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 :قال أمري املؤمنني         
ك ومصاحبة األمحق،»  إّيا

اه يريد أن ينفعك فيرضاك،   فإن

ك ومصادقة البخيل،  وإّيا

اه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه،  فإن

اه  ك ومصادقة الفاجر، فإن  يبيعك ابلتافه،وإّيا

اب: اه اكلّسا اب، فإن ك ومصادقة الكذا  وإّيا

ب عليك البعيد، ويبعاد عليك القريب  «يقرا

 
 

 
 

 .37الحكمة :نهج البالغة
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمددددر هلل لع ال دددده ا داددددعلى الرا مدددد    دددد  

امج ددا ابددق ال همددم لمددر د لددى     ا ب دد ا اا اق دد  

 االخيهل الطيبا الطههرين.

 دب ر..

فددد مو و  ددد ا الودددرا   دامخددد   همددده ودددن اهدددم 

ا  ا يع االجتمه ي  دالرتب يد  دالسد  ةي و دكلدا  ده     

اللددبب بامدده وددن  ىددهل   دد  حيدده  اياسددهم   الددرايه        

داآلخددر  فاودده   الددرايه ف ددر الدد  الردايدده  داالخبددهل 

فضًع  ن التجرب  احليهليد   دن مج د  ودن اآلىدهل الد        

  دد  احليدده  االجتمه يدد   اللبطدد  بهلوددرا   داالخدد    

دامف هل الس  ةي  لإلاسهم حتد  ةدها يند م اياسدهم     

لهدددا ودددن يودددهحي إد يدددواخق ذا ا سدددت   الددد     

يتحنم   وود  اياسدهم   امخد    دهل اهلل ل دها        
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لنددم ةتهبددى   بيددهم إىددر الوددهحي    ريددر وودد        

أَتَّخَاا ف َفَلان ااا  يَااا َوَيَلىَااى َلَيَىلَااي لَااَ اياسددهم   يدد ق ال يهودد   

 .(1)َخَليل ا

 ون هنه 

اللا  وومس     ق ااج البعغ  ذا بيدهم وده جده     

وددن احهايددي ةددرير  اددهال   ددن ايوددهق إودد  ا ددوونا 

  ق   يى السعق   ه ا ا    ا ا ام دبيهم وضهوا 

هددد ال االحهايدددي  دددمن هددد ال الس سددد   ا  مددد و  بدددد  

دا تن اد    «بعغد  م س   امخ   دالورا     ااج ال»

وددن وبهحددي الب دد  لرر دد  ذا وسدده    ددر   ددمن      

ةتيبدده  اارددرا ةدد  داحددر ونادده ذا لددي وسددت     ندده  

ان م  ر دف نه   ايضهح ب د  وده ةدهم غهوضدًه. داهلل     

 ا  ف  لن  خ .

 

 السير ابي  احلسين      

  ل يس وومس     ق ااج البعغ         

                                                            
 .28( سورة الفرقان: اآلية 1)
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 املقدمة

 الرحي بس  اهلل الرمحن 

احلمر هلل   د  وده إا دمل دلدى العدنر   د  وده        »

ه  ددرقل وددن  مدد ق ا ددم ابتددراههل   بددإهلددمل دالاندده  

دمددب آ  ال  إمددراههل دذحسددهم وددنن داالهددهل جددم  

 ددن االحودده   ددراههل داددا   ددن اادده ا  إوددرههل 

ل دالودع  دالسدعق   (1)«دلرهد   ن االالاك إبرهه

الطيدددبا   ددد  الدددنف ا ودددطر  لمدددر د  ددد   لدددى  

 الطههرين.

 دب ر..

 اياسدهمل    د   ةدب   لاى   دا وهحب  ف  ورا  

 حسن  إار ه ى باخعق يتخ   اياسهم الغهلي د 

ابَّدددى إوددد  ا دددوونا )  يدددى  لددد لا مدددي  ل إق ةهاددد 

                                                            

مننخ بةبننة سنناءة نعنناي الاننالماخ راءمننة ال  ننراي   اهننا  (1)

؛ بالغنا  132، ص1العالم )االحتجاج، ل شنا  الةبرسن ، ج

 (.15النعاي، البخ ءافور، ص
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  دن  داالبت ها الوهحل الوري  اختيهل     السعق(

 مدنجر  السد    اادر ه   ظار ل  لنن الس  ل اري 

 خو و لذا  دالورا    راد لذا  لن  ي احملب  ام

 .  النهس با داقيها  النرهق دينار

   د بام  ةهاد   ذكا حتد   العدبهع    د   جيي ذكم

 لره  دددام ةيريددد ذا  ينتباددد ا إم بهيميدددهمل وطم نددد 

 وددع االخددتع  ديتجنبدد ا اآلخددرينل وددع دِ عددرلام

 الرسددهق وددع داالخددتع  الوددرا   إم بدد . السددي ا

 وسدددق  ا نحدددر  دالسددد  ك السدددق اق ددد   دكد 

 ةها ا. طب   إ  ون النهس جلميع

 

   ق فه   اقزا ق
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 املسألة األوىل: الصداقة والصحبة يف اللغة

   الوددرا   دالوددحب  ورددرا  ال غدد  إهدد  لنددهدل

 بينامدده الرددرق   دد  ال  دد   دلغددر  ووددنرهلام

 وونرهلام    جه  وه ا لا

 اواًل: الصداقة يف اللغة: 

اُ ودددددهاو ل  دالو دددددراق   )  دددددهل الزبيدددددر   -1

ل ةهلتووددها قو دالووددرا ل ل د ددر  (1)ةِنتددهع  اُ خهل دد  

اوددرو ى النوودديحو ل دايخدده و  إو حوضوددى لددى. داددهاو لى    

و وددددهاو ً  دِاددددرا ًه  خهللددددى ل داالم ددددم  الووددددرا لُ . 

 .(2)(دلووهاو ه   احللريِيل د  ا  اوِ    رُّ لونهكوع

ونظدد ل )الوَّددرا ُ  داُ وددهاو ُ      ددهل ابددن    -2

 داوددرو لى النودديح ل دايوخدده   إلو حوضددى لددى.  اُ خهلَّدد .

                                                            

 .خلل فيها ليس التي المختّصة الصداقة: لخلَّةالمخالة او ا (1)
 .266ص ،13ج الزبيدي، العروس،تاج  (2)
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لل هت دددىل داالمدددم  هدادددهاو هت ى و ودددهاو ً  دِادددرا ًه  خ 

الوَّدددددرا  . دلودددددهاو ه   احلدددددريي د  ا ددددد او ل    

دالوَّددرا ُ  ووددرل الوَّددِري ل داةددت هُ ى إلاددى اوددرو لى    

ي    اُ وددددهِاق  لددددال ا دددد اَّ  دالنودددديح ل. دالوَّددددِر

 .(1)داجلمع ا رو ه  دا ر  هٌم دإلا ِر ه  دإلاهِاق (

 ثانيًا: الصحبة يف اللغة:

 دددهل ابدددن ونظددد ل )ادددحي  اودددِحبوى يوو دددحوب ى   

ا ددح ب ل بهلضددمل داوددحهب ل بددهلرتهل داددهحبى     

 هةددرال. دالوَّددح ي  مجددع الوددهحي وادد  لاةددي  

دلةي. داملا حهع  مجه د  الوَّدح ي واد  فلدر       

داجلمع إلاحهعل  ..دإلفهرا . دالوهحي  اُ  هةر.

دإلاددددهحيي ل دا ددددح بهمل وادددد  ةددددهعو دة ددددبوهمل 

دِاددحهع وادد  جدده ع دِجيددهال داوددح ي داوددحهب   

 .(2)دِاحهب (

  

                                                            

 .194ص ،10ج ابن منظور، ،لسان العرب (1)
 .519ص ،1نفسه، ج المصدر (2)



 
 

13 
 

 

 

 

 

 املسألة الثانية: الصداقة يف القرآن الكريم

 عدرير  اآليده  ال  إفرا ال رام النريم جمم    ون

 اد ق الودحب   ال  لمسد  لنده اد لًا ج يد   دن ور     

ليدى ال در م   ذدهد ا وده إةدهل     دإ طتنه وضهوا غنيد ل 

  النريم    ر   يه  ا ةر ب ضه وناه

ََنس َأأََرَبااا        ددهل ل ددها  -1 َيااا َااااَحَبيس السِاا

 .(1)ُمَىفَرَِقوَن َخيَر  َأمس اللَُّه الفَواَحُد الفَقهَّاُر

ََنس َأمَّااااا  َيااااا  ددددهل ل ددددها  -2 َااااااَحَبيس السِاااا

َأَحااااُداََفا َفيََسااااَقي َربَّااااُه خََفاااارَا َوَأمَّااااا الفاااا خَُر َفُيَصااااَلُ     

َفَىأفَاااااَل الرََّيااااُر َمااااَن َرأفَسااااَه َقَلااااَي الفااااَأمَُر الَّااااَ   َفيااااَه    

 .(2)تََسَىففَىَيانس

                                                            

 .39 :ية، اآلسورة يوسف (1)
 .41ية ، اآليوسف سورة (2)
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 إسذف اللَّااُه َنَصااَرُ  َفَقااَد َتَلُصااُروُ  إسلَّااا ددهل ل ددها  -3

 إسذف الفَغاارس  َفاي  هَُفاا  إسذف اثفَلايَنس  َثااَنيَ  َافَُروا الََّ يَن َأخََرَجُه

 اللَّااااُه َفااااأَنفَزَ  َمَعَلااااا اللَّااااَه إسنَّ َتَحااااَزَن َلااااا َلَصاااااَحبسَه َيَقااااوَ 

َُُلااوٍ  َوَأيَّااَدُ  َعَلَيااَه َسااَييَلَىُه  َالََفااَة َوَجَعااَل تََرَوَهااا َلااَ  بس

 َواللَّاهُ  الفُعلفَياا  َهايَ  اللَّاهَ  َوَالََفاَة  السُّففَلى َافَُروا الََّ يَن

  .(1)َحَيي   عَزسيز 

 َلَصااَحبسهَ  َفَقاا َ  ثََفار   َلُه َوَااَن هل ل ها  -4

 .(2)َنفَرَا َوَأعَزُّ َمال ا َمَلَك َأافثَُر أََنا ُيَحاوسُرُ  َوُهَو

  

                                                            

 40 :ية، اآلسورة التوبة  (1)
 .34 ،ية، اآلالكهف سورة (2)
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 املسألة الثالثة: الصداقة والصحبة السلبية

دالسددددنو  ا طاددددر  إادددد اا  بدددديَّنو ال ددددر م النددددريم 

ا وددهحبه  السدد بي   إد إاددر ه  السدد   ل فمددنام     

االمحدد  دالرددهجر دالندد اع دالبخيدد   دالعددريرل    

هوال  لن م ارا تام ارا   ةرال دح در ديتمند م   

 حيد ل  إم ي ع ادهحبام   ونيدر  اد ووديب  ل دلد ا    

 الس   اري  ون اهلل مبحهاى دل ها   ةتهبى ال زيز

 دفددددد  الودددددري  اختيدددددهل دل  دددددرذا  ل ديعددددد 

 .و ين  و ااره 

 حنمتدى    لنده  احدرو   السدعق    يدى   ق  وهقيدا

 دةيريددد   دا ودددهحب  الودددرا   ادددره   ال ظيمددد 

 دالرهمدد  اعةهلندد و النددهس  طب دده  وددع الت هودد 

 واد   وودهحب    دن  ينا  حييل داممح  دالبخي 

 جيددر ماددى وددراف تامل إد لددهاىتام إد النددهس إدل ددا
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 ال ريدديل ديب ددر الب يددر ي ددرع ةهلسددراع الندد اع

 دالبخيد   اداادهل  دوده  باة د   ادهحبى  يبيدع  دالرهم 

 اممحد   إوده  ذليىل احلهج  باوس ده  اهحبى خي ل

  .   ونر تى يرير ده  بوهحبى يضر ف اى

 ا خهلد   لد ا ق  ودن  )ذمو  الطبهطبه ق ال ع و   هل

 فدد كال ُإودد لال واددهق   اآلخددر اق ددي ا إحددر ذ هادد 

 العدد      دد  ااِل هادد  ةهادد  ال  ددى دجددى لغدد  ةهادد 

  دن  حهةيدهً  ل دها   دهل  ةمده  اقهلر دال  اع الرا م 

    ال يهو  ي ق الظه ا

َلَقااَد َأَضاالََّلي*  َخلاايالَ َفالنااا  أَتََّخاا ف َلااَ  َلَيااَىي َوَيَلىااى يااا 

 .(1))(2)جاءَني إسذف ال ِّافرس َبَعَد عَنس

 إود    دهلو    دهل  السودعق    يدى  اهلل  بدر  قإب  ند

  السوعق   يى  الهم وِوناو

َّرهُ  الَْفراِجرَ  يُرواِ َ  أن الُْمْسرِ ِ  ِللَْمرْر ِ  يَنْبَغي ال» ين َ  فَِإن ََ  َلُ  ُير

                                                            

 .28 :ية، اآلسورة الفرقان(1)
 .64ص ،18ج العالمة الطباطبائي،، الميزان تفسير (2)
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ب   ِفْعَلُ   أْمررِ  َوال ُدنَْيرا ُ  أْمررِ  عىَل يُعيُنهُ  َوال ِمثَْلُ  يَُكونَ  أنْ  َوُُيِ

 .(1)«عَلَْيهِ  َشنْين  ِعْنِد ِ  ِم ْ  َوَمْخَرُجهُ  إلَْيهِ  َوَمْدَخُلُ  َمعاِدِ ،

   هل السوعق   يى اهلل  بر إبق د ن 

رَق  َوالَ  الَْفاِجرِ  يُواِ َ  أنْ  الُْمْسِ ِ  ِللَْمْر ِ  يَنْبَِغي ال»  َوال األمْحَ

اَب   .(2)«اْلكذا

   يددى السددعق   ددق بددن لمددر ج رددر إبددق د ددن

  إبق لق  هل   هل

 يف ترمعهم وال تصاحهبم وال حتادهثم ال مخسة انظر بين ّي»

 .«طريق

 اقمس ؟ هوال  فمن فراك ج    إبى يه    

 وأقررل بألكررة ابئعررك فإنرره الفاسررق ومصرراحبة إّيك قررال»

 .«مهنا

   هل وناه إ   دوه إبى يه    

 .«ينالها ال مث فهيا الطمع»

 : هل الاهاق؟ دون إبى يه    

                                                            

 .640، ص2الكافي، الكليني، ج (1)
 .640المصدر نفسه، ص (2)



 
 

18 
 

 مرا أحروج مرال يف خيرذك فإنره البخيل ومصاحبة إّيك»

 .«إليه تكون

  هل  الاهلي؟ دون إبى يه    

 منرك يقرب الّساب مبزنةل فإنه الكذاب ومصاحبة إّيك»

 .«القريب منك ويباعد البعيد

   هل الرابع دون إبى يه    

 ينفعررك أن يريررد ُيرضررك فإنرره األمحررق ومصرراحبة إّيك

 .«فيرضك

   هل اقهوس دون إبى يه    

 كتاب يف ملعوان وجدته فإنه لرمحه القاطع ومصاحبة إّيك»

َفَهاالف عََسااَيَىَ  إسَن   كفررروا اذليرر  يف مواضررع ثالثررة يف هللا

الَّااَ يَن  الرعررد ويف  َأَن َتففَسااُدوا َفااي الفااأَرَ س َتااَولََّيَىَ 

إسنَّ  البقررر  ويف َيَلَقَلااوَن َعَهااَد اللَّااَه َمااَن َبَعااَد َميَثاَقااَه

 .»(1)مََثل االلََّه َلا يََسَىَحيسي َأَن َيلفرسَ  

                                                            

 .409، ص41، جالشافعي القاسم أبي تاريخ مدينة دمشق، (1)
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 إود   ةدهم    دهل  السدعق    يدى  اهلل  بر د ن إبق

  هل  ا نرب ا ر ذكا   يى اهلل ا  ا  ا وونا

 واألمحرق املراج  :ثالثرة مواخرا  جيتنرب أن ينبغي للمسر »

 وال مثل تكون أن وُيب فعل   كفزييا  املاج  فأما ،والكذاب

 ومدخل ،قسو و  جفا  ومقارنته ومعادك دينك أمر عىل يعينك

 وال خبرري عليرك يشرري ال فإنره األمحق وأما ،عار عليك وخمرجه

 منفعترك أراد ورمبرا نفسره أهجد ولو عنك السو  يرىج لرصف

 خري وبعد  نطقه م  خري حياته وسكوته م  خري مفوته ،فرضاك

 حرديكك عيش ينقل معه هينئك ال فإنه الكذاب وأما ،قربه م 

أنره  حرى بأخرى مطها أحدوثة أفىن لكام ،احلديث إليك وينقل

 فينبر  ابلعرداو  النرا  برني ويغري يصدق مفا ابلصدق ُيدث

 .(1)«ألنفسمك وانظروا هللا الصدور فاتقوا يف السخامئ

  

                                                            

 .376ص ،2ج المصدر نفسه، (1)
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 املسألة الرابعة: آثار مصاحبة األمحق

   لى   يى السعق 

ك»  «األمحق ومصاحبة إّيا

محددد   احُلم ددد     دددرو  )ودددن  االمحددد  لغددد د

 لال و هدد . اجلدد هر   احُلم دد   داحُلم دد     دد  ال  دد      

حوم ددد و يوح م ددد  ح م  دددًه دح م  دددًه دحومه ددد   دمِحددد و      

داا حومو و دام توح مو و الرجد  ذوكا فل ود و ِف  د و احللم  لد .     

 .(1)دلج  إلمح   دحوِمٌ  ب ن  داحر(

ةدد  احلدد ل وددن     يددى السددعق   وددهق حيدد لاه ايد

الم االمحددد  هددد  ودددن يضدددع   لوودددها   االمحددد 

د ال ي  دم  إ  م ةيه    غ  و   اه م ا  ةهم يام

 ددهل  لع  بحددىل إ  يتبددع ارسددى   لوددرفهلى   ب  دد

                                                            

 .67ص ،10ج ابن منظور، لسان العرب، (1)
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 ا َّ  اهلل   يى د لى دم م 

 .(1)«األمحق م  أتَْبع نَفَسه هواها، ومتىن عىل هللا»

ى مسددع لمدد ل اهلل  اوددإدجدده   ددن اودد  ا ددوونا   

  ونى  هل ةعوًه ا   اهلل   يى دالى دم م

ابع نفسه هواهرا، ومترىنا عرىل ا ا » وإنا أمحق امحلقى م  ات

 .(2)«تعاىل األماين

اره يريرد أن »  يدى السدعق     د  ل إود  ا دوونا   فإن

إم اجلهه  ال يوون ةرال ف اى ذا  يع  «ينفعك فيرضاك

لبه ف   ةي ًه جبا ى يرير إم ينرع بىل ف كا ه  مدبي  

ًع بددداح ال و ا دددع النردددع ل مضدددر و لن ادددى جدددهه

 .(3)(دالضر

  السعق   يى ااتب  ايوهق احلسن ة مه  فمن

                                                            

رسااااائل الشااااهيد الناااااني، زياااان الاااادين الشااااهيد الناااااني،  (1)
 .822،ص2ج
 .165، ص4موسوعة اإلمام العسكري عليه السالم، ج (2)
، 1شاااارق أ قاااااق ال ااااق ,زااااااق الباطاااال، التسااااتري، ج (3)

 .508ص
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اه وبني بينه فامي أمحق وهو إالا  أحدا   أعرف ما»  .(1)«رب

  السعق   يى د ن االوهق   ق

َال ال»  مثرراينإىل  الرجررل عررىل يتغالبرران وامحلررق العقررل يرر

 .(2)«فيه أكرثهام عليه غلب بلغها فإذا س نة، عرش 

  السعق   يى د نى

 عرر  اسرر تزنل وإن غفررل، جبميررل اسرر تنبه إن األمحررق»

َل، حس   ال كذب، حدث وإن هجل، هجل عىل محل وإن ن

  .(3)«يتفقه ال فقه وإن يفقه،

دارسددى  فددهممح  يندد م ةددا  اال جددهع برإيددى  

 الربيدع  إبدق  ف   ذم الرضد  ة دى لدى ال   يدىل ف دن     

  السعق   يى اهلل  بر إب   هل   هل العهوق

 وإن هر،، برأيره أجعرب ومر  هر،، بنفسه أجعب م »

 فشرفيمم املررى داوير : قال السالم عليه مرمي اب  عيىس

 املروى وعاجلر  هللا بإذن والابرص الامكه وأبرأت هللا بإذن

 إصرالحه، عىل أقدر ف  الامحق وعاجل  هللا بإذن فأحييمم

                                                            

 .424، ص2، جعلي النمازيمستدرك سفينة الب ار،  (1)
 .45،ص7ميزان ال كمة: الريشهري،ج (2)
  .349،ص2المصدر نفسه،ج (3)
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 ونفسره، برأيره املعجرب: قال الامحق؟ وما هللا روح ّي فقيل

 وال لنفسه لكه احلق ويوجب عليه ال ل لكه الفضل يرى اذلي

 .(1)«يف مداواته حيةل ال اذلي فذاك حقا علهيا يوجب

 يددد ع الندددهس ديتعددداق وناددده ذا  دالدد   ينظدددر 

فيننرهدده   دد  النددهس دلنددن ير دداه لنرسددى فادد        

 االمح  ب ينى.

  السعق   يى   ق ايوهق ف ن 

 لنفسرره رضررهيا مث فأنكرهررا النررا  عيرروب يف نظررر مرر »

(2)«بعينه األمحق فذك
. 

  السعق   يى د نى

 يف اذلل وكرررث  النعمررة، يف ابألرش الرجررل حامقررة تعرررف»

 .(3)«احملنة

و ا ددذ كةرهدده  دمحه دد  الرجدد  لظاددر   ىعىدد  

    ةعق لى  ه ًعإو  ا وونا   يى السعق وهق اي

                                                            

النوري الطبرسي،  ،مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل (1)
 .139،ص1ج
 .49ص ،72جب ار االنوار،  (2)
 .349ص ،2ج الريشهري، ميزان ال كمة، (3)
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 يعنيره، ال فرامي الكمره يف: ثرالث يف الرجل حامقة تعرف»

  .(1)«االو ل يف وهتور  عنه، يسأل ال عام وجوابه

 وودهحب   م ين م     ح ل ودن     اياسهم إف

  السعق   يى   ق ايوهق ف ن اممح ل

 إذا الفراجر وم  صاحبته، إذا األمحق م  حذر عىل ك »

 .(2)«عاملته إذا الظامل وم  عارشته،

  دكةدددر ايودددهق  يدددن ال هبدددرين   يدددى السدددعق  

 دايتى ل لرال ايوهق البه ر   يى السعق إاوى  هل 

 وال واجهرر  ختالطره، أو األمحق تصاحب أن بين ّي إّيك»

 تلكررم إن حررا،ا، أو اكن غائبررا جهنررة األمحررق فررإن حتادثرره،

 أفسرد، معرل وإن عيره، بره قرصر سك  وإن محقه، فضحه

 غرري  عر  وال يغنيره، نفسه م  علمه ال أضاع، اسرتعى وإن

أهنرا  امره ترود مقارنره، يسررتح وال انحصره، يطيرع وال ينفعه،

 الوحرد  وجليسره دار ، بعرد وجار  فقدته، أهنا وامرأته لكته،

 فوقره، مر  أعرىن اجمللس يف م  أصغر اكن إن جمالس ته، م 

                                                            

 المصدر نفسه. (1)
 .1ص ،1ج ال كم ودرر الكلم،  غرر (2)
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  .(1)«دونه م  أفسد أكربمه اكن وإن

  السعق   يى الوهاق د ن ايوهق

 يتخلرررق أن أوشرررك األمحرررق مصرررادقة جيتنرررب مل مررر »

 .(2)«بأخالقه

  السعق   يى د ن إو  ا وونا 

 ترديرك و وموافقتره تعنيك، مداراته فإن األمحق، احذر»

 .(3)«عليك وابل مصاحبته و تؤذيك خمالفته

  

                                                            

 .199ص ،2ج الطوسي، ،االمالي (1)
 .351ص ،2ج، ما ان الحكمة (2)

 .432ص ،الحكمغرر  (3)



 
 

26 
 

 املسألة اخلامسة: آثار مصاحبة البخيل

ك»  السعق   يى   لى  «البخيل ومصادقة وإّيا

 البخ  لغ    

خبدد   الب خ دد  دالبوخودد   لغتددهم د ددر   بامدده.   )

دالبوخ   دالب خد ل   در الندرقل د در بوِخد و يوب خود        

ب خ دددًع دبوخودددًعل فاددد  بهخددد   كد ب خ ددد ل داجلمدددع  

ب خَّدددهلل دخبيددد  داجلميدددع ب خودددع . دلوج ددد  بوخوددد   

د ِادددذ به ودددرلو  دددن إلبدددق ال وموي اددد  امل رابدددقل  

هل دو بوخَّدددد . دالبوخَّددددهل  العددددرير   دةدددد لا بوخَّدددد 

 .(1)(الب خ  

. (2)(البخيدد  هدد  الدد   ال يطيددي   بددى بهل طدده  )

ب وسهةى   ب ل ا هل لا دذم ةهم ون إودسو  فيمتنع 

 إادى  البخيد   ادره   دودن  اق   ذليدا ودن إ ربه دا   

 لب ل يرلهح إد يرغي دالل ال طه  دالب ل  ن ميتنع

                                                            

 .47ص ،11جلسان العرب،  (1)
 ،8ج ،نهاج البراعة في شرق نهج البالغة، الخوئيم (2)

 .232ص
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 إيضه. اآلخرين د طه 

   ديام   دن  به دى   إبيدىل   دن  لمدر  بن ج رر  ن

 دالى    يى اهلل ا   اهلل لم ل  هل   هل السعق

 النا  م  قريب اجلنة م  قريب هللا م  قريب السخي»

 قريب النا  م  بعيد اجلنة م  بعيد البخيل و النار م  بعيد

 .(1)«النار م 

 لمد ل   هل  هل  السعق   يى   ق د ن االوهق

  لى  د   يى اهلل ا   اهلل

 يف متدليرة أغصران لهرا النرار أجشرار مر  جشرر  ..البخل»

 ذك فسراقه أغصراهنا، م  بغص  تعلق خبيال اكن مف  ادلنيا،

 .(2)«النار إىل الغص 

   ن إو  ا وونا   يى السعقد

 ابلقطيعرة أمرمه. قبلمك اكن م  أه، فإنه والبخل وإّيمك»

 .(3)«ففجروا ابلفجور وأمرمه فقطعوا،

                                                            

 .308ص ،70ج ،ب ار االنوار (1)
 .41ص ،2ج الطوسي، الشيخ ،االمالي (2)
 .200ص ،1ج الشريف الرضي، ،النبوية المجازات (3)
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ا ا  طدع ذك    ااه ا  النب ي  ةرح هل  د ر جه 

 دالسدعق  الودع     يى فبويوون هل العريذ الر ق  )

 وتب  ددهل  د ه ددرا وطه دده  وددرا البخدد  يندد م ةيددذ

 احل ي د       البخ  مم إخر  امت هل  إيضه ده ال

 .خمهطبه  ه را دال اههيهل  ورا ين م ال

 أمرررمه»  دالسددعق الوددع    يددى ب  لددى دا ددراا

 إهد       بههلم يضن م البخع  إم «فقطعوا ابلقطيعة

 كد  وددددن اق دددد  دإدا إ ربدددده امل وددددن احلهجدددد 

  ل ددددرحم  ددددهط ا بدددد لا فين ادددد م إلحددددهوامل

 ب  لددى دا ددراا  ال ةدديج  م ددراق د دده ا ال ريبدد ل

 إم «ففجرروا ابلفجرور وأمررمه»  دالسدعق  الودع     يى

   ايارددهق وددن االودد ال ونددع هلددم حسددن البخدد 

   يام فاجر  ا  رد ل مب   دذمعةاه احل  قل

 .(1)الرج ل( امم احلهل هل ال

  

                                                            

 .200ص ،1ج المصدر نفسه، (1)
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 املسألة السادسة: آثار مصاحبة الفاجر

ك ومصادقة الفاجر»  لى   يى السعق      «وإّيا

   هل ل هاد

إسالَّ َيَلااااُدواف َواَل َعَباااااَ َ  ُيَلاااال واف َتاااا ََرُهَ  إسن إسنَّااااَك 

 .(1)َافَّارا  َفاجسرا 

 .دةدني هً   بيحًه كابًه يرلني ون بى يراا  )الرهجر

 .(2)(النرر   ا بهلغ  اةر هل

 (3)(ه  ا نب ي به  هاق داحملهلق الرهجر لغ   )

ودن وودهحب  الردهجر       يى السدعق  لاه االوهقحي و

بهليسد  احل د  دكلدا مادى مدا       ماى يبيع ادهحبى  

 .  يى خع  الريها  فع حيرظ ح  ا وها  

   نى   يى السعق  هل

الفاجر إن ائمتنته خانك وإن صاحبته شانك وإن وثق  »

                                                            

 .7ية سورة نوق، اآل (1)
 .69ص ،19ج الشيرازي، ،االمنل (2)
 .435ص ،3ج ،، الشيخ الطري يمجمع الب رين (3)



 
 

30 
 

 .(1)«به مل ينصحك

  د نى   يى السعق

 الفرراجر والكقررة ومصررادقة القررادر معررادا  اجلهررل أعظررم»

                                                                                                           .(2)«ابلغادر

  د نى   يى السعق

مكُْ » ارررهُ  الفررراِجِر، ُمصررراَدقَةَ  وَ  إّيا  اِبلتَّاِفرررهِ  ُمصررراِدقَهُ  يَبيرررعُ  فإن

 .(3)«املُحتَقَرِ 

اددددر ه  السدددد   فضددددًع  ددددن إم اجلمددددع بددددا إ

اا حددردا مدد   الظددن بددا  اقدد  يددوا  إاددر ه د

  دن  البده ر    ق بن لمر ج رر إبق  ناالار ه ل 

  ددهل إودد   ددهل  ادد  ا  اهلل   دديام جددرال  ددن إبيددى

   يى السعق  ا وونا

 وجمالسرة ،ابألخيرار الظر  سرو  ترورث األرشار جمالسة»

 لألبرررار الفجررار وجمالسررة ،ابألخيررار األرشار األخيررار تلحررق
                                                            

 .306ص ،5ج ،، الفيض الكاشانيالتفسير الصافي (1)
 .31ص ،1ج ،غرر ال كم (2)
لإلمام علي بن أبي  ،اداية العلم في تنظيم غرر ال كم (3)

 .2ص ،1ج ،عليه السالمطالب 
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 دينره تعرفروا ومل امرر  علريمك مف  اشرببه ابألبرار الفجار تلحق

 هللا دي  فهو عىل هللا دي  أهل اكنوا فان خلطائه إىل فانظروا

 إن هللا ديرر  يف ل حرر ا فررال هللا ديرر  غررري عررىل اكنرروا وان

 يؤم  اكن م  يقول صىل هللا عليه وآل وس  اكن هللا رسول

 فراجرا  ومر  خيرالطا  وال اكفررا   يؤاخني فال اآلخر واليوم ابهلل

  . (1)«فاجرا   اكفرا   اكن فاجرا   خالط أو اكفرا   آىخ

                                                            

 .7ص ،، الشيخ الصدوقصفات الشيعة (1)
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 املسألة السابعة: آثار مصاحبة الكّذاب

اره »  لى   يدى السدعق     اب فإن ك ومصرادقة الكرذا وإّيا

اب  .«اكلّسا

 ةلدِ بهً  يونهدِ ع   ةلد وعو و الو در قو  ا دي   )  النلِ ع 

 دِةد ابهً ل ال حيدهاق  ن  ههلهم  دةلِ بً  دِة  بً  دِة  بًه

  ال حيهاق دإلاعر ودِة َّابًه

 د كواو   بهل وااا حو يمُ  اهاو   

 بِن واِع. ددواَّ و   الوَّرلهِ  إله  و
 

ل دةلد  دعٌ ل دِلنهد اعٌ ل دةل َّاٌعل ةهِكٌع دلج  

ل دةلي د وبهمٌ ل دةلد  بهمٌ ل ه مودز   وادهل  دُة وبو  ل دةل  دب  

ل دُة  ب دددد  بهٌمل دوونه وبهادددد ل دوونهدددد وبهٌمل دةلي دددد  بهٌم

 .(1)دُة ُّب   ٌع((ل دُة  ب   ٌع

ل الندد اع اسددهم وددن ووددها  فهيمددعق مينددع اي

ل دالريددده  مم ادددرا تى لنددد م وبنيددد    ددد  النردددهق

                                                            

 .704ص ،1ج منظور، ابن ،لسان العرب (1)
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ل وسدددتحيع ا مندددن لريدددا دالتضددد ي  دالت بددديس

 .ممننه دا ستحي 

 إبددق  ددنل الندد واع دوددن هندده ال لنبغددق ووددها  

 السدعق    يدى    دق  ةدهم    هل السعق   يى اهلل  بر

  ي  ل ا نرب ا ر ذكا  نرةم

 هينئك ال فإنه الكذاب، مؤاخا  جيتنب أن للمس  ينبغي»

 فني  لكام إليك، األحاديث وينقل حديكك، ينقل عيش، معه

 يصردق، مفا ابلصدق ليحدث أنه حى ابخرى، مطها احدوثة

 بيرهنم يكسرب بعر  إىل النرا  بعر  مر  األحاديث فينقل

 .(1)«الصدور يف الشحنا  وينب  العداو ،

م يتجنددي ديبت ددر  ددن ةمدده إم   دد  االاسددهم إ  

الوددري  النددهكع ماددى وددن ا سددتب ر إم يسددمع ونددى  

 السدعق    يدى  ا دوونا  إود   ي وًه ةعوًه اها ًهل ف ن

   هل

 الكذاب مؤاخا  ويتجنب جيتنب أن املس  للرجل ينبغي»

                                                            

 .30ص ،12ج ،ال ر العاملي ،الشيعة وسائل (1)
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 .(1)«يصدق فال ابلصدق جيي  حى يكذب فإنه

 بندده    دد  ذاددى الظددههر) ي دد ل ال عودد  اا سددق 

 ة بدى  ودن  لا ظار وه لنار  إ  التر ي  ا ر  ل ون

ل الودرق إيضده   ودن  بدى  يالق فيمه لوري ى ميننا ال

 لطبدع  ج اع إاى وعل دووهحبتى بواخهلى لنترع فع

 .طب ى ذا اجل يس

 ه ا إم بى ا راا ين م إم حيتم  إاى دخيطر بهلبهل

 ام  الندد اع   ددن  ا ددع  يندد ع  ا دد اخق  الرجدد 

 ال حتد   بدى  إخدرب  وه ة ع يظار ىمل   يى ال تمهاال

 اقددرب   دلا ةمدده اددر ى إيضدده   دد  النددهس ي تمددر

 دوددهل ودده يسددمع بندد  حيددرا إم ةدد به بدده ر  ةردد 

"  ي ددرإ دلبددهل امدل ا  ندد  يويددر البددهبا مدديالق  

 يغد ال  إخدرب بودرق   ذكا إ  اادرا  بنه     "  يورق

 .(2)ة بًه( يو  ةي ه فيى ديرخ 

                                                            

 .107ص ،12ج المجلسي ، ،المتقين روضة (1)
 .250ص ،69ج ب ار االنوار، (2)



 
 

35 
 

 د ن إو  ا وونا   يى السعق 

فررإن اضررطررت إليرره فررال  ،اجتنررب مصرراحبة الكررذاب»

تصدقه و ال تعلمه أنك تكذبه فإنه ينتقل ع  ودك و ال ينتقل 

 .(1)«ع  طبعه

 ي  لدى  وده  إمو لدى  ل مودهاق  خييو  بن بى فهلن واع

ل دا  ده  احلد و   دا  هد   فيى ه  ةق  إ و إد ي م ى إد

 ودن  دب يدر ل لدى  ح ي د   ال بينمهل  ريي ون يراال دإاوى

 .دال م  ال  ل ي مو دالن ع .غهيتى احل و

  

                                                            

 .294ص ،1ج ،ال كم ودرر الكلم غرر (1)
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 نتائج البحث:

 إود    د ل  وضدهوا  إم البحدي  خعل ون استنتج

 لبيدددهم وددد لاًا ةهاددد  الددد  السدددعق   يدددى ا دددوونا

  اآللقالورا   الس بي  دإىهلهه     االاسهم هق 

 دكد  الرسدهق  وع داالختع  الورا   ذم -1

 ودن  الندهس  جلميدع  وسدق   ا نحدر   دالس  ك اق  

 ةها ا. طب   إ 

 وددن ووددها    حيدد ل ايوددهق   يددى السددعق    -2

 مم اددرا تى لندد م وبنيدد    دد  النرددهق   ل اعالندد و

 ا منددددن ريددددال  دالتضدددد ي  دالت بدددديسل دالريدددده 

 .ممننه دا ستحي ل وستحيع

 وددن حدد ل   دد  يندد م إم االاسددهم   دد  -3

 يضدددع ودددن هددد  االمحددد  مم اممحددد ل وودددهحب 

 ي  دم  ال إد ي  م ةهم م ا  و   اه غ    االةيه 

 لورفهلى.   ارسى يتبع إ ل  بحى ب  ع

 ودددن احلددد ل ودددن وودددهحب  البخيددد ل مم   -4
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 دالل دالبد ل  ال طده    دن  ميتندع  إادى  البخيد   اره 

 إيضه. اآلخرين د طه  لب ل يرلهح إد يرغي

 ووددهحب  وددن السددعق   يددى وددهقاي حدد لاه -5

 مادى  دكلا احل   بهليس  اهحبى يبيع ماى الرهجرل

 ا وها  . ح  حيرظ فع الريها  خع    يى ما 
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 املصادر واملراجع

 ال ر م النريم. -

   سدددم الرلامددده   يددد االودددهلقل ل عددديس الط مدددقل   .1

 .1االمعوي  وومس  الب ا ل  مل  

االوادددد    لرسدددد  ةتددددهع اهلل ا نددددزلل اهاددددر ونددددهلق     .2

 الع ا  ل.

لددهل االادد الل ال عودد  اا سددقل وومسدد  ال فدده  بدد د     .3

 ق.1983هد د 1403ل 2لبنهمل  

لددها ال ددردسل ل زبيددر ل اال الرنددر ل طبه دد  دالنعددرل      .4

 ق.1994هد د 1414ب د ل 

لددهليس وريندد  اوعدد ل البددن  سددهةرل اال الرنددر ل طبه دد   .5

 النعر دالت  يعل ب د  لبنهم.د

الترسدد  الودده ل الرددي  النهةددهاقل وومسدد  اهلددها ل     .6

 هد.1416ل 2 مل  

لرسدددد  ا يددددزامل السددددير الطبهطبدددده قل وومسدددد  النعددددر   .7

 االمعوق التهب   جلمه   ا رلما ب م ا عرف .  
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   يد  لمه   العاير الاهاقل  ين الرين العاير الاهاقل   .8

دالرلامه  االمعوي   سدم احيده  الدرتاا    ورةز االلها 

االمعوقل ونتي اال عق االمدعوق ل طبه د   دالنعدرل    

 ش.1379هد د 1421ل 1 

لد   ا دت ا   ةدرح ودن ال حيضدرال الر يدىل لمدر ل دق         .9

  السددير حسددن النروددهاق دالعدديس   ددق  يدد اا سددقل  

 بنهال االةتاهل ابها .

سدددير اددد ل اهلل ةدددرح اح دددهق احلددد  دا هدددهق البهطددد ل ال  .10

احلسدديين ا ر عددق التسددرت ل ونعدد لا  ونتددي  يدد  اهلل    

 ا ر عق التسرت ل  مل ايرام.

  م. اره  العي  ل العيس الوردقل ةها م ل طبه  ل .11

غرل احلنم دالل الن مل  بر ال احدر اآلودر ل وومسد      .12

 .1اال  مقل  

الندده ل العدديس الن دديينل وطب دد  حيددرل ل اال النتددي      .13

 .5عرل  ايمعوي  ل ن

لسهم ال رعل ابن ونض لل ااع احل    ل طبه   دالنعرل  .14
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 هد.1405لرق 

ااه ا  النب ي ل العدريذ الر دقل ونعد لا  بود لقل      .15

  م.

جممع البحدرينل العديس فخدر الدرين الطرحيدقل ورلضد          .16

 هد.1362ل 2ل نعرل طارامل  

وسترلك ال مه   دوستنبب ا سه  ل و  ا حسا الن ل   .17

  وومسددد   ل البيددد    ددديام السدددعق  يددد الطربمدددقل  

 هد ب د ل لبنهم.1408ل 1يحيه  الرتاال  

وسددترلك مددرين  البحددهلل ال عودد   يدد  اهلل العدديس   ددق        .18

النمددده  ل وومسددد  النعدددر االمدددعوق التهب ددد  جلمه ددد     

 ا رلمال  م.

وناها الربا     ةرح اادج البعغد ل ال عود  حبيدي اهلل      .19

  مير ابدراهيم ا ندهجقل ا طب د      ي   قل  اهلهمشق اق

 .4االمعوي ل طارامل  

  ال جند    يد  و م    االوهق ال سنر    يى السدعقل    .20

ال  مي    وومسد  دلدق ال ودر   يدى السدعق ل رلامده        



 
 

41 
 

 هد.1426ل 1دالبح ال  مل  

ويددزام احلنمدد ل لمددر الريعددار ل اال احلددريي ل طبه دد    .21

 .1دالنعرل  

وومس  ام  مدق     ابحق الوهحلل ي البعغ ل  ااج  .22

 هد.1387ل 1ل طبه   دالنعرل ب د ل لبنهمل  

  وومسد  ال البيد     ي دمه   العي  ل احلر ال هو قل   .23

 هد.1414ل 2  يام السعقل الحيه  الاراال  
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