
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

اىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل  ن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعإ

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

ُمْسلِ }ورسوله َوَأْنُتْم  إاِلَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه ُكُم  }  {ُمونَ َيا  َربَّ ُقوا  اتَّ النَّاُس  َا  َأهيه َيا 

ُقوا   اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديدًا ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم  }  {ِقيباً بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم رَ  ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ َيا َأهيه

َعظِيامً  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  اهلل، {َوَيْغِفْر  كتاب  احلديث  أصدق  فإن  بعد:  أما 

ه  اهلدي  بدعة وخري  وكل  بدعة،  حمدثة  وكل  حمدثاهتا،  اْلمور  ورش  وسلم،  وآله  عليه  اهلل  صىل  حممٍد  دي 

 : ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل

إن أوثق رباط بني الناس هو رباط االيامن، رباط االجتامع عىل دين اهلل واوامره وما جاءت به الرسل عليهم  

جيمع الناس عىل اختالف السنتهم واجناسهم، فهو رابطة حب وتعاون وتراحم    ، فاإليامنمالصالة والسال

  القرابة والطائفة واملذهب أو  وتسامح  بني املسلم وأخيه املسلم، وهو  رابطة ال تقوم عىل أساس النسب أو 

سلم يف أي بالد ومكان  بل أساسها فقط اإليامن باهلل اذا وجدت حينها يكون املسلم اخو امل، البالد والعشرية

 . ويف أي عرص وزمان

َثاَلٌث َمْن  : )) حالوة اإليامن فقد قال صىل اهلل عليه وسلم   الكتساب لقد جعل اإلسالم اْلخوة باهلل  وسيلة  

َوَأنْ  ا  ِسَواُُهَ ِِمَّا  إَِلْيِه  َوَرُسوُلُه َأَحبَّ  َيُكوَن اهللَُّ  َأْن  ياَمِن  اإْلِ َوَجَد َحاَلَوَة  فِيِه  َوَأْن  ُكنَّ  إِالَّ هللَِِّ  ُُيِبهُه  املَْْرَء اَل  ُُيِبَّ   

    ((. َيْكَرَه َأْن َيُعوَد يِف اْلُكْفِر َكاَم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النَّارِ 

َوالَِّذي َنْفِِس بَِيِدِه اَل َتْدُخُلوا  : ))وهذه الرابطة  طريق املؤمنني وسبيلهم إىل اجلنة قال صىل اهلل عليه وسلم   

ُكْم َعىَل َأْمٍر إَِذا َأْنُتْم َفَعْلُتُموُه ََتَ ا ابهوا َأاَل َأُدله اَلَم َبْينَُكمْ جْلَنََّة َحتَّى ُتْؤِمنُوا َواَل ُتْؤِمنُوا َحتَّى ََتَ   ((. اَبْبُتْم َأْفُشوا السَّ

بي صىل اهلل عليه كنت عند الن  "وبسببها ينال الفرد الدرجات العالية يف اجلنة فعن أيب مالك اْلشعري قال : 

ِذيَن آَمنُوا ال َتْسَألوا َعْن َأْشَياَء إِْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكمْ }  سلم فنزلت عليه هذه اآلية:و َا الَّ    [ 101ة:املائد] {َيا َأهيه



 

 

 

و   بقرهبم  الشهداء  و  النبيون  يغبطهم   ، شهداء  ال  و  بأنبياء  ليسوا  عبادا  هلل  إّن  قال:  إذ  نسأله  فنحن  قال: 

يف ناحية القوم أعرايب فجثا عىل ركبتيه و رمى بيديه، ثم قال: حدثنا يا  من اهلل يوم القيامة، قال: ومقعدهم  

صىل اهلل عليه و سلم:    صىل اهلل عليه و سلم البِرش، فقال  هرسول اهلل عنهم من هم؟ قال: فرأيت يف وجه

مل تكن بينهم أرحام يتواصلون هبا  هم عباد من عباد اهلل من بلدان شتى، و قبائل شتى من شعوب القبائل  ))

، و ال دنيا يتباذلون هبا، يتحابون بروح اهلل، جيعل اهلل وجوههم نورا و جيعل هلم منابر من لؤلؤ قدام الناس  

 يفزع الناس  و ال يفزعون، و خياف الناس و ال خيافون((  ،

االخوةأهينعم   هذه:  ا  آتت  تقال    لقد  شعارات  تكن  مل  ملا  ثامرها  االلسن،الرابطة  قوية    عىل  أمة  فأوجدت 

اْلمة   هلذه  وَتكينا  نرصا   اْلخوة  هذه  وأثمرت  والتعاون،  واحلب  واْلمان  باْلمن  تنعم  مرتامحة  متامسكة 

دماؤهم،  تتكافأ  واحدة  أمة  هبا  املسلمون  وكان  أعدائها،  عىل  ونرصها  والعباد  البالد  قلوب  هلا  اهلل  وفتح 

 واهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد عىل من س 

                                                   اما اليوم  فقد اصبحت كلمة أحبك يف اهلل سهلة املقال عسرية التطبيق خلبث النفوس والتكالب عىل الدنيا                             

عرض أخيه قست القلوب وظهرت الشحناء والبغضاء وحلت العداوات  الرصاعات واستطال املسلم يف  

فأنزل اهلل عقوبته علينا حتى    املسلم وظهرت القطيعة واخلصومات يف أوساط املجتمع املسلم وبني أفراده، 

ن َفْوِقُكْم َأْو ِمن    ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعىَلى }:  نعود إىل احلق واخلري الذي أمرنا به قال تعاىل  َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا مِّ

َأْرُجلُِكمْ  ِت  َيْفَقُهونَ ََتْ َلَعلَُّهْم  اآْلَياِت  ُف  ُنرَصِّ َكْيَف  انُظْر  َبْعٍض  َبْأَس  َبْعَضُكم  َوُيِذيَق  ِشَيًعا  َيْلبَِسُكْم  َأْو   }  

   [.65 :اْلنعام]

ينقلنا من هذه احلال  الربانية صادقني بحالنا ومقالنا عىل اهلل  الدوحة االيامنية والرابطة  لنعد لتلك  فتعالوا 

حلال يرضيه يكون دستورها حديث رسولنا الكريم ))ال َتاسدوا، وال تناجشوا، وال  _انة  حال الذل وامله_

ال   املسلم،  أخو  املسلم  إخوانًا  اهلل  عباد  وكونوا  بعض،  بيع  عىل  بعضكم  يبع  وال  تدابروا،  وال  تباغضوا، 

هاهنا التقوى  مرات-يظلمه، وال خيذله وال ُيقره،  إىل صدره ثالث  ا  -ويشري  أمري من  أن  بحسب  لرش 

 . ( (ُيقر أخاه املسلم ، كل املسلم عىل املسلم حرام دمه وماله وعرضه

 

 واحلمد هلل رب العاملني 


