

 الرحيم الرحمن الله بسم    

للخُأوة                                      الله في ا
وواجبات حقوق

 الثأري سعد أبو

محمد سيدنا على والتبريكات الصلوات وأفضل ، العالمين رب لله الحمد       
: بعد أما أجمعين وأصحابه آله وعلى

الذي الحبل وهي ، سامية إلهية إشراقة هي السلمية الخأوة رابطة فإن
. المؤمنين أرواح بين يسري الذي النور وهي ، ببعضها ويعقدها القلوب يجمع

كما اليمانية الخأوة مفهوم على الضوء للقاء محاولة المحاضرة هذه في      
وللحقوق ، الله في التآخأي لفضائل وبيان ، الوحي نصوص عنها عبرت

.  التآخأي هذا على تترتب التي والواجبات

ً  : اليمانية الخأوة : مفهوم أول
:  وتوحيده الله لمحبة امتداد اليإمانية - الخُأوة1
ّنَما(   ذكره تعالى بقوله المؤمنين بين الخأوة رابطة ثأبتت     لنوَن إإ إم ؤؤ لم ؤل ا

ٌة ؤخُأَو أول وإن ، وتعالى سبحانه الله بعقد رابطة فهي ] ،10:  ) [ الحجرات إإ
الخأوة فمفهوم ، وتعالى سبحانه ذاته في أنها الرابطة هذه يميز ما

للمؤمنين والموالة فالمحبة ، وتوحيده تعالى الله لمحبة امتداد هي السلمية
ّد ووله الله أحب فمن ، وموالته الله لمحبة لزام هي يحبه من يحب أن لب
.  والمؤمنين والصديقين الرسل من يقرب ومن وتعالى سبحانه الله

لنوَن: (  وتعالى سبحانه الله يقول إم ؤؤ لم ؤل لت َوا َنا إم ؤؤ لم ؤل ؤم َوا له لض ؤع لء َب َيا إل ؤو َأ

ؤعٍض موحد لكل تفتح اليمانية فالخأوة ، العموم بهذا ] هكذا71:  ) [ التوبة َب
بأن نشعر أن ، شعور من أجمله وما ، الرض أنحاء كل في للخأوة عظيم باب
من وعليه له ما الحقوق من له ، لنا أخ هو الرض وجه على موحد كل

على دام ما  كان لغة أو شعب أي ومن كان بقعة أي في ، عليه ما الواجبات
كل فوق اليمانية ،فالخأوة وتعالى سبحانه الله مع التوحيدي وميثاقه عقده

يفرقون الذين أولئك ضلل إلى إلماحة هذا وفي ، الرضية والعلئق الحواجز
مقيتة وتابعيات وجنسيات ، عصبية ولءات أساس على والموحدين المسلمين

.  أبنائها بين تفصل التي الحدود وتضع ، وتمزقها المة تفتت ،
: القائل الله ورحم

كروح منك وأنا مني أنت           وبلد مكان كل في المسلم أخُأي يإا
جسد في
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وتحريإر الرأض تعمير طريإق في أخُأوة اليإمانية - الخُأوة2
: النسان

عظيمة مهام على الموحدين بين لقاء أنها كذلك اليمانية الخأوة يميز مما      
بالخير الرض تعمير في الصيلة المهمة إلى بالمسلم تسمو ، كبيرة وأعمال ،
ًا فهي ؛ الطواغيت ومحاربة ، الرض في العدل ونشر ، سبيل في أخأوة إذ

وإنما ، بمفرده المسلم عليها يقدر ل البشرية حياة في ِجسام مهام تحقيق
ِعظام المهام هذه لتحقيق مجتمعة وطاقاتهم المؤمنين جهود تتآزار . ال
. المنهج أخُأوة  عليه يطلق ما ....وهو السلم دولة لبناء أخأوة السلم أخأوة

الرض في العدل ونشر الطواغيت إزاالة طريق في أخأوة السلم وأخأوة
.  السلح أخُأوة عليه يطلق ما ....وهو

مهاجرين من الكرام الصحابة بين وسلم عليه الله صلى الله رسول آخأى وقد
الرض عّمرت حضارية لدولة نواة أبدعت ، إيمانية أخأوة رباط في وأنصار
.  تعالى الله بمنهج

كمثل الرأضية العصبيات كل فوق أخُأوة اليإمانية - الخُأوة3
:  الواحد الجسد

، عقدية أسس من تنطلق ،  إيديولوجية أخأوة اليمانية الخأوة إن     
، واحدة وقدوتهم واحد ورسولهم ، واحد .. ربهم والمؤمنات فالمؤمنون

وقائدهم ، واحد ومعتقدهم ، واحد ومنهجهم ، واحدة وقبلتهم ، واحد وكتابهم
. واحد وأميرهم

تطلعات وله واحد عقل ويديره واحدة روح تسكنه الذي الواحد كالجسد فهم
لل َ: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول واحدة وأهداف َث إنيَن َم إم ؤؤ لم ؤل ا

ؤم إفي إه ّد ؤم َتَوا إه إم لح َتَرا ؤم َو إه إف لط َتَعا لل َو َث إد َم ؤلَجَس َذا ا َكى إإ َت ؤش له ا ؤن إم
ؤضٌو َداَعى لع له َت لر َل إئ إد َسا ؤلَجَس إر ا لحّمى إبالّسَه ؤل أخأوة فوق فهي  ،1) َوا

الخأوات كل ...فوق الوطن أخأوة فوق وهي ، القبيلة أخأوة فوق وهي ، النسب
.  السماوية الوحي نفحة على لتلتقي وترتقي عليها ...تسمو الرضية

ًا  : فيه والتحابب بالله التآخأي : فضل ثأاني
، عليه والتلقي ، الله في الخأوة فضل بيان في كثيرة نصوص وردت   

الدنيا في العظيم والثواب ، الجزيل الجر عليها ورتبت ، فيه والتحابب
:  منها طائفة ... وهذه والخأرة

:  وفضله الله نعمة الله في - الخُأوة1
لروا: (  وتعالى سبحانه الله يقول لك ؤذ ؤعَمَة َوا إه إن ّل ؤم ال لك ؤي َل ؤذ َع ؤم إإ لت ؤن ًء لك َدا ؤع َأ

ّلَف َأ ؤيَن َف ؤم َب لك إب للو ؤم لق لت ؤح َب ؤص َأ إه َف إت ؤعَم إن ًنا إب ؤخُأَوا ؤم إإ لت ؤن لك َلى َو ؤفَرٍة َشَفا َع لح
ؤن إرأ إم ّنا ؤم ال لك َذ ؤنَق َأ ؤنَها َف إلَك إم َذ لن َك ّي َب له ليإ ّل ؤم ال لك إه َل إت َيإا ؤم آ لك ّل لدوَن َلَع َت ؤه ) [  َت
]103:  عمران آل

) .4685( رقم مسلم رواه    1
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للمخلصين الله يهبها ربانية ونفحة ، إلهية منحة الخأوة وجل عز المولى فجعل
فتتوحد والبغضاء العداوة بها ويزيل الجاهلية الحقاد بها يمحى  ، الصادقين

.  والواحدة والعقيدة ، الواحد المنهج على النفوس  وتتآلف ، القلوب

:  تعالى الله لمحبة طريإق الله في - الخُأوة2
أن النصننوص بينننت وقد ، الموحدين قلوب غاية تعالى الله محبة تحصيل    
ومواسنناتهم عشننرتهم وحسننن الخأننوان بمحبننة تتحصننل تعننالى اللننه محبننة

. بينهم والتزاور وموالتهم

 لجًل َأّن( وسلم عليه اله صلى النبي عن جاء له َأخًُأا َزارَأ رَأ َيإٍة إفي َل ؤر َق
ؤخُأَرىَ َد لأ ؤرأَص أ

َ له َف ّل له ال َلى َل إه َع إت ؤدرَأَج ًكا َم َل َلّما َم َتى َف إه َأ ؤي َل ؤيإَن َقاَل َع َأ

لد إريإ لد َقاَل لت إرأيإ إه إفي إلي َأخًُأا لأ إذ إة َه َيإ ؤر ؤلَق ؤل َقاَل ا إه َلَك َه ؤي َل ؤن َع ؤعَمٍة إم إن
ّبَها لر ؤيَر َل َقاَل َت ّني َغ له َأ لت ؤب َب ؤح إه إفي َأ ّل ّني َقاَل َوَجّل َعّز ال إإ لل َف لسو رَأ
إه ّل ؤيَك ال َل َأّن إإ ّلَه إب ؤد ال ّبَك َق له َكَما َأَح َت ؤب َب ؤح إه َأ  .2) إفي

 ِبي َعْن أ
ِريَس َ ْد ِنّي ِإ ْوَل ْلَخ ْلُت َقاَل ا َد َدخَأ ِم ِدَمْشِق َمْسِج َذا الّشا ِإ َنا َف ًتى َأ َف ِب

َيا َبّراِق َنا ّث َذا ال ِإ ّناُس َو َلُه ال ْو َذا َح ُفوا ِإ َل َت ٍءْء ِفي اخْأ ُه َشْي ُدو َن ِه َأْس ْي َل َدُروا ِإ َعْن َوَص
ِه ِي أ

ْ ْلُت َر َأ ْنُه َفَس ِقيَل َع َذا َف ُذ َه َعا ٍءْل ْبُن ُم َب َلّما َج ُد َكاَن َف َغ ْل ْدُت َهّجْرُت ا َوَج ْد َف َق
ِني َق َب ِر َس َهِجي ْل َقاَل ِبا ُق َو ِر ِإْسَحا ْهِجي ّت ُتُه ِبال ْد َوَج ّلي َو ُتُه ُيَص َظْر َت ْن ّتى َفا َذا َح َقَضى ِإ
َتُه ُتُه َصَل ْئ َبِل ِمْن ِج ِه ِق ِه ّلْمُت َوْج ِه َفَس ْي َل ْلُت َع ُق ِه َلُه َف ّل ّني َوال ّبَك ِإ ِه َُلِح ّل َعّز ِل
َقاَل َوَجّل ِه َف ّل ْلُت َأال ُق ِه َف ّل َقاَل َأال ِه َف ّل ْلُت َأال ُق ِه َف ّل َذ َأال َأخَأ ِة َف َو ْب ِئي ِبُح َدا ِني ِر َذ َب َفَج
ِه ْي َل َقاَل ِإ ْبِشْر َو ّني َأ ِإ ْعُت َف ِه َرُسوَل َسِم ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ُقوُل: (  َوَس  َقاَلَي
له ّل ؤت َوَجّل َعّز ال َب إتي َوَج ّب ّبيَن َمَح َتَحا لم ؤل إسيَن إفّي إل إل َتَجا لم ؤل إفّي َوا

إرأيإَن إو َتَزا لم ؤل إليَن إفّي َوا إذ َبا َت لم ؤل 3إفّي)َّ . َوا

:   تعالى الله ظل في الله في - المتآخُأون3
وسلم عليه الله صلى الله رسول : قال قال عنه الله رضي هريرة أبو روى

ّلَه إإّن: (  لل ال لقو ؤوَم َيإ إة َيإ َياَم إق ؤل ؤيإَن ا ّبوَن َأ َتَحا لم ؤل إلي ا ؤوَم إبَجَل َي ؤل ؟ ا
ؤم له ّل إظ ّلي إفي لأ ؤوَم إظ ّلي إإّل إظّل َل َيإ 4) . إظ

) بفتح ( المدرجة و: ( الحديث شرح في النووي ) وقال4656(   رقم مسلم رواه   2
ويمشون يمضون , أي عليها يدرجون الناس لن بذلك , سميت الطريق هي والراء الميم

.) ذلك بسبب إليه , وتنهض بإصلحها تقوم ) أي تربها نعمة من عليه : ( لك . قوله
. صحيح ) وهو20995(  رقم أحمد رواه   3
) . 4655(  رقم مسلم رواه   4
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ِبي َعْن أ
َة َ ْيَر ِبّي َعْن ُهَر ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ؤبَعٌة : ( َقاَل َوَس ؤم َس له ّل إظ ليإ

له ّل إه إفي ال ّل ؤوَم إظ له إإّل إظّل َل َيإ ّل إن منهم وذكر-   إظ لجَل ّبا -  َورَأ إفي َتَحا
إه ّل َتَمَعا ال ؤج إه ا ؤي َل َتَفّرَقا َع إه َو ؤي َل 5)َّ . َع

ًا الله في والمتآخأين المتاحبين ويكفى    ً شرف عرش تحت يكونوا أن وفضل
.  ميل مقدار منهم الشمس وتكون الناس يخاف يوم الله

: والشهداء النبياء غبطة الله في المتآخُأين - منازل4
ؤن إإّن(  :  وسلم عليه الله صلى الله رسول قال     إد إم َبا إه إع ّل َناًسا ال َما لَل

ؤم َء له َيا إب ؤن أ
َ َء َوَل إب َدا ؤم لشَه له لط إب ؤغ لء َيإ َيا إب ؤن ؤل

َ لء ا َدا ؤوَم َوالّشَه إة َيإ َياَم إق ؤل ا
ؤم إه إن َكا ؤن إبَم إه إم ّل َلى ال للوا َتَعا لسوَل َيإا َقا إه رَأ ّل َنا ال لر إب ؤخ ؤن لت ؤم َم ؤم َقاَل له له

ؤوٌم ّبوا َق إح َتَحا لرو إه إب ّل َلى ال إر َع ؤي ٍم َغ ؤرأَحا أ
ؤم َ له َن ؤي ؤمَواٍل َوَل َب َنَها َأ ؤو َط َتَعا َيإ

إه ّل ؤم إإّن َفَوال له لجوَه لنورٌأ لو ؤم َل له ّن إإ َلى َو لفوَن َل لنورٍأ َع َذا َيإَخا خَُأاَف إإ
لس ّنا لنوَن َوَل ال ؤحَز َذا َيإ إزَن إإ لس َح ّنا َأ ال إه َوَقَر إذ َيإَة َه ؤل َء إإّن َأَل ا َيا إل ؤو إه َأ ّل ال

ؤوٌف َل ؤم خَُأ إه ؤي َل ؤم َوَل َع لنوَن له ؤحَز .6)َّ َيإ

: عراه واستكمال اليإمان لحلوة طريإق الله في - الخُأوة5
وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول )َ ؤن :  َطى َم ؤع إه َأ ّل إل

َنَع إه َوَم ّل َأَحّب إل إه َو ّل ؤبَغَض إل َأ إه َو ّل َكَح إل ؤن َأ إه َو ّل ؤد إل ؤكَمَل َفَق َت ؤس ا
له َن  7). إإيإَما

ؤن َثَلٌث: (  وسلم عليه الله صلى ويقول إه لكّن َم َد إفي َة َوَج َحَلَو
إن إؤليإَما ؤن ا لكوَن َأ له َيإ ّل له ال لل لسو إه َأَحّب َورَأ ؤي َل لهَما إمّما إإ ؤن إسَوا َأ َو

إحّب َء ليإ ؤر ؤلَم له َل ا ّب إح إه إإّل ليإ ّل ؤن إل َأ َه َو ؤكَر ؤن َيإ َد َأ لعو إر إفي َيإ ؤف لك ؤل َكَما ا
له ؤكَر ؤن َيإ َذَف َأ ؤق إرأ إفي ليإ ّنا 8) . ال

لن َل: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول ويقول إم ؤؤ ؤم ليإ لك لد َأَح

ّتى إحّب َح إه ليإ إخُأي إحّب َما َإل إه ليإ إس ؤف َن 9). إل

هننذه رتبتهننا اليمانية للخأوة حميدة وآثأار ، وطيبة حسنة خأصال    
.  الشريف الوحي نصوص من العطرة الباقة

ًا  : اليمانية الخأوة وواجبات : حقوق ثأالث

) .620(  رقم  البخاري رواه   5
. ثأقات رجاله وباقي انقطاع )  وفيه3060(  برقم داود أبو أخأرجه   6
) .2445(  برقم الترمذي أخأرجه   7
) . 60(  )  م15(  برقم  خ   عليه متفق    8
) . 64(   )  م12(  خ   عليه متفق    9
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نفسي موقف مجرد وليسن شرعية وفريضة  ، ديني واجب اليمانية الخأوة    
، الوجود حيز إلى تظهر العمال من مجموعة هي بل ، ، فلسفي تنظير أو

ّبر تجاه بعضهم الخأوة لواجبات هام مجمل بيان هنا وها الخأوة حقيقة عن وتع
مضمنة وهي ، الصحيحة الشرعية النصوص من مجموعة تمليها والتي ، بعض
. بها للقيام النهوض يندب التي المستحبات من مجموعة أيضا

مع تطابقها ومدى بأخأوته علقته ويرى نفسه يراجع أن صادق موحد كل فعلى
. السمحة الشريعة تعليمات

دام ما ذلك على والمداومة ، وموالته الله في - محبته1
:    اليإمان عقد على الخأ
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عففز اللففه ذات فففي لحبا يتبادلوا أن الموحدين على أن  النصوص دلت  
فضننل بيننان فنني النصننوص سننبقت وقد بينهم فيما الخأوة روح وتسود ، وجل

.  بالله التحاب
للوَن َل: ( وسننلم عليننه اللننه صننلى النبي عن فجاء الوجوب بيان في أما لخُأ ؤد َت

ّنَة ؤلَج ّتى ا لنوا َح إم ؤؤ لنوا َوَل لت إم ؤؤ ّتى لت ّبوا َح فنني هشننام ابننن   ويقننول10)َتَحفا
عليننه اللننه صننلى اللننه رسننول خأطب : ثأم إسحاق ابن : ( قال النبوية السيرة
مننن بالله نعوذ وأستعينه أحمده لله الحمد : إن فقال أخأرى مرة الناس وسلم
فل يضننلل ومننن ، لننه مضننل فل اللننه يهده من ، أعمالنا وسيئات أنفسنا شرور
كتنناب الحننديث أحسننن إن لننه شننريك ل وحده الله إل إله أل وأشهد ، له هادي
الكفر بعد السلم وادخأله ، قلبه في اله زاينه من افلح قد ، وتعالى تبارك ، الله

، وأبلغننه الحننديث احسننن إنننه الننناس أحنناديث مننن سننواه منا علننى واخأتاره ،
كلم تملنننوا ول ، قلوبكم كل من الله أحبوا ،  الله أحب ما أحبوا

ويصطفي يختار الله يخلق ما كل من فإنه ، قلوبكم عنه تقس ول ، وذكره الله
مننن والصننالح  العبنناد مننن ومصننطفاه ، العمننال مننن خأيرتننه الله سماه وقد ،

تشننركوا ول اللننه فاعبنندوا ، والحرام الحلل الناس أوتى ما كل ومن ، الحديث
ًا به وتحففابوا ، بأفواهكم تقولون ما صالح الله اصدقوا تقاته حق اتقوه ، شيئ

11) . عليكم والسلم ، عهده ينكس أن يغضب الله أن ، بينكم الله بروح

أمننر فهننو ، المؤمنين بين تعالى الله في التحاب وجوب في نص الحديث وهذا
بصننارف إل الفقننه أصننول فنني معلننوم هننو كما ، الوجوب على محمول والمر
. الستحباب أو للندب يصرفه

بهذه  بعضهم يخبروا أن المؤمنين وسلم عليه الله صلى المصطفى أرشد وقد
َ( قال وغيره عنه الله رضي مالك بن أنس روى ، المحبة لجففٌل َمّر :  إبّي رَأ ّن إبففال
ّلى له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع َد َوَس ؤنفف إع إبففّي َو ّن ّلى ال له َصفف ّلفف إه ال ؤيفف َل ّلَم َع لجففٌل َوَسفف رَأ

إلٌس لل َفَقاَل َجا لج إه الّر ّل لسوَل َيإا َوال إه رَأ ّل ّنففي ال إحففّب إإ َذا لَل إه إفففي َهفف ّلفف ال
لل َفَقاَل لسو إه رَأ ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع له َوَس َت ؤر َب ؤخُأ إلَك َأ َذ َقففاَل َل َقففاَل إبفف

ؤم له لق ؤر إب ؤخُأ َأ ؤت َف لب ؤث لة َت ّد ؤلَمَو لكَما ا َن ؤي إه َفَقاَم َب ؤي َل له إإ َبَر ؤخُأ َأ ّني َفَقاَل َف ّبَك َأ إح لأ

إه إفي ّل ؤو ال ّبَك َقاَل َأ إح إه لأ ّل لل َفَقاَل إل لج ّبَك الّر إذيِ َأَح ّل إني ا َت ؤب َب ؤح إه َأ )َّ . إفيفف
12

المحبننة هننذه يتعاهنندوا أن المننؤمنين وسلم عليه الله صلى المصطفى وأرشد
ّلف غير من الهداء منها ، متعددة طرق عن وينموها صلى الله رسول فقال تك

لحوا:  وسننلم عليه الله َتَصاَف ؤب (   ؤذَه إغففّل َيإفف ؤل ؤوا ا َد َتَهففا ّبوا َو ؤب َتَحففا ؤذَه َتفف َو
لء َنا ؤح         13).  الّش

) .81(  رقم مسلم   10
) .3/30(  هشام أبن سيرة   11
. صحيح )  بسند130456(  )  وأحمد4460( داود أبو  رواه   12
. حسن ) وهو1413(  مالك رواه   13
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(َل:  وسلم عليه الله صلى فقال المحبة لدامة السلم إلى وأرشدهم
للوَن لخُأ ؤد ّنَة َت ؤلَج ّتى ا لنوا َح إم ؤؤ لنوا َوَل لت إم ؤؤ ّتى لت ّبوا َح ؤم َأَوَل َتَحا لك ّل لد َلى َأ َع

ؤيٍء َذا َش له إإ لمو لت ؤل ؤم َفَع لت ؤب َب لشوا َتَحا ؤف ؤم الّسَلَم َأ لك َن ؤي )َّ  .  َب
الواجبات باقي في معظمها على نأتي سوف التي الرشادات من وغيرها
. ورعايتها الخأوة بين المحبة دوام معظمها يفد والتي
تدور الذي الخأوة ركن هي المؤمنين بين المحبة إن أقول فإني ذلك وعلى
بين وقلوبهم أنفسهم يتفقدوا أن ، الله في المتحابين  على فينبغي ، عليه
عن ويخرجها ويكدرها ينغصها ما المحبة هذه خأالط هل وينظروا ، وآخأر وقت

.  ل أم حقيقتها

:  والعشرة الصحبة وحسن - المواساة2
: منها نقاط بعدة الصحبة وحسن المواساة وتكون

:     بالفضل الَعود وجوب – ًأ
فضل من بحاجته فيقوم ، لديه الصاحب منزلة المسلم أخأاه المسلم فينزل
على دليل فهو السؤال إلى ألجأه فإن سؤاله ينتظر ول ، احتاج إذا ماله

مذنب مقصر فهو المرتبة هذه عن المسلم أنحط وإذا ، أخأيه حق في تقصيره
. تعالى الله إلى والتوبة وتهذيبها ، نفسه فحص إلى يحتاج
ً أن روى : أتدري فقال الله في أواخأيك أريد : إني فقال هريرة أبي جاء رجل

!    : عرفني له قال ؟ الله في الخأاء حق ما
هذه أبلغ : لم الرجل  فقال! مني ودرأهمك بديإنارأك أحق تكون أل:  قال

. عني : فدعك عنه الله رضي هريرة أبو . فقال بعد المنزلة
من مجموعة وردت فقد عنه الله رضي هريرة أبي أفكار بنات من هذا وليس

، واحدة بوتقة المؤمنين أن مفادها التي العظيمة الحقيقة هذه تأكد الحاديث
ًا إليك  ، حواجز بينها ليس :  منها طرف

ِبي عن أ
ٍءْد َ ِعي ّي َس ِر ْد ْلُخ َنَما َقاَل ا ْي ٍءْر ِفي َنْحُن َب َف َع َس ِبّي َم ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل َع

ّلَم ْذ َوَس َء ِإ َلى َرُجٌل َجا ٍءْة َع َل َعَل َقاَل َلُه َراِح ِرُف َفَج ُه َيْص ًنا َبَصَر َقاَل َوِشَماًل َيِمي َف
ِه َرُسوُل ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ؤن: (  َوَس له َكاَن َم لل َمَع ؤض ؤهٍر َف ؤد َظ لع َي ؤل إه َف إب
َلى ؤن َع ؤهَر َل َم له َظ ؤن َل له َكاَن َوَم ؤضٌل َل ؤن َف ؤد َزاٍد إم لع َي ؤل إه َف َلى إب ؤن َع َل َم
َد له َزا َكَر َقاَل َل َذ ؤن َف إف إم َنا ؤص إل َأ ؤلَما َكَر َما ا ّتى َذ َنا َح ؤيإ َأ له رَأ ّن َحّق َل َأ

ّنا َإلَحٍد ؤضٍل إفي إم .14)َّ  َف
ِئَشَة عن ّلُه َرِضَي َعا َها ال ْن ّنُه َع َتّل َأ ْع ِعيٌر ا ّيَة َب ِف ْنِت ِلَص َيّي ِب َد ُح ْن َنَب َوِع ْي زَا

ٍءْر َفْضُل ْه َقاَل َظ ِه َرُسوُل َف ّل ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع َنَب: (  َوَس ْي إطيَهاِلَز ؤع َأ إعيًرا   َب
ؤت َل َنا َفَقا إطي َأ ؤع ؤلَك لأ ّيإَة إت إد لهو َي ؤل إضَب ا لل َفَغ لسو إه رَأ ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل َع
ّلَم إة َذا َفَهَجَرَها َوَس إحّج ؤل لمَحّرَم ا ؤل ؤعَض َوا َب .15)َّ  َصَفٍر َو

وما حين قال أو زمان علينا أتى لقد : ((  ثم قال عمر ابن  عن
الديإنارأ الن ثم المسلم أخُأيه من ودرأهمه بديإنارأه  أحق  أحد

صلى  النبي سمعت المسلم  أخُأيه من أحدنا إلى أحب والدرأهم

).3253(  مسلم   14
حسن. وهو ) وغيره3986(  داود أبو   15
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القيامة يإوم بجارأه متعلق جارأ  من   : ( كم يإقول  وسلم عليه الله
 16.)َّ)َّ  معروفه فمنع دوني بابه أغلق هذا رأب يإا يإقول
َعود وجوب تفيد عظيمة أحاديث وهذه أو زااده أو ماله بفضل  المسلم من ال
الحوج المسلم أخأيه إلى إليه النسان يحتاجه ما كل أو مسكنه أو لباسه

بذلك أمر وسلم عليه الله صلى النبي أن حيث ،  فالقرب والقرب فالحوج،
. الوجوب على يحمل أمر  وهذا)َّ : ( فاليعد فقال
بعضهم تجاه الموحدين فيه يقع الذي العظيم التقصير مدى نعلم هنا ومن
لنا يحكي وهو عنه الله رضي عمر ابن قول للحديث الفهم هذا ويؤكد ، بعض
أحد وما حين قال أو زمان علينا أتى لقد ثمالكرام: (   الصاحبة حال
إليه آلت ما حاكيا قال ثأم)َّ  المسلم أخُأيه من ودرأهمه بديإنارأه  أحق
إلى أحب والدرأهم الديإنارأ الن ثم: (  الدنيا وتوسع الفتوح بعد الحال
حّل ما يعلم لو عنه الله رضي عمر ابن در لله)َّ   المسلم  أخُأيه من أحدنا

. الحكم فيهم لغلظ البعض بعضهم تجاه اليوم بالناس
نفسه على إخأوانه فيقدم اليثار مرتبة إلى الصادقين المؤمنين بعض يرتفع ثأم

: الكريم القرآن في وجل عز المولى ذكرهم خألد الذين الفذاذ بأولئك فيلحق
لروَن(  إث ؤؤ ليإ َلى َو ؤم َع إه إس لف ؤن ؤو َأ َل ؤم َكاَن َو إه ؤن خَُأَصاَصٌة إب َق َوَم لشّح ليإو

إه إس ؤف إئَك َن َل ؤو لأ ؤم َف لحوَن له إل ؤف لم ؤل الذين المفلحين من ] فيصبح9:  ) [ الحشر ا
.  والنبيون الشهداء يغبطهم

َيى عن ٍءْد ْبِن َيْح ِعي لتَقاَل َس ؤع إم َنًسا : (  َس إضَي َأ له رَأ ّل له ال ؤن َد َقاَل َع َأرَأا

إبّي ّن ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع ؤن َوَس إطَع َأ ؤق ؤن ليإ إن إم ؤيإ ؤحَر َب ؤل ؤت ا َل لرأ َفَقا ؤنَصا َؤل ا
ّتى إطَع َح ؤق َنا لت إن ؤخُأَوا ؤن إإل إريإَن إم إج لمَها ؤل ؤثَل ا إذيِ إم ّل لع ا إط ؤق َنا لت َقاَل َل

ؤوَن َتَر إديِ َس ؤع ًة َب َثَر لروا َأ إب ؤص ّتى َفا إني َح ؤو ؤلَق .17)َّ  َت
بين حصل ما ، بمثله يأتي أن الزمان يعجز الذي اليثار من النوع هذا ومن

بعد بينهم وسلم عليه الله صلى الله رسول آخأى عندما والنصار المهاجرين
.  الهجرة

لد َقاَل ؤب إن َع ؤحَم لن الّر ؤوٍف ؤب إضَي َع له رَأ ّل له ال ؤن َنا َلّما َع ؤم إد َنَة َق إديإ ؤلَم ا
لل آخَُأى لسو إه رَأ ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع إني َوَس ؤي ؤيَن َب َب إد َو ؤع إن َس إع ؤب إبي الّر

لد َفَقاَل ؤع لن َس إع ؤب إبي ّني الّر لر إإ َث ؤك إرأ َأ ؤنَصا َؤل لم َماًل ا إس ؤق َأ ؤصَف َلَك َف إلي إن َما
ؤر لظ ؤن َتّي َأيِّ َوا ؤوَج إويإَت َز لت َه ؤل ؤنَها َلَك َنَز َذا َع إإ ؤت َف ّل َتَها َح ؤج َقاَل َتَزّو
له َفَقاَل لد َل ؤب إن َع ؤحَم إلَك إفي إلي َحاَجَة َل الّر ؤل َذ ؤن َه إه لسوٍق إم ٌة إفي إتَجارَأ

لق َقاَل لنَقاٍع لسو ؤي َدا َقاَل َق إه َفَغ ؤي َل لد إإ ؤب إن َع ؤحَم وبزهم فزاحمهم  الّر
ً كسب حتى قليل غير لبث فما ، ميدانهم في ماله من وتأهل مال
ًا يإرزأ ولم .18)َّ  بشيء سعد
ًا الرحمن عبد كان لقد الربيننع بننن سننعد مثل يلدن أن النساء تعجز ولكن عفيف

. عنه الله رضي

) .199(  رقم حسن وهو المفرد الدب في البخاري رواه   16
. : يقسم )   يقطع2203(  رقم   البخاري رواه  17
) .1907(  رقم   البخاري رواه    18
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دين في كان كما محتمة فريضة أو واجبة هي وليست ، مستحبة مرتبة هذه
اتباعه أن روي قد إذ ، وسلم عليه الله صلى المقرب الوجيه المسيح السيد
منه تصرف مشترك صندوق في ويضعونها أموالهم من يخرجون كانوا

. درهم فالله ، الجماعة أفراد كافة على أمراؤهم

السلم ورأد الخُأوة وجه في والبشاشة والمبسم الكلم طيب – ًب
: باللقاء والفرح

هذا وفي ودوامها المحبة لجلب مدعاة ، الخأوة بين وحسنه الكلم طيب   
للوا:  وجل عز المولى يقول لقو إس (  َو ّنا ًنا إلل ؤس ووصف ]83:  [ البقرة)َّ  لح
لدوا: ( وجل عز فقال الكلمة طيبي أنهم الصالحين عباده له َلى َو إب إإ ّي ّط ال
ؤن إل إم ؤو ؤلَق لدوا ا له َلى َو إط إإ إد إصَرا إمي ؤلَح الطيب والقول ]24:  [ الحج)َّ  ا

والتفريق للفساد الطريق أمامه ويسد الشيطان كيد يبطل الحسن والكلم
ؤل: ( تعالى يقول ذلك وفي الخأوة بين لق إديِ َو َبا إع للوا إل لقو إتي َيإ ّل إهَي ا

لن ؤحَس َطاَن إإّن َأ ؤي لغ الّش ؤم َيإنَز له َن ؤي َطاَن إإّن َب ؤي إن َكاَن الّش إؤلنَسا لدّوا إل َع
ًنا إبي طيب وجوب يفيد وتعالى سبحانه الله من أمر ] وهذا53: ) [ السراء لم
المقصود عن التعبير في أوضحها العبارات أفضل واخأتيار وحسنه الكلم

والنبي ، الكلم طيب مفهوم في يدخأل ذلك كل أخأيك لقلب السرور وإدخأال
لة: ( يقول وسلم عليه الله صلى إلَم َك ؤل لة َوا َب ّي ّط َدَقٌة ال .19)  َص
يقول قلبه على وأحبها أسمائه، بأحسن أخأاه يدعوا أن الكلم طيب ومن

تسلم  أخُأيك  ود لك يإصفين ثلث: (( وسلم عليه الله صلى المصطفى
)َّ إليه أسمائه بأحب وتدعوه المجلس في له وتوسع لقيته إذا عليه

20.
هو وكذلك اليمانية الخأوة موجبات من الخأوة وجه في البشاشة و والمبسم

هو ما تعكس التي المرآة عن عبارة الوجه لن ، القلوب كسب وسائل من
ًا الوجه كان فإذا ، النسان أعماق داخأل في موجود ًا طليق ًا كان بشوش موحي
ًا كان عن أما ، المقابل نفس في والمحبة بالبشر ًا عبوس أنه شَك فل مظلم
أن الخأوة فعلى ، النشراح وعدم والشمئزازا بالضيق المقابل قلب في يوحي

وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول ذلك وفي بينهم فيما وجوههم يطلقوا
إقَرّن َل: ( ؤح ؤن َت إف إم لرو ؤع ؤلَم ًئا ا ؤي ؤو َش َل ؤن َو ؤلَقى َأ ؤجٍه َأخَُأاَك َت ؤلٍق إبَو .21)  َط

أمر وقد ، الجتماعية السلم آداب من أدب فهو ، السلم إفشاء وإما
ّلم بأن مطالب فالمسلم ، به المسلمين السلم من عرف من على يس

. منها بأحسن أو بمثلها التحية يرد أن ومكلف ، يعرف لم ومن المسلمين
َذا: (  تعالى قال إإ ؤم َو لت ّيي ّيٍة لح إح َت ّيوا إب ؤحَسَن َفَح َأ ؤنَها إب ؤو إم ّدوَها َأ ّلَه إإّن لرأ ال
َلى َكاَن ؤيٍء لكّل َع ًبا َش إسي ]86:  ) [النساء َح

) .2767(  رقم البخاري   19
.. وغيره حسن ) وهو5815(  الحاكم   20
 ).4760(  رقم مسلم   21
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بمرض أخألقه في مصاب إل تطبيقه عن ويعرض الدب بهذا بهذه وليستهين
، التحية بعطاء معها يبخل التي المفرطة بالنانية أو ، بالنفس والعجب الكبر

. ووجهه لسانه من النسان يبذله عطاء أهون التحية وعطاء
للوَن :( َل وسلم عليه الله صلى قال لخُأ ؤد ّنَة َت ؤلَج ّتى ا لنوا َح إم ؤؤ لنوا َوَل لت إم ؤؤ لت

ّتى ّبوا َح ؤم َأَوَل َتَحا لك ّل لد َلى َأ ؤيٍء َع َذا َش له إإ لمو لت ؤل ؤم َفَع لت ؤب َب لشوا َتَحا ؤف َأ

ؤم الّسَلَم لك َن ؤي  .22)َّ َب
الترابط خأيوط من خأيط أول يمثل الجتماعي السلمي الدب وهذا 

.  المودات وينسج الصلت يعقد وتكراره ، الجتماعي

إقالة و الخلق وحسن والتواضع الجانب ولين الجناح خُأفض – ًج
: الحال وتفقد والتهنئة الله في والتزاورأ العثرات

دوام دواعي من للمؤمنين المودة وإظهار ، الجانب ولين ، الجناح خأفض
ٌد: ( وتعالى سبحانه الله يقول الخأوة لل لمَحّم لسو إه رَأ ّل إذيإَن ال ّل له َوا َمَع
لء ّدا إش َلى َأ إرأ َع لكّفا ؤل لء ا ؤم لرأَحَما له َن ؤي سبحانه الله ويقول ] ،29:  ) [الفتح َب
ؤض: (  وتعالى إف ؤخُأ َناَحَك َوا ؤن َج َبَعَك إلَم ّت ؤن ا إنيَن إم إم ؤؤ لم ؤل : ) [الشعراء ا

ّلٍة: ( سلوكهم يرضى الذين المؤمنين وصف في تعالى وقال ] ،215 إذ َلى َأ َع
إنيَن إم ؤؤ لم ؤل إعّزٍة ا َلى َأ إريإَن َع إف َكا ؤل الخأوة بين فبالتواضع ] ،54:  ) [المائدة ا

ويرتفع ، المحبة وتدوم ، اللفة وتنشأ ، الحق لصوت الغلف القلوب تفتح
ؤت َما: ( وسلم عليه الله صلى يقول ، تعالى الله بميزان النسان َنَقَص
َدَقٌة ؤن َص َد َوَما َماٍل إم له َزا ّل ًدا ال ؤب ؤفٍو َع ٌد َتَواَضَع َوَما إعّزا إإّل إبَع إه َأَح ّل إل

له إإّل له رَأَفَع ّل ّلَه : (إن وسلم عليه الله صلى الله رسول قالو  ،23)َّ ال ال
ؤوَحى َلّي َأ ؤن إإ لعوا َأ ّتى َتَواَض ؤفَخَر َل َح ٌد َيإ َلى َأَح إغ َوَل َأَحٍد َع ؤب ٌد َيإ َلى َأَح َع
ولين تواضعه وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب لنا ويصف ،24َأَحٍد.)َّ
ًا بكليته وينصرف ، بالسلم الناس : يبدأ فيقولون جانبه ًا أو كان صغير ، كبير
المجلس به انتهى حيث جلس أقبل وإذا ، صافح إذا يده يسحب من آخأر وكان

وسلم عليه الله صلى وكان ، ويحملها السوق من بضاعته يشتري وكان ،
الخادم مع ويأكل وأصحابه أهله خأدمة في ويمشى ، ثأوبه ويرقع ، نعله يخصف

.
رضى ولكسب ، الناس قلوب لكسب السبيل فهو الخلق حسن عن أما

لل: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول يقول ، وجل عز المولى ؤكَم َأ  
إنيَن إم ؤؤ لم ؤل ًنا ا ؤم إإيإَما له لن ؤحَس للًقا َأ ، الخأوة بين الخلق بحسن فاللتزام  ،25)َّ لخُأ

. الخأاء قنوات ويفتح ، القلوب ويجمع ، الخأوة نور يحي
من ظاهرة الله في التزاور فإن ، الحال وتفقد ، الله في التزاور عن أما

يدعم أن شأنه من الله في الخأوان بين التزاور ،لن المسلم المجتمع ظواهر

) .81(  رقم  مسلم  22
) .4689( رقم  مسلم   23
) .4250(  حسن بسند داود أبو   24
) .1082(  رقم صحيح حسن حديث وقال الترمذي رواه   25
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ويقوى ، آثأارها ويمد ، مجالتها ويوسع الجماعية روح ويقوى ، الجماعة أواصر
في عام بل ، الرجال في خأاص هذا . وليس الصلت وشائج ويزيد ، المودات
ويتجالسن ، ويتحاببن ، الله في أخأواتهن المؤمنات فتزور ، والنساء الرجال

. الله في ويتباذلن
ؤن: (    وسلم عليه الله صلى قال َد َم إريإًضا َعا ؤو َم له َأخًُأا َزارَأ َأ إه إفي َل ّل ال

له َدا َناٍد َنا ؤن لم ؤبَت َأ َطاَب إط ؤمَشاَك َو ؤأَت َم َبّو َت ؤن َو إة إم ّن ؤلَج إزًل ا ؤن .26)َّ  َم
والتنندارس ، العمننال بصننالح للتناصح الله في التزاور فرصة الخأوة وليكسب

. والخير بالعلم
: الحسنة بالشفاعة ًد- السعي

ؤن( تعالى الله قال  ؤع َم ؤشَف َنًة َشَفاَعًة َيإ ؤن َحَس لك له َيإ إصيٌب َل ؤنَها َن ؤن إم َوَم
ؤع ؤشَف َئًة َشَفاَعًة َيإ ّي ؤن َس لك له َيإ ؤفٌل َل ؤنَها إك َكاَن إم له َو ّل َلى ال ؤيٍء لكّل َع َش
ًتا إقي َنا الحديث وفي ] ،85: [النساء )َّ لم َثأ ّد ُبو َح َة َأ َد ِبي ْبُن ُبْر أ

ِه َعْن ُموَسى َ ِبي أ
َ

ّلُه َرِضَي ْنُه ال لل َكاَنَقاَل:( َع لسو إه رَأ ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع َذا َوَس له إإ َء َجا
لل إئ ؤو الّسا ؤت َأ َب إل إه لط ؤي َل لعوا َقاَل َحاَجٌة إإ ؤشَف لروا ا ؤؤَج إضي لت ؤق َيإ له َو ّل ال

َلى إن َع إه إلَسا ّي إب ّلى َن له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع َء َما َوَس النصوص هذه وفي 27)َّ َشا
،" العطاء حب خألق إلى ترجع والمعونة ، الحسنة بالشفاعة المعونة على حّث

من عند مكانة ذي له شفيع يطلب الحاجة صاحب لطلب تقوية الشفاعةو
، ما جفوة بينهما لن أو ، تجاهه مذنب لنه أو ، لديه مجهول لنه ، عنده حاجته

ًا فيلتمس ، حصرها يصعب كثيرة أسباب من ذلك لغير أو في يساعده شفيع
ذوي من الشفيع هذا يكون أن ويتحّرى ، أجله من اللتماس أو الطلب توجيه

ّلة أصحاب أو المكانة له شفع فإذا ، رفضه أو الطلب تلبية عنده من لدى الدا
شفع من لدى ومكانته جاهه من منحه قد الشفيع فيكون بغيته، نال عنده
ً شفاعته في قال فإذا ، عنده ًا قول معه سار وإذا ، كلمه من منحه فقد حسن

ًا ماله من خأسر وإذا ، ووقته جهده من منحه فقد له ليشفع مسافة في شيئ
ًا ماله من خأسر وإذا ، وقته جهده من منحه فقد السبيل هذا هذا في شيئ

ًا منحه فقد السبيل منحه فقد وأحاسيسه مشاعره في شاركه وإذا ، ماله أيض
ًا .  ونفسه قلبه من أيض

التي ، الواحدة الجسدية مظاهر من مظهر المسلمين بين الحسنة والشفاعة
ويتساندون يتساعدون وبها ، والمسّرات اللم مشاعر في بها يتشاركون
.  ويتعاونون

الحسنة الشفاعة على الكريم والرسول وتعالى تبارك الله حث ذلك أجل من
لعوا: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول قول ،وفي ؤشَف لروا ا ؤؤَج إضي لت ؤق َيإ َو
له ّل َلى ال إن َع إه إلَسا ّي إب ّلى َن له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع َء َما َوَس على حث)َّ  َشا

، عنده الحاجات لذوي يشفعوا أن أصحابه من يطلب فهو ، الحسنة الشفاعة
ًا الرسول أكان سواء ًا يكن لم أو الشفعاء لتلبية مستعد . وفي لذلك مستعد

يأجرون فإنهم ، الجابة برجاء شفاعتهم يربطوا أن ينبغي ل أنه لهم توجيه هذا

. حسن ) وهو1931(   الترمذي رواه   26
) .1342(  رقم  البخاري    27
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يجابوا لم إذا قلوبهم تتأثأر أن ينبغي ل وأنه ، النتائج كانت مهما شفاعتهم على
ينبغي القضاء وهذا ، الرباني بالقضاء مرهونة فالمور ، فيه شفعوا ما إلى

28." التام بالرضا يتقبله أن للمؤمن

         
: الخُأوة بين  والمشورأة النصيحة - بذل3

إر((  تعالى الله قال      ؤص ؤلَع إإّن1 َوا إؤلنَساَن )َّ إفي ا ؤسٍر( َل إإّل2لخُأ إذيإَن )َّ ّل ا
لنوا للوا آَم إم إت َوَع إلَحا ؤوا الّصا َتَواَص ؤلَحّق َو ؤوا إبا َتَواَص إر)َّ َو ؤب : [ العصر إبالّص

) والصبر ( الحق الكريمة الية في ورد ما هي وأنفسها النصائح ورأس ]1-3
بالسنة واللتزام الحق بالمنهج والنصيحة ، عليه والثبات بالتوحيد فالنصيحة

، وأنفسها النصائح أغلى من هي كله ذلك على والصبر ، النبوي والهدي
. بينهم فيما بذلها الموحدين على وواجب

حقائق ويضيعوا الناس يغشوا الذين السوء  علماء جريمة ندرك هنا ومن
. والضلل الكفر حكومات ولء في ويدخألون ، حياتهم من التوحيد

النصح على يبايعون وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب كان وقد
لت: (  عنه الله رضي البجلي الله عبد بن جرير قال كما للمسلم ؤع َيإ َبا لسوَل   رَأ

إه ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع َلى َوَس إم َع إة إإَقا إء الّصَل َتا إإيإ إة َو َكا إح الّز ؤص ّن َوال
لكّل ٍم إل إل ؤس 29) لم

أركننان هنني الننتي والزكنناة الصلة مع يقرنها وسلم عليه اله صلى النبي وكون
منزلها. وعلو شأنها عظم على ليدلنا السلم

َأّن عنه الله رضي الداري أوس بن تميم حديث ومثله ِبّي :  ّن ّلى ال ّلننُه َص ِه ال ْينن َل َع
ّلَم لن: (   َقاَل َوَس ّديإ لة ال إصيَح ّن َنا ال ؤل ؤن لق إه َقاَل إلَم ّلفف إه إل إب َتففا إك إل إه َو إل لسففو إلَر َو

إة إئّم َإل إميَن َو إل ؤس لم ؤل ؤم ا إه إت .30)  َوَعاّم
فهمهننا ييسننر حسننن وأسننلوب ، مقبننول قننالب فنني النصننيحة تكون أن ويجب

ًا النفس أن وذلك ، بها واللتزام النصننائح وإملء المعننايب كشف من تنفر طبع
وعلننى المناسبين والسلوب الوقت يتخير أن الناصح على ولذلك ، القرين من

. النصيحة آداب في مفصل هو كما رحب بصدر النصح يتقبل أن المنصوح
ودللتهننم ، الحننق وبيننان ، لهننم الخيننر بإرادة الخأوان نصيحة فتكون هذا وعلى
بننالمعروف المننر فيننه وينندخأل ، اللننه دين في ومجاملتهم ، غشهم وعدم عليه

اللننه ديننن فنني ومجنناملتهم ، وطريقتهننم هننواهم خأالف ولو المنكر عن والنهي
بننه أمرنا الذي ، النصح من ليس فهذا ، ينفروا أو ينفضوا ل وحتى الخأوة بأسم
عليهننم النصننيحة عننرض عننند مطلوبة الحكمة نعم ، والسلم الصلة عليه نبينا

َد الحق ولكن ًا ، ويعلننم يننبين أن لب فهننو الخأننوان بيننن ذلننك كننان إذا وخأصوصنن
. عليه مقدور
سننفر أو دراسننة  أو زاواج حول ، لهم المشورة بذل أيضا الباب هذا في ويدخأل

. الحياة شؤون من غيره .. أو

).1/207،208(  / حبنكة  السلمية الخألق   28
) .55(  رقم  البخاري رواه   29
) .82(  رقم مسلم   30
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: وسننلم عليننه اللننه صننلى قننال النصننيحة منك الخ يطلب عندما النصح ويتأكد
َذا ِإ َو ْنَصَحَك (  َت ْنَصْح اْس .31)   َلُه َفا

والعمل البر على الخُأوان بين فيما والتآزرأ التعاون-4
: الصالح

ًا بعضه يشد ، واحد بنيان فالمؤمنون   : ( وتعالى سبحانه الله قال ،  بعض
لنوا َتَعاَو َلى َو إبّر َع ؤل ؤقَوىَ ا ّت لنوا َوَل َوال َلى َتَعاَو إم َع ؤث إؤل إن ا ؤدَوا لع ؤل ) َوا
لن: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ]  و2:  [ المائدة إم ؤؤ لم ؤل ا
إن إم ؤؤ لم ؤل إن إل َيا ؤن لب ؤل ّد َكا لش له َيإ لض ؤع ؤعًضا َب ّبَك َب ؤيَن َوَش إه َب إع إب ويدخأل  ،32)َّ  َأَصا

للفقير المعونة وتقديم والطاعة الخير لفعل وتكاتف تعاون كل الباب هذا في
صلى قال ، وتعاونه المجتمع تكافل صور من ذلك إلى وما ، واليتيم والمحتاج

َ( وسلم عليه الله إعي :  َلى الّسا إة َع َل ؤرأَم ؤل
َ إن ا إكي ؤس إم ؤل إد َوا إه لمَجا ؤل إفي َكا

إل إبي إه َس ّل ؤو ال إم َأ إئ ؤلَقا ؤيَل ا ّل إم ال إئ ّنَهارَأ الّصا صلى الله رسول ويقول ،33)  ال
له: ( وسلم عليه الله ّل إن إفي َوال ؤو إد َع ؤب ؤلَع لد َكاَن َما ا ؤب ؤلَع إن إفي ا ؤو إه َع إخُأي َأ

(34. 
لننواء ورفننع السننلم دولننة لقامننة الخأننوة بين التعاون ورأسه التعاون وأعظم

ليس كبيرة أعمال فهذه ، بالخير الرض وعمارة الخلفة بأعباء والقيام ، الدين
َد بمفرده ينجزها أن المسلم بمقدور ، بها القيام أجل من الخأوة يجتمع أن ولب

َظم ومبادئ أسس ضمن .   عملهم تن
َد فل فيما تتكامل و وأجهزة ، وتخصص إعداد من جهودهم تتكاتف أن للخأوة ب

. الدين لواء لحمل وتتعاون بينها
: المؤمنون الخأوة أيها

ً تقف التي والعقبات الحواجز كل نزيل أن علينا بأمتنا النهوض سبيل في حائل
الخلفة صرح بناء لعادة معاولنا وتتآزار وجهودنا وطاقاتنا قلوبنا تجتمع وأن
. النبوة منهاج على

والعراض الدماء وصيانة المظلومين الخُأوان نصرة -5
:  العاني وفّك الملهوف وإغاثة والموال

ؤن: (  تعالى الله قال     إإ ؤم َو لك لرو َتنَص ؤس إن إفي ا ّديإ ؤم ال لك ؤي َل لر َفَع ؤص ّن ) ال
الله رسول بايعوا الذين العراب حق في الية هذه ] نزلت72:  [ النفال

ينتسبوا ولم ، المنورة المدينة إلى يهاجروا ولم وسلم عليه الله صلى
نصرتهم المؤمنين على أن وتعالى سبحانه فبين ، ضرورة المشركين لمعسكر

يدل مما ، للعداء والحرب والوطان الديار هجر من نصرتهم في ما على ،
. قدرها وكبير الدين في الخأوة حق عظم على

) .4023(  رقم مسلم   31
) .2266(  رقم  البخاري   32
) .4934(  رقم البخاري   33
 ) .4867(  رقم مسلم   34
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لم الذين ، العراب هؤلء استنصروكم : " إن الله رحمه كثير ابن يقول   
نصرتهم عليكم واجب فإنه ،  فانصروهم لهم عدو على ديني قتال في يهاجروا
. عنه الله رضي عباس أبن عن مروي ،وهذا الديإن     في      إخُأوانكم     لنهم

"35

: الموحدون الخأوة أيها
الذين الموحدين أخأوتنا بحق مقصرون نحن كم لنا يظهر عظيم لنص أنه

من وغيرها والشيشان وأفغانستان والعراق فلسطين في يوم كل يستنصرونا
الظالمين الكفرة من الموحدين حرمات على فيها يعتدي التي الرض بقاع

. والمحاربين
ؤن(  إإ ؤم َو لك لرو َتنَص ؤس إن إفي ا ّديإ ؤم ال لك ؤي َل لر َفَع ؤص ّن ًا ) هكذا ال النصر ، عموم

والتأييد ،  النصر وسائل بكل والنصر بالقلم والنصر ، بالنفس والنصر ، بالمال
. التأييد وسائل بكل
ِبَر عن ِد ْبَن َجا ْب ِه َع ّل َبا ال َأ ْلَحَة َو ٍءْل ْبَن َط ْه ّي َس ِر ْنَصا َْل ُقوَلِن ا ِه َرُسوُل َقاَل َي ّل ال

ّلى ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ؤن َما: (   َوَس إرٍئ إم ؤم لل ا لذ ؤخ ًأ َيإ ؤمَر إلًما ا ؤس إضٍع إفي لم ؤو َم
لك َتَه ؤن إه لت له إفي لت ؤرَم لص لح َتَق ؤن ليإ إه َو ؤن إفي إه إم إض ؤر له إإّل إع َل َذ له خَُأ ّل إطٍن إفي ال ؤو َم
إحّب إه ليإ له إفي َت ؤصَر ؤن َوَما لن إرٍئ إم ؤم لر ا لص ؤن إلًما َيإ ؤس إضٍع إفي لم ؤو لص َم َتَق ؤن ليإ
إه ؤن إفي إه إم إض ؤر لك إع َتَه ؤن ليإ إه َو ؤن إفي إه إم إت ؤرَم له إإّل لح له َنَصَر ّل إطٍن إفي ال ؤو َم

إحّب َته ليإ ؤصَر لم:  وسلم عليه الله صلى وقال36)َّ  لن إل ؤس لم ؤل لخُأو (ا إم َأ إل ؤس لم ؤل َل ا
له لم إل ؤظ له َوَل َيإ لم إل ؤس ؤن ليإ إة إفي َكاَن َوَم إه َحاَج إخُأي له َكاَن َأ ّل إه إفي ال إت َحاَج

ؤن ؤن َفّرَج  َوَم ٍم َع إل ؤس َبًة لم ؤر له َفّرَج لك ّل له ال ؤن َبًة َع ؤر ؤن لك إت إم َبا لر إم لك ؤو َيإ
إة َياَم إق ؤل ؤن ا َتَر َوَم إلًما َس ؤس له لم َتَر له َس ّل ؤوَم ال إة َيإ َياَم إق ؤل : يسلمه ول 37. )َّ ا

ً لذلك استطعت ما عليه المعتدي وبين بينه تخلي فل عدوه إلى أي . سبيل
.  نصرته يترك ل : أي يخذله ول

الله صلى وقال  ،38..) المظلوم أعينوا: ( ... وسلم عليه الله صلى وقال
..)  الملهوف وأغيثوا: ( .. وسلم عليه
ؤر: (  وسلم عليه الله صلى وقال لص ؤن إلًما َأخَُأاَك ا ؤو َظا للوًما َأ ؤظ َفَقاَل َم
لجٌل لسوَل َيإا رَأ إه رَأ ّل له ال لر لص ؤن َذا َأ للوًما َكاَن إإ ؤظ ؤيإَت َم َأ َذا َأَفَر إلًما َكاَن إإ َظا
ؤيَف له َك لر لص ؤن له َقاَل َأ لز لج ؤح ؤو َت له َأ لع َن ؤم ؤن َت إم إم ؤل ّظ إإّن ال إلَك َف له َذ لر ؤص  .39)  َن
صلى والنبي ، واحدة وأموالهم ، واحدة وأعراضهم ، واحدة المسلمين فدماء

: بقوله ذلك أعلن وسلم عليه الله
لنوَن ِ( إم ؤؤ لم ؤل لأ ا َكاَف َت ؤم ت له لؤ ؤم إدَما له ٌد َو َلى َيإ ؤن َع ؤم َم له ؤسَعى إسَوا َيإ َو

ؤم إه إت إذّم ؤم إب له َنا ؤد على يد : ( وهم قوله شرح في الحديث شراح يقول40)   َأ
ل أعدائهم على مجتمعون هم ) أي سواهم من على يد ) ((  وهم سواهم من

) .3/353(  كثير ابن تفسير   35
) .15773(  ) وأحمد4240(   داود أبو رواه   36
 )  .2262(  رقم البخاري    37
) .18569(  صحيح بسند أحمد    38
) .2264(  رقم  البخاري   39
. صحيح ) بسند4653(  رقم النسائي   40
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جعل كأنه والملل الديان جميع على بعضا بعضهم يعاون بل التخاذل يسعهم
41.)) واحدا فعل وفعلهم واحدة يدا أيديهم

وكلما ، دمك على أعتدي فكأنما موحد دم على – الموحد أخأي – أعتدي فكلما
على أعتدي وكلما ، عرضك على أعتدي فكأنما موحد أخ عرض على أعتدي

.. مالك على أعتدي فكأنما موحد أخ مال
إيمان تنشد  والتي ، والثكالى المستضعفين نداءات ترتفع ..كم أسفاه ويا

. المعتصم نخوة تجد ل ولكنها منهم النصرة وتطلب الموحدين
نخوة تلمس لم                         انطلقت  وامعتصماه من كم

المعتصم
لخأيه المسلم نصرة وجوب من ، الدللة قطعية ، الثبوت قطعية نصوص فهذه

. الموحد المسلم
، واللذات النعيم في يرفل هو من كل على صارخأة حجة تبقى الدللة واضحة
تحت يذبحون – أخأوة له صحت إن – وأخأوته ، الغرب بنوك في أرصدته ويرفع
. جلديهم سياط

الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى فقال العاني بفك يتعلق فيما أما   
ّكوا: ( إنَي لف ؤلَعا إني ا ؤع َيإ إسيَر - َؤل لموا ا إع ؤط َأ إئَع َو ؤلَجا لدوا ا لعو إريإَض َو ؤلَم 42)  ا

راوي مسروق بن سعيد بن سفيان فسره كما الموحدين أسارى هم والعواني
. الحديث

والعذاب الذى من ويلقى الطواغيت سجون في يقبع الموحدين من وكم وكم
. الله ربي يقول أن إل لشيء ليس الله إل يعلمه ل ما

يقفوا وأل ، الطواغيت سجون في أخأوتهم ينصروا أن الموحدين على فواجب
– به تقوم أن يمكن ما ويتلخص ، الموحدين أسرى قضية حيال اليدي مكتفي

:  يلي بما السرى أخأوتك تجاه – الموحد أخأي
قضيتهم ونشر ، المسلمين أسرىَ حقوق عن للدفاع منظمة - تأسيس

ًا الطواغيت وفضح ، بالقوة ولو حتى السجون من إخأراجهم ومحاولة ، عالمي
. المسلمين جماعة سياسة حسب وذلك

.  والمادي المعنوي العون وسائل بكل أهاليهم - إعانة
. ذلك أمكن إن السجن داخأل لهم المعونات وتقديم ، زايارتهم - محاولة
ًا - ذكرهم . بالدعاء دائم

يلقونه ما وكذلك ، مذهل الطواغيت سجون في القابعين الموحدين عدد إن
. العذاب صنوف من
فداء المسلمين على يإجب: "   تعالى الله رجمه مالك المام قال

43". أموالهم ذلك استغرق وإن ، أسراهم

، بالمشرق سبيت مسلمة"  فقال صورة الحنفية فقيه عابدين أبن وذكر
44." السر من تخليصها المغرب أهل على وجب

.  الحديث شرح عند للسيوطي النسائي سنن شرح    41
 ) . 2819(  رقم البخاري    42
...)  البر ( ليس آية عن القرطبي تفسير    43
) .3/306(    عابدين ابن حاشية   44
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والقصور ، الذهبية والعروش ، النفطية الكروش أصحاب هذا يفقه فهل
َذرون ممن ، والجواري ًا المة أموال يب ًا شرق من يستحون ل ذلك وبعد ، وغرب
.  التوحيد ودعوة  للتوحيد النتساب

الطواغيت بهلك ويعَجل ، الموحدين أسرى عن يفرج أن تعالى الله نسأل
. ..آمين الموحدين أيدي على وأعوانهم

 

: اجتماعية واجبات- 6 
، الموحدين بين ، اليمانية الخأوة صلة لدامة عديدة واجبات السلم أوجب

إليها أشير المستحبات الواجبات من جملة وهذه بينهم فيما المحبة ولزيادة
: موجز بشكل

: عليها الثابة واستحباب الهديإة أ- قبول
عنه عبر ما وهذا  ، المودة وتنمي ، الخأوة بين المحبة تزيد الهدية أن وذلك  

لحوا: ( بقوله وسلم عليه الله صلى الكريم  الرسول ؤب َتَصاَف ؤذَه إغّل َيإ ؤل ا
ؤوا َد َتَها ّبوا َو ؤب َتَحا ؤذَه َت لء َو َنا ؤح ًا45)  الّش بعد الهدية كانت إذا  وخأصوص

... غيره أو زاواج أو نجاح من مناسبة
الهدية على يثيب أن وسلم عليه الله صلى الكريم النبي هدي من وكان

َعْن صحيحه في البخاري روى ويقبلها ِئَشَة :  ّلُه َرِضَي َعا َها ال ْن َلْت َع َكاَن: (  َقا
لل لسو إه رَأ ّل ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع لل َوَس َب ؤق ّيإَة َيإ إد ؤلَه لب ا إثي ليإ ؤيَها َو َل  46) َع

) أي عليها ويثيب الهدية : ( يقبل : ( قوله الفتح في حجر ابن الحافظ قال
قيمة يساوي ما وأقله المجازااة بالثواب , والمراد بدلها له يهدي الذي يعطي
الهدية على الثواب وجوب على الحديث بهذا المالكية بعض . واستدل الهدية

ما , بخلف للغني كالفقير الثواب مثله يطلب ممن وكان الواهب أطلق إذا
, ومن وسلم عليه الله صلى مواظبته منه الدللة , ووجه للدنى العلى يهبه

يعوض أن أقل فل أهدى مما أكثر يعطي أن قصد أهدى الذي أن المعنى حيث
: كالحنفية الجديد في , وقال القديم في الشافعي قال , وبه هديته بنظير
التبرع الهبة موضوع , ولن مجهول بثمن بيع لنها تنعقد ل باطلة للثواب الهبة
البيع بين والعرف الشرع فرق , وقد المعاوضة معنى في لكان أبطلناه فلو

بعض . وأجاب الهبة بخلف البيع لفظ عليه أطلق العوض استحق , فما والهبة
, وليس الصدقة بمعنى لكانت أصل الثواب تقتض لم لو الهبة بأن المالكية

كان إذا سيما ول الثواب يطلب أنه يهدي الذي حال من الغلب فإن كذلك
 47.) أعلم , والله فقيرا

:  الدعوىَ ب- إجابة
أن عليه حقه فمن ، غيره أو طعام دعوة إلى المسلم أخأاه المسلم دعا فإذا

لخأيه المسلم دعوة إن ، به يعتذر شرعي عذر عنده إذا إل ، دعوته يجيب

) .1413(  رقم  حسن بسند مالك   45
) .2396(  رقم   46
. الحديث شرح عند   47
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ّدة عن تعبر اجتماعية صلة المسلم ّوة مو تقابل أن تستدعي الصلة وهذه ، وأخأ
مده الذي الصلة حبل طرفه من يعقد والمستجيب ، بالرفض ل ، بالستجابة

أخأوه. إليه
إم َحّق: (  وسلم عليه الله صلى قال إل ؤس لم ؤل َلى ا إم َع إل ؤس لم ؤل ؤمٌس ا ّد خَُأ رَأ

إم لة الّسَل َد َيا إع إض َو إريإ ؤلَم لع ا َبا ّت إز َوا إئ َنا ؤلَج لة ا َب إإَجا إة     َو ؤعَو ّد لت   ال إمي ؤش َت َو
إس إط ؤلَعا  .48)َّ ا
:  المسلم لخُأيه المسلم ج- ستر

: وسلم عليه الله صلى النبي عن عنه الله رضي هريرة أبي عن مسلم روى 
ًا ستر من( 49) .القيامة يإوم الله ستره مسلم

يكافئه تعالى والله ، يفضحه ول ستره أن المسلم أخأيه على المسلم حق من  
يسننتره اللننه أن ، آخأننر حننديث في وجاء ، القيامة يوم فيستره عمله جنس من
. والخأرة الدنيا في

المسلم اطلع فإذا ، الخألق مكارم من يعتبر المسلم لخأيه المسلم وستر
ّبه وبين بينه المسلم أخأوه بها وقع نقيصة أو معصية أو خأطيئة على ولم ، ر

الغرض هو فما ، فيها واستحيى وتوارى بها تستر بل ، الناس أمام بها يجاهر
بها تتعلق ل التي المور من كانت إذا الناس بين خأطيئته ونشر فضيحته من

الكبرى المسلمين مصالح بها ترتبط عامة حقوق أو ، للخأرين شخصية حقوق
بين مكانته وإنزال وتنقيصه تعييره الغرض بل ، ذلك في مصلحة ل إنه ، ؟

. الناس
، المسلمين في السوء وفعل الفاحشة إشاعة قبيل من هي الفضيحة وإرادة

َبر وهي . النسان في خألقية رذيلة عن تع
ّ المكانة ونزول الهانة المسلم لخأيه يريد الذي ذا من نفسه في كان من إل

. الخألق رذائل من عقدة
آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون الذين وتعالى سبحانه الله أنذر وقد

إإّن : (24 النور سورة في تعالى فقال والخأرة الدنيا في الليم بالعذاب
إذيإَن ّل ّبوَن ا إح ؤن ليإ إشيَع َأ لة َت إحَش ؤلَفا إذيإَن إفي ا ّل لنوا ا ؤم آَم له َذاٌب َل إليٌم َع َأ

َيا إفي ؤن ّد إة ال إخُأَر ؤل له َوا ّل لم َوال َل ؤع ؤم َيإ لت ؤن َأ لموَن َل َو َل ؤع - تشميت) . د َت
:  العطاس

) .1164(  رقم  البخاري   48
)4677(  رقم   49
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ينننم وهننو ، الجتماعيننة السننلمية الداب من أدب فهو ، العاطس تشميت أما
ّيد إذ ، المسلمين مجالس في رفيع ذوق عن لينندعو مناسننبة أدنى المسلم يتص

ًا قلبه من بها يجذب ، حلوة كلمة له وليوّجه ، كريمة بدعوة المسلم لخأيه خأيط
وتوثأق ، والمحبة المودة وشائج بها تنسج التي ، النسانية العواطف خأيوط من
. الخأاء روابط بها

شركاءه بأن نفسه ذات في يشعر إخأوانه من له الدعاء العاطس يتلقى وحين
، لهننا تعننرض الننتي اليسيرة العارضة هذه عند ، بشأنه اهتموا قد المجلس في

ّد وعندئذ ، كبير شيء نابه إذا به اهتمامهم يكون فكيف ، بالرحمة له فدعوا يننر
. بالرحمة له دعا لمن

بالنندعوة البنندء سبب أن إلى تشير بارعة زايادة فهي البال بإصلح الدعوة أما 
فكأنه ، تعالى الله وحمد عطس سمعه إذ ، أخأيه عن الخ بال انشغال بالرحمة

 50حبيب." أو قريب أو أخ أو نفسك على بالك الله أقلق :ول له يقول

: الصدرأ وسلمة الظن هف- إحسان
عنهم يصدر ما وحمل ، بهم الظن إحسان الخأوان بين المعاشرة حسن ومن
الحديث أكذب فإنه السوء ظن عن نهينا وقد ، المحامل احسن على كلم من

الله صلى الله رسول : قال قال  عنه الله رضي هريرة أبا حديث في كما ،
ؤمَ (:  وسلم عليه لك ّيإا ّظّن إإ إإّن َوال ّظّن َف لب ال َذ ؤك إديإث َأ ؤلَح لسوا َوَل ا َتَجّس
لسوا َوَل لضوا َوَل َتَحّس َباَغ لنوا َت لكو ًنا َو ؤخُأَوا لب َوَل إإ لط ؤخ لل َيإ لج َلى الّر َع

إة َب ؤط إه إخُأ إخُأي ّتى َأ إكَح َح ؤن ؤو َيإ لرَك َأ ؤت هنا بالظن " المراد القرطبي قال ،51)َّ  َيإ
ً يتهم كمن لها سبب ل التي التهمة ما عليه يظهر أن غير من بالفاحشة رجل

له يقع الشخص أن ) وذلك تجسسوا : ( ول قوله عليه عطف ولذلك ، يقتضيها
، ذلك عن فنهى ، ويستمع ويبحث فيتجسس يتحقق أن فيريد التهمة خأاطر
إذيإن أيإها  يإا:(  تعالى قوله يوافق الحديث وهذا ّل لنوا َ ا لبوا  آَم إن َت ؤج إثيًرا ا َك
ؤن ّظّن إم ؤعَض إإّن ال ّظّن َب ؤثٌم ال لسوا َوَل إإ ؤب َوَل َتَجّس َت ؤغ ؤم َيإ لك لض ؤع ؤعًضا َب )َّ َب

غاية المسلم عرض بصون المر على الية سياق فدل ] ،12:  [ الحجرات
لتحقق أبحث الظان قال فإن ، بالظن فيه الخوض عن النهي لتقدم ، الصيانة

( ول له قيل تجسس غير من تحققت قال ) فإن تجسسوا ( ول هل قيل ،
ًا بعضكم يغتب  . 52) " بعض
ؤل َوَل: ( المؤمنين لسان على تعالى قال الصدر بسلمة يتعلق وفيما ؤجَع َت
َنا إفي إب للو إذيإَن     إغّل لق ّل لنوا     إل َنا آَم ّب ّنَك رَأ لءوٌف إإ إحيٌم رَأ  ] و10:  [ الحشر)َّ  رَأ

ؤم َأَل: ( وسلم عليه الله صلى المصطفى يقول لك لر إب ؤخُأ ؤن لأ لم إبَم لر ؤح َلى َيإ َع
إرأ ّنا ؤو ال ؤن َأ لم إبَم لر ؤح إه َت ؤي َل لرأ َع ّنا َلى ال إريإٍب لكّل َع ّيٍن َق ؤهٍل َه وكان  ،53) َس
. 54) صدرأيِ سخيمة واسلل: (  وسلم  عليه  الله صلى المصطفى دعاء

).  2/218(  / حبنكة السلمية الخألق   50
) .4747(  رقم  البخاري   51
) .10/496(   الباري فتح   52
َقاَل ) وقال2412(  رقم  الترمذي   53 ُبو :  َذا ِعيَسى َأ ِديٌث َه ِريٌب َحَسٌن َح َغ
) .3474(  رقم الترمذي   54
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الجنازة شهود و حياتهم في خُأير بكل للخُأوان الدعاء- 7
:  مماتهم بعد والرضوان بالمغفرة والدعاء

ؤن َما( الصحيح الحديث في ورد فقد ؤبٍد إم ٍم َع إل ؤس لعو لم ؤد إه َيإ إخُأي إر َإل ؤه َظ إب
إب ؤي ؤلَغ لك َقاَل إإّل ا َل ؤلَم َلَك ا ؤثٍل َو إم هذه عن المسلم يعجز أن يجوزا ول 55)َّ  إب
ًا أخأوته يذكر أن عليه بل ، المرتبة وعده وقد ، والستغفار بالدعاء دائم
. السابق الحديث في سبق كما بمثل له بأن المين الصادق

إلى حياته من موصولة المسلم لخأيه المسلم من صلة فهو ، جنازاته اتباع وأما
عند له والشفاعة ، الميت على الصلة يلحقها الجنائز واتباع ، مماته بعد ما

ًا وهذا ، الله الصالحة الدعوة وهي موته بعد ينفعه ما بخير له عظيمة صلة أيض
عقدها التي اليمانية الخأوة عن ، سمعة ول فيه رياء ل مخلص صادق وتعبير ،

لهل مواساة من الجنائز اتباع في ما ذلك إلى يضاف ، المؤمنين بين الله
ويعزيهم يواسيهم من إلى ماسة بحاجة وهم ، بفقده المصابين وذويه الميت

. كريمة وجدانية مشاركة ويشاركهم ، مصابهم على ويصبرهم
إم َحّق( وسلم عليه الله صلى قال إل ؤس لم ؤل َلى ا إم َع إل ؤس لم ؤل ؤمٌس ا ّد خَُأ رَأ

إم لة الّسَل َد َيا إع إض َو إريإ ؤلَم لع ا َبا ّت إز     َوا إئ َنا ؤلَج لة ا َب إإَجا إة َو ؤعَو ّد لت ال إمي ؤش َت َو
إس إط ؤلَعا )َّ . ا

إذيإَن تعالى الله وقال ّل لءوا : (َوا ؤن َجا ؤم إم إه إد ؤع للوَن َب لقو َنا َيإ ّب ؤر رَأ إف ؤغ َنا ا َل
َنا إن ؤخُأَوا إإل إذيإَن َو ّل َنا ا لقو َب إن َس إؤليإَما ؤل َوَل إبا ؤجَع َنا إفي َت إب للو إذيإَن إغّل لق ّل إل

لنوا َنا آَم ّب ّنَك رَأ لءوٌف إإ إحيٌم رَأ  ] . 10:  [ الحشر)َّ  رَأ
ًا 56:  الخأوة طريق في : محاذير رابع

: والغمز التعيير و والسخريإة والتجسس و والنميمة -الغيبة1
ًا بعضهم يغتاب أن آمنوا الذين وتعالى سبحانه الله نهى قد   تعالى فقال ، بعض

ؤب َوَل: ( َت ؤغ ؤم َيإ لك لض ؤع ؤعًضا َب إحّب َب ليإ ؤم َأ لك لد ؤن َأَح لكَل َأ ؤأ ؤحَم َيإ إه َل إخُأي ًتا َأ ؤي َم
له لمو لت ؤه إر َك لقوا َف ّت ّلَه َوا ّلَه إإّن ال إحيٌم َتّواٌب ال ] .12:  ) [ الحجرات رَأ

هريرة أبي عن مسلم روى ، يكره بما غيبته في أخأاه النسان يذكر أن والغيبة
لرأوَن: ( قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عنه الله رضي ؤد َت َما َأ

لة َب إغي ؤل للوا ؟ ا له َقا ّل له ال لل لسو لم َورَأ َل ؤع لرَك َقاَل ، َأ ؤك إذ له إبَما َأخَُأاَك :   ؤكَر . َيإ
ؤيإَت إقيَل َأ َأَفَر ؤن :  إخُأي إفي َكاَن إإ لل َما َأ لقو ؤن َقاَل ؟ َأ إه َكاَن إإ َما إفي

لل لقو ؤد َت له َفَق َت ؤب َت ؤغ ؤن  ، ا إإ ؤم َو ؤن َل لك إه َيإ ؤد إفي له َفَق ّت في أخأاه ذكر ) فمن َبَه
يكره بما غيبته في أخأاه ذكر ومن ، الغيبة هي فتلك فيه هو مما يكره بما غيبته
. فيه ليس بما واتهمه عليه كذب أي ، بهته فقد ، فيه ليس مما

، يرتكبوها أن آمنوا بالذين يليق ل التي الجتماعية القبائح من الغيبةو
ًا بعضهم فيغتاب أواصر تقطيع من فيها لما ، عنها ونهى الله حرمها وقد ، بعض
في الغيبة لن وذلك ، العداوات بذور وبذر ، المودات وإفساد ، اليمانية الخأوة
ًا تبقى ل الغالب في فقَل ، يكره بما غيبته ذكر لمن بها العلم يصل بل ، سّر

 ).4912(  رقم مسلم   55
تعديلت مع حبنكة  للشيخ السلمية الخألق كتاب من  المحاذير من عدد صياغة في استفدنا  56
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ًا يكتم من الناس ٍءْذ ، حديث منه وينتقم ، عليه ويحقد ، ذكره ممن يغضب وعندئ
على تشجيع الناس بين الناس معايب نشر وفي ، منه بأقبح أو عمله بمثل

من عنه المتحدث كان إذا سيما ل ، منها أقبح أو مثلها وارتكاب بها الستهانة
إليه يشار ممن أو ، الحال هذا مستورين من أو ، بالستقامة المعروفين

. الخير إلى الدعاة من أو ، بالبنان
ًا أخأيه لحم يأكل من مثل الله جعلها الغيبة من وللتنفير : تعالى فقال ، ميت

ؤب َوَل( َت ؤغ ؤم َيإ لك لض ؤع ؤعًضا َب إحّب َب ليإ ؤم َأ لك لد ؤن َأَح لكَل َأ ؤأ ؤحَم َيإ إه َل إخُأي ًتا َأ ؤي َم
له لمو لت ؤه إر َك لقوا َف ّت ّلَه َوا ّلَه إإّن ال إحيٌم َتّواٌب ال من أن وذلك ، سبق ) كما رَأ

من أذى يشبه أذى ويؤذيه ، ومعايبه نقائصه عن ويتحدث المؤمن أخأاه يذم
كمن كان ، منه شعور غير وعلى غيبته في ذلك كان فإذا ، لحمه ويأكل يعضه
. والكل العّض ألم يحس ل ميت وهو لحمه ويأكل يعّضه

. بسطها موطن هذا ليس الغيبة من التحذير في الحاديث من كثير وردت وقد
هو الناس على فالتجسس ، والتحسس بالتجسس يتعلق فيما أما 

وإما ، يشعرون ل وهم إليهم بالنظر إما ، خألواتهم في وهم عوراتهم تبع
ووثأائقهم مكتوباتهم على بالطلع وإما ، يعلمون ل وهم السمع باستراق

. منهم أذن دون الناس أعين من يخفوه وما وأسرارهم
ما ، المؤمنين إخأوانهم على التجسس عن الموحدين المؤمنين الله نهى وقد

أمورهم من يخفونه ما وكان بالمعصية مجاهرين غير الستقامة ظاهري داموا
.  للمسلمين يكيدونه بكيد يتعلق ول ، يّخصهم الذي الشخصي السلوك من
أن دون بنفسه يخلوا أن المسلم حق من لن ، التجسس عن الله نهى وقد

منها له كان إذا ومعاصيه قبائحه يستر أن حقه ومن ، الله إل أحد عليه يطلع
يجاهر حتى ، الخاصة خألواته في يراقبه أن المجتمع حق من وليس ، شيء
. ومعاصيه مخالفاته من يخفى وما نفسه صفحة يكشف أو بذنبه
في يولد كلهما والتحسس ) والتجسس تجسسوا ول: (  تعالى قال

بأنه عليه المتجسس يشعر إذ ، والبغضاء العداوات ويورث ، الحقاد المجتمع
في ويتسببان ، الناس عورات يكشفات وهما ، موثأوق غير أمره في مشكوك

. آمنوا الذين في الفاحشة نشر
الناس لتحريض ، بالفساد الناس بين السعي هي فالنميمة ، النميمة أما

، والضغينة بالعداء قلوبهم وشحن ، بينهم واليقاع ، بعض على بعضهم
قريبين  أو ، زاوجين أو ، شريكين أو ، صديقين بين للفساد تكون قد والنميمة

، فريقين أي أو ، دولتين أو ، شعبين أو ، قبيلتين أو ، أسرتين أو حبيبين أو ،
. ومودات ، صلت بينهما
عليه الله صلى الله رسول أبان وقد ، الشيطانية التفريق وسائل أخأبث وهي

( َل:  حذيفة عن صحيحه في مسلم روى ، الجنة يدخأل ل النمام أن وسلم
لل لخُأ ؤد ّنَة َيإ ؤلَج  .57) َنّماٌم ا

هو فاللمز ،  والسخريإة والتعيير واللمز بالغمز يتعلق فيما أما
من أشد هو خأفي لمز ورب ، خأفّي ولو بكلم وجهه في أخأيه النسان يعيب أن

) .151(  رقم مسلم   57
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ًا من وأعمق ، صريح طعن إلى بالضافة فيه لَن ، النفس داخأل في جرح
اللمز فكأن ، واستغفاله الملموزا استغباء معنى بالعيب والتجريح الطعن
يوجه الذي الطعن إلى ينتبه ل غبي الملموزا أن المجلس في اللذين يشعر
. الكلم رمز في ضده
الخأوة أواصر وتقطع ، والضغان الحقاد تورث اجتماعية قبيحة والغمز اللمز

ول: (  تعالى يقول اللمز عن النهي وفي وعدوان ظلم وهو ، اليمانية
الخ لمز عن عبر القرآن أن ونلحظ ] ،11:  ) [ الحجرات  أنفسكم تلمزوا
. واحد جسد وكأنهم نفسه بلمز لخأيه الموحد
، قبيح ظلم وهي ، الحق يوجبه ما تنافي السخرية فإن السخريإة وكذلك
تقطع أنها آثأارها ومن ، وقلبه لنفسه وإيذاء ، كرامته على وعدوان للخ وإيذاء

ّد الخأوة على القائمة الجتماعية الروابط العداوة بذور وتبذر ، والتراحم والتوا
بالنتقام. الرغبة وتولد ،  والبغضاء

إذيإَن أيإها يإا: ( تعالى الله يقول ّل لنوا ا ؤر َل آَم ؤسَخ ؤن َقوٌم َيإ ٍم إم ؤو َعَسى َق
ؤن لنوا َأ لكو ؤيًرا َيإ ؤم خَُأ له ؤن ٌء َوَل إم ؤن إنَسا ؤن َعَسى إنَساٍء إم لكّن َأ ؤيًرا َيإ لهّن خَُأ ؤن إم

أن إما السخرية عنه تعبر الذي الستصغار التحقير وهذا ] ،11:  [ الحجرات)َّ
ًا مبرر له يكون ل أن وإما ، مبرر منه يسخر ما ظاهر من له يكون ، مطلق
منه المسخور الشخص لذات العدوانية المقاومة من نوع السخرية كانت وإنما

صلى النبي يقول منكر وعدوان قبيح ظلم المرين وكل  ، لعمله أو لفكرته أو ،
إب: ( وسلم عليه الله ؤس إرٍئ إبَح ؤم ؤن ا ؤن الّشّر إم إقَر َأ َت ؤح له َيإ إلَم َأخَُأا ؤس لم ؤل 58) ا

، جسدها وتشقيق الخأوة تمزيق في كبير أثأر لها الجتماعية المنكرات فهذه
يجب ل ما وهو ، وجل عز المولى يرضاه ل ما وهو ، والضغينة الحقد بذور وبذر

.   المسلم المجتمع في يظهر أن
 

:  الخُأوة يإحرقان والحسد  - الغضب2
بالنسان وتنزع ، اليمانية الخأوة تحرق ، النار من محرقة شعلة الغضب    

نهى الدين فإن ولذلك والحسد الحقد الغضب نتائج ومن ، الشيطان لسلوك
وسلم عليه الله صلى النبي يقول ، لعلجه وأرشد ، النهي أشد الغضب عن

ًا ؤب َل: (  الوصية طلب الذي الرجل  موصي ؤغَض َد َت ّد َل َقاَل إمَرارًأا َفَر
ؤب ؤغَض ابن يقول ، النتقام لطلب القلب دم غليان الغضب وحقيقة ،59)  َت
، أصحابها أعمت ، والتهبت الغضب نار قويت : " متى المقدسي قدامة

معادن على فيغطي ، للدماغ يرتفع الغضب لن ، موعظة كل من وأصمته
.60" بعينيه يرى ل حتى عينيه فتظلم ، الحس معادن إلى تعدى وربما ، الفكر
في تعالى فقال ، وغضبهم غيظهم يكظمون الذين وتعالى سبحانه الله ومدح

: الحديث وفي ] ،134:  عمران )[آل الغيظ والكاظمين: (  المدح معرض
ؤن( َظَم َم ًظا َك ؤي لهَو َغ إدرٌأ َو َلى َقا ؤن َع له َأ َذ إف ؤن له ليإ له َدَعا ّل َلى َوَجّل َعّز ال َع
َقاَل ) وقال1850(  رقم الترمذي  58 ُبو :  َذا ِعيَسى َأ ِديٌث َه ِريٌب َحَسٌن َح ِفي َغ َباب َو ْل ِلّي َعْن ا ِبي َع أ

َ َو
ّيوَب .  َأ

).5651(  رقم  البخاري   59
) .179(  القاصدين منهاج مختصر  60
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إس لءو إق لرأ إئ ؤلَخَل ؤوَم ا إة َيإ َياَم إق ؤل ّتى ا له َح ّيَر له ليإَخ ّل ؤن ال إرأ إم لحو ؤل إن ا إعي ؤل َما ا
َء  .61) َشا

أشد القلوب ومعاصي ، القلوب معاصي شر من والحسد ، الحسد وكذلك
ًا ًا ، الجوارح معاصي من كثير من إثأم . السلوك على الخطيرة آثأارها إلى نظر

في ضعف مع ، الذات وحب النانية في الفراط إلى ترجع الحسد داء وعلة
الله على العتراض إلى يفضي الذي المر ، تعالى الله حكمة بكمال اليمان

، آتاهم فيما ليبلوهم خألقه بين عطاءه مقتضاها على وزاع التي حكمته في
. فيه ويؤثأر اليمان جانب يمس الناحية هذه  من فضرره

: قال الزبير عن الترمذي أحمد المام روى ، الناس في قديم الحسد وداء
ؤم َدّب: ( وسلم عليه الله صلى الله رسول قال لك ؤي َل لء إإ إم َدا لؤلَم ؤم ا لك َل ؤب َق

لد ؤلَحَس لء ا ؤغَضا َب ؤل لة إهَي َوا إلَق ؤلَحا لل َل ا لقو لق َأ إل ؤح ؤن الّشَعَر َت إك َل لق َو إل ؤح َت
ّديإَن إذيِ ال ّل إسي َوا ؤف إه َن إد َي للوا َل إب لخُأ ؤد ّنَة َت ؤلَج ّتى ا لنوا َح إم ؤؤ لنوا َوَل لت إم ؤؤ لت
ّتى ّبوا َح ؤم َأَفَل َتَحا لك لئ ّب َن لت إبَما لأ ّب َث ؤم ليإ لك ؤم َذا لك لشوا َل ؤف ؤم الّسَلَم َأ لك َن ؤي َب

(62.
: ( الصحيح الحديث في وسلم عليه الله صلى فقال الحسد عن النبي ونهى
.63) تحاسدوا ول

ّدات وشائج الحسد يقطع   ويولد ، الصداقات ويفسد ، القربات وصلت ، المو
.  الجماعات بين ويباعد ، المجتمع افراد ويفكك ، العداوات الناس

التي الربطة فيقطع الناس بين يمشي ، خأبيث مقراض كمثل الحسد مثل إن
العداوة بذرة مكانها ويضع ، والمودة الخأوة أساس على ببعض بعضهم تصل

. والحقد والبغضاء
أساس على السلمي المجتمع تبني السلمية الخألقية التربية أن حين في

.  واحد جسد بمثابة المجتمع تجعل التي المتينة الربطة ذات ، الخأوة
  

: والحقد - العداوة3
: يعني والغل  ، والدوى ، والوغر ، : الضغن من معناه في وما الحقد إن

مع حال التشفي عن للعجز الصدر في والبغضاء العداوة إمساك أو حبس
, " الشكال من شكل أو ، الصور من بصورة عنها للتعبير التحين أو التربص
رغبة يصاحبها كراهية هي والعداوة ، القلب في الدفينة العداوة هو والحقد

ّد إلى المكروه الشخص من بالنتقام ومن ، الوجود من وإلغائه إفنائه ح
ًا الحقد مرادفات ، القلب في المتغلغلة العداوة هو فالغل ، الغل : كلمة تقريب

معنى حول تدور كلمات جميعا فهي ، والشحناء ، : الضغن أيضا مرادفاته ومن
نهى وقد ،64"  العداوة معنى إلى عام بوجه ترجع ، متقاربة معان أو واحد

الله صلى قوله منها كثيرة نصوص في ، والحقد ، البغضاء عن الحنيف الشرع
لضوا َل: ( وسلم عليه َباَغ لدوا َوَل َت لروا َوَل َتَحاَس َب َدا لنوا َت لكو َد َو َبا إه إع ّل ال

.  صحيح ) وهو4147(  رقم وغيره داود أبو   61
. ) صحيح2434(  الترمذي   62
. تخريجه سبق   63
) 1/875(  السلمية الخألق   64
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ًنا ؤخُأَوا إحّل َوَل إإ ٍم َيإ إل ؤس لم ؤن إل لجَر َأ ؤه له َيإ َق َأخَُأا ؤو صريح نص وهذا ،65) َثَلٍث َف
عليه الله صلى قوله ومنها  ، الهجران وعن والضغينة الحقد عن النهي في

لح َ: ( وسلم َت ؤف لب لت ؤبَوا إة َأ ّن ؤلَج ؤوَم ا إن َيإ ؤي َن ؤث إل ؤوَم ا َيإ إس َو إمي ؤلَخ لر ا ؤغَف لي لكّل َف إل
ؤبٍد لك َل َع إر ؤش إه ليإ ّل ًئا إبال ؤي لجًل إإّل َش ؤت رَأ َن له َكا َن ؤي ؤيَن َب َب إه َو إخُأي لء َأ َنا ؤح َش

لل ليَقا لروا َف إظ ؤن إن َأ ؤيإ َذ ّتى َه إلَحا َح َط ؤص لروا َيإ إظ ؤن إن َأ ؤيإ َذ ّتى َه إلَحا َح َط ؤص َيإ
لروا إظ ؤن إن َأ ؤيإ َذ ّتى َه إلَحا َح َط ؤص . 66)  َيإ

:  والغرورأ الذات ورأؤيإة - الكبر4
في الخأرين يحتقر تجعله بصورة بنفسه إعجابه الخ إظهار هو الكبر      

الشديد الوعيد جاء وقد ، الحق قبول عن ويترفع ، ذواتهم من وينال أنفسهم
مدمرة آثأار من له لما ، الذميم الخلق هذا على المطهرة والسنة الكتاب في

يترفع من بغض على جبلت فالقلوب ، أخأوته نفوس وعلى المتكبر نفس على
أن كما ، الخأوة بين البغض ينشر فالكبر ، شأنها من ويقلل ويحتقرها عليها

: ( تعالى يقول ذلك وفي ، لقبوله وبرفضه الحق بستر نفسه يهلك  المتكبر
له َب َأَصا لر َو َب إك ؤل له ا َل ّيإٌة َو لء لذرّأ َبَها لضَعَفا َأَصا ؤعَصارٌأ َف إه إإ ؤت َنارٌأ إفي َتَرَق ؤح َفا

إلَك َذ لن َك ّي َب له ليإ ّل ؤم ال لك إت َل َيإا ؤل ؤم ا لك ّل لروَن َلَع ّك َتَف ] ويقول266:  ) [ البقرة َت
ًا تعالى إلَك: ( المتكبر مصير مبين َذ لع َك َب ؤط له َيإ ّل َلى ال إب لكّل َع ؤل ّبٍر َق َك َت ّبارٍأ لم َج

لل َل: (  وسلم عليه صلى الله رسول ويقول ] ،35:  ) [ غافر لخُأ ؤد ّنَة َيإ ؤلَج ا
ؤن إه إفي َكاَن َم إب ؤل لل َق ؤثَقا ؤن َذرّأٍة إم ؤبٍر إم لجٌل َقاَل إك لجَل إإّن رَأ إحّب الّر ؤن ليإ َأ

لكوَن له َيإ لب ؤو ًنا َث له َحَس لل ؤع َن َنًة َو ّلَه إإّن َقاَل َحَس إميٌل ال إحّب َج ؤلَجَماَل ليإ ا
لر ؤب إك ؤل لر ا َط ؤلَحّق َب لط ا ؤم إس َوَغ ّنا  .67) ال
الداخأي السلوك من قبيحة أنواع النفوس به تصاب الذي الكبر داء عن ويتولد

ل لنه ، يه له يعترف ول ، لغيره الذي الحق يجحد قد فالمستكبر ، والخارجي
. أحد المتيازا في يساويه أو عليه يتفوق أن يريد ل أو ، لغيره يخضع أن يريد

، وتنقيصه وجحوده بغمطه يستره أن إل عليه فيما الواقع تغيير يملك ل وحين
امتيازا ذو بأنه الخأرين إشعار شأنها من وأعمال تصرفات في عليه وبالتعالي

.  لغيره مما أسمى
أنفسهم يروا حتى المستكبرين صدور في ينفخ بالنفس الغرورأو

ًا صغار حالهم واقع في وهم ، كبراء عظماء أنفسهم حول شعورهم إن ، جد
ذات تملكه فيما حقيقي نماء يصاحبه ل ، الوهام صنعته هوائي شعور

.  مادية أو معنوية وقوى خأصائص من المستكبر
ًا الحق رؤية على فيعميها البصائر على الكبر يغشى وربما ً والباطل حق باطل
، وينتفخ ينتفخ بالنفس الغرور يزال . وما طغيانها في تتمادى ذلك أجل ومن

، ويحطمها  يهشمها بما تصطدم أو ، وتتمزق تنفجر حتى ، به النفس وتنتفخ

).5605(  رقم البخاري   65
) .4652(  رقم مسلم   66
) .131(  رقم مسلم رواه   67
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، النساني الواقع من شواهدها تقدم التي الدائمة الربانية السنن من وهذا
ً الله لسنة تجد ولن الله سنة . تبديل

  
:  الخُأوة واجبات تأديإة في التقصير مع أخُأرىَ -آفات6

، : الهجننر مثل ، وتضعفها السلمية الخأوة في تأثأر كثيرة آفات وهناك   
، الظننن وسننوء ، والطمننع ، والغدر ، والغيرة ، والفضول ، والغلظة والجفاء
، الخطبننة علننى والخطبننة ، الننبيع علننى والننبيع ، والشماتة ، والريبة والشك

عدينندة نصننوص فنني الشننرع عليهننا نبننه الننتي المننور مننن كثير .....وغيرها
للخأننوة تسننيء الننتي المور لبعض التنويه وأردت ، بسطها مكان هنا وليس

الخُأففوة واجبففات تأديإففة في التقصير فإن وكذلك ، الله في
الخأننوة تمزيننق فنني كننبير أثأننر له ، منها طرف ذكر سبق التي اليإمانية

   ويحققهم ، الفات هذه الخأوة يجنب أن الله نسأل ، وأضعافها اليمانية
.  الله في الخأوة تجاه الحنيف الشرع وواجبات تعالى الله أوامر بتحقيق

ًا :   مشرقة : نماذج خأامس
في الخأوة صور من ، مضيئة وصفحات ، مشرقة نماذج التاريخ لنا حفظ     
اللننه رضوان الكرام الصحابة من الفريد الجيل شخصيات رسمتها ، تعالى الله

عسننى المننبرزاة الصورة بعض هنا وننقل ، بإحسان تبعهم ومن أجمعين عليهم
:   تعالى الله طريق في للسائرين منارة تكون أن
ِبي عن – أ أ

َة َ َد ِبي َعْن ُبْر أ
ِبّي َقاَل َقاَل ُموَسى َ ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع إإّن: (  َوَس

ّيإيَن إر ؤشَع َؤل َذا ا للوا إإ ؤرأَم أ
إو إفي َ ؤز ؤلَغ ؤو ا لم َقّل َأ ؤم َطَعا إه إل َيا إة إع َن إديإ ؤلَم إبا

لعوا ؤم َكاَن َما َجَم له َد ؤن ؤوٍب إفي إع إحٍد َث له لثّم َوا لمو َتَس ؤق ؤم ا له َن ؤي َناٍء إفي َب إإ
إحٍد إة َوا ّيإ إو ؤم إبالّس له ّني َف َنا إم َأ ؤم َو له ؤن  .68)  إم

ِذ عن – ب ِئ ٍءْرو ْبِن َعا َبا َأّن: (  َعْم َياَن َأ ؤف َتى لس َلى َأ ؤلَماَن َع ؤيٍب َس لصَه َو
إبَلٍل للوا َنَفٍر إفي َو إه َفَقا ّل ؤت َما َوال َذ لف َأخَُأ ليو إه لس ّل ؤن ال إق إم لن لدّو لع إه َع ّل ال

َذَها ؤأخَُأ لبو َفَقاَل َقاَل َم ؤكٍر َأ للوَن َب لقو َت َذا َأ إخ َه ؤي ؤيإٍش إلَش ؤم لقَر إه إد ّي َوَس
َتى َأ إبّي َف ّن ّلى ال له َص ّل إه ال ؤي َل ّلَم َع له َوَس َبَر ؤخُأ َأ َبا َيإا َفَقاَل َف ؤكٍر َأ ّلَك َب َلَع

ؤم له َت ؤب ؤغَض ؤن     َأ إئ ؤنَت     َل ؤم     لك له َت ؤب ؤغَض ؤد     َأ ؤبَت     َلَق ؤغَض ّبَك     َأ ؤم رَأ له َتا َأ لبو َف ؤكٍر َأ َب
ؤه َيإا َفَقاَل َتا ؤخُأَو ؤم     إإ لك لت ؤب ؤغَض للوا     َأ لر     َل     َقا إف ؤغ له     َيإ ّل إخُأي    َ يإا     َلَك     ال  .69) َأ

ًا قالوا ما قالوا إنما لنهم وذلك   وليس ، لعدائه ومعاداة ، ورسوله لله تولي
آله وعلى عليه الله أنبياء خأاتمة بذلك وشهد النتقام شهوة أو النفس لحظ

. الله من وتبريكات وتسليمات صلوات
رقاب على المتسلطة للنظمة التابعة ، العلم وسائل حال فكيف   

والفسقة ، والمنافقين والمرتدين الكفار تمدح التي اليام هذه المسلمين
وتسبهم المؤمنين من وتسخر ، نهار ليل والمأبونيين ، واللوطيين والزناة

والظلمية والتخلف ، والجمود والرهاب ، التطرف من النعوت بأقذع وتصفهم

.  زاادهم : فني أرملوا ) ،3906(  رقم البخاري رواه   68
) .4559(  مسلم  69
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في يخوضون وهم ، الموحدين وعادوا الكافرين عظموا قد هؤلء !!!  أليس
. العافية الله ؟! نسأل العالمين رَب غضب

أصففحاب مففن لرجففل أهديِ : ( ثم قال عنهما الله رضي عمر ابن عن – ج
أخُأففي إن فقففال  شففاة    رأأس   وسففلم عليففه الله صلى  الله رأسول

يإبعففث يإففزل فلففم إليففه فبعففث قال منا هذا إلى  أحوج   وعياله فلنا
إلففى رأجعففت حففتى أبيففات سففبعة تففداولها حففتى آخُأر إلى واحدا إليه

إلففى خُأصاصففة بهففم كففان ولو أنفسهم على ويإؤثرون فنزلت الول
70)َّ  اليإة آخُأر

أبن فقال ، بهدية فجاء ، إخأوانه لبعض كبيرة حاجة شبرمة ابن قضى-  هف
: شبرمة أبن . قال معروف من إلي أسديته : لما أخأوه قال ؟ هذا : ما شبرمة

، قضاءها في نفسه يجهد فلم حاجة أخأاك سألت إذ ، الله عافاك مالك خأذ
َبر للصلة فتوضأ . الموتى في وعده تكبيرات أربع عليه وك
السلف أن على ، تحصى ول لتعد المشرقة الله في الخأاء أمثلة فإن  وهكذا

متكاتفين متحابين الوارفة السلمية الخأوة ظلل في يعيشون كانوا الصالح
أشداء ، إخأوانهم من المؤمنين على أذلة ، بينهم رحماء متفانيين متعاونين

. عليهم وأعزة ، الكفار على
ويصوغوا ، التليد أمتنا تاريخ ويحيوا ، الله في يتآخأون نجباء رجال على فحيا
.  المجد لمة المجد وتعيد ، البيرق تهز صحوة فجر

     
منك وأنا مني أنت                وبلد مكان كل في المسلم أخُأي يإا

جسد في كروح
قل  بشعارأ  وتسامت                للبد أضاءت الله شادها قد وحدة

أحد الله هو
وافى  الله  ورأسول                 المبين الحق دعاة إنا المسلم أخُأي يإا

للعالمين   رأحمة
ضياء  للكون  وهو                الحائريإن بسناه يإهديِ الله وكتاب

للعالمين وهدىَ
منك وأنا مني أنت                وبلد مكان كل في المسلم أخُأي يإا

جسد في كروح

( الفتح في لصحته الحافظ ) وألمح2/526(  يخرجاه ولم صحيح حديث هذا وقال الحاكم رواه   70
7/120(
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تساوىَ قد حماه في               للله ديإن والسلم المسلم أخُأي يإا
بسواه فرد كل

تعلوا    وله  عبد  لله  كلنا                تراه  فرق من ليس كعلي فبلل
الجباه

)َّ  يإعلمون ل الناس أكثر ولكن أمره على غالب على ( والله
  

 هن3/6/1425  الثلثأاء يوم مساء
 م20/7/2004  الموافق

آمين ولبويه له الله غفر  الثأري سعد أبو
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	وأرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتعاهدوا هذه المحبة وينموها عن طرق متعددة ، منها الإهداء من غير تكلّف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تَصَافَحُوا يَذْهَبْ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا وَتَذْهَبْ الشَّحْنَاءُ ).
	وأرشدهم إلى السلام لإدامة المحبة فقال صلى الله عليه وسلم : (لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ ) .

	وليكسب الأخوة فرصة التزاور في الله للتناصح بصالح الأعمال ، والتدارس بالعلم والخير .
	كم من وامعتصماه انطلقت لم تلامس نخوة المعتصم

	أما تشميت العاطس ، فهو أدب من الآداب الإسلامية الاجتماعية ، وهو ينم عن ذوق رفيع في مجالس المسلمين ، إذ يتصيّد المسلم أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم بدعوة كريمة ، وليوجّه له كلمة حلوة ، يجذب بها من قلبه خيطاً من خيوط العواطف الإنسانية ، التي تنسج بها وشائج المودة والمحبة ، وتوثق بها روابط الإخاء .
	وحين يتلقى العاطس الدعاء له من إخوانه يشعر في ذات نفسه بأن شركاءه في المجلس قد اهتموا بشأنه ، عند هذه العارضة اليسيرة التي تعرض لها ، فدعوا له بالرحمة ، فكيف يكون اهتمامهم به إذا نابه شيء كبير ، وعندئذ يردّ لمن دعا له بالرحمة .
	أما الدعوة بإصلاح البال فهي زيادة بارعة تشير إلى أن سبب البدء بالدعوة بالرحمة انشغال بال الأخ عن أخيه ، إذ سمعه عطس وحمد الله تعالى ، فكأنه يقول له :ولا أقلق الله بالك على نفسك أو أخ أو قريب أو حبيب."
	2- الغضب والحسد يحرقان الأخوة :
	3- العداوة والحقد :
	4- الكبر ورؤية الذات والغرور :
	وهناك آفات كثيرة تأثر في الأخوة الإسلامية وتضعفها ، مثل : الهجر ، والجفاء والغلظة ، والفضول ، والغيرة ، والغدر ، والطمع ، وسوء الظن ، والشك والريبة ، والشماتة ، والبيع على البيع ، والخطبة على الخطبة ، .....وغيرها كثير من الأمور التي نبه عليها الشرع في نصوص عديدة وليس هنا مكان بسطها ، وأردت التنويه لبعض الأمور التي تسيء للأخوة في الله ، وكذلك فإن التقصير في تأدية واجبات الأخوة الإيمانية التي سبق ذكر طرف منها ، له أثر كبير في تمزيق الأخوة الإيمانية وأضعافها ، نسأل الله أن يجنب الأخوة هذه الآفات ، ويحققهم
	حفظ لنا التاريخ نماذج مشرقة ، وصفحات مضيئة ، من صور الأخوة في الله تعالى ، رسمتها شخصيات الجيل الفريد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان ، وننقل هنا بعض الصورة المبرزة عسى أن تكون منارة للسائرين في طريق الله تعالى :
	ج – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( ثم أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا قال فبعث إليه فلم يزل يبعث إليه واحدا إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخر الآية )
	وحدة قد شادها الله أضاءت للأبد وتسامت بشعار قل هو الله أحد
	يا أخي المسلم إنا دعاة الحق المبين ورسول الله وافى رحمة للعالمين
	وكتاب الله يهدي بسناه الحائرين وهو للكون ضياء وهدى للعالمين
	يا أخي المسلم والإسلام دين للإله في حماه قد تساوى كل فرد بسواه






