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5أوثق ُعرى اإلميان

@
املقدمة

باهلل  إن احلمد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ 
من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، 
ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

رشيك له، وأشهد أن حممد عبده ورسوله.

﴿ٿ    ٿ  ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ  ڤ    ڤ    ڤ    ڦ     
ڦ﴾ )102:4(، ﴿ ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    
پ    پ    پ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺ  ٺٿ    ٿ    
ٿ    ٿ    ٹ     ٹ  ٹٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ    ڦ﴾ )1:6(، 

ۀ    ہ    ہ    ہ    ہ    ھ    ھ    ھ    ھ    ے       ﴿
ے    ۓ    ۓ    ڭ      ڭڭ    ڭ    ۇ    ۇ    ۆ     ۆ    

ۈ     ۈ    ٴۇ ﴾ )70:2 - 71(.
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أما بعد،،،

فاعلم أخي الكريم، حفظني اهلل وإياك، أن احلب يف اهلل 
الطاعات،  وأعظم  القُربات،  أفضل  من  دينه،  يف  واألخوة 
العبد حتى ُيبَّ  إيامن  فإنه ال يكمل  وهي من كامل اإليامن، 
الدنيا واملنافسة عليها، وال  املرَء ال يبه إال اهلل، ال من أجل 
من أجل َعَرٍض زائل؛ ألن احلب يف اهلل ليس له دوافع مادية، 
وإنام دافعه العامل املشرتك بني املتحابني يف اهلل، وهو حمبة كل 
، ثم ينسحب حتت ذلك حمبة كل منهام لآلخر،  منهام هلل أوالاً
ُة فيِ  الاَ المُْواَ  : نيِ يماَ يِ ى المْ ثاَقاَ ُعراَ أاَومْ »إيِنَّ   :H ولذلك قال 

المُْبغمُْض فيِ اهلليِ«))). بُّ فيِ اهلليِ، واَ المُْ اُة فيِ اهلل، واَ اداَ المُْعاَ اهلليِ، واَ
ويف هذه الرسالة »أوثُق ُعرى اليمن« سوف أتناول بفضل 
 » اهلليِ فيِ  بُّ  »المُْ احلديث  H: يف  النبي  قول  وَمنَِّه  اهلل 
وما يرتتب عىل هذه املحبة، من حقوق وآداب وفوائد، ألننا 
الطرباين يف »الكبري« )215/11( برقم )11537( من  صحيح: رواه   )1(
حديث عبد اهلل بن عباس وصححه الشيخ األلباين يف »صحيح اجلامع« 

برقم )2539(، وانظر »الصحيحة« )1728(.
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يف حاجة ماسة إىل تطبيق هذه املحبة، وتلك األخوة، يف زمن 
َقلَّ فيه النارص، وندر فيه املعني.

ورحم اهلل ابن اجلوزي حني قال: »هيهات!! رحل اإلخوان، 
عان؛  ُدعي  إذا  من  الزمان،  يف  ترى  من  وقل  اخلوان،  وأقام 
كان الرجل إذا أراد شني أخيه طلب حاجته إىل غريه، ُنِسَخ يف 
هذا الزمان رسم األخوة وحكمه، فلم يبق إال احلديث عن 

ق«))).  القدماء، فإذا سمعت بإخوان صدق فال ُتَصدِّ

الزََّمـــاْن َهــــَذا  إْخـــَواُن  َخَلــــْلَتَغــيَّ  َعـــراُه  َصديــــق  وُكـــُل 

َباِبِهـم من  ـــَب  التََّعجُّ الَبَدْلَقَضْيُت  لباِب  ُمنْتِظًرا  فصْيُت 

كتبه

مسعد حسني حممد
1428هـ - 2008م

»مواقف إيامنية« )ص: 465( للشيخ أمحد فريد، ط. دار الصفوة.  )1(
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اختيار الصاحب

خمالطة  من  لإلنسان  يصل  الذي  والنفع  اخلري  أعظم  فام 
الرضر  أخطر  وما  واخلري،  والورع  والتقى،  الصالح  أهل 
وطالب  والفساد،  السوء  أهل  ملخالطته  املرء  يلحق  الذي 

الدنيا وعبيد املادة.
ولذلك خاطب اهلل نبيه H: ﴿ ٱ    ٻ    ٻ    

ٻ    ٻ    پ    پ    پ     پ    ڀڀ ﴾ 
.)28 :Y(

حممد  يــا  ﴿ٱ﴾   :V الطربي  جرير  ابن  قال 
پ     ٻپ     ﴿ٻ  أصحابك  ٻٻ﴾     ﴿
والتهليل،  والتحميد،  بالتسبيح،  إياه  بذكرهم   ﴾ پ 
املفروضة  الصلوات  من  الصاحلة،  واألعــامل  والدعاء، 
يريدون  ال  ڀ﴾   ﴿ ذلك  بفعلهم  ﴿پ﴾  وغريها 

ا من عرض الدنيا. َعَرضاً
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 H أن النبي ،I وعن أيب موسى األشعري 
 ، كيِ ليِ اليِسمْ اميِ حاَ وءيِ، كاَ ليِيسيِ السُّ جاَ اليِحيِ واَ ليِيسيِ الصَّ ثُل اجلاَ ماَ ماَ قال: »إيِنَّ
نمُْه،  بمْتاَاعاَ ميِ ا أنمْ تاَ إمَّ )))، واَ ياَكاَ ا أنمْ ُيمْذيِ : إمَّ كيِ يِسمْ ُل المْ اميِ افيِخيِ المْكيِرييِ ، فاَحاَ ناَ واَ
ا  إمَّ ، واَ قاَ ثيِياَاباَكاَ ا أنمْ ُيمْريِ : إمَّ افيُِخ الكيِرييِ ناَ يِّباًَة، واَ نمُْه ريًا طاَ يِداَ ميِ ا أنمْ تاَ إمَّ واَ

يًا ُمنمْتيِناًَة«))). نمُْه ريِ يِداَ ميِ أنمْ تاَ
 H النبي  عن   I اخلدري  سعيد  أيب  وعن 

ّي«))). قيِ امك إيِلَّ تاَ أمُْكلمْ طاَعاَ ل ياَ نًا واَ ميِ بمْ إيِل ُمؤمْ احيِ قال: »لاَ ُتصاَ
ُجُل  وعن أيب هريرة I أن النبي H قال: »الرَّ

نمْ ُياَاليُِل«))).  ُدُكممْ ماَ ياَنمُْظرمْ أاَحاَ لمْ ، فاَ ليِيليِهيِ لاَ ديِينيِ خاَ عاَ
 :H قال: قال: رسوله اهلل I وعن أيب موسى
اهلل  رسول  من  مباركة  وصايا  فهذه   ،(((» بَّ أاَحاَ نمْ  ماَ عاَ  ماَ ُء  »المْاَرمْ

ِذَيَك: ُيعطيك. ُيْ  )1(
صحيح: رواه البخاري )5534(، ومسلم )2628(، وأمحد )208/4(.  )2(
الشيخ  أبو داود )4832(، والرتمذي )2395(، وحسنه  حسن: رواه   )3(

األلباين يف »صحيح سنن أبو داود« برقم )4832(.
الشيخ  أبو داود )4833(، والرتمذي )2378(، وحسنه  حسن: رواه   )4(

األلباين يف »صحيح سنن أبو داود« برقم )4833(.
صحيح رواه البخاري )6169(، ومسلم )2641(، وأمحد )39514(،   )5(

والبغوي يف »رشح السنة« )3478(.
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بانتقاء الصحبة الصاحلة الطيبة، التي تدل اإلنسان عىل احلق، 
وتأمره باخلري، وتعينه عىل الطاعة.

وصدق من قال:

وَكــــــرْمفإذا صاحْبَت فاصحْب صاحًبا وعفــــاٍف  ذا حيـــــــــاٍء 

ــيِء ل إن ُقلـــَت ل َنَعـــــْمقوُلـــُه للشَّ َقــــاَل  نعـــْم  ُقلـــَت  وإذا 
اصحب  قال:  أوصني،   :V الطائي  لداود  رجل  قال 
أهل التقوى؛ فإهنم أيرس أهل الدنيا عليك مؤونة، وأكثرهم 

لك معونة))).
صحبته  إن  من  اصحب   :V العويف  عمر  أبو  وقال 
مانك،  خصاصة  أصابتك  وإن  صانك،  خدمته  وإن  زانك، 
منك سقطة سرتها،  رأى  وإن  ها،  عدَّ حسنة  منك  رأى  وإن 

د صْولك«))). وإن قلت صّدق قولك، وإن ُصلَت سَّ
وصدق من قال:

ُتَقــاُس النَّــــاِس  ِف  ــــــْن اْخَتـــــْرت َخليــــــلأنــــَت  ِبَ

»مواقف إيامنية« )ص: 477( للشيخ أمحد فريد، ط دار الصفوة.  )1(

»مواقف إيامنية« )ص: 477( للشيخ أمحد فريد، ط دار الصفوة.  )2(
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تعُلو األخيـــار  وتنـــــْل ِذكـــــًرا مجيــــــلفاصحـــب 
ا،  قال ابن حبان V: كل جليس ال يستفيد املرء منه خرياً
ا من عرشته، ومن يصحب السوء  تكون جمالسة الكلب خرياً
ال يسلم، كام أن من يدخل مدخل السوء يُتهم، وصدق واهلل، 
لقد صاحب الكلب أهل الكهف فترشف بصحبتهم، وذكره 

ڳ  ڳ     ڳ       ﴿  :E فقال  القرآن،  يف  اهلل 
وأبا  جهل  أبا  طالب  أبو  وصاحب   ،)18  :Y(  ﴾ ڱ 

هلب فأوردوه النار.
ورحم اهلل من قال:

فل تصحــب أَخا اجلهل وإياَك وإيـاُه
فكْم مْن جاهٍل أرَدى حليًما حنَي آخاُه

ُيقــاُس املرُء باملرِء إذا ما املرُء ماشــاُه
يِء مقاييٌس وأشبـاُه وللشــيِء ِمَن الشَّ

وقال سفيان بن ُعيينة V: من أحب رجالاً صاحلاًا فإنَّام 
.((( F يب اهلل

»املصدر السابق« )ص: 100(.  )1(
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وقال وهب بن منبه V: إن اهلل ليحفظ بالعبد الصالح 
القبيل من الناس))).

وقال جعفر الصادق V: أثقل إخواين عيلَّ من يتكلف 
أكون  كام  معه  أكون  من  قلبي  عىل  وأخفهم  منه،  وأحتفظ  يل 

وحدي.
ا: ال تصاحب  وقال البنه وهو يعظه: يا بني ال تصاحب ثالثاً
وال  القريب،  لك  ويبعد  البعيد،  لك  يقرب  فإنه  الكذاب؛ 
تصاحب الفاجر، فإنه ُيعديك بفجوره، وال تصاحب العاق 

لوالديه، فإن اهلل لعن من َعقَّ والديه.
وصدق من قال:

عليَك بإخواِن الثِّقاِت فإنَّهْم
قليٌل َفِصْلُهْم دوَن كنت تصحُب

ونفسَك َأْكِرْمَها َوُصْنَها فإنَِّها
اِلُس َسَفلَة النَّاِس َتْغَضُب متى ُتَ

»املصدر السابق« )ص: 100(.  )1(
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وقال  آخر:

عن املرِء ل تسْأُل َوَسْل عْن قريِنـِه
فكل قريــــــــٍن باملقـــــــارِن يقتــــــدي

َحْب ِخَياَر النَّاِس أين لقيتُهـْم اصْْ
َحاَبِة َمْن َيُكـوُن َظِريًفــا خْيُ الصَّ

والنَّــاُس ِمثــُل َدراِهـم ميزَتَهـا
ــــًة وُزُيوَفـــــا فــرأيــــُت فيهـــــــــا ِفضَّ

وقال آخر:

وليــَس أخــوَك الداِئُم العهِد بالــذي
يذمــــَك إن ولَّـــى ويرضيــــَك ُمُقبــــــل

ولكنـــــــــُه النـــائـــــي إذا ُكنــــَت آمًنـــا
وصاِحُبــك األدَنــى إذا األمُر ُمْعِضيل

شروط اختيار الصحبة واألخوة يف اهلل:

اعلم أخي الكريم أنه ال يصلح للصحبة كل أحد، فال بد أن 
يتميز الصاحب بصفات وخصال ُيرغب بسببها يف صحبته، 
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أو  واملال،  باجلاه  كاالنتفاع  دنيوية،  اخلصال  هذه  وليست 
ملجرد االستئناس واملجالسة واملحاورة، ولكن خلصال أعظم 
أغراض  فيها  جتتمع  وقد  أخروية،  خصال  وهي  ذلك،  من 
ومنها  األحوال،  يف  وقوة  املصائب،  يف  ةاً  ُعدَّ فيكون  أخرى 

انتظار الشفاعة.
قال عمر I: عليك بإخوان الصدق تعيش يف أكنافهم؛ 
ٌة يف البالء، وضع أمر أخيك عىل  فإهنم زينٌة يف الرخاء، وُعدَّ
أحسنه حتى جييئك ما يبغضك منه، واعتزل عدوك، واحذر 
صديقك إال األمني، وال أمني إال من خيشى اهلل، وال تصحب 
الفاجر فتتعلم من فجوره، وال تطلعه عىل رسك، واسترش يف 

أمرك الذين خيشون اهلل تعاىل))).
لكل  فإن  اإلخوان؛  من  استكثروا  السلف:  بعض  وقال 

مؤمن شفاعة.

اهلدي  مكتبة  ط.  قدامة،  البن   )93 )ص:  القاصدين«  منهاج  »خمترص   )1(
النبوي.
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وقال ييى بن معاذ V: بئس الصديق حتتاج أن تقول 
باملداراة أو حتتاج أن  له: اذكرين يف دعائك، وأن تعيش معه 

تعتذر له))).
وقال جعفر V ألصحابه: أيدخل أحدكم يده يف ُكم أخيه 

فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: ال، قال فلستم بإخوان كام تزعمون.
وإليك أخي الكريم أهم شروط اختيار الصحبة واألخوة 

يف اهلل:

)- أن يكون عاقًل: ألن العقل هو رأس املال، وال خري يف
أخوة األمحق وصحبته؛ فإنه يريد أن ينفعك فيرضك.

ناَ اخللق: ينبغي أن يكون حسن اخللق طيب ساَ )- أن يكون حاَ
ُتْؤَمُن غائلته، وال  الفاسق وسيئ اخللق فال  أما  الطباع، 

ُيوَثُق به. 
املرء عىل  ينبغي  نَّة:  والسُّ للكتاب  ملزًما  يكون  أن   -(

رسوله  وسنة  اهلل  لكتاب  ا  مالزماً كان  من  يصاحب  أن 
ا عن اخلرافة والبدعة؛ ألن املبتدع ينال  H، بعيداً

صديُقه من شؤم بدعته.
»املصدر السابق« )ص: 93(.  )1(
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أصل احلب يف اهلل واألخوة يف اهلل

دينه،  يف  واألخوة  اهلل،  يف  احلب  أن  الكريم،  أخي  اعلم 
أصل عظيم من أصول الدين، وهذه املحبة وتلك األخوة ال 
قدرة للعبد يف حتصيلها وال دفعها؛ ألهنا من أعامل القلوب، 
يقلَّبها  أصابعه  من  أصبعني  وبني   ،B اهلل  بيد  والقلوب 

كيف يشاء ولذلك ۱: ﴿ڍ    ڍ    ڌ﴾
.)103 :4(

ٿ      ٿ     ٿ    ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ      ﴿ و۱:  
.)63 :E( ﴾ ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    ڦڦ

ولعظم هذه المحبة وتلك األخوة، وأنها سبب في نجاح 
إلى  مكة  من   H هاجر  لما  اإلسالمية  المجتمعات 
بعمل  قام  ثم  المسجد،  بناء  هو  به  بدأ  ما  أول  كان  المدينة 
المهاجرين  بين  المؤاخاة  التاريخ، وهو  ما سجله  أروع  من 

واألنصار. 
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قال ابن القيم V: ثم آخى رسول اهلل H بني 
النرض، وكانوا تسعني  املهاجرين واألنصار، يف دار أنس بن 
آخي  األنصار،  من  ونصفهم  املهاجرين،  من  نصفهم  رجالاً 
بينهم عىل املواساة، ويتوارثون بعد املوت دون ذوي األرحام 

إىل حني وقعة بدر، ملا أنزل اهلل تعاىل: ﴿ ىئ    ىئ     ىئ    
.)57 :E( ﴾ی    ی         ی    ی    جئ
رد التوارث، دون عقد األخوة))).

وفوارق  اجلاهلية،  عصبيات  فذابت   :V الغزايل  قال 
أو  أحد  يتقدم  وال  لإلسالم،  إال  مَحية  فال  والوطن،  اللون 
يتأخر إال بمروءته وتقواه، وقد جعل H هذه األخوة 
ا، وعمالاً يرتبط بالدماء واألموال،  ا، ال لفظاًا فارغاً ا نافذاً عقداً
وال حتية تثرثر هبا األلسنة، وال يقوم هلا أثر، وكانت عواطف 
ومتأل  األخوة،  هذه  يف  متتزج  واملؤانسة  واملواساة  اإليثار 

املجتمع اجلديد بأروع األمثال))). 

»زاد املعاد، يف هدي خري العباد« )56/2( لإلمام ابن القيم، ط. املطبعة   )1(
العرصية.

»فقه السرية« )ص: 140-141( للشيخ الغزايل، ط. دار الكتاب العريب.  )2(
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األمثلة  أروع   H النبي  أصحاب  رضب  ولقد 
يف صدق األخوة يف اهلل واحلب يف اهلل تعاىل فاستحقوا املدح 

والثناء من اهلل F: ﴿ ٱ    ٻ    ٻٻ    ٻ    پ    پ    
پ    پ         ڀ    ڀ ڀ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ٿ     ٿ    

.)29 :W(  ﴾ٿٿ
ائ       ائ     ى     ى     ې     ﴿ې      :E وقال 
ەئ    ەئ    وئ    وئ    ۇئ     ۇئ    ۆئ    ۆئ    ۈئ     ۈئ    ېئ    

.)9 :s( ﴾  ېئ    ېئ    ىئ    ىئ     ىئ       ی      یی

َحابُة َبلَّغ األشواَق واحُلبَّ الصَّ
َســـاَدة الَقــوم َوَأرَبــــاَب النجابُة

اُة الدين أبطاُل الردى هْم ُحَ
بْل لُيـــوُث بْدٍر بــْل أسـُوُد غابـْه

ُحبُهـــْم ديــــٌن ومـــْن ُيبغضهـْم
رُبنـــا ف نـــاِرِه اأُلخـــرَى أذابــــْه
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أروع  يرضبان  مباركني  نموذجني  الكريم  أخي  وإليك 
األمثلة يف صدق احلب يف اهلل واألخوة يف اهلل.

I عن أبيه عن جده، قال: ملا  فعن إبراهيم بن سعد 
الرمحن  عبد  بني   H اهلل  رسول  آخى  املدينة  قدموا 
ابن عوف وسعد بن الربيع، قال سعد لعبد الرمحن: إين أكثر 
األنصار ماالاً فاقسم مايل نصفني، ويل امرأتان فانظر أعجبها 
انقضت عدهتا فتزوجها، قال:  فإذا  إليك فسمها يل أطلقها، 

بارك اهلل لك يف أهلك ومالك))).
اهلل  رسول  قال  قال:   I األشعري  موسى  أيب  وعن 
طعاُم  قلَّ  أو   ، ويِ زمْ الغاَ ف  لوا  ماَ أرمْ إذا  يِّنياَ  ريِ األشعاَ »إنَّ   :H
موُه  تاَساَ اَعوا ما كاناَ عندهم ف ثوٍب واحٍد، ثم اقمْ ، جاَ م بالدينةيِ عياليِ
ا فقد  ، فُهم مني، وأنا منُهم«)))، حقاً ةيِ ويَّ بيناَُهم ف إناٍء واحٍد بالسَّ

»زاد املعاد، يف هدي خري العباد« )56/2( لإلمام ابن القيم، ط. املطبعة   )1(
العرصية.

ماجه  وابن   ،)1933( والرتمذي   ،)3780( البخاري  رواه  صحيح:   )2(
.)1907(
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كانت هذه املؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة رشيدة، وحالاً 
ا لكثري من املشاكل التي يواجهها املسلمون. ا ناجحاً رائعاً

وهذه األخوة وتلك املحبة أقوى من أخوة النسب واللون 
واألبناء  اآلباء  بني  مجعت  التي  بدر  غزوة  ففي  والوطن، 
يف  جتلت  السيوف،  بينهام  ففصلت  العقائد،  بينهام  اختلفت 
هذه الغزوة مناظر رائعة تربز فيها قوة العقيدة، والثبات عىل 

املبدأ، فال يتقدم أحد وال يتأخر إال باإلسالم.
خاله   I اخلطاب  بن  عمر  قتل  الغزوة،  هذه  ففي 
 I العايص بن هشام بن املغرية، وقتل أبو عبيدة بن اجلراح
أباه، ونادى أبو بكر I ابنه عبد الرمحن - وهو يومئٍذ مع 
املرشكني - فقال: أين مايل يا خبيث؟ فقال عبد الرمحن: مل يبق 
غري شكة))) ويعبوب))) وصارم يقتل ضالل الشيب))) وبعد 
I أخاه أبو عزيز  انتهاء املعركة وجد مصعب بن عمري 

الشكة: السالح.  )1(
اليعبوب: الفرس كثري اجلري.  )2(

»الرحيق املختوم« )ص: 193( للشيخ املباركفوري، ط. الدار العربية.  )3(
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ا يف أيدي املسلمني. فقال مصعب لألنصاري:  ابن عمري أسرياً
ُشدَّ يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك، فقال أبو 

عزيز ألخيه مصعب: أهذه وصايتك يب؟.
فقال مصعب: إنه - أي األنصاري - أخي دونك))).

»املصدر السابق« )ص: 193(.  )1(
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  حقوق احلب يف اهلل
واألخوة يف اهلل

هلا  األخوة  وتلك  املحبة  هذه  أن  اهلل،  حفظك  اعلم  ثم 
حقوق كثرية جيب مراعاهتا، والقيام بحقها، فأخوك املسلم له 
عليك حقوق متعددة، منها حق يف املال، والنفس، واللسان، 
والصفح، والدعاء، واإلخالص، والوفاء، والتخفيف لألمل، 

وترك التكلف، وغري ذلك من احلقوق املرتتبة عىل ذلك.
وإليك أخي الكريم أهم وأعظم هذه احلقوق:

: حق املال: أولاً

ينبغي أخي الكريم أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك 
تغفل  وال  حاجته،  أوقات  تتفقد  وأن  حاجتك،  من  أهم  أو 
عن أحواله، كام ال تغفل عن أحوال نفسك، وأن تنزله منزلة 

نفسك، وترىض بمشاركته إياك يف مالك. 
أن  أريد  إين  فقال:  رجل  أتاه  إذا   :I هريرة  أبو  قال 
عرفني.  قال  اإلخاء؟  حق  ما  أتدري  قال:  اهلل،  يف  أؤاخيك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





23أوثق ُعرى اإلميان

هذه  أبلغ  مل  قال  مني،  ودرمهك  بدينارك  أحق  تكون  قال: 
املنزلة بعد، قال: فاذهب عني ))).

L: أتى علينا زمان وما نرى  وقال عبد اهلل بن عمر 
أحٌد منا أنه أحق بالدينار من أخيه املسلم))).

وبني  بينه  إزاره  يشق  أحدهم  كان   :V السن  وقال 
أخيه نصفني))).

إن َأَخـاَك احلقَّ مْن َكاَن َمَعـْك
ومــْن َيُضــرُّ َنْفَســُه لَيْنَفَعـْك

َوَمْن إذا ريُب الزماِن صدعـْك
شتــت ِفيــِه مشلـُه لَيْجَمَعْك

وقال آخر:

َا وكل النَّاِس إخواُن الرخاِء وإنَّ
أخوَك الذي آخاك ِعْنَد الشداِئِد

»منهاج املسلم« )ص: 123( للشيخ أبو بكر اجلزائري، ط. مكتبة دار   )1(
الرتاث.

»وصايا الرسول«: )108/2( للشيخ سعد يوسف، ط. املكتبة التوفيقية.  )2(
»املصدر السابق« )108/2(.  )3(
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وإليك أخي الكريم بعض الصور من حقوق األخوة يف 
املال.

لقي حكيم بن حزام عبد اهلل بن الزبري L - بعد ما 
الدين؟  من  عليه  أخي  ترك  كم  فقال:   -  I الزبري  قتل 

قال: ألفي ألف. قال: َعيَلَّ منها ألف ألف.
وهم  العباد   ُ َيَتَحنيَّ الزبري  بن  اهلل  عبد  بن  عامر  وكان 
سجود: أبا حازم، وصفوان بن سليم، وسليامن بن سحيم - 
وأشباههم - فيأتيهم بالرصر فيها الدينار والدراهم، فيضعها 

عند نعاهلم، حيث يسون هبا وال يشعرون بمكانه.
العابدين بن احلسني عىل حممد بن أسامة بن  ودخل زين 
زيد يعوده، فبكى حممد بن أسامة، فقال له: ما يبكيك؟ قال: 
فقال:  دينار  ألف  قال مخسة عرش  قال: وكم هو؟  دين،  عيّل 

هي عيّل.
، وكان عىل أخيه خيثمة  ان ديناًا ثقيالاً ا ادَّ وُروَي أن مرسوقاً
ديٌن، فذهب مرسوق فقىض دين خيثمة وهو ال يعلم، وذهب 

خيثمة قىض دين مرسوق وهو ال يعلم))). 
»اإلحياء« )189/2(.  )1(
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  وقال أبو إسحاق األقرع V: رأيت عبد اهلل بن املبارك 
فقيل  النفس،  ا طيب  بن عيينة مرسوراً خيرج من عند سفيان 
عيينة  ابن  حدثني  ذلك؟  من  يمنعني  وما  فقال  ذلك،  يف  له 

ا))). بأربعني حديثاًا وأطعمني خبيصاً
ا املوصيلَّ جاء إىل صديق له ُيقال له: عيسى  وُروَي أن فتحاً
التامر، فلم جيده يف املنزل، فقال للخادمة: أخرجي ليس كيس 
أخي، فأخرجته، فأخذ منه درمهني، وجاء عيسى إىل منزله، 
فأخربته اجلارية بذلك، فقال: إن كنت صادقة، فأنت حرة، 

فنظر فإذا هي قد صدقت، فأعتقت))).
ا: اإلعانة بالنفس يف قضاء احلاجات: ثانياً

قال حذيفة العدوي I: انطلقت يوم الريموك أطلب 
ابن عمر يل، ومعي يشء من املاء، وأنا أقول: إن كان به رمق 
سقيته، فإذا أنا به، فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم، 
فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إيلَّ ابُن عمي أن انطلق إليه، 

»لطائف املعارف« )ص: 260( البن رجب احلنبيل، دار ابن حزم.  )1(
»منهاج القاصدين« )ص: 92( البن قدامة، مكتبة اهلدي النبوي.  )2(
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العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أن نعم،  فإذا هو هشام بن 
فسمع آخر يقول: آه! آه!، فأشار هشام أن انطلق إليه فجئته 
فإذا هو قد مات، فرجعت إىل هشام فإذا هو قد مات، فرجعت 

ا. إىل ابن عمي فإذا هو قد مات، رمحة اهلل عليهم مجيعاً
بعد موته  يتفقد عيال أخيه وأوالده  السلف  وكان بعض 
أربعني سنة، يقوم بحاجتهم، ويرتدد كل يوم إليهم، ويموهنم 
من ماله، فكانوا ال يفقدون من أبيهم إال عينه، بل كانوا يرون 

منه ما مل يروا من أبيهم يف حياته.
وكان الواحد منهم يرتدد إىل باب دار أخيه ويسأل ويقول: 

هل لكم زيت؟ هل لكم ملح؟ هل لكم حاجة؟! 
شجرة  أين  األوصاف؟  هذه  من  وأنت  أنا  َوْصُفنَا  فأين 

الزيتون من شجر الصفصاف.
ل تعرضنَّ بذكرَنا ف ِذكرهْم

ليس السِليُم إَذا مشَي كاملُقَعِد
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وقال آخر: 

تارخُيَنا َمـْن هـؤلء مبـَداُه
فما عداُه فل ذكٌر ول شاُن

ا: احلق يف اللسان: ثالثاً

قال  إياه،  بمحبته  املسلم  أخاه  خيرب  أن  املسلم  عىل  ينبغي 
ُه ُييِبُُّه«))). ُه أاَنَّ مْ بيِ ُيخمْ لمْ اُه فاَ ُجُل أاَخاَ بَّ الرَّ ا أاَحاَ H: »إيِذاَ

قال عمر بن اخلطاب I: ثالث يصفني لك ُودَّ أخيك: 
أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له يف املجلس، وتدعوه بأحب 

األسامء إليه))).
- ومنه أن تشكره عىل صنيعه يف حقك.

. - ومنه السكوت عن كل كالم يكرهه مجلة وتفصيالاً

يف  والنسائي   ،)2515( والرتمذي   ،)5114( داود  أبو  رواه  حسن:   )1(
الشيخ األلباين يف »صحيح سنن أيب  »الكربى« )10034(، وصححه 

داود« برقم )5114(.
املكتبة  ط.  عزيز،  أبو  سعيد  للشيخ   )110/2( الرسول«  »وصايا   )2(

التوفيقية.
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- ومنه السكوت عن ذكر عيوبه يف حضوره وغيبته، وعن 
الرد عليه ومماراته، وعن السؤال عام يكره ظهوره من أحواله، 

والذيب عن عرضه، ومحايته ونرصته.
ُذُلُه  مْ لاَ ياَ ظمْليُِمُه واَ ، لاَ ياَ ليِميِ ليُِم أاَُخو المُْسمْ قال H: »المُْسمْ
اٍت  رَّ ثاَ ماَ هيِ ثاَلاَ ريِ دمْ هيِ إيِلاَ صاَ اراَ بيِياَديِ أاَشاَ اُهناَا - واَ ى هاَ واَ ُرُه، التَّقمْ قيِ مْ لاَ ياَ واَ
ُكلُّ   ، ليِماَ المُْسمْ اُه  أاَخاَ راَ  مْقيِ ياَ أاَنمْ   ِّ الشَّ ناَ  ميِ ليٍِم  ُمسمْ ٍئ  ريِ اممْ ُب  سمْ حاَ  ،-

ُضُه«))). رمْ عيِ اُلُه، واَ ماَ ُمُه، واَ اٌم: داَ راَ ليِميِ حاَ لاَ المُْسمْ ليِميِ عاَ المُْسمْ
َم وصُلــه ـرَّ وَتــرَى الكريــَم إَذا تصَّ

ِفي القبيَح ويظهُر اإلحساَنا خُيْ
وتــرى اللئيــــَم إَذا تغيــــَر وصُلــــُه

خيِفي اجلميَل وُيظهُر البهتاَنا
ا: العفو عن الزلت: رابعاً

ت، والتغايض عن  فمن حقوق األخوة والعفو عن الزالَّ
ارتكب  وإن  به،  الظن  وحسن  العيوب،  وسرت  اهلفوات، 
ا أو عالنية فال يقطع مودته، وال هيمل أخوته، بل  معصية رساً

صحيح: رواه مسلم )2564(، وأمحد )27712(، والبيهقي )30317(.  )1(
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إسداء  عىل  اإلبقاء  مع  قطعه،  أرصَّ  فإن  وأوبته،  توبته  ينتظر 
النصيحة له، ومواصلة املوعظة رجاء أن يتوب اهلل عليه.

قال الفضيل بن عياض V: الفتوة: الصفح عن زالت 
اإلخوان))). 

ا بال عيب بقي بال أخ))). وقال: من طلب أخاً
املعاذير،  يطلب  املؤمن   :V حممد  بن  اهلل  عبد  وقال 

واملنافق يطلب الزالت))).
وَمْن ل ُيْغِمْض َعْيَنـُه َعْن صديقــِه

وَعْن بعض ما فيه ميْت وهَو عاتُب
ومــن يتتبــــع جاهــــًدا ُكــــلَّ َعْثــرٍة

جيدها وَل يبقي لُه الدهَر صاحـُب
ا عن كل عيب  ا منزهاً فإنك أهيا األخ الكريم إن طلبت أخاً

مل جتد، ومن غلبت حماسنه عىل مساويه فهو الغاية.

»مواقف إيامنية« )ص: 481( للشيخ أمحد فريد، ط. دار الصفوة.  )1(
»وصايا الرسول« )111/2( للشيخ سعيد أبو عزيز، ط. املكتبة التوفيقية.  )2(
»آداب الصحبة« )ص: 44( أليب عبد الرمحن السلمي، ط. دار الصحابة.  )3(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أوثق ُعرى اإلميان 30

ا: التخفيف وترك التكلف والتكليف: خامساً

فمن حق األخوة أن ال يكلف املسلم أخاه ما يشق عليه، بل 
ال يقصد بمحبته إال وجه اهلل، والتربك بدعائه، واالستئناس 
بعد  دينه  به عىل  بنصحه، واالستفادة من علمه، واالستعانة 

.D اهلل
ومن  لك،  تكلف  من  األصدقاء  رش   :I عيّل  قال 

أحوجك إىل مداراة، وأجلأك إىل اعتذار.
النَّاِس بالتكليف، يزور  وقال الفضيل V: إنام تقاطع 

أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه))). 
وقال بعض السلف: من سقطت كلفته دامت ألفته، ومن 
ُموِجٌب  الكلفة  سقوط  وإن  مودته،  دامت  مؤونته  خفت 
لألنس، وُمْذِهٌب للوحشة، وهو أن يفعل يف بيت أخيه أربع 
خصال: أن يأكل يف بيته، ويدخل اخلالء عنده، ويصيل وينام 

معه، فإذا فعل ذلك فقد تم اإلخاء))).
»آداب الصحبة« )ص: 44( أليب عبد الرمحن السلمي، ط. دار الصحابة.  )1(

»منهاج املسلم« )ص: 125( للشيخ أبو بكر اجلزائري، ط. مكتبة دار   )2(
الرتاث.
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ا: الوفاء واإلخالص: سادساً

الثبات عىل احلب وإدامته؛ فهذا احلب ال  ومعنى الوفاء: 
ودائم  ثابت  احلب  وهذا  باجلفاء،  ينقص  وال  بالطاعة،  يزيد 
حتى بعد موته، بعد املوت مع أوالده وأصدقائه، فإن احلب 
إنام ُيراد لآلخرة، فإن انقطع قبل املوت حبط العمل، وضاع 
اهللَّيِ  فيِ  ا  ابَّ اَ تاَ ُجلنيِ  راَ واَ  ..«  :H قال  ولذلك  السعي، 

.(((».. يمْهيِ لاَ ا عاَ قاَ رَّ فاَ تاَ يمْهيِ واَ لاَ ا عاَ عاَ تاَماَ اجمْ
التواضع مع أخيه وإن  يتغري حاله من  الوفاء أن ال  ومن 

ارتفع شأنه، واتسعت واليته، وعظم جاهه.
قال بعض السلف البنه: يا بني ال تصحب من الناس إال 
إليه قرب منك، وإن استغنيت عنه مل يطمع  افتقرت  إذا  من 
الوفاء أن  يرتفع عليك، ومن متام  فيك، وإن علت مرتبته مل 

تكون شديد اجلزع من املفارقة))).

صحيح: رواه البخاري )1423(، ومسلم )1031(.  )1(
املكتبة  ط.  عزيز،  أبو  سعيد  للشيخ   )113/2( الرسول«  »وصايا   )2(

التوفيقية.
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ورحم اهلل من قال:

وجــدُت ُمصيبــاِت الزمــــــاِن مجيًعــا
سوى فرقِة األحباِب هينَة اخلطِب

وقال آخر:
فُعدُتــــُه احلبيـــُب  فمرضــُت مــن جزعــي عليهمـــرَض 
يعوُدنــــي احلبيـــُب  فربئــــُت مـــــْن نظــــري عليـهوأتـــــى 

ا: الدعاء له يف حياته وبعد مماته: سابعاً

 ، يمْبيِ المْغاَ ريِ  بيِظاَهمْ يهيِ  اَخيِ أليِ ٌة  اباَ تاَجاَ ُمسمْ ليِميِ  المُْسمْ ءيِ  المْاَرمْ ةاَ  واَ عمْ داَ »إيِنَّ  قال: 
لاَكاَ  واَ نياَ  آميِ  : الاَ قاَ  ٍ ريمْ بيِخاَ يهيِ  اَخيِ أليِ ا  عاَ داَ ماَ  ُكلَّ بيِهيِ  ٌل  كَّ ُمواَ لاٌَك  ماَ هيِ  أمْسيِ راَ نمْداَ  عيِ

ثمٍْل«))). بيِميِ
كان أبو الدراء I يدعو خللق كثري من إخوانه يسميهم 
يف  يدعو   :V حنبل  بن  أمحد  اإلمام  وكان  بأسامئهم))) 

السحر لستة من أصحابه))).      
يف  واخلرائطي   ،)1534( داود  وأبو   ،)1535( مسلم  رواه  صحيح:   )1(

»مكارم األخالق« )787(.
»منهاج القاصدين« )ص: 96( البن قدامة املقديس، ط. مكتبة اهلدي   )2(

النبوي.
»املصدر السابق« )ص: 96(.  )3(
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الصالح؟  األخ  مثل  أين   :V يوسف  بن  حممد  وقال 
أهلك يقتسمون مرياثك، ويتنعمون بام خلفت، وهو منفرد 
بحزنك، مهتم مما قدمت وما رصت إليه، يدعو لك يف ظلمة 

الليل، وأنت حتت أطباق الثرى))).
اهلَدايا  بمنزلة  لألموات  الدعاء  السلف:  بعض  وقال 

لألحياء، يفرحون بذلك كام يفرح احلي باهلدية!))).

املكتبة  ط.  عزيز،  أبو  سعيد  للشيخ   )113/2( الرسول«  »وصايا   )1(
التوفيقية.

»املصدر السابق« )113/2( .  )2(
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آداب األخوة

• حسن اخللق:

عن أيب ذر I قال: قال رسول اهلل H: »اتَّقيِ 
اليِقيِ النَّاساَ بيُِخُلٍق  خاَ ا، واَ مُْحهاَ ناَةاَ تاَ ساَ يِّئاَةاَ المْاَ بيِعيِ السَّ أاَتمْ ، واَ يمُْثماَ ُكنمْتاَ اهللَّاَ حاَ

ٍن«))).  ساَ حاَ

• سرت عيوب اإلخوان:

 :H L أن رسول اهلل  عن عبد اهلل بن عمر 
ةيِ  ن كاناَ ف حاجاَ وماَ ليُِمُه،  ُيسمْ ظمْليُِمُه، ول  ياَ ؛ ل  السلميِ أخو  »السلم 
اهلل  ج  فرَّ ُكربًة؛  مسلٍم  عن  ج  رَّ فاَ ن  وماَ تيِه،  حاجاَ ف  اهلل  كان  ؛  أخيهيِ
اَ مسلًم؛ سرته اهلل يوماَ  رتاَ ن ساَ ، وماَ ةيِ ن كرباتيِ يوميِ القياماَ بًة ميِ عنُه ُكرمْ

.(((» ةيِ القياماَ

الشيخ  أبو داود )4583(، والرتمذي )1987(، وحسنه  حسن: رواه   )1(
األلباين يف صحيح اجلامع برقم )134( .

صحيح: رواه البخاري )2442(، ومسلم )2580(.  )2(
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التعامل مع اإلخوان: • مالزمة احلياء يف 
 :H اهلل  قال رسول  قال:   I هريرة  أيب  عن 
اهللَُّ،  إيِلَّ  إيِلاَهاَ  لاَ  أاَنمْ  ُة  اداَ هاَ شاَ ا  هاَ لاَ أاَعمْ باًَة،  ُشعمْ بمُْعوناَ  ساَ واَ ٌع  بيِضمْ ُن  يماَ يِ »المْ

.(((» نيِ يماَ يِ ناَ المْ باٌَة ميِ ياَاُء ُشعمْ المْاَ ، واَ يقيِ نيِ الطَّريِ اَذاَى عاَ ُة األمْ اطاَ ا: إيِماَ اهاَ ناَ أاَدمْ واَ
• بشاشة الوجه:

 :H اهلل  رســول  قال  قــال:   I ذر  أيب  عن 
ٌة«))).   قاَ داَ يكاَ لاَكاَ صاَ هيِ أاَخيِ جمْ ُمكاَ فيِ واَ باَسُّ »تاَ

الوعد: • عدم إخالف 
»آية  قال:   H النبي  عن   I هريرة  أيب  عن 
يِناَ  امْؤت إذا  ويِ  ، أاَخلفاَ وعداَ  إذا  ويِ ب،  كذاَ ث  حدَّ إيِذا  ثلٌث:  النافقيِ 

.(((» خاناَ
• قضاء حوائج اإلخوان:

 ،H عن عمرو بن دينار عن بعض أصحاب النبي
الاَ  تاَعاَ اهلليِ  إيِلاَ  النَّاسيِ  بُّ  »أاَحاَ قال:   H اهلل  رسول  أن 

صحيح: رواه البخاري )9(، ومسلم )35(.  )1(
حسن: رواه الرتمذي )1956(، وحسنه األلباين )1956(.  )2(

صحيح: رواه البخاري )33(، ومسلم )59(.  )3(
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ُلُه  خيِ ُتدمْ وٌر  ُسُ الاَ  تاَعاَ اهلليِ  إيِلاَ  ليِ  ماَ اَعمْ األمْ بُّ  أاَحاَ واَ  ، ليِلنَّاسيِ ُعُهممْ  فاَ أاَنمْ
نًا، أاَومْ تاَطمُْرُد  يمْ نمُْه داَ ًة، أاَومْ تاَقمْضيِ عاَ باَ نمُْه ُكرمْ ُف عاَ شيِ ليٍِم، أاَومْ تاَكاَ لاَ ُمسمْ عاَ

نمُْه ُجوًعا ...«))). عاَ
• زيارتهم يف اهلل والسؤال عن أحواهلم:

اهلل  رســول  سمعت  قــال:   I جبل  بن  معاذ  عن 
ابِّنياَ  ُمتاَحاَ ليِلمْ اَبَّتيِي  حماَ قَّتمْ  »حاَ يقول:  ربه  عن  يكي   H
اديِقيِنياَ  ُمتاَصاَ ليِلمْ اَبَّتيِي  قَّتمْ حماَ حاَ ، واَ َّ ُمتاَباَاذيِليِنياَ فيِ ليِلمْ اَبَّتيِي  قَّتمْ حماَ حاَ ، واَ َّ فيِ

.(((» َّ يناَ فيِ ريِ اويِ ُمتاَزاَ اَبَّتيِي ليِلمْ قَّتمْ حماَ حاَ ، واَ َّ فيِ
• الدفاع عن اإلخوان والذب عنهم:

قال اهلل تعاىل: ﴿ ٿ    ٿ    ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    
ڤڤ ﴾ )احلجرات: 12(. 

يف  والطرباين   ،)36( احلوائج«  »قضاء  يف  الدنيا  أيب  ابن  رواه  حسن:   )1(
»الكبري« وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )176( ويف الصحيحة 

.)906(
الفتح  يف  حجر  ابن  وصححه   ،)21559( أمحد  رواه  صحيح:   )2(

)515/10( واأللباين يف الرتغيب )3020(.
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• الدعاء هلم بظهر الغيب:

عن صفوان - وهو ابن عبد اهلل بن صفوان - وكانت حتتُه 
الدرداء قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء I يف منزله 
العام؟  احلج  أُتريُد  فقالت:  الدرداء  أم  أجدُه، ووجدت  فلم 
 H فقلُت: نعم، قالت: فادع اهلل لنا بخري فإن النبي
نمْداَ  ٌة عيِ اباَ تاَجاَ يمْبيِ ُمسمْ ريِ المْغاَ يهيِ بيِظاَهمْ اَخيِ ليِميِ أليِ ءيِ المُْسمْ ُة المْاَرمْ واَ عمْ كان يقول: »داَ
نياَ  ُل بيِهيِ آميِ كَّ الاَ المْاَلاَُك المُْواَ ٍ قاَ ريمْ يهيِ بيِخاَ اَخيِ ا أليِ عاَ ماَ داَ ٌل ُكلَّ كَّ لاٌَك ُمواَ هيِ ماَ أمْسيِ راَ

ثمٍْل«))). لاَكاَ بيِميِ واَ
• التواضع لإلخوان وترك التكرب عليهم:

اهلل  رسول  أن   I املجاشعي  محار  بن  عياض  عن 
راَ  خاَ فمْ ياَ تَّى لاَ  ُعوا حاَ اضاَ تاَواَ أاَنمْ   َّ إيِيلاَ صاَ  أاَومْ »إيِنَّ اهللَّاَ  H قال: 

ٍد«))). لاَ أاَحاَ ٌد عاَ بمْغيِياَ أاَحاَ لاَ ياَ ٍد، واَ لاَ أاَحاَ ٌد عاَ أاَحاَ

صحيح: رواه مسلم )2733(.  )1(

صحيح: رواه مسلم )2865(.  )2(
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• النصيحة لإلخوان:

ماَ  »إيِنَّ H قال:  النبي  I، أن  الداري  عن متيم 
 ، ُسوليِهيِ ليِراَ ُة« ، َقاُلوا: ملَِْن َيا َرُسوَل اهللَِّ؟ َقاَل: »هلليَِّيِ، واَ يحاَ يُن النَّصيِ الدِّ

.(((» ممْ تيِهيِ امَّ عاَ نياَ واَ ليِميِ ةيِ المْـُمسمْ أاَئيِمَّ ، واَ ليِكيِتاَابيِهيِ واَ
• أن ل يهجر أخاه فوق ثالث:

 H أن رسول اهلل I عن أيب أيوب األنصاري
ُض  ريِ ُيعمْ ياَانيِ فاَ تاَقيِ لمْ ثيِ لاَياَاٍل ياَ قاَ ثاَلاَ ومْ اُه فاَ مُْجراَ أاَخاَ ُجٍل أاَنمْ ياَ يِلُّ ليِراَ قال: »لاَ ياَ

.(((» ميِ لاَ ُأ بيِالسَّ بمْداَ ي ياَ ا الَّذيِ ُهاَ ُ ريمْ خاَ ا واَ ذاَ ُض هاَ ريِ ُيعمْ ا واَ ذاَ هاَ
• أن ل يقبل على إخوانه مقالة واٍش ول منام: 

له: إن رجالاً  فقيل   I عن مهام قال: كنا مع حذيفة 
النبي  سمعت  ُحذيفة:  له  فقال  عثامن  إىل  احلديث  يرفع 

تَّاٌت«))). نَّةاَ قاَ ُخُل اجلاَ دمْ H يقول: »ل ياَ
والقتات: هو النامم.    

صحيح: رواه مسلم )55(.  )1(
صحيح: رواه البخاري )6077(.  )2(
صحيح: رواه البخاري )6056(.  )3(
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     فوائد وثـمرات احلب يف اهلل
واألخوة يف اهلل

إن للحب يف اهلل واألخوة يف دينه، فوائد عظيمة، وثمرات 
الكريم  أخي  وإليك  واآلخرة،  الدنيا  يف  مجة  ومنافع  حمققة، 

بعض الفوائد والثمرات الطيبة املباركة.
: احلب يف اهلل عالمة على اإلميان: أولاً

إيامن  يكتمل  فإنه ال  اإليامن،  اهلل عالمة عىل  إن احلب يف 
العبد، وال يذوق طعاماً لإليامن حتى يب يف اهلل D ويبغض 
هلل F. فعن أنس بن مالك I قال:  قال رسول اهلل 
اناَ  نمْ كاَ نيِ ماَ يماَ يِ ةاَ المْ واَ لاَ يِنَّ حاَ داَ بيِ جاَ نمْ ُكنَّ فيِيهيِ واَ ٌث ماَ H: »ثاَلاَ
أاَنمْ  ءاَ لاَ ُييِبُُّه إيِلَّ هلليَِّيِ واَ أاَنمْ ُييِبَّ المْاَرمْ ا واَ اُهاَ واَ َّا سيِ بَّ إيِلاَيمْهيِ ميِ ُسوُلُه أاَحاَ راَ اهللَُّ واَ
فاَ فيِ  ُه أاَنمْ ُيقمْذاَ راَ كمْ ماَ ياَ نمُْه كاَ ُه اهللَُّ ميِ ذاَ قاَ داَ أاَنمْ أاَنمْ عمْ ريِ باَ ُعوداَ فيِ المُْكفمْ هاَ أاَنمْ ياَ راَ كمْ ياَ

.(((» النَّاريِ

صحيح: رواه البخاري )16(، ومسلم )67( .  )1(
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 :H قال: قال رسول اهلل I وعن ابن مسعود
المُْبغمُْض فيِ اهللَّيِ«)))، وعن أيب  بُّ فيِ اهللَّيِ، واَ ، المْاَ نيِ يماَ يِ ى المْ ثاَقاَ ُعراَ »أاَومْ
ماَ  يِداَ طاَعمْ ُه أاَنمْ ياَ َّ نمْ ساَ هريرة I أن النبي H قال: »ماَ

ءاَ لاَ ُييِبُُّه إيِلَّ هلليَِّيِ«))). بَّ المْاَرمْ لمُْيحيِ ، فاَ نيِ يماَ يِ المْ
وأحبْب حلبِّ اهلل َمْن كاُن مؤمًنا

وأبِغـــَض لُبْغـِض اهلِل أهـَل التمـــرِد
ومــا الديــــُن إلَّ احلــــُب والبغــــُض

كـذاك الـربَء مْن كل غـاٍو ُمعتِد
ا: احلب يف اهلل جيلب حمبة اهلل للعبد: ثانياً

فعن أيب إدريس اخلوالين أنه قال: »دخلت مسجد دمشق، 
يشٍء  يف  اختلفوا  إذا  معه  الناس  وإذا  الثنايا،  براق  فتى  فإذا 
معاذ  فقيل  عنه،  فسألت  رأيه،  عن  وصدروا  إليه  أسندوه 
رُت فوجدته قد سبقني  I، فلام كان الغد َهجَّ ابن جبل 

تقدم خترجيه الصفحة رقم )4( .  )1(
حسن: رواه أمحد )298/2(، واحلاكم )168/4(، والبغوي يف »رشح   )2(
برقم  اجلامع«  »صحيح  يف  األلباين  الشيخ  وحسنه   ،)53/13( السنة« 

.)6188(
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بالتهجري، ووجدته يصيل. قال: فانتظرته حتى قىض صالته، 
إين  واهلل  قلت:  ثم  عليه،  فسلمت  وجهه  قبل  من  جئته  ثم 

ألحبك هلل. فقال: آهللِ: فقلت: آهللِ. فقال: آهللِ. فقلت آهلل«.
فأخذ بحبوة ردائي، فجبذين إليه وقال: أبرش فإين سمعت 
اَبَّتيِي  باَتمْ حماَ جاَ الاَ اهللُ F: واَ رسول اهلل H يقول: »قاَ
المْـُمتاَباَاذيِليِنياَ  واَ  ، َّ فيِ يناَ  ريِ اويِ المْـُمتاَزاَ واَ  ، َّ فيِ نياَ  اليِسيِ المُْتاَجاَ واَ  ، َّ فيِ ابِّنياَ  ُمتاَحاَ ليِلمْ

.(((» َّ فيِ
جٌل  ار راَ وعن أيب هريرة I، عن النبي H: »زاَ
أاَيناَ  قال:  فاَ تيِه)))،  درجاَ ماَ ل  عاَ لاَكًا  ماَ لاَه  اهللُ  فاَأرصد  رية  قاَ فيِ  لاَه  أاًَخا 
نيِعمٍة  ن  ميِ ليكاَ  عاَ لاَه  ل  هاَ قال  فاَ  . ريةيِ القاَ ذه  هاَ فيِ  يليِ  أاًَخا  ال:  قاَ ُتريُد؟ 
أيِين رسوُل اهللَّيِ إيِليكاَ أنَّ اهللَّاَ  ال فاَ ُبه فيِ اهللَّيِ. قاَ : لاَ إيِين ُأحيِ ُرُبا)))؟ قالاَ تاَ

م أاَحباَبتاَُه«))). باَكاَ كاَ أاَحاَ
»املوطأ«،  يف   )953/2( ومالك   ،)232/5( أمحد  رواه  صحيح:   )1(
املوطأ«  »رشح  انظر:  الذهبي،  ووافقه  الشيخني  رشط  عىل  واحلاكم 

للزرقاين )350/4(.
املدرجة: الطريق.  )2(

ا: تقوم هبا وتسعى يف إصالحها. ترهبهُّ  )3(
صحيح: رواه مسلم )2567( .  )4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





أوثق ُعرى اإلميان 42

ا: احلب يف اهلل سبب يف إظالل اهلل للعبد يوم القيامة: ثالثاً

 :H قال: قال رسول اهلل :I فعن أيب هريرة
ُهممْ فيِ ظيِيلِّ  ماَ ُأظيِلُّ ؟ المْياَومْ يليِ لاَ ابُّوناَ بيِجاَ ناَ المُْتاَحاَ ُقوُل أاَيمْ »إيِنَّ اهلَل F ياَ

ماَ لاَ ظيِلَّ إيِلَّ ظيِيل«))). ومْ ياَ
ٌة  بمْعاَ »ساَ  :H اهلل  رسول  قال  قال:   I وعنه 
ا  ابَّ اَ ُجلنيِ تاَ راَ ُه« وذكر منهم »واَ ماَ لاَ ظيِلَّ إيِلَّ ظيِلُّ ومْ هيِ ياَ ُهُم اهللَُّ فيِ ظيِلِّ ُيظيِلُّ

يمْهيِ«))). لاَ ا عاَ قاَ رَّ فاَ تاَ يمْهيِ واَ لاَ ا عاَ عاَ تاَماَ فيِ اهللَّيِ اجمْ
الكريم، أن نسعى لكل سبب يوجب  فينبغي علينا أخي 
املودة واملحبة بني املسلمني، ألنه ال يمكن التعاون عىل اخلري 
 ،F والرب والتقوى إال باحلب يف اهلل، واألخوة يف دينه 
ا،  ا عملياًا اعتقادياً فإذا طبقنا هذه املحبة وتلك األخوة، تطبيقاً
النبي  أصحاب  من  األول  والرعيل  املبارك  اجليل  طبقها  كام 
الغربة  معاين  وزالــت  والفضل،  اخلري  انترش   H

والوحشة والشقاق واالختالف وسعد اجلميع.

صحيح: رواه مسلم )2566(.  )1(
تقدم خترجيه )ص: 32(.  )2(
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ويف األخري أسأل اهلل E أن يؤلف بني قلوبنا عىل 
طاعته وحمبته إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ا لوجهك الكريم، وصل  اللهم اجعل هذا العمل خالصاً
اللهم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم.
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فهـــرس

الصفحةاملوضــــــــــوع
5املقدمة

9اختيار الصاحب
14رشوط اختيار الصحبة واألخوة يف اهلل

116- أن يكون عاقال
216- أن يكون َحَسَن اخللق

نَّة ا للكتاب والسهُّ 316- أن يكون مالزماً
17أصل احلب يف اهلل واألخوة يف اهلل

23حقوق احلب يف اهلل
23واألخوة يف اهلل

: حق املال 23أوالاً
26ثانياًا: اإلعانة بالنفس يف قضاء احلاجات

28ثالثاًا: احلق يف اللسان
ا: العفو عن الزالت 29رابعاً

ا: التخفيف وترك التكلف والتكليف 31خامساً
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الصفحةاملوضــــــــــوع
ا: الوفاء واإلخالص 32سادساً

ا: الدعاء له يف حياته وبعد مماته 33سابعاً
35آداب األخوة

41فوائد وثمرات احلب يف اهلل
41واألخوة يف اهلل

: احلب يف اهلل عالمة عىل اإليامن 41أوالاً
42ثانياًا: احلب يف اهلل جيلب حمبة اهلل للعبد

للعبد  اهلل  إظالل  يف  سبب  اهلل  يف  احلب  ثالثاًا: 
44يوم القيامة

47الفهرس
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ا باألسواق حالياً

وقفات على 

بـالد شنقيط
إعداد

ُمسَعد حسني حممد
عضو باحتاد الُكّتاب املسلمني

ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي
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ا سيصدر قريباً

إطاللة على 
غرب أفريقيا

إعداد
ُمسَعد حسني حممد

عضو باحتاد الُكّتاب املسلمني
ومؤلف برابطة العامل اإلسالمي
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