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الحمد � رب العالمین، وأشھد أن ال الھ إال هللا وحده ال شریك لھ 
وأشھد أن سیدنا محمداًً◌ عبده ورسولھ، الصادق األمین، اللھم صلي 

 وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آلھ وصحبھ.
 

 أحبتي في هللا أوصیكم ونفسي بتقوى هللا،
 قال تعالى:

 

 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم -الكریم  یقول هللا تبارك وتعالي في كتابھ
یأیھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تموتن إال وأنتم مسلمون 

)3،102( 
 بسم هللا الرحمن الرحیم -ویقول أیضا 

یأیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال سدیدا یصلح لكم أعمالكم ویغفر 
-33،70ا عظیما (لكم ذنوبكم ـ ومن یطع هللا ورسولھ فقد فاز فوز

71( 
 بسم هللا الرحمن الرحیم -ویقول أیضا 
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یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا 
زوجھا ـ وبث منھما رجاال كثیرا ونساء ـ واتقوا هللا الذي تساءلون بھ 

 )4،1واألرحام ـ إن هللا كان علیكم رقیبا (

 
لخطبة نتناول أحد آداب المؤمنین أما بعد،  إخواني في هللا في ھذه ا

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل "  فعن أَنَس بن مالك رضي هللا عنھ أن النَّبِّيِ َصلَّى �َّ
 الَ یُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ ِلنَْفِسِھ"

 
وھذا الحدیث أصل من أصول األدب، فقد قال اإلمام محمد بن أبي 

ماع آداب الخیر تتفرع من أربعة أحادیث وذكر منھا ھذا زید: ج
 الحدیث.

 
ومعنى ال یؤمن أي لم یكتمل إیمانھ ولم یبلغ حقیقة اإلیمان، ویدل على 

ذلك ما أخرجھ اإلمام أحمد "ال یبلغ عبد حقیقة اإلیمان حتى یحب 
 للناس ما یحب لنفسھ من الخیر"

المؤمن ما یحب  ومن ھنا یتضح لنا أھمیة أن یحب المرء ألخیھ
 لنفسھ، ویكره لھ ما یكرھھ لنفسھ فإذا زال ذلك عنھ فقد نقص إیمانھ.

ولقد علم الصحابة والتابعین رضوان هللا علیھم أھمیة ھذا األدب 
فتأدبوا بھ ومما یدل على ذلك قول بن عباس رضي هللا عنھ : إني 

ا ما ألمر على اآلیة من كتاب هللا، فأود أن الناس كلھم یعلمون منھ
أعلم. وقال الشافعي : وددت أن الناس تعلموا العلم ولم ینسب إلى منھ 

شئ، وكان عتبة الغالم إذا أراد أن یفطر یقول لبعض إخوانھ اللذین 
یعلمون بصومھ :أخرج لي ماًء أو تمرات أفطر علیھا، لیكون لك مثل 

 أجري.
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 لنبي     ومن األحادیث المؤكدة على أھمیة ھذا الموضوع ما روي أن ا
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ألبي ھریرة: (أحب للناس ما تحب لنفسك  َصلَّى �َّ

 تكن مسلما) خرجھ الترمذي وابن ماجة. 
 

ِ ْبُن عمرو بِن اْلعَاِص عن النبي  وفي صحیح مسلم من حدیث َعْبُد �َّ
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قال:(ََمْن أََحبَّ أَْن یَُزحْ  َزَح َعِن النَّاِر َویُْدَخَل اْلَجنَّةَ َصلَّى �َّ

ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوْلیَأِْت إِلَى النَّاِس الَِّذي یُِحبُّ  فَْلتَأْتِِھ َمنِیَّتُھُ وھو یؤمُن بِا�َّ
 أَْن یُْؤتَى إِلَْیِھ )

فال شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن ھذه غایة 
ین، فذكر النبي صلى هللا علیھ وسلم في ھذا یسعى إلیھا جمیع المؤمن

الحدیث لھا سببین، األول األیمان با� والیوم األخر المتضمن للعمل 
لآلخرة واالستعداد لھا، والثاني اإلحسان إلى الناس، وأن یصل إلیھم 

 منھ من القول والفعل والمعاملة ما یحب أن یعاملوه بھ.
للنصح، فكل أمر أشكل علیك فھذا ھوا لمیزان الصحیح لإلحسان و

مما تعامل الناس بھ فانظر ھل تحب أن یعاملوك بتلك المعاملة أم ال؟ 
فإن كنت تحب ذلك: كنت محبا لھم ما تحب لنفسك، وإن كنت ال تحب 

 أن یعاملوك بتلك المعاملة : فقد ضیعت ھذا الواجب العظیم.
فیھا القیام بحق  فالجملة األولى: فیھا القیام بحق هللا، والجملة الثانیة

 الخلق. 
وحدیث أنس یدل على أن المؤمن یسره ما یسر أخاه المؤمن ویرید 

ألخیھ المؤمن ما یرید لنفسھ من الخیر وھذا إنما یأتي من كمال سالمة 
الصدر من الغل والغش والحسد، فإن الحسد یقتضي أن یكره الحاسد 

متاز على الناس أن یفوقھ أحد في خیر، أو یساویھ فیھ، ألنھ یحب أن ی
 بفضائلھ، واإلیمان یقتضي خالف ذلك .
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وكما نعلم فان النفس البشریة قد جبلت على األنانیة وحب الذات، مما 
بتطلب منا ترویض أنفسنا ومحاولة التخلص من ھذه الصفة الذمیمة. 
وتذكیر أنفسنا باألجر العظیم  أال وھوا لجنھ لمن یحب ألخیھ المؤمن 

روي عن یزید بن أسد القسري، قال: قال لي  ما یحب لنفسھ، كما
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم : (أتحب الجنة؟ قلت: نعم، قال :  رسول هللا َصلَّى �َّ

 فأحب ألخیك ما تحب لنفسك).
 

وإن من حب المسلم ألخیھ الخیر بذل النصیحة لھ، فإن رأى في دینھ 
 نقص اجتھد في إصالحھ.

 
قول قولي ھذا وأستغفر هللا العظیم لي نفعن هللا وإیاكم بھدي كتابھ، وأ

ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب،  فاستغفروه إنھ ھو الغفور 
 الرحیم

 
 الخطبة الثانیة

   ************************* 
 

الحمد � وفق من شاء من عباده إلى الھدى، وأشھد أن ال إلھ إال هللا 
خیر من دعا إلى  وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ

االستقامة والھدى، ونبذ الھوى، اللھم صلي وسلم على رسولك محمد، 
 وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.

 
فلنحرص إخواني في هللا بالتحلي باألخالق الحمیدة التي أمرنا بھا 

اإلسالم، فإن من شأنھا تعمیق أواصر المحبة بین المسلمین، وتقویم 
 مجتمعاتھم.

 ى النبي فقد أمركم هللا تعالى بھذا حیث قالوأكثروا من الصالة عل
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اللھم أعز اإلسالم والمسلمین ودمر أعداء الدین، اللھم اغفر لنا ما 
قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم 
بھي منا اللھم ارزقنا من طاعتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، 

لغنا بھ رحمتك، وارزقنا من الیقین ما تھون وارزقنا من خشیتك ما تب
بھ علینا مصائب الدنیا، اللھم ال تجعل الدنیا أكبر ھمنا وال مبلغ علمنا 
وال إلى النار مصیرنا، اللھم حسن أخالقنا، اللھم حسن أخالقنا، اللھم 

حسن أخالقنا، اللھم نعوذ بك من الریاء والنفاق            والكذب، 
ة وما قرب إلیھا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار اللھم نسألك الجن

وما قرب إلیھا من قول وعمل، اللھم نسألك الجنة وما قرب إلیھا من 
قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلیھا من قول وعمل، اللھم 
نسألك الجنة وما قرب إلیھا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما 

 قرب إلیھا من قول وعمل. 
 
 قوموا إلى صالتكم یرحمكم هللا.و
 


