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ُالإخوانُمحبّة ُ
ّ هُالرحمنُالرحيم ُبسمُالل

 .  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، وبعد 
ُيسَعى هلا، طلب حمبة اإلخوان يف هللا، واحلرص على ُتطَلب و من أعظم املطالب وأشرفها اليت  

ت :" كما يف احلديث القدسي  واجتناب مكّدراهتا، سالمتها، ودوامها، َحقَّت حمبَّيت على املتحابِّّني يفَّ، وَحقَّ
لني يفَّ، هم على منابَِّر من نوٍر، يغبطُُهم النَّبيُّون  ت حمبيت على املَُتباذِّ حني يفَّ، وَحقَّ حمبَّيت على املتناصِّ

ديُقون  هداء والصِّّ هداُء املُتحابُّون يف َجاليل هَلُم منا:" ويف رواية. [1]"والشُّ بُِّر من نوٍر، يَغبُطُهم النبيُّون والشُّ
هداُء :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص".  لَّ إال ظِّلُّه، يَغبُِّطهم مبكاهنم النبيُّون والشُّ   . "املتحابُّون يف هللا يف ظلِّّ العرشِّ يوَم ال ظِّ

، وكلت:" وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ا يدي هللا مينٌي، على منابَر من نوٍر، إن هلل ُجلساَء يوَم القيامة عن ميني العرشِّ
يقني  هم املُتحابُّون :" اي رسوَل هللا من هم؟ قال: ، قيل"وجوُههم من نوٍر، ليسوا أبنبياَء وال ُشهداء وال صدِّ

م النور:" وقال ملسو هيلع هللا ىلص [.2]"جباللِّ هللا تبارك وتعاىل  هِّ ، على منابِّرِّ اللُّؤلُؤِّ، ليبعثنَّ هللاُ أقوامًا يوَم القيامةِّ يف وجوهِّ
 [. 3]"يغبِّطُُهم الناُس، ليسوا أبنبياَء وال ُشهداَء 

عدة ال بد من استيفائها ومتطلبات ، معاٍن الرفيعة العالية ولتحقيق هذه احملبة، وبلوغ درجتها 
 : واإلشارة إليها

إذ ال يكفي لتحقيق .. ابنتفائها أن هذه احملبة هلا أسباهبا الشرعية، تتحقق بتحقيقها، وتنتفي : منها 
 . ميناحملبة بني اإلخوان االقتصار على الرجاء والتّ 

ومن عالمات نيا، وليس ألي غرض من أغراض الّناس والدّ أن هذه احملبة تكون يف هللا، وهلل، : ومنها 
تزيدها املعصية ضعفًا وفتوراً أن قاً، و أتلّ ووآتلفًا تقاراًب زيدها الطاعة متاسكًا و يف هللا، أن تهلل و أن تكون احملبة 

   . وتنافراً 
لوب بيد هللا تعاىل، فهو الذي يؤالف بني القلوب سبحانه وتعاىل بعد الق لفأن احملّبة، وآت: ومنها

َ قُ ُلوهبِِّّمن  :]كما قال تعاىل  وهو الذي يضع ملن يشاء من عباده احملبة يف قلوب العباد، تنافر، َلون  َوَألََّف بَ نين
تَ  َ قُ ُلوهبِِّّمن َولَ كِّنَّ اّلّلَ َألََّف بَ ي ن  َأنَفقن يعاً مَّا َألََّفتن بَ نين  . 36:األنفال[نَ ُهمن إِّنَُّه َعزِّيٌز َحكِّيٌم َما يفِّ اأَلرنضِّ َجِّ

    كيفَ  يُقلُِّّبها هللاِّ إن القلوَب بنَي إصبعنيِّ من أصابعِّ :" ويف احلديث فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
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ىل إ، ومن الكفر بها من البغض والنفور إىل احملبة واإللفة، ومن احملبة واإللفة إىل البغض والنفوريقل".  يشاءُ 
 .نسأل هللا تعاىل الثبات وحسن اخلتام..  ىل الكفرإاإلميان، ومن اإلميان 

بِّبنُه، فُيحّبه جربيُل، فينادي إن هللا ُُيبُّ : إذا أحبَّ هللُا عبدًا اندى جربيلَ :" وقال ملسو هيلع هللا ىلص  ُفالاًن فأحن
ماء " إنَّ هللا ُُيّب فالاًن فأحبوه، فُيحبُّه أهُل الّسماء، مث يوَضُع له القبوُل يف األرض : جربيُل يف أهل السَّ

 . وحنوه البغض .متفق عليه
، ويف قلوب العباد  أن حمبَّة هللا لعبده، ومن مث أن يضع له القبول واحملبة يف السماء واألرض: ومنها 

 وهي.. غاية العلم والعمل معًا .. بل هذه النعمة هي غاية الغاايت .. قط نعمة عظيمة ال توازيها نعمة .. 
ُقلن إِّن ُكنُتمن  :]ومبتابعة سنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وعدم خمالفة أمره، كما قال تعاىل.. ُتطلب بطاعة هللا تعاىل، ال مبعصيته 

رن َلُكمن ُذنُوبَ ُتِّبُّوَن  يٌم اّلّلَ فَاتَّبُِّعوينِّ ُُينبِّبنُكُم اّلّلُ َويَ غنفِّ ر متابعة العبد فعلى قد. 60:آل عمران[ُكمن َواّلّلُ َغُفوٌر رَّحِّ
على قدر ما تكون حمبة هللا تعاىل لعبده، وعلى قدر ما يكون العبُد صادقاً يف حمبته هلل ولسّنته ملسو هيلع هللا ىلص  لرسول هللا

   . وعلى قدر حمبة هللا تعاىل لعبده، على قدر ما يضع له القبول واحملبة يف قلوب عباده..  عز وجل
َاتِّ َسَيجن :] وقال تعاىل  ُلوا الصَّاحلِّ يَن آَمُنوا َوَعمِّ سيجعل هلم . 33:مرمي[َعُل هَلُُم الرَّْحنَُن ُوّدًا إِّنَّ الَّذِّ

لكن هذا .. بة يف األرض، يف قلوب عباده املؤمنني كته، وحمالسماء، وعند َجيع مالئيف وودًا الرْحن حمبة 
َاتِّ :] اخلري كله، مقابل ُلوا الصَّاحلِّ  . إذ ال بد من عمل الصاحلات لبلوغ تلك الدرجات[.  آَمُنوا َوَعمِّ

سيرتك آاثره السلبية وال بد على احملبة، .. أن املعاصي، ونسيان حّظ من الدين والتوحيد : ومنها
فاحملبة والتآلف، واجتماع الكلمة، مع  ..مهما حاولنا خالف ذلك  ..القلوب، واجتماع الكلمة وآتلف 

يَن قَاُلوان :] وال جيتمعان، كما قال تعاىل.. ال يستقيمان .. العصيان ونسيان حظ من الدين والتوحيد  َن الَّذِّ َومِّ
 َّ يثَاقَ ُهمن فَ َنُسوان َحظًّا مِّّ اَن مِّ مِّ النقِّيَ إِّانَّ َنَصاَرى َأَخذن نَ ُهُم النَعَداَوَة َوالنبَ غنَضاء إِّىَل يَ ون  اَمةِّ ا ذُكُِّروان بِّهِّ َفَأغنَري نَنا بَ ي ن

وعلى قدر النسيان والغفلة واإلعراض عن الدين احلق، على قدر ما تكون العداوة والبغضاء . 01:املائدة[
 . يف الصدور بني أتباع ذلك الدين

 !ال تشمل املسلمني؟وابلتايل فهي ..  هذه آية نزلت يف النصارى: فإن قيل

 ليس هلم كل مرة، ولنا كل حلوة؛ فإذا وقعنا فيما وقعوا فيه من الغفلة واإلعراض والنسيان: أقول
على قدر ونوع النسيان  ،سينالنا ما انهلم من العدواة والبغضاء وتنافر القلوب حلظ من حظوظ الدين،

وهذه سنة ال تتخلف عن قوم، وال عن أتباع ديٍن من لدن آدم عليه السالم إىل نبينا دمحم .. واإلعراض 
 . صلوات هللا وسالمه عليه

كان رسوُل هللاِّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلََّم يتخلَُّل  ":ويف سنن أيب داود وغريه، عن الرباء بن عازب، قال
وكان يقول إنَّ هللَا  قلوبُكم فتختلفَ  َبنا ويقول ال ختتلِّفواالصفَّ من انحيٍة إىل انحيٍة ميسح صدوَران ومناك
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تَ ُووا، واَل خَتنَتلُِّفوا، :"ويف رواية عند مسلم".  ومالئكَته يصلوَن على الصفوفِّ اأُلَولِّ  َتلِّفَ  اسن . " قُ ُلوبُُكمن  فَ َتخن
القلوب  فإذا كان االختالف واخللل يف تسوية الصفوف عند الصالة سينعكس مباشرة على اختالف

فما يكون القول عندما يكون االختالف واخللل فيما هو أكرب من تسوية .. وآتلفها، وقوة متاسكها 
لقلوب، وحصول فإن اختالف ا.. الصفوف؛ عندما يكون يف املناهج، والعقائد، والتصورات، واألصول 

والسبب هو من عند .. ثري أوسع، وأضخم بكأشد، و سيكون    شئنا أم أبينا    النفرة فيما بينها حينئٍذ 
 . وهللا املستعانأنفسنا، كما أن العالج واملخرج يكون أيضاً من عند أنفسنا، 

، فيتغري عليه "عصي هللا، فأعرُف ذلك يف ُخُلقِّ امرأ ي ودابَّيت إيّن أل:" وكان من الّسلف من يقول
 !بسبب معاصيهاألصحاُب واألحباب، حىت زوجته أقرب الناس إليه تتغري أخالقها عليه، 

إنَّ للحسنة ضياٌء يف الوجه، وحمبًَّة يف قلوب اخللق، وإنَّ للسيئة سوادًا يف :" قال ابن عباس هنع هللا يضر
 ". الوجه، وبِّغنَضًة يف قلوب اخللق 

للمعاصي من اآلاثر القبيحة املذمومة، واملضرة ": الداء والدواء " قال ابُن القيم يف كتابه املاتع 
الوحشة اليت ُتصُل له بينه وبني الناس، وال : دن، والدنيا واآلخرة، ما ال يعلمه إال هللا، منهاابلقلب والب

سيما أهل اخلريِّ منهم، فإنه جيد وحشًة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشُة بُعَد منهم ومن جمالسهم، 
ر ما بُعَد من  حزب الرْحن، وتقوى هذه الوحشة حىت وُحرِّم بركة االنتفاع هبم، وقَ ُرَب من حزبِّ الشيطان بقدن

ه، فرتاه مستوحشاً من نفسه  . ه  -ا. تستحكَم، فتقع بينه وبني امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبني نفسِّ

، كيف نفهما، وما مدى "نا بعضًا فيما اختلفنا فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعض" :   قاعدة 
 ؟ "صحتها 

نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا " أطلق بعض أهل العلم املعاصرين هذه القاعدة : أقول 
فهماً خاطئاً، كما أهنا استغلت  ينهمت من قبل الكثري فُ وهي قاعدة واسعة االنتشار، قد ، "فيما اختلفنا فيه 

أطلقت من غري متشاهبة، قد  قاعدةوالسبب يف ذلك أن ال.. وطبقت تطبيقًا خاطئًا ..  استغالاًل خاطئاً 
والتوجيه الصحيح للتعامل مع هذه القاعدة، نراه  ..  والتفاسري املغايرة ماال يصح، فحّملت من املعاين تقييد

؛ " احلق" ؛ إذ ال بد للشطر األول من القاعدة أن يُقيد بقيد "نتعاون فيما اتفقنا عليه من احلق :" كالتايل
بعضنا بعضًا فيما ويعذر :" كذلك الشطر الثاين منها.. ألنه ال جيوز أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من الباطل 

أما إن كان املختلف .. واالجتهاد من مسائل فروع الفقه " فيما جيوز وُيستساغ فيه االختالف اختلفنا فيه 
فحينئذ ال جيوز أن خنتلف عليه،  .. منكراً  ما معروفاً أوإ.. إال وجهاً واحداً؛ إما حقاً أو ابطاًل عليه ال ُيتمل 

كما ال جيوز أن حنمل عليه العذر الوارد يف القاعدة أعاله، والدليل على هذا التفسري، وما تقدمت اإلشارة 
مثنِّ َوا:] إليه، قوله تعاىل َوى َواَل تَ َعاَونُوان َعَلى اإلِّ قن فالتعاون يكون . 9:املائدة[َوانِّ لنُعدن َوتَ َعاَونُوان َعَلى النربِّّ َوالت َّ
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ال نتعاون عليه، فضاًل عن أن نعذر أصحابه أو يعذر بعضنا بعضاً فعلى الرب والتقوى، أما اإلمث والعدوان 
ن ُدونِّ اّللِّ :] فيه، وهللا تعاىل يقول َذ بَ عنُضَنا بَ عنضاً َأرناَبابً مِّّ  ,  31:آل عمران[َوالَ يَ تَّخِّ

الكثرية الثابتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والدالة على أن املنَكر يُنَكر، أاّي كان نوعه، وكان وكذلك لألحاديث  
فليغريه بيده، فإن  ن رأى منكم منكراً م :"، كما يف احلديث الصحيحاملخالف يُعذر فيه جيوز أن صاحبه، وال

 . ممسل" اإلميان ، وذلك أضعفُ مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه
نتعاون فيما اتفقنا عليه من احلق، ويعذر بعضنا بعضًا :" أن القاعدة هبذا القيد: القول خالصةُ  

ومن دونه فهي قاعدة متشاهبة، .. ، تصبح صحيحة " فيما جيوز وُيستساغ فيه االختالف ،فيما اختلفنا فيه
    .وْحالة أوجه وتفاسري متغايرة

يُرضي أهل البدع واألهواء؛ ألنه مينعهم من استغالهلا ملآرهبم هذا الضبط للقاعدة هبذا القيد ال  
 !اخلاصة واخلاطئة

 : احملبة بني اإلخوان أمور تزيدُ     
مل أيمران النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبن نتحاب يف هللا وحسب، وإمنا مع ذلك فقد أرشدان للوسائل اليت تزيد املودة،  

 .بني اإلخوانفيما واأللفة، واحملبة 
والذي :" قال عن أيب هريرة، عن النيبِّّ كما يف احلديث، : إفشاُء السالم :هذه الوسائل   من  

لِّموا حىت ُتابُّوا، وافشوا السالَم ُتابُّوا، وإايُكم والُبغَضَة؛  لِّموا، وال ُتسن نفسي بيده ال تدخلوا اجلنََّة حىت ُتسن
عَر، ولكن ُتلق الديَن : فإهنا هي احلالقة، ال أقوُل لكم  [.4"]ُتلُق الشَّ

 َُتابُّوا، أال أدلُُّكم على شيٍء إذا فعلتموه ال تدخلوا اجلنََّة حىت تُؤمنوا، وال تُؤمنوا حىت:"  قالو 
 . مسلم" ُتاببُتم؟ أفنُشوا السالَم بينُكم 

المِّ :"  قالو  ىل الناسِّ ابهلل من بدَأهم ابلسَّ قيل اي رسوَل هللا : ويف رواية عند الرتمذي[. 5"]إنَّ أون
؟ قال المِّ  . أي أقرهبما إىل هللا وأحبهما إليه". اىل أوالمها ابهلل تع:" الرُجالنِّ يلتقيان أيُّهما يبدأُ ابلسَّ

داٌر أو حجٌر مثَّ لقَيُه :" ملسو هيلع هللا ىلص قالو  إذا لقي أحدُكم أخاُه فلُيسلِّّم عليه، فإن حاَل بينهما شجرٌة أو جِّ
 [.6"]فلُيسلِّّم عليه 

؛ فإذا التقينا ُيسلُِّّم فتُ َفرُِّق بيننا شجرةٌ  كنا إذا كنَّا مَع رسولِّ هللا :" ، قالوعن أنس بن مالك 
 [. 7"]بعُضنا على بعٍض 
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ُتطعُِّم  الطَّعاَم، وَتقرأُ : أيُّ اإلسالمِّ خري قال: أن رجاًل سأَل رسوَل هللا : وعن عبد هللا بن عمرو
الَم على من َعرفَت ومن مل تعرف   . مسلم" السَّ

أمَر يل جَبرِّيٍب من متٍر عند رجٍل من األنصار،  كان رسول هللا : قال وعن األغرِّ   أغرِّ ُمزيَنَة   
 ". ُأغُد اي أاب بكٍر؛ فُخذ له متَنَرُه :" ، فقالفَمطَلين به، فكلمت فيه رسوَل هللاِّ 

فوعدين أبو بكٍر املسجَد إذا صلينا الصُّبَح، فوجدتُه حيُث وعدين، فانطلقنا، فكلما رأى أبو بكٍر 
أما َترى ما يصيُب القوُم عليَك من الفضل؟ ال يسبُِّقَك إىل : ل أبو بكر رُجاًل من بعيٍد سلَّم عليه، فقا

الم أحدٌ  الم قبَل أن ُيسلَِّّم علينا . السَّ  [. 8"]فكنا إذا طَلَِّع الرجُل من بعيٍد ابدرانه ابلسَّ
ائماً أي كان هو د[. 9"]  ابن عمر السالَم    أو يبدُر  ما كان أحٌد يبدأ :" وعن ُبَشرين بن يسار قال

 !يُبادرهم السالم، فيكون هو السابق والبادئ
، قال: وعن الطُّفيل بن ُأيب بن كعب فإذا : أنه كان أي ي عبَد هللا بن عمر فيغدو معه إىل السوقِّ

وال صاحب   الفقري الذي يبيع َسَقَط املتاع ورديئه    غدوان إىل السوق  مل ميرَّ عبُد هللا بن عمر على سقَّاٍط  
 !مسكنٍي، وال أحٍد إال وُيسلُِّّم عليه بيعة، وال

بَ َعين إىل السوق، فقلت: قال الطَُّفيل ، : فجئُت عبَد هللا بن عمر يوماً، فاستَ ت ن ما تصنُع ابلسوقِّ
، وال َتسوُم هبا، وال جتلُس يف جمالس السوق، فاجلس بنا هنا  َلعِّ ، وال تسأُل عن السِّّ وأنت ال تقُِّف على البيعِّ

ث؟  !نتحدَّ
الم؛ ُنسلُِّّم على من :" عبد هللافقال يل  اي أاب بطٍن   وكان الطفيل ذا بطٍن   إمنا نغدو من أجل السَّ

 [.10"]لقينا 
عن الرباء بن من األمور اليت تزيد احملبة بني اإلخوان املصافحة، كما يف احلديث  :ومنها املُصافحةُ    

 [. 11"]فيَتصافَحانِّ إال ُغفَِّر هلما قبَل أن يفرَتِّقا ما من ُمسلَِّمنيِّ يلتقيانِّ :" قال رسوُل هللا : عازب، قال
ما  :" ملسو هيلع هللا ىلص قالو  إذا لقي املُسلُِّم أخاُه املُسلَِّم، فأخذ بيدهِّ فصافَحُه، تناثرت خطاايمُها من بني أصابِّعِّهِّ

تاء  َجرِّ ابلشِّّ  [.12"]كما يتناثُر ورُق الشَّ
 [. 13"]ةِّ أن ُتصافَِّح أخاَك من متام التحيَّ :" وعن الرباء بن عازِّب، قال

                                                 
؛ أي بسبب أهنم "أما َترى ما يصيُب القوُم عليَك من الفضل؟ :"وقوله. 9119: رواه الطرباين، صحيح الرتغيب 8
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إذا صاَفَح رجاًل مل َيرتُك يَدُه حىت يكوَن هو التارِّك ليدِّ رسولِّ   كان:" وعن أنس بن مالك، قال
 . وهذا من متام وكمال تواضعه  ["14 .]هللا 

موا من سفٍر تعانَ ُقوا  كان أصحاُب النيبِّّ :" وعنه، قال  [. 15"]إذا َتالَقوا َتصاَفحوا، وإذا َقدِّ
 عن أيب هريرة، عن النيبِّّ فإهنا تزيد املودة واحملبة، كما يف احلديث :   ومنها اإلهداء والتهاديـ 

 [. 16"]هتاُدوا ُتابُّوا :" قال

أي تباذلوا فيما بينكم [. 17"]اي ُبينَّ تباَذُلوا بينكم؛ فإنه أَودُّ ملا بينكم :" قال يوصي أبناءه، وعن أنٍس، 
  .فإن ذلك ما يزيد الود بينكم وُُيافظ عليهابلعطااي واهلدااي؛ 

  وما أحٌد أحقُّ بديناره ودرمهه من أخيه  حنٌي :   أو قال لقد أتى علينا زماٌن :" وعن ابن عمر قال 
 [.18"]املسلم، مث اآلن الدينار والدرهم أحب إىل أحدان من أخيه املسلم 

كما يف احلديث  ة على احملبة وصدق الوفاء،فهو عالم :ومنها الدعاء ألخيك املسلم بظهر الغيب    
ُمستجابٌة عنَد   بظهرِّ الغيب     دعوُة املرء املسلم ألخيه :" قولكان ي  فإنَّ النيبَّ : عن أم الدرداء، قالت

ُل به ه مَلٌك؛ كلما دَعا ألخيه خبرٍي، قال امللُك املوكَّ  . مسلم" آمني، ولَك مبِِّّثنٍل : رأسِّ

 [. 19"]إنَّ دعوَة األخ يف هللا ُتستَجاب :" وعن أيب بكر الصديق  
ُم يف وجه أخيك املسلم، وأن تلقاُه ووجُهَك منبسٌط منطلق   عن أيب كما يف احلديث :   ومنها التبسُّ

ُمَك يف وجهِّ أخيَك صدقُة، وأمُرَك ابملعروف وهنُيَك عن املنكر :" قال رسوُل هللا : قال ذر  تبسُّ
وَك والعظَم عن الطريقِّ لك  صدقٌة، وإرشاُدَك الرجلُ  يف أرضِّ الضَّالل لك صَدقٌة، وإماطَُتَك األذى والشَّ

 [. 20"]صدقٌة، وإفراُغَك من َدلوَك يف دلو أخيَك لك صدقٌة 

اي رسوَل هللا إان قوٌم من أهلِّ الباديةِّ، : فقلتُ  أتيُت رسوَل هللا : قال وعن أيب ُجرّي اهلجيمي  
 ال ُتقِّرنَّ من املعروفِّ شيئاً، ولو أن تُفرَِّغ من دلوَك يف إانء املُستقي، :" به؟ فقالفعلمنا شيئاً ينفعنا هللا 
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َبسٌط   [.21... "]ولو أن ُتكلَِّّم أخاَك ووجُهَك إليه ُمن ن
، ولو :" ويف رواية للنسائي وأْحد، فقال  لَة احلبلِّ ال ُتقِّرنَّ من املعروفِّ شيئًا أن أتتَيُه ولو أن هَتَب صِّ

ٌط إليه  أنن تُفرِّغَ       أي منبسٌط منطلق  من َدلوَِّك يف إانء املُسَتقِّي، ولو أن تَلَقى أخاَك املسلَم ووجُهَك بِّسن
َسَع  َسعُ ". ولو أن تؤنَِّس الوحشاَن بنفسك؛ ولو أن هَتَب الشَّ الشيء أو اخليط الذي يُرَبط به : والشَّ

 .   النعل وُيَشد

 كما يف احلديث:   ومنها االعتدال والتوسط يف زايرة اإلخوان من غري إكثاٍر مل، وال إقالٍل خمِّلٍ   
بَّاً تَ زنَددن ُحبَّاً :" قال رسوُل هللا : عن عبد هللا بن عمرو قال  [. 22"]ُزرن غِّ

ن :" عن علي بن احلسني مرفوعاً  :ومنها أن يُعلَِّمه أنه ُُيبُّه يف هللا     إذا أحبَّ أحدُكم أخاه يف هللا فليُبنيِّّ
  [.23"]له؛ فإنَّه خرٌي يف اإللفةِّ، وأبَقى يف املودَّةِّ 

يوغر الصدور واجلدال لغرض اجلدال والغلبة، أو لصرف الوجه، راء فإن املِّ : ا أن ال مياريهومنه    
أان زعيٌم ُ":كما يف احلديث، فقد صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالويُذهب اإللفة،  فيما بني اإلخوان املتحابني، 

 . وربُض اجلنة أدانها وأطرافها[. 24"] وإن كان حمِّقًّا املِّراءَ  تَ َركَ  ملَن ببيتِّ يف رََبضِّ اجلنةِّ 
َ له  إذا أحببَت أخًا فال مُتارِّه، وال ُتشارِّه، وال تسأل:" وعن معاذ بن جبل، قال  عنه؛ فعسى أن توايفِّ

؛ واملشاراة من اللجاجة؛ أي ال "وال ُتشارِّه " وقوله  [.25"]عدوًا، فُيخربَك مبا ليس فيه، فُيفرِّق بينك وبينه 
 .تكن جلوجاً وحلوحاً يف مراجعتك له إن كان لك عليه حقًا، أو لك عنده حاجة

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
 على سيدان ونبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلموصلى هللا وسلم 
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