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 كلمة الناشر 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

الدين العظيم .. هذه العقيدة النورانية.. هذه الشريعة السمحاء... جاء  اإلسالم هذا 
 بقوانني السماء لتنظيم أحوال بين البشر يف خمتلف النواحي املادية واملعنوية. 

فالقوانني اإلسالمية: تالحظ العالئق الثالث يف هذا الوجود وتنظمها بشكل مجيل  
 وسلس وهي:

 ـ عالقة اإلنسان بربه. 
 بنفسه وأهله.  ـ عالقته 

 ـ عالقته ببين جنسه مجيعاً.. )أبخيه اإلنسان(. 
وميكن لنا أن نضيف عالقة أخرى: وهي عالقة اإلنسان ابملوجودات من حولـه )البيئة  
والطبيعة( إال أهنا قد تكون عرضية خدمية للوجود اإلنساين الذي هو خليفة هللا على 

 األرض.
ع هذه العالقات، حبيث ينظمها على احملجة واإلسالم يشمل بتشريعاته وقوانينه مجي

البيضاء والسبيل الوسط القومي .. وهذا هو )الوسطية( اليت منَّ هللا هبا على هذه األمة ابآلية  
 .  (1)َوَسطاً  أُمَّةً  َجَعْلناُكمْ الشريفة: 

ـ   فال متيل قوانينها الناظمة إىل اإلفراط، وال التفريط، بل على الصراط املستقيم ـ الوسط
الذي ال اعوجاج  فيه أو له، من بدايته إىل هنايته .. وتلك هي اليت تشكل مجالية اإلسالم  
وحيويته، حيث الشمولية جبميع نواحي احلياة البشرية، وينظمها من قبل الوالدة وحىت املوت 

 والدفن ..  

 
 . 143سورة البقرة:   (1)
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يف فلكل شيء أو مرحلة من مراحل احلياة أدبه اخلاص، وقانونه الذي يضمن له الكمال 
هذه احلياة اليت نعيش فيها .. ألن القانون وضعه حكيم عليم. واحلكيم يضع األمور يف  
أماكنها الالئقة، والعليم هو الذي يعلم صالحها من فسادها أواًل وأخرياً.. وهو هللا سبحانه  

 مشرع قوانني اإلسالم وحافظها، ابستمرار إىل أخر يوم يف عمر الدنيا إبذن هللا. 
ه القوانني الناظمة للعالقة الثالثة ـ أي عالقة اإلنسان ببين نوعه ـ هي إن من أهم هذ

سيد األعمال    :عالقة األخوة اإلسالمية، ومن أمجل ما جاء فيها قول النيب األعظم
.  (2)إنصاف الناس من نفسك، ومواساة األخ يف هللا، وذكر هللا عز وجل على كل حال

حني واله مصر حيث جاء فيه:    عهده ملالك األشرتيف  وقول اإلمام علي أمري املؤمنني
فإهنم صنفان: إما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق(3) نعم، إن أهل البيت .

)صلوات هللا عليهم أمجعني( حيثون املؤمن أبن يعامل الناس مبا حيب أن يعاملوه به .. أي  
حيب أن يُظلم؟! ابلطبع ال؛ ولذا   ينصف الناس من نفسه.. فهل هناك من البشر من يريد أو

 علينا أن ننفي الظلم من أنفسنا إلخواننا املؤمنني أو نظائران من اخللق أمجعني.
وهذه القاعدة الذهبية اليت أسسها الدين اإلسالمي، ركز عليها )سلطان املؤلفني( اإلمام  

مقامه( يف الكثري من   الراحل املرجع الديين الكبري السيد حممد احلسيين الشريازي )أعلى هللا
 أحباثه وطروحاته اليت بثها يف حنااي ومطاوي كتبة القيمة والكثرية جداً. 

مع اإلسالمي أو البشري، اجملتفال تكاد تقرأ كتااًب من كتبه أو أطروحة انقاذية إلصالح 
  إال وفيها تذكري وأتكيد على األخوة والتواسي والتكاتف والتعاضد فيما بني أفراد اجملتمع؛ 

 يراها أهنا من أمجل وأكمل العالئق يف هذه الدنيا.  ألنه 
ويف هذا الكتاب بلورة وشرح ملفهوم األخوة مع شيء من التفصيل بعد إعطاء املعىن 
اللغوي للكلمة، جبولة سريعة يف كتب اللغة العربية، كما تطرق إىل فوائد األخوة وأنواعها يف  

 القرآن، ولزومها وعواقب التخلي عنها.
نطالقا من مشروعنا اجلاد بطبع ونشر تراث اإلمام الراحل )أعلى هللا مقامه( تعميماً  وا

( إبخراج هذا الكراس راجني اجملتىبلالستفادة من أطروحاته الفكرية كلها، قامت )مؤسسة 

 
 .  7ابب اإلنصاف والعدل ح   145ص  2الكايف: ج  (2)
 كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر.    من كتاب له  53هنج البالغة، الكتب:    (3)
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من هللا أن ينفع به املسلمني، والبشر مجيعاً، من هذه األفكار اإلنسانية السامية، اليت طرحها  
منذ قرون، وما زال بنو البشر يبحثون عن خالص ملشكالهتم ـ واملسلمون كذلك   اإلسالم

 يبحثون ـ واحلل عندهم يف دين اإلسالم وقوانينه فقط. 
 فصاروا كقول الشاعر:

 كالعيس يف الصحراء يقتلها الظمأ  
 واملاء فوق ظهورها حممول                                  

 الغرب أو الشرق.. وحلول الشرق والغرب والوسط يف  فراحوا يبحثون عن احللول يف
 اإلسالم وقوانينه اخلالدة.  

 أعادان هللا إىل احملجة البيضاء.. وشريعة السماء. 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

 للتحقيق والنشر مؤسسة اجملتىب                                                 
 بريوت لبنان                                                   
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

واللعنة   ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله الطيبني الطاهرين
 الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 اأُلخّوة وأقسامها 
َاقال هللا تبارك وتعاىل:   َلَعلَُّكمْ  هللاَ  َواتَـُّقوا َأَخَوْيُكمْ  َبنْيَ  فََأْصِلُحوا ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ

 . (4)تـُْرََحُونَ 
فكما أن األخ األبويين حينو على أخيه كذلك املؤمن حينو  ، يف اإلميانأي: إهنم إخوة 

  ما شقاق وشجارحدث بينه إذا َبنْيَ َأَخَوْيُكمْ  أيها املؤمنون فََأْصِلُحوا على املؤمن
هللاَ  َواتَـُّقوا بل أصلحوا  ءً خافوه فال تنازعوا، وإن تنازع اثنان منكم فال ترتكومها أعدا

وهل يبقى على  ؟ال يعلم هل ميوت على التقوى ياملتق فإن تـُْرََحُونَ  َلَعلَُّكمْ  بينهما
إذ كان املؤمنون  و  به، بل لعله يرحم.  اً ليس مقطوع اً فكونه مرحوم ؟التقوى يف مستقبل عمره

 .(5) خوة، فالالزم عليهم أن ال يفعل البعض ما يسيء إىل البعض اآلخرإ
 بنين اإلسالم أنن اأُلخونة عنده ليست قسماً واحداً، بل هي على أقسام:إذن، فقد 
 خونة النسبية، وهي اليت تنشأ بني أخوين ألبوين أو ألب أو ألم.منها: األُ 

َوَلُه َأخ  أَْو ُأْخت  فَِلُكلِن واِحٍد ة عند قوله سبحانه: وقد أشارت إليها اآلية الكرمي
ُهَما السُُّدسُ   . (6)ِمنـْ

 . (7)َلَقْد كاَن يف يُوُسَف َوِإْخَوتِِه آايت  لِلسَّائِِلنيَ ه عز وجل: ـوقول
 . (8)فََأْرِسْل َمَعنا َأخاان َنْكَتْل َوِإانَّ لَُه حَلاِفُظونَ ه تبارك وتعاىل: ـوقول

 
 . 10سورة احلجرات:   (4)
 . سورة احلجرات 127ص  26تقريب القرآن إىل األذهان: ج (5)
 . 12سورة النساء:  (6)
 . 7سورة يوسف:  (7)
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 . (9)َوقاَلْت أُلْخِتِه ُقصِنيهِ ه سبحانه: ـوقول
 فاملراد من هذه اأُلخونة يف هذه اآلايت الكرمية هي اأُلخونة النسبية. 

ويشري   ،ومنها: اأُلخونة الرضاعية: اليت ليست من أب وأم وإَّنا رضعوا من أم واحدة 
 .  (10)اُتُكْم ِمَن الرَّضاَعةِ َوأُمَّهاُتُكُم الالَِّت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخو ه تعاىل: ـلذلك قول

. أي شبيهته يف الزهد (11)هاُرونَ  ُأْختَ  اي ومنها األخوة ابملشاكلة، قال تعاىل: 
 أخ يقال له: هارون.   والصالح، وكان رجالً عظيم الذكر يف زمانه. وقيل: كان ملرمي 

رِينَ  ِإنَّ ومثل قولـه سبحانه:  يريد املشاكلة؛ ألن   (12)الشَّياِطنيِ  ِإْخوانَ  كانُوا  اْلُمَبذِن
 اإلخوَّة إذا كانت يف غري الوالدة كانت ابملشاكلة واالجتماع يف الفعل.

َوِإىل عاٍد َأخاُهْم وإليها يشري قوله سبحانه وتعاىل:  ومنها: اأُلخونة القبلية أو العشائرية:
 .(13)ُهوداً 

لرسالة من بينهم  ألنه كان من قبيلتهم فاختاره سبحانه ابابألخ  لعل خطاب هود و 
 .(14) أو تنبيهاً على إشفاقه عليهم شفقة األخ على أخيه وأرسله إليهم.

َا اْلُمْؤِمُنوَن  وإليها يشري قول هللا سبحانه وتعاىل:  ومنها: اأُلخونة الدينية والعقائدية:  ِإَّنَّ
 . (15)ِإْخَوة  

 . (16)املؤمن أخ املؤمن :وقوله 
 .(17)املسلم أخ املسلم :وقوله 
 . (18)املسلمون إخوة :وقال 

 
 . 63سورة يوسف:  (8)
 . 11سورة القصص:  (9)
 . 23سورة النساء:  (10)
 .  28مرمي:  سورة (11)
 . 27اإلسراء:  سورة  (12)
 . 65سورة األعراف:   (13)
   . 69املفردات يف غريب القرآن: ص  (14)
 . 10سورة احلجرات:   (15)
 . 187. عدة الداعي: ص 296. حتف العقول: ص 9584ح  13ب  332ص  8مستدرك الوسائل: ج  (16)
 . 203. وحتف العقول: ص17ح  16ب  39ص  75حبار األنوار: ج  (17)
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بعضهم إخوة بعض من حيث الدين والعقيدة، وألهنم إخوة يف  واملسلمون فاملؤمنون  
 الدين فيلزم نصرة بعضهم بعضاً.

 

 األخوة يف اللغة 
أما )األخوة( يف اللغة فمعناه واضح، أخو: أخ وأخوان وإخوة وإخوان. وبيين وبينه أخوة  

ة طيء: واخيته. و هذا رجل من آخائي، بوزن أفعايل، وتقول: وإخاء. وتقول: آخيته، و لغ
آخيت على أصل التأسيس، ومن قال: واخيت، بلغة طيء أخذه من الوخاء، وأتنيث األخ:  

   .(19) أخت، واتؤها هاء. وتقول: أخت وأختان وأخوات. ولفالن عند األمري أخية اثبتة 
ون الصديَق والصاِحَب، واأَلخا،  ويف لسان العرب: اأَلُخ من النَسب: معروف، وقد يك

، ابلتحريك، ألَنه مجُِع على آخاٍء مثل آابء، والذاهب منه واو ألَنك   مقصور، اأَلُخ َأصله َأَخو 
تقول يف التثنية: َأَخوان، وبعض العرب يقول: َأخاِن، على النْقص، وجيمع أَيضاً على ِإْخوان،  

 وعلى ِإْخوة وُأْخوة.  
، يعين إبخواهنم: الشياطني أَلن الكفار (20)الَغينِ  يف  مَيُدُّوهَنُمْ  اهُنُمْ َوِإْخو وقوله عزوجلن: 
 إخواُن الشياطني.  

وقيل يف األنبياء: أخوهم وإن كانوا َكَفرة، ألنه إَّنا يعين أنه قد أاتهم َبشر مثلهم من ولد 
ذوه عن رُجل  ، وجائز أن يكون أخاهم ألنه من قومهم فيكون أفْـَهم هلم أَبْن أْيخ أبيهم آدم 

منهم. وقوهلم: فالن أُخو ُكْربٍة وأُخو َلْزبٍة وما أشبه ذلك، أي: صاحبها. وقوهلم: إْخوان الَعزاء  
وإْخوان الَعمل، إَّنا يريدون َأصحابه وُمالزِِميه، وقد جيوز أن يـَْعنوا به أهنم إْخوانه، أي إْخَوتُه  

ا يـَْنَجُح ِإْخوان   الَعَمْل. يعين من َدأَب وحترَّك ومل يُِقْم. الذين ُوِلُدوا معه، وقيل: ِإَّنَّ
وَأكثُر ما يستعمل )اإِلْخواُن( يف اأَلْصِدقاء و)اإِلْخوُة( يف الوالدة، وقد مجع ابلواو والنون،  
فإن اإِلْخوُة ِإذا كانوا أَلٍب، وهم اإِلخوان ِإذا مل يكونوا أَلب.  وآَخى الرجَل ُمَؤاخاًة وِإخاًء  

 ووخاًء.  

 
 . 35185ح  31ب  75ص  29ة: ج. وسائل الشيع 1ح  403ص  1الكايف: ج  (18)
 .  ( أخو) مادة  319ص   4كتاب العني: ج  (19)
 . 202سورة األعراف:   (20)
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 ناس تقول: َواخاُه، حكي: آَخْيَت وواَخيَت وآَسْيَت وَواَسْيَت وآَكْلَت وواَكْلَت.وعامَّة ال
ذه أخاً أو دعاه أخاً   .(21)  وأَتخَّى الرجَل: اَّتَّ

 

 االخوة يف احلديث الشريف
أحاديث عديدة يف ابب )األخوة( وحقوقها وآداهبا وما   ورد عن األئمة املعصومني 

 يتعلق هبا. 
 . (22)ال يكمل عبد حقيقة اإلميان حىت حيب أخاه املؤمن: قالوا فعنهم 

 .   (23)شيعتنا املتحابون املتباذلون فينا  :وعنهم  
وعنده حممد بن عبد هللا   وقال عبد املؤمن األنصاري: دخلت على موسى بن جعفر 

 . أ حتبه؟اجلعفري، فتبسمت إليه، فقال:
 قلت: نعم، وما أحببته إال لكم.

ك، واملؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمه، ملعون ملعون من اهتم أخاه،  هو أخو  :فقال
ملعون ملعون من غش أخاه، ملعون ملعون من مل ينصح أخاه، ملعون ملعون من استأثر  

 .  (24)على أخيه، ملعون ملعون من احتجب عن أخيه، ملعون ملعون من اغتاب أخاه
: جعلت فداك، رمبا  فقلت وعن جابر اجلعفي قال: تقبضت بني يدي أيب جعفر

 حزنت من غري مصيبة تصيبين، أو أمر ينزل يب حىت يعرف ذلك أهلي يف وجهي وصديقي؟
نعم اي جابر، إن هللا عزوجل خلق املؤمنني من طينة اجلنان، وأجرى فيهم من فقال: 

ريح روحه، فلذلك املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمه، فإذا أصاب روحًا من تلك األرواح يف 
   . (25)ن البلدان حزن حزنت هذه؛ ألهنا منهابلدٍ م

املؤمن أخ املؤمن، وهو عينه ومرآته ودليله، ال خيونه وال   :وقال اإلمام الصادق 

 
 . ( أخو) مادة   19ص  14انظر لسان العرب: ج (21)
 . 13977ح  16ب  235ص  12مستدرك الوسائل: ج  (22)
 . األمر الرابع عشر  2ق  4ب  187عدة الداعي:  ص (23)
 . 38ضمن ح   15ب  236ص  71حبار األنوار: ج  (24)
 . 2ابب أخوة املؤمنني بعضهم لبعض ح   166ص  2الكايف: ج  (25)
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 . (26)خيدعه، وال يظلمه وال يكذبه وال يغتابه
إن هلل جنة ال يدخلها إال ثالثة: رجل حكم على نفسه قال:  وعن أيب جعفر 

 . (27)ؤمن يف هللا، ورجل آثر أخاه املؤمن يف هللاابحلق، ورجل زار أخاه امل
أميا مؤمن سأل أخاه املؤمن حاجة وهو يقدر على قضائها  قال:  وعن أيب عبد هللا 

 . (28)فرده عنها سلط هللا عليه شجاعاً يف قربه ينهش من أصابعه
 

 األخوة اإلميانية 
إذ قال هللا سبحانه وتعاىل:   ؛إلمياناأُلخونة اخلالية من ا متتاز على مث إن اأُلخونة اإلميانية 

 ِْإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكم(29)،   أي إن أكثركم ثوااًب وأرفعكم منزلة عند هللا أتقاكم
، لذا فمن أراد الرفعة عند هللا فليجدن يف أن يكون أكثر تقوى  (30)  ملعاصيه، وأعملكم بطاعته

 . (31) من اآلخرين
س إنسانية اإلنسان ـ يف الشريعة اإلسالمية ـ ليس ابللون واالنتماء  مقيا هذا وال خيفى أن

القبلي أو القومي، وال ابألموال واالنتساب امللكي أو السلطوي، بل مجيع الناس متساوون  
املؤمنون كأسنان املشط يتساوون يف احلقوق بينهم،  : من هذه اجلهة، كما قال رسول هللا

 . (32)ويتفاضلون أبعماهلم...
كما أنن املشط ليست يف أسنانه ارتفاع واخنفاض عادة، بل كلها متساوية، فكذلك ف

   .الناس من منظار اإلسالم كلهم متساوون
هناك يف اإلسالم معيار واحد للتفاضل وهو: التقوى، فيقيس اإلسالم شخصينة  ،نعم

كما قال    اإلنسان مبقدار ما يتصف به من التقوى، ويكرمه بقدرها، ويفضله حبسبها، وذلك 
 

 . 187عدة الداعي: ص  (26)
 . 188عدة الداعي: ص  (27)
 . 190عدة الداعي:   (28)
 . 13سورة احلجرات:   (29)
   سورة احلجرات. 138ص  9تفسري جممع البيان: ج (30)
   . سورة احلجرات 131ص  26تقريب القرآن إىل األذهان: ج (31)
   . 9568ح  10ب  327ص  8ج مستدرك الوسائل:  (32)
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 . (33)ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا أَْتقاُكمْ هللا عزوجل: 
نعم، إن اإلسالم ينظر إىل الناس كل الناس مبنظار واحد، ويتعامل مع اجلميع بصورة  

ابلنسبة إىل اإلنسان، فالنظرة   نواحدة، فنظرته التصورية وتطبيقه العملي اخلارجي متطابقا
ل واحد، ال تفاوت فيهما وال تفاضل، وإىل هذا املعىن يشري  نظرة واحدة، والتعامل تعام

 بقوله:  الرسول األعظم
 أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد، الفضل لعريب على عجمي، وال

لعجمي على عريب، وال ألَحر على أسود، وال ألسود على أَحر إال ابلتقوى، قال هللا تعاىل: 
 َهللِا أَْتقاُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْند  (34) . 

 فالتفاضل إَّنا هو ابلتقوى، وفيما عدا ذلك فالناس فيه شرع سواء.  
نن كل من يتعرض  إ: كما أن الناس ابلنسبة إىل الشمس سواسية، حبيث أخرى وبعبارة

يفوز ابلنيل  فإنه من يتعرض لألمور التكوينية األخرى هكذا كل ألشعتها حيصل على نورها، و 
سواسية وشرع  وقوانني الشريعة الناس ابلنسبة إىل رَحة اإلسالم وهدى القرآن  منها، فكذلك 

 على حنو سواء أيضاً.   هائضل قصسواء، كما إهنم أمام عدل اإلسالم وُحكمه وف
عند هللا عزوجل، ال أمام القانون، فالناس خمتلفون معيار مهم للتفاضل هو التقوى مث إن 

ونواهيه، واتباع مناهجه وبراجمه، مع إزالة كلن الفوارق    تعاىلهللا امتثال أوامريف الثواب حبسب 
 . ، ولكنهم يتساوون أمام القانون، فال فرق يف ذلك بني املتقي وغريهاألخرى

 ومن هنا دعى اإلسالم مجيع الناس إىل األخوة، ألنه ال يعتقد ابلنظام الطبقية بني البشر.
 
 

 آية اأُلخّوة والتدبّر فيها 
، قال  لنتدبنر يف مفرداهتا (آية األخوة)أبن نتوقف عند هذه اآلية املباركة: وهنا ال أبس 

َاتعاىل:   . (35)ِإْخَوة   اْلُمْؤِمُنونَ  ِإَّنَّ

 
 . 13سورة احلجرات:   (33)
 ابب ماجاء يف واحد.   21معدن اجلواهر: ص  (34)
 . 10سورة احلجرات:   (35)
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َا فنقول: إن كلمة  حيث   ،تفيد احلصر  يف اللغة العربية ،الواردة يف اآلية الكرمية ِإَّنَّ
يف مجلة واحدة،كقوله   إالن مع  ماو، إَّناذكروا أن أبرز أدوات احلصر اثنتان مها: 

 .(36)اِبهللِ  ِإالَّ  تـَْوِفيِقي َوماتعاىل: 
، فال  خوة بعضهم لبعضإومعىن احلصر هنا؛ أننه سبحانه يقول: إن املؤمنني ليسوا إالن 

يكونون متباغضني وال متناحرين وال متنازعني وال غري مبالني بعضهم ببعض، بل إهنم إخوة  
اتقوا هللا وكونوا إخوة بررة    :يف احلديث الشريف عن أيب عبد هللامتحابني متبارين كما 

   .  (37)متحابني يف هللا، متواصلني مرتاَحني، تزاوروا وتالقوا، وتذاكروا أمران وأحيوه
وما أجدرها أن تسلم من تقلبات  ، وإذا كانت أخوهتم هذه يف هللا، فما أحراها أن تدوم

تدوم مودنهتم لدوام تعاىل اإلخوان يف هللا : عليأمري املؤمنني الزمن.. كما قال 
 .  (38)سببها

فهي للتفريع، فيكون املعىن إذا حصل اختالف بني   فََأْصِلُحواه: ـوأمنا )الفاء( يف قول
  . صلحوا ذلك االختالف، واجعلوا األخوة قائمة بينهم على قدم وساقأاألخوة ف

 .  (39)من عامة الصالة والصوم إصالح ذات البني أفضل  :فقد قال رسول هللا
 .  (40)لئن أصلح بني اثنني أحب إيل من أن أتصدق بدينارين  :وقال أمري املؤمنني

صدقة حيبها هللا، إصالح بني الناس إذا تفاسدوا،    :وقال أبو عبد هللا الصادق
 .   (41)وتقريب بينهم إذا تباعدوا

الوقت الذي تكون فيه مشاريع املسلمني  نه يفأ (42) ورمبا يستفاد من هذه اآلية الكرمية
  خوة، فاإلمام أمري املؤمننيإألهنم  ؛ومجع مشلهم ، ماهتحل نزاعيلزم  ،بصورة مجاعية مرتابطة

 
 . 88سوة هود:  (36)
 . 1ابب الرتاحم والتعاطف ح   175ص  2الكايف: ج  (37)
 . 9695ح  5ف 2ب  6ق  422غرر احلكم: ص  (38)
 . 2ح  101ب  43ص 73حبار االنوار:  ج  (39)
 . 3ح  101ب  44ص 73ج    حبار االنوار:  (40)
 . 4ح  101ب  44ص  73حبار االنوار: ج  (41)
 بداللة االقتضاء.  (42)
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وال شيء آثر عند كلن أخ من  ، املؤمنون أخوة ،اي كميل يقول يف وصيته لكميل بن زايد:
 . (43)أخيه

وإذا ضرب على رجل منهم   ،بنو أب وأمإَّنا املؤمنون أخوة  يقول: واإلمام الصادق
 . (44)عرق سهر له اآلخرون

 
 أخّوة املسلمني األوائل 

 : ما حق املسلم على املسلم؟قال معلى بن خنيس أليب عبد هللا
له سبع حقوق واجبات، ما منها حق إال هو واجب عليه، إن ضيع منها   :قال

 .صيبشيئا خرج من والية هللا وطاعته، ومل يكن هلل فيه ن
 قلت له: جعلت فداك، و ما هي؟

 .اي معلى، إين عليك شفيق؛ أخاف أن تضيع والحتفظ، وتعلم وال تعمل :قال
 قلت له: ال قوة إال ابهلل. 

 أيسر حق منها: أن حتب له ما حتب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. :قال
 واحلق الثاين: أن جتتنب سخطه وتتبع مرضاته وتطيع أمره. 

 ق الثالث: أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك.واحل
 واحلق الرابع: أن تكون عينه ودليله ومرآته. 

 واحلق اخلامس: أن ال تشبع وجيوع، وال تروى ويظمأ، وال تلبس ويعرى.
واحلق السادس: أن يكون لك خادم، وليس ألخيك خادم، فواجب أن تبعث خادمك 

 راشه.فيغسل ثيابه ويصنع طعامه وميهد ف
واحلق السابع: أن ترب قسمه وجتيب دعوته وتعود مريضه وتشهد جنازته، وإذا علمت أن 
له حاجة فبادره إىل قضائها، وال تلجئه إىل أن يسألكها، ولكن تبادره مبادرة، فإذا فعلت 

 
 .    10165ح  105ب  49ص  9مستدرك الوسائل: ج  (43)
 . 4ح  16ابب   264ص  71حبار األنوار: ج  (44)
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 . (45)ذلك وصلت واليتك بواليته، وواليته بواليتك 
مسى معانيها، حيث كان يشد بعضهم ولقد جسد املسلمون األوئل األخوة اإلسالمية أب

أزر البعض اآلخر، يعطف ويعني ويساعد وحينو، ويؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة  
وحاجة ملا يعطي؛ وكان هذا كله من بركات اإلسالم وتعاليمه السماوية، وقد أمثر ذلك 

ون يف دين هللا  انتشار االسالم يف بداايت الدعوة املباركة انتشارا سريعا حىت كان الناس يدخل 
 أفواجاً افواجا، ووحداان وزرافات.

فقد روي من قصص اإليثار واملعونة بني املسلمني ما مأل بطون الكتب، وما مل جند لـه  
مثيال يف عامل اليوم، وكان من أجلى مصاديق تلك االخوة ما بينته رواايت وأحاديث أهل  

 .البيت
 

 يؤاخي بني املسلمني  الرسول  
، مرة يف مكة قبل اهلجرة، ومرة يف املدينة  (46)بني املسلمني مرتني هللا لقد آخى رسول

 املنورة بعد اهلجرة.  
أان عبد  يقول:  حىت كان علي  يستخلص الخوته أمري املؤمنني ويف كل مرة كان

 .  (47)هللا وأخو رسوله، ال يقوهلا بعدي إال كذاب..
وبني َحزة وزيد   ،بكر وعمر بني أيب آخى، قبل اهلجرةففي املؤاخاة األوىل واليت كانت 

وبني عبيدة بن   ،وبني الزبري وابن مسعود ،وبني عثمان وعبدالرَحن بن عوف ،بن حارثة
 عبيدة وسامل موىل أيب وبني أيب ، وقاص وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب ،احلارث وبالل

 . (48)بينه و  يوبني عل  ،وبني سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد هللا ،حذيفة
بني   أما املواخاة الثانية فقد كانت بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة، حيث آخى رسول هللا

ابألخوة اليت كانت بني املهاجري  يتوارثون  فكانوا ،على املواساة واحلقاملهاجرين واالنصار 
 

 . 2ابب حق املؤمن على أخيه وأداء حقه ح   169ص  2الكايف: ج  (45)
 . 124وص  113ص 3انظر الغدير: ج  (46)
 . 1526ح  44اجمللس 726شيخ الطوسي: ص أمايل ال (47)
 ذكر املواخاة.  264ص  1عيون األثر: ج (48)
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 واالنصاري إىل أن نزلت آايت أويل األرحام يف اإلرث.
ملا هاجر إىل املدينة آخى بني أصحابه املهاجرين   هللا إن رسول  :قال أمري املؤمنني

 واألنصار، وجعل املواريث على اإلخوة يف الدين ال يف مرياث األرحام، وذلك قولـه تعاىل:  
 َُّرواَوَنصَ  آَوْوا  َوالَِّذينَ  هللاِ  َسِبيلِ  يف  َوأَنـُْفِسِهمْ  أِبَْمواهِلِمْ  َوجاَهُدوا َوهاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإن 
  َحىتَّ  ءٍ َشيْ  ِمنْ  َواليَِتِهمْ  ِمنْ  َلُكمْ  ما يُهاِجُروا َوملَْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  بـَْعضٍ  أَْولِياءُ  بـَْعُضُهمْ  أُولِئكَ 

فأخرج األقارب من املرياث وأثبته ألهل اهلجرة وأهل الدين خاصًة، مث عطف    (49)يُهاِجُروا
َنة   َتُكنْ  تـَْفَعُلوهُ  ِإالَّ  بـَْعضٍ  أَْولِياءُ  ْعُضُهمْ بَـ  َكَفُروا  َوالَِّذينَ ابلقول فقال تعاىل:   اأَلْرضِ  يف  ِفتـْ

فكان من مات من املسلمني يصري مرياثه وتركته ألخيه يف الدين دون   (50)َكِبري    َوَفساد  
 ُفِسِهمْ أَنْـ  ِمنْ  اِبْلُمْؤِمِننيَ  أَْوىل النَّيبُّ القرابة والرحم الوشيجة، فلما قوي اإلسالم أنزل هللا: 

  ِإالَّ  َواْلُمهاِجرِينَ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنَ  هللاِ  ِكتابِ   يف  بِبَـْعضٍ  أَْوىل بـَْعُضُهمْ  اأَلْرحامِ  َوأُوُلوا أُمَّهاهُتُمْ  َوأَْزواُجهُ 
 .(51) (52)َمْسُطوراً  اْلِكتابِ  يف  ذِلكَ  كانَ   َمْعُروفاً  أَْولِياِئُكمْ  ِإىل تـَْفَعُلوا َأنْ 

 بعد قدومه يل:بىن، وقيُ كان ذلك واملسجد   :وقيل ،املسجد بنائهوكانت املواخاة بعد 
 .   (53) املدينة خلمسة أشهر

ما رأينا مثل قوم قدمنا  ،اي رسول هللاوقد وصف املهاجرون مواساة األنصار فقالوا: 
  ،وأشركوان يف املهنأ  ،كفوان املؤنة  ،وال أحسن بذال من كثري ،عليهم أحسن مواساة يف قليل

   ؟جر كلهخشينا أن يذهبوا ابألحىت لقد 
 . ال ما أثنيتم عليهم ودعومت هلم :قال

   .(54)لقد رأيتنا وما الرجل املسلم أبحق بديناره ودرمهه من أخيه املسلموروي: 
نعم، استقبل األنصار املهاجرين الذين خرجوا من مكة اتركني فيها أمواهلم، على الرحب 

 
 . 72سورة األنفال:   (49)
 . 73سورة األنفال:   (50)
 . 6سورة االحزاب:   (51)
 . 21014ح  1ب  151ص  17مستدرك الوسائل: ج  (52)
 ذكر املواخاة.  265ص  1انظر عيون األثر: ج  (53)
 ذكر املواخاة.  264ص  1عيون األثر: ج (54)
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ني يف استضافتهم، حىت ذكر أنه ما كان ينزل  والسعة حريصني على مواساهتم، متنافس 
  الدَّارَ  تـَبَـوَُّؤا َوالَِّذينَ  املهاجري على األنصاري إال ابلقرعة، حىت قال تعاىل واصفاً األنصار: 

ُدونَ  َوال إِلَْيِهمْ  هاَجرَ  َمنْ  حيُِبُّونَ  قـَْبِلِهمْ  ِمنْ  َواإِلميانَ    يـُْؤثُِرونَ وَ  أُوُتوا ِمَّا  حاَجةً  ُصُدورِِهمْ  يف  جيَِ
 . (55)اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَُأولِئكَ  نـَْفِسهِ  ُشحَّ  يُوقَ  َوَمنْ  َخصاَصة    هِبِمْ  كانَ   َوَلوْ  أَنـُْفِسِهمْ  َعلى

قد  سعد:  قال  ملا آخى بينهما رسول هللا عبد الرَحن بن عوف وسعد بن الربيع وكان 
امرأاتن فانظر   ويل ،رينوبينك شط بيين سأقسم مايل ،كثرها ماالأمن  ينأنصار علمت األ

 . ت تزوجتهاليك فأطلقها حىت إذا حلن إعجبهما أ
  .اقسم بيننا وبينهم النخل: لرسول هللا نصار قالت األو 

 .تكفوان املؤنة وتشركوان يف التمر ،ال :قال
 . مسعنا واطعنا  :قالوا 

وألبناء   اللهم اغفر لألنصار وألبناء األنصار بعد معركة حنني:  وقد قال رسول هللا
أبناء األنصار، اي معشر األنصار، أما ترضون أن يرجع غريكم ابلشاة والنعم وترجعون أنتم ويف 

 .سهمكم رسول هللا؟
 قال :بلى رضينا. 

األنصار كرشي وعيبيت، لو سلك الناس واداي وسلكت األنصار شعبا    :فقال النيب
 . (56)لسلكت شعب األنصار، اللهم اغفر لألنصار

خوة اإلسالمية على هذه الدرجة العالية، وبقيت كذلك إىل أن ترك املسلمون وكانت األ
 تعاليم اإلسالم، وطبقوا قوانني الشرق والغرب، فحلت بنا الكارثة بل الكوارث. 

 
 احلدود املصطنعة بني الدول اإلسالمية 

ا،  إن أهم عامل يقوض األخوة اإلسالمية فيما بني املسلمني املنتشرين شرق األرض وغرهب
هو عامل الفرقة والتفريق بني األمة، من خالل أتجيج النزعات القومية والقبلية والعرقية وما  
أشبه فيما بني املسلمني، حيث دأب أعداء اإلسالم منذ زمن بعيد على ذلك من خالل  

 
 . 9سورة احلشر:   (55)
 . 145ص  1اإلرشاد: ج  (56)
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إنشاء أحزاب قومية، أو إجياد خالفات على حدود مصطنعة، إىل غري ذلك ِما يرسخ الفرقة  
 ني أنفسهم.بني املسلم

إن هذه احلدود املصطنعة اليت جاء هبا الغرب وفرنق هبا املسلمني من أهم أسباب ضياع  
األخوة اإلسالمية؛ ولذا من الواجب السعي إلزالة هذه احلدود املصطنعة وإرجاع األمة  

 الواحدة.  
د  املرتبطني ابلدوائر االستعمارية والذين تسلطوا على دفة احلكم يف البالإن احلكام 

احلدود  هذه عملوا كلن ما بوسعهم إلجياد وتعميق ابالنقالابت العسكرية وما أشبه، اإلسالمية 
األمة اإلسالمية  بني البالد اإلسالمية، وهذه احلدود ليست الباعث يف تزايد االختالف بني 

هذا ابإلضافة إىل زرع بؤر فنت   هنا تبعثر قوى املسلمني وقدراهتم وتشتت وحدهتم.إفقط، بل 
 واختالف حول هذه البقعة من األرض أو تلك وتشعل نريان احلرب بني فرتة وأخرى.

وقد ترسخ تقسيم البالد اإلسالمية عرب معاهدات واتفاقات ومؤمترات استعمارية فرضت 
على املسلمني من القوى الكربى عرب عمالء االستعمار، ومن أشهر هذه االتفاقيات اتفاقية  

 ووعد بلفور املشؤوم، وغريها. (58) رميو ومؤمتر سان (57) سايكس بيكو
 

 السبيل إىل األخوة 
إايكم والتلون يف دين هللا، فإن مجاعة فيما تكرهون من احلق ... ف  :اإلمام عليقال 

بفرقة خريا ِمن مضى، وال  اً خري من فرقة فيما حتبون من الباطل، وإن هللا سبحانه مل يعط أحد

 
تفاهم سري استعماري بني بريطانيا وفرنسا، متمم التفاق رئيسي بني بريطانيا وفرنسا وروسيا لتقسيم تركة السلطة   (57)

العثمانية واالستيالء على املشرق العريب يف أعقاب دخول األتراك احلرب إىل جانب أملانيا، ولدت االتفاقية عام  
م، عقدت بني املندوبني الفرنسي جورج بيكو والربيطاين مارك سايكس الذي كان عضواً يف جملس العموم  1916

الربيطاين، وقد شكلت االتفاقية األساس الفعال خلطة متزيق املشرق العريب، واحليلولة دون نيل العرب الوحدة  
 حرف السني.  120ص  3واالستقالل. انظر موسوعة السياسة: ج 

دويل عقده احللفاء الغربيون والياابن املنتصرون على أملانيا يف احلرب العاملية األوىل يف مدينة سان رميو   مؤمتر  (58)
م( لبحث مصري السلطنة العثمانية ورسم معاهدة صلح مع تركيا اخلاسرة للحرب، ولتقاسم  1920االيطالية عام ) 

الت حتت نفوذ الدول املنتصرة يف احلرب، وفق خطة  وتقسيم املشرق العريب بني بريطانيا وفرنسا وجتزئته إىل دوي 
 حرف السني.   107ص  3سايكس ـ بيكو االستعمارية. انظر موسوعة السياسة: ج 
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 . (59)ِمن بقي
وأهل بيته   يتمسكوا بدينهم ويسريوا بسرية الرسول األعظم إذا أراد املسلمون أن

عليهم أن ال يعرتفوا هبذه احلدود اليت وضعت فيما بينهم إلبعادهم عن إنه يلزم ، فاألطهار
وتسهيل السيطرة عليهم، وأن يعملوا كلن ما من شأنه إزالة هذه احلدود   ،دينهم وعقيدهتم

بني أبناء  والعرقية واللغوية اد الفوارق القطرية والقومية املصطنعة اليت هتدف إىل حتجيمهم وإجي
 . األمة الواحدة
أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أابكم واحد،  : ـ كما مر ـ  الرسول األكرموقد قال 

ال فضل لعريب على عجمي وال لعجمي على عريب، وال ألَحر على أسود وال ألسود على  
 . (60)أَحر إال ابلتقوى
   .، وما أشبه اللون وال القوميةاحلدود اجلغرافية و عيار األفضلية ال فهذا هو م

تعنيه هذه اآلية حيث تركز األخوة بني املسلمني،  إىل مابشكل جيد االستعمار تنبه إن 
وتيقن أنه ابحتاد ومتاسك املسلمني حتت هنج اإلسالم لن يتمكن من السيطرة عليهم وجعلهم 

درس وخطط وجرنب كل الطرق واملخططات امللتوية اليت   ولذا اتبعني لـه؛  خاضعني أذالء
توصله إىل السيطرة على مقدرات األمة اإلسالمية، فهو يعلم جيدًا ما متتلكه هذه األمة من 

ومنابع الثروة، فكان أول ما حاول حتقيقه هو بث واملعنوية، الطاقات البشرية والفكرية واملادية 
 .ضاء على اإلخوة اإلسالميةوالق ة األمةأالفرقة والتنافر وجتز 
مائة سنة تراه قد أحكم وضع أسس التفرقة بني املسلمني بوضع  ما يزيد على ومنذ حوايل 

 احلدود غري الشرعية بينهم. 
يفتخر ببلده  تشتتوا وتفرقوا، فصار كل منهم إنه ملن املؤسف جداً أن نرى املسلمني اليوم 

فأحدهم يقول: أان عريب،  اليت شرفه هللا هبا، انسيا أو متناسيا األخوة وقوميته وانتمائه، 
خر: أان ابكستاين، وكلٌّ يرى نفسه أفضل من اآلأان إيراين، و  :خراآلأان أفغاين، و  :خراآلو 

 ِإنَّ ، ونسوا قوله تعاىل: يف الوقت الذي نسوا قيم اإلسالم ومعايريه يف التفاضل اآلخر.
 .   (61)فَاْعُبُدونِ  بُُّكمْ رَ   َوَأانَ  واِحَدةً  أُمَّةً  أُمَُّتُكمْ  هِذهِ 

 
 . من خطبة له 176هنج البالغة، اخلطب:    (59)
 . ابب ماجاء يف واحد  21معدن اجلواهر: ص  (60)
 . 92سورة االنبياء:   (61) 
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 احلج واألخوة 

 
واألئمة   ال شك أن أداء شعرية حج بيت هللا احلرام وزايرة قرب الرسول األعظم

املعصومني )صلوات هللا عليهم أمجعني(، هو من أبرز من مظاهر األخوة اإلسالمية، ومن 
ون إىل بيت هللا احلرام أحسن السبل إىل تعميق الروابط االميانية بني املسلمني الذين يفد

والداير املقدسة من كل حدب وصوب. فإن من فوائد احلج هي مدارسة شؤون املسلمني، 
 والعمل على احتادهم وتكاتفهم وتكافلهم. 

وقد تفطن أعداء اإلسالم إىل ما جيلب احلج للمسلمني من منافع وفوائد، فسعوا بكل ما 
ولذا ترى هذه التعقيدات الكثرية يف سفر احلج أوتوا من قوة حملو املفهوم احلقيقي للحج. 

والتقسيمات اليت تعزل املسلمني بعضهم عن بعض، فمكان خاص للمسلمني األتراك، 
ومكان خاص لإليرانيني، ومكان للباكستانيني، ومكان لألوربيني، ومكان للعرب، ولكل من 

من كل حدب وصوب العرب مكان معزول عن إخواهنم، وهكذا ِما جعل املسلمني الوافدين 
اليتعرفون على إخواهنم املسلمني، وال يطلعون على أوضاعهم ومشاكلهم. ومن هنا يلزم 

 إرجاع احلج إىل ما كان عليه من روح األخوة.

 ( 62) لورانس العرب
 

يف مدينة ثرمادوك، اشتهر ابسم )لورانس العرب( بعد نشره ملذكراته   م( 1888توماس ادوارد لورانس ولد عام ) (62) 
مستشرق  درس العربية يف أكسفورد على يد م(، 1910عن حرب الصحراء،َّترج من جامعة اكسفورد عام ) 

 .  اإلجنليز الذي يعترب من أشهر جواسيس (ديفد جورج هوغارثيدعى ) مشهور 
درس العربية على يد  ب كجاسوس، منتحاًل شخصية عامل آاثر، من أجل التدر مث انتقل بعد ذلك إىل لبنان 

فاتقن اللغة العربية وعمل على تعلم بعض اللهجات العربية كاللبنانية، ويف بداية احلرب   مدرسة لبنانية مسيحية 
ت  م( إىل القوا 1916العاملية األوىل انتقل إىل القاهرة والتحق جبهاز خمابرات اجليش الربيطاين، وانضم سنة ) 

 العربية احملاربة ضد الدولة العثمانية، بقيادة فيصل األول بن الشريف حسني.  
لعب دورًا هامًا يف أتجيج الثورة العربية على األتراك، فقد قام بقطع اخلط احلديدي الواصل بني املدينة ودمشق،  

ق فيصل األول إىل مؤمتر  م(. راف1918وقاد اجليش العريب إىل احتالل ميناء العقبة مث دخل مدينة دمشق سنة ) 
فرساي ولعب دوراً كبرياً يف خداع العرب وتنفيذ سياسة اإلنكليز يف املنطقة العربية، وبعد أن فشل املؤمتر ونكثت  

 بريطانيا وعودها للعرب رجع إىل بريطانيا وانضم إىل سالح اجلو الربيطاين. 
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  استطاعوا توجيه ضربة مهلكة جلسد األمة اإلسالميةإن من أبرز االعداء الذين 
، والذي استطاع  العرب( لورانسكان املدعو )نة(  س 80، وذلك قبل ما يقارب )وتشتيتها

   بعمله أن ميرر املخططات الغربية يف بالد املسلمني.
أدت إىل متزيق وحدة املسلمني، وإىل تشتت أراضيهم، والذي أدى   (لورانس)إنن ضرابت 

   . اليومهو واضح كما   ابألمة اإلسالميةأخرياً إىل الضعف الشديد 
ضروري  ودراسة خمططاهتم اإلستعمارية ال هؤالء األشخاص إنن اإلطالع على حياة أمث

 أن يصلوا إىل أهدافهم الشريرة.  هنم استطاعوا يف مقابل عمل األنبياء فإ ؛جداً 
كيف وصل هؤالء إىل أهدافهم؟ وما هي الظروف اليت ساعدت على   :ولنسأل أنفسنا

 ذلك؟ 
هل كان يصل مثل هؤالء ، البعض خوة يف هللا متحدين مع بعضهمإلو كان املسلمون و 

ومنفذوا خمططاهتا ميتلكون هذه اإلمكاانت االستعمارية هل كانت تلك القوى إىل مبتغاهم؟ و 
 ؟!للتالعب مبصري املسلمني وزجنهم يف خالفات ومشاكل فيما بينهم

يعود إىل ابتعاد املسلمني أنفسهم عن معاين نعم، إن األسباب الرئيسية لكل ذلك 
،  املقدسة اليت اندى هبا القرآن الكرمي، واحنرافهم عن جادة الشريعة ( األخوة اإلسالمية)

 وابتعادهم عن األوامر اإلهلية اليت تضمن قوهتم.
يف ظل تعاليم القرآن الكرمي  فمىت ما سلك املسلمون طريق األخوة والوحدة اإلسالمية لذا 

وف بكل ثبات أمام فإهنم سيتمكنون من الوق وأهل بيته الطاهرين  وسرية النيب األعظم
ألن وحدهتم هي سبيل تقدمهم وعندها سيكونون سادة الدنيا   ؛الشرق والغرب خمططات 

ويتمكنون من إنقاذ العامل الغارق يف  وتقدمهم يف مجيع اجملاالت، ابلتزامهم مببادئ دينهم
 مشاكل املادية.

 

 إىل مىت هذه الفرقة؟ 

 

مدة احلكمة السبعة( وقد ضمنه تركيبته  م، و)أع1927نشر مذكراته عن حرب الصحراء )ثورة الصحراء( عام 
 النفسية غري السوية.  

 حرف الالم.  503ص 5للتفصيل انظر موسوعة السياسة: ج
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يعاً  هللاِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواقال تبارك وتعاىل:   ِإذْ  َعَلْيُكمْ  هللاِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تـََفرَُّقوا َوال مجَِ

ُتمْ  ُتمْ  ِإْخواانً  بِِنْعَمِتهِ  فََأْصَبْحُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  َبنْيَ  فَأَلَّفَ  أَْعداءً  ُكنـْ   النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشفا  َعلى وَُكنـْ
ُ  َكذِلكَ   ِمْنها فَأَنـَْقذَُكمْ   .  (63)هَتَْتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  ايتِهِ آ َلُكمْ  هللاُ  يـَُبنيِن

مم قبلكم من املثالث بسوء األفعال احذروا ما نزل ابأل...  :وقال أمري املؤمنني
وذميم األعمال، فتذكروا يف اخلري والشر أحواهلم، واحذروا أن تكونوا أمثاهلم. فإذا تفكرمت يف 

له عنهم، ومدت   ت األعداءتفاوت حاليهم فالزموا كل أمر لزمت العزة به شأهنم، وزاح
له معهم، ووصلت الكرامة عليه حبلهم من االجتناب  العافية به عليهم، وانقادت النعمة

لفة، والتحاض عليها، والتواصي هبا. واجتنبوا كل أمر كسر فقرهتم، وأوهن للفرقة، واللزوم لأل
 ي.  منتهم، من تضاغن القلوب، وتشاحن الصدور، وتدابر النفوس، وَّتاذل األيد

كيف كانوا يف حال التمحيص والبالء، أمل    وتدبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم
يكونوا أثقل اخلالئق أعباء، وأجهد العباد بالء، وأضيق أهل الدنيا حااًل، اَّتذهتم الفراعنة 
عبيدًا فساموهم سوء العذاب وجرعوهم املرار، فلم تربح احلال هبم يف ذل اهللكة وقهر الغلبة، 
الجييدون حيلة يف امتناع والسبياًل إىل دفاع، حىت إذا رأى هللا سبحانه جدَّ الصرب منهم على 
األذى يف حمبته، واالحتمال للمكروه من خوفه، جعل هلم من مضايق البالء فرجاً، فأبدهلم  
العز مكان الذل، واألمن مكان اخلوف، فصاروا ملوكًا حكامًا وأئمة أعالماً، وقد بلغت 

 ة من هللا هلم ما مل تذهب األمال إليه هبم.  الكرام
كيف كانوا حيث كانت األمالء جمتمعة، واألهواء مؤتلفة، والقلوب معتدلة، فانظروا 

واأليدي مرتادفة، والسيوف متناصرة، والبصائر انفذة، والعزائم واحدة. أمل يكونوا أراباب يف  
 أقطار األرضني، وملوكا على رقاب العاملني؟ 

لفة، واختلفت مورهم، حني وقعت الفرقة، وتشتتت األأإىل ما صاروا إليه يف آخر فانظروا 
الكلمة واألفئدة، وتشعبوا خمتلفني، وتفرقوا متحاربني، قد خلع هللا عنهم لباس كرامته، وسلبهم  

 .   (64)...غضارة نعمته، وبقي قصص أخبارهم فيكم عربا للمعتربين

 

 . 103سورة آل عمران:   (63) 
 تسمى القاصعة.   من خطبة له 192هنج البالغة، اخلطب:   (64) 
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وإىل أن حيس املسلمون فردًا فرداً  .. هم وسباهتمإىل أن يستيقظ املسلمون من نومنعم، 
، ويضعوا أيديهم يف أيدي البعض اآلخر، فإن  ، ويرجعوا اىل رَحة األخوة اإلسالميةمبسؤوليتهم

هذه التفرقات والنزاعات احلزبية والقومية موجودة وابقية، وكلنا سنكون حتت تسلط قوى  
  .الشرق والغرب 

  ومراعاة ذلك الكرمي ومًا لألخذ أبحكام وأهداف القرآن إذا توجه املسلمون ي فيمالكن و 
والسري على هنج الرسول   ابإلضافة إىل مزج القول ابلعمل ومن أمهها )قانون األخوة(،

إىل النتيجة املطلوبة  ـ بعون هللا تعاىل ـ ففي ذلك الوقت نصل  ،وعرتته الطاهرة  األعظم
فإن من سنن ومتها العاملية إبذن هللا تعاىل، وهي بعث األمة اإلسالمية الواحدة، وتشكيل حك

ُيصرح به  ما وهذا الكون أن العاملني يصلون والذين ال يعملون ال يصلون اىل أهدافهم، 
أي أنن   (65).. ُكالًّ َّنُِدُّ هُؤالِء َوَهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربِنكَ ..  : حيث قال تعاىل القرآن الكرمي

 لنحو األفضل واألحسن فسنمده ونعطيه.كلن من يستفيد من قدراته وطاقاته اب
ابليقظة واالنتباه الكاملني للمسلمني يف كلن أحناء املعمورة، وابالتكال على هللا  نعم، 

تعاىل واستمداد العون منه، وبتعميق وترسيخ معاين األخوة اإلسالمية، سيصل املسلمون إىل 
  إلستعمارية والسائرين يف ركاهبا.من قيود القوى ااألمة ، وهو جناة كلن ، إن شاء هللاهدفهم

 . (66)َوَمْن يـَتَـوَكَّْل َعَلى هللِا فـَُهَو َحْسُبهُ قال تبارك وتعاىل: 
»اللنهم إان نرغب إليك يف دولة كرمية تعزن هبا اإلسالم وأهله، وتذلن هبا النفاق وأهله، 

 . (67)الدنيا واآلخرة« وجتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك والقادة إىل سبيلك، وترزقنا هبا كرامة
 

 من هدي القرآن احلكيم

 بيةَنسَ األخوة ال
 .(68)َوَلمَّا َجهََّزُهْم جِبَهازِِهْم قاَل ائْـُتوين أبٍَِخ َلُكْم ِمْن أَبِيُكمْ قال تعاىل: 

 
 . 20سورة اإلسراء:   (65)
 . 3سورة الطالق:   (66)
 تتاح. مفاتيح اجلنان: من دعاء االف  (67)
 . 59سورة يوسف:  (68)

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 22 

 .  (69)َوَلمَّا َدَخُلوا َعلى يُوُسَف آوى إِلَْيِه َأخاهُ وقال سبحانه: 
 . (70) َرَْحَِتنا َأخاُه هاُروَن نَِبيًّاً َوَوَهْبنا َلُه ِمنْ وقال عزوجل:

 .  (71)مُثَّ أَْرَسْلنا ُموسى َوَأخاُه هاُروَن ِِبايتِنا َوُسْلطاٍن ُمِبنيٍ وقال تبارك وتعاىل: 
 . (72)قاَل َربِن ِإيننِ ال أَْمِلُك ِإالَّ نـَْفِسي َوَأِخيوقال عز من قائل: 

 . (73)َل هَذا اْلُغراِب فَُأوارَِي َسْوأََة َأِخيأَ َعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمثْ وقال سبحانه: 

 األخوة الرضاعية
ُحرنَِمْت َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكْم َوَأَخواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوخاالُتُكْم َوبَناُت  قال تعاىل: 

 . (74) ِمَن الرَّضاَعةِ اأَلِخ َوبَناُت اأُلْخِت َوأُمَّهاُتُكُم الالَِّت أَْرَضْعَنُكْم َوَأَخواُتُكمْ 

 األخوة الدينية 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوة  فََأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكمْ قال سبحانه:   . (75)ِإَّنَّ

 . (76)َونـََزْعنا ما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍن ِإْخواانً َعلى ُسُرٍر ُمَتقابِِلنيَ وقال تبارك وتعاىل: 
 . (77)قاُموا الصَّالَة َوآتـَُوا الزَّكاَة فَِإْخواُنُكمْ فَِإْن اتبُوا َوأَ وقال سبحانه: 

 ال للفرقة 
يعاً  هللاِ  حِبَْبلِ  َواْعَتِصُمواقال عزوجل:  ُتمْ   ِإذْ  َعَلْيُكمْ  هللاِ  نِْعَمتَ  َواذُْكُروا تـََفرَُّقوا َوال مجَِ  ُكنـْ

ُتمْ  واانً ِإخْ  بِِنْعَمِتهِ  َفَأْصَبْحُتمْ  قـُُلوِبُكمْ  َبنْيَ  فَأَلَّفَ  أَْعداءً   فَأَنـَْقذَُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشفا َعلى وَُكنـْ

 
 . 69سورة يوسف:  (69)
 . 53سورة مرمي:  (70)
 . 45سورة املؤمنون:  (71)
 . 25سورة املائدة:   (72)
 . 31سورة املائدة:   (73)
 . 23سورة النساء:  (74)
 . 10سورة احلجرات:   (75)
 . 47سورة احلجر:  (76)
 . 11سورة التوبة:   (77)
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ُ  َكذِلكَ   ِمْنها  . (78)هَتَْتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  آايتِهِ  َلُكمْ  هللاُ  يـَُبنيِن
 . (79)اْلَمْوىل فَِنْعمَ  َمْوالُكمْ  ُهوَ  اِبهللِ   َواْعَتِصُموا الزَّكاةَ  َوآُتوا  الصَّالةَ  فَأَِقيُمواوقال تعاىل: 

 َوأُولِئكَ  اْلبَـيِنناتُ  جاَءُهمُ  ما بـَْعدِ  ِمنْ  َواْختَـَلُفوا تـََفرَُّقوا َكالَِّذينَ   َتُكونُوا َوالقال سبحانه: و 
 . (80)َعِظيم   َعذاب   هَلُمْ 

 
 . 103سورة آل عمران:   (78)
 . 78احلج:   سورة (79)
 . 105آل عمران:   سورة (80)
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 من هدي السّنة املطّهرة 
 

 حقوق األخوة اإلسالمية
عنه ما يكره  ومُييط ،املؤمن مرآة ألخيه املؤمن ينصحه إذا غاب عنه :قال رسول هللا

 . (81)ويوسع له يف اجمللس« ،إذا شهد
إن هللا   :ست خصال من كن فيه كان بني يدي هللا وعن ميينه  :أمري املؤمننيوقال 

ويناصحه   ،ه ما يكره لنفسهلـ ويكره ،حيب املرء املسلم الذي حيب ألخيه ما حيب لنفسه
 .احلديث (82) «..الوالية

واكره له ما   ،ملسلم وأحبب له ما حتب لنفسك أحبب أخاك ا :اإلمام الباقروقال 
 . (83)وإذا سألك فأعطه« ،إذا احتجت فسله ،تكره لنفسك 

وحق املسلم على أخيه املسلم أن ال يشبع   ،املسلم أخو املسلم :اإلمام الصادقوقال 
فما أعظم حق املسلم على  ،وال يكتسي ويعرى أخوه ،وال يروى ويعطش أخوه ،وجيوع أخوه

 . (84)لم«أخيه املس 
فأوجبها أن يقول   ، إن للمؤمن على املؤمن سبع حقوق   :الصادق قال أبو عبد هللا و 

 .احلديث (85)«...وإن كان على نفسه أو على والديه فال مييل هلم عن احلق ،الرجل حقاً 
وأن يعود ، اقرأ موالينا السالم وأوصهم بتقوى هللا العظيم، اي خثيمةخلثيمة:  وقال

مث رفع يده   وأن يشهد أحياهم جنائز مواتهم  ،وقويهم على ضعيفهم ،همغنيهم على فقري 
 . (86)رحم هللا من أحيا أمران«فقال: 

 
 . 29ح  15ابب   233ص  71حبار األنوار: ج  (81)
 . 17ح  15ابب   226ص  71حبار األنوار: ج  (82)
 . 5ح  15ابب   222ص  71حبار األنوار: ج  (83)
 . 2ح  15ابب   221ص  71حبار األنوار: ج  (84)
 . 8ح  15ابب   223ص  71حبار األنوار: ج  (85)
 . 9ح15ابب   223ص  71حبار األنوار: ج  (86)
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: »املؤمن أخو املؤمن كاجلسد الواحد إن اشتكى شيئًا وجد أمل قال اإلمام الصادقو 
 من وإن روح املؤمن ألشدن اتصااًل بروح هللا ،وإن روحهما من روح هللا ،ذلك يف سائر جسده

 . (87) اتصال شعاع الشمس هبا« 

 األخوة الدينية 
وإذا ضرب على رجل منهم   ،بنو أب وأم ،إَّنا املؤمنون إخوة  : قال أبو عبد هللا 

 . (88) عرق سهر له اآلخرون«
املؤمن أخو املؤمن ألبيه وأمنه ألن هللا عز وجل خلق املؤمنني   : وقال االمام الباقر

 .(89)فلذلك هم أخوة ألب وأم« ، م من ريح اجلننةوأجرى يف روحه ،من طينه اجلنان 
 : وقال أمري املؤمنني 

 عليك إبخوان الصفا فإهنـــــــــم
 عماد إذا استنجدهتم وظهـــــــور                                 
 وليس كثرياً ألف خلن وصاحب 

 ( 90)ريــــداً لكثــــدواً واحــــوإن ع                         
من صحب مؤمنًا أربعني خطوة سأله هللا عنه يوم  :ال اإلمام الصادق وق

 . (91)القيامة«
 . (92) ال يكمل عبد حقيقة اإلميان حىت حيب أخاه املؤمن«:وقال 

 . (93) شيعتنا املتحابنون املتباذلون فينا«: وعنهم 
 . (94)ال تقطع أودناء أبيك فيطفئ نورك« :قال رسول هللاو 

 
 . 9ح  17ب  277ص  71حبار األنوار: ج  (87)
 .   4ح    16ابب    264ص 71حبار األنوار: ج   (88)
 . 11ح  16ب  271ص   71ج   حبار األنوار:  (89)
 .  15523ح  7ب  17ص 12وسائل الشيعة: ج (90)
 .  108ح  31ص 4غوايل اللئايل: ج  (91)
 . األمر الرابع عشر 2ق   4ب  187عدة الداعي: ص  (92)
 . األمر الرابع عشر 2ق   4ب  187عدة الداعي: ص  (93)
 . 1ح  16ابب    264ص 71حبار األنوار: ج   (94)
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أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه من  :ني وقال أمري املؤمن
 .(95) «ضينع من ظفر به منهم

 األخوة يف هللا 
ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد فائدة اإلسالم مثل أخ يستفيده :  قال رسول هللا 

 .(96) يف هللا«
 . (97)حه«وآِخ اإلخوان يف هللا وأحب الصاحل لصال  عند وفاته: أمري املؤمننيوقال 
 . (98) : »من استفاد أخاً يف هللا فقد استفاد بيتاً يف اجلننة«اإلمام الرضاوقال 

قيل: اي رسول هللا ولكل   ال يدخل اجلنة رجل ليس له فرط :وقال رسول هللا 
 . (99) «نعم إن من فرط الرجل أخاه يف هللافرط، قال: 

اء يوم القيامة خيطر بني قباطي  من زار أخاه يف هللا وهلل جقال:  وعن أيب عبد هللا 
من نور، ال مير بشيء إال أضاء له، حىت يقف بني يدي هللا عزوجل، فيقول هللا عزوجل: 

 . (100) «مرحبا، وإذا قال هللا له مرحبا أجزل هللا عزوجل له العطية
من زار أخاه يف بيته قال هللا عزوجل له: أنت ضيفي وزائري،   :وقال رسول هللا 

 . (101) «وقد أوجبت لك اجلنة حببك إايهعلين قراك، 
إن العبد املسلم إذا خرج من بيته زائرًا أخاه هلل ال لغريه،  قال:  وعن أيب جعفر 

التماس وجه هللا، رغبة فيما عنده، وكل هللا عزوجل به سبعني ألف ملك ينادونه من خلفه 
 .(102) «إىل أن يرجع إىل منزله: أال طبت وطابت لك اجلنة

 
 . 15527ح  7ب  18ص  12وسائل الشيعة: ج    (95)
 .  16170ح  132ب  233ص 12وسائل الشيعة: ج (96)
 . 7ح  127ب  203ص  42حبار األنوار: ج  (97)
 15521ح  7ب  16ص 12وسائل الشيعة: ج (98)
 15524ح  7ب  17ص 12وسائل الشيعة: ج (99)
 . 8ابب زايرة اإلخوان ح   177ص  2: ج الكايف (100)
 . 19866ح  97ب  584ص  14وسائل الشيعة: ج    (101)
 . 9ابب زايرة اإلخوان ح   177ص  2الكايف: ج  (102)
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