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ت ُّب لنفسك
َأ ِح َّب ألخيك ما حُ ِ

الحم��د هلل رب العالين ،وال�صالة وال�س�لام على �سيدنا محمد وعلى
�آله و�صحبه �أجمعين ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
وبعد:
في�س��ر دائ��رة ال�ش���ؤون الإ�سالمية والعم��ل الخي��ري وبالتعاون مع
مب��ادرة �سم��و ال�شيخ ماجد ب��ن محمد بن را�شد �آل مكت��وم رئي�س هيئة






دب��ي للثقاف��ة والفن��ون �أن تق��دم هذه الم��ادة ،وهي بعن��وان� « :أحب

لأخي��ك ما تحب لنف�س��ك » ،وهي مادة تحث عل��ى �إ�شاعة المحبة في
المجتمع ،والتما�سك بين �أفراده.
ن�س�أل اهلل تعالى �أن ينفع بها،،
•

•

•

الوقفة األولى :من اإليمان أن تحب ألخيك ما تحب لنفسك
عن �أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن النبي ﷺ قال « :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى
يحب لأخيه ما يحب لنف�سه » [رواه البخاري وم�سلم].
الن��ووي رحم��ه اهلل ه��ذا الحديث م��ن الأحاديث الت��ي عليها
ع��د
َّ
ُّ
إيم��ان العبد الإيم��ان التام حتى
م��دا ُر الإ�س�لام ،ومعناه� :أن��ه ال يتم � ُ
يح��ب لأخيه ما يحب لنف�سه ،و�إال ف�أ�ص��ل الإيمان يح�صل لمن لم يكن
به��ذه ال�صف��ة ،وي��دل عل��ى ذلك رواي��ة الإم��ام �أحمد رحم��ه اهلل في
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عبد حقيق��ة الإيمان حت��ى يحب للنا���س ما يحب
م�سن��ده «:ال يبل��غ ٌ
لنف�سه من الخير ».
والخي��ر :كلم��ة جامع��ة تع��م الطاع��ات والمباح��ات الدنيوي��ة
والأخروية .وتخرج المنهيات؛ لأن ا�سم الخير ال يتناولها.
وه��و نوع��ان :خير مطلق وخي��ر مقيد ،فما كان م��ن الخير المطلق
كعم��وم الطاع��ات و�أعمال الآخ��رة وجب عليك �أن تحب��ه لأخيك كما
تحبه لنف�سك.
وم��ا كان من الخي��ر المقيد كحظوظ الدنيا وج��ب عليك كذلك �أن
تحبه لأخيك كما تحبه لنف�سك � ْإن علمتَ انتفاعه به.
و�أما �إذا خ�شيت �ضرره عليه ف�إنه يكون مما ال ي�شمله مفهوم الخير.
والمق�ص��ود �أن من جمل��ة خ�صال الإيمان الواجب��ة �أن يحب المرء
لأخي��ه الم�ؤمن م��ا يحب لنف�سه ،ويك��ره له ما يكره لنف�س��ه ،ف�إذا زال
ذلك عنه فقد نق�ص �إيمانه بذلك.
وهذا ال ينافي الت�سابق �إلى الخير:
فق��د يتب��ادر �إلى ذهن البع�ض �س���ؤال :كيف يت�ص��ور �أنه يجب على
الم�سل��م �أن يح��ب لأخي��ه ما يح��ب لنف�س��ه ،وكل �أحد يح��ب �أن ي�سبقَ
غير ُه في الف�ضائل؟!
َ
والجواب� :أن المراد ح�صول الخير في الجملة ،واندفاع ال�شر في
الجملة ،فينبغي للإن�سان �أن يحب لأخيه ما يحبه لنف�سه.
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ف�أم��ا م��ا هو م��ن زوائد الف�ضائل وعل��و المناقب فال جن��اح عليه �أن
ي�ؤثر �سبق نف�سه.
تح�صل له �أن يكره لأخيه
و�إذا �أحب العبد لأخيه ما يحبه لنف�سه َّ
م��ا يكره لنف�سه ،وق��د ورد الت�أكيد على �أن يكره المرء لأخيه ما يكره
لنف�س��ه ،فع��ن النب��ي ﷺ �أنه ق��ال « :يا �أب��ا هريرة ،ك��ن َور ًِعا تكن من
�أعب��د النا���س ،وار�ض بما ق�س��م ُ
اهلل لك تكن من �أغن��ى النا�س ،و�أحب






للم�سلمين والم�ؤمنين ما تحب لنف�سك و�أهل بيتك ،واكره لهم ما تكره

لنف�سك و�أهل بيتك تكن م�ؤمنا » [�صحيح الجامع].

وم��ن ح��ب الخي��ر للنا���س �أن تح��ب له��م دوام ال�صح��ة والعافي��ة

وال�سالمة ،والأمن واال�ستقرار واالزدهار.
•

•

•

الوقفة الثانية :جزاء المحبةُ :
دخول الجنة والنجا ُة من النار
النبي ﷺ
المحب��ة بين الم�ؤمنين �سبب لدخ��ول الجنة ،فقد �س�أل
ُّ
أح��د �أ�صحابه� « :أتحب الجن��ة؟ » فقال :نعم ،قال « :ف�أحب لأخيك
� َ
ما تحب لنف�سك » [الم�ستدرك ].
��ن �أح��ب
وه��ي �سب��ب للبع��د ع��ن الن��ار ،فق��د ق��ال النب��ي ﷺَ «:م ْ
�أن ُيزَ
ح��زح ع��ن الن��ار ويدخ��ل الجن��ة فلتدرك��ه منيت��ه وه��و م�ؤم��ن
َ
ب��اهلل والي��وم الآخ��ر ،وي�أتي �إل��ى النا�س ال��ذي يحب �أن ي�ؤت��ى �إليه »
[رواه �أحمد].
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الوقفة الثالثة :المحبة سهلة يسيرة
الم��راد �أن تح��ب لأخيك مث��ل ما تح��ب لنف�سك ،ولي���س المراد �أن
يح�ص��ل لأخي��ك ما ح�ص��ل لك م��ع �سلبه عن��ك ،وهذا يت�أت��ى ويح�صل
للرجل �إذا �سلم قل ُبه من الح�سد والغل والغ�ش والحقد.

يقول ابن ال�صالح « :القيام بذلك يح�صل ب�أن يحب له ح�صول مثل

ذلك من جهة ال يزاحمه فيها ،بحيث ال ينق�ص عليه �شيء من النعمة،
الد ِغل
وذل��ك �سهل قريب م��ن القلب ال�سلي��م ،و�إنما يع�سر عل��ى القلب َّ
(الفا�سد) ،عافانا اهلل تعالى و�إخواننا �أجمعين ».
ؤمن لنف�س��ه ف�ضيلة من ِدينٍ �أو غي��ره �أحب �أن يكون
ف���إذا �أح��ب الم� ُ
نظيرها من غير �أن تزول عنه.
لأخيه
ُ
•

•

•

الوقفة الرابعة :للمحبة ...أفشوا السالم بينكم
�أو�ص��ى النب��ي ﷺ �أمت��ه بالمحب��ة فيم��ا بينه��م ،ودل عل��ى و�سيلة

تنت�شر بها المحبة وتثبت ،وهو �أمر �سهل ي�سير ،لكن �أثره عظيم ،قال
ر�س��ول اهلل ﷺ « :ال تدخل��وا الجن��ة حتى ت�ؤمن��وا ،وال ت�ؤمنوا حتى

تحاب��وا� ،أوال �أدلك��م على �ش��يء �إذا فعلتموه تحاببت��م؟ �أف�شوا ال�سالم
بينكم » [رواه م�سلم].
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وال�س�لام �سب��ب لدف��ع الع��داوات ،ق��ال تعال��ى ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [ف�صل��ت،]34:

قال مجاهد :معناه « :ادفع بال�سالم �إ�ساءة الم�سيء ».

وال يقت�ص��ر ال�س�لام عل��ى م��ن تع��رف م��ن النا���س ،فقد �س���أل رجل

ر�سول اهلل ﷺ� « :أي الإ�سالم خير قال :تطعم الطعام ،وتقر�أ ال�سالم





على من عرفت وعلى من لم تعرف » [رواه البخاري].

وع��ن الب��راء بن ع��ازب ر�ضي اهلل عنهم��ا قال� « :أمرن��ا ر�سول اهلل

ﷺ ب�سب��ع :بعي��ادة المري���ض ،واتِّب��اع الجنائ��ز ،وت�شمي��ت العاط�س،

الم ِ
ق�سم »
ون�ص��ر ال�ضعي��ف ،وع��ون المظلوم ،و�إف�ش��اء ال�سالم ،و�إب��رار ُ
[رواه البخاري].

و�صدق ال�شاعر:
قد يمكث النا�س دهرا لي�س بينهم
			

ود فــيـزرعــه الت�سليم والـلِّــطَ ــــف
•

•

•

الوقفة الخامسة :ثمرة المحبة على المجتمع:
بع�ض
« ال ي�ؤم��ن �أحدك��م حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه » :قال ُ

العلم��اء :في هذا الحدي��ث من الفقه �أن الم�ؤمن م��ع الم�ؤمن كالنف�س
الواح��دة ،فينبغ��ي �أن يح��ب له ما يح��ب لنف�سه من حي��ث �إنهما نف�س
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واح��دة ،وقد ق��ال اهلل تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

ﮕ﴾ [التوبة.]71:

وج��اء ف��ي الحدي��ث « :مث��ل الم�ؤمني��ن ف��ي توا ّده��م وتراحمه��م

وتعاطفه��م مثل الج�سد� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر الج�سد
بال�سهر والحمى » [متفق عليه].

فالم�ؤم��ن ي�س��و�ؤه م��ا ي�سوء �أخ��اه الم�ؤم��ن ،ويحزنه م��ا يحزنه ،و«

الم�ؤم��ن م��ر�آة الم�ؤم��ن ،والم�ؤم��ن �أخ��و الم�ؤم��ن يك��ف علي��ه �ضيعت��ه
ويحوطه من ورائه » [�صحيح الأدب المنفرد].

و« الم�ؤم��ن للم�ؤم��ن كالبني��ان ي�ش��د بع�ض��ه بع�ض��ا » [رواه الترم��ذي

و�صححه].

•

•

•

الوقفة السادسة :العالج بالمحبة
أح��ب للم�سلمين والم�ؤمنين ما تُحب لنف�سك و�أهل بيتك » ،بهذه
« و� َّ

القاع��دة النبوية ي�ستطيع المرء �أن يعال��ج نف�سه والمجتمع من كثير
من الم�شكالت والمعا�صي ،فانظر مث ًال �إلى هذا الحديث العظيم:
ع��ن �أب��ي �أمامة ر�ضي اهلل عنه قال� « :إن فت��ى �شابا �أتى النبي ﷺ

فق��ال :يا ر�سول اهلل :ائذن ل��ي بالزنا ،ف�أقبل الق��وم عليه ،فزجروه،
وقالواَ :م ْه َم ْه.
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فقال :ا ْدن ُْه ،فدنا منه قريبا ،قال :فجل�س.
قال� :أتحبه لأمك؟ قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال :وال
النا�س يحبونه لأمهاتهم.
قال�:أفتحب��ه البنت��ك؟ ق��ال :ال واهلل يا ر�س��ول اهلل ،جعلني اهلل
فداءك .قال :وال النا�س يحبونه لبناتهم.
ق��ال� :أفتحبه لأختك؟ ق��ال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال:





وال النا�س يحبونه لأخواتهم.
ق��ال� :أفتحبه لعمتك؟ ق��ال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال:
وال النا�س يحبونه لعماتهم.
قال� :أفتحبه لخالتك؟ قال :ال واهلل ،جعلني اهلل فداءك .قال:
وال النا�س يحبونه لخاالتهم.
ق��ال :فو�ض��ع ي��ده عليه ،وق��ال :الله��م اغفر ذنب��ه ،وطه��ر قلبه،
وح�صن فرجه.
قال :فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت �إلى �شيء » [رواه �أحمد].
•

•

•

الوقفة السابعة :نماذج من المحبة الحقيقية:
�أثن��ى اهلل تعال��ى عل��ى الأن�ص��ار ،ذل��ك لأنه��م ات�صف��وا بمحبته��م
للمهاجري��ن ،و�آثروهم على �أنف�سهم ،فكان ذلك من مناقبهم العظيمة،
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ق��ال تعالى ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴ ﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ﴾ [الح�شر.]9:

وهك��ذا كانت المحب��ة بين �سائ��ر ال�صحابة ر�ض��ي اهلل عنهم ،فعن

�أن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه قال « :كنت جال�س ًا ورجل عند ر�سول اهلل

ﷺ فقال ر�سول اهلل ﷺ « :ال ي�ؤمن عبد حتى يحب لأخيه الم�سلم ما

يحب لنف�سه » .قال �أن�س :فخرجت �أنا والرجل �إلى ال�سوق ف�إذا �سلعة
تباع ف�ساومته فقال :بثالثين ،فنظر الرجل فقلت :قد �أخذتها ب�أربعين،
فق��ال �صاحبها :ما يحملك على هذا ،و�أن��ا �أعطيكها ب�أقل من هذا؟ ثم
نظ��ر �أي�ضا فقلت :ق��د �أخذتها بخم�سي��ن ،فقال �صاحبه��ا :ما يحملك
عل��ى ه��ذا ،و�أن��ا �أعطيكها ب�أقل من ه��ذا؟ قال� :إني �سمع��ت ر�سول اهلل
ﷺ يقول « :ال ي�ؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه ،و�أنا �أرى

�أنه
�صالح بخم�سين » [رواه البزار ،قال الهيثمي :رجاله رجال].
ٌ

ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما متحدثا بنعمة ا ِ
هلل عز
يقول عبد اهلل ُ

في ثالثُ خ�صال:
وجلَّ :
 -1ما نزل ٌ
و�سررتُ بذلك ولي�س لي فيها
غيث ب�أر�ض �إال حمدتُ اهلل ُ
بعير.
�شاةٌ وال ٌ
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 -2وال �سمع��تُ بقا���ض ع��ادل �إال دع��وت اهلل ل��ه ولي���س عن��ده لي
ق�ض َّية.
 -3وال عرف��تُ �آية من كت��اب اهلل �إال وددت �أن النا�س يعرفون منها
ما �أعرف.
ق��ال �أح��د الزهاد :منذ ثالثي��ن �سنة و�أنا ف��ي اال�ستغفار من قولي
م��رة :الحم��د هلل ،قيل ل��ه :وكيف ذلك؟ ق��ال :وقع ببغ��داد حريق،





فا�ستقبلن��ي واح��د وقال :نجا حانوتُك، فقل��ت :الحمد هلل، ف�أنا نادم
من ذلك الوقت حيث �أردتُ لنف�سي خير ًا من دون النا�س.
وقي��ل للأحن��ف – وكان م��ن �أحل��م النا���س :-ممن تعلم��ت الحلم؟
ق��ال :من نف�سي ،قيل له :وكيف ذل��ك؟ قال :كنت �إذا كرهتُ �شيئ ًا من
غيري لم �أفعل ب� ٍ
أحد مثله.
ِ
محب��ة �أحدهم لأخيه في مثل ق��ول �أبي �سليمان
وانظ��ر �إلى ِعظَ ِم

الداران��ي « :ل��و �أن الدني��ا كله��ا ل��ي فجعلته��ا ف��ي ف��م �أخ م��ن �إخواني
ال�ستقللتها له ».

وحك��ي � َّأن بع�ضهم �شكا كث��رة الف�أر في بيته ،فقي��ل له :اقتنِ هرة،
ُ
فق��ال� :أخ�ش��ى �أن ي�سمع الف�أر �ص��وت الهرة فيهرب �إل��ى دور الجيران،
ف�أكون قد �أحببتُ لهم ما ال �أحبه لنف�سي.
•



•

•
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الوقفة الثامنة :نعم للمحبة ...ال للحسد
هلل تعال��ى حكمة بالغ��ة ،ق�سم الأرزاق بين عب��اده ،وف�ضل بع�ضهم
عل��ى بع���ض ،فالم�ؤمن يكون بين حالين� :إما ال�شك��ر على ال�سراء ،و�إما
ال�صب��ر عل��ى االبتالء ،كما قال النب��ي ﷺ « :عجب ًا لأم��ر الم�ؤمنَّ � ،إن
أم��ره كله خير ،ولي���س ذاك لأحد �إال للم�ؤم��ن� ،إن �أ�صابته �سراء �شكر
� َ
ف��كان خيرا ل��ه ،و�إن �أ�صابته �ضراء �صبر فكان خيرا ل��ه » [رواه م�سلم]،
والم�ؤم��ن يح��ب لإخوان��ه الخي��ر وال يعتر���ض عل��ى ق�سم��ة اهلل� ،أما
الحا�س��د فال يح��ب للآخري��ن الخير ،بل يك��ره ذلك لهم ،ب��ل ويتمنى
زوال النع��م عنه��م ،ب��ل وربما �سع��ى في �إزالته��ا عنهم ب�شت��ى الو�سائل
والعياذ باهلل.
ق��ال بع���ض ال�سل��ف :الح�سد �أول ذن��ب ُع�صي ُ
اهلل به ف��ي ال�سماء،
إبلي���س لآد َم عليه ال�سالم ،وهو �أول ذن��ب ُع�صي ُ
اهلل به
يعن��ي:
َ
ح�س��د � َ
ح�سد ابنِ �آد َم لأخيه حتى قتله.
في الأر�ض ،يعني:
َ
الخي��ر �سبب من
وخل��و قل��ب الم�ؤم��ن من الح�س��د وحب��ه للآخرين
َ
�أ�سب��اب دخول الجنة ،فانظر �إلى ذل��ك الرجل الذي �أخبر عنه النبي
ﷺ ث�لاث مرات �أن��ه من �أهل الجنة ،ف���إن الذي بلغ به ه��ذه المنزلة
الخي��ر للآخرين «:،غي��ر �أني ال �أج��د في نف�سي
�سالم��ةُ قلب��ه وح ُّب��ه
َ
لأحد من الم�سلمين غ�شا ،وال �أح�سد �أحدا على خير �أعطاه اهلل �إياه »
[رواه �أحمد].
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ت ُّب لنفسك
َأ ِح َّب ألخيك ما حُ ِ

الوقفة التاسعة :هذه هي المحبة
 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من الهداية والطاعة.
 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من التعامل بالرفق.

 �أن تح��ب لأخيك م��ا تحب لنف�سك من ال�ست��ر وال�سمعة الطيبة

وحفظ الأعرا�ض.





 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من الإن�صاف.

 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من العلم النافع.
ُعط��ي غيرك من الح��ق من نف�س��ك مثل الذي
فالإن�ص��اف ه��و� :أن ت َ
تحب �أن ت�أخذه منه لو كنت مكانه.
 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك في البيع وال�شراء.

 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من اال�ستقرار الأ�سري.
 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من �إح�سان الن�صيحة.

 �أن تح��ب لأخي��ك ما تح��ب لنف�سك م��ن الحلم والعف��و وال�صفح
والت�سامح.
 �أن تحب لأخيك ما تحب لنف�سك من المباحات ،و�سعة الرزق.
وهكذا �ضع نف�سك مكان الآخرين ،ف�أحب لهم ما تحب لنف�سك.
•



•

•

