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 التعامل بني اإلخوان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هم بعًضا، فهل جيوُز هذا؟كفُِّر بعُضنرى بعَض اإلخواِن يتشاجروَن على الدُّنيا وُي

 

ََ من اخوو  ِِ للس  الذيَن وصِّةههم القآنُن الرآيُم بحسنن  الوص ِ ؤمننَي ُماْل ِةَمن كاَن بهذِه الصِّفة

 ْآَسُموَن. ُت لهَعلَُّرْم اللََّه َواتَُّقوا أهَوَوْيُرْم َبْسَن لهحهْصِلُحوا إ ْوَوٌة اْلُمْؤِمُنوَن يف اآليِ: )إ نََّما

 َعال يشَِِّّ  نأ ؤمن ُماْل على ؤمن ُماْل )َسقُّ إنَّما ورَد عن اخمام  الصَِِّّّادع علسنا مُُِِّّمُه أنَُّه  ا : 

 أوسِه على ؤمن ُماْل سقَّ أعظَم لما أووُه، وَيعَآى َيرَتنِِِّّ  وال أووُه، وَيعطهَش ُيآَوى وال أووُه، وَيجوَع

ي َسضَّ ذؤمن .، واألمُآ ال يتعلَُّق لقط بِّالطَّعِّام  واللا ِّاف  لهِّذا من بِّديهسَّاِت التَّرالج  االيتماع ف ال     ُماْل

ِِ الُ اُد ا يف معظم  ااتِِِِّّّّاراِت والدَّعواِت   واخمُُِِِِّّّّم، و  علسِه من مرارم  األوُع  اخننِِِِّّّّانسَّ

ِِ، إنَّما يشرُي بالطَّعام  والشَّآاِب إىل العلم  بدلسج   و   اخمام  ال ا آ  علسنا مُُمُه عندما مئَج عن  اخننانسَّ

غذَّى ونهَج من ؤمن  الذي تُمةآوُض باْلَمُه.، لاْللقا : )علُم طهَعاِمِه. إ لهى اخ ننَِِِّّّاُن  ولِه تعاىل: )لهْلَسنُظآ 

علوم  التَّوسسِد أْن يلَتز َم بإطعام  أوسِه ومِِّقاَيِتِه ك  ال يتنِّ ََّب عوِعِه وَعطهشِِِّه، ألنَّه مُِّستِّطَُّآ ننذا ه      

ع  َدلل حِث عن مور ٍد نوآ  ولهُآبَّما حيصَُِِّّج على طعامف لامٍِِّّد وٍِِّّآاٍب نمِِّّنف من ٍِِّّ هاِت التَّشِِّّ سِه وبِ    

ِِ اْل ى ال يروَن عصومنَي علسنا مُُمُهم لَسْنُتَآ نةَنُه ستََّمالتَّعطسج   كما أنَّ علسِه أن َيرنسِه من علوم  األئمَّ

 ِِ ِِعآياًنا لُستََّهَم باخااِد ِمن ِ َ ج  الشسع   والنُّنَّ

 وإذا كه،ِلَنةنِِِِّّّ ُتِحبُّ ما ؤمن ُماْل ألوسكه )أهِسبَّويتابُع اخماُم الصَِِِّّّّادُع علسنا مُُِِِّّّمُه  ولهُه: 

 التَّوسسِد، ُمذاكآِة بسنهما يف علم لحْعِطِه.، و ذا يد ُّ على ويوِب النُّؤا   واْل محلهكه وإْن لهَنْلُه، اسَتْجَت

ار  التَّش سِه من الو وع  يف ن ؤمن  ِلَسِقَسُهُمألنَّ علَم اخث اِت واخلآاِد  و ألتُِّج ما ُيعطى للمؤمن  من أوسِه الْ 

ٍِ َتزيُدُه  ًدى َوَتصُِِّّدُُّه  ِِ سرم والتَّعطسج  لقو   رمِِّّو   اِ  ):.: )ما أْ َدى أ إ إىل أوسِه ألتَِِّّج من كلم

 ًدى. عن َر

 يف اسةهْظُهل غاَب إذا ظههآإ، لكه لإنَّه ظهْهًآا، له ُكْن)ويتابُع اخماُم الصَّادُع علسنا مُُمُه  ولهُه: 

 ستَّى ُتةار ْ ُه لُ اعاتً  علسكه كاَن لإْن منُه، وأنَت منكه لإنَُّه وأهْكآ ْمُه وأهِيلَُّه لهُزْرُه، ٍَِِّّه َد وإذا سَ ِتِه،غه
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ااصَج ؤمن  و ذا أكرُب امتحانف يقُع لسه أبناؤنا عنَدما َنَآى التَّةرُّكه اُمؤمُن َمَنُد اْلُم، لاْل.َمِمسَحَتُه َتنحَ 

ٍِ أوألمِّ اٍب   ٍِ ماديَّ ُُِد بنَي الْ  دنسويَّ ٍِ، ألنَّ ا ه تعاىل أمَآ بالتَّعا ٍِ بغست ُِ ؤمنني ِلَتَتحقََّق اْلُمعشِّائآيَّ ِمنَع

ُِ هلم، والُ أطلَق علسها امَِّم النُِّّلطان  يف  ولِه تعاىل: ) ها َ    َوَنْجَعُج حهِوسكهِب َعُتَد ه مََِّنشُِّدُّ   وااماي

 ذِه اآلياُت الُ جتَعُلُهم اْلَغاِلُ وَن.، و اتََّ َعُرَما َوَمن  أهنُتَما ِبآَياِتَنا إ لهْسُرَما ُلوَنَيصِِِِّّّ لهُ مُِِِّّّْلطهاًنا لهُرَما

الغال نَي    ٍِِِّّّهادُة الويوِد ااقف إث اًتا والصًِِِّّّا من ٍِِِّّّوائِب الشِِِّّّفآِ  واخنرار ، وَمن كاَن من أ ج  

ِِ ولنَي بهذِه الآفعاشُمَمالشُّهوِد ااقف كاَن من اْل ِِ اخهلسَّ ِِ وااماي  ي

 لحعِتْدُه، ِلَ ابُت وإن  ا ه، لامحهِد وريإ أصاَبُه وإْن)ويتابُع اخماُم الصَِّّادُع علسنا مُُِّمُه  ولهُه:   

َُ ما نآاُه السوَم من ال عض  الذيَن   .لهحهِعْنُه ِبِه َجِحُم وإْن ؛ أي إْن َوٍَِِّ  بِه لِقْ  معُه ومِّاِنْدُه، و و عر

ِِ لَسخآيوَن من موُع  األَيُشوَن  ِِ بإوواِنهم بالتَّقاريآ  الرسديَّ  ووَِّة اخميانسَّ

 سَنُهماَب ما انقطهَع "أفٍّ": ألوسِه ؤمُنُماْل  اَ  وإذا)ويتابُع اخماُم الصَِِّّّادُع علسنا مُُِِّّمُه  ولهُه: 

ِِ من ينمُّ نِِّّ ُ  إلسهم ويغتاُبهم ووُيلماذا نقوُ  لسَمن يؤذي إوواَنُه وَينِِّّلُ هم سقو ههم ويحكُلها  ،.الوالي

 علسهم و    

 تََّهَمُها لإذا أَسُدُ ما، كةَآ َعدوفي أنَت:  ا  ويتابُع اخماُم الصَِِّّّادُع علسنا مُُِِّّمُه  ولهُه: )وإذا 

لعداوِة له أعلَن عن اؤمن  وإعُن  ُمُمن ُ  باتفهام  اْل، لاْل.اِ َماْل يف لُحِماْل َينَماُث كما  ل ِه يف اخمياُن اْنَماَث

ًِ من اِ  له ُِِّّمَنيو آ  ُكةآ ِه، واْل  اُ  له اوتلطه اخمياُن بقلِ ِه وذاَب كآام

 اوُم ُتزِ ُآ اكم النَّماِ  أل ج  لُسزِ ُآ نوُرُه ؤمَنُماْل وخيتُم اخماُم الصَِّّادُع علسنا مُُمُه  ولهُه: )إنَّ 

ااقَّ  إالَّ علسِه  -ؤمُنُمأي اْل -َيقوُ  وال لهُه، وَيصَنُع ُيعسُنُه اِ  َوِل ُّ ؤمَنُماْل األرض ، وإنَّ أل ج  النَّماِ 

  غرَيُه. َيخاُف وال

 

 نرتة  لعدم اخطالِ وا  أعلم
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