موقع الشيخ الداعية االسالمى
على الحارون

www.alielharony.com

األخوة اإليمانية

ممخص الخطبة

ٔ -نعمة األخوة اإليمانية -ٕ .األخوة اإليمانية من أعظم العبادات -ٖ .فضل األخوة اإليمانية-ٗ .
فضل سالمة الصدر -٘ .أسباب معينة عمى سالمة الصدر.
-------------------------

الخطبة األولى

األخوة اإليمانية نعمة من أعظم النعم التي يمتن اهلل بيا عمى عباده ،ىي رابطة بين أفراد
إن
ّ
أخوة هلل بين القموب
المجتمع اإلسالمي يصعب أن نجد مثميا في المجتمعات األخرى ،إنما ىي ّ
واألرواح ،تربط المؤمنين برباط وثيق ال يمكن فصمو.

ِ
امةَ َع ْن
ُم َ
األخوة اإليمانية من أوثق عرى اإليمان ،وتحقيقيا عبادة من أعظم العباداتَ ،ع ْن أَبي أ َ
ّ
َِّ ِ
َع َ َِّ ِ
ال(( :من أَح َّ َِّ ِ
رس ِ
ِ
ان)) رواه
ول المَّ ِو أََّنوُ َق َ
ض ِلمَّ ِو َوأ ْ
ب لمو َوأ َْب َغ َ
َْ َ
يم َ
طى لمو َو َم َن َع لمو َف َق ْد ْ
َُ
استَ ْك َم َل اإل َ

لألخوة اإليمانية ،تحب هلل ،وتبغض هلل ،وتعطي هلل ،وتمنع
الترمذي وأحمد والمفظ لو .فيذا شرح نبوي
ّ
هلل.
إن الشيطان قد يعجز عن اإلنسان العابد هلل أن يجعمو يتجو بالعبادة لغير اهلل ،ولكنو مع ذلك يحتال
في إيقاد نار العداوة والبغضاء في القموب ،فإذا اشتعمت ىذه النار استمتع الشيطان برؤيتيا وىي

تحرق حاضر الناس ومستقبميم وتقطع أواصرىم ،ويقوم شياطين اإلنس بعد ذلك بإليابيا كمما خمدت

أو كادت .يقول عميو الصالة والسالم(( :إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصمون في جزيرة العرب،
ولكنو لم ييأس من التحريش بينيم)) رواه مسمم.

وليذا فإن دين اإلسالم يسعى لعالج بوادر الجفاء وما يثير البغضاء وينمي الشحناء لكي يكون

مجتمعا متماس ًكا يحب أفراده الخير لبعضيم ،مجتمعا تسوده المحبة واأللفة واألخوة.
المجتمع
ً
األخوة اإليمانية بمفيوميا الشمولي والعميق ىي التي يمكن أن تحل محل العداوة والبغضاء
وان
ّ

احدا متماس ًكا يصعب خرقو.
والتنافس غير الشريف ،وىي التي يمكن أن تجعل المجتمع ً
صفا و ً
الث من ُك َّن ِف ِ
َّ ِ
وع ْن أ ََن ِ
يو َو َج َد بين حالوة اإليمان)) ،ذكر منيا:
س ْب ِن َمالِ ٍك َق َ
الَ :قا َل َر ُسو ُل المو (( :ثَ ٌ َ ْ
َ

((أن تحب المرء ال تحبو إال هلل)) رواه البخاري ( )ٔٙومسمم (ٖٗ) .نذوق طعم اإليمان إذا أحب

بعضا ابتغاء وجو اهلل.
بعضنا ً
األخوة اإليمانية تؤدي إلى محبة اهلل لممجتمع المسمم ،والعداوة بين المجتمع وتناحرىم والبغض
بل إن
ّ

جميعا ،يفيم ىذا الكالم من خالل المفيوم العكسي لقولو في
الذي بينيم يستجمب سخط اهلل عمييم
ً
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ِ ِ
ّْين ِف َّي،
الحديث القدسي الذي يرويو عن ربو(( :يقول اهلل عز وجلَ :و َج َب ْ
ت َم َحبَّتي لْم ُمتَ َحاب َ
واْلمتَج ِال ِسين ِف َّي ،واْلمتََزِاوِرين ِف َّي ،واْلمتَب ِاذلِ ِ
وع ْن ُم َع ِاذ ْب ِن َجَب ٍل
ين ف َّي)) رواه اإلمام أحمد عن معاذَ ،
َ َُ َ
َ
َ ُ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ُّون في َجاللي َليُ ْم َم َنابِ ُر
ت َر ُس َ
رضي اهلل عنو َق َ
الَ :سم ْع ُ
ول المو َيقُو ُلَ (( :قا َل الموُ َع َّز َو َج َّل:اْل ُمتَ َحاب َ
ُّون و ُّ
ور َي ْغبِطُيُم َّ ِ
ِم ْن نُ ٍ
اء)) رواه الترمذي.
الشيَ َد ُ
ْ
النبي َ َ
األخوة اإليمانية سبيل إلى ظل عرش الرحمن جل جاللو يوم ال ظل إال ظمو ،ففي الحديث
إن
ّ
المشيور َع ْن أَبِي ُى َرْي َرةَ َع ْن َّ
الَ (( :س ْب َعةٌ ُي ِظمُّيُ ْم المَّوُ ِفي ِظمّْ ِو َي ْوَم ال ِظ َّل ِإال ِظمُّوُ)) ،ذكر
النبِ ّْي َق َ
منيمَ (( :وَر ُج ِ
اجتَ َم َعا َعمَ ْي ِوَ ،وتَفَ َّرقَا َعمَ ْي ِو)) متفق عميو.
الن تَ َحابَّا ِفي المَّ ِوْ ،
مجتمعا تسوده المحبة واأللفة بين أفراده ،ال شحناء وال
فما أجمل أن يكون المجتمع اإلسالمي
ً
تباغض بينيم.

وليعمم أن مما يعين عمى التمذذ بالعبادة والخشوع فييا أن يحضر المسمم إلييا وليس في قمبو غل أو
حقد أو حسد عمى أحد من إخوانو المسممين؛ ألن من يحضر إلييا وقد امتأل قمبو بيذه األمراض

بعيدا كل البعد عن الخشوع؛ وليذا امتن اهلل عمى المؤمنين بأن ألف بين قموبيم ،وىذه النعمة
يكون ً
ِ َّ ِ ِ
العظيمة فقال :و ْ ِ
ف
اء َفأَلَّ َ
ت المَّ ِو َعَم ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
يعا َوال تَ َف َّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َ
َع َد ً
اعتَص ُموا بِ َحْبل المو َجم ً
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص َب ْحتُ ْم بن ْع َمتو إ ْخ َو ًانا [آل عمران.]ٖٔٓ:
َب ْي َن ُقمُوبِ ُك ْم فَأ ْ
َّد َك
بل امتن عمى نبيو بأن أوجد لو طائفة من المؤمنين تألفت قموبيم ،فقال سبحانوُ :ى َو الَِّذي أَي َ
ت ما ِفي األَر ِ ِ
ِ
ِِ
ت َب ْي َن ُقمُوبِ ِي ْم َولَ ِك َّن المَّ َو
ين َوأَلَّ َ
يعا َما أَلَّ ْف َ
ص ِِره َوبِاْل ُم ْؤ ِمن َ
بِ َن ْ
ض َجم ً
ْ
ف َب ْي َن ُقمُوبي ْم لَ ْو أ َْنفَ ْق َ َ
ف َب ْي َنيُ ْم [األنفال .]ٖٙ ،ٕٙ:وحتى توجد األلفة والمودة في المجتمع ال بد من سالمة الصدور
أَلَّ َ

وصفاء القموب ،ونقصد بسالمة الصدور طيارتيا من الغل والحقد والحسد والشحناء والبغضاء.
ِ
ص ُد ِ
ورِى ْم ِم ْن ِغ ٍّل تَ ْج ِري ِم ْن تَ ْحتِ ِي ُم
وقد أخبر اهلل تعالى عن حال أىل الجنة فقالَ :وَن َزْع َنا َما في ُ
ِ
األ َْنيار [األعراف ،]ٖٗ:وقال تعالى :وَن َزْع َنا ما ِفي ص ُد ِ ِ ِ
ين
س ُرر ُمتَ َقابِم َ
ورِى ْم م ْن غ ٍّل ِإ ْخ َو ًانا َعَمى ُ
ُ
َُ
َ
َ

[الحجر .]ٗٚ:واهلل سبحانو وتعالى في كتابو الكريم قد أثنى عمى األنصار وعمى من تبعيم بإحسان
ِ
اإليم ِ ِ
َِّ
ين تََب َّوأُوا َّ
اج َر ِإَل ْي ِي ْم َوال
ُّون َم ْن َى َ
ان م ْن َقْبم ِي ْم ُيحب َ
الد َار َو ِ َ َ
ويصفيم بسالمة الصدر فيقولَ :والذ َ
ِ
ِ
ي ِج ُد ِ
ص ُد ِ
وق ُش َّح
اصةٌ َو َم ْن ُي َ
ورِى ْم َح َ
ون َعَمى أ َْنفُس ِي ْم َوَل ْو َك َ
اج ًة م َّما أُوتُوا َويُ ْؤثِ ُر َ
َ َ
ص َ
ان بِ ِي ْم َخ َ
ون في ُ
ِ َِّ
ك ُىم اْلم ْفِمحون والَِّذين جاءوا ِمن بعِد ِىم يقُولُون رب ََّنا ْ ِ
ِِ ِ
ونا
ين َس َبقُ َ
اغف ْر لَ َنا َوِإل ْخ َوان َنا الذ َ
َن ْفسو فَأُولَئ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ال ِلمَِّذين آم ُنوا رب ََّنا إَِّن َك رؤ ٌ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يم ِ
يم [الحشر.]ٔٓ ،ٜ:
َُ
وف َرح ٌ
ان َوال تَ ْج َع ْل في ُقمُوبَِنا غ ً َ َ َ
باإل َ
فيذه دعوة إلى أن نطير قموبنا من الحقد والغل والحسد حتى نسعد بصحبة األبرار الصالحين ،ونفوز
بالقرب من رب العالمين ،فإن النبي أخبر عن ٍ
عباد ليسوا بأنبياء وال شيداء عمى منابر من نور يوم
القيامة ،يغبطيم النبيون والشيداء عمى مجالسيم وقربيم من اهلل ،فمما سئل عنيم أخبر أنيم أُناس لم
تصل بينيم أرحام متقاربة ،لكنيم تحابوا في اهلل وسممت صدورىم وقموبيم من الحقد والغل والحسد.
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فانظروا إلى عظم ما أعده اهلل ليم بسبب ىذا الخمق الكريم ،فصاحب الصدر السميم يفوز بكل ىذه
الفضائل ،والنتيجة المباشرة في الدنيا ىي راحة البال والبعد عن كل ما يكدر القمب من اليموم

والغموم.

قموبا سميمة طاىرة ،إنو ولي ذلك والقادر عميو.
نسأل اهلل أن يرزقنا ً
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعني واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،أقول ما

تسمعون ،وأستغفر اهلل العظيم لي ولكم ولسائر المسممين ،فاستغفروه ثم توبوا إليو ،إنو ىو الغفور

الرحيم.

-------------------------

الخطبة الثانية

ىذه بعض األسباب المعينة عمى سالمة الصدر:

سميما))،
ٔ -الدعاء فإنو من أعظم األسباب لتحقيق المقصود ،وكان من دعاء نبينا (( :وأسألك ً
قمبا ً
ال
فمن رزق الدعاء فإن اإلجابة معو .كما أثنى اهلل عمى المؤمنين لدعائيمَ :وال تَ ْج َع ْل ِفي ُقمُوبِ َنا ِغ ً
َِِّ
آم ُنوا.
لمذ َ
ين َ

ُٕ -حسن الظن وحمل الكممات والمواقف عمى أحسن المحامل ،قال عمر بن الخطاب رضي اهلل
ال) ،وقال الشافعي:
عنو( :ال تظن بكممة خرجت من أخيك المؤمن ِّا
شر وأنت تجد ليا في الخير محم ً
قوى
"من أراد أن يقضي لو اهلل بخير فميحسن ظنو بالناس" ،ولما دخل عميو أحد إخوانو يعوده قالّ :
اهلل ضعفك ،فقال الشافعي رحمو اهلل :لو قوى ضعفي لقتمني ،قال الزائر :واهلل ما أردت إال الخير،

فقال اإلمام :أعمم أنك لو سببتني ما أردت إال الخير.

ٖ -التماس األعذار واقالة العثرات والتغاضي عن الزالت ،يقول أحد السمف :التمس ألخيك المسمم

عذر ال تعممو ،ويقول ابن سيرين" :إذا بمغك عن أخيك شيء
عذرا ،فإن لم تجد فمعل لو ًا
سبعين ً
عذر ال أعرفو" .فأين المعصوم من الخطأ والزالت؟! ومن
عذرا ،فإن لم تجد فقل:لعل لو ًا
فالتمس لو ً

منا ال يخطئ؟! قال بعضيم :المروءة ىي التجاوز عن زالت اإلخوان .فإذا حصمت من أخيك المسمم
زلة َّ
فتذكر سوابق إحسانو ،فإنو مما يعين عمى التماس العذر وسالمة الصدر ،واعمم أن الرجل من

ُع َّدت سقطاتو ،واستحضر أن المؤمن يمتمس المعاذير والمنافق يمتمس العثرات.
ٗ -ادفع بالتي أحسن ،فميس ىذا من العجز ،بل من القوة والكياسة ،قال اهلل تعالىَ :وال تَ ْستَِوي
ِ
َِّ
يم.
اْل َح َس َنةُ َوال السَّي َّْئةُ ْادفَ ْع بِالَّتِي ِى َي أ ْ
َح َس ُن فَِإ َذا الذي َب ْي َن َك َوَب ْي َنوُ َع َد َاوةٌ َكأََّنوُ َوِل ّّي َحم ٌ
٘ -البعد عن الغيبة والنميمة وتجنب كثرة المزاح.
 -ٙمعاممة النمام بما يستحقو ،فيو فاسق ىماز مشاء بنميم ،فالنمام بريد الشيطان.
 -ٚاليدية والمواساة بالمال ،فإنيا من دواعي المحبة.
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 -ٛاإليمان بالقدر ،فإن العبد إذا آمن أن األرزاق مقسومة مكتوبة رضي بما ىو فيو ،ولم يجد في

حسدا ألحد من الناس عمى خير أعطاه اهلل إياه .وليعمم العبد أنو ليس لو من
حقدا وال غالً وال ً
قمبو ً

الحسد إال اليم والغم والحسرة ،وفوق ذلك كمو أن ىذا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

كما ثبت ذلك عنو  .وعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :قال رسول اهلل (( :ال يجتمع في قمب عبد

اإليمان والحسد)) رواه ابن حبان في صحيحو.

 -ٜأخي ار تذكر حال النبي وسيرتو وكيف تعامل مع من آذوه وسبوه وشتموه وحاربوه ،ومع كل ما
أبدا ،بل عفا وأصمح.
فعموه لم ينتقم لنفسو ً

أال وصموا وسمموا عمى خير الخمق محمد بن عبد اهلل ،عميو من ربو أفضل الصالة وأتم التسميم...

