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 ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 َيعاً َواَل تَ َفرهُقوْا َواذُْكُروْا نِْعَمَت اَّللِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء فَأ قُ ُلوِبُكْم   ََف َبْنَ له َواْعَتِصُموْا ِبَْبِل اَّللِه َجَِ
 ُ َها َكَذِلَك يُ َبنِه ُ َلُكْم آََيتِِه َلَعلهُكْم ا فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواانً وَُكنُتْم َعَلَى َشَفا ُحْفَرٍة مِهَن النهاِر فَأَنَقذَُكم مِهن ْ َّلله

  [.103: ]آل عمران ََتَْتُدونَ 
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 إلهداءا
 وف الرحيماحلريص على املؤمنني الرؤ  ،إىل صاحب اخلُُلق العظيم ..ىل الفضل الذي ال جيزى والكرم الذي ال يكافأإ

 .صلى هللا عليه وسلم هللا رسول سيدي
 لكأس فارغا  جرعا ا الذين ؛)أمي حفظها هللا، أيب رمحه هللا( الكرميني نوالديال، إىل إىل الظل الظليل والسند الكبري

 .عن دريب ليمهدا يل طريق العلم واالستقامة على احلق.أبانملهما حصدا الشوك ليسقياين قطرة حب، و 
  ..شدوا أزري وشاركوين يف أمري وذكروين بريبالذين  يف الدم والدين؛إىل إخويت 

إىل القانتات الصاحلات اللوايت ينمني فطرة اخلري، ويغرسن نبتة الصالح يف قلوب اجليل، ويدفعن ابلعظماء إىل ميادين 
 اخلري واإلصالح..

 ..ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال   ،فمنهم من قضى حنبه ؛إىل الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه
 .وفهم.صفد يوحوت املسلمني قلوبجلمع  منفسهأمشل  ونتيشت قادة سفينة األخوة يف هللا الذينإىل 

 .صلى هللا عليه وسلمإىل الشموع اليت حترتق لتضيء لألمة طريق نبيها حممد 
 أينما كان وحيثما وجد.. وتوجيها   أو أسدى يل نصحا  أو أفادين لفظا  إىل كل من علمين حرفا  

 إىل كل من عرفين وأحبين ودعا يل خبري..
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 مقدمة
 حدييب مداين: بقلم األستاذ الداعية

ناء وتذيب الشح تذهب األحزان واآلالم واألحقاد... هذه الكلمة الرقيقة الرفيقة العذبة البديعة...: األخوة 
 متناغم.. وحتول األشالء املمزقة املتناثرة إىل كيان حي متناسق انر احلسد والغل والعداوة والصراع.. وتطفئ والبغضاء..

َجيعا ما ألفت بن  )لو أنفقت ما يف األرض: منها لوحة فنية مجيلة ساحرة وجتمع اجلزيئات املبعثرة املتنافرة فتصنع
 قلوهبم ولكن هللا أل َف بينهم إنه عزيز حكيم( ) ونزعنا ما يف صدورهم من غل إخواان على سرر متقابلن(.

عنك الفالسفة  وحبث .لغدر واملكر واخليانة والكراهية.ا أيتها األخوة حبث عنك امللوك يف قصورهم فلم جيدوا إال 
حبث عنك و يف برجهم العاجي ومجهوريتهم األفالطونية الفاضلة فلم حيصلوا إال على سراب وجتريد وخيال وأوهام...

اء .وحبث عنك األغني.ولوعة وحرقة وجنون. على وحل وطني..وليلى ومي.. فلم يعثروا إال  الشعراء يف غزهلم ببثينة
عس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ت): دوا إال القلق واحلرية والشقاءيف قناطريهم املقنطرة من الذهب والفضة فلم جي

ون واملمثلون وحبث عنك املغن. (.تعس عبد القطيفة تعس عبد اخلميصة تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش
  ..وانتحارا   كمدا    و ملعجبني فمات الكثري منهم حزان  واملشاهري يف وميض الكامريا وآالت التصوير وهتاف وتصفيق ا

)والذين آمنوا أشد حبا : لقد وجدك املؤمن يف حمرابه يف ظالل األسحار والدمع املدرار: أيها احلب املضين
ل َجاع من نوازع القبائل جيتمعون على ذكر هللا فينتقونه كما ينتقي آك): .ووجدك الداعية وهو يعيش مع..هلل(

 هللا على منابر املتحابون يف(..)أين املتحابون يف جاليل اليوم أظلهم يف ظلي ال ظل إال ظلي(...)أطايبه التمر
 .)من نور يغبطهم النبيون والشهداء

...وصهيب الرومي...وبالل -(سلمان منا أهل البيت)-لقد مجعت بني سلمان الفارسي: أيها احلب الطاهر
  ..رضي هللا عنهم مجيعا ..وأبو بكر العريب ..-(بالل سيدان واعتقه سيدان)-احلبشي

يت وسقمي، يها احلب املضين، اي طبيب علحياك هللا أ: ئالهاهو جالل الدين الرومي يهتف من مدينة احلب قونية قاو 
ت كل ما سواها، بت أحرق. هذا ألن احلب شعلته إذا التهكربي، اي طبييب النطاسي، اي مداوي اآلسياي دواء خنويت و 

وجة احلب ة. إن مال عيب من العيوب النفسيوال حسد وال خبل و ال حزن فال كرب وال خيالء، وال جنب وال خوف و 
ن التوحيد . إن احلب شعلة حترق كل ما سوى احملبوب، إيف النفس سراين النار يف اهلشيم تسريجترف ابحلشيش، و 

  ..خلالدسيف إذا سله صاحبه قطع ما عدا هللا. فحياك هللا أيها احلب ا
يف مساء األخوة  عيدا  ب حتلق بناالمية بوصالح.. تسيل حالوة وتتدفق شهدا و : دعةهذه رسالة رائعة بديعة للفارسة املب

تصر لك خت.فهي تلخص لك اجمللدات الكثرية و حكمة..يف مجاهلا وتناغمها وسحرها ومثراهتا...قرآان وسنة وشعرا و 
بتها األستاذة الصلد انطقا...كتواسعا و  الضيقنورانية جتعل القليل كثريا و ركة متنحك بو  ..طريق األخوة اختصارا  

 أنوارماهتا...تسبق بنزيف جتربتها قبل قوالب كلمية بوصالح.. بقلبها قبل قلمها وبروحها قبل حروفها و ال: الفاضلة
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ذى اإلخالص من بني شفاح ..فتضمخت عباراهتا بعبري الصدق و احلكماء أقواهلم فحيث صار التنوير وصل التعبري.
ندرست خوة اليت اترتيب فوضى األيقة مؤثرة تفعل فعلها يف النفس وأعادت تشكيل و ثناايها فانسابت رقراقة عم

فجزاها هللا كل خري على هذا العمل املبارك املتميز الذي يستهدف ..وأشرقتأتلقت سقت معاملها حىت استوت وو 
 : يقها املختومإحياء روح األخوة من جديد حىت نشرب من رح

 فما نفد الشراب وما رويت  شربت احلب كأسا  بعد كأس
 

 مداين حدييب: وكتبه/ األستاذ الداعية
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  مقدمة
إله ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري. والصالة والسالم  ؛وات واألرضااحلمد هلل قيوم السم
  صلى هللا عليه وسلمعلى احلبيب املختار 

 : ، وبعددائمة بدوام ملك هللا الواحد القهاروعلى آله وصحبه صالة 
لوهبم يف هذا الزمن الذي تشرذمت فيه الروابط بني الناس وتنافرت قففي هذه املرحلة احلرجة اليت تعيشها األمة، و 

من الذي طغت ويف هذا الز  ..وتفرقت صفوفهم وأصبحوا يف تنازع وشقاق أضعف منهم القوة وسلط عليهم األعداء
مل نعد فيه  ذي يف هذا الزمن الو  ..لة اإليثار والبذفيه األاننية والنظرة املادية وشاع التنافس يف الدنيا وندرت عمل

واحد كان البد من التذكري أبن األخوة يف هللا مالذ تسكن إليه النفوس، وهتفو إليه القلوب القلب الواحد و السد اجلك
وإذا تنسمت  وعبري الود واإلخاء وطالوته.بعض لسبل اخلري ونتنسم مجيعا عبق اإلميان وحالوته، لنقود بعضنا ال

"فال خوف عليها وال حزن، وال غل يسكنها وال ضغن، فال ترى إال واثبة سباقة : واإلخاءالقلوب بنسمات الود 
دنيا وأوحاهلا، املؤمنني نعمة ال تعدهلا زابلة الللصحبة واإلخاء، ولوعة تواقة للرتاحم والتقاء، لذلك كانت احملبة بني 

فهي أمسى وأعلى من سفول الطني، ألهنا متازج الروح وتسكن عشه فهي دائمة الرتقي عن سفاسف الدنيا، مالزمة 
 .1الصعود حنو بيتها العتيق يف ظالل اجلنان"

 هيييييييييييييييييي األخيييييييييييييييييوة ال نبغيييييييييييييييييي هبيييييييييييييييييا بيييييييييييييييييدال  

 وال نبيييييييييييييييييييايل أجاهييييييييييييييييييييا  كييييييييييييييييييييان أو ع ر ضييييييييييييييييييييا  

   
 األخيييييييييييييييييييييوة يف اليييييييييييييييييييييرمحن جتمعنييييييييييييييييييييياهيييييييييييييييييييييي 

 لتجلييييييييييييييييييييو احلقييييييييييييييييييييد واألسييييييييييييييييييييقام واملرضييييييييييييييييييييا  

   
 حبيييييييييييُل السيييييييييييماء، فمييييييييييين يبغيييييييييييي ليييييييييييه وهنيييييييييييا

2تيييييييييييييييييييييراه منكسييييييييييييييييييييير اآلميييييييييييييييييييييال منقرضيييييييييييييييييييييا  
 

   
 

ن نفحاته رمحة من رمحاته، ونفحة مهي و وعطاء، ومنٌَّة من هللا نعمة هي اليت ندعوكم اليوم إليها األخوة اإلميانية  إن
تتآلف قلوهبم، وتتماسك ف واألتقياء من خلقه عباده واألصفياء من أوليائه من يف أفئدة املؤمننيونسمة خري خيلقها هللا 

يعًا مها َألهَفْت َبْنَ قُ ُلوهِبِمْ : أواصرهم وتتوحد صفوفهم  َوَلِكنه اَّللهَ َوأَله ََف َبْنَ قُ ُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت َما يف اأَلْرِض َجَِ
نَ ُهْم ِإنهُه َعزِيٌز َحِكيٌم    [.63: األنفال] أَله ََف بَ ي ْ

مال بقول ع منذ بداية دعوته على غرس شجرة األخوة يف قلوب أصحابه صلى هللا عليه وسلموقد حرص املصطفى 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  : عز وجلربه  فصاروا على قلب رجل واحد بعد أن كانت قلوهبم [، 10: ]احلجرات ِإَّنه

                                                            
 ، دار ابن خزمية.)6، 5(األخوة يف هللا 1
 .2006، اإلسكندرية، 2دار اإلميان، ط-(، أبو عبد هللا قائد احلاشدي، ط5نعمة األخوة) 2
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توادهم وتراْحهم مثل  مثل املؤمنن يف»: بقولهصلى هللا عليه وسلم الرسولصفهم ، وقد و وصفوفهم متفرقةمتنافرة 
  رواه البخاري ومسلم.« اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى

من أخ  "ما أعطي عبد بعد اإلسالم خريا: خريج مدرسة النبوة يوصيك قائال   رضي هللا عنهوهاهو عمر بن اخلطاب 
 صاحل، فإذا رأى أحدكم ودا  من أخيه فليتمسك به".

ذاق عاش معاين األخوة يف هللا وتنسم بنسيمها و سار على نفس درب الصحب و ملا  التابعي مالك بن دينار وهاهو
يت خال خوان، والتهجد ابلقرآن، وبلقاء اإل: "مل يبق من ر ْوِح الدنيا إال ثالثة: حالوهتا مساها ر ْوح الدنيا، فقال

 ."يذكر هللا فيه
ا املسلم إلخوان: هبا هياألخوة اإلميانية اليت أمران هللا ف ه، حىت "روح اإلميان احلي، ولباب املشاعر الرقيقة اليت ُيِكنيُّه 

 .1إنه ليحيا هبم وحييا هلم، وكأهنم أغصاٌن انبثقت من دوحة واحدة، أو روٌح واحد ح لَّ يف أجسام متعددة"
 2حنن روحان حل ْلنا بدان      أان أنت  وأنت  أان

 
 مسة املؤمنني األتقياء الذين يفوزون حبب الرمحان، وحالوة اإلميان، وود اإلخوان، ويف شرفا أهنايف هللا األخوة ويكفي 

 َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهم مِهْن ِغلٍه ِإْخَواانً َعَلى ُسُرٍر مُّتَ َقاِبِلنَ : اآلخرة يكونون على سرر متقابلني يف أعلى اجلنان
 [.47: احلجر]

حابن يفه، للمت: وجبت حمبيت»: !. قال تعاىل يف حديث قدسيعز وجل؟به الفوز حبوهل هناك نعمة تعدل 
 .رواه مالك وغريه «واملتجالسن يفه، واملتزاورين يفه، واملتباذلن يفه 

مجعتين بك راية اإلسالم، ووحدت قلبينا واحة اإلميان ، واي من أيها األخ احلبيب.. اي من أنت من القلب قريب
 ، صلى هللا عليه وسلموسنة النيب العدانن 

لنركب سفينة اإلخاء ونبحر يف حبر الصفاء والنقاء والتقاء، استجابة لدعوة هللا، ومسعا ألمر رسول هللا اليوم أدعوك 
؛ فحديث من ذكرايت وأشجان وزفرات صدرفهات قلبك أبث فيه بعض ما يتلجلج يف ال .صلى هللا عليه وسلم

 الصحبة غريب ودرب األخوة عجيب..
ليذكران ل علينا يطاألخوة يف هللا رايض أخي احلبيب.. قد علما وفهمنا، ولكن يبدو أننا قد نسينا.. وها هو كتاب 

أولئك إخواين : ربكل فخمبعانيها، ويشرح حاجتنا امللحَّة لتحقيق األخوة اإلميانية اليت جتعل كل واحد منا يقول 
عاهدين على املضي متالذين أحبهم وأعيش معهم يف الدنيا متعاونني على الرب والتقوى. متواصني ابحلق والصرب.

 والثبات لنكون يف اآلخرة إخواان على سرر متقابلني.. 
                                                            

 .2005، 1دار ابن رجب، ط -(، عبده بن أمحد األقرع، ط12احلب يف هللا مثراته وأسبابه) 1
 دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع.-(، عبد هللا انصح علوان، ط5األخوة اإلسالمية) 2
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 عروقك، يفأخي احلبيب..اقرأ هذه الرسالة بقلبك قبل عينيك فسيذوب هلا قلبك، وحتس بدفء الروح يسري 
وبسعادة ال ميتلكها أي إنسان، وال يصفها أي خملوق كان، وآبمال وأحالم تتزاحم يف الوجدان، وبعدها سارع إىل 
إخوانك وضع يدك يف أيديهم وطهر قلبك وروحك من األحقاد واألضغان، واقتسم معهم حالوة اإلميان، وفز 

 .بنصيبك من البذل والتضحيات، تنل القرىب وأرفع الدرجات
هللا،  كل مؤمن شجرة األخوة يف  ك وقلبأن أغرس يف قلبلقد قمت هبذه احملاولة الصادقة وأملي أخي احلبيب..

.. تغافٌر "حمبٌة ومسؤولية.. ودٌّ وتضحية.. آتلٌف وتكاتف: أن األخوة يف هللافينا حياة أخرى ندرك من خالهلا  لتثمر
 .1وتسامح.. دماثٌة وتالطف"
مما ال و  يف هللا فإن املعاين ستظل أوسع من العبارات، والصدور أفسح من الكتب واملؤلفاتومهما قلنا عن األخوة 

 .2"من جرب مثل جتربيت عرف مثل معرفيت": ريب فيه أن
 : ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واجعل هذا الكتاب

 كتييييييييييييييييييييييييياب جلييييييييييييييييييييييييييٌل وسيييييييييييييييييييييييييفٌر مجييييييييييييييييييييييييييل

 عزييييييييييييييييييييييييييييز الوجيييييييييييييييييييييييييييود قلييييييييييييييييييييييييييييل املثييييييييييييييييييييييييييييل  

   
 حكميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييةأابن أبسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلوبه 

 تنيييييييييييييييييييييييييرُي الفيييييييييييييييييييييييييؤاد وُتشيييييييييييييييييييييييييفي العلييييييييييييييييييييييييييل  

   
 كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأنَّ املطييييييييييييييييييييييييييييييييييييييالع  يف روضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  

ل   3فيها الثمار وظٌل ظلي
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 (، عبد اللطيف الربجياوي.9إليك أخي جواهر اهلداية) 1
 شركة الشهاب.-ح عبد الفتاح خالدي، ط(، صال73يف ظالل القرآن يف امليزان) 2
 مكتبة معاذ بن جبل. -(، سيد بن حسني العفاين، ط1/22ترطيب األفواه بذكر من يظلهم هللا) 3
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 األخوة
 يف هللا

 

 أتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدري أييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكناه

 أخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوك وأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين مسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييعاه؟  

   
 وهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل عينييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياك  تُثِبتُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهُ 

 إذا فاتتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك عينيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياه؟  

   
 أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوك يعيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُش كالتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييياري 

 يف جنبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييك  مْسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراهُ   

   
 ُتصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياِفُحهُ بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال لُغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية  

 وتيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدم ُع حيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييني تلقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهُ   

   
 لييييييييييييييييييييييييييييييئن ضيييييييييييييييييييييييييييييياقت بييييييييييييييييييييييييييييييه الييييييييييييييييييييييييييييييدنيا

 فصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدُرك  أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأواهُ   

   
 وتسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييمو دو ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا م يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين   

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُف عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُه بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواهُ     خُتفِ 

   
 وترفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُع ُدون يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُه مِحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال  

 إذا كلَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت ِذراعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهُ   

   
 لييييييييييييييييييييييييييييييئن ضيييييييييييييييييييييييييييييياقت بييييييييييييييييييييييييييييييه الييييييييييييييييييييييييييييييدنيا

 فصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدُرك  أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأواهُ   

   
 وُتسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييِدُل حوليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييُه ِسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرتا  

 أغييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييواهُ إذا الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييطاُن   

   
 تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرى ُأخيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييراك  ُمثِميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة  

 فق ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْد أْخص ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييْبت  ُدنييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياهُ   

   
 لييييييييييييييييييييييييييييييئن ضيييييييييييييييييييييييييييييياقت بييييييييييييييييييييييييييييييه الييييييييييييييييييييييييييييييدنيا

 فصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدُرك  أنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت  ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييأواهُ   
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 األخوة اإلميانيةحقيقة  -أ
اإلسالمية يدة ومبادئ العق ،اإلميان القلوب على حقائقِ  األرواح والتقاءُ  األنفس واندماجُ  امتزاجُ هي  األخوة يف هللا
وهي نعمٌة من هللا؛  .واأللفة واألنس الشعور النفسي ابلعاطفة، واإلحساس القليب ابملودةمما يؤدي إىل  هللاواحلب يف 

 ضِ رْ  األَ ا يف مَ  تَ قْ فَ ن ْ أَ  وْ لَ  مْ وهبِِ لُ ق ُ  ْنَ بَ   َفَ له أَ وَ : ِّواحُلبِّ برابط الُودفهو الذي ألَّف بني القلوب املتنافرة، وربط بينها 
  [.63: ]األنفاليمٌ كِ حَ  يزٌ زِ عَ  هُ نه إِ  مْ هُ ن َ ي ْ ب َ   َفَ له أَ  اَّللهَ  نه كِ لَ وَ َبْنَ قُ ُلوهِبِْم  تَ فْ له ا أَ ا مَ يعً َجَِ 

على ركيزيت اإلميان واألخوة؛ إذ ال أخوة بال إميان، وال إميان بال أخوة، وكلما  تقوموهذه األخوة اإلميانية 
َا املُْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ : األخوةابلضرورة حقيقة  دتْ جِ دت حقيقة اإلميان وُ جِ وُ   ابهلل فمن آمن [.10: احلجرات]ِإَّنه

: ]مرميِإنه الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصهاحِلَاِت َسَيْجَعُل ََلُُم الرهْْحَُن ُودهًا  : وعمل صاحلا أكرمُه هللا بُودِ  الصاحلني
96]. 

 .1وألطفه وأرقه، وهو من احلب مبنزلة الرأفة من الرمحة" ِّخالُص احُلب": والُودُّ معناه
 ال حمض  دين  سنَُّه هللاُ  للكونِ             إين ألعترُب اإلسالم  جامعة  
 2كالنحِل إذ يتالقى يف خالايهُ            أرواحنا تتالقى فيه خافقة  

 : وة النسبمقدمة على أخ فهيعلى مبادئ العقيدة واحلب يف هللا واألخالق الفاضلة  وألن األخوة يف هللا تقوم
َ َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آابَ  ُهْم َأْو َأبْ َناءُهْم َأْو ِإْخَواََنُْم َأْو ءاَل َتَُِد قَ ْوماً يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر يُ َوادُّوَن َمْن َحاده اَّلله

 إخاِء النسب، "يقوُم إخاءُ العقيدة مقام  : ففي جمتمع احلب يف هللا امللتقي على شعائر هللا [،22: ]اجملادلة ََتُمْ َعِشيَ 
  .3صلُته حمكومة حبقائق اإلسالم ومناهجه"

 وأخ  أبوه أبوك قد جيفوكا        كم من أخ  لك مل يلده أبوكا
 4واعلم أبن أخا احلفاظ أخوكا       صاف الكرام إذا أردت إخاءهم

وإ ا يتقارب ؛ همقاصد دال تتعدالذي على احلب يف هللا  تقومرابطة نفسية  أهنااألخوة اإلميانية من عجائب هذه و 
صلى ويف ذلك يقول رسول هللا  .5تعدد صور التماثل فيما بينهم، وليس بسبب التطابق"": الناس ويتجاذبون بسبب

 خاري ومسلمرواه الب «األرواح جنود جمندة، فما تعارف منها ائتل َف وما تناكر منها اختل َف»: هللا عليه وسلم

                                                            
 .2003، بريوت، 3دار الكتب العلميةي، ط-(،ابن قيم اجلوزية، ط33روضة احملبني ونزهة املشتاقني) 1
 .2001، 1دار العفاين، ط-(، سيِ د بن حسني العف اين، ط2/20رائق الشهد من شعر الدعوة والرقائق والزهد) 2
 .(، عبده بن أمحد األقرع13احلب يف هللا مثراته وأسبابه) 3
 دار اجليل، بريوت.-(، امييل انصيف، ط30أروع ما قيل يف اإلخوانيات) 4
 دار طيبة.-(، حممود حممد اخلزندار، ط23فقه االئتالف) 5
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هم "روائح نسائم احملبة تفوح من احملبني وإن كتموها، وتظهر علي: أيب علي الكاتب املصري الذي يقول وهلل درُّ 
 .1دالئلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن سرتوها"

"سلمت فيه دواعي الصدر واعتدلت به نوازي الكبد وتو ث ق فيه عقد النية، : أنه احلب يف هللاهذا ومن عالمات 
 . 3"إ ا يتعثر من مل خيلص": ، ومن مل يكن حبه هلل فقد خاب وخسر2واستوى غيبه ومشهده"

 وضيقِ  على احلالني من فرج       يف هللا تبقى وكل حمبة  
 4فكاحللفاِء يف هلِب احلريقِ        وكلُّ حمبة  فيما سواه

إهنا تشعر "مبجرد أن تلتقي مع من مياثلها إمياان  وتقوى، ف: اإلميانية القائمة على اإلميان واملمتزجة ابلتقوىوالنفس 
تجاذب متتزج نفسامها كأهنما نفس واحدة، وي ابألنس يف أول لقاء، وحتس ابلصفاء يف أول حملات التعارف..بل

واحد، فإذا احملبة تنبض يف عروقهما، واألخوة تسري يف دمائهما، واملودة تتألق يف وجهيهما..  قلبامها كأهنما قلبٌ 
.. ليسريا مع ا يف رايض الصفاء، ويتنس ما جنب ا إىل جنب نسوحُ  وإشفاق   فيمسك األخ بيد أخيه يف رفق   مات نو 

 :يشرح ألخيه أسباب تلك العاطفة الرابنية ويقولوكل واحد منهما  ،5"، ويتفيئا أثناء املسرية ظالل احملبة الوارفةالوفاء
"أحبك الحتاد األفكار واآلمال واآلالم، لوحدة اهلدف وشرف الغاية، لالتفاق يف الشعور والشعائر، ألن ألفة قلوبنا 

ا اهلا تقع. واألرواح جنود جمندة ألن األرواح ال تعزهلا املادة وال تقيدهال تكون إال بوحدة أخالقنا؛ فالطيور على أشك
  .6"صمذا هو الرابط الذي ال ينفاللغة أو اجلنسية. فهي تلتحم وتتالصق بعوامل احلب والصدق والصفاء. وه

، لرسولهو كل والء وانتماء إال ما كان هلل   من اهلية، وتطهرهااجل ة  ميَّ احل النفوس منمتحو  وهذه األخوة اإلميانية
"جعل املؤمنني إخوة متحابني مهما تباعدت أقطارهم، وتباينت أجناسهم، واختلفت لغاهتم..للشعار : فاإلسالم

َا املُْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ : الذي ال يتبدل لوحدة اوما أعظم ،  )إن أكرَمكم عنَد هللِا أتقاكم(: يتغري ، وللمبدأ الذي ال ِإَّنه
 واحد، وبشريعة   واحد، وبنيب وما أقواها حينما تضم يف ثناايها املاليني من غري العرب لكوهنم يؤمنون مجيعا إبله  

 .7من األرض متصلة" راشدة، وبقعة   واحدة، وخالفة   واحدة، وينضوون مجيعا حتت راية  
 أنت مين وأان منك كروح يف جسد   مكان وبلد اي أخي املسلم يف كل

 يف محاه قد تساوى كل فرد بسواه   ملسلم واإلسالم دين لإللهأخي ااي 
                                                            

 (، ابن كثري11/228البداية والنهاية) 1
 مكتبة اآلداب، القاهرة. -ط (، مصطفى صادق الرفاعي،34أوراق الورد) 2
 دار ابن حزم.-(، ابن اجلوزي، ط335صيد اخلاطر) 3
 .2000، بريوت، 1دار الراتب اجلامعية، ط-( حممد عبد الرحيم، ط63الصداقة واألصدقاء) 4
 هللا انصح علوان. (،عبد5األخوة اإلسالمية) 5
 (، عباس السيسي.2/16الدعوة إىل هللا حب) 6
 (، عبد هللا انصح علوان.39األخوة اإلسالمية) 7
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 1اجلباه تعلو هلل عبد وله كلنا    تراه كعلي ليس من فرق  فباللٌ 
احلبشي ب صَّ ن   يذالى؛ فإسالمنا هو التقو  علىقائما  اليت جتعل التفاضل بني املؤمننيهكذا هي األخوة اإلميانية 

 وأب وفيهني قائدا جليش املسلمر الصحابة، وإسالمنا هو الذي عني  أسامة بن زيد واليا على املدينة وفيها كبا بالل
 .رضي هللا عنهم بكر وعمر وعثمان وعلي

اء َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولِيَ  َواْلُمْؤِمُنونَ  : خلدمة دين هللايف دين هللا أولياء بعض  جتعل املؤمنني أهناها ومن خصائص
َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصهاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزهَكاَة َوُيِطيُعوَن اَّللهَ  : لتوبة]ا  َوَرُسوَلُه بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

71.]  
اخر ال شاطئ له ز  حيكمها اإلميان ويسريها عقل متصل ابلرمحن جل وعال.. حبرٌ ": اليت هكذا هي العاطفة الرابنية

وفضاء رحب ال حد له.. هي العصا اإلميانية اليت أحيت القلوب أبرجيها وشذاها.. هي السعادة األبدية بعينها 
 2ووصفها!! وهذا للذي يزن حبه مبيزان السماء.. ويطهر نفسه وحبه من جراثيم احلب األرضي؟!!

 ويواسي القاصي والداين   حب يف هللا يوحدان
 3وبقليب تلقى إخواين  إخواين تلقاين فيهم

 
 حاجتنا إىل األخوة يف هللا -ب

 إلرضاء الرْحان -1
األخوة يف هللا نعمة رابنية؛ فهو الذي مجع بني القلوب املتنافرة وربط بينها برابط الود واحلب يف جالله. وشكر هذه 

 مستنريةذى، القلوب سليمة من األ تصبح ؛ إذ بربكتهامزيد العمل والبذل والبناء والتقاءيف النعمة اإلهلية يكون 
هي حبل هللا الذي ف الرب والتقوى لتفوز أبعلى اجلنان؛، متعاونة على الرمحان طاعةابحلب واإلميان، جمتمعة على 

 عليُكْم إْذ ُكنُتْم ا َوالَ تَفرهقوا َواذُكُروا نِْعَمَت هللاِ يعً َواْعَتِصُموا ِبْبِل هللِا َجِ : وجب علينا االعتصام به، لقوله تعاىل
 [.103: ]آل عمران قلوِبُكْم فأْصَبحُتْم بِنعَمِتِه إْخواانً  ْنَ داًء فأله ََف بَ عْ أَ 

حقت حمبيت »: يف احلديث القدسي كما جاء،  عز وجل حمبتهحقت لنا حققنا األخوة اإلميانية فزان برضاه و  فإن
 للمتحابن يفه، وحقت 

« ذلن يفه حمبيت للمتواصلن يفه، وحقت حمبيت للمتناصحن يفه، وحقت حمبيت للمتزاورين يفه، وحقت حمبيت للمتبا
 .رواه أمحد

                                                            
 (، أبو سعد األثري.23األخوة يف هللا حقوق وواجبات) 1
 (، عباس السيسي.3الدعوة إىل هللا حب) 2
 دار ابن خزمية.-(، ط9األخوة يف هللا) 3

http://www.alukah.net/


                                       
13 www.alukah.net 

 صلى هللا عليه وسلم إلحياء سنة النيب العدانن -2
شجرة األخوة  فأخذ يغرس عز وجلفضل األخوة يف هللا ومكانتها عند ربه  صلى هللا عليه وسلمعرف رسول هللا 

، ومواساة ، تناصحاواضعاعدال وتوتضحية،  إيثارا، اإلميانية يف قلوب أصحابه قلبا قلبا حىت أينعت وأمثرت مودة وبذال
يض واألسود، وجعل وبني األبتعاوان وترامحا بني األنصار واملهاجرين، وبني السادة والعبيد، وبني العريب والعجمي، 

 على أساس التقوى.قائما التفاضل بني اجلميع 
حد، ومن ى قلب رجل واحد، وكأهنم جسد واالذي متكن حبنكته أن جيمع القلوب عل صلى هللا عليه وسلمإنه حممد 

ُسوِل َأي َُّها الهِذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ َّلِلِه َوِللره  َيَ  : واجبنا كمؤمنني أن نتبعه ونطيعه بتحقيق األخوة اإلميانية لقوله تعاىل
  [.24: األنفال] ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُُيِْييُكمْ 

 خُمتاِر عند  فساِد ذي األزمانِ       هذا وللمتمسِ كني  بسنَِّة الْ 
 1إال الذي أعطاُه لإلنسانِ       أجٌر عظيٌم ليس  يْقُدُر قْدر هُ 

 الشيطان إلغاظة -3
رابطة قلبية كل   حيلأن ، و وحمبة كل مودةمكائده وحيله أن يفرق بني األحبة، وأن يفسد  يريد الشيطان بنزغاته و 

َنُكُم اْلَعَداَوَة  : تعاىللقوله  وعقدة، وذلك إباثرة الفنت واخلصومات والعداوات ْيطَاُن َأن يُوِقَع بَ ي ْ َا يُرِيُد الشه ِإَّنه
يه، ال يكون وليا للشيطان مبعاداة أخكل مؤمن أن يتفطن حليل الشيطان ف  واملطلوب من .[91: املائدة] َواْلبَ ْغَضاء

نَ ُهْم إِ  َوُقل : أو إبعانة الشيطان عليه، قال تعاىل ْيطَاَن يَنزَُغ بَ ي ْ ْيطَاَن  لِهِعَباِدي يَ ُقوُلواْ الهيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنه الشه نه الشه
  .[53: اإلسراء]َكاَن ِلإِلْنَساِن َعُدوهاً مُِّبيناً 

لى الواحد وتقوى على رد كيد الشيطان؛ فالشيطان ع فاعلم أخي املسلم أنك بتحقيق األخوة يف هللا ترضي الرمحان
 وتسخط الرمحان.الفرقة بني اإلخوان تسعد الشيطان، االثنني أبعد، كما أن أقوى، وهو من 

 اخلالفة اإلسالميةبعث دة إلعا -4
 بعضغى بعضهم على بو  ،ضعف إمياهنمها غلوا ابلدنيا وتنافسو نشواالصحيح الدين  عن تعاليم ابتعد املسلمون حني

وملا آل حال املسلمني إىل ما ذكران من التنازع والفرقة أصاهبم الفشل وذهبت قوهتم  .وضاع لإلسالم جمده وعزه
وحنن اليوم  حبه.وص صلى هللا عليه وسلم فتكالب عليهم األعداء وسلبوهم اخلالفة الراشدة اليت ورثوها عن حممد

 ذي ارتضاهوتوحد الصفوف على دينه ال ،القلوب على هللاجتمع األخوة يف هللا اليت حتقيق  إىل أحوج ما يكون
َوَعَد اَّللهُ الهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا الصهاحِلَاِت  : يف أرضهواالستخالف ابلتمكني  عز وجليكرمنا هللا ل

                                                            
 (، عبد العزيز احملمد السلمان.1/40جمموع القصائد الزهدايت) 1

http://www.alukah.net/


                                       
14 www.alukah.net 

ُهم يف اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَل ََف الهِذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكِه  ُهم مِهن َننه ََلُْم ِديلََيْسَتْخِلَفن ه لَن ه نَ ُهُم الهِذي اْرَتَضى ََلُْم َولَيُ َبدِه
  .[55: النور]نَ بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمناً يَ ْعُبُدوَنِِن اَل ُيْشرُِكوَن ِب َشْيئاً َوَمن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقو 

 إين تيييييييييييييييييييييييييييييييذكَّرُت واليييييييييييييييييييييييييييييييذكرى مؤر ِقيييييييييييييييييييييييييييييييةٌ 

ا     تلييييييييييييييييييييييييييدا أبييييييييييييييييييييييييييدينا أضيييييييييييييييييييييييييعناهجميييييييييييييييييييييييييد 

   
 وييييييييييييييح  العروبيييييييييييييِة كيييييييييييييان الكيييييييييييييوُن مسيييييييييييييرحها

 فأصيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييبحت تتييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوارى يف زواايهُ   

   
 أَّنَّ اجتهييييييييييييييييييييييييت  إىل اإلسييييييييييييييييييييييييالِم يف بلييييييييييييييييييييييييد  

1جِتيييييييييييييييييدُه كيييييييييييييييييالطرِي مقصوص يييييييييييييييييا جناحييييييييييييييييياهُ   
 

   
 
 

 وتغذية الروح لتجديد اإلميان  -5
من معني األخوة يف  والروح تتغذى ،فيه والتجالس ب وجيدده التالقي على طاعة هللايبلى اإلميان كما يبلى الثو 

 . املوصل لرضاه هللا
لك اجللسة ، ويف تتعال نؤمن ابهلل ساعة: ويقولرضي هللا عنهم كان عبد هللا بن رواحة أيخذ بيد أيب الدرداء

 ويتعرفان  "يتذاكران أمر اإلميان،: اإلميانية
حتتاج  البشريةأن النفس  لعلمهم وذلك .2الناس"على مسالك التوبة، ويتآمران بصدقة أو معروف أو إصالح بني 

"االستثارة واإلغراء والتحدي حتتاج لوجبات اإلجيابية واقتالع شوك الركون والسلبية..وبذلك خترج من حجر : إىل
 . 3البالدة والتلف إىل سعة التأثري وقوة النجاح"

إن زغت أخ لك تصيب من عشرته خريا، ف:  يبق من العيش إال ثالثمل": وهذا ما عرب عنه احلسن البصري بقوله
قوَّم ك. وكفاف من عيش ليس ألحد عليك فيه تبعة. وصالة يف مجع، تكفي سهوها، وتستوجب : عن الطريق

 .4أجرها"
لسان الواحد و  على التواصي ابحلق والصربهم تفرقكان و  ،على الرب والتقوى وتعاوانهلل طاعة اجتماعهم  لقد كان
 ب"أخي هو تلك الرتبة اخلصبة أزرع فيها حمبيت، فتنبت ورودا ورايحني، وذلك اجلدول العذ: ويقوليصف أخاه فيهم 

أتفيؤه  ارفٌ و  ٌّوذلك اجلمال السرمدي أحياه كلما أقفرت نفسي من اجلمال، هو ظلأهنل منه فيزداد دفقا وانسيااب، 
حملبة أسرية الفراغ املرير، فمأل ذلك الفراغ ابعند اشتداد اهلاجرة، فأغمر فيه الربد والراحة والسالم، كانت نفسي 

 واحلنان واألمل، وهربت إليه من الوحشة القاتلة تقبض على خناق روحي فوجدت فيه 
                                                            

 (، سيِ د بن حسني العف اين.2/17رائق الشهد من شعر الدعوة والرقائق والزهد) 1
 .2مؤسسة الرسالة، ط-(، حممد أمحد الراشد، ط216العوائق)2
 .2012دار أجيال، -(، شريف شحاتة، ط34احلياة حتدي) 3
 الفكر.دار -(، اخلطيب البغدادي، ط6/99اتري  بغداد) 4
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 . 1وجودا يهزج وروحا تغين"
فحني أبناء األمة،  الفتور الذي أصاب جلالنماذج الطيبة اليت ترفع اهلمة يف الطاعة وتعا ذههوحنن اليوم حباجة ملثل 
 : ترتبط هبذه الفئة املباركة

تكون على أمل النجاة قبل أن تغرق السفينة، وإن وجود  اذج متعددة هلؤالء األخيار هو الطريق األمثل لنصرة دين "
 .2هللا يف األرض"

 3ولكن تؤخذ الدنيا غالاب       وما نيل املطالب ابلتمين
 القلوب لتطهي -6

وتلنيِ  القلوب القاسية  ، كفيلة أبن تطهر القلوب القذرةولكن األخوة يف هللا؛ روتظلم وتتكد ،تقسو القلوب وتتحجر
ب الفياض الرائق، "على احلب. احل: جيمع الصحابةحبنكته أن  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  متكَّنقد و املتحجرة. 

عد لع، وبلغت تلك اجلماعة يف ذلك مبلغا لوال أنه وق تكافل. التكافل اجلاد العميق.والود. الود العذب اجلميل، وال
"جرعات حمبة، ورشفات مودة أتسوا اجلراح وتغسل السخائم : إىلوحنن اليوم حباجة ماسة  .4"من أحالم احلاملني!

 . 5وتذيب اإلحن وتزيل احملن، وتبد د األثرة وتبيد الكره واألاننية"
 6ضغائن األايم حجَّرته  وإذا القلب مل يُير قَّْق حُبب   

ن الغيب وتبعث ذهلو مل يكن يف احملبة إال أهنا تشجع قلب اجلبان وتسخي كف البخيل، وتصفي  ": أرسطوقال 
 .7حزم العاقل وختضع هلا امللوك وتفقد هلا صولة الشجاع وينقاد هلا كل ممتنع لكفى بذلك شرفا"

ابتنا فورة العطش ، وأصم عني احلب يف هللا الذي يروي ظمأ أرواحنا بعد أن هتنا يف صحراء الغفلة والضالل فما أروع
عني كاحلاجة إىل املاء امل"احلاجة إىل األ: قد قيللإلميان، ف

ُ
 .8عني"خ امل

  

                                                            
 منشورات مكتبة مسري. -(، امييل رفول، ط49أفكار ال متوت )1
 املكتبة اإلسالمية.-(، حممد حسني يعقوب، ط35، 34األخوة أيها اإلخوة) 2
 ه.1415، 3دار األندلس اخلضراء، ط-(، حممد بن حسن بن عقيل موسى، ط17اهلمة طريق إىل القمة) 3
 دار الشروق.-ط(، سيد قطب، 28-4/23يف ظالل القرآن)4
 1983، 1دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط-(، حممود بن الشريف، ط16احلب يف القرآن) 5
 (، إمييل انصيف.118أروع ما قيل يف اإلخوانيات) 6
 .1978، 1مؤسسة الرسالة، ط-(، عمر رضا كحالة، ط10احلب) 7
 (، امييل انصيف.26أروع ما قيل يف اإلخوانيات) 8
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 لشد األزر-7
خاصة  رين واألنصار املهاجبني عليه وسلمصلى هللا  رسول هللا من أوىل الدعائم اليت أرساهااألخوة يف هللا  لقد كانت

 لعلمه أبن األخ يشد  واملسلمني عامة
جد منه ثغرا يسند إليه رأسه املثقل ابهلم فيصاحل أخ إىل  وما أحوج الواحد مناأزر أخيه فيقويه ويواسيه ويعضده، 

 ابمسا، ولساان مبلسما، 
 .ويدا حانية جتود وال تبخل، متسح وال تذبح

مصيبة، وما انلك  "مصيبُتك يل: ويهتم هلمِ ه وكأنَّه صاحب اهلم ولسان حاله يقول يتوجَّع لوجع أخيه،الصاحل واألخ 
ولو كان يف الُوسِع أن أعلم ُكْنه  ما خامر قلبك من أملها حلملُت مثلُه على نفسي، فإين ِ ُأحبُّ أن منها يل موِجُع، 

" أكون ُأسوتك يف ُكلِ  سار  وغام  
1. 

 كما يي ْقِبُض الك فُّ ابملِْعص مِ        إبخوانه وما املرء إال
مِ      وال خري يف ك ف   مقطوعة  وال خري  يف السَّاِعِد األْجذ 

وما أحوجنا يف أايم غربة اإلسالم هذه إىل صحبة من يطهر القلب ويغذي الروح ويعني على نوائب الدهر، وقد 
بدأ، فطوىب  إن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا كما»: وسلمصلى هللا عليه جاء يف احلديث النبوي الشريف قوله 

 رواه مسلم وابن ماجة والرتمذي. «للغرابء
 .2"استوصوا أبهل السنة خريا فإهنم غرابء": وعن سفيان الثوري قال

 3تُشذُّ وتنأى عنهم الُقرابء  أولوا الفضل يف أوطاهنم غرابء
 -البدعالذين مييزوهنا من األهواء و -"واملؤمنون يف أهل اإلسالم غرابء. وأهل العلم يف املؤمنني غرابء. وأهل السنة

 . 4هم أشد هؤالء غربة": فيهم غرابء.والداعون إليها الصابرين على أذى املخالفني
 5إذا عظم املطلوب ق لَّ املساِعدُ       وحيد من اخلالن يف كل بلدة

  

                                                            
 (، ابن قتيبة.3/56عيون األخبار) 1
 .1991مكتبة الصحابة، جدة، -(، أمحد فريد، ط24البحر الرائق يف الزهد والرقائق) 2
 .2002، 1دار املعايل، ط-(، حامد كمال عبد هللا حسني العريب، ط12معجم أمجل ما كتب شعراء العربية) 3
 دار العفاين.-(، سيِ د بن حسني العفاين، ط4/244زهر البساتني من مواقف العلماء والرابنيني) 4
 دار صادر ودار بريوت.-(، انصيف اليازجي، ط2/100العرف الطيب يف شرح ديوان أيب الطيب) 5
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 لالنتصار على األعداء-8
األخوة تحقيق بن يكو بلية والسبيل لدفع ما حنن فيه من  ؛الشيطان وتكالب علينا األعداء غلبتنا النفس وأغواان

 ..معي أتمل .اإلميانية
ْر يل 25َربِه اْشَرْح يل َصْدِري }:  عز وجلدعا رهب عليه السالم ة الدعوة لسيدان موسىمهم أسندتملا   { َوَيسِه

{ َهاُروَن َأِخي 29{ َواْجَعل يلِه َوزِيراً مِهْن َأْهِلي }28{ يَ ْفَقُهوا قَ ْويل }27َواْحُلْل ُعْقَدًة مِهن لِهَساِن} {26َأْمِري }
{ ِإنهَك  34َوَنْذُكَرَك َكِثيًا } {33}{ َكْي ُنَسبِهَحَك َكِثيًا 32{ َوَأْشرِْكُه يف َأْمِري }31{ اْشُدْد ِبِه َأْزِري }30}

 َسَنُشدُّ َعُضَدَك ِبَِِخيكَ : البشرى هجاءتو  فأاته هللا سؤله[. 35-25: ]طه{ 35ُكنَت بَِنا َبِصيًا }
[35: القصص.]  

 1إىل اهليجا بغري سالح اع  س  ك          أخاك أخاك إن من ال أخا له
 

 يف هللا مراتب األخوة -ج
 سالمة الصدر مرتبة -1

 .«لسانأفضل الناس كل خمموم القلب، صدوق ال»: فقالالقلب سليم على  صلى هللا عليه وسلمأثىن رسول هللا 
وال بغي، وال  التقي النقي، ال إمث فيه»: صلى هللا عليه وسلمصدوق اللسان نعرفه، فما خمموم القلب؟ قال : قالوا

 .رواه ابن ماجة« غل وال حسد
ف بينهم وال ال اختال»: أبن الصفة البارزة ألول زمرة تدخل اجلنة هي صلى هللا عليه وسلموقد بني رسول هللا 

 متفق عليه. «تباغض قلوهبم قلب واحد
تزداد فرصة  قلوبالوبقدر سالمة  طيعة قواطع وموانع عن طريق اجلنة.اإلمث والبغي والغل واحلسد والتباغض والقف

 يف بني املتحابني اللقاء 
 [. 47: ]احلجر َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهم مِهْن ِغلٍه ِإْخَواانً َعَلى ُسُرٍر مُّتَ َقاِبِلنَ : اجلنة

"من أجلِ  أخالق األبرار سالمة الصدر لإلخوان والنصيحة هلم": وقال السقطيُّ 
2. 

 
 
 

                                                            
 (، امييل انصيف.16أروع ما قيل يف اإلخوانيات) 1
 .1968جممع اللغة العربية، دمشق، -أبو الربكات بدر الدين حممد الغزي، ط(، 21آداب العشرة وذكر الصحبة واألخوة) 2
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 لنفسه ما ُيبمرتبة أن ُيب ألخيه -2
 والكرب واحلسدثرة األاننية واأل أنفسنامن  وبذلك  حو ؛نفسنابه ألحنبنفس القدر الذي  لغرياناخلري أن حنب  ما أمجل

ال يؤمن »: قولهب صلى هللا عليه وسلمهللا رسول ، وهذا ما عرب عنه د الكمالحليصل ويزداد حىت  فريتفع إمياننا
 متفق عليه. «أحدكم حىت ُيب ألخيه ما ُيب لنفسه

ما يبغض شر من املعاصي والفاملؤمن احلق حيب ألخيه من الطاعات واألشياء املباحات ما حيب لنفسه، ويبغض له 
 لنفسه.

 مرتبة اإليثار-3
ُيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِمِهها ُأوُتوا : على األنصار ألهنم كانوا عز وجلأثىن هللا 

وهذا  ؛[9: احلشر]َويُ ْؤثُِروَن َعَلى أَنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن يُوَق ُشحه نَ ْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
ال لصنيعة سبقت من املهاجرين إليهم، أو ليد كانت هلم عليهم، ": اء للمهاجرينالذي ترمجوه عط ضاالفي احلب

وإ ا اإلميان ابهلل الذي وحد بني قلوهبم، وهو احلب يف هللا الذي مجع بينهم، ففتحوا قلوهبم إلخواهنم يف الدين، قبل 
 ين.يف األرواح حىت كأهنم روح يف جسد اندجمت األرواحو ابإلميان  امتألت قلوهبم وذلك ألن .1"أن يفتحوا هلم منازهلم

  لعرض زائلال ملنفعة دنيوية، وال لغرض والعلى طائفة أخرى من املؤمنني ألهنم آثروا إخواهنم ابلطعام  هللاوقد أثىن 
َا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اَّللِه اَل 8الطهَعاَم َعَلى ُحبِهِه ِمْسِكينًا َويَِتيمًا َوَأِسيًا } َويُْطِعُمونَ  : وشكررغبة يف جزاء لوال  { ِإَّنه

  [.9-8: اإلنسان] نُرِيُد ِمنُكْم َجَزاء َواَل ُشُكوراً 
لمشقة يف عون ل يرتك حظه إىل حظ غريه، اعتمادا على صحة اليقني وإصابة لعني التوكل وحتمال": أنمعناه واإليثار 

  احملبةاألخ يف هللا على 
 .2من أجله، وهو من حمامد األخالق، وزكيات األعمال"

ا. رم عليك دينا، وال يقطع عليك طريقا، وال يفسد عليك وقتفيما ال خي": اإليثار على النفس يكونقيل أبن و 
 .3األخالق"بتعظيم احلقوق ومقت الشح والرغبة يف مكارم : ويستطاع هذا بثالثِة أشياء

تعارض مع رغائب ئ ا وال تاألخوة يف األمن والسالمة ال تكلف شي لنفس يتجلى يف الشدة والكرب ألنواإليثار على ا
ك  لنفسي، ولو "هللا يعلُم أنين أحبُّك لنفِسك فوق  حمبَّيت إاي: الئوهذا ما عرب عنه رجل يف رسالة لصديقه، قا .النفس

                                                            
 (، حممود حممد اببللي، رابطة العامل اإلسالمي.50معاين األخوة يف اإلسالم ومقاصدها) 1
 الدار التونسية.-(، حممد العزيز جعيط، ط208جمالس العرفان ومواهب الرمحان )2
 .1988دار الكتب العلمية، بريوت، -األنصاري اهلروي، ط (، عبد هللا57،58منازل السائرين) 3

http://www.alukah.net/


                                       
19 www.alukah.net 

ُت بني أمرين ، آلثرُت املروءة وُحسن  األحُدوث ِة إبيثار حظِ ك على : أين ِ ُخريِ  أحدمها يل وعليك، واآلخر لك وعليَّ
 . 1حظِ ي، وإينِ  ُأِحبُّ وأُبِغُض لك، وأوايل وأعادي فيك"

 رضي هللا عنهنس عن أف ،بكل شيء اجادو  صلى هللا عليه وسلم من معني املصطفىحني ارتووا الصحابة  وانظر إىل
-وكان كثري مال– بينه وبني سعد بن الربيع صلى هللا عليه وسلمالرمحن بن عوف وآخى النيب  دعلينا عبقدم : قال

قد علمت األنصار أين من أكثرها ماال سأقسم مايل بيين وبينك شطرين، ويل امرأاتن فانظر أعجبهما »: فقال سعد
 .رواه البخاري «لك يف أهلكابرك هللا : إليك فأطلقها حىت إذا حل ت تزوجتها. فقال عبد الرمحن

رمٌق  وأان أقول إن كان به -ومعي شيء من املاء-ابن عم يلأطلب انطلقت يوم الريموك : وعن حذيفة العدوي قال
 ابن عمي أن آه! آه! فأشار إيلَّ : أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، فإذا أان برجل يقول: سقيته، فإذا أان به، فقلت له

 أنطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، 
 آه! آه! فأشار هشام أن انطلق إليه، فجئته فإذا هو قد: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم. فسمع آخر يقول: فقلت

 مات، فرجعت إىل 
  .2هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إىل ابن عمي فإذا هو قد مات

 اإلخوان أنواع -د
إَّنا مثل »: صنفان حبسب املنفعة واملضرة يف الدين فقال واجللساء خوانأن اإل صلى هللا عليه وسلمبنيَّ رسول هللا 

 يس الصاحل وجليس السوء؛ اجلل
كحامل املسك وانفخ الكي، فحامل املسك إما أن ُيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن َتد منه رُيا طيبة، 

 متفق عليه. «ثيابك، وإما أن َتد رُيا خبيثةوانفخ الكي إما أن ُيرق 
من له ظل ومثر؛ ": منهمف وال يزالون خمتلفني؛، والشجر ف النبات كاختالاهلل عز وجل حبكمته خلق الناس خمتلفنيف

ومنهم من له ظل وال مثر وهو صاحب دنيا وما  فهو انهض يف الدنيا ويقظان يف اآلخرة، ويف مأمن من العذاب..
 . 3يلبث الظل أن أيذن ابلتالشي..ومنهم من له مثر وال ظل له وهو صاحب اآلخرة دون الدنيا

 ال يستوون كما ال يستوي الشجر     الناس شىت إذا ما أنت  ُذقتهم
 4وذاك ليس له طعٌم وال مثر         هُ هذا له مثٌر حلٌو مذاقتُ 

                                                            
 (، ابن قتيبة.3/13عيون األخبار) 1
 ه. 1410دار العلوم اإلسالمية، -(، أمحد فريد، ط34احلب يف هللا وحقوق األخوة) 2
 (، شريف شحاتة.87-86احلياة حتدي) 3
 (، أمحد فريد.25احلب يف هللا وحقوق األخوة 4
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"يعني ويستعني، ومنهم من ال يعني وال يستعني، ومنهم من يستعني وال يعني، ومنهم : هم منمنف ؛أربعة أهنم وقيل
 .1"من يعني وال يستعني

"فصاحب كاهلواء ال يستغىن عنه. وصديق كالغذاء ال عيش إال به، ولكن رمبا ساء طعمه، أو : مخسة وقيل أهنم
بد منه أحياان. وصاحب كالصهباء تلذ  شارهبا، ولكنها كريه، ولكن ال  ُُّرصعب هضمه. وصاحب كالدواء ولكنه مُ 
  .2"تؤدي بصحته وشرفه. وصاحب كالبالء

 ونْبُت األرض ألوان      بنو آدم كالنبت
 ندل والكافور والبان     فمنهم شجر الص
 3ضل ما حيمل قطران     ومنهم شجر أف

مشاعر ال  .الذي حيمل لك عواطف صادقة ومشاعر حية انبضة ال تتغري وال تتلون الصادق قد جتد من إخوانكو 
حلة البحث عن ور  ،-ندرة األملاس يف دنيا الناسوقد صار يف زماننا اندرا -يقهرها البعد البعيد وال الظرف الشديد 

اق. وأمثال الكامن يف األعمالغوص يف أعماق النفوس لتتمكن من استخراج الدر إىل أخ صادق صعبة ألنك حتتاج 
 يصعب إجيادهم، يصعب تركهم، ويستحيل نسياهنم. : هذا

 خرٌي من حاضر وهو جايفهو       من يغب وهو حافُظ العهد وايف
 4يف انصرافِ  ومقيم  وقلُبهُ       ُربَّ دان  بقلِبِه وهو انء  

الذين يستغلك لقضاء مآربه ومصاحله، فإذا انقضت حاجته انقضى معها الود   االستغاليل وقد جتد من إخوانك
 إىل اجليب.عنده فرَّ من القلب َّ الذي كان يظهره، ذلك أن احُلب

 وحوهلا الناس ما دامت هبا الثمرة         الناُس يف زمن اإلقبال كالشجرة
 نوا هبا بررهعنها عقوقا وقد كا       حىت إذا ما ع ر ْت من محلها انصرفوا
دهر ا عليها من األرايح والغربه       وحاولوا قطعها من بعد ما شفقوا

5 
"ذهب املعروف، وبقيت التجارة؛ يعطي أحدهم ألخيه الشيء ألجل أن يعطيه : يقول السري السقطي رمحه هللا

 .6نظريه"

                                                            
 مكتبة احلياة.-(، أبو احلسن املاوردي، ط172، 171(أدب الدنيا والدين1
 دار املنارة.-(، علي الطنطاوي، ط227صور وخواطر) 2
 (، أبو احلسن املاوردي.169(أدب الدنيا والدين3
 .1997، بريوت، 1دار صادر، ط-صفي الدين أبو الفتح بن البحرتي احلليب، ط (،181)أنس املسجون وراحة احملزون 4
 (، عبد العزيز الكرم.46)رضي هللا عنه  م علي بن أيب طالبديوان اإلما 5
 مؤسسة الرسالة.-(، سيد بن حسني العفاين، ط5/295صالح األمة يف علو اهلمة) 6
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 إذا كان ْت حوائُجهم إلينا      أرى قوم ا وجوههم حسانُ 
 تغري  ُحْسُن أوُجِهِهم علينا     حوائُجنا إليهمفإن كانْت 

 ويْغض ُب حني  نُع ما لدينا       ومنهم من سيمنُع ما لديه
ا مثله فقد استوينا     فإن يك فعلهم مسج ا وفعلي  1قبيح 

اليت يتمىن زوال نعم هللا عليك ألنه مل ينل سعيك وال هو مثلك. يقول الشافعي رمحه  احلسودوقد جتد من إخوانك 
 : هللا

 مداراته عزَّت وعزَّ مناهلا       وداريت كل الناس لكن حاسدي
 2إذا كان ال يرضيه إال زواهلا       وكيف يداري املرء حاسد  نعمة  

ساعة  أن من سولت له نفسه أن يبيعكت الغدر تلك تدرك ويف حلظا يغدر بك.الذي  اخلائن وقد جتد من إخوانك
 كل ساعة.سيبيعك  

 فلما اشتدَّ ساعُدُه رماين       أُع لِ ُمُه الر ِماية  ُكلَّ يوم  
 3فلمَّا قال قافية  هجاين      وكم علَّمُتُه ن ْظم  القوايف

على  جافيا  عصا  يتوكأ عليها ويهش هبا"أهديت بليدا  قلما  فكتب به هجاءك، أو منحت : إذا تفاجألذلك، ال 
غنمه، فشج هبا رأسك، هذا هو األصل عند هذه البشرية احملنطة يف كفن اجلحود مع ابريها جل يف عاله، فكيف 

 .4هبا معي ومعك"
بتُيُهم دروعا  فكانوها ولكن لألعادي      وإخوان  حس 
 5فكانوها ولكن يف فؤادي       وِخلُتهم سهاما  صائبات  

 الذي يتخلى عنك يف أحلك الظروف ويكون عون  ُكلِ  ُملمَّة عليك..  اخلذول د جتد من إخوانكوق
 6ال يستوي هادٌم يوما وبناءُ        وصاحب  يل  أبنيِه ويهدُمين

فاء، وبدل أن تتلقى ابجل قوبلتابلصد، ويف الوقت الذي انتظرت الدعاء  قوبلتففي الوقت الذي انتظرت منه املدد 
 العناية قال كفاية.

                                                            
 اهليئة املصرية العامة للكتاب.-(، أبو حيان التوحيدي، ط137املختار من رسالة الصداقة والصديق) 1
 (، بدر عبد احلميد مهيسه.6إايك واحلسد) 2
 (، حامد كمال عبد هللا حسني العريب.462معجم أمجل ما كتب شعراء العربية) 3
 العبيكان.-(، عائض القرين، ط42ال حتزن )4
 (، حامد كمال عبد هللا حسني العريب.13معجم أمجل ما كتب شعراء العربية) 5
 ي الدين أبو الفتح بن البحرتي احلليب.(، صف187أنس املسجون وراحة احملزون) 6
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 وصييييييييييييييييييييييياحٌب كيييييييييييييييييييييييان يل وكنيييييييييييييييييييييييُت ليييييييييييييييييييييييه

 أشيييييييييييييييييييييفق  مييييييييييييييييييييين واليييييييييييييييييييييد  عليييييييييييييييييييييى وليييييييييييييييييييييد  

   
 كن ييييييييييييييييييييا كسيييييييييييييييييييياق متشييييييييييييييييييييي هبييييييييييييييييييييا قييييييييييييييييييييدم

 أو كيييييييييييييييييييييييييييييييذراع  نيطيييييييييييييييييييييييييييييييت إىل عضيييييييييييييييييييييييييييييييد  

   
 وكيييييييييييييييييييييييييييان يل مألفيييييييييييييييييييييييييييا وكنيييييييييييييييييييييييييييت ليييييييييييييييييييييييييييه

 ليسييييييييييييييييييييييييت بنييييييييييييييييييييييييا حاجيييييييييييييييييييييييية إىل أحييييييييييييييييييييييييد  

   
 حييييييييييييييييييييييىت إذا حلييييييييييييييييييييييت احلييييييييييييييييييييييوادث ميييييييييييييييييييييين

 سيييييييييييييياحيت وحييييييييييييييلَّ الزمييييييييييييييان ميييييييييييييين عقييييييييييييييدي  

   
 ازو رَّ عييييييييييييييييين وكييييييييييييييييان ينظيييييييييييييييير ميييييييييييييييين عيييييييييييييييييين

1ويرمييييييييييييييييييييييييييييييييييي بسيييييييييييييييييييييييييييييييييياعدي ويييييييييييييييييييييييييييييييييييدي  
 

   
 

 : وأمثال هؤالء الذين ع جَّت هبم العالقات األخوية حيتاجون ملن يقول هلم
 ما قد لقيت فقد ضيعت أايمي       إذا كان منزليت يف احلب عندكم
 2واليوم أحسبها أضغاث أحالم      أمنية ظفرت نفسي هبا زمنا

هذا حيتاج ملن و  .وعلما مجاال وماال وحسبا الذي يرفع نفسه على إخوانه ألهنم أقل منه املتكرب إخوانكوقد جتد من 
ًا يف اأْلَْرِض َواَل َفَسادًا َوالْ  : يذكره بقول هللا جل وعال اُر اْْلِخَرُة ََنَْعُلَها ِللهِذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوه َعاِقَبُة تِْلَك الده

  .[83: ]القصص ِلْلُمتهِقنَ 
 الذي يقف حجر عثرة يف طريقك، فال يتقدم وال يرتكك تتقدم ألن غريته الزائدة وعجزهاملعيق  وقد جتد من إخوانك

 الذي يعرفه من 
 . 3"خل الطريق ملن يبين املنار به": نفسه مينعه من التقدم. وملثل هذا نقول

معروفك وحيرق إحسانك. فال تندم إن بذلت مودة قلبك الذي ينكر مجيلك وجيحد  اجلاحد وقد جتد من إخوانك
ن تومست فيهم "شجعت م: وال تندم أيضا إذا وما متلك إلخوانك يف هللا مث رموك ابجلفاء، وقابلوك ابلصد واجلحود.

 اخلري، فصنعت منهم رجاال، مث جحدوك، 
 . 4وما"ة السخية إال شيحا وقيصفحسبك أنك قاومت يف نفسك األاننية، وحاولت زرع الورود، فما أنبتت الرتب

 5ال يشكر هللا من ال يشكر الناسا      ال تنكرنَّ لذي النعماء نعمته
من حقه أن يتكلم ومن واجبك أن تسمع. ومن حقه أن يبدي رأيه  أنيعتقد  الذياملتسلط  وقد جتد من إخوانك

ومن واجبك أن تصدق. ومن حقه أن أيمر ومن واجبك أن تطبق. ومن حقه أن أيخذ ومن واجبك أن تعطي 
                                                            

 (، حممد عبد الرحيم.43الصداقة واألصدقاء)1
 دار الفرقان.-(، خالد أبو شادي، ط49أبي قلب نلقاه) 2
 (، حممد أمحد الراشد.232العوائق)3
 (، مصطفى السباعي.228هكذا علمتين احلياة )4
 (، الثعاليب.31رسائل الثعاليب) 5
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ومتنح. ومن حقه أن يقودك ومن واجبك أن تتبع. وهذه نظرة خاطئة لألخوة يف هللا؛ إذ األخوة ال تعين سلب احلرية 
 رأي ابلقوة.وفرض ال

 يكون يف حضورك على حال، ويف غيابك على نقيضه.  الذيذو الوجهن  وقد جتد من إخوانك
ويف صدرِِه ض بٌّ من الِغلِ  كاِمنُ   وال تُك ذا الوجهني يبدي بشاشة  

1 
لو من خطر وإخاؤه غرر، ألنه ال يبقى على حالة، وال خي "السريع التغري، الوشيك التنكر، فوداده: ومن صفاته أنه

 .2استحالة"
 قييييييييييييييل للييييييييييييييذي لسييييييييييييييت أدري ميييييييييييييين تلوُّنِييييييييييييييهِ 

 أانصييييييييييييٌح أنييييييييييييت أم علييييييييييييى غييييييييييييش   ينيييييييييييياجيين  

   
 إين ألكثيييييييييييييييييييييييير مميييييييييييييييييييييييييا مستيييييييييييييييييييييييييين عجبيييييييييييييييييييييييييا

 وأخييييييييييييييييرى منييييييييييييييييك  أتسييييييييييييييييوين ُّيييييييييييييييييٌد تشييييييييييييييييج  

   
 تغتييييييييييييييييييييييييابين عنييييييييييييييييييييييييد أقييييييييييييييييييييييييوام ومتييييييييييييييييييييييييدحين

 يف آخيييييييييييييييييييييييرين وُكيييييييييييييييييييييييلٌّ عنيييييييييييييييييييييييك أيتييييييييييييييييييييييييين  

   
 شييييييييييييييييئان قيييييييييييييييد انفييييييييييييييييت بينهمييييييييييييييياهيييييييييييييييذان 

فيييييييييييييييييييييياكفف لسييييييييييييييييييييييانك عيييييييييييييييييييييين شييييييييييييييييييييييتمي   
3وترييفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

   
 
 
 
 

  

                                                            
 دار الفكر، سوراي.-(، ابن الظهري اإلربيلي، ط44الصرب مطية النجاح) 1
 (، أبو احلسن املاوردي.175أدب الدنيا والدين)2
 .1999، بريوت، 1دار الراتب اجلامعية، ط-(، حممد عبد الرحيم، ط66الوصااي والنصائح) 3
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 إخواِن كأولئ

 

 وأؤثرهم ابلود من بني إخواين     أولئك إخواين الذين أحبهم
 حبيب إىل إخوانه غري خوان      بُ هذَّ وما منهم إال كرمي مُ 

 اايه العطرة قولهمن وصيف قلوب أصحابه، و اإلميانية على غرس شجرة األخوة  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  حرص
 رواه أبو داود والرتمذي. «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من خيالل»: صلى هللا عليه وسلم

 "طيب األخالق، سري: فاجعل اي أخي الدين مقياسا، ورضا هللا ميزاان يف اختيار إخوانك واصحب من يكون
مضمون  ذ احلس، صحيح احلدس،األمانة، مأمون اخليانة، كرمي النفس، انف األعراق، مكتوم السر،كثري الرب، صحيح

العون، كامل الصون، مشهور الوفاء، ظاهر الغ ن اء، اثبت القرحية، مبذول النصيحة، مستيقن الوداد، سهل االنقياد، 
حسن االعتقاد، صادق اللهجة، خفيف املهجة، عفيف الطباع، رحب الذراع، واسع الصدر، متخلقا ابلصرب، أيلف 

 .1اإلحماض، وال يعرف اإلعراض"
كسار "صحبة األخيار كجرة النضار بطيئة االن: قيل فإذا وجدت من جيمع هذا فاشدد عليه يديك شد الضنني فقد

صفات إخواين يف  وهذه بعض. 2سريعة االجنبار، وصحبة األشرار كجرة الفخار سريعة االنكسار بطيئة االجنبار"
 : هللا
 وفرة الدين-1

ما  عز وجله ابه، ويستقيم كما أمره رببه، ويتبع نبيه، ويعمل بكتأحب من إخواين صحيح التدين الذي يطيع ر 
 استطاع إىل ذلك سبيال.

 3وأفرُشُه ما يشتهي من خالئقِ        أحب أخي يف هللا ما ص حَّ ديُنهُ 
 حبا هلل دوالذين آمنوا أش: فهو صادق اإلميان لذلك أدخله هللا يف زمرة ومن صفاته أنه حيب هللا حبا شديد؛

"أشد حبا هلل، حبا مطلقا من كل موازنة، ومن كل : رمحه هللا شارحا وموضحا سيد قطب يقول. [165: ]البقرة
قيد. أشد حبا هلل من كل حب يتجهون به إىل سواه. والتعبري ابحلب هنا تعبري مجيل، فوق أنه تعبري صادق. فالصلة 

                                                            
 (، ابن حزم.27طوق احلمامة) 1
 .بن عربشا(، ا27فاكهة اخللفاء ومفاكهة الظرفاء) 2
 (، حممد عبد الرحيم.66الصداقة واألصدقاء)3
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، صلة بية، والتجاذب الروحي، صلة املودة والقرىببني املؤمن احلق وبني هللا هي صلة احلب. صلة الوشيجة القل
 .1الوجدان املشدود، بعاطفة احلب املشرق الودود"

َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اَّللِه ُأْسَوٌة  : أسوته طاعة لربه القائل صلى هللا عليه وسلم هللاومن صفاته أنه جعل رسول 
  [.21: األحزاب] َحَسَنةٌ 

 2كانت خالئقه ر ْوح ا ورحياان       هللا ُأْسو تهُ ومن تكن برسول 
: انيتلوه بتدبر وخشوع آانء الليل وأطراف النهار ألنه عرف حقيقة اإلمي ومن صفاته أنه جعل القرآن دستوره؛ فهو

 َا ْم وَ اْلُمْؤِمُنوَن الهِذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللهُ َوِجَلْت قُ ُلوهُبُْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آََيتُُه زَاَدَْتُْم ِإميَااًن  ِإَّنه َعَلى َرهبِِه
ُلونَ    [.2: ]األنفاليَ تَ وَكه

رة لدين فهو جياهد نفسه لتستقيم على طاعة هللا. وجياهد أعداء هللا املعتدين نص اجلهاد سبيله؛ومن صفاته أنه جعل 
 هللا. 

سبيله اليت  فهو يرجو من هللا أن يكرمه ابلشهادة يف يف سبيل هللا تعاىل أمسى أمانيه؛ ومن صفاته أنه جعل املوت
ْم يُ ْرزَُقونَ يف َسِبيِل اَّللِه َأْمَوااًت َبْل َأْحَياء ِعنَد رَ  َواَل ََتَْسََبه الهِذيَن قُِتُلواْ  : جتعله خالدا يف النعيم املقيم ]آل   هبِِه

  [.169: عمران
 أعطيييييييييييييييييييييوا ضيييييييييييييييييييييريبتهم هلل مييييييييييييييييييييين دمهيييييييييييييييييييييم

 والنيييييييييييييييياس تييييييييييييييييزعم نصيييييييييييييييير الييييييييييييييييدين جميييييييييييييييياان  

   
 عاشييييييييييييييوا علييييييييييييييى احلييييييييييييييب أفواهييييييييييييييا وأفئييييييييييييييدة

 ابتييييييييييييييوا علييييييييييييييى البييييييييييييييؤس والنعميييييييييييييياء إخييييييييييييييواان  

   
 هللا يعيييييييييييييييييييييييييييييييييييرفهم أنصيييييييييييييييييييييييييييييييييييار دعوتيييييييييييييييييييييييييييييييييييه

  3تعيييييييييييييييييييييرفهم للخيييييييييييييييييييييري أعيييييييييييييييييييييواانوالنييييييييييييييييييييياس   
   

 
ِإنه الهِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  : ومن صفاته أنه يعشق الفردوس ويسعى ابإلميان والعمل الصاحل ليكون من ورثتها

وكيف ال يعشق الفردوس األعلى واحلبيب  [.107: الكهف] الصهاحِلَاِت َكاَنْت ََلُْم َجنهاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزالً 
 فإذا سألتم هللا فسلوه »: يقول صلى هللا عليه وسلماملصطفى 

ر أَنار اجلنة  خاري وأمحد.رواه الب« الفردوس، فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة، وفوقه عرش الرْحن، ومنه تفجه
  

                                                            
 (، سيد قطب.2/154يف ظالل القرآن)1
 (، سيد بن حسني العفاين.1/28زهر البساتني من مواقف العلماء والرابنيني ) 2
 (، حممد أمحد الراشد.216العوائق) 3
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 : فاحرص أخا اإلميان على مؤاخاة صاحب التدين الصحيح فقد قيل
 مكتسب من كل مصحوبفالطبع         عاشر أخا الدين، كي حتظى بصحبته

 1نتنا من الن نت، أو طيبا من الطيب        كالريح آخذة ما مترُّ به
ُكُم النهارُ  : واحذر مؤاخاة الفاسق واملبتدع واملصر على املعصية، فاهلل يقول   َوالَ تَ رَْكُنوْا ِإىَل الهِذيَن ظََلُموْا فَ َتَمسه

  [.113: هود]
 

 بغييييييييييييييييييييييييييُض العصيييييييييييييييييييييييييياة وراثيييييييييييييييييييييييييية نبويييييييييييييييييييييييييييةٌ 

 والكيييييييييييييييييييييييافرين بيييييييييييييييييييييييراءٌة ليييييييييييييييييييييييك منهميييييييييييييييييييييييو  

   
 احلييييييييييييييييييييييييييبُّ أثييييييييييييييييييييييييييُق عييييييييييييييييييييييييييروة  يف ديننييييييييييييييييييييييييييا

 والييييييييييييييييييييييييبغُض أيضييييييييييييييييييييييييا مثلييييييييييييييييييييييييُه ُمتحييييييييييييييييييييييييتِ مُ   

   
 اليييييييييييييييييييييييييييبغض ديييييييييييييييييييييييييييين واحملبَّيييييييييييييييييييييييييييُة مثليييييييييييييييييييييييييييه

م    2ما قام ديٌن دون هذا املعل
 

  ُرطاً ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعن ِذْكِراَن َوات هَبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه ف ُ  َواَل  : وهللا ينهى عن صحبة الغافلني يف قوله
 [. 28: الكهف]

"يزين لك فعله، ويود لو أنك مثله، وطبعك يسرق منه، واملرء على : وذلك ألن كال من الفاجر والعاصي واملبتدع
 املرض تسري فتفري.دين خليله، ال تسكن أرضا موبوءة؛ فإن جرثومة 

 3إليها ولكن الصحيحة جتُربُ       فما ينفع اجلرابء قرب صحيحة
 رجاحة العقل-2

"لرمبا لقيت األخ من إخواين فأقيم شهر ا عاقال  بلقائه": قال سفيان الثوري
4.  

 .له العقل ومضرةكمال انتقاص من  ألن صحبتهما اجلاهل واألمحق فاصحب العاقل وال تصحب 
 وإايك وإايه    أخا اجلهلفال تصحب 

 5حليما حني آخاه    فكم من جاهل أردى
  

                                                            
 .(، احلاشدي24نعمة األخوة) 1
 .1992، الرايض، 1مكتبة املغين، ط-احلميد، ط (، عبد الكرمي بن صاحل42احلب يف هللا) 2
 .2010، 1دار ابن اجلوزي، ط-(، علي عبد اخلالق القرين، ط201من روائع القرين) 3
 .2010، 1شركة القدس، ط-(، أبو حامت البسيت، ط93روضة العقالء ونزهة الفضالء ) 4
 (، شريف شحاتة.86احلياة حتدي) 5
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 التقوى-3
ء يَ ْوَمِئٍذ بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإاله اْلُمتهِقنَ : أحب من إخواين التقي النقي الذي ينفع يف الدارين : الزخرف] اأْلَِخاله

67 .] 
 1اللبيِب منُه لُبابونصيُب        فتزوَّد إن التقى خرُي زاد  

"اصحب أهل التقوى، فإهنم أيسُر أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم لك : أوصين. قال: قال رجل لداود الطائي
 . 2معونة"

 رجال يصدق قوله بفعال      حبثت عن التقي وجدتهوإذا 
 فيداه بني مكارم ومعال       وإذا اتقى هللا امرؤ وأطاعه

 3اتجان اتج سكينة ومجال    يف التقىوعلى التقي إذا تراس  
 حفظ األمانة-4

أحب من إخواين األمني على عرض أخيه فال ينتهكه.. األمني على ماله فال يعتدي عليه.. األمني على دمه فال 
 يسفكه.. األمني على 

 غدر به. يدينه فال يضله.. األمني على أسراره فال يفشيها.. األمني على مودته فال جيفوه وال خيونه وال 
 وتومسن إخاءهم وتفقد     أبِل الرجال إذا أردت إخاءهم
 4فيه اليديِن قرير عني فاشدد     فإذا وجدت أخا األمانة والتقى

 حممود األخالق -5
"قلة اخلالف، وحسن اإلنصاف، وترك طلب العثرات، وحتسني ما يبدو من السيئات، : قعالمات حسن اخلُلُ من 

واحتمال األذى، والرجوع ابملالمة على النفس، والتفرد مبعرفة عيوب نفسه دون عيوب غريه، وطالقة والتماس املعذرة، 
"أصحاب : ألن حبهاصفإذا وجدت من جيمع هذا ف .5الوجه للصغري والكبري، ولطف الكالم ملن دونه وملن فوقه"

 . 6السوء والفساد صخرة ال ينفجر ماؤها وال خيضر ورقها وأرض ال يثبت غرسها"
 وال يصفو مع الفسق اإلخاءُ       وكل مودة هلل تصفو

                                                            
 ري اإلربيلي.(، ابن ظه10الصرب مطية النجاح) 1
 .2013، 2املكتبة التوفيقية، ط-(، حممود املصري، ط554الطريق إىل اجلنة) 2
 (، أبو حامت البسيت.29روضة العقالء ونزهة الفضالء) 3
 (، حممد عبد الرحيم.41الصداقة واألصدقاء)4
 (، أبو حامد الغزايل.3/44إحياء علوم الدين) 5
 (، شريف شحاتة.77احلياة حتدي) 6
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 1وسوُء اخلُُلق ليس له دواء     وكل جراحة فلها دواءُ 
 ص على طلب العلماحلر -6

 "حياة للقلوب، حياة للضمري، حياة للروح، نور للبصرية،: ريص على طلب العلم ألن العلمأحب من إخواين كل ح
َناُه َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا مَيِْشي ِبِه يف النهاِس َكَمن مهثَ ُلُه يف الظُّلُ َأَو َمن َكاَن : لقوله تعاىل َارٍِج َمْيتًا فََأْحيَ ي ْ َماِت لَْيَس ِِ

َها َكَذِلَك زُيِهَن ِلْلَكاِفرِيَن َما َكانُوْا يَ ْعَمُلونَ   .2["122: ]األنعام مِهن ْ
 .3وحاز غنيمة كانت ضائعة وارتشف حكمة هادفة" "ما نظر أحد يف كتاب إال خرج بفائدة..: وقد قيل

ِب الييييييييييييييييييييييينفس  ابلعليييييييييييييييييييييييوم لرتقيييييييييييييييييييييييى  هيييييييييييييييييييييييذِ 

 وتيييييييييييييييييرى الُكيييييييييييييييييلَّ فهيييييييييييييييييي للُكيييييييييييييييييلِ  بي ْييييييييييييييييييتُ   

   
 إ ييييييييييييييييييييا اليييييييييييييييييييينفُس كالزجاجيييييييييييييييييييية، والعقييييييييييييييييييييلُ 

 ِسيييييييييييييييييييييييييييييييييييراُج، وِحكميييييييييييييييييييييييييييييييييييُة هللا زييييييييييييييييييييييييييييييييييييتُ   

   
 فيييييييييييييييييييييييييييإذا أشيييييييييييييييييييييييييييرقْت فإنَّيييييييييييييييييييييييييييك حييييييييييييييييييييييييييييُّ 

تُ     4وإذا أظلمْت فإنَّك  مْي
 

 هد يف الدنياالز -7
 أحب من إخواين كل زاهد يف الدنيا راغب يف نعيم اآلخرة. 

 الدنيا وخافوا الفتنا    طلقوا   إن هلل عبادا فطن ا
 أهنا ليست حلي وطنا      نظروا فيها فلما علموا
 5صاحل األعمال فيها سفنا     جعلوها جلة واختذوا

 واملواساة ةناإلعا-8
ة "سحابة بدية الظل. هني: من هو كيشد األزر، ويعني على نوائب الدهر؛ وإنه من إخواننا  منإيل أحب إخواين 

 .6الوابل والطل. يضحك من بكائها روضي. وختضر من سوادها أرضي"
 يزيدهم هوُل اجلناب آتسي ا      وفتيان صدق  اثبتني صحْبتهم
 7اسي اوإن يُك شر ا يشربوه حت      فإن يُك خري ا حيسنوا أمال  به

                                                            
 (، عبد العزيز الكرم.8ديوان اإلمام علي بن أيب طالب) 1
 .2013، اجلزائر، 1دار كردادة، ط-(، المية بوصالح، ط117وفتحت أبواب اجلنان) 2
 ابداع.-(، شريف شحاتة، ط266امرأة بدرجة امتياز) 3
 (، حامد كمال عبد هللا حسني العريب.61معجم أمجل ما كتب شعراء العربية) 4
 .2009، 1دار األندلس اجلديدة، ط-(، بدوى حممود الشي ،ط16الرقائق مهسات للقلوب الغافلة)5
 (، الثعاليب.35رسائل الثعاليب) 6
 (، أبو حيان التوحيدي.113املختار من الصداقة والصديق) 7
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"اي بين إن انزعتك نفسك يوما إىل صحبة الرجال حلاجتك إليهم فاصحب من : أوصى علقمة بن لبيد ابنه فقال
إن صحبته زانك، وإن ختففت له صانك، وإذا نزلت بك انزلة مانك، وإن قلت صد ق قولك، وإن ُصلت به شد د 

عد ها، وإن بدت منك ثلمة سد ها، صولك، اصحب من إذا مددت يدك لفضل  مد ها، وإن رأى منك حسنة 
 . 1اصحب من ال أيتيك منه البوائق، وال ختتلف عليك منه الطرائق، وال خيذلك عند احلقائق"

 وال تدننيَّ إليك اللئاما      ختريَّ لنفسك من تصطفيه
 ولكن إذا قعد الدهر قاما     فليس الصديق صديق الرخاء

 2يهمُّك  ال يستلذ املناما     تناُم ومِهَُّتُه يف الذي
 دق املودةص-9
: سليم حثبتت أصول احملبة يف القلوب نطقت اجلوارح ابلفروع. والود الصادق السليم ال خيرج إال من قلب صحي مىت

ما زال : الذين نفتقدهم نقولوإلخواننا  .3"وليس احلب إال ما نشأ عليه القلب و ا، وُريب يف أرض املودة ومسا"
 شداكم يف أمساعنا..يف أجوائنا و  عبريكم

ن اه      مىت شمَّ احملب لكْم ن ِسيم ا  آي  املرسالت تلت عييْ
 وذا مْعىن  القلوِب الع اِمراتِ     ففي فسح الُقلوِب لكم دايرٌ 

 وصبح الوصل ميحو القاطعات      أُتْسِعُدان بقْرِبكم اللي ايل
 4العهوِد السَّالف اتِ وحنن على      وحفُظ الُودِ  د ْينٌ  أحبتنا..

 صح بذل الن-10
مسة املؤمنني التناصح والتواصي ابحلق والصرب؛ إذ ال معىن ألخوة تقوم على إظهار احملاسن وتسكت عن إظهار 

 العيوب حتت غاللة احلب. 
لنصح اومن واجب املؤمن قبول النصيحة يف هللا بصدر منشرح، ونفس راضية، وقلب مطمئن، ألن أخاه مل يرد بذلك 

 .5"بنصيحة تبذل، ألن النصيحة نتاج التجربة والتفكري": انتقاصه. والعاقل من يفرح
 .6"من مجع لك مع املودة الصادقة رأاي  حازما، فامجع له مع احملبة اخلالصة طاعة  الزِمة": وقد قيل

                                                            
 املكتبة التوفيقية.-(، هاين احلاج، ط7ألف قصة وقصة)1
 لرحيم.(، حممد عبد ا81الصداقة واألصدقاء) 2
 (، سيد بن حسني العفاين.1/348ترطيب األفواه بذكر من يظلهم هللا) 3
 (، احلاشدي.6نعمة األخوة) 4
 (، منشورات دار اآلفاق اجلديدة.43القلق )5
 (، ابن قتيبة.3/11عيون األخبار) 6
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 العثرة ةلإقا-11
 حفظا للود. تمل اخلطأأحب من إخواين صاحب القلب الكبري الذي يقيل العثرة ويغفر الزلة وحي

 واحفظ مودت ُه ابلغيب ما وصال     البس أخاك على ما كان من ُخُلق  
 1ذا ِخلَّة  ال يرى يف ُودِ ِه خلال       فأطول الناس غمًّا من يريد أخ ا

 الوفاء-12
أجابين..هم  فأليس لك غريه، : "اليوم مات أخي، قلت: رأيت شيخا يبكي فدنوت منه وسألته ما بك اي أيب؟ قال

 كثريون، ولكن الويف ال 
 . 2يولد إال مرة واحدة"

 3وكيف يناُل عهدي الظاملينا        لقد ذهب الوفاُء فال وفاء  
  

                                                            
 (، حممد عبد الرحيم.72الصداقة واألصدقاء) 1
 (، إمييل رفول.49أفكار ال متوت)2
 (، سعد عبد املاجد الغوري.1/103حممد إقبال)ديوان  3
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  :ومن صفات الويف أنه ال ينساك على البعد وال ميلك على القرب، وهذا ما عرب عنه الشاعر بقوله
اءُ فل ْم ت ِغْب      فإن ي ُك عن لق ائك غاب  وْجهي  املودَُّة واإِلخ 

بي ُعه الدع اءُ      ومل ي ِغِب الثي ن اُء عليك مينَّ   بظْهِر الغيِب يي تيْ
ا الو ف اءُ      وما زالْت تي ت وقَّ إليك  نْفسي ُدوه   على احلاالِت حي 

 والويف يدوم على الود والعهد حىت وإن وجد جفاء  ممن حيب، وهذا ما ترمجه الشريف الرضي ألحد إخوانه يف هللا
 : قائال

 يفَّ حيُث ليس لك من الورى جارُ      الفؤاد حملةفلقد حللت من 
 إن الوفاء لذي الصفاء شعارُ      فلئن وفيت فما الوفاء ببدعة
 بعض الزمان ببعضه غدارُ       ولئن غدرت ال عجيب إنه

 1أو قاربوا أو أنصفوا أو جاروا     درين تباعدوانفسي فداء الغا
مى ملن "احلر من راعى وداد حلظة أو انت: مودة إخوانه وال فضلهم عليه، ويف ذلك يقول الشافعي والويف ال ينسى
 .2أفاده لفظة"

 .3"ال يتغري على أخيه يف التواضع وإن ارتفع شأنه واتسعت واليته وعظم جاهه": والويف
ِفظ ْت على ُدْهِم اخلُُطوب والئي     ص ْحيب وهل يف الصحب إال ِقلَّةٌ   ح 

 ومبُْهج يِت لو كان يوم الفداء     كنت أفديهم أبهلي مجلة  قد
 ال يذكرون على الزمان وفائي      فإذا هبم واخل ْطُب ح لَّ ِبساحيت
 4يف الناس، ِظلُّ اجلُوِد يف البخالء     غاض الوفاء من الصدور ف ِظلُّهُ 

 أولياء بعض-13
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم : واصوا يف هللا خلدمة دين هللاحتابوا وتعاونوا وتإخواين يف هللا أولياء بعض، فقد 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصهاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزهَكاَة َويُ  يُعوَن اَّللهَ َوَرُسوَلُه طِ َأْولَِياء بَ ْعٍض َيَُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
[.71: ]التوبة 

                                                            
 .2013كلمات عربية للرتمجة والنشر، -، زكي مبارك، ط(216)عبقرية الشريف الرضي 1
 (، حممد أمحد الراشد.11العوائق)2
 (، ابن قدامة املقدسي.103خمتصر منهاج القاصدين)3
 يل، بريوت.دار اجل -(، امييل انصيف، ط141، 140أروع ما قيل يف الوجدانيات)4
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يب بن كعب ومعاذ أ الصحابيني صلى هللا عليه وسلم الوالء تولد الطاعة األخوية اليت أوصى هبا رسول هللاومن هذا 
ا وال يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوع»: بن جبل رضي هللا عنهما حني أرسلهما إىل اليمن فقال هلما

 متفق عليه. «ختتلفا
 1طاعٌة ووفاء إن كان صدقا      احلبُّ أول شرطه وفروضه

 رْحاء بينهم-14
 ؛لى هللا عليه وسلمصغريبا ما داموا يتبعون نبيهم حممد ليس هذا مرتامحون ومتكافلون فيما بينهم، و  إخواين يف هللا

دٌ  : فهو الذي علمهم الرتاحم نَ ُهْم  حمَُّمه اِر ُرَْحَاء بَ ي ْ اء َعَلى اْلُكفه  [،29: ]الفتح رهُسوُل اَّللِه َوالهِذيَن َمَعُه َأِشده
ل اجلسد إذا مثل املؤمنن يف توادهم وتراْحهم وتعاطفهم كمث»: بقوله صلى هللا عليه وسلموقد وصفهم رسول هللا 

 عليه. متفق« اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى
اللهم إان نعوذ بك من قلب متحجر، وإحساس متلبد، وعاطفة جامدة حنو إخواننا وحنو كل مسلم حيبك وحيبك 

 نبيك على وجه األرض.
 يؤثرون على أنفسهم-15

أحب من إخواين الذين جيودون مبا ميلكون ألهنم علموا أبن احلب يف هللا سبحانه هو ابب مفتاحه العطاء والبذل 
النفس "بذل كل ما هو عزيز للحبيب، وبذل اجلهد والتعب و : ومع اإليثار تولد التضحية واليت تعين وليس األخذ.

إليثار، من قبل، فهي املبالغة يف الطاعة واَّ ما مرِّ من أجل احلبيب، والتضحية هبذا يظهر أهنا أكرب وأعظم من ُكل
 .2واملبالغة يف احلب والتفهم، والرضا مبا يقوم به وما يلقاه"

 :اإليثار والتضحية والطاعة األخوية وحتمل املشقة من أجل األخ ال تكون إال عن حب يف هللا، وبعبارة أخرىو 
ا مع ا وقد ل ف  أن يتآخيا! أن يسري  -يف األمن والسالمة-"يستطيع اثنان من البشر ومها يسريان يف الطريق الواسع 

وقد ضاق الطريق فال يتسع إال لواحد منهما يسري وراء منهما ذراعه حول أخيه من احلب، ولكن انظر إليهما ُّ ُكل
اآلخر، فمن أقدم؟ أقدم نفسي أم أقدم أخي وأتبعه؟ مث انظر إىل الطريق قد ضاق أكثر فلم يعد يتسع إال لواحد 

 هذه فرصيت، وليبحث هو : فقط دون اآلخر! إهنا فرصة واحدة.. إما يل وإما ألخي فمن أقدم؟ أقول
 .3خذ هذه الفرصة أنت، وأان أحبث لنفسي؟! هذا هو احملك": أقول ألخي لنفسه عن فرصة؟ أم

  

                                                            
 حامد كمال عبد هللا حسني العريب.(، 13م أمجل ما كتب شعراء العربية)جمع 1
 (، حممد عبد القادر قلعي.112احلب..أخالق، فن وحياة ) 2
 (، هشام بن عبد القادر حممد آل عقدة.27يف رايض األخوة)3
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 ميشون على األرض هوان-16
 :أحب من إخواين كل متواضع ميشي على األرض هوان فال يتكرب وال يتجرب وال يشم  على إخوانه، وأبغض من

 "إذا مشى اختال وإذا 
 . 1السامعني"التفت جترب وإذا تكلم اعترب كالمه ِمنَّة  على 

رمحة من رمحاته الواسعة ": وهللا تعاىل إذا أحب عبدا اقتلع من قلبه أشواك الكرب وزرع فيه التواضع، فهذا التواضع هو
يبثها يف قلب من يشاء من عباده فيلتف الناس حوله. والنفس متيل إىل اخللق الكرمي والقلب ينجذب إىل الصفات 

وْا ِمْن َرْْحٍَة مِهَن اَّللِه لِنَت ََلُْم َوَلْو ُكنَت َفظهًا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ  فَِبَما : عاىلاإلنسانية الرقيقة الطيبة. يقول ت
ْل َعَلى اَّللِه ِإنه اَّللهَ  ُهْم َواْستَ ْغِفْر ََلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَ تَ وَكه ِلنَ َحْوِلَك فَاْع َُف َعن ْ بُّ اْلُمتَ وَكِه ]آل   ُيُِ

 .2[159: نعمرا
 3وأمش  إال للصديق أتداب       أتيه على كل األانم نزاهة

 يسارعون يف اخليات-17
، وحتب "اجلماعة اليت حيبها هللا: وال شك يف أن ، يسارعون يف اخلريات وهم هلا سابقون( أحب من إخواين الذين

، ومجاعة مجاعة متضامنة، ومجاعة متآخية هللا..واليت تشيع فيها السماحة واليسر والطالقة من اإلحن واألضغان..هي
 .4قوية"

 ميداُن سبق  للجواد التالِ      فتسابقوا اخلريات فهي أمامكم
 يوم  اإلاثبة عشرُة األمثالِ      واحملسنون هلم على إحساهنم
 5عد   وعن وزن  وعن مكيالِ     وجزاء رب احملسنني جي ُلُّ عن

 جند هللا يف أرضه-18
ُكنُتْم  :الذين أيمرون ابملعروف وأيمترون به، وينهون عن املنكر وينتهون عنه فبذلك حيوزون اخلرييةأحب من إخواين 

َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن اِبَّللِه   [. 110: ]آل عمرانَخْيَ ُأمهٍة ُأْخرَِجْت ِللنهاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

                                                            

 (، امييل رفول. 33أفكار ال متوت )1
 دار الشهاب.-مهدي، ط(، عبد احلميد 65النفس املطمئنة )2
 (، حممد أمحد الراشد.76العوائق)3
 (، سيد قطب.476، 4/475يف ظالل القرآن)4
 (، حممد عبد الرحيم.49الوصااي والنصائح)5
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بعبادة فكمِ ل غريك، فإن شغل األنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يكملوا يف أنفسهم "إذا أكملت  نفسك : واملطلوب
لوا غريهم"  . 1ويكمِ 

يل إخوة مههم الدعوة إىل هللا..فهم الناصحون املصلحون املتجردون..الدعوة مههم ابلليل والنهار.. هي فكرهم يف 
فهم اء..يستعذبون يف سبيلها كل ابتالء.. ويتحملون ألجلها كل مشقة وعن شغلهم يف السر والعلن..و  .النوم واليقظة.

 أطباء القلوب املريضة والنفوس اجلرحية..
 "إهنم املنادون بتخليص األمة من الذل واهلوان ابلعودة إىل شريعة الرمحن..

 ية!!اهلوجاء واألمواج املتالطمة العاتإهنم قادة سفينة اإلنقاذ بقوة وجدارة وسط الرايح 
 .صلى هللا عليه وسلمإهنم الشموع اليت حترتق لتضيء لألمة طريق نبيها 

 إهنم وعي األمة املستنري.
 إهنم فكر األمة احلر.

 .2"ةإهنم قلب األمة النابض ابحليا
 اَلمة العالية-19

أحب من إخواين عايل اهلمة الذي يرتفع عن صغائر األمور وسفاسفها، وعن الدنيا الدنيَّة ومتاعها الزائل وزخرفها 
 الباطل وشهواهتا الفانية. 

 "ال تصحب من ال ينهضك حاله، وال يدلك على هللا مقاله".: ابن عطاء هللا يقول ويف ذلك
 الذي يلقاه فيها حمبب ُّفُكل     ومن تكن العلياء مهة  نفسه
 3ولن يتقد م من أراد أتخُّرا      ولن يتأخر من أراد تقدما

ثراي وتتوج هامتك أبعلى . وحىت تبلغ ال4"رجله يف الثرى ومهه يف الثراي، وما افرتقت الناس إال يف اهلمم": فكن رجال
 "عظيما : كناملراتب  

نيا قبل ارتقى بك من حولك، وبلغت منازل العظماء يف الدفيما تفكر، وفيما تعمل، وفيما هتدف، جتدك ارتقيت و 
 . 5اآلخرة"

 كم صاحل بفساد آخر يفسد       ال تصحب الكسالن يف حاالته

                                                            
 (، الرازي.6/578مفاتيح الغيب) 1
 (، سيد بن حسني العفاين.1/21ترطيب األفواه بذكر من يظلهم هللا) 2
 (، علي عبد اخلالق القرين.369من روائع القرين) 3
 ه.1403، 1مكتبة الطالب، الرابط، ط-(، حممد بن الطيب القادري، ط2/22نشر املثاين ألهل القرن احلادي عشر والثاين) 4
 .2011منشورات األنيس، -(،كفاح جرار، ط51وقفات مع النفس) 5
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 1كاجلمر يوضع يف الرماد فيخمد     عدوى البليد إىل اجلليد سريعة
 العدل واإلنصاف-20  

 .2حيُِب""املؤمن ال حييُف على من يُبِغض، وال أيمث فيمن : يقول احلسن
َوالَ جَيْرَِمنهُكْم َشَنآُن  :يعدل ويقسط يف الرضا والغضب، ويف احلب والبغض، فاهلل تعاىل يقول إيل منأحب إخواين  

ْقَوى َوات هُقوْا اَّللهَ ِإنه اَّللهَ َخِبٌي ِبَا تَ ْعَمُلونَ  َرُب ِللت ه  [. 8: املائدة]قَ ْوٍم َعَلى َأاله تَ ْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأق ْ
 وخليٌل من إذا صاىف ق س طْ   شرطي  اإلنصاُف لو قيل  اشرِتط

 حسيب  العدُل من الناس فقْط   أ د ُع الفضل  فال أطلُُبهُ 
 أولئك إخواين الذين أحبهم فإيثارهم على غريهم واجب، ومكافأهتم الزمة، وشكرهم أكيد ولدينا من العطاء مزيد.. 

 ذا فقدهتم انقضى عمريفإ     فليتين أحيا بقرهبم
 3ويكون بني قبورهم قربي     فتكون داري بني دورهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
 دار طيبة.-(، خالد أبو شادي، ط111شباب جنان) 1
 (، ابن قتيبة.3/10عيون األخبار) 2
 (، هشام بن عبد القادر حممد آل عقدة.19يف رايض األخوة) 3

http://www.alukah.net/


                                       
36 www.alukah.net 

 كل حنتؤيت أكلها  
 أخوتُنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا حبميييييييييييييييييييييييييييييييييييييد هللا كانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

 وتبقييييييييييييييييييييى مييييييييييييييييييييا بقينييييييييييييييييييييا علييييييييييييييييييييى ث بييييييييييييييييييييات  

   
 فييييييييييييييييييييييييييا ربَّ الربيَّيييييييييييييييييييييييييِة ُجيييييييييييييييييييييييييد بفضيييييييييييييييييييييييييل  

 وحسيييييييييييييييييييييييييييىن يف احليييييييييييييييييييييييييييياة ويف املميييييييييييييييييييييييييييات  

   
 وأكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييرِم دار ان  نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييان ُخليييييييييييييييييييييييييييييييييييييدِ 

 يييييييييييييييييييييييييييييوم  الييييييييييييييييييييييييييييتالقِ مقامييييييييييييييييييييييييييييا  عاليييييييييييييييييييييييييييييا    

   
. .يف مسائه ا فرعها فضاربأم يف سويداء القلب وصميم الفؤادأصلها اثبت  ..هللا شجرة وارفة الظاللاألخوة يف 

يستظل بظلها القريب والبعيد مستلذين بثمارها اليت تنوعت عطاء ووفاء ودعاء.. وحىت ال هتوي إىل أرض الفناء 
لقلوب هو احلدب واحلب. فاحلب عنصر سريع التالحم والتجاوب، واتبعها "ارعها ابلري، وري ا: تعهدها ابلرعاية

ابلعناية والرعاية واالهتمام يف السراء والضراء، فذلك هو اهلواء وهو الغذاء، مع الصرب على مراحل النماء لتكون 
 . 1شجرة وارفة مثمرة خضراء تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا"

 مثرات شجرة األخوة يف الدنيا-أ
 والصاحلن صلى هللا عليه وسلمالفوز ِبحبة هللا ورسوله -1

حقت حمبيت للمتحابن »: أقصر طريق للفوز حبب هللا أن حنب خلقه وحنسن إليهم. يقول تعاىل يف احلديث القدسي
يت يفه، وحقت حمبيت للمتواصلن يفه، وحقت حمبيت للمتناصحن يفه، وحقت حمبيت للمتزاورين يفه، وحقت حمب

 رواه أمحد.«  لمتباذلن يفه ل
: ]مرميادً وُ  نُ ْحَْ م الره َلَُ  لُ عَ جْ يَ سَ  اتِ احلَِ وا الصه لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  ينَ الذِ  نه إِ : ومن هذه احملبة تنبثق حمبة الصاحلني له

96 .] 
اء يف صحيح وقد جوهللا تعاىل جيزي عن هذا احلب الطاهر العفيف القائم على أسس اإلميان والعقيدة واألخالق، 

مها حًبا لصاحبه»: صلى هللا عليه وسلمالبخاري قوله   .«ما َتاب رجالن يف هللا تعاىل إال كان أفضلهما أشده
 فيا رب  قد... ال حُت لُّ وشائُجُه بسيوف الدنيا وهذا احلب يف هللا

 أحببت فيك أحبة  ُمِلئ  الُفؤاد حبُبِ هم
 وبذلُت فيك مودة  ومست حيايت بقرهبم
..هذا القلُب أنت خلقت ه..قلَّبت ُه..  اي ربُّ
، ما زاد وما قلَّ..إليك م ر دُّه فاحلبُّ

2 

                                                            
 (، عباس السيسي.2/62الدعوة إىل هللا حب) 1
 (، أحالم احلنيفي.99سحر املداد) 2
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 حالوة اإلميان-2
ثالث »: بقوله مصلى هللا عليه وسل رسول هللا ، وقد أهداان إايها حبيبناينال بثالثوطالوته كمال اإلميان وحالوته 

، هللاُ ورسولُه أحبه إليه ِما سوامها، ومن أحبه عبدا ال ُيبه إال هللمن كان : من كن فيه وجد هبنه حالوة اإلميان
 متفق عليه. «وأن يكرُه أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه، كما يكره أن يقذف يف النار

 1من كل غاو  ومعتد   كذاك الربا       وما الدين إال احلب والبغض والوال
 ْحد وشكر-3

 نْ  أَ ِِن عْ زِ وْ أَ  بهِ رَ  :ال تشرتى مبال وال توهب وال تورث يف هللا أيقن أبهنا نعمة جليلة، وهية من عاش حقيقة األخو 
وهذه النعمة اجلليلة تستوجب الشكر هلل ولإلخوان ألن الشكر  [.19: ]النمليه لَ َت عَ مْ عَ ن ْ  أَ اليِت  تكَ مَ عْ نِ  رَ كُ شْ أَ 

 يوجب املزيد من النعم والعطااي.
"إن النعمة موصولة ابلشكر، والشكر يتعلق ابملزيد، ومها مقروانن يف : قال رضي هللا عنهعن علي بن أيب طالب 

 .2قرن، فلن ينقطع املزيد من هللا حىت ينقطع الشكر من العبد"
وشكر هللا تعاىل على هذه النعمة يكون مبزيد العمل واالئتالف والبذل والتقاء والتعاون على الرب والتقوى والتواصي 

 لصرب. ابحلق وا
 .همعلى صدق مودهتم ومواساهتم ودعواهتم ووفائ أن أفرش جوانب صدري شكرا هلمفجزاؤهم احملسنني من إخواين  أما

 3فال نفذ الشراب وال رويت      شربت احلب كأسا بعد كأس  
 تعاون على الرب والتقوى-4

 [.2: املائدة]ىوَ قْ الت ه وَ  ى الرِبهِ لَ وا عَ نُ اوَ عَ ت َ وَ : أمران هللا تعاىل يف كتابه العزيز احلكيم أبمر فقال
ويوقظ  ،ة ابإلخوان، ويوطد الصلعز وجليقوي العالقة ابهلل ألنه لتعاون على الرب والتقوى ابنحن كمؤمنني مأمورون ف

"عندما يعمل : يقول املثل الصيينويقرب من اجلنة ويبعد من النار. وعن أمهيته وخيتصر اجلهد والوقت  ،من الغفلة
 .4معا تتحول اجلبال إىل ذهب" اإلخوة

 5والنحل جيين رحيق الزهر أعواان  والنمل تبين قراها من متاسكها
 التواصي ابحلق والصرب-5

                                                            
 .2008، القاهرة، 1مكتبة االرشاد، ط-، محود بن عبد هللا التوجيري، ط)28(حتفة اإلخوان 1
 .2011، القاهرة، 1دار ابن اجلوزي، ط-(، أمحد فريد، ط148البحر الرائق يف الزهد والرقائق) 2
 (، الصفوري.1/59نزهة اجملالس ومنتخب النفائس) 3
 (، إمييل رفول.19أروع ما قيل يف اإلخوانيات) 4
 (، علي عبد اخلالق القرين.39من روائع القرين) 5
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اصي ابحلق ألنه د إذن من التو البالتواصي هو تفاعل بني طرفني حيرص كل واحد منهما على جناة أخيه وسعادته، ف
"طريق : فوال بد من التواصي ابلصرب حىت ال تزل قدم بعد ثبوهتا يعصم من االحنراف والوقوع يف الزلل والفنت، 

، وكل واحد منا حيتاج إىل 1احلياة مفروش ابألشواك. مليء ابحلفر وال يسلم من السالكني إال من يصرب ويصابر"
لصدق، ا"يقوي عزميته، وحيتاج ملن يشد أزره، وحيتاج ملن يقوي شكيمته يف احلق، وحيتاج ملن حيبب له طريق : من

وحيتاج ملن حيبب إليه الفضائل واملكرمات اليت كان عليها سيد السادات. فال بد له من جمالسة اإلخوة الصاحلني 
 .2الذين يعضدونه ويشدون أزره حىت يتغلب على متاعب هذه احلياة وإال هوى يف واد  سحيق"

 اجللوس يف هللا-6
جدت ألن قليب بذكر ريب فقد آنست منه غلظة وو : ويقول لهكان الواحد من السلف الصاحل يقبض على يد أخيه 

لى صبه وحشة. ذلك أن اجللوس يف هللا يُلنيِ  القلب ويروُض النفس وهو روضة من رايض اجلنة، وقد أمر هللا نبيه 
ُم اِبْلَغَداةِ : أن يرتع فيها بقوله هللا عليه وسلم  يُرِيُدوَن َوْجَهُه َواَل َواْلَعِشيِه  َواْصرِبْ نَ ْفَسَك َمَع الهِذيَن َيْدُعوَن َرهبه

نْ َيا ُهْم ُترِيُد زِيَنَة احْلََياِة الدُّ َناَك َعن ْ حالوة  صلى هللا عليه وسلمفلما ذاق رسول هللا [. 28: ]الكهف تَ ْعُد َعي ْ
رسول هللا وما  اي: ، قلنا« َي أيها الناس ارتعوا يف رَيض اجلنة»: القرب ولذة األنس أمر أمته بلزومها واندى فيهم

اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان ُيب أن يعلم منزلته عند هللا تعاىل : جمالس الذكر، مث قال»: رايض اجلنة؟ قال
 ابن أيب الدنيا وغريه. «فلينظر كي َف منزلة هللا تعاىل عنده فإن هللا تعاىل ينزل العمل منه حيث أنزله من نفسه

قه، "تذكِ رك هللا عز وجل رؤيته، وتقع هيبته على ابطنك، ويزيد يف عملك منط: فعليك أخي يف هللا مبجالسة من
 .3ويزهدن ك يف الدنيا عمله، وال تعصي هللا ما دمت يف قربه، يعظك بلسان فعله وال يعظك بلسان قوله"

ة وتغشاها الرمحة وتتنزل كوجمالس الذكر تزيد يف اإلميان وتُيع رِ ف ابلرمحن وتُيب صِ ُر ابحلالل واحلرام لذلك حتفها املالئ
 فيها السكينة.

 لقد طاب منها اللون والريح والطعم       جمالسهم مثل الرايض أنيقة
  

                                                            
 مهدي. (، عبد احلميد83النفس املطمئنة ) 1
 دار اإلميان واحلياة، مصر.-(، فوزي حممد أبوزيد، ط107كيف حيبك هللا)  2
 (، ابن اجلوزي.2/461صفة الصفوة) 3
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 قوة على األعداء-7
تماع اإلخوان وترابطهم فباج زوم اجلماعة؛النصر والتمكني حيتاج إىل قوة، والقوة ال تنال إال ابالحتاد، واالحتاد يكون بل

أشد  يه وسلمصلى هللا علتنكسر شوكة األعداء وتنزاح قوى الشر مهما حتزبوا وكانوا أقوايء.. وقد حرص رسول هللا 
 أشداء على النفس، أشداء على الشيطان، أشداء على الكفار.: احلرص على املؤاخاة بني الصحابة، فكانوا مجيعا

 : ويف ذلك يقول الشاعر
 خطب وال تتفرقوا آحادا      وا مجيعا  اي بين إذا اعرتىكون

 وإذا افرتقن تكسرت أفرادا     أتىب العصي إذا اجتمعن تكسرا
 البلسم الشايف-8

  اًل ثَ مَ  َب اَّللهُ رَ ضَ   َفَ يْ كَ   رَ ت َ  لَْ أَ : فقالالطيبة وقد شبهها هللا ابلشجرة  لقلوب؛الشايف ل الكلمة الطيبة هي البلسم
: ]إبراهيم اهبهَِ رَ  نِ ذْ بِ  نٍ حِ  له ا كُ هَ لَ كْ  أُ يت ؤْ [ ت ُ 24] اءِ مَ  السه ا يف هَ عُ رْ ف َ وَ  تٌ بِ ا ثَ هَ لُ صْ أَ  ةٍ بَ يهِ طَ  ةٍ رَ جَ شَ ًة كَ بَ يهِ ًة طَ مَ لِ كَ 

24-25.] 
وهذه الكلمة الطيبة قد تكون مواساة لقلب جمروح فتشفيه، وقد تكون موعظة لقلب غافل فتنريه وللحق هتديه، وقد 

ققه وتلينه ، وقد تكون رقائق لقلب قاس متحجر فرت حيويهتكون نصيحة لقلب حائر فرتشده وتزيل الغموض الذي 
 وتزيل القسوة وتطرد الظالم الذي فيه.

 التكافل بن املؤمنن-9
 ويدله على الطريق.  يواسيه ويسليه، وإىل من يوسع عليه الضيقحيتاج املهموم إىل من 

 1يواسيك أو يسليك أو يتوجع      وال بد من شكوى إىل ذي مروءة
"صفة شاملة لصور كثرية من التعاون والتآزر واملشاركة يف سد الثغرات، تتمثل بتقدمي العون واحلماية : التكافلو 

واملواساة، إىل أن تقضى حاجة املضطر، ويزول هم  احلزين، ويندمل جرُح املصاب. وال ينعدم ُخُلق التكافل والنصرة 
 إال حينما تسود األاننية، وتفرت املشاعر، ويستغرق الناس يف مهومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية.

 .2ئثار"ر، واندثرت جذور األاننية واالستوهذا التكافل ال يربز أبمسى صوره، إال كلما تعمقت معاين األخوة واإليثا
  

                                                            
 (،صالح الصفدي.1لوعة الشاكي ودمع الباكي) 1
العربية ، اململكة 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط-(، حممود حممد اخلزندار، ط174، 173هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا) 2

 .1997السعودية،
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 مغفرة الذنوب-10
ا رمحه هللا فأخذ جماهد بيده فقال  فأخذ أحدمها "إذا تراءى املتحاابن يف هللا: عن عبدة بن أيب لبابة أنه لقي جماهد 

 بيد صاحبه وضحك إليه 
 تعاىل ال تقل ذلك، فإن هللا: فقالإن هذا ليسري! : فقلت له: حتاتت خطاايمها كما حتات ورق الشجر. قال عبدة

 .1فعرفت أنه أفقه مين": [، قال عبدة63: ]األنفالمْ وهبِِ لُ ق ُ  ْنَ َت بَ فْ له ا أَ ا مَ يعً َجَِ  ضِ رْ  األَ ا يف مَ  تَ قْ فَ ن ْ أَ  وْ لَ : يقول
 دعوة صاحلة-11

صدق تنبثق عنها احملبة واملودة، والتعاون على الرب والتقوى، والتواصي ابحلق والصرب مع الاألخوة اإلميانية نعمة إهلية 
 جالله فإنه جيازي من استجابوا ألمره وحتابوا يف على املسلمني هافرض الذيهو تعاىل والوفاء والدعاء. وألن هللا 

 ابستجابة دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب.
لك دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه م»: عليه وسلم صلى هللايقول حبيبنا املصطفى 

ل به ل، كلما دعا ألخيه ِي قال امللك املوكه  رواه مسلم.« آمن، ولك ِبثل: موكه
 "إن يل إخوة أحببتهم فيك..طريقهم اإلميان..وغايتهم اللقاء يف أعلى الفردوس من اجلنان..فارض: فيا أرحم الرامحني

  عنا وعنهم اي رمحن وامجعنا فيها إخواان على سرر متقابلني اي حنان اي منان".
 الصرب على األذى -12

 هللا ال تدوم مع واألخوة يف. من عالمات املؤمنني املتحابني يف هللا الصرب على األذى وتناسي اإلساءة وإقالة العثرات
: لذلك ؛مث إنه ال فائدة من أن ختسر إنساان وتربح موقفا إحصاء الفلتات وعد الزالت واحملاسبة على كل العثرات،

 .2مساوئ اإلخوان يدم لك ودهم" ى"تناس
 صربت على اإلساءِة وانصويت    إذا جرحت مساويهم فؤادي
 3كأين ما مسعُت وال رأيتُ       ورحت عليهم طلق احمليا

 بعد املوت مثرات شجرة األخوة-ب
"وأين مثل األخ الصاحل؟! أهلك يقتسمون مرياثك وهو منفرد حبسرتك، : كان حممد بن يوسف األصبهاين يقول

 . 4مهتم مبا قدمت، يدعو لك يف ظلمة الليل وأنت حتت أطباق الثرى"

                                                            
 (، ابن كثري.4/85تفسري القرآن العظيم ) 1
 (، أبو احلسن املاوردي.179أدب الدنيا والدين)2
 (، حامد كمال عبد هللا حسني العريب.62أمجل ما كتب شعراء العربية)معجم  3
 (، خالد أبو شادي.109شباب جنان) 4
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ي هذا الكرم أتمل مع الصدقة.ستغفار و الافيا سعادة من أكرمه هللا بولد صاحل أو أخ يف هللا ال ينساه ابلدعاء و 
 الرابين..

هذه هدية  اي صاحب القرب الغريب، : "إذا دعا العبد ألخيه امليت، أتى هبا ملك قربه، فقال: قال عمرو بن حريث
 . 1من أخ عليك شفيق"

 مثرات شجرة األخوة يف اْلخرة-ج
 يغبطهم النبيون والشهداء-1

تحابون يف جاليل امل»: قد جاء يف احلديث القدسيومنزلة عظمى ف للمتحابني يف جالل هللا يوم القيامة شأن كبري
 رواه أمحد والرتمذي.« َلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء

هم »: لى هللا عليه وسلمصوتصافوا يف هللا، وقد قال فيهم رسول هللا  مي الرابين ألهنم حتابواوقد خصهم هللا هبذا التكر 
نع هللا َلم يوم َتابوا يف هللا وتصافوا، يصانس من أفناء الناس ونوازع القبائل، ل تصل بينهم أرحام متقاربة، 

القيامة منابر فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا، وثياهبم نورا، يفزع الناس يوم القيامة وال يفزعون، وهم 
 أخرجه أمحد واحلاكم.« أولياء هللا الذين ال خوف عليهم وال هم ُيزنون

 َتت ظل العرش-2
متفق « ليهرجالن َتااب يف هللا، اجتمعا عليه وتفرقا ع»: ظله يوم ال ظل إال ظلهمن السبعة الذين يظلهم هللا يف 

 .عليه
فكما اجتمعوا يف الدنيا حتت مظلة الطاعة بعيدا عن حر املعاصي، سيجمعهم هللا يف اآلخرة حتت ظل عرشه يوم ال 

 ظل إال ظله.
 الرفقة يف اجلنة-3

 [.47: ]احلجر نَ لِ ابِ قَ ت َ مُ  رٍ رُ ى سُ لَ  عَ واانً خْ إِ : قيامة وأهنم سيكونونبشر هللا تعاىل املتحابني فيه ابللقاء يوم ال
: أبن هللا عليه وسلم صلى فيا قليل اخلربة بطريق اجلنة أطلب رفيقا صاحلا تدخل معه اجلنة، فقد أخرب املصطفى

 متفق عليه.« املرء مع من أحب»
اي : فقال «؟َي فالن مايل أراك حمزوانً »: وهو حمزون فقال له صلى هللا عليه وسلمجاء رجل من األنصار إىل النيب 
ا ترف: قال «؟ما هو»: نيب هللا، شيء فكرت فيه. فقال ع حنن نغدو عليك ونروح، ننظر إىل وجهك، وجنالسك، وغد 

 اَّللهَ  عِ طِ يُ  نْ مَ وَ : يةعليه شيئ ا فأاته جربيل هبذه اآل صلى هللا عليه وسلم مع النبيني فال نصل إليك. فلم يرد النيب

                                                            
 .(، ابن قدامة املقدسي103خمتصر منهاج القاصدين)1
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 يقافِ رَ  كَ ئِ ولَ أُ  ُسنَ حَ وَ  نَ احلِِ الصه وَ  اءِ دَ هَ لشُّ اوَ  نَ يقِ دهِ الصهِ وَ  نَ يهِ بِ النه  نَ مِ  مْ هِ يْ لَ عَ  اَّللهُ  مَ عَ ن ْ أَ  ينَ الذِ  عَ مَ  كَ لئِ أُ فَ  ولَ سُ الره وَ 
 .1فبشره صلى هللا عليه وسلم [، فبعث النيب69: ]النساء

 وداع الغل واحلسد-4
 [.47: ]احلجر لنَ ابِ قَ ت َ مُ  رٍ رُ ى سُ لَ  عَ اانً وَ خْ إِ  لهٍ غِ  نْ مِ  مْ هِ ورِ دُ  صُ ا يف ا مَ نَ عْ زَ ن َ وَ : تعاىل حاكيا عن أهل اجلنة قال هللا

أن يطهِ ر هللا نفوس أهل اجلنة من االنفعال خبواطر الشر اليت يدخل من ضمنها الغل، ": ونزع الغل يف اجلنة هو
ع الغل املاضي )ونزعنا( دليل على حتقق وقوعه، فما أنزهلم هللا دار كرامته إال بعد أن نز والتعبري عن املستقبل بلفظ 

واحلسد من قلوهبم، فتمتعوا ابجلنة، وقابلوا إخواهنم هناك على السرر متلذذين ابلنظر إليهم، ويف مقابلة وجوههم 
 .2!"؟لوجوه بعض كانت سالمة صدورهم ونزع الغل من قلوهبم

 مع من أحب ُيشر املُِحبُّ -5
: مرمي] ادً فْ وَ  نِ ْحَْ  الره ىَل إِ  نَ قِ ته املُ  ُشرُ نَْ  مَ وْ ي َ : من فضل هللا تعاىل أن املتحابني فيه حيشرون وفدا مع بعضهم البعض

85.] 
 .«ت َلاوما أعدد»: مىت الساعُة؟ قال: صلى هللا عليه وسلمأن رجال سأل رسول هللا : وعن أنس رضي هللا عنه

ن ا بقول فما فرْحنا بشيء  ف: قال أنس .«أنت مع من أحببت»: إال أين ِ ُأِحبُّ هللا  ورسول ُه. فقالالشيء، : قال ر ح 
،  مصلى هللا عليه وسلأحبُّ النيب ف»: قال أنسٌ  .«أنت مع من أحببت»: صلى هللا عليه وسلم النيب وأاب بكر  وُعم ر 

ُهم  متفق عليه.« وأرجو أن أكون م عُهم حُبيبِ  إاي 
 الشفاعة يوم القيامة-6

يقولون » :يوم القيامة يشفع أهل اجلنة عند هللا إلخواهنم املؤمنني الذين مل ينجو، وقد جاء يف احلديث الصحيح أهنم
 كانوا : ربنا

: ف الصاحلويرتجم هذا الكالم السل .«أخرجوا من عرفتهم: يصومون معنا ويصلون معنا، وُيجون معنا، فيقال َلم
 : أما غري املؤمنني فهذا حاهلم .3اإلخوان؛ فإن لكل مؤمن شفاعة، فلعلك تدخل يف شفاعة أخيك!!استكثروا من 

 هلا الناس الوقود واحلجارة      إذا برزت ليوم العرض انر
 يف املعاد من استزاره    ويُنكر  يفر املرء حقا من أخيه
 4وال اجلار اجملري جُيري جاره       فال اخلل احلميم يغيث ِخال

                                                            
 (، ابن كثري.354، 2/353تفسري القرآن العظيم، ) 1
 للنشر اإللكرتوين. 2رواايت -(، خالد أبو شادي، ط72، 1/71ليلى بني اجلنة والنار)2
 (، شريف شحاتة.97احلياة حتدي) 3
 (، خالد أبو شادي.113شباب جنان) 4
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ا مَ فَ  :لقد عظمت منزلة الصديق عند أهل النار؛ أمل تسمع إىل قول هللا تعاىل حاكيا عنهم": جعفر بن حممدقال 
: فعليك إبخوان الصدق ألهنم ؛1"[101، 100: الشعراء]  [101]يمْ ْحَِ  يقٍ دِ صَ  الَ [ وَ 100]نعِ افِ شَ  نْ ا مِ نَ لَ 

شر، وأنس الفؤاد، وهبم تعرف، ويف القرب تفنت، ويوم القيامة حت"للبالء عدة، ويف الرخاء زينة، وهم هبجة الروح، 
 .2وحتت العرش تظلل"

 وختاما..
إخويت وأحبيت يف هللا.. هذا الكتاب هو جرعات إميانية تطهر القلوب من كل إمث وبغي وحسد لنكون من أهل 

. فإذا [88،89: ]الشعراء [89يم]لِ سَ  بٍ لْ قَ بِ  ى اَّللهَ تَ أَ  نْ مَ  اله [ إِ 88]نوْ ن ُ  ب َ اَل ُع ماٌل وَ فَ ن ْ  ي َ َم اَل وْ ي َ : اجلنة
ها من أهنار احلب رويوي هاأن يسقيو ميان اإلوصلتكم حرويف هذه فاعلموا أبن هللا تعاىل أراد أن يفيض على قلوبكم 

 والود بعد أن يبست وعطشت..
يقية تكمن يف ورق، وقيمتها احلقهذه الورقات هي سياحة يف ميدان األخوة يف هللا وال قيمة هلا إن بقيت حربا على 

العرش..  فقد ننال بذاك اسرتاحة يف ظل حتويل احلروف إىل عمل وبذل وتضحيات نعيد هبا لإلسالم عزه وجمده.
 أو شربة عند احلوض أو نزهة يف الفراديس.

حرصهم على أ اللهم اجعلين أكثر الناس انتفاعا مبا كتبت، اللهم اجعلين أكثرهم عمال مبا سطرت، اللهم اجعلين
 التداوي مبا أرشدهتم إليه.

 رُ آخِ وَ  مْ اَل ا سَ يهَ فِ  مْ هُ ت ُ ي ه َتَِ وَ  مه هُ الله  كَ انَ حَ بْ ا سُ يهَ فِ  مْ اهُ وَ عْ دَ : وأمجل ما خنتم به كتابنا هو دعوة أهل اجلنة يف جنتهم
 [.10: ]يونس نْ مِ الَ العَ  بهِ رَ  َّلِلهِ  دُ مْ ن احلَ أَ  مْ اهُ وَ عْ دَ 
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