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 ُحرمُة ادسؾِم وُوجوُب األُلَػة -92

 اخلطبة األوىل.

َؿُدُه  َد لِلِِ َكحح َؿح ؾِلح َفالَ َهاِدَي إِنَّ اْلح َتِعقـُُه، َمنح ََيحِدِه الِلُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح َوَكسح

ًدا َعبحُدُه َوَرُسوُلُه. يَك َلُه، َوَأنَّ ُُمَؿَّ َدُه الَ ََشِ َفُد َأنح الَ إَِلَه إاِلَّ الِل َوحح   َلُه، َوَأشح

 أما بعد.

ٌة واحددٌة، والِلُ فقا أَيا املممـون اتؼوا  الِل، وَأصؾِحوا ذاَت بقـِؽم، فنن هذه أمَتؽم أمَّ

 ربُُّؽم فاعبدوه واتؼوه عباَد الِلِ.

 أَيا املممـون.

م  إن الِلَ تعداىل ععدَل املددممـ  عدِ اِدتاِلِا ألددواِسِم وألسدـَتِِفم، وتبداُيِن أحددواِ ِ

يِن، كام قال عدل وعدال َمَا ادُُُمِمـَُموَن إُِخَمَوٌة ﴿: وأكساِِبِم، ععؾفم إِوًة يف الدِّ ، إِكَّ

وهذا يُدلُّ عِ أنَّ املممـ  ملمورون بؽلِّ ما ُيوِعُب تآُلَف قؾوِِبِم، واعتامَع كؾِؿدتِِفم، 

َق مجاعتِفم، وتـاُفَر قؾوِِبِم، واِتالَا كؾِؿدتِفم،  وأسم مـفقُّون عن كلِّ ما يوِعُب تػرَّ

ُؽُم َفاُظُبُدوِن ﴿إِنَّ َهِذِه ُأمَّ : قال تعاىل ًة َواِحَدًة َوَأَكا َربُّ  .ُتُؽُم ُأمَّ

من حديث أيب هريرة  ريض الِل عـه قال: قال رسدول الِل صدِ  "الصحقح "ويف 

، ويف هذا اْلديث حدثُّ املدممـ  عدِ «وكوكوا ظباَد اهللِ إِخواكاً »: الِل عؾقه  وسؾم 
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ِِ .اكتساِب ما َيِصريون به إِواكًا متآلِِػ    متعاصِػ  مارا

ددَد  صددِ الِل عؾقدده  وسددؾم  هددذا املعـددى يف كِددرٍي مددن األحاديددِث، فػددي  وقددد أكَّ

عن الـعامن بن بشرٍي  ريض الِل عـه  عن الـبيِّ  صدِ الِل عؾقده  وسدؾم  "الصحقح "

ِهم وتراُُحِفم وتعاُضِػفم َمَثُل اجلَسِد الواِحِد، إذا اصتؽى مـه َمَثُل »قال: ادممـني يف توادِّ

َفرِ  ى والسَّ  .«ظضٌو َتداَظى له شائُر اجَلَسِد باحُلؿَّ

ادَممِمُن »وفقفام عن أيب موسى  ريض الِل عـه أن الـبيَّ  صِ الِل عؾقه  وسدؾم  قدال:

 . «اً لؾؿمِمِن كالُبـقاِن، يشدُّ بعُضه بعض

 أَيا املممـون.

رُة األلػدَة واالعدتامَع، فـفدى الِلُ  إنَّ من أعظِم ما عاءت به الرشيعُة اإلسالمقُة املطفَّ

، وَأمدَر 
ِ
تعاىل ورسوُله  صِ الِل عؾقه  وسؾم  عن كلِّ ما يدمدِّي إىل الُػرقدِة والبغضداء

ي ػاُء، فرَشَع لؽم من الدِّ ن ما جتتؿُع به قؾوُبُؽم، ويؾتدمُم بؽلِّ ما حتُصُل به األلَػُة والصَّ

 ٍَ ٍٍ حؼوقدًا بابتدًة، وفدرا  ُِؽم، وتؾتؼي به أفِمَدُتؽم، فرشَع لبعِضؽم عِ بعد به َشَع

حَمُُّّ »الزمًة، فعن أيب هريرة  ريض الِل عـه  أن الـبيَّ  صدِ الِل عؾقده  وسدؾم  قدال: 

ظوِة، ادسؾِم ظذ ادسؾِم مخٌس: ردُّ السالِم، وظقادُة ادريِض، واتب ِز، وإجابُة الَمدَّ
اُع اجلـائِ

 .«وتشؿقُت العاضسِ 
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وهذا اْلديُث أصُل يف بقاِن حقِّ املسؾِم عِ أِقه املسؾِم، فؿن حقِّ املسؾِم عِ أِقه 

املسؾِم أن يسؾَِّم عؾقه إذا لؼَقه، فعن أيب هريدرة  ريض الِل عـده  قدال: قدال رسدوُل الِلِ  

ال تُدُخؾوا اجلـَة حتَمى تمِمـَموا، وال تمِمـَموا حتَمى وَماُبوا، أال »صِ الِل عؾقه  وسؾم : 

 .«أُدلُُّؽم ظذ يشٍء إذا فعؾُتؿوه واببتم؟! أفُشوا السالَم بقـَؽم

وعِ املَُسؾَِّم عؾقه أن يردَّ السالَم بجواٍب مسؿوٍع، يؽون مَِل سالِم املَسؾِِّم أو ِريًا  

 . قُتُم بَِتِحقٍَّة َفَحقُّوا بَِلُحَسَن ِمـَُفا َأُو ُردُّوَها ﴿َوإَِذا ُحقِّ مـه، قال الِل تعاىل: 

 أَيا املممـون.

يَن الـصدقحُة، ويف صدحقِ   إنَّ من حقِّ املسؾِِم عِ أِقه املسؾِِم الـصقحَة له، فنن الدِّ

بايعُت الـبيَّ  صذ اهلل ظؾقَمه  »مسؾٍم عن عرير بن عبد الِل البجيل  ريض الِل عـه  قال: 

ُؿِع والطَّاظِة، والـُُّصِح لؽلِّ مسؾِمٍ وش  .«ؾم  ظذ السَّ

ا لؾؿسؾِم عِ املسدؾِم، هدي  والـَّصقحُة التي ععؾفا الـبيُّ  صِ الِل عؾقه  وسؾم  حؼًّ

فم يف دكقاهم وُأِراهم، وأمُرهم بداملعروِا وسدُقفم عدن  إرشاُد املسؾؿ  إىل مصاِْلِ

ػؼُة  م عِ كلِّ ِرٍي، يعؾُِؿه املـؽِر، برفٍق وإِالٍص، والشَّ عؾقفم والرُِة  م، وأن يُد َّ

َرهم من كلِّ َشٍّ يعؾُِؿه  م.    م، وأن حيذِّ

 أَيا املممـون.

                                 



almosleh.com 

 
4 

ِر له، فػي  دح  "الصحقح "إن من حقِّ املسؾِمِ ِ عِ املسؾِِم ُمبَة اخلرِي له، وسالمَة الصَّ

 بقِده ال يمِمُن ظبٌد حتى حيبَّ ألخقه ما حيبُّ والذي كػيس »قال  صِ الِل عؾقه  وسؾم : 

 .«لـػِسه

﴿َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمُن َبُعِدِهُم َيُؼوُلوَن وقد امتدَح الِلُ املممـ  الصادق  بذلك، فؼال: 

َعُل يِف ُقُؾوبِـَا يَاِن َوال ََتُ ُخَواكِـَا الَِّذيَن َشَبُؼوَكا بِاأُلِ ـَا اُغِػُر َلـَا َوِِلِ ـَا  َربَّ ِذيَن آَمـُوا َربَّ ِغاًل لِؾَّ

 . إِكََّك َرُؤوٌف َرِحقٌم 

مدن حدديث أيب  "صدحقِ  مسدؾمٍ "فػي  ومن حقِّ املسؾِِم عِ املسؾم إعابُة دعوتِه،

مَمن   ُجَمُب الَمدظوَة فؼَمد »هريرة ريض الِل عـه  أن الـبيَّ  صِ الِل عؾقه  وسؾم  قال: 

 . «ظىص اهللَ ورشوَله

دُ  هذا يف ولقؿِة الِعرِس، ففي مـددوٌب إلقفدا ، مدا ك يؽدن يف الولقؿدِة إبدٌم أو  ويتلكَّ

 عصقاٌن.

 أَيا املممـون.

ٍٍ الؼقاَم بحواِ ِجفم وإعداكتِفم عدِ أمدوِر  إن من حؼوِق املسؾؿ  بعِضفم عِ بع

َمِم ﴿َوَتَعاَوُكوا َظَذ اُلِزِّ َوالتَُّؼَوى َوال َتَعَماديـِفم ودكقاهم، كام قال تعاىل:  ُْ َوُكوا َظَمَذ اأُلِ
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ُؼوا اهللََّ إِنَّ اهللََّ َصِديُد اُلِعَؼاِب    . َواُلُعُدَواِن َواتَّ

ويف الصحقح  عن ابن عؿر  ريض الِل عـه  قال: قدال رسدول الِل  صدِ الِل عؾقده  

 .«وَمن كاَن يف حاجِة أِخقه كاَن اهللُ يف حاَجتِه»وسؾم : 

واهللُ يف ظَموِن »ريض الِل عـه أن الـبي  صِ الِل عؾقه  وسدؾم  قدال:وعن أيب هريرة  

 .  «العبِد ما كاَن العبُد يف ظوِن أخقه

 "وقال عيلُّ بُن أيب صالٍب  ريض الِل عـه : 
ِ
ألنح أقيَض حاعَة ُمسؾٍِم أحبُّ إيلَّ ِمن ِملء

 .()"األرِض ذهبًا وفضةً 

 ٍٍ الِعـايُة بضعقِػفم، ورِدُة  -ا املممـونأَي-ومن حؼوِق املسؾؿ  بعِضفم عِ بع

من حديث أيب هريرة  ريض الِل عـه   "الصحقح "صغرِيهم، وإعاكُة مـؼطِعفم، فػي 

اِظي ظذ األرَمَؾِة وادسؽنِي كادجاِهِد »قال: قال رسول الِل  صِ الِل عؾقه  وسؾم :  السَّ

 .«، وكالصائِِم الذي ال ُيػطِرُ يف شبقِل اهللِ، وأحسُبه قال: وكالؼائِِم الذي ال يػُسُ 

بئَس الطعاُم ضعَماُم الولقؿَمِة، ُيَمدَظى إِلُقفَما األغـقَماُء، »وقال  صِ الِل عؾقه  وسؾم : 

 .«وُيَسُك الػؼراءُ 
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رح كبرَيكا»وقال  صِ الِل عؾقه  وسؾم :  َحمح صغرَيكا، وك يوقِّ  . «لقس مـَّا من ك َيرح

 ون، وكوكوا عباد الِل إِواكًا.فاتؼوا الِلَ أَيا املممـ

 ُمُروا باملعروِا، واسوا عن املـؽِر؛ وِصؾوا ما أمَر الِلُ به أن ُيوَصَل.

 أحسـوا إىل إِواكُِؽم املسؾؿ ، فنن الِل مع الذين اتؼوا والذين هم ُمسـون.

ِة واألُلػِة واالعتامِع.  افعؾوا كلَّ ما من شلكِه إشاعُة املحبَِّة واملودَّ

.واكتفُ 
ِ
قِة والَبغضاء  وا عن كلِّ ما هو سبٌب لؾُػرح

ومن يتِق الِلَ جيعلح له خمرعًا، ومن يتق الِلَ جيعلح له مدن أمدِره يًدًا، ومدن يتدِق الِلَ 

رح عـه سقماتِه وُيعظِم له أعرًا.   يؽػِّ
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 اخلطبة الِاكقة

ما جيُب عؾقؽم إلِدواكِؽم املسدؾؿ  فاتؼوا الِلَ عباَد الِلِ، واعؾؿوا أن أقلَّ أما بعد!  

من حديِث أيب ذرٍّ  ريض الِل عـده أكده سدلَل  "صحق  مسؾمٍ "األذى عـفم، فػي فُّ كَ 

، أرأيدَت إن الـبيَّ  صِ الِل عؾقه  وسؾم  عن أعامِل الِِبِّ ،بم قال: قؾت: يدا رسدول الِل

ٍِ العؿِل؟ قال  صِ الِل عؾقه  وسؾم :  َك ظن الـاِس، فنهنا َتُؽفُّ شَّ »ضعػُت عن بع

 . «صدقٌة مـُك ظذ كػِسك

﴿َوالَِّذيَن فؿن حقِّ املسؾم عِ املسؾم أن يؽفَّ عـه األذى بجؿقِع ُصوِره، قال تعاىل:

ًا ُمبِقـًا  ُْ َتاكًا َوإِ  . ُيُمُذوَن ادُُُمِمـنَِي َوادُُُمِمـَاِت بَِغُرِ َما اُكَتَسُبوا َفَؼِد اُحَتَؿُؾوا ُُبُ

ؾؾؿممِن يا عباَد الِل عـد الِلِ تعاىل حرمٌة عظقؿدٌة، وقدد بد َّ ذلدك  صدِ الِل عؾقده  ف

إنَّ أمَمواَلؽم ودمَماَءكم »ِة: وسؾم  بقاكًا شافقًا، فؽان مما خيطُب به يف املجدامِع العظقؿد

 .«وأظراَضؽم ظؾقؽم حراٌم، كُحرمِة يوِمُؽم هذا، يف صفِرُكم هذا، يف بؾِدُكم هذا

كلُّ ادسؾِم ظؾَمى ادسؾِم حَمراٌم: دُمَمه »قال  صِ الِل عؾقه  وسؾم :  "صحق  مسدؾم"ويف 

 . «وماُله وِظرُضه

فاتؼوا الِل عباَد الِلِ، واتؼوا عذاَب الِلِ وسخَطه، فنن عذاَب الِلِ إذا عاَء ال يدردُّ عدن 
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إراقِة دِم املسدؾِم،  الؼوِم املجرم ، احػظوا دماَءكم، فؾزواُل الؽعبِة أهَوُن عِ الِلِ من

 وال يزاُل العبُد يف فسحٍة من ِديـِه ما ك ُيصبح دمًا حرامًا.

واحػظوا أمواَلؽم، وال تلكؾوها بقـَؽم بالباصل، فنكه ال حيلُّ مداُل امدرٍ  مسدؾٍم إال 

 بطقِب كػٍس مـه، وأيُّام ْلٍم كَبَت من ُسحٍت فالـَّاُر أوىل به.

اُكم والِغقبَة، فنسا بمَس قريـُة الرعدِل، أحيدبُّ واحػظوا أَيا املممـون أعراَضؽم ، فنيَّ

مٌ  ، أحُدكم أن يلكَل ْلَم أِقه مقتًا فؽرهتؿوه، وإياكم والـؿقؿَة، فنكه ال يدُِل اجلـَة كامَّ

وإيَّاكم وسوَء الظنِّ بنِواكؽم املسؾؿ ، فنن الظدنَّ أكدذُب اْلدديِث، وسدوُء الظَّدنِّ 

يرِة: باملسؾِم العدِل ُيـبُِئ عن س ًَّ  الطَّويِة، وفساد ال
ِ
 وء

مِ  َق ما يعتاَده من تَوهُّ  ()إذا شاَء فعُل ادرِء شاَءُت ُطـوُكه        وصدَّ

داِن  -يا عباَد الِلِ-وإياكم  بَّ والؾعَن والطعَن، فؾقس املممُن بالطَّعداِن وال بالؾعَّ والسَّ

وتتبَُّع عوراِت املسؾؿ  فنكده مدن تتبَّدَع  -يا عباد الِلِ-وال بالػاحِش البذيء، وإياكم 

﴿إِنَّ الََّمِذيَن حُيِبَُّموَن َأُن َتِشَمقَع  عورَة أِقه املسؾِم تتبََّع الِلُ عورَته، حتى يػَضدَحه يف بقتِده

ُكَقا َواُْلِخَرِة َواهللَُّ َيُعَؾُم َوَأُكتُ  ُم َظَذاٌب َألِقٌم يِف الدُّ  . ُم ال َتُعَؾُؿوَن  اُلَػاِحَشُة يِف الَِّذيَن آَمـُوا ََلُ

فاتؼوا الِلَ عباَد الِلِ، فنكه ال يمِمُن أَحُدُكم حتى حيدبَّ ألِقده مدا حيدبُّ لـػِسده، ويف 

من أحبَّ أن ُيزحزَح ظن الـاِر، ويدخل »:قال  صِ الِل عؾقه  وسؾم  "صحق  مسؾم"

 الـاِس الذي حُيِبُّ أن يمَتى اجلـَة، فؾتلتِه مـقُته وهو ُيمِمُن باهللِ والقوِم اْلخِر، ولقلِت إىل
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