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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل، وكفى، وسالٌم، على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فإن من أعظم النعم وأجلها على العباد تلك األخوة اإلميانية اليت 
من أجلهها ططه     من أجها اآليات، وقام النيب الكرمي  تزنلت

 وعظات. 
اهنا ديننا نعم تلك األخوة واحملبة اليت أرسى دعائهما وقوَّى أرك

احلنيف الذي ارتضاه اهلل تعاىل لنا وللناس مجيًعا، وأمرنا وأمر الناس 
 .[3]املائدة:  َوَرِضيُت َلُكُم اْلِإْسَلاَم ِديًنامجيًعا بسلوكه واتباعه 

وما أعظم أثر القرآن يف القلوب، ذلك الكتاب العظيم، الذي 
 اهلل تعهاىل  آخى بني العباد على اختالف أنساهبم وأحساهبم، وامنت

وأهله باأللفة واحملبة. تلك اخلصهلة الهيت اذا    على نيب اإلسالم 
نظرت اليها بني املسلمني ذكرت ِعظَم وشيجة الدين، فلقد أنستنا 
أحسابنا وأنسابنا حىت أصبح الواحد منا ال يشعر بفارق بينه وبهني  
أخيه املسلم مع اختالف األلوان، وتعاق  األزمان، وتغري املكهان،  

لك ألهنم يؤمنون باهلل الواحد القهار، ال فضل لعرهبم علهى  ذكل 
 عجمهم، وال ألبيضهم على أسودهم اال بالتقوى.

 أيها اإلخوة الكرام:
ان األلفة واحملبة نور يضعه اهلل جل وعال يف قلوب املؤمنني، وال 

ََ َبـْيَن   يستطيع أحد أن يفرضها باألموال والقوة والرجال  َوَألَّـ
ْم َلْو َأْنَفْقَت َما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا َما َألَّْفَت َبْيَن ُقُلوِبِهْم َوَلِكـن   ُقُلوِبِه

ََ َبْيَنُهْم ِإن ُه َعِزيٌز َحِكيٌم  .[33]األنفال:  اللََّه َألَّ
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ولعظم احملبة واألخوة بني املؤمنني وأمهيتها، فقد دعا اليهها اهلل  

 .لنيب جل وعال يف كتابه املبني، ونبه اليها ا
، وقهال  [01]احلجـرا::   ِإن َما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌةقال اهلل تعاىل: 

 .[10]التوبة:  َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُ: َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍضسبحانه: 
 أن رسول اهلل  ويف الصحيحني من حديث النعمان بن بشري 

هم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد مثل املؤمنني يف توادهم وترامح»قال: 
 .«إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

املسلم أخـو  »قال:  وثبت يف الصحيحني أيًضا أن نيب اهلل 
املسلم، ال يظلمه وال يسلمه، من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف 
حاجته، ومن فرج عن مسلم كربًة فرج اهلل عنه كربة من كرب 

 .«لقيامة، ومن ستر مسلًما ستره اهلل يوم القيامةيوم ا
م حىت حيـ   كال يؤمن أحد»: ويف الصحيحني أيًضا قوله 

 .«ألخيه ما حي  لنفسه
فهذه اآليات واألحاديث، كلها دالئل واضحة، وبراهني قاطعة 

 على ِعَظم األخوة بني املؤمنني، وقوة الرابطة بني املسلمني.
سلمني اليوم يف أحنها  األر،،  ولقد أجلت نظري يف حال امل

وتأملت العالقة اليت ميارسها بعضهم مع اخواهنم اآلخرين، فوجدت 
أن تلك الرابطة اإلميانية، واألخوة اإلسالمية اليت أرسى دعائمهها  

قبل أكثر من أربعة عشر قرًنا قد بدأت  كتاب ربنا، وسنة نبينا 
بري، وشهر  تضعف بشكل ُينِذر ططر ك –لألسف الشديد  –اليوم 

 عريض، ما مل َيْصُح املؤمنون من هذه الغفلة اليت وقعوا فيها!
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وال شك أن لوجود هذه الظاهرة السيئة أسباًبا وعلاًل ملن تأمل 
واقع املسلمني هذه األيام، ولعلي ُأبرز ما ظهر يل من هذه السباب 

 والعلل بعد الدراسة هلا يف األمور التالية:

 أمور دنيوية:التنازع واالختالف حول  -0
فإن اإلنسان قد جيد رجلني على صالح وحمبة وأخوة، فتفهتح  
الدنيا على أحدمها، فترتقي درجته ومرتبته، فيفسد قلبه على أخيهه  

! ولرمبا كان أحدهم مع أخيه على أحسن ما يكون، -عياًذا باهلل  –
فتقع بينهما خصومة على أر، أو دار أو حنومها من أمور الهدنيا،  

خوة يف اهلل بسب  تلك الدار أو األر، الهيت اختصهما   فتقطع األ
 عليها.

ولذلك كم من قلوب تفرقت، وأرحهام تقطعهت، ودمها      
ُسفكت، وأرواح ُأزهقت بسب  اختالف وقع على شي  مهادي  

 حقري، حىت ُنسيت بذلك األخوة، وتبدلت بغضا  وحقًدا!!

 اختالف الرأي يف مسائل اخلالف اليت يسع فيها االجتهاد: -2
فإن كثرًيا من طالب العلم تنافرت قلوهبم، واختلفت بسهب   
اختالف حول مسائل فرعية يف هذا الدين، ُيعذر فيها املخالف، وال 

اىل حد االهتام والتجريح  –لألسف  –ينكر عليه، حىت وصل األمر 
 والِعدا !!
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تصيد األخطاء والعيوب والتركيز على السـلييا: وتـر     -3

 اإلجيابيا::
الناس قد ضحك عليه الشهيطان، وأرهراه بتتبهع     فإن بعض

السقطات واألخطا  يف زالت الكلم وسبق اللسان والقلم، وعثرات 
األفكار دون قصد النصيحة إلخوانه، أو التأمل حلصهول ذلهك يف   
األمة، ويترك ذكر حماسنه أو يتغافل عنها، ورمبا فرح بوقوفه علهى  

 والتشهري بعثرته. أخيه ليتخذ من ذلك ذريعة للحط من قدره أخط
وقد ال يفكر يف االعتذار ألخيه، أو تلمس املعهاذير لهه، أو   
التلطف يف نصحه، وبيان عيبه والستر عليه؛ ألن الدافع له أصهاًل  
ليس الرربة يف اخلري وهداية الضال، بل لغر، يف نفسه بسب  اتباع 

 اهلوى وطاعة الشيطان.

 احلسد: -4
والبغضا  يف قل  املسهلم  ذلك أن الشيطان قد يلقي العداوة 

على أخيه املسلم بسب  حسده له على نعمة أنعم اهلل هبا عليه، من 
كثرة مال، أو صالح ولد، أو وفرة علم ودعوة، وقبول عند الناس، 
فإذا ما رأى صاحبه قد عال عليه تأثر هو، ومل حي  أن يرتفع عليه، 

رفة ما نال، وود لو مل ينل صديقه أو جاره، أو حنومها ممن له به مع
 .-عياًذا باهلل  –ومتىن زوال تلك النعمة عنه بأي طريقة كانت!! 
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 سوء الظن: -5
فإنه ما اختلفت قلوب املسلمني، وال تباعدت بشي  أعظم من 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنـوا اْجَتِنُيـوا   وهلذا قال ربنا سبحانه:  ؛سو  الظن
. فإن القرآن هنا [02]احلجرا::  الظَّنِّ ِإْثٌمَكِثرًيا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض 

يريد أن يطهر الضمري من داخله أن يتلوث بذلك الظن السيئ الذي 
يهدم وال يبين، ويفسد قل  صاحبه وال يصهلحه، ويهثري احلقهد    
والبغض يف نفوس املؤمنني جتاه اخواهنم اآلخهرين دون أن يكهون   

 هنالك مستند سوى التهمة واألخذ بالظن!!

 وتأنييه: ئالتسرع يف توبيخ املخط -3
فإن كثرًيا من الناس ال يعرف كيف يتعامل مع من جيد عليهه  

، فترى البعض من ئاملخط هخطأ ما، وال يدرك فقه التعامل مع خمالف
رآه عليه، ويعنفه بكالمهه دون أن   ٍأالناس يهاجم أخاه بسب  خط

املتسرع يف  يسمع منه رأيه وحجته فيما ذه  اليه، ولرمبا وقع ذلك
 .-نسأل اهلل تعاىل السالمة والعافية  -محأة العصبية، وهو ال يشعر، 

أنه قد ُوِجد يف جمتمعا: املسلمني يف هذا الزمان أقوام كت   -1
 اهلل تعاىل عليهم الشقاء:

فراحوا يفرقون بني األحبة، ويوررون قلهوهبم، ويوجهدون   
واهرهم، ومل تسلم هلل الشحنا  والبغضا  بينهم، قوٌم أسلموا هلل يف ظ

تعاىل أفئدهتم، قوم حريصون على الغيبة والنميمة ونقل األحاديث، 
 وترويج الشائعات، واحداث الفرقة واخلصام يف صفوف املؤمنني!!
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 إظهار التكرب، واالستعالء على الناس: -8

من الناس اليوم قد رره شيطانه مبا زين له من العج   افإن كثرًي
رب، واالستعال  على الناس مبا ُأعطي من جاه أو بنفسه، فأظهر التك

منص  أو حنومها، فأدى ذلك على كره الناس له، فابتعدوا عنهه،  
 وأبغضوه!

 عدم إفشاء السالم: -9
قد مير بأخيه املسلم  –أصلحنا اهلل واياه  –فإن بعض املسلمني 

دون أن يسلم عليه، وقد يسلم ولكن بصوت ضعيف ال ُيسهمع،  
قل  املسلم اآلخر شيًئا من األمل واحلهنن، وقهد    وهذا ُيحدث يف

وقد يظن به سوً ا؛ كهل   ؟يسأل نفسه: ِلَم َمرَّ عليَّ أخي ومل ُيسلم
ذلك ألن األول أمهل هذه املينة اليت اتصفنا هبا حنن املسهلمني دون  

 ررينا!

 االستهزاء والسخرية: -01
مني تلك الصفة القبيحة اليت اتصف هبا الكثري من أبنا  املسهل 

اليوم، واملر  ال يستغرب أن حيصل االسهتهنا  والسهخرية بهني    
املنحرفني، لكن الغري  املؤمل أن حيدث ذلك بني طائفة من أههل  
الدين والصالح!! فترى بعض الشباب من أهل اخلري واحلق يسخر 

 من أخيه يف سيارته أو كالمه، أو ملبسه، أو حىت يف نعله!!
ا  املسهلمني  نني كثري من أبهذا هو احلاصل لألسف الشديد ب

 اليوم، الذين ُيرجى منهم أن يكونوا رًدا قادة للدين، محاًة للعقيدة.
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 كثرة املزاح: -00
ذلك أن كثرًيا من الناس اليوم قد جاوز احلد يف مناحه، وخرج 
عن القدر املعقول منه، حىت صار الفحش طبع كثري منهم اليوم، فإذا 

لقبيح أجاب بأن ذلهك لهيس اال   ح وُنهي عن هذا الفعل اصما نو
 –الذي جاوز احلد فيه  –ِمناًحا ومداعبة، ورفل عما يسببه مناحه 
 من األمل واللوعة يف قلوب اخوانه املسلمني.

 إمهال اجلار جلاره، وعدم اكتراثه به، وتفقده له: -02
وهذه الصفة مما عمت به البلوى يف كهثري مهن متمعاتنها    

يؤمل القل ، وُيفطر الفؤاد، ونهتج عنهه    –واهلل  –اإلسالمية، مما 
لألسف الشديد سلبيات أخرى، كضعف اإلميان الذي يهؤدي اىل  
ترك الصالة أو التكاسل فيها بسب  عدم اهتمام اجلار جباره بالنيارة 

 واملناصحة يف اهلل وهلل.
وحنن نعوذ باهلل تعاىل أن يصدق فينا ما رواه اإلمام احلاكم يف 

نت، بسند صحيح أقره عليه الهذهيب، مهن   مستدركه يف كتاب الف
 حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما عن نبينها  

والذي نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حـىت يظهـر   »أنه قال: 
 احلديث. «الفحش والتفحش وسوُء اجلوار وقطيعة األرحام...

 الرجوع إىل حوادث دنيوية وقع فيها خصام: -03
النمن، وُنسيت، مما يوسوس به الشيطان لهبين   وقد عفا عليها

اإلنسان، ليوقع الفتنة والفرقة يف صفوف املؤمنني، وليقطع األلفهة  
 واألخوة اليت دعا اليها الرمحن عن وجل.
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 املعاصي: -04

 وهي كثرية، أذكر منها ما يلي:
ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر، قهال اهلل تعهاىل:    -أ
َنًة َلا ُتِصيَين  الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْمَوات ُقوا ِفْت

 .[25]األنفال:  (0)
اإلقبال على الدنيا، وترك اجلهاد يف سبيل اهلل، قال شيخ  -ب

فإذا ترك الناس اجلهاد يف سبيل »اإلسالم ابن تيمية عليه رمحة اهلل: 
اهلل فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حىت تقع بينهم الفتنة كمها  

الواقع، فإن الناس اذا اشتغلوا باجلهاد يف سهبيل اهلل مجهع اهلل    هو
قلوهبم، وألف بينهم، وجعل بأسُهم على عدوا اهلل وعهدوهم، واذا  

هلل عذهبم اهلل بأن يلبسهم شيًعا، ويذيق بعضهم مل ينفروا يف سبيل ا
 .(1)«ضبأس بع

إذا تيايعتم »ولعل هذا القول لشيخ اإلسالم يستدل له حبديث: 
وأخذمت أذناب اليقر، ورضيت بالزرع، وتركتم اجلهاد،  (3)لعينةبا

 .(4)«سلط اهلل عليهم ُذاًل ال يزنعه حىت ترجعوا إىل دينكم
 

                              
( ط. دار الكت  العلمية، وتفسري التحرير والتنوير 6/107وانظر: تفسري الطربي ) (1)

 (.9/678(، وتفسري املنار )7/057( وتفسري السعدي )9/707البن عاشور )
 (.05/44مموع الفتاوى ) (2)
الِعينة: هي أن يبيع شيًئا من رريه بثمن مؤجل، ويسلمه اىل املشتري، مث يشتريه قبل  (3)

 الثمن بثمن أقل من ذلك القدر، يدفعه نقًدا.
رواه أبو داود ورريه، وهو صحيح جملموع طرقه، انظر سلسلة األحاديث  (4)

 (.0/05الصحيحة لأللباين )
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 عدم تسوية الصف أثنا  الصالة: فعن أيب مسهعود   -جه
استووا »ميسح مناكبنا يف الصالة ويقول:  قال: كان رسول اهلل 

ويف احلهديث اآلخهر عهن     (0)«وال ختتلفوا فتختلَ قلوبكم...
لتسـُون  »يقول:  قال: مسعت رسول اهلل  النعمان بن بشري 

، واألظههر يف معهىن   (1)«صفوفكم أو ليخالفن اهلل بني وجوهكم
 املخالفة هنا القا  العداوة والبغضا ، واختالف القلوب.

وعلى أية حال فإن املعاصي عموًما سب  كهبري يف انفصهام   
ما تواد اثنان يف اهلل »ي احلديث الصحيح: األخوة بني املؤمنني، فف

ويف روايهة:   ،«عز وجل أو يف اإلسالم، فيفرق بينهما أول أذن 
 .(7)«ففرق بينهما إال بذن »

 
 
 

* * * * 
 

                              
 رواه مسلم ورريه. (1)
 رواه مسلم. (2)
 رواه البخاري يف األدب املفرد وأمحد يف املسند، وهو صحيح. (3)
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 الجـــالع

 
باستعرا، األسباب املؤدية اىل اخهتالف القلهوب، وعهدم    
ائتالفها، ميكن أن نستنتج من خالهلا الطرق اليت متكن من عهودة  

 األلفة واألخوة بني املؤمنني، ولعل أبرز ذلك يف األمور التالية:

 أن ُيشعر املرء نفسه بأمهية هذه األخوة واأللفة: -0
كما ذكرنا ذلك  اليت دعانا اليها اهلل تعاىل، ونبهنا اليها نبينا 

يف مقدمة هذه الرسالة، وأن يذكر كل واحد منا نفسه أيًضا مبا ورد 
ال »، كما يف احلديث املتفق عليه: نع واهلجرامن النهي عن التقاط

تياغضوا وال حتاسدوا وال تدابروا، وال تقاطعوا، وكونوا عياد اهلل 
 .«إخواًنا، وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليال

تفتح أبواب اجلنة يوم االثـنني ويـوم   »ويف صحيح مسلم: 
اًل كانت بينه اخلميس، فيغفر لكل عيد ال يشر  باهلل شيًئا إال رج

فيقـال: أنظـروا هـذين حـىت      )أي عداوة(وبني أخيه شحناء 
!. ويف احلهديث املتفهق   «يصطلحا، أنظروا هذين حىت يصطلحا

ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث ليـاٍل: يلتقـان   »عليه: 
 .«هذا، وخريمها الذي ييدأ بالسالم فيعرض هذا، ويعرض
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 إىل التقـاطع والتيـاغض  أن ال يؤدي االختالف يف الرأي  -2
 والتنافر:

السيما اذا كانت املسائل املختلف فيها مسائل يسهع فيهها   
االجتهاد، لذا جي  أن تتسع هلا الصدور، وأن يسعنا مها وسهع   

 .أصحاب رسول اهلل 
مها رأيهت   »وما أمجل كالم يونس الصديف رمحه اهلل عندما قال: 

افترقنا، ولقهيين، فأخهذ   أعقل من الشافعي، ناظرته يوًما يف مسألة، مث 
 ؟!«ستقيم أن نكون اخواًنا وان مل نتفق يف مسألةيبيدي، مث قال: أال 

 احلرص على اإلصالح بني املتخاصمني: -3
وات أن الصلح خرٌي فقال: افإن اهلل تعاىل شهد من فوق سبع مس

َوالصُّْلُح َخْيٌر  :وقال: [028]النساء ،    َلا َخْيَر ِفـي َكـِثرٍي ِمـْن
 َواُهْم ِإلَّا َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصـَلاٍح َبـْيَن الن ـاسِ   َنْج

ِإن َما اْلُمْؤِمُنـوَن ِإْخـَوٌة َفَأْصـِلُحوا َبـْيَن     ، وقال: [004]النساء: 
 .[01]احلجرا::  َأَخَوْيُكْم

قال: قال رسول اهلل  ويف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة 
 :«مى من الناس عليه صدقة، كلَّ يوم تطلـع فيـه   كل سال

 احلديث. «صدقة... الشمس تعدل بني االثنني
وان العبد املؤمن اذا كان صادًقا يف ارادة الصلح، خملًصا فيهها  

ِإْن ُيِريَدا ِإْصَلاًحا ُيَوفِِّق اللَّـُه  فإن اهلل تعاىل يوفقه لذلك كما قال: 
 .[35]النساء:  َبْيَنُهَما
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 اهلل، اذا علمت طالف أو خصومة بني اخوانهك  فيا أخي يف

املسلمني، فاسَع للصلح بينهم، واحرص على اجلمع بني قلهوهبم،  
والتأليف بني أرواحهم، ولو أدى ذلك اىل قول الكذب كمها يف  
احلديث املتفق عليه عن أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط رضي اهلل 

لكـذاُب الـذي   ا ليس»يقول:  عنها قالت: مسعت رسول اهلل 
 .«، أو يقول خرًيا(0)يصلح بني الناس فينمي خرًيا

من أولئهك   –أخي الكرمي  –وما أعظمها من نعمة أن تكون 
األخيار الذين حب  اهلل تعاىل قلوهبم اىل عباده، فرفع بذلك قدرهم، 

 .(1)وأعن به شأهنم، وأشهد األر، على خطاهم يف طاعته وحمبته 

 احلذر من سوء الظن: -4
حلرص على أن ال يصبح املر  أو ُيمسي، أو يقوم، أو يقعد، وا

أو ينام ويف قلبه سو  ظن على مسلم. واهلل تعاىل وصف املهؤمنني  
خواهنم، كما قال سبحانه يف قصة حادثهة  إلأهنم ال يرضون السو  

َلْوَلا ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظن  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُ: ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا اإلفك: 
 .[02]النور:  َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِينٌي

قال ابن جرير رمحه اهلل يف تفسري اآلية: يقول تعاىل ذكره: هال 
أيها الناس اذا مسعتم ما قال أهل اإلفك يف عائشة ظهن املؤمنهون   

ؤمنات بأنفسهم خريا، يقول: ظننتم مبن ُقِذَف بهذلك مهنكم   وامل
                              

 ينمي خرًيا أي يبلغ خرًبا فيه خرب. (1)
تأليف »بعنوان  –جناه اهلل خرًيا  –حيسن الرجوع اىل حماضرة لألستاذ الشنقيطي  (2)

 «.القلوب
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خرًيا، ومل تظنوا به أنه أتى الفاحشة. وقال بأنفسههم؛ ألن أههل   
 .(0)«اإلسالم كلهم مبزنلة نفس واحدة، ألهنم أهل ملة واحدة

 وليسأل كل واحد منا نفسه: هل يرضى أن تسا  به الظنون؟!
 وأسوأ احملامل؟!هل يرضى أن ُيحَمل على أبشع الظنون، 

فإن كان الواحد منا ال يرضى سو  الظن لنفسه فكيف يرضاها 
 إلخوانه يف اإلسالم واإلميان؟!

وعلى املؤمن اذا وسوس له الشيطان أن يسي  الظهن بأخيهه   
املسلم أن يستعجل يف در  هذا الشر العريض بسؤاله ومناقشته عما 

ع دابر الشيطان الذي دار يف نفسه وخميلته، لتنول العلة سريًعا، ويقط
 يريد بتر األخوة، وازالة األلفة واحملبة.

على أن ينام كل ليلة وليس  –أن حيرص املؤمن كلَّ احلرص  -5
 :يف قليه شيء على مسلم
قال: بينما حنن جلوس عند رسول اهلل  فعن أنس بن مالك 

  :فاطلع سعد بهن  «عليكم رجل من أهل اجلنة يطلع»فقال ،
مثل ذلهك،   اذا كان الغد قال رسول اهلل  حىت أيب وقاص 

ثار عبهد اهلل بهن    قال: فطلع على ترتيبه، فلما قام رسول اهلل 
عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما فقال: اين راضبت أيب، فأقسمت 
أن ال أدخل عليه ثالًثا، فإن رأيت أن تؤويين اليك حىت تنحل مييين 

نه بات معه ليلة حىت اذا فعلت، قال أنس: فنعم عبد اهلل بن عمرو أ
                              

 (.9/184نفسري الطربي ) (1)
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كان الفجر، فلم يقم تلك الليلة شيًئا، رري أنه اذا انقل  على فراشه 
ذكر اهلل وكربه حىت يقوم مع الفجر، فإذا صلى املكتوبهة أسهبغ   
الوضو  وأمته مث يصبح مفطًرا، قال عبد اهلل بن عمرو: فرمقته ثالث 

ه يقول اال خهرًيا،  ليال وأيامهنَّ ال ينيد على ذلك، رري أين ال أمسع
فلما مضت الليايل الثالث، وكدت أحتقر عمله، قلت: انه مل يكن 

قهال:   بيين وبني أيب رض  وال هجر، ولكين مسعت رسول اهلل 
يطلع عليكم رجل من أهـل  »ذلك ثالث مرات يف ثالثة مالس: 

فطلعت أنت أولئك املرات الثالث، فأردت أن آوي اليهك   «اجلنة
، فأقتدي بك ألنال ما نلت، فلم أرك تعمهل  حىت أنظر ما عملك

؟ فقال: ما ههو  كثري عمل، ما الذي بلغ بك ما قال رسول اهلل 
اال الذي رأيت. قال: فلما رأيت ذلك انصرفت، فهدعا يب حهني   
وليت، فقال: ما هو اال ما رأيت رري أين ال أجد يف نفسي سهوً ا  

قال: قلت: هذه ألحد من املسلمني، وال أنوي له شًرا، وال أقوله. 
 .(0)اليت بلغت بك، وهي اليت ال أطيق

 التآخي والتزاور واحملية يف اهلل. وهلل: أن يدر  املسلم فضل -3
إذا عاد الرجل »: قال: قال رسول اهلل  فعن أيب هريرة 
قال اهلل عز وجل: طيت وطـاب ششـا ،    أخاه أو زاره يف اهلل
 .(1)«وُبوئت مزناًل يف اجلنة

                              
ىل ابن عساكر، وقال: ورجاله ( ونسبه ا77006ذكره صاح  كزن العمال برقم ) (1)

 رجال الصحيح.
أخرجه البخاري يف األدب املفرد، وابن أيب الدنيا يف كتاب اإلخوان عن أيب هريرة  (2)

 مرفوًعا.
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يظلهم اهلل يف ظله يوم  سيعة»قال:  سول اهلل أن ر وعنه 
رجـالن حتابـا يف اهلل،   »فذكرهم، وذكر منهم:  «ال ظل إىل ظله

قال:  ، وعنه أيًضا أن رسول اهلل (0)«اجتمعا على ذلك، وتفرقا
إن اهلل عز وجل يقول يوم القيامة: أين املتحابون جباليل؟ اليوم »

 .(1)«أظلهم يف ظلي، يوم ال ظل إال ظلي

 العفو والتسامح ودفع السيئة باحلسنة: -1
فإن مما ينيل التبارض واألحقاد، وجيل  األلفهة واألخهوة،   

، واهلل تعهاىل يقهول:   ئالصفح عن املسي ، والتسامح مع املخطه 
 َِوَلَمْن َصَيَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْلـُأُمور   ::[43]الشـور ،

، ولنا يف [93]املؤمنون:  ِتي ِهَي َأْحَسُناْدَفْع ِبالَّويقول جل شأنه: 
قدوة حسنة، ومثل أعلى فقد جا ه ذات يوم يهودي  رسول اهلل 

امسه زيد بن سعنة يتقاضاه ديًنا، فأخذ مبجهامع قميصهه وردائهه    
بوجهه   يف جنازة مع أصحابه، ونظر اليهودي اليه  والرسول 

ظ له يف القهول،  رليظ، وقال: يا حممد، أال تقضيين حقي؟.. وأرل
ونظر اىل زيد وعيناه تدوران يف  وهنا رض  عمر بن اخلطاب 

 وجهه كالفلك املستدير مث قال: يا عدو اهلل، أتقول لرسول اهلل 
ما أمسع، وتفعل ما أرى؟! فوالذي بعثه باحلق لوال ما أحاذر مهن  

ينظهر اىل عمهر يف    لومه لضربت بسيفي رأسك. ورسول اهلل 
يا عمر أنا وهو كنا أحوج إىل غري هـذا،  »قال: سكون وتؤدة مث 

                              
 متفق عليه. (1)
 أخرجه مسلم ورريه. (2)
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أن تأمرين حبسن األداء، وتأمره حبسن التياعة، اذه  به يا عمـر  

 .(0)!!«فأعطه حقه، وزده عشرين صاًعا من متر
فهذه املعاملة العظيمة حىت مع رري املسهلمني بهدفع السهيئة    
ار باحلسنة كان هلا األثر الكبري يف تلك القلوب، فلقد كان من آثه 

لذلك اليهودي أنه أسلم وحسن  هذه املعاملة احلسنة من الرسول 
ملا فعهل   :هو حيدثنا عن ذلك فيقولواسالمه، ولنستمع اىل زويد 
من اعطائه حقه، بل والنيادة عليهه،   عمر ما أمره به رسول اهلل 

أن  يقول: فقلت: ما هذه النيادة يا عمر؟ قال: أمرين رسول اهلل 
ك. قال: قلت: أتعرفين يا عمر؟ قال: ال، مهن  أزيدك مكان نقمت

أنت؟ قال: قلت: زيد بن سعنة. قال: احلرب؟ قلت: احلرب؟ قال: فما 
ما فعلت، وقلت له ما قلت؟ قال:  دعاك أن فعلت برسول اهلل 

قلت له: يا عمر، مل يكن له من عالمات النبوة شي  اال وقد عرفته 
اثنني مل أخربمها منه: هل  حني نظرت اليه االَّ يف وجه رسول اهلل 

يسبق حلمه جهله، وال تنيده شدة اجلهل عليه اال حلًمها، فقهد   
اختربهتما! فأشهدك يا عمر أين قد رضيت باهلل رًبا، وباإلسالم ديًنا، 

 –فإين أكثهرهم مهااًل    –نبًيا، وأشهد أن شطر مايل  ومبحمد 
ال  : أو على بعضهم؛ فإنكفقال عمر  صدقٌة على أمة حممد 

تسعهم. قال: قلت: أو على بعضهم، فرجع زيد )اليههودي( اىل  
فقال: أشهد أن ال اله اال اهلل، وأشهد أن حممًدا عبده  رسول اهلل 

 ورسوله، وآمن به، وصدقه!! فرضي اهلل عنه.
                              

 أخرجه احلاكم يف مستدركه، وصححه، ووافقه الذهيب. (1)



 

 10 إمنــا املؤمنون إخوة 
 

 احلذر من املعاصي: -8
فإن االنكباب على الدنيا وشهواهتا، واالنشغال عن أمور الدين 

والدعوة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، هذه كالعلم واجلهاد 
كلها من أعظم أسباب تنافر القلوب، وتبارض النفوس، وجتنه   
املعاصي، واحلذر منها، واالشتغال بأمور الدين، والتعاون عليها مما 
يقوي الرابطة بني املؤمنني، ويؤلف القلوب، وحيب  النفوس بعضها 

 وال يظلم ربك أحًدا.اىل بعض، واجلنا  من جنس العمل، 

 احلرص على احملافظة وإفشاء السالم: -9
ثبت يف سنن الترمذي، وسنن أيب داود، ومسند اإلمام أمحهد  

ما من مسلمني »: قال: قال رسول اهلل  عن الربا  بن عازب 
 .«يلتقيان، فيتصافحان إال غفر هلما قيل أن يفترقا
: قهال  قهال  وثبت يف صحيح مسلم ورريه عن أيب هريرة 

، وال تؤمنوا حـىت  ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا»: رسول اهلل 
حتابوا، أوال أدلكم على شيء إال فعلتموه حتابيتم؟ أفشوا السالم 

 .«بينكم!

 إظهار اليشر والسرور بلقاء اإلخوان واألصحاب: -01
: قال: قال يل رسول اهلل  ففي صحيح مسلم عن أيب ذر 

 .«ا ولو أن تلقى أخا  بوجه طلقال حتقرن من املعروف شيًئ»
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 احلذر من الكرب واإلعجاب بالنفس: -00

واالتصاف بالتواضع واللني، فإن ترك الكرب والترفع على الناس، 
والتواضع هلم مما حيب  النفوس بعضها اىل بعض، وجيمعها، ويؤلف 

 ُمـْؤِمِننيَ َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن ات َيَعَك ِمَن اْلبينها، قال اهلل تعاىل: 
 .[205]الشعراء: 

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل »ويف صحيح مسلم: 
 ، وكان نبينا «عيًدا بعفو إال عزًّا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه
 كما يف الصحيحني اذا مر على الصبيان سلم عليهم.

 احلذر من الغيية والنميمة: -02
بهني املهؤمنني،   ومقاومة كل من حياول نشرمها وافشها مها  

 واإلنكار عليه، كما ثبت يف الصحيحني عن عتبان بن مالهك  
فقهال   «أين مالك بن الدُّْخُشم؟»يصلي فقال:  قال: قام النيب 

ال تقل »: رجل: ذلك منافق ال حي  اهلل وال رسوله، فقال النيب 
أال تراه قد قال: ال إله إال اهلل، يريد بذلك وجه اهلل! وإن ذلك! 
د حرم على النار من قال: ال إله إال اهلل، ييتغي بذلك وجـه  اهلل ق
 .«اهلل

وحرص سلف األمة رمحهم اهلل أيًضا على قطع هذه اخلصهال  
اخلبيثة يف مهدها، فهذا التابعي اجلليل احلسن البصري رمحه اهلل يأتيه 
رجل فيقول له: ان فالًنا يقول فيك كذا وكذا، فيقول له احلسهن  

 «!!ما َوَجَد الشيطاٌن رسواًل رريكأ»منكًرا موًطا: 
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وجا  رجل آخر ألحد السلف فقال: فالن يقول فيك: كهذا  
وكذا، فرد عليه بقوله: ألريَظنَّ من أمره بذلك، اللههم ارفهر يل   

 وألخي!

 أن حيذر العيد من احلسد واحلقد: -03
وأن يتذكر اإلمث الذي يلحقه من جرا  حسده، كما قال نبينها  

 :«فإن احلسد يأكل احلسنا: كما تأكل النار  إياكم واحلسد
 .(0)«احلط  أو قال: الُعْش 
َدب  إليكم داء األمم قـيلكم احلسـد   »ويف احلديث اآلخر: 

واليغضاء، واليغضاء هي احلالقة، ال أقول: حْتِلق الشْعر، ولكـن  
 .(1)«حتِلق الدين...

 احلذر من االستهزاء والسخرية: -04
املناح اخلارج عن القدر املعتاد، فإن وما يؤدي اليهما من كثرة 

جتن  هذه األمور مما يقوي الرابطة بني املؤمنني، وامهاهلا مما يهؤمل  
القلوب، ويفرقها، وعلى العبد أن يدرك خطهر احتقهار اخوانهه    

َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َلا املسلمني وانقاص قدرهم، واهلل تعاىل يقول: 
 .[00]احلجرا::  ٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْمَيْسَخْر َقوٌم ِمْن َقْو

 

                              
 أخرجه أبو داود ورريه. (1)
 يالسي وأمحد ورريمها، وقال اهليثمي واملنذري: سنده جيِّد.أخرجه الط (2)
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 أمـريء حبْس  »أنه قال:  ويف احلديث الصحيح عن نبينا 

 .(0)«من الشر أن حيقر أخاه املسلم

 حماولة تصحيح اخلطأ دون جرح األحاسيس واملشاعر: -05
وهذا األمر ُيخص به َمْن يتولون أمهور املسهلمني بالتوجيهه    

من العلما  الربانيني والدعاة املخلصني وحنوهم، فإن املر  واإلرشاد 
أحياًنا يؤدي به االندفاع والتحمس لتصحيح اخلطهأ اىل جهرح   

، ويؤنبه بأسلوب فيه شدة وقسوة، مما يهؤدي اىل  ئمشاعر املخط
خطأ  ئالكراهية والتبارض، ولرمبا زادت هذه الشدة والقسوة املخط

دى فيه، ولو ُبهني لهه خطهؤه    بأن جتعله يستمر يف خطئه، ويتما
بأسلوب مهذب رصني لتقبل النقد بصدر رْح ، ومساحة بال، ولنا 

قدوة حسنة، ومثٌل أعلى، فإن ذلك األعرايب ملَّها   يف رسول اهلل 
عن  وزجره الصحابة وعنفوا عليه هناهم النيب  بال يف مسجده 

إن »فقال له:  ذلك، فتركوه حىت قضى بوله مث دعاه رسول اهلل 
هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا اليول وال القذر، إمنا هـي  

، وأمر رجاًل مهن  «لذكر اهلل عز وجل والصالة، وقراءة القرآن
رعاك  –، أي صبه، فانظر (1)القوم، فجا  بدلو من ما ، فشنَّه عليه 

من رري توبيخ وال  ئبأمته، وتأمل تعليمه للمخط اىل رفقه  –اهلل 
 تعنيف!!.
 

                              
 أخرجه مسلم. (1)
 رواه مسلم. (2)
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كان لسلفنا الكرام رمحهم اهلل يف نقد الرجال، وتصحيح ولقد 
أخطائهم مواقف مشرفة، ُتبصِّر السالكني، وتنري الطريق للصاحلني، 

أمحد بهن   جا ين»فها هو اإلمام هارون بن عبد اهلل اجلمال يقول: 
، (0)حنبل بالليل فدقَّ علي الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أنا أمحد 

فمساين ومسيته، فقلت: حاجة أيب عبهد  فبادرت، وخرجت اليه، 
 اهلل، ما حاجتك؟ قال اإلمام أمحد: شغلت اليوم قليب!!

 ؟فقلت: مباذا يا أبا عبد اهلل
قال: جنُت عليك اليوم وأنت قاعد حتدث النهاس يف الفهي   
)الظل( والناس يف الشمس بأيديهم األقالم والدفاتر، ال تفعل مهرة  

 .(1)«أخرى! اذا قعدت فاقعد مع الناس
 اهلل أكرب..
 كيف كانت النصيحة! –رمحك اهلل  –انظر 

ان الذي روى احلادثة ليس هو اإلمام أمحد، امنا هو ذلك العامل 
الذي تأثر بنصيحة اإلمام، وانظر اىل ذلك السلوك الطي ، واملنهج 
السليم يف معاجلة اخلطأ، ينوره بالليل، مث يبدي مشاعره وحرصهه  

! مل يقل: أسأت للناس، ومل يعنهف  يبعليه، الحظ قوله: شغلت قل
، فما أحرى العلما  والدعاة أن يسلكوا هذا املسلك (7)عليه بالقول 

نظهرة   ئاحلسن، وينهجوا ذلك املنهج القومي، وينظروا اىل املخطه 
                              

 انظر اىل التواضع!! (1)
 (.70، 71لألستاذ عبد اهلل اخلاطر رمحه اهلل ص )« فن التعامل مع الناس» (2)
 املرجع السابق. (3)
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باخلطأ، ويكون ذلك أدعى لقبوله  ئاشفاق ورمحة، وليشعر املخط

 ه باخلري.النصيحة، واالمتثال هلا، بل وحمبة صاحبها، وذكر

 الدعاء: -03
ىل اهلل بالدعا  من أقوى األسباب املعينهة علهى   افإن اللجو  

 تأليف القلوب، ولذلك حث اهلل تعاىل من جيي  بعد الصهحابة  
من التابعني هلم بإحسان اىل يوم القيامة أن يستغفروا ألنفسهم وملْن 

 –هلل تقدمهم من املهاجرين واألنصار، وأمرهم سبحانه أن َيْدُعوا ا
تعاىل أن يزنع عن قلوهبم الغل والبغض للذين آمنوا على اإلطهالق  

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َرب َنا اْغِفْر َلَنـا  بقوله جل شأنه: 
ُنوا َوِلِإْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَيُقوَنا ِباْلِإمَياِن َوَلا َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغلًّا ِللَِّذيَن َآَم

 .[01]احلشر:  َرب َنا ِإن َك َرُءوٌف َرِحيٌم
فنسأل اهلل تعاىل مبنه وكرمه أن يؤلف بني قلوبنا، ويصلح ذات 
 بيننا، ويهدينا سبل السالم، انه أرحم الرامحني، وأكرم األكرمني. 

 وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني.
 ني.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل
 وكتيه

 عيد احلميد بن عيد الرمحن السحيياين
 Abdulhamed99@hotmail.comالربيد اإللكتروين: 


