتَعاو�ُوا علـى البـر والتَّقْـوى        {: وأما أهنا تقوى مزعومة فلقوله تبارك وتعاىل        " . ألخيه ما حيب لنفسه     
 ] ٢: املائدة . [  } وال تعاو�وا على اإلثم والعدوان

والنفس اإل�سا�ية القائمة على اإلميان ، واملمتزجـة بـالتقوى ، مبجـرد أن تلتقـي مـع مـن مياثلـها إميا�ًـا                
بـل متتـزج    .. وتقوى ، فإهنا تشعر باأل�س يف أول حلظات اللقاء ، وحتس بالصفاء يف أول حملات التعـارف                  

ا احملبـة تنـبض يف عروقهمـا ،         �فسامها كأهنما �فس واحدة ، ويتجاذب قلبامها كأهنما قلـب واحـد ، فـإذ              
فيمســك األخ بيــد أخيــه يف رفــق وإشــفاق  .. واألخــوة تســري يف دمائهمــا ، واملــودة تتــألق يف وجهيهمــا  

  ا إىل جنب �سمات الوفاء ، ويتفيئـا أثنـاء املسـرية                   .. وحنوما جنبا يف رياض الصفاء ، ويتنسليسريا مع
 ..ظالل احملبة الوارفة 

 :مس يف أمساع الناس هذه احلقيقة وإذ كل واحد منهما يه
i   وأَ�ْت   أَ�ْت   أَ�َا iانِ حنن        أَ�َاوحا رلَلْنَا ح�دب 

أما الـنفس املنطويـة علـى اخلبـث ، واملتأَصـلة علـى الفسـاد فالميكنـها حبـال أن تتوافـق مـع الـنفس                   
 ...الفتني منهجا، متنافرتني روحا املؤمنة املطمئنة يف حلظة لقائهما ، لكوهنما متناكرتني أصلًا ، متخ

 )٥(الصفحة 



 

:  حــني قــال - فيمــا رواه الشــيخان -وإىل هــذه املعــا�ي كلّهــا أشــار الــنيب صــلى ا عليــه وســلم 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم يف اجلاهليـة خيـارهم يف اإلسـالم إذا فقهـوا ، واألرواح                    "

)١("  منها اختلف جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر

 حقيقة األخـوة يف ا ؛ فهـي منحـة ربا�يـة يقـذفها ا عـز وجـل يف                     - يا إخوة االميان     -هذه هي   
 ..القلوب املؤمنة املخلصة 

 ..وهي قوة إميا�ية �فسية ترتبط بالنفوس املتحلية باإلميان ، املتصفة بالتقوى 
حملبــة ، واإليثــار ، والرمحــة ، والتعــاون ،  وهــي الــيت تــدفع املــؤمن إىل اختــاذ مواقــف إجيابيــة مــن ا   

 .. والتكافل 
 ..وهي من الصفات املالزمة لإلميان ، املقرو�ة بالتقوى 

 ..وهي متآلفة مع قر�ائها من األرواح الطاهرة ، متناكرة مع أضدادها من األرواح اخلبيثة الشريرة 
إال أن .. م أعيـنكم احلقـائق    بعد أن با�ت لكم املعـامل ، واتضـحت أمـا           - يا شباب    -فما عليكم   

لتكو�ــوا فيمــا بيــنكم .. تلجــوا بــاب األخــوة يف ا ، وتتحقــق قلــوبكم مبعا�يهــا ، وتــذوب �فوســكم فيهــا  
رمحاء ، وعلى أعدائكم أقوياء أشداء ، متأسـني بالرعيـل األول مـن صـحابة رسـول ا صـلى ا عليـه                 

مد رسول اللّه والذين معه أشداء على الكفار رمحـاء          حم{: الذين قال ا عنهم يف سورة الفتح        : وسلم  
  ]٢٩: آية . [ } بينهم 

 
 
 
 
 

                                                 
 .أي أصول للخير والشر بحسب ما جعلهم اهللا مستعدين له :  الناس معادن )١(
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  فضائل األخوة يف اللّه- ٢
وملا كا�ت األخوة يف اللّه منحة ربا�ية وسرا قدسيا ؛ وملا كا�ت صفة مالزمة لإلميان ، مقرو�ـة مـع                    

ملا كا�ت األخوة يف ا .. ية هذا االعتبار التقوى ؛ وملا كا�ت هلا من اآلثار اإلجيابية والروابط االجتماع         
ما يدفع أبناء اإلسالم .. كل هذا فقد جعل ا عز وجل هلا من الكرامة والفضل ، وعلو املنزلة واألجر         

اىل استشــرافها ، والتحقــق هبــا ، واحلــرص عليهــا ، والــذوبان فيهــا ، والســري يف رياضــها ، والتنســم مــن   
 ..ن املؤمنني األطهار ، واملتقني األبرار عسى أن يكو�وا م.. عبريها 

 طاقةً شذيةً عطرة من زهرات التوجيهات النبوية يف إظهار كرامـة األخـوة         - إخوة اإلميان    -وإليكم  
 مقام املتآخني عند ا وعلو ، يف ا : 

 . إن وجوههم لنور * 
إن من عبـاد اللّـه أل�اسـا         " :وذلك ملا روى أبو داود عن رسول ا صلى ا عليه وسلم أ�ه قال               

يا رسول : ، قالوا " ما هم بأ�بياء وال شهداء ، يغبطهم األ�بياء والشهداء يوم القيامة مبكاهنم من اللّه تعاىل       
هم قوم حتابوا بروح اللّه بينهم على غري أرحام بينهم ، وال أموال يتعاطوهنا ،               : " اللّه خترب�ا من هم ؟ قال       

 " .ور ، وإهنم لعلى �ور ، ال خيافون إذا خاف الناس ، وال حيز�ون إذا حزن الناس واللّه إن وجوههم لن
 . إهنم مغفوروا الذ�وب * 

إن املسـلم إذا لقـي أخـاه املسـلم، فأخـذ بيـده             : " عنه عليه الصالة والسالم     " الطربا�ي  " ملا روى   
ح عاصـف وإالغفـر هلمـا ذ�وهبمـا         حتاتت عنهما ذ�وهبما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة يف يـوم ريـ             

 " .ولو كا�ت مثل زبد البحر 
 إهنم يف ظل عرش اللّه يوم القيامة * 

أيـن  : إن اللّه تعاىل يقول يوم القيامة       :" عنه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال        " مسلم  " وذلك ملا روى    
الء السـبعة الـذين يظلـهم اللّـه         ، ومن مجلة هـؤ    " املتحابون جباليل ، اليوم أظلهم يف ظلي يوم ال ظل إال ظلي             

 )٧(الصفحة 



 

ورجــال ن حتابــا يف اللّــه اجتمعــا عليــه ، وتفرقــا  : "- كمــا روى الشــيخان -يف ظلــه يــوم ال ظــل إال ظلــه 
 .. " . عليه 

 .إهنم يف كنف احملبة اإلهلية * 
بني وجبت حمبيت للمتحا: قال اللّه تعاىل : " ملا روى اإلمام مالك عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال           

أن رجلًـا زار أخـا لـه يف    : " وملا روى مسـلم عنـه عليـه الصـالة والسـالم      " يف ، واملتزاورين يف واملتباذلني      
: أين تريد ؟ قـال  : ملكًا فلما أتى عليه قال ) أي طريقه (قرية أخرى ، فأرصد اللّه تعاىل على مدرجته      

) أي تقوم هبا وتسـعى يف صـالحها       (  تربها عليه    هل لك عليه من �عمة    : أريد أخا يل يف هذه القرية ، قال         
فـإ�ي رسـول اللّـه إليـك بـأن اللّـه قـد أحبـك كمـا                  : ال ، غري أ�ي أحببته يف اللّـه تعـاىل ، قـال امللـك                : قال  

 " . أحببته فيه 
 . إهنم يف جنة اللّه ورضوا�ه * 

ا أو زار أخـا يف اللّـه        مـن عـاد مريضـً     : " عنه صلى ا عليه وسلم أ�ـه قـال          " الرتمذي  " ملا روى   
 " . �اداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك ، وتبوأت من اجلنة منزلًا 

 .إهنم من املتذوقني حلالوة اإلميان * 
ثــالث مــن كــن فيــه وجــد حــالوة : " عنــه عليــه الصــالة والســالم أ�ــه قــال  "  الشــيخان"ملــا روى 

ا ؛ وأن حيب املرء الحيبه إال للّـه ، وأن يكـره أن يعـود            أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه مما سوامه       : اإلميان  
 " . يف الكفر بعد أن أ�قذه اللّه منه كما يكره أن يقذف يف النار 

 أهـم الفضـائل الد�يويـة واألخرويـة الـيت تكتنـف الـذين يسـريون يف طريـق                    - إخـوة اإلسـالم      -تلكم  
 ويسعون جهدهم يف أن يكو�وا عباد ا ، إخوا�ًااألخوة يف ا .. 

ولقد رأيتم أن املتآخني يف ا تعلو وجوههم مسحة النور اإلميا�ي ، وتتالشـى ذ�ـوهبم كمـا تتالشـى                    
ــه ،       ــوم ال ظــل إال ظلّ ــح عاصــف ، ويظلّهــم ا يف ظــلّ عرشــه ي ــوم ري األوراق عــن الشــجرة اليابســة يف ي

 )٨(الصفحة 



 

�فوسـهم حـالوة اإلميـان ولـذة        ويغمرهم سبحا�ه يف فيوضات حمبته ، ويسكنهم فسيح جنته ، وجيـدون يف              
 .. اإلسالم 

 ما أعظم املؤمنني حينما تتصافح أيديهم باحملبة ، وتلتقي �فوسهم على روابط األخوة يف ا .. 
حينمـا يسـريون يف طريـق اإلخـاء         .. وما أمسى منزلتهم عند ا وما أكرم مقامهم يف املإل األعلى            

 !! .. والوفاق واملودة 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٩(الصفحة 



 

٣ -شرائط األخوة يف ا  
               ات ال ينتظم عقدها إال هبا ،، وال ميكـن أن تكـون مقبولـة عنـد اشرائط وأساسي لألخوة يف ا

 ..عز وجل إال أن ينتهج املسلمون سبيلها ، ويأخذوا بأحسنها 
لـه   أهـم شـرائطها ، وأظهـر أساسـياهتا عسـى أن تكـون ذكـرى ملـن كـان                      - أمة اإلسالم    -وإليكم  

 : قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
 .  أن تكون األخوة خالصة للّه -أ 

وال ميكن أن تكـون كـذلك إال إذا تنـزه املتـآخون مـن كـل مصـلحة ذاتيـة ، وجتـردوا مـن كـل منفعـة                    
 .فعندئذ تؤتي األخوة أكُلها ، وحتقق يف اتمع مثراهتا وإجيابياهتا .. شخصية 

وذلـك يف   "الـذي سـبق ذكـره ،        " مسـلم   " حـديث   .. ردهـا   ومما يدل على ضرورة إخالصها وجت     
هـل  : أريـد أخـا يف هـذه القريـة ، قـال      : سؤال امللك للرجل الذي كان يزور أخا يف قرية أين تريـد ؟ قـال      

ال ، غـري أ�ـي أحببتُـه يف    : قال ) أي هل لك من غاية تسعى من أجلها         " لك عليه من �عمة تربها عليه ؟        
 " . فإ�ي رسول اللّه إليك بأن اللّه قد أحبك كما أحببته فيه اللّه تعاىل ، قال 

 . أن تكون األخوة مقرو�ة باإلميان والتقوى -ب 
وال ميكن أن تكون كذلك حتى ينتقي املسـلم مـن األصـحاب مؤمنـهم ، وأن خيتـار مـن األصـداقاء          

 .. أصفاهم وأتقاهم 
} ..  إمنـــا املؤمنـــون إخـــوة {:  وممـــا يـــدل علـــى إميـــان األخـــوة وتقواهـــا قولـــه تبـــارك وتعـــاىل

  } ..األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال املتقني { : وقوله  ] ١٠: جرات احل[
  ]٦٧: الزخرف . [ 

عـن أبـي سـعيد اخلـدري رضـي ا عنـه عـن الـنيب صـلى ا عليـه                      " والرتمذي  " روى أبو داود    
 " . قي ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال ت: " وسلم قال 

 )١٠(الصفحة 



 

عن أبي هريرة رضي ا عنـه أن الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم      " الرتمذي " و " أبو داود   " وروى  
 " . املرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخاللْ : "قال 

.. وإذا كا�ت األخوة كذلك فتكون أرسخ من اجلبال الرواسي ، وأقوى من البناء املتطاول األشم 
 !! .  تزعزعها حادثات الليايل ، وال أن تفرط عِقْدها �وازل األيام بل ال ميكن أن

 .  أن تكون األخوة ملتزمة منهج اإلسالم -ج 
وال ميكن أن تكون كذلك حتى يتعاهد املتآخيان على حتكيم شرع ا ، والرجوع يف كـل األحـوال               

 إىل هدي حممد عليه الصالة والسالم 
     عليه وسلم يف احلديث الذي سبق ذكره         وإىل هذا أشار النيب صلى ا  " :     ـا يف اورجالن حتاب

؛ أي تعاهدا فى حـال اجتماعهمـا علـى التـزام شـريعة ا وتعاهـدا يف حالـة                " اجتمعا عليه وتفرقا عليه     
 قهما على العمل بشريعة اتفر .. 

 إذا التقيـا مل يتفرقـا       من أجل هذا كلّه كان الرجالن من أصحاب رسول ا صـلى ا عليـه وسـلم                
 .حتى يقرأ أحدمها على اآلخر سورة العصر ، ثم يسلّم أحدمها على اآلخر 

ومعنى هذا أهنما كا�ا يتعاهدان على املنهج اإلسالمي ؛ ويتعاهدان على اإلميان والعمل الصاحل ؛            
ألمة القائمـة علـى   ويتعاهدان على التواصي باحلق ، والتواصي بالصرب ؛ ويتعاهدان على أهنما من هذه ا      

 .. هذا الدين 
ولـو مل ينـزل مـن القـرآن     : " ورحم ا اإلمام الشافعي كم كان عميق الفهم ، دقيق النظر حـني قـال    

  " . غري سورة العصر لكفت الناس
وإذا كا�ت األخوة كذلك فيكون كـل واحـد مـن املتـآخيني مصـحفًا ميشـي علـى األرض يف سـلوكه                       

ه التزم يف احلياة منهج القرآن ، ومبادىء اإلسالم ؛ وذلـك ألن اإلسـالم اعتقـاد                 لكو�.. وأخالقه ومعاملته   
 .. باجلَنان ، وإقرار باللسان ، وعمل باألركان 
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 .  أن تكون األخوة قائمة على النصح للّه -د 
وال ميكن أن تكون كذلك حتى يكون األخ مرآة أخيه املـؤمن ، فـإن رأى أحـدمها مـن اآلخـر خـريا              

عليه وطلب منه املزيد ، وإن رأى منه �قصا أو خللًا �صحه سِرا، وطلب منه أن يتـوب إىل ا ،             شجعه  
      ويف ذلك تعـاون كـبري علـى التحلّـي بالفضـائل ، والتخلّـي عـن الرذائـل ،                    .. ويرجع إىل اهلدي ودين احلق

 .. وسعي حثيث لتكوين الشخصية املتآخية على أساس اإلسالم ، وميزان الشريعة 
وإىل هذه النصيحة اخلالصة  بايع النيب صلى ا عليه وسلمأصحابه عليهـا ، ليكو�ـوا يف اتمـع      

 .. حيثما حلوا ، وأينما ارحتلوا .. دعاة حق ، وهداة خري ، ورجال دعوة 
 بايعـت رسـول ا صـلى ا         : (عـن جريـر بـن عبـد ا رضـي ا عنـه قـال                  " الشيخان"روى  

  ) .  إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمعليه وسلم على
بل جنـد الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم ألـزم كـل مـؤمن أن يكـون �اصـحا  ، ولكتابـه ، ولرسـوله ،                         

ــد روى    ــهم ، فق ــة املســلمني ، وعامت ــال     " مســلم " وألئم ــه وســلم ق ــنيب صــلى ا علي ــدين : ( عــن ال ال
)١() للّه ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني وعامتهم : ( ه ؟ قال ملن يا رسول اللّ: قلنا ) النصيحة 

 ولكن ما العمل إذا مل يستجب األخ للنصيحة ؟
ــمم علـــى       ــية صـ ــه ، أو يف معصـ ــر علـــى اقرتافـ ــر أصـ ــذكري يف منكـ ــح والتـ ــع النصـ ــدما ال ينفـ فعنـ

 ، ويثـوب إىل الرشـد ، وإذا بقـي       فعلى املسلم أن يلجأ إىل اهلجر يف ا حتى يعود إىل احلق           .. ارتكاهبا  
فعليه أن يهجره إىل األبد ، وهذا اهلجـر مـن   .. مصرا على فسقه ، سادرا يف غيهِ ميؤوسا من صالحه        

 .أوثق عرى اإلميان 
 

                                                 
ه         :  النصيحة هللا  )١( ه ؛ والنصيحة لكتاب ام بطاعت ه ، والقي ا ال يليق ب ل م ه ، وتنزيهه عن آ ان ب ه ، والعمل   : اإليم ه حق تالوت تالوت

ا : ؛ والنصيحة للرسول      .. بحكمه ، واإليمان بمتشابهه      ه           اإليم ا نهى عن اء عم ره ، واالنته ال ألم زام سنته ، واالمتث ه ، والت ؛ ... ن ب
المعروف          : والنصيحة ألئمة المسلمين       أوا ، وطاعتهم ب امتهم   .. نصحهم إذا أخط ع الضرر      : ؛ والنصيحة لع م ، ودف افع له جلب المن

 .. وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر ) عنهم 
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 : وإليكم النصوص اليت تثبت ذلك 
 : عن ابن عباس رضي ا عنهما أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قـال               " الطربا�ي" روى  * 

 " . املواالة يف ا ، واملعاداة يف ا ، واحلب يف ا ، والبغض يف ا : أوثق عرى اإلميان "
وقال كعب حـني ختلّـف عـن     : - يف باب ما جيوز من اهلجر ملن عصى          - " البخاري" وروى  * 

" وذكـر مخسـني ليلـة   هنى النيب صلى ا عليه وسلم عن كالمنا ؛ : " النيب صلى ا عليه وسلم يف تبوك   
، حتى ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ، وضاقت عليهم أ�فسهم ، ومل يكن أحد مـن النـاس يكلّمهـم أو      

 . حتى أ�زل ا عز وجل يف كتابه توبته عليهم .. ليحييهم أو جيالسهم 
، وقد ثبت أن النيب صلى ا عليه وسلم هجـر بعـض �سـائه شـهرا كاملًـا زجـرا هلـن وتأديبـا                         * 

 .ملخالفات شرعية وقعن فيها 
أن عبد ا بن عمر رضي ا عنهما هجر ابنـا لـه إىل أن مـات ، أل�ـه مل                   " السيوطي" وروى  * 

هنى فيه الرجـال أن مينعـوا النسـاء مـن          : ( ينقد حلديث ذكره له أبوه عن رسول ا صلى ا عليه وسلم             
 ) . الذهاب إىل املساجد 

هنـى رسـول ا صـلى ا عليـه          :  أبـي سـعيد رضـي اللّـه عنـه قـال              عن " الشيخان" وروى  * 
إ�ـه ال يقتـل الصـيد وال ينكـأ العـدو ،      : ( وقال ) وهو رمي احلصى بالسبابة واإلهبام   ( وسلم عن اخلَذْف    

ــا البــن مغفــل خــذف فنــهاه وقــال  ) وأ�ــه يفقــأ العــني ويكســر الســن   إهنــا التصــيد : ( ؛ ويف روايــة أن قربي
أحدثك أن رسول ا صلى ا عليه وسلم هنى عنه ثم عدت ختذف ؟ : ثم عاد فقال . ) ..صيدا 

 . ال أكلّمك أبدا 
 أن من أهـداف اهلجـر يف ا ، اختـاذ اهلجـر عقوبـة زجريـة تأديبيـة                - أخي املسلم    -ولقد رأيت   

بة للمـتخلّفني عـن غـزوة    مؤقٍّتة ، كهجر النيب صلى ا عليه وسلم زوجاتـه شـهرا كاملًـا ، وكهجـر الصـحا             
 .. تبوك مخسني يوما 

 .. هذا إذا كان اهلجر يف حق الفاسقني املقرين باإلسالم ، واملؤمنني بالشريعة 
 )١٣(الصفحة 



 

فـالتربؤ منـه ،     .. أما إذا كان اهلجـر يف حـق ملحـد تظـاهر بإحلـاده ، أو مسـلم ارتـد عـن دينـه                         
ت القرآن ، ولو كان امللحد أو املرتد أبا أو          واهلجران له من أبسط مقتضيات اإلميان ، ومن أظهر توجيها         

 .. أخا أو ابنا 
ال جتــد قومــا يؤمنــون باللّــه واليــوم اآلخــر يــوآدون مــن حــاد اللّــه { : قــال تعــاىل يف ســورة اادلــة 

  ]٢٢: آية . [ } ورسوله ولو كَا�ُوا آباءهم أو أبناءهم أوإخواهنم أوعشريتَهم 
 يا يها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءكم وإخوا�كم أولياء إن استحبوا            {: يف سورة التوبة    وقال تعاىل   

  ]٢٣: آية . [ } الكفر على اإلميان ، ومن يتوهلم منكم فأولئك هم الظاملون 
 وما كان استغفار إبراهيم ألبيـه إال عـن موعـدة وعـدها     {: وقال سبحا�ه يف سورة التوبة أيضًـا   

اه حليمإياه ، فلما تبيللّه تربأ منه ، إن إبراهيم ألو ١١٤: آية . [  } ن له أ�ه عدو[  
من هذه النصوص يتبين أن هجر ذوي القرابة والنسب إن كا�وا مصـرين علـى الكفـر فـإن هجـرهم                   
من مستلزمات اإلميان ، ومقتضيات اإلسالم ؛ ذلـك ألن اإلسـالم يعتـرب رابطـة األخـوة اإلسـالمية فـوق كـل              

 .. وآصرة العقيدة الربا�ية فوق كل آصرةرابطة ، 
  ]١٠: احلجرات . [ }  إ�َّما املْؤمِنون إخوة {: فمبدأ اإلسالم الثابت الذي ال يتبدل 

  ]١٣: احلجرات . [ }  إن أكْرمكُم عِند اللّه أتْقَاكُم {: وشعاره الدائم الذي ال يتغري 
 . سراء والضراء  أن تكون األخوة متعاو�ة على ال-هــ 

 .. والميكن أن تكون كذلك إال أن يشارك أحدهم أفراح إخوا�ه إذا فرحوا ، وأحزاهنم إذا حز�وا 
.. فإذا كان اإلسالم جعل التعاون بـني املسـلمني يف سـرائهم وضـرائهم أمـرا الزمـا ، وحقًـا واجبـا                 

يني يف ا قد تعاهدوا فيمـا بينـهم علـى           ذلك ألن املتآخ  !! . فإ�ه يف حق املتآخيني يف ا أوجب وألزم         
وأن ال حييد أحدهم .. أن يلتزموا منهج اإلسالم قولًا وعملًا ، وعلى أن يطبقوا شريعة ا مجلة وتفصيلًا 

 !! . عما يتطلّبه الدين منه قيد شعرة ، وأن ال يشذّ عن منهج ا يف عمله وسلوكه مثقال ذرة 
 

 )١٤(الصفحة 



 

  :فإن اإلسالم مثلًا حني يقول
  ]٢: املائدة . [  } وتعاو�وا على الرب والتقوى{  �
 " .ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه "  �
فليعد به على من ال ظهر له ، ومن كان معـه فضـل   ) أي مركوب ( من كان معه فضل ظَهرٍ "  �

  " .زاد فليعد به على من ال زاد له 
لمه ، وال يسلِمه ، من كان يف حاجـة أخيـه كـان ا يف حاجتـه ،     املسلم أخو املسلم ال يظ"  �

ومن فرج عن مسلم كُربةً فرج ا عنه هبا كُربةً مـن كُـرب يـوم القيامـة ، ومـن سـرت مسـلما سـرته ا يـوم             
 " .القيامة 

ضو ، تداعى له مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاوهنم ، مثل اجلسد إذا اشتكى منه ع"  �
 " .سائر اجلسد بالسهر واحلّمى 

ــا ، لكــوهنم أوىل مــن غريهــم يف تطبيــق     ــا أولي فيــدخل يف هــذا اخلطــاب الــذين تــآخوا يف ا دخولً
 .. مبادىء الشريعة ، والتزام أ�ظمة اإلسالم 

  : - إخوة اإلسالم -وهكذا 
 ة خالصة لوجه املا تكون األخو .. 

 .. باإلميان والتقوى وملا تكون مقرو�ة 
 ..وملا تكون ملتزمة منهج اإلسالم 

 وملا تكون قائمة على النصح يف ا.. 
 .. وملا تكون متعاو�ة على السراء والضراء 

فلـن  .. ملا تكون األخوة متصفة هبذه الصفات ، منفّـذة هـذه الشـرائط ، سـائرة علـى هـذا النـهج                
بـل سـتبقى دائمـة كـالكون ، قويـة كاجلبـل ، مشـرقة           .. �ـوازل األيـام     تتأثر حبادثات الليايل ، وال تنال منها        

 .. كالشمس ، متجددة كاليل والنهار 
 )١٥(الصفحة 



 

  وسائل التعميق لروح األخوة- ٤
واإلســالم وضــع مــن املبــادئ العمليــة ، والوســائل اإلجيابيــة يف توثيــق عــرى احملبــة ، وتعميــق روح     

ــا   مــا إن أخــذ هبــا املتــآخون يف ا ،  .. األخــوة  ــام توثيقً وعملــوا علــى مقتضــاها زادت أخــوهتم مــع األي
 .. ومتتينا 

 : أظهر الوسائل يف تعميق روح األخوة - إخوة اإلميان -وإليكم 
 .  إذا أحب الرجل أخاه فليخربه أ�ه حيبه -أ 

إذا أحـب الرجـل     : " عن النيب صلى ا عليـه وسـلم قـال           "  أبو داود والرتمذي     "وذلك ملا روى    
 " . فليخربه أ�ه حيبه أخاه

بإسناد صحيح عن أ�س رضي ا عنه أن رجلًـا كـان عنـد الـنيب صـلى ا                   "  أبو داود    "وروى  
أأعلمتـه  : عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول ا إ�ي ألُحب هذا ، فقال النيب صلى ا عليه وسلم               

: فقــال الرجــل . إ�ــي أحبــك يف ا : قــال أعلمــه ، فلحقــه ف: ال ، قــال عليــه الصــالة والســالم : ؟ قــال
 . أحبك ا الذي أحببتين له 

 . إذا فارق األخ أخاه فليطلب منه الدعاء يف ظهر الغيب -ب 
اسـتأذ�ت الـنيب    : عن عمر بن اخلطاب رضي ا عنه قـال          " أبو داود والرتمذي    " وذلك ملا روى    

، فقـال كلمـةً مـا يسـر�ي         " ال تنسنا يا أخي من دعائـك         : "صلى ا عليه وسلم يف العمرة فأذن يل وقال          
 " أشركنا يا أخي يف دعائك: " أن يل هبا الد�يا ، ويف رواية قال 

مـا مـن عبـد مسـلم يـدعوا ألخيـه            : " وروى مسلم يف صحيحه عنه عليه الصالة والسالم أ�ه قال           
 " . ولك مبثل : بظهر الغيب إال قال امللك 

 
 

 )١٦(الصفحة 



 

 .ه فليطلق وجهه عند اللقاء  إذا لقي األخ أخا-ج 
قــال رســول ا صــلى ا عليــه  : عــن أبــي ذر رضــي ا عنــه قــال    "  مســلم"وذلــك ملــا روى 

أي بوجـه متـهلّل بالبشـر والتلطـف     " ال حتقرن من املعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق            : "وسلم  
 .. واالبتسام 
 . ه  إذا لقي األخ أخاه فليبادر إىل مصافحت-د 

قــال رســول ا صــلى ا عليــه  : عــن الــرباء رضــي ا عنــه قــال   " أبــو داود" وذلــك ملــا روى 
 " . ما مِن مسلمينِ يلتَقِيان فيتصافحان إال غُفر هلما قبل أن يفرتقا : "وسلم 

 . أن يكثر من زيارة أخيه بني كل فرتة وفرتة -هـ 
وجبـت  : قال ا تعاىل : "  صلى ا عليه وسلم قال يف املوطأ أن النيب  "  مالك "وذلك ملا روى    

 واملتبادلني يف ، واملتجالسني يف ، ني يفيت للمتحابحمب . " 
 . أن يهنئه ويدخل السرور عليه عند بزوغ املناسبة -و 

قـال رسـول ا     : يف الصغري عن أ�ـس بـن مالـك رضـي ا عنـه قـال                  " الطربا�ي" وذلك ملا روى    
عز وجل يوم القيامة : "  عليه وسلم صلى ا ه اره ذلك سرسلي لقي أخاه مبا حيب نم . " 

 : واألفضل أن يتقيد بلفظ التهنئة باملأثور 
بـورك لـك بـاملوهوب وشـكرت الواهـب ، ورزقـت بـره ، وبلـغ                  : (  كأن يقول لألخ إذا ولد مولـود         -

  .)١()أشده 
 . ).٢() سلّمك ، ومجع الشمل بك وأكرمك احلمد  الذي( :  وأن يقول لألخ إذا قدم من سفر -
 .)٣() احلمد  الذي �صرك ، وأعزك وأكرمك: (  وأن يقول لألخ إذا قدم من جهاد -
- حجك وغفر ذ�بك ، وأخلف �فقتك : (  وأن يقول لألخ إذا قدم من حج ٤() قبل ا( . 

                                                 
 .بن علي رضي اهللا عنهما  مروّي عن سيدنا الحسين )١(
 . مروي عن السلف ).٢(
 . رواه مسلم والنسائي عن عائشة رضي اهللا عنها )٣(
  رواه ابن السَّني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما)٤(

 )١٧(الصفحة 



 

  . )١(" ارك عليك ومجع بينكما يف خريبارك ا لك وب: "  وأن يقول لألخ إذا تزوج -
)٢(" تقبل ا منا ومنك : "  وأن يقول له بعد صالة العيد -

  . )٣(" بارك ا لك يف أهلك ومالك وجزاك ا خريا : "  وأن يقول له إذا صنع له معروفًا -
 .  أن يقدم له اهلدية إذا وجدت املناسبة -ز 

عليكم باهلدايا فإهنا تورث املودة     : " أ�س رضي ا عنه مرفوعا      عن   " الديلمي" وذلك ملا روى    
 " ، وتذهب الضغائن 

 " . هتادوا حتابوا : " عن عائشة رضي ا عنها مرفوعا " الطربا�ي " وروى 
 .  أن يبدي له اهتماما بالغًا يف قضاء حوائجه -ح 

: " الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم قـال           عن أبي هريرة رضي ا عنه عن         " مسلم" وذلك ملا روى    
من �َفَّس عن مؤمن كُربةَّ من كُرب الد�يا �َفَّس ا عنه كُربة من كُرب يوم القيامـة ، ومـن يسـر علـى معسـر              
يسر ا عليه يف الد�يا واآلخرة ، ومن سرت مسلما سرته ا يف الد�يا واآلخـرة ، واللّـه يف عـون العبـد مـا             

 " .  عون أخيه دام العبد يف
 .  وأخريا أن يؤدي له حقوق األخوة كاملة -ط 

... كعيادته إذا مرض ، وإجابـة دعوتـه إذا دعـاه ، وتشـميته إذا عطـس ، ومناصـرته إذا ظُلـم                        
 . إن شاء ا " حقوق األخوة " وسيأتي تفصيل ذلك يف حبث 

ذا أخـرب أخـاه أ�ـه حيبـه ، وإذا علـم              أن املسلم إ   - أيها اإلخوة األحباب     -ومما ال خيتلف فيه اثنان      
أ�ه يدعو له يف ظهر الغيب ، وإذا ابتدره بالبشر وباملصافحة عند اللقاء، وإذا هنأه وقدم لـه اهلديـة عنـد                      
وجــود املناســبة ، وإذا ســارع إىل زيارتــه بــني كــل فــرتة وفــرتة ، وإذا أبــدى لــه اهتمامــا عظيمــا يف قضــاء   

ال خيتلف اثنان أن األخ إذا قام بتنفيـذ هـذه     .. خفيف من آالمه وأحزا�ه     حوائجه ، وشاركه وجدا�يا للت    
                                                 

  روه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه)١(
 . مروي عن واثلة بن األسقع )٢(
 . رواه النسائي وابن ماجه )٣(

 )١٨(الصفحة 



 

الوسائل على الوجه ااألكمل حنو أخيه توثقت بينهما عرى املودة ، وتعمقـت معـا�ي احملبـة ، ومتتّنـت أخـوة                     
 !! .. بل زادهتا األيام توثيقًا وتعميقًا .. اإلسالم 

على سبيل النـدب واالسـتحباب ، ولكنهـا يف حـق      صحيح أن هذه الوسائل يف تعميق األخوة هي         
ومـا  " ،  " حسنات األبرار سيئات املقربني     : "املتآخيني يف ا على سبيل احلتم واإللزام ، أل�ه كما يقولون            

وال شك أن املتآخني يف ا حـني يلتزمـون عقْـد األخـوة كمـا                " .. يطلب من اخلاصة ال يطلب من العامة        
م ، أعطوا لغريهم قدوة خري ، وأسوة هـدى ، فبهـداهم يهتـدي النـاس ، وبقـدوهتم تتأسـى              يأمر به اإلسال  

 .. العامة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )١٩(الصفحة 



 

٥ -ة يف احقوق األخو  
 :حقوق األخوة يف �ظر اإلسالم تقسم إىل قسمني 

 .  حقوق خاصة -ب .  حقوق عامة -أ 
 : أما احلقوق العامة فتتناول األمور التالية 

 .فشاء السالم  إ- ١
 .  رد السالم - ٢ 
 . عيادة املريض - ٣
 .  اتّباع اجلنائز - ٤ 
  .)١( إجابة الدعوة - ٥
 .  تشميت العاطس - ٦ 
  .)٢( إبرار املقسم - ٧
 .  �صر املظلوم - ٨ 
 . االهتمام باملنصوح له - ٩
 .  التنفيس عن املكروب - ١٠ 

 . التيسري على املعسر - ١١
 . عن العيوب  اإلغضاء- ١٢ 

 ..  االبتعاد عن األذى كاحلسد والتباغض والظلم والتحقري - ١٣
 .. إىل غري ذلك من هذه احلقوق األخويه االزمة ، واملباديء االجتماعية الواجبة 

 

                                                 
 .جابة الدعوة إلى فرح أو مناسبة آوليمة العرس  إ)١(
 . آأن يقسم عليه باهللا في أن يفعل آذا )٢(

 )٢٠(الصفحة 



 

 
 : وذلك لألحاديث التالية 

حـق املسـلم علـى    : " عن أبي هريرة أن رسول ا صلى ا عليه وسـلم قـال   " مسلم" روى  �
إذا لَقيتَـه فسـلّم عليـه ، وإذا دعـاك فأجبـه ، وإذا استنصـحك فا�صـح لـه ، وإذا عطـس          : املسلم سـت    

 " . فحمد ا فشمته ، وإذا مرض فعده ، وإذا مات فاتبعه 
أمر�ا رسول ا صلى ا : " عن الرباء بن عازب رضي ا عنهما قال  " الشيخان" وروى  �

أمر�ـا بعيـادة املـريض ، واتبـاع اجلنـازة ، وتشـميت العـاطس ، وإبـرار                   : ن سبع   عليه وسلم بسبع وهنا�ا ع    
 ... " . الُمقْسم ، و�صر املظلوم ، وإفشاء السالم 

مـن  :( عن أبي هريرة رضي ا عنـه عـن الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم قـال         " مسلم" وروى  �
ن كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسـر يسـر            �فّس عن مؤمن كربةً من كُرب الد�يا �فّس ا عنه كربه م           

ا عليه يف الد�يا واآلخرة ، ومن سرت مسـلما سـرته ا يف الـد�يا واآلخـرة ، وا يف عـون العبـد مـا دام                         
 ) . العبد يف عون أخيه 

: عن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم قـال       " البخاري" روى  �
إياكم والظّن فإن الظّن أكذب احلديث ، وال حتسسوا ، وال جتسسوا ، وال تنافسوا ، وال حتاسدوا ، وال              (

ال يظلمه، وال خيذله ، وال حيقره ، التقوى ههنا          : املسلم أخو املسلم    .. تباغضوا وكو�وا عباد ا إخوا�ًا      
: سـلم ، كـل املسـلم علـى املسـلم حـرام          ، حبسب امرئى من الشر أن حيقر أخـاه امل         ) ويشري إىل صدره    ( 

 .. ) . دمه وعرضه وماله 
 :أما احلقوق اخلاصة 

فهي أجل وأعظم وأهم وأكرب ، ألهنا قائمـة علـى اسـتخالص الصـفوة املختـارة مـن إخـوة اإلميـان ،                
هذه الصفوة اختارها املسلم لنفسه ، واستخلصها لشخصه ، لتكون له يف احلياة عو�ا        .. وجيل اإلسالم   

 )٢١(الصفحة 



 

لى الشدة ، وسندا يف احملنة ، ومستودعا للسر ، ومرجعا للشورى ، ومـرآة للنصـح ، وتسـلية للعـزاء ،                   ع
 .. ومشاركة للفرح 

 : لذا جيب أن يعرف املسلم أهم بنودها ، وأظهر وسائلها ، حتى يقوم بأدائها على الوجه األكمل 
 . ليا يف احلقوق اخلاصة  ما ذكر�اه عن احلقوق العامة ، فإ�ه يندرج ا�دراجا أو- ١

أن يـرد علـيهم السـالم       .. لذا وجب على األخ جتاه من يصطفي من أصدقاء ، وخيتـار مـن إخـوة                 
إذا سلموا ، وأن يعودهم إذا مرضوا وأن يشيغهم إذا ماتوا ، وأن جييب دعـوهتم إذا دعـوا ، وأن يشـمتهم                

طلموا ، وأن ينصحهم إذا استنصحوا ، وأن  إذا عطسوا ، وأن يرب قسمهم إذا أقسموا ، وأن ينصرهم إذا             
ينفس عن كُرهبم إذا أصيبوا، وأن يقدم هلم يد العون إذا أعسروا ، وأن يتغاضى عن عيـوهبم إذا أسـاءوا               

 ... أينما وجدوا .. ، وأن يبتعد عن كل ما يضرهم يف مال ، أو �فس ، أو عرض ، أو كرامة 
 . مه إو اذ�ه  جواز األكل من بيت الصديق بدون عل- ٢

 ليس علـى األعمـى حـرج ، وال علـى األعـرج حـرج ، وال                  {: لقوله تبارك وتعاىل يف سورة النور       
أو صـديقكم ، لـيس   .. على املريض حرج ، وال علـى أ�فسـكم أن تـأكلوا مـن بيـوتكم أو بيـوت آبـائكم          

 } ... عليكم جناح أن تأكلوا مجيعا أو أشتاتًا 
  ]٦١: من اآلية [ 

ــر ا ــه تبـــارك وتعـــاىل   وقـــد ذكـ ــا علـــى قولـ ــاء تعقيبـ ــن  {: لعلمـ ــأكلوا مـ ــكم أن تـ  وال علـــى أ�فسـ
 .} بيوتكم 

فليس يف هذا اإلذن للنـاس يف أكلـهم مـن بيـوهتم ، وإمنـا هـو يؤكـد هلـم أن لـيس أكلـهم مـن بيـوت                               " 
ذن النـاس  أقربائهم أو أصدقائهم إال مثل أكلهم من بيوهتم أ�فسهم ، وإالّ فمن الظـاهر أن ال حاجـة أصـلًا إل                 

  . )١(" يف أن يأكلوا من بيوهتم أ�فسهم 

                                                 
 .في آتابه تفسير سورة النور ، في تفسيره لهذه اآلية " أبو األعلى المودودي "  ارجع إلى ما آتبه العّلامة المرحوم )١(

 )٢٢(الصفحة 



 

فبناء على هذا الفهم لآلية جيوز للصديق أن يأكل مـن بيـت صـديقه ، أو قريبـه كمـا جيـوز أن يأكـل                          
 . من بيته سواء بسواء 

ومما يؤكد هذا استدالل اإلمام القرطيب رمحه ا فيما سرده من وقائع وأمثلة مؤيـدة هـذا اجلـواز يف       
 .}  أو صديقكم {: فسري هذه اآلية معرض ت

دخلـت بيـت قتـادة فأبصـرت فيـه رطبـا فجعلـت آكلـه ،         : " ذكر حممد بن ثور عن معمر قال  �
 أو {: أحســـنت، قـــال تعـــاىل : أبصـــرت رطبـــا يف بيتـــك فأكلتـــه ، قـــال  : فقـــال مـــا هـــذا ؟ فقلـــت 

 .  } صديقكم
! أ�ـت يل صـديق   : ، قـال  ) اخلابيـة  (  أال أشرب من هـذا احلُـب  : قلت لقتادة : وقال معمر  �

 . فما هذا االستئذان ؟ 
" بيرحــاء "املســمى ) أي بســتا�ه ( وكــان عليــه الصــالة والســالم يــدخل حــائط أبــي طلحــة    �

 . ويشرب من ماء فيها طيب بغري إذ�ه 
 .  حتريم اهلجر أكثر من ثالثة أيام إذا كان اهلجر ألسباب شخصية - ٣

: " عن أبي أيوب رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليـه وسـلم قـال            " انالشيخ" ملا روى   
 ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخريمها الذي يبـدأ  )١(ال حيلّ ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال         

 " .بالسالم 
 . أما إذا كان اهلجر ألسباب دينية فيجوز اهلجر أكثر من ثالثة أيام كما سبق ذكره

ري أن أبا الدرداء رضي ا عنه يرى أن ال تدع أخاك إذا تغير وحتول عما كان عليه، فإ�ـه يعـوج             غ
 . مرة ويستقيم 

ال تقطع أخـاك    : (وقد وقف إبراهيم النخعي رمحه ا يف صف أبي الدرداء ورأى رأيه حني قال               
 ) .وال هتجره عندالذ�ب فإ�ه يرتكبه اليوم ويرتكه غدا 

                                                 
 .فإذا زادت وقع آل منهما في اإلثم ..  األصيل  وهذه المدة آافية ليعود آل منهما إلى عقله الرزين ورشده)١(

 )٢٣(الصفحة 



 

 : مام الغزايل مذهب أبي الدرداء وإبراهيم النخعي رضي ا  عنهما حني قال وقد ذهب اإل
 إ�نا إذا قطعنا صلتنا بأخينا خسر�ا فرصة إعادته إىل الصراط السـوي ، أل�ـه كـان يـدخر�ا إىل       "

د ؛ وأشار إىل أن األخ جيب عليه إعا�ة أخيه عن.. " اليوم الذي يقع فيه فنرفعه ، أو يعثر فنقيل عثرته 
 . افتقاره يف ماله ، وفقر الدين أشد من فقر املال ، فإعا�ته عند فقره يف دينه أوىل 

وال شــك أن هــذا الــذي ذهــب إليــه الصــحابي اجلليــل أبــو الــدرداء ، والتــابعي إبــراهيم النخعــي ، 
نـاه ،   حممول علـى أن األخ املسـلم إذا ارتكـب الـذ�ب يرجـى خـريه إذا الزم                 وحجةُ اإلسالم اإلمام الغزايل     

أما إذا بقي مصرا على املعصية ، سادرا يف اللثم ، مل .. ويؤمل منه ترك املنهيات إذا احتضناه و�صحناه 
 مــن أوثــق عــرى - وهــو علــى هــذه احلــال  -فهجــره .. تنفــع معــه املوعظــه وال الــذكرى ، وال النصــح  

 . اإلميان 
 . التفاعل مع األخوة يف كل األمور واألحوال - ٤

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشـتكى           : " ه الصالة والسالم    لقوله علي 
ال يؤمن أحدكم حتى حيـب ألخيـه مـا          : ( ؛ ولقوله    )١(" عضو منه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى         

ملشــاركة يف وهـذا التفاعـل جيـب أن يبلـغ مـداه يف إيثـار املـال ، وقضـاء احلـوائج ، وا         . )٢() حيـب لنفسـه   
 .. احملنة 

 .}  ويؤثرون على أ�فُسهم ولَو كَان هبم خصاصة {فلقوله تبارك وتعاىل : أما إيثار املال 
  ]٩: احلشر [ 

 العبــد مــا دام العبــد يف عــون وا يف عــون: "  فلقولــه عليــه الصــالة والســالم وأمــا قضــاء احلــوائج
 " . أخيه

                                                 
 . رواهما الشيخان )١(
 . رواهما الشيخان )٢(

 )٢٤(الصفحة 



 

من �فَّس عن مؤمن كربـةً مـن كُـرب الـد�يا            : " لقوله صلى ا عليه وسلم       ف ةبوأما املشاركة يف احمل   
 .. " . �فَّس ا عنه كُربة من كُرب يوم القيامة 

وإلـــيكم بعـــض النمـــاذج يف تفاعـــل اإلخـــوة املـــؤمنني يف إيثـــارهم وقضـــاء حـــوائجهم ومشـــاركتهم  
 : الوجدا�ية 
ن غائبا ؛ فأمر أهله فأخرجت صندوق ماله        إىل منزل أحد إخوا�ه وكا    " فتح املوصلي   " جاء  * 

إن صدقتِ فأ�ت   : ، ففتحه وأخذ حاجته منه ؛ فأخربت اجلارية موالها بعد أن حضر ، فقال الصديق                
 ة لوجه اسرورا مبا فعل أخوه . حر . 

أي ( هـل يـدخل أحـدكم يـده يف كُـم أخيـه       : رضـي ا عنـه لرجـل        " علـي بـن احلسـني       " قال  * 
 !! .فلستُم بإخوا�ي : ال ، قال : كيسه فيأخذ منه ما يريد بغري إذ�ه ؟ قال أو ) جيبه 

 !! . ماذا تصنع به ؟ فقد ذهب حق اإلخاء : قال أحدهم إذا طلبت من أخيك ماال فقال * 
كان على مسروق دين ثقيل ، وكان علـى أخيـه خيثمـة ديـن أيضـا ، فـذهب مسـروق فقضـى                        * 

 !! . هب خيثمة فقضى دين مسروق وهو ال يعلم دين خيثمة وهو ال يعلم ، وذ
مـا هـذا ؟     : قضى ابن شربمة حاجة كبرية لبعض إخوا�ه ، فجاءه هبديـة ، فقـال ابـن شـربمة                   * 
خـذ مالـك عافـاك ا ؛ إذا سـألت أخـاك             : قال ابن شربمة    .. ملا أسديته إيل من املعروف      : قال أخوه   

 !! . ة ، وكرب عليه أربع تكبريات ، وعده يف املوتى حاجة فلم جيهد �فسه يف قضائها ، فتوضّأ للصال
روي أن أحد اخللفاء أمر بضرب رقاب ثالثة من الصاحلني ، فـيهم أبـو احلسـني النـوري ، فتقـدم                  * 

أبو احلسني ليكون أول من تضرب عنقه ؛ فعجب اخلليفة لذلك وسأله عن سببه ، فقال أبو احلسني رمحـه                
 أن أُوثر إخوا: ا ا أحببتي باحلياة يف هذه اللحظات ، فكان ذلك سبب جناهتم مجيع� . 

من هذه النماذج تعلم أن األخوة يف ا تفاعل متبادل ، وإيثار فريد ، ومشـاركة وجدا�يـة صـادقة                    
 .، وحمبة قلبية خالصة ، ومضرة لألخ لينتفع الصديق ، وتبديد للشمل لينعم الرفيق 

 
 )٢٥(الصفحة 



 

 : وما أحسن ما قال بعضهم 
i   �فسه   يضر    ومن        معك كان من الصدق خاكأ إن iكلينفع 

نالزمان ريب إذا  وم كعدد        صمشله    فيه    بد   كليجمع 
  التغاضي عن األخطاء وسرت العيوب وحفظ الغيبة - ٥

ال يسـرت  : " عن أبي هريرة رضي ا عنه عن النيب صلى ا عليه وسلم قـال      " مسلم" ملا روى   
ومــن ســرت مســلما ســرته ا يف الــد�يا  : " ، ويف روايــة " عبــد عبــدا يف الــد�يا إال ســرته ا يــوم القيامــة  

: " عن أبي هريرة رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قـال   "  مسلم"؛ وروى  " واآلخرة  
أفرأيـت إن كـان يف    : كـرك أخـاك مبـا يكـره، قيـل           ذ: ا ورسوله أعلـم ، قـال        : أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا      

فمـن  . )١() إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكـن فيـه مـا تقـول فقـد هبتَّـه                      : أخي ما أقول ؟ قال      
هذه األحاديث يتبني أ�ه ال جيوز لألخ جتاه أخيه أن يفشـي لـه سـرا وأن يلقّبـه مبـا يكـره ، وأن يكشـف لـه                             

فإذا رأى األخ من أخيه عيبـا فـال يشـهر بـه ،              .. يذكره يف غيبته خبصاله الذميمة      عيبا وجده فيه ، وأن      
وال يذكره أمام الناس ، بل عليه أن خيلو به سرا ، وينصحه ، مبا تقضيه النصيحة ، ألن النصح بني النـاس                       

 : ل ورحم ا من قا. ، وتعداد العيوب أمام املأل �وع من التوبيخ ، والفضيحة لألخ املنصوح 
i  بنصحك   تعمد�ي iبين        با�فرادييف النصيحة  وجن iiْةاجلماع 

i  الناس  بني  النصح   فإن iأرضى ال التّوبيخ من        �وع هاستماع 
فاالسـتجابة هلـا مـن    : وال شك أن النصيحة حينمـا تكـون خالصـة لوجـه ا ، حاصـلة يف السـر                  

والعصرِ إن اإل�ْسان لَفي خسر ، إالَّ {: يقرأ قوله تبارك وتعاىل قبل األخ املنصوح متحققة خصوصا وهو   
 ربتواصوا بالصق ووا بالْحاحلاتِ وتَواصملوا الصعآمنوا و نسورة العصر . [ } الذَّي[ 

ــن أدب املـــؤمن أن ال يضـــيق بالنصـــيحة ذرعـــا للحـــديث الـــذي ســـبق ذكـــره         الـــدين .. " ومـ
 " .رحم ا امرأ أهدى إيل عيوبي : " ي ا عن عمر حني قال ، ورض.. " النصيحة 

                                                 
 .أشّد أنواع الكذب :  البهتان )١(

 )٢٦(الصفحة 



 

.. ومن واجب املؤمن أن يتقبل النصيحة يف ا بصدر منشرح ، و�فس رضـية ، وقلـب مطمـئن                    
رمحًة بـه  .. ألن أخاه مل يرد من النصح ا�تقاصه ، وإمنا أراد جتنيبه إمثًا وقع فيه ، أو حتذيره شرا تعثّر به               

 .  ألخوته ، ووفاء
وعلينا أن �ضع يف حسبا�نا أن اإل�سان مهما بلغ رتبة الصالح والتقوى ، فـال خيـرج عـن كو�ـه بشـرا                       

ولكن من مزية املؤمن أ�ه إذا أصابه طائف مـن الشـيطان تـذكّرفإذا              .. خيطئ ويصيب ، ويتعثر ويستقيم      
وصـدق الرسـول   . اد ا املخلصـني  هو مبصر ، وأ�ه إذا وقع يف اخلطأ أسـرع إىل التوبـة فـإذا هـو مـن عبـ              

 " . كل ابن آدم خطاء ، وخري اخلطائني التوابون : " صلى ا عليه وسلم القائل 
وعلينا أن �ضع يف حسبا�نا أيضًا أن العفو من شـيم الكـرام ، وأن الرمحـة مـن خصـال املـؤمنني قـال          

: وقـال أيضًـا    ] ٤٠: الشـورى [ }  فمن عفـا وأصـلح فـأجره علـى ا إ�ـه ال حيـب الظـاملني          {: تعاىل  
، وقـال كـذلك      ] ٢٩: الفـتح   [  }  حممد رسول اللّه والذين معه أشداء علـى الكفـار رمحـاء بينـهم              {
  ] .٥٤: املائدة [ }  فسوف يأتي اللّه بقوم حيبهم وحيبو�ه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين {

ءة أخيك ؟ ، وهل تكون رحيما إن مل تتغاض وهل تكون يا أخا اإلسالم كرميا إن مل تعف عن إسا
عن زلّة صديقك ؟ ، وكيف تكون ذليلًا على املؤمن إن مل تصرب عليه إذا هفا وتصفح عنـه إذا أخطـأ ؟    

 !! . وكفى املرء �بلًا أن تعد معايبه 
 : و در من قال 

i  ال  الذي  تلق  مل   صديقك        معاتبا  األمور  كل   يف   كنت   إذا iتعاتبه 
i  أخاك  أوصِلْ  واحدا   فعش iتارة     ذ�ب     مقارف        فإ�ه    iiوجما�به 
 مشاربه تصفو  الناس  وأي  ظمئت        القذى على مرارا تشرب مل أ�ت إذا
i سجاياه تُرضى الذي  ذا  ومن iمعايبه  تعد  أن   �بلًا   املرء   كفى        كلها 

زلّــة األخ ، والعفــو عــن هفــوة الصــديق ال مينــع مــن �صــحه علــى ا�فــراد ، وال  وهــذا التغاضــي عــن 
يسقط واجب األمر باملعروف ، والنهي عن املنكر ، إذا وقع يف اإلثم ، أل�ه ال خري يف اإلخـوة املتـآخني يف                

 )٢٧(الصفحة 



 

 هلـم يف ميـزان   ا إن مل يتواصوا بينهم باحلق ، وال وزن هلم عند ا إن مل يتناصـحوا يف اللّـه ، وال اعتبـار                    
 .الشريعة إن مل يتآمروا باملعروف، ويتناهوا عن املنكر 

ذلــك ألن اإلســالم يعتــرب التناصــح يف ا مــن أســس الشــريعة ، والتواصــي بــاحلق مــن مســتلزمات    
 . اإلميان ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من مبادئ اإلسالم 

 لســان داود ، وعيســى ابــن مــريم ، لكــوهنم مل  ولقــد لعــن ا الــذين كفــروا مــن بــين إســرائيل علــى  
 لُعِن الذين كُفَروا من {: قال تعاىل .. يتواصوا باحلق ومل يتناصحوا يف ا ، ومل يتناهوا عن منكر فعلوه 

                  ونتَـدعكـا�ُوا يا وـوصـا عمب ذَلك يمرعيسى بن مد واوان دلى لسرائيل عين إسب *    ـاهتَنـن   كـا�وا ال يع نو
 لُونفْعا كَا�ُوا يلُوه لَبئس منكَر فَعم {. 

  ]٧٩ ، ٧٨: املائدة [ 
 حقوق األخوة يف ا ، وواجبات املسلم جتاه إخـوة اإلسـالم ولقـد رأيـتم     - يا إخوة اإلميان  -تلكم  

رآن إمامـا ،  أن من هـذه احلقـوق حقوقًـا عامـة وتشـمل كـل مسـلم آمـن بـا ربـا وباإلسـالم ، دينـا ، وبـالق                
ومبحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولًا ، وال سيما إن كان جارا له يف حي ، أو صاحبا له يف معمـل                     

فحق املسلم  ..  أو وشائج النسب أو روابط العشرية        )١(أو وظيفة ، أو قريبا جتمعه وإياه قرابات الرحم          
ذا رآه ، ويعــوده إذا مــرض ، ويشــيعه إذا مــات ،  أن يبــادره بالســالم إ- كمــا ســبق ذكــره -علــى املســلم 

وجييب دعوته إذا دعاه، ويشمته إذا عطس ، ويرب قسمه إذا أقسم ، وينتصر له إذا ظُلـم ، وينصـحه إذا      
 ..احنرف ، وينفس كربته إذا أُصيب ، ويقرضه إذا أُعسر ، ويسرت عليه إذا هفا 

 وتشـمل األخ الـذي أحببتـه يف ا ، والصـديق             من هذه احلقوق حقوقًا خاصة     ولقد رأيتم أيضًا أن   
فهـؤالء مجيعـا    .. الذي استخلصته لنفسك ، وابن الدعوة الذي تعمل معه من أجل إعالء كلمـة اإلسـالم                 

 .. هلم من احلقوق األخوية الواجبة ما بيناه مفصلًا باستيفاء 

                                                 
ام            )١( وين ، وأخوة ، وأخوات ، وأعم رحم من أب ذه الحقوق ، وال مجال           ..  قرابات ال ر من ه وقهم في الشرع عظيمة ، وهي أآث حق

 .لتبيانها في هذا المقام 

 )٢٨(الصفحة 



 

 : ولقد رأيتم يا إخوة اإلسالم 
 ..  الصديق بدون علمه ، أو اذ�ه أن من هذه احلقوق جواز األكل من بيت

 .وأن من هذه احلقوق حتريم اهلجر أكثر من ثالثة أيام 
 .. وأن من هذه احلقوق التفاعل مع اإلخوة يف كل األمور واألحوال

وأن من هذه احلقوق سرت العيوب ، وحفظ الغيبة ، والتغاضي عن األخطـاء ، فضـلًا عـن احلقـوق                     
 . ليا يف احلقوق األخوية اخلاصة العامة اليت تندرج ا�دراجا أو

وال شك أن اتمع املسلم حينما تتجسد فيه هذه املعا�ي مـن التـزام احلقـوق ، وتتعمـق بـني أبنائـه                       
ال ميكنـه   .. يكون جمتمعا قويا مرتاصا متـوادا متعاطفًـا مرتامحًـا           .. هذه املبادئ يف استشعار املسؤولني      

 !! .أن يستسلم لألعداء، وال أن يطري شعاعا أمام حادثات الليايل حبال أن يتزعزع للنوازل ، وال 
 �رى أكثر هـذه احلقـوق غـري متحققـة يف واقـع املسـلمني ، وغـري متأصـلة يف                      - ويالألسف   -ولكن  

.. كياهنم وجمتمعـاهتم ، بـل جنـد خصـال األ�ا�يـة واألثَـرة وحـب الـذات ، وداء اجلشـع واحلسـد والكـرب                         
ومـا ذاك إال    .. الصغار ، والشيب والشـباب ، والرجـال والنسـاء واخلاصـة والعامـة               متغلغلة يف الكبار و   

 .. الحنراف أكثر املسلمني عن الرتبية اإلسالمية الرائدة ، وبعدهم عن املبادئ القرآ�ية اخلالدة 
    أملح يف األفق البعيد طالئع اإلسالم من أبناء اجليل املسلم تتحرك هنـا وهنـاك                -ولكن واحلمد ا 

وقد أعطوا للمجتمعات اليت حتركوا فيها ، وا�بثق �ـورهم          .. ، وتنبثق من جمتمعات اإلسالم يف كل مكان         
 . ائهم القدوة الطيبة يف كريم أخالقهم ومعاملتهم ، واألسوة احلسنة يف عظيم حبهم وإخ.. يف أرجائها 

ـــاء ا ، وبفضــل أخــوهتم ،       ــدي أولئــك األطهــار فســيتحقق �صــر اإلســالم إن شــــــــــــــ وعلــى أي
 . ويسألو�ك متى هو فقل عسى أن يكون قريبا ؟.. ومتاسكهم ستقوم دولة املسلمني 

 
 
 

 )٢٩(الصفحة 



 

  مناذج من التاريخ يف حقوق األخوة- ٦
هلا اإلسـالم أن تعامـل أفـراد اتمـع اإلسـالمي      وكان من �تيجة هذه احلقوق األخوية اليت وضع أصو    

عرب التاريخ ، وخالل العصور على أحسن مـا تعاملـت بـه اإل�سـا�ية فيمـا بينـها يف تارخيهـا احلافـل الطويـل                          
فـامسعوا إىل هــذه النمـاذج اخلالــدة الـيت ضــمها    .. تكافلًـا وإيثـارا ورمحــةً وتعاو�ًـا وصــفحا وحمبـةً وبــذلًا     

  . التاريخ يف ثناياه
 : ففي جمال التكافل والرمحة 

كان أ�اس باملدينة يعيشون وال يدرون من أين يعيشون؟ ومن يعطـيهم  : ( قال حممد بن إسحق  �
؟ ، فلما مات زين العابدين بن احلسني رضي ا  عنهما ، فقدوا ذلك ، فعرفوا أ�ه هو الذي كان يـأتيهم                       

إىل بيـوت األرامـل     ) أي الكيس   ( ه وأكتافه أثر محل اجلراب      بالليل مبا يأتيهم به ، وملا مات وجدوا يف ظهر         
 ) . واملساكني 

وكان الليث بن سعد ذا غلة سنوية تزيد على سبعني ألف دينار ويتصدق هبا كلها حتى قـالوا   �
إ�ه مل جتب عليه زكاة قط ، واشرتى مرة دارا بيعـت بـاملزاد ، فـذهب وكيلـه يتسـلمها فوجـد فيهـا أيتامـا                       

ا صغارا ، وسـألوه بـا  أن يـرتك هلـم الـدار ، فلمـا بلـغ ذلـك الليـث أرسـل إلـيهم أن الـدار لكـم ،                      وأطفالً
 . ومعها ما يصلحكم كل يوم 

وكان عبد ا بن املبارك اإلمام الكبري احملدث كثري الصدقات تبلغ صدقاته يف السنة أكثر مـن   �
از ببعض البالد فمـات طـائر ، فـأمر بإلقائـه علـى           مائة ألف دينار ، خرج مرة إىل احلج مع أصحابه ، فاجت           

مزبلَةٍ هناك ، وسار أصحابه أمامه ، وختلّف هو وراء هم ، فلما مر باملزبلة إذا جارية قـد خرجـت مـن                       
دار قريبة منها ، فأخذت ذلك الطائر امليت ، فسأهلا عن ذلك فأخربته أهنا وأخاها فقريان ال يعلـم هبمـا             

ألـف  :كم معك من النفقة ؟ قـال        : ا ؛ فأمر ابن املبارك برد األمحال ، وقال لوكيله           أحد ، وال جيدان شيئً    

 )٣٠(الصفحة 



 

، وأعطها الباقي فهذا أفضل مـن حجنـا يف   " مرو " عد منها عشرين دينارا تكفينا إىل    : دينار ، فقال له     
 هذا العام ، ثم رجع فلم حيج . !! 

 : ويف جمال اإليثار واملواساة 
أَهـدي إيل رجـل مـن أصـحاب     :  اإلحياء عن ابن عمـر رضـي ا عنـهما قـال     ذكر الغزايل يف �

رسول ا صلى ا عليه وسلم رأس شاة ، فقال فالن أحوج إليه مين ، فبعث به إليه ، فبعث هو أيضًـا             
 . إىل آخريراه أحوج منه ، فلم يزل يبعث به واحد إىل آخر حتى رجع إىل األول بعد أن تداوله سبعة 

يف املسـتدرك أن معاويـة بـن أبـي سـفيان رضـي ا عنـه بعـث بثمـا�ني ألـف           " احلـاكم  " ى رو �
              لقعنها ، وكا�ت صائمة ، وعليها ثوب خ فوزعت هذا املـال     ) أي قديم   (درهم إىل عائشة رضي ا ،

منني مــا يــا أم املــؤ: ومل تُبــق منــه شــيئًا ، فقالــت هلــا خادمتــها  .. مــن ســاعتها علــى الفقــراء واملســاكني  
 . يابنية لو ذكرتين لفعلت : استطعت أن تشرتي لنا حلما بدرهم تفطرين عليه ، فقالت 

 . فآثرت غريها ، و�سيت �فسها يف سبيل إسعاد أبناء جمتمعها املسلم 
ا�طلقت يوم الريمـوك  : ( حني قال - كما روى القرطيب -ومن عجائب اإليثار ما ذكره العدوي  �

: ، ومعي شيء مـن املـاء ، وأ�ـا أقـول إن كـان بـه رمـق سـقيتُه ، فـإذا أ�ـا بـه ، فقلـت                                أطلب ابن عم يل     
فأشـار إىل ابـن عمـي أن ا�طلـق إليـه ،      .. آه .. آه: أسقيك ؟ فأشار برأسه أن �عم ،فـإذا برجـل يقـول      

.. ! آه .. آه : أســقيك ؟ فأشــار أن �عــم ، فســمع آخــر يقــول : فــإذا هــو هشــام بــن العــاص ، فقلــت 
 هشام أن ا�طلق إليه فإذا هو قد مات ، فرجعت إىل هشام فإذا هو قـد مـات ، فرجعـت إىل ابـن                         فأشار

 . ومل يشرب أحد املاء إليثار كل واحد منهم صاحبه " عمي فإذا هو قد مات 
 : ويف جمال احللم والصفح * 

 يعيش على كان" مسطح " مما جاء يف أسباب النزول أن قريبا ألبي بكر رضي ا عنه امسه  �
إحسان أبي بكر وكفالته ، مل يتورع عن اخلبط يف عـرض السـيدة عائشـة رضـي ا عنـها ملـا شـيع عليهـا                         
املنافقون ما شيعوا يف حادثة اإلفك واالهتام ، فنسي مسطح بذلك حق اإلسالم ، وحـق القرابـة ، وحـق         

 )٣١(الصفحة 



 

 يهجر قريبه هذا ، وأن ال يصـله  مما أثار حفيظة أبي بكر رضي ا عنه ، ودفعه حيلف أن   .. اإلحسان  
 أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أويل القربى واملساكني واملهاجرين )١(وال يأتل { : ؛ فنزل قوله تعاىل 

  ]٢٢: النور . [ } يف سبيل اللّه ، وليعفوا وليصفحوا أال حتبون أن يغفر ا لكم وا غفور رحيم 
إ�ـي أحـب أن يغفـر ا    : وصفح ، وعاد إىل عطائـه األول قائلًـا       فعفا عنه أبو بكر رضي ا عنه        

 . يل 
ملا قدم عيينة بـن حصـني �ـزل علـى     : عن ابن عباس رضي ا عنهما قال " البخارى " روى  �

ابن أخيه احلّر بن قيس ، وكـان مـن النفـر الـذين يـد�يهم عمـر رضـي ا عنـه إذ كـان مـن قـراء أصـحاب              
 .. ني ومشاورته ، كهولًا كا�وا أو شبا�ًا جملس أمري املؤمن

هيه يا ابن اخلطاب : استأذن يل على أمري املؤمنني ، فاستأذ�ه له ، فلما دخل قال      : " فقال عيينه   
، وال حتكم بيننا بالعدل ، فغضب عمر حتى هم      ) أي ما �ستحقه من العطاء      ( ، فوا ما تعطينا اجلزل      

 . أن يوقع به 
 خـذ العفـو وأمـر بـالعرف وأعـرض           {: يا أمري املؤمنني ، إن ا يقـول لنبيـه           : يس  فقال احلر بن ق   

، وإن هذا من اجلاهلني ، فوا ما جاوزها عمر حـني تالهـا عليـه ، وكـان وقّافـا عنـد       } عن اجلاهلني   
 !! . كتاب ا عز وجلّ 

إىل املسجد فسبه رجـل  ومما يروى عن زين العابدين بن احلسني رضي ا عنهما أ�ه خرج مرة  �
كفّـوا أيـديكم عنـه ، ثـم التفـت إىل      : ، فقصده غلما�ه ليضربوه ويؤذوه ، فنهاهم زين العابدين ، وقـال هلـم             

يا هذا ، أ�ا أَكثر مما تقول، وما ال تعرفه مين أكثر مما عرفته ، فـإن كـان لـك حاجـة يف                   : ذلك الرجل وقال    
خلع زين العابدين قميصه ، وأمر لـه بـألف درهـم ، فمضـى               ذكره ذكرتُه لك ، فخجل الرجل واستحيا ، ف        

 .أشهد أن هذا الشاب ولد رسول ا صلى ا عليه وسلم : الرجل وهو يقول 

                                                 
 .وال يحلف :  وال يأتل )١(

 )٣٢(الصفحة 



 

، فوقـع   ) مـن طـني     ( ومما يروى عنه كذلك أن غالمه كان يصب له املاء بإبريق مصنوع مـن خـزف                 
 - يـا سـيدي   -: ، فقـال الغـالم علـى الفـور          اإلبريق على رجل زين العابدين فا�كسـر ، وجرحـت رجلـه             

ــاىل   ــول ا تع ــدين   }  والكــاظمني الغــيظ  {: يق ــن العاب ــال زي ــد كظمــت غيظــي ، ويقــول    : ، فق : لق
فقـال زيـن    } واللّه حيب احملسـنني     { : لقد عفوت عنك ، ويقول      : ، فقال   } والعافني عن الناس    { 

 !! . أ�ت حر لوجه ا : العابدين 
 :  احملبة ورد اللهفة ويف جمال*

دخلـت مسـجد دمشـق فـإذا     : روى مالك يف املوطأ عن أبي إدريـس اخلـوال�ي رمحـه ا قـال      �
، وإذا الناس معه ، فإذا اختلفوا يف شيء أسندوه إليه ، وصـدروا عـن                ) كثري التبسم   ( فتى براق الثنايا    

أي بكَـرت  ( لمـا كـان مـن الغـد هجـرت      هذا معاذ بن جبل رضي ا عنـه، ف    : رأيه ، فسألت عنه فقيل      
فوجدتُه قـد سـبقين بالتـهجري ووجدتُـه يصـلّي ، فا�تظرتُـه حتـى قضـى صـالته ثـم                  ) إىل املسجد مسرعا    

         عليه ثم قلت ك ، فقـال    : جئته من قبل وجهه فسلّمتإ�ي ألحب وا :  ؟ فقلـت ِفأخـذ�ي  : آ ،  ا
قـال ا   : " أبشِر فإ�ي مسعت رسول ا صلى ا عليه وسـلم يقـول             : جببوةِ ردائي فجذبين إليه ، فقال       

 " .وجبت حمبيت للمتحابني يف ، واملتجالسني يف ، واملتباذلني يف : تعاىل 
وروى مالك يف املوطأ عن الطُّفَيل بن أُبي بن كعب أ�ه كان يأتي عبد ا بن عمـر فيغـدو معـه     �

وال ) بيـاع رديء املتـاع   ( �ا إىل السـوق مل ميـر عبـد ا بـن عمـر علـى سـقّاط        فإذا غدو: إىل السوق قال  
فجئت عبد ا   : ، وال مسكني ، وال أحد إال سلّم عليه ، قال الطفَيل             ) بياع �فيس املتاع    ( صاحب بيعة   

 ال تقـف  مـا تصـنع بالسـوق وأ�ـت    : إىل السوق ، فقلـت لـه      ) طلب مين أن أتبعه     (  بن عمر فاستَتْبعين     
 وكـان  -يـا أبـا بطـن    : على البيع وال تسأل عن السلع وال تسوم هبا وال جتلس يف جمـالس السـوق ؟ فقـال              

 . ، �سلّم على من لقيناه ) أي إفشاؤه (  إمنا �غدو من أجل السالم -الطُفَيل ذا بطن 
 بيتـه منشـدا   كان ألبي حنيفة رمحه ا ، جار بالكوفـة إذا ا�صـرف مـن عملـه يرفـع صـوته يف       �
 : هذا البيت 

 )٣٣(الصفحة 



 

 ثَغْرii   وسداد   كريهة   ليوم        أضاعوا فتًى وأي أضاعو�ي
فسمع اإلمام أبو حنيفة إ�شاده هلذا البيت يف كل ليلـة ؛ فـاتفق أن أخـذ احلـرس يف ليلـة مـن الليـايل                   

وه حببسـه ، فركـب   هذا اجلار وحبسوه ، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة ، وسأل عنه يف الغد ، فأخرب       
، وطلب منه إطالق اجلار ، فأطلقه يف احلال ، فلما خرج الفتـى دعـا بـه         " عيسى بن موسى    " إىل األمري   

 . فهل أضعناك يا فتى ؟ : اإلمام أبو حنيفة ، وقال له سرا 
 : ال ، ولكن أحسنت وتكرمت ، أحسن ا جزاءك وأ�شد : قال 

 ذليلii األكثرين وجار عزيز        وجار�ا قليل أ�ا ضر�ا وما
 : ويف جمال البذل والعطاء * 
يف الكبري أن عمر بن اخلطاب رضي ا عنه أخذ أربعمائة دينار ، فجعلها " الطربا�ي " روى  �

اذهب هبا إىل أبي عبيدة بن اجلراح ، ثم تشاغل يف البيـت سـاعة حتـى تنظـر                 : يف صرة ، ثم قال لغالمه       
اجعـل هـذا يف بعـض حاجتـك ،          : يقـول لـك أمـري املـؤمنني         : فقال  .. م إليه   ما يصنع ؟ فذهب هبا الغال     

اذهـيب هبـذه السـبعة إىل فـالن ،          : تعـايل يـا جاريـة       : وصل ا عمـر ورمحـه ، ثـم قـال            : فقال أبو عبيدة    
حتى أ�ْفَـدها ؛ ورجـع الغـالم إىل عمـر فـأخربه ،      ... وهبذه اخلمسة إىل فالن ، وهبذه اخلمسة إىل فالن   

اجعـل هـذا يف   : يقـول لـك أمـري املـؤمنني     : جده قد أعد مثلها ملعاذ بن جبل ، فذهب هبا إليـه ، فقـال       فو
اذهـيب إىل بيـت فـالن بكـذا ، اذهـيب            : رحم ا عمر ووصله ، تعايل يا جارية         : بعض حاجتك ، فقال     

سـاكني فأعطنـا ،   حنـن وا م : فاطلعت امرأة معاذ على ما فعل معاذ وقالـت          ... إىل بيت فالن بكذا     
 . فلم يبق يف اخلرقة إال دينارين ، فرمى هبما إليها 

 " . إهنم إخوة بعضهم من بعض : " ورجع الغالم إىل عمر فأخربه مبا رأى ، فسر بذلك فقال 
ويف عهد عمر رضي ا عنه أصاب الناس قحط وشدة ، وكا�ت قافلة من الشام مكو�ة مـن   �

م واللباس قد حلّت لعثمان رضي ا عنه ، فرتاكض التجار عليه يطلبـون              ألف مجل عليها أصناف الطعا    
إ�ـي وجـدت مـن    : مخسـة يف املائـة ، قـال      : كم تعطو�ي رحبا ؟ قالوا      : أن يبيعهم هذه القافلة ؛ فقال هلم        

 )٣٤(الصفحة 



 

 إ�ـي وجـدت مـن     : ما �علم يف التجار من يدفع أكثر من هذا الربح ؟ فقـال عثمـان                : يعطيين أكثر ، فقالوا     
مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اللّـه  { : يعطيين على الدرهم سبعمائة فأكثر ، إ�ي وجدت ا يقول           

ــل حبــة أ�بتــت ســبع ســنابل يف كــل ســنبلة مائــة حبــة ، واللّــه يضــاعف ملــن يشــاء واللّــه واســع              كمث
  ]٢٦١: البقرة .[  } عليم

.. ر ، ودقيق ، وزيت ، ومسن ، وثيـاب            أن القافلة وما فيها من ب      - يا معشر التجار     -أشهدكم  
 !! . قد وهبتُها لفقراء املدينة ، وإهنا صدقة على املسلمني 

قـال رسـول اللهصـلى ا    : عن أبي موسى األشـعري رضـي ا عنـه قـال      " الشيخان" روى  �
هلم باملدينة مجعـوا مـا   أو قلّ طعام عيا) قلّت أزوادهم ( إن األشعريني إذا أَرملوا يف الغزو  : " عليه وسلم   

 " . كان عندهم يف ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم يف إ�اء واحد بالسوية فهم مين وأ�ا منهم 
* * * 

وقد حتقق يف الرعيـل     .. هذا غيض من فيض مما ذكره التاريخ يف كريم مآثرهم ، ومجيل حمامدهم              
إقامـة اتمـع الفاضـل الـذي        .. ن  األول من صحابة رسول ا صلى ا عليه وسلم ومن تبعهم بإحسـا            

 !! . كان حلم املفكّرين ، وأمنية الفالسفة منذ القدم 
، وهم عاينوا عصر الرسالة النبوية فارتشفوا من معينها الثَر ، وارتـووا مـن سلسـبيلها                 ! وكيف ال   

 . الصايف الشايف 
 . وكيف ال ، والقاضي جيلس بينهم سنتني وال يتخاصم إليه اثنان ؟ 

 . كيف ال ، وقد حققوا فيما بينهم معا�ي األخوة اإلسالمية يف أجلى معا�يها ؟ و
 . وكيف ال ، وقد جعلوا القرآن الكريم هدى و�ورا ، ومبادئ اإلسالم منارا و�رباسا ؟ 

رضـي ا عنـه يف تعـداد فضـائل الرعيـل      " عبد ا بن مسعود    " وإليكم ما قاله الصحابي اجلليل      
 مـن كـان متأسـيا    : "صـحب الكـرام ، ووجـوب التأسـي بأفعـاهلم احلميـدة وأخالقهـم الكرميـة                  األول من ال  

فليتأس بأصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم ، فإهنم كا�وا أبر هذه األمة قلوبا ، وأعمقهـا علمـا ،                      
 )٣٥(الصفحة 



 

 ا عليـه وسـلم ،       وأقلها تكلّفًـا ، وأقومهـا هـديا ، وأحسـنها حالًـا ، اختـارهم ا لصـحبة �بيـه صـلى                      
 " . وإقامة دينه ، فاعرفوا هلم فضلهم ، وآتبعوهم يف آثارهم ، فإهنم كا�وا على اهلدى املستقيم 

التــابعني ، وتــابع التــابعني مهــا يف املرتبــة الثا�يــة يف الفضــل والقــدوة واملــآثر    : وال شــك أن عصــري 
خري القرون قر�ي ،    : ( ا ثبت يف الصحيح     بعد عصر الصحابة لقوله عليه الصالة والسالم كم       .. واخلريية  

 ... ) .ثم الذين يلوهنم ، ثم الذين يلوهنم 
ــور          ــن معــني فضــائلهم ، وتستضــيء بن ــرون تســتقي م ــة عــرب الق ــال املســلمة املتعاقب وظلــت األجي

حتى العصرالذي احنسر .. مكارمهم ، وتنتهج يف الرتبية هنجهم ، وتسري يف بناء احلضارة واد سريهم 
وأصـبح االلتـزام    ..  عن اتمع اإلسالمي حكم اإلسالم ، وزالت معامل اخلالفـة اإلسـالمية يف األرض                فيه

لإلسالم قائما على أفراد ومجاعـات دون أن تكـون للحكومـات يف بـالد املسـلمني التـزام بـه علـى أ�ـه �ظـام                           
 . حكم ، ومبعث هنضة ، ومنهج حياة 

رن أن يصـــلوا إىل هـــدفهم اخلبيـــث ، وغرضـــهم  واســـتطاع أعـــداء اإلســـالم يف غضـــون هـــذا القـــ 
تتقـاذفهم األهـواء ،     .. يف حتويل العامل اإلسالمي إىل أمم متنـاحرة ، ودول متفرقـة متخاصـمة               .. الدفني  

وتتجاذهبم املطامع ، وتفرقهم املبادي، وينساقون وراء الشهوات وامللذات ، ويتخبطون يف أوحـال التحلّـل                
ياة بال هدف وال غاية ، ويعيشون على ظهر هـذه األرض مـن غـري مـا سـعي                    واإلباحية ، ويسريون يف احل    

حتسبهم مجيعـا وقلـوهبم شـتّى ، وتـراهم كثـرة ولكنـهم غثـاء        .. إىل جمد مؤثل ، ووحدة إسالمية شاملة  
 لن يطول أبدا ، فالبد أن يأتي اليـوم          - إن شاء ا     -ولكن كما أحملنا قبل قليل أن هذا        .. كغثاء السيل   

وال بـد  .. ي تصحو فيه األجيال املسلمة من رقدهتا ، لتقيم يف األرض �ظام اإلسـالم ، ودولـة القـرآن                 الذ
بفضـل  .. أن تتحرر الشعوب اإلسالمية من طواغيـت املسـتبدين، وعـدوان الظـاملني ، وإحلـاد امللحـدين                   

 بنصر ا  ، ينصر من    وعندئذ يفرح املؤمنون  .. جهادها املتواصل ، وثورهتا املستمرة ، وكفاحها الدائم         
 .يشاء وهو العزيز الرحيم 
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  مثرات األخوة يف بناء اد والتاريخ- ٧
من األمور املسلّمة اليت ال خيتلف فيها اثنان أن األخوة اإلسالمية الصادقة حينما تتحقق معاملها يف                 

 .. مرات ، وأعظم النتائج جمتمع من اتمعات فإن هذا اتمع يصل يف بناء العزة واد إىل أفضل الث
 :  أظهر هذه الثمرات وأميزها - يا إخوة اإلسالم -وإليكم 

 :من هذه الثمرات حتقيق الوحدة اإلسالمية املتماسكة * 
لكوهنا مرتبطـة بالعقيـدة الربا�يـة ، وقائمـة علـى آصـرةالتقوى ، ألن شـعار اإلسـالم الـدائم الـذي ال                         

 . } إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم { دأه الثابت الذي ال يتغري ؛ ومب }  إمنا املؤمنون إخوة{يتبدل 
يعترب كل دعـوة إىل رابطـة اجلـنس         .. ومن املعلوم أن اإلسالم بنظامه املتكامل ، وتشريعاته العاملية          

 . دعوى جاهلية ... ، أو النسب ، أو العشرية ، أو املصاهرة ، أو الوطنية ، أو املصاحل املشرتكة 
 قل إن كـان آبـاؤكم وأبنـاؤكم وإخـوا�كم     {: قال تعاىل يف سورة التوبة : ل على ذلك  وإليكم الدلي 

وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اللّه 
  ]٢٤: ية آ. [ } ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حتى يأتي اللّه بأمره واللّه ال يهدى القوم الفاسقني 

ــه تعـــاىل  - ــوا�كم  { : ففـــي قولـ ــاؤكم وإخـ ــاؤكم وأبنـ ــان آبـ ــارة إىل رابطـــة اجلـــنس  } إن كـ إشـ
 . والنسب 

 . إشارة إىل رابطة املصاهرة } وأزواجكم { ويف قوله  �
 . إشارة إىل رابطة القومية  } وعشريتكم{ :  ويف -
 . إىل رابطة املصاحل إشارة } وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها{ :  ويف قوله -
 . إشارة اىل رابطة األرض والوطنية  }  ومساكن ترضوهنا{:  ويف قوله -
 .. تقرير ملبدإ العقيدة اإلسالمية  } .. أحب إليكم من اللّه ورسوله {:  ويف قوله -
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أو يف حال اعتبار أي رابطة من روابط اجلنس     : واآلية مبفهومها ومعناها تقرر للمسلم هذه احلقيقة        
فـوق رابطـة العقيـدة اإلسـالمية زيـغ وضـالل ،             .. املصاهرة أو القومية أو املصاحل االقتصادية أو الوطنيـة          

 !! . وخروج عن ملّة اإلسالم ، وا�تظار لوعيد ا وعذابه وا  ال يهدي القوم الفاسقني 
 :ومما يؤكد هذا ؛ هذه األحاديث النبوية 

ــو داود " روى - ــنيب "  أب ــال   وغــريه أن ال ــه وســلم ق ــيكم بعــزاء   : "  صــلى ا علي ــن تعــزى عل م
  . )١(" اجلاهلية فأعضّوه هبن أبيه وال تكنوا 

أن تعني قومـك علـى    : " عنه عليه الصالة والسالم ملا سئل عن العصبية قال           " أبو داود "  روى   -
 " . الظلم 

نــا مــن دعــا إىل عصــبية ، لــيس م: " عنــه عليــه الصــالة والســالم أ�ــه قــال  "  أبــو داود" وروى -
 " . وليس منا من قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية 

إن ا أذهب عـنكم     : " عنه صلوات ا وسالمه عليه أ�ه قال         "  أبو داود والرتمذي   " وروى   -
 " .  وفخرها باآلباء - أي خنوهتا وكبرها -عبية اجلاهلية 

 أن كل من دعا إىل عصـبية �سـبية ، أو آصـرة وطنيـة، أو عقيـدة        فمن هذه األحاديث النبوية يتبني    
وتعصب هلا ، وجعلها أصلًا يف املواالة أو املعاداة وأساسا يف التناصـر  ... مذهبية ، أو رابطة قومية ،    

 !! . يكون داعيا إىل العصبية ، متعزيا بعزاء اجلاهلية ، خارجا عن سنن اإلسالم .. أو التخاذل 
ا تربؤ القرآن الكريم مـن أبـي هلـب احلسـيب       

                                                

ومما يؤكد أن الرابطة اإلسالمية هي فوق الروابط مجيع
النسيب عم النيب صلى ا عليه وسلم ، لكو�ه صد عـن اهلـدى ، وأعـرض عـن احلـق ، فسيصـلى �ـارا          

الفارسـي  ذات هلب ، ويدخل جهـنم مـع الـداخلني ، بينمـا يعتـرب الرسـول صـلى ا عليـه وسـلم سـلمان                           
 .. رضي ا عنه من أهل البيت لكو�ه استجاب للحق ، واتبع سبيل اهلدى 

 
 

 أي أسمعوه من الكالم القبيح الصريح ما يكره )١(

 )٣٨(الصفحة 



 

 : وما أحسن ما قال بعضهم يف هذا املعنى 
i  كلّ  يف  ا   بتقوى   عليك iالنسب على اتكاال التقوى ترتك وال        حالة 
 هلبii اأب الشريف الشرك وضع وقد        فارسii  سلمان  اإلسالم  رفع   فقد

 : و در من قال 
ينصر   القوم   دعي  iiعيهالصميم احلسب بذي ليلحقه        مد 
 متيمii أو  بقيس  افتخروا  إذا        سواهii يل أب ال  اإلسالم  أبي

إن املسـلم  : وكم يكـون ظلمـا لإلسـالم ، و�كرا�ًـا لألخـوة ، وحمـادة  والرسـول أن يقـول القوميـون                        
ليسوا مـن قومنـا ، وال   ... أو الفارسي ، أو الكردي ، أو الرببري ، أو األ�د�وسي، أو الرتكي اهلندي ،  

 كما �وهنا وأحملنا جعـل  -ألهنم ال ينتسبون للعرب ، وال ينتمون إليهم ؟ واإلسالم         .. يعتربون من إخوا�نا    
للشـعار الـذي   .. ت لغاهتم املؤمنني إخوة متحابني مهما تباعدت أقطارهم ، وتباينت أجناسهم ، واختلف         

ومـا  }  إن أكرمكم عند اللّه أتقـاكم    {: ، وللمبدإ الذي ال يتغري      }  إمنا املؤمنون إخوة     {: ال يتبدل   
أعظم الوحدة وما اقواها حينما تضم يف ثناياها املاليني من غري العرب لكوهنم يؤمنون مجيعا بإله واحـد ،                   

مجيعا حتت راية واحدة، وخالفة راشدة ، وبقعة من األرض          وبنيب واحد ، وبشريعة واحدة ، وينضوون        
 ..متصلة 

 : ومن هذه الثمرات �شر اإلسالم يف أرجاء األرض * 
فـإن  .. ال شك أن األخوة اإلسالمية حينما تقـوم علـى مفهـوم العقيـدة الربا�يـة ، ورابطـة اإلسـالم                      

؛ ينطلقون هبمم عالية، وعـزائم متوثبـة ،         أصحاهبا حينما ينطلقون يف مواكب التحرير ، ويف كتائب اجلهاد           
لينشروا رسالة اإلسالم يف األرض ، و�ـور احلـق يف العـاملني ، وقـد وضـعوا �صـب                    .. وطموحات متفائلة   

 . إما النصر ، وإما الشهادة : أعينهم إحدى احلسنيني 
ن حمـيطهم  وهذا ما حدا بالرعيل األول من الصحابة ، والتابعني ومن تبعهم بإحسـان أن خيرجـوا مـ         

الضيق ، ومن بيئتـهم احملـدودة إىل آفـاق األرض ميـد�ون األمـم ، ويكرمـون اإل�سـان ، ويفرضـون املعرفـة ،                          
 )٣٩(الصفحة 



 

ويدكّون عروش البغي والظلم ، ويرسون يف العـاملني قواعـد املد�يـة واحلضـارة ، ويطبعـون يف ضـمري الـزمن                      
ة العباد إىل عبادة ا ، ومن ضـيق الـد�يا   وخيرجون الناس من عباد  .. مبادئى احلرية والعدالة واملساواة     

 !! . إىل سعتها ، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 
.. مــا بــني عشــية وضــحاها قامــت للمســلمني دولــة وســلطان ، وتأسســت هلــم حكومــة وقيــادة 

بـالد  فارس والـروم ، وامتـد ظلّهـم إىل بـالد السـند شـرقًا ، وإىل       : وأخضعوا حلكمهم اململكتني العظيمتني  
ــا ، ودخلــت يف عــدهلم بــالد الشــام ومصــر وبرقــة وطــرابلس وبقيــة       ــروس مشالً اخلــزر وأرمينيــة وبــالد ال

 .. وذلك كله يف مخس وثالثني سنة.. إفريقية 
ويف عهـد بـين أميـة اسـتبحر ملكهـم ، وامتـد سـلطاهنم إىل أن دخلـوا بـالد السـند ، ومعظـم بـالد             

وقـد اسـتطاع أحـد اخللفـاء        .. دخلـوا بـالد األ�ـدلس غربـا         اهلند ، ووصلوا إىل حدود الصني شرقًا ، و        
هارون الرشيد أن يصور للعامل بسطة اد اإلسالمي الكبري فلم جيد غري أن خياطب السحابة اليت متر بـه                  

  " . أمطري حيث شئت فإن خراجك سيحمل إلينا: " وال متطر فيقول هلا 
حتـت حكمهـم يف   .. يت تشمل مصر والعراق والشام فباألخوة املؤمنة حرر املسلمون بالد العرب ال 

 .. ظلّ شريعة اإلسالم 
وباألخوة املؤمنة دكّ املسلمون عرش كسرى ، وزلزلوا ملك قيصر ، وأحرزوا يف األرض �صرا كبريا 

 .. ، وحققوا يف العامل فتحا مبينا 
" عقبـة بـن �ـافع       "قـف   وباألخوة املؤمنة الطموحة وصلت فتوحـات املسـلمني إىل آخـر الغـرب ، وو              

اللـهم رب حممـد      : " - بعد أن خاص جواده باملـاء        -على شاطئ احمليط األطلسي ، وقال قولته اخلالدة         
 " . لوال هذا البحر لفتحت الد�يا يف سبيل إعالء كلمتك ، اللهم فاشهد 

إال " البـاهلي   قتيبـة   " وباألخوة املؤمنة املتوثبة وصلت فتوحات املسـلمني إىل آخـر الشـرق ، وأبـي                
لقـد أوغلـت يف بـالد الـرتك يـا قتيبـة ،              : " أن يدخل بالد الصني ، فقال له أحـد أصـحابة حمـذّرا مشـفقًا                

 .. " . واحلوادث بني أجنحة الدهر تقبل وتُدبر 
 )٤٠(الصفحة 



 

بثقيت بنصر ا توغّلت ، وإذا ا�قضـت املـدة مل تنفـع             : " فأجابه قتيبة واإلميان قد بلغ منه كل مبلغ         
أُسلك سبيلك حيث شئت يا قتيبة ، فهذا عزم ال يفلّه إال ا             : " ؛ فقال له ذلك املشفق احملذّر       " العدة  

 . !! " 
 وكيف ال ، وقد أصبحوا يف ظل العقيدة اإلسالمية إخوا�ًا

 وكيف ال ، وقد اعتصموا حببل ا مجيعا ؟ 
 وكيف ال ، وقد محلهم ا مسؤولية �شر اإلسالم ؟ 

أضحوا مجيعا كاجلسـم الواحـد إذا اشـتكى عضـو منـه تـداعى لـه سـائر اجلسـد                   وكيف ال ، وقد     
 بالسهر واحلمى ؟ 

وكيف ال ، وقد تكافأت حتت ظل اإلسالم دماؤهم ، وسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يـد علـى مـن                     
 سواهم ؟ 

 وكيف ال ، وحينما يقاتلون يف سبيل ا يقاتلون صفًا واحدا كأهنم بنيان مرصوص ؟
 األخوة اإلسالمية اليت جتمع الناس بعد شتات ، وتوحدهم بعـد فرقـة ، وتـؤلفهم بعـد عـداوة ،                 إمنا

 !! . وتشركهم مجيعا يف اآلالم واآلمال 
 : ومن هذه الثمرات ا�بثاق حضارة اإلسالم * 

ــوان واللغــات والعناصــر     .. فــإذا كا�ــت األخوةاإلســالمية تضــم حتــت لوائهــا مجيــع األجنــاس واألل
وحـري أن   .. ن يساهم كل كفء مـن املسـلمني يف تـويل املناصـب العلميـة والدينيـة والسياسـية                    فحري أ 

فالعربي والعجمي أخوان بـأخوة اإلسـالم ،        .. يشرتك اجلميع يف بناء احلضارة اإلسالمية الشاملة املتنوعة         
 الثـا�ي فضـل إال   تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أد�اهم ، وهم يد على من سواهم ، وليس لـألول علـى          

ــالتقوى  القــدوة .. والرســول عليــه الصــالة والســالم أعطــى ألصــحابه ولألجيــال املســلمة املتعاقبــة    .. ب
العملية يف مؤاخاة العرب مع غري العرب حتت ظالل العقيدة اإلسالمية ليساهم األكفاء يف تويل املناصب ،             

 فـآخى عليـه الصـالة والسـالم بـني بـالل بـن        ..ويشرتك اجلميع يف بناء احلضارة ، وإظهار عظمـة اإلسـالم        
 )٤١(الصفحة 



 

رباح احلبشي وخالد بن روحية اخلثعمي ، وآخى بني مواله زيـد بـن حارثـة وعمـه محـزة بـن عبـد املطلـب                    
القرشي ؛ وآخى بني سلمان الفارسي وأبي الدرداء ؛ وآخى بـني خارجـة بـن زيـد وأبـي بكـر الصـديق ؛             

 وقد أشرك عليه الصالة والسالم كثريا من أولئـك املـوايل          ..وآخى بني عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان         
 - وهـو حبشـي   -فهـو الـذي عـين باللًـا رضـي ا عنـه        .. األكفاء بعض اإلدارات واملناصـب الكـبرية        

واليا على املدينة وفيها من وجوه القوم من ال ينكر أحد فضلهم ومآثرهم ؛ وهو الذي سلّم أسامة بن زيد                    
وهـو الـذي   .. ادة اجليش العامة ، ويف اجليش كبار الصـحابة ، كأمثـال أبـي بكـر وعمـر       وهو ابن موىل قي   

يـا أبـا ذر إ�ـك رجـل ضـعيف ،            : "  حـني جـاء يطلـب اإلمـارة          - وهو احلسيب النسيب     -قال ألبي ذّر    
 " . وإهنا ألما�ة ، وإهنا يوم القيامة خزي و�دامة إال من أخذها حبقها وأدى الذي عليه فيها 

أ�ه كان يسـعى يف أن يتفاعـل املسـلمون مجيعـا علـى              : بين من مواقفه هذه عليه الصالة والسالم        فيت
.. يف بنـاء دولـة اإلسـالم ، وحضـارة اإلسـالم ، وجمـد اإلسـالم         .. اختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم     

 لغـة علـى   دون أن يكون بـني املسـلمني اسـتعالء جـنس علـى جـنس ، أو تطـاول لـون علـى لـون ، أو متيـز                    
 .. لغة 

فا�طالقًا من هذه املساواة اليت فرضها اإلسالم على األمة اإلسالمية ا�صـرف كـثري مـن املـوايل غـري       
بال منازع ، بـل  .. العرب إىل العلم والفقه ، فربعوا فيها حتى أصبحوا فقهاء األمصار ، وعلماء األقطار       

 . المية تولّوا أعلى املناصب العلمية والدينية يف الدولة اإلس
 مـن كـان فقيـه        :- وكـان شـديد العصـبية للعـرب          -قال يل عيسى بن موسى      : قال ابن أبي ليلى     

فمـا مهـا ؟   : حممد ابـن سـريين ، قـال    : احلسن بن أبي احلسن ، قال ثم من ؟ قلت      :  ، قلت    البصرة ؟ 
 ! . موليان : قلت 

هد ، وسعيد بن جـبري، وسـليمان   ؟ قلت عطاء بن أبي رباح ، وجما :  فمن كان فقيه مكة    :قال  
 !! .. موايل : فما هؤالء ؟ قلت : بن يسار ، قال 

 )٤٢(الصفحة 



 

زيـد بـن أسـلم ، وحممـد بـن املنكـدر ، و�ـافع بـن أبـي جنـيح ،                       :  قلت    فَمن فقهاء املدينة ؟    :قال  
 !! . موايل : فما هؤالء ؟ قلت : قال 

فما كا�ا :  ، وابن أبي الز�اد ، قال ربيعة الرأي:  ؟ قلت  فمن أفقه أهل قباء:فتغري وجهه ثم قال 
 !! . موايل : ؟ قلت 

طاووس ، وابنـه، وابـن منبـه    : ؟ ، قلت  فمن فقيه اليمن   :ثم قال   ) أي زاد تغريه    ( فاربد وجهه   
 !! . من املوايل : فما هؤالء ؟ ، قلت : ، قال 

عطـاء بـن عبـد    : ؟ ، قلت فمن كان فقيه خراسان : فا�تفخت أوداجه ، وا�تصب قاعدا وقال      
 !! . موىل : فما كان عطاء هذا ؟ قلت : ا اخلراسا�ي ، قال 

:  ؟ قلـت   فمـن كـان فقيـه الشـام       : ثم قال   .. فازداد وجهه تربدا ، واسود اسودادا حتى خفتُه         
 !! . موىل : فما كان مكحول هذا ؟ قلت : مكحول ، قال 

احلكـم بـن   :  وا لـوال أ�ـي خفتـه لقلـت    - ؟ وفةفمن كان فقيه الك: فازداد غيظه وتربده ثم قـال   
إبـراهيم النخعـي ، والشـعيب ،    :  فقلـت  -عتبة ، وعمار بن أبـي سـليمان ، ولكـن رأيـت يف �فسـه الشـر              

 . ا أكرب وسكن جأشه : عربيان ؛ فقال : فما كا�ا ؟ قلت : قال 
 وينــالون أعلــى املراكــز  وهكــذا كــان غــري العــرب مــن املســلمني يتبــوؤون أمســى املراتــب العلميــة ،   

بل كان غري العرب من أشهر الرجال يف النبوغ العلمي .. السياسية والدينية لكفاءاهتم ومواهبهم و�بوغهم      
.. ، والتفوق احلضاري كأمثال أبي حنيفة ، وسيبويه ، والبريو�ي ، واخلوارزمي ، والرازي ، وابن سـينا                

 والرياضـيات ، والفلسـفة ، واللغـة ، والتـاريخ ، والفلـك ،                ومئات غريهم ممن محلوا ألوية الفقـه، والطـب ،         
 . وسائر العلوم إىل العامل كله 

وال يستطيع أحد أن يتجاهل ما تدين به احلضارة اإلسـالمية للعصـر السـلجوقي ، وال أن ينكـر مـا                      
 !! .. قدمته للحضارة اإلسالمية هنضة التيموريني يف أواسط آسيا 

 )٤٣(الصفحة 



 

ــا�يون يف ا�بعــاث احلضــارة     وال يســتطيع أحــد أن يتغاضــى  ــراك العثم ــه األت ــذي لعب ــل ال ــدور اهلائ  ال
 .. اإلسالمية وازدهارها 

فإذا ذكر�ا أن هؤالء مجيعا ليسوا بعرب عرفنا جيدا أن كل من آمن هبـذا اإلسـالم عقيـدة وعبـادة                     
سـواء  .. صـور   ساهم يف بناء احلضارة اإلسالمية ، واشرتك يف إقامة جمد اإلسـالم عـرب الع              .. وتشريعا  

أكان عربيا أو عجميا أبيض أو أسود ، وما ذاك إال ألن اإلسالم مجع حتت لوائه أجناسـا خمتلفـة ، وألوا�ًـا              
إن الـدين عنـد اللّـه       { : ، وحتت رايـة     } إمنا املؤمنون إخوة    {: متباينة ، ولغات متنوعه حتت شعار       

  ]١٩: آل عمران . [ } اإلسالم 
 تقــدم أن أخــوة اإلســالم هــي مــن العوامــل الكــبرية يف وصــول األمــة    والــذي أخلــص إليــه بعــد مــا 

بل بقيت أوروبة ترتشف قرو�ًا .. اإلسالمية إىل قمة السيادة واد ، ويف امتالكها لزمام احلضارة والعلم 
.. طويلة من معني احلضارة اإلسالمية ، وتستقي من سلسبيل العلوم واملعـارف الـيت �بـغ فيهـا املسـلمون                     

استطاعت أوروبة وغريها من البالد الشـرقية أن تصـل إىل قمـة احلضـارة املاديـة وإىل ذروة العلـوم                     حتى  
 . الكو�ية يف العصر احلديث 

 : وهذا ما شهد به رجاالت الفكر والفلسفة يف العامل 
 �يف مؤمتر احلقوق سـنة  " فينا" عميد كلية احلقوق جبامعة " شربل " يقول العالمة األستاذ  �

 إذ رغم أميته - صلى ا عليه وسلم إليها؛-إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد : [  � ١٩٢٧
استطاع قبل بضعة عشر قر�ًا أن يأتي بتشريع سنكون حنن األوروبني أسعد ما �كون لو وصـلنا إىل قمتـه                    

 ] . بعد ألفي سنة 
إن أوروبـة مدينـة   " : [ ا�ية مالمـح تـاريخ اإل�سـ   " يف كتابـه  " ويلـز  " ويقـول املـؤرخ اإلجنليـزي     �

 ] . لإلسالم باجلا�ب األكرب من قوا�ينها اإلدارية والتجارية 
لو مل يظهر العرب على مسرح التاريخ : [ قوله " ليربي " عن األستاذ " غوستاف لوبون " و�قل  �

 ] . لتأخرت هنضة أوروبة احلديثة عدة قرون 
 )٤٤(الصفحة 



 

فكا�ـت أوروبـة األميـة تزخـر باجلهـل      " : [ سـبا�يا  العـرب يف إ " يف كتابـه  " لـني بـول   " ويقـول   �
 ] . واحلرمان ، بينما كا�ت األ�دلس حتمل إمامة العلم وراية الثقافة يف العامل

 : ومن هذه الثمرات ترسيخ التكافل يف اتمع املسلم * 
 .. فاملسلم حني يستشعر أ�ه أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله وال يتخلّى عنه 

 .  أ�ه ال يؤمن حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه وحني يستشعر
 . وحني يستشعر أ�ه ال يؤمن إذا بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به 

 . وحني يستشعر أ�ه مع اإلخوة املؤمنني كاجلسم الواحد يف اآلالم واآلمال 
اخلالصـة فإ�ـه ينـدفع      املسلم حني يستشعر يف �فسه ، ومن أعماق وجدا�ه كل هذه املعا�ي األخويـة               

جتـاه كـل مـن تربطـه هبـم أخـوة اإلسـالم ،               .. بكليته إىل حتقيق التعاون ، والتكافل ، والرتاحم ، واإليثار           
وال سيما إن كا�وا حباجة إىل من يكفكف هلم أحـزاهنم ، ويواسـيهم              .. ومن جتمعه وإياهم آصرة اإلميان      

 . وقت عجزهم وافتقارهم يف ضرائهم ، ويرعاهم يف مصاهبم ، ويكفلهم يف 
 . وهذا من أبسط حقوق األخوة ، ومن أظهر مقتضيات اإلميان 

وسبق أن ذكر�ـا يف حبـث مضـى النمـاذج التارخييـة اخلالـدة يف تكافـل اتمـع املسـلم، ويف تعاطفـه                         
 .. وترامحه وإيثاره 

ينــهض وهــذا إن دل علــى شــيء فإمنــا يــدل علــى أن كــل مســلم كــان يستشــعر حقــوق األخــوة ، و   
  ، وال أذى هم وإخــاءهم ورمحتــهم وعطفهــم دون مــنعليــه حــب مبســؤوليات التكافــل جتــاه مــن أوجــب ا

 .. ودون تطاول وال استعالء 
ومن البديهي أن ينمحي الفقر يف اتمـع اإلسـالمي ، وأن يتحـرر أبنـاء اتمـع مـن عوامـل اإلجـرام                        

 زال ، ومــا دام العامــل الــذي يــؤدي إىل اإلجــرام قــد واالحنــراف مــا دام الســبب الــذي يــؤدي إىل الفقــر قــد
 !! . امنحى 

 )٤٥(الصفحة 



 

وكم مسعنا يف التاريخ أن اتمعات اليت حكمتها شريعة ا ، واليت قويت فيهـا شـكيمة األخـوة يف                 
 واليت تأسست على تقوى من ا ، كيف ا�عدم الفقر يف أرجائها ؟ وكيف ا�تشر احلب والتعاون .. ا

رتاحم بني أبنائها ؟ وكيف كا�ت جبهة واحدة مرتاصة أمام أعـدائها ؟ وكيـف كـان هلـا مـن                والتكافل وال 
اهليبة والقوة والعزة جتـاه غريهـم مـن شـعوب األرض ودول العـامل ؟ ومـا ذاك إال ألن اإلسـالم أحكـم بنـاء                    

 !! .األخوة ، ووطّد دعائم احملبة ، ورسخ مبادئ التكافل ، وعمق معا�ي الرمحة واإليثار 
تلكــم أهــم الثمــرات الــيت جتنيهــا أمــة اإلســالم يف ظــلّ األخــوة اإلســالمية اخلالصــة ، وحتــت شــعار   

 ..العقيدة الربا�ية الرائدة 
 .  جتنون مثرة الوحدة اإلسالمية املتماسكة - يا شباب اإلسالم -فبظلّ األخوة 

  .وبظلّ األخوة جتنون مثرة ا�تشار اإلسالم يف شرق الد�يا وغرهبا 
 .. وبظلّ األخوة جتنون مثرة ا�بثاق حضارة اإلسالم على الد�يا زاهية متجددة رائدة 

                   وبظلّ األخوة جتنـون مثـرة ترسـيخ التكافـل االجتمـاعي يف كـل بلـد ترفـرف عليـه رايـة ال إلـه إال ا
 حممد رسول ا . 

حتققـوا بسـواعدكم الفتيـة       روح األخوة يف ا ، عسى أن         - يا إخوة اإلسالم     -فعمقوا يف �فوسكم    
وحدة املسلمني الشاملة ، وعسى أن تنشروا دين ا اخلالد يف كل قطر من أقطار املعمـورة ، وعسـى أن                     

وعسـى أن حتققـوا     .. ترفعوا يف مساء الد�يا منار احلضارة اإلسالمية املضيء باخلري ، واملشـرق باهلـدى               
 .يثار يف جمتمعات اإلسالم مبادئ التكافل واحملبة واإل

.. فما أحوج اتمعات اإلسالمية إىل إخوة مؤمنني ، ورجال متحابني ، وشـباب أوفيـاء خملصـني          
عسى أن تعود لإلسالم دولتـه الـيت ا�ـدثرت ،           .. حيملون يف �فوسهم أ�بل معا�ي احلب واإلخالص والوفاء         

 . وأن يرجع للمسلمني عزهتم اليت ذهبت ، وما ذلك على ا بعزيز 
 
 

 )٤٦(الصفحة 



 

 أخريا يا شباب الدعوة ويا جنود اإلسالم و- ٨
 .. أ�تم اليوم أمل اإلسالم املشرق يف بناء عزة اإلسالم ، ودولة اإلسالم ووحدة اإلسالم 

ــام يف إعــادة اخلالفــة الراشــدة يف األرض ، واســرتجاع     وأ�ــتم يف هــذا العصــر رجــاء املســلمني البس
 .. األجماد الغابرة يف العاملني 

ليكم يف كل مكان على أ�كم رجال حترير ، وجنـود إ�قـاذ ، ودعـاة حـق ، ومشـوس                 وأ�تم املنظور إ  
 .. فأعطوا القدوة يا شباب يف كل شيء .. هداية 

 .. أعطوا القدوة يف التزامكم مبادئ األخوة اإلسالمية 
 .. أعطوا القدوة يف تعميقكم لروحها ومعا�يها 

 .. باهتا أعطوا القدوة يف أدائكم حلقوقها ، وقيامكم بواج
 .. أعطوا القدوة يف ضرب النماذج واألمثال عند تعاملكم هبا ، وتفاعلكم معها 

 .. أعطوا القدوة يف امتداد أثرها ، وقطف مثراهتا 
 . إ�ه ال تأثري يف األفراد واألمم أكرب من القدوة ، وأعظم من األسوة 

م وصــل إىل جنــوب اهلنــد  يســطر مبــلء االفتخــار واإلعجــاب أن اإلســال-يــا شــباب  -والتــاريخ 
وسيالن ، وجزر لكديف وما الديف يف احمليط اهلندي وإىل التيبت ، وإىل سواحل الصني ، وإىل الفلبني 

ــو     ــرة املالي ــا ،    .. ، وجــزر أ�د�وســيا ، وشــبه جزي ــة يف الســنغال ، و�يجريي ووصــل إىل أواســط إفريقي
  ..د والصومال ، وتنزا�يا ، ومدغشقر ، وزجنبار، وغريها من البال

وصل اإلسالم إىل كل هذه األمـم بالقـدوة ، قـدوة التجـار يف تعاملـهم ، قـدوة الـدعاة يف تفاعلـهم ،           
ثـم أعقـب ذلـك الكلمـة الطيبـة ،           .. قدوة املسلمني يف صدق إخائهم ، ومجيل سلوكهم ، وكريم أخالقهم          

آمنـوا بالـدين اجلديـد عـن        فـدخل النـاس يف ديـن ا أفواجـا ، و           .. واملوعظة احلسنة ، والـدعوة اللطيفـة        
 .. إميان واقتناع ورغبة 

 )٤٧(الصفحة 



 

ولوال أن يتميز هؤالء التجار حبسن معاملتهم ، وهؤالء الدعاة بصـدق تـآخيهم ، وهـؤالء املسـلمون                   
 !! . ملا اعتنق هؤالء املاليني من البشر اإلسالم ، وملا دخلوا يف عدله ورمحته .. بكريم أخالقهم 

شبابا مؤمنا  .. جتد من جنودها ودعاهتا ، وكلّ من ينتسب إليها          وكم يسر الدعوة اإلسالمية أن      
ــا متماســكًا  ــا واعي جيــدون مبــادئ اإلســالم يف ســلوكهم ، ويصــوغون فكرتــه يف أشخاصــهم ،   .. متآخي

 .. ويرتمجون فضائله يف حركاهتم وسكناهتم ؟ 
عــاهلم وأخالقهــم ،  وملــا تقــدم احلركــة اإلســالمية يف العصــر احلــديث منــاذج مــن الرجــال يقتــدى بف    

و�وعيات من الدعاة يتميـزون بتـآخيهم وتقـواهم ، وآالف مـن الشـباب يتـأثر النـاس حبـاهلم قبـل أن يتـأثروا                
عندئذ حتصد احلركة اإلسالمية يف ميدان الـدعوة إىل ا ، اآلالف مـن الكتـل البشـرية آمنـت                    .. حباهلم  

بل تقطف يف .. ومبحمد صلى ا عليه وسلم �بيا ورسولًا با ربا ، وباالسالم دينا ، وبالقرآن إماما ،      
 .. جمال ا�تشار اإلسالم أينع الثمرات، وأطيب األكُل 

 ومباذا ا�تصر حممد صلى ا عليه وسلم على الد�يا ؟ 
 يـوم صـنع أصـحابه علـيهم رضـوان ا  صـورا حيـة مـن           - كما قال الشهيد سيد قطب       -ا�تصر  

 ، ومتشي يف األسواق ، يوم صاغ من كلّ منهم قرآ�ًا حيا يدب على األرض ، يوم جعـل                    إميا�ه ، تأكل الطعام   
 !! . من كل فرد منوذجا جمسما لإلسالم ، يراه الناس فريون اإلسالم 

ــا ، وإن     إن النصــوص وحــدها ال تصــنع شــيئًا ، وإن املصــحف وحــده ال يعمــل حتــى يكــون رجلً
 .. ن سلوكًا املبادئ وحدها ال تعيش إال أن تكو

ومن ثم جعل حممد صلى ا عليه وسـلم هدفـه األول أن يصـنع رجالًـا ال أن يلقـي مـواعظ ، وأن        
يصوغ ضمائر ال أن يدبج خطبا ، وأن يبين أمة ال أن يقيم فلسفة ؛ أما الفكرة ذاهتا فقد تكفّل هبـا القـرآن                        

 اـردة إىل رجـال تلمسـهم األيـدي ،           الكريم ، وكـان عمـل حممـد صـلى ا عليـه وسـلم أن حيـول الفكـرة                   
 !! .. وتراهم العيون 

 )٤٨(الصفحة 



 

ولقد ا�تصر حممد صلى ا عليه وسلم ، يوم صاغ مـن فكـرة اإلسـالم شخوصـا ، وحـول إميـاهنم                       
باإلسالم عملًا ، وطبع من املصحف عشرات من النسخ ثم مئات وألوفًا ، ولكنه مل يطبعهما باملـداد علـى                    

ا بـالنور علـى صـحائف مـن القلـوب ؛ وأطلقهـا تعامـل النـاس ، وتأخـذ منـهم                       صحائف الورق ، إمنا طبعه    
 عليه وسلم من عند ا وتعطي ، وتقول بالفعل والعمل ما هو اإلسالم الذي جاء به حممد صلى ا . 

* * * 
وكم تكون �كسة احلركة اإلسالمية أليمة ؛ وكم يكون فشلها بينـا واضـحا ، حينمـا يظهـر أبناؤهـا                     

 ؟ .. ا يف اتمع مبظهر األ�ا�ية واحلسد والشحناء ودعاهت
حينمــا .. وكــم ينحســر املــد اإلســالمي يف اتمعــات اإلســالمية ، ويف األمــم الغربيــة والشــرقية    

 تنقسم احلركة اإلسالمية على �فسها ، وتضمر العداوة والبغضاء بني فئاهتا ؟ 
مكان من إقامة دولـة اإلسـالم حينمـا جيـدون           وكم ييأس العلماء واملفكرون ودعاة اإلصالح يف كل         

اجلماعات اإلسالمية يف البلد الواحد يرتاشقون بـالتّهم ، ويتنـابزون باأللقـاب ، وتتـأجج بينـهم �ـار العـداوة                       
 . واحلقد والبغضاء ؟ 

 : ويكون حال هذه احلركات املتباغضة واجلماعات املتناحرة كحال من قال عنهم الشاعر 
i اامع يف  لفوضى        إال كشكوا أو شكواي وما iوا�قسام 
i من حولك  الثنني  وما        وسعيii  أمل  له  كلًا   ترى iوئام 
 إمام   بال   اجلميع    ولكن        إمامii   فينا   مجاعة    لكل

ــن دعــاة الفكــر ورجــال اإلصــالح       ــدير الكــثري م ــديري وتق ــات   .. ويف تق ــاء هــذه احلرك ــو أن أبن ل
ولـو أهنـم سـاروا      .. ت أخذوا مبنهج اإلسالم يف تربية الدعاة ، وإعداد األفراد ، وتكوين األمـم               واجلماعا

.. علـى مبـادئ الشـريعة يف أداء حقــوق األخـوة ، وتعميـق روحهـا، والقيــام بواجباهتـا ، والتفاعـل معهــا         
قــاموا دولــة وأل.. وألطــاحوا بعــروش البغــي والظلــم واإلحلــاد .. ألكلــوا مــن فــوقهم ومــن حتــت أرجلــهم  

ــالد اإلســالم   ــن ا يف كــل بقعــة مــن بقــاع األرض ويف كــل قطــر مــن أقطــار     .. اإلســالم يف ب ولنشــروا دي
 )٤٩(الصفحة 



 

 أن الرعيل األول من صحابة رسول ا صلى ا عليه   - يا أبناء الدعوة إىل ا       -هل تظنون   .. الد�يا  
 عزة املسلمني السامقة ، وأسسوا دولة       أقاموا جمد اإلسالم العريض ، وبنوا     .. وسلم ومن تبعهم بإحسان     

 . القرآن الضخمة الكبرية بال أخوة خالصة ، وحمبة صادقة ، وتآلف قليب مرتابط ؟ 
هــل تظنــون أن اإلســالم ا�تشــر شــرقًا وغربــا يف أرجــاء املعمــورة بــال تــرابط باإلســالم وثيــق ، وبــال  

 . اعتصام حببل ا املتني ؟ 
 يف اإلسالم عن طواعيـة واختيـار بـال قـدوة مـن الـدعاة ملسـوها ، وال              هل تظنون أن دخول املاليني    

 . أسوة من املؤمنني عرفوها ؟ 
هل تظنون أن القاعدة الصـلبة الـيت تأسسـت عليهـا دولـة اإلسـالم ، وا�تشـرت علـى يـديها رسـالة                         

 . حممد عليه الصالة والسالم مل تكن متآخية متواددة مرتامحة ؟ 
 أن قائدكم وبا�ي جمد اإلسالم إىل األبـد مل يؤسـس دولـة              - ياشباب اإلسالم    - أمل تقرؤوا يف التاريخ   

ــني األوس واخلــزرج        ــاجري ن واأل�صــار ، وألــف ب ــني امله ــة إال بعــد أن آخــى ب : املســلمني األوىل يف املدين
 ؛ وحتت } واعتصموا حببل اللّه مجيعا وال تفرقوا{ لينطلق اجلميع يف جبهة واحدة مرتاصة حتت راية 

ليقيموا يف العـاملني     ] .. ٥٢: املؤمنون  [  }  وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأ�ا ربكم فاتقون        {: شعار  
ــة هاديــة ، ويرفعــوا يف ذرى القمــم رايــة التوحيــد ،ويطبعــوا يف    ــوا يف جماهــل األرض أم�دولــة رائــدة ، ويكو

 !! . ؟.. ضمري الزمن مباديء احلرية والعدالة واملساواة 
اسبة الرسول صلى ا عليه وسلم عسرية ، وتوبيخه قارعا ؟ حينما حاول اليهـود           وكم كا�ت حم  

حتى تنادوا إىل   .. لعنهم ا أن يشقوا عصا األوس واخلزرج ، وأن يزعزعوا وحدهتم ، وأن ميزقوا تآلفهم              
ظـرية واحـدة   فما كان منه عليه الصالة والسـالم إال أن مجعهـم يف ح  . السالح ، وكادت أن تقع بينهم فتنة        

أبدعوى اجلاهلية وأ�ا بني أظهركم بعد إذ هداكم ا إىل السالم وأكرمكم بـه ،  : "وقال هلم مقرعا وموخبًا  
وقطع به عنكم أمر اجلاهلية ، واستنقذكم به من الكفر ، وألّف بـه بيـنكم ؟ ترجعـون إىل مـا كنـتم عليـه                      

 " . كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ؟ 
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 يأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتـاب يـردوكم بعـد             {: اآليات  فأ�زل ا هذه    
إميا�كم كافرين ، وكيف تكفرون وأ�تم تتلى عليكم آيات اللّه وفيكم رسوله ومن يعتصم باللّه فقـد هـدي                  

  ]١٠٠: آل عمران . [ إىل آخر اآليات ...  } إىل صراط مستقيم
* * * 

 : م وبعد فيا شباب اإلسال
أحكمــوا أخــوتكم ، ورســخوا وحــدتكم ، وتــآخوا بــروح ا بيــنكم ، وأصــلحوا بــإخالص التوبــة   
�فوسكم ، ومتيزوا بني الناس بأخالقكم وسلوككم ، وأعطوا القـدوة بأفعـالكم وحسـن معـاملتكم ، وأدوا                   

تآلفكم ، وخذوا   حقوق األخوة إلخوا�كم ومن يلوذ بكم ، وسريوا على منهج اإلسالم يف تثبيت حمبتكم و              
 .هبدي القرآن يف ترامحكم وتواددكم ؛ 

                        هلـم الغـالبون ، وقـل اعلمـوا فسـريى ا فإذا فعلتم ذلك فاعلموا أ�كم منصـورون ، وإن جنـد ا
 .. عملكم ورسوله واملؤمنون 

 . إن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
  .املني وآخر دعوا�ا أن احلمد للّه رب الع

 )٥١(الصفحة 


