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 :قال أمري املؤمنني         
َلِ » ِمِه عَََل اَلصِّ لم نَفمَسَك ِمنم أَِخيَك ِعنمَد ََصم ِ  ِاْحم

 َوِعنمَد ُصُدوِدِه عَََل اَللََّطِف َواَلمُمقَاَربَةِ 

نُوِّ  ِل َوِعنمَد تَبَاعُِدِه عَََل ادَلُّ وِدِه عَََل اَلمبَذم  َوِعنمَد ُُجُ

رِ  ِمِه عَََل اَلمُعذم تِِه عَََل اَللِّنِي َوِعنمَد ُجرم  َوِعنمَد ِشدَّ

َمٍة عَلَيمكَ  َُّه ُذو ِنعم ََّك ََلُ َعبمٌد َوكََأن  َحَّتَّ كََأن

ِضِعهِ  ِ َموم َك أَنم تََضَع َذِِلَ ِِف غرَيم  َوِإَّيَّ

ِِلِ ... َوََتَرَّعِ اَلمغَيمظَ  ِ أَهم َعَل ِبغرَيم  أَوم أَنم تَفم

َا عَاِقبًَة َواَل أَََلَّ َمغَبَّةً  ََل ِمْنم عًَة أَحم  فَِإِّنِّ لَمم أََر ُجرم

َُّه يُوِشُك أَنم يَِلنَي َِل   «َوِلنم ِلَمنم غَالََظَك فَِإن
 
 

 .420ص :نهج البالغة، شرح محمد عبده
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 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل على  اىأ عم،ىول  اىش ااعىى  على  اىأ        »

أ دىىدمل اىىم عمىىام م،ىىو ا  ىىدا أل   بىىعهلىىول  اااءىىأ  

 سىىغاآ ء   عسىىدا أل  ن مىىأو اىىءم  ا  ىىأل  ىىو  

عىىم ا  ءىىأ  عىىدن أل  مىىاز عىىم ااىىأ ا  عاىىد أل 

ل  ااءىة   اامىةم   (1)« تفأ ت عم ا نراك ع د أ

علىىى  ااىىىءف احمءىىىعف  آمىىىد  علىىى  ءاىىىش ااع ىىىغ   

 ااعأ  يم.

   ،د..

 نصىة   على   ال،مى   تءدفع عو ي يدك فأإلسةم

                                                            

مننخ بةبننة  نناد  نعننمي الاننملماخ رمءمننة ال  ننراي ع اهننم  (1)

؛ بالغنم  132، ص1العالم )االحتجمج، ل شنا  الةبر ن ، ج

 (.15النعمي، البخ ءافور، ص
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 ع  صىد نا  رعيى   فىأاا  اا مىعل  ع ءىأ     ى     ءك اأ

 تغىأنر  عو فحىأ    اآلخى يمل  دغى   ام دع ،ة ع  اء،أ

 اىىم يءغىىع ااىى   ا  مىىأ   ىى ا وأل لاىى  ون  ىىأ ر

 اإلسىىةا  اا مىىع جي،ىى  ااىى    ىىا اإلممىىأو اات

 عل ىىش علىى  اإلاىىأم يؤّكىىد اىى اك    ايىىًأل جم م،ىىًأ

 .اافى     ه عل  اامةم

 

 

 عل  فأض  ا زاع 
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 املسألة األوىل

 خوان الثقاتكيف التعامل مع اإل

كىارًا اىم احم،ىأم      عف ن ا اأم عل  عل ىش اامىةم   

اات اافىىم ايم ىى  ااىىال اىىم خةهلىىأ يمىى ع ع احمىى     

اا ،أا  ام  ق ة اخاامىش  عءىد اا ىدد ب    ىأ  ملحى       

 اآلت :

 رمه:َصأواًل: صل اخاك عند 

 مفمىىك ك هافىى  فىىأك ع  صىىدك عءىىك  ناا عمىىش عران

 امحىى :  دااىىش ااىىكل علىى   امحلىى أ صىىل ش علىى 

 ألمش ااك؛ عل  الءفس نك اه عمش عل  يد  مفمكل

فىى و صىىلة ا خىىا  صىىلة    . ا ان ىىأ  اا ىىأ خىىة 

 .فع ية
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 ثانيًا: اللطف واملقاربة عند صدوده:

 ألمتءءكى  ت،ع و ةف اآلخ يم ت،ع  عو ت يد   ءمأ

   ىا  االعى   اىع   اىىم  دلى ةً  ش ئأ  اا ععع و   

 .احمءكة ل وحتمك ثو كارًا ش ئًأ ت،ع  و عو ام خر

 :اامةم عل ش اإلاأم دأ 

 مع بذل من خري لطف مع أخيك عَل امساكك ولبعض»

 .(1)«جنف

 :إليه والتقرب به الرفق: البذل له عند مجوده, ثالثا

  ىىش  فىىباىىم األا او يءىى  عخىىأه  ي  عران اإلاىىأم

ف،ىم عاىر    لاا،عىأ   عم  خبلش    عءد  نا ش  ق بي 

 :احمؤاء  عل ش اامةم

 قطيعته عندو  ,اللني عَل أخيك شدة عند نفسك اْحل»

 مننه يبندو لني  كننو  ,البذل عَل ُجوده عندو  ,الوصل عَل

 .(2)«وصوال َلو ْحوال

 :ل ش اامةمع عم ا   عغد اهلل 

                                                            

 209،ص74بحمر االنوار، الاالمة المج ع ،ج (1)

 .286، ص1غرر الحكم ودرر الك م،ج (2)
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وهجه  هللا محرَ  الا إ املؤمن خيهأل جاهه بذل مؤمن من ما»

ا  القيامة, يوم ذةل وال قرت ميسه ومل النار, عَل  خبل مؤمن اموأي

 قنرت مسنه الا إ هناً جا مننه أوجه وهو املؤمن, أخيه عَل جباهه

 لفحنا  القيامنة ينوم وهجنه وأصابت والاخرة, ادلنيا ِف وذةل

 . (1)«َل مغفورا أو اكن معذاب النريان,

 :اامةم عل ش ااىأظو ا اأم  دأ 

 ملعنون ابوه, يدله مل نإو وأمه, خيهأل املؤمن أخ املؤمن»

 ينصن  مل منن ملعنون أخناه, غن  من ملعون أخاه, اهتم من

 .(2)«أخاه اغتاب من ملعون أخاه,

 رابعًا: الدنو منه عند تباعده

 اءىىىشل دماأاىىىعلىىى  األا او ي قىىى ب اىىىم اخ ىىىش   

عءىد تغأعىده فى اك اىم عرى   ى          حلأاش  اا ، د

 ااافأ     ا خااو.  

 خامسًا: اللني معه عند شدته:

 ااغلظىىة ف ىىىاو تغأاظىىش    غأاظىىك حمىىم م ا ىى 

  عرنت حيمىد    اىأ  عخ ىك  اىم  رعي  اضأعفةل ناا

                                                            

 .261،ص2االممل ، ل ةو  ،ج (1)

 .400،ص8نهج العامد  ،الشا  المحمودي،ج (2)
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  َو اا فى   عأتغىش  ا ىش ن نا ب ااك فقغ  تقأ ،شل وع

فأصى  فل،لىش    احلىأ   تلىك  على    ق  اان عاكأ اشل فل م

 ي،ان نىل  نه.

 :ت،أىل دااش   ا يف  األص 

َبْيَنععُ و َبْيَنععَ  َاِلععِي  َفععِذَاا َأحَْسععُن ِهععَ  ِبععاِلِت  ِاْدَفععْع 

 . (1)حَِميمٌ َوِل ٌّ َكأَِنُ  َعداَوةٌ

 سادسًا: العذر له مقابل جرمه: 

  فاتىش  دعءى عىم عخ ىش      غأضا  عو ي عل  األ 

 على   ميض ى  ش عو نا ى  نسىأ تش  ل كى اك  اءش  مل أحي 

ل فى اك اىم احماادى     ااىك  يف اع  ر ناا ع ره دغا 

 .خاية اا،ل أاأل

 سابعا: التواضع له كأنه سيدك:

 اا ااضىع  عىم  كءأيىة  اا ائىع  ايم ى   اا ،ىغر     ا

 عل ىىش علىى  ا اىىأم ،ىىمل ف االعىى   أحملغىىة احمعىىفا 

 :دأ  اا ااضع شاو يف اامةم

                                                            

 .34 ور  رص ت، االية:  (1)



13 
 

 .(1)«التواضع الرشيف زينة»

   :دأ  عل  مأ اامةم   م عل احلمم عم ا اأم 

ف الناس حبقوق إخوانه, وأشدمه قضاء لها, أعظمهم عند أعرَ »

خوانننه فهننو عننند هللا مننن إلهللا شننأ , ومننن تواضننع ِف ادلنيننا 

 .(2)«الصديقني, ومن ش يعة عَل بن أيب طالب عليه السالم حقا

 عاىىر علىى   رنيف عثىى  اا ااضىىع عمىىش     ممىىأ ر  

  ا ىمل  عب اؤاءىأو  اىش  عخىااو  اامىةم  عل ش احمؤاء 

 جملمشل صدر يف  ع لم مأ  عك ا مأل نا  مأ فقأم

 فىاكة  فأ ضى    ع،أمل عا  ثو عيدي مأل      لس

 خعىىبل اىىم  ن  يىىب  عمىى ل دءىى   ىىأ  ثىىو اءىىشل

 اىأ   اا  ى   يىد  على   ا ءب   أ  ال غسل  اءدي 

 ا   يىىب فاخىى  اامىىةمل عل ىىش احمىىؤاء  عاىىر فاثىىب

 ااىااب  يف اا  ى   ف مى آ  اا  ى ل  يىد  على   ا ءب

 احمىأ   تءىب   عمى   ي امى   اهلل احمىؤاء   عار يأ:  دأ 

 عىز  اهلل فىأو  يديك  اغم  اد،دل: دأ  يد ؟ عل 

                                                            

 .51،ص13، مكمرم الشارازي،جاالمثل (1)

 .1،ص75تفعار االممم الاعكري،ج (2)
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 ي فضى      اءىك  ي م ىز    اا    عخأك ي اك    

 ععىى   ااىى  ايءىىة يف خداىىش يف  ىى اك  يزيىىد عءىىك

 يف ااىىك  مىىب  علىى  ااىىدم أ ع ىى  عىىدن عضىى،أ 

 عل ىىش علىى  اىىش فقىىأ  .اا  ىى  فق،ىىد .ف  ىىأ ممأاىىىش

 ع ف ىش  ااى     قى    ،ظى و  عل ك عدمم : اامةم

 مىد     ىاو  عءىش   أ اك     هلل  تااض،ك ل شل جّب

 كمىأ  اعمئءأ غمل  حمأ اك خداال ام  ش ش فك حمأ

 .دء ا عل ك ااءأب كأو اا تغم  كء 

 ا   يىىب مىىأ   فىى آل لمىىأف ااىىك اا  ىى  فف،ىى 

 ا  ىم   ى ا  كىأو  اىا   ى   يىأ :  دىأ   احلءف ة  م آمد

 اهلل  اىىم  يدهل عل  احمأ  اءغغ  ع  ش ن و  ض م 

 مج، مىأ  ناا  ع  ىش  ا م    يماز عو يا       عز

 فل ءىب  ا بل على   ا ب صىب  دىد  اىىم  اىأول

 علىى  احلءف ىىة  ىىم آمىىد فءىىب .ا  ىىم علىى  ا  ىىم

 .(1)«ا  م

                                                            

 .1، ص1قبعم  مخ نهج البالغة، ج (1)
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 لذة حسن العاقبة:إىل  ثامنًا: جترع الغيظ للوصول

 يف عو  علىى ااغىى   جتىى    ىى ك  اامىىةم عل ىىش غىىشمك

   ممىأو اإل عو اىع  ااى  ل  احمىأفىأ    يف اا،ىز  اا ج  

 عظىو   ثاا ش اىا   كلش ااك  نمنأ شمفم      ض ي

 .فاائده

 :دأ  اامكةم عل ش اا ضأ عم

 فىا ك   عصىغح   ناا: مىف نىل  ت،ىأىل  ااّلىش  ع   »

  اااأاىى  فأك مىىشل  اااىىأم  فىلىىشل يمىى قغلك شىى  

. اءىش  فىأ  ب   ا ىأاس  تؤيمشل فة  اا ا ع فأدغلشل

 عظىى و عسىىان  غىى  فأسىى قغلش اضىى  عصىىغ  فلمكىىأ

 يىاا م      نمكش   ا ءك  عو ر   عا م   دأ  فاد 

 اءىىش نمىىأ فىّلمىىأ ا اكلىىشل نا ىىش فمعىى  ع  ىىبل بىىأ نّ 

 فا ىد أ  فاكلى أ  اقمىة  فا ده نا ش ام        صغ 

 ا ىب  اىم   م أ فا د اض  ثو عكلشل ش   ع  ب

  فىىر  اىىش فحفىى  ل ىى ا عكىى و عو ر ىى  عا مىى  فقىىأ 

 فأا فى   اضى   ثىو  لااااب عل ش عاق   ف  أ  ،لش 

 ر ى   عا مى   اىأ  ف،ل  دد فقأ  ظ   دد ااعم  ف اا
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 ااعىىر فعىىأ   ىىأ   خلفىىش   عىىر  ىىا فىى اا فمضىى 

 كمىىش ففىى   ل ىى ا عدغىى  عو ر ىى  عا مىى  فقىىأ   ااىىش

 .ف ش ااعر فدخ 

 اءى   خلفىش   عمىأ  ص د  عخ ت :ااغأ   اش فقأ 

 .عيأم

 اىىم فقعىىع ل ىى ا عؤيىىس ع  ر ىى  عا مىى  :فقىىأ 

 لحىو    ىا  فى اا  اضى   ثىو  لنا ش فااقأ أ دع،ة فخ ه

   ا ام ع  ب عو ر   عا م  فقأ  لاد كن اءنت ا  ة

 :اىىش د ىى  كامكىىش احمءىىأم يف  رعز ل ر ىىع اءىىش ف ىى ب

 ااك؟ اأ تدر  ف    ش اا ت اأ ف،ل  دد نمكك

 .  :دأ 

 ناا اا،غىىد نو لااغضىىب ف ىىا ايغىى  عاىىأ :اىىش د ىى 

 لااغضىب  عظو ام ددره      مفمش ي  مل غضب

 كأمى   غضىغش   سىىم  ددره  ع   مفمش ع   ف اا

 ف ا ااعم   عاأ لعكل أ ااال ااع غة كأالقمة عأدغ ش

 عو نّ  ااّلش ع    عخفأه اا،غد ك مش ناا ااءأحل اا،م 
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 لاآلخى    ثىااب  اىم  اىش  يدكخ  اأ اع  ش ا زيءش يظ  ه

  فادغلىش   ءءى حة  يات ىك  ااى    اا    ف ا ااعر  عاأ

 ااىى   اا  ىى  ف ىىا ااغىىأ    عاكىىأ لمءىى ح ش ادغىى  

 ف ىا  احمىءنت  االحىو   عاكىأ  لتؤيمش فة  أ ة يف يات ك

 .(1)«اءش فأ  ب ااغ غة

  آمىىدًا ا ءىىش احلمىى   ىىم علىى ا اىىأم  ع صىى  

 :فقأ  عل  مأ اامةم

 ال أابك فننإنا  ,الرجننال مننن الغننيظ بتجننراع عليننك بنني َّي»

ه  احللنمو  ,الناعم ْحر الرجال من الغيظ َتراع من بنصيبه يرسا

 .(2)«عددا أكرثو   َصا أعزا 

 :اامةم عل ش اامجكأن اا مأ عم 

عنت وما»  ال غنيظ جرعنة منن إلا  أحنبا  جرعنة منن َترا

 .(3)«صاحهبا هبا ُااكِف

  

                                                            

 .123بهج الصبمغة ر  شرح نهج البالغة، ص (1)

 .4513،ص1شرح نهج البالغة ، ابخ اب  الحديد،ج (2)

 . 102،ص46بحمر االنوار:ج (3)
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 املسألة الثانية

ني هو القاعدة األساس يف التعامل مع الّل

 األخوان

 دااش عل ش اامةم:

 «ولن ملن غالظك فإنه يوشك أن يلني ِل»

اىىىم   ف ىىىش  خعىىىامة    ااىىى    يف ااىىىىةم  االىىى 

    ع ىىدل كىى  اىىع أسىىلاك  يءغغىى  الااىى بأا األسىى

 يف ا سىأ   ااقأعد   ا فأال  لغرهنىل  عءش ُيْ،َد 

 ت ىىدع  ىىش لاحمىىؤام امىىاا   لا خىىااو اىىع اا ،أاىى 

 مفمىش  دعت ى   نمنىأ  لمفمىش     ىد   دلغىش   يعمئم مفمش

 دلغىش  عصى   بىأ  شى اات أ  متىات   نمنىأ  شى اات أ  بات

  اىىم ل عظم ىىش ت،ىىأىل اهلل  ىىة  اىىم ااىى ق   ءىىار

 اىم  دلغىش  يقمىا   نمنىأ  ااقمىا   فمم  اش د دلغش غل 
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 ي  ىىب حمىىأ ااقلىىب يلىى   نمنىىأ ت،ىىأىل اهلل عىىم ااغفلىىة

 . اهلل   ك 

 :اش خعغة يف اامةم عل ش احمؤاء  عار عم

 اللسنان إظهنار العبنادة ومنن ,النمم لني الكرم من إن»

 .(1)«السالم وإفشاء

   عظ ىو  ااءأ   شا،أال عءدفأإلممأو يم ،م  

 اا ااضىع  ع ىزا   اىم    ىا  اال  ايم ى    آأ رت و

 ااقلىاب    ى ب  احم،أشى     مم يف عظ و تاثر  اش

 ا لىىب سىى،ة علىى  يعلىىب  ااىىى م اافاائىىد  حتءىى  

  ااءىف    اا،ىز    ايىان   ااعى     اافضى    ا ر

 .اا ب خمأافة عم  اا ءزه  اا،ظمة

  ى    اى س ) : أ  يف ك أب ر ائع م ى  ااغةغىة  

 شى،ار  اىم  اا ا ىة نىل  عنعى    ىا  اىأ  ااقلب مزعأت

 تىاّاو  ف اا لع غكأ  نخاامأ ااءأ  مج ع يف اش  اوك احم  

   ىا  ا غىز   ،ى   ل اأمش س ئأت ام  أاب ع   ا م

                                                            

 .12، ص83 نخ النب  االكرم، ج (1)
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  اؤاخىأ   ااغقىأ ل  رك ىز     ىا   ااءىد   ااغقىأ ل  ءاة

:  اأمىىىش مىىىأ  يف فقىىىأ   ا ىىىد ل اءزاىىىة يف ااءىىىأ 

  ىىة ل نر مىىأ: »ثةثىىأ ااءىىأ  يفقىىد عوك ياشىىك»

 .«نا ش يماا   عخأ صأندأل  امأمأ

 تمى دع   ألم ىأ  كى ز  دمىأ    ااغ  ة كأم  ناا  

 ا ممىىأو يفقىىد سىىأعة يىىىاو عشىىدك أ فىى وك ااا ىىد ل

  ،عف ىأ  ي،ىزك  دلا ىأ  ااك نا يفقد ألمش  ع غكأ ه نخاامش

 « غ ىىب اىىش يىىىم مل اىىم  ااغ يىىب: »حبءأم ىىأ  حي ىىأ

(1)«غ  ة األ غكة فقد» 
. 

  

                                                            

 .5،ص10روائع نهج البالغة،ج (1)
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 املسألة الثالثة

 صداقة!؟إىل  ملاذا تنقلب االخوة

 دااش عل ش اامةم:

تننه ِف غننري ذا  هللا » فهنن   الننناس أخننوان نننن اكنننت اخوا

 .(1)«عداوة

 اهلل يف احملغىىة عسىىأ  علىى  تقىىو مل ناا ا خىىاك  نو

 ااعخءىى ة  احمءىىأحل احمءىىأفع عسىىأ  علىى   دأاىى 

 ت ىاثك     ءمأ  ااغغضأ  اا،دا  نىل  تءقلب   مًأ ف م أ

 .عخ ز بؤث ات   ء مأ ااقأئمة احمءأحل

 اءىىأحلءأ عسىىأ  علىى  ُمىىااخ  عو  ءىىأ جيىىدر ةفىى

 يء  ى   عو غ يغًأ  ا س اا جأريةل  اىأسغءأ اادم اية

                                                            

( بهججججص اغةججججبرح  هججججب غججججلت تهججججص اغب حجججج   اغ  جججج ل   (1
 .452ص
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 احمءىىأحل تءقضىى    ءمىىأ ااقع ،ىىة ع   ىىأاف ا  األاىى 

 . أحل اأو اة اعؤ ااءحغة  تىاو

 :اامةم عل ش احمؤاء  عار ،مف

 .(1)«ُحرِم ادلنيا ِف اىخ ومن غمن, هللا ِف اىخ من»

 عل ش اامةم:  عءش

 علهيا والاعامتد ضالل هللا ذا  غري عَل مبنية مودة لك»

 .(2)«حمال

 عل ش اامةم:  عءش

 لئميننة مودتننه فننإن فاحننذره, هللا ِف مودتننه تكننن مل مننن»

 .(3)«مشؤمة وحصبته

  اىأ    أتش يف  ااأا جم مع   اا ق احمؤام فأا مع

   ا سى ق ار    األاىم   اامةم عر ا  ام عل  أ ي  ك

 ااءأ       عد اول       غ     ظلو      

  اا ااصى   اا ءأص   عل  ااّلشل   يب عل  نخااو

                                                            

 .35، ص1ما ان الحكمة، الريشهري، ج (1)

 .35المصدر نفعه، ص (2)

 .289، ص1غرر الحكم ودرر الك م، ج (3)
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 . ا ر  أحلب

   ىىأ   ع  اا كىىة تلىىك اىىم ععظىىو   كىىة  فىىا

 ف  ىىأ جي مىىع ااىىال لاحل ىىأ   ىى ه اىىم  عكىى م ع  ىىب

  اعمئءىة   مفىس   سىل و   قلىب   اإلممىأو نىل  اإلممأو

  . ما ع د اش يا ص     ش ا أل د حيم   
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 املسألة الرابعة

 االخوانقواعد عامة للتعامل مع 

 دااش عل ش اامةم:

 «من قلَّب األخوان عرف جواهر الرجال»

  صو حيىىدااعىىدل علىى  اإلممىىأو ع   خىىا اإل ون

 ااءىفأت    ه ف ش ف ات ا َمْماع ام يءأ غش ف   أعل

 ف  ه ام ا خا  ااءماا  ة  ام   ه ااقااعد:

كمىىأ  ااءىىأحل احمىىؤام  ااءىىديب األا اختىىأا -1

 يف سىلو   ءاىش   ل ىش ع اهلل صل  ااءف األك م دا يف 

  .(1)«...مؤمنا إال تصاحب ال» :ار أل    ص  ش

 دىا   ك  يف اء أ   د ااءأحلة ااء ة نوكمأ -2

 األعنامل إمننا»:  اامىةم  ااءىة   عل ىش  اقااىش   عم ل

                                                            

 .473، ص36جوا ر الكالم، الشا  الجوا ري، ج (1)
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 اإلممىأو  ف ءىا  ل (1)«...ننو  ما امرئ للك وإمنا ابلنيا ,

 عاى   على   اىش  عامىأ  يىاو صأحلل  صديب  عا ختأاا

 ت،ىىأىلل اهلل  أعىىة علىى   ىىش  ا مىى ،   نم ىىأهل نيءىىش

 ا ىرل نىل  ا،أ ااءديق  ت،أىل اهلل يافب ااء ة فغ  ه

 . صداد  مأ عخات مأ عل  مأ  حيف 

ا ا  حيمد عّ : خاك  األ ءناب ام  ك اك-3

 اهلل ألول عءىىد و ااىىء،و اىىم يىى اه اىىأ علىى  نخاامىىش

 األر ا  يف اا،غىىأن  ىى  فىىأ ت دىىد  ت،ىىأىل سىىغحأمش

 األا عل  ف ءغغ   غر ااك  األااا ل   اا،ع أت

  عول عءىىده م،مىىة علىى  حيمىىده ع  اىىش عخىىًأ ءخىى  ناا

  اهللل ألخ ىش  اهلل   غ أ عو  ت،أىل سغحأمش اهلل حيمد

 آَتععاُهُم َمعا  َعَلعع  النَّعا َ  َيحُْسععُدوَن َأْم :دىىأ    ىى  عىز 

 .(2)َفْضِلِ  مِْن الِلُ 

عل ش اامةم كأو ي ما   اأم ااءأن ر   عو  اإل

 كارًا    يم ااغ   :
                                                            

 .489، ص20تفعار االمثل، نمصر مكمرم الشارازي، ج (1)

 .54 ور  النعمي، اآلية:  (2)
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  ئ   أام   عأادًا عخاك اا   اا

 انىى  ااىغ عَّك فىمَ ىو يىش اى  ىا ض

 مىىىو يىمات اىاه الىدعتُش  ئَ  اى ا

 .(1) نىم ااىىك اىل ىأ ًا عىقى نك ن ىي

 ناا  ءىىى  عاز الممىىىلو اىىىم عخ ىىىش فقىىىد  ىىى  

عل ىش  أحماى   األ ىل   سغحأمش  ت،أىل عمش جيا  اش اا ن 

 يءف   يغف ل كمأ دأ  اهلل ت،أىل:اش عو ي،فا  

  ُْْععَلَ  َفععَأجُْر َوَجععَااس َسععيٍَ ةي َسععيٍَ ةل مٍْاَلَمععا فََمععْن َعَلععا َوَأ

  .(2)َعَل  الِلِ 

  دأ  ت،أىل:

     ُاْدَفععْع ِبععاِلِت  ِهععَ  َأحَْسععُن َفععِذَاا اِلععِي  َبْيَنععَ  َوَبْيَنعع
َْبَُروا  *  َكأَِن ُ َوِل ٌّ حَِميمٌاَوةٌ َعَد َوَما ُيَلِقاَها ِإِلا اِلِييَن 

  .(3)َوَما ُيَلِقاَها ِإِلا َاو حَظٍّ َعِظيٍم

يف  ااءأصىى  ااءىىأن  اىى س اىىش غىى   ا األ و ن 

                                                            

 .166، ص71بحمر االنوار، ج (1)

 .40 ور  الشورى: اآلية (2)

 .35-34 ور  رص ت: االيتمن (3)
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نشىىأعة ع ىىاب اىىم يءءىى  اىىشل  نمنىىأ غ ضىىش ن ااىىة    

احمفمىىد   نخىى اي عخ ىىش اىىم غاائىى  تلىىك احمفمىىد ل   

دءىىىده ااءءىىى حة  اىىىم دءىىىده    شىىى أو  ىىى  اىىىم  

 .اافض حةل    تل غس ن دا مأ  أألخ ز

 :عل ش اامةم عم عار احمؤاء 

ته»  .«ال يكون أخوك أقو  منك عَل مودا

 .«ألخيك عليك, مثل اَلا  ِل عليه»  دأ :

تااكالً عَل ما بينك وبينه, اال تضياعنا حقا أخيك »  دأ :

اه ليس ِل بأخ من ضياعت حقاه, وال  يكنن أهنأ أشنق  فإن

اقبل عذر أخيك, وإن مل يكن َل عذر فنالسس َل و  الناس بك

 .«عذراً 

 .«ال يلكاف أحدمك أخاه الطلب إذا عرف حاجته»  دأ :

 .«رمح أخاك وإن عصاك, وصِل وإن جفاكا»  دأ :

اً فقنند زانننه, ومننن وعظننه »  دىىأ : مننن وعننظ أخنناه قا

 .(1)«عالنية فقد شانه

  

                                                            

 .69،ص1معتدرك  فانة البحمر، الشا  ع   النممزي، ج (1)
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 املسألة اخلامسة

 شواهد وعرب من املؤاخاة يف السّنة

  ،ىى  ااىىديم ا سىىةا  حمؤاخىىأ  ا خىىا  امااعىىأً  

  ااءمىىغ ة عديىىد ل اء ىىأ اىىأ كأمىى  اىىم ا صىى  ع     

مل  اء ىىىىىىىىأ احمؤاخىىىىىىىىأ   نىل األب  األ احمءمىىىىىىىىا ة

 احلىب  ام عخ ش جتأه  بأ يقام  ش احم   ل عا سةا ة

  إلممىىأم ةل عل  اء ىىأ احمؤاخىىأ  اا ىىشن  مىىأو اإل اىىش

 علىى  ممىىأم ةلاإل األخىىا  يف مج ،ىىًأ اشىىااك ااغعىى 

ل ةا   مأع ى    ظىأئف و  اا،قأئدية ا اهلو اخ ة 

اا سا  صىل  اهلل   اء أ احمؤاخأ  احمال ةل االمأ ءخ  

 ىى  احم ىىأ  يم  ا مءىىأرل  ااىى  ااىىك   عل ىىش  ااىىش

اؤاخأتىش صىل  اهلل عل ىش  ااىش   ءىش   ى  عاىر          ايضًأ

 .  عل ش اامةم احمؤاء 
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 ية:النسب اخاةاملو -1

  ى    ل عم عبنىل  احمءمىا ة  تلك    احمؤاخأ   

 اعغ ،ىىة آ ىىاًز  اصىىف أ خىىا األ يضىىعو ا سىىةم ع

كمأ ي يىد   ا سةا ل اا مع يف ا   مأع ة اا،ةدة

 صىى نىل  ا ممىىأم  آ اا ىىأ   ىى  اىىم يضىى، أ عو

 ااىىىا   ف  ىىىأ مي ىىىزي ااىىىال ااءمىىىغ ة ا خىىىا  عةدىىىة

  ااىىىىان  أحلىىىىب ا   مأع ىىىىة  احلقىىىىا   ااءءىىىى  

  ىىم  احمفضكىى عىىمل ا ممىىأم ة  اا،اا ىى   احمعىىأع 

 :اامةم عل ش اهلل عغد ع ا دأ : دأ  عم ل

 رجنل عنَل رضب وإذا وأم أب بننو إخنوة املؤمننون إمنا»

 والتنوازر التعناطف لنزوم) :أ  «اآلخرون َل سهر عرق مْنم

 وابألم اجلنانينة الطيننة ويه منادهتم ابألب املنراد أو ,والرتامح

 وْحلهنام جمناز علنهيام واألم األب وإطنالق ,هلنم املربينة روهحم

 .(1)«ذِل ِف الناس ُجيع الشرتاك بعيد وحواء آدم عَل

 ع ى   يىد    ى   تقغضى  : دىأ   اي،فى    أ   عم

 ربىىأ فىىداك  ،لىى  :فقلىى  اامىىةم عل ىىش  ،فىى 

                                                            

 .51، ص14شرح اصول الكمر ، الممزندران ، ج (1)
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   ى      يءز  عا  ع  تء غ  اء غة غر ام  زم 

عل ش  فقأ   صديق ل     ل يف ع ل  ااك ي،  

 :اامةم

 طيننة منن املنؤمنني خلنق وجنل عز هللا إن جابر َّي نعم»

 املنؤمن أخو املؤمن فيِل روحه رحي من فهيم وأجر  اجلنان

 منن بندل ِف األرواح تنأ منن روحنا أصاب فإذا ,وأمه ألبيه

 .(1)«مْنا ألهنا هذه حزنت ,حزن البدلان

  ا،ءىىأ خ  ءىىأ: دىىأ  ر ز سىىايد  ىىم  ءظلىىة  

  ءاىىش عل ىىش اهلل صىىل  ااىىءف م يىىد  جىى   ىىم  ا ىى 

 فحلفىى  حيلفىىاا او ااقىىام  حتىى ي اىىش اعىىدا  خىى هاف

 لءفا ااك ف ك ت لاا،د  عءش  فخّل  اخ امش  أهلل

 :فقأ   ءاش عل ش اهلل صل 

  .(2)«املسمل خوأ املسمل صدقت,»

 عر   األاالىىة علىى  األخىىا  احلق ق ىىة ااءىىأندة   

اإلاىىأم  خ ىىشخىىا  اإلاىىأم ع ىى  اافضىى  اا،غىىأ   ع   ع

                                                            

 المصدر نفعه. (1)

 .613، ص1مصبمح الفقم ة، العاد الخوئ ، ج (2(
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 اافضىى  أع ىى اىىأماإل نا جنىىد احلمىى  عل  مىىأ اامىىةم 

 اىىأماإل عخ ىىش اىىع سىىلاكش يف  اامىىةم عل ىىش  اا،غىىأ 

 ااءىأندةل  خاك األ  ق قةجيمكد  اامةم عل ش احلم 

 نّ   مىأو  اإل  ااى ك  اَ نب عاىااو  ام ااو يغب فلو

 ا ىىأنيم يف  ىىش دىىأم اىىأ عر   اىىم  كىىأو اىىشل ددكاىىش

 تءىأ    ااعى ك  يىام  احمىأ    رَن   ءمىأ  مىش ن اىشل  احمااسأ 

 اىم  ا فعى    اازاكى   دلغىش   كىأو  ا عى بل  غ فىة  اءش

 اا   غىىىة االحظىىىأت تلىىىك يف ف ىىى ّك  ااظمىىىال شىىىدك 

 ع ى   ام ااءغ ة  ععش احلم  اأماإل عخ ش ععش

  رىاك   ااىءفس  شى    فدف،ش اامةمل عل  و ااغ  

 يف تءىىفحءأ  اىىا  ليىىده اىىم احمىىأ  راىى نىل  ااىى ات

 ا خىىا   ىى ه ااىى  جنىىد    ااعىى،اب ا اىىو تىىأري 

 .ااءأندة

 :املؤاخاة االسالمية -2

ا  اهلل سغحأمش  ت،أىل ام عغىأنه اا ممىك حبغى     ع

 اهلل عا مىىأ ااىى   ىىا  ا سىىةا ة األخىىاَّ  ف  ىىأ اهللل 
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 :ارش   َّ دأ  نا  ش م، ءو عْو ت،أىل

َوااَكععروا َتلَرََّقععوا َوال جَميعععاً اهلِل ِبَحبععِل َواْعَتِصععُموا 

 َقَلوبكًْم َبنَي َفأِلَف أعداسً كنَتْم إْا َعَليَكم اهلِل ِنعَمَة

 ِمععَن ُحلععَرةي َشععَلا علعع  َوَكنععَتْم إخوانععاً بِنعَْمِتععِ  َفأْععَبحَتْم

 آياِتع ِ  َلَكعم  اهلَل يَبعيٍنُ  َكعَيِل َ  ِمنما َفأْنَقَيَكْم النَّاِر

 .(1)َتمَتدوَن َلَعِلكْم

  ىىأبا سىىةا ة جتمىىع احممىىلم  علىى    حمؤاخىىأ أف

احملغة  اا اننل  تدفع احمملو ألو يقىام جتىأه احممىلو    

 ا ىش ن مىأو  قام  ش جتأه عخ ىش اىم احلىب اىش  اإل    بأ ي

 ا ممأو عءىداأ حيىب اخ ىش يف اهلل      ااك اءدا ل

يف  ي انن اىش  يىؤا ره يف اهلل ف ى ا ااعىخص يىىاو      

 . اار اهلل سغحأمش يام ااق أاة

 عم اامةم عل  و ء أئش عم ااغأد   ،ف  ع   عم

 :دأ   دي  يف  سلو  ءاش عل ش اهلل صل  اهلل رسا 

 يسنمع وجلا  عزا  هللا من مناد يناد  القيامة يوم اكن إذا»

                                                            

 .103 ور  آل عمران، اآلية:  (1)
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 ِف جنالَل جنلا  هللا جريان اين: فيقول أوهلم يسمع كام آخرمه

 املالئكنة, منن زمنرة فتس تقبلهم الناس من عنق فيقوم داره؟

 هللا جنريان الينوم فرصمت ادلنيا دار ِف معلمك اكن ما: فيقولون

 هللا ِف ونتوازر هللا, ِف نتحاب كنا: فيقولون داره؟ ِف تعاىل

 عبناد  صندق: تعناىل هللا عنند من مناد فيناد : قال. تعاىل

انننوا  بغنننري اجلننننة ِف هللا جنننوارإىل  فينطلقنننون. سنننهيلهم خل

 .«حساب

 :اامةم عل ش  ،ف  ع ا دأ  ثو

 خينافون, وال النناس خيناف داره, ِف هللا جريان فهؤالء»

 .(1)«حياس بون وال الناس وحياسب

نو احمملو اا   حيب ألخ ىش ااى  اىأ حيىب ألعىز      

يى  ىش هلىو  يءءىحش على  ف،ى       ع لش  يى ه اش اىأ  

ا ر ف و اهلل سغحأمش س ج،لش اىم ااى يم يمى ظلاو    

  ظ  ع شش.

 دىىأ  : دىىأ عمىىش اامىىةم عل ىىش اهلل عغىىد ع ىى  ،ىىمف

 : سلو  ءاش عل ش اهلل صل  اهلل رسا 

 وجنلا  عنزا  هللا يند  بنني اكن فينه كن من خصال ست»

                                                            

 .170، ص 16و مئل الشااة، الحر الامم  ،ج (1)
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 جعلننت يه ومننا: يعفننور أيب ابننن َل فقننال هللا, ميننني وعننن

 :قال فداك؟

 املرء ويكره أهِل, عزا أل حيب ما خيهأل املسمل املرء حيب»

 أن إىل) «الوالينة ويناحصنه أهِل, عزا أل يكره ما خيهأل املسمل

 هنو إن لفرحنه ففنرح مهنه بثاه املزنةل بتأ منه اكن إذا(: قال

 عنه يفرج ما عنده اكن وإن حزن, هو إن حلزنه وحزن فرح,

ج  صنَل هللا رسنول قنال(: قنال أن إىل) َل دعا وإالا  عنه, فرا

 يد  بني العرش ميني عن خلقاً  هلل إن:  (وسمل وآَل عليه هللا

. الضاحية الشمس من ءوأضو  الثلج, من أبيض وجوههم هللا

اوا اَليننن هننؤالء: فيقننال هننؤالء؟ مننا: السننا ل يسننأل  ِف حتنناب

 .(1)«هللا جالل

اءفمىىش ااغقىىأ   ااى ااىىة حيىىب  ا ممىىأو عوكمىىأ  

 ل ىىش عو حيىىب  ىى ا ااف،ىى  اغىىره ايضىىأل     فىىى اك ع

 ع ىو  ام تىاو ف م أ احمملم     سأنت ااا ا خا 

 إِِنَمعا : ت،أىل ااّلش  تضأاء و دأ  ا ىأفل و اا،ااا 

 .(2)ِإْخَوةٌ الُْمْؤِمُنوَن

                                                            

 .204، ص12و مئل الشااة، ج (1)

 .10 ور  الحجرا ، اآلية:  (2)
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 نسانيةاملؤاخاة اإل -3

  مج ،ىأ  ااغع  ت،وااال   اإلممأم ةؤاخأ  احم ك اك

 ااءظىىىأم حتفىىى  ااىىىال ااىىى  ا   عفضىىى  اىىىم  ت،ىىىد

ْْععِلُحوا ِإْخععَوةٌ الُْمْؤِمُنععوَن إِِنَمععا: ا   مىىأع   َبععيَْن َفَأ

 ل(1)تَْرحَُمععععععوَن َلَعِلَكععععععْم الِلععععععَ  َواِتَقععععععوا َأَخععععععَوْيَكْم

الدَّاَر َواْلِذمَياَن مِْن َقْبِلِمْم ُيِحبُّونَ َمعْن   َواِلِييَن َتَبوَُّسوا

ُْعُدوِرِهْم َحاَجعةً مِمَّعا َأوَتعوا       َهاجََر ِإَلْيِمْم َوَلا َيِجُدوَن ِفع  

 .(2)َوُيؤْثُِروَن َعَل  أَْنلَِسِمْم

 اءأ  اا يم تىاو عخىات و يف اهلل عىز   ى    و ان

حبغلىش  دلىا  و ا اافىىة اىع  ،ضى أ فىى و      ي ممىىاو  

 ىش دىأ       جي،لى أ حتى  رمح  خىاك  س ديو   ه األاهلل

 ت،أىل:

َواْاَكعُروا  َتلَرََّقعوا  َوَلعا  جَِميعًعا  الِلع ِ  ِبَحْبِل َواْعَتصُِموا 

 َبعععيْنَ  َفعععَأِلفَ  َأْععععَداسً  َكْنعععَتْم ِإْا َعَلعععْيَكمْ  الِلععع ِ  ِنعَْمعععَ 

                                                            

 .10 ور  الحجرا ، اآلية:  (1)

 .9 ور  الحشر، اآلية:  (2)
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َْْبْحَتْم َقَلوِبَكْم  .(1)ِإْخَوانًا ِبِنعَْمِتِ  َفَأ

ظ ىى  اا محىة  احملغىىة   و ُياإلممىأو  ع كمىأ عو علىى   

 غىى ك ااءظىى  عىىم عاىىاام و  خىى يم ،ىىأ   اىىع اآل اا

اهلول  ألم ىأ اىم اعظىو اقااىأت      اع قأنات و  ا ى  

 اإلخا  اإلممأم ة  دأ  عار احمؤاء  عل ش اامةم:

م» ننا:  صنننفان فننإهنا يننن ِف ِل أخ إما  ِف ِل نظننري أو ادلا

 .(2)«اخللق

 اا مىىع يف فىى اناألنىل  يءظىى  ااىىى يو ااقىى ءو ون

 ا لىىب يف اا ىىىاي  را ع ىىو عسىىأ  علىى  ا ممىىأم 

 جيمىع  ا ممىأم   ااى ا       ا ل ا ممأم ة را     ا

  عتىىى ا  عفىىى ا  اىىىم احمءأسىىىغأت شىىى   يف ا فىىى ان

  ارتغأ ىش  ماع ىة  عىم  ااءظى    غ  فأاف نل ل ت،أر 

  أادر ىىة ي،ىى ش ل ىىأآلخ يم  اا،قأئىىد  اافىىى  

  ى ا نىل  ااق ءو ف عر ل ا، و ممأم ًأن رتغأ ًأا األ ىل

 العى،اب  األمغ ىأ   نعىا   عىم  ي حىد   عءىداأ  احم،ء 

                                                            
 .103 ور  آل عمران، اآلية:  (1)

 .84، ص3نهج البالغة، بةب اإلممم ع   ع اه العالم، ج (2)
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 :ف قا  لااىأف  

َْعععاِلحًا َوِإَلععع  َمعععْديََن  ل(1)َوِإَلععع  ثَُمعععوَد َأَخعععاُهْم 

 يىد   ااعى يف    اآليى    فمءعىا   ل(2)َأَخاُهْم ُشَعْيبًا

 كفىىأر  ىى  ايىىأاع  ااقىىدر احمعىىاك ااقأسىىو وع علىى 

 اىم   شى، ب  صىأحل   ااءغى      ةل ام  اديم مثان

 األخىىىا  يف مج ،ىىىًأ اشىىىااك و  ىىىا عخىىى ز   ىىىة

 اا،قأئديىىىىة ا ىىىىاهلو اخىىىى ة  علىىىى  ا ممىىىىأم ةل

 .ا   مأع ة   ظأئف و

 ااىىى يو ااقىى ءو تءىىم و و فىى احلىىأ ل   عغ ،ىىة) 

 ن و فى ان األ يى     ااى    ا ممأم  اا ا   ف و عل 

 ضىىىمم ضىىى  ر   عق ىىىدت ول اءعىىىا ونىل  ااءظىىى 

 ا   مىىأع ؛ ااءظىىأم تىأاىى  يف سىىةا ةاإل ااءظ يىىة

 اءىى  اءىىموى    ااءظ يىىة تلىىك  مىىبىىى  ا ممىىأو ألو

  ا مف،ىىأ   ااعىى،ار اا حمىىس علىى  األ ىل معىىاتش

 عىم  ا فى ان    ىأ  ي م ز عاار     ل اا غر  اا فأ و
                                                            

 .73 ور  االعراف، اآلية:  (1)

 .85 ور  االعراف، اآلية:  (2)
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  .(1)(ااىأئءأت ام غر و

  ىىأ  ع  ىىش عىىم اهلمىىدام  احممىىأ ر  ىىم حي ىى  عىىم

 عل ىىش احلمىى   ىىم علىى نىل  ااعىىأم ع ىى  اىىم ر ىى 

 :دأ  احلم ؟  م عل  عم : فقأ  اامةم

 «.نعم»

  ىىم علىى  فغىىى  احمىىؤاء ؟ د ىى  ااىى   ع ىىاك دىىأ 

 :فقأ  ع ء ش ام  ثو احلم 

 «.املؤمنني؟ قتل نهأ أيب عَل قطعت كيف ويأ»

 فقأتلءىىأ و عل ءىىأ  غىىاا دىىد اخاامءىىأ: دااىىش: دىىأ 

 :فقأ  ل غ  و عل 

 «.القرآن؟ تقرأ اما ويأ»

 :دأ   ل ل: دأ 

 لَوِإَلععع  َمعععْديََن َأَخعععاُهْم ُشعععَعْيبًا    :هللا قنننال فقننند»

  َْعاِلحًا  أو دينْنم ِف اخنواهنم فاكننوا َوِإَل  ثَُموَد َأَخعاُهْم 

 «.عشريهتم؟ ِف
                                                            

النظرية االجتممعاة ر  القرآن الكريم، ز ار األعرج ،  (1)

 .24ص
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 :دأ  ععرت ول يف     : اا    اش دأ 

 «ديْنم ِف ,اخواهنم وليسوا عشريهتم ِف اخواهنم فهؤالء»

 .(1)عءك اهلل ف ي ع    ف ك: دأ 

  ىىى  ا سىىةم ي،لء ىىأ ااىىال ا ممىىأم ة اا ا عىىةنو 

 مت ىىزه   تعىى ي،أتش ا ىأاىىش كىى  يف  يعغق ىىأ صىى ا ة

  ى ااىىىة ا   مىىىأم يف  اا،قأئىىىد األنيىىىأو  ق ىىىة عىىىم

 ااقى ءو  ف ءى    لاألسأس ة  أ أتش  اشغأ  ا ممأو

 :اءأنيًأ  ضا   ى  اا د

  النَّععاُ  إِِنععا َخَلْقَنععاَكْم ِمععْن َاَكععٍر َوأَنَْاعع     َيععا َأيَُّمععا
َوَجَعْلَنععاَكْم ُشععُعوبًا َوَقَباِ ععَل ِلَتَعععاَرَفوا ِإنَّ َأْكععَرَمَكْم   

 (2)ِعْنَد الِلِ  أَْتَقاَكْم

 :مؤاخاة األمثال -4

ا ااىىأ   ىى  ا خىىا   ىى   اؤاخىىأ  عخىىاك   ايضىىأ 

ااف ن ا خى  يف     يىاو ف  أ ف ش ااف ن مظرااءظأئ  ع

 .ا ف،أ   ااءفأت

                                                            
 .20، ص2تفعار الاامش ، ج (1)
 .13 ور  الحجرا ، اآلية:  (2)
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 :ت،أىل دااش مز  حمأ  غره عغأ  ا مف،م  

 ٌإِِنَمععا الُْمْؤِمُنععوَن ِإْخععَوة(1)  ىى  اهلل رسىىا  ءخىى  

   ى    عمى    ىى   ع ى      فآخ   األااأ  ا شىأ 

  دىأص  ع ى    ىم  سى،د    ى   لاا محم عغد  عامأو

 ع ىى    ىى  ل ااىىز ر  لحىىة   ىى  ل يىىد  ىىم  سىى، د

  ع ى   عمر  م اء،ب     لا،أا  م  س،د عغ د 

   ى   لامى،ان   ا ىم  ار ع ى       األمءأر  عياب

 ل أرثىىة  ىىم   يىىد محىىز    ىى  ل   يفىىة سىىلمأو

  ا،ىأا  ااع ىأر   ،ف      ل  ة  اادرنا  ع      

 عىىىةئعأ   ىىى  ل عمىىىأر احمقىىىدان   ىىى  ل غىىى   ىىىم

   ى   ل ا مامىة   حىش   ء   يءب     ل  فءة

  امج، و عصحأ ش    ءخ      ل صف ة سلمة عم

 : دأ  ثو اءأ هلو ددر عل 

 .(2)«عيل َّي أخوك وا  أيخ أنت»

 خلقىش  مج ع    خ ء  ت،أىل سغحأمش اهلل ك اك

                                                            

 .10 ور  الحجرا ، اآلية:  (1)

 .32، ص2منمقب آل أب  ءملب، ابخ شهر آشوب، ج (2)
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الك اىم احمةئىىة ااى ًة     ل فج،  اى احمةئىة    

  ءاىىىش عل ىىىش اهلل صىىىل  ااىىىءف كىىىأو عمىىىش  ر   .اىىىش

 فءىىز  ر ىىةل  عر ،ىىاو سىىغ،مأئة   ااىىش  أاءخ لىىة

  : دأ اامةم عل ش ئ  ا  

 مياك يننل, وبننني بينني: املالئكننة بننني آىخ تعنناىل هللا إن»

 :«راحينل وبنني دردا ينل وبنني ,عزرا يل وبني إقافيل وبني

 .(1)«أحصابه بني وآَل عليه هللا صَل النيب فآىخ

  

                                                            

 .335، ص38بحمر االنوار، الاالمة المج ع ، ج (1)
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 نتائج البحث

 اسىىىىىأ   اخ ىىىىىش ي ءأسىىىىى  وعلىىىىى  ا ممىىىىىأو ع-1

  اع ىىىزا ا  ىىىشل ظىىىم   مىىىم ل ىىىش ثقىىىة  ي جأ لىىى أ

 اخ ىىش اكغىىأر علىى  احممىى   يغ،ىى  اىىأ   ىى ا ل  خأئىىش

 .اخاكتش عل   احل ص   نكه

 ن منىأ  اءشل اع  اره عءد عخ ش ا، ر  ي قغ  وع- 2

 كى م  رىأت  اىم  فى اك  لدغاهلىأ  يف ت،ءى    ع تعدن

 . ااا داو ااضمر    أر  ا خة 

 اا د ىىبل اا،ىىأ ف   أا، ىىأب عخىىأه يمىى م   وع-3

   غفأاىىش يعىى،  دىىد اا، ىىأب فىىاك اىىانكهل اسىى جة ًأ

 عل ىىش األا دحبقىى يا مىىش  ع  ىىشل ا كىىاا   عىىدم

 .اش ااى د ضمأرن 
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 املصادر واملراجع

 .ااق او ااى يو-

 لآمد تق  اا ما  ل    ااءغأغة يف ش   م   ااغةغة-1

 .م2011 –  ى1432ل 1  لاؤسمة اا أري  اا،   

: دمىىو اادراسىىأت  ق ىىبااءىىد  ل حتا اىىأا ل ااعىى    -2

 .1اإلسةا ةل اؤسمة ااغ،اةل دول  

ااعى   مأصى  اىىأرم    ل األاا  يف تفمىر ك ىأب اهلل احمءىز    -3

 ااعرا  .

: ااعىى   عغىىد  ق ىىبحتل اا،ةاىىة االمىى   لحبىىأر األمىىاار -4

 -  ىىى1403 لاغءىىأو ل ىر ت  لنار اا ضىىأ  لااز ى ا  اا،لىىا  

 م.1983

: ادرسىة ا اىأم احم ىد     ق ىب اا،مى  ل حتتفمر ا اأم -5

عل ىىش اامىىةمل ا ىى  دىىو احمقدسىىةل معىى  ادرسىىة ا اىىأم احم ىىد  

 .1عج  اهلل ف  شل دو احمقدسةل  

تفمىىر اا، أشىى ل آمىىد  ىىم امىى،ان اا، أشىى ل احمى غىىة       -6

 اا،لم ة ا سةا ةل    او.

 :ل ىىىب ت، ق ىىىب ىىىاا   ااىىىىةمل ااعىىى   ايىىىاا   ل حت-7

ااقا ىىىأم ل  غأعىىىة خارشىىى دل نار ااى ىىىب    ااعىىى   عغىىىأ   

 ش.1365ل 2ا سةا ة الءع ل    اول  
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ر ائىىع م ىى  ااغةغىىةل  ىىاري  ىى نا ل  ىىأد   العغأعىىة   -8

 م.1997ل 2 ااءع ل  

سىىءم ااىىءف ا كىى مل اامىى د ااعغأ غىىأئ ل  ىىأب اسىىةا ة -9

  ى.1370ل1العغأعةل مع  ك أب ف  ش  اسةا ل  

صىىأحل احمأ مىىدرام ل نار  شىى   اصىىا  ااىىىأيفل آمىىد    -10

 ل1ا  أ  اااا  اا،    العغأعة  ااءع ل  

: آمد ا ا اافضى  ا ى ا  ول   ق بش   م   ااغةغةل حت-11

 م.1959 - ى 1378ل 1  لنار ا  أ  ااى ب اا،   ة

غىىى ر احلىىىىو  نرر ااىلىىىول عغىىىد اااا ىىىد اآلاىىىد ل    -12

 .1اؤسمة األعلم  المعغاعأتل  

اادك ار آمد اا  جأم ل اؤسمة ألكاو اع ااءأند ل -13

 امءأريأو الءع ل دول اي اول

امىى درك سىىف ءة ااغحىىأرل اا،ةاىىة ايىىة اهلل ااعىى   علىى   -14

منأ  ل اؤسمة ااءع  ا سةا  اا أ ،ىة يمأعىة احمدرسى  دىو     

 احمع فة.

اءأدىىىب ء  ا ىىى   أاىىىبل ا ىىىم شىىى   اشىىىابل احمعغ،ىىىة  -15

 م.1956 ى 1376احل دريةل ااءج  ا ش  ل 

ا زاو احلىمةل آمد اا يع   ل نار احلىدي  العغأعىة   -16

 .1 ااءع ل  

ااءظ يىىة ا   مأع ىىة يف ااقىى او ااىىى يول ااىىدك ار   ىىر -17
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  ى.1414ا ع    اى غة اماار اهلدزل دول 

: صغح  ااءىأحلل  غ،ىة  ىر تل    ق بم   ااغةغةل حت-18

 م.1967- ى  1387ل 1 

م ىىىى  اامىىىى،أن  يف امىىىى درك م ىىىى  ااغةغىىىىةل ااعىىىى   -19

 احملمان ل اؤسمة ا علم  المعغاعأتل  ر ت اغءأو.

: اؤسمىىة ء  ق ىىب سىىأئ  ااعىى ،ةل احلىى  اا،ىىأال ل حت  -20

 .2ااغ      أ  اااا ل  
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