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 حق المسلم على أخيه المسلم

خطبة الجمعة بعنوان: "حق المسلم على أخيه المسلم"،  -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
ث فيها عن مواساة المسلم ألخيه حال البالء والضر اء، وأن من أهم الحقوق للمسلم على أخيه والتي تحد  

المسلم أن يتعر ف على أحواِله، وأن يُواِسيه بكل ما يستطيع، ُمذكًِّرا بما حل  بالمسلمين في بعض البُلدان من 
 رًا من اإلسراف والتبذير.مآٍس وباليا، وِمَحن ورزايا، وحث  على وجوب اإلنفاق عليهم، ُمحذِّ 

 

 الخطبة األولى

الحمد هلل، الحمد هلل واِهب العطايا، ودافع الباليا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له أوجَب الُمواساة 
 في زمن الكواِرث والمجاعاِت والر زايا، وأشهد أن نبي نا وسيِّدنا محمًدا عبُده ورسولُه أشرُف الخلق والبرايا،

صل ى اهلل عليه وعلى آله وأصحاِبِه الذين ارتَفعوا عن الدنايا، وأخَلُصوا المقاِصد والنوايا، صالًة تبَقى وسالًما 
 يتَرى إلى يوم الدين.

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

 ال ِذيَن اتـ َقْوا ِبَمَفازَتِِهْم ال َيَمسُُّهُم السُّوُء َوال ُهْم َيْحَزنُونَ َويـَُنجِّي الل ُه فبالتقوى تندِفُع البلَوى، اتقوا المولى؛ 
 .[13]الزمر: 

 أيها المسلمون:
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المسلم ُيشاطُر أخاه أساه، ويُواِسيه في بلَواه، ويتوج ُع لعثَرته وشكَواه، ومن ِشَيم الكرام وأهل اإلسالم: أنهم إذا 
 سِمعوا صارِخَة قوٍم أو صوَت اسِتغاثٍة أنَجُدوا وأسَعُدوا.

م من البالء الشديد، والُجوع العظيم، والكواِرث الُمدمِّرة، والعواِصف الث لجي ة، واألعاِصير وقد حل  بأهل اإلسال
الُمهِلكة، والحروب الذ ميمة، التي بلَغت منهم مبلًغا أليًما، ونزَلت بهم ُكربتُها، وأحاَطت بهم ِشد تُها، والزََمتهم 

وتيب َست األجساد، وصار ألُم الحياة أعظُم من ألم الموت. ِمحنتُها، حتى انقَطَعت الُمَهج، وذاَبت األكباد، 
 يهرُبُون من ساحة الهالك والفوت إلى طريق الَجحيم والموت.

ُمدٌن خالية .. وأجساٌد باِدية .. وطفولٌة عارِية .. ونفوٌس شاِكية .. وأصواٌت باِكية .. تُفزُِع القلَب شكواهم، 
 وُتدمُع العيَن بلَواهم.

ُدوا تذك رُت أطفااًل بأقَسى كريهةٍ   وقد تُرِكوا في البرد حتى تجم 

 فكان لها ثلُج األعاِصير مرَقدُ  تجم دت األجساُد أجساُد ِصبيةٍ 

يا أهل شعوٌب ُتدفُع إلى هاِوية الخوف والُجوع والمرض، وحياة التشرُّد والضياع. فيا أهل الش فقة واإلحسان! 
ِقينَ التقوى واإليمان! تصد ُقوا بما قل  وبما جل ،   .[88]يوسف:  ِإن  الل َه َيْجِزي اْلُمَتَصدِّ

أن  -رضي اهلل عنهما  -ن عمر يا أهل الن جدة والغوث! أنِقذوا إخواَنكم من مهاِوي الذلِّ واالنِكسار؛ فعن اب
الُمسلم أخو المسلم ال يظِلُمه وال ُيسِلُمه، ومن كان في حاجة »قال:  -صلى اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل 

َر ُمسلًما  أخيه كان اهلل في حاجته، ومن فر ج عن ُمسلٍم ُكربًة فر ج اهلل عنه ُكربًة من ُكرُبات يوم القيامة، ومن ستـَ
َره اهلل يو   ؛ متفق عليه.«م القيامةستـَ
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أيها المسلم، أيها المؤمن! أخاك أخاك، اكِشف عنه كربًا، اقِض عنه َديًنا، اطرُد عنه ُجوًعا، خفِّف عنه ألًما، 
 قدِّم له نفًعا.

: "والُمواساة في الُعسرة وترميُق الُمهَجة من الجاِئع واجٌب على -رحمه اهلل تعالى  -يقول ابن عبد البر 
 اإلجماع".الِكفايَة ب

 فهل قاَم المسلمون بهذا الواجِب الِكفائيِّ؟!

: "وعلى قدر اإليمان تكون هذه الُمواساة، فكلما ضُعف اإليمان -رحمه اهلل تعالى  -ويقول ابن القيم 
 ضُعَفت الُمواساة، وكلما قِوَي قِوَيت".

 فهل كانت الُمواساة على قدر الكارِثِة والمأساة؟!

راء! اصَنعوا المعروف، وأدرِكوا الملهوف، وأسِعفوا المكلوم، وواُسوا المظلوم، وأِغيُثوا يا أهل الط را والث  
 المهُضوم، وارَحموا المكُروب، وأعُطوا المنُكوب.

 -عز وجل  -إن اهلل »: -صلى اهلل عليه وسلم  -قال: قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -فعن أبي هريرة 
! كيف أعوُدك وأنت ربُّ العالمين؟ قال: أما يقول يوم القيامة: يا ابن آدم!  مِرضُت فلم تُعدني. قال: يا ربِّ

عِلمَت أن عبِدي ُفالنًا مِرَض فلم تُعده، أما عِلمَت أنك لو ُعدت ه لوَجدت ني عنَده؟ يا ابن آدم! استطَعمُتك فلم 
! وكيف ُأطِعُمك وأنت ربُّ العالمين؟ قال: أما عِلم َت أنه استطَعمك عبدي ُفالٌن فلم ُتطِعمني. قال: يا ربِّ

 ! ُتطِعمه، أما عِلمَت أنك لو أطَعمَته لوجدت  ذلك عندي؟ يا ابن آدم! استسقيُتك فلم تسِقني. قال: يا ربِّ
وكيف أسِقيَك وأنت ربُّ العالمين؟ قال: استسَقاَك عبِدي فالٌن فلم تْسِقه، أما إنك لو أسقيَته وجدت  ذلك 

 ؛ أخرجه مسلم.«عندي؟
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اللهم فُكن للضعفاء والفقراء وأهل البالء، اللهم فُكن للضعفاء والفقراء وأهل البالء، اللهم ُكن للضعفاء 
، اللهم أغِنهم بعطاِئك عن ُسؤال عباِدك، اللهم اكِفهم بالن وال عن ُذلِّ التعرُّض والسُّؤال، والفقراء وأهل البالء

 أنت الرحيم الكريم الكبير الُمتعال.

 

 لثانيةالخطبة ا

الحمد هلل العزيز القوي، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له الكبير الغني، وأشهد أن نبي نا وسيَدنا 
محمًدا عبُده ورسولُه صاحُب القدر العليِّ والقلب الزِكيِّ، صل ى اهلل عليه وعلى آله وأصحاِبِه ذِوي الفضل 

 الس ِنيِّ والصدِق الجِليِّ.

 أيها المسلمون: أما بعد، فيا

يَا َأيُـَّها ال ِذيَن آَمُنوا اتـ ُقوا الل َه َحق  تُـَقاتِِه َوال َتُموُتن  ِإال  اتقوا اهلل؛ فقد فاَز الُمت ِقي، وخِسر الُمسِرُف الشِقيِّ، 
 .[304]آل عمران:  َوَأنْـُتْم ُمْسِلُمونَ 

 أيها المسلمون:

حاِذرُوا زوال النعمة التي تتقل ُبون فيها، احَذروا تجاُوز الحدِّ، احَذروا الطُّغيان. فما بعد الُكفران والطُّغيان إال 
 الزواُل والِحرمان.
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َر. يا َمن تُتِلفون أمواَلكم في المعاِصي والمخاِزي ُكونوا ممن شكَر  واعتَبر،وال تكونوا ممن طَغى وجَحَد وكبـَ
 والمالِهي، يا َمن تُنِفُقونَها في التباِهي والتعاِلي والتباِري، يا َمن تُهِدرُونها في الُمراَءاة والُمفاَخرة والُمكاثَـَرة، يا

 َباٍت جاهلي ة، وعاداٍت قبيحٍة ظهَر في الشرع ُفحُشها، وباَن للعقل ُسخُفها.َمن تعَبُثون باألموال والنـَِّعم في ُمغالَ 

يا أهل اإلسراف والَبْذخ والتبذير! نُِزَعت الشفقُة من قلوِبكم، وغاَرت الرحمُة من ُصدورِكم. تعَبثون وتلَعبون، 
 وشريٍد يستنِجد. وأنتم ُتشاِهدون إخواَنكم الُمسلمين ما بين فقيٍر يستصِرخ، وطريٍد يسَتغيث،

، وُصونوا النعمَة من العَبث والَهْذر واإلسراف والتبذير، واشكُروا نعمة اهلل تعالى -أيها المسلمون  -فاتقوا اهلل 
 بالُمداوَمة على طاعته، والَحَذر من معصيته، واإلحسان إلى َذِوي الحاَجِة والفاَقة من بري ته.

 ِع الوَرى طُرًّا؛ فمن صل ى عليه صالًة واحدًة صل ى اهلل عليه بها عشًرا.وصلُّوا وسلِّموا على أحمَد الهادي شفي

اللهم صلِّ وسلِّم على عبِدك ورسوِلك محمٍد، وارَض اللهم عن خلفائِه األربعة، أصحاب السنة الُمت بعة: أبي 
، وعن سائر اآلل والصحابة أجمعين، وعن ا معهم بمنِّك و  ُجوِدك وكرِمك يا أكرم بكٍر، وُعمر، وعثمان، وعليٍّ

 األكرمين.

اللهم أعز  اإلسالم وانصر المسلمين، اللهم أعز  اإلسالم وانصر المسلمين، اللهم أعز  اإلسالم وانصر 
المسلمين، وأِذل  الشرك والُمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آِمًنا ُمطمئنًّا سخاًء رخاًء، وسائر 

 بالد المسلمين.

اللهم وفِّق إماَمنا خادَم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وُخذ بناِصيته للبرِّ والتقوى، اللهم وفِّقه وولي  
 عهده لما فيه عزُّ اإلسالم وصالُح المسلمين يا رب العالمين، ومتِّعهما بالصحِة والعافيِة يا كريم.
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لسطين، اللهم انصر أهَلنا في الشام، اللهم انصر أهَلنا اللهم انصر أهَلنا في فلسطين، اللهم انصر أهَلنا في ف
في بورما، اللهم انصر أهَلنا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر أهَلنا أهل السنة والجماعة 
في كل مكان يا رب العالمين، اللهم مس هم الضُّرُّ وأنت أرحم الراحمين، اللهم مس هم الضُّرُّ وأنت أرحم 

 الراحمين.

اللهم أطِعم جائَِعهم، اللهم أطِعم جائَِعهم، اللهم اكُس عارِيَهم، اللهم آِو شريَدهم، اللهم اشِف جريَحهم، 
 اللهم عاِف مريَضهم، اللهم تقب ل موتاهم في الشهداء، وانُصرهم على عدوِّهم وعدوِّك يا سميع الدعاء.

لِحدين، وأهل الُخرافة الُمشركين، وأهل الُخرافة الُمشركين، وأهل اللهم عليك بالطُّغاة الُمجرمين، والكفَرة المُ 
 الُخرافة الُمشركين يا رب العالمين.

 اللهم ارحم موتانا، واشِف مرضانا، وعاِف ُمبتالنا، وُفك  أسرانا، وانُصرنا على من عادانا يا رب العالمين.

 رحيم يا سميع يا ُمجيب. اللهم اجعل دعاَءنا مسموًعا، ونداَءنا مرفوًعا يا كريم يا

 


