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إخـوة اإليمان





مقّدمة

ٱ      ٻ ٻ ٻ
وال�سالة  وب�طنً�،  واآخرًا، وظ�هرًا  اأّوًل  احلمد هلل 

الكــرام  واآلــــه  امل�سطفـى  ر�ــســـــولــه  عــلــى  والــ�ــســـــالم 

الط�هرين، وعلى جميع الأنبي�ء واملر�سلني.

بــ�إخــوانــه  عالقته  فــي  الــمــوؤمــن  الإنــ�ــســ�ن  نــجــ�ح  اإّن 

وبلوغ  وال�ستمرار  البن�ء  حيث  من  حوله  من  والمجتمع 

الآم�ل المن�سودة لي�س اأمرًا �سهاًل على الإطالق، بل يحت�ج 

اإلى مقّوم�ت ه�ّمة، ومعرفة لمجموعة من الثوابت وال�سبل 

اّلتي عليه اّتب�عه� وال�سير على هديه�، اإ�س�فة اإلى تجربة 

حي�تّية عملّية ُتعينه في اختي�ر الأ�سدق�ء، وتحديد طبيعة 

تع�ليم  اّتب�ع  اإْن ك�ن فهو من بركة  التع�مل معهم، وهذا 

وال�سّنة  الكريم  ب�لكت�ب  المتمّثلة  واإر�س�داته  الإ�سالم 

المب�ركة.

فالأجل اأْن ي�سري الواحد مّن� في النور مع ب�سريته 

طريقه  وي�سّل  الظالم،  تيه  في  يتخّبط  ول  امل�سرقة، 

اآمًن� من املف�ج�آت  اأن يكون  اأّي�مه، لأجل  في م�ستقبل 
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الأليمة قدر الإمك�ن في عالقته ب�لإخوان، ك�نت هذه 

و�سذى  النبّوة  واأريج  الوحي  برحيق  الع�بقة  الوريق�ت 

الولية... لتك�سف عن حقيقة الأخّوة واأ�سن�ف الإخوان 

وحقوقهم واآدابهم...



الفصل األّول

حقيقة األخّوة





ا؟
ًّ

هل أنت أخ حق

اأهمّية الأخّوة:

� وح�جة ل ُيمكن  ُيعتبر الت�آخي في الإ�سالم اأمًرا ه�مًّ

الر�سول  يقول  حيث  عنه�،  الإ�ستغن�ء  الموؤمن  لالإن�س�ن 

:Pالأكرم

الإ�سالِم  فائدِة  بعَد  فائدًة  م�سلٌم  ام��ر�ؤٌ  ا�ستفاَد  »ما 

.
(((

مثَل اأٍخ ي�ستفيُدُه في اهلِل«

ف�إّن كـــون الأخـــّوة بهذه المك�نـــة اّلتي تجعلهـــ� اأعظم 

ف�ئدة بعـــد الإ�سالم لَيك�سف عن جوانـــب عظيمة، واأبع�د 

ًدا  مختلفـــة ُيراد للموؤمن اأْن يحي� به� كجزء من كّل، مج�سِّ

في عالقتـــه ب�لآخرين اأ�سمى المع�ني اّلتـــي ت�سير به نحو 

ًقـــ� اإلى اأن يكون  الكم�ل اّلـــذي َين�سده لياًل ونهـــ�ًرا، ُمت�سوِّ

ذلـــك الرجل الخ�ل�س من العيـــوب اّلذي لط�لم� قراأ عنه 

فـــي اأح�ديـــث المع�سومينR كم� فـــي حديث الإم�م   

:Qال�س�دق

اأخو الموؤِمن؛ عينُه �دليلُه ل يخونُه �ل  »الموؤمُن 

.
(((

ه، �ل يِعُده عدًة فيخِلفُه« يظلمُه �ل يغ�سُّ

ولي�س اّتخ�ذ الإخوان اأمًرا ُيمكن الزهد فيه اأو القت�س�ر 

)))   تنبيه الخواطر، ال�سيخ ؟؟، ج)، �س)97.
)))   اأ�سول الك�في، ال�سيخ الكليني، ج)، �س)66.
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فيه على فردين اأو ثالثة، بل ط�لم� اأمكن ذلك وتي�ّسر ف�إّن 

الواحد مّن� يجدر به اأْن ُيب�در - مع مراع�ة موازين الإخ�ء 

و�سلوك الطريق ال�سحيح في الختي�ر- اإلى اإ�س�فة ا�سم 

جديد لالئحة اإخوانه في اهلل رامًي� اإلى اكت�س�ب ثمرتين: 

في  ورد  ومّم�  الآخــرة،  في  وث�نيتهم�  الدني�،  في  اأولهم� 

:Pالحّث على ال�ستكث�ر قول ر�سول اهلل

»ا�ستكثر�ا من الإخواِن فاإنَّ لكّل موؤمٍن �سفاعًة يوَم 

.
(((

القيامِة«

ال�سكينة  هــو  ــ�آخــي  ــت ال فــي  جــمــيــل  عن�سر  ويــبــرز 

براحة  �س�دًق�  �سعوًرا  ي�سعر  الموؤمن  لأّن  والطمئن�ن، 

نف�سّية مع اأخيه الموؤمن ك�أّنه الُمبِحر في اأمواج ه�ئجة وقد 

ال�سحراء  في  الت�ئه  ك�أّنه  اأو  الأمــ�ن،  �س�طىء  اإلى  و�سل 

اإلى رّي الم�ء، روي عن الإم�م  مع حّر الظم�أ وقد انتهى 

ال�س�دقQ قوله:

»اإّن الموؤمَن لي�سكُن اإلى الموؤمِن كما ي�سكُن الظماآُن 

.
(((

اإلى الماِء«

:Qوعن الإم�م ال�س�دق

»ِلكلِّ �سيٍء �سيٌء ي�ستريُح اإليِه �اإنَّ الموؤمَن لي�ستريُح 

.
(((

اإلى اأخيِه الموؤمِن كما ي�ستريُح الطيُر اإلى �سكِلِه«

� ل يرغب بهذه الراحة اّلتي لو لم يكن لالأخّوة  ومن منَّ

من  له�  كــ�ن  اإذا  فكيف  واأغــنــت؟  لكفت  غيره�  فــ�ئــدة 

)))   و�س�ئل ال�سيعة، الحّر الع�ملي، ج))، ب�ب ا�ستحب�ب ا�ستف�دة الإخوان، حديث 6.
)))   اأ�سول الك�في،  ج)، ب�ب في م� يدفع اهلل ب�لموؤمنين، �س47).

)))   بح�ر الأنوار، ج47، �س)47.
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الثمرات م� ل ُيمكن عّده واح�س�وؤه من قبيل م� ج�ء في 

الحديث:

 :Pعن ر�سول اهلل

؟
(((

ه في اهلِل عزَّ �جلَّ عبادٌة« »النظُر اإلى الأِخ َتَودُّ

:Q�وعن الإم�م الر�س

بيًتا في  ا�ستفاَد  اهلِل عزَّ �ج��لَّ  اأًخ��ا في  ا�ستفاد  »من 

 .
(((

الجنَِّة«

دور التاآخي في بناء الفرد:

ال�سخ�سّية  بن�ء  في  رائــًدا  دوًرا  الدينّية  لالأخّوة  اإّن 

من  بمجموعة  الّت�س�ف  على  ت�س�عده�  حيث  الموؤمنة، 

خ��ّس،  نط�ق  على  ولــو  بم�سوؤولّية  وت�سعره�  الف�س�ئل 

انطالًق� من معرفة م� له� من مدلول وعمق في الإ�سالم، 

فيعرف الإن�س�ن قدره من خالل معرفة قدر اأخيه وم� له 

ب�لآخرين  العالقة  ب�آداب  اللتزام  ويكون  عليه.  حّق  من 

اأّول  م�ستقيم،  وم�سلك  متك�ملة  �سورة  اإنت�ج  على  ب�عًث� 

الم�ستفيدين منه �س�حب هذا الدور مع م� يتركه من ذكر 

اإن هو بقي على م� بداأ به في بداية  ح�سن و�سمعة طّيبة 

بحيث  دًق�،  و�سِ  � حقًّ اأٌخ  ب�أّنه  َف  ُو�سِ من  لذلك  الطريق. 

اإّنه اأق�م حدود الأخّوة وراعى حقوقه� والتزم اآدابه�، فهو 

اأّن  على ال�سعيد الفردّي في �سع�دة وتقّدم دائمين، كم� 

)))   بح�ر الأنوار، ج47، �س)97.

)))   ثواب الأعم�ل، ج)، �س)8).
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في  نج�ًح�  له  �سيفتح  الأخوّية  المدر�سة  في هذه  النج�ح 

مدار�س ومج�لت اأخرى ربم� اّت�سعت مي�دينه� اإلى �س�حة 

حي�ته جمع�ء، واأّم� اإذا لم يوّفق لكت�س�ب الإخوان وف�سل 

في هذه المهّمة اّلتي تعتبر مف�ساًل في دورة حي�ته، ف�إّن 

�سرع�ن  ونت�ئج غير مر�سية  �سلبّية  �سيترك عوامل  ذلك 

م� تظهر في كثير من ق�س�ي�ه وربم� حّولته� اإلى م�س�كل 

اّلذي  ب�ل�سيء  لي�س  العجز  هذا  واأّن  �سّيم�  ل  م�ستع�سية 

 Qالموؤمنين اأمير  اعتبره  وقد  التغ��سي عنه،  ُيمكن 

:Qخطيًرا وو�سف �س�حبه ب�أعجز الن��س، يقول

»اأعجُز النا�ِس من عجَز عن اكت�ساِب الإخواِن، �اأعجُز 

.
(((

منُه من �سّيَع من ظفَر بِه منُهم«

تكون  الن��س  اأّن هن�ك �سنًف� من   Qاأو�سح وهن� 

درجة العجز لديهم اأكبر واأخطر من ال�سنف الآخر وهم 

العالقة  في  الآخرين  مع  ال�ستمرار  ُيح�سنون  ل  اّلذين 

الأخوّية بعد اأن ك�ن بينهم في بداية اأمرهم ترابط وت�آزر، 

ولكن �س�عت الموّدة وع�دت ك�أن لم يكن �سيء بينهم�، اأو 

اإلى م�  ك�أّن الزم�ن لم يكن لأّي�مه ولي�ليه وجود ينّبههم 

اأن�س�هم ال�سيط�ن. وم� هذه الظ�هرة بعزيزة في الحي�ة، 

�سنين  بينهم  العالقة  دامــت  اأ�سخ��س  من  ن�س�هد  فكم 

العداوة  اأخذت  حيث  رجعة  غير  اإلى  افترقوا  ثّم  عديدة 

بينهم م�أخذه� واأبدت ثغرات اأحكم من خالله� غلق الب�ب 

التع�ون.  ذكري�ت  وتدوم  الموّدة  ن�سيم  ي�سري  منه  اّلذي 

)))   نهج البالغة، ج4، �س4.
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ومع غ�ّس النظر عن الجوانب ال�سلبّية في حدود م� تتركه 

الفردّي، بحيث ل  ال�سعيد  الأزمة من م�س�كل على  هذه 

يقّر ل�سخ�سّية الإن�س�ن الموؤمن قرار، ول يهداأ له ب�ل حّتى 

في عالقته ب�هلل تع�لى فيتخّبط ق�ئًم� وق�عًدا ي�ستح�سر 

اأخيه، �سواء في  اله�ئل من �سيرته مع  الكّم  م� لديه من 

محّط�ته� الجميلة اّلتي يوؤّدي تذّكره� اإلى الرغبة وال�سوق 

اأم في  به،  العالقة  وتجديد  اإلى مج�ريه�،  المي�ه  لإع�دة 

المحط�ت ال�سّيئة وك�ن ال�سوء �س�دًرا عنه ولي�س عن اأخيه 

فيوؤّدي ذلك اإلى الندم والموؤاخذة ليظّل معّذًب� وهو يق�رن 

بين فترة الموا�سلة وفترة المق�طعة.

يّت�سح اأّن التخّلي عن الأخ والزهد فيه هو ع�مل هّدام 

هذا  على  بّن�ًء  ع�ماًل  الت�آخي  ك�ن  كم�  الفرد،  حي�ة  في 

ال�سعيد، فقد ج�ء عن مولن� ال�س�دقQ في الحّث 

:Qوالت�أكيد على طلب الموؤاخ�ة قوله

�اإْن  الأر���ِس  ظلماِت  في  �لو  الأتقياِء  موؤاخاَة  »�اطلْب 

 عزَّ �جلَّ لْم يخلْق على 
َ
اأفنْيَت عمَرك في طلِبهم، فاإنَّ اهلل

اهلُل  اأنعَم  �ما  النبّييَن،  بعَد  اأف�سَل منُهم  الأر���ِس  �ج��ِه 

.
(((

على العبِد بمثِل ما اأنعَم بِه من التوفيِق ل�سحبِتهم«

له�  اإلهّية ل مثيل  الإخــوان هي نعمة  فنعمة م�س�دقة 

على الإطالق.

)))   م�سب�ح ال�سريعة، �س50).
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دور التاآخي في بناء املجتمع:

اأن نعي�س متم��سكين، ي�س�عد  اإّن اهلل تع�لى يحّب لن� 

بن�  ذهبت  قد  متفّرقين  اأ�ست�ًت�  ولي�س   ،� بع�سً بع�سن� 

فقدن�  ومعه�  الأهــداف  ف�س�عت  مذهب،  كّل  المذاهب 

ُيت�سّور مجتمع واحد ي�سترك  اإليه�. ول  ال�سبل والو�س�ئل 

روح  تحكمه  ل  وهــو  و�سجونه،  �سوؤونه  تحّمل  فــي  اأهــلــه 

ل  �سكاًل  فيه  الأخـــّوة  روحّية  �س�دت  لو  حّتى  الموؤاخ�ة، 

ر لهذا المجتمع  م�سموًن� ومظهًرا ل جوهًرا، كذلك ل ُيقدَّ

ُكَله ويّتجه اإلى حيث اأراد اهلل تع�لى 
ُ
النج�ح. فحّتى ُيوؤتي اأ

والمواقف  الأقــوال،  ترجم�ن  الأعم�ل  تكون  اأن  بّد  ل  له 

من  فترى  ال�سرائر،  وتكّنه  ال�سم�ئر  تحويه  عّم�  ُمعربة 

اأخ�ه،  ويعتبره  الن��س  من  بفالن  الممّيزة  ب�ل�سلة  ى  يتغنَّ

هو ل يخذله في وقت ال�سّدة، ول يتركه للدهر فيكون عوًن� 

له على الدهر ل عوًن� للدهر عليه، وكذلك من يكثر الثن�ء 

والمديح اأو اإبداء الإعج�ب ب�سخ�س م� ِلم� يتحّلى به من 

ال�سوؤال عن ح�له  اإذا مر�س ول  �سف�ت، ل يترك زي�رته 

فيوؤلمه م� اآلمه وُي�سِعده م� اأ�سعده.

الحي�ة  فــي  لــلــتــ�آخــي  الــفــّعــ�ل  الــــدور  يتجّلى  وهــنــ�، 

اأخّوته  عليه  توجبه  بم�  فــرد  كــّل  قــ�م  اإذا  الجتم�عّية، 

:Qالإيم�نّية اّتج�ه الآخرين، يقول الإم�م ال�س�دق

ا�ستكى  اإِن  الواحِد،  كالج�سِد  الموؤمِن  اأخ��و  »الموؤمُن 

�سيًئا منه ُ�جَد األُم ذلَك في �سائِر ج�سِده، �اأر�اُحهما 
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اأ�سدُّ اّت�ساًل بر�ِح  من ر�ٍح �اح��دٍة، �اإنَّ ر�َح الموؤمِن 

.
(((

اهلِل من ات�ساِل �سعاِع ال�سم�ِس ِبها«

ف�لت�آخي ُيك�سب المجتمع قّوة في جوانب عديدة منه�:

ُملّم�ت  به من  يع�سف  م�  تج�وز  على  الع�لية  القدرة   - (

�سعبة وفتن ومحن.

الرتق�ء اإلى قّمة البذل والعط�ء والإيث�ر.  - (

توحيد المنطلق الإيم�نّي في النظرّية والتطبيق.  - (

الفرد  روحــّيــة  وا�سمحالل  الجم�عة  روحــّيــة  �سي�دة   - 4

وال�سخ�س�نّية.

اهلل  مع  الثالثة  اتج�ه�ته�  في  الأخالقّية  الح�س�نة   -  5

تع�لى ومع الن��س ومع النف�س.

الت�ريخ  عبر  ب�أجمعه�  الجوانب  هذه  قــراءة  وُيمكنن� 

اأ�سح�به  الر�سول الأكرمP مع �سفوة  الممتّد من زمن 

اأمير الموؤمنينQ ومن خيرة من وقف معه في  ومع 

حربه و�سلمه، وكذلك في حي�ة اأ�سح�ب الإم�مين الح�سن 

� في كربالء حيث اجتمعت كّل  والح�سين L خ�سو�سً

مع�ني الأخّوة الجليلة والجميلة في تلك المواقف العظيمة 

 Qال�سهيد ال�سبط  اأ�سح�ب  جعلت  اّلتي  الم�سهودة 

في مق�م خ��ّس ل يبلغه غيرهم، وقّلدتهم و�س�م العط�ء 

الأبدّي.

)))   الك�في، ج)، �س)))، ح4.
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ملاذا �ُسّموا اإخواًنا؟

يكون  اأن  معنى  م�  الن��س  من  اأحــد  على  خفيًّ�  لي�س 

لم  م�  الو�سوح ظ�هرّي،  لكّن هذا  للموؤمن،  اأًخ�  الموؤمن 

ُبعده�  في  الإ�ــســالم  يراه�  كم�  الأخـــّوة  حقيقة  تنك�سف 

عن  وك�سف  مبن�ه�  واأ�ّس�س  معن�ه�  حّدد  كم�  الجوهرّي 

الإم�م   يقول  حيث  والم�سّمى،  ال�سم  بين  الرتب�ط  عمق 

:Qال�س�دق

��سّموا  الخيانِة  عن  لنزاَهِتهم  اإخ��واًن��ا  �سّموا  »اإّنما 

.
(((

اأ�سدقاًء لأنَّهم ت�ساَدقوا حقوَق الموّدِة«

فمن يكون خ�ئًن� ل ُيوؤتمن؛ لي�س اأًخ� حقيقًة ول ت�سّح 

تدوم  اّلتي  الموّدة  حقوق  يراعي  ل  ومن  بذلك،  ت�سميته 

معه� الأخّوة وت�ستمر بحيث يكذب على الآخر ول ي�س�دقه، 

ل  وعليه  لي�س �سحيًح�.  عليه  ال�سديق  ا�سم  اإطالق  ف�إّن 

تتحّقق الأخّوة بمجّرد اأن يقول الإن�س�ن لالآخر اأنت اأخي 

المب�رك عليه  الدينّي  الرابط  يمليه هذا  بم�  ب�لقي�م  بل 

عهد  عن  خــرج  واإلَّ  تج�هله�  له  ي�سوغ  ل  التزام�ت  من 

الأخّوة اإلى نقي�سه و�سّمي اأًخ� ب�لتجّوز ل الحقيقة.

ملاذا توؤاخي؟

فالًن�  نوؤاخي  لم�ذا  اأنف�سن�  ن�س�أل  اأن  ال�سواب  من 

من الن��س ونزهد بغيره، ورّبم� ك�ن الجواب: لأّنه يحمل 

اختي�ره،  قبل  اختب�ره  تّم  وقد  ع�لية،  اأخالقّية  موؤّهالت 

)))   بح�ر الأنوار، ج7)، �س)08.
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معروف  هو  لم�  به  عالقة  ب�إق�مة  رغبة  ل  الآخــر  بينم� 

لن�  اأّن   � اأي�سً الجواب  ك�ن  ورّبم�  ال�سمعة،  �سوء  من  عنه 

م�سلحة م�لّية معه، ولذلك قّدمن� العالقة به على غيره 

واآثرن�ه بم� يحّقق لن� من نفع وك�سب، رغم م� تنطوي عليه 

يكمل  اأن  ي�سعب  بحيث  الأخــالق،  رذائــل  �سخ�سّيته من 

الإن�س�ن طريق الأخّوة معه، و�سرع�ن م� يتعّر�س للتزلزل 

اأو ال�سق�ق، ورّبم� ك�ن الجواب غير ذلك حيث اإن ت�سّور 

الأ�سب�ب الداعية للعالقة ب�لن��س ل تك�د ُتح�سى وتختلف 

من �سخ�س اإلى اآخر. واّلذي نريد ت�سليط ال�سوء عليه هن� 

لي�س اإلَّ ميزان اّتخ�ذ الإخوان كم� اأر�سدتن� اإليه الأح�ديث 

نوعين  �سّنفت  واّلتي   R�اأئّمتن عن  الواردة  ال�سريفة 

والم�ستف�د  مطلوب،  والآخر  مذموم  اأحدهم�  الأخّوة  من 

هو ط�لم� ك�ن الدافع اإلهيًّ� ولوجهه تع�لى ف�لأخّوة مرغوب 

به�، واإلَّ اإذا ك�ن دنيويًّ� فهي مرغوب عنه�.

ولذا، حرّي بن� اأن نقف موقف ال�سوؤال لأنف�سن� ونقول: 

»لم�ذا نوؤاخي فالًن� دون فالٍن؟«.

والحقيقة اأّن الأخّوة النفعّية الدنيوّية هي عداوة، لأّنه� 

ت�ستبطن خي�نة للطرف الآخر حيث ل تقوم على ال�سدق 

في بذل الموّدة له لق�ء م� حّث عليه الدين الحنيف اأو رج�ء 

والم�س�لح  التج�رّية  المك��سب  لأجل  بل  الآخــرة،  ثواب 

الأمــر  ينتهي  اأن  كهذه  ح�لة  في  غريًب�  ولي�س  الزائلة. 

عندم�  اأو  الم�س�لح  تنق�سي  حينم�  القطيعة  اأو  ب�لفراق 

�س�بقه،  من  اأكثر  منه  ال�ستف�دة  ُيمكن  عنه  بديل  يوجد 
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فقد ج�ء عن الإم�م اأمير الموؤمنينQ اأّنه ق�ل:

»كلُّ موّدٍة مبنّيٌة على غيِر ذاِت اهلِل �سالٌل، �العتماُد 

.
(((

عليها ُمحاٌل«

:Qوعنه

اهلِل  ذاِت  اأخّوتُه في غيِر  كاَنت  اإخ��واٌن فمْن  »النا�ُس 

فهي عدا�ٌة.

�ذلك قوله عّز �جّل:

.
(((

»
(((

{ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ}

ولي�س ب�لإمك�ن اأن ُيزان نج�ح الأخّوة وف�سله� ب�لُغنم 

والُغرم الدنيوّيين، بل م� دامت لمح�س الم�سلحة الدنيوّية 

فهي ف��سلة يبوء �س�حبه� ب�لحرم�ن. ج�ء في الحديث:

.
(4(

»من اآخى في اهلِل َغِنَم �من اآخى في الدنيا ُحِرَم«

لي�س  لكن  اأخــوه  اأّنــه  اإّنم� يزعم  الآخــر  اأّن  يوقن  ومن 

�سي�نة  الدائم،  والنتب�ه  منه  الحذر  عليه  فــ�إّن  اهلل  في 

لنف�سه وحف�ًظ� على دينه. ج�ء في الخبر عن الإم�م اأمير 

:Qالموؤمنين

»م��ْن ل��ْم تكْن م��وّدت��ُه في اهلِل ف��اح��ذْره، ف��اإنَّ موّدته 

.
(5(

حَبتُه م�سوؤ�مٌة« لئيمٌة ��سُ

اأهدافه�  ِبلح�ظ  ال�سحبة  هــذه  فــي  ال�سوؤم  وين�س�أ 

وبواعثه� ب�عتب�ره� غير منّزهة عن اإظه�ر �سيء واإ�سم�ر 

)))   غرر الحكم، ح96)5.
)))   �سورة الزخرف، الآية:67.

)))   كنز الفوائد، �س)4.
)4)   غرر الحكم، ح04777.

)5)   م.ن. ح8798.
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اأراده  اّلذي  ال�سبيل  اأّنه� في غير  اإلى  اإ�س�فة  اآخر،  �سيء 

اهلل له�؛ حيث اأراد اأن تكون اأخّوة في ذاته لكّن الإن�س�ن 

اإذا اأراده� في غير اهلل، فم� ع�س�ه� تكون؟!

كيف تختار �أًخا لك؟

اإق�مة  ــى  اإل الإن�س�ن  ي�س�رع  الأحــيــ�ن،  من  كثير  في 

خطوته  تــكــون  اأن  دون  مــن  غــيــره  مــع  ويتوا�سل  عــالقــة 

مدرو�سة ومت�أّنية، في�س�رع اإلى مدِّ ج�سوره ب�سكل اعتب�طّي 

اأو فو�سوّي دون ح�سب�ن لم� يترّتب على هذا الت�سّرع من 

نت�ئج؛ اإذ كثيًرا م� يبدو في وجهة جم�لّية ملوؤه� الرغبة 

فترة  في   � خ�سو�سً ب�لأ�سرار،  والمك��سفة  ب�ل�ستمرار 

المث�لب،  واإخف�ء  المن�قب  اإبداء  ب�سبب  الأولى  التع�رف 

وهذا النمط العجول ُيعتبر مغ�مرة ومخ�طرة مع الآخر، 

ط�لم� لم تعرفه حّق المعرفة ولم تختبره الختب�ر اّلذي 

يوؤّدي اإلى الختي�ر، وهذا ي�س�به تم�ًم� م� يح�سل من ف�سل 

ب��ستعج�ل،  ل�سريكه  منهم�  كّل  اختي�ر  ك�ن  زوجين؛  بين 

بل ال�سبب عينه هو م� يوؤّدي اإلى ف�سل عالقة بين اأخوين 

موؤمنين اأو وقوعهم� بم� ل يرغب�ن. 

من هن� ك�ن لالإ�سالم دوره في هذا ال�س�أن اإذ دّلن� كيف 

الأمر  اإلى هذا  ال�سبيل  وعّرفن�  الإخوان  نخت�ر  اأن  ينبغي 

حبة من ل ينبغي اأن ن�سحبه اأو  محّذًرا من الوقوع في �سُ

مع��سرة من ل ي�سوغ لن� اأن نع��سره، فبّين اأّن الختب�ر هو 

ُعر�سة  الواحد  ك�ن  واإلَّ  الختي�ر،  يتّم  وفقه  على  ميزان 
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لم� ل يحّب اأن يلق�ه، اأو م�سى اإلى حيث ل يريد الو�سول. 

:Qيقول الإم�م اأمير الموؤمنين

ف��اإنَّ الختباَر  الإخ����واِن؛  ات��خ��اِذ  »ق���ّدِم الختباَر في 

.
(((

ُق بيَن الأخياِر �الأ�سراِر« معياٌر يفرِّ

ف�لواجب عدم اإخ�ء الأ�سرار والنتب�ه منهم، وهذا م� 

ل يتّم  اإلَّ بعد معرفتهم؛ ومعرفتهم تكون ب�لتفريق بينهم 

وبين الأخي�ر بحيث ل يختلط الأمر علين�؛ من هو الخّير 

هو  ذلك  اإلى  وال�سبيل  بينهم�،  ون�س�وي  ال�سّرير،  هو  ومن 

الختب�ر اّلذي ينتج من نوؤاخي ومن ل نوؤاخي، واإلَّ وقعن� في 

:Qسوء الختي�ر بمق�رنتهم كم� ج�ء عن الإم�م علي�

جدَّ ال�ستظهاَر في اختياِر الإخواِن، 
َ
»قّدِم الختباَر �اأ

.
(((

َك ال�سطراُر اإلى مقارنِة الأ�سراِر«
َ
�اإلَّ األجاأ

غيري  على  ب�لالئمة  عــدت  اإذا  ًف�  من�سِ اأظّنني  ول 

اإذا كنت لم  الأخــّوة و�سّيعه، فيم�  عندم� لم يحفظ حّق 

الجزء  اإّن  بل  اختي�ره،  ح�سن  في  القويم  الطريق  اأعتمد 

هو  الف�سل  لهذا  ومّهد  الم�سكلة،  لهذه  قّدم  اّلذي  الأكبر 

الظالم  في  وال�سير  المعرفة،  حّق  معرفته  دون  النتق�ء 

اّلذي ربم� اأودى اإلى الهلكة، اأو المف�ج�آت غير المحّبذة. 

الإخوان،  اأختبر  بم�ذا  وهي:  عديدة  اأ�سئلة  تتجّدد  وهن� 

يعتبر  اّلــذي  الختب�ر  عن��سر  هي  وم�  ميدان،  اأّي  وفي 

الخطوة الأولى؟ وكم هي المّدة؟ وهل ي�سمل ذلك عالقته 

)))   ميزان الحكمة، ح )8).
)))   م.ن. ح )48.
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بنف�سه اإ�س�فة اإلى عالقته بغيره؟

�سمن  ي�أتي  م�  في  عنه  الــجــواب  يّت�سح  م�  هــذا  اإّن 

ينظر  واحــًدا  نموذًج�  ولن�أخذ  هــوؤلء(.  تــوؤاِخ  )ل  عنوان 

الفردّي،  العب�دّي  ب�لبعد  ترتبط  الأولــى  جنبتين:  اإلــى 

والث�نية ب�لبعد الحي�تّي الجتم�عّي، وقد جمعهم� حديث 

اإلى هذين  ير�سدن�  ال�س�دقQ حينم�  الإم�م  مولن� 

اهتم�م  مدى  عن  للك�سف  لالختب�ر  اله�ّمين  الموردين 

وب�ل�سلة  خ��ّس  كميدان  الإلهّية  ب�ل�سلة  الإن�س�ن  هذا 

الب�سرّية كميدان ع�ّم ق�ئاًل:

فيِهم  ك��اَن��ت��ا  ف����اإْن  بخ�سلَتيِن  اإخ��وان��َك��ُم  »اخ��ت��ِب��ر�ا 

اع���زب: محافظٌة على  ث��ّم  اع���زْب  ث��ّم  ف��اع��ُزْب  �اإلَّ 

الع�سِر  ال�سلواِت في مواقيِتها، �البرُّ بالإخواِن في 

.
(((

�الي�سِر«

)))  م.ن. ح )68.





الفصل الثاني

أصناف اإلخوان





هل تعرف إخوانك؟

�إخو�ن �لثقة و�إخو�ن �ملكا�شرة:

م�  اإلى  ونتعّرف  الإخــوان  حقوق  عن  نتحّدث  اأن  قبل 

معهم،  تع�ملن�  في  عنه  الجتن�ب  اأو  به  القي�م  ينبغي 

بل  واحدة  بمرتبة  لي�سوا  اإّنهم  حيث  لت�سنيفهم  نتعّر�س 

بع�سهم اأف�سل من بع�س، لأّن فيهم من ل ُيمكن ال�ستغن�ء 

وفيهم من  اليومّي  ك�لغذاء  لأّنــه  الأحــوال  بح�ل من  عنه 

اأو  محّددة  لفترات  عنه  البتع�د  وب�لإمك�ن  كذلك،  لي�س 

في   Qالموؤمنين اأمير  الإمــ�م  بي�ن  ولن�أخذ  طويلة، 

هذا المج�ل مع �سيء من التف�سيل.

في الحديث عن اأمير الموؤمنينQ اأّنه ق�ل:

 
(((

المكا�سرِة �اإخ��واُن  الثقِة  اإخ��واُن  »الإخ��واُن �سنفاِن: 

اإخواُن الثقِة، ُفهم الكفُّ �الجناُح �الأهُل �الماُل،  ا  فاأمَّ

ماَلك  ل��َه  فابذْل  الثقِة،  ح��دِّ  على  اأخيَك  كنَت من  ف��اإذا 

ُه  �بدَنك، ��ساِف من �سافاُه �عاِد من عاداُه، �اكتْم �سرَّ

اأنَّهم  ال�سائُل  ها  اأيُّ �اعلْم  الح�سَن،  منُه  �اأَظ��ِه��ْر  �عيَبُه، 

اأقلُّ مَن الكبريِت الأحمِر. �اأّما اإخوان المكا�سرِة، فاإنَّك 

تَك منُهم، فال تقطَعنَّ ذلَك منُهم، �ل تطلبنَّ  ت�سيُب لذَّ

)))   المك��سرة في اللغة: من الَك�ْسر وهو ظهور الأ�سن�ن لل�سحك وك��سره اإذا �سحك في وجهه 
وب��سطه.
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ما �راَء ذلَك من �سميِرهم �ابذْل لُهم ما بذلوا لك من 

.
(((

طالقِة الوجِه �حال�ِة الل�ساِن«

لقد بّينQ في هذا الت�سنيف �سكلين من العالقة 

اأن نطلق على المرحلة الأولى المعّبر عنه�  الأخوّية ُيمكن 

اأبع�ده�  في  المتينة  العميقة  العالقة  الثقة(  بــ)اإخوان 

ووفــ�ء  مـــوّدة  مــن  لــالآخــر  واحــد  كــّل  يكّنه  بم�  الر�س�لّية، 

واحترام، وبم� هم� عليه من وحدة في المنطلق والهدف، 

بينهم�  الأفع�ل  اأّن  و�سرورة  والموقف،  الكلمة  في  و�سدق 

معِربة دائًم� عن الأقوال، فال زيف ول مداهنة ول مج�راة، 

ولذلك من الطبيعّي اأن يكون ح�لهم م� ُذكر في الحديث 

ال�سريف، فهم اأهل ال�سالح وال�سدق والأم�نة اّلذين يوثق 

بهم في الدين، وموافقة ظ�هرهم لب�طنهم والثقة بهم هي 

�سبب البذل لهم واإع�نتهم وم�س�ف�تهم ومع�داة اأعدائهم 

وكتم�ن اأ�سرارهم، واإظه�ر مح��سنهم، واإخف�ء م�س�وئهم، 

اأي هم قّوة ُيمكن العتم�د عليه� في  وهم الكّف والجن�ح 

اّلتي  الموارد  الب�طل، وال�ستع�نة به� في  كّف الأذى ورفع 

ُيحت�ج فيه� اإلى عون.

واأّم� ال�سكل الث�ني من العالقة المعّبر عنه� بــ)اإخوان 

ل  اّلتي  ال�سطحّية  ب�لعالقة  و�سفه�  فُيمكن  المك��سرة( 

تتعّدى الظ�هر والمج�ملة والمق�بلة بمعنى اأّنه� مقت�سرة 

على دللت الوجه والل�س�ن دون البن�ء على م� وراء ذلك 

ال�سنف  هذا  يكون  اأن  ُيمكن  ل  فلذا  الآخــر،  داخــل  من 

)))   الك�في، ج)، �س)9).
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ب�ل�سوؤون  ومك��سفته  عليه  ب�لتعويل  الأّول  ال�سنف  بمث�بة 

الرتب�ط  يندرج نمط  بل  لديه،  الأ�سرار  واإيداع  ة  الخ��سّ

هذا في حدود ال�سكل ل الم�سمون.

من  اأ�ــســدقــ�ء  اأو  اإخـــوان  ولــه  اإلَّ  مّن�  ــد  واح يوجد  ول 

اأو  �ُسكن�ه  اأو  عمله  مك�ن  في  �سواء  المذكورين،  ال�سنفين 

اأّنن�  فيه  وقعن�  ط�لم�  اّلذي  والخط�أ  مدر�سته.  اأو  ج�معته 

منهم�؛  �سنف  كّل  مع  التع�طي  من  المطلوب  النوع  نعك�س 

فرّبم� نخت�سر على طالقة الوجه وحالوة الل�س�ن واللي�ق�ت 

لن�  ينبغي  اّلــذي  ال�سنف  مع  الع�ّمة  الأم�كن  في  المّتبعة 

م�س�ف�ته وبذل م� ُيمكن بذله مع ح�جته في بع�س الأحي�ن 

اإليه�، ونغو�س مع ال�سنف الآخر اّلذي ينبغي الحتراز منه، 

في اإبداء الخ�سو�سّي�ت واإيداع كّل �سيء لديه مع اأّنن� لم نثق 

بعد في اأم�نته، ثّم بعد ذلك تقع الم�سكلة، حيث ن�سطدم 

اأو  عهد  نق�س  من  ح�سوله  ينبغي  ل  م�  بح�سول  ونتف�ج�أ 

عدم وف�ء بوعد، اأو خي�نة م�لّية اأو معنوّية. والخلل اإذا ك�ن 

حيث  نحن،  هو  الأّول  �سببه  فــ�إّن  غيره�  اأو  ال�سورة  بهذه 

بح�سبه،  �سنف  كّل  مع  المطلوبة  الوظيفة  ب�ختي�ر  نقم  لم 

ولذلك في بع�س تع�بير المع�سومينR ت�سريح ودللة 

:Qعلى مك�ن الم�سكلة، كم� في قول الإم�م ال�س�دق

.
(((

»لْم يخْنَك الأميُن �لكِن اْئتَمْنَت الخائن«

بمعنى اأّن الخلل ن�س�أ من عندك حينم� و�سعَت ثقتك 

في غير محّله� في ائتم�ن الخ�ئن، واإلَّ لم يكن خلل. وهذا 

)))   بح�ر الأنوار، ج75، �س 5)) .
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معنى انعك��س التع�مل بين ال�سنفين اّلذي يجلب الكثير 

من الأزم�ت في اأو�س�ط الن��س.

اأّنه  اإخوانك،  كّل من  اإلى  التعّرف  ًل هو  اأوَّ ف�لمطلوب 

اإلى اأّي �سنٍف ينتمي ثّم بعد ذلك اإق�مة العالقة معه على 

اأ�س��س معرفته، اإّم� ب�سكل عميق اأو ب�سكل �سطحّي.

حقيقة  ــــى  اإل  Qال�س�دق الإمــــــ�م  ــ�  ــدن ــس ــر� وي

اأمير   اأ�سن�ف الإخوان في بي�ن يعتبر تف�سياًل لم� ذكره 

طبيعة  تحديد  ُيمكن  �سوئه  وعــلــى   ،Qالموؤمنين

:Qالعالقة حيث يقول الإم�م

»الإخ������واُن ث��الث��ٌة، ف��واح��ٌد ك��ال��غ��ذاِء اّل����ذي ُي��ح��ت��اُج 

اإل���ي���ِه ك���لَّ �ق����ٍت ف��ه��َو ال���ع���اق���ُل، �ال��ث��ان��ي ف���ي معنى 

ال��داِء �هَو الأحمُق، �الثالُث في معنى ال��د�اِء فهو 

.
(( (((

اللبيُب«

الحي�ة  في  وم�ستمّرة  دائمة  ح�جة  يمّثل  ف�إّنه  الأّ�ل: 

الطع�م  كم�  لأخيه،  والعملّية  والعلمّية  والدينّية  الفكرّية 

وال�سراب ب�لن�سبة للبدن، ولذلك ق�لQ: ُيحت�ج اإليه 

كّل وقت.

الثاني: اأي الأحمق، فهو من ف�سد عقله فب�ت م�سدًرا 

لالنحراف والإ�سالل عن الطريق القويم والكّل في غًنى 

)))   تحف العقول، �س))).
في  م�  لكونه خ�ل�س  بذلك  و�سّمي  ال�سوائب  الخ�ل�س من  العقل  اللّب:  اللبيب:  اللغة:  )))   في 
لّب عقل  العقل فكل  م� زكى من  وقيل: هو  ال�سيء  واللب�ب من  ك�للب  الإن�س�ن من مع�نيه 

ب�أولي  الزكية  العقول  اإلَّ  اّلتي ل يدركه�  تع�لى الحك�م  لًب� ولهذا عّلق اهلل  ولي�س كل عقل 

الألب�ب نحو قوله تع�لى: {ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ 

ۈئ }.
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عنه وم�أمور ب�لحتراز منه.

الع�فية  دوام  في  �ــســرورة  فهو  اللبيب،  اأي  ال��ث��ال��ث: 

في  الــوقــوع  اأو  الم�س�كل  حلول  عند  ودواء  الجتم�عّية 

اّلذي ي�سونه  اأم ع�ّمة، فهو  ة  �سواء ك�نت خ��سّ الأزم�ت 

ويحفظه ومعه ي�سعر ب�لراحة والأم�ن.

من  والأحمق  الثقة  اإخــوان  من  واللبيب  الع�قل  فيكون 

الموا�سي  الأّول  ال�سنف  في  ويدخل  المك��سرة،  ــوان  اإخ

�س�حب  الث�ني  ال�سنف  في  يدخل  كم�  م�له،  اأو  بنف�سه 

الغ�ية اّلتي متى م� تحّققت ف�رق اأخ�ه، وقد ج�ءعن الإم�م 

:Qال�س�دق

»الأخ�������واُن ث���الث���ٌة: م���وا����ٍس ب��ن��ف�����ِس��ه �اآخ�����ُر م��وا���ٍس 

 �يريُدك لبع�ِس 
(((

بماِله... �اآخُر ياأُخذ منَك الُبلغَة

.
(((

ه من اأهِل الثقِة« ِة فال تعدَّ الّلذَّ

 Qومــن هــذا الأخــيــر يــحــّذرنــ� الإمـــ�م ال�س�دق

ق�ئاًل:

»�احذْر اأْن توؤاخي من اأرادك لطمٍع اأ� خوٍف اأ� ميٍل 

.
(((

اأ� ماٍل اأ� اأكٍل اأ� �سرٍب �اطلْب موؤاخاَة الأتقياِء«

)))   البلغة: اأي م� يبلغه ويكفيه من العي�س.
)))   تحف العقول، �س))4.

)))   م�سب�ح ال�سريعة، �س)6.
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 خ�شلتان هاّمتان:

خ�سلتين  خالل  من  الثقة  اإخــوان  نعرف  اأن  ُيمكنن� 

.� ه�ّمتين، من خاللهم� نرى من هو الأخ حقًّ

بّن�ًء في  اأن يلتزم الأخ �سبياًل  الأ�ل��ى: الإ�سالح، وهو 

عالقته ب�أخيه من خالل مك��سفته بعيوبه، وعدم مداهنته 

المر�سية،  غير  اأعم�له  من  يــراه  م�  مع  اإطــرائــه  وكثرة 

ومع�ونته على التغيير ليكون على اأح�سن م� يرام، فيحّب 

له اأن تجتمع الأو�س�ف الحميدة فيه ب�أجمعه�.

معه  �ــســ�دًقــ�  يكون  اأن  بمعنى  الإخ���ال����س،  ال��ث��ان��ي��ة: 

م�  له خالف  و�سريرته فال يظهر  ب�طنه  له في   � مخل�سً

توّفرت  ف�إذا  الــدوام.  على  قلبه  ترجم�ن  ول�س�نه  ي�سمره 

ه�ت�ن الخ�سلت�ن في رجل ك�ن ل محي�َس عن مع��سرته، 

هذا م� اأو�س�ن� به مولن� الإم�م الك�ظمQ وهو يعّرفن� 

اإخوان الثقة من خالل الركيزتين المتقّدمتين ق�ئاًل:

»اج���ت���ه���د�ا ف���ي اأْن ي���ك���وَن زم��اُن��ك��م اأرب�����َع ���س��اع��اٍت: 

��ساعًة  المعا�ِس،  لأم��ِر  ��ساعًة  اهلِل،  لمناجاِة  �ساعًة 

ل��م��ع��ا���س��رِة الإخ������واِن �ال��ث��ق��اِت اّل���ذي���ن ي��ع��ّرف��وَن��ُك��م 

عيوَبُكم �ُيخل�سوَن لُكم في الباطِن، ��ساعًة تخلوُن 

.
(((

فيها للّذاِتكم في غيِر محّرٍم«

)))   تحف العقول، �س)0).
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اأعظم الإخوان:

عرفن� مّم� تقّدم اأّنه يوجد تف�وت في درج�ت الإخوان 

بح�سب م� يمتلكون من خ�س�ل جميلة، لكن لم ن�سر اإلى 

اإلى  الأخــّوة  درج�ت  من  العلي�  والرتبة  العظمى  الدرجة 

حّد اأن يكون ذلك الرجل هو اأعظم اإخوانه على الإطالق، 

فبم�ذا ي� ترى يبلغ هذه المنزلة؟

ويجيبن� مولن� الإم�م الح�سن بن علّي L ق�ئاًل:

اأعظِم  اأٍخ لي كاَن من  خبِركم عن 
ُ
اأ اأنا  النا�ُس،  ها  »اأيُّ

ب��ِه في عيني  َعُظَم  راأ���ُس ما  النا�ِس في عيني �ك��ان 

َغَر الدنيا في عينِه، كان خارًجا من �سلطاِن بطِنه  �سِ

فال ي�ستهي ما ل يجُد �ل ُيكِثُر اإذا �ِجَد، كان خارًجا 

من �سلطاِن فرجه، فال ي�ستخّف له عقلَه �ل راأَيه، 

اإلَّ  يده  يمدُّ  الجهالِة فال  �سلطاِن  ك��اَن خارًجا من 

يت�سّخُط  �ل  يت�سّهى  ل  ك���اَن  ل��م��ن��ف��ع��ٍة،  ث��ق��ٍة  ع��ل��ى 

 
(((

بذَّ ق��اَل  ف��اإذا  ده��ِره �سّماًتا  اأكثَر  ك��اَن  يتبّرم،  �ل 

في  ي�سارُك  �ل  ِم���راٍء  في  يدخُل  ل  ك��ان  القائليَن، 

دعوى، �ل ُيدلي بحّجٍة حّتى يرى قا�سًيا، �كان ل 

يغفُل عن اإخواِنه �ل يخ�سُّ نف�سه ب�سيٍء د�َنهم.

ليًثا  ك��ان  ال��ِج��دُّ  ج��اَء  ف��اإذا  َعًفا،  م�ست�سْ �سعيًفا  ك��ان 

العذُر في مثلِه  يقُع  اأح��ًدا فيما  يلوُم  عادًيا، كان ل 

حّتى يرى اعتذاًرا، كان يفعُل ما يقوُل �يفعُل ما ل 

اأف�سُل،  اأيَّهما  ي��دري  اأم��راِن ل  ه  ابتزَّ اإذا  يقوُل، كان 

))) اأي �سبقهم وغلبهم.
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نظر اإلى اأقرِبهما اإلى الهوى فخالَفه، كان ل ي�سكو 

ي�ست�سيُر  البرَء، �ل  اإلَّ عند من يرجو عنَده  �جًعا 

�ل  يتبّرُم  ل  ك��اَن  الن�سيحَة،  ع��ن��َده  يرجو  م��ن  اإلَّ 

يت�سّخُط �ل يت�سّكى �ل يت�سّهى �ل ينتقُم �ل يغفُل 

. عن العد�ِّ

فعليُكم بمثِل هذه الأخالِق الكريمِة اإْن اأطقُتموها، 

فاإن لم تطيقوها كلَّها؛ فاأْخُذ القليل خيٌر من ترِك 

.
(((

الكثيِر، �ل حوَل �ل قّوَة اإلَّ باهلِل«

)))   الك�في، ج)، �س8)).



الفصل الثالث

إخوان الصدق





من تؤاخي؟

اإّن الب�حث عن مع�مل الأخّوة في الإ�سالم مب� يّتفق 

احلي�د  ب�لإن�س�ن  يجدر  ل  اّلتي  ال�س�مية  تع�ليمه  مع 

علي�ء  اإىل  بيده  ت�أخذ  بّينة  جلّية  يجده�  �سوف  عنه�؛ 

برفِده�  ي�سبع  نوعّية  نقلة  وتنقله  والف�سيلة،  الكرامة 

ذاك  اإىل  ال�س�دي  فوؤاده  منرِيه�  من  ويروي  روحه 

التك�مل املن�سود واملنتهى اخل�لد خلود احلّق ط�مل� مل 

يعك�س الّت�ه، وظّل يتوق ويت�سّوق اإىل التزّود من خي�ر 

اإخوته في اهلل تع�ىل، ثّم بلغ هذه الغ�ية فغدت حقيقة 

جداول  فتجّمعت  وحلًم�  اأمنية  ك�نت  اأن  بعد  وحدًث� 

اخلري في بحر واحد.

فمن هم هوؤلء ي� ترى؟

مري  اأ ن�  �س� و اأ يـــن  ّلذ ا ق  ل�سد ن ا ا خـــو اإ ّنهـــم  اإ

املوؤمننيQمبع��سرتهم، موؤّكًدا ذلك في قوله:

فاإنَّهم  اكت�ساِبهم  فاأكثْر من  ال�سدِق  باإخواِن  »�عليَك 

.
(((

عّدٌة عنَد الرخاِء �ُجّنٌة عنَد البالِء«

)))   بح�ر الأنوار، ج7)، �س)78.
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) - �لعامل �لرّباين:

من  ال�ستف�دة  على  املب�ركة  الرواي�ت  اأّكدت  لقد 

العلم�ء الرّب�نّيني وم�س�حبتهم وجم�ل�ستهم، لأّنهم ق�دة 

الركب املقّد�س اّلذين ي�أخذون بيد املرء اإىل ع�مل العلي�ء 

وي�سلون به اإىل حيث اأراد اهلل �سبح�نه، من خالل ن�سر 

تع�ىل  اهلل  ر�س�لة  تبليغ  في  بدورهم  والقي�م  مع�رفهم 

احلنيف  ين  الدِّ مب�دىء  عن  والدف�ع  الن��س  وهداية 

والنحراف�ت،  البدع  تدخله�  اأن  من  ال�سريعة  و�سي�نة 

وهم �سّم�م الأم�ن اّلذي ل غنى لأحد عنه.

:Qومّم� ورد في حّقهم م� ق�له الإم�م اأمري املوؤمنني

ِر مَن الأ�سحاِب كيَف  »عِجْبُت لمن يرغُب في التكثُّ

يغتنُم  الذيَن  الأتقياَء؛  الأل��ّب��اَء  العلماَء  ي�سحُب  ل 

.
(((

ف�سائلَهم �تهديِه علوُمهم �تزيُِّنه �سحَبُتهم«

فهن� ثالث فوائد:

بمح��سن  التحّلي  ومعن�ه  ف�س�ئلهم  اغتن�م  الأ�ل���ى: 

الأخالق اّلتي هم عليه�.

بمعرفة  التنّور  ومعن�ه  بعلومهم  الهــتــداء  ال��ث��ان��ي��ة: 

ين ورّد �سبه�ت الملحدين. اأحك�م الدِّ

وّفق  لمن  زين  هم  حيث  ب�سحبتهم  التزّين  الثالثة: 

للقي�م بخدمتهم والت�سّرف بمح�سرهم.

)))   ميزان الحكمة، ج)، �س584).
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:Qوعنه

.
(((

»جال�ِس العلماَء يزَدْد علُمَك �يح�ُسُن اأدُبَك«

وفي و�سّية لقم�ن لبنه:

ف��اإنَّ  بركَبَتيك،  �زاِح��ْم��ه��م  العلماَء  جال�ِس  بنيَّ  »ي��ا 

 عزَّ �جلَّ ُيحيي القلوب بنوِر الحكمِة كما ُيحيي 
َ
اهلل

.
(((

الأر�َس بوابِل ال�سماِء«

وفي مق�بل ذلك اإّن التخّلي عنهم وترك جُم�ل�ستهم 

عنهم  البتع�د  لأّن  تع�ىل،  اهلل  من  للخذلن  موجب 

املوىل  اأمر  اّلتي  الإلهّية  املدر�سة  عن  البتع�د  معن�ه 

�سبح�نه ب�لرتّبي في كنفه� وحتت ظالله� وهذا م� ج�ء 

:Qسريًح� في دع�ء الإم�م ال�سّج�د�

»اأْ� لعلََّك فقْدَتني من مجال�ِس العلماِء فخَذْلتني«.

) - �حلكيم �لإلهّي:

فيهم�  احللم�ء،  وجم�ل�سة  احلكم�ء  م�س�حبة  اإّن 

في  مل�  واإح�س�وؤه؛  عّده  ُيكن  ل  م�  اخلري  اآث�ر  من 

هذين ال�سنفين من موا�سف�ت ع�لية ترتك ب�سم�ته� 

وثم�ره� في اجلنبة العلمّية وكذلك العملّية، مب� ي�س�عد 

الإن�س�ن في طريقه نحو الكم�ل.

)))   م.ن. ج)، �س55.
)))   ميزان الحكمة، م.�س. ج)، �س04).
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:Qعن الإم�م اأمري املوؤمنني

عن  ع��ِر���ْس 
َ
�اأ الحلماَء،  �جال�ِس  الحكماَء  »�ساحِب 

.
(((

الدنيا ت�سكْن جنََّة الماأ�ى«

وفي رواية اأخرى:

النُّهى  اأ�ل��ي  حبِة  �سُ في  �ال�����س��واَب  ال�سالَح  »اأك��ِث��ِر 

.
(((

�ال�سواِب«

) - �ملحّب يف �لّل:

:Qعن الإم�م اأمري املوؤمنني

.
(((

ُته« »خيُر الإخواِن من كاَنت في اهلِل مودَّ

:Qوعنه

.
(4(

ُته« »خيُر الإخواِن من لم تكْن على الدنيا اأخوَّ

4 - �ملو��شي لك:

:Qعن اأمري املوؤمنني

»خيُر اإخواِنك من �ا�ساَك �خيٌر ِمنه من َكفاك �اإذا 

.
(5(

احتاَج اإليك اأعفاَك«

وفي حديث اآخر:

من  ِمنه  �خيٌر  بخيِره  �ا���س��اَك  من  اإخ��واِن��ك  »خيُر 

.
(6(

اأغناَك عْن غيِره«

)))   م.ن. ج)، 584).
)))   ميزان الحكمة، م. �س. ح )0)44.

)))   م.ن. ح )46.
)4)   م.ن. ح)56.

)5)   م.ن. ح)6)4.

)6)   م.ن. ح)6)4.
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5 - �لد�عي �إىل �لّل تعاىل:

اإىل  اإ�س�فة  ب�لعمل  دعوته  ك�نت  من  منه  واملراد 

ال�سريفة حيث  الن�سو�س  كم� عّبت عن ذلك  القول 

:Qورد عن الإم�م اأمري املوؤمنني

المقاِل ب�سدِق  اإل��ى �سدِق  دع��اَك  اإخ��واِن��ك من  »خيُر 

.
(((

مقاِله، �ندَبك اإلى اأف�سِل الأعماِل بح�سِن اأعمالِه«

اإليِه  الخيِر �جذَبك  اإلى  �سارَع  اإخواِنك من  و»خيُر 

.
(((

�اأمَرك بالبرِّ �اأعانَك عليِه«

6 - �ملعني على �لطاعة:

:Qعن الإم�م اأمري املوؤمنني

.
(((

»المعيُن على الطاعِة خيُر الأ�سحاِب«

:� وعنه اأي�سً

اإْن  �زي��ًرا �سالًحا  َله  بعبٍد خيًرا جعَل   
ُ
اهلل اأراَد  »اإذا 

.
(4(

ن�سَي َذكَره، �اإْن ذكَر اأعاَنه«

من  ــِئــل  �ــسُ ـــ�  ملّ  Pاهلل ــول  ــس ر� عــن  ورد  وفــيــمــ� 

َن�سيَت  �اإذا  اأعاَنَك  َذَكْرَت  اإذا  »من  الأ�سح�ب:  اأف�سل 

.
)5(

َرك« ذكَّ

اأّن اهلل  ر  حيث تكون الوظيفة الأوىل في ح�لة تذكُّ

الّب  على  )وتع�نوا  املع�ونة  هي  ون�ظر  ح��سر  تع�ىل 

)))  ميزان الحكمة،  م.�س. ح)586.
)))   م.ن. ح)476.

)))   م.ن. ح)))0).
)4)   م.ن. ح)0)).

)5)   م.ن. ح)0))0.
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وتكون  والعدوان(،  الإثم  على  تع�ونوا  ول  والتقوى 

الوظيفة الث�نية في ح�لة الن�سي�ن والغفلة هي التذكري 

والتوعية اّت�ه امل�سوؤولّية الإلهّية امللق�ة على ع�تقه.

خري �جلل�شاء:

عن النبّي P حينم� �ُسئل اأّي اجلل�س�ء خري؟ ق�ل:

»من ذّكَرُكم باهلِل ر�ؤيُته �زادُكم في علمُكم منِطُقه 

.
(((

�ذّكركم بالآخرِة عمُله«

يعني اأّن الأمور املذكورة ُت�س�هم م�س�همة حقيقّية في 

بن�ء ال�سخ�سّية الإي�نّية وم�سدره� اخلري اّلذي هو عليه 

هذه  من  الثمرة  تكون  حيث  والعمل  واملنطق  احل�ل  في 

� �سواء في ذكر اهلل، اأو زي�دة العلم  املج�ل�سة مك�سًب� معنويًّ

اأخ�ه  فقد  اإذا  املوؤمن  اأّن  غريًب�  ولي�س  الآخرة.  تذّكر  اأو 

وجلي�سه اّلذي يت�ز بهذه املوا�سف�ت ف�إّنه ل يحّب البق�ء 

، وهذا دليل على اأّنه من اخلرية وال�سفوة وي�سعر 
)2(

بعده

ب�أّن اّلذي فقده هو بع�سه، كم� يقول اأحد ال�سعراء:

ومــن حمــن الــدنــيــ� بــقــ�وؤك بعد َمــْن

مــ�ــســ�بــِه دون  ـــقـــوك  اأب رحـــلـــوا  اإذا 

�س�عًة تبكيه  غـــ�ب  ــ�  م اإذا  ــوجــٌه  ف

ــِه ــ�ب ووجــــــٌه متــــّل الــعــمــر عــنــد غــي

)))   بح�ر الأنوار، ج7)، �س)68.
)))   عن اأمير الموؤمنينQ: »خير الخوان من اإذا فقدته لم تحبَّ البق�ء بعده« الغرر، ج)، 

�س)9)، ح96.
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دفــنــتــُه اإن  ــرى  ـــ ــّث ــ�ل ب فــيــه  ـــن  ـــدف وَت

ح�بِه �سِ بع�س  املـــرء  اإّن  وجــــوَدك 

و�شية جامعة:

اإخوان  اأو�س�ف   Qاحل�سن الإم�م  جمع  لقد 

الوف�ء في و�سّيته جلن�دة في مر�سه  ال�سدق وخاّلن 

:Qاّلذي توّفي فيه، حيث ق�ل الإم�م

»ا�سحْب من اإذا �سِحْبَته زاَنك، �اإذا خدْمَته �ساَنك، 

�اإذا اأردَت منُه معونًة اأعاَنك، �اإْن ُقْلَت �سّدَق قوَلك، 

ها،  ْلَت �سدَّ حوَلك �اإْن مَدْدَت يَدَك بف�سٍل مدَّ �اإن �سُ

ح�سنًة  منك  راأى  �اإن  ها،  �سدَّ ثْلَمٌة  عنَك  ب��َدت  �اإن 

ابتداَك،  عْنُه  �سكتَّ  �اإن  اأعطاَك،  �ساأْلَته  �اإن  ها،  عدَّ

.
(((

�اإْن نزلت اإحدى الُملّماِت به �ساَءك«

وهذه اخل�س�ل ب�أجمعه� �سوف ي�أتي اأنَّه� من جملة 

له�.  والنتب�ه  مراع�ته�  علين�  اّلتي  الأخوّية  احلقوق 

في  ومنقو�ًس�  ذاكرتن�  في  ح��سًرا  يبقى  اأْن  وينبغي 

ين ل  خّوة الدِّ
ُ
�سفح�ت قلوبن� اأّن دوام املوّدة مرهون ب�أ

خّوتهم اأف�سل عّدة 
ُ
الّدني�. اإّن الإخوان ال�س�دقني في اأ

احلي�ة،  مدى  وامل�س�عب  ال�سدائد  في  وعوًن�  وذخًرا 

اأبقى  يِن  الدِّ »اإخواُن   :Qعلي الإم�م  عن  ج�ء  كم� 

.
)2(

دِق اأف�سُل عّدًة« ًة، اإخواُن ال�سّ مودَّ

)))   ميزان الحكمة، ح )0)4).
)))   م.ن. ح )88.
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ؤاِخ هؤالء
ُ
ال ت

ينبغي  اّلــذيــن  ال�سدق  اإخـــوان  هم  من  اّت�سح  اأن  بعد 

ال�سوء  اأ�سدق�ء  لتعداد  نتعّر�س  ومع��سرتهم،  موؤاخ�تهم 

اّلذين ينبغي البتع�د عنهم وعدم اإق�مة عالق�ت بهم لأّنهم 

ل يدفعون نحو الخير وال�سالح بل يجّرون اإلى ال�سّر والف�س�د، 

وهذا ال�سنف اأ�سير اإليه في الكت�ب الكريم بقوله تع�لى:

ھ  ھ  ہ  {ڻ ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
.
(((

ڭ ۇ}
وهم بح�سب م� ا�ستفدن�ه من الرواي�ت ال�سريفة ك�لت�لي:

) - �لأحمق �لكّذ�ب:

:Qفقد ج�ء في الحديث عن الإم�م ال�س�دق

نفَعَك  ي��ري��ُد  ��ُه  ف��اإنَّ ال���ك���ّذاِب،  الأح��م��ِق  »اإّي�����اَك ��سحبَة 

ُد منَك القريَب، اإِن  ُب منَك البعيَد، �يبعِّ َك، �يقرِّ في�سرُّ

اْئَتَمْنَتُه خاَنَك، �اإِن اْئَتَمَنَك اأهاَنَك، �اإن حّدَثك كذبَك، 

اّل��ذي  ال�سراِب  بمنزلِة  منُه  �اأن���َت   ك��ّذَب��ك  ْثَته  حدَّ �اإن 

.
(((

يح�سُبه الظماآُن ماًء حّتى اإذا جاَءه لم يجْده �سيًئا«

)))   �سورة الفرق�ن، الآية: 9)-8).
)))   ميزان الحكمة، ح80)0).
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اّلتي  ال�سّيئة  والعواقب  الأخالقّية  الأخط�ر  هذه  اإّن 

والإه�نة  والخي�نة  الإ�ــســرار  قبيل  من  الحديث  عّدده� 

اأّن  ومعرفة  مع��سرته،  عن  للردع  ك�فية  هي  والتكذيب 

ل  هــّدامــة  تكون  لأّنــهــ�  الف�سل  هــو  معه  العالقة  م�سير 

ــقــ�ء؛ مــن خالل  ــى النحط�ط ل الرت اإل ــة  بــّنــ�ءة ومــوؤّدي

الآث�ر الملمو�سة لهذا النوع الفّت�ك بل الق�تل من الن�حية 

المعنوّية اإ�س�فة اإلى الم�ّدّية.

) - �شاحب �لغاية �لدنيوّية:

والمراد به اّلذي ي�سحبك لي�ستفيد منك م�ًل اأو ج�ًه� 

ال�سحبة  تلك  تجعل  ل  اّلتي  الأطم�ع؛  من  ذلك  غير  اأو 

ق�ئمة على اأ�س��س التقوى ولي�س فيه� ال�سدق والإخال�س، 

وهو اّلذي �سرع�ن م� يتخّلى عن تلك العالقة حينم� ي�سل 

اإلى هدفه منك.

:Qفقد ورد عن الإم�م ال�س�دق

اأ�  خ���وٍف  اأ�  لطمٍع  اأراَدك  م��ن  ت��واخ��ي  اأن  »اح���ْذر 

الأتقياِء،  مواخاَة  �اطلْب  �ال�سرِب،  لالأكِل  اأ�  ميٍل 

، �اإن اأف��ن��ْي��َت ع��م��َرَك في  �ل��و ف��ي ظ��ل��م��اِت الأر�����سِ

.
(((

طلِبِهم«

وقد �سّور اأحد ال�سعراء ذلك حينم� ق�ل:

ي�س�ِدقني ِخـــلٌّ  فم�  مــ�يل  َقـــلَّ  اإذا 

ــِس خــاّلين ــ�� ــن ـــ�دة كـــلُّ ال ـــزي وفـــي ال

)))   ميزان الحكمة، ح0)).
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كــم مــن عـــدوٍّ لأجـــل املـــ�ل �س�دقني

ــٍق لــفــقــد املـــــ�ِل عـــ�داين وكـــم �ــســدي

وق�ل  اآخر:

َجره ك�ل�سَّ الإقـــبـــ�ِل  زمـــِن  فــي  ـــرُء  امل

الثََّمره داَمــِت  م�  حوِله�  من  والن��ُس 

ان�سَرفوا حْمُله�  عنه�  راَح  اإذا  حّتى 

ـــَبه ـــَغ ـــعـــ�ين احلــــرَّ وال ــوهــ� ُت ــف وخــلَّ

ّل: ال �ملُ�شِ ) - �ل�شَّ

لقوله تع�لى:

{ڻ ۀ  ۀ   ہ    ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ھ     

.
(((

ے ے   ۓۓ  ڭ ڭ ڭ  ڭ}
وقد تقّدم ذكر الآية في البداية.

4 -�لفاجر:

:Qفقد ورد عن الإم�م ال�س�دق

»ل ت�سحِب الفاجَر فيعّلمَك من فجورِه«.

:Qثمَّ ق�ل

»اأمَرني �الدي بثالٍث �نهاني عن ثالٍث، فكاَن فيما 

قاَل لي: يا بنيَّ من ي�سحب �ساحَب ال�سوِء ل ي�سلم، 

)))   �سورة الفرق�ن، الآيت�ن: 8) و 9).
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من يدخل مداخَل ال�سوِء ُيتََّهم، �من ل يملك ل�سانه 

.
(((

يندم«

5 - �لبخيل:

ف�إّنه قد ج�ء عنهمR التحذير من �سحبته وربم� 

ك�ن لأجل اأّن المرء ي�أخذ  من اأخالق اأ�سح�به ويت�أّثر بهم 

:Pكم� عن النبّي

»ال���م���رُء ع��ل��ى دي����ِن خ��ل��ي��ِل��ه، ف��ل��ي��ن��ْظ��ر اأح���ُدك���م َم��ن 

.
(((

ُيخاِلُل«

:Qوعن الإم�م ال�س�دق

»�اإّياَك �م�ساحبَة البخيِل؛ فاإنَّه يخذُلك في مالِه 

.
(((

اأحوُج ما تكوُن اإليِه«

6 - �لفا�شق:

ق�ل  ــه  اأّن  Qالع�بدين زيــن  الإمـــ�م  عن  ورد  فقد 

:Qلولده الب�قر

ُتحاِدْثُهم  �ل  ُت�ساِحْبُهم  فال  خم�سًة  انظْر  بنّي  »يا 

�ل ُتراِفْقُهم في طريٍق...«.

:Qاإلى اأن ق�ل

»�اإّياك �م�ساحبَة الفا�سِق فاإنَّه بايَعك باأكلٍة اأ� اأقّل 

.
(4(

من ذِلك«

)))   الخ�س�ل، ج)، �س80.
)))   بح�ر الأنوار، ج)7، �س)9).

)))   م.ن، ج)7، �س96).
)4)   م.ن،  ج)7، �س96).
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7 - �لقاطع لرحمه:

:Lوذلك لم� روي عن الإم�م ال�س�دق وعن اأبيه

�جدُته  ف��اإّن��ي  لرحِمه  القاطِع  �م�ساحبَة  »�اإّي����اَك 

اهلِل عزَّ �ج��لَّ في ثالثِة موا�سع:  ملعوًنا في كتاِب 

{ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   : �ج����لَّ ع���زَّ  اهلُل  ق����اَل 

.
(((

ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ}
{ہ ہ ہ ھ ھ ھ   : �ج������لَّ ع����زَّ  �ق�����ال 

ھ ے ے  ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
 �قال عزَّ �جلَّ 

(((
ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ}

{ہ ہ ہ  ہ ھ ھ  ال��ب��ق��رة:  ����س���ورة  ف���ي 

ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ 
. 

(4(
»
(((

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ}

8 - الكافر:
:Pعن النبّي

»م��ن ك��اَن ي��وؤِم��ُن ب��اهلِل �ال��ي��وِم الآخ���ِر ف��ال ُيوؤاخينَّ 

.
(5(

كافًرا«

9 - ال�سّرير:
:Qق�ل الإم�م الجواد

الم�سلوِل  كال�سيِف  فاإنَّه  ال�سّريِر  �م�ساحبَة  »اإّي��اَك 

.
(6(

يح�سُن منظُره �يقبُح اأثُره«

)))  �سورة محمد، الآية:8).
)))   �سورة الرعد، الآية: 5).
)))   �سورة البقرة، الآية: 7).

)4)   الك�في، ج0)، �س46.
)5)   بح�ر الأنوار، ج)7، �س97).
)6)   م.ن، ج)7، �س 98)، ح4).
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0) - �شاحب �للهو:

:Qعن الإم�م علّي

��ه يخذُلك  األ��ه��اَك �اأغ���راَك ف��اإنَّ »اإّي���اَك ��سحبَة من 

.
(((

�يوِبُقك«

)) -�جلبان:

:Qعن الإم�م الب�قر

»ل ت�����س��اِدْق �ل ت����واِخ اأرب���ع���ًة: الأح���م���َق �ال��ب��خ��ي��َل 

.
(2(

�الجباَن �الكّذاَب...«

:Qاإلى اأن يقول

.
(((

»�اأّما الجباُن فاإنَّه يهرُب عنَك �عن �الَدْيِه...«

)) - نا�شر �ملثالب)4):

:Qفي الحديث عن الإم�م علّي

.
(5(

»ل توؤاِخ من ي�ستُر مناقَبك �ين�سُر مثاِلبك«

اأي من يخفي ح�سن�تك ويذيع �سّيئ�تك.

)) - رهني �ملد�ر�ة:

على  معه  ال�سداقة  ا�ستمرار  ُيمكن  ل  ـــذي  اّل وهــو 

التكّلف  من  كثير  اإلــى  الخ�سوع  دون  ال�سليمة  قواعده� 

)))   ميزان الحكمة، ح76)0).
)))  م�ستدرك �سفينة البح�ر، ال�س�هرودي، ح)، �س)7.

)))   م�س�دقة الإخوان، �س80، ح).
)4)   المث�لب: العيوب.

)5)   ميزان الحكمة، ح5)).
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والتجّمل، وذلك م� يكون مع الأ�سخ��س اّلذين هم �سريعو 

الغ�سب والنفع�ل واإذا م� غ�سبوا هم ل يغفرون.

:Qق�ل الإم�م اأمير الموؤمنين

.
(((

»لي�َس لَك باأٍخ من احتْجت اإلى مداراِته«

4) - جمهول �ملو�رد و�مل�شادر:

:Qيقول الإم�م الح�سن

اأح��ًدا حّتى تعرَف م��وارَده �م�سادَره، فاإذا  ت��وؤاِخ  »ل 

ا�ستنبطَت الخبرَة �ر�سيَت الع�سرَة فاآِخه على اإقالِة 

.
(((

العثرِة �الموا�ساِة في الُع�سرِة«

5) - �لز�هد باأخيه:

:Pورد عن النبّي

»ل ترغّبنَّ فيمَن زهَد فيَك �ل تزهَدنَّ فيَمن رغَب 

.
(((

فيَك«

6) - �شاحب �لبدعة:

:Qج�ء عن الإم�م ال�س�دق

فت�سير�ا  تجاِل�سوهم،  �ل  البدِع  اأه��َل  ت�سَحبوا  »ل 

 :Pع��ن��َد ال��ن��ا���ِس ك��واح��ٍد م��ن��ُه��م. ق���اَل ر���س��وُل اهلِل

.
(4(

المرُء على ديِن خليِله �قريِنه«

)))   ميزان الحكمة ، م.�س، ح))).
)))   م.ن، ح9)).
)))   م.ن، ح7)).

)4)   الك�في، ج)، �س75).
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7) - �لنّمام / 8) - اخلائن / 9) - �لظلوم:

:Qق�ل الإم�م ال�س�دق

»اإحذْر من النا�ِس ثالثًة: الخائَن �الظلوَم �النّماَم 

�سيظلُمَك  لَك  خ��اَن لك خاَنك، �من ظلَم  لأّن من 

.
(((

�من نمَّ اإليَك �سينمُّ عليَك«

0) - متتبِّع �لعيوب:

:Qعن الإم�م اأمير الموؤمنين

»اإّياَك �معا�سرَة متّتِبعي عيوِب النا�ِس، فاإنَّه لم ي�سلْم 

.
(((

م�ساحُبهم منُهم«

)) -�ملائق:

الأمــور  ويلب�س  الخير  لك  يريد  ل  اّلــذي  الح�قد  وهو 

:Qعليك. عن اأمير الموؤمنين

���ك  اأنَّ ��ْن ل���َك ف��ع��لَ��ه �ي����ودُّ  »ل ت�سحِب ال��م��ائ��َق ف��ي��زيِّ

.
(((

مثلَه«

)) - �ملرتاب:

:Qفي الحديث عن الإم�م علي

.
(4(

»�سُر الأتراِب الكثيُر الرتياِب«

)))   ميزان الحكمة، ح)6)0).
)))   م.ن. ح65)0).

)))   بح�ر الأنوار، ج)7، �س99).
)4)   عيون الحكم والمواعظ للوا�سطي، �س94).
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)) - �شريع �لنقالب:

:Qفي الحديث عن الإم�م علي

.
(((

»�سرُّ الأ�سحاِب ال�سريُع النقالِب«

4) - �ملثبِّط عن �خلري:

:Qعن الإم�م علّي

.
(((

»�سرُّ اإخواِنك من تثبََّط عن الخيِر �ثّبَطك مَعُه«

5) - �ملُد�هن:

:Qيقول الإم�م اأمير الموؤمنين

.
(((

»�سرُّ اإخواِنَك الغا�سُّ المداِهُن«

6) -�ل�شّباب:

:Qفي الحديث عن الإم�م اأبي عبد اهلل ال�س�دق

»م��ن ك���اَن ي��وؤم��ُن ب���اهلِل �ال��ي��وِم الآخ����ِر ف��ال يجل�ُس 

.
(4(

مجل�ًسا ُينتق�ُس فيِه اإماٌم اأ� ُيعاُب فيه موؤمٌن«

:Qوعنه

.
(5(

»
َ
»من قعَد عنَد �سّباٍب لأ�لياِء اهلِل فقْد ع�سى اهلل

وعليه ف�إذا ك�ن القعود عنده مع�سية فكيف ب�لموؤاخ�ة 

والم�س�ف�ة؟!

)))   م.ن، �س)9).
)))   عيون الحكم، م.�س، �س94).

)))   م.ن.
)4)   بح�ر الأنوار، ج)7، �س))).

)5)   الك�في، ج)، �س79).
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7) - مزّين �ملع�شية:

�ُسئل الإم�م اأمير الموؤمنينQ: اأّي �س�حب �سّر؟ ق�ل:

.
(((

»المزّيُن لَك مع�سيَة اهلِل«

8) - �خلاذل:

:Qفي الحديث عن اأمير الموؤمنين

.
(((

»�سرُّ الإخواِن الخاذُل«

:Qوقريب منه قوله

ُل عنَد  »�سرُّ الإخواِن الموا�سُل عنَد الرخاِء �الُمفا�سِ

.
(((

البالِء«

)))   الأم�لي لل�سدوق، �س)47.
)))   عيون الحكم والمواعظ للوا�سطي، �س94).

)))   م.ن، �س95).
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 أخيك؟
ّ

كيف تؤّدي حق

عظمة حّق �لأخ:

:Qعن مولن� الإم�م ال�س�دق

»ما ُعِبَد اهلُل ب�سيٍء اأف�سَل من اأداِء حقِّ الموؤمِن، اإنَّ 

.
(((

ا من الكعبِة« الموؤمَن اأف�سُل حقًّ

اإّن لالأخ الموؤمن حقوًق� عظيمة في الإ�سالم، بم� له 

الكعبة  حرمة  من  واأكبر  اأعظم  هي  وحرمة  مك�نة  من 

الم�سّرفة، ُتوجب علين� اأن نتع�مل معه على اأ�س��سه� من 

اأبع�د  من  تحمله  م�  كّل  مع  ومراع�ته�  معرفته�  خالل 

من  �سواء  الف��سلة،  الحي�ة  م�سيرة  ل�ستق�مة  اإيم�نّية 

الن�حية الفردّية اأو الجتم�عّية؛ لذلك لم يكن ب�لإمك�ن 

التج�وز عن معرفة العوامل الإيج�بّية اّلتي هي م�سدر 

التوا�سل والتع�رف، ول عن معرفة العوامل ال�سلبّية اّلتي 

هي م�سدر الفتراق والختالف، لأّن الإقدام على �سيء 

اأو الإحج�م عنه، اإّنم� يكون�ن بعد الّطالع على الموجب 

الإمــ�م  يعطين�  ــَر  ُذِك م�  �سوء  وعلى  كليهم�،  في  لذلك 

الإ�سالم �س�رًح�  الع�بدينQ در�ًس� من درو�س  زين 

الحقوق،  ر�س�لة  �سمن  الّتج�هين  ِكــال  في  الوظيفة 

فلنفتح اآذان قلوبن� لم� �سيقولهQ في الفقرة الآتية:

)))   بح�ر الأنوار، ج47، �س)4).
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مع ر�شالة �حلقوق:

:Qيقول الإم�م

»�حقُّ اأخيَك، اأن تعلَم اأنَّه يدَك اّلتي تب�سُطها، �ظهُرك 

تك  ك اّلذي تعتمُد عليِه، �قوَّ اّلذي تلتجىُء اإليِه، �عزُّ

اّلتي ت�سوُل بها، فال تّتخْذُه �سالًحا على مع�سيِة اهلِل، 

ًة للظلِم لخلِق اهلِل، �ل تدْع ن�سرَته على نف�ِسه  �ل ُعدَّ

ِه، �الحوؤ�َل بيَنه �بيَن �سياطيِنه،  �معوَنَته على عد�ِّ

فاإِن  اهلِل،  في  عليِه  �الإق��ب��اَل  اإليِه،  الن�سيحِة  �تاأديَة 

اآثَر  اهلُل  فليُكن  �اإلَّ  ل��َه،  الإجابَة  �اأح�سَن  لربِِّه  انقاَد 

.
(((

عنَدَك �اأكرَم عليَك منُه«

اأن  ت�ستطيع  اّلتي  القّوة  يج�ّسد  الأخ  اأنَّ  ذلك  ومعنى 

عّزك  مــورد  وهــو  الب�طل،  به�  ــذّل  وت الأعـــداء  به�  تقهر 

اأن ُتعلي ه�متك به، وظهرك اّلذي ت�ستند  اّلذي ت�ستطيع 

اإليه، ويدك اّلتي تبط�س به�. واإذا ك�ن الأخ بهذه المث�بة 

والمنزلة فال يجوز ا�ستغالله في مع�سية اهلل وقهـر عب�ده، 

بمعنى اأن يتحّول اإلى اأداة ف�س�د وعـن�سر �سـالل، كمـ� اأنـّه 

اإذا ك�ن على الحّق يجب عليك اأن تن�سره وُتعينه على حّل 

م�س�كله وتن�سحه في �سوؤونه، ف�إذا ك�ن مطيًع� هلل ع�ماًل 

واإذا انحـرف  اأمنيَّتك،  ب�أمره منق�ًدا لحكمه، فهذه غ�ية 

منه  عليك  اأكرم  تع�لى  اهلل  فليكن  عنه  وابتعد  ذلك  عن 

واآثر لديك.

)))   ر�س�لة الحقوق، حّق الأخ.
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�أد�ء �حلقوق:

اإّن اأكثر م� تكون الم�سكلة في مرحلة العمل والأداء، 

ل في مرحلة العلم فقط، لأّن المهّم اأن اأعمل بم� علمت 

ْح�ِسَن تعداده� ثّم ل 
ُ
ل اأن اأقراأ الحقوق واأتعّرف اإليه� واأ

اأراعيه�، ف�إّن المطلوب هو اأن اأتع�طى معه� ب�لأحّقّية 

وجعل  العزيز  الإ�ــســالم  رّتبه�  حيث  عليه�  هي  اّلتي 

بع�سه� متقّدًم� على الآخر، واإلَّ لو ك�ن ال�سلوك العملّي 

يعني  فهذا  الموقف  �سدق  على  يبرهن  ل  الحي�ة  في 

العالقة  في  الأمــ�م  اإلى  واحــدة  نتقّدم خطوة  لم  اأّنن� 

اأ�سبحت  ب�لحقوق  معرفتن�  خالل  من  بل  الآخــر،  مع 

الحّجة علين� اأكبر، والح�س�ب اأعظم.

التع�مل  اأ�س�ليب  عــن  مليًّ�  تفّح�سن�  لــو  ولــذلــك 

بع�س  فــي  ووقفن�  الأخـــوة،  مــن  كثير  بين  والتع�طي 

لوجدن�  اأ�سواقهم،  اأو  مدار�سهم  اأو  الم�سلمين  �سوارع 

م� يع�ك�س الّتج�ه اّلذي تدعو اإليه المدر�سة القراآنّية 

وم�   ،Rالبيت لأهل  المب�ركة  ال�سيرة  وتحّث عليه 

ذلك اإلَّ لنته�ك الحقوق والتعّدي والقي�م بم� ل ي�سوغ 

القي�م به ولأجل عدم اللتزام العملي ب�أي�سر حّق من 

وهو  األ   Qال�س�دق الإمــ�م  عّدده�  اّلتي  الحقوق 

هذا  اأّن  ترى  فهل  لنف�سك،  تحّب  م�  لأخيك  تحّب  اأن 

الحق الأي�سر مراعى حينم� يعمل اأحدن� على الإ�سرار 

موقف  اأو  متجره  اأو  م�سكنه  في  م�س�يقته  اأو  ب�لآخر 

�سي�رته، اأو يتمّنى زوال النعمة عنه وي�سعى في ت�سويه 
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�سمعته، وكيف اإذا ك�ن ذلك على م�ستوى الجم�عة في 

مق��سدهم  وبين  بينهم  وحــ�ل  طريقهم  قطع  اإذا  م� 

وهو يكره ذلك لنف�سه فهل يكرهه لغيره؟!

في  الحقوق  هــذه  نقراأ  اأن  الــواجــب  كــ�ن  هن�،  من 

تخونن�  ربم�  ــه  لأّن الأعم�ل  خالل  من  اليومّية  حي�تن� 

ك�نت  كم�  الم�سكلة  وتعود  بن�  مّر  م�  فنن�سى  الذاكرة، 

عليه.

�نتهاك �حلقوق:

كثيًرا م� تكون الموّدة ق�ئمة ب�أجمل مع�نيه� و�سوره� 

وفي  كراهية،  اإلى  لتنقلب  تزول  ذلك  وبعد  اأخوين،  بين 

واأخــّوة  قديمة  �سداقة  بعد  عــداوة  اإلــى  الــحــ�لت  بع�س 

حميمة، فم� هو ال�سبب ي� ترى؟

وقي�مه  اأخيه،  لحّق  الإن�س�ن  انته�ك  هو  ال�سبب  اإّن 

الواجب  من  والتي  الموّدة،  زوال  توجب  اّلتي  ب�لأ�سب�ب 

اجتن�به� ل ارتك�به�.

�أ�شباب زو�ل �ملوّدة:

) - المراء

الآخــر  قــول  في  الرجل  يطعن  اأن  اللغة:  في  وهــو 

تزييًف� للقول، وت�سغيًرا للق�ئل على نحو العترا�س.

ف�إّن اأقّل م� يمّثله هذا التع�مل ال�سّيىء هو التكذيب 

ُيحترم  اأن  حّقه  من  اأّنــه  مع  الآخــر،  وتقزيم  والإه�نة 

دون  والــمــوّدة  الأخـــّوة  تــدوم  فكيف  وي�سّدق،  وُيــوّقــر 
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احترام وكرامة؟!

:Qومّم� ج�ء في ذلك عن الإم�م اله�دي

العقدَة  �ي��ح��لُّ  القديمَة  ال�سداقَة  ُيف�ِسُد  »ال��م��راُء 

المغالبة.  ف��ي��ه  ت��ك��وَن  اأن  ف��ي��ه  �اأق����لُّ م��ا  ال��وث��ي��ق��َة، 

.
(((

 اأ�سباب القطيعِة«
(((

�المغالبُة اأ�سُّ

(((
) -  اإطاعة الوا�سي

:Qعن الإم�م علّي

.
(4(

»من اأطاَع الوا�سي �سّيَع ال�سديَق«

ا اأن توؤّدي الو�س�ية اإلى اإف�س�د  حيث من الطبيعّي جدًّ

للموّدة بين طرفين، وزرع الأ�سغ�ن في �سدر كّل واحد 

منهم� من خالل افتراء ك�ذب، ل واقع له يت�سّور معه 

يترّب�س  واإّنم�  تقدير  اأّي  لالآخر  يكّن  ل  اأحدهم�  اأّن 

ا�ستج�ب  اإذا  م�  في  يح�سل  اإّنم�  وهــذا  الــدوائــر،  به 

الإن�س�ن واأ�سغى للنّم�م الك�ذب اّلذي اأراد الوقيعة به، 

اأّم� اإذا ت�بع موازين ال�سرع المبين وكّذب �سمعه، ورّد 

مق�لة هذا المبطل ف�إن الموّدة والإخ�ء يدوم�ن ب�أمن 

و�سالمة.

وحده  الوا�سي  لي�س  هن�  العالقة  يف�سد  م�  وعليه، 

لو�س�يته،  المطيع  هو  الآخر  والجزء  ال�سبب  فهو جزء 

اإذ م� ك�نت لُتحلُّ العرى الوثيقة بينه وبين اأخيه لو لم 

يكون  وهن�  يرام،  م�  على  �سيبقى  الأمر  ولك�ن  ُيطعه 

�سُّ ال�سيء يعني اأ�سله.
ُ
)))   اأ

)))   ميزان الحكمة، ح)0)9).
)))   الوا�سي والو�س�ء: النّم�م.

)4)   بح�ر الأنوار، ج)7،  �س 64).
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المورد محالًّ لالمتح�ن من اأجل اأن يعرف مدى الوعي 

�سخ�س،  لأّي  اأذنه  يعير  مت�سّرع  هو  هل  الإن�س�ن  لدى 

غير  مت�أنٍّ  اأّنه  اأو  الواهن،  الكالم  اأ�س��س  على  ويحكم 

عجول ي�سلك �سبيل الحتي�ط اّلذي فيه النج�ة؟

) - ذهاب الح�سمة

:Qفقد ج�ء عن الإم�م ال�س�دق

منها،  �اأب��ِق  اأخيَك  �بين  بيَنك  الح�سمَة  ُتذِهِب  »ل 

الح�سمِة  �بقاَء  الحياِء،  ذه��اُب  الح�سمِة  ذه��اَب  ف��اإّن 

.
(((

ِة« بقاُء المودَّ

ك�أّنه  الآخر  اأم�م  والت�سّرف  البتذال  اأّن  �سّك  ل 

غير موجود، ولجوء الأخ اإلى القي�م ببع�س الأعم�ل 

لئقة  غير  اأّنه�  مع  الإخوان  بين  كلفة  ل  اأّنه  بداعي 

اأخيه  على  الإن�س�ن  هــوان  اإلــى  ــوؤّدي  ي من��سبة،  ول 

تــدوم  ول  وزًنـــ�  لــه  يقيم  فــال  عينه،  مــن  وُي�سقطه 

منهم�  كــّل  تقدير  على  ق�ئمة  ّنــهــ�  لأ ــوّدة  م بينهم� 

من  نف�سه  الــواحــد  اأهــ�ن  ــ�إذا  ف واحــتــرامــه،  لالآخر 

تكريمه  الآخرين  يطلب من  خالل عدم حي�ئه كيف 

بكي�نه  الحتف�ظ  على  ي�س�عده  م�  يترك  لم  بعدم� 

ح�سمته؟!. من  الجميل 

4 - عدم التنا�سف �التراحم

:Qفي الحديث عن مولن� الإم�م ال�س�دق

»ت��ح��ت��اُج الأخ������ّوُة ب��ي��ن��ُه��م اإل����ى ث��الث��ِة اأ����س���ي���اٍء، ف���اإِن 

)))   ميزان الحكمة، ح )96.
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ا�ستعملوها �اإلَّ تباَينوا �تباَغ�سوا �هي: التنا�سُف 

.
(((

�التراحُم �نفُي الح�سِد«

5 - الح�سد

حيث ل تجتمع الأخّوة ال�س�دقة مع الح�سد، وتمّني الأخ 

زوال النعمة عن اأخيه، وهذا م� اأ�سير اإليه في الحديث ال�س�بق.

6 - المخا�سمة

في  والجتم�ع  التوافق  وعدم  ابتداًء،  الجدل  وهي 

الموقف والراأي اأو العمل وال�سيرة.

7 - المالعبة

وهي عب�رة عن التزييف واإبه�م الأمور، واإلب��سه� غير 

ل  مــ�آرب  اإلى  الو�سول  بغية  والواقعي،  الحقيقّي  لب��سه� 

تّتفق مع التع�مل في الق�س�ي� بح�سب م� هي عليه.

8 - المجاراة

ويراد به� عدم ال�سدق في الموقف وعدم الم�س�رحة.

9 - الممازحة

اّلتي هي الهزل في الخط�ب وعدم الجّدّية، وربم� 

تعّدت اإلى جملة من الأعم�ل ّم� يوؤذي وي�سّبب حرًج� اأو 

�سرًرا للطرف الآخر.

اأّم� المالطفة والتراحم، فهم� على العك�س تم�ًم�، 

ف�إّن اّلذي يالطف اأخ�ه بغية اإدخ�ل ال�سرور على قلبه 

في  عليه  الحّث  ورد  مطلوب  اأمر  وهو  م�أجوًرا،  يكون 

.Rاأخب�ر المع�سومين

)))   تحف العقول، �س))).
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0) - الموا�سعة

وخف�سه.  وت�سغيره  الآخـــر  �ــســ�أن  و�سع  به�  ويعنى 

اإذا  والــزمــالء  ـــران  الأق ـــة  الآّف فــي هــذه  يقع  مــ�  وكثيًرا 

اأو  ج�معتهم  اأو  مدر�ستهم  فــي  واحــد  �سّف  فــي  كــ�نــوا 

اأحدهم بم� فيه  مك�ن عملهم، ف�أثنى بع�س الن��س على 

قرينه  ث�ئرة  تثور  م�  ف�سرع�ن  وموؤّهالت،  ممّيزات  من 

في  بنق�سٍ  �سعوره  نتيجة  وو�سعه،  ت�سغيره  اإلى  لي�س�رع 

اأحد  اختي�ر  ال�سيط�ن  له  في�سّول  درجته  في  ودنوٍّ  نف�سه 

اأمرين اإّم� ال�ستعالء الك�ذب واّدع�ء الرفعة لكي ي�سل 

اإلى م�ستواه، وفي  اإنزال الآخر  اإلى درجة �س�حبه، واإّم� 

من  لأّن  عنه،  ومنهيًّ�  مذموًم�  ال�سبيل  �سيكون  الح�لتين 

اأقبح الأخالق اأن يّدعي الإن�س�ن �سفة لي�ست فيه وميزة 

ومّيزاته  مح��سنه  الآخــر  ي�سلب  اأن  وكذلك  يمتلكه�،  ل 

ب�إنك�ره�، اأو من خالل اإخف�ء المن�قب واظه�ر المث�لب.

)) - المرافعة

خالل  من  فيه  لي�س  هو  بم�  الآخــر  �س�أن  رفــع  وهــي 

الإطراء والمديح، واإبرازه في �سورة لمعة ل مثيل له� مع 

اأّنه لي�س كذلك، وهذا م� يكثر حينم� تتق�طع الم�س�لح 

من  النفوذ  وذوي  الــمــ�ل  اأ�سح�ب  مــع  اأو  الن��س  بين 

الروؤ�س�ء والوزراء والم�سوؤولين في �سّتى مي�دين الحي�ة، 

ا وكريًم�. اإذا لم يكن الإن�س�ن اّلذي يعمل معهم حرًّ

وقد ج�ء التحذير من هذه الأمور ال�سّتة الأخيرة على 
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ل�س�ن الإم�م اأمير الموؤمنينQ، حيث ق�ل له الح�رث: 

ي� اأمير الموؤمنين: »اأن� واهلل اأحّبك«، فق�ل له: ي� ح�رث:

تالِعبني،  �ل  مني  تخا�سِ ف��ال  اأحببَتني  اإذا  »اأّم����ا 

��ع��ن��ي �ل  ت��وا���سِ ُت��م��اِزح��ن��ي، �ل  ُت��ج��اري��ن��ي، �ل  �ل 

.
(((

تراِفعني«

)) - التكّلف

ويختلق  اأخــيــه  وبــيــن  بينه  الــحــواجــز  يجعل  اأن  وهــو 

معه�  ي�سعب  اّلتي  والأ�س�ليب  والبروتوكولت،  الر�سمّي�ت 

التع�مل وال�سهولة في الموا�سلة، وحينئذ ي�سعر بثقل العالقة 

به، وعدم الراحة في ال�ستمرار م� دام ذلك بينهم�.

:Qيقول الإم�م ال�س�دق

هم  �اأخفُّ منه  �اتحّفُظ  لي  يتكلَُّف  اإخواني من  »اأثقُل 

.
(((

على قلبي من اأكوُن معه كما اأكوُن �حدي«

)) - التاأّفف

:Qفقد ج�ء في الحديث عن الإم�م ال�س�دق

.
(((

»اإذا قاَل الموؤمُن لأخيِه اأفٍّ خرَج من �لَيِته«

4) - الإهانة

له: وقــ�ل   Pالنبّي على  جبرائيل  نــزل  ــه  اأّن روي 

»يا محّمُد اإنَّ ربَك يقوُل: من اأهاَن عبدي الموؤمَن 

.
(4(

فقْد ا�ستقبلَني بالمحاربِة«

)))   الخ�س�ل، �س))4.
)))   المحجة البي�س�ء، ج).

)))   الموؤمن لالأهوازي، ح )89.
)4)   الموؤمن، م.�س. ح )68.
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5) - تتّبع العثرات

:Qفيم� ق�له الإم�م ال�س�دق

الرجُل  يكوَن  اأن  الكفِر  اإل��ى  العبُد  يكوُن  ما  »اأق��رُب 

يِن ثمَّ يحفُظ زّلتِه �عثراتِه  موؤاخًيا للرجِل على الدِّ

.
(((

لي�سَعه بها يوًما ما«

وفي حديث اآخر:

»ل ترموا الموؤمنيَن �ل تتَِّبعوا عثراتِهم فاإنَّ من يتبْع 

عثرَة موؤمٍن يتبِع اهلُل عزَّ �جلَّ عثرَته، �من يتبِع اهلُل 

.
(((

عزَّ �جلَّ عثرَته ف�سَحه في بيِته«

ا لأخيك عليك: ثالثون حقًّ

بين  الــمــوّدة  وزوال  القطيعة  اأ�سب�ب  معرفة  بعد 

الأخوة، نتعّرف مًع� اإلى الحقوق الأخوّية، واإن ك�ن بع�سه� 

اأ�سبح وا�سًح� حيث تقّدم الحديث عن اأ�سداده�، لكن 

فلن�سمعه� مب��سرة من فم ر�سول اهللP حيث يقول:

اإلَّ  ل��ُه  ب���راءَة  ل  ا،  حقًّ ث��الث��وَن  اأخيه  على  »للم�سلم 

اأ� العفُو: يغفُر زّلَته، �يرحُم عبرَته، �ي�ستُر  الأداُء 

عورَته، �ُيقيُل عثرَته، �يقبُل معِذرَته، �يردُّ غيبَته، 

ِذّم��َت��ه،  �ُي��دي��ُم ن�سيحَته، �ي��ح��ف��ُظ خ��ّل��َت��ه، �ي��رع��ى 

دع��وَت��ه،  �ي��ج��ي��ُب  ميتَته،  �ي�سهُد  ��َت��ه،  م��ر���سَ �ي��ع��وُد 

نعمَته،  �ي�سكُر  ��ل��َت��ه،  ���سِ �ي��ك��اف��ىُء  ه��دّي��َت��ه،  �ي��ق��ب��ُل 

�ُيح�سُن ن�سرَته، �يحفُظ خليلَته، �يق�سي حاجَته، 

)))   م.ن. ح )7).

)))   م.ن. ح )88.
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َته،  �سالَّ �ُير�ِسُد  عط�سَته،  �ُي�سِمُت  م�ساألَته،  �ي�سفُع 

ُق  �يردُّ �سالَمه، �يطيُب كالَمه، �يبرُّ اأنعاَمه، �ي�سدِّ

ه، �ين�سُره  ��ه �ي��ع��ادي ع����د�َّ اأق�����س��اَم��ه، �ي��وال��ي �ل��يَّ

ه عن  �� فاأّما ن�سرُته ظالًما فيردُّ اأ� مظلوًما  ظالًما 

ه  ظلِمه، �اأّما ن�سرُته مظلوًما فُيعيُنه على اأخِذ حقِّ

ما  الخيِر  من  له  �يحبُّ  يخذُله،  �ل  ي�سلُمه،  �ل   ��

يحبُّ لنف�ِسه... �يكرُه له من ال�سرِّ ما يكرُه لنف�ِسه، 

اإلَّ   الم�سلُم يوَم القيامِة من هذِه الحقوِق 
ُ
�ل يبراأ

.
(((

اإذا اأّداها اأ� ناَل من �ساحِبه العفَو«

وقفة خاطفة:

لمح��سبة  اإع�نة  اأكثر  كّل حق على حدة  اإفــراد  اإّن 

النف�س على مراع�ته اأو انته�كه، لذا ل بّد لن� من وقفة 

ت�أّمل في هذه الُعج�لة ن�ستعر�س �سمنه� هذه الحقوق 

نجحت  لو  مق�رنة  في  عمليًّ�،  عليه�  اأنف�سن�  ع�ر�سين 

ل�س�همت في �سع�دتن� الأبدّية.

) -  العفو عن الزّلت:

من  نبيًّ�  ول  المالئكة  مــن  مَلًك�  لي�س  اأخـــ�ك  اإّن 

الأنبي�ء، بل هو ب�سر مثلك ي�سدر عنه الزلل ويخطىء 

زّلته  له  تغفر  اأن  عليك  ومن حّقه  الأحي�ن،  بع�س  في 

وتتج�وز عن خطيئته.

)))   كنز الفوائد، ج)، �س)60.
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:Qيقول اأمير الموؤمنين

.
(((

العورَة« ي�ستُر  الهفوِة �ل  النا�ِس من ل يعفو عن  »�سرُّ 

فق�َل:  اإليَك؟  اأحــبُّ  الإخــواِن  اأيُّ  لأحِدهم:  وقيَل 

.
(((

»الذي يغِفُر زللي �ي�سدُّ خللي«

) - الموا�ساة في الم�سائب:

:Pفي الحديث عنه

»من اأكرَم اأخاُه الم�سلَم بكلمٍة يلّطُفه بها �فّرَج عنه 

ُكرَبته لم يزْل في ظلِّ اهلِل الممد�ِد عليِه الرحمُة ما 

.
(((

كاَن في ذلَك«

) - �ستر العورة:

ف�إّنه من واجب الأخ اإذا راأى ب�درة �سّيئة من اأخيه، 

اأن ي�ستره� لأّن اهلل �سبح�نه يحّذر من ن�سر الفواح�س 

يقول تع�لى:

{ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  

.
(4(

ىئ ی ی ی  ی جئ حئمئ}
4 - اإقالة العثرة:

كبيًرا  قلًب�  يمتلك  اأن  الموؤمن  اأخــالق  من  اإّن  حيث 

وروًح� �س�مية، ي�ستوعب بهم� عثرات اإخوانه، ول يعطي 

عذر  ويقبل  يت�س�مح  بل  عليه،  هي  م�  من  اأكثر  الأمــور 

الآخر، والأف�سل اأن يتغ��سى دون الح�جة اإلى العتذار.

)))   تحف العقول، �س63.
)))   كنز الفوائد، ج1، �س100.

)))   الك�في، ج2، �س260.
)4)   �سورة النور، الآية: 19.



69اّوأل اّلافلا ّأوإ اإلخوان

: Qفي الحديث عن اأمير الموؤمنين

ك اإلى 
َ
»�سرُّ اإخواِنَك من اأحوَجك اإلى مداراٍة �األجاأ

.
(((

اعتذاٍر«

5 -  رّد الغيبة:

اإّن الغيبة انته�ك ف��سح لحقوق الآخرين، ويحرم 

اأمير  عــن  ورد  فقد  واإلَّ  ـــ�،  رّده ويــجــب  ا�ستم�عه�، 

:Qالموؤمنين

.
(((

»ال�سامع للغيبة كالمغتاب«

.
(((

»ال�سامُع للغيبِة اأحُد المغتابين«

6 - قبول المعذرة:

اإذا  اأخوك بخطئه  اإليك  اأّل يعترف  لي�س من ال�سواب 

ك�ن، ولكن الأ�سوء اأن ل تقبل معذرته حينم� ي�أتيك ن�دًم�.

:Qيقول الإم�م اأمير الموؤمنين

»�اقبْل عذَر اأخيَك فاإن لم يكن له عذٌر فالتم�س له عذًرا، 

.
(4(

�ل ُتكِثَرنَّ العتاَب فاإنَّه يورُث ال�سغينَة«

7 - تقديم الن�سيحة:

:Pعن الر�سول الأكرم

.
(5(

»لين�سح الرجُل منكْم اأخاُه كن�سيحِته لنف�ِسه«

)))   غرر الحكم ودرر الكلم، 1 ــ 403 ــ 28.
)))   م.ن. 1 ــ 56 ــ 1215.
)))   م.ن. 1 ــ 10 ــ 1639.
)4)   تحف العقول، �س79.
)5)   الك�في، ج2، �س208.
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ة: 8 - حفظ الأخوَّ

بّد  الأخ ال�س�لح جوهرة ثمينة ل تقّدر ب�سيء، ول 

من الحف�ظ عليه�.

9 - رعاية الذّمة:

رع�يته�  من  بــّد  ل  اهلل  عند  كرامة  له  ف�لموؤمن 

و�سي�نته�، ومنه� رع�ية ذّمته في الحرب وال�سلم وفي 

ال�سّراء وال�سّراء.

0) - عيادة المري�س:

:Qعن الإم�م الب�قر

»كان فيما ناجى به مو�سى بُن عمراَن ربَّه عزَّ �جلَّ 

المري�ِس من  بلَغ من عيادِة  يا ربِّ ما  َل��ُه:  ق��اَل  اأن 

�كَل بِه ملًَكا يعوُده في قبِره 
ُ
الأجِر؟ فقاَل تعالى: اأ

.
(((

اإلى مح�سِره«

)) - ح�سور الجنازة:

اأن يح�سروا جن�زته  اإخوانه  الأخ على  اإّن من حّق 

وي�سّيعوه اإذا م�ت.

:Qفي الحديث عن الإم�م اأبي عبد اهلل

»من اأخذ الميَت بجوانِب ال�سريِر الأربعة غفر اهلُل 

.
(((

له اأربعيَن كبيرًة«

)))   و�س�ئل ال�سيعة، ج)، �س54).
)))   م.ن، ج3، �س415.
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)) -  اإجابة الدَعوة:

اإلــى  يــدعــونــنــي  كثيرين  اإّن  بع�سن�:  يــقــول  قــد 

اأحد.  اأجيب دعوة  ل  لكّنني ع�دة  وم�آدبهم،  بيوتهم 

اإّن ذلك لي�س من اأخالق الإ�سالم ط�لم� اأّن عدم 

ونحوه. كمر�س  وا�سح  لعذر  يكن  لم  ال�ستج�بة 

:Qيقول الإم�م ال�س�دق

اأن  الموؤمن  على  للموؤمِن  الواجباِت  الحقوِق  »م��َن 

.
(((

ُيجيَب دعوَته«

)) -  قبول الهدّية:

ه عليك اأن تقبله�  م لك اأخوك هدّية فمن حقِّ اإذا قدَّ

منه.

: Pفي الحديث عن ر�سول اهلل

تحَفَته  يقبَل  اأن  الم�سلِم  لأخيِه  الرجِل  تكرمِة  »من 

.
(((

�اأن ُيتِحَفه بما عنَده �ل يتكلَّف َلُه �سيًئا«

:Pوعنه

.
(((

هِدي اإليَّ ذراٌع لقبْلُت«
ُ
»لو اأ

4) - مكافاأة ال�سلة:

ف�إذا قّدم  ب�لمثل،  المك�ف�أة  المتب�دلة  الحقوق  من 

لك اأخوك خدمة عليك اأن ل تن�س�ه� وب�در اإلى تقديم 

خدمة مم�ثلة له�

)))   المح��سن، �س411، ح141.
)))   الك�في، ج5، �س)4).

)))   م.ن.
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5) - ال�سكر على النعمة:

والمراد اأن ي�سكر اهلل تع�لى اأّنه قد اأنعم على اأخيه 

وق�سى ح�جته، فال ين�ف�سه ول يح�سده، بل يفرح كم� 

قلبه  في  غلٍّ  من  ولي�س  تم�ًم�،  له  ك�نت  النعمة  اأّن  لو 

على الإطالق كم� في الو�سف القراآنّي:

.
(((

{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې}

6) - النت�سار لأخيه:

:Pعن النبّي الأكرم

ا على اهلِل  »من ردَّ عن ُعر�ِس اأخيِه بالغيِب كاَن حقًّ

.
(((

ه يوَم القيامِة« اأن يردَّ عن عر�سِ

:Qوعن الإم�م ال�س�دق

»ما مْن موؤمٍن يعيُن موؤمًنا مظلوًما اإلَّ كان اأف�سَل من 

.
(((

�سياِم �سهِر رم�ساَن �اعتكاِفه في الم�سجِد الحراِم«

7) - رعاية عائلته:

ويكون ذلك فيم� اإذا ك�ن اأخوك م�س�فًرا، فمن حّقه اأن 

تتفّقد ع�ئلته، وترعى اأولده، وت�س�ألهم عن احتي�ج�تهم.

8) - ق�ساء حوائجه:

:Qعن الإم�م ال�س�دق

رقبٍة،  األ���ِف  عتِق  م��ن  ال��م��وؤم��ِن خيٌر  ح��اج��ِة  »ق�ساُء 

.
(4(

�خير من حمالِن األِف فر�ٍس في �سبيِل اهلِل«

)))   �سورة الحجر، الآية: 47.
)))   المحجة البي�س�ء، ج3، �س261.

)))   ثواب الأعم�ل، �س147.
)4)   م�س�دقة الإخوان، �س54، ح3.
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9) - ال�سفاعة في م�ساألته:

اأن  اأن يقوم الأخ بدور الو�سيط؛ لأجل  والمراد به� 

يبلغ الآخر م�س�ألته اّلتي يطلبه�، والو�س�طة مع القدرة 

عليه� حّق له عليك.

0) - ت�سميُت العط�سة:

اأولهـــ�  الــكــبــرى وحــدهــ�  الــحــقــوق  لي�ست  فـــ�إّنـــه 

ال�سغيرة  الأمور  بل  تعداده�،  في  اهتم�مه   Pالنبّي

في  تقّدم  كم�  لأخيه،  الموؤمن  احترام  عن  تعّبر  اّلتي 

الحديث النبوّي الحقوقّي الج�مع.

ومّم� ورد: كّن� جلو�ًس� عند اأبي عبد اهللQ اإذ عط�س 

رجل، فم� رّد عليه اأحد من القوم �سيًئ� حّتى ابتداأ هو فق�ل:

على  الم�سلِم  ح��قِّ  من  اإّن  �سّمتُّم!  األ  اهلِل  »�سبحاَن 

الم�سلِم اأن يعوَده اإذا ا�ستكى �اأن يجيَبه اإذا دعاُه �اأن 

.
(((

ي�سهَدُه اإذا ماَت �اأن ُي�سِمَته اإذا عط�َس«

)) - اإر�ساد �ساّلته:

والمراد بذلك اأن تر�سده اإلى ال�سبيل وت�س�عده في 

العثور على طفله اإن �س�ع منه، اأو على م�له اإن فقده.

)) - رّد التحية:

:Pيقول النبّي

.
(((

»ال�سالُم تطّوٌع �الردُّ فري�سٌة«

)))   الك�في، ج2، �س653، ح 3.
)))   حلية المتقين، �س540.
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:Pوعنه

»اإذا �سّلَم الم�سلُم على الم�سلِم فردَّ عليِه �سلَّْت عليِه 

.
(((

المالئكُة �سبعيَن مّرٍة«

)) - تح�سين كالمه:

اأي اأن يقول له: اأح�سنت اأو طّيب اهلل اأنف��سكم، لأّن 

في ذلك ت�سجيًع� له على قول الحّق وكلمة الخير.

4) - موالة �سديقه:

اأ�سدق�ءه،  ت�س�دق  اأن  عليك  اأخيك  حــّق  من  اأي 

:Qيقول الإم�م اأمير الموؤمنين

�سديِقَك  ����س��دي��ُق  �سديُقَك  ث��الث��ٌة:  »اأ���س��دق��ا�ؤَك 

.
(((

َك« �عد�ُّ عد�ِّ

5) - المتناع عن معاداته:
ب�أن ل تقف في جبهة من يع�دونه ويكيدون  وذلك 

:Qله، ج�ء في الخبرعن الإم�م علي

فُتعادي �سديَقك  تتخَذنَّ عد�َّ �سديِقَك �سديًقا  »ل 

.
(((

�ل تعمل بالخديعِة فاإنَّها ُخُلُق اللئيِم«

6) - ُن�سرته ظالًما �مظلوًما:

في الحديث ال�سريف:

ا ن�سَرُته ظالًما  »ان�سْر اأخاَك ظالًما اأ� مظلوًما، فاأمَّ

ه عن ظلِمه �اأما ُن�سَرته مظلوًما فُيعيُنه على  فيردُّ

.
(4(

ِه« اأخِذ حقِّ

)))   المحجة البي�س�ء، ج3، �س382.
)))   نهج البالغة، ج4، �س 71.

)))   تحف العقول، �س60.
)4)   دار ال�سالم، ج3، �س451.
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7) - المتناع عن ت�سليمه للعد�:

فمن حقوق الموؤمن على اأخيه اأن ل يتركه فري�سة 

يتج�هله  النزال  ي�ستّد  وحينم�  �س�ئغة،  ولقمة  للعدّو 

ويتن��س�ه.

 :Pفي الحديث عن ر�سول اهلل

�ل  ي��خ��ُذُل��ه  �ل  يظِلُمه  ل  الم�سلِم  اأخ���و  »الم�سلُم 

.
(((

ي�سلْمه«

8) - ترك ِخذلنه:

ويلتجىء  ي�ستند  اّلذي  ظهره  يكون  اأن  يجب  حيث 

اإليه، وقّوته اّلتي ي�سول به� ويجول.

:Qفيم� ج�ء عن الإم�م ال�س�دق

»ما مْن موؤمٍن يخذُل اأخاُه �هو يقدُر على ن�سَرِته 

.
(((

اإلَّ خذَله اهلُل في الدنيا �الآخرِة«

9) - اأن تحّب له ما تحّبه لنف�سك:

ورد فـــي الخبر عن محّمـــد بن م�سلم اأّنه قـــ�ل: اأت�ني 

 Qرجل من اأهل الجبل فدخلت معه على اأبي عبد اهلل

:Qفق�ل له عند الوداع: اأو�سني فق�ل

»اأ��سيَك بتقوى اهلِل �برِّ اأخيَك الم�سلِم، �اأِحبَّ لُه 

.
(((

لنف�ِسَك« تكَرُه  ما  لُه  �اكَرْه  لنف�ِسَك  ُتحبُّ  ما 

)))   عوالى اللئ�لي، ابن اأبي جمهور الإح�س�ئي، ج)، �س8)).
)))   اأم�لي ال�سدوق، �س)9).

)))   اأم�لي الطو�سي، �س94.
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0) - اأن تكره له ما تكرهه لنف�سك:

 Qمّم� ج�ء في و�سّية مولن� الإم�م اأمير الموؤمنين

:Qلولده الإم�م الح�سن

فيما  ميزاًنا  نف�َسَك  �اجعْل  ��سيَّتي  تفّهْم  بنّي  »اأْي 

بيَنك �بيَن غيِرك، فاأحِبْب لغيِرك ما ُتحبُّ لنف�ِسَك 

�اكَرْه لُه ما تكَرَه لنف�ِسَك، �ل تظلْم كما ل ُتحبُّ اأن 

ُتْظلََم �اأح�ِسْن كما ُتحبُّ اأْن ُيح�َسَن اإليَك، �ا�ستقِبْح 

.
(((

من نف�ِسَك ما ت�ستقبُح من غيِرَك«

)))   تحف العقول، �س56.
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آداب اإلخوان





كيف تنجح مع إخوانك؟
:Pعن الر�سول الأعظم

.
(((

»األ �اإّن ُ�دَّ الموؤم���ِن م���ن اأعظ���ِم �سب���ِب الإيماِن«

بين  العالقة  في  ال�سلبّية  العوامل  عن  تحّدثن�  اأن  بعد 

نتكّلم  �سوف  والفتراق،  التب�عد  من  اإليه  توؤّدي  وم�  الأخوة، 

عن العوامل الإيج�بّية اّلتي توؤّدي اإلى نمّوه� وتوطيده�، وم� 

تقت�سيه من اآداب رّتب اهلل �سبح�نه عليه� الجزيل من الثواب.

عو�مل بقاء �ملوّدة:

) - ال�سفقة على الإخوان:

:Qفقد ج�ء عن الإم�م ال�س�دق

ها  �اأرقُّ اأ�سلُبها  اإليِه  ها  �اأحبُّ نّيًة  خلِقِه  في  هلِل  »اإّن 

.
(((

على اإخواِنه �اأ�سفاها من الذنوِب«

) - زيارة الخوان:

:Qعن الإم�م ال�س�دق

اهلِل  م��وع��ِد  ال��ت��م��ا���س  غ��ي��َر  خ�����اُه هلِل ل 
َ
اأ زار  »م���ن 

األ��ِف ملٍك  �سبعيَن  به  �ّك��ل اهلل  اهلِل  �تنّجَز ما عنَد 

.
(((

يناد�َنُه األ طْبَت �طاَبْت لَك الجنَّة«

)))   ميزان الحكمة، ح165.
)))   المحجة البي�س�ء، �س56، ح4.
)))   المحجة البي�س�ء، �س58، ح2.
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) - م�سافحة الإخوان:

:Pعن ر�سول اهلل

عليِه  �لي�سلِّْم  فلي�ساِفحُه  اأخ���اُه  اأح��ُدك��م  ل��ِق��َي  »اإذا 

ب�سنِع  فا�سَنعوا  ال��م��الئ��ك��َة  ب��ذل��َك  اأك����رَم   
َ
اهلل ف���اإّن 

.
(((

المالئكِة«

4 - التب�ّسم في �جوه الإخوان:

:Q�عن الإم�م الر�س

».. �من تب�ّسَم في �جِه اأخيِه الموؤمِن كتَب اهلُل  له 

.
(((

ْبُه« ح�سنًة �من كتَب اهلُل لُه ح�سنًة لم يعذِّ

5 - تلقيم الإخوان:

:Qعن الإم�م ال�س�دق

»من لّقَم موؤمًنا لقمَة حال�ٍة �سرَف اهلُل عنُه مرارَة 

.
(((

يوِم القيامِة«

ولقد ك�نQ يقوم بذلك مع اأ�سح�به.

ومن اأبرز اّلذين ك�نوا يحر�سون على هذه ال�سّنة 

�سّيد  هــو  ع��سرن�هم  ممن  زمــ�نــنــ�  فــي  المب�ركة 

المو�سوي}،  عب��س  ال�سّيد  المق�ومة  �سهداء 

في  المج�هدين  اإخــوانــه  مع  ذلــك  على  داأب  حيث 

الإ�سالم. ثغور 

)))   المحجة البي�س�ء، م.�س. �س52، ح2.
)))   م.ن. �س52، ح1.
)))   م.ن. �س46، ح1.



81اّوأل اّداولا اواإ اإلخوان

6 - الدعاء لالإخوان:

:Qعن الإم�م الب�قر

يهُب  فاإنَّه  الغيِب،  بظهِر  لإخواِنَك  بالدعاِء  »عليَك 

.
(((

الرزَق...«

لدفع  �سبب  كذلك  ــه  اأّن ورد  الأحــ�ديــث  بع�س  وفــي 

اإلى اإه�لة الرزق عليه كم�  البالء عن الداعي اإ�س�فة 

:Qعن الإم�م علي

»دع�����اُء ال��م�����س��ل��ِم لأخ���ي���ِه ب��ظ��ه��ِر ال��غ��ي��ِب ي�����س��وُق اإل��ى 

الداعي الرزَق �ي�سرُف عنُه البالَء �يقوُل لُه اهلُل: 

.
(((

لَك مثلُه«

7 - تز�يج الإخوان

:Qعن الإم�م الك�ظم

اإلَّ ظلُّه:  يوَم ل ظلَّ  اهلِل  ي�ستظّلون بظلِّ عر�ِس  »ثالثٌة 

.
(((

ا« رجٌل زّ�َج اأخاُه الم�سلَم اأ� اأخدَمه اأ� كتَم لُه �سرًّ

8 - اإطعام الإخوان

اأو  م�سكيًن�  اأخــوك  ك�ن  لو  فيم�  اأكثر  ذلك  ويت�أّكد 

يتيًم� اأو اأ�سيًرا.

ق�ل اهلل تع�لى:

{ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ  ٹ ٹ 

.
(4(

ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ}

)))   ميزان الحكمة، ح5737.
)))   م.ن. ح5735.

)))  بح�ر الأنوار، ج71، �س356.
)4)   �سورة الإن�س�ن، الآيت�ن: 8 و 9.
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:Pوعن ر�سول اهلل

ثماِر  اهلُل من  اأطعْمُه  ج��وٍع  موؤمًنا من  اأط��ع��َم  »م��ن 

الجّنِة، �من �سقاُه من ظماأ �سقاُه اهلُل من الرحيِق 

اهلِل  �سماِن  في  ي��زْل  لم  ثوًبا  ك�ساُه  �م��ن  المختوِم، 

م��ا داَم على ذل��َك ال��م��وؤم��ِن م��ن ذل��َك ال��ث��وِب �سلك. 

�اهلِل لق�ساِء حاجِة الموؤمِن اأف�سُل من �سياِم �سهٍر 

.
(((

�اعتكاِفِه«

9 - كتمان اأ�سرار الإخوان:

هو  اإّنم�  فح�سب  الآداب  جملة  من  اعتب�ره  ُيمكن  ول 

من اأعظم الواجب�ت على الموؤمن وقد يوؤّدي الته�ون في 

ذلك اإلى �سفك الدم�ء المحترمة واإزه�ق الأرواح بمجّرد 

اإف�س�ء �سّر من اأ�سرار العمل الإ�سالمي، اأو اإ�سداء خدمة 

نحن  اّلتي  ب�لمعلوم�ت  الته�ون  لمجّرد  لالأعداء  مّج�نّية 

تنح�سر  ل  ولذلك  عليه�،  والتكّتم  بحفظه�  مــ�أمــورون 

الآث�ر ال�سّيئة لترك هذا الواجب في الم�ستوى الفردّي، بل 

تتعّداه لتط�ل المجتمع اأو الم�سيرة ولذلك عّبرت ط�ئفة 

من   R�اأئّمتن انزع�ج  مدى  عن  الرواي�ت  من  كبيرة 

:Qقّلة الكتم�ن، مثل م� ق�له الإم�م زين الع�بدين

لنا  ال�سيعِة  في  ُخ�سلتيِن  افتَدْيُت  اأّن��ي  �اهلِل  »َ�َدْدُت 

.
(((

 �قّلُة الِكتماِن«
(((

ببع�ِس لحِم �ساعدي: النزُق

)))   م�س�دقة الأخوان، �س42، ح1.
)))   النزق: الطي�س.

)))   ميزان الحكمة، ح17345.
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:Qوعن الإم�م اأمير الموؤمنين

.
(((

يِن« الدِّ في  م��اِرٌق  �ستره  اهلُل  اأراَد  لما  �المذيُع   ..«

ويك�سف الإم�م ال�س�دقQ الواقع الأليم اّلذي 

عليه الن��س ق�ئاًل:

النا�ُس بخ�سلتيِن ف�سّيعوُهما ف�سار�ا منُهما  ِمَر 
ُ
»اأ

.
(((

على غيِر �سيٍء: ال�سبُر �الكتماُن«

0) - مجال�سة الإخوان �محادثتهم:

فعن اأبي جعفر الث�ني Q اأّنه ق�ل:

اأْي  �سئُتم؟ فقلُت:  »اأتخلوَن �تحّدثوَن �تقولوَن ما 

اأما  فقاَل:  �ِسْئنا،  ما  �نقوُل  �نتحّدُث  لنخلو  �اهلِل 

�اهلِل لودْدُت اأّني معُكم في بع�ِس تلَك المواطِن. اأما 

ديِن  على  �اإّنكم  �اأر�اَحُكم  ريَحُكم  لأحبُّ  اإّني  �اهلِل 

.
(((

اهلِل �ديِن مالئكِته فاأعينونا بورٍع �اجتهاٍد«

)) - خدمة الإخوان:

:Qعن الإم�م ال�س�دق

ل��ب��ع�����ٍس، ق��ل��ُت: �ك��ي��َف  »ال��م��وؤم��ن��وَن خ���دٌم بع�سُهم 

بع�سُهم  يفيُد  ق��ال:  لبع�ٍس؟  ُهم  بع�سُ خدًما  يكوُن 

.
(4(

ا« بع�سً

)) - اإقالة الإخوان

يغرقون  اّلذين  لالأخوة  امتح�ًن�  يعتبر  الأمر  وهذا 

)))   ميزان الحكمة، م.�س. ح17356.
)))   م.ن. 17346.

)))   م�س�دقة الأخوان، �س32.
)4)   م.ن. �س48.
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اإّنــهــم  فهل  الــتــجــ�رة  وعــ�لــم  الــمــ�ّدّيــة  الم�س�لح  فــي 

الم�ل �سيجّرهم  اأّن  اأو  الآداب،  �سيح�فظون على هذه 

اإلى �سرب المُثُل بعر�س الح�ئط رغم م� رتَّبه الإ�سالم 

من ثواب على الإق�لة.

:Qفعن الإم�م ال�س�دق

اهلُل  اأقاَلُه  بيٍع  في  ندامًة  م�سلًما  اأق��اَل  م�سلم  »اأّيما 

.
(((

عثرَته يوَم القيامِة«

)) - اإدخال ال�سر�ر على الإخوان:

اهلل  اإلى  الأعم�ل  اأحــّب  اأّنــه من  ذلك  في  ويكفيك 

 ،Rبيته واأهل   P النبّيّ �سرور  فيه  واأّن   
(((

تع�لى

:Qيقول الإم�م ال�س�دق

اأخيه  ال�سر�َر على  اأدخ��َل  اإذا  اأحُدكم  »ل يرى 

اأنَّه اأدخلَُه عليِه فقط، بْل �اهلِل علينا، بل �اهلِل 

.
(((

»Pعلى ر�سوِل اهلِل

4) -  الثقة بالإخوان:

:Qعن الإم�م ال�س�دق

»م��ن ك��اَن ال��ره��ن ع��ن��َدُه اأ�ث���ُق م��ن اأخ��ي��ِه ف��اهلُل منُه 

.
(4(

بريٌء«

ف�إذا ك�ن الأخ من اأهل الثقة ل المك��سرة، عّد هذا 

الع�مل من الحقوق.

)))  م�س�دقة الإخوان، م.�س. �س72.
)))   م.ن. �س60.

)))   م.ن.
)4)   م�س�دقة الإخوان، �س73.
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5) - اإيثار الإخوان �بّرهم:

:Qفقد ج�ء عن الإم�م ال�س�دق

اإخ��واِن��ه،  ب��رَّ  يعّرَفه  اأن  الموؤمَن  ب��ِه  اهلُل  خ�سَّ  »مّما 

يقوُل   
َ
اهلل اأنَّ  �ذل���َك  بالكثرِة  ال��ب��رُّ  فلي�َس   ، ق��لَّ �اإْن 

{ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی    كتابه:  في 

.
(((

یی}«
ثّم ق�ل:

 
(((

»{ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب}

اهلُل، �من  ��ُه  اأح��بَّ فَقْد  ذل��َك  اهلُل  َف��ه  ع��رَّ �م��ن 

ال��ق��ي��ام��ِة بغيِر  ي���وَم  اأج����َرُه  اأ�ف����اُه  اهلُل  اأح��ّب��ُه 

ح�ساٍب«.

ثّم ق�ل:

ف����اإّن فيه  ال��ح��دي��ث لإخ���وان���ك  ار� ه���ذا  »ي���ا جميل 

.
(((

ترغيًبا للبّر«

6) - اإهداء الإخوان:

اإّن تقديم الهدّية لالأخ تعبيًرا عن الموّدة له  حيث 

مّم� يترك الأثر الكبير في نف�سه، ويكون ذكرى دائمة 

للعالقة الق�ئمة بينهم� على اأ�س��س الإيم�ن والتراحم.

:Pيقول النبّي

.
(4(

»َتهاد�ا َتحاّبوا«

)))   �سورة الح�سر، الآية: 9.
)))   �سورة التغ�بن، الآية: 16.

)))   م�س�دقة الإخوان، �س66.
)4)   المحّجة البي�س�ء، ج).
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بينم� قبول الهدّية من اأخيك هو من الحقوق، كم� 

تقّدم، واإن ك�ن الإهداء من الآداب. ن�س�أل اهلل تع�لى 

اأن يوّفقن� لأداء حقوق الإخوان، والتحّلي ب�آدابهم، اإّنه 

�سميع مجيب، والحمد هلل رّب الع�لمين.



7 .............................................. الف�صل الأول: حقيقة الأخّوة

9 .......................................... ا؟ هل اأنت اأخ حقًّ

9 ............................................. اأهمّية الأخّوة:

(( .............................. دور الت�آخي في بن�ء الفرد:

(4 ........................... دور الت�آخي في بن�ء المجتمع:

(6 ..................................... لم�ذا �ُسّموا اإخواًن�؟

(6 ........................................... لم�ذا توؤاخي؟

(9 .................................... كيف تخت�ر اأًخ� لك؟

(( .......................................... الف�صل الثاني: اأ�صناف الإخوان

(5 .................................... هل تعرف اإخوانك؟

(5 ......................... اإخوان الثقة واإخوان المك��سرة:

(0 ......................................  خ�سلت�ن ه�ّمت�ن:

(( ......................................... اأعظم الإخوان:

(( ............................................ الف�صل الثالث: اإخوان ال�صدق

من توؤاخي؟............................................. 5)

(6 ..................................... ) - الع�لم الرّب�ني:
(7 ..................................... ) - الحكيم الإلهّي:
(8 .................................... ) - المحّب في اهلّل:
(8 ....................................... 4 - الموا�سي لك:
(9 ............................. 5 - الداعي اإلى اهلّل تع�لى:
6 - المعين على الط�عة:................................ 9)
40 ........................................... خير الجل�س�ء:

4( ........................................... و�سية ج�معة:

4( ........................................... الف�صل الرابع: اأ�صدقاء ال�صوء

45 ........................................... ل ُتوؤاِخ هوؤلء

45 .................................... ) - الأحمق الكّذاب:
) - �س�حب الغ�ية الدنيوّية:............................. 46
47 ..................................... ّل: �ل الُم�سِ ) - ال�سَّ
47 ............................................. 4 -الفاجر:
5 - البخيل:............................................. 48

الفهرس



إخوة اإليمان 88

48 ............................................ 6 - الف��سق:
49 ..................................... 7 - الق�طع لرحمه:
49 ............................................. 8 - الك�فر:
49 ............................................ 9 - ال�سّرير:
50 ..................................... 0) - �س�حب اللهو:
50 ............................................ )) -الجب�ن:
50 .................................... )) - ن��سر المث�لب:
50 ................................... )) - رهين المداراة:
5( ....................... 4) - مجهول الموارد والم�س�در:
5( .................................... 5) - الزاهد ب�أخيه:
6) - �س�حب البدعة:................................... )5
7) - النّم�م / 8) - الخ�ئن / 9) - الظلوم:........... )5
ع العيوب:..................................... )5 0) - متتبِّ
5( ............................................ )) -الم�ئق:
)) - المرت�ب:.......................................... )5
)) - �سريع النقالب:................................... )5
4) - المثبِّط عن الخير:................................ )5
5( ......................................... 5) - الُمداهن:
5( ........................................... 6) -ال�سّب�ب:
54 .................................. 7) - مزّين المع�سية:
8) - الخ�ذل:........................................... 54
55 ........................................ الف�صل الخام�س: حقوق الإخوان

57 ................................. كيف توؤّدي حّق اأخيك؟

57 ......................................... عظمة حّق الأخ:

58 ...................................... مع ر�س�لة الحقوق:

اأداء الحقوق:............................................ 59

انته�ك الحقوق:......................................... 60

60 .................................... اأ�سب�ب زوال الموّدة:

� لأخيك عليك:............................... 66 ثالثون حقًّ

وقفة خ�طفة:............................................ 67

77 .......................................... الف�صل ال�صاد�س: اآداب الإخوان

79 ............................... كيف تنجح مع اإخوانك؟

79 ..................................... عوامل بق�ء الموّدة:

الفهر�س................................................. 87




