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 :قال أمري املؤمنني
 اإلخوان صنفان إخوان الثقة وإخوان املاكرشة،»

 واألهل واملال، ا إخوان الثقة فهم اكلكف واجلناحفأم

 فإذا كنت من أخيك عىل ثقة فابذل هل ماكل ويدك،

 وصاف من صافاه، وعاد من عاداه، واكمت رسه،

 وأعنه، وأظهر منه احلسن،

 واعمل أهيا السائل إهنم أعز من الكربيت األمحر،

 وأما إخوان املاكرشة فإنك تصيب مهنم ذلتك،

 فابذل هلم ما بذلوا كل

 «من طالقة الوجه وحالوة اللسان
 
 
 

 172ص ، مستدرك نهج البالغة
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

العددددوصال ه ددددئمة الرا مدددد    دددد   احلمددددر هلل   

اصبعدد ا اا اق ددع ااعددال ابدد  ال وآددم  مددر ه لددة     

 االخيو  الطيبال الطوهرين.

 هبعر..

فددد مو و  ددد ا الودددرا   هامخددد   همدددو ودددن اهدددم 

اص ا يع االجتمو ي  هالرتب يد  هالسد  ةي و هكلدا صدو     

ا مددبب بامددو وددن  ىددو    دد  حيددو  اياسددوم   الددرايو        

هاآلخددر  فاوددو   الددرايو ف ددر الدد  الرهايددو  هاالخبددو  

فضًئ  ن التجرب  احليوميد   دن ا د  ودن اآلىدو  الد        

  دد  احليددو  االجتمو يدد   ا مبطدد  بولوددرا   هاالخدد    

هامفعول الس  ةي  لإلاسوم حتد  ةدوا يند م اياسدوم     

 هدددال ودددن يودددوحي إه يدددواخ  ذا اصسدددت   الددد     

يتحنم   وود  اياسدوم   امخد    دول اهلل معدوا        
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ريددر وودد    نددم ةتوبددة   بيددوم إىددر الوددوحي        

أَتَّخَاا ف َلَلاا ااا  يَااا َوَيَلىَااي َلَنَىلَاا  لَااَ اياسددوم   يدد ق ال يوودد   

 .(1)َخَلنل ا

 ون هنو 

ا ما  ووآس     ق ااج البئغ  ذا بيدوم ودو جدو     

وددن احوايددي ةددرير   ددوا    ددن ايوددوق إودد  اصددوونال 

      ية السئق   ه ا اص   ا اصام هبيوم وضووال 

هددد ال االحوايدددي  دددمن هددد ال الس سددد   اص آددد و  بدددد  

هاصتن اد    «البئغد  آ س   امخ   هالورا     ااج »

وددن وبوحددي ا بعدد  مرر دد  ذا وسددو    ددر   ددمن      

ةتيبددو  اارددرا ةدد  هاحددر وناددو ذا لددي وسددت     نددو  

ان م  ر هف نو   ايضوح بعد  ودو ةدوم غووضدًو. هاهلل     

 اص فع لن  خ .
 

 

 

 السيد نبيل احلسين            
 رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة         

                                                            
 .28( سورة الفرقان: اآلية 1)
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 املقدمة

 لرمحن الرحن بس  اهلل ا

احلمر هلل     وو إاعم، هلة الشنر     وو إهلم، »

و  درق، ودن  مد ق اعدم ابتدراهو، هآدب    ال        مبهالثنو  

إآددراهو، هذحسددوم وددنن هاالهددو، جددم  ددن االحوددو    

 دددراهو، هادددا   دددن اهدددوتا  إودددرهو، همردددوه   دددن  

، هالودددئ  هالسدددئق   ددد  الدددن    (1)«االا اك إبدددرهو

  لة الطيبال الطوهرين.اصوطر   مر ه    

 هبعر..

 النوس ون   اخت ب     ةث ةث  وعوٍم لألخ   ف مو

ف در مدراخ   فيادو   ا هدم همداىر        ،وعرفتاوهفاماو 

 بث وفددومام، هلدد ا  تددوق اا م ددنال هدد ال العئ دد  هكلددا  

 العئ و      حيوف ر  االآئو  بولرج ا اا الرين

 الدد  هالوددئح، اقدد  إآدد    دد  ال و مدد  اياسددواي 

                                                            

مننخ بةبننة سننادة نسنناي الاننالااخ راءاننة ال  ننراي   اهننا  (1)

؛ بالغنا  132، ص1السالم )االحتجاج، ل شنا  الةبرسن ، ج

 (.15النساي، البخ ءافور، ص
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 السددووي  الددرهح وددن اوبعددًو فياددو الددربب  نوددر يندد م

 م دددا   صدددو الودددحيح  هالع يدددر  السددد يم هال  دددي

 هخو  ددًو امطددرا  بددال وتبددوال مدداى  وددن العئ ددو 

   البشري . احليو    بوموماو مرتك ال  امخ و 

  يدة السدئق     إو  اصوونال  محواييه نر متبعنو 

جندر إم فيادو إ د  هإاد  اصعدوا  الد        بيوم االخ   

موةددر   دد  الودد   بددال امخدد و  هطبيعدد  التعوودد  وددع    

ههدد  وددو آددن    نددرال   هدد ال الس سدد        ايخدد ام، 

 اادددج   آ سددد   امخددد   هالودددرا  ». اص آددد و  بدددد 

، اقود    ه ا   اصوونال إو   ن ه ا هوو «البئغ 

 خود  ةد    وبوحي إ بع   اا الس س   جز   حيي

 ال ددو     دد  ليسددا  وسددت   ةتددو   ددمن وبحددي

 ف ب. اصبحي مبطولي االحوط 

  ااددددج  هل آ سدددد   امخدددد  منددددوهل اصبحددددي ام

ذخ ام الث   هذخ ام اصنوةر ،  اا ، هم سيماوالبئغ 

 و الثقة إخوان صنفان اإلخوان» ةمو ه ا نة   ية السئق 

 .«املاكرشة إخوان
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التعوودد  وددع  فددن )هجددو  اصبحددي الثددوا  بعندد ام     

الودرا    (، هإوو اصبحدي الثولدي ف در مندوهل )    االخ ام

(، إوو اصبحي الرابع ف در  الس بي  هاىو هو     االاسوم

 (الورا   االجيوبي  هاىو هو     االاسوممنوهل )

 م ين م هد ا اهادر كخدراً   اص ا السراا، هإ آو  ال

 لي ق اصعوا.

 

     فو   اقزا  
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 األخ يف اللغة: املسألة األوىل

منددددوهل إهدددد  ال  دددد  ورددددرا  ام  هامخدددد      

ووددنرومام هل ددرو ال  دد     دد  الرددر  بينامددو    

  ا  ا وو جو    م ا اصعجمو 

 :أوال: األخ يف اللغة

  ول ابن ونظ   -1

 ينددد م  ه دددر، وعدددره    النَسدددي ودددن اَمُ ) 

 هاَمْخددُ ، و ودد  ، هاَمخددو، هالوددوح َي الوددريَع

 بسددن م، َإْخدد  ،اَم رابدد  ابددن حنوهمددو فيددة ل تددوم

 .اقو  برتح، َإَخ ام همثنيتة، اقو 

 ابدن   دول  .هد ا  ةيد   َإا   هال  آديرال  ابدن   ول

  التاد يي  .َإَخد ام  التثنيد     م د ل    لدة   ندر  بر 

 ِذْخدد ام هاهمددع، َإَخدد ام هاالىنددوم، ال احددر اَمُ 

، بولتحريدا ، َإَخد    َإ د ة  اَمُ   اهد هر   .هِذْخ  
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 هاه  وندة  هالد اهي ،  بدو   وثد    خدو        ُجم ع َماة

 ي د ل  العدر   هبع ، َإَخ ام التثني    م  ل َماا

 وثد   ِذْخ ام     َإيضًو هجيمع، النْ      ، َإخوِم

 .الررا   ن هُإْخ   و ِذْخ    ه   ، هخ ْربوم َخَر 

  معوا ة  لة االىنوم بة فُيراا فية ُيتََّسع ه ر

ِإَخوةٌ له كان لِإنفع نو ِذاَّو ة  لا هه ا و 

 .اىنوم هَإاُتمو فع نو هحنن

، فدوْ َ مْ ، َإخو ال آيب ية هحن   آيرال ابن  ول

 هاصضدو   اصضدو   بدال  ا درتاو  فوْ  م ف  لة، لَا

 لدا  يند م  َإم   د   َإبد   هَإجدوت ، الظدوهر  ةد ا ، ِذلية

 ة  لدا  وضدو   غد   موووًو و و  ًا َإخو هين م خربًا

 ه خدو    َإُخد مَ  كلدا  ةد   ودن  هاهمدع ، لا َ وو ال

  د ل  هد ا  بولضمو، هُإخ   هِذْخ   هُإْخ ام هِذْخ ام 

  ندرال ، بولضدم ، فدوُمْخ    آديب ية  فَاودو ، ال  د   َإه 

 ينسَّر ممو لي  َفْعًئ َمم، ب َجْمع هلي  ل جمع اآم

 العدال  ورت حد   َفَعد َ  َإخدوً  َإم     هيرل، ُفْع      
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 .(1)( خو  حن  َإْفعول     ِذيَّوهو اعام

  ول الرات  -2

   دد  اددع ماددة اقددو  برددتح إخدد  إ دد ة ام ) 

   م دد ل ماددا هاه ونددة هالدد اهي  بددو  وثدد   خددو 

   دد  إخددوم ي دد ل العددر  هبعدد  إخدد ام التثنيدد 

 خدددر  وثددد  ذخددد ام   ددد  إيضدددو هجيمدددع الدددن  

 ذخدد   ه  دد  احلبددو   كةددر اقددر    دد  هخربددوم

 مسدع  ه در  الردرا     د   إيضدو  ه دماو  اهلمدز   بنسر

 ُهَلا  اَنَكا  لِإَن  معوا ة  لة االىنوم بة ف اا فية

 اىندوم  هإاتمو فع نو هحنن فع نو إاو   لا هه ا ةٌِإَخَو

 هاالخد    ام در و     االخد ام  يسدتعم   ودو  هإةثر

 بدددال هإ  ،هالنددد م بدددول اه ادددع ه دددر الددد الا   

 وواخددو  ه خددوال إيضددو االخدد   بددال هإخدد  االخدد  

 مرددو ئ   دد  مآخيددو ه هإخددوال م دد ل هالعوودد  هذخددو 

 إيضدو  الشد   هماخيد   إخدو  اختد    إ  إخو هماخي 

                                                            

 .20ص ،14ج ،، ابن منظورلسان العرب (1)
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 امهاخد   هاحر  هالتشرير بوصر هاآلخي   ريتة وث 

 احلرود   إيضدو  ههد   الرابد   ذلياو مشر  ره  وث  هه 

 .(1)(هال و 

 :ثانيًا: األخوة يف اللغة

   ول الزبير 

َاْ ُ  اُمْخد   هاُق َُّ ، بولضمِّ  ُلَ ٌ    اُمُخ َّ  .) 

َإْخددد   فُحددد  َف   الددد اُه ةمدددو ُحددد  َفْ  و دددن اَمِ ،     

هُجع َ    اهلوُ  موً  فُن  َ دْ   دمَُّ  الد اِه اَصْح هَفد   ذا     

اَمل   ف يَ  ُإْخ ، هال اُه ُإْخُ  الضمَّ  . هوو ةْندَ   

، بولضدمِّ هَمْشدرير  الد اِه،    َإخًو، هل در َإَخدْ َ  ُإُخد َّ ً   

ه َخْيددُ ، بوصددرِّ، همَاخَّْيددُ     ددْرُ  َإخددًو. هي ددوُل    

َخْ ُ   شرً   َإ  ةندُ  هلدم َإخدًو. ه خدواُل ُوواخدوً        

هذخدددوً  هذخدددوَهً ، ههددد ال  دددن الردددرَّا ، هِهخدددوً ،     

  هد  بنْسِرهنَّ، هَهاخدواُل، بدول اِه ُلَ دٌ  َ دعيَرٌ   يدَ       

 .(2)(ُلَ ُ  طيِّ   

                                                            

 .13مختار الصحاح، الرازي، ص (1)
 .144، ص19الزبيدي، ج ،العروس تاج (2)
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 األخوة يف القرآن: املسألة الثانية

هنولا ةث  ون اآليو  ال ر اي  ال    د  لندو   

هإ طتندو وضدووال    اد ق االخد ال     ًا ج يد   دن ور  

 ههد ا ودو إةدو  اليدة ال در م الندريم    يدو         ، ولي 

  ا ةر بعضو وناو  رير 

 َلَأَصااَلُووا ِإخَااَوةٌ الفُمَؤَملُااوَن إِاَّمَااا  ددول معددوا   -1

 .(1)تََرحَُموَن َلَعلََّكَ  اللََّه َواتََّقوا َأَخَوَيَكَ  َبنََن

َْ ِ  َلا   َيَبَواثُ  غََرابًا اللَُّهَلَبَعَث  ول معوا   -2  الفاأَ

ِْ   َكَنا َ  َلنُِرَيُه ََةَ  ُياَوا َْ ُ  َوَيَلَىاا  َياا  َقاا َ  َأَخناهَ  َساَو  َأَعَجا

َِْ  الفَغاااَراِ  َهاااَ ا مَثفاااَ  َأَكاااوَن َأَن َََة َلاااَأَوا  َأَخااا  َساااَو

 .(2)اللَّاَدَمنَي مََن َلَأَصَبَح

                                                            

 .10 :يةاآل ،الحجرات سورة (1)
 .31: يةاآل ،المائدة سورة (2)
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 َقاا َ  ُيوُسا ُ  َلأَافا َ  َأإِاََّك َقاَلوا   ول معوا -3

 َيىَّا ِ  َمانَ  إِاَّاهُ  َعَلَنَلاا  اللَّاهُ  َمانَّ  َقادَ  َأَخا   َوَهَ ا ُيوُسُ  أََاا

 .(1)الفُموََسَلنَي َأجََر ُيَضنُع َلا اللََّه َلِإنَّ َوَيَصبَِر

*  َأَهَلا   َمانَ  َوِزيرًا َل  َواَجَع ف  معوا  ول -4

ُْوَن  .(2)َأَخ  َها

 تََسااااعٌ َلااااُه َأَخاااا  َهااااَ ا ِإنَّ ددددول معددددوا    -5

 َأكفَفلفَلنَهاااا َلَقااااَ  َواَحاااَدةٌ َاَعَجاااةٌ َوَلاااَ  َاَعَجاااة  وَتََساااُعوَن

 .(3)الفَخَطاِ  َل  َوَعََّْا 

 َيااا َقاااَ  ُهااودًا َأَخاااُهَ  َعاااٍد َوِإَلااي   ددول معددوا -6

  .(4)َتىََّقوَن َأَلَلا َغنَُرُه ِإَلٍه مََن َلَكَ  َما اللََّه اَعُبُدوا َقَوِم

 َيا َقاَ  َصاَلوًا َأَخاُهَ  ثَُموَد َوِإَلي   ول معوا -7

                                                            

 90: يةاآل ،يوسف سورة (1)
 .30-29اآليتان:  ،طه سورة (2)
 23: يةاآل ،ص سورة (3)
 .65 :يةاآل ،االعراف سورة (4)
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ََتفَكَ  َقَد َغنَُرُه ِإَلٍه مََن َلَكَ  َما اللََّه اَعُبُدوا َقَوِم  َبنَِّلةٌ َجا

 .(1)َْبَِّكَ  مََن

 َقاا َ  ُشاَعَنبًا  َأَخااُه َ  َماَديَنَ  َوِإَلي   ول معوا -8

ََتفَك َ  َقادَ  َغَناُرهُ  ِإَلاهٍ  َمانَ  َلَكا َ  َما اللََّه اَعُبُدوا َقَوِم َيا  َجاا

 .(2)َْبَِّكَ  مََن َبنَِّلةٌ

ََ ددول معددوا    -9  َلااَدَخَلوا ُيوُسااَ  ِإَخااَوُة َوَجااا

 .(3)ُمَلكَُروَن َلُه َوُهَ  َلعََرَلُهَ  َعَلَنَه

 جََمنعًاا  اللَّاهَ  ِبَوَبا ِ  َواَعَىصَُموا   ول معوا  -10

 َكَلااَىَ  ِإذف َعَلااَنَكَ  اللَّااَه َاعََمااَ  َواذفَكااُروا َتفَرََّقااوا َوَلااا

 ِإَخَواا اااا ِبَلعََمَىاااَه َلَأَصاااَبَوَىَ  َقَلاااوِبَكَ  َبااانََن َلاااَألََّ  َأَعااَداًَ 

ِْ َماااَن ُحففاااَرٍة َشاااَفا َعَلاااي َوَكَلااَى َ   َمَلَهاااا َلأَافَقاااَ َكَ  اللَّاااا

 َلَعلََّكاااااااَ  آَياَتاااااااَه َلَكاااااااَ  اللَّاااااااُه ُيَبااااااانُِّن َكاااااااَ َلَك

                                                            

 .73 :يةسورة االعراف، اآل (1)
 .85 :يةسورة االعراف، اآل (2)
 .58 :يةسورة يوسف اآل (3)
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 .(1)َتَهَىُدوَن

َِْهَ  َماَن       ول معوا -11 ََْعَلا َما َلا  ُصاُدو وَاَ

ٍْ ُمَىَقاِبَلنَي  .(2)َغ ٍّ ِإَخَواا ا َعَلي سُرُ

مددبال ل  ددو    هغ هدو وددن اآليدو  الشددرير  الد    

اصسددد م اهميددد  هددد ال العئ ددد  هماى هدددو السددد ن       

هالرنر ، ب  اااو لتبال ماى هو     االاسدوم حتد    

   اآلخر .

  

                                                            

 .103سورة آل عمران، اآلية  (1)
 .47سورة الحجر، اآلية  (2)
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 املسألة الثالثة: أصناف اإلخوان

 ذخدد ام  ددنروم امخدد ام»  لددة   يددة السددئق   

 .«اصنوةر  ذخ ام ه الث  

 خوان الثقة:اواًل: إ

 إبعواهدو    العمي د   العئ و اخ   الث   معر ون 

 همو مبو الطرفال ةئ إ مو  ذا مع ا هال  الرآولي 

 هاهلدر ،  اصنط دع    ههحدر   ذهليد   فطدر   ون   ية

 الد   هد   بوآلخر الث   إم ليي اص   ،   ه ر 

   اصد ة     امود    ودن  آد اال  هودو  لدة  البد ل  آبوب 

 لة. اهع ل  احل    ون احلريي

 لريا ونزلتام -إ

 اا إ   االخد        وراميإ   ه  ون ونام مف 

  ر ددة   دد  اسددوماي وعددة يطمدد ن حتدد  ح   اددو
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 هاهندوح،  ةولن  اال  ةوهاة، هه ا هآو ر هوولة

 ون  وااال هيوو  ون هيعوا  هالير، اصول لة فيب ل

 هاهولسدد  هالرددرح االادد  اخدد ام  ددوفوال، هوددنام 

 ودن طئ د    يبد ل م  ودو  اال هلدم  يب ل فئ هاصروةا ،

   ال سوم. هحئه  ال جة

 إبد  جعردر    دن  ال  دو    دن    ب  بن      ن

  ل   ول   ول  ية السئق 

 للي  هل الرجلل اكن إذا قبلمك من أرأيت اسامعيل أاب اي»

 يصليب حىت عليه يطرح رداء فضل اخوانه بعض وعند رداء

 يوصلل زارإ عنلده لي  اكن فإذا :قال ال،: قلت: قال رداءا،

ال، : قللت زارا،إ يصليب حلىت زارإ فضلل اخوانله بعض إليه

 .(1)«ابخوة هؤالء ما: قال مث خفذه عىل بيده فرضب

   دد   إبطددو    ددول   فعددة السددنر   خددئا  ه ددن

  ف ول  ج  ه لة   ية اهلل    اهلل   آ ل

 اهلل،  آدد ل يددو العددر   ف ددول «؟بللك أبطللا مللا»

  ف ول
                                                            

 .149ص ،5ج الريشهري، ،ميزان الحكمة (1)
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 ب د     ول «؟أحدهام يعريك ثوابن هل جار كل أما اكن»

  ه لة، ف ول   ية اهلل     اهلل  آ ل يو

 .(1)«بأخ كل هذا ما»

 ةي  اتعوو  وعام - 

 البددر الدد ين النددوس إهل ددا خدد ام الث دد  هددمذم ذ

 التجربددد  خدددئل ودددن بر ددد  خيتدددو هم إم لئاسدددوم

 هحسدن  هإودواتام   در ام حت  يتضدح لدة    هاصعرف 

 حيي بام هيثع ذليام، يرةن إم لة فيوح ،خ  ام

     ديام  هيعتمر هالضرا ، السرا    وعة ين ا م

 هإوواتة. آرال و  ع هين ا م اقو   ةوهاة

 يدوون  ةدوم  هذم االجتمو يد   اظريتة   فويآئق

 ودع  اندو ف  االاسدواي ،  االخد      الندوس  بال بوصسوها 

  اخوودد السددئق   دديام البيدد  إهدد  إم ا حدد  كلددا

 العئ ددو  هدد ال   خو دد  مبعوو دد  اجتمو يدد  ف ددو 

 االاسدواي   الرطدر   م رهو خمت ر ، و    ي  الآبو 

                                                            

 .27ص ،12ج الحر العاملي، ،وسائل الشيعة (1)
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 إآددوس   دد  ال و مدد  ال ا عيدد  الع  يدد  اص ددويي  إه

 .العوو  االجتمو ي  اصووحل

 إه اينيدد  إه ااسددواي  مندد م  ددر االآددبو  ههدد ال

 االآدئوي   ل نظريد   اصخت رد   بعدوا بوم مرمبب آيوآي 

 خو د ،  بور  االجتمو ي  العئ و    إه  م وًو،

 هو  عاددو اوددوباو ماخدد  ودد  ام جيعدد  الدد   وددرام

 هإطدددرا  ل مجتمدددع العووددد  اهلين يددد    الطبيعددد 

 .االجتمو ي  العئ  

 اقو   اصعوو   ه ال ذا النريم ال ر م إةو  ه ر

  معوا   لة وناو  رير ، و ا ع  

َوِبالفَواَلااَديَِن َشااَنا ا ِبااَه َتَشااِرَكوا َوَلااا اللَّااَه َواَعُبااُدوا 

ِْ َوالفمََساااَكنَي َوالفَنَىاااَمي الفقََرَبااي َوِبااَ   ِإحََساااا ا  َوالفَجااا

ِْ الفقََرَبااي َذ   َواَبااِن ِبالفَجَلااِ  َوالصَّاااَحِ  الفُجُلااِ  َوالفَجااا

 َمانَ  ُيَوا    َلاا  اللَّاهَ  ِإنَّ َأيََمااَاَك َ  َمَلَكَ  َوَما السَِّبنِ 
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 . (1)َلَخوًْا ُمخفَىال ا َكاَن

  يددة  العوبددرين تيددن وددوقلإل احل دد    آددول  ه 

 السئق 

 فلال وقوتك، وعزك يدك أنه تعمل فأن أخيك حق ..وأما»

 هللا، خلللق للظلمل علدة وال هللا، معصلية علىل سالحا   تتخذه

 وإالا  هللا أطاع فإن هل، والنصيحة عدوه، عىل نرصته تدع وال

 .(2)«ابهلل إالا  قوة وال منه، عليك أكرم هللا فليكن

 ثانيًا: اخوان املكاشرة

  ونزلتام لريا-إ

 ال الددد  السدددطحي  هوعنددد  اصنوةدددر  العئ ددد   

   د   و تودر   إاادو  مبعند   هاص وب د ،  الظدوهر  متعر 

 ه ا  وددو   دد  البنددو  اهم هال سددوم ال جددة االال 

   يدة  منطد    ودو    د   التع يد   مينن ال ف  ا كلا،

 وعدددة يتعووددد  هوظادددرًا وضدددم اًو ال ةدددنًئ همب ددد 

 هالردددرح االاددد  ههدددم اخددد ام إةثدددر، ال لدددرهاال

                                                            

 .36سورة النساء، اآلية:  (1)
 .321ص ،2ج ميزان الحكمة، (2)
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ون  يب ل م وو اال هلم يب ل فئ هاصروةا ، هاهولس 

   ذلديام  يطم ن هال ال سوم، هحئه  ال جة طئ  

 .  اص ة    االو  

   يددة اهلل  بددر إبدد   ددن  مددره، بددن خضددر  ددن

  ي  ل  عتة   ول السئق

 رشطهللا الللي برشللوطه هلل ويف مللؤمن: مؤمنللان املللؤمن»

 والصللاحلني والشللهداء والصللديقني النبيللني ملل  فللذكل عليلله

 وذكل هل، يشلف  وال يشلف  ملن وذكل رفيقلا، أولئك وحسن

 زللت وملؤمن الاخلرة، أهلوال وال ادلنيا أهوال تصيبه ال ممن

 مملن وذكل انكفلأ الرحي كفأته كيفام الزرع كخامة فذكل قدم به

 .(1)«خري عىل وهو هل ويشف والاخرة  ادلنيا أهوال تصيبه

   دوال  ظبيدوم،  بدن  هيد ا    مدر  بن اصرض   ن

    ية السئق  اهلل  بر إب   ول

 مث فلأعزب وإال فهيم اكنتا فان خبصلتني إخوانمك اختربوا»

 يف ابالخلوان واللرب مواقيهتلا يف الصلالة علىل احملافظة: أعزب

                                                            

 .159ص ،5ج العالمة الطباطبائي، الميزان،تفسير  (1)
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 .(1)«واليرس العرس

 ةي  اتعوو  وعام - 

ممن لدي  بت دا اصنزلد  ال ريبد       هه ا الون  ه 

 إه لرفددع ال حشدد ،  يعوةددرهم هلنددن وددن الددنر ، 

 هال هيضدددوحنام، فيجولسدددام هالت يددد  ل موددد ح 

 اصودوحب   مبحد  م دا   ينتردع  هلنن   يام، يعتمر

 إهل ددا ههددم الضددر، هافددع ال حشدد  تالدد ي وددنام

 االجتمو يددد  احلرةدد     بادددم ي ت دد   الددد ين النددوس 

 ب جدد اهم، هجدد اال هي ددرتم فيوددحبام، العوودد ،

 اصعوةددر  حسددن خددئل وددن لددة إخددئ  هيوددبح ا

 إهدد   ناددو يعددرب الدد  بوحلسددن ، هاصعوو دد  هالتدد اا

 التعوودد  ههدد  السددئق بوصنوةددر ،    دديام البيدد 

 الظوهر. لسن

  السئق   ية اهلل  بر إب  ه ول

 عللىل وجللد م بلللو م إذا أصللدقاء كل تللرام اذليللن إن»

                                                            

  .901ص ،2ج الكليني، الكافي، (1)
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 الصلو،، وشلدة الالك عظلم يف اكالسد مفهنم ش ىت، طبقات

 وملهنم البصبصلة يف اكللكلب وملهنم املرضة، يف اكذلئب ومهنم

 ملا واحلدة واحلرفة متلفة صورم والرسقة الروغان يف الثعلب

 هللا إال ودل وال كل أهلل ال وحيلدا فلردا تركت إذا غدا تصن 

 .(1)«العاملني رب

ودددوق اي هجدددو    ةتدددو  ورتدددوح الشدددريع   دددن  

   ول السئق   ية الووا 

 الزوجةو  هللا، يف الاخ: عزيزة زمان لك يف أش ياء ثالثة»

 أحد أصاب ومن الرش يد والودل هللا، دين يف الاليفة الصاحلة

 .ادلنيا من الاوفر واحلظ; ادلارين أصاب خري فقد الثالثة

 ميلل أو أو خلوف أو لطمل  أرادك ملن توايخ أن واحذر

 ظللامت يف وللو الاتقيلاء، مواخلاة واطللب والرشلب، لكلأل

 مل وجلل علزا  هللا نا فلإ يف طللمم، معلرك أفنيت وإن الارض

والاوليلاء،  الانبيلاء بعلد ملهنم أفضل الارض وجه عىل خيلق

 بصحبهتم، التوفيق من به أنعم ما مبثل العبد عىل هللا أنعم وما

َُ َيَوَمَاٍ  َبَعَضُهَ  : وجل عزا  هللا قال َلَبَعٍض َعُدوٌّ ِإلَّاا  الفَأَخلَّا

 .الفُمىََّقنَي

                                                            

 .179ص ،71ج ،بحار االنوار (1)
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 بقل  عيلب صديقا بال هذا زماننا يف طلب من أن وأظن

 عنلد أنبيلاءه هبلا هللا أكلرم كراملة أول أن يلر  أال صلديق بال

 أكرم ما أجل من وكذكل ويل، أو أمني دعو م صديق إظهار

 علىل دليل وهو حصبة أنبيائه وامناءه وأولياءه أصدقاءه به هللا

 ملللن وأوىل وأزىك وأطيلللب أجلللل نعملللة ادلاريلللن يف ملللا: أن

 .(1)«لوهجه واملواخاة يف هللا الصحبة

  

                                                            

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة، منسوب لإلمام الصادق  (1)
 .151عليه السالم، ص
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 املسألة الرابعة: اختبار األخ واختياره

    لة   ية السئق

م » وأجد الاس تظهار يف اختيار اإلخوان وإال  الاختبارقدا

 .(1)«أجلأك اإلضطرار إىل مقارنة األرشار

  ه  لة   ية السئق

 روق ايختبو    اختدوك ايخد ام، فد م ايختبدو      »

 .(2)«وعيو  يررو  بال امخيو  هامةرا 

فدددوا االودددوق   يدددة السدددئق   حنمتدددة اه ي ددد   إ

 يدرخ   ال حتد   هكلا االختيو  ىم االختبو  بت ريم 

 ال حيددي ى تددة يضددع هال وشددين   ئ دد    اياسددوم

 هيط عدة  إآدرا ال      االخر فيامتن م  ع، إم جيي

 لريدة،  ح ي تة ه  ح  رق ون بولرغم ةوهاة    

                                                            

  .416ص ،الحكم غرر (1)
 المصدر نفسه. (2)
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 العئ د   ي دم  مل مادة  امةدرا   و و اد     ي دع  هبا ا

 هدد  وددو اسددال ههنددو الظددئق،   هوشدد  ادد     دد 

 امها. اقط   ه  ال   االختبو   نو ر

    ية السئق االووق      ن

مللن ا للذ أخللا بعللد حسللن الاختبللار دامللت حصبتلله »

من ا ذ أخا من غري اختبار أجلأه الاضطرار  وتأكدت مودته،

 .(1)«إىل مرافقة األرشار

 الدددرب   ددد  التعدددوهم  امخددد   ودددن اص وددد ا إم

 اص ود ا  هل ا ه  ويً  ،بولورب هالت ا   هالت   ،

، امآدوس  هد ا    د   ام  اختيدو   ي زق ف اة ،النبي 

 فدد م هور دومة،  اهلل طو د     دد  وعيندوً  يند م  ليدي 

  دن  بسدببة  االانرو  إخية ون ام  يستريرال وو إ  

 .ل وحب    ويً  ،اصعو  

فضًئ  دن كلدا فد م االاسدوم الد   يسدرت   د         

اخية يسرتال اهلل   ية ي ق ال يوود  ههد  ودو اةدو  اليدة      

                                                            

 .48،ص1ميزان الحكمة، الري شهري، ج (1)
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 هالة    ية اهلل     الن    ل

 فلر  وملن حاجتله يف هللا اكن أخيله حاجلة يف اكن من»

 وملن القياملة، يوم كرب من كربة عنه هللا فر  كربة مسمل عن

 .(1)«القيامة يوم هللا سرته مسلام   سرت

 ةدددعو   دددز هجددد  جعددد  االخددد     اهلل مإةمدددو 

 .(2)إِاََّما الفُمَؤَمُلوَن ِإَخَوةٌ ول معوا  اصس مال،

    لددة إم ها  ددم ددول  العئودد  الطبوطبددو    )  

 ٌإِاََّما الفُمَؤَمُلوَن ِإَخاَوة  االخ   لنسب  مشريع  جع 

 ه در ، جمع لد   هح د    ةدر ي    ىدو   هلو اصوونال بال

 امبددد   ودددن إم اصت روددد  اصبوحدددي بعددد    م دددرق

 ا تبو   ه  وو ال راب  إا اا هآو ر هاالخ   هالبن  

 خو د    ىدو   لرتميي هال  ااال الشرا ع يعتربال جمع ل

 هغدد  االتاهاق هحرودد  هاالارددو  ةول  اىدد    يددة

  دد ي ذا بوالاتاددو  طبيعدد  هدد  وددو هوناددو، كلددا

                                                            

 .162، ص18ج ،الحلي العالمة ،السعدية الرسالة (1)
 .10 :يةسورة الحجرات، اآل (2)
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 وددن هاال تبددو   .همددو إه هاحددر   حددم إه هاحددر

 ةدومخ ين  جيتمعدوم  فرمبدو  ونادو  الطبيع  غ  ال راب 

، وشددرها انددوح  ددن هاصددرإ  الرجدد  بددال اصت لددرين

 ف ادة  تادو  ودن  اصت لدر  الطبيعد   ةول لدر  خيت ردوم  ه مبو

 ةددوم هذم مب لددرال ي حددع هال االآددئق   هلددرا لددي 

 بعدد    هلددر هدد  الدد   هةولددرا  ، طبيعيددو هلددرا

 .  (1)(طبيع  ب لر هلي  ال  ااال

 يدرخ   ال حتد   هكلدا  ختيو اال ىم ختبو اال ذكم

 ال حيددي ى تددة يضددع هال وشددين   ئ دد    اياسددوم

 هيط عدة  إآدرا ال      االخر فيامتن م  ع، إم جيي

 لريدة،  ح ي تة ه  ح  رق ون بولرغم ةوهاة    

 العئ د   ي دم  مل مادة  امةدرا   و و اد     ي دع  هبا ا

  د    اهلل  آد ل   دن ، الظدئق    هوشد   ا      

  ه لة   ية اهلل

 أن من خري رجل ابمس مسعت إذا زمان الناس عىل يأيت»

                                                            

 .316ص ،18ج ،تفسير الميزان، العالمة الطباطبائي (1)
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 كل أظهلر جربتله وللو جتربله، أن ملن خلري لقيتله فلإذا تلقاه،

 .(1)«أحوالا

هاالاسوم ال   يوير اخوال     فع  الد اي فدام   

   دد  ايوددوق   ددي ال جددرا ، ددول ا ددر و ال ين ادد م 

   ية السئق 

 .(2)«أصدقاؤه قل ذنب لك عىل اإلخوان جانب من»

   ية السئق  الووا  ايووقه ول 

 .(3)«صديقه قل فيه عيب ال من إال يؤاخ مل من»

 امآدددوس إم الشدددرير  امحوايدددي ةمدددو إةدددر 

 إم بددر ال   يددة امخدد    يددوق ينب دد  الدد   هاصيددزام

 اهلل كا  غدد    إخ مددة ةوادد  وددن هام ذهليوددًو يندد م

  راه . فا  معوا

  السئق   ية اصوونال إو  فعن

 فهل   هللا ذات غلري يف أخوتله اكنلت مفن أخوان الناس»

                                                            

 .47، ص1ميزان الحكمة، ج (1)

 ،1ج ،علي لإلمام الحكم غرر تنظيم في العلم هداية (2)
 .2ص

 .42ميزان الحكمة،ص (3)
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 للبعض بعضلهم يومئلذ   األخلالء: وجلل علز قوهل وذكل عداوة

 .(2)«(1)«ماملتق  إال عدو

 إآدددوس   ددد  ُاددد اخ  إم بندددو جيدددر  ال هلددد لا

 غريبدوً  هلدي   التجو ي ، هونوآبنو الراي ي  وووحلنو

 من ضد   حينمو ال طيع  إه اا الررا  امور ينتا  إم

 فعدن ، بوحلرودوم  وشدوهو   الودحب   همند م  اصووحل

  السئق   ية اصوونال إو 

 .(3)«ُحرِم ادلنيا يف ىخآ ومن غمن، هللا يف ىخآ من»

 سئق   ية ال ه نة

 علهيا والاعامتد ضالل هللا ذات غري عىل مبنية مودة لك»

 .(4)«حمال

  

                                                            

 .67: يةاآل  ،سورة الزخرف (1)
 .165ص ،71ج بحار االنوار، (2)
 .35ص ،1ج ميزان الحكمة، (3)
 .376 ص ،1جالواسطي،  والمواعظ،عيون الحكم  (4)
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 نتائج البحث:

حيدددي الدددرين االآدددئو    ددد  العئ دددو     -1

ال و م      اآ  اقد  هاال دئح هخو  دًو    

 ال  مرتك بوموماو   احليو  البشري .

معر اخ   الث   ون ا    ورامي االخد   ا    -2

 ى   اال  بوخية.

ون العئ و  السطحي   معترب اخ   اصنوةر  -3

 ا  من م وعوةرمام لسن الظوهر ف ب.

  دد  االاسددوم ام خيتددرب اال   بدد  اختيددو ال     -4

حتدد  ال ي ددع   و و ادد  االةددرا  الاددة مل ي دديم     

 العئ        حيح هوش  بوطًئ.
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 املصادر واملراجع

 

 القرآن الكريم.  -

لددو  االادد ا ، العئودد  اه سدد ، ووآسدد  ال فددو ،       -1

 هد.1423، 2لبنوم، طب ه ، 

مددددوق العددددرهس، الزبيددددر ، اا  الرنددددر ل طبو دددد ،  -2

 هد.1414ب ه ،

مرسدد  اصيددزام، العئودد  الطبوطبددو  ، ووآسدد  النشددر  -3

 ايآئو  التوبع  همو   اصر آال  م اصشرف .

   بدددر  يدددعالرآدددول  السدددعري ، العئوددد  احل ددد ،   -4

رف ، اشدر  احلسال  مر     الب ول، بامدن ل طبو د ،  دم اصشد    

 .1،1410حضر  اي  اهلل اصر ش  النجر ،  م، ط

 يددد م احلندددم هاصددد ا  ،   ددد  بدددن  مدددر ال يثددد    -5

 .1ال اآط ، اا  احلريي،ط

غددر  احلنددم ها   الن ددم،  بددر ال احددر اآلوددر ،      -6

 .1ووآس  ام  م ، ط

الندددو ، الن ددديع، وطبعددد  حيدددر  ، اا  النتدددي     -7

 .5االآئوي  ل نشر، ط

لسوم العر ، ابن ونظ  ، اشدر ااا  احلد ت ،  درق     -8

 هد.1405
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خمتددو  الوددحوح،  مددر بددن إبدد  بنددر الددرات ، مددح    -9

  م ا خوطر، ونتب  لبنوم ل نشر.

 .1ويزام احلنم ، الريشار ، اا  احلريي ل طبو  ، ط -10

ااج البئغ ، الشيخ جعرر احلو ر ، ونتب  الره د    -11

 احلير ي .

ر  احلندم، لإلودوق   د  بدن     هراي  الع م   منظيم غد  -12

 اب  طولي   ية السئق.

  ووآسد   ل   يدع هآو   الشديع ، احلدر العدوو  ،      -13

 البي  يحيو  الرتاا.

وسدددتر ك اادددج البئغددد ، الشددديخ هدددوا  ةوةددد       -14

 ال طو ، ونش  ا  ونتب  امارل ، ب ه ، لبنوم.

ووددبوح الشددريع  هورتددوح احل ي دد ، اصنسدد   لإلوددوق  -15

الودددوا    يدددة السدددئق، ووآسددد  اال  مددد  ل مطب  دددو ،    

 هد.1400، 1ب ه ، لبنوم، ط
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