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  :الممخص
اهتم اإلسالم بمبدأ التآخي، ويعدها ركنًا وثيقًا يبنى عميها من المباني التي يهتم بها اإلسالم الحنيف، 

ة النسب، وأكد عميها القرآن الكريم في آياته، والنبي األكرم في رواياته، لما وهي لحمة أقوى من لحم
يترتب عميه ذلك من بناء المجتمع الصالح ... وتنافي الكثير من السمبيات التي إذا لم يدرك المسمم 

لشريفة الخوة اإلسالمية، فإنه يقع فيها ال محالة، لذا نجد التأكيد في آيات القرآن الكريم واألحاديث ا
الواردة عن النبي )صمى اهلل عميه وآله وسمم( جميعها تؤكد عمى ضرورة الوثاقة باالرتباط، ويجب أن 
يكون شأن هذا االرتباط ارتباطًا وثيقًا بين المسمم وأخيه المسمم، وأن تكون عرى هذا االرتباط أقوى من 

دم والمحم، وأما االرتباط العقدي فهو ارتباط من الناحية النسبية؛ وذلك أن النسب يمثل اشتراكًا في ال
ارتباط ينبثق من مبدأ الحق تبارك وتعالى، ونجد في هذا المورد تأكيدات في اآليات القرآنية تصور لنا 
البراءة بين األب وأبنه، كما حصل براءة إبراهيم )عميه السالم( مع أبيه، أو براءة بعض من اسمم من 

ن االرتباط يعمقه ووثاقته من الناحية اإليمانية ال يمكن أن ينفصل، المسممين من آبائهم وأقاربهم، ولك
لذا له آثار اكدت عميها الشريعة السمحاء، منها أهمية الوحدة بين عموم المسممين من الناحية 

 اإلسالمية، أي من رباط ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل، ومن القرآن الكريم.

 ظور، اإلسالمي(.الكلمات المفتاحية:) اإلخاء، المن

 

The Brotherhood in Islamic View 

Asst. Teacher .Muhsan Abdullah Khalaf 

Ministry of Education /Third Directorate of Rusafa 

Department of Research and Development 

Abstract:  

Islam interested in the brotherhood principle and consider it a strong corner 

in which it build on many buildings that Islam concerned about .It is a bond 

that is stronger that the bond of kinship ,the holly Quern emphasize in its 

verse and the Prophet emphasize in its traditions .That resulted in building 

the good society  …….. and avoid many negative aspects which the Moslem 
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fall in it if he does not aware the Islamic brotherhood .Thus we find in the 

verses of holly Quran and Prophetic Hadiths from the Prophet ( P B U H) that 

all of them emphasize the necessity of bond relation .This bond must be tight 

between the Moslem and his  Moslem brother and the content of this bond 

must be stronger than kinship bond as the kinship is bond of blood and flesh 

,but the doctrine bond is the bond that emerge from the principle of Allah the 

great. 

 Keywords: (fraternity, perspective, Islamic). 

 المقدمة :
الحمددد هلل رب العددالمين، وصددمى اهلل عمددى نبددي الرحمددة وامددام الهدددى، أبددا القاسددم 

 محمد وعمى آله األبرار وصحبه األخيار.
 أما بعد ...

اهتم اإلسالم بمبدأ التآخي، ويعدها ركنًا وثيقًا يبنى عميها من المباني التي يهتم بها 
ب، وأكد عميها القرآن الكريم في آياته، اإلسالم الحنيف، وهي لحمة أقوى من لحمة النس

والنبي األكرم في رواياته، لما يترتب عميه ذلك من بناء المجتمع الصالح ... وتنافي 
الكثير من السمبيات التي إذا لم يدرك المسمم الخوة اإلسالمية، فإنه يقع فيها ال محالة، 

الواردة عن النبي )صمى اهلل  لذا نجد التأكيد في آيات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة
عميه وآله وسمم( جميعها تؤكد عمى ضرورة الوثاقة باالرتباط، ويجب أن يكون شأن هذا 
االرتباط ارتباطًا وثيقًا بين المسمم وأخيه المسمم، وأن تكون عرى هذا االرتباط أقوى من 

محم، وأما االرتباط ارتباط من الناحية النسبية؛ وذلك أن النسب يمثل اشتراكًا في الدم وال
العقدي فهو ارتباط ينبثق من مبدأ الحق تبارك وتعالى، ونجد في هذا المورد تأكيدات 
في اآليات القرآنية تصور لنا البراءة بين األب وأبنه، كما حصل براءة إبراهيم )عميه 
السالم( مع أبيه، أو براءة بعض من اسمم من المسممين من آبائهم وأقاربهم، ولكن 

تباط يعمقه ووثاقته من الناحية اإليمانية ال يمكن أن ينفصل، لذا له آثار اكدت االر 
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عميها الشريعة السمحاء، منها أهمية الوحدة بين عموم المسممين من الناحية اإلسالمية، 
 أي من رباط ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل، ومن القرآن الكريم.

فدي  خداء، ان يختدار لبحثده مسدألة )اإلقد شرع الباحث بعد ان أكرمده اهلل تعدالىو 
المنظور اإلسالمي(، وكان سبب اختياري لهذا الموضوع هو : أحياء األخوة اإلسالمية، 
وأن يرعوهددا حددق رعايتهددا، لكددي ال يضدديعوها وتضدديع حقددوقهم أكثددر ممددا حصددل، بسددبب 

 غياب رابطة األخوة فيما بينهم.
وخمسددة مطالددب، وضددم  وقددد اقتضددت طبيعددة هددذا البحددث أن يقسددم عمددى مقدمددة،

فدددي المودددة واالصدددطالح(، وتناولدددت فدددي المطمدددب الثددداني  خددداءالمطمدددب األول )مفهدددوم اإل
فددددي القددددرآن الكددددريم والسددددنة النبويددددة المطهددددرة(، وأمددددا المطمددددب الثالددددث : )اقسددددام  خدددداء)اإل

األخددوة(، وأمددا المطمددب الرابددع فدرسددت فيدده )مظدداهر األخددوة فددي اإلسددالم(، وأمددا المطمددب 
 ثار اإليجابية لخأخوة عمى الفرد والمجتمع(.الخامس )اآل

ثم بينت في الخاتمة أهم ما توصمت اليه من نتائج تخص الموضوع المبحدوث، 
 ثم المصادر.

)وآخدددر دعوندددا أن الحمدددد هلل رب العدددالمين، وصدددمى اهلل عمدددى خيدددر البشدددر النبدددي 
 محمد وعمى آله الطيبين الطاهرين(.

 المطمب األول
 ة واالصطالحفي المغ خا مفهوم اإل

مثدددل آبددداء،  إخددداءلودددة : األخ أصدددل أخدددو بالتحريدددك؛ ألنددده جمدددع عمدددى  خددداءاإل
والددذاهب مندده واو؛ كقولددك فددي التثنيددة أخددوان، وقددد يتسددع فيدده والمددراد بدده األثنددان، كقولدده 

 (.4/101هد : 1043( )الجواهري، 11)النساء : ((فَبٌِ كَبٌَ نَوُ اِخٌَْحٌ))تعالى : 
هو كدل مدن جمعدك وايداب صدمب أو بطدن،  –في الحقيقة اما اصطالحًا : )األخ 

ويستعار لكل مشارك لويرة في القبيمة أو الدين أو في مدودة أو معاممدة أو غيدر ذلدك فدي 
جمدع أخ مدن  واإلخوانالمناسبات واألخت كاألخ، وقيل : األخوة جمع األخ من النسب، 

 .(26هد : 1015الكفوي، الصداقة( )



 هـ2112-م  2222. لسنة  2/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 

 221 

اسدددم يدددراد بددده المسددداوي والمعدددادل، والظددداهر فدددي  وعدددرف كدددذلك بدددان األخ : )هدددو
التعارف، أنه يقال في النسب، ثم يستعار فدي مواضدع تددل عمدى القريندة( )ابدن الجدوزي، 

 (. 161هد : 1040
وعرف كذلك : األخوة هو التراحم والتعاقدد والتواصدل والتناصدر واألخدوة تقتضدي 

سبًا وهدذا هدو المقصدود مدن حفظه وصيانته والذب عنه ومؤاساة حتى يصير كاألخوين ن
 (.1/134م : 1536أخوة الدين )ابن القيم الجوزي، 

وخالصددة لمددا تقدددم أن األخ اصددطالحًا : هددو التحدداب والتددراحم والتناصددر عمددى 
مقتضى اإليمان الذي شرعه اهلل عز وجل، ومدن هدذا المنطمدق قدال النبدي األكدرم )صدمى 

هلل أحبدب فدي اهلل، وأبودض فدي اهلل، وعداد اهلل عميه وآله وسمم( ألحد أصحابه : )يا عبد ا
في اهلل، فإنه ال تنال والية اهلل إال بذلك، وال يجد رجدل طعدم اإليمدان، وان كثدرت صدالته 
وصيامه متى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس يومكم هذا أكثرهدا فدي الددنيا عميهدا 

هد 1046المجمسي، ..( )يتوادون، وعميها يتباغضون، وذلك ال يوني عنهم من اهلل شيئًا.
 :22/662.) 

 المطمب الثاني
 في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة خا اإل

 في القرآن الكريم : خا أواًل : اإل
فدددي المنظدددور القرآندددي واحدددد لكدددن درجاتهدددا متفاوتدددة، األخدددوة هدددي  خددداءمفهدددوم اإل

احدد، لقولده الشراكة بدرجات عدة، منها شراكة صدمبية، أي يشدترك شخصدان فدي صدمب و 
ًَأَشْيسِكْوُ فِيِ    *اشْيُُْْ ثِيوِ أَشْزُِ    *ىَبزًٌَُ أَخِيِ   *ًَاجْؼَم نِِّ ًَشِّسًا يٍِّْ أَىْهِِ ))سبحانه وتعالى : 

تشير اآلية المباركة طمب النبي موسى )عميه السالم( من اهلل  (،61-65)طه :  ((أَيْسُِ
دة فدي التبميد ، فاسدتجاب في هذا الصدد خيدر شداهد عمدى أن يرسدل إلدى هدارون لممعاضد

اهلل تعالى طمب موسى )عميه السالم( في شان أخيه، فهو مأمور معك في هذب المهمدة، 
 (.11/611هد : 1066الشيرازي، ( )11)الشعراء :  ((فَبذْىَجَب ثِآَّبرِنَب))لقوله تعالى : 
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اِنََ ًَ))وتارة تكون شراكة في القوم، اثنان يشتركان في قوم معين، لقوله تعالى : 

هدد : 1064وهي بمعنى الشراكة بالنسدبة )الدرازي،  ،(41)األعراف :  ((يٍَََُّْ أَخَبىُىْ شُؼَْْجًب
10/616.) 

وقد تكون الشراكة المعبر عنها القرآن الكريم باألخوة الشراكة بمعندى المصداهرة، 
)عميددده ( )أي كدددانوا مددن اصددهارب 16)ق :  ((ًَاِخْيييٌَاٌُ نُييٌ ٍ ))كمددا جدداء فددي قولددده تعددالى : 

وهذا  (،16/663هد : 1011عطية، السالم( فميس المراد األخوة الحقيقية من النصب( )
هددددددد : 1656مددددددن أطددددددالق األخددددددوة عمددددددى مالمددددددة الشدددددديء وممارسددددددته )بددددددن عاشددددددور )ت

)اإلسددراء :  ((اٌَِّ انًُْجَييرِّزٍَِّ كَييبٌَُاْ اِخْييٌَاٌَ انَِّييَْب ِ ِ ))(، كمددا جدداء فددي قولدده تعددالى : 15/134
63.) 

تكدددون الشدددراكة المعبدددر عنهدددا القدددرآن بددداألخوة المالزمدددة الدينيدددة، ان يشدددترك وقدددد 
ًَاذْكُسًُاْ َِؼًَْخَ انهّوِ ػَهَْْكُىْ اِذْ كُنزُىْ أَػَُْاء فَؤَنَّفَ ثٍََْْ لُهٌُثِكُىْ ))فردان في دين واحد، لقوله عز وجل : 

اآلية المباركة إلى نعمة اهلل عز وجل  (، تشير146)آل عمران :  ((فَؤَصْجَذْزُى ثِنِؼًَْزِوِ اِخٌَْاًَب
األلفدة بدين قمدوبكم بتددوفيقكم لفسدالم فصدرتم بنعمتده إخوانددًا متحدابين عمدى األخدوة فددي اهلل 

 (.6/22:  ال.تالعمادي، بمتراحمين متناصحين متفقين عمى كممة الحق )
ا ثٍََْْ أَخٌََّْكُىْ ًَارَّمٌُا انهَّوَ نَؼَهَّكُىْ اًَََِّب انًُْئْيِنٌٌَُ اِخٌَْحٌ فَؤَصْهِذٌُ))وكذلك جاء في قوله تعالى : 

(، هذب اآلية داللة واضحة إلى مفهوم أخوة الدين، التي تكدون 14)الحجرات :  ((رُسْدًٌٌََُ
إلدديهم حسددب المقدددرة، ونصددرتهم، والددذب عددنهم، والشددفقة  حسددانذات البددين واإل إصددالحب

كدددالم مدددا يدددرد عمددديهم مدددن سددديء عمددديهم، وعيدددادة مرضددداهم، والددددفاع عدددنهم بحسدددن مدددن ال
ذا  ذا اذنبدوا تدابوا، واا ذا قطعدوا أوصدموا، واا ذا ظممدوا عفدوا، واا ذا حرمدوا اعطدوا، واا وغيرهم، واا

 (.النفسي، بال.ت :  رأوا منكرًا أمروا بتوييرب )
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شددددارة أيضددددًا إلددددى رعايددددة حددددق األخددددوة الدينيددددة، ومنشدددد  نطفهددددا صددددمب النبددددوة،  واا
ذات بيدددنهم برفدددع حجدددب أسدددتار البشدددرية عدددن وجدددوب  إصدددالحوحقيقتهدددا ندددور اهلل تعدددالى، ف

 .(62/134هد : 1011)عطية، القموب، ليتصل النور بالنور، فيصبحوا كنفس واحدة 
ونجد في اآليدة المباركدة أخدوة طبيعيدة مثدل األخدوة مدن األبدوين أو مدن احددهما، 

يقيدون، وهذب األخوة ال تعصمهم مدن االخدتالف والتفرقدة، ولكدن المدؤمنين هدم األخدوة الحق
ال يتنازعون، متعاونون ما دامدوا فدي ظدالل هدذب األخدوة اإليمانيدة وفدي كندف رحداب ذلدك 
والتقوى، )إن اآلخرين حين يريدون أظهار مزيد من العالقة بأضرابهم في المنهج والعمل 
يعبرون عنهم بالرفاق ... إال أن اإلسالم رفع مستوى االرتباط والحب بين المسممين إلى 

 .(12/053هد : 1066)الشيرازي، بمستوى أقرب العالئق بين إنسانين( درجة جعمها 
فاألخوة اإليمانية أعمى درجة عبدر عنهدا القدرآن الكدريم، قدال اهلل سدبحانه وتعدالى 

هَّيرٍَِّ ميَنُيٌا زَثَّنَيب اََِّيََ زَإًُ ٌ     زَثَّنَب اغْفِسْ نَنَب ًَنِبِخٌَْاَِنَب انَّرٍَِّ ظَجَمٌََُب ثِبنْبِميَبٌِ ًَنَب رَجْؼَمْ فِِ لُهٌُثِنَيب غِهايب نِّ  )): 

، تشير اآلية الكريمة إلى دعاء شامل لجميع المؤمنين، وهذا يعدد (14)الحشر : (( زَّدِْىٌ
من فضائل اإليمان، وأن المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض، ويدعو بعضهم لدبعض، ولهدذا 

عددداوة المتأصددمة فددي ذكددر اهلل سددبحانه وتعددالى فددي الدددعاء نفددي الوددل عددن القمددب، وهددي ال
القمددب، ونفيدده شددامل لقميمدده وكثيددرب، الددذي انتفددى ثبددت ضدددب، وهددو المحبددة بددين المددؤمنين 

 (.404هد : 1064السعدي، والمواالة والنصح، ونحو مما هو من حقوق المؤمنين )
وهددذب اآليددات كمهددا أسددندت األخددوة إلددى أهددل اإليمددان، لتوكيددد الصددمة الوثيقددة بددين 

انًُْئْيِنُيٌٌَ ًَانًُْئْيِنَيبدُ ثَؼْهُييُىْ أًَْنَِْيبء ثَؼْيطٍ      ))في قوله اهلل سدبحانه وتعدالى : المؤمنين، كما جاء 

زَظٌُنَوُ أًُْنَئََِ ظََْسْدًَُيُىُ َّؤْيُسًٌَُ ثِبنًَْؼْسًُ ِ ًََّنْيٌٌََْ ػٍَِ انًُْنكَسِ ًَُّمًٌٌَُِْ انصَّالَحَ ًَُّئْرٌٌَُ انصَّكَبحَ ًَُّطِْؼٌٌَُ انهّوَ ًَ

أي بمعنددى : أن المددؤمنين والمؤمنددات بعضددهم  (،31التوبددة : ) ((وُ اٌَِّ انهّييوَ ػَصِّييصٌ دَكِييْىٌ انهّيي
أنصار بعض، وأولياء بعض، متحدابون فدي اهلل، متعداطفون غيدر متفدرقين، يجمعهدم فدي 

 (.10/603هد : 1064الطبري، ذلك اإليمان )
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المسدددممين بعضدددهم ولدددو تأممندددا فدددي القدددرآن الكدددريم، لوجددددنا أن آياتددده كمهدددا تدددربط 
ببعض مدن خدالل آيدات العقديدة، والتعبديدة والتربويدة، لتأكيدد أصدالته لخأخدوة، وممدا يؤكدد 

 ذلك ما يمي :
 أواًل : مجال العقيدة والمنهج القويم :

لقددددد دعددددا القددددرآن الكددددريم جميددددع المددددؤمنين إلددددى مددددنهج  ربدددداني واحددددد يبدددددأ بكممددددة 
يَُِ انهّوُ أَََّوُ الَ اِنَوَ اِالَّ ىُيٌَ ًَانًَْالَِِكَيخُ ًَأًُْنُيٌاْ انْؼِهْيىِ لَآًَِِيبً      شَ))التوحيد، كما قال اهلل سبحانه وتعالى : 

 (.14)آل عمران :  ((ثِبنْمِعْطِ الَ اِنَوَ اِالَّ ىٌَُ انْؼَصِّصُ انْذَكِْىُ
ثدددم دعددداهم إلدددى منهجيدددة الددددين ليتوحدددد الصدددف، وتقدددوى شدددوكة المسدددممين، فقدددال 

رَكٌٌَُُاْ كَبنَّرٍَِّ رَفَسَّلٌُاْ ًَاخْزَهَفٌُاْ يٍِ ثَؼُِْ يَب جَبءىُىُ انْجَِّْنَبدُ ًَأًُْنَئََِ نَيُيىْ ػَيرَاةٌ    ًَالَ))سبحانه وتعالى : 

 (.141)آل عمران :  ((ػَظِْىٌ

قَ ثِكُىْ ًَأٌََّ ىَرَا صِسَا ِِ يُعْزَمًًِْب فَبرَّجِؼٌُهُ ًَالَ رَزَّجِؼٌُاْ انعُّجُمَ فَزَفَسَّ))وقوله سبحانه وتعالى : 

 (116)األنعام :  ((ػٍَ ظَجِْهِوِ ذَنِكُىْ ًَصَّبكُى ثِوِ نَؼَهَّكُىْ رَزَّمٌٌَُ

اٌَِّ انَّرٍَِّ فَسَّلٌُاْ ِّْنَيُىْ ًَكَبٌَُاْ شَِْؼًب نَّعْذَ يِنْيُىْ فِيِ شَيِْءٍ   ))وكذلك قوله سبحانه وتعدالى : 

 ونحوها من اآليات . (115)األنعام :  ((ثًَِب كَبٌَُاْ َّفْؼَهٌٌَُاًَََِّب أَيْسُىُىْ اِنََ انهّوِ ثُىَّ ُّنَجِّئُيُى 
 ثانيًا : مجال العبادات :

الدين عمى المنهج اإللهي فالشدهادتان  نجد أن اركان اإلسالم فرضت لبقاء أخوة
تثبتان اإلسالم لكل من نطق بهما مخمصًا من قمبه، ومن كدان ذلدك ثبتدت اخوتده الدينيدة 

فَبٌِ نَّىْ َّعْزَجِْجٌُاْ نَكُىْ فَبػْهًٌَُاْ أًََََّب أَُصِلِ ثِؼِهْىِ انهّوِ ))قال اهلل سبحانه وتعالى :  ألهل اإلسالم، كما

وتشدير اآليدة المباركدة إلدى لفظدة اسدتفهام  (،10( )هدود : (ًَأٌَ الَّ اِنَوَ اِالَّ ىٌَُ فَيَمْ أََزُى يُّعْيهًٌٌَُِ 

هدد : 1013أي ك أسمموا، وال إسالم إال بالشدهادتين)البووي،  ،((فَيَمْ أََزُى يُّعْهًٌٌَُِ))بقوله : 
6/632.) 
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وفدددرض اهلل عدددز وجدددل الصدددالة والزكددداة لجمدددع كممدددة المسدددممين، وربدددط بعضدددهم 
بددبعض فمددن قددام بهمددا كمددا امددر سددبحانه وتعددالى كددان مددن اخواننددا فددي الدددين، كمددا قددال 

ٌَ        فَبٌِ رَيبثٌُاْ ًَأَلَيبيٌُاْ انصَّيالَحَ ًَمرَيٌُ    ))سبحانه :  ًُيٌ َّْؼَه ٌٍْو  َّيبِد ِنَمي ََُفصِّيُم آ ًَ  ٍِ ُِّّ َُُكْى ِفيِ اني ٌَا  ((ْا انصََّكيبَح َفيِبْخ
 (.11)التوبة : 

كما فرض وخاطب بده المدؤمنين وفدي ذلدك إشدارة أن مدن جحدد تمدك الفريضدة لدم 
بوُ كًََب كُزِتَ ػَهََ انَّرٍَِّ يِيٍ  َّب أَُّّيَب انَّرٍَِّ ميَنٌُاْ كُزِتَ ػَهَْْكُىُ انصَِّْ))يعد منهم، قال سبحانه وتعالى : 

 (146البقرة : )(( لَجْهِكُىْ نَؼَهَّكُىْ رَزَّمٌٌَُ
 ثالثًا : مجاالت المعامالت :

وردت آيدددات كثيدددرة فدددي أحكدددام المعدددامالت بدددين المسدددممين، ومدددن ذلدددك األحكدددام 
يددة ونحوهددا، الماليددة واالقتصددادية، واألحكددام المدنيددة والجنائيددة، واألحكددام الدسددتورية والدول

دستور سماوي، يجعل شريعتهم واحددة، مما يدل عمى شمولية التشريع وربط ابناء األمة ب
أَُّّيَييب انَّييرٍَِّ ميَنُييٌاْ الَ رَييؤْكُهٌُاْ  ))فتحقددق وحدددة الددوالء، وممددا ورد فددي ذلددك قولدده سددبحانه وتعددالى : 

 ((ػٍَ رَسَاضٍ يِّنكُىْ ًَالَ رَمْزُهٌُاْ أََفُعَكُىْ اٌَِّ انهّوَ كَبٌَ ثِكُىْ زَدًًِْيب  أَيٌَْانَكُىْ ثَْْنَكُىْ ثِبنْجَب ِمِ اِالَّ أٌَ رَكٌٌَُ رِجَبزَحً

ُْْكُى اْنِمَصيبُ  ِفيِ         )). أيضًا قوله سبحانه وتعدالى : (65)النساء :  ٍَ مَيُنيٌْا ُكِزيَت َػَهي َُّّييب انَّيِرّ َّيب َأ

األَُثََ ثِبألَُثََ فًٍََْ ػُفَِِ نَوُ يٍِْ أَخِْوِ شَِْءٌ فَبرِّجَبعٌ ثِبنًَْؼْسًُ ِ ًَأََْاء اِنَْْيوِ  انْمَزْهََ انْذُسُّ ثِبنْذُسِّ ًَانْؼَجُُْ ثِبنْؼَجُِْ ًَ

ًَنَكُيىْ فِيِ انْمِصَيب ِ     *أَِلييم   ذَنََِ رَخْفِْفٌ يٍِّ زَّثِّكُىْ ًَزَدًَْخٌ فًٍََِ اػْزٍََُ ثَؼَُْ ذَنََِ فَهَوُ ػَيرَاةٌ  بدعبٌثِ

 (.135-134)البقرة : (( األَنْجَبةِ نَؼَهَّكُىْ رَزَّمٌٌَُدََْبحٌ َّبْ أًُنِِْ 

ًَاٌِْ خِفْزُىْ شِمَبقَ ثَْْنِيًَِب فَبثْؼَثٌُاْ دَكًًَب يٍِّْ أَىْهِوِ ًَدَكًًَيب  ))وكذلك قوله سبحانه وتعدالى : 

 (.61)النساء :  ((ًًْب خَجِريًاب ٌَُّفِّكِ انهّوُ ثَْْنَيًَُب اٌَِّ انهّوَ كَبٌَ ػَهِاصالديٍِّْ أَىْهِيَب اٌِ ُّسَُِّا 

ًَاٌِ جَنَذٌُاْ نِهعَّهْىِ فَبجْنَخْ نَيَب ًَرٌََكَّمْ ػَهََ انهّوِ اََِّوُ ىٌَُ انعًَِّْغُ ))وجاء قوله سبحانه وتعالى : 

 يات الكريمات.(،  ونحوها من اآل21)األنفال :  ((انْؼَهِْىُ
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 ثالثًا : المجال األخالقي : 
عوتده سدبحانه إلدى التدأدب بداآلداب اإلسدالمية والسدموك ذلك من خدالل د فويعر 

عددن الرذائددل ومددا يخددل بددأخوة الدددين لتكددون المعاممددة بددين أهددل اإلسددالم الحسددن، واالبتعدداد 
ًَػِجَبُْ انسَّدًٍَِْ انَّرٍَِّ ًٌٌََُِّْ ػَهَيَ انْيؤَزْضِ   ))وحدودية المنهل، ومن ذلك قوله سبحانه وتعدالى : 

 (.26)الفرقان :  ((يُىُ انْجَبىِهٌٌَُ لَبنٌُا ظَهَبيًبىًٌََْب ًَاِذَا خَب َجَ

ًَنَب رَعْزٌَُِ انْذَعَنَخُ ًَنَب انعَِّّْئَخُ اْْفَغْ ثِبنَّزِِ ىَِِ أَدْعٍَُ فَبِذَا ))وأيضًا قوله سبحانه وتعالى : 

 (.60)فصمت :  ((انَّرُِ ثَْْنَََ ًَثَْْنَوُ ػََُاًَحٌ كَؤَََّوُ ًَنٌِِّ دًَِْىٌ

َّب أَُّّيَب انَّرٍَِّ ميَنٌُا نَِْعْزَؤْذَِكُىُ انَّرٍَِّ يَهَكَذْ أًََّْبَُكُىْ ًَانَّيرٍَِّ نَيىْ َّجْهُوُيٌا    ))قوله تعالى : وكذلك 

انْؼَِِبء ثَهَبسُ  صَهَبحِانْذُهُىَ يِنكُىْ ثَهَبسَ يَسَّادٍ يٍِ لَجْمِ صَهَبحِ انْفَجْسِ ًَدِ َ رَهَؼٌٌَُ ثَِْبثَكُى يٍَِّ انظَّيِريَحِ ًَيٍِ ثَؼُِْ 

ََ ُّجٍَُِّْ انهَّوُ نَكُىُ ػٌَْزَادٍ نَّكُىْ نَْْطَ ػَهَْْكُىْ ًَنَب ػَهَْْيِىْ جُنَبحٌ ثَؼَُْىٍَُّ  ٌََّافٌٌَُ ػَهَْْكُى ثَؼْهُكُىْ ػَهََ ثَؼْطٍ كَرَنِ

 .(14)النور :  ((انْآَّبدِ ًَانهَّوُ ػَهِْىٌ دَكِْىٌ

هًُْئْيِنِ َ َّوُهٌُّا يٍِْ أَثْصَبزِىِىْ ًََّذْفَظٌُا فُسًُجَيُىْ ذَنََِ أَشْكََ نَيُىْ لُم نِّ))وقوله سبحانه وتعالى : 

 ( ونحوها من اآليات .64)النور :  ((اٌَِّ انهَّوَ خَجِريٌ ثًَِب َّصْنَؼٌٌَُ
 :في السنة النبوية خا ثانيا : اإل

مية التدددي أعطدددى اإلسدددالم أهميدددة كبيدددرة لهدددذب المسدددألة، أال وهدددي األخدددوة اإلسدددال
الكدددريم والسدددنة المطهدددرة التدددي تعدددد المصددددر الثددداني  مدددن مصدددادر تخضدددع ألدلدددة القدددرآن 

التشريع، وهذا أصداء كبير مدن األحاديدث اإلسدالمية، إشدارات كثيدرة، وتمميحدات متنوعدة 
 حول مسألة األخوة اإلسالمية، أذكر عمى سبيل المثال بعض من األحاديث التالية 

يف عن النبي األكرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم( أنه قدال : ما ورد في الحديث الشر  -1
، 6/310م : 6441السجسددددددتاني، )إذا احددددددب أحدددددددكم أخدددددداب فميعممدددددده أندددددده يبحدددددده( )

(، يرشدنا الحديث الشدريف إلدى التدودد والتدآلف، وذلدك أنده إذا أخبدرب أنده ( 1160ح)



 هـ2112-م  2222. لسنة  2/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 

 221 

ذا عمددددم أندددده محددددب لدددده ووا د لدددده قبددددل يحبدددده اسددددتمال بددددذلك قمبدددده، واجتمددددب بدددده ودب، واا
 (.10/61م : 1551ابو الطيب، نصيحته ولم يرد عميه قوله )

وجددداء فدددي الحدددديث الشدددريف قدددول رسدددول اهلل )صدددمى اهلل عميددده وآلددده وسدددمم( : )مثدددل  -6
المدؤمن مددن تددوادهم وتددراحمهم كمثددل الجسددد إذا اشددتكى بعضدده تددداعى سددائرب بالسددهر 

 .(145/136هد : 1046)المجمسي، والحمى( 

كرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم( أنه قال : )المسمم أخو المسمم ال وورد عن النبي األ -6
يظممه وال يخذله إن كان عندك معروف فعد به عمدى أخيدك وال يتخدذ لده، التقدوى هدا 

 (.6/633هد : 1064بن حنبل، هنا وأشار إلى صدرب( )

وجاء في حديث آخر عن النبي األكرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم( قولده : )المدؤمن  -0
هد 1630النيسابوري، لممؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه( )

(، شبه النبدي األكدرم )صدمى اهلل عميده وآلده وسدمم( المدؤمنين ( 6610، ح)6/426: 
بعضددده  ىازرتهم بالجسدددد المجتمدددع مدددن آالت وأعضددداء، إذا اشدددتكؤ فدددي اتحدددادهم ومددد

بعضدده بددبعض، وألن األلددم هددو  كاندت الجممددة ألمددة سددقيمة مسدداهرة محمومدة التصددال
جممددة وهددو فددي حكددم الجددزء الواحددد بسددبب الحيدداة التددي هددي كالمسددمار يضددم اجزاءهددا 
وينتظمهدددا، لدددذا أمدددرهم ان يتدددوادوا ويتحدددابوا ويدددرحم بعضدددهم بعضدددا، وفائددددة الحدددديث 

 .(14/114هد : 1046)المجمسي، الشريف األمر وااللتزام بالتعاون والتناصر 

لخالصة نعمة مضاعفة، ال نعمة التجانس الروحي فحسب وكانت نعمة األخوة ا
بدددل نعمدددة التعددداون المدددادي كدددذلك، وقدددد كدددرر اهلل عدددز وجدددل هدددذب النعمدددة، لقولددده سدددبحانه 

...(( اًَبًَاذْكُسًُاْ َِؼًَْخَ انهّوِ ػَهَْْكُىْ اِذْ كُنزُىْ أَػَُْاء فَؤَنَّفَ ثٍََْْ لُهٌُثِكُىْ فَؤَصْجَذْزُى ثِنِؼًَْزِوِ اِخٌَْ))وتعدالى : 

 (146)آل عمران : 
وقوله )صمى اهلل عميه وآله وسمم( : )أنصر أخاك ظالمدًا أو مظمومدًا، قيدل يدا رسدول  -1

)بدن حنبدل، اهلل : هذا ننصرب مظمومًا، فكيف ننصرب ظالمًا؟ قال : تمنعه من الظمدم( 
 .( (16141، ح )6/641هد : 1064
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ة الدددين تفددرض التناصددر بددين المسددممين، ال تناصددر العصددبيات العميدداء، خددو إإن 
بطددال الباطددل، وردع المعتدددي واا بددل تناصددر المددؤمنين المصددمحين إلحقدداق الحدد جددازة ق واا

المهضوم، فال يجوز ترك المسمم يكافح وحدب في معترك، بل ال بد من الوقدوف بجانبده، 
رشادب أن ضل والدفاع عنه أن هوجم والقتال م عه إذا استبيح ... وذلك معنى التناصر واا

 (.1/032هد : 1066القبانجي، الذي فرضه اإلسالم )
وورد في الحديث الشدريف عدن النبدي األكدرم )صدمى اهلل عميده وآلده وسدمم( أنده قدال :  -2

(، فدي هدذا الحدديث 6/1153الريشدهري، بدال.ت : )تبسمك في وجه اخيك صددقة( )
 ر والتبسم بإيجاد المحبة بين الناس.الشريف داللة عمى أثر المقاء بالبش

وكددذلك جدداء عددن أميددر المددؤمنين عمددي بددن أبددي طالددب )عميدده السددالم( فددي كتابدده إلددى  -3
مالك األشتر النخعي حينما والب مصر، )... الناس صنفان أما أخ لك في الددين أو 

(، نجد في هذا الكتاب مدن روائدع 6/40هد : 1016، الرضينضير في الخمق...( )
الددددذي تجمدددى فيهددددا النزعدددة اإلنسددددانية الخالقدددة، وينددددبض فيهدددا روح التواصددددل الكدددالم، 

اإلنساني واألخالقي عمى مستوى الناس كافة، الذي يعود إلدى رابطدين ال ثالدث لهمدا 
وهو رابط االشدتراك بالددين، ورابدط االشدتراك بدالخمق، وهدي حكمدة بالودة جداءت لكدي 

وتجعددل منهددا منظددورًا لدده فددي رؤيددة وعددي اإلنسددان عمددى هددذب الرابطددة اإلنسددانية، تفددتح 
 العالم.

اسددرع الدددعاء نجحددا لفجابددة روي عددن اإلمددام الصددادق )عميدده السددالم( أندده قددال : )) -4
دعاء األخ ألخيه بظهر الويب، يبدأ بالدعاء ألخيه، فيقول له ممك موكل بده : ولدك 

وكددذلك جدداء عددن النبددي األكددرم )صددمى اهلل  (،0/624هددد : 1062الكمينددي، (( )مددثالب
عميدده وآلدده وسددمم( قولدده ك )ال يحددل لمسددمم أن يهجددر أخدداب فددوق ثددالث يمتقيددان فيصددد 

، 0/1540هددد : 1630)النيسددابوري،  هددذا ويصددد هددذا، وخيرهمددا الددذي يبدددأ بالسددالم(
 .( (6264ح)

عمي بن أبي طالب )عميه السالم( عن ونختتم هذا المطمب بحديث آخر عن اإلمام  -5
سمم( أنه قال : )األرواح جنود مجنددة، فمدا تعدارف رسول اهلل )صمى اهلل عميه وآله و 



 هـ2112-م  2222. لسنة  2/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 

 

 212 

، 0/6461هدددددد : 1630)النيسدددددابوري،  * منهدددددا ائتمفدددددت ومدددددا تنددددداكر منهدددددا اختمدددددف(
، (12/141هدددد : 1656)الندددووي،  (6/621هدددد : 1046)المجمسدددي،  ( (6264ح)

 ونحوها من األحاديث الشريف التي يطول ذكرها.
 المطمب الثالث
 أقسام األخوة

 ثالث أقسام، منها :األخوة عمى 
 األولى : أخوة الدين :

وهي مجموعة العالقات واألطر القائمة عمى أسداس العقيددة، وهدو مدا يعبدر عنده 
بددداألخوة الدينيدددة، وكمدددا جددداء فدددي الروايدددة أنددده قدددال ألبدددي عبدددد اهلل اإلمدددام الصدددادق )عميددده 

ب ألخيددك ، قددال )عميدده السددالم( : أحددم)مددا أعظددم حددق المسددمم عمددى أخيدده المسددم :السددالم(
ن احتجدت فسددمه، المسدمم وان سدألك فاعطده، وال تممدده خيدرًا، وال يممدده  مدا تحددب لنفسدك، واا

ذا شدددهد فدددزرب واجمددده  لدددك ظهدددر إذا غددداب فاحفظددده فدددي غيبتددده، لدددك، كدددن لددده ظهدددرًا فإنددده واا
)ابدن  ،*ن كان عميك عاتبًا فال تفارقده حتدى تسدل سدخيمتهاا نه منك وأنت منه، و إواكرمه ف

، وان ابتمى فأعضدب، وأن تمحدل وأن اصابه خير فأحمد اهلل( 3/102منظور، بال.ت : 
 (.16/642هد : 1651العاممي، له فاعنه...( )

 
                                                 

ومعندددى الحدددديث الشدددريف )مجنددددة، أي مجموعدددة، كمدددا يقدددال ألدددوف مؤلفدددة، وقنددداطير  *
قددت مقنطددرة، ومعندداب األخبددار عددن مبدددأ كددون األرواح تقدددمها األجسدداد ك أي أنهددا خم

أول خمقهدددا عمدددى قسدددمين : مدددن ائدددتالف واخدددتالف، كدددالجنود المجموعدددة إذا تقابمدددت 
وتدددددواجهتن ومعندددددى تقابدددددل األرواح ك مدددددا جعمهدددددا اهلل عميددددده مدددددن السدددددعادة والشدددددقاوة، 
واألخددالق فددديم بددددأ الخمدددق، يقدددول األجسددداد التددي فيهدددا األرواح التدددي تمتقدددي فدددي الددددنيا 

لهذا نرى الخيدر يحدب األخيدار ويميدل فتأتمف وتختمف عمى حسب ما خمقت عميه، و 
 اليهم، والشرير يحب األشرار ويميل اليهم(.

 سخيمته : السخم مصدر السخيمة، والسخيمة الحقد والضعيفة الموجودة في النفس. *
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 الثانية : أخوة الدم :
وهي ربما تكون أخوة غيدر دينيدة، كدأن يكدون لدك أخ مدن أمدك وأبيدك لكنده عمدى 

م، لقولده دين غير دينك، وهذا يترتب له عميك حق الدم والرحم، أي له عميك حقوق الرح
 (10)الفرقان :  ((ًَىٌَُ انَّرُِ خَهَكَ يٍَِ انًَْبء ثََِسًا فَجَؼَهَوُ ََعَجًب ًَصِيْسًا))سبحانه وتعالى : 

 الثالث : أخوة اإلنسانية :
وهي أخوة سامية، ويؤكدب التعبيدر القرآندي فدي النداس إذ يقدول سدبحانه وتعدالى : 

(، وكددذلك حددديث النبددي 24، سددورة يددس : 62-61-63-62)األعددراف :  ((َّييب ثَنِييِ مَْوَ))
هدد : 1062األكرم )صمى اهلل عميه وآلده وسدمم( : )كمكدم آلدم وآدم مدن تدراب( )الحراندي، 

60 .) 
فهددذا اإلنسددان وأن كددان كددافرًا أو ممحدددًا مددا دام لددم يرفددع سدديفًا فددي وجدده اإلسددالم، 

نَيىْ   انَّيرٍَِّ  ب َّنْيَبكُىُ انهَّوُ ػٍَِنَ))فعمى كل منا مسؤولية اتجاهه؛ ألن اهلل سبحانه وتعالى يقول : 

 (( انًُْمْعِييطِ َُّمَييبرِهٌُكُىْ فِييِ انييٍُِِّّ ًَنَييىْ ُّخْسِجُييٌكُى يِّييٍ َِّْييبزِكُىْ أٌَ رَجَييسًُّىُىْ ًَرُمْعِييطٌُا اِنَييْْيِىْ اٌَِّ انهَّييوَ ُّذِييتُّ    
 (.4)الممتحنة : 

( 11)التوبدددة :  ((ِ انييٍُِِّّ فَييبِخٌَْاَُكُىْ فِيي  ))خالصددة القددول، قولدده سددبحانه وتعددالى : 
يدددتمخص منددده ثالثدددة أقسدددام مدددن األخدددوة كمدددا ذكرنددداب، األخدددوة اإلنسدددانية )اإلطدددار العدددام( 
واإلطار األقل عمومًا وهو األخوة العقائدية، ثم األخوة األخص وهدي األخدوة التدي تدرتبط 

في حين بالدم، وهذب العالقات تختمف شدة وضعفًا، فاإلنسان ال يميل إلى بعض األخوة 
يذوب في البعض األخر، كما جاء في الشعر المنسوب إلدى اإلمدام عمدي )عميده السدالم( 

 منه :
 إن أخيييييييام الحييييييي  مييييييين كيييييييان معيييييييم

 ذا رييييييييييبص الزميييييييييان صيييييييييدعمإوميييييييين 
 

 وميييييييييين يييييييييييير نفسيييييييييي  ال ينفعييييييييييم 
 شيييييييييييتت فيييييييييييي  شيييييييييييمم  ليجمعيييييييييييم

 
 (14/110هد : 1064)أبي الحديد، 
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 المطمب الرابع
 مظاهر األخوة في اإلسالم

األخددوة بددين المسددممين فددي العديددد مددن األمددور والسددموكيات، أذكددر بعضددها  تظهددر
 (:065-1/064:  6416السعدي، )
فدددال يظمدددم المسدددمم أخددداب المسدددمم، بدددل يبعدددد عنددده أي شددديء قدددد يسدددبب لددده التناصدددر :  -1

 :عن اإلمدام الصدادق )عميده السدالم( أنده قدال  األذى، واجتناب الخصومة، كما جاء
من كدرب اآلخدرة، ومدا مدن  يه كربه إال فرج اهلل عن كربةن أخ)ما من مؤمن يفرج ع

مؤمن يعين مؤمنًا مظمومًا إال كان له أفضل مدن صديام شدهر واعتكافده فدي المسدجد 
الحددرام، ومددا مددن مددؤمن ينصددر أخدداب وهددو قددادر، إال ينصددرب اهلل فددي الدددنيا واآلخددرة( 

 .(31/616هد : 1046)المجمسي، 

لمسددمم مجتمعددًا متراحمددًا متماسددكًا قويددًا كالجسددد التددراحم : يجددب أن يكددون المجتمددع ا -6
 الواحد قائمًا عمى المودة والرحمة بعيدًا عن المكر والشر.

المددؤمنين بالتعدداون فيمددا بيددنهم بمددا يحقددق لهددم  –التعدداون : أمددر اهلل سددبحانه وتعددالى  -6
ًَالَ رَؼَييبًٌََُاْ ػَهَييَ امِثْييىِ  ًَرَؼَييبًٌََُاْ ػَهَييَ انْييِّّّ ًَانزَّمْييٌٍَ))الخيدر والتقددوى، قددال سددبحانه وتعددالى : 

(، ومن صور التعاون، المر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 6)المائدة :  ((ًَانْؼًَُُْاٌِ
ونصرة المظموم، ومساعدة اآلخرين وقضاء حوائجهم، ورعاية االيتام، وبدذلك تتحقدق 

وِ جًَِْؼًب ًَالَ رَفَسَّلٌُاْ ًَاذْكُسًُاْ َِؼًَْخَ ًَاػْزَصًٌُِاْ ثِذَجْمِ انهّ))وحدة المسممين، قال سبحانه وتعالى : 

فَب دُفْسَحٍ يٍَِّ اننَّبزِ انهّوِ ػَهَْْكُىْ اِذْ كُنزُىْ أَػَُْاء فَؤَنَّفَ ثٍََْْ لُهٌُثِكُىْ فَؤَصْجَذْزُى ثِنِؼًَْزِوِ اِخٌَْاًَب ًَكُنزُىْ ػَهَََ شَ

 (146)آل عمران :  ((كُىْ مَّبرِوِ نَؼَهَّكُىْ رَيْزًٌََُُفَؤََمَرَكُى يِّنْيَب كَرَنََِ ُّجٍَُِّْ انهّوُ نَ

خدالص والصددق وتقبمها، وهو باب واسدع يتضدمن اإل التناصح : أي تقديم النصيحة -0
رشداد المسدممين بعضدهم لمدا فيده خيدر وصدالح، كمدا  في الرأي لمن طمب المشورة، واا

ن بداب النصدح، يعد ذب المسمم عن عرض أخيه إذا رأى من يريدد أذاب فدي غيبتده مد
وكما ورد عن النبي األكرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم( أنه قال : )حق المسمم عمدى 
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ذا استنصددحك فانصددح لدده،  :م سددت مالمسدد ذا دعدداك فاجبدده، واا إذا لقيتدده فسددمم عميدده، واا
ذا مددددددات فاتبعدددددده( )اا و  ذا مددددددرض فعدددددددب، واا الهندددددددي، ذا عطددددددس فحمددددددد اهلل فشددددددمته، واا

 .(6/131)الكافي، بال.ت :  (( 60331، ح)6/131هد : 1015

اإليثار : )وهي المرتبة العميا أن تؤثر عمى نفسك وتقدم حاجته عمى حاجتدك، وهدذب  -1
(، قدددال 6/136م : 6441الوزالدددي، مرتبدددة الصدددديقين ومنتهدددى درجدددات المتددداحبين( )

يٍَ ٌُّقَ شُخَّ ََفْعِوِ فَؤًُْنَئََِ ًَُّئْثِسًٌَُ ػَهََ أََفُعِيِىْ ًَنٌَْ كَبٌَ ثِيِىْ خَصَبصَخٌ ًَ))اهلل سبحانه وتعالى : 

 (5)الحشر :  ((ىُىُ انًُْفْهِذٌٌَُ
 المطمب الخامس

 اآلثار اإليجابية لألخوة عمى الفرد والمجتمع
تترتب عمدى األخدوة اإلسدالمية العديدد مدن اآلثدار اإليجابيدة عمدى الفدرد والمجتمدع 

 عمى حد سواء، أذكر منها:
، عمددداًل بقددول النبدددي األكددرم )صدددمى اهلل عميدده وآلددده تحقيددق الوحدددة والمنعدددة لممسددممين -1

البخاري، د بعضددددده بعضدددددًا()لمدددددؤمن لممدددددؤمن كالبنيدددددان المرصدددددوص يشدددددوسدددددمم( : )ا
 (.( 6610، ح)6/426هد : 1043

زوال الفددوارق القائمددة عمددى المسددتوى االجتمدداعي واالخددتالف الطبقددي، وذوبددان جميددع  -6
المددرء مدن جهددد وعمدل عمددى أسدداس الفدوارق، فددال ميدزة ألحددد عمدى أحددد إال بمددا يقدمده 

 التقوى.

تحقيدددق التقددددم والحضدددارة، فددداألخوة لهدددا أثدددر كبيدددر فدددي تطدددور الحضدددارة، وازدهارهدددا،  -6
 بتحقيق وحدة افرادها واجتماعهم، وتعاونهم عمى البر والخير.

والفدوز بالجندة التدي اعددها لعبدادب فدي اآلخدرة، كمدا  –نيل رضى اهلل سبحانه وتعدالى  -0
كرم )صمى اهلل عميه وآلده وسدمم( أنده قدال : )ال تددخموا الجندة حتدى ورد عن النبي األ

تؤمندددوا، وال تؤمندددوا حتدددى تحدددابوا، أوال أدلكدددم عمدددى شددديء إذا فعمتمدددوب تحدددابتتم؟ أفشدددوا 
 .( (10، ح)1/30هد : 1630)النيسابوري،  السالم بينكم(
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جداء عدن  الل يوم القيامة يظل اهلل سبحانه وتعالى يدوم ال ظدل إال ظمده، كمداظاالست -1
النبي األكرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم( أنه قدال : )سدبعة يظمهدم اهلل فدي ظمده، يدوم 
ال ظل إال ظمده : اإلمدام العدادل، وشداب نشدأ فدي عبدادة ربده، ورجدل قمبده متعمدق فدي 

)البخددددداري،  المسددددداجد، ورجدددددالن تحابدددددا فدددددي اهلل اجتماعدددددا عميددددده وتفرقدددددا عميددددده، ...(
 .( (1461، ح)6/311هد : 1630النيسابوري، ( ( )265، ح)1/660هد : 1043

نيل شفاعة النبي األكدرم )صدمى اهلل عميده وآلده وسدمم( كمدا ورد فدي الحدديث الشدريف  -2
قوله )صمى اهلل عميه وآله وسدمم( : )اندا شدفيع لكدل أخدوين تحابدا فدي اهلل مدن مبعثدي 

 .( (60206، ح)5/0هد : 1015)الهندي، إلى يوم القيامة( 

مان عمى النفس والمال واألهل، كما ورد عدن النبدي األكدرم )صدمى تحقيق األمن واأل -3
اهلل عميدددده وآلدددده وسددددمم( أندددده قددددال : )... المسددددمم عمددددى المسددددمم حددددرام، دمدددده، ومالدددده، 

، وقولدده أيضددًا )صددمى اهلل (( 3316، ح)6/633هددد : 1064)بددن حنبددل،  وعرضدده(
لمددؤمن مددن آمندده عميدده وآلدده وسددمم( : )المسددمم مددن سددمم المسددممون مددن لسددانه ويدددب، وا

 (.( 6263، ح)1/13م : 1546الترمذي، الناس عمى دمائهم وأموالهم()

تحقيددق صدددالح المجتمدددع مددن األمدددر بدددالمعروف والنهددي عدددن المنكدددر وهددذا أثدددر بميددد   -4
ًَنْيزَكٍُ  ))وعظيم تحمى بها أبناء المجتمع اإلسالمي اسدتجابة لقولده سدبحانه وتعدالى : 

ٌَ        يِّنكُىْ أُيَّخٌ َُّْػٌٌَُ اِنََ  ًُْفِهُذيٌ ََ ُىيُى اْن ًَْنِئي ًَُأ ًُنَكيِس  ٍِ اْن ٌَ َػي ٌْ َّْنَيي ًَ ًَْؼُسًِ   ٌَ ِثيبْن َّيْؤُيُسً ًَ ِْْس  )آل  ((اْنَخ

كُنزُىْ خَْْسَ أُيَّخٍ أُخْسِجَذْ نِهنَّبضِ رَؤْيُسًٌَُ ثِبنًَْؼْسًُ ِ ًَرَنْيٌٌََْ ػٍَِ ))(، وكذلك قوله : 140عمران : 

 (.114)آل عمران :  ...((وِانًُْنكَسِ ًَرُئْيِنٌٌَُ ثِبنهّ
فددي ظددل األخددوة اإليمانيددة، التددي قوامهددا اإليمددان الصددحيح، الشددعور بالحيدداة الكريمددة،  -5

والعمددل الصدددالح، المدددذان يددؤهالن صددداحبهما لمفدددوز فددي الددددارين، كمدددا جدداء فدددي قولددده 
نُذَِْْْنَّوُ دََْبحً  َِّْجَخً ًَنَنَجْيصَِّنَّيُىْ  يٍَْ ػًَِمَ صَبنِذًب يٍِّ ذَكَسٍ أًَْ أَُثََ ًَىٌَُ يُئْيٌٍِ فَهَ))سبحانه وتعالى : 

 (.53النحل : ) ((أَجْسَىُى ثِؤَدْعٍَِ يَب كَبٌَُاْ َّؼًَْهٌٌَُ
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كشددف المددؤامرات عمددى اإلسددالم وأهمدده، التددي يقددوم بهددا األعددداء ضددد المسددممين،  -14
مسددؤولية أمددة متعاونددة متآخيددة تدددافع عددن الدددين والددوطن وتددذب عندده، قددال سددبحانه 

)آل عمران :  ((َّب أَُّّيَب انَّرٍَِّ ميَنٌُاْ اصْجِسًُاْ ًَصَبثِسًُاْ ًَزَاثِطٌُاْ ًَارَّمٌُاْ انهّوَ نَؼَهَّكُىْ رُفْهِذٌٌَُ))لى : وتعا
644) 

تمكين األمة المؤمنة في األرض هبة اهلل عندد توحددها وصددت إيمانهدا وحكمدت  -11
ًَػَيَُ  ))فقال سبحانه وتعالى : شريعة السماء التي وعدتها بالتمكين والرفعة والنصر، 

           ٍ ٍَ ِيي ًَيب اْظيَزْخَهَف انَّيِرّ َْْعيَزْخِهَفنَُّيى ِفيِ اْنيَؤْزِض َك ًُِهيٌا انصَّيبِنَذبِد َن ًََػ ٍَ مَيُنيٌا ِيينُكْى  لَيجْهِيِىْ   انهَُّو انَِّرّ

 (.11)النور :  ((خٌَْفِيِىْ أَيْنًب ًَنًََُْكِّنٍََّ نَيُىْ ِّْنَيُىُ انَّرُِ ازْرَهََ نَيُىْ ًَنَُْجَُِّنَنَّيُى يٍِّ ثَؼُِْ
فدي المنظدور اإلسدالمي،  خداءوالحاصل : أن هذب اآلثار ونحوها تؤكد أهميدة اإل

وأن وجودهددا صددالح ونجدداح وفددالح ألمددة اإلسددالم وأن غيابهددا خسددارة وخيبددة، فبهددا عددزة 
المسدددممين ورفعدددتهم وشدددرفهم ومجددددهم، وال يدددزال المسدددممون أقويددداء مدددا بقيدددت فددديهم أخدددوة 

 إلسالم التي تكفل لهم كافة حقوقهم المشروعة.ا
 الخاتمة :

الحمد هلل عمى توفيقه، واعانته، فقد تم البحث، مدن خدالل السدبيل األقدوم لخأخدوة 
وصددالحها عمدددى ضدددوء المنظدددور اإلسدددالمي وبهدددذا أوجددز لهدددذا البحدددث أهدددم النتدددائج التدددي 

 توصمت اليها:
اواة في مطمق األخدوة التدي منهدا ك في الموة هي المشاركة أو المس خاءيتبين أن اإل -1

 أخوة النسب، أو أخوة الدين أو أخوة األلفة، أو أخوة الصداقة، أو أخوة الشركة.

فدددي المعنددى االصدددطالحي، هددو التحابدددب والتددراحم والتعددداون والتناصددر عمدددى  خدداءاإل -6
 مقتضى العمومية والخصوصية.

يمددة، التددي اهتمددت بهددذا فددي القددرآن الكددريم مددن بعددض آياتدده الكر  خدداءمعرفددة حقيقددة اإل -6
الجانب اهتمامًا بالوًا، ولها مكانة عظيمة في اإلسالم التي تمثل المجتمع اإلسالمي 
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الواحدددد، الدددذي أصدددبحت بتدددأليف اهلل سدددبحانه وتعدددالى بيدددنكم باإلسدددالم وكممدددة الحدددق 
 ائن وال تحاسد بينهم.ووالتعاون عمى نصرة أهل اإليمان، أخوة متصادقين ال ض

يددة المطهددرة المصدددر الثدداني، بعددد القددرآن الكددريم فددي بندداء أخددوة الدددين أن السددنة النبو  -0
 واخوة النسب وأخوة الخمق، عمى مراد اهلل وفق منهجه القويم.

رابط المسدممين بعضدهم بدبعض مدن يستنتج من اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة، ت -1
 لة األخوة.ل آيات العقيدة والمنهج القويم، والفقه والسموك التي أكدت أصاخال

ذكر أهم الروابط لخأخدوة اإلسدالمية، وفدي مقدمدة ذلدك التناصدح والتعداون، واألخدالق  -2
 الفاضمة، وأن هذب الروابط ونحو سبيل موصل إلى مرضاة اهلل سبحانه وتعالى.

اإليمداني  خداءإن لرابط األخدوة اإليمانيدة آثدارًا كبيدرة تظهدر عدن مددى أهميدة إقامدة اإل -3
 سبحانه وتعالى والنبي األكرم )صمى اهلل عميه وآله وسمم(.الذي دعانا اليه اهلل 

عمدددى الفدددرد التدددي تدددتمخص فدددي اعتدددزاز المسدددمم بدينددده، وشدددعورب  خددداءتضدددمن آثدددار اإل -4
بطمأنيندة الدنفس، واألمدن واألمدان عمدى نفسدده وأهمده، وشدعورب بالحيداة الكريمدة، وحبدده 

 ه(.فاعة سيد المرسمين )سالم اهلل عميشلمصاحبة الصالحين، ونيل 

عمى المجتمع، تتمخص في وحدة المسممين، وهيبة األمم والشعوب  خاءومن آثار اإل -5
ألمدددة اإلسدددالم، وحصدددول القدددوة والشدددجاعة اإليمانيدددة، وصدددالح المجتمدددع، وانكشددداف 

فدي المجتمدع اإلسدالمي،  خداءالمؤامرات عمى اإلسالم، وكذلك تؤكد أهميدة روابدط اإل
سددالم، ومددن دونهددا خسددارة وخيبددة، فهددي وأن وجودهددا صددالح ونجدداح وفددالح ألمددة اإل

 عز المسممين ومجدهم ورفعتهم وشرفهم.

أدعددو اهلل التوفيددق والسددداد فددي الدددنيا واآلخددرة، وصددمى اهلل عمددى خيددر البشددر أبددا 
 .له الطيبين الطاهرين، وصحبة األخيار المنتجينآالقاسم محمد، وعمى 

 المصادر :
 القرآن الكريم .

تدددداج الموددددة  هددددد(، الصددددحاح1043هددددد(، )656)ت الجددددواهري، إسددددماعيل بددددن حمدددداد -
 ، تحقيق : احمد عبد الوفور عطار، دار الماليين، بيروت.0وصحاح العربية، ط
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هددد(، الكميددات معجددم فددي 1015هددد(، )1450الكفددوي، أيددوب بددن موسددى الحسدديني )ت -
محمددد المصددري،  –، تحقيددق : عدددنان درويددش 6المصددطمحات والفددروق الموويددة، ط

 الرسالة، بيروت.

هددددد(، نزهددددة األعددددين النددددواظر فددددي عمددددم الوجددددوب 1040هددددد(، )311ابددددن الجددددوزي )ت -
 ، تحقيق : عبد الكريم كاظم الراضي.1والنظائر، ط

، 6م(، إعددددالم المددددوقعين عددددن رب العددددالمين، ط1536هددددد(، )311ابددددن الجددددوزي )ت -
 تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت.

ألندددوار الجامعدددة لددددرر أخبدددار األئمدددة هدددد(، بحدددار ا1046هدددد(، )1111المجمسدددي )ت -
 الوفاء، بيروت. مؤسسة، 6طاألطهار، 

هد(، األمثل فدي تفسدير كتداب اهلل المندزل، )ب.ط(، 1066الشيرازي، ناصر مكارم، ) -
 دار إحياء تراث العربي.

، دار إحيدددداء 6هددددد(، التفسددددير الكبيددددر، ط1064هددددد(، )100الددددرازي، فخددددر الدددددين )ت -
 التراث العربي، بيروت.

هدد( روح المعداني فدي تفسدير القدرآن 1011هدد(، )1634ة، عمي عبدد البداري )تعطي -
 ، دار الكتب العممية، بيروت.1العظيم والسبع المثاني، ط

م(، التحريددر والتنددوير، الدددار 1550هددد(، )1656بددن عاشددور، محمددد بددن الطدداهر )ت -
 التونسية، تونس.

إرشدداد العقددل السددميم هددد(، )بدال.ت(، 546العمدادي، أبددي السددعود محمدد بددن محمددد )ت -
 إلى مزايا القرآن الكريم، )ب.ط(، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

 النسفي، عبد اهلل بن أحمد، )بال.ت(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل. -

هدد(، تيسدير الكدريم الدرحمن 1064هدد(، )1632السعدي، عبد الرحمن بدن ناصدر )ت -
 رحمن معال، مؤسسة الرسالة، بيروت.، تحقيق : عبد ال1في تفسير كالم المنان، ط

، 1هد(، تفسدير الطبدري، ط1064هد(، )614الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر )ت -
 تحقيق : احمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت.
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هدددددد(، تفسدددددير البودددددوي )معدددددالم 1013هدددددد(، )112البودددددوي، الحسدددددين بدددددن مسدددددعود )ت -
 ر المعرفة، بيروت.، تحقيق : محمد عبد اهلل النمر، دا0التنزيل(، ط

م، سدنن أبدي داود، 6441هدد(، 631السجستاني، أبي داود سميمان ابن األشدعث )ت -
 ن تحقيق : خميل مأمون شحا، دار المعرفة، بيروت.1ط

م(، عدون المعبدود شدرح سدنن أبدي 1551أبو الطيب، محمد شدمس الحدق العظديم، )  -
 ، دار الكتب العممية، بيروت.6داود، ط

ار الجامعدة لددرر أخبدار و هد(، بحدار األند1046هد(، )111)ت المجمسي، محمد باقر -
 ، مؤسسة الوفاء، بيروت.6األئمة األطهار، ط

، 6هددد(، مسددند اإلمددام احمددد بددن حنبددل، ط1064هددد(، )601بددن حنبددل، احمددد بددن )ت -
 تحقيق : شعيب االرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت.

هد(، صحيح 1630هد(، )621)ت النيسابوري، مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشري -
 مسمم، )ب.ط(، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

هد(، شرح رسالة الحقوق لفمدام زيدن العابددين )عميده 1066القبانجي، السيد حسن، ) -
 ، مؤسسة األعممي، بيروت.1السالم(، ط

الشدريف الرضدي مدن كدالم  هد(، نهج البالغدة : مدا جمعده1016الرضي، الشريف، ) -
 ، تحقيق : محمد عبدة، دار الذخائر، قم.1أمير المؤمنين )عميه السالم(، ط

، دار 1هددددد(، أصددددول الكددددافي، ط1062هددددد(، )665الكمينددددي، محمددددد بددددن يعقددددوب )ت -
 المرتضى، بيروت.

هدددد(، المنهدداج شدددرح صددحيح مسدددمم بدددن 1656النددووي، يحيدددى بددن شدددرف بددن مدددري، ) -
 التراث، بيروت.، دار إحياء 6الحجاج، ط

هددد(، وسددائل الشدديعة تحصدديل الشددريعة، 1410العدداممي، محمددد بددن الحسددن الحددر )ت -
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.0ط

 ابن منظور، )بال.ت(، لسان العرب. -

 ، دار الكتاب العربي، بوداد.1هد(، تحف العقول، ط1062الحراني، ابن شعبة، ) -
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، دار 1هدددد(، شدددرح نهدددج البالغدددة، ط1064ابدددي الحديدددد، ابدددن ابدددي الحديدددد )ت (، ) -
 األمير، بيروت.

م(، دراسات في تميز األمدة اإلسدالمية وموقدف 6416(، )6416السعدي، إسحاق ) -
 ، وزارة األوقاف، قطر.1المستشرقين منه، ط

هددد(، كنددز العمددال فددي سددنن 1015هددد(، )531الهندددي، عددالء الدددين عمددي المتقددي )ت -
مددددود عمددددر الددددديماطي، دار الكتددددب العمميددددة، ، تحقيددددق : مح1األقددددوال واألفعددددال، ط

 بيروت.

إحيدداء عمددوم الدددين، م(، 6441)هددد(، 141الوزالددي، ابددي حامددد محمددد بددن محمددد )ت -
 ، دار بن حزام، بيروت.1ط

هدددددد(، صدددددحيح 1043هدددددد(، )612البخددددداري، محمدددددد بدددددن إسدددددماعيل بدددددن عبدددددد اهلل )ت -
 ، بيروت.، تحقيق : مصطفى ديب البوا، دار ابن كثير اليمامة6البخاري، ط

، تحقيدق : 6م(، سدنن الترمدذي، ط1546هدد(، )635الترمذي، محمد بدن عيسدى )ت -
 عبد الوهاب عبد المطيف، دار الفكر، بيروت.


