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 رمضان حديث

 اإلسالم يف اأُلخوة

 العقيىدة  أسىا   على   االرتبىا   أي(  اإلسىالمي   األخىوة  مفهىوم : ) اإلسىالم  بهىا  أتى   اليت احلقائق أهم من إن

 الشىدة  إخىوة،  صىاراا  اإلسالم باعتقادهم أي((  إخوة املؤمنون إمنا))  تعاىل قال مسلم، كل بها يؤمن اليت اإلسالمي 

 تعلُمىن   ااعقلىو   قىول   امسعىوا  النىا   يأيها" بقوله الوداع حج  يف اسلم عليه اهلل صل  الرسول ذكرها فقد أهميتها

 .إسحاق ابن راا " إخوة املسلمني اأن للمسلم أخ مسلم كل أن

 على   احىرم  اإلسىالمي   العقيىدة  هىو  بيىنهم  فيمىا  املسلمني يربط الذي الرابط يكون أن اإلسالم أاجب لذلك

 املسىىىىىلمني بقيىىىىى  إىل للنظىىىىىرة أساسىىىىىا املىىىىىذهب حتىىىىى  أا القبيلىىىىى  أا اللىىىىىون أا العىىىىىرق جيعىىىىىل أن ملسىىىىىلما

 قىال  كمىا  النىا   دان مىن  ااحىدة  أمى   سىكنوا  أرض أي ايف امىذاهبهم  اقبائلىهم  األوانهم أعراقهم بكل فاملسلمون

 (( . األاىل المي اإلس الدال  دستور))  املنورة املدين  اثيق  يف( اسلم عليه اهلل صل ) الرسول

 املسلمني، بني متحقق  اإلسالمي  األخوة لتكون األحكام من جمموع  اإلسالم شرع اقد

 : منها نذكر

 يف استنصىراكم  اإن: ))  تعىاىل  قىال  ، بعضىا  بعضىهم  خيىذل  أن علىيهم  احىرم  بعضىا  بعضىهم  ينصر أن عليهم أاجب -1

((  حيقىر   اال خيذلىه  اال يظلمه ال املسلم،و أخ املسلم" :اسلم عليه اهلل صل  اهلل رسول اقال((  النصر فعليكم الدين

 *  أمحد راا * 

 قلنا" النصيح  الدين: " اهلل رسول قال إخوانهم، عن الظلم يرفعوا اأن بينهم فيما يتناصحوا أن عليهم أاجب -2

 * مسلم راا " * العامتهم املسلمني األئم  الرسوله الكتابه هلل" قال ، ملن

 (( . بعض أالياء بعضهم ااملؤمنات ااملؤمنون: )) تعاىل قال بعضهم، يوالوا أن عليهم أاجب -3

 فإنىه  مىنكم  يتىومم  امىن : )) اقىال ..((  عليهم اهلل غضب قومًا تتولوا اال: )) تعاىل قال الكافرين، مواالة عليهم حرم -4

 ..(( منهم

 تىرامحهم  يف املىؤمنني  تىر  : )) الكىريم  رسىول ال قىال  ااحىد  جسىد  كىأنهم  ايرتامحىوا  يتىواداا  أن علىيهم  أاجب -5

 راا (( * ااحلمىى  بالسىىهر اجلسىىد سىىائر لىىه تىىداع  عضىىو منىىه اشىىتك  إذا الواحىىد اجلسىىد كمثىىل اتعىىاهفهم اتىىوادهم

 *  البخاري

 رسىول  قىال  عرفى   يىوم  يف احلرام الشهر يف احلرام البلد كحرم  اجعلها اأموامم اأعراضهم دماءهم عليهم حرم -6



 هىذا  شىهركم  يف هىذا  يىومكم  كحرم  اأعراضكم اأموالكم دماءكم عليكم حرم اهلل فإن( " اسلم عليه اهلل  صل) اهلل

 *البخاري راا " * هذا بلدكم يف

 كفىارا  بعىدي  ترجعىوا  ال النا  أيها" االسالم الصالة عليه قال ، الكفر موجبات من لبعض بعضهم رقاب ضرب جعل -7

 *  سريته يف هشام ابن" *بعض رقاب بعضكم يضرب

 : ليبيا يف األهل أيها

 النىا ،  دان مىن  ااحىدة  أمى   حبىق  فكىانوا  عديىدة،  لقىران  بيىنهم  فيمىا " اإلسومية  األخوة " أسىالفنا  حقق لقد

 * أمى   خىري * فجعلىهم *  اإلسىالم  هىو *  ااحىدا  نظامىا  اهبقىوا  ااحىد  حىاكم  بقيىادة  قوي  عزيزة ااحدة دال  يف عاشوا

 احلبيىب  بلىدنا  اقبله – أفريقيا امشال امصر االشام فار  بالد يديها عل  فتحت حدةاا أم  بوصفهم احاربوا ساملوا

 اقومياتهىا،  األخىر   الشىعوب  أديىان  عىن  خيتلى   الىون  الغ ، اقومي ، دين، الشعوب هذ  من شعب لكل اكان – ليبيا

 بىني  رابطىاً " اإلسومية  األخوة " اصارت ، اإلسالمي  األم  من ءًاجز صاراا الشعوب تلك بإسالم الكن األوانها، الغاتها،

 صىارت  بىل  اجلزيىرة  يف امكى   الكنانى   مصىر  يف القىاهرة  ابني الشام بالد يف ادمشق أفريقيا مشال يف هرابلس أهل

 بأخيىىه الربىىا  يف االغىىرب صىىنعاء يف الشىىرق أقصىى  يف املسىىلم تىىربط ، العقيىىدة رابطىى " اإلسووية   األخوو  " رابطىى 

 .هرابلس يف هنا املسلم

 اخالد احلبش  ابالل الرام  اصهيب الفارس  سلمان بني قبلهم من اآخ  كلهم أالئك اإلسالم  آخ فقد

 ! مؤاخاة أميا العرب 

 القلىوب  صىارت  ملىاذا  ؟الواحد االشعب الواحد البلد يف هنا األخوة رابط  نفقد أصابنا ماذا ،األحب  أهلنا فيا

 عقيىدة  نعتقىد  أننىا  نسينا بالنا ما ؟اجلنوب يف غريها الشرق يف غريها اجلبل يف غريها مصراته يف غريها اليد بين يف

 .سواء فيه كلنا ااحدا حراما علينا احرمت سواء فيه كلنا ااحدا حالال لنا فأحلت بيننا آخت ااحدة إسالمي 

 هللا صل ) رسوله اأاامر تعاىل اهلل ألاامر امتثاال الضيق  ااألهماع االقبيل  االعرق اللون فوارق كل فلنرتك

 .مسلم راا ((  املؤمنني اصاحل اهلل الي  إمنا بأالياء، ل  ليسوا أب  آل إن أال))  القائل(  اسلم عليه
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