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األُخوة في هللا
حقوق وواجبات

أبو سعد األثري
Mmmm55@gawab.com
نقال عن موقع صيد الفوائد

احلمد هلل رب العاملني  ،وأفضل الصلوات والتربيكات على سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني أما بعد :
فإن رابطة األخوة اإلسالمية هي إشراقة إهلية سامية  ،وهي احلبل الذي جيمع القلوب ويعقدها ببعضها  ،وهي النور الذذي
يسري بني أرواح املؤمنني .
يف هذه احملاضرة حماولة إللقاء الضوء على مفهوم األخذوة اإلااييذة امذا عذربت عنهذا يصذو الذوحي  ،وبيذان لفضذا ل
التآخي يف هللا  ،وللحقوق والواجبات اليت ترتتب على هذا التآخي .
أوالً  :مفهوم األخوة اإليمانية :

 -1األخوة اإلميانية امتداد حملبة هللا وتوحيده :

ْم ْؤِمنُو َن إِ ْخ َوة ) [ احلجرات  ، ]10 :فهذي رابطذة بعقذد هللا
ثبتت رابطة االخوة بني املؤمنني بقوله تعاىل ذاره ( إِ مَّنَا ال ُ

سبحايه وتعاىل  ،وإن أول ما ايز هذه الرابطة أهنا يف ذاته سبحانه وتعاىل  ،فمفهوم األخوة اإلسالمية هي امتداد حملبة هللا
تعذذاىل وتوحيذذده  ،فاحملبذذة وامل ذواالة للمذذؤمنني هذذي الام حملبذذة هللا ومواالتذذه  ،فمذذأ أحذذب هللا وواله البذذد أن حيذذب مذذأ حيبذذه هللا
سبحايه وتعاىل ومأ يقرب مأ الرسل والصديقني واملؤمنني .
يق ذذول هللا س ذذبحايه وتع ذذاىل  ( :وال ِ
وات َُو ْع ُ و ُول ْي ء َْولِيَ ووا ُ َُو ْعو و ) [ التوب ذذة  ]71 :هك ذذذا ذذذا العم ذذوم ،
ْم ْؤِمنَ و ُ
ْم ْؤمنُووو َن َوال ُ
َ ُ
فذذاألخوة اإلااييذذة تفذذتم لكذذل موحذذد خب عيفذذي ل خذذوة يف اذذل أحنذذاء األر ، ،ومذذا أمجلذذه مذذأ شذذعور  ،أن ي ذذعر ن اذذل
موحد على وجه األر ،هو أخ لنا  ،له مأ احلقوق ما له وعليه مأ الواجبات ما عليه  ،يف أي بقعة اان ومأ أي شعب
أو لغذذة اذذان مذذا دام علذذى عقذذده وميياقذذه التوحيذذدي مذذع هللا سذذبحايه وتعذذاىل ،فذذاألخوة اإلااييذذة فذذوق اذذل احل ذواجز والعال ذ
األرضية  ،ويف هذذا إملاحذة إىل ضذالل أولئذ الذذيأ يفرقذون املسذلمني واملوحذديأ علذى أسذا والءات عصذبية  ،وجنسذيات
واتبعيات مقيتة  ،تفتت األمة ومتزقها  ،وتضع احلدود اليت تفصل بني أبنا ها .
ورح هللا القا ل :
ءنت مين وءان منك كروح يف جسد

اي ءخي املسلي يف كل مكان وُلد

 -2األخوة اإلميانية ءخوة يف طريق تعمري األرض وحترير اإلنسان :

1

مما ايز األخوة اإلاايية اذل أهنا لقاء بني املوحديأ على مهذام عيفيمذة  ،وأعمذال ابذ ة  ،تسذمو خملسذل إىل املهمذة
األصذذيلة يف تعم ذ األر ،خ ذ  ،وي ذذر العذذدل يف األر ، ،وحماربذذة الطواتيذذت ي فهذذي إذايف أخذذوة يف سذذبيل قي ذ مهذذام
ِجسذذام يف حيذذاة الب ذرية ال يقذذدر عليهذذا املسذذل فذذرده  ،وإاذذا تتذذآار جهذذود املذذؤمنني وهاقذذام تمعذذة لتحقي ذ هذذذه املهذذام
العِيفام .
أخوة اإلسالم أخوة لبناء دولة اإلسالم ....وهو ما يطل عليه ءخوة املنلج .

وأخوة اإلسالم أخوة يف هري إاالة الطواتيت وي ر العدل يف األر.... ،وهو ما يطل عليه ءخوة السالح .
وقد آخى رسول هللا صلى هللا عليذه وسذل بذني الصذحابة الكذرام مذأ مهذاجريأ وأيصذار يف رخمي أخذوة إااييذة  ،أبذدعت يذواة
لدولة حضارية عمرت األر ،نهج هللا تعاىل .

 -3األخوة اإلميانية ءخوة فوق كل العصبيات األرضية كمثل اجلسد الواحد :

إن االخوة اإلاايية أخوة إيديولوجية  ،تنطل مأ أسس عقدية  ،فاملؤمنون واملؤمنات  ..ر واحد  ،ورسوهل واحذد
وقدوم واحدة  ،واتا واحد  ،وقبلته واحدة  ،ومنهجه واحد  ،ومعتقده واحد  ،وقا ده وأم ه واحد .
فه ااجلسد الواحد الذي تسكنه روح واحدة ويديره عقل واحذد ولذه تطلعذات وأهذداح واحذدة يقذول رسذول هللا صذلى هللا
عليذه وسذذل  َ( :مثَوول ال ِ
ِِ
ي ِيف تَ و َوو ِاد َِ ْي َوتَ و َور ُِ ِ
ول ا ْجلَ َسو ِود إِذَا ا ْ ووتَ َكت ِم ْنووهُ ُ ْ ووو تَو َدا َت لَوهُ َسووارُِر
ْمو ْوؤمنِ َ
َ َ ُ ُ
اول ْي َوتَو َعوواطَُل ْي َمثَو ُ
1
ا ْجلَ َسو ِود ِلل مسو َول ِر َوا َُّْ ممووت )  ،فهذذي فذذوق أخذذوة النسذذب  ،وهذذي فذذوق أخذذوة القبيلذذة  ،وهذذي فذذوق أخذذوة الذذوهأ ...فذذوق اذذل
األخوات األرضية ...تسمو عليها وترتقي لتلتقي على يفحة الوحي السماوية .
ثانيا ً  :فضل التآخي باهلل والتحابب فيه :
وردت يصذذو اي ذ ة يف بيذذان فضذذل األخذذوة يف هللا  ،والتالقذذي عليذذه  ،والتحابذذب فيذذه  ،ورتبذذت عليهذذا األجذذر اجلزيذذل ،
واليواب العيفي يف الدييا واآلخرة  ...وهذه ها فة منها :

 -1األخوة يف هللا نعمة هللا وف له :

يقذذول هللا سذذبحايه وتعذذاىل  ( :واذْ ُكووروا نِعم وةَ مِ
وي كُولُوووُِ ُك ْي فََ ْ ووبَ ْحتُ ْي ُِنِ ْع َمتِو ِوه إِ ْخو َوو أاان
اع َلَو ْوي ُك ْي إِ ْذ ُك ْن ووتُ ْي ءَ ْ و َدا أ فَو َلم َ
ن َُو ْ َ
َ ُ َْ
ي م
آايتِِه لَ َعلم ُك ْي تَْتَ ُدو َن ) [ آل عمران ]103 :
َوُك ْنوتُ ْي َلَت َ َا ُح َْ َرة ِم ْن النما ِر فََنْو َق َذ ُك ْي ِم ْنو َلا َك َذلِ َ
ك يُوبَِ ُ
اعُ لَ ُك ْي َ
فجعذل املذوىل عذز وجذل األخذوة منحذذة إهليذة  ،ويفحذة رخييذة يهبهذا هللا للمالصذذني الصذادقني  ،احذى ذا األحقذاد اجلاهليذذة
ويزيل ا العداوة والبغضاء فتتوحد القلوب  ،وتتآلف النفو على املنهج الواحد  ،والعقيدة والواحدة .

 -2األخوة يف هللا طريق حملبة هللا تعاىل :

1

رواه مسل رق (. )4685

2

صيل حمبة هللا تعاىل تاية قلوب املوحديأ  ،وقد بينت النصو
ع رم ومواسام ومواالم والتزاور بينه .

ءَتَت
مِ
اع

أن حمبة هللا تعاىل تتحصل حبة األخوان وحسأ

َخوا لَوهُ ِيف كَو ْريَوة ءُ ْخ َورَ فَ َْر َ و َد م
اعُ لَوهُ َلَوت َم ْد َر َجتِ ِوه َملَ أكوا فَولَ مموا
جاء عأ النيب صلى اله عليذه وسذل (ءَ من َر ُج أوال ََ َار ء أ
َحبَو ْبوتُوهُ ِيف
وك َلَْي ِوه ِم ْون نِ ْع َموة تَو ُرهُّبَوا كَ َ
َخوا ِي ِيف ََ ِوذهِ الْ َق ْريَ ِوة كَ َ
ال ءَيْ َن تُ ِري ُد كَ َ
َلَْي ِه كَ َ
ول لَ َ
ال ءُ ِري ُد ء أ
وري ءَِ ء ْ
وال َ ْيَ ْ َ
وال ََ ْ
ول مِ
ك ِِبَ من م
َحبَو ْبوتَهُ فِ ِيه ). 2
ال فَِإِ َر ُس ُ
َ مز َو َج مل كَ َ
َحبم َ
اع إِلَْي َ
ك َك َما ء ْ
اعَ كَ ْد ء َ

ِ
ت مس ِج َد ِدم ْ ذ ِ ال ِ
ِ ِِ
اختَذلَ ُفذوا ِيف
يس ا َْْوَالِِن قَ َ
اذام فَذِإ َذا أ ََان بَِفذ يف بَذاراق اليذانَذا َ َوإِ َذا الناذا ُ َح ْولَذهُ إِ َذا ْ
َ
ال َد َخ ْل ُ َ ْ
َ ع ْأ أَِب إ ْدر َ
أ
ِ
ِ
ِ
ت قَذ ْذد َس ذبَذ َق ِ
ت فَذ َو َجذ ْد ُ
ت َعْنذذهُ فَقيذ َذل َه ذ َذا ُم َعذذاذُ بْذ ُذأ َجبَذ أذل فَذلَ امذذا َاذذا َن الْغَذ ُذد َه اجذ ْذر ُ
صذ َذد ُروا َعذ ْذأ َرأْيِذذه فَ َسذَْلْ ُ
َشذ ْذيء أ ْ
َسذذنَ ُدوهُ إِلَْيذذه َو َ
ِ ِ ِ
اق ِخلتذاه ِج ِ ووج ْدتُه ي ِ
ِ
ِ
ذت
ِخ ْهلَ ِج ِ َوقَ َ
صلي فَايْذتَيفَْرتُهُ َح ا إِ َذا قَ َ
ت َعلَْيذه فَذ ُق ْل ُ
ص َذالتَهُ جْئذتُذهُ م ْذأ قبَ ِذل َو ْج ِهذه فَ َسذلا ْم ُ
ضى َ
ال إِ ْس َح ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ
اهِ فَذ ُق ْلذت أَ اِ
ذال أَ اِ
ُحبكذ ِاِ
لَذه و اِ
ِ
ذال أَبْ ِ ذ ْر
َخذ َذ ُُِْبذ َذوةِ ِرَدا ذِذي فَ َجبَذ َذِن إِلَْيذ ِذه َوقَ َ
اهِ فَذ َقذ َ
ه َعذاز َو َج اذل فَذ َقذ َ
ذال أَ ا
ذت أَ ا
اه إِِن َأل َ
ُ
اه فَذ ُق ْل ُ
اه فَْ َ
َُ
ِ
ذول اِ
يف وال ِ ِ
ِ
وال م
يف
ذول ( :كَو َ
اهُ َعلَْي ِذه َو َسذلا َ يَذ ُق ُ
ذت َر ُس َ
صذلاى ا
وي ِ م
اعُ َو مز َو َجو مل َو َجبَ ْ
ْمتَ َنيالسو َ
ْمتَ َحواُِ َ
فَذِإِن َم ْع ُ
ي ِم َ ُ
وت َِتَبم ِوْ لل ُ
اه َ
3
يف وال ِ ِ
يف) .
ي ِم
ْمتَوبَاذل َ
ين ِ م َ ُ
ْمتَو َزا ِوِر َ
َوال ُ

 -3املتآخون يف هللا يف ظل هللا تعاىل :

ِ ِ
 روى أبو هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ( :إِ من م
ْمتَ َحواُهو َن
اعَ يَو ُق ُ
ول يَو ْوَم الْقيَ َامة ءَيْ َن ال ُ
4
ِِب َالِي الْيووم ؟ ء ِ
ُظله ُل ْي ِيف ِظلِي يَو ْوَم َ ِظ مل إِم ِظلِي ) .
َ
ََْ
ال َس ْبو َعة يُ ِظله ُل ْوي م
اعُ ِيف ِظلِ ِوه يَو ْووَم َ ِظو مل إِم ِظلهوهُ  -وذاذر مذنه
اهُ َعلَْي ِه َو َسلا َ  ( :كَ َ
َ ع ْأ أَِِب ُهَريْذَرةَ َع ْأ النِ ِ
صلاى ا
ايب َ
5
 ورج َال ِن َحتَ مال ِيف مِاجتَ َم َعا َلَْي ِه َوتَوَ مركَا َلَْي ِه ) .
اع ْ
ََ ُ
ويكفى املتاحبني واملتآخني يف هللا شرفايف وفضاليف أن يكويوا ت عرش هللا يوم خياح النا وتكذون ال ذمس مذنه مقذدار
ميل .

 -4مناَل املتآخي يف هللا ْيبطة األنبيا والشلدا :
 2رواه مسل رق (  )4656وقال النووي يف شرح احلديث  ( :و ( املدرجة ) بفتم املي والراء هي الطري  ,ميت بذل ألن النا
يدرجون عليها  ,أي اضون وا ون  .قوله  ( :ل عليه مأ يعمة تر ا ) أي تقوم إبصالحها  ,وتنهض إليه بسبب ذل ).
 3رواه أمحد رق (  )20995وهو صحيم .
4
5

رواه مسل رق ( . )4655
رواه البااري رق ( . )620

3

واد مِ
ق ذذال رس ذذول هللا ص ذذلى هللا علي ذذه وس ذذل  ( :إِ من ِم وون ِ ب و ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
اع َأل َُان أس ووا َم ووا َُ و ْوي ِِبَنْبيَ ووا َ َوَ ُ و َول َدا َ يَوِْو وبطُ ُل ْي ْاألَنْبيَ ووا ُ
وح مِ
وول مِ
وال هشل َدا يووم ال ِْقيام ِة ِِبَ َكاِنِِي ِمن مِ
اع َلَوت ْيَ ِْ
وري
اع ُْْ ِوَنَُان َم ْون َُ ْوي كَ َ
اع تَو َع َاىل كَوالُوا َاي َر ُس َ
وال َُ ْوي كَو ْووم َحتَواُهوا ُِ ُور ِ
ْ ْ
َ َ ُ َْ َ َ َ
ءَرحام ُويونولي وَ ءَموال يوتوعاطَو َِنَا فَوو مِ
واا النموا ُ َوَ ََْي َزنُوو َن إِذَا
ووَ ُل ْي لَنُوور َوإِ مِنُ ْوي َلَوت نُوور َ ََُوافُو َن إِذَا َخ َ
اع إِ من ُو ُج َ
ْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ
ح ِز َن النما وكَورءَ َ ِذهِ ْاْليةَ ءََ إِ من ءَولِيا مِ
اع َ َخ ْوا َلَْي ِل ْي َوَ َُ ْي ََْي َزنُو َن ).6
َُ َ َ
َ
َ
ََْ

 -5األخوة يف هللا طريق َّالوة اإلميان واستكمال راه :
ع وءَنْ َكوَ ِمِ
ِِ
ع وءَح م ِ ِ
ِِ
ِِ
ع فَو َقو ْد
 يقول رسول هللا صلى هللا عليه وسل َ (َ :م ْن ءَ ْ طَت مع َوَمنَ َع م َ َ
ب مع َوءَُْوَِ َ م َ َ
7
ْم َل إِميَانَهُ ).
ْ
استَك َ
اإلميَ ِ
 ويقول صذلى هللا عليذه وسذل  ( :ثَ َوالٌ َم ْون ُكو من فِي ِوه َو َجو َد َح َوال َوةَ ِْ
وان ءَ ْن يَ ُكوو َن م
وب
َح م
اعُ َوَر ُسوولُهُ ء َ
ِِ
ا ِيف النموا ِر
إِلَْي ِه ِِمما ِس َو ُ
ْورهُ ءَ ْن يُو ْقو َذ َ
اُهَا َوءَ ْن َُِي م
ب ال َْم ْرَ َ َُِيبههُ إِم مع َوءَ ْن يَك َْرَه ءَ ْن يَو ُع َ
ود ِيف الْ ُك َْ ِر َك َما يَك َ
8
).
ِ ِِ 9
ب ِأل ِ
ِ
ب لنَو َْسه ).
َخ ِيه َما َُِي ه
َح ُد ُك ْي َح مَّت َُِي م
 ويقول رسول هللا صلى هللا عليه وسل  َ ( :يُو ْؤم ُن ء َ
خصال حسنة وهيبة  ،وآاثر محيدة ل خوة اإلاايية رتبتها هذه الباقة العطرة مأ يصو الوحي
ال ريف .
ثالثا ً  :حقوق وواجبات األخوة اإليمانية :
األخذوة اإلااييذذة واجذب ديذ  ،وفريضذة شذذرعية وليسذأ ذذرد موقذذف يفسذي أو تنيفذ فلسذفي  ، ،بذذل هذي موعذذة مذذأ
األعمال تيفهر إىل حيز الوجود  ،وتعرب عأ حقيقة األخوة وها هنا بيان مل هذام لواجبذات األخذوة بعضذه بذاه بعذض ،
والذيت متليهذذا موعذة مذذأ النصذو ال ذذرعية الصذحيحة  ،وهذذي مضذمنة أيضذذا موعذة مذذأ املسذتحبات الذذيت ينذدب النهذذو،
للقيام ا .
فعلى ال موحد صادق أن يراجع يفسه ويرى عالقته خوته ومدى تطابقها مع تعليمات ال ريعة السمحة .

ِ -1تبته يف هللا وموا ته  ،واملداومة لت ذلك ما دام األخ لت قد اإلميان :
6
7
8
9

أخرجه أبو داود برق (  )3060وفيه ايقطاع وخقي رجاله ثقات .
أخرجه الرتمذي برق ( . )2445
متف عليه خ برق (  )15م ( . )60
متف عليه خ (  ) 12م ( . )64

4

دلت النصو أن على املوحديأ أن يتبادلوا اَّب يف ذات هللا ز وجل  ،وتسود روح األخوة فيما بينه وقد سبقت
النصو يف بيان فضل التحاب خهلل .
10
أما يف بيان الوجوب فجاء عأ النيب صلى هللا عليه وسل  َ( :تَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنمةَ َح مَّت تُو ْؤِمنُوا َوَ تُو ْؤِمنُوا َح مَّت َحتَاُهوا)
ويقول ابأ ه ام يف الس ة النبوية  ( :قال ابأ إسحاق  :مث خطب رسول هللا صلى هللا عليه وسل النا مرة أخرى فقال
 :إن احلمد هلل أمحده وأستعينه يعوذ خهلل مأ شرور أيفسنا وسيئات أعمالنا  ،مأ يهده هللا فال مضل له  ،ومأ يضلل فال
هادي له  ،وأش هد أال إله إال هللا وحده ال شري له إن أحسأ احلديث اتاب هللا  ،تبارك وتعاىل  ،قد افلم مأ اينه اله

يف قلبه  ،وادخله اإلسالم بعد الكفر  ،واختاره على ما سواه مأ أحاديث النا إيه احسأ احلديث وأبلغه  ،ءحبوا ما
ءحب هللا  ،ءحبوا هللا من كل كلوُكي  ،وال متلوا االم هللا وذاره  ،وال تقس عنه قلوبك  ،فإيه مأ ال ما خيل هللا
خيتار ويصطفي  ،وقد ماه هللا خ ته مأ األعمال  ،ومصطفاه مأ العباد والصاحل مأ احلديث  ،ومأ ال ما أوتى النا

احلالل واحلرام  ،فاعبدوا هللا وال ت راوا به شيئايف  ،اتقوه ح تقاته اصدقوا هللا صاحل ما تقولون فواهك  ،وحتاُوا ُروح

هللا ُينكي  ،أن هللا يغضب أن ينكس عهده  ،والسالم عليك ) .

11

وهذا احلديث يص يف وجوب التحاب يف هللا تعاىل بني املؤمنني  ،فهو أمر واألمر حممول على الوجوب  ،اما هو معلوم
يف أصول الفقه إال بصارح يصرفه للندب أو االستحباب .
وقد أرشد املصطفى صلى هللا عليه وسل املؤمنني أن خيربوا بعضه ذه احملبة  ،روى أيس بأ مال رضي هللا عنه وت ه
ال ال مرجل و مِ
ِ
ِ
مب لمت م ِ
مب لمت م ِ
اع َاي
اعُ َلَْيه َو َسلم َي َو ْن َد النِ م َ
قال َ (َ :م مر َر ُجل ِللنِ ِ َ
اعُ َلَْيه َو َسلم َي َر ُجل َجالس فَو َق َ ُ ُ َ
ول مِ
ب َ َذا ِيف مِ
ِ
ول مِ
اع َلمت م
ت
ال َ كَ َ
ك كَ َ
ال َر ُس ُ
اع فَو َق َ
َر ُس َ
َخِ َْنهُ تَوثْوبُ ْ
ال كُ ْي فَ ْ
اعُ َلَْي ِه َو َسلم َي ءَ ْخ َ َْنتَهُ ُِ َذلِ َ
اع إِِ َألُح ه َ
ُحبه َ ِ ِ
ال ء ِ
ك ِيف مِ
ال ءَِ ء ِ
ال ال مرجل ءَحبم َ ِ
َحبَو ْبوتَ ِين فِ ِيه ) .
اع ء َْو كَ َ
ام إِلَْي ِه فََ ْخ ََنَهُ فَو َق َ
ُحبه َ
ك المذي ء ْ
ال َْم َو مدةُ َُوْيونَ ُك َما فَو َق َ
ك مع فَو َق َ ُ ُ َ
12

وأرشد املصطفى صلى هللا عليه وسل املؤمنني أن يتعاهدوا هذه احملبة وينموها عأ هرق متعددة  ،منها اإلهداء مأ ت
13
ب ال مش ْحنَا ُ ).
ب ال ِِْ هل َو َتَ َ
اد ْوا َحتَاُهوا َوتَ ْذ ََ ْ
صافَ ُحوا يَ ْذ ََ ْ
تكلف فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل  ( :تَ َ
وأرشده إىل السالم إلدامة احملبة فقال صلى هللا عليه وسل  َ( :تَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنمةَ َح مَّت تُو ْؤِمنُوا َوَ تُو ْؤِمنُوا َح مَّت َحتَواُهوا ء ََوَ
شوا ال مس َال َم َُو ْيونَ ُك ْي ) .
ءَ ُدله ُك ْي َلَت َ ْي إِ َذا فَو َعلْتُ ُموهُ َحتَاَُو ْبوتُ ْي ءَفْ ُ
وت ها مأ اإلرشادات اليت سوح أنيت على معيفمها يف خقي الواجبات واليت يفد معيفمها دوام احملبة بني االخوة ورعايتهذا
.

10

مسل رق ( . )81
س ة أبأ ه ام ( . )30/3
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رواه أبو داود ( )4460وأمحد (  )130456بسند صحيم .
رواه مال (  )1413وهو حسأ .
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وعلى ذل فإن أقول إن احملبة بني املؤمنني هي راأ األخوة الذي تدور عليه  ،فينبغي على املتحابني يف هللا  ،أن يتفقذدوا
أيفسه وقلو بني وقت وآخر  ،وينيفروا هل خالط هذه احملبة ما ينغصها ويكدرها وخيرجها عأ حقيقتها أم ال .

 -2املواساة وحسن الصحبة والعشرة :

وتكون املواساة وحسأ الصحبة بعدة يقامي منها :

العود للَ ل :
أيف – وجوب َ
فينزل املسل أخاه املسل منزلذة الصذاحب لديذه  ،فيقذوم ُاجتذه مذأ ف ول مالوه إذا احتذا  ،وال ينتيفذر سذؤاله فذإن أجلذْه إىل
السؤال فهو دليل على تقص ه يف ح أخيه  ،وإذا أحنط املسل عأ هذه املرتبة فهو مقصر مذيب حيتا إىل فحذص يفسذه
 ،ومذيبها والتوبة إىل هللا تعاىل .
روى أن رجاليف جاء أِب هريرة فقال  :إن أريد أواخي يف هللا فقال  :أتدري ما ح اإلخاء يف هللا ؟ قال له  :عرف !

قذال  :ء تكووون ءحووق ُوودينارك ودرُهووك مووين فقذذال الرجذذل  :ل أبلذ هذذذه املنزلذذة بعذذد  .فقذذال أبذذو هريذذرة رضذذي هللا عنذذه :
فدع ع .
ولذ يس هذذا مذذأ بنذات أفكذار أِب هريذذرة رضذي هللا عنذه فقذذد وردت موعذة مذأ األحاديذذث ااذد هذذه احلقيقذذة العيفيمذة الذذيت
مفادها أن املؤمنني بوتقة واحدة  ،ليس بينها حواجز  ،إلي هرفايف منها :
 عأ أَِِب سعِ أ
اه علَي ِه وسذلا إِ ْذ جذاء رجذل علَذى ر ِ
ذال فَ َج َع َذل
ال بَذْيذنَ َما َْحن ُأ ِيف َس َف أر َم َع النِ ِ
احلَ أذة لَذهُ قَ َ
يد ا ُْ ْد ِر ِي قَ َ
ايب َ
َ
صلاى اُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهُ َعلَْيه َو َسلا َ َ ( :م ْن َكا َن َم َعهُ فَ ْ ُل ظَ ْلور فَو ْليَو ُع ْود ُِوه َلَوت َم ْون َ ظَ ْل َور
ال َر ُس ُ
صَرهُ َاينيفا َوِشَ يفاال فَذ َق َ
صلاى ا
ول ا
ص ِر ُ
يَ ْ
اه َ
ح بَ َ
ال فَ َذ َكر ِمن ءَ ن ِ
ِ
اا الْم ِ
ال َما ذََك َور َح موَّت َرءَيْونَوا ءَنموهُ َ َحو مق
اد لَهُ كَ َ َ ْ ْ َ
لَهُ َوَم ْن َكا َن لَهُ فَ ْ ل م ْن ََاد فَو ْليَو ُع ْد ُِ ِه َلَت َم ْن َ ََ َ
َ
ِ
َحد ِمنما ِيف فَ ْ ل ) .14
أل َ
ذول اِ
ِ
ِ
اه عْنذهذا أَياذه ْاعتَ اذل بعِذ لِ ِ ِ ِ
ِ
اهُ َعلَْي ِذه
ذال َر ُس ُ
ذل َ ْهذ أر فَذ َق َ
صذلاى ا
ذب فَ ْ
 عأ َعا َ ةَ َرض َي اُ َ َ ُ
اه َ
َ َ َ
صذفياةَ بْنذت ُحيَ أذي َوعْن َذد َايْذنَ َ
ضُ
وول مِ
ِ
وسلا لِزيذنَب ( :ءَ ْ ِط ِ
ِ
اع َ ولمت م
اعُ َلَْي ِوه َو َسولم َي فَو َل َني َرََوا ذَا
وب َر ُس ُ
ريا فَو َقالَ ْ
وت ء ََان ءُ ْ ِطوي تِْل َ
َ
وك الْيَو ُلوديموةَ فَوَِ َ
يلا َُع أ
َ َ َ َْ َ
ِ ِ
ْم َح مرَم َوَُو ْع َ َ َر ) .15
ا َّْ منية َوال ُ
 ن اُن مر كال  (( :مث لقد ءتت لينا َمان ءو كال حي وما ءحد ءحوق ُوديناره ودرُهوه مون ءخيوه املسولي مث
اْلن الدينار والدرَي ءحب إىل ءحدان من ءخيه املسلي مسعت النب

لت هللا ليه وسولي يقوول  ( :كوي مون جوار

متعلق ِباره يوم القيامة يقول اي رب َذا ءْيلق لُه دو فمنع معروفه )).
العود مأ املسل بفضذل مالذه أو ااده أو لباسذه أو مسذكنه أو اذل مذا حيتاجذه اإليسذان
وهذه أحاديث عيفيمة تفيد وجوب َ
16

إليذذه إىل أخيذذه املسذذل األحذذو فذذاألحو  ،واألقذذرب فذذاألقرب  ،حيذذث أن النذذيب صذذلى هللا عليذذه وسذذل أمذذر بذذذل فقذذال ( :

فاليعد ) وهذا أمر حيمل على الوجوب .

14

مسل ( .)3253

15

أبو داود ( )3986وت ه وهو حسأ.
رواه البااري يف األدب املفرد وهو حسأ رق ( . )199
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ومأ هنا يعل مدى التقص العيفي الذي يقع فيه املوحديأ باه بعضه بعض  ،ويؤاد هذا الفه للحديث قول ابأ عمر

رضذذي هللا عنذذه وهذذو حيكذذي لنذذا حذذال الصذذاحبة الكذرام ( :مث لقوود ءتووت لينووا َمووان ءو كووال حووي ومووا ءحوود ءحووق ُووديناره

ودرُهه من ءخيه املسلي ) مث قال حاايا ما آلت إليه احلال بعد الفتوح وتوسع الدييا  ( :مث اْلن الودينار والودرَي ءحوب

إىل ءحدان من ءخيه املسولي ) هلل در ابذأ عمذر رضذي هللا عنذه لذو يعلذ مذا حذل خلنذا اليذوم بذاه بعضذه الذبعض ألتلذظ
فيه احلك .
مث يرتفع بعض املؤمنني الصادقني إىل مرتبة اإلييار فيقدم إخوايه على يفسه فيلح ولئ األفذاذ الذيأ خلد ذاره املوىل
ِ
ِِ
ِ
وك َُو ْوي
صا َ ووة َوَمو ْون يُووو َق ُ و مَ نَو َْ ِسو ِوه فَ ُْولَئِو َ
عذذز وجذذل يف القذذرآن الكذذر َ ( :ويُو ْوؤث ُرو َن َلَووت ءَنْو َُس و ِل ْي َولَو ْوو َكووا َن ُّبو ْوي َخ َ
ْم َْلِ ُحو َن ) [ احل ر  ]9 :فيصبم مأ املفلحني الذيأ يغبطه ال هداء والنبيون .
ال ُ
 عأ َحيَي ب ِأ سعِ أ
ت ءَنَسا ر ِ
ِ
مب َلمت م
ض َي م
اعُ َلَْي ِه َو َسولم َي ءَ ْن يُو ْق ِط َوع ِم ْون الْبَ ْح َوريْ ِن
اعُ َ ْنهُ كَ َ
يد قَ َ
اد النِ ه
ال ء ََر َ
الَ ( :مس ْع ُ أ َ
َْ ْ َ
ت ْاألَنْصار ح مَّت تُو ْق ِطع ِِإل ْخوانِنَا ِمن ال ِ
َتْو َن َُو ْع ِدي ءَثَو َرأة فَا ْ َِنُوا َح مَّت تَو ْل َق ْووِ
ين ِمثْ َل الم ِذي تُو ْق ِط ُع لَنَا كَ َ
فَو َقالَ ْ
َُ َ
ال َس ََ
ْم َلاج ِر َ
ْ ُ
َ َ
) .17
ومذأ هذذا النذوع مذأ اإلييذذار الذذي يعجذز الزمذان أن يت يلذذه  ،مذا حصذل بذني املهذذاجريأ واأليصذار عنذدما آخذى رسذذول هللا
صلى هللا عليه وسل بينه بعد اهلجرة .
آخووت رسو ُ ِ
اع ولمت م ِ
ِ
ِ
وال َ ْبو ُد الو مر ْوَ ِن ُْوون َوووا ر ِ
ضو َوي م
وي
 كَ َ
اعُ َلَْيووه َو َسولم َي َُو ْيو ِوين َوَُو ْ َ
وول م َ
اعُ َ ْنووهُ لَ ممووا كَود ْمنَا ال َْمدينَوةَ َ َ ُ
ُ ْ َ
سع ِد ُ ِن ال مرُِي ِع فَو َقا َل سع ُد ُن ال مرُِي ِع إِِ ءَ ْكثَور ْاألَنْصوا ِر مواأ فََك ِ
وت
ون َم ِواي َوانْظُ ْور ءَ م
ص َ
ْس ُوي لَ َ
ت نَو َزلْ ُ
وْ ََ ِويو َ
ي ََْو َج َم
وك نِ ْ
َْ ْ
َ َ
َْ ُْ
ُ
وك َ ِ
ِ
ِ ِِ
وال ُسووو ُق
وارة كَ َ
وال فَو َق َ
وت تَو َزمو ْجتَو َلوا كَ َ
وك َ ْنو َلوا فَوِإذَا َحلمو ْ
لَ َ
وال لَووهُ َ ْبو ُد الو مر ْوَ ِن َ َح َ
ول م ْون ُسووق فيووه اَ َ
اجوةَ ِي ِيف ذَلو َ َ ْ
ال فَوَِ َدا إِلَْي ِه َ ْب ُد ال مر ْوَ ِن فزاولي وُزَي يف ميداِني  ،فما لبث ْيري كليل حَّت كسب ما أ وأتَول مون مالوه
كَو ْيونُو َقاع كَ َ
ومل يرَء سعداأ ُشي ) .18
لقد اان عبد الرمحأ عفيفايف ولكأ تعجز النساء أن يلدن ميل سعد بأ الربيع رضي هللا عنه .
هذذه مرتبذة مسذذتحبة  ،وليسذت هذذي واجبذة أو فريضذذة حمتمذة امذذا اذان يف ديذذأ السذيد املسذذيم الوجيذه املقذذرب صذلى هللا عليذذه
وسل  ،إذ قد روي أن اتباعه اايوا خيرجون مأ أمذواهل ويضذعوهنا يف صذندوق م ذرتك تصذرح منذه أمذرا ه علذى اافذة أفذراد
اجلماعة  ،فاهلل دره .

ب – طيب الكالم واملبسي والبشا ة يف وجه األخوة ورد السالم والَرح لللقا :
أ

هيب الكالم وحسنه بني األخوة  ،مدعاة جللب احملبة ودوامها ويف هذا يقول املوىل عز وجل َ ( :وكُولُوا لِلنما ِ ُح ْسنأا
) [ البقرة  ]83 :ووصف عباده الصاحلني أهن هييب الكلمة فقال عز وجل َ ( :و َُو ُدوا إِ َىل الطميِ ِ
وب ِم ْون الْ َق ْووِل َو َُو ُدوا إِ َىل
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ِ ِ
اط ا َّْ ِم ِ
يد ) [ احلج  ]24 :والقول الطيب والكالم احلسأ يبطل ايد ال يطان ويسد أمامه الطريذ لففسذاد والتفريذ
َر َ
ِ
بني االخوة ويف ذل يقذول تعذاىل ( :وكُ ِ ِ ِ
َح َس ُون إِ من ال مش ْويطَا َن يَن َوز ُ َُو ْي ونَو ُل ْي إِ من ال مش ْويطَا َن َكوا َن
ول لعبَوادي يَو ُقولُووا الم ِوْ َ َوي ء ْ
َ ْ
لِ ْ ِْلنسو ِ
وان َ و ُد ُوا ُمبِينأووا ) [ اإلس ذراء  ]53:وهذذذا أمذذر مذذأ هللا سذذبحايه وتعذذاىل يفيذذد وجذذوب هيذذب الكذذالم وحسذذنه واختيذذار
َ
أفضل العبارات أوضحها يف التعب عأ املقصود وإدخال السرور لقلب أخي ال ذل يذدخل يف مفهذوم هيذب الكذالم ،
والنيب صلى هللا عليه وسل يقول َ ( :والْ َكلِ َمةُ الطميِبَةُ َ َدكَة ) .19
ومذذأ هيذذب الكذذالم أن يذذدعوا أخذذاه حسذذأ أما ذذه ،وأحبهذذا علذذى قلبذذه يقذذول املصذذطفى صذذلى هللا عليذذه وسذذل (( :ثووالٌ

يصَي لك ود ءخيك تسلي ليه إذا لقيته وتوسع له يف اجمللس وتد وه ِبحب ءمساره إليه ) .20
واملبس و الب اشة يف وجه األخوة مأ موجبات األخوة اإلاايية واذل هو مأ وسا ل اسب القلذوب  ،ألن الوجذه عبذارة
عأ املرآة اليت تعكس ما هو موجود يف داخل أعماق اإليسان  ،فإذا اان الوجه هليقايف ب وشايف اان موحيايف خلب ر واحملبة يف
يفس املقابل  ،أما عأ اان عبوسايف ميفلمايف فال شذ َ أيذه يذوحي يف قلذب املقابذل خلضذي واالِشئذزاا وعذدم االي ذراح  ،فعلذى
األخذوة أن يطلقذوا وجذوهه فيمذذا بيذنه ويف ذلذ يقذول رسذذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل َْ َ( :حت ِقوور من ِمون الْمعور ِ
وا َ و ْيوئأا
َ ْ َْ ُ
اك َُِو ْجه طَلْق ) .21
َخ َ
َولَ ْو ءَ ْن تَو ْل َقت ء َ
وإمذا إفشووا السووالم  ،فهذذو أدب مذذأ آداب اإلسذالم االجتماعيذذة  ،وقذذد أمذذر اإلسذالم املسذذلمني بذذه  ،فاملسذذل مطالذذب ن
يسل على مأ عرح مأ املسلمني ومأ ل يعرح  ،ومكلف أن يرد التحية يلها أو حسأ منها .
ِ
ِ
هوَا إِ من م
اعَ َكا َن َلَت ُك ِل َ ْي َح ِسيبأا ) [النساء ]86 :
َح َس َن م ْنو َلا ء َْو ُرد َ
قال تعاىل َ ( :وإِذَا ُحيِيتُ ْي ُِتَحيمة فَ َحيهوا ِِب ْ

واليستهني ذه ذا األدب ويعر ،عأ تطبيقه إال مصاب يف أخالقه ر ،الكرب والعجب خلنفس  ،أو خألانيية املفرهة
اليت يبال معها بعطاء التحية  ،وعطاء التحية أهون عطاء يبذله اإليسان مأ لسايه ووجهه .
ِ
ِ
َدله ُك ْوي َلَوت َ ْوي إِذَا فَو َعلْتُ ُمووهُ
قال صلى هللا عليه وسذل  َ (:تَ ْد ُخلُو َن ا ْجلَنموةَ َح موَّت تُو ْؤمنُووا َوَ تُو ْؤمنُووا َح موَّت َحتَواُهوا ء ََوَ ء ُ
شوا ال مس َال َم َُو ْيونَ ُك ْي ). 22
َحتَاَُو ْبوتُ ْي ءَفْ ُ
وهذذذا األدب اإلسذذالمي االجتمذذاعي ايذذل أول خذذيط مذذأ خي ذذومي ال ذرتابط االجتمذذاعي  ،وتك ذراره يعقذذد الصذذالت وينس ذذج
املودات .

أج – خَ

اجلناح ولي اجلانب والتواضع وحسن اخللق و إكالة العثرات والتزاور يف هللا والتلنئة وتَقد اَّال :

وول
خفض اجلناح  ،ولني اجلايب  ،وإ هار املودة للمؤمنني مأ دواعي دوام األخذوة يقذول هللا سذبحايه وتعذاىل ُِ ( :تَ ممود َر ُس ُ
ِ
ِ
مِ م ِ
وك
اح َ
ين َم َعهُ ءَ دما ُ َلَوت الْ ُك مَوا ِر ُر َوَوا ُ َُو ْي ونَو ُل ْي ) [الفذتم  ، ]29 :ويقذول هللا سذبحايه وتعذاىل َ ( :وا ْخَو ْ َجنَ َ
اع َوالذ َ
19
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وك ِموون ال ِ
ِ
ي ) [ال ذعراء  ، ]215:وقذذال تعذذاىل يف وصذذف املذذؤمنني الذذذيأ يرضذذى سذذلواه ( :ء َِذلمووة َلَووت
ْمو ْوؤمنِ َ
ل َمو ْون اتموبَو َعو َ ْ ُ
الْم ْؤِمنِ ِ
ِ
ين ) [املا دة  ، ]54 :فبالتواضع بني األخوة تفتم القلوب الغلف لصوت احل  ،وتن ْ األلفة
ُ َ
ي ءَ مزة َلَت الْ َكاف ِر َ
ِ
اد م
ص ْ
وت َ و َدكَة م ْون َموال َوَموا ََ َ
اعُ
 ،وتدوم احملبة  ،ويرتفع اإليسان يزان هللا تعاىل  ،يقول صلى هللا عليه وسذل َ ( :موا نَو َق َ
اضوع ءَحود ِمِ
ِ
اعُ ) ، 23وقذال رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل ( :إن م
ع إِم َرفَو َعوهُ م
ي
اعَ ء َْو َحوت إِ َم
َ ْب أدا ُِ َع َْوو إِم و ُزا َوَموا تَو َو َ َ َ
َحد ،24).ويصذف لنذا أصذحاب رسذول هللا صذلى هللا عليذه
ءَ ْن تَو َو َ
َحد َلَت ء َ
َحد َوَ يَو ْب ِغ ء َ
َحد َلَت ء َ
اض ُعوا َح مَّت َ يَو َْ َخ َر ء َ
وسل تواضعه ولني جايبه فيقولون  :يبدأ النا خلسالم  ،وينصرح بكليتذه صذغ ايف اذان أو ابذ ايف  ،واذان آخذر مذأ يسذحب
يذده إذا صذذافم  ،وإذا أقبذذل جلذذس حيذث ايتهذذى بذذه ا،لذذس  ،واذان ي ذذرتي بضذذاعته مذذأ السذوق وحيملهذذا  ،واذذان صذذلى هللا
عليه وسل خيصف يعله  ،ويرقع ثوبه  ،وا ى يف خدمة أهله وأصحابه و ال مع ا ادم .
أما عأ حسأ ا ل فهو السبيل لكسب قلوب النا  ،ولكسب رضى املوىل عز وجذل  ،يقذول رسذول هللا صذلى هللا عليذه
وسذذل  ( :ءَ ْكموول ال ِ
َح َس ونُو ُل ْي ُخلُ أقووا ) ، 25فذذااللتزام ُسذذأ ا ل ذ بذذني األخذذوة  ،حيذذي يذذور األخذذوة  ،وجيمذذع
ي إِميَو أ
واان ء ْ
ْمو ْوؤمنِ َ
َ ُ ُ
القلوب  ،ويفتم قنوات اإلخاء .
أما عأ التزاور يف هللا  ،وتفقد احلال  ،فإن التزاور يف هللا اهرة مذأ ذواهر ا،تمذع املسذل ،ألن التذزاور بذني األخذوان يف هللا
مأ شْيه أن يدع أواصر اجلماعة  ،ويقوى روح اجلماعية ويوسع االما  ،واذد آاثرهذا  ،ويقذوى املذودات  ،ويزيذد وشذا ج
الصذذالت  .ولذذيس هذذذا خذذا يف الرجذذال  ،بذذل عذذام يف الرجذذال والنسذذاء  ،فتذذزور املؤمنذذات أخ ذوامأ يف هللا  ،ويتحذذاب ،
ويتجالسأ ويتباذلأ يف هللا .
َخوا لَوه ِيف مِ
ت ِم ْون
واب ِمَْ َش َ
واك َوتَوبَو مووْء َ
اع َان َداهُ ُمنَواد ءَ ْن ِط ْب َ
قال صلى هللا عليه وسل َ ( :م ْون َ َ
واد َم ِري أ وا ء َْو ََ َار ء أ ُ
وت َوطَ َ
ا ْجلَن ِمة َم ْن ِزأ ) .26
وليكسب األخوة فرصة التزاور يف هللا للتناصم بصاحل األعمال  ،والتدار خلعل وا .
أد -السعي للشَا ة اَّسنة :

قال هللا تعاىل (من ي ْشَ ْع َ َا َةأ حسنَةأ ي ُكن لَهُ نَ ِ
صويب ِم ْنو َلوا َوَم ْون يَ ْشوَ ْع َ وَا َةأ َسويِئَةأ يَ ُك ْون لَوهُ كِ َْول ِم ْنو َلوا َوَكوا َن م
اعُ
ََ َ ْ
َْ َ
ِ
ذالَ (:كوا َن
اهُ َعْنذهُ قَ َ
وسذى َع ْذأ أَبِي ِذه َر ِض َذي ا
َلَت ُك ِل َ ْي ُمقيتأوا ) [النسذاء  ، ]85:ويف احلذديث َحذ ادثذَنَا أَبُذو بذُ ْذرَدةَ بْ ُذأ أَِِب ُم َ
ول مِ
اع َلَي ِه وسلمي إِذَا جا هُ ال مسوارِل ءَو طُلِب ْ ِ
اع َلَوت لِس ِ
ِ
وان
اجوة كَ َ
َر ُس ُ
وال ا ْ وَ ُعوا تُو ْوؤ َج ُروا َويَو ْق وي مُ
ُ ْ َ
وت إِلَْيوه َح َ
اع َلمت مُ ْ َ َ َ َ َ
َ
نَبِيِ ِه َلمت م
اعُ َلَْي ِه َو َسلم َي َما َ ا َ ) 27ويف هذه النصو حذث علذى املعويذة خل ذفاعة احلسذنة  ،واملعويذة ترجذع إىل خلذ
حب العطاء  "،والشَا ة تقوية لطلب صاحب احلاجة يطلب شفيع له ذي مكاية عنذد مذأ حاجتذه عنذده  ،أليذه هذول
لديه  ،أو أليه مذيب باهه  ،أو ألن بينهما جفوة ما  ،أو لغ ذل مأ أسباب اي ة يصعب حصذرها  ،فيلذتمس شذفيعايف
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يسذذاعده يف توجيذذه الطلذذب أو االلتمذذا مذذأ أجلذذه  ،ويتحذذرى أن يكذذون هذذذا ال ذذفيع مذذأ ذوي املكايذذة أو أصذذحاب الدالذذة
لدى مأ عنده تلبية الطلب أو رفضذه  ،فذإذا شذفع لذه عنذده انل بغيتذه ،فيكذون ال ذفيع قذد منحذه مذأ جاهذه ومكايتذه لذدى
مأ شفع عنده  ،فإذا قال يف شفاعته قواليف حسنايف فقذد منحذه مذأ االمذه  ،وإذا سذار معذه مسذافة لي ذفع لذه فقذد منحذه مذأ
جهذده ووقتذذه  ،وإذا خسذذر مذذأ مالذذه شذذيئايف يف هذذذا السذذبيل فقذذد منحذه مذذأ جهذذده وقتذذه  ،وإذا خسذذر مذذأ مالذذه شذذيئايف يف هذذذا
السبيل فقد منحه أيضايف ماله  ،وإذا شاراه يف م اعره وأحاسيسه فقد منحه أيضايف مأ قلبه ويفسه .
وال فاعة احلسنة بني املسلمني ميفهر مأ ميفاهر اجلسدية الواحدة  ،اليت يت اراون ذا يف م ذاعر اآلالم واملسذرات  ،و ذا
يتساعدون ويتسايدون ويتعاويون .
مذأ أجذل ذلذ حذث هللا تبذارك وتعذاىل والرسذول الكذر علذى ال ذفاعة احلسذنة ،ويف قذول رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل :
اع َلَت لِس ِ
ِ
ان نَبِيِ ِه َلمت م
اعُ َلَْي ِه َو َسلم َي َما َ ا َ ) حث علذى ال ذفاعة احلسذنة  ،فهذو يطلذب
(ا ْ َ ُعوا تُو ْؤ َج ُروا َويَو ْق ي مُ
َ
مأ أصذحابه أن ي ذفعوا لذذوي احلاجذات عنذده  ،سذواء أاذان الرسذول مسذتعدايف لتلبيذة ال ذفعاء أو ل يكذأ مسذتعدايف لذذل .
ويف هذا توجيه هل أيه ال ينبغذي أن يربطذوا شذفاعته برجذاء اإلجابذة  ،فذإهن جذرون علذى شذفاعته مهمذا اايذت النتذا ج ،
وأيه ال ينبغي أن تتْثر قلو إذا ل جيابوا إىل ما شفعوا فيه  ،فاألمور مرهوية خلقضاء الرخن  ،وهذا القضاء ينبغذي للمذؤمأ
28
أن يتقبله خلرضا التام ".

ُ -3ذل النصيحة واملشورة ُي األخوة :

اإلنس ووا َن لَ َِ ووي ُخس وور()2إِم المو ِوذين آمنُوووا و َ ِملُوووا ال م ِ
واَّ ِ
ِ
ات َوتَو َوا َ و ْووا ِل ََّْو ِوق
قذذال هللا تع ذذاىل ( َوال َْع ْ
صو َ
ْ
َ َ َ
صو و ِر()1إ من ِْ َ
صو ْ ِ
وَن) [ العصذذر  ]3-1 :ورأ النصذذا م وأيفسذذها هذذي مذذا ورد يف اآليذذة الكراذذة ( احل ذ والصذذرب ) فالنصذذيحة
َوتَو َوا َ و ْووا ِلل م
خلتوحيذد واليبذات عليذذه  ،والنصذيحة خملذذنهج احلذ وااللتذزام خلسذذنة واهلذدي النبذذوي  ،والصذرب علذى ذلذ الذه هذذي مذأ أتلذذى
النصا م وأيفسها  ،وواجب على املوحديأ بذهلا فيما بينه .
ومأ هنا يدرك جراة علماء السوء الذيأ يغ وا النا ويضيعوا حقا التوحيد مأ حيام  ،ويدخلون يف والء حكومات
الكفر والضالل .
وقد اان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسل يبايعون علذى النصذم للمسذل امذا قذال جريذر بذأ عبذد هللا البجلذي رضذي
ِ 29
اع لَي ِه وسلمي لَت إِكَ ِام ال م ِ ِ
ِ
ول مِ
هص َِ لِ ُك ِل ُم ْسلي )
ت َر ُس َ
هللا عنه َ ( :ليَو ْع ُ
اع َلمت مُ َ ْ َ َ َ َ
ص َالة َوإِيتَا ال مزَكاة َوالن ْ
واون النيب صلى اله عليه وسل يقرهنا مع الصالة والزااة اليت هي أراان اإلسالم ليدلنا على عيف شْهنا وعلو منزهلا.
ِ
ِ
ال
يحةُ كُولْنَا لِ َم ْن كَ َ
اهُ َعلَْي ِه َو َسلا َ قَ َ
صلاى ا
وميله حديث متي بأ أو الداري رضي هللا عنه  :أَ ان النِ ا
ين النمص َ
ال  ( :الد ُ
ايب َ
ع ولِ ِكتاُِ ِه ولِرسولِ ِه وِألَرِ مم ِة ال ِ
ِِ
ي َو َامتِ ِل ْي ) .30
ْم ْسل ِم َ
ُ
م َ َ ََُ َ
28
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وجيب أن تكون النصيحة يف قالب مقبول  ،وأسلوب حسأ ييسر فهمها وااللتزام ا  ،وذل أن النفس هبعايف تنفر مأ
ا ف املعايب وإمالء النصا م مأ القريأ  ،ولذل على الناصم أن يتا الوقت واألسلوب املناسبني وعلى املنصوح أن
يتقبل النصم بصدر رحب اما هو مفصل يف آداب النصيحة .
وعلى هذا فتكون يصيحة اإلخوان إبرادة ا هل  ،وبيان احل  ،وداللته عليه وعدم ت ه  ،و املته يف ديأ هللا ،
ويدخل فيه األمر خملعروح والنهي عأ املنكر ولو خالف هواه وهريقته  ،و املته يف ديأ هللا س االخوة وح ال
ينفضوا أو ينفروا  ،فهذا ليس مأ النصم  ،الذي أمران به يبينا عليه الصالة والسالم  ،يع احلكمة مطلوبة عند عر،
البد أن يبني ويعل  ،وخصوصايف إذا اان ذل بني األخوان فهو مقدور عليه .
النصيحة عليه ولكأ احل َ
ويدخل يف هذا الباب أيضا بذل امل ورة هل  ،حول اوا أو دراسة أو سفر  ..أو ت ه مأ شؤون احلياة .
ص ْم لَهُ ) .31
ويتْاد النصم عندما يطلب األخ من النصيحة قال صلى هللا عليه وسل َ ( :وإِ َذا ْ
ص َح َ فَايْ َ
استَذْن َ

-4التعاون والتآَر فيما ُي األخوان لت الَن والعمل الصاحل :

فاملؤمنون بنيان واحد  ،ي د بعضه بعضايف  ،قال هللا سبحايه وتعاىل َ ( :وتَو َع َاونُوا َلَوت الْ ِ ِ
واونُوا َلَوت
وَن َوالتمو ْق َووَ َوَ تَو َع َ
ان ) [ املا دة  ]2 :و قال رسول هللا صلى هللا عليه وسذل ( :الْم ْؤِمن لِلْم ْؤِم ِن َكالْبو ْنوي ِ
اإل ِْمث والْع ْدو ِ
ش هد َُو ْع ُوهُ َُو ْع أ وا
ان يَ ُ
َُ
ُ ُ ُ
ِْ َ ُ َ
ي ءَ َ اُِ ِع ِه )  ، 32ويدخل يف هذا الباب ال تعاون وتكاتف لفعل ا ذ والطاعذة وتقذد املعويذة للفقذ واحملتذا
َو َ بم َ
ك َُ ْ َ
واليتي  ،وما إىل ذل مأ صور تكافل ا،تمع وتعاويه  ،قال صلى هللا عليذه وسذل  (َ :ال مسوا ِ ي َلَوت ْاألَرملَ ِوة وال ِْمس ِ
وك ِ
ي
َْ َ ْ
يل مِ
َكالْمني ِ
ِ م
اَ ِد ِيف َسوبِ ِ
وار )  ،33ويقذول رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل َ ( :و م
اعُ ِيف َ ْوو ِن
ول ال م
صوارِِي النو َ
َُ
مل َ
اع ء َْو الْ َقوار ِي الل ْي َ
الْعب ِد ما َكا َن الْعب ُد ِيف و ِن ء ِ
َخ ِيه ). 34
َْ
َْ
َْ َ
وأعيف التعاون ورأسه التعاون بني األخوة إلقامة دولة اإلسالم ورفع لواء الديأ  ،والقيام عباء ا الفة وعمارة األر،
والبد أن جيتمع األخوة مأ أجل القيام ا  ،ضمأ أسس
خ  ،فهذه أعمال اب ة ليس قدور املسل أن ينجزها فرده َ
ومبادئ تنيفَ عمله .
فال َبد ل خوة أن تتكاتف جهوده مأ إعداد وختصص  ،وأجهزة و تتكامل فيما بينها وتتعاون حلمل لواء الديأ .

ءيلا ا خوة املؤمنون :
علينا أن يزيل ال احلواجز والعقبات الذيت تقذف حذا اليف يف سذبيل النهذو ،متنذا وأن بتمذع قلوبنذا وهاقاتنذا وجهذودان وتتذآار
معاولنا إلعادة بناء صرح ا الفة على منها النبوة .
31

مسل رق ( . )4023

32

البااري رق ( . )2266

33

البااري رق ( . )4934
مسل رق ( . ) 4867

34
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 -5نصرة األخوان املظلومي و يانة الدما واأل راض واألموال وإْياثة املللوا وفك العا :
ِ
مص ُور ) [ األيفذال  ]72 :يزلذت هذذه اآليذة يف حذ األعذراب
نص ُوروُك ْي ِيف الودي ِن فَو َعلَ ْوي ُك ْي الن ْ
قال هللا تعاىل َ ( :وإِ ْن ا ْستَ َ
الذذذيأ خيع ذوا رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه وسذذل ول يهذذاجروا إىل املدينذذة املنذذورة  ،ول ينتسذذبوا ملعسذذكر امل ذذراني ضذذرورة  ،فبذذني
سبحايه وتعاىل أن على املؤمنني يصرم  ،على ما يف يصرم مأ هجذر الذد ر واألوهذان واحلذرب ل عذداء  ،ممذا يذدل علذى
عيف ح األخوة يف الديأ واب قدرها .
يقول ابأ اي رمحه هللا  " :إن استنصروا هؤالء األعراب  ،الذيأ ل يهاجروا يف قتال دي على عدو هل فايصروه ،

فإيه واجب عليك يصرم ألِني إخوانكي يف الدين ،وهذا مروي عأ أبأ عبا رضي هللا عنه " .
أيها األخوة املوحدون :
أيه لنص عيفي ييفهر لنا ا حنأ مقصرون ُ أخوتنا املوحديأ الذيأ يستنصروان ال يوم يف فلسذطني والعذراق وأفغايسذتان
وال ي ان وت ها مأ بقاع األر ،اليت يعتدي فيها على حرمات املوحديأ مأ الكفرة اليفاملني واحملاربني .
ِ
مصو ُور ) هكذذذا عمومذايف  ،النصذذر خملذذال  ،والنصذذر خلذذنفس  ،والنصذذر خلقلذ والنصذذر
نصو ُوروُك ْي ِيف الوودي ِن فَو َعلَو ْوي ُك ْي الن ْ
( َوإِ ْن ْ
استَ َ
بكل وسا ل النصر  ،والتْييد بكل وسا ل التْييد .
ول اِ
عأ جابِر بأ عب ِد اِ
اهُ َعلَْي ِه َو َسلا َ َ ( :ما ِم ْن ْام ِرئ َُْو ُذ ُل
ال َر ُس ُ
ي يَذ ُق َوال ِن قَ َ
صلاى ا
صا ِر ا
َ َ ْ َ َْ
اه َ
اه َوأ ََخ هَْل َحةَ بْ َأ َس ْه أل ْاألَيْ َ
اع ِيف موو ِطن َُِي ه ِ ِ
وك فِي ِوه حرمتوه ويو ْن وتو َق ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْامرءأ مسلِما ِيف مو ِ
ص َورتَهُ َوَموا ِم ْون
ضع تُو ْنوتَو َل ُ
وب فيوه نُ ْ
ِ فيوه م ْون ْرضوه إِم َخ َذلَوهُ مُ َ ْ
َ ُ ْ أ َْ
ُ ْ َُ ُ َُ َ ُ
ض ِه ويو ْنوتول ُ ِ ِ ِ
ضع يو ْنوتو َق ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ص َورهُ م
ص َورتَه )
اعُ ِيف َم ْوو ِطن َُِي ه
وب نُ ْ
ِ فيه م ْن ْر ِ َ ُ َ َ
ك فيوه م ْون ُح ْرَمتوه إِم نَ َ
ْام ِرئ يَو ْن ُ
ص ُر ُم ْسل أما ِيف َم ْو ُ َ ُ
َخو الْمسلِ ِي َ يظْلِمه وَ يسلِمه ومن َكا َن ِيف حاج ِة ء ِ
36وقال صلى هللا عليه وسل ( :ال ِ
َخ ِيه َكا َن م
اجتِ ِه
َ ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ ََ ْ
اعُ ِيف َح َ
َ َ
ْم ْسل ُي ء ُ ُ ْ
ُ
ِ
ت يووم ال ِْقيام ِة ومن س َ ِ
ِ
ِ
َتهُ م
َوَم ْن فَو مر َج َ ْن ُم ْسلِي ُك ْرَُةأ فَو مر َج م
اعُ يَو ْووَم ال ِْقيَ َام ِوة  37) .وال
َت ُم ْسل أما َس ََ
اعُ َ ْنهُ ُك ْرَُةأ م ْن ُك ُرَل َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
يسلمه  :أي إىل عدوه فال ختلي بينه وبني املعتدي عليه ما استطعت لذل سبياليف .
وال خيذله  :أي ال يرتك يصرته .
35

وقال صلى هللا عليه وسل ... ( :ء ينوا املظلوم  ، 38)..وقال صلى هللا عليه وسل .. ( :وءْييثوا املللوا )..
وول مِ
َخ َ ِ
وت
وال َر ُجول َاي َر ُس َ
وموا فَو َق َ
وموا ءَفَو َرءَيْ َ
ص ْر ء َ
اع ءَنْ ُ
وقال صلى هللا عليه وسل  ( :انْ ُ
ص ُورهُ إِ َذا َكوا َن َمظْلُ أ
اك ظَال أما ء َْو َمظْلُ أ
ص ُرهُ ) . 39
ص ُرهُ كَ َ
إِ َذا َكا َن ظَالِ أما َك ْي َ
ال َْحت ُني ُزهُ ء َْو َتَْنَو ُعهُ ِم ْن الظهل ِْي فَِإ من َذلِ َ
ك نَ ْ
ن ءَنْ ُ
فدماء املسلمني واحدة  ،وأعراضه واحدة  ،وأمواهل واحدة  ،والنيب صلى هللا عليه وسل أعلأ ذل بقوله :

35
36
37
38
39

تفس ابأ اي ( . )353/3
رواه أبو داود (  )4240وأمحد ( . )15773
البااري رق ( . ) 2262
أمحد بسند صحيم ( . )18569
البااري رق ( . )2264
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ِ( ال ِ
ِ
اَ ْي َويَ ْس َعت ُِ ِذمتِ ِل ْي ءَ ْد َان َُ ْوي ) 40يقذول شذراح احلذديث يف شذرح قولذه :
ْم ْؤمنُو َن تتَ َكافَُ ِد َما ُؤ َُ ْي َو َُ ْي يَد َلَت َم ْن س َو ُ
ُ
( وه يد على مأ سواه ) (( وه يد على مأ سواه ) أي ه تمعذون علذى أعذدا ه ال يسذعه التاذاذل بذل يعذاون
41
بعضه بعضا على مجيع األد ن وامللل اْيه جعل أيديه يدا واحدة وفعله فعال واحدا )).
فكلما أعتدي – أخي املوحد – على دم موحد فكْاا أعتدي علذى دمذ  ،والمذا أعتذدي علذى عذر ،أخ موحذد فكْاذا
أعتدي على عرض  ،والما أعتدي على مال أخ موحد فكْاا أعتدي على مال ..
و أسذفاه ..اذ ترتفذع يذذداءات املستضذعفني واليكذاىل  ،والذيت تن ذذد إاذان املوحذديأ وتطلذب النصذذرة مذنه ولكنهذا ال بذذد
خنوة املعتص .
مل تالمس خنوة املعتصي
كي من وامعتصماه انطلقت
فهذه يصو قطعية اليبوت  ،قطعية الداللة  ،مأ وجوب يصرة املسل ألخيه املسل املوحد .
واضحة الداللة تبقى حجة صارخة على ال مأ هو يرفل يف النعي واللذات  ،ويرفع أرصذدته يف بنذوك الغذرب  ،وأخوتذه –
إن صحت له أخوة – يذُون ت سيامي جالديه .
ِ
وري َوءَط ِْع ُمووا
أما فيما يتعلذ بفذ العذان فقذال صذلى هللا عليذه وسذل يف احلذديث الصذحيم ( :فُ هكووا ال َْعواِ َ -يَو ْع ِوين ْاألَس َ
ودوا ال َْم ِري َ )  42والعوان ه أسارى املوحديأ اما فسره سفيان بأ سعيد بأ مسروق راوي احلديث .
ا ْجلَارِ َع َو ُ ُ
وا وا مأ املوحديأ يقبع يف سجون الطواتيت ويلقى مأ األذى والعذاب مذا ال يعلمذه إال هللا لذيس ل ذيء إال أن يقذول
رِب هللا .
فواجب على املوحديأ أن ينصروا أخوم يف سجون الطواتيت  ،وأال يقفوا مكتفي األيدي حيال قضية أسرى املوحديأ ،
ويتلاص ما اكأ أن تقوم به – أخي املوحد – باه أخوت األسرى ا يلي :

 اسيس منظمة للدفاع ن حقوق ءسرَ املسلمي  ،وي ر قضيته  ،وفضم الطواتيت عامليايف  ،وحماولة إخراجه مذأالسجون ح ولو خلقوة وذل حسب سياسة مجاعة املسلمني .
 إعاية أهاليه بكل وسا ل العون املعنوي واملادي . حماولة ا رم  ،وتقد املعوانت هل داخل السجأ إن أمكأ ذل . ذاره دا مايف خلدعاء .إن عدد املوحديأ القابعني يف سجون الطواتيت مذهل  ،واذل ما يلقويه مأ صنوح العذاب .

قال اإلمام مال رمجه هللا تعاىل  " :جيب لت املسلمي فدا ءسراَي  ،وإن استِرق ذلك ءمواهلي ".

43

وذاذر أبذأ عابذديأ فقيذه احلنفيذة صذورة فقذال " مسولمة سوبيت لملشورق  ،وجوب لوت ءَول املِورب ْليصولا مون األسور
44
".
40

النسا ي رق (  )4653بسند صحيم .

41

شرح سنأ النسا ي للسيوهي عند شرح احلديث .

42

البااري رق ( . ) 2819
تفس القرهيب عأ آية ( ليس الرب )...

43
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فهل يفقه هذا أصحاب الكروش النفطية  ،والعروش الذهبية  ،والقصور واجلواري  ،ممأ يبذ َذرون أمذوال األمذة شذرقايف وتذرخيف ،
وبعد ذل ال يستحون مأ االيتساب للتوحيد ودعوة التوحيد .
ويعجل الك الطواتيت وأعواهن على أيدي املوحديأ ..آمني .
يسْل هللا تعاىل أن يفر عأ أسرى املوحديأ َ ،
 -6واجبات اجتما ية :

أوجذب اإلسذذالم واجبذذات عديذذدة إلدامذذة صذذلة األخذذوة اإلااييذذة  ،بذني املوحذذديأ  ،ولذذز دة احملبذذة فيمذذا بيذذنه وهذذذه مجلذذة مذذأ
الواجبات املستحبات أش إليها ب كل موجز :

ء -كبول اهلدية واستحباب اإلاثُة ليلا :
وذل أن اهلدية تزيد احملبة بني األخوة  ،وتنمي املودة  ،وهذا ما عذرب عنذه الرسذول الكذر صذلى هللا عليذه وسذل بقولذه :
ب ال مش ْحنَا ُ )  45وخصوصذايف إذا اايذت اهلديذة بعذد مناسذبة مذأ ذاح أو اوا
ب ال ِِْ هل َو َتَ َ
اد ْوا َحتَاُهوا َوتَ ْذ ََ ْ
صافَ ُحوا يَ ْذ ََ ْ
(تَ َ
أو ت ه ...
واذان مذأ هذدي النذيب الكذر صذلى هللا عليذه وسذذل أن يييذب علذى اهلديذة ويقبلهذا روى الباذاري يف صذحيحه َ :ع ْذأ َعا ِ َ ذةَ
46
اه عْنذها قَالَت َ ( :كا َن رس ُ ِ
اع لمت م ِ
ِ ِ
يب َلَْيو َلا )
َر ِض َي اُ َ َ ْ
ول م َ
َُ
اعُ َلَْيه َو َسلم َي يَو ْقبَ ُل ا ْهلَديمةَ َويُث ُ
قال احلافظ ابأ حجر يف الفتم  ( :قوله  ( :يقبل اهلدية ويييب عليها ) أي يعطي الذي يهدي لذه بذدهلا  ,واملذراد خليذواب
ا،ذذاااة وأقلذذه مذذا يسذذاوي قيمذذة اهلديذذة  .واسذذتدل بعذذض املالكيذذة ذذذا احلذذديث علذذى وجذذوب الي ذواب علذذى اهلديذذة إذا أهل ذ
الواهب واان ممأ يطلب ميله اليواب االفق للغ  ,خبالح ما يهبه األعلى ل دىن  ,ووجه الداللة منه موا بتذه صذلى هللا
عليه وسل  ,ومأ حيث املعىن أن الذي أهدى قصد أن يعطي أاير مما أهدى فال أقل أن يعو ،بنيف هديتذه  ,وبذه قذال
ال افعي يف القد  ,وقال يف اجلديد ااحلنفيذة  :اهلبذة لليذواب خهلذة ال تنعقذد ألهنذا بيذع بذيمأ هذول  ,وألن موضذوع اهلبذة
التربع فلو أبطلناه لكان يف معىن املعاوضة  ,وقد فرق ال رع والعرح بني البيع واهلبة  ,فما استح العو ،أهل عليه لفظ
البيع خبالح اهلبة  .وأجاب بعض املالكيذة ن اهلبذ ة لذو ل تقذتض اليذواب أصذال لكايذت عذىن الصذدقة  ,ولذيس اذذل فذإن
47
األتلب مأ حال الذي يهدي أيه يطلب اليواب وال سيما إذا اان فق ا  ,وهللا أعل ).

ب -إجاُة الد وَ :

44

حاشية ابأ عابديأ ( . )306/3

45

مال بسند حسأ رق ( . )1413

46

رق ( . )2396
عند شرح احلديث .

47
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فإذا دعا املسل أخاه املسل إىل دعوة هعام أو ت ه  ،فمذأ حقذه عليذه أن جييذب دعوتذه  ،إال إذا عنذده عذذر شذرعي يعتذذر
به  ،إن دعوة املسل ألخيه املسل صلة اجتماعية تعرب عأ مودة وأخوة  ،وهذه الصلة تستدعي أن تقابل خالسذتجابة  ،ال
خلرفض  ،واملستجيب يعقد مأ هرفه حبل الصلة الذي مده إليه أخوه.
ِ
قذذال صذذلى هللا عليذذه وسذذل  ( :ح و هق الْمسوولِ ِي لَووت ال ِ
وادةُ ال َْم و ِري ِ َواتِبَوواعُ ا ْجلَنَووارِ ِز َوإِ َجاَُوةُ
ْم ْسوول ِي َْ وس َر هد ال مسو َوالِم َو يَو َ
َ ُْ َ
ُ
يت الْع ِ
ِ ِ
اط ِ
س ). 48
ال مد ْ َوة َوتَ ْشم ُ َ
ج -سَت املسلي ألخيه املسلي :

روى مسل عأ أِب هريرة رضي هللا عنه عأ النيب صلى هللا عليه وسل (:من سَت مسلماأ سَته هللا يوم القيامة) .
مأ ح املسل على أخيه املسل أن سرته وال يفضحه  ،وهللا تعاىل يكافئه مأ جنس عمله فيسرته يوم القيامة  ،وجاء
يف حديث آخر  ،أن هللا يسرته يف الدييا واآلخرة .
وسرت املسل ألخيه املسل يعتذرب مذأ مكذارم األخذالق  ،فذإذا اهلذع املسذل علذى خطيئذة أو معصذية أو يقيصذة وقذع ذا أخذوه
املسل بينه وبني ربه  ،ول جياهر ا أمام النا  ،بل تسرت ا وتوارى واستحَي فيهذا  ،فمذا هذو الغذر ،مذأ فضذيحته وي ذر
خطيئتذه بذني النذا إذا اايذت مذأ األمذور الذيت ال تتعلذ ذذا حقذوق شاصذية لقخذريأ  ،أو حقذوق عامذة تذرتبط ذا مصذذاحل
املسلمني الكربى ؟  ،إيه ال مصلحة يف ذل  ،بل الغر ،تعي ه وتنقيصه وإيزال مكايته بني النا .
تعرب عأ رذيلة خلقية يف اإليسان .
وإرادة الفضيحة هي مأ قبيل إشاعة الفاح ة وفعل السوء يف املسلمني  ،وهي َ
مأ ذا الذي يريد ألخيه املسل اإلهاية ويزول املكاية إال مأ اان يف يفسه عقدة مأ رذا ل األخالق .
وقد أيذر هللا سبحايه وتعاىل الذيأ حيبون أن ت يع الفاح ذة يف الذذيأ آمنذوا خلعذذاب األلذي يف الذدييا واآلخذرة فقذال تعذاىل
ِ
مِ
ِ
يف سورة النور ( : 24إِ من الم ِذ ِ
آمنُوا َهلُ ْي َ َذاب ءَلِيي ِيف الو هدنْويَا َوا ْْل ِخ َورةِ َو م
اعُ يَو ْعلَ ُوي
ين َ
ين َُيبهو َن ءَ ْن تَش َ
يع الَْاح َشةُ ِيف الذ َ
َ
َوءَنْوتُ ْي َ تَو ْعلَ ُمو َن ) .
49

د -تشميت العطا :
أما ت ميت العاهس  ،فهو أدب مأ اآلداب اإلسالمية االجتماعية  ،وهو ين عأ ذوق رفيع يف الس املسلمني  ،إذ
يتصيد املسل أدىن مناسبة ليدعو ألخيه املسل بدعوة اراة  ،وليوجه له المة حلوة  ،جيذب ا مأ قلبه خيطايف مأ خيومي
العواهف اإليسايية  ،اليت تنسج ا وشا ج املودة واحملبة  ،وتوث ا روابط اإلخاء .
وحني يتلقى العاهس الدعاء له مأ إخوايه ي عر يف ذات يفسه ن شرااءه يف ا،لس قد اهتموا ب ْيه  ،عند هذه
العارضة اليس ة اليت تعر ،هلا  ،فدعوا له خلرمحة  ،فكيف يكون اهتمامه به إذا انبه شيء اب  ،وعند ذ يرد ملأ دعا
له خلرمحة .
48
49
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أما الدعوة إبصالح البال فهي ا دة خرعة ت إىل أن سبب البدء خلدعوة خلرمحة اي غال خل األخ عأ أخيه  ،إذ
50
معه عطس ومحد هللا تعاىل  ،فكْيه يقول له :وال أقل هللا خل على يفس أو أخ أو قريب أو حبيب".
َو -إحسان الظن وسالمة الصدر :
ومأ حسأ املعاشرة بني اإلخوان إحسان اليفأ

 ،ومحل ما يصدر عنه مأ االم علذى احسذأ احملامذل  ،وقذد هنينذا عذأ

أ السوء فإيه أاذب احلديث  ،اما يف حديث أخ هريرة رضي هللا عنذه قذال  :قذال رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل (َ :
ِ
ول َلَوت
إِ ماي ُك ْي َوالظم من فَِإ من الظم من ءَ ْك َذ ُ
سوا َوَ تَوبَاْيَ ُووا َوُكونُووا إِ ْخو َو أاان َوَ َُْطُ ُ
سوا َوَ َحتَ مس ُ
ب ا ََّْديث َوَ َاَ مس ُ
وب ال مر ُج ُ
ِخطْب ِة ء ِ
َخ ِيه َح مَّت يَو ْن ِك ََ ء َْو يَ َْتُ َك ) ،51قال القرهيب " املراد خليفأ هنا التهمة اليت ال سبب هلا امأ يته رجاليف خلفاح ذة
َ
مأ ت أن ييفهر عليه ما يقتضيها  ،ولذل عطف عليه قوله  ( :وال بسسوا ) وذل أن ال اص يقع له خاهر التهمذة
ِ
آمنُووا
ف يد أن يتحق فيتجسس ويبحث ويستمع  ،فنهى عأ ذل  ،وهذا احلديث يواف قولذه تعذاىل  (:اي ءيلوا الموذينَ َ
م ِ
اجتَنِبُوا َكثِ ِ م ِ
وب َُو ْع ُو ُك ْي َُو ْع أ وا ) [ احلجذرات  ، ]12 :فذدل سذياق
ْ
سوا َوَ يَو ِْتَ ْ
أ
ريا م ْن الظ ِن إ من َُو ْع َ الظ ِن إ ْمث َوَ َاَ مس ُ
اآلية على األمر بصون عر ،املسل تاية الصياية  ،لتقدم النهي عأ ا و ،فيه خليفأ  ،فإن قال اليفان أُذث أل قذ ،
قيل هل ( وال بسسوا ) فإن قال ققت مأ ت بسس قيل له ( وال يغتب بعضك بعضايف ) ". 52
ِ ِ ِ ِ
وك َرُوا
آمنُوووا َرُمونَووا إِنمو َ
ين َ
ول ِيف كُولُوُنَووا ْيو ُوال للمووذ َ
وفيمذذا يتعل ذ بسذذالمة الصذذدر قذذال تعذذاىل علذذى لسذذان املذذؤمنني َ ( :وَ َْا َعو ْ
َرِحيي ) [ احل ر  ] 10 :و يقول املصذطفى صذلى هللا عليذه وسذل ( :ءََ ءُ ْخ ِوَنُُك ْي ِِبَ ْون ََْي ُورُم َلَوت النموا ِر ء َْو ِِبَ ْون َْحت ُورُم َلَْي ِوه
مار َلَت ُك ِل كَ ِريب ََِي َس ْلل ) ، 53واان دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسل  ( :واسلل سخيمة دري ).54
الن ُ
 -7الد ا لْلخوان ُكل خري يف حياتي و لود اجلناَة والد ا لملَِرة والرضوان ُعد ِماتي :
فقد ورد يف احلديث الصذحيم (ما ِمن بد مسولِي ي ْود و ِأل ِ
َخي ِوه ُِظَ ْلو ِر الَِْْي ِ
وك ِِبِثْول )  55وال جيذوا
وب إِم كَ َ
وك َولَ َ
وال ال َْملَ ُ
َ ْ َْ ُ ْ َ ُ

أن يعجز املسل عأ هذه املرتبة  ،بل عليه أن يذار أخوتذه دا مذايف خلذدعاء واالسذتغفار  ،وقذد وعذده الصذادق األمذني ن لذه
يل اما سب يف احلديث الساب .
وأما اتباع جنااته  ،فهو صلة مأ املسل ألخيه املسل موصولة مأ حياته إىل ما بعذد مماتذه  ،واتبذاع اجلنذا ز يلحقهذا الصذالة
علذى امليذت  ،وال ذذفاعة لذه عنذذد هللا  ،وهذذا أيضذايف صذلة عيفيمذذة لذه خبذ مذا ينفعذذه بعذد موتذذه وهذي الذذدعوة الصذاحلة  ،وتعبذ
صذذادق صلذذص ال ر ء فيذذه وال معذذة  ،عذذأ األخذذوة اإلااييذذة الذذيت عقذذدها هللا بذذني املذذؤمنني  ،يضذذاح إىل ذل ذ مذذا يف اتبذذاع

50

54

األخالق اإلسالمية  /حبنكة ( .)218/2
البااري رق ( . )4747
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ِ
يب
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اجلنا ز مأ مواساة ألهل امليت وذويه املصابني بفقده  ،وه ُاجة ماسة إىل مأ يواسذيه ويعذزيه ويصذربه علذى مصذا
 ،وي اراه م اراة وجدايية اراة .
قال صلى هللا عليه وسل (ح هق الْمسلِ ِي لَت الْمسلِ ِي َْوس ر هد ال مس َوالِم و ِ يوادةُ الْمو ِري ِ واتِبواع ا ْجلنوارِ ِز وإِجاُوةُ الو مد ْ وةِ
َ َ ُ ََ َ َ َ
َ ُْ َ ُْ
َ
َ ََ َ
َ
يت الْع ِ
ِ
اط ِ
س).
َوتَ ْشم ُ َ
وقال هللا تعاىل ( :والم ِذين جا وا ِمن ُو ْع ِد َِي يو ُقولُو َن رُمونَا ا ْْي َِر لَنَا وِِإل ْخوانِنَا الم ِوذين سوبو ُق َ ِ ِ
ول ِيف كُولُوُِنَوا
َ ََ
َ َ َُ َْ َْ
ْ َ َ
َ
وان ل ِْإلميَوان َوَ َْا َع ْ
ِ ِِ
ك َرُوا َرِحيي ) [ احل ر . ] 10 :
آمنُوا َرُمونَا إِنم َ
ين َ
ْي ُال للمذ َ
رابعا ً  :محاذير في طريق األخوة :
-1الِيبة والنميمة و والتنيسس والسخرية و التعيري والِمز :
56

قذذد هنذذى هللا سذذبحايه وتعذذاىل الذذذيأ آمن ذوا أن يغتذذاب بعضذذه بعض ذايف  ،فقذذال تعذذاىل ( :وَ يوِْتَووب ُو ْع ُ و ُكي ُو ْع أ ووا ء ُِ
وب
ََيو ه
َْ
َ َ ْ َ
ءَح ُد ُكي ءَ ْن َْي ُكل ََّي ء ِ
اعَ إِ من م
َخ ِيه َم ْيوتأا فَ َك ِرَْتُ ُموهُ َواتمو ُقوا م
اعَ تَو مواب َرِحيي ) [ احلجرات . ]12 :
َ ْ َ َ َْ
والغيبذذة أن يذذذار اإليسذذان أخذذاه يف تيبتذذه ذذا يكذذره  ،روى مسذذل عذذأ أِب هريذذرة رضذذي هللا عنذذه أن رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه
ِ
َخ َ ِ
وسل قال ( :ءَتَ ْد ُرو َن َما ال ِِْيبَةُ ؟ كَالُوا م
وت إِ ْن َكوا َن ِيف
اعُ َوَر ُسولُهُ ءَ ْ لَ ُوي  ،كَ َ
ول  :ءَفَو َرءَيْ َ
وال ِ :ذ ْك ُور َك ء َ
واك ِبَوا يَك َ
ْورهُ  .كي َ
ءِ
ول فَو َق ْد ا ْْيتَو ْبوتَهُ َ ،وإِ ْن َملْ يَ ُك ْن فِ ِيه فَو َق ْد َُّبَتمهُ ) فمذأ ذاذر أخذاه يف تيبتذه ذا يكذره
ال إِ ْن َكا َن فِ ِيه َما تَو ُق ُ
ول ؟ كَ َ
َخي َما ءَكُ ُ
مما هو فيه فتل هي الغيبة  ،ومأ ذار أخاه يف تيبتذه ذا يكذره ممذا لذيس فيذه  ،فقذد تذه  ،أي اذذب عليذه واممذه ذا لذيس
فيه .

والِيبوة

مذأ القبذذا م االجتماعيذة الذذيت ال يليذ خلذذيأ آمنذوا أن يرتكبوهذا  ،فيغتذذاب بعضذه بعضذايف  ،وقذذد حرمهذا هللا وهنذذى

عنها  ،ملا فيها مأ تقطيع أواصر األخوة اإلاايية  ،وإفساد املودات  ،وبذر بذذور العذداوات  ،وذلذ ألن الغيبذة يف الغالذب
ال تبقى سرايف  ،بل يصل العل ا ملأ ذار تيبتذه ذا يكذره  ،فق َذل يف النذا مذأ يكذت حذدييايف  ،وعند أذذ يغضذب ممذأ ذاذره ،
وحيقد عليه  ،وينتق منه يل عمله أو قبم منه  ،ويف ي ر معايب النا بني النا ت جيع على االستهاية ذا وارتكذاب
ميلها أو أقبم منها  ،ال سيما إذا اان املتحدث عنه مأ املعروفني خالستقامة  ،أو مأ مستوريأ هذا احلال  ،أو ممأ ي ار
إليه خلبنان  ،أو مأ الدعاة إىل ا .
وللتنف مأ الغيبة جعلها هللا ميل مأ ال حلذ أخيذه ميتذايف  ،فقذال تعذاىل ( :وَ يوِْتَوب ُو ْع ُو ُكي ُو ْع أ وا ء ُِ
َحو ُد ُك ْي ءَ ْن
ََي ه
وب ء َ
َْ
َ َ ْ َ
َْي ُكل ََّي ء ِ
اعَ إِ من م
َخ ِيه َم ْيوتأا فَ َك ِرَْتُ ُموهُ َواتمو ُقووا م
اعَ تَو موواب َرِحويي ) امذا سذب  ،وذلذ أن مذأ يذذم أخذاه املذؤمأ ويتحذدث
َ َ َْ
عأ يقا صه ومعايبذه  ،ويؤذيذه أذى ي ذبه أذى مذأ يعضذه و اذل حلمذه  ،فذإذا اذان ذلذ يف تيبتذه وعلذى تذ شذعور منذه ،
اان امأ يعضه و ال حلمه وهو ميت ال حيس أل العض واألال .
وقد وردت اي مأ األحاديث يف التحذير مأ الغيبة ليس هذا موهأ بسطها .

56

استفدان يف صياتة عدد مأ احملاذير مأ اتاب األخالق اإلسالمية لل يخ حبنكة مع تعديالت وإضافات فآجره هللا.
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أما فيما يتعل للتنيسس والتحسس  ،فالتجسس على النا هو تبع عذورام وهذ يف خلذوام  ،إمذا خلنيفذر إلذيه

وه ال ي عرون  ،وإما خسرتاق السمع وه ال يعلمون  ،وإما خإلهالع على مكتوخم وواث قه وأسراره ومذا خيفذوه مذأ
أعني النا دون أذن منه .
وقذد هنذذى هللا املذذؤمنني املوحذذديأ عذذأ التجسذذس علذذى إخذواهن املذؤمنني  ،مذذا دامذوا ذذاهري االسذذتقامة تذ ذذاهريأ خملعصذذية
واان ما خيفويه مأ أموره مأ السلوك ال اصي الذي خيصه  ،وال يتعل بكيد يكيدويه للمسلمني .
وقذد هنذذى هللا عذذأ التجسذس  ،ألن مذذأ حذ املسذذل أن خيلذوا بنفسذذه دون أن يطلذذع عليذذه أحذد إال هللا  ،ومذذأ حقذذه أن يسذذرت
قبا حذذه ومعاصذذيه إذا اذذان لذذه منهذذا شذذيء  ،ولذذيس مذذأ ح ذ ا،تمذذع أن يراقبذذه يف خلواتذذه ا اصذذة  ،ح ذ جيذذاهر بذيبذذه أو
يك ف صفحة يفسه وما خيفى مأ صالفاته ومعاصيه .
قذذال تعذذاىل  ( :و اسسوووا ) والتجسذذس والتحسذذس االوذذا يولذذد يف ا،تمذذع األحقذذاد  ،ويذذورث العذذداوات والبغضذذاء  ،إذ
ي عر املتجسس عليذه يذه م ذكوك يف أمذره تذ موثذوق  ،ووذا يك ذفات عذورات النذا  ،ويتسذببان يف ي ذر الفاح ذة يف
الذيأ آمنوا .

أما النميمة  ،فالنميمة هي السعي بني النا خإلفساد  ،لتحريض النا بعضه على بعذض  ،واإليقذاع بيذنه  ،وشذحأ
قلو خلعداء والضغينة  ،والنميمة قد تكون لففساد بني صديقني  ،أو شريكني  ،أو اوجني  ،أو قريبني  ،أو حبيبني أو
أسرتني  ،أو قبيلتني  ،أو شعبني  ،أو دولتني  ،أو أي فريقني  ،بينهما صالت  ،ومودات .
وهي أخبث وسا ل التفريذ ال ذيطايية  ،وقذد أخن رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذل أن النمذام ال يذدخل اجلنذة  ،روى مسذل
يف صحيحه عأ حذيفة  َ ( :يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنمةَ ََّنمام ). 57
أمذذا فيمذذا يتعلذ للِمووز واللمووز والتعيووري والسووخرية  ،فذذاللمز هذذو أن يعيذذب اإليسذذان أخيذذه يف وجهذذه بكذذالم ولذذو

خفذذي  ،ورب ملذذز خفذذي هذذو أشذذد مذذأ هعذذأ ص ذريم  ،وأعم ذ مذذأ جرح ذايف يف داخذذل الذذنفس  ،أل َن فيذذه خإلضذذافة إىل الطعذذأ
والتجريم خلعيب معىن استغباء امللموا واستغفاله  ،فكْن الالمز ي عر اللذيأ يف ا،لس أن امللموا تيب ال ينتبه إىل الطعأ
الذي يوجه ضده يف رمز الكالم .
اللمز والغمز قبيحة اجتماعية تورث األحقاد واألضغان  ،وتقطع أواصر األخوة اإلاايية  ،وهو ل وعدوان ويف النهي عأ

اللمذز يقذذول تعذاىل  ( :و تلمووزوا ءنَسوكي ) [ احلجذرات  ، ]11 :ويالحذظ أن القذذرآن عذرب عذذأ ملذز األخ املوحذذد ألخيذذه
بلمز يفسه واْهن جسد واحد .
واذذل السووخرية فذذإن السذذارية تنذذايف مذذا يوجبذذه احلذ  ،وهذذي لذ قبذذيم  ،وإيذذذاء لذ خ وعذذدوان علذذى ارامتذذه  ،وإيذذذاء

لنفسذذه وقلبذذه  ،ومذذأ آاثره ذا أهنذذا تقطذذع الذذروابط االجتماعيذذة القا مذذة علذذى األخذذوة والت ذواد وال ذرتاح  ،وتبذذذر بذذذور العذذداوة
والبغضاء  ،وتولد الرتبة خاليتقام.

57
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ِ
مِ
وريا ِمو ْنو ُل ْي َوَ نِ َسوا ِم ْون نِ َسوا َ َسوت
ين َ
يقول هللا تعاىل ( :اي ءيلا الذ َ
آمنُوا َ يَ ْسو َخ ْر كَووم م ْون كَو ْووم َ َسوت ءَ ْن يَ ُكونُووا َخ ْ أ
ريا ِم ْنو ُل من )[ احلجرات  ، ]11 :وهذا التحق االستصغار الذي تعرب عنه السارية إما أن يكذون لذه مذأ ذاهر
ءَ ْن يَ ُك من َخ ْ أ
ما يسار منه مربر  ،وإمذا أن ال يكذون لذه مذربر مطلقذايف  ،وإاذا اايذت السذارية يذوع مذأ املقاومذة العدواييذة لذذات ال ذاص
املساور منه  ،أو لفكرته أو لعمله  ،واال األمذريأ لذ قبذيم وعذدوان منكذر يقذول النذيب صذلى هللا عليذه وسذل ِِ( :بَ ْس ِ
وب
ْم ْسلِ َي ) 58فهذذه املنكذرات االجتماعيذة هلذا أثذر ابذ يف متزيذ األخذوة وت ذقي جسذدها ،
ْام ِرئ ِم ْن ال مش ِر ءَ ْن ََْيتَ ِق َر ء َ
َخاهُ ال ُ
وبذر بذور احلقد والضغينة  ،وهو ما ال يرضاه املوىل عز وجل  ،وهو ما ال جيب أن ييفهر يف ا،تمع املسل .
 -2الِ ب واَّسد َيركان األخوة :

الِ

ب شعلة حمرقة مأ النار  ،رق األخوة اإلاايية  ،وتنزع خإليسان لسلوك ال يطان  ،ومأ يتا ج الغضب احلقد

واحلسد ولذل فإن الديأ هنى عأ الغضب أشد النهي  ،وأرشد لعالجه  ،يقول النيب صلى هللا عليه وسل موصيايف الرجذل
ب )  ،59وحقيقة الغضب تليان دم القلب لطلب االيتقام ،
مد ِم َر أارا كَ َ
ب فَو َرد َ
ال َ تَو ِْ َ ْ
الذي هلب الوصية  َ ( :تَو ِْ َ ْ
يقذذول اب ذذأ قدام ذذة املقدسذذي  " :م ذ قوي ذذت انر الغض ذذب والتهبذذت  ،أعم ذذت أص ذذحا ا  ،وأصذذمته م ذذأ ا ذذل موعيف ذذة  ،ألن
الغضب يرتفع للدماغ  ،فيغطي على معادن الفكر  ،ور ا تعدى إىل معادن احلس  ،فتيفل عينيه ح ال يرى بعينيه ".60

ومذدح هللا سذبحايه وتعذاىل الذذذيأ يكيفمذون تذييفه وتضذذبه  ،فقذال تعذاىل يف معذر ،املذذدح  ( :والكواظمي الِووي )[آل
عمران  ، ]134 :ويف احلديث ( :من َكظَوي ْيَْيظأوا و َُوو كَ ِ
اعُ َو مز َو َجو مل َلَوت ُرُو ِ ْ
وادر َلَوت ءَ ْن يُو ْن َِو َذهُ َد َواهُ م
اخلََالرِ ِوق
َ َ
َْ َ
61
ِ ِ
اعُ ِم ْن ا َُّْوِر ال ِْع ِ
ريهُ م
ي َما َ ا َ ) .
يَو ْوَم الْقيَ َامة َح مَّت َُُِ َ

واذل اَّسد  ،واحلسد مأ شر معاصي القلوب  ،ومعاصي القلوب أشد إمثايف مأ اي مأ معاصي اجلوارح  ،ييفرايف إىل
آاثرها ا ط ة على السلوك .
وعلة داء احلسد ترجع إىل اإلفرامي يف األانيية وحب الذات  ،مع ضعف يف اإلاان بكمال حكمة هللا تعاىل  ،األمذر الذذي
يفضي إىل االعرتا ،على هللا يف حكمته اليت واع على مقتضاها عطاءه بني خلقه ليبلوه فيما آاتهذ  ،فضذرره مذأ هذذه
الناحية اس جايب اإلاان ويؤثر فيه .

ب
وداء احلسذذد قذذد يف النذذا  ،روى اإلمذذام أمحذذد الرتمذذذي عذذأ ال ذزب قذذال  :قذذال رسذذول هللا صذذلى هللا عليذذه وسذذل َ ( :د م
إِلَي ُكي دا ْاألُم ِي كَوبولَ ُكي ا َّْس ُد والْبو ِْ َ ا َِي ا َّْالِ َقوةُ َ ءَكُ ُ ِ
ِ ِ ِ
ين َوالم ِوذي نَو َْ ِسوي ُِيَ ِودهِ َ
ْ ْ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ
وول َْحتل ُوق ال مش َوع َر َولَك ْون َْحتل ُوق الود َ
شوا ال مس َال َم َُو ْيونَ ُك ْي ).62
ت َذا ُك ْي لَ ُك ْي ءَفْ ُ
تَ ْد ُخلُوا ا ْجلَنمةَ َح مَّت تُو ْؤِمنُوا َوَ تُو ْؤِمنُوا َح مَّت َحتَاُهوا ءَفَ َال ءُنَوبِئُ ُك ْي ِِبَا يُوثَوبِ ُ
وهنى النيب عأ احلسد فقال صلى هللا عليه وسل يف احلديث الصحيم  ( :و حتاسدوا ).63
58
59
60
61
62

ِ
ِ
وب .
الرتمذي رق (  )1850وقال  :قَ َ
يسى َه َذا َح ِد َ
يب َوِيف الْبَاب َع ْأ َعل أي َوأَِِب أَيك َ
يث َح َس َأ َت ِر َ
ال أَبُو ع َ
البااري رق ( .)5651
صتصر منها القاصديأ ( . )179
أبو داود وت ه رق (  )4147وهو صحيم .
الرتمذي (  )2434صحيم .

19

يقطع احلسد وشا ج املودات  ،وصالت القرخت  ،ويفسد الصداقات  ،ويولد النا العداوات  ،ويفك افراد ا،تمع ،
ويباعد بني اجلماعات .
إن ميذذل احلسذذد اميذذل مق ذرا ،خبيذذث  ،ا ذذي بذذني النذذا فيقطذذع األربطذذة الذذيت تصذذل بعضذذه بذذبعض علذذى أسذذا األخذذوة
واملودة  ،ويضع مكاهنا بذرة العداوة والبغضاء واحلقد .
يف حني أن الرتبية األخالقية اإلسالمية تب ا،تمع اإلسالمي علذى أسذا األخذوة  ،ذات األربطذة املتينذة الذيت بعذل ا،تمذع
يابة جسد واحد .
 -3العداوة واَّقد :

إن اَّقد

وما يف معناه مأ  :الضذغأ  ،والذوتر  ،والذدوى  ،والغذل يعذ  :حذبس أو إمسذاك العذداوة والبغضذاء يف الصذدر

للعجز عأ الت في حاال مع الذرتبص أو التحذني للتعبذ عنهذا بصذورة مذأ الصذور  ،أو شذكل مذأ األشذكال  " ,واحلقذد هذو
العداوة الدفينذة يف القلذب  ،والعذداوة هذي اراهيذة يصذاحبها رتبذة خاليتقذام مذأ ال ذاص املكذروه إىل حذد إفنا ذه وإلغا ذه مذأ
الوجود  ،ومأ مرادفات احلقد تقريبايف  :المة الغل  ،فالغل هو العداوة املتغلغلة يف القلب  ،ومأ مرادفاتذه أيضذا  :الضذغأ ،
وال حناء  ،فهذي مجيعذا المذات تذدور حذول معذىن واحذد أو معذان متقاربذة  ،ترجذع بوجذه عذام إىل معذىن العذداوة "  ،64وقذد

اسو ُدوا
هنى ال رع احلنيف عأ البغضاء  ،واحلقد  ،يف يصو اي ة منها قوله صذلى هللا عليذه وسذل  َ( :تَوبَاْيَ ُووا َوَ َحتَ َ
وَ تَ َداُوروا وُكونُوا ِ بواد مِ
َخواهُ فَو ْوو َق ثَ َوالٌ ) ،65وهذذا يذص صذريم يف النهذي عذأ
اع إِ ْخ َوو أاان َوَ ََِيو هل لِ ُم ْسولِي ءَ ْن يَو ْل ُني َور ء َ
ََ
َ
َُ َ
اب ا ْجلَنمو ِوة يَو ْووَم اِ ثْونَو ْ ِ
اخلَ ِمو ِ
وي َويَو ْووَم ْ
ويس
احلقذد والضذغينة وعذذأ اهلجذران  ،ومنهذا قولذذه صذلى هللا عليذه وسذذل  ََ ( :تُو َْوتَ َُ ءَُْو َوو ُ
َخيو ِوه َ ووحنا فَويو َقو ُ ِ
وت ُويونووه وُو ْوي ء ِ
ِ
ِ
ص وطَلِ َحا
وال ءَنْظو ُوروا ََ و َذيْ ِن َحو موَّت يَ ْ
فَويُوَِْو ُور ل ُكو ِول َ ْبوود َ يُ ْش و ِر ُك ِل مع َ و ْيوئأا إِم َر ُجو أوال َكانَو ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َْ ُ ُ
ِ
ءَنْ ِظروا َ َذي ِن ح مَّت ي ِ
صطَلِ َحا ) .66
صطَل َحا ءَنْظ ُروا ََ َذيْ ِن َح مَّت يَ ْ
ُ َ ْ َ َْ

 -4الكَن ورؤية الذات والِرور :

الكَن هو إ هار األخ إعجابه بنفس ه بصورة بعله حيتقر اآلخريأ يف أيفسه وينال مأ ذوام  ،ويرتفذع عذأ قبذول

احلذ  ،وقذذد جذذاء الوعيذذد ال ذذديد يف الكتذذاب والسذذنة املطهذذرة علذذى هذذذا ا ل ذ الذذذمي  ،ملذذا لذذه مذذأ آاثر مذذدمرة علذذى يفذذس
املتكرب وعلى يفو أخوته  ،فالقلوب جبلت على بغض مأ يرتفع عليها وحيتقرها ويقلل مأ شْهنا  ،فالكرب ين ذر الذبغض
بني األخوة  ،اما أن املتكرب يهل يفسه بسرت احل وبرفضه لقبوله  ،ويف ذل يقول تعاىل  ( :وءَ واُه ال ِ
ْك َوَنُ َولَوهُ ذُ ِريموة
َ َ َُ
ِِ
اع لَ ُكووي ْاْلاي ِ
ت لَ َعلم ُكو ْوي تَوتَوَ مكو ُورو َن ) [ البقذذرة  ]266 :ويقذذول
َتكَو ْ
ضو َوعَا ُ فََ َ و َ
وت َكو َذلِ َ
ُ
ك يُوبَو ِ ُ
صووار فيووه َانر فَ ْ
واُّبَا إِ ْ َ
وي مُ ْ َ
اح ََ
63

سب خترجيه .

64
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اعُ َلَوت ُكو ِول كَو ْل ِ
ك يَطْبَ ُوع م
وب ُمتَ َك ِوَن َجبمووار ) [ تذافر  ، ]35 :ويقذول رسذول هللا صذذلى
تعذاىل مبينذايف مصذ املتكذرب َ ( :كو َذلِ َ
ِ
وب ءَ ْن يَ ُكوو َن ثَو ْوُُوهُ َح َسونأا
وال ذَ مرة ِم ْون كِ ْوَن كَ َ
عليه وسذل  َ ( :يَ ْد ُخ ُل ا ْجلَنموةَ َم ْون َكوا َن ِيف كَو ْلبِ ِوه ِمثْو َق ُ
ول َُِي ه
وال َر ُجول إ من ال مر ُج َ
ال ال ِ
اع َِ
ط النما ِ ). 67
ب ا ْجلَ َم َ
َونَو ْعلُهُ َح َسنَةأ كَ َ
ْك َْنُ َُطَ ُر ا ََّْ ِق َوْيَ ْم ُ
َجيل َُِي ه
ال إِ من مَ
ويتولد عأ داء الكرب الذي تصاب به النفو أيواع قبيحة مأ السلوك الداخي وا ارجي  ،فاملستكرب قد جيحد احل الذي
لغ ه  ،وال يعرتح له يه  ،أليه ال يريد أن خيضع لغ ه  ،أو ال يريد أن يتفذوق عليذه أو يسذاويه يف االمتيذاا أحذد  .وحذني ال
ال تغي الواقع فيما عليه إال أن يسرته بغمطه وجحوده وتنقيصه  ،وخلتعايل عليه يف تصرفات وأعمال مذأ شذْهنا إشذعار
اآلخريأ يه ذو امتياا أمى مما لغ ه .

والِورور للونَس

يذنفخ يف صذدور املسذتكربيأ حذ يذروا أيفسذه عيفمذاء اذرباء  ،وهذ يف واقذع حذاهل صذغار جذدايف  ،إن

شذذعوره حذذول أيفسذذه شذذعور هذوا ي صذذنعته األوهذذام  ،ال يصذذاحبه اذذاء حقيقذذي فيمذذا متلكذذه ذات املسذتكرب مذذأ خصذذا ص
وقوى معنوية أو مادية .
ور ا يغ ى الكرب على البصا ر فيعميها على ر ية احل حقايف والباهل خهاليف ومأ أجل ذل تتمادى يف هغياهنا  .ومذا يذزال
الغرور خلذنفس ينذتفخ وينذتفخ  ،وتنذتفخ الذنفس بذه  ،حذ تنفجذر وتتمذزق  ،أو تصذطدم ذا يه ذمها وحيطمهذا  ،وهذذا مذأ
السنأ الرخيية الدا مة اليت تقدم شواهدها مأ الواقع اإليسان  ،سنة هللا ولأ بد لسنة هللا تبدياليف .
-6آفات ءخرَ مع التقصري يف أتدية واجبات األخوة :

وَناك آفات كثرية أتثر يف األخوة اإلسالمية وت عَلا  ،مثل  :اهلنير  ،واجلَا والِلظة  ،والَ ول  ،والِرية

 ،والِدر  ،والطمع  ،وسو الظن  ،والشك والريبة  ،والشماتة  ،والبيع لت البيع  ،واخلطبة لت اخلطبة ،

.....وْيريَا كثري من األمور الْ نبه ليلا الشرع يف نصوص ديدة وليس َنا مكان ُسطلا  ،وءردت التنويه

لبع األمور الْ تسي لألخوة يف هللا  ،وكذلك فإن التقصري يف أتدية واجبات األخوة اإلميانية

الْ

سبق ذكر طرا منلا  ،له ءثر كبري يف َتزيق األخوة اإلميانية وءضعافلا  ،نس ل هللا ءن جينب األخوة َذه اْلفات

 ،وَيققلي ُتحقيق ءوامر هللا تعاىل وواجبات الشرع اَّنين ااه األخوة يف هللا .
خامسا ً  :نماذج مشرقة :
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حفظ ل نا التاريخ ااذ م رقة  ،وصفحات مضيئة  ،مأ صور األخوة يف هللا تعاىل  ،رمتها شاصيات اجليل الفريد
مأ الصحابة الكرام رضوان هللا عليه أمجعني ومأ تبعه إبحسان  ،وينقل هنا بعض الصورة املرباة عسى أن تكون منارة
للسا ريأ يف هري هللا تعاىل :
ال النِايب صلاى ا ِ
وام
وسى قَ َ
اهُ َعلَْيذه َو َسذلا َ  ( :إِ من ْاألَ ْ َوع ِريِ َ
ي إِذَا ء َْرَملُووا ِيف الَِْ ْوز ِو ء َْو كَو مل طَ َع ُ
ال قَ َ ك َ
ء – عأ أَِِب بذُْرَدةَ َع ْأ أَِِب ُم َ
احد مثُم اكوْتسموه ُوي ونولي ِيف إِ َان و ِ
ِ ياهلِِي ِللْم ِدين ِة ََجعوا ما َكا َن ِ ْن َدَي ِيف ثَووب و ِ
احود ِلل مسو ِويمِة فَو ُل ْوي ِم ِوين َوء ََان ِمو ْنو ُل ْي )
َ ْ َ َ َُ َ
َ َ ُ ُ َْ َ ُ ْ
َ
ُْ ْ َ
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ب – عأ عا ِ ِذ ب ِأ عم أرو  ( :ءَ من ءَل سو َْيا َن ءَتَوت لَوت سولْما َن و وليب وُِ َوالل ِيف نَوَور فَو َقوالُوا و مِ
وا
ت ُسويُ ُ
َخو َذ ْ
اع َموا ء َ
َ ُ َ
َ
َ َ َ َ ُ َْ َ
َ ْ َْ
اع ِمون نو ِوق و ُد ِو ا مِ
ِ
وب َ ولمت م
اعُ َلَْيو ِوه
وال فَو َقو َ
ْخو َذ ََا كَ َ
وال ءَُُوو َُ ْكوور ءَتَو ُقولُوو َن ََو َذا لِ َش ْوي ِ كُ و َوريْم َو َسويِ ِد َِ ْي فَو َتَت النم ِ م
ع َم َ
م ْ ُُ َ
م
وال َاي
وك فَو ََه َُ ْي ءَُُووو َُ ْكوور فَو َقو َ
َنهُ فَو َقو َ
ت َرُمو َ
وال َاي ء ََل َُ ْكوور لَ َعلمو َ
وت ءَ ْْي َ و ْبوتَو ُل ْي لَ َقو ْود ءَ ْْي َ و ْوب َ
وك ءَ ْْي َ و ْبوتَو ُل ْي لَووئِ ْن ُك ْنو َ
َو َس ول َي فَو َ ْخ ََ
ك اي ء ِ
إِ ْخ َوَه ْه ءَ ْْي َ ْبوتُ ُك ْي كَالُوا َ يَو ِْ َِ ُر م
َخي ). 69
اعُ لَ َ َ
وذلذ ألهنذ إاذا قذالوا مذا قذالوا توليذايف هلل ورسذوله  ،ومعذاداة ألعدا ذه  ،ولذيس حلذظ الذنفس أو شذهوة االيتقذام وشذهد بذذل
خامتة أيبياء هللا عليه وعلى آله صلوات وتسليمات وتربيكات مأ هللا .
فكيذف حذذال وسذذا ل اإلعذذالم  ،التابعذذة ل ييفمذذة املتسذذلطة علذذى رقذذاب املسذذلمني هذذذه األ م الذذيت متذذدح الكفذذار واملرتذذديأ
واملنذذافقني  ،والفسذذقة والذزانة واللذذوهيني  ،واملذذْبوييني ليذذل هنذذار  ،وتسذذار مذذأ املذذؤمنني وتسذذبه وتصذذفه قذذع النعذذوت مذذأ
التطرح  ،واإلرهاب واجلمود  ،والتالف واليفالمية !!! أليس هؤالء قد عيفموا الكافريأ وعادوا املوحديأ  ،وه خيوضون
رب العاملني ؟! يسْل هللا العافية .
يف تضب َ
ج – عأ ابأ عمر رضي هللا عنهما قال  ( :مث ءَدي لرجل من ء حاب رسول هللا

لت هللا ليه وسلي رء

اة فقال إن ءخي فالان و ياله ءحوج إىل َذا منا كال فبعث إليه فلي يزل يبعث إليه واحدا إىل آخر حَّت

تداوهلا سبعة ءُيات حَّت رجعت إىل األول فنزلت ويؤثرون لت ءنَسلي ولو كان ُّبي خصا ة إىل آخر اْلية )

70

َو  -قضى ابأ شربمة حاجة اب ة لبعض إخوايه  ،فجاء دية  ،فقال أبأ شربمة  :ما هذذا ؟ قذال أخذوه  :ملذا أسذديته إيل
مذذأ معذذروح  .قذذال أبذذأ شذذربمة  :خذذذ مال ذ عافذذاك هللا  ،إذ سذذْلت أخذذاك حاجذذة فل ذ جيهذذد يفسذذه يف قضذذاءها  ،فتوضذذْ
ارب عليه أربع تكب ات وعده يف املوتى .
للصالة و َ
وهكذذذا فذذإن أميلذذة اإلخذذاء يف هللا امل ذذرقة التعذذد وال صذذى  ،علذذى أن السذذلف الصذذاحل اذذايوا يعي ذذون يف ذذالل األخذذوة
اإلسالمية الوارفة متحابني متكاتفني متعاويني متفاييني رمحاء بينه  ،أذلة على املذؤمنني مذأ إخذواهن  ،أشذداء علذى الكفذار
 ،وأعزة عليه .
فحيا على رجال باء يتآخون يف هللا  ،وحييوا اتريخ أمتنا التليد  ،ويصوتوا فجر صحوة مز الب ق  ،وتعيد ا،د ألمة ا،د
.
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رواه البااري رق (  ، )3906أرملوا  :ف ااده .
مسل ( . )4559
رواه احلاا وقال هذا حديث صحيم ول خيرجاه (  )526/2وأملم احلافظ لصحته يف الفتم ( )120/7
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ءنت مين وءان منك كروح يف جسد

اي ءخي املسلي يف كل مكان وُلد

وتسامت ُشعار كل َو هللا ءحد

وحدة كد ادَا هللا ءضا ت لألُد

اي ءخي املسلي إان د اة اَّق املبي

ورسول هللا واىف روة للعاملي

اي ءخي املسلي يف كل مكان وُلد

ءنت مين وءان منك كروح يف جسد

وَو للكون ضيا وَدَ للعاملي

وكتاب هللا يلدي ُسناه اَّاررين

يف واه كد تساوَ كل فرد ُسواه

اي ءخي املسلي واإلسالم دين لْلله

كلنا هلل بد وله تعلوا اجلباه

فبالل كعلي ليس من فرق تراه

( وهللا لت ْيالب لت ءمره ولكن ءكثر النا
مساء يوم الثالثاء 1425/6/3هـ
الموافق 2004/7/20م
أبو سعد األثري غفر هللا له وألبويه آمين
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يعلمون )

