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إنما المؤمنون إخوة
ممخص الخطبة

ٔ -األمر بالتحابب في اهلل تعالى -ٕ .الطريق إلى األخوة في اهلل -ٖ .من صفات المؤمنين-ٗ .
حقوق األخوة -٘ .مقياس األخوة الصادقة.
-------------------------

الخطبة األولى

أما بعد :فيا عباد اهلل ،اتقوا اهلل تعالى ،واعمموا أن المؤمنين إخوة في الدين ،سماىم اهلل بذلك في

ون ِإ ْخ َوةٌ ،وقال النبي (( :وكونوا عباد اهلل إخوانا)) ،وعن أنس
كتابو المبين ،فقال تعالىِ :إَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
يحب لنفسو)) رواه
يحب ألخيو ما ّ
بن مالك رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :ال يؤمن أحدكم حتى ّ

يحب لجاره أو ألخيو ما يحب لنفسو)) ،وفي رواية
البخاري ومسمم ،وفي رواية لمسمم(( :حتى ّ
يحب لمناس من الخير ما يحب لنفسو)) ،وفي صحيح
ألحمد(( :ال يبمغ عبد حقيقة اإليمان حتى ّ

مسمم من حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنيما عن النبي قال(( :من أحب أن يزحزح عن النار

منيتو وىو يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليو)).
ويأتي الجنة فمتدركو ّ
يسر أخاه ،ويخزنو ما يحزنو ،ويريد
يسره ما ّ
فيذه األحاديث وما جاء بمعناىا تد ّل عمى أن المؤمن ّ

ألخيو المؤمن ما يريده لنفسو من الخير .وىذا إنما يأتي مع سالمة المسمم من الغش والغل والحسد،

فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقو أحد في نعمة أو يساويو فييا؛ ألنو يحب أن يمتاز عمى
خالف ذلك ،وىو أن يشاركو المؤمنون كميم في مثل
الناس وينفرد عنيم بالنعمة ،واإليمان يقتضي
َ
ما أعطاه اهلل من الخير من غير أن ينقص عميو منو شيء.

وقد مدح اهلل تعالى في كتابو من ىذه صفتو ،من كانوا ال يريدون عموا في األرض وال فسادا ،فقال
ِ ِ ِ
َِِّ
ِ
تعالى :تِْم َك َّ
ون ُعمُ ِّوا ِفي األ َْر ِ
ين
ض َوال َف َس ً
ين ال ُي ِر ُ
ادا َواْل َعاق َبةُ لْم ُمتَّق َ
يد َ
الد ُار اآلخ َرةُ َن ْج َعمُيَا لمذ َ
[القصص ،]3ٖ:قال عكرمة وغيره في ىذه اآلية" :العمو في األرض :التكبر وطمب الشرف والمنزلة
َِّ
اءوا ِم ْن
عند السمطان ،والفساد :العمل بالمعاصي" ،وقال تعالى في مدح المؤمنين أيضاَ :والذ َ
ين َج ُ
ِ َِِّ
ِ
ِ َِّ
بعِد ِىم يقُولُون رب ََّنا ْ ِ
ين َس َبقُ َ ِ ِ
يم ِ
آم ُنوا َرب ََّنا
ان َوال تَ ْج َع ْل في ُقمُوبِ َنا غالً لمذ َ
اغف ْر لَ َنا َوِإل ْخ َوان َنا الذ َ
َْ ْ َ َ َ
ين َ
ونا باإل َ
ِإَّن َك رء ٌ ِ
يم [الحشر .]ٔٓ:فمن صفات المؤمنين سالمة قموبيم وألسنتيم إلخوانيم المؤمنين
َُ
وف َرح ٌ

السابقين والالحقين والثناء عمييم والدعاء ليم بالمغفرة مع الدعاء ألنفسيم ،وال سيما السابقين األولين

من صحابة رسول اهلل من المياجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحسان ،فمن وجد في نفسو بغضا

ألصحاب رسول اهلل أو تنقصيم فميس بمؤمن ،وقد قال النبي (( :ال تسبوا أصحابي؛ فوالذي نفسي
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مد أحدىم وال نصيفو)) .فقاتل اهلل أولئك األقوام الذين
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذىبا ما بمغ ّ
ون ِم ْن
ون األ ََّولُ َ
يسبون أصحاب رسول اهلل وخمفاءه الراشدين ويتنقّصونيم ،وقد قال اهلل تعالىَ :والسَّابِقُ َ
ضي المَّو ع ْنيم ورضوا ع ْنو وأَع َّد َليم جَّن ٍ
وىم بِِإ ْحس ٍ ِ
اْلمي ِ
َنص ِار والَِّذ َ َّ
ات تَ ْج ِري
ان َر َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ ْ َ
اج ِر َ
َ
َُ
ين ات َب ُع ُ ْ
ين َواأل َ َ
ِ
ِ
تَ ْحتَيا األ َْنيار َخ ِالِد ِ
سو ُل المَّ ِو
َ
يم [التوبة ،]ٔٓٓ:وقال تعالىُ :م َح َّم ٌد َر ُ
َُ
َ
ين فييَا أ ََب ًدا َذل َك اْلفَ ْوُز اْل َعظ ُ
ِ
ِ
َِّ
َش َّداء َعَمى اْل ُكفَّ ِار ر َحماء َب ْي َنيم تَر ُ َّ
اى ْم
ض ً
سج ً
ال ِم ْن المَّ ِو َوِر ْ
ون َف ْ
يم ُ
َّدا َي ْبتَ ُغ َ
َوالذ َ
اى ْم ُرك ًعا ُ
ين َم َعوُ أ ُ
ُ َ ُ ُْ َ
ض َو ًانا س َ
ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
ُّجوِد َذِل َك مثَمُيُم ِفي التَّوَرِاة ومثَمُيُم ِفي ِ
َخ َرَج َش ْ
يل َك َزْرٍع أ ْ
في ُو ُجوِى ِي ْم م ْن أَثَِر الس ُ
طأَهُ َف َآزَرهُ
ْ ََ ْ
َ ْ
اع ِلي ِغيظَ بِ ِيم اْل ُكفَّار وع َد المَّو الَِّذين آمنُوا وع ِممُوا الصَّاِلح ِ
ِ
ب ُّ
ات
استَ ْغمَ َ
َ
ُ َ َ ََ
َ ََ
الزَّر َ َ
استَ َوى َعمَى ُسوِقو يُ ْع ِج ُ
ظ فَ ْ
فَ ْ
ْ
ِ
الكفار،
يما [الفتح .]ٕ2:فيذا يدل عمى أنو إنما يغتاظ من أصحاب رسول اهلل
ِم ْنيُ ْم َم ْغِف َرةً َوأ ْ
ُ
َج ًار َعظ ً
وأما المؤمنون فإنيم يحبونيم ويتولّونيم ويستغفرون ليم.
يحب لنفسو ،ويكره ليم ما يكره لنفسو ،فإن أرى ِمن
يحب لممؤمنين ما ّ
عباد اهلل ،ينبغي لممؤمن أن ّ
أخيو المسمم نقصا في دينو اجتيد في إصالحو ،فال يكون مؤمنا حقا حتى يرضى لمناس ما يرضاه

ب
لنفسو ،واذا كان المؤمن ال يرضى أن يغتابو أحد فكيف يغتاب أخاه وقد قال اهلل تعالىَ :وال َي ْغتَ ْ
يو م ْيتًا فَ َك ِرْىتُموه واتَّقُوا المَّو ِإ َّن المَّو تََّو ٌ ِ
ِ ِ
ضا أ َُي ِح ُّ
يم
َ
َ
َح ُد ُك ْم أ ْ
ب أَ
ض ُك ْم َب ْع ً
َب ْع ُ
اب َرح ٌ
َن َي ْأ ُك َل َل ْح َم أَخ َ
ُ َُ

[الحجرات]ٕٔ:؟! واذا كان المؤمن ال يرضى أن يسعى أحد بينو وبين أحبابو بالنميمة فكيف يسعى
ىو بين إخوانو المتحابين بالنميمة ليفسد ما بينيم وقد قال اهلل تعالى :وال تُ ِطع ُك َّل حالَّ ٍ
ف َم ِي ٍ
ين َى َّم ٍاز
َ
ْ
َ
م َّش ٍ
اء بِ َن ِم ٍيم [القمم ،]ٔٔ ،ٔٓ:وقال النبي (( :ال يدخل الجنة نمام))؟! واذا كان المؤمن ال يرضى أن
َ
يسخر منو أحد أو يستيزئ بو أحد فكيف يسخر من إخوانو ويستيزئ بيم ويتنقّصيم وقد قال اهلل
ِ َِّ
َِّ
ِّ
ون
آم ُنوا َي ْ
ين أ ْ
ض َح ُك َ
َج َرُموا َك ُانوا م ْن الذ َ
تعالىَ :وْي ٌل ل ُك ِّل ُى َم َزْة لُ َم َ ٍزة [اليمزة ،]ٔ:وقال تعالىِ :إ َّن الذ َ
ين َ
ون [المطففين]ٖٓ ،ٕ2:؟! إذا كان المؤمن ال يرضى أن َّ
ِِ
يغشو أحد في بيعو
ام ُز َ
َوِا َذا َم ُّروا بي ْم َيتَ َغ َ

يغش إخوانو ويخدعيم في معامالتو معيم؟! إذا كان المؤمن ال يرضى أن يؤذيو جاره
وشرائو فكيف ّ
فكيف ىو يؤذي جيرانو وقد قال النبي (( :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن من ال يأمن

جاره بوائقو))؟! إذا كان المؤمن ال يرضى أن يظمم فكيف يظمم الناس؟! واذا كان المؤمن لو خطب
امرأة أو باع سمعة أو اشتراىا ال يرضى أن يفسد عميو ذلك أحد فيخطب عمى خطبتو أو يبيع عمى
بيعو أو يشتري عمى شرائو فكيف يصدر منو ذلك في حق إخوانو المؤمنين وقد قال النبي (( :ال

تحاسدوا ،وال تناجشوا ،وال تباغضوا ،وال تدابروا ،وال يبع بعضكم عمى بيع بعض ،وكونوا عباد اهلل

إخوانا)) ،وفي الصحيحين عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي قال(( :ال يبع المؤمن عمى بيع
أخيو ،وال يخطب عمى خطبة أخيو))؟!

عباد اهلل ،ىذا قول اهلل جل جاللو وقول رسولو في إخوة اإلسالم ،وفي تحقيق تمك األخوة في
المسممين األولين منيم واآلخرين إلى يوم الدين ،فيل عرف المسممون ذلك ولزموه؟!
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أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،يا أَيُّيا الَِّذين آم ُنوا ال يس َخر َق ِ
ونوا َخ ْي ًار ِم ْنيُ ْم
َن َي ُك ُ
وم م ْن َق ْوٍم َع َسى أ ْ
َْ ْ ٌ
َ َ
َ َ
اب بِ ْئس ِ
ِ
ِ
وال نِس ِ ِ ٍ
وق
اال ْس ُم اْلفُ ُس ُ
اء م ْن ن َساء َع َسى أ ْ
َ َ ٌ
َن َي ُك َّن َخ ْي ًار م ْنيُ َّن َوال تَْمم ُزوا أَنفُ َس ُك ْم َوال تََن َاب ُزوا بِاألَْلقَ ِ َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
يم ِ
ض
اجتَن ُبوا َكث ًا
آم ُنوا ْ
ان َو َم ْن َل ْم َيتُ ْ
ير م ْن الظ ِّن ِإ َّن َب ْع َ
ون َيا أَيُّيَا الذ َ
ب َفأ ُْوَلئ َك ُى ْم الظال ُم َ
ين َ
َب ْع َد اإل َ
َّ
َخ ِ
ب أَح ُد ُكم أَن ي ْأ ُك َل لَ ْحم أ ِ
ِ
يو َم ْيتًا فَ َك ِرْىتُ ُموهُ َواتَّقُوا
َّسوا َوال َي ْغتَ ْ
ضا أ َُيح ُّ َ ْ ْ َ
ض ُك ْم َب ْع ً
ب َب ْع ُ
الظ ِّن ِإثٌْم َوال تَ َجس ُ
َ
المَّو ِإ َّن المَّو تََّو ٌ ِ
يم [الحجرات.]ٕٔ ،ٔٔ:
َ
َ
اب َرح ٌ
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعي واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم .أقول قولي

ىذا ،وأستغفر اهلل العمي العظيم لي ولكم ولسائر المسممين من ك ّل ذنب ،فاستغفروه إنو ىو الغفور
الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

أما بعد :فيا عباد اهلل ،لقد ّبين النبي المقياس الصحيح لممؤمن الحقيقي في كممة مختصرة جامعة،
وىي قولو (( :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو)) .فإذا كان يحب لنفسو الخير
فميحبو إلخوانو ،ويجتيد في جمبو ليم ،واذا كان يكره لنفسو الشر فميكرىو إلخوانو ،فيصرف شره

عنيم ،ويجتيد في صرف شر غيره عن إخوانو .وتمك قاعدة نافعة ووصية جامعة ،نسأل اهلل عز

يضادىا ،إنو قريب مجيب.
وجل أن يرزقنا واياكم االتّصاف بيا والبعد عما
ّ
أال وصموا عمى سيد األولين واآلخرين وأفضل خمق اهلل أجمعين محمد بن عبد اهلل ،كما أمركم بذلك
َِّ
اهلل فقال جل من قائل عميماِ :إ َّن المَّو ومالئِ َكتَو ي ُّ
ون َعمَى َّ
صمُّوا َعَم ْي ِو
النبِ ِّي َيا أَيُّيَا الذ َ
صم َ
آم ُنوا َ
ُُ َ
ين َ
َ ََ
ِ
ِّ
يما...
َو َسم ُموا تَ ْسم ً

