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إخـوة اإليمان

مقدمة
ّ
ﭑ ﭒﭓﭔ

احلمد هلل �أ ّو اًل و�آخر ًا ،وظاهر ًا وباطن ًا ،وال�صالة
وال�����س��ـ�لام ع��ل��ى ر���س��ـ��ول��ه امل�صطفـى و�آل����ه الكــرام
الطاهرين ،وعلى جميع الأنبياء واملر�سلني.

�إنّ ن��ج��اح الإن�����س��ان ال��م���ؤم��ن ف��ي عالقته ب���إخ��وان��ه
والمجتمع من حوله من حيث البناء واال�ستمرار وبلوغ
الآمال المن�شودة لي�س �أمر ًا �سهلاً على الإطالق ،بل يحتاج
�إلى مق ّومات ها ّمة ،ومعرفة لمجموعة من الثوابت وال�سبل
ا ّلتي عليه اتّباعها وال�سير على هديها� ,إ�ضافة �إلى تجربة
حيات ّية عمل ّية ُتعينه في اختيار الأ�صدقاء ,وتحديد طبيعة
التعامل معهم ,وهذا �إنْ كان فهو من بركة اتّباع تعاليم
الإ�سالم و�إر�شاداته المتم ّثلة بالكتاب الكريم وال�س ّنة
المباركة.

فلأجل �أنْ ي�سري الواحد م ّنا في النور مع ب�صريته
امل�شرقة ،وال يتخ ّبط في تيه الظالم ،وي�ض ّل طريقه
في م�ستقبل �أ ّيامه ،لأجل �أن يكون �آم ًنا من املفاج�آت
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الأليمة قدر الإمكان في عالقته بالإخوان ،كانت هذه
الوريقات العابقة برحيق الوحي و�أريج النب ّوة و�شذى
الوالية ...لتك�شف عن حقيقة الأخ ّوة و�أ�صناف الإخوان
وحقوقهم و�آدابهم...

الفصل األوّل

حقيقة األخ ّوة

ًّ
هل أنت أخ حقا؟
�أهم ّية الأخ ّوة:

ُيعتبر الت�آخي في الإ�سالم �أم ًرا ها ًّما وحاجة ال ُيمكن
للإن�سان الم�ؤمن الإ�ستغناء عنها ،حيث يقول الر�سول
الأكرم:P
«ما ا�ستفا َد ام��ر�ؤٌ م�سل ٌم فائد ًة بع َد فائد ِة الإ�سال ِم
مث َل �أ ٍخ ي�ستفي ُد ُه في اهللِ»(((.

ف�إنّ ك���ون الأخ��� ّوة بهذه المكان���ة ا ّلتي تجعله���ا �أعظم
فائدة بع���د الإ�سالم ل َيك�شف عن جوان���ب عظيمة ،و�أبعاد
مج�سدً ا
مختلف���ة ُيراد للم�ؤمن �أنْ يحيا بها كجزء من ك ّلِّ ،
في عالقت���ه بالآخرين �أ�سمى المعاني ا ّلت���ي ت�سير به نحو
الكمال ا ّل���ذي َين�شده ليلاً ونه���ا ًراُ ،مت�ش ِّو ًق���ا �إلى �أن يكون
ذل���ك الرجل الخال�ص من العي���وب ا ّلذي لطالما قر�أ عنه
ف���ي �أحادي���ث المع�صومين Rكما ف���ي حديث الإمام
ال�صادق:Q
«الم� ُ
ؤمن �أخو الم�ؤمِ ن؛ عين ُه ودليل ُه ال يخون ُه وال
يظلم ُه وال ُّ
يغ�شه ،وال ي ِعدُه عد ًة فيخلِف ُه»(((.

ولي�س اتّخاذ الإخوان �أم ًرا ُيمكن الزهد فيه �أو االقت�صار
(((

(((

تنبيه الخواطر ،ال�شيخ ؟؟ ،ج� ،2ص.971
�أ�صول الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.661
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وتي�سر ف�إنّ
فيه على فردين �أو ثالثة ،بل طالما �أمكن ذلك ّ
الواحد م ّنا يجدر به �أنْ ُيبادر  -مع مراعاة موازين الإخاء
و�سلوك الطريق ال�صحيح في االختيار� -إلى �إ�ضافة ا�سم
جديد لالئحة �إخوانه في اهلل رام ًيا �إلى اكت�ساب ثمرتين:
�أوالهما في الدنيا ،وثانيتهما في الآخ��رة ،وم ّما ورد في
الحثّ على اال�ستكثار قول ر�سول اهلل:P
ؤمن �شفاع ًة يو َم
«ا�ستكثروا من الإخوانِ ف�إ َّن لك ّل م� ٍ
القيامةِ»(((.

وي��ب��رز عن�صر ج��م��ي��ل ف��ي ال��ت���آخ��ي ه��و ال�سكينة
واالطمئنان ،لأنّ الم�ؤمن ي�شعر �شعو ًرا �صاد ًقا براحة
بحر في �أمواج هائجة وقد
نف�س ّية مع �أخيه الم�ؤمن ك�أ ّنه ال ُم ِ
و�صل �إلى �شاطىء الأم��ان� ،أو ك�أ ّنه التائه في ال�صحراء
ري الماء ،روي عن الإمام
مع ح ّر الظم�أ وقد انتهى �إلى ّ
ال�صادق Qقوله:
ؤمن كما ُ
ُ
«� ّإن الم� َ
ي�سكن الظم� ُآن
ؤمن
لي�سكن �إلى الم� ِ
�إلى الماءِ»(((.

وعن الإمام ال�صادق:Q

«لِك ِّل �شي ٍء �شي ٌء ي�ستري ُح �إلي ِه و�إ َّن الم� َ
ؤمن لي�ستري ُح
ؤمن كما ي�ستري ُح الطي ُر �إلى �شك ِلهِ»(((.
�إلى �أخي ِه الم� ِ

ومن م َّنا ال يرغب بهذه الراحة ا ّلتي لو لم يكن للأخ ّوة
ف��ائ��دة غيرها لكفت و�أغ��ن��ت؟ فكيف �إذا ك��ان لها من
(((

(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي ،ج ،21باب ا�ستحباب ا�ستفادة الإخوان ،حديث .6
�أ�صول الكافي ،ج ،2باب في ما يدفع اهلل بالم�ؤمنين� ،ص.247
بحار الأنوار ،ج� ،47ص.472

قيح
لّوألا ل فصلا ّوخألا ة ق
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الثمرات ما ال ُيمكن ع ّده واح�صا�ؤه من قبيل ما جاء في
الحديث:
عن ر�سول اهلل:P
هلل ع َّز وج َّل عباد ٌة»(((؟
«النظ ُر �إلى الأ ِخ َت َودُّه في ا ِ
وعن الإمام الر�ضا:Q
هلل ع َّز وج� َّل ا�ستفا َد بي ًتا في
«من ا�ستفاد � ًأخ��ا في ا ِ
الج َّنةِ»(((.
دور الت�آخي في بناء الفرد:

�إنّ للأخ ّوة الدين ّية دو ًرا رائ��دً ا في بناء ال�شخ�ص ّية
الم�ؤمنة ،حيث ت�ساعدها على االتّ�صاف بمجموعة من
خا�ص،
الف�ضائل وت�شعرها بم�س�ؤول ّية ول��و على نطاق ّ
انطال ًقا من معرفة ما لها من مدلول وعمق في الإ�سالم،
فيعرف الإن�سان قدره من خالل معرفة قدر �أخيه وما له
من حقّ عليه .ويكون االلتزام ب�آداب العالقة بالآخرين
باع ًثا على �إنتاج �صورة متكاملة وم�سلك م�ستقيم� ،أ ّول
الم�ستفيدين منه �صاحب هذا الدور مع ما يتركه من ذكر
ح�سن و�سمعة ط ّيبة �إن هو بقي على ما بد�أ به في بداية
و�صد ًقا ،بحيث
الطريق .لذلك من ُو ِ�ص َف ب�أ ّنه �أ ٌخ ح ًّقا ِ
�إ ّنه �أقام حدود الأخ ّوة وراعى حقوقها والتزم �آدابها ،فهو
على ال�صعيد
الفردي في �سعادة وتق ّدم دائمين ،كما �أنّ
ّ
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،47ص.972
ثواب الأعمال ،ج� ،1ص.281
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نجاحا في
النجاح في هذه المدر�سة الأخو ّية �سيفتح له ً
مدار�س ومجاالت �أخرى ربما اتّ�سعت ميادينها �إلى �ساحة
حياته جمعاء ،و�أ ّما �إذا لم يو ّفق الكت�ساب الإخوان وف�شل
في هذه المه ّمة ا ّلتي تعتبر مف�صلاً في دورة حياته ،ف�إنّ
ذلك �سيترك عوامل �سلب ّية ونتائج غير مر�ضية �سرعان
ما تظهر في كثير من ق�ضاياه وربما ح ّولتها �إلى م�شاكل
م�ستع�صية ال �س ّيما و�أنّ هذا العجز لي�س بال�شيء ا ّلذي
ُيمكن التغا�ضي عنه ،وقد اعتبره �أمير الم�ؤمنينQ
خطي ًرا وو�صف �صاحبه ب�أعجز النا�س ،يقول:Q
النا�س من عج َز عن اكت�سابِ الإخوانِ  ،و�أعج ُز
«�أعج ُز ِ
من ُه من �ض ّي َع من ظف َر ب ِه منهُم»(((.

وهنا �أو�ضح� Qأنّ هناك �صن ًفا من النا�س تكون
درجة العجز لديهم �أكبر و�أخطر من ال�صنف الآخر وهم
ا ّلذين ال ُيح�سنون اال�ستمرار مع الآخرين في العالقة
الأخو ّية بعد �أن كان بينهم في بداية �أمرهم ترابط وت�آزر،
ولكن �ضاعت المو ّدة وعادت ك�أن لم يكن �شيء بينهما� ،أو
ك�أنّ الزمان لم يكن لأ ّيامه ولياليه وجود ين ّبههم �إلى ما
�أن�ساهم ال�شيطان .وما هذه الظاهرة بعزيزة في الحياة،
فكم ن�شاهد من �أ�شخا�ص دام��ت العالقة بينهم �سنين
عديدة ّثم افترقوا �إلى غير رجعة حيث �أخذت العداوة
بينهم م�أخذها و�أبدت ثغرات �أحكم من خاللها غلق الباب
ا ّلذي منه ي�سري ن�سيم المو ّدة وتدوم ذكريات التعاون.
(((

نهج البالغة ،ج� ،4ص.4

قيح
لّوألا ل فصلا ّوخألا ة ق
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ومع ّ
غ�ض النظر عن الجوانب ال�سلب ّية في حدود ما تتركه
الفردي ،بحيث ال
هذه الأزمة من م�شاكل على ال�صعيد
ّ
يق ّر ل�شخ�ص ّية الإن�سان الم�ؤمن قرار ،وال يهد�أ له بال حتّى
في عالقته باهلل تعالى فيتخ ّبط قائ ًما وقاعدً ا ي�ستح�ضر
الكم الهائل من �سيرته مع �أخيه� ،سواء في
ما لديه من ّ
ّ
محطاتها الجميلة ا ّلتي ي�ؤ ّدي تذ ّكرها �إلى الرغبة وال�شوق
لإعادة المياه �إلى مجاريها ،وتجديد العالقة به� ،أم في
المحطات ال�س ّيئة وكان ال�سوء �صاد ًرا عنه ولي�س عن �أخيه
في�ؤ ّدي ذلك �إلى الندم والم�ؤاخذة ليظ ّل مع ّذ ًبا وهو يقارن
بين فترة الموا�صلة وفترة المقاطعة.
يتّ�ضح �أنّ التخ ّلي عن الأخ والزهد فيه هو عامل ه ّدام
في حياة الفرد ،كما كان الت�آخي عاملاً ب ّنا ًء على هذا
ال�صعيد ،فقد جاء عن موالنا ال�صادق Qفي الحثّ
والت�أكيد على طلب الم�ؤاخاة قوله:Q
«واطلب م�ؤاخا َة الأتقيا ِء ولو في ظلماتِ الأر�� ِ�ض و� ْإن
ْ
�أفن ْي َت عم َرك في طل ِبهم ،ف�إ َّن َ
اهلل ع َّز وج َّل ل ْم ْ
يخلق على
وج� ِه الأر�� ِ�ض �أف�ض َل منهُم بع َد النب ّي َ
هلل
ين ،وما �أنع َم ا ُ
التوفيق ل�صحبتِهم»(((.
على العب ِد بمثلِ ما �أنع َم ب ِه من
ِ

فنعمة م�صادقة الإخ��وان هي نعمة �إله ّية ال مثيل لها
على الإطالق.

(((

م�صباح ال�شريعة� ،ص.150
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دور الت�آخي في بناء املجتمع:

يحب لنا �أن نعي�ش متما�سكين ،ي�ساعد
�إنّ اهلل تعالى ّ
بع�ضنا ً
بع�ضا ،ولي�س �أ�شتاتًا متف ّرقين قد ذهبت بنا
المذاهب ك ّل مذهب ،ف�ضاعت الأه��داف ومعها فقدنا
ال�سبل والو�سائل �إليها .وال ُيت�ص ّور مجتمع واحد ي�شترك
�أه��ل��ه ف��ي تح ّمل �ش�ؤونه و�شجونه ،وه��و ال تحكمه روح
الم�ؤاخاة ،حتّى لو �سادت روح ّية الأخ��� ّوة فيه �شكلاً ال
م�ضمو ًنا ومظه ًرا ال جوه ًرا ،كذلك ال ُيق َّدر لهذا المجتمع
النجاح .فحتّى ُي�ؤتي �أُ ُك َله ويتّجه �إلى حيث �أراد اهلل تعالى
له ال ب ّد �أن تكون الأعمال ترجمان الأق��وال ،والمواقف
ُمعربة ع ّما تحويه ال�ضمائر وتك ّنه ال�سرائر ،فترى من
يتغ َّنى بال�صلة المم ّيزة بفالن من النا�س ويعتبره �أخاه،
هو ال يخذله في وقت ال�ش ّدة ،وال يتركه للدهر فيكون عو ًنا
له على الدهر ال عو ًنا للدهر عليه ،وكذلك من يكثر الثناء
والمديح �أو �إبداء الإعجاب ب�شخ�ص ما ِلما يتح ّلى به من
�صفات ،ال يترك زيارته �إذا مر�ض وال ال�س�ؤال عن حاله
في�ؤلمه ما �آلمه و ُي�س ِعده ما �أ�سعده.
وه��ن��ا ،يتج ّلى ال����دور ال��ف�� ّع��ال ل��ل��ت���آخ��ي ف��ي الحياة
االجتماع ّية� ،إذا ق��ام ك�� ّل ف��رد بما توجبه عليه �أخ ّوته
الإيمان ّية اتّجاه الآخرين ،يقول الإمام ال�صادق:Q
«الم� ُ
ؤمن كالج�سدِ الواحدِ � ،إنِ ا�شتكى
ؤمن �أخ��و الم� ِ
�شي ًئا منه ُوج َد �أل ُم َ
أرواحهما
ذلك في �سائ ِر ج�سدِ ه ،و� ُ

قيح
لّوألا ل فصلا ّوخألا ة ق
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ؤمن �أ�شدُّ ا ّت اً
�صال برو ِح
من رو ٍح واح��دةٍ ،و�إ َّن رو َح الم� ِ
ال�شم�س ِبها»(((.
هلل من ات�صالِ �شعا ِع
ا ِ
ِ

فالت�آخي ُيك�سب المجتمع ق ّوة في جوانب عديدة منها:
 - 1القدرة العالية على تجاوز ما يع�صف به من ُمل ّمات
�صعبة وفتن ومحن.
 - 2االرتقاء �إلى ق ّمة البذل والعطاء والإيثار.
إيماني في النظر ّية والتطبيق.
 - 3توحيد المنطلق ال ّ
� - 4سيادة روح�� ّي��ة الجماعة وا�ضمحالل روح�� ّي��ة الفرد
وال�شخ�صان ّية.
 - 5الح�صانة الأخالق ّية في اتجاهاتها الثالثة مع اهلل
تعالى ومع النا�س ومع النف�س.
و ُيمكننا ق��راءة هذه الجوانب ب�أجمعها عبر التاريخ
الممت ّد من زمن الر�سول الأكرم Pمع �صفوة �أ�صحابه
ومع �أمير الم�ؤمنين Qومن خيرة من وقف معه في
حربه و�سلمه ،وكذلك في حياة �أ�صحاب الإمامين الح�سن
والح�سين L
خ�صو�صا في كربالء حيث اجتمعت ك ّل
ً
معاني الأخ ّوة الجليلة والجميلة في تلك المواقف العظيمة
الم�شهودة ا ّلتي جعلت �أ�صحاب ال�سبط ال�شهيدQ
خا�ص ال يبلغه غيرهم ،وق ّلدتهم و�سام العطاء
في مقام ّ
أبدي.
ال ّ

(((

الكافي ،ج� ،2ص ،331ح.4
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ملاذا ُ�س ّموا �إخوا ًنا؟

لي�س خف ًّيا على �أح��د من النا�س ما معنى �أن يكون
ظاهري ،ما لم
الم�ؤمن � ًأخا للم�ؤمن ،لكنّ هذا الو�ضوح
ّ
تنك�شف حقيقة الأخ��� ّوة كما يراها الإ���س�لام في ُبعدها
الجوهري كما ح ّدد معناها و� ّأ�س�س مبناها وك�شف عن
ّ
عمق االرتباط بين اال�سم والم�س ّمى ،حيث يقول الإمام
ال�صادق:Q
«�إ ّنما �س ّموا �إخ��وا ًن��ا لنزا َهتِهم عن الخيان ِة و�س ّموا
�أ�صدقا ًء لأ َّنهم ت�صادَقوا حقو َق المو ّدةِ»(((.

ت�صح
فمن يكون خائ ًنا ال ُي�ؤتمن؛ لي�س � ًأخا حقيق ًة وال ّ
ت�سميته بذلك ،ومن ال يراعي حقوق المو ّدة ا ّلتي تدوم
معها الأخ ّوة وت�ستمر بحيث يكذب على الآخر وال ي�صادقه،
�صحيحا .وعليه ال
ف�إنّ �إطالق ا�سم ال�صديق عليه لي�س
ً
تتح ّقق الأخ ّوة بمج ّرد �أن يقول الإن�سان للآخر �أنت �أخي
الديني المبارك عليه
بل بالقيام بما يمليه هذا الرابط
ّ
من التزامات ال ي�سوغ له تجاهلها و� اَّإل خ��رج عن عهد
الأخ ّوة �إلى نقي�ضه و�س ّمي � ًأخا بالتج ّوز ال الحقيقة.
ملاذا ت�ؤاخي؟

من ال�صواب �أن ن�س�أل �أنف�سنا لماذا ن�ؤاخي فال ًنا
من النا�س ونزهد بغيره ،ور ّبما كان الجواب :لأ ّنه يحمل
م� ّؤهالت �أخالق ّية عالية ،وقد ّتم اختباره قبل اختياره،
(((

بحار الأنوار ،ج� ،17ص.081

قيح
لّوألا ل فصلا ّوخألا ة ق

17

بينما الآخ��ر ال رغبة ب�إقامة عالقة به لما هو معروف
عنه من �سوء ال�سمعة ،ور ّبما كان الجواب � ً
أي�ضا �أنّ لنا
م�صلحة مال ّية معه ،ولذلك ق ّدمنا العالقة به على غيره
و�آثرناه بما يح ّقق لنا من نفع وك�سب ،رغم ما تنطوي عليه
�شخ�ص ّيته من رذائ��ل الأخ�لاق ،بحيث ي�صعب �أن يكمل
الإن�سان طريق الأخ ّوة معه ،و�سرعان ما يتع ّر�ض للتزلزل
�أو ال�شقاق ،ور ّبما كان الجواب غير ذلك حيث �إن ت�ص ّور
الأ�سباب الداعية للعالقة بالنا�س ال تكاد ُتح�صى وتختلف
من �شخ�ص �إلى �آخر .وا ّلذي نريد ت�سليط ال�ضوء عليه هنا
لي�س � اَّإل ميزان اتّخاذ الإخوان كما �أر�شدتنا �إليه الأحاديث
ال�شريفة الواردة عن �أئ ّمتنا Rوا ّلتي �ص ّنفت نوعين
من الأخ ّوة �أحدهما مذموم والآخر مطلوب ،والم�ستفاد
هو طالما كان الدافع �إله ًّيا ولوجهه تعالى فالأخ ّوة مرغوب
بها ،و� اَّإل �إذا كان دنيو ًّيا فهي مرغوب عنها.
حري بنا �أن نقف موقف ال�س�ؤال لأنف�سنا ونقول:
ولذاّ ،
فالن؟».
«لماذا ن�ؤاخي فال ًنا دون ٍ
والحقيقة �أنّ الأخ ّوة النفع ّية الدنيو ّية هي عداوة ،لأ ّنها
ت�ستبطن خيانة للطرف الآخر حيث ال تقوم على ال�صدق
في بذل المو ّدة له لقاء ما حثّ عليه الدين الحنيف �أو رجاء
ثواب الآخ��رة ،بل لأجل المكا�سب التجار ّية والم�صالح
الزائلة .ولي�س غري ًبا في حالة كهذه �أن ينتهي الأم��ر
بالفراق �أو القطيعة حينما تنق�ضي الم�صالح �أو عندما
يوجد بديل عنه ُيمكن اال�ستفادة منه �أكثر من �سابقه،
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فقد جاء عن الإمام �أمير الم�ؤمنين� Qأ ّنه قال:
ٌ
ُّ
�ضالل ،واالعتما ُد
هلل
«كل مو ّد ٍة مبن ّي ٌة على غي ِر ذاتِ ا ِ
عليها ُم ٌ
حال»(((.

وعنه:Q

«النا�س �إخ� ٌ
هلل
�وان فمنْ كا َنت �أخ ّوت ُه في غي ِر ذاتِ ا ِ
ُ
فهي عداو ٌة.

وذلك قوله ع ّز وج ّل:
}ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{(((»(((.
ولي�س بالإمكان �أن ُيزان نجاح الأخ ّوة وف�شلها بال ُغنم
وال ُغرم الدنيو ّيين ،بل ما دامت لمح�ض الم�صلحة الدنيو ّية
فهي فا�شلة يبوء �صاحبها بالحرمان .جاء في الحديث:
هلل َغ ِن َم ومن �آخى في الدنيا ُح ِر َم»(((.
«من �آخى في ا ِ
ومن يوقن �أنّ الآخ��ر �إ ّنما يزعم �أ ّن��ه �أخ��وه لكن لي�س
في اهلل ف���إنّ عليه الحذر منه واالنتباه الدائم� ،صيانة
ً
وحفاظا على دينه .جاء في الخبر عن الإمام �أمير
لنف�سه
الم�ؤمنين:Q
هلل ف��اح��ذ ْره ،ف ��إ َّن مودّته
«م��نْ ل� ْم تكنْ م��و ّدت� ُه في ا ِ
و�صح َبت ُه م�ش�ؤوم ٌة»(((.
لئيم ٌة ُ

وين�ش�أ ال�ش�ؤم ف��ي ه��ذه ال�صحبة ِبلحاظ �أهدافها
وبواعثها باعتبارها غير منزّهة عن �إظهار �شيء و�إ�ضمار
(((
(((
(((
(((
(((

غرر الحكم ،ح.5196
�سورة الزخرف ،الآية.67:
كنز الفوائد� ،ص.43
غرر الحكم ،ح.04777
م.ن .ح.8798
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�شيء �آخر� ،إ�ضافة �إلى �أ ّنها في غير ال�سبيل ا ّلذي �أراده
اهلل لها؛ حيث �أراد �أن تكون �أخ ّوة في ذاته لكنّ الإن�سان
�إذا �أرادها في غير اهلل ،فما ع�ساها تكون؟!
كيف تختار � ًأخا لك؟

في كثير من الأح��ي��ان ،ي�سارع الإن�سان �إل��ى �إقامة
ع�لاق��ة ويتوا�صل م��ع غ��ي��ره م��ن دون �أن ت��ك��ون خطوته
اعتباطي
مدرو�سة ومت�أ ّنية ،في�سارع �إلى مدِّ ج�سوره ب�شكل
ّ
فو�ضوي دون ح�سبان لما يترتّب على هذا الت�س ّرع من
�أو
ّ
نتائج؛ �إذ كثي ًرا ما يبدو في وجهة جمال ّية مل�ؤها الرغبة
خ�صو�صا في فترة
باال�ستمرار والمكا�شفة بالأ�سرار،
ً
التعارف الأولى ب�سبب �إبداء المناقب و�إخفاء المثالب،
وهذا النمط العجول ُيعتبر مغامرة ومخاطرة مع الآخر،
طالما لم تعرفه حقّ المعرفة ولم تختبره االختبار ا ّلذي
تماما ما يح�صل من ف�شل
ي�ؤ ّدي �إلى االختيار ،وهذا ي�شابه ً
بين زوجين؛ كان اختيار ك ّل منهما ل�شريكه با�ستعجال،
بل ال�سبب عينه هو ما ي�ؤ ّدي �إلى ف�شل عالقة بين �أخوين
م�ؤمنين �أو وقوعهما بما ال يرغبان.
من هنا كان للإ�سالم دوره في هذا ال�ش�أن �إذ د ّلنا كيف
ينبغي �أن نختار الإخوان وع ّرفنا ال�سبيل �إلى هذا الأمر
مح ّذ ًرا من الوقوع في ُ�صحبة من ال ينبغي �أن ن�صحبه �أو
معا�شرة من ال ي�سوغ لنا �أن نعا�شره ،فب ّين �أنّ االختبار هو
يتم االختيار ،و� اَّإل كان الواحد ُعر�ضة
ميزان على وفقه ّ
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يحب �أن يلقاه� ،أو م�شى �إلى حيث ال يريد الو�صول.
لما ال ّ
يقول الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q
«ق � ّد ِم االختبا َر في ات�خ��ا ِذ الإخ ��وانِ ؛ ف ��إ َّن االختبا َر
معيا ٌر يف ِّر ُق َ
بين الأخيا ِر والأ�شرارِ»(((.

فالواجب عدم �إخاء الأ�شرار واالنتباه منهم ،وهذا ما
يتم � اَّإل بعد معرفتهم؛ ومعرفتهم تكون بالتفريق بينهم
ال ّ
وبين الأخيار بحيث ال يختلط الأمر علينا؛ من هو الخ ّير
ومن هو ال�ش ّرير ،ون�ساوي بينهما ،وال�سبيل �إلى ذلك هو
االختبار ا ّلذي ينتج من ن�ؤاخي ومن ال ن�ؤاخي ،و� اَّإل وقعنا في
�سوء االختيار بمقارنتهم كما جاء عن الإمام علي:Q
«ق ّد ِم االختبا َر و�أَج َّد اال�ستظها َر في اختيا ِر الإخوانِ ،
و� اَّإل �ألج�أَ َك اال�ضطرا ُر �إلى مقارن ِة الأ�شرارِ»(((.

من�ص ًفا �إذا ع��دت بالالئمة على غيري
وال �أظ ّنني ِ
عندما لم يحفظ حقّ الأخ�� ّوة و�ض ّيعه ،فيما �إذا كنت لم
�أعتمد الطريق القويم في ح�سن اختياره ،بل �إنّ الجزء
الأكبر ا ّلذي ق ّدم لهذه الم�شكلة ،وم ّهد لهذا الف�شل هو
االنتقاء دون معرفته حقّ المعرفة ،وال�سير في الظالم
ا ّلذي ربما �أودى �إلى الهلكة� ،أو المفاج�آت غير المح ّبذة.
وهنا تتج ّدد �أ�سئلة عديدة وهي :بماذا �أختبر الإخوان،
وفي � ّأي ميدان ،وما هي عنا�صر االختبار ا ّل��ذي يعتبر
الخطوة الأولى؟ وكم هي الم ّدة؟ وهل ي�شمل ذلك عالقته
(((

(((

ميزان الحكمة ،ح .382
م.ن .ح .482
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بنف�سه �إ�ضافة �إلى عالقته بغيره؟
�إنّ ه��ذا ما يتّ�ضح ال��ج��واب عنه في ما ي�أتي �ضمن
نموذجا واح��دً ا ينظر
عنوان (ال ت��� ِؤاخ ه���ؤالء) .ولن�أخذ
ً
الفردي،
العبادي
�إل��ى جنبتين :الأول��ى ترتبط بالبعد
ّ
ّ
االجتماعي ،وقد جمعهما حديث
الحياتي
والثانية بالبعد
ّ
ّ
موالنا الإمام ال�صادق Qحينما ير�شدنا �إلى هذين
الموردين الها ّمين لالختبار للك�شف عن مدى اهتمام
خا�ص وبال�صلة
هذا الإن�سان بال�صلة الإله ّية كميدان ّ
الب�شر ّية كميدان عا ّم قائلاً :

ين ف� �� ْإن ك��ا َن�ت��ا فيهِم
«اخ �ت � ِب��روا �إخ��وان � َك � ُم بخ�صل َت ِ
�زب ث � ّم اع ��زب :محافظ ٌة على
و� اَّإل ف��اع � ُز ْب ث � ّم اع � ْ
ال�صلواتِ في مواقيتِها ،والب ُّر بالإخوانِ في الع�س ِر
والي�سرِ»(((.

((( م.ن .ح .682

الفصل الثاني

أصناف اإلخوان

هل تعرف إخوانك؟
�إخوان الثقة و�إخوان املكا�شرة:

قبل �أن نتح ّدث عن حقوق الإخ��وان ونتع ّرف �إلى ما
ينبغي القيام به �أو االجتناب عنه في تعاملنا معهم،
نتع ّر�ض لت�صنيفهم حيث �إ ّنهم لي�سوا بمرتبة واحدة بل
بع�ضهم �أف�ضل من بع�ض ،لأنّ فيهم من ال ُيمكن اال�ستغناء
اليومي وفيهم من
عنه بحال من الأح��وال لأ ّن��ه كالغذاء
ّ
لي�س كذلك ،وبالإمكان االبتعاد عنه لفترات مح ّددة �أو
طويلة ،ولن�أخذ بيان الإم��ام �أمير الم�ؤمنين Qفي
هذا المجال مع �شيء من التف�صيل.
في الحديث عن �أمير الم�ؤمنين� Qأ ّنه قال:
(((

«الإخ��وا ُن �صنفانِ � :إخ��وا ُن الثق ِة و�إخ��وا ُن المكا�شر ِة
ف�أمَّا �إخوا ُن الثقةُِ ،فهم ُّ
الكف والجنا ُح والأه ُل والما ُل،
كنت من � َ
ْ
ف ��إذا َ
فابذل ل� َه ما َلك
أخيك على ح� ِّد الثقةِ،
وبد َنك ،و�صافِ من �صافا ُه وعا ِد من عاداهُ ،واكت ْم �س َّر ُه
َ
الح�سن ،واعل ْم �أيُّها ال�سائ ُل �أ َّنهم
وعي َب ُه ،و�أَظ� ِه� ْر من ُه
� ُّ
أقل َ
من الكبريتِ الأحم ِر .و�أمّا �إخوان المكا�شرةِ ،ف�إ َّنك
تك منهُم ،فال تقطع ََّن َ
ت�صيبُ ل َّذ َ
َّ
تطلبن
ذلك منهُم ،وال
(((

المكا�شرة في اللغة :من ال َك ْ�شر وهو ظهور الأ�سنان لل�ضحك وكا�شره �إذا �ضحك في وجهه
وبا�سطه.
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ما ورا َء َ
ذلك من �ضمي ِرهم ْ
وابذل لهُم ما بذلوا لك من
طالق ِة الوج ِه وحالو ِة الل�سانِ »(((.

لقد ب ّين Qفي هذا الت�صنيف �شكلين من العالقة
الأخو ّية ُيمكن �أن نطلق على المرحلة الأولى المع ّبر عنها
بــ(�إخوان الثقة) العالقة العميقة المتينة في �أبعادها
الر�سال ّية ،بما يك ّنه ك�� ّل واح��د ل�ل�آخ��ر م��ن م���ودّة ووف��اء
واحترام ،وبما هما عليه من وحدة في المنطلق والهدف،
و�صدق في الكلمة والموقف ،و�ضرورة �أنّ الأفعال بينهما
معربة دائ ًما عن الأقوال ،فال زيف وال مداهنة وال مجاراة،
ِ
الطبيعي �أن يكون حالهم ما ُذكر في الحديث
ولذلك من
ّ
ال�شريف ،فهم �أهل ال�صالح وال�صدق والأمانة ا ّلذين يوثق
بهم في الدين ،وموافقة ظاهرهم لباطنهم والثقة بهم هي
�سبب البذل لهم و�إعانتهم وم�صافاتهم ومعاداة �أعدائهم
وكتمان �أ�سرارهم ،و�إظهار محا�سنهم ،و�إخفاء م�ساوئهم،
وهم ّ
الكف والجناح �أي هم ق ّوة ُيمكن االعتماد عليها في
ّ
كف الأذى ورفع الباطل ،واال�ستعانة بها في الموارد ا ّلتي
ُيحتاج فيها �إلى عون.
و�أ ّما ال�شكل الثاني من العالقة المع ّبر عنها بــ(�إخوان
المكا�شرة) ف ُيمكن و�صفها بالعالقة ال�سطح ّية ا ّلتي ال
تتع ّدى الظاهر والمجاملة والمقابلة بمعنى �أ ّنها مقت�صرة
على دالالت الوجه والل�سان دون البناء على ما وراء ذلك
من داخ��ل الآخ��ر ،فلذا ال ُيمكن �أن يكون هذا ال�صنف
(((

الكافي ،ج� ،2ص.391

:يناثلا لصفلا اوخإلا فانصأ
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بمثابة ال�صنف الأ ّول بالتعويل عليه ومكا�شفته بال�ش�ؤون
الخا�صة و�إيداع الأ�سرار لديه ،بل يندرج نمط االرتباط
ّ
هذا في حدود ال�شكل ال الم�ضمون.
وال يوجد واح��د م ّنا � اَّإل ول��ه �إخ���وان �أو �أ���ص��دق��اء من
ال�صنفين المذكورين� ،سواء في مكان عمله �أو ُ�سكناه �أو
جامعته �أو مدر�سته .والخط�أ ا ّلذي طالما وقعنا فيه �أ ّننا
نعك�س النوع المطلوب من التعاطي مع ك ّل �صنف منهما؛
فر ّبما نخت�صر على طالقة الوجه وحالوة الل�سان واللياقات
المتّبعة في الأماكن العا ّمة مع ال�صنف ا ّل��ذي ينبغي لنا
م�صافاته وبذل ما ُيمكن بذله مع حاجته في بع�ض الأحيان
�إليها ،ونغو�ص مع ال�صنف الآخر ا ّلذي ينبغي االحتراز منه،
في �إبداء الخ�صو�ص ّيات و�إيداع ك ّل �شيء لديه مع �أ ّننا لم نثق
بعد في �أمانتهّ ،ثم بعد ذلك تقع الم�شكلة ،حيث ن�صطدم
ونتفاج�أ بح�صول ما ال ينبغي ح�صوله من نق�ض عهد �أو
عدم وفاء بوعد� ،أو خيانة مال ّية �أو معنو ّية .والخلل �إذا كان
بهذه ال�صورة �أو غيرها ف���إنّ �سببه الأ ّول هو نحن ،حيث
لم نقم باختيار الوظيفة المطلوبة مع ك ّل �صنف بح�سبه،
ولذلك في بع�ض تعابير المع�صومين Rت�صريح وداللة
على مكان الم�شكلة ،كما في قول الإمام ال�صادق:Q
«ل ْم يخ ْن َك ال ُ
ولكن ا ْئت َمنْتَ الخائن»(((.
أمين ِ
و�ضعت ثقتك
بمعنى �أنّ الخلل ن�ش�أ من عندك حينما
َ
في غير مح ّلها في ائتمان الخائن ،و� اَّإل لم يكن خلل .وهذا
(((
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معنى انعكا�س التعامل بين ال�صنفين ا ّلذي يجلب الكثير
من الأزمات في �أو�ساط النا�س.
فالمطلوب �أ َّو اًل هو التع ّرف �إلى ك ّل من �إخوانك� ،أ ّنه
�صنف ينتمي ّثم بعد ذلك �إقامة العالقة معه على
�إلى � ّأي ٍ
�سطحي.
�أ�سا�س معرفته� ،إ ّما ب�شكل عميق �أو ب�شكل
ّ
وي��ر���ش��دن��ا الإم������ام ال�صادق� Qإل����ى حقيقة
�أ�صناف الإخوان في بيان يعتبر تف�صيلاً لما ذكره �أمير
الم�ؤمنين ،Qوع��ل��ى �ضوئه ُيمكن تحديد طبيعة
العالقة حيث يقول الإمام:Q
«الإخ � � ُ
�وان ث�لاث � ٌة ،ف��واح � ٌد ك��ال �غ��ذا ِء ا ّل ��ذي ُي�ح�ت��ا ُج
�إل �ي � ِه ك� � َّل وق ��تٍ ف �ه � َو ال �ع��اق � ُل ،وال �ث��ان��ي ف��ي معنى
ُ
ال��دا ِء وه َو ال ُ
والثالث في معنى ال��دوا ِء فهو
أحمق،
اللبيب»((( ((.
ُ
الأ ّول :ف�إ ّنه يم ّثل حاجة دائمة وم�ستم ّرة في الحياة

الفكر ّية والدين ّية والعلم ّية والعمل ّية لأخيه ،كما الطعام
وال�شراب بالن�سبة للبدن ،ولذلك قالُ :Qيحتاج �إليه
ك ّل وقت.
الثاني� :أي الأحمق ،فهو من ف�سد عقله فبات م�صد ًرا
لالنحراف والإ�ضالل عن الطريق القويم والك ّل في غ ًنى
(((

(((

تحف العقول� ،ص.323
اللب :العقل الخال�ص من ال�شوائب و�س ّمي بذلك لكونه خال�ص ما في
في اللغة :اللبيبّ :
لب عقل
الإن�سان من معانيه كاللب واللباب من ال�شيء وقيل :هو ما زكى من العقل فكل ّ
ولي�س كل عقل ل ًبا ولهذا ع ّلق اهلل تعالى االحكام ا ّلتي ال يدركها � اَّإل العقول الزكية ب�أولي
الألباب نحو قوله تعالى} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ {.
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عنه وم�أمور باالحتراز منه.
ال�ث��ال��ث� :أي اللبيب ،فهو ���ض��رورة في دوام العافية
االجتماع ّية ودواء عند حلول الم�شاكل �أو ال��وق��وع في
خا�صة �أم عا ّمة ،فهو ا ّلذي ي�صونه
الأزمات �سواء كانت ّ
ويحفظه ومعه ي�شعر بالراحة والأمان.
فيكون العاقل واللبيب من �إخ��وان الثقة والأحمق من
�إخ��وان المكا�شرة ،ويدخل في ال�صنف الأ ّول الموا�سي
بنف�سه �أو ماله ،كما يدخل في ال�صنف الثاني �صاحب
الغاية ا ّلتي متى ما تح ّققت فارق �أخاه ،وقد جاءعن الإمام
ال�صادق:Q
«الأخ � � � ُ
�وان ث�ل�اث � ٌة :م��وا�� ٍ�س ب�ن�ف����سِ ��ه و�آخ� � � ُر م��وا�� ٍ�س
بمالِه ...و�آخ ُر ي� ُأخذ َ
لبع�ض
منك ال ُبلغ َة((( ويريدُك ِ
ال ّل َّذ ِة فال تعدَّه من �أهلِ الثقةِ»(((.

وم��ن ه��ذا الأخ��ي��ر ي��ح�� ّذرن��ا الإم���ام ال�صادقQ

قائلاً :

خوف �أو ميلٍ
«واحذ ْر � ْأن ت�ؤاخي من �أرادك
لطمع �أو ٍ
ٍ
واطلب م�ؤاخا َة الأتقياءِ»(((.
�أو مالٍ �أو �أكلٍ �أو �شربٍ
ْ

(((
(((
(((

البلغة� :أي ما يبلغه ويكفيه من العي�ش.
تحف العقول� ،ص.423
م�صباح ال�شريعة� ،ص.63
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خ�صلتان ها ّمتان:

ُيمكننا �أن نعرف �إخ��وان الثقة من خالل خ�صلتين
ها ّمتين ،من خاللهما نرى من هو الأخ ح ًّقا.
الأول��ى :الإ�صالح ،وهو �أن يلتزم الأخ �سبيلاً ب ّنا ًء في
عالقته ب�أخيه من خالل مكا�شفته بعيوبه ،وعدم مداهنته
وكثرة �إط��رائ��ه مع ما ي��راه من �أعماله غير المر�ضية،
فيحب
ومعاونته على التغيير ليكون على �أح�سن ما يرامّ ،
له �أن تجتمع الأو�صاف الحميدة فيه ب�أجمعها.
ال�ث��ان�ي��ة :الإخ�ل�ا� ��ص ،بمعنى �أن يكون ���ص��اد ًق��ا معه
مخل�صا له في باطنه و�سريرته فال يظهر له خالف ما
ً
ي�ضمره ول�سانه ترجمان قلبه على ال��دوام .ف�إذا تو ّفرت
محي�ص عن معا�شرته،
هاتان الخ�صلتان في رجل كان ال
َ
هذا ما �أو�صانا به موالنا الإمام الكاظم Qوهو يع ّرفنا
�إخوان الثقة من خالل الركيزتين المتق ّدمتين قائلاً :
«اج �ت �ه��دوا ف��ي � ْأن ي �ك��و َن زم��ا ُن �ك��م �أرب� � � َع � �س��اع��اتٍ :
المعا�ش ،و�ساع ًة
�ساع ًة لمناجا ِة اهللِ ،و�ساع ًة لأم� ِر
ِ
ل�م�ع��ا��ش��ر ِة الإخ� � ��وانِ وال �ث �ق��اتِ ا ّل��ذي��ن ي�ع� ّرف��و َن� ُك��م
ُ
تخلون
الباطن ،و�ساع ًة
عيو َب ُكم و ُيخل�صو َن ل ُكم في
ِ
فيها لل ّذاتِكم في غي ِر مح ّر ٍم»(((.

(((

تحف العقول� ،ص.203
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�أعظم الإخوان:

عرفنا م ّما تق ّدم �أ ّنه يوجد تفاوت في درجات الإخوان
بح�سب ما يمتلكون من خ�صال جميلة ،لكن لم ن�شر �إلى
الدرجة العظمى والرتبة العليا من درجات الأخ�� ّوة �إلى
ح ّد �أن يكون ذلك الرجل هو �أعظم �إخوانه على الإطالق،
فبماذا يا ترى يبلغ هذه المنزلة؟
علي  Lقائ ًال:
ويجيبنا موالنا الإمام الح�سن بن ّ

أعظم
«�أ ُّيها ُ
النا�س� ،أنا �أُخبرِكم عن �أ ٍخ لي كا َن من � ِ
النا�س في عيني وك��ان ر�أ�� ُ�س ما ع َُظ َم ب� ِه في عيني
ِ
خارجا من �سلطانِ بطنِه
ِ�ص َغ َر الدنيا في عينهِ ،كان ً
خارجا
فال ي�شتهي ما ال يج ُد وال ُيك ِث ُر �إذا وجِ دَ ،كان ً
ّ
ي�ستخف له عقلَه وال ر�أ َيه،
من �سلطانِ فرجه ،فال
خارجا من �سلطانِ الجهال ِة فال يمدُّ يده � اَّإل
ك��ا َن ً
ّ
يت�سخ ُط
ع�ل��ى ث�ق� ٍة ل�م�ن�ف�ع�ةٍ ،ك ��ا َن ال يت�شهّى وال
َ َّ (((
وال يتب ّرم ،ك��ا َن �أكث َر ده �رِه �ص ّما ًتا ف ��إذا ق��ال بذ
ُ
َ
ي�شارك في
القائلين ،ك��ان ال يدخ ُل في مِ ��را ٍء وال
بحج ٍة ح ّتى يرى قا�ض ًيا ،وكان ال
دعوى ،وال ُيدلي ّ
يخ�ص نف�سه ب�شي ٍء دو َنهم.
يغف ُل عن �إخوانِه وال ُّ
ْ
م�ست�ض َع ًفا ،ف ��إذا ج��ا َء ال��جِ ��دُّ ك��ان لي ًثا
ك��ان �ضعي ًفا
عاد ًيا ،كان ال يلو ُم �أح�دًا فيما يق ُع العذ ُر في مثل ِه
ح ّتى يرى اعتذا ًرا ،كان يفع ُل ما ُ
يقول ويفع ُل ما ال
ُ
يقول ،كان �إذا ابت َّزه �أم��رانِ ال ي��دري �أ َّيهما �أف�ض ُل،

((( �أي �سبقهم وغلبهم.

32

إخوة اإليمان

نظر �إلى �أقربِهما �إلى الهوى فخال َفه ،كان ال ي�شكو
وج ًعا � اَّإل عند من يرجو عندَه البرءَ ،وال ي�ست�شي ُر
� اَّإل م��ن يرجو ع�ن�دَه الن�صيح َة ،ك��ا َن ال يتب ّر ُم وال
ّ
يت�سخ ُط وال يت�ش ّكى وال يت�شهّى وال ينتق ُم وال يغف ُل
عن العد ِّو.
فعلي ُكم بمثلِ هذه الأخالقِ الكريم ِة � ْإن �أطق ُتموها،
ف�إن لم تطيقوها ك َّلها؛ ف� ْأخ ُذ القليل خي ٌر من تركِ
الكثيرِ ،وال حو َل وال ق ّو َة � اَّإل باهللِ»(((.

(((

الكافي ،ج� ،2ص.238

الفصل الثالث

إخوان الصدق

من تؤاخي؟
�إنّ الباحث عن معامل الأخ ّوة في الإ�سالم مبا يتّفق
مع تعاليمه ال�سامية ا ّلتي ال يجدر بالإن�سان احلياد
عنها؛ �سوف يجدها جل ّية ب ّينة ت�أخذ بيده �إىل علياء
برفدها
الكرامة والف�ضيلة ،وتنقله نقلة نوع ّية ي�شبع ِ
روحه ويروي من من ِريها ف�ؤاده ال�صادي �إىل ذاك
التكامل املن�شود واملنتهى اخلالد خلود احلقّ طاملا مل
يعك�س االتجّاه ،وظ ّل يتوق ويت�ش ّوق �إىل التز ّود من خيار
�إخوته في اهلل تعاىلّ ،ثم بلغ هذه الغاية فغدت حقيقة
وحد ًثا بعد �أن كانت �أمنية وحل ًما فتج ّمعت جداول
اخلري في بحر واحد.
فمن هم ه�ؤالء يا ترى؟
�إ ّنه���م �إ خ���وان ال�صدق ا ّلذ ي���ن �أو�صانا �أمري
امل�ؤمننيQمبعا�شرتهم ،م�ؤ ّكدً ا ذلك في قوله:
َ
«وعليك ب�إخوانِ ال�صدقِ ف�أكث ْر من اكت�سا ِبهم ف�إ َّنهم
وج ّن ٌة عن َد البالءِ»(((.
ع ّد ٌة عن َد الرخا ِء ُ

(((
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 - 1العامل الربّاين:

لقد �أ ّكدت الروايات املباركة على اال�ستفادة من
العلماء الر ّبان ّيني وم�صاحبتهم وجمال�ستهم ،لأ ّنهم قادة
الركب املقدّ�س ا ّلذين ي�أخذون بيد املرء �إىل عامل العلياء
وي�صلون به �إىل حيث �أراد اهلل �سبحانه ،من خالل ن�شر
معارفهم والقيام بدورهم في تبليغ ر�سالة اهلل تعاىل
وهداية النا�س والدفاع عن مبادىء الدِّ ين احلنيف
و�صيانة ال�شريعة من �أن تدخلها البدع واالنحرافات،
وهم �ص ّمام الأمان ا ّلذي ال غنى لأحد عنه.
وممّ ا ورد في ح ّقهم ما قاله الإمام �أمري امل�ؤمنني:Q
من الأ�صحابِ َ
يرغب في التك ُّث ِر َ
كيف
«عجِ ْبتُ لمن
ُ
َ
الذين يغتن ُم
ي�صحب العلما َء الأل� ّب��ا َء الأتقياءَ؛
ال
ُ
ف�ضائلَهم وتهدي ِه علو ُمهم وتز ِّي ُنه �صح َب ُتهم»(((.

فهنا ثالث فوائد:

الأول ��ى :اغتنام ف�ضائلهم ومعناه التح ّلي بمحا�سن
الأخالق ا ّلتي هم عليها.
ال�ث��ان�ي��ة :االه��ت��داء بعلومهم ومعناه التن ّور بمعرفة
�أحكام الدِّ ين ور ّد �شبهات الملحدين.
الثالثة :التز ّين ب�صحبتهم حيث هم زين لمن و ّفق
للقيام بخدمتهم والت�ش ّرف بمح�ضرهم.

(((

ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1584
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وعنه:Q

ويح�س ُن �أد ُب َك»(((.
«جال�س العلما َء يز َد ْد عل ُم َك
ِ
ُ

وفي و�ص ّية لقمان البنه:

جال�س العلما َء وزاحِ � ْم�ه��م برك َب َتيك ،ف��إ َّن
بني
ِ
«ي��ا َّ
َ
اهلل ع َّز وج َّل ُيحيي القلوب بنو ِر الحكم ِة كما ُيحيي
ال َ
أر�ض بوابلِ ال�سماءِ»(((.

وفي مقابل ذلك �إنّ التخ ّلي عنهم وترك مجُال�ستهم
موجب للخذالن من اهلل تعاىل ،لأنّ االبتعاد عنهم
معناه االبتعاد عن املدر�سة الإله ّية ا ّلتي �أمر املوىل
�سبحانه بالرت ّبي في كنفها وحتت ظاللها وهذا ما جاء
ال�سجاد:Q
ً
�صريحا في دعاء الإمام ّ
مجال�س العلما ِء فخ َذ ْلتني».
«�أ ْو لع َّل َك فق ْد َتني من
ِ

إلهي:
 - 2احلكيم ال ّ

�إنّ م�صاحبة احلكماء وجمال�سة احللماء ،فيهما
من �آثار اخلري ما ال مُيكن ع ّده و�إح�صا�ؤه؛ ملا في
هذين ال�صنفين من موا�صفات عالية ترتك ب�صماتها
وثمارها في اجلنبة العلم ّية وكذلك العمل ّية ،مبا ي�ساعد
الإن�سان في طريقه نحو الكمال.

(((
(((

م.ن .ج� ،1ص.55
ميزان الحكمة ،م�.س .ج� ،1ص.204
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عن الإمام �أمري امل�ؤمنني:Q

وجال�س الحلماءَ ،و�أَع� ِر�� ْ�ض عن
«�صاحبِ الحكما َء
ِ
الدنيا ت�سكنْ ج َّن َة الم�أوى»(((.

وفي رواية �أخرى:

�واب في ُ�صحب ِة �أول��ي ال ُّنهى
«�أك� ِث� ِر ال�صال َح وال���ص� َ
وال�صوابِ »(((.
املحب يف هّ
الل:
ّ -3

عن الإمام �أمري امل�ؤمنني:Q

هلل مو َّد ُته»(((.
«خي ُر الإخوانِ من كا َنت في ا ِ

وعنه:Q

«خي ُر الإخوانِ من لم ْ
تكن على الدنيا �أخ َّو ُته»(((.

 - 4املوا�سي لك:

عن �أمري امل�ؤمنني:Q
َ
وا�ساك وخي ٌر مِ نه من َكفاك و�إذا
«خي ُر �إخوانِك من
احتا َج �إليك � َ
أعفاك»(((.

وفي حديث �آخر:

«خي ُر �إخ��وا ِن��ك من وا��س� َ
�اك بخيرِه وخي ٌر مِ نه من
� َ
أغناك عنْ غيرِه»(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

م.ن .ج.1584 ،2
ميزان الحكمة ،م� .س .ح .44201
م.ن .ح .462
م.ن .ح.562
م.ن .ح.4262
م.ن .ح.4362
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 - 5الداعي �إىل هّ
الل تعاىل:

واملراد منه من كانت دعوته بالعمل �إ�ضافة �إىل
عبت عن ذلك الن�صو�ص ال�شريفة حيث
القول كما رّ
ورد عن الإمام �أمري امل�ؤمنني:Q
«خي ُر �إخ��وا ِن��ك من دع� َ
�اك �إل��ى �صدقِ المقالِ ب�صدقِ
بح�سن �أعمالهِ»(((.
مقالِه ،وندبَك �إلى �أف�ضلِ الأعمالِ
ِ
و«خي ُر �إخوانِك من �سار َع �إلى الخي ِر وجذ َبك �إلي ِه
و�أم َرك بالب ِّر و� َ
أعانك عليهِ»(((.
 - 6املعني على الطاعة:

عن الإمام �أمري امل�ؤمنني:Q

ُ
«المعين على الطاع ِة خي ُر الأ�صحابِ »(((.

وعنه � ً
أي�ضا:

«�إذا �أرا َد ُ
�صالحا � ْإن
اهلل بعبدٍ خي ًرا جع َل َله وزي� ًرا
ً
ن�سي َذك َره ،و� ْإن ذك َر �أعا َنه»(((.
َ

وف��ي��م��ا ورد ع��ن ر���س��ول اهلل Pملّ���ا � ُ��س�� ِئ��ل من
�أف�ضل الأ�صحاب« :من �إذا َذ َك ْر َت �أعا َن َك و�إذا َن�سيتَ

ذ َّك َرك»(((.

حيث تكون الوظيفة الأوىل في حالة تذ ُّكر �أنّ اهلل
رب
تعاىل حا�ضر وناظر هي املعاونة (وتعانوا على ال ّ

((( ميزان الحكمة ،م�.س .ح.5862
((( م.ن .ح.4762
((( م.ن .ح.10331
((( م.ن .ح.3301
((( م.ن .ح.03301
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والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان) ،وتكون
الوظيفة الثانية في حالة الن�سيان والغفلة هي التذكري
والتوعية اتجّاه امل�س�ؤول ّية الإله ّية امللقاة على عاتقه.
خري اجلل�ساء:

النبي  Pحينما ُ�سئل � ّأي اجلل�ساء خري؟ قال:
عن ّ
هلل ر�ؤي ُته وزاد ُكم في علم ُكم منطِ ُقه
«من ذ ّك َر ُكم با ِ
وذ ّكركم بالآخر ِة عم ُله»(((.

يعني �أنّ الأمور املذكورة ُت�ساهم م�ساهمة حقيق ّية في
بناء ال�شخ�ص ّية الإميان ّية وم�صدرها اخلري ا ّلذي هو عليه
في احلال واملنطق والعمل حيث تكون الثمرة من هذه
املجال�سة مك�س ًبا معنو ًّيا �سواء في ذكر اهلل� ،أو زيادة العلم
�أو تذ ّكر الآخرة .ولي�س غري ًبا �أنّ امل�ؤمن �إذا فقد �أخاه
يحب البقاء
وجلي�سه ا ّلذي ميتاز بهذه املوا�صفات ف�إ ّنه ال ّ
بعده((( ،وهذا دليل على أ� ّنه من اخلرية وال�صفوة وي�شعر
ب�أنّ ا ّلذي فقده هو بع�ضه ،كما يقول �أحد ال�شعراء:
وم��ن حم��ن ال��دن��ي��ا ب��ق��ا�ؤك بعد َم��نْ
�إذا رح���ل���وا �أب���ق���وك دون م�����ش��اب�� ِه
ف��وج�� ٌه �إذا م��ا غ���اب تبكيه �ساع ًة
ووج������ ٌه مت���� ّل ال��ع��م��ر ع��ن��د غ��ي��اب�� ِه
(((

(((

بحار الأنوار ،ج� ،17ص.681
تحب البقاء بعده» الغرر ،ج،1
عن �أمير الم�ؤمنين« :Qخير االخوان من �إذا فقدته لم َّ
�ص ،193ح.96

:ثلاثلا لصفلا قدصلا ناوخإ
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وتَ���دف���ن ف��ي��ه ب��ال�� ّث��ـ��رى �إن دف��ن��ت�� ُه
وج����و َدك �إنّ امل���رء بع�ض ِ�صحاب ِه
و�صية جامعة:

لقد جمع الإمام احل�سن� Qأو�صاف �إخوان
ال�صدق وخلاّ ن الوفاء في و�ص ّيته جلنادة في مر�ضه
ا ّلذي تو ّفي فيه ،حيث قال الإمام:Q
خدم َته �صا َنك،
«ا�صحب من �إذا �صحِ ْب َته زا َنك ،و�إذا ْ
ْ
و�إذا � َ
أردت من ُه معون ًة �أعا َنك ،و� ْإن ُق ْلتَ �ص ّد َق قو َلك،
و�إن ُ�ص ْلتَ �ش َّد حو َلك و� ْإن م َد ْد َت يد ََك بف�ضلٍ مدَّها،
و�إن ب�دَت َ
عنك ث ْل َم ٌة �سدَّها ،و�إن ر�أى منك ح�سن ًة
َ
عدَّها ،و�إن �س�أ ْل َته � َ
ابتداك،
أعطاك ،و�إن �سكتَّ ع ْن ُه
و� ْإن نزلت �إحدى ال ُمل ّماتِ به �ساءَك»(((.

وهذه اخل�صال ب�أجمعها �سوف ي�أتي �أ َّنها من جملة
احلقوق الأخو ّية ا ّلتي علينا مراعاتها واالنتباه لها.
ً
ومنقو�شا في
وينبغي �أنْ يبقى حا�ض ًرا في ذاكرتنا
�صفحات قلوبنا �أنّ دوام املو ّدة مرهون ب�أُخ ّوة الدِّ ين ال
ال ّدنيا� .إنّ الإخوان ال�صادقني في �أُخ ّوتهم �أف�ضل ع ّدة
وذخ ًرا وعو ًنا في ال�شدائد وامل�صاعب مدى احلياة،
كما جاء عن الإمام عليُ �« :Q
ِّين �أبقى
إخوان الد ِ
مو َّد ًةُ � ،
ال�صدقِ �أف�ض ُل ع ّد ًة»(((.
إخوان ّ

(((
(((

ميزان الحكمة ،ح .34201
م.ن .ح .881

الفصل الرابع

أصدقاء السوء

ُ
ؤاخ هؤالء
ت
ال ِ
بعد �أن اتّ�ضح من هم �إخ���وان ال�صدق ا ّل��ذي��ن ينبغي
م�ؤاخاتهم ومعا�شرتهم ،نتع ّر�ض لتعداد �أ�صدقاء ال�سوء
ا ّلذين ينبغي االبتعاد عنهم وعدم �إقامة عالقات بهم لأ ّنهم
ال يدفعون نحو الخير وال�صالح بل يج ّرون �إلى ال�ش ّر والف�ساد،
وهذا ال�صنف �أ�شير �إليه في الكتاب الكريم بقوله تعالى:
}ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ{(((.

وهم بح�سب ما ا�ستفدناه من الروايات ال�شريفة كالتالي:
 - 1الأحمق ّ
الكذاب:

فقد جاء في الحديث عن الإمام ال�صادق:Q

«�إ ّي� � َ
�اك و�صحب َة الأح �م� ِ�ق ال �ك � ّذ ِاب ،ف ��إ َّن � ُه ي��ري� ُد نفع ََك
منك البعيدَ ،ويب ِّع ُد َ
في�ض ُّر َك ،ويقرِّبُ َ
منك القريبَ � ،إنِ
ا ْئ َت َم ْن َت ُه خا َن َك ،و�إنِ ا ْئ َت َم َن َك �أها َن َك ،و�إن ح ّد َثك َ
كذبك،
ال�سراب ا ّل��ذي
و�إن ح َّد ْث َته ك� ّذ َب��ك و�أن � َ�ت من ُه بمنزل ِة
ِ
يح�سبُه الظم�آ ُن ما ًء ح ّتى �إذا جاءَه لم يجدْه �شي ًئا»(((.

(((
(((

�سورة الفرقان ،الآية.28-29 :
ميزان الحكمة ،ح.10280
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�إنّ هذه الأخطار الأخالق ّية والعواقب ال�س ّيئة ا ّلتي
ع ّددها الحديث من قبيل الإ���ض��رار والخيانة والإهانة
والتكذيب هي كافية للردع عن معا�شرته ،ومعرفة �أنّ
م�صير العالقة معه ه��و الف�شل لأ ّن��ه��ا تكون ه�� ّدام��ة ال
ب�� ّن��اءة وم���ؤ ّدي��ة �إل��ى االنحطاط ال االرت��ق��اء؛ م��ن خالل
الآثار الملمو�سة لهذا النوع الفتّاك بل القاتل من الناحية
المعنو ّية �إ�ضافة �إلى الما ّد ّية.
� - 2صاحب الغاية الدنيويّة:

والمراد به ا ّلذي ي�صحبك لي�ستفيد منك اً
مال �أو جاهً ا
�أو غير ذلك من الأطماع؛ ا ّلتي ال تجعل تلك ال�صحبة
قائمة على �أ�سا�س التقوى ولي�س فيها ال�صدق والإخال�ص،
وهو ا ّلذي �سرعان ما يتخ ّلى عن تلك العالقة حينما ي�صل
�إلى هدفه منك.
فقد ورد عن الإمام ال�صادق:Q
�وف �أو
«اح� � ْذر �أن ت��واخ��ي م��ن �أرادَك
لطمع �أو خ� ٍ
ٍ
واطلب مواخا َة الأتقياءِ،
ميلٍ �أو للأكلِ وال�شربِ ،
ْ
ول��و ف��ي ظ�ل�م��اتِ الأر� �ِ�ض ،و�إن �أف�ن� ْي��تَ ع �م � َر َك في
طل ِبهِم»(((.

وقد �ص ّور �أحد ال�شعراء ذلك حينما قال:

�إذا َق��� َّل م��ايل فما ِخ��� ٌّل ي�صا ِدقني
وف���ي ال���زي���ادة ك��� ُّل ال��ن��ا� ِ��س خ�ّل�اّ ين

(((

ميزان الحكمة ،ح.230
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ك��م م��ن ع���د ٍّو لأج���ل امل���ال �صادقني
�����ال ع���اداين
وك���م ���ص��دي ٍ��ق ل��ف��ق��د امل ِ
وقال �آخر:

���ال َّ
كال�ش َجره
امل���ر ُء ف��ي زم ِ���ن الإق���ب ِ
دام ِ��ت ال َّث َمره
والنا�س من حو ِلها ما َ
ُ
راح عنها ح ْم ُلها ان�ص َرفوا
حتّى �إذا َ
وخ�� َّل��ف��وه��ا ُت���ع���اين احل���� َّر وال��� َغ�َب�رَ ه
َّ - 3
ال�ضال املُ ِ�ض ّل:

لقوله تعالى:
}ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ{(((.
وقد تق ّدم ذكر الآية في البداية.
- 4الفاجر:

فقد ورد عن الإمام ال�صادق:Q
«ال ت�صحبِ الفاج َر فيع ّل َ
مك من فجورهِ».

َّثم قال:Q
«�أم َرني والدي بثالثٍ ونهاني عن ثالثٍ  ،فكا َن فيما
�صاحب ال�سو ِء ال ي�سلم،
بني من ي�صحب
َ
قا َل لي :يا َّ
(((

�سورة الفرقان ،الآيتان 28 :و .29
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من يدخل مداخ َل ال�سو ِء ُي َّتهَم ،ومن ال يملك ل�سانه
يندم»(((.
 - 5البخيل:

ف�إ ّنه قد جاء عنهم Rالتحذير من �صحبته وربما
كان لأجل �أنّ المرء ي�أخذ من �أخالق �أ�صحابه ويت�أ ّثر بهم
النبي:P
كما عن ّ
«ال� �م ��ر ُء ع�ل��ى دي � ِ�ن خ�ل�ي� ِل��ه ،ف�ل�ي�ن� ْ�ظ��ر �أح� � ُدك ��م َم��ن
ُيخا ِل ُل»(((.

وعن الإمام ال�صادق:Q

«و�إ ّي َ
اك وم�صاحب َة البخيلِ ؛ ف�إ َّنه يخذ ُلك في مال ِه
�أحو ُج ما ُ
تكون �إليهِ»(((.
 - 6الفا�سق:

فقد ورد عن الإم���ام زي��ن العابدين� Qأ ّن��ه قال
لولده الباقر:Q
بني انظ ْر خم�س ًة فال ُت�صاحِ ْبهُم وال ُتحا ِد ْثهُم
«يا ّ
وال ُترا ِف ْقهُم في طريقٍ .»...

�إلى �أن قال:Q

«و�إ ّياك وم�صاحب َة الفا�سقِ ف�إ َّنه باي َعك ب�أكل ٍة �أو �أق ّل
من ذلِك»(((.
(((
(((
(((
(((

الخ�صال ،ج� ،1ص.80
بحار الأنوار ،ج� ،71ص.192
م.ن ،ج� ،71ص.196
م.ن ،ج� ،71ص.196
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 - 7القاطع لرحمه:

وذلك لما روي عن الإمام ال�صادق وعن �أبيه:L

«و�إ ّي � َ
�اك وم�صاحب َة القاط ِع لرحمِ ه ف��إ ّن��ي وجد ُته
هلل ع َّز وج� َّل في ثالث ِة موا�ضع:
ملعو ًنا في كتابِ ا ِ
هلل ع � َّز وج � � َّل} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ق ��ا َل ا ُ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{(((.

وق � ��ال ع � � َّز وج � � � َّل} :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ{((( وقال ع َّز وج َّل
ف��ي � �س��ورة ال �ب �ق��رة} :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ{(((»((( .

 - 8الكافر:

النبي:P
عن ّ

هلل وال�ي��و ِم الآخ � ِر ف�لا ُي�ؤاخينَّ
«م��ن ك��ا َن ي��ؤمِ � ُ�ن ب��ا ِ
كاف ًرا»(((.

 - 9ال�ش ّرير:

قال الإمام الجواد:Q

«�إ ّي� َ
�اك وم�صاحب َة ال�ش ّري ِر ف�إ َّنه كال�سيفِ الم�سلولِ
ُ
يح�سن منظ ُره ويقب ُح �أث ُره»(((.

((( �سورة محمد ،الآية.28:
((( �سورة الرعد ،الآية.25 :
((( �سورة البقرة ،الآية.27 :
((( الكافي ،ج� ،10ص.46
((( بحار الأنوار ،ج� ،71ص.197
((( م.ن ،ج� ،71ص  ،198ح.34
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� - 10صاحب اللهو:

علي:Q
عن الإمام ّ

�اك و�أغ � َ
�اك و�صحب َة من �أل�ه� َ
«�إ ّي � َ
�راك ف��إ َّن��ه يخذ ُلك
ويو ِب ُقك»(((.

- 11اجلبان:

عن الإمام الباقر:Q
«ال ت �� �ص��اد ِْق وال ت� ��وا ِخ �أرب� �ع� � ًة :الأح �م � َق وال�ب�خ�ي� َل
والجبا َن والك ّذ َاب.(((»...

�إلى �أن يقول:Q

يهرب َ
ُ
«و� ّأما
عنك وعن وال َد ْيهِ.(((»...
الجبان ف�إ َّنه ُ

 - 12نا�شر املثالب(((:

علي:Q
في الحديث عن الإمام ّ

«ال ت�ؤا ِخ من ي�ست ُر مناق َبك وين�ش ُر مثالِبك»(((.
�أي من يخفي ح�سناتك ويذيع �س ّيئاتك.
 - 13رهني املداراة:

وه��و ا ّل���ذي ال ُيمكن ا�ستمرار ال�صداقة معه على
قواعدها ال�سليمة دون الخ�ضوع �إل��ى كثير من التك ّلف
((( ميزان الحكمة ،ح.10276
((( م�ستدرك �سفينة البحار ،ال�شاهرودي ،ح� ،1ص.73
((( م�صادقة الإخوان� ،ص ،80ح.3
((( المثالب :العيوب.
((( ميزان الحكمة ،ح.235
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والتج ّمل ،وذلك ما يكون مع الأ�شخا�ص ا ّلذين هم �سريعو
الغ�ضب واالنفعال و�إذا ما غ�ضبوا هم ال يغفرون.
قال الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q
«لي�س َ
احتجت �إلى مداراتِه»(((.
لك ب�أ ٍخ من ْ
َ
 - 14جمهول املوارد وامل�صادر:

يقول الإمام الح�سن:Q

«ال ت ��ؤا ِخ �أح �دًا ح ّتى َ
تعرف م��واردَه وم�صاد َره ،ف�إذا
ا�ستنبطتَ الخبر َة ور�ضيتَ الع�شر َة ف�آخِ ه على �إقال ِة
العثر ِة والموا�سا ِة في ال ُع�سرةِ»(((.

 - 15الزاهد ب�أخيه:

النبي:P
ورد عن ّ

فيمن زه َد َ
َ
«ال ترغ ّبنَّ
رغب
فيك وال تزه َد َّن في َمن َ
َ
فيك»(((.

� - 16صاحب البدعة:

جاء عن الإمام ال�صادق:Q

ت�صحبوا �أه� َل البد ِع وال تجالِ�سوهم ،فت�صيروا
«ال َ
ع�ن� َد ال�ن��ا�� ِ�س ك��واح��دٍ م�ن� ُه��م .ق��ا َل ر� �س� ُ
هلل:P
�ول ا ِ
دين خليلِه وقرينِه»(((.
المر ُء على ِ

(((
(((
(((
(((

ميزان الحكمة  ،م�.س ،ح.231
م.ن ،ح.229
م.ن ،ح.227
الكافي ،ج� ،2ص.375

52

إخوة اإليمان

 - 17الن ّمام  - 18 /اخلائن  - 19 /الظلوم:

قال الإمام ال�صادق:Q

َ
الخائن والظلو َم والن ّما َم
النا�س ثالث ًة:
«�إحذ ْر من ِ
ل ّأن من خ��ا َن لك خا َنك ،ومن ظل َم َ
لك �سيظل ُم َك
�سينم َ
ومن ن َّم � َ
عليك»(((.
إليك ُّ

 - 20متت ِّبع العيوب:

عن الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q
«�إ ّي َ
النا�س ،ف�إ َّنه لم ي�سل ْم
اك ومعا�شر َة مت ّت ِبعي عيوبِ
ِ
م�صاح ُبهم منهُم»(((.
- 21املائق:

وهو الحاقد ا ّل��ذي ال يريد لك الخير ويلب�س الأم��ور
عليك .عن �أمير الم�ؤمنين:Q
«ال ت�صحبِ ال�م��ائ� َق ف�ي��ز ِّي��نْ ل� َ�ك ف�ع�لَ��ه وي ��و ُّد �أ َّن��ك
مثلَه»(((.
 - 22املرتاب:

في الحديث عن الإمام علي:Q
«�ش ُر الأترابِ الكثي ُر االرتيابِ »(((.
(((
(((
(((
(((

ميزان الحكمة ،ح.10262
م.ن .ح.10265
بحار الأنوار ،ج� ،71ص.199
عيون الحكم والمواعظ للوا�سطي� ،ص.194
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� - 23سريع االنقالب:

في الحديث عن الإمام علي:Q

«�ش ُّر الأ�صحابِ ال�سري ُع االنقالبِ »(((.

 - 24املث ِّبط عن اخلري:

علي:Q
عن الإمام ّ

(((

«�ش ُّر �إخوانِك من تث َّب َط عن الخي ِر وث ّب َطك م َع ُه» .

 - 25املُداهن:

يقول الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q

«�ش ُّر �إخوان َِك ُّ
الغا�ش المداهِ ُن»(((.

- 26ال�س ّباب:

في الحديث عن الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق:Q
يجل�س
هلل وال �ي��و ِم الآخ� � ِر ف�لا
«م��ن ك��ا َن ي ��ؤم� ُ�ن ب��ا ِ
ُ
عاب فيه م� ٌ
ؤمن»(((.
مجل�سا ُي ُ
نتق�ص في ِه �إما ٌم �أو ُي ُ
ً

وعنه:Q

هلل فق ْد ع�صى َ
اهلل»(((.
«من قع َد عن َد �س ّبابٍ لأوليا ِء ا ِ
وعليه ف�إذا كان القعود عنده مع�صية فكيف بالم�ؤاخاة
والم�صافاة؟!
(((
(((
(((
(((
(((

م.ن� ،ص.293
عيون الحكم ،م�.س� ،ص.294
م.ن.
بحار الأنوار ،ج� ،71ص.213
الكافي ،ج� ،2ص.379
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 - 27مزيّن املع�صية:

ُ�سئلالإمام�أميرالم�ؤمنينّ �:Qأي�صاحب�ش ّر؟قال:
«المز ّي ُن َ
لك مع�صي َة اهللِ»(((.
 - 28اخلاذل:

في الحديث عن �أمير الم�ؤمنين:Q
ُ
الخاذل»(((.
«�ش ُّر الإخوانِ
وقريب منه قوله:Q
فا�ص ُل عن َد
«�ش ُّر الإخوانِ الموا�ص ُل عن َد الرخا ِء وال ُم ِ
البالءِ»(((.

(((
(((
(((

الأمالي لل�صدوق� ،ص.472
عيون الحكم والمواعظ للوا�سطي� ،ص.294
م.ن� ،ص.295

الفصل الخامس

حقوق اإلخوان

ّ
كيف ّ
تؤدي حق أخيك؟
عظمة ّ
حق الأخ:

عن موالنا الإمام ال�صادق:Q
ؤمن� ،إ َّن
«ما ُع ِب َد ا ُ
هلل ب�شي ٍء �أف�ض َل من �أدا ِء ح ِّق الم� ِ
الم� َ
ؤمن �أف�ض ُل ح ًّقا من الكعبةِ»(((.

�إنّ للأخ الم�ؤمن حقو ًقا عظيمة في الإ�سالم ،بما له
من مكانة وحرمة هي �أعظم و�أكبر من حرمة الكعبة
الم�ش ّرفةُ ،توجب علينا �أن نتعامل معه على �أ�سا�سها من
خالل معرفتها ومراعاتها مع ك ّل ما تحمله من �أبعاد
�إيمان ّية ال�ستقامة م�سيرة الحياة الفا�ضلة� ،سواء من
الناحية الفرد ّية �أو االجتماع ّية؛ لذلك لم يكن بالإمكان
التجاوز عن معرفة العوامل الإيجاب ّية ا ّلتي هي م�صدر
التوا�صل والتعارف ،وال عن معرفة العوامل ال�سلب ّية ا ّلتي
هي م�صدر االفتراق واالختالف ،لأنّ الإقدام على �شيء
�أو الإحجام عنه� ،إ ّنما يكونان بعد ّ
االطالع على الموجب
لذلك في كليهما ،وعلى �ضوء ما ُذ ِك�� َر يعطينا الإم��ام
�شارحا
در�سا من درو�س الإ�سالم ً
زين العابدينً Q
الوظيفة في ِك�لا اال ّتجاهين �ضمن ر�سالة الحقوق،
فلنفتح �آذان قلوبنا لما �سيقوله Qفي الفقرة الآتية:
(((

بحار الأنوار ،ج� ،47ص.342
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مع ر�سالة احلقوق:

يقول الإمام:Q

يدك ا ّلتي ُ
«وحق � َ
أخيك� ،أن تعل َم �أ َّنه َ
ُّ
تب�سطها ،وظه ُرك
ا ّلذي تلتجى ُء �إليهِ ،وع ُّزك ا ّلذي تعتم ُد عليهِ ،وق َّوتك
ُ
�سالحا على مع�صي ِة اهللِ،
ا ّلتي
ت�صول بها ،فال ت ّتخ ْذ ُه ً
وال ُع َّد ًة للظل ِم لخلقِ اهللِ ،وال تد ْع ن�صر َته على نف�سِ ه
ومعو َن َته على عد ِّوهِ ،والح�ؤو َل بي َنه َ
وبين �شياطينِه،
وت�أدي َة الن�صيح ِة �إليهِ ،والإق�ب��ا َل علي ِه في اهللِ ،ف�إنِ
انقا َد لر ِّب ِه و� َ
هلل �آث َر
أح�سن الإجاب َة ل� َه ،و� اَّإل فلي ُكن ا ُ
عند ََك و�أكر َم َ
عليك من ُه»(((.

يج�سد الق ّوة ا ّلتي ت�ستطيع �أن
ومعنى ذلك �أنَّ الأخ ّ
تقهر بها الأع���داء وت ّ
��ذل بها الباطل ،وه��و م��ورد عزّك
ا ّلذي ت�ستطيع �أن ُتعلي هامتك به ،وظهرك ا ّلذي ت�ستند
�إليه ،ويدك ا ّلتي تبط�ش بها .و�إذا كان الأخ بهذه المثابة
والمنزلة فال يجوز ا�ستغالله في مع�صية اهلل وقهـر عباده،
بمعنى �أن يتح ّول �إلى �أداة ف�ساد وعـن�صر �ضـالل ،كمـا �أنـّه
�إذا كان على الحقّ يجب عليك �أن تن�صره و ُتعينه على ح ّل
م�شاكله وتن�صحه في �ش�ؤونه ،ف�إذا كان مطي ًعا هلل عاملاً
ب�أمره منقادًا لحكمه ،فهذه غاية �أمن َّيتك ،و�إذا انحـرف
عن ذلك وابتعد عنه فليكن اهلل تعالى �أكرم عليك منه
و�آثر لديك.
(((

ر�سالة الحقوق ،حقّ الأخ.
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�أداء احلقوق:

�إنّ �أكثر ما تكون الم�شكلة في مرحلة العمل والأداء،
المهم �أن �أعمل بما علمت
ال في مرحلة العلم فقط ،لأنّ
ّ
ال �أن �أقر�أ الحقوق و�أتع ّرف �إليها و�أُ ْح ِ�سنَ تعدادها ّثم ال
�أراعيها ،ف�إنّ المطلوب هو �أن �أتعاطى معها بالأح ّق ّية
ا ّلتي هي عليها حيث رتّبها الإ���س�لام العزيز وجعل
العملي
بع�ضها متق ّد ًما على الآخر ،و� اَّإل لو كان ال�سلوك
ّ
في الحياة ال يبرهن على �صدق الموقف فهذا يعني
�أ ّننا لم نتق ّدم خطوة واح��دة �إلى الأم��ام في العالقة
مع الآخ��ر ،بل من خالل معرفتنا بالحقوق �أ�صبحت
الحجة علينا �أكبر ،والح�ساب �أعظم.
ّ
تفح�صنا مل ًّيا ع��ن �أ�ساليب التعامل
ول��ذل��ك ل��و ّ
والتعاطي بين كثير م��ن الأخ���وة ،ووقفنا ف��ي بع�ض
�شوارع الم�سلمين �أو مدار�سهم �أو �أ�سواقهم ،لوجدنا
ما يعاك�س االتّجاه ا ّلذي تدعو �إليه المدر�سة القر�آن ّية
وتحثّ عليه ال�سيرة المباركة لأهل البيت ،Rوما
ذلك � اَّإل النتهاك الحقوق والتع ّدي والقيام بما ال ي�سوغ
القيام به ولأجل عدم االلتزام العملي ب�أي�سر حقّ من
الحقوق ا ّلتي ع ّددها الإم��ام ال�صادق� Qأال وهو
تحب لنف�سك ،فهل ترى �أنّ هذا
تحب لأخيك ما ّ
�أن ّ
الحق الأي�سر مراعى حينما يعمل �أحدنا على الإ�ضرار
بالآخر �أو م�ضايقته في م�سكنه �أو متجره �أو موقف
�سيارته� ،أو يتم ّنى زوال النعمة عنه وي�سعى في ت�شويه
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�سمعته ،وكيف �إذا كان ذلك على م�ستوى الجماعة في
ما �إذا قطع طريقهم وح��ال بينهم وبين مقا�صدهم
وهو يكره ذلك لنف�سه فهل يكرهه لغيره؟!
من هنا ،ك��ان ال��واج��ب �أن نقر�أ ه��ذه الحقوق في
حياتنا اليوم ّية من خالل الأعمال لأ ّن��ه ربما تخوننا
الذاكرة ،فنن�سى ما م ّر بنا وتعود الم�شكلة كما كانت
عليه.
انتهاك احلقوق:

كثي ًرا ما تكون المو ّدة قائمة ب�أجمل معانيها و�صورها
بين �أخوين ،وبعد ذلك تزول لتنقلب �إلى كراهية ،وفي
بع�ض ال��ح��االت �إل��ى ع��داوة بعد �صداقة قديمة و�أخ�� ّوة
حميمة ،فما هو ال�سبب يا ترى؟
�إنّ ال�سبب هو انتهاك الإن�سان لحقّ �أخيه ،وقيامه
بالأ�سباب ا ّلتي توجب زوال المو ّدة ،والتي من الواجب
اجتنابها ال ارتكابها.
�أ�سباب زوال املودّة:

 - 1المراء
وه��و في اللغة� :أن يطعن الرجل في ق��ول الآخ��ر
تزيي ًفا للقول ،وت�صغي ًرا للقائل على نحو االعترا�ض.
ف�إنّ �أق ّل ما يم ّثله هذا التعامل ال�س ّيىء هو التكذيب
والإهانة وتقزيم الآخ��ر ،مع �أ ّن��ه من ح ّقه �أن ُيحترم
و ُي��و ّق��ر وي�ص ّدق ،فكيف ت��دوم الأخ��� ّوة وال��م��و ّدة دون

:سماخلا لصفلا اوخإلا قوقح

61

احترام وكرامة؟!
وم ّما جاء في ذلك عن الإمام الهادي:Q

«ال �م��را ُء يُف�سِ ُد ال�صداق َة القديم َة وي�ح� ُّ�ل العقد َة
ال��وث�ي�ق� َة ،و�أق� � ُّ�ل م��ا ف�ي��ه �أن ت �ك��و َن ف�ي��ه المغالبة.
والمغالب ُة � ُّأ�س((( �أ�سباب القطيعةِ»(((.
(((

� - 2إطاعة الوا�شي
علي:Q
عن الإمام ّ

«من �أطا َع الوا�شي �ض ّي َع ال�صدي َق»(((.

الطبيعي ج ًّدا �أن ت�ؤ ّدي الو�شاية �إلى �إف�ساد
حيث من
ّ
للمو ّدة بين طرفين ،وزرع الأ�ضغان في �صدر ك ّل واحد
منهما من خالل افتراء كاذب ،ال واقع له يت�ص ّور معه
�أنّ �أحدهما ال يكنّ للآخر � ّأي تقدير و�إ ّنما يتر ّب�ص
به ال��دوائ��ر ،وه��ذا �إ ّنما يح�صل في ما �إذا ا�ستجاب
الإن�سان و�أ�صغى للن ّمام الكاذب ا ّلذي �أراد الوقيعة به،
�أ ّما �إذا تابع موازين ال�شرع المبين وك ّذب �سمعه ،ور ّد
مقالة هذا المبطل ف�إن المو ّدة والإخاء يدومان ب�أمن
و�سالمة.
وعليه ،ما يف�سد العالقة هنا لي�س الوا�شي وحده
فهو جزء ال�سبب والجزء الآخر هو المطيع لو�شايته،
�إذ ما كانت ل ُتح ُّل العرى الوثيقة بينه وبين �أخيه لو لم
ُيطعه ولكان الأمر �سيبقى على ما يرام ،وهنا يكون
(((
(((
(((
(((

�أُ ُّ�س ال�شيء يعني �أ�صله.
ميزان الحكمة ،ح.39201
الوا�شي والو�شاء :الن ّمام.
بحار الأنوار ،ج� ،71ص .164
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المورد محلاًّ لالمتحان من �أجل �أن يعرف مدى الوعي
لدى الإن�سان هل هو مت�س ّرع يعير �أذنه ل ّأي �شخ�ص،
ويحكم على �أ�سا�س الكالم الواهن� ،أو �أ ّنه مت�أنٍّ غير
عجول ي�سلك �سبيل االحتياط ا ّلذي فيه النجاة؟
 - 3ذهاب الح�شمة
فقد جاء عن الإمام ال�صادق:Q
«ال ُتذهِ بِ الح�شم َة بي َنك وبين � َ
أخيك و�أب��قِ منها،
�اب الحياءِ ،وبقا َء الح�شم ِة
�اب الح�شم ِة ذه� ُ
ف�� ّإن ذه� َ
بقا ُء المو َّدةِ»(((.

ال ّ
�شك �أنّ االبتذال والت�ص ّرف �أمام الآخر ك�أ ّنه
غير موجود ،ولجوء الأخ �إلى القيام ببع�ض الأعمال
بداعي �أ ّنه ال كلفة بين الإخوان مع �أ ّنها غير الئقة
وال منا�سبة ،ي���ؤ ّدي �إل��ى ه��وان الإن�سان على �أخيه
و ُي�سقطه م��ن عينه ،ف�لا يقيم ل��ه وز ًن���ا وال ت��دوم
بينهما م��و ّدة لأ ّن��ه��ا قائمة على تقدير ك�� ّل منهما
للآخر واح��ت��رام��ه ،ف���إذا �أه��ان ال��واح��د نف�سه من
خالل عدم حيائه كيف يطلب من الآخرين تكريمه
بعدما لم يترك ما ي�ساعده على االحتفاظ بكيانه
الجميل من ح�شمته؟!.
 - 4عدم التنا�صف والتراحم
في الحديث عن موالنا الإمام ال�صادق:Q
«ت �ح �ت��ا ُج الأخ � � � ّو ُة ب�ي�ن� ُه��م �إل ��ى ث�لاث � ِة �أ� �ش �ي��اءٍ ،ف ��إنِ
(((

ميزان الحكمة ،ح .961
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ُ
التنا�صف
ا�ستعملوها و� اَّإل تبا َينوا وتبا َغ�ضوا وهي:
ونفي الح�سدِ »(((.
والتراح ُم ُ

 - 5الح�سد

حيث ال تجتمع الأخ ّوة ال�صادقة مع الح�سد ،وتم ّني الأخ
زوال النعمة عن �أخيه ،وهذا ما �أ�شير �إليه في الحديث ال�سابق.

 - 6المخا�صمة
وهي الجدل ابتدا ًء ،وعدم التوافق واالجتماع في
الموقف والر�أي �أو العمل وال�سيرة.
 - 7المالعبة

وهي عبارة عن التزييف و�إبهام الأمور ،و�إلبا�سها غير
الحقيقي والواقعي ،بغية الو�صول �إلى م���آرب ال
لبا�سها
ّ
تتّفق مع التعامل في الق�ضايا بح�سب ما هي عليه.

 - 8المجاراة

ويراد بها عدم ال�صدق في الموقف وعدم الم�صارحة.

 - 9الممازحة
ا ّلتي هي الهزل في الخطاب وعدم الج ّد ّية ،وربما
حرجا �أو
تع ّدت �إلى جملة من الأعمال ّما ي�ؤذي وي�س ّبب ً
�ضر ًرا للطرف الآخر.
تماما،
�أ ّما المالطفة والتراحم ،فهما على العك�س ً
ف�إنّ ا ّلذي يالطف �أخاه بغية �إدخال ال�سرور على قلبه
يكون م�أجو ًرا ،وهو �أمر مطلوب ورد الحثّ عليه في
�أخبار المع�صومين.R
(((

تحف العقول� ،ص.223
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 - 10الموا�ضعة
ويعنى بها و�ضع ���ش���أن الآخ���ر وت�صغيره وخف�ضه.
وكثي ًرا م��ا يقع ف��ي ه��ذه الآ ّف���ة الأق���ران وال��زم�لاء �إذا
ك��ان��وا ف��ي ّ
�صف واح��د ف��ي مدر�ستهم �أو جامعتهم �أو
مكان عملهم ،ف�أثنى بع�ض النا�س على �أحدهم بما فيه
من مم ّيزات وم�ؤهّ الت ،ف�سرعان ما تثور ثائرة قرينه
بنق�ص في
لي�سارع �إلى ت�صغيره وو�ضعه ،نتيجة �شعوره ٍ
نف�سه ودن ٍّو في درجته في�س ّول له ال�شيطان اختيار �أحد
�أمرين �إ ّما اال�ستعالء الكاذب وادّعاء الرفعة لكي ي�صل
�إلى درجة �صاحبه ،و�إ ّما �إنزال الآخر �إلى م�ستواه ،وفي
الحالتين �سيكون ال�سبيل مذمو ًما ومنه ًّيا عنه ،لأنّ من
�أقبح الأخالق �أن يدّعي الإن�سان �صفة لي�ست فيه وميزة
ال يمتلكها ،وكذلك �أن ي�سلب الآخ��ر محا�سنه وم ّيزاته
ب�إنكارها� ،أو من خالل �إخفاء المناقب واظهار المثالب.
 - 11المرافعة
وه��ي رف��ع �ش�أن الآخ��ر بما هو لي�س فيه من خالل
الإطراء والمديح ،و�إبرازه في �صورة المعة ال مثيل لها مع
�أ ّنه لي�س كذلك ،وهذا ما يكثر حينما تتقاطع الم�صالح
بين النا�س �أو م��ع �أ�صحاب ال��م��ال وذوي النفوذ من
الر�ؤ�ساء والوزراء والم�س�ؤولين في �شتّى ميادين الحياة،
�إذا لم يكن الإن�سان ا ّلذي يعمل معهم ح ًّرا وكري ًما.
وقد جاء التحذير من هذه الأمور ال�ستّة الأخيرة على
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ل�سان الإمام �أمير الم�ؤمنين ،Qحيث قال له الحارث:
يا �أمير الم�ؤمنين�« :أنا واهلل �أح ّبك» ،فقال له :يا حارث:

تخا�صمني وال تالعِ بني،
«�أ ّم ��ا �إذا �أحبب َتني ف�لا
ِ
وال ُت�ج��اري�ن��ي ،وال ُت �م��ا ِزح �ن��ي ،وال ت��وا�ِ��ض�ع�ن��ي وال
ترافِعني»(((.

 - 12التك ّلف
وه��و �أن يجعل ال��ح��واج��ز بينه وب��ي��ن �أخ��ي��ه ويختلق
الر�سم ّيات والبروتوكوالت ،والأ�ساليب ا ّلتي ي�صعب معها
التعامل وال�سهولة في الموا�صلة ،وحينئذ ي�شعر بثقل العالقة
به ،وعدم الراحة في اال�ستمرار ما دام ذلك بينهما.
يقول الإمام ال�صادق:Q
«�أثق ُل �إخواني من يتك َّل ُف لي واتح ّف ُظ منه و�أخ ُّفهم
على قلبي من �أكو ُن معه كما �أكو ُن وحدي»(((.

 - 13الت�أ ّفف
فقد جاء في الحديث عن الإمام ال�صادق:Q
«�إذا قا َل الم� ُ
ؤمن لأخي ِه � ٍّأف خر َج من وال َيتِه»(((.

 - 14الإهانة
النبي Pوق��ال له:
روي �أ ّن��ه ن��زل جبرائيل على ّ
«يا مح ّم ُد �إ َّن َ
ربك ُ
يقول :من �أها َن عبدي الم� َ
ؤمن
فق ْد ا�ستقبلَني بالمحاربةِ»(((.

(((
(((
(((
(((

الخ�صال� ،ص.433
المحجة البي�ضاء ،ج.3
الم�ؤمن للأهوازي ،ح .891
الم�ؤمن ،م�.س .ح .681
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 - 15تت ّبع العثرات
فيما قاله الإمام ال�صادق:Q
�رب ما ُ
يكون العب ُد �إل��ى الكف ِر �أن يكو َن الرج ُل
«�أق� ُ
ُ
يحفظ اّزلت ِه وعثرات ِه
ِّين ث َّم
م�ؤاخ ًيا للرجلِ على الد ِ
لي�ض َعه بها يو ًما ما»(((.

وفي حديث �آخر:

«ال ترموا الم� َ
ؤمنين وال ت َّت ِبعوا عثراتهِم ف�إ َّن من يتب ْع
هلل
هلل ع َّز وج َّل عثر َته ،ومن يتب ِع ا ُ
ؤمن يتب ِع ا ُ
عثر َة م� ٍ
ف�ضحه في بيتِه»(((.
ع َّز وج َّل عثر َته َ
ثالثون ح ًّقا لأخيك عليك:

بعد معرفة �أ�سباب القطيعة وزوال ال��م��و ّدة بين
الأخوة ،نتع ّرف م ًعا �إلى الحقوق الأخو ّية ،و�إن كان بع�ضها
وا�ضحا حيث تق ّدم الحديث عن �أ�ضدادها ،لكن
�أ�صبح ً
فلن�سمعها مبا�شرة من فم ر�سول اهلل Pحيث يقول:

«للم�سلم على �أخيه ث�لاث��و َن ح ًّقا ،ال ب��راء َة ل� ُه � اَّإل
الأدا ُء �أو العف ُو :يغف ُر ز ّل َته ،ويرح ُم عبر َته ،وي�ست ُر
عور َته ،و ُيقي ُل عثر َته ،ويقب ُل معذِ ر َته ،وير ُّد غيب َته،
و ُي��دي � ُم ن�صيح َته ،وي�ح�ف� ُ�ظ خ� ّل� َت��ه ،وي��رع��ى ذ ِّم � َت��ه،
وي �ع��و ُد م��ر� َ��ض� َت��ه ،وي�شه ُد ميت َته ،وي�ج�ي� ُ�ب دع��و َت��ه،
وي�ق�ب� ُل ه��د ّي� َت��ه ،وي�ك��اف��ى ُء ِ���ص�ل� َت��ه ،وي�شك ُر نعم َته،
ُ
و ُي ُ
ويحفظ خليل َته ،ويق�ضي حاج َته،
ح�سن ن�صر َته،

(((
(((

م.ن .ح .171
م.ن .ح .881
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وي�شف ُع م�س�أل َته ،و ُي�سمِ تُ عط�س َته ،ويُر�شِ ُد �ضا َّل َته،
ويطيب كال َمه ،ويب ُّر �أنعا َمه ،وي�صد ُِّق
وير ُّد �سال َمه،
ُ
�أق���س��ا َم��ه ،وي��وال��ي ول � َّي��ه وي �ع��ادي ع ��د َّوه ،وين�ص ُره
ظال ًما �أو مظلو ًما ــ ف�أ ّما ن�صر ُته ظال ًما فيردُّه عن
ظلمِ ه ،و�أ ّما ن�صر ُته مظلو ًما ف ُيعي ُنه على �أخذِ ح ِّقه
ويحب له من الخي ِر ما
ــ وال ي�سل ُمه ،وال يخذ ُله،
ُّ
يحب لنف�سِ ه ...ويكر ُه له من ال�ش ِّر ما يكر ُه لنف�سِ ه،
ُّ
وال يبر�أُ الم�سل ُم يو َم القيام ِة من هذ ِه الحقوقِ � اَّإل
�إذا �أدّاها �أو نا َل من �صاح ِبه العف َو»(((.
وقفة خاطفة:

�إنّ �إف��راد ك ّل حق على حدة �أكثر �إعانة لمحا�سبة
النف�س على مراعاته �أو انتهاكه ،لذا ال ب ّد لنا من وقفة
ت�أ ّمل في هذه ال ُعجالة ن�ستعر�ض �ضمنها هذه الحقوق
عار�ضين �أنف�سنا عليها عمل ًّيا ،في مقارنة لو نجحت
ل�ساهمت في �سعادتنا الأبد ّية.
 - 1العفو عن اّ
الزلت:
�إنّ �أخ���اك لي�س م َل ًكا م��ن المالئكة وال نب ًّيا من
الأنبياء ،بل هو ب�شر مثلك ي�صدر عنه الزلل ويخطىء
في بع�ض الأحيان ،ومن ح ّقه عليك �أن تغفر له ز ّلته
وتتجاوز عن خطيئته.
(((

كنز الفوائد ،ج� ،1ص.603
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يقول �أمير الم�ؤمنين:Q

النا�س من ال يعفو عن الهفو ِة وال ي�ست ُر العور َة»(((.
«�ش ُّر ِ
َ
��وان �أح ُّ��ب � َ
إليك؟ َ
فقال:
وقيل ل ِ
أحدهمُّ � :أي الإخ ِ
«الذي يغ ِف ُر زللي وي�سدُّ خللي»(((.

 - 2الموا�ساة في الم�صائب:
في الحديث عنه:P

«من �أكر َم �أخا ُه الم�سل َم بكلم ٍة ّ
يلط ُفه بها وف ّر َج عنه
ُكر َبته لم ْ
هلل الممدو ِد علي ِه الرحم ُة ما
يزل في ظ ِّل ا ِ
كا َن في َ
ذلك»(((.

� - 3ستر العورة:
ف�إ ّنه من واجب الأخ �إذا ر�أى بادرة �س ّيئة من �أخيه،
�أن ي�سترها لأنّ اهلل �سبحانه يح ّذر من ن�شر الفواح�ش
يقول تعالى:
}ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ{(((.
� - 4إقالة العثرة:
حيث �إنّ من �أخ�لاق الم�ؤمن �أن يمتلك قل ًبا كبي ًرا
وروحا �سامية ،ي�ستوعب بهما عثرات �إخوانه ،وال يعطي
ً
الأم��ور �أكثر من ما هي عليه ،بل يت�سامح ويقبل عذر
الآخر ،والأف�ضل �أن يتغا�ضى دون الحاجة �إلى االعتذار.
(((

(((
(((
(((

تحف العقول� ،ص.63
كنز الفوائد ،ج� ،1ص.100
الكافي ،ج� ،2ص.260
�سورة النور ،الآية.19 :
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في الحديث عن �أمير الم�ؤمنين: Q

أحوجك �إلى مدارا ٍة و�ألج�أَك �إلى
«�ش ُّر �إخوان َِك من � َ
اعتذارٍ»(((.

 - 5ر ّد الغيبة:
�إنّ الغيبة انتهاك فا�ضح لحقوق الآخرين ،ويحرم
ا�ستماعها ،وي��ج��ب ر ّده���ا ،و� اَّإل فقد ورد ع��ن �أمير
الم�ؤمنين:Q
«ال�سامع للغيبة كالمغتاب»(((.

«ال�سام ُع للغيب ِة �أح ُد المغتابين»(((.

 - 6قبول المعذرة:
لي�س من ال�صواب �أ ّال يعترف �إليك �أخوك بخطئه �إذا
كان ،ولكن الأ�سوء �أن ال تقبل معذرته حينما ي�أتيك ناد ًما.
يقول الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q

«واقب ْل عذ َر � َ
أخيك ف�إن لم يكن له عذ ٌر فالتم�س له عذرًا،
وال ُتك ِث َر َّن العتابَ ف�إ َّنه ُ
يورث ال�ضغين َة»(((.

 - 7تقديم الن�صيحة:
عن الر�سول الأكرم:P

«لين�صح الرج ُل منك ْم �أخا ُه كن�صيحتِه لنف�سِ ه»(((.

(((
(((
(((
(((
(((

غرر الحكم ودرر الكلم 1 ،ـ  403ـ .28
م.ن 1 .ـ  56ـ .1215
م.ن 1 .ـ  10ـ .1639
تحف العقول� ،ص.79
الكافي ،ج� ،2ص.208

70

إخوة اإليمان

 - 8حفظ الأخ َّوة:
الأخ ال�صالح جوهرة ثمينة ال تق ّدر ب�شيء ،وال ب ّد
من الحفاظ عليها.
الذمة:
 - 9رعاية ّ
فالم�ؤمن له كرامة عند اهلل ال ب�� ّد من رعايتها
و�صيانتها ،ومنها رعاية ذ ّمته في الحرب وال�سلم وفي
ال�س ّراء وال�ض ّراء.
 - 10عيادة المري�ض:
عن الإمام الباقر:Q
«كان فيما ناجى به مو�سى ُ
بن عمرا َن ر َّبه ع َّز وج َّل
المري�ض من
رب ما بل َغ من عياد ِة
ِ
�أن ق��ا َل َل � ُه :يا ِّ
الأجرِ؟ فقا َل تعالى� :أُوك َل ب ِه ملَ ًكا يعودُه في قبرِه
�إلى مح�شرِه»(((.

 - 11ح�ضور الجنازة:
�إنّ من حقّ الأخ على �إخوانه �أن يح�ضروا جنازته
وي�ش ّيعوه �إذا مات.
في الحديث عن الإمام �أبي عبد اهلل:Q
هلل
«من �أخذ الميتَ بجوانبِ ال�سري ِر الأربعة غفر ا ُ
له � َ
أربعين كبير ًة»(((.
(((

(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.154
م.ن ،ج� ،3ص.415
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� - 12إجابة الد َعوة:
ق��د ي��ق��ول بع�ضنا� :إنّ كثيرين ي��دع��ون��ن��ي �إل��ى
بيوتهم وم�آدبهم ،لك ّنني عادة ال �أجيب دعوة �أحد.
�إنّ ذلك لي�س من �أخالق الإ�سالم طالما �أنّ عدم
اال�ستجابة لم يكن لعذر وا�ضح كمر�ض ونحوه.
يقول الإمام ال�صادق:Q
ؤمن على الم�ؤمن �أن
«م� َ�ن الحقوقِ الواجباتِ للم� ِ
جيب دعو َته»(((.
ُي َ

 - 13قبول الهد ّية:
�إذا ق َّدم لك �أخوك هد ّية فمن ح ِّقه عليك �أن تقبلها
منه.
في الحديث عن ر�سول اهلل: P
الم�سلم �أن يقب َل تح َف َته
«من تكرم ِة الرجلِ لأخي ِه
ِ
و�أن يُتحِ َفه بما عندَه وال يتك َّلف َل ُه �شي ًئا»(((.

وعنه:P

إلي ذرا ٌع لقب ْلتُ »(((.
«لو �أُهدِ ي � َّ

 - 14مكاف�أة ال�صلة:
من الحقوق المتبادلة المكاف�أة بالمثل ،ف�إذا ق ّدم
لك �أخوك خدمة عليك �أن ال تن�ساها وبادر �إلى تقديم
خدمة مماثلة لها
(((
(((
(((

المحا�سن� ،ص ،411ح.141
الكافي ،ج� ،5ص.143
م.ن.
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 - 15ال�شكر على النعمة:
والمراد �أن ي�شكر اهلل تعالى �أ ّنه قد �أنعم على �أخيه
وق�ضى حاجته ،فال يناف�سه وال يح�سده ،بل يفرح كما
تماما ،ولي�س من ٍّ
غل في قلبه
لو �أنّ النعمة كانت له ً
على الإطالق كما في الو�صف القر� ّآني:
}ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{(((.
 - 16االنت�صار لأخيه:
النبي الأكرم:P
عن ّ

هلل
ُر�ض �أخي ِه بالغيبِ كا َن ح ًّقا على ا ِ
«من ر َّد عن ع ِ
عر�ضه يو َم القيامةِ»(((.
�أن ير َّد عن ِ

وعن الإمام ال�صادق:Q

ؤمن ُ
«ما ْ
يعين م�ؤم ًنا مظلومًا � اَّإل كان �أف�ض َل من
من م� ٍ
�صيا ِم �شه ِر رم�ضا َن واعتكافِه في الم�سج ِد الحرا ِم»(((.

 - 17رعاية عائلته:
ويكون ذلك فيما �إذا كان �أخوك م�ساف ًرا ،فمن ح ّقه �أن
تتف ّقد عائلته ،وترعى �أوالده ،وت�س�ألهم عن احتياجاتهم.
 - 18ق�ضاء حوائجه:
عن الإمام ال�صادق:Q
«ق�ضا ُء ح��اج� ِة ال�م��ؤم� ِ�ن خي ٌر م��ن عتقِ �أل� ِ�ف رقبةٍ،
فر�س في �سبيلِ اهللِ»(((.
وخير من حمالنِ �ألفِ ٍ
(((

(((
(((
(((

�سورة الحجر ،الآية.47 :
المحجة البي�ضاء ،ج� ،3ص.261
ثواب الأعمال� ،ص.147
م�صادقة الإخوان� ،ص ،54ح.3
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 - 19ال�شفاعة في م�س�ألته:
والمراد بها �أن يقوم الأخ بدور الو�سيط؛ لأجل �أن
يبلغ الآخر م�س�ألته ا ّلتي يطلبها ،والو�ساطة مع القدرة
عليها حقّ له عليك.
 - 20ت�سميتُ العط�سة:
ف����إ ّن���ه لي�ست ال��ح��ق��وق ال��ك��ب��رى وح��ده��ا �أواله���ا
النبي Pاهتمامه في تعدادها ،بل الأمور ال�صغيرة
ّ
ا ّلتي تع ّبر عن احترام الم�ؤمن لأخيه ،كما تق ّدم في
الحقوقي الجامع.
النبوي
الحديث
ّ
ّ
جلو�سا عند �أبي عبد اهلل� Qإذ عط�س
وم ّما ورد :ك ّنا ً
رجل ،فما ر ّد عليه �أحد من القوم �شي ًئا ح ّتى ابتد�أ هو فقال:
الم�سلم على
هلل �أال �س ّم ُّتم! � ّإن من ح� ِّق
«�سبحا َن ا ِ
ِ
الم�سلم �أن يعودَه �إذا ا�شتكى و�أن يجي َبه �إذا دعا ُه و�أن
ِ
ي�شه َد ُه �إذا َ
عط�س»(((.
مات و�أن ُي�سمِ َته �إذا َ

� - 21إر�شاد �ضا ّلته:
والمراد بذلك �أن تر�شده �إلى ال�سبيل وت�ساعده في
العثور على طفله �إن �ضاع منه� ،أو على ماله �إن فقده.
 - 22ر ّد التحية:
النبي:P
يقول ّ
«ال�سال ُم تط ّو ٌع والر ُّد فري�ض ٌة»(((.

(((
(((

الكافي ،ج� ،2ص ،653ح .3
حلية المتقين� ،ص.540
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وعنه:P
الم�سلم فر َّد علي ِه �ص َّلتْ علي ِه
«�إذا �س ّل َم الم�سل ُم على
ِ
َ
�سبعين م ّرةٍ»(((.
المالئك ُة

 - 23تح�سين كالمه:
�أي �أن يقول له� :أح�سنت �أو ط ّيب اهلل �أنفا�سكم ،لأنّ
في ذلك ت�شجي ًعا له على قول الحقّ وكلمة الخير.
 - 24مواالة �صديقه:
�أي من ح��قّ �أخيك عليك �أن ت�صادق �أ�صدقاءه،
يقول الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q

«�أ� �ص��دق��ا� َؤك ث�لاث� ٌة� :صدي ُق َك و��ص��دي� ُ�ق �صديق َِك
وعد ُّو عد ِّو َك»(((.

 - 25االمتناع عن معاداته:
وذلك ب�أن ال تقف في جبهة من يعادونه ويكيدون
له ،جاء في الخبرعن الإمام علي:Q

«ال تتخ َذ َّن عد َّو �صديق َِك �صدي ًقا ف ُتعادي �صدي َقك
اللئيم»(((.
وال تعمل بالخديع ِة ف�إ َّنها ُخ ُل ُق
ِ

ُ - 26ن�صرته ظال ًما ومظلو ًما:
في الحديث ال�شريف:

«ان�ص ْر � َ
أخاك ظال ًما �أو مظلو ًما ،ف�أ َّما ن�ص َر ُته ظال ًما
فيردُّه عن ظلمِ ه و�أما ُن�ص َرته مظلو ًما ف ُيعي ُنه على
�أخذِ ح ِّقهِ»(((.
(((
(((
(((
(((

المحجة البي�ضاء ،ج� ،3ص.382
نهج البالغة ،ج� ،4ص .71
تحف العقول� ،ص.60
دار ال�سالم ،ج� ،3ص.451
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 - 27االمتناع عن ت�سليمه للعدو:
فمن حقوق الم�ؤمن على �أخيه �أن ال يتركه فري�سة
للعد ّو ولقمة �سائغة ،وحينما ي�شت ّد النزال يتجاهله
ويتنا�ساه.
في الحديث عن ر�سول اهلل:P
الم�سلم ال يظ ِل ُمه وال ي�خ� ُذ ُل��ه وال
«الم�سل ُم �أخ��و
ِ
ي�سل ْمه»(((.

 - 28ترك خِ ذالنه:
حيث يجب �أن يكون ظهره ا ّلذي ي�ستند ويلتجىء
�إليه ،وق ّوته ا ّلتي ي�صول بها ويجول.
فيما جاء عن الإمام ال�صادق:Q
ُ
يخذل �أخا ُه وهو يقد ُر على ن�ص َرتِه
ؤمن
«ما منْ م� ٍ
هلل في الدنيا والآخرةِ»(((.
� اَّإل خذ َله ا ُ

تحب له ما تح ّبه لنف�سك:
� - 29أن ّ
ورد ف���ي الخبر عن مح ّم���د بن م�سلم �أ ّنه ق���ال� :أتاني
رجل من �أهل الجبل فدخلت معه على �أبي عبد اهللQ
فقال له عند الوداع� :أو�صني فقال:Q
هلل وب ِّر � َ
َ
الم�سلم ،و�أحِ َّب ل ُه
أخيك
«�
أو�صيك بتقوى ا ِ
ِ
حب لنف�سِ َك واك َر ْه ل ُه ما تك َر ُه لنف�سِ َك»(((.
ما ُت ُّ

(((
(((
(((

عوالى اللئالي ،ابن �أبي جمهور الإح�سائي ،ج� ،1ص.128
�أمالي ال�صدوق� ،ص.393
�أمالي الطو�سي� ،ص.94
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� - 30أن تكره له ما تكرهه لنف�سك:
م ّما جاء في و�ص ّية موالنا الإمام �أمير الم�ؤمنينQ
لولده الإمام الح�سن:Q
ْ
نف�س َك ميزا ًنا فيما
بني تف ّه ْم و�ص َّيتي
واجعل َ
«�أيْ ّ
بي َنك َ
حب لنف�سِ َك
وبين غيرِك ،ف�أح ِب ْب لغيرِك ما ُت ُّ
حب �أن
واك َر ْه ل ُه ما تك َر َه لنف�سِ َك ،وال تظل ْم كما ال ُت ُّ
ح�س َن � َ
إليك ،وا�ستق ِب ْح
ُت ْظلَ َم و�أح�سِ نْ كما ُت ُّ
حب � ْأن ُي َ
من نف�سِ َك ما ت�ستقب ُح من غير َِك»(((.

(((

تحف العقول� ،ص.56

الفصل السادس

آداب اإلخوان

كيف تنجح مع إخوانك؟
عن الر�سول الأعظم:P

«�أال و� ّإن ُو َّد الم�ؤم � ِ�ن م ��ن �أعظ � ِ�م �سب ��بِ الإيمانِ »(((.
بعد �أن تحدّثنا عن العوامل ال�سلب ّية في العالقة بين
الأخوة ،وما ت�ؤدّي �إليه من التباعد واالفتراق� ،سوف نتك ّلم
عن العوامل الإيجاب ّية ا ّلتي ت�ؤدّي �إلى نم ّوها وتوطيدها ،وما
تقت�ضيه من �آداب ر ّتب اهلل �سبحانه عليها الجزيل من الثواب.
عوامل بقاء املودّة:

 - 1ال�شفقة على الإخوان:
فقد جاء عن الإمام ال�صادق:Q
هلل في خل ِق ِه ن ّي ًة و�أح ُّبها �إلي ِه �أ�صل ُبها و�أر ُّقها
«� ّإن ِ
على �إخوانِه و�أ�صفاها من الذنوبِ »(((.

 - 2زيارة االخوان:
عن الإمام ال�صادق:Q

هلل
هلل ال غ �ي � َر ال�ت�م��ا���س م��وع��دِ ا ِ
«م��ن زار �أَخ� ��ا ُه ِ
َ
ملك
هلل و ّك��ل اهلل به
�سبعين �أل��فِ ٍ
وتنج َز ما عن َد ا ِ
ّ
ينادو َن ُه �أال ط ْبتَ وطا َبتْ َ
لك الج َّنة»(((.

(((

(((
(((

ميزان الحكمة ،ح.165
المحجة البي�ضاء� ،ص ،56ح.4
المحجة البي�ضاء� ،ص ،58ح.2
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 - 3م�صافحة الإخوان:
عن ر�سول اهلل:P
«�إذا ل� ِق� َ�ي �أح� ُدك��م �أخ ��ا ُه فلي�صافِح ُه ولي�س ِّل ْم علي ِه
ف� �� ّإن َ
اهلل �أك ��ر َم ب��ذل� َ�ك ال�م�لائ�ك� َة فا�ص َنعوا ب�صن ِع
المالئكةِ»(((.

التب�سم في وجوه الإخوان:
ّ -4
عن الإمام الر�ضا:Q
هلل له
كتب ا ُ
تب�س َم في وج ِه �أخي ِه الم� ِ
ؤمن َ
« ..ومن ّ
هلل ل ُه ح�سن ًة لم يع ِّذ ْب ُه»(((.
كتب ا ُ
ح�سن ًة ومن َ

 - 5تلقيم الإخوان:
عن الإمام ال�صادق:Q
َ
هلل عن ُه مرار َة
�صرف ا ُ
«من ل ّق َم م�ؤم ًنا لقم َة حالو ٍة
يو ِم القيامةِ»(((.

ولقد كان Qيقوم بذلك مع �أ�صحابه.
ومن �أبرز ا ّلذين كانوا يحر�صون على هذه ال�س ّنة
المباركة ف��ي زم��ان��ن��ا ممن عا�شرناهم ه��و �س ّيد
�شهداء المقاومة ال�س ّيد عبا�س المو�سوي{،
حيث د�أب على ذل��ك مع �إخ��وان��ه المجاهدين في
ثغور الإ�سالم.

(((

(((
(((

المحجة البي�ضاء ،م�.س� .ص ،52ح.2
م.ن� .ص ،52ح.1
م.ن� .ص ،46ح.1
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 - 6الدعاء للإخوان:
عن الإمام الباقر:Q
َ
يهب
«عليك بالدعا ِء لإخوان َِك بظه ِر الغيبِ  ،ف�إ َّنه ُ
الرز َق.(((»...

وف��ي بع�ض الأح��ادي��ث ورد �أ ّن��ه كذلك �سبب لدفع
البالء عن الداعي �إ�ضافة �إلى �إهالة الرزق عليه كما
عن الإمام علي:Q
«دع� ��ا ُء ال�م���س�ل� ِ�م لأخ �ي � ِه ب�ظ�ه� ِر ال�غ�ي��بِ ي���س� ُ
�وق �إل��ى
ُ
ُ
ويقول ل ُه اهللُ:
وي�صرف عن ُه البال َء
الداعي الرز َق
َ
لك مثل ُه»(((.

 - 7تزويج الإخوان
عن الإمام الكاظم:Q

هلل يو َم ال ظ َّل � اَّإل ظ ُّله:
عر�ش ا ِ
«ثالث ٌة ي�ستظ ّلون بظ ِّل ِ
رج ٌل ز ّو َج �أخا ُه الم�سل َم �أو �أخدمَه �أو كت َم ل ُه �س ًّرا»(((.

� - 8إطعام الإخوان
ويت�أ ّكد ذلك �أكثر فيما لو كان �أخ��وك م�سكي ًنا �أو
يتي ًما �أو �أ�سي ًرا.
قال اهلل تعالى:
}ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{(((.
((( ميزان الحكمة ،ح.5737
((( م.ن .ح.5735
((( بحار الأنوار ،ج� ،71ص.356
((( �سورة الإن�سان ،الآيتان 8 :و .9
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وعن ر�سول اهلل:P
هلل من ثما ِر
«م��ن �أط�ع� َم م�ؤم ًنا من ج��و ٍع �أطع ْم ُه ا ُ
الج ّنةِ ،ومن �سقا ُه من ظم�أ �سقا ُه ا ُ
هلل من الرحيقِ
المختو ِم ،وم��ن ك�سا ُه ثو ًبا لم ي� ْ
هلل
�زل في �ضمانِ ا ِ
م��ا دا َم على ذل� َ�ك ال�م��ؤم� ِ�ن م��ن ذل� َ�ك ال�ث��وبِ �سلك.
وا ِ
ؤمن �أف�ض ُل من �صيا ِم �شهرٍ
هلل لق�ضا ِء حاج ِة الم� ِ
واعتكا ِفهِ»(((.

 - 9كتمان �أ�سرار الإخوان:
وال ُيمكن اعتباره من جملة الآداب فح�سب �إ ّنما هو
من �أعظم الواجبات على الم�ؤمن وقد ي�ؤدّي التهاون في
ذلك �إلى �سفك الدماء المحترمة و�إزهاق الأرواح بمج ّرد
�إف�شاء �س ّر من �أ�سرار العمل الإ�سالمي� ،أو �إ�سداء خدمة
مجان ّية للأعداء لمج ّرد التهاون بالمعلومات ا ّلتي نحن
ّ
م���أم��ورون بحفظها والتك ّتم عليها ،ولذلك ال تنح�صر
الآثار ال�س ّيئة لترك هذا الواجب في الم�ستوى الفرديّ  ،بل
تتعدّاه لتطال المجتمع �أو الم�سيرة ولذلك ع ّبرت طائفة
كبيرة من الروايات عن مدى انزعاج �أئ ّمتنا Rمن
ق ّلة الكتمان ،مثل ما قاله الإمام زين العابدين:Q
�صلتين في ال�شيع ِة لنا
هلل �أ ّن��ي افت َد ْيتُ ُخ
« َو َد ْد ُت وا ِ
ِ
لحم �ساعديُ :
النزق((( وق ّل ُة الكِتمانِ »(((.
ِ
ببع�ض ِ
(((

(((
(((

م�صادقة الأخوان� ،ص ،42ح.1
النزق :الطي�ش.
ميزان الحكمة ،ح.17345
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وعن الإمام �أمير الم�ؤمنين:Q

ِّين»(((.
« ..والمذي ُع لما �أرا َد ا ُ
هلل �ستره م��ار ٌِق في الد ِ

ويك�شف الإمام ال�صادق Qالواقع الأليم ا ّلذي
عليه النا�س قائلاً :
بخ�صلتين ف�ض ّيعوهُ ما ف�صاروا منهُما
النا�س
«�أُمِ َر
ِ
ُ
ُ
والكتمان»(((.
على غي ِر �شيءٍ :ال�صب ُر

 - 10مجال�سة الإخوان ومحادثتهم:
فعن �أبي جعفر الثاني � Qأ ّنه قال:

«�أتخلو َن وتحدّثو َن وتقولو َن ما �شئ ُتم؟ فقلتُ � :أيْ
ُ
ونقول ما �شِ ْئنا ،فقا َل� :أما
هلل لنخلو ونتحد ُّث
وا ِ
بع�ض َ
المواطن� .أما
تلك
وا ِ
هلل لود ْد ُت �أ ّني مع ُكم في ِ
ِ
دين
وا ِ
أرواح ُكم و�إ ّنكم على ِ
ريح ُكم و� َ
أحب َ
هلل �إ ّني ل ُّ
ودين مالئكتِه ف�أعينونا بور ٍع واجتهادٍ»(((.
ا ِ
هلل ِ

 - 11خدمة الإخوان:
عن الإمام ال�صادق:Q

«ال �م ��ؤم �ن��و َن خ ��د ٌم بع�ضهُم ل�ب�ع���ٍ�ض ،ق �ل��تُ  :وك�ي� َ�ف
يكون خد ًما ُ
ُ
لبع�ض؟ ق��ال :يفي ُد بع�ضهُم
بع�ضهُم
ٍ
ً
بع�ضا»(((.

� - 12إقالة الإخوان
وهذا الأمر يعتبر امتحا ًنا للأخوة ا ّلذين يغرقون
(((
(((
(((
(((

ميزان الحكمة ،م�.س .ح.17356
م.ن.17346 .
م�صادقة الأخوان� ،ص.32
م.ن� .ص.48
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ف��ي الم�صالح ال��م��ا ّد ّي��ة وع��ال��م ال��ت��ج��ارة فهل �إ ّن��ه��م
�سيحافظون على هذه الآداب� ،أو �أنّ المال �سيج ّرهم
�إلى �ضرب الم ُث ُل بعر�ض الحائط رغم ما رتَّبه الإ�سالم
من ثواب على الإقالة.
فعن الإمام ال�صادق:Q
هلل
بيع �أقا َل ُه ا ُ
«�أ ّيما م�سلم �أق��ا َل م�سل ًما ندام ًة في ٍ
عثر َته يو َم القيامةِ»(((.

� - 13إدخال ال�سرور على الإخوان:
ويكفيك في ذلك �أ ّن��ه من �أح ّ��ب الأعمال �إلى اهلل
النبي Pو�أهل بيته،R
تعالى((( و�أنّ فيه �سرور ّ
يقول الإمام ال�صادق:Q
«ال يرى �أحدُكم �إذا �أدخ� َل ال�سرو َر على �أخيه
�أ َّنه �أدخلَ ُه علي ِه فقطْ ،
هلل
هلل علينا ،بل وا ِ
بل وا ِ
هلل.(((»P
على ر�سولِ ا ِ
 - 14الثقة بالإخوان:
عن الإمام ال�صادق:Q
هلل من ُه
«م��ن ك��ا َن ال��ره��ن ع�ن� َد ُه �أوث � ُ�ق م��ن �أخ�ي� ِه ف��ا ُ
بريءٌ»(((.

ف�إذا كان الأخ من �أهل الثقة ال المكا�شرة ،ع ّد هذا
العامل من الحقوق.
((( م�صادقة الإخوان ،م�.س� .ص.72
((( م.ن� .ص.60
((( م.ن.
((( م�صادقة الإخوان� ،ص.73
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� - 15إيثار الإخوان وب ّرهم:
فقد جاء عن الإمام ال�صادق:Q
هلل ب� ِه الم� َ
ؤمن �أن يع ّر َفه ب� َّر �إخ��وا ِن��ه،
خ�ص ا ُ
«م ّما َّ
فلي�س ال�ب� ُّر بالكثر ِة وذل� َ�ك �أ َّن َ
اهلل ُ
يقول
و� ْإن ق � َّلَ ،
في كتابه} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ{»(((.

ّثم قال:
(((
«}ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ{
هلل ذل� َ�ك ف َق ْد �أح� َّب� ُه اهللُ ،ومن
وم��ن ع� َّر َف��ه ا ُ
هلل �أوف ��ا ُه �أج� � َر ُه ي��و َم ال�ق�ي��ام� ِة بغي ِر
�أح � ّب � ُه ا ُ
ح�سابٍ ».
ّثم قال:
«ي��ا جميل ارو ه��ذا ال�ح��دي��ث لإخ��وان��ك ف � �� ّإن فيه
ترغي ًبا للب ّر»(((.

� - 16إهداء الإخوان:
حيث �إنّ تقديم الهد ّية للأخ تعبي ًرا عن المو ّدة له
م ّما يترك الأثر الكبير في نف�سه ،ويكون ذكرى دائمة
للعالقة القائمة بينهما على �أ�سا�س الإيمان والتراحم.
النبي:P
يقول ّ
« َتهادوا َتحا ّبوا»(((.

(((
(((
(((
(((

�سورة الح�شر ،الآية.9 :
�سورة التغابن ،الآية.16 :
م�صادقة الإخوان� ،ص.66
المحجة البي�ضاء ،ج.3
ّ
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بينما قبول الهد ّية من �أخيك هو من الحقوق ،كما
تق ّدم ،و�إن كان الإهداء من الآداب .ن�س�أل اهلل تعالى
�أن يو ّفقنا لأداء حقوق الإخوان ،والتح ّلي ب�آدابهم� ،إ ّنه
رب العالمين.
�سميع مجيب ،والحمد هلل ّ
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