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ِ

سي ِب َي ِد ِه،
األُخُ َُّوُِةُبينُالمسلِمِ ينُ.قالُرسول َُِّ
َُّللاَُؐ «ُ:والَّ ِذي نَ إف ِ
َلَ تَ إد ُخلُوا ا إل َجنَّةَ َحتَّى ت ُؤإ مِ نُواَ ،وَلَ ت ُؤإ مِ نُوا َحتَّى تَ َحابُّوا ،أَ َوَلَ

اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
ُاْلسَل ِمُ لِيُخ ِرُجُ ُالنَُّاسُُ
ُِإ َّن َّ
ِين ِ
َُّللاُتعالىُبعدُأُنُبُعُثُنبِيَّهُُؐ بِد ِ
واُلِلُتعالىُ ،
نُاُلَّذِينُأسلم ِ َُِّ
ورُ،قدُُأُعلنُُأُ َُّ
تُ ِإُلىُالن ُِ
مُِنُُالظُلُمُا ُِ
ِيُاْلسَلمُ.قُالُُتُعُالُى﴿ُ:اِنَّ َما ا إل ُمؤإ مِ نُونَ
كلهمُُإُِخُوُةُُف ِ

س َ
ل َم
علَى َ
أَ ُدلُّكُ إم َ
يء ِإذَا فَعَ إلت ُ ُموهُ تَ َحابَ إبت ُم؟ أَ إفشُوا ال َّ
ش إ
بي َنكُم»4.
َإ

خوة﴾1ُ.
اِ إ

َ

اْلسَلمِ يَّةُُ ،
ت ُاألُ َّمةُ ُ ُِ
ن ُرابِطةُ ُاألُخُ َّوُةُِ ُه ِذهُِ هِيُاُلَّتِيُأُوجد ُِ
وإِ َُّ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

وُرُبُطُتُُقُلُوبُُالمسلِمِ ينُفِيُأُنحاءِ ُالُعُال ِمُكلَُّهاُ ِببعضُ،وهِي ُ

َُّللا ُتعالىُ ِبها ُ
الرا ِبط ُِة ُالَُِّتيُأُمر َّ
عليناُأُنُنُحُا ِفُظُ ُعلىُه ِذهُِ َّ

َُّللاُاألُرضُومن ُ
الَُّتِيُتُكُفُلُُاُِستِمرارُُهُ ِذُُِهُاألُ َّمُةُُِِإلىُأُنُي ِرث َّ

اْلسَُلُمُُُاُِهتِما اماُ با ِلغاا ُ.ويقعُ علىُ عُاتُُِِقناُ فِيُ هذا ُ
وأُوًلهاُُ ُِ

الِلُِتعالى ُرُبًّاُوبِمح َّمدُُُؐنبِيًّاُورس ا
وًل ُ
عليهاُ.فكلُمنُآمنُ بِ َّ

اديَّ ُِةُأُ ِوُُ
اْلط ُِ
ُِ
ارُأنُُنُدُعُمُُبعضُناُالُبُعُضُ،سواءُمِ نُُالنَُّاحِ يةُِالم ِ

ضُُالنَّظ ِرُ عن ُ
وآمنُ بِاليو ِمُ اْلخِ ِر ُ،فهوُ أُخُ لِك ِلُ مسلِمُُُ،بُِغ ِ ُ

المعن ِويَّة ُ.عليناُ أنُ نهت َُّمُُبِقضاياُُالُمُسُُِلمُِينُُُأُينماُ كانتُ مِ نُُ

عرُقُِ ُِه ُ.وفِيُ هذاُ قالَُُؐ «ُُ:مثَ ُل ا إل ُمؤإ مِ نِينَ فِي
لونُِ ُِهُُوُلُغتُِ ُِهُُو ُِ

العالُمُ.وُأُنُ ُنُش ُِعرُ ُإِخوانناُالضعفاءُ ُوُالُمُظُلُومُِينُ ُبُِأُُنَّناُمعهمُُ

شتَكَى مِ إنهُ
س ِدِ ،إذَا ا إ
تَ َو ِاد ِه إم َوتَ َراحُمِ ِه إم َوتَعَاطُف ِِه إمَ ،مثَ ُل ا إل َج َ
عُ إ
سه َِر َوا إل ُح َّمى»ُ 2.
س ِد ِبال َّ
سائِ ُر ا إل َج َ
ض ٌو تَدَاعَى لَهُ َ

دائِ اماُ وًلُ نتُخُُلَّىُ عنهم ُ.وُلُنعُلُمُُ ُأ َّنُ َّ
صدُقُةُُ
الزكاةُ ُوُال َُّ
سخُُه ِذُِهُاألُخُ َّوُُةُبينناُ.فعلينا ُأًُلَُُّ
واألُضحِ يُةُُ،كلَُّهاُعِباداتُُتُر ُِ

ُ

ارُُأنُُ
اُاْلط ُِ
جُِبناُكذلِكُ فِيُهذ ُِ
اجبُاتُِناُهذِهُ.ومُِنُُُوُا ُِ
نُهُمُِلُ ُوُ ُِ

ي إاْلَع َِّزاءُ ،
إِ إخ َوتِ َ

نُتأسِيسُُالوحدةُُِواألُخُ َُّوةُُِ
اصمُِينُ.فإِ َُّ
نصلِحُُبينُُُِإخُوُانُِنُاُالمتخ ِ

يسُرابِط ُِةُاألُخُ َُّوةُُِهذِهُ،أُنَّه ُ
س ُِ
ُاْلسَلمُُُِلتُأُ ُِ
إُِ َُّ
نُمُِنُأُ َّو ِلُماُفعله ِ

الرحمةُِفِيُالعالمُ.
سيُادُةُُِالحُ ُِ
سبُِيلُُُِل ُِ
بينُالمسلِمِ ينُهوُُال َُّ
بُو َّ

بُآنذُاكُ .
أُنهىُالُخُصُومُةُُالمستمِ َّرةُُاُلَّتِيُكانتُبينُقبائِ ِلُالعر ِ

ُ

اراُ فِيُ كِتا ِبهِ ُ،فقالُُ:
وُأُ َُّكدُُُ َّ
َّللاُ تعالىُُعُلُىُ ه ِذُِهُُاألُخُ َّوُُِةُُمِ ر ا

أُسألُ ُالمولىُع َّزُوجلَُّأُنُيجعلنا ُُِإخُوُُةا ُمتح ُِابينُ ُفِي ُِهُ،وأن ُ

َّللا جَمِ ي ًعا َو ََل تَ َف َّر ُقوا ۚ َو إ
﴿ َوا إ
اذكُ ُروا ِن إع َمتَ
عتَ ِص ُموا ِب َح إب ِل َّ ِ
علَ إيكُ إم ِإ إذ كُنت ُ إم أَ إ
صبَ إحت ُم ِبنِ إع َمتِ ِه
َّللا َ
ف بَ إينَ قُلُو ِبكُ إم فَأ َ إ
َّ ِ
عدَا ًء فَأَلَّ َ

يدِيمُه ِذُِهُاألُخُ َُّوُةُبينناُُِ.إنَّهُولِيُذلِكُوالقادِرُعليهُ.آمِ ين!ُ ُ
ُ

شفَا ُح إف َرة ِمنَ النَّ ِار فَأَنقَذَكُم ِم إن َها ۚ َكذَ ِلكَ
علَى َ
ِإ إخ َوانًا َوكُنت ُ إم َ
َّللا َلكُ إم آيَاتِ ِه لَعَلَّكُ إم تَ إهتَدُونَ ﴾ُ3ُ.وُُِبغرُ ِسُ ُه ِذهُِالمعانِي ُ
يُب َِي ُن َّ ُ
اْلسَلمُُُرابِطةُُُأُخ َُّوةُُُعُالُمُِيَّةُُ
فِيُ قلو ِ
بُ المسلِمِ ين ُ،أوجدُُُ ِ

ُ

تتخ َّ
قُواللغاتُ.ولقدُكانُمِ حورُُه ِذُِهُاألُخُ َُّوةُُِ
طىُحدودُُاألُعرا ُِ

ُ

آنُوالسُنَّةُ ُ.
وًُلُُتزالُُ،هوُُالعقِيدةُُ ِ
اْلسَلمِ يَّةُُالنَّابِعةُُمِ نُُالقر ِ

ُ

ُ
اْل إخ َوةُ ا إلك َِرام،
أَيُّهَا إ ِ
اْلسَلمِ يَّ ُِةُ،أنَّهاُتنط ِويُعلىُحبُُ
مِ نُأُه ِمُخصائ ِ ُ
ِصُاألُخُ َُّوةُُِ ِ
صةُ.والدَّافِعُُالوحِ يدُُ
متبادلُُبُ ُِريءُُمِ نُُأُيُِاعتِبارُُلِمصلحةُخا َّ
َُّللاُِتعالىُ.وقد ُ
الرغبةُُفِيُني ِلُمرضاةِ َّ
بُ،هُوُُ َّ
وراءُهذاُالحُ ِ
ضُترسِيخُُِه ِذ ِهُُ
ُاْلسَلمُُعادةُُالُتَّسل ِِيمُعلىُبُعُضُ،بِغر ِ ُ
شرع ِ
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