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األخوة فى اهلل

ممخص الخطبة

ٔ -حقيقة األخوة في اهلل ٕ -حقوق األخوة ٖ -الطريق إلى األخوة
-------------------------

الخطبة األولى

أحبتى فى اهلل …

إننا اليوم عمى موعد مع موضوع من األىمية القصوى بمكان وىو بعنوان ((األخوة فى اهلل)) وكما

تعودنا دائماً سوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت ىذا العنوان الرقيق فى العناصر التالية-:

أولً :حقيقة األخوة فى اهلل.
ثانياً :حقوق األخوة.

ثالثًا :الطريق إلى األخوة.

فاسمحوا لى أن أقول :أعرونى القموب واألسماع والوجدان ،واهلل أسأل أن يجعمنا ممن يستمعون القول
فيتبعون أحسنو أولئك الذين ىداىم اهلل وأولئك ىم ألوا األلباب.

أولً :حقيقة األخوة.

أحبتى فى اهلل :لقد أصبحت األمة اليوم كما تعممون غثاء كغثاء السيل ،لقد تمزق شمميا وتشتت

صفيا ،وطمع فى األمة الضعيف قبل القوى ،والذليل قبل العزيز ،والقاصى قبل الدانى ،وأصبحت

األمة قصعة مستباحة كما ترون ألحقر وأخزى وأذل أمم األرض من إخوان القردة والخنازير ،والسبب
الرئيس أن العالم اآلن ل يحترم إل األقوياء ،واألمة أصبحت ضعيفة ،ألن الفرقة قرينة لمضعف،
والخذلن ،والضياع ،والقوة ثمرة طيبة من ثمار األلفة والوحدة والمحبة ،فما ضعفت األمة بيذه

الصورة الميينة المخزية إل يوم أن غاب عنيا أصل وحدتيا وقوتيا أل وىو ((األخوة فى اهلل))

بالمعنى الذى جاء بو رسول اهلل فمحال محال أن تتحقق األخوة بمعناىا الحقيقى إل عمى عقيدة

التوحيد بصفائيا وشموليا وكماليا ،كما حولت ىذه األخوة الجماعة المسممة األولى من رعاة لمغنم

إلى سادة وقادة لجميع الدول واألمم ،يوم أن تحولت ىذه األخوة التى بنيت عمى العقيدة بشموليا

وكماليا إلى واقع عممى ومنيج حياة ،تجمى ىذا الواقع المشرق المضىء المنير يوم أن آخى النبى

ابتداء بين الموحدين فى مكة ،عمى الرغم من اختالف ألوانيم وأشكاليم ،وألسنتيم وأوطانيم ،آخى
ً
بين حمزة القرشى وسممان الفارسى وبالل الحبشى وصييب الرومى وأبى ذر الغفاري ،وراح ىؤلء
القوم ييتفون بيذه األنشودة العذبة الحموة.
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بقيس أو ِ
ٍ
تميم
أب لى ِس َواهُ إذا افتخروا
أبى اإلسالم ل َ
راحوا يرددون جميعاً بمسان رجل واحد قول اهلل عز وجل:
َّ َّ
ون [الحجرات .]ٔٓ :ىذه ىى المرحمة
َصِم ُحوا َب ْي َن أ َ
َخ َوْي ُك ْم َواتَّقُوا الم َو َل َعم ُك ْم تُْر َح ُم َ
ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ون إِ ْخ َوةٌ َفأ ْ
األولى من مراحل اإلخاء.
ثم آخى النبى  -ثانيا  -بين أىل المدينة من األوس والخزرج ،بعد حروب دامية طويمة ،وصراع مر
مرير ،دمر فيو األخضر واليابس!!

ثم آخى رسول اهلل بين أىل مكة من المياجرين وبين أىل المدينة من األنصار ،فى ميرجان ُح ٍّ
ب لم
ولن تعرف البشرية لو مثيالً ،تصافحت فيو القموب ،وامتزجت فيو األرواح ،حتى جسد ىذا اإلخاء

ىذا المشيد الرائع الذى جاء فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال :قدم عمينا عبد الرحمن بن

عوف وآخى النبى بينو وبين سعد بن الربيع ،وكان كثير المال ،فقال سعد :قد عممت األنصار أنى

من أكثرىا مالً ،سأقسم مالى بينى وبينك شطرين ،ولي امرأتان فانظر أعجبيما إليك ،فأطمقيا حتى
ٍ
يومئذ
تزوجتَيا .فقال عبد الرحمن :بارك اهلل لك فى أىمك .دلونى عمى السوق ،فمم يرجع
ت
إذا َحمَّ ْ
ْ
ٍ
صف ٍرة
حتى
أستفض َل شيئاً من َس ْم ٍن وأقط ،فمم َيْمبث إل يسي اًر حتى جاء رسول اهلل وعميو َو َ
َ
ضٌر من ُ

تزوجت امرأةً من األنصار قال(( :ما سقت إلييا؟)) قال :وزن نواة
فقال لو رسول اهلل (( َم ْي َي ْم؟)) قال:
ُ
من ذىب أو نو ٍاة من ذىب فقال(( :أولم ولو بشاة)) (ٔ) وقد نتحسر اآلن عمى زمن سعد بن الربيع
ونقول أين سعد بن الربيع الذي أراد أن يشاطر أخاه مالو وزوجو؟!!

والجواب :ضاع .وذىب يوم أن ذىب عبد الرحمن بن عوف.

فإذا كان السؤال :من اآلن الذى يعطى عطاء سعد؟! فإن الجواب :وأين اآلن من يتعفف بعفة عبد
الرحمن بن عوف؟!!

ِ
َِّ
َم َواَليُ ْم بِالمَّْي ِل َوالنَّيَ ِار ِس ِّار َو َعالَنَِي ًة [ البقرة:
ين ُي ْنفقُ َ
لقد ذىب رجل إلى أحد السمف فقال :أين الذ َ
ون أ ْ
ون َّ
اس ِإْل َحا ًفا [ البقرة.] ٕٖٚ :
ٗ] ٕٚفقال لو :ذىبوا مع من لَ َي ْسأَلُ َ
الن َ

ىذا مشيد من مشاىد اإلخاء الحقيقى بمعتقد التوحيد الصافى بشمولو وكمالو ،واهلل لول أن الحديث

فى أعمى درجات الصحة لقمت إن ىذا المشيد من مشاىد الرؤيا الحالمة.

ىذه ىى األخوة الصادقة ،وىذه ىى حقيقتيا ،فإن األخوة فى اهلل ل تبنى إل عمى أواصر العقيدة

وأواصر اإليمان وأواصر الحب فى اهلل ،تمكم األواصر التى ل تنفك عراىا أبدًا.

األخوة فى اهلل نعمة جمة من اهلل ،وفضل فيض من اهلل يغدقيا عمى المؤمنين الصادقين ،األخوة

شراب طيور يسقيو اهلل لممؤمنين األصفياء واألزكياء.

لذا فإن األخوة فى اهلل قرينة اإليمان ل تنفك عنو ،ول ينفك اإليمان عنيا فإن وجدت أخوة من غير

إيمان ،فاعمم يقيناً أنيا التقاء مصالح ،وتبادل منافع ،وان رأيت إيمان بدون أخوة صادقة فاعمم يقيناً
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أنو إيمان ناقص يحتاج صاحبو إلى دواء وعالج لمرض فيو ،لذا جمع اهلل بين اإليمان واألخوة فى

ون ِإ ْخ َوةٌ [ الحجرات.] ٔٓ :
آية جامعة فقال سبحانو ِإَّن َما اْل ُم ْؤ ِمنُ َ
فالمؤمنون جميعًا كأنيم روح واحدة حل فى أجسام متعددة كأنيم أغصان متشابكة تنبثق كميا من
دوحة واحدة ،باهلل عميكم أين ىذه المعانى اآلن؟!!

ولذلك لو تحدثت اآلن عن مشيد كيذا الذى ذكر آنفا ربما استغرب أىل اإلسالم ىذه الكممات،

وظنوىا كما قمت من الخيالت الجميمة والرؤيا الحالمة ألن حقيقة األخوة قد ضاعت اآلن بين

المسممين ،وان واقع المسممين اليوم ليؤكد ىذا الواقع األليم ،وانا هلل وانا إليو راجعون ،فمم تعد األخوة
إل مجرد كممات جوفاء باىتة باردة ل ح اررة فييا إل من رحم اهلل.

فإن األخوة الموصمة بحبل اهلل المتين نعمة امتن بيا ربنا جل وعال عمى المسممين األوائل فقال

سبحانو:
ِ َّ ِ ِ
ق تَُقاتِ ِو ولَ تَموتُ َّن ِإلَّ وأ َْنتُم مسِممون و ْ ِ
َِّ
ام ُنوا اتَّقُوا المَّ َو َح َّ
يعا َولَ
َياأَيُّيَا الذ َ
اعتَص ُموا بِ َحْبل المو َجم ً
َ ُ
ين َء َ
َ ْ ُْ ُ َ َ
َص َب ْحتُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِو ِإ ْخ َو ًانا َو ُك ْنتُ ْم َعَمى
اء فَأَلَّ َ
تَ َف َّرقُوا َوا ْذ ُك ُروا نِ ْع َم َة المَّ ِو َعَم ْي ُك ْم ِإ ْذ ُك ْنتُ ْم أ ْ
ف َب ْي َن ُقمُوبِ ُك ْم َفأ ْ
َع َد ً
ِ ِ َّ
الن ِار َفأ َْن َق َذ ُكم ِم ْنيا َك َذِل َك يبي َّ
َش َفا ُح ْف َ ٍرة ِم َن َّ
ون [آل عمران.]ٖٔٓ-ٕٔٓ :
ِّن الموُ َل ُك ْم َء َاياتو َل َعم ُك ْم تَ ْيتَ ُد َ
َُ ُ
ْ َ
ف
ف َب ْي َن ُقمُوبِ ُك ْم وقال تعالىَ :وأَلَّ َ
فاألخوة نعمة من اهلل امتن بيا اهلل عمى المؤمنين وقال تعالى :فَأَلَّ َ
ف ب ْي َنيم إَِّنو ع ِز ٌ ِ
ِ َّ َّ
ت ما ِفي األَر ِ ِ
ِِ
يم
يعا َما أَلَّ ْف َ
ت َب ْي َن ُقمُوبِ ِي ْم َولَك َّن الم َو أَل َ َ ُ ْ ُ َ
ض َجم ً
ْ
يز َحك ٌ
َب ْي َن ُقمُوبي ْم َل ْو أ َْن َف ْق َ َ

[ األنفال.] ٖٙ :

ثانيا :حقوق األخوة فى اهلل.

الحق األول :الحب فى اهلل والبغض فى اهلل.

ففى الحديث الذى رواه أبو داود والضياء المقدسي وصححو الشيخ األلباني من حديث أبى أمامة

الباىمي أنو قال ((من َّ
أحب هلل ،وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليمان))(ٕ).

وفى الصحيحين من حديث أنس أنو قال(( :ثالث من كن فيو وجد بين حالوة اإليمان  :أن يكون

اهلل ورسولو أحب إليو مما سواىما ،وأن يحب المرء ل يحبو إل هلل ،وأن يكره أن يعود فى الكفر كما

يكره أن يقذف فى النار ))(ٖ).

وفى الصحيحين من حديث أبى ىريرة أن النبى قال(( :سبعة يظميم اهلل فى ظمو يوم ل ظل إل ظمو:
إمام عادل ،وشاب نشأ فى عبادة اهلل ،ورجل قمبو معمق بالمساجد ،ورجالن تحابا فى اهلل ،اجتمعا

ٍ
منصب وجمال ،فقال :إنى أخاف اهلل ورجل تصدق
عميو ،وتفرقا عميو ،ورجل دعتو امرأة ذات

بصدقة فأخفاىا حتى ل تعمم شمالو ما تنفق يمينو ،ورجل ذكر اهلل خاليًا ففاضت عيناه))(ٗ) .ىل
فكرت فى ىذا الحديث النبوى الشريف ؟!! ٍ
يوم تدنو الشمس من الرؤوس ،والزحام وحده يكاد يخنق

األنفاس ،فالبشرية كميا  -من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عميو الساعة  -فى أرض المحشر،
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وجينم تزفر و تزمجر ،قد أُتِ َى بيا ((ليا سبعون ألف زمام ،مع كل زمام سبعون ألف ممك
يجرونيا))(٘) فى ظل ىذه المشاىد التى تخمع القمب ،ينادى اهلل عز وجل عمى سبعة ليظميم فى

ظمو يوم ل ظل إل ظمو  -سبحانو وتعالى  -ضمن ىؤلء السبعة السعداء :رجالن تحابا فى اهلل

اجتمعا عميو وتفرقا عميو ،ياليا ورب الكعبة من كرامة!!

ال زار أخًا لو فى قرية أخرى ،فأرصد
وفى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة أن النبى قال(( :إن رج ً

فمما أتى عميو قال :أين تريد؟ فقال :أريد أخاً لي فى ىذه القرية .قال :ىل
اهلل لو عمى مدرجتو ،ممكاً َّ

لك عميو من نعمة تَُربّيا؟ قال :ل .غير أنى أحببتو فى اهلل عز وجل ،قال :فإنى رسول اهلل إليك بأن
اهلل قد أحبك كما أحببتو فيو))()ٙ

وفى موطأ مالك وأحمد فى مسنده بسند صحيح ،والحاكم ،وصححو ووافقو الذىبى أن أبا إدريس
شاب َّبراق الثَّنايا والناس حولو فإذا اختمفوا فى
الخولنى رحمو اهلل قال :دخمت مسجد دمشق فإذا فتى ٌ
شىء أسندوه إليو ،وصدروا عن قولو و رأيو .فسألت عنو؟ فقيل :ىذا معاذ بن جبل فمما كان الغد
ىجَّرت ،فوجدتو قد سبقنى بالتيجير ،ووجدتو يصمى ،فانتظرتو حتى قضى صالتو ثم جئتو من ِقَبل
وجيو ،فسمَّمت عميو .ثم قمت :واهلل إنى ألحبُّك فى اهلل ،فقال :آهلل؟ فقمت :آهلل .فقال :آهلل؟ فقمت:

آهلل .فقال :آهلل؟ فقمت :آهلل .قال :فأخذ بحبوة ردائى ،فجبذنى إليو ،وقال :أبشر ،فإنى سمعت رسول
في،
في ،والمتزاورين ّ
في ،والمتجالسين ّ
يقول(( :قال اهلل تبارك وتعالى :وجبت محبتى لممتحابين ّ
في))()ٚ
والمتباذلين ّ

وفى الحديث الذى رواه مسمم وأبو داود أنو قال(( :والذى نفسى بيده ل تدخمون الجنة حتى تؤمنوا،
ول تؤمنوا حتى تحابوا ،أول أدلكم عمى شىء إذا فعمتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكم))(.)ٛ

فسمم عمى أخيك بصدق وح اررة ،ل تسمم سالماً باىتاً بارداً ل ح اررة فيو.

إننا كثي ًار ل نشعر بح اررة السالم والمقاء ول بإخالص المصافحة . .ل نشعر أن القمب قد صافح

القمب.

ففى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة قال عميو الصالة والسالم(( :الناس معادن كمعادن الذىب

والفضة ،فخيارىم فى اإلسالم خيارىم فى الجاىمية إذا فقيوا ،واألرواح جنود مجندة ،فما تعارف منيا

ائتمف ،وما تناكر منيا اختمف ))(.)ٜ

فالخيِّر يحنو إلى األخيار والشرير يحنو إلى األشرار ىذا ىو معنى ما تعارف من
قال الخطابىَ :
األرواح ائتمف ،وما تنافر وتناكر من األرواح اختمف ،لذا ل يحب المؤمن إل من ىو عمى شاكمتو
َِّ
ين
من أىل اإليمان واإلخالص ،ول يبغض المؤمن إل منافق خبيث القمب ،قال اهلل تعالى ِإ َّن الذ َ
َّالح ِ
ِ
ِ
الر ْح َم ُن ُوِّدا [ مريم.] ٜٙ :
ات َس َي ْج َع ُل لَيُ ُم َّ
ام ُنوا َو َعممُوا الص َ
َء َ

أى يجعل اهلل محبتة فى قموب عباده المؤمنين ،وىذه ل يناليا مؤمن عمى ظير األرض إل إذا أحبو
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ابتداء .كما فى الصحيحين من حديث أبى ىريرة قال رسول اهلل (( :إن اهلل إذا أحب عبداً دعا
اهلل
ً
جبريل فقال :إنى أحب فالناً ،فأحبو قال :فيحبو جبريل ،ثم ُينادى فى السماء فيقول :إن اهلل يحب

فالنًا فأحبوه ،فيحبو أىل السماء .قال ثم يوضع لو القبول فى األرض ،واذا أبغض عبدًا دعا جبريل

فيقول :إنى أُبغض فالناً فأبغضو فقال :فيبغضو جبريل ثم ُي َنادى فى أىل السماء :إن اهلل يبغض
فالنًا فأبغضوه .قال :فيبغضونو .ثم توضع لو البغضاء فى األرض))(ٓٔ)
أييا األحباب الكرام:

ابتداء من نبيك المختار
المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب ،فإن كنت تحب األخيار األطيار
ً
وصحابتو األبرار والتابعين األخيار ،وانتياء بإخوانك الطيبين فإنك ستحشر معيم إذا شاء رب

العالمين ،وان كنت تحب الخبث و الخبائث وأىل الفجور والميو والمعب كنت من الخاسرين فتحشر
معيم إذا شاء رب العالمين.

ففى الصحيحين من حديث أنس بن مالك (( :أن رجالً سأل النبى عن الساعة .فقال :يا رسول اهلل

متى الساعة .قال(( :وما أعددت ليا؟)) .قال :ل شىء ،إل أنى أحب اهلل ورسولو .فقال(( :أنت مع

من أحببت)) قال أنس :فما فرحنا بشىء فرحنا بقول النبى(( :أنت مع من أحببت)) .قال أنس فأنا

أحب النبى وأبا بكر وعمر ،وأرجو أن أكون معيم بُحبِّي إياىم وان لم أعمل بعمميم))(ٔٔ).
وعمي وجميع أصحاب الحبيب النبي،
ونحن نشيد اهلل أننا نحب رسول اهلل وأبا بكر ،وعمر ،وعثمان
ّ
وكل التابعين لنيجو وضربو المنير ،ونتضرع إلى اهلل بفضمو ل بأعمالنا أن يحشرنا معيم جميعاً

بمنو وكرمو ،وىو أرحم الراحمين.
ّ
وهلل در القائل:

أتحب أعداء الحبيب وتدعى حباً لو ،ما ذاك فى اإلمكان
وكذا تعادى جاىدًا أحبابو أين المحبة يا أخا الشيطان
ِ
نقصان
إن المحبة أن توافق من تحب عمى محبتو بال

فمئن ادعيت لو المحبة مع خالف ما يحب فأنت ذو بيتان

يكفر
لو صدقت اهلل فيما زعمتو لعاديت من باهلل ويحك ُ
تنصر
وواليت أىل الحق س اًر وجيرة ولما تعادييم ولمكفر
ُ

تذكر
فما كل من قد قال ما قمت مسمم ولكن بأشراط ىناك ُ
مباينة الكفار فى كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر
وتخضع بالتوحيد بين ظيورىم تدعوىم لذاك وتجير

ومن السَُّّنة إذا أحب الرجل أخاه أن يخبره كما فى الحديث الصحيح الذى رواه أبو داود من حديث

المقدام بن معد يكرب أن النبى قال(( :إذا أحب الرجل أخاه فيمخبره أنو يحبو ))(ٕٔ).
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وفى الحديث الذى رواه أبو داود من حديث أنس :أن رجالً كان عند النبي فمر بو رجل فقال :يا

رسول اهلل! إنى ألحب ىذا .فقال لو النبى (( :أعممتو؟)) قال :ل .قال(( :أعممو)) قال :فمحقو ،فقال:
إنى أحبك فى اهلل .فقال :أحبك الذى أحببتني لو(ٖٔ).

وفى الحديث الذى رواه أبو داود وأحمد وغيرىما من حديث معاذ بن جبل أن النبي أخذ بيده وقال:

((يا معاذ واهلل إني ألحبك)).

فقال معاذ :بأبى أنت وأمى يا رسول اهلل ،فواهلل إنى ألحبك .فقال (( :أوصيك يا معاذ فى دبر كل
صالة أن تقول :الميم أعنى عمى ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك ))(ٗٔ).

وامتثالً ألمر النبى الكريم ،فإنى أشيد اهلل أنى أحبكم جميعاً فى اهلل ،وأسأل اهلل أن يجمعنى مع
المتحابين بجاللو فى ظل عرشو يوم ل ظل إل ظمو ،إنو ولى ذلك والقادر عميو.

أقول قولى ىذا ،و أستغر اهلل لي ولكم.

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

الخطبة الثانية

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستيديو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من

ييده اهلل فال مضل لو ،ومن يضمل فال ىادى لو ،وأشيد أل إلو إل اهلل وحده ل شريك لو ،وأشيد أن

محمداً عبد ورسولو الميم صل وسمم وزد وبارك عميو ،وعمى آلو ،وأصحابو ،وأحبابو وأتباعو وعمى
كل من اىتدى بيديو واستن بسنتو واقتفى أثره إلى يوم الدين.

أما بعد أييا األحبة الكرام.

الحق الثانى :أن ل يحمل األخ ألخيو غالً ول حسداً ول حقداً.
أحبتى فى اهلل:

المؤمن سميم الصدر ،طاىر النفس ،نقى ،تقى القمب ،رقيق المشاعر رقراق العواطف ،فالمؤمن ينام
عمى فراشو آخر الميل  -يشيد اهلل فى عميائو  -أنو ل يحمل ذرة حقد ،أوغل ،أو حسد لمسمم عمى

وجو األرض البتة  ،والنبى يقول كما فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك  (( :ل تباغضوا ،ول

تدابروا ،ول تنافسوا ،وكونوا عباد اهلل إخوانا ))(٘ٔ).

إن الحقد والحسد من أخطر أمراض القموب والعياذ باهلل ،فيرى األخ أخاه فى نعمة ،فيحقد عميو

ابتداء أنو لم يرض عن اهلل الذى قسم األرزاق ،فميتق اهلل وليعد إلى اهلل
ويحسده ،ونسي ىذا الجاىل
ً
سبحانو وتعالى ،وليسأل اهلل الذى وىب وأعطى أن ييبو ويعطيو من فضمو ،وعظيم عطائو ،ويردد
ِ َِِّ
ِ
ِ َِّ
مع ىؤلء الصادقين :رب ََّنا ْ ِ
ين َس َبقُ َ ِ ِ
يم ِ
ين
ان َولَ تَ ْج َع ْل في ُقمُوبِ َنا غالً لمذ َ
اغف ْر لَ َنا َوِإل ْخ َوان َنا الذ َ
َ
ونا باإل َ
ك رء ٌ ِ
يم [ الحشر.] ٔٓ :
ام ُنوا َرب ََّنا ِإَّن َ َ ُ
وف َرح ٌ
َء َ
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َِّ
ِ
ين تََب َّو ُءوا َّ
ان ِم ْن َقْبِم ِي ْم
يم َ
وردد مع ىؤلء بصفاء ،وصدق ،وعمل ،فقد قال اهلل فييمَ :والذ َ
الد َار َواإل َ
ِ
ِ
ي ِحبُّون من َىاجر ِإلَ ْي ِيم ولَ ي ِج ُد ِ
ص ُد ِ
ان بِ ِي ْم
ورِى ْم َح َ
ون َعمَى أ َْنفُس ِي ْم َولَ ْو َك َ
اجةً م َّما أُوتُوا َويُ ْؤثِ ُر َ
ْ َ َ َ
ون في ُ
ُ َ َ ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون [ الحشر.] ٜ :
وق ُش َّح َن ْفسو َفأُوَلئ َ
اصةٌ َو َم ْن ُي َ
ك ُى ُم اْل ُم ْفم ُح َ
ص َ
َخ َ

ففى مسند أحمد بسند جيد من حديث أنس قال كنا جموساً عند النبى فقال المصطفى(( :يطمع عميكم

اآلن رجل من أىل الجنة)) فطمع رجل من األنصار ،تنطف لحيتو من وضوئو ،قد تعمق نعميو فى

يده الشمال ،فمما كان الغد قال النبى مثل ذلك ،فطمع ذلك الرجل مثل المرة األولى ،فمما كان اليوم

الثالث ،قال النبى مثل مقالتو أيضاً ،فطمع ذلك الرجل عمى مثل حالو األولى ،فمما قام النبى  ،تبعو

ت أبى فأقسمت أن ل أدخل عميو ثالثا فإن رأيت أن
عبد اهلل بن عمرو بن العاص فقال :إنى ل َح ْي ُ
تؤينى إليك حتى تمضى فعمت؟ قال :نعم ،قال أنس :وكان عبد اهلل يحدث أنو بات معو تمك الميالى

الثالث ،فمم يره يقوم من الميل شيئًا غير أنو إذا تعار -أى انتبو فى الميل  -وتقمب عمى فراشو ذكر
اهلل عز وجل وكبر حتى يقوم لصالة الفجر ،قال عبد اهلل غير أنى لم أسمعو يقول إل خي ًار ،فمما
مضت الثالث ٍ
ليال وكدت أن أحتقر عممو ،قمت يا عبد اهلل إنى لم يكن بينى وبين أبى غضب ول
ىجر ثََّم ولكن سمعت رسول اهلل يقول لك ثالث مرات(( :يطمع عميكم اآلن رجل من أىل الجنة))
فطمعت أنت الثالث مرار ،فأردت أن آوي إليك ألنظر ما عممك ،فأقتدى بك ،فمم أرك تعمل كثير

عمل فما الذى بمغ بك ما قال رسول اهلل ؟! قال :ما ىى إل ما رأيت .قال :فمما وليت دعانى فقال:
ما ىو إل ما رأيت غير أني ل أجد فى نفسى ألحد من المسممين غشاً ول أحسد أحداً عمى خير

أعطاه اهلل إياه .فقال عبد اهلل :ىذه التى بمغت بك ،وىى التى ل نطيق)ٔٙ( .

إن سالمة الصدر من الغل والحسد بمغت بيذا الرجل أن يشيد لو رسول اهلل بالجنة ،وىو فى

الدنيا..يا ليا من كرامة.

الحق الثالث :طيارة القمب والنفس.

إن من حقوق األخوة فى اهلل أنك إن لم تستطع أن تنفع أخاك بمالك فمتكف عنو لسانك ،وىذا

أضعف اإليمان ،فإن تركنا األلسنة تُمقى التيم جزافًا دون بينة أو دليل ،وتركنا المجال فسيحاً لكل
إنسان أن يقول ما شاء فى أى وقت شاء ،فإنما ينتشر بذلك الفساد والحسد ،والبغضاء ،فإن المسان
َّ
يد [ ق.] ٔٛ :
يب َعتِ ٌ
من أخطر جوارح ىذا الجسم ،قال اهلل جل وعال َ :ما َيْمِفظُ ِم ْن قَ ْو ٍل ِإل لَ َد ْي ِو َرِق ٌ
اح َشةُ ِفي الَِّذين ءام ُنوا َليم ع َذ ٌ ِ
وقال تعالىِ :إ َّن الَِّذين ي ِحبُّون أَن تَ ِشيع اْل َف ِ
يم ِفي ُّ
آل ِخ َ ِرة [
الد ْن َيا َوا ْ
ُْ َ
َ ُ َ ْ
اب أَل ٌ
َ ََ
َ
النور.] ٜٔ :
ال ِت اْلمؤ ِم َن ِ
وقال جل فى عالهِ :إ َّن الَِّذين يرمون اْلم ْحص َن ِ
ات لُ ِع ُنوا ِفي ُّ
آل ِخ َ ِرة َوَليُ ْم
الد ْن َيا َوا ْ
ات اْل َغ ِاف َ
ُْ
َ َْ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
ع َذ ٌ ِ
ون َي ْو َمئٍِذ يُوفِّي ِيم المَّوُ ِد َينيُم اْل َح َّ
ق
َ
يم َي ْوَم تَ ْشيَ ُد َعمَ ْي ِي ْم أَْلس َنتُيُ ْم َوأ َْيدي ِي ْم َوأ َْر ُجمُيُ ْم بِ َما َك ُانوا َي ْع َممُ َ
اب َعظ ٌ
ُ
َ ُ
َن المَّ َو ُىو اْل َح ُّ
ون أ َّ
ين [النور.] ٕ٘-ٕٖ:
ق اْل ُمبِ ُ
َوَي ْعمَ ُم َ
َ
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تورع عن إخوانك ،أمسك عميك لسانك ،واتق اهلل ،فواهلل ما من كممة إل وىى مسطرة عميك فى كتاب

عند اهلل ل يضل ربي ول ينسى.

ففى الصحيحين من حديث أبى ىريرة أنو قال(( :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فميقل خي ًار أو

ليصمت))( )ٔٚوفى الصحيحين من حديث أبى موسى قال:قمت(( :يا رسول اهلل أى المسممين

أفضل؟ قال :من سمم المسممون من لسانو ويده))(.)ٔٛ

وفى الصحيحين من حديث أبى ىريرة والمفظ لمبخارى أنو قال(( :إن العبد ليتكمم بالكممة من رضوان

اهلل ،ل يمقى ليا بال ،فيرفعو اهلل بيا فى الجنة ،وان العبد ليتكمم بالكممة من سخط اهلل ،ل يمقي ليا
بال ،فييوى بيا فى جينم))(.)ٜٔ

وفى حديث ابن عمر أن النبى قال(( :الربا اثنان وسبعون باباً أدناىا مثل إتيان الرجل أمو ،وان أربا
الربا استطالة الرجل فى ِع ْر ِ
ض أخيو))(ٕٓ).
وأختم ىذه الطائفة النبوية الكريمة بيذا الحديث الذى يكاد يخمع القمب والحديث رواه اإلمام أحمد فى
مسنده ،وأبو داود فى سننو من حديث يحيى بن راشد قال (( :من قال فى مؤمن ما ليس فيو أسكنو

الردغة  -بفتح
اهلل ردغة الخبال حتى يخرج مما قال))(ٕٔ) .وردغة الخبال :عصارة أىل النار ،و َّ
الدال وسكونيا -الماء والطين.

واهلل لو نحمل فى قموبنا ذرة إيمان ونسمع حديث من ىذه األحاديث لمجم اإلنسان لسانو بألف لجام

قبل أن يتكمم كممة ،ولكن ل أقول ضعف إيمان ،بل إنا هلل وانا إليو راجعون.

الحق الرابع :اإلعانة عمى قضاء حوائج الدنيا عمى قدر استطاعتك.

واسمع إلى ىذا الحديث الذى تتألأل منو أنوار النبوة :عن ابن عمر رضى اهلل عنيما قال :أن رجالً

جاء إلى النبى فقال :يا رسول! أى الناس أحب إلى اهلل؟ وأى األعمال أحب إلى اهلل؟ فقال رسول اهلل

(( :أحب الناس إلى اهلل تعالى أنفعيم لمناس ،وأحب األعمال إلى اهلل عز وجل ،سرور يدخمو عمى
مسمم ،أو يكشف عنو كربو ،أو يقضى عنو دينا ،أو يطرد عنو جوعاً ،وألن أمشى فى حاجة أخى

إلى من أن اعتكف فى المسجد شي ًار  -يعنى :مسجد المدينة  ،-ومن كف غضبو ستر
المسمم أحب ّ
اهلل عورتو ،ومن كظم غيظو  -ولو شاء أن يمضيو أمضاه  -مأل اهلل قمبو رضى يوم القيامة ،ومن
مشى مع أخيو المسمم في حاجتو حتى يثبتيا لو ،أثبت اهلل قدمو يوم تَِزُّل األقدام ،وان سوء الخمق
ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل))(ٕٕ).

فمن حق المسمم عمى المسمم إن استطاع أن يعينو في أمر من أمور الدنيا أن ل يبخل عميو ،فأنت
يا مسمم لئن مشيت فى حاجة أخيك المسمم أفضل عند اهلل تعالى من أن تعتكف فى المسجد شي ًار

وثبت اهلل قدمك يوم تزل األقدام.

وفى صحيح مسمم من حديث أبى ىريرة يقول المصطفى (( :من نفّس عن مؤمن كربة من كرب
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الدنيا نفّس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة ،ومن يسر عمى معسر يسر اهلل عميو فى الدنيا
واآلخرة ،ومن ستر مسمماً ستره اهلل فى الدنيا واآلخرة ،واهلل فى عون العبد ما كان العبد فى عون

أخيو.)ٕٖ())...

ٍ
من َّ
بمنصب أو جاه .إن استطعت أن تنفع إخوانك فافعل ول
من اهلل عميك
فيا أخى المسمم ،يا ْ
تبخل ،وبالمقابل يجب عمى المسممين ،أن ل يكمفوا إخوانيم بما ل يطيقون ،وان كمفوىم فعجزوا
ف المَّوُ َن ْف ًسا ِإلَّ ُو ْس َعيَا [ البقرة.] ٕٛٙ :
فميعذروىم قال تعالى :لَ يُ َكمِّ ُ
وما أجمل أن يقول األخ ألخيو :أسأل اهلل أن يجعمك مفتاح خير ،وىذه حاجتى إليك ،فإن قضيتيا
حمدت اهلل ،ثم شكرتك ،وان لم تقضيا لى حمدت اهلل ثم عذرتك ،ىذه ىى األخوة.

الحق الخامس :بذل النصيحة بصدق وأمانة.

ففى صحيح مسمم من حديث تميم الدارى  -رضي اهلل عنو  -أن رسول اهلل قال(( :الدين

النصيحة)) قمنا :لمن يا رسول اهلل؟ قال(( :هلل ولكتابو ولرسولو وألئمة المسممين وعامتيم))(ٕٗ).
لكن أتمنى من اهلل أن يعي إخوانى الضوابط الشرعية لمنصيحة.

قال الشافعى :من نصح أخاه بين الناس فقد شانو ،ومن نصح أخاه فيما بينو وبينو فقد ستره وزانو.
والناصح الصادق :رقيق القمب ،نقى السريرة ،مخمص النية ،يحب ألخيو ما يحب لنفسو ،فإن رأى

أخاه فى عيب دنا منو بحنان ،وتمنى أن لو ستره بجوارحو ل بمالبسو ،ثم قال لو حبيبى فى اهلل .ثم
يبين لو النصيحة بأدب ورحمة ،وتواضع ،فمتُ ْش ِعر أخاك وأنت تنصحو :بحبك لو ،وبتواضعك وخفض
ِ
َّ ِ َِّ
اء َب ْي َنيُ ْم …
سو ُل المو َوالذ َ
اء َعَمى اْل ُكفَّ ِار ُر َح َم ُ
ين َم َعوُ أَش َّد ُ
جناحك لو ،فقد سطر اهلل فى كتابو ُم َح َّم ٌد َر ُ
[ الفتح.] ٕٜ :
جمس رجل فى مجمس عبد اهلل بن المبارك فاغتاب أحد المسممين ،فقال لو عبد اهلل بن المبارك :يا

أخى ىل غزوت الروم؟! قال :ل .قال :ىل غزوت فارس؟! قال :ل .فقال عبداهلل بن المبارك :سمم
منك الروم وسمم منك فارس ،ولم يسمم منك أخوك!!
والذى ُبِذ َل لو النصيحة عميو أن يحسن الظن بأخيو الناصح ول تأخذه العزة باإلثم ،وأن يتقبميا منو
بمطف ،وأدب ،وتواضع ،وحب ،ويشكره عمييا ،ويدعو لو بظاىر الغيب.

إلي عيوبي.
ورحم اهلل من قال :رحم اهلل من أىدى َّ
الحق السادس :التناصر

عن أنس بن مالك  -رضي اهلل عنو  -قال :قال رسول اهلل (( :انصر أخاك ظالماً أو مظموماً ،فقال
رجل :يا رسول اهلل أنصره مظمومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ فقال (( :تأخذ فوق يديو))(ٕ٘).

انصر أخاك فى كل األحوال ،إن كان ظالماً خذ بيده عن الظمم ،وان كان مظموماً وأنت تممك أن
تنصره انصره ،ولو بكممة ،وان عجزت فبقمبك ،وىذا أضعف اإليمان.
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الحق السابع :أن تستر عيب أخيك المسمم وتغفر لو زلتو:

وىذا من أعظم الحقوق :فاألخ ليس َممَكاً مقرباً ،ول نبياً مرسالً ،فإن زل األخ فى ىفوة فيو بشر،
فاستر عميو.

قال العمماء :الناس صنفان .صنف اشتير بين الناس بالصالح والبعد عن المعاصى ،فإن زل ووقع
وسقط فى ىفوة من اليفوات عمى المسممين أن يستروا عميو ،ول يتبعوا عوراتو.

ففى الحديث الصحيح الذى رواه أحمد وأبو داود من حديث أبى برزة األسممى أنو قال(( :يا معشر
من آمن بمسانو ،ولما يدخل اإليمان قمبو :ل تغتابوا المسممين ول تتبعوا عوراتيم ،فإنو من تتبع

عوراتيم ،تتبع اهلل عورتو ،ومن تتبع اهلل عورتو ،يفضحو فى بيتو))(.)ٕٙ

نسأل اهلل أن يسترنا واياكم بستره الجميل.

والصنف الثانى من الناس :يبارز اهلل بالمعاصى ويجير بيا ،ول يستحى من الخالق ،ول من الخمق،

فيذا فاجر ،فاسق ،ل غيبة لو.
وأخي ًار :الطريق إلى األخوة.

وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن الطريق قد وضع فى ثنايا المحاضرة ،ولكننى أجمل ىذا الطريق فى
خطوتين اثنتين ل ثالثة ليما.

أما الخطوة األولى :العودة الصادقة إلى أخالق ىذا الدين.

إنما األمم األخالق ما بقيت … فإن ذىبت أخالقيم ذىبوا

فمنعد إلى ىذه األخالق السامية التى ينفرد بيا الدين اإلسالمى لتعود لنا األخوة الصادقة فى اهلل،

تعود األخوة الحقيقة .لتمتئم الصفوف ،وتضمد الجراح ،وتمتقى األمة عمى قمب رجل واحد.

فواهلل ثم واهلل ل ألفة ،ول عزة ،ول نصرة ،ول تمكين ،إل بالعودة الصادقة إلى أخالق ىذا الدين ،وان
شئت فقل العودة الصادقة إلى أخالق سيد المرسمين ،فمقد لخصت عائشة رضي اهلل عنيا أخالق

النبى في كممات قميمة ولكنيا عظيمة فقالت(( :كان خمقو القرآن))( )ٕٚنعم واهلل إنو كان قرآناً
يمشيعمى األرض في دنيا الناس.

أييا األحبة :قد يكون من اليسير جداً -كما أقرر دائماً  -تقديم منيج نظري في التربية واألخالق،
وسطِّر في بطون الكتب والمجالت ،ولكن ىذا المنيج ل يساوى
بل إن المنيج ىذا موجود بالفعل ُ
قيمة الحبر الذى كتب بو ،إن لم يتحول فى حياة األمة مرة أخرى إلى واقع عممى والى منيج حياة
فإن البون شاسع بين منيجنا المنير المضىء ووقعنا المر المرير األليم.

الخطوة الثانية :نتحرك لدعوة المسممين إلى ىذه األخالق بالحكمة والموعظة الحسنة.

نحول ىذه األخالق النظرية إلى واقع عممى منير مضىء فى حياتنا يجب عمينا بعد ذلك أن
بعد أن ِّ

نتحرك لدعوة المسممين إلى ىذه األخالق بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة ،والكممة الرقيقة الرقراقة،
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والرفق والحمم ،فيذا ىو مقام دعوة الناس إلى اهلل فى كل زمان ومكان قال اهلل تعالى ْ :ادعُ ِإلَى
سبِ ِ
َح َس ُن [النحل.]ٕٔ٘ :
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يل َرب َ
ظ ِة اْل َح َس َن ِة َو َج ِادْليُ ْم بِالَّتِي ِى َي أ ْ
َ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ْنفَ ُّ
استَ ْغف ْر َليُ ْم َو َش ِاوْرُى ْم في
ظ اْل َقْم ِب َ
ت َفظا َغمي َ
ضوا م ْن َح ْوِل َ
اع ُ
ك َف ْ
وقال تعالىَ :وَل ْو ُك ْن َ
ف َع ْنيُ ْم َو ْ
ت فَتَ َو َّك ْل َعمَى المَّ ِو [ آل عمران.] ٜٔ٘ :
األ َْم ِر فَِإ َذا َع َزْم َ

أسأل اهلل أن يربط قموبنا برباط وثيق رباط الحب فى اهلل ،حتى نعود مرة أخرى إلى عزتنا وكرامتنا
وسيادتنا وتتحقق السنن الربانية فينا بحولو ومدده إنو ولي ذلك والقادر عميو.

__________

(ٔ) رواه البخاري رقم ( ٔ ) ٖٚٛفى مناقب األنصار  ،باب إخاء النبي بين المياجرين

واألنصار  ،ومسمم رقم (  ) ٕٔٗٚفي النكاح  ،باب الصداق  ،وجواز كونو تعميم القرآن
وخاتم حديد  ،والموطأ ( ٕ ) ٘ٗ٘ /في النكاح  ،وأبو داود رقم (  ، ) ٕٜٔٓوالترمذي

رقم ( ٗ ، ) ٜٔٓوالنسائي ( . ) ٕٔٓ ، ٜٔٔ /ٙ

(ٕ) رواه أبو داود رقم ( ٔ ) ٗٙٛفى السنة  ،باب الدليل عمى زيادة اإليمان  ،وأخرجو أيضاً أحمد

فى المسند ( ٖ ، ) ٖٗٛ /وىو في صحيح الجامع ( ٘. ) ٜ٘ٙ

(ٖ) رواه البخاري رقم (  ) ٔٙفي اإليمان  ،باب حالوة اإليمان  ،ومسمم رقم ( ٖٗ ) في اإليمان ،
باب بيان خصال من اتصف بين وجد حالوة اإليمان .

(ٗ) رواه البخاري ( ٖٕٗٔ ) في الزكاة  ،باب الصدقة باليمين ومسمم ( ٖٔٓٔ ) في الزكاة

باب فضل إخفاء الصدقة  ،والموطأ ( ٕ ) ٜٕ٘ /في الشعر  ،باب ما جاء في المتحابين في

اهلل  ،والترمذى رقم ( ٕ ) ٕٖٜفي الزىد  ،والنسائي (  ) ٕٕٖ ، ٕٕٕ /ٛفي القضاء .

(٘) رواه مسمم رقم ( ٕٗ ) ٕٛفي صفة الجنة  ،باب في شدة حر نار جينم  ،والترمذي رقم

(  ) ٕ٘ٚٙفي صفة جينم  ،باب ما جاء في صفة جينم .

( )ٙرواه مسمم رقم (  ) ٕ٘ٙٚفي البر و الصمة  ،باب فضل الحب في اهلل  ،وأخرجو أحمد في
( )ٚالمسند رقم ( ) ٕ / ٖٗٙ - ٗٓٛ

( [ )]ٚأخرجو اإلمام مالك في الموطأ ( ٕ ) ٜ٘ٗ ، ٜٖ٘ /في الشعر  ،باب ما جاء في المتحابين
فى اهلل وأحمد في المسند ( ٘ ) ٕٕٜ /واسناده صحيح وصححو الحاكم ( ٗ)ٜٔٙ ، ٔٙٛ /
عمى شرط الشيخين ووافقو الذىبي  ،وابن حبان فى صحيحو ( ٕٓٔ٘ موارد ) وقال ابن

عبد البر  :ىذا إسناد صحيح .

( )ٛرواه مسمم رقم ( ٗ٘ ) فى اإليمان  ،باب بيان أنو ل يدخل الجنة إل المؤمنون وأن محبة
المؤمن من اإليمان  ،وأبو داود رقم ( ٖ ) ٜ٘ٔفى األدب  ،باب فى إفشاء السالم
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والترمذي رقم (  ) ٖٜٙٛفي الستئذان .

( )ٜرواه مسمم رقم (  ) ٕٖٙٛفي البر والصمة  ،باب األرواح جنود مجندة  ،وأبو داود رقم

( ٖٗ ) ٗٛفي األدب  ،باب من يؤمر أن يجالس .وىو في صحيح الجامع ( . ) ٜٙٚٚ

(ٓٔ) رواه البخاري رقم (  ) ٖٕٜٓفي بدء الخمق  ،باب ذكر المالئكة صموات اهلل عمييم ،
ومسمم (  ) ٕٖٙٚفي البر والصمة  ،باب إذا أحب اهلل عبدًا حببو إلى عبادة ومالك في أو

الموطأ ( ٕ ) ٜٖ٘ /في الشعر  ،والترمذي رقم ( ٓ ) ٖٔٙفي التفسير .

(ٔٔ) رواه البخاري رقم (  ) ٖٙٛٛفي فضائل أصحاب النبى  ،باب مناقب عمر بن الخطاب
 ،ومسمم رقم (  ) ٕٖٜٙفي البر والصمة  ،باب المرء مع من أحب  ،وأبو داود رقم

(  ) ٕ٘ٔٚفي األدب  ،والترمذي رقم (  ) ٖٔٛٙفي الزىد .

(ٕٔ) رواه أبو داود ( ٕٗٔ٘ ) في األدب  ،باب إخبار الرجل الرجل بمحبتو إليو  ،والترمذي رقم

( ٖ ) ٕٖٜفي الزىد  ،باب ما جاء في إعالم الحب وصححو األلباني في صحيح الجامع ( ) ٕٜٚ
(ٖٔ) رواه أبو داود رقم ( ٕ٘ٔ٘ ) في األدب  ،باب إخبار الرجل بمحبتو إليو  ،وحسنو األلباني

في صحيح سنن أبى داود ( ٗ. ) ٕٗٚ

(ٗٔ) رواه أبو داود رقم (ٕٕ٘ٔ) في الصالة  ،باب الستغفار  ،والنسائي ( ٖ )ٖ٘/في السيو
باب نوع آخر من الدعاء  ،والحاكم فى المستدرك ( ٖ ، ) ٕٚٗ-ٕٖٚ /وقال صحيح

اإلسناد ولم يخرجاه  ،ووفقو الذىبي وىو في صحيح الجامع ( . ) ٜٜٚٙ

(٘ٔ) رواه البخارى رقم ( ٘ ) ٙٓٙفى األدب  ،باب ما ينيى عن التحاسد والتدابر  ،ومسمم

( ٖ ) ٕ٘ٙفي البر والصمة  ،باب تحريم الظن والتحسس والتنافس  ،و مالك فى الموطأ
( ٕ ) ٜٓٛ ، ٜٓٚ /في حسن الخمق وأبو داود ( ٕ ) ٜٗٔٚ ، ٗٛٛفي األدب  ،باب

في الغيبة  ،والترمذي (  ) ٜٕٔٛفي البر والصمة  ،باب ما جاء في شفق المسمم عمى المسمم .

( )ٔٙرواه أحمد في المسند ( ٖ ) ٔٙٙ /رقم ( ٖٖ ) ٕٔٙوقال محققو إسناده صحيح  ،ووراه

أيضاً الترمذي رقم ( ٗ ) ٜٙوالطبراني فى الكبير ( ٓٔ ، ) ٕٓٙ /والحاكم في المستدرك
وصححو ووافقو الذىبي .

( )ٔٚرواه البخاري رقم (  ) ٖٙٔٛفي األدب  ،باب إكرام الضيف وخدمتو إياه بنفسو  ،ومسمم

رقم (  ) ٗٛفي اإليمان  ،باب الحث عمى إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إل عن الخير
وكون ذلك كمو من اإليمان  ،والموطأ ( ٕ ) ٜٕٜ /في صفة النبى .

( )ٔٛرواه البخاري رقم ( ٔٔ ) في اإليمان  ،باب من سمم المسممون من لسانو ويده  ،ومسمم

رقم ( ٕٗ ) في اإليمان  ،باب بيان تفاضل اإلسالم  ،والترمذي رقم (  ) ٕ٘ٓٙفي
صفة القيامة  ،والنسائي (  ) ٔٓٚ ،ٔٓٙ /ٛفي اإليمان .
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( )ٜٔرواه البخارى رقم (  ) ٙٗٚٛفي الرقاق  ،باب حفظ المسان  ،ومسمم رقم ( ) ٕٜٛٛ
في الزىد  ،باب التكمم بالكممة ييوى بيا فى النار  ،والموطأ ( ٕ ) ٜٛ٘ /في الكالم
 ،والترمذي فى الزىد  ،باب فيمن تكمم بكممة ليضحك بيا الناس .

(ٕٓ) رواه الطبراني في األوسط ( ٔ ) ٖٔٗ /وقال األلباني في الصحيحة ( ٔ : ) ٔٛٚوالحديث
بمجموع طرقو صحيح ثابت  ،وىو في صحيح الجامع ( . ) ٖٖ٘ٚ

(ٕٔ) أخرجو أحمد في المسند ( ٕ ) ٚٓ /وقال الشيخ شاكر  :إسناده صحيح  ،وأبو داود رقم

(  ) ٖٜ٘ٚفي األقضية  ،باب فيمن يعين عمى خصومة من غير أن يعمم أمرىا وصححو
األلباني في الصحيحة ( . ) ٖٗٚ

(ٕٕ) رواه ابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج ص ٓ ٛرقم  ٖٙوحسنو األلباني في الصحيحة

(  ) ٜٓٙوىو في صحيح الجامع ( . ) ٔٚٙ

(ٖٕ) رواه مسمم رقم (  ) ٕٜٜٙفي الذكر والدعاء  ،باب فضل الجتماع عمى تالوة القرآن
وعمى الذكر وأبو داود رقم (  ) ٜٗٗٙفي األدب  ،باب من المعونة لممسمم  ،والترمذى

( ٕ٘ٗٔ ) في الحدود  ،باب ما جاء في الستر عمى المسمم  ،وىو في صحيح الجامع ( ) ٙ٘ٚٚ
.

(ٕٗ) رواه مسمم رقم ( ٘٘ ) في اإليمان  ،باب بيان أن الدين النصيحة  ،والترمذي رقم

(  ) ٜٕٔٚفي البر والصمة من حديث أبي ىريرة .

(ٕ٘) رواه البخاري رقم ( ٕٗٗٗ ) فى المظالم  ،باب أعن أخاك ظالمًا أو مظموماً  ،والترمذي

رقم (  ) ٕٕ٘ٙفي الفتن .

( )ٕٙرواه أبو رقم ( ٓ ) ٗٛٛفي األدب  ،باب في الغيبة  ،ورواه أيضاً أحمد في المسند ( ٗ/

ٕٔٗ ) وصححو األلباني في صحيح سنن أبي داود ( ٖ. ) ٗٓٛ

( )ٕٚرواه مسمم رقم (  ) ٚٗٙفي صالة المسافرين  ،باب جامع صالة الميل  ،ومن نام عنو أو
مرض .

