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 : ـ مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 . احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد

من  انتقيُتها، "ألصدقاء وا ةِ اقَ َد الّص  "د يف يل من احِلَكم والفوائِ ما قِ  فوةُ ُص هذه الكلامت؛ 

تيسريًا ..  ةِ كمَ ، واحلِ ِب األدَ ُكُتِب  بطونِ من ه صىل اهلل عليه وسلم، ورسولِ  ةِ كتاب اهلل تعاىل، وسنّ 

ة، شباب منهم خاّص مها للناس عاّمة، وللأقّد رجٍع واحد، ومَ ، للوقوف عليها يف موضٍع واحدٍ 

معرفة األخياِر من األرَشار،  هم عىلن تعينَ عسى أ، "د حمم   " احلبيب ولدي اخلاّصةِ  منَ  وأخص  

جع، ااالختصار للسند، وذكر املر سلَك فيها مَ  سلكُت .. سوا ن ُيصاحبوا، وُُيالِ سن انتقاء مَ ُح  وعىل

ًا للسآمة واملَلل، مع التأكيد أن مجيع األحاديث الوارد ذكرها عن النبي صىل اهلل تفاديًا لإلطالة، ودفعَ 

 . هلا أهل العلم واالختصاص بالّصحة، والقبول، وهي مما شهد السند عليه وسلم صحيحة

والتي أسميتها، وعنونُت هلا بـ  هذه الكلامت املُنتقاة ــ قد أضفُت فالفائدة أكثر،  تعم   وحت ى

بستان الزهور، حكم وفوائد  "يف هناية كتابنا  كملحٍق ــ  "اقِة واألصدقاء ُصفَوُة ما ِقيَل يف الّصَد  "

، وءِ الّس  اءَ نَ رَ نا قُ نا وبناتَ شبابَ  َب تعاىل القبول، وأن ُينّ  سائاًل اهللَ ، ملناسبتها للكتاب "خلاطر جاد هبا ا

، وذِ  هم من كل  وأن حيفظَ  ، اللهم آمني، وصىل اهلل وسلم عىل خاتم األنبياء واملرسلني، رشٍّ ي رشٍّ

 .واحلمد هلل رب العاملني

 

 عبد املنعم مصطفى حليمة

 "طويس أبو بصري الطر "
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ء َيا َوْيَلَتى َلْيَتنِي :] تعاىل وُلهق، مم ا ورَد يف كتاِب اهلِل تعاىل َعن األصِدَقاِء، واإلخواِن، واألِخال 

ِْذ ُفاَلنًا َخلِياًل  ْكِر َبْعَد إِْذ َجاءِِن   .ََلْ َأَّت  نِي َعِن الذ   . 82-82:الفرقان[َلَقْد َأَضل 

نَا إاِل  املُْْجِرُموَن :] تعاىلوقال  -22:الشعراء[َواَل َصِديٍق مَحِيٍم . َفاَم َلنَا ِمْن َشافِِعنَي . َوَما َأَضل 

101 . 

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِل  املُْت ِقنَي :] وقال تعاىل  . 76:الزخرف[اأْلَِخال 

َتَقابِلنَِي َوَنَزْعنَا َما يِف ُصُد :] وقال تعاىل ٍر م  ْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعىَل ُُسُ  . 76:احلجر[وِرِهم م 

اَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة :] وقال تعاىل  . 10:احلجرات[إِن 

ا َأل ْفَت َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َوَلــكِن  :] وقال تعاىل  اهللَ َوَأل َف َبنْيَ ُقُلوهِبِْم َلْو َأنَفْقَت َما يِف األَْرِض مَجِيعًا م 

ُه َعِزيٌز َحكِيٌم   .76:األنفال[َأل َف َبْينَُهْم إِن 

ـِم َواْلُعـْدَواِن :] وقال تعاىل َْ . 8:املائـدة[َوَتَعـاَوُنوْا َعـىَل اْلـو  َوالت ْقـَوال َوالَ َتَعـاَوُنوْا َعـىَل اإِل

 . همأكثر من غريِ يف املراد من هذه اآلية الكريمة،  واألصدقاُء يدخلون

ـَم َأِخيـِه َمْيتـًا ] :ىلوقال تعا ُسوا َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأحُيِب  َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكـَل حَلْ س  َوال ََتَ

اٌب َرِحيٌم   .  18:احلجرات[َفَكِرْهُتُموُه َوات ُقوا اهلل َ إِن  اهلل َ َتو 

ُو  َفإَِذا َطِعْمُتْم :] وقال تعاىل ِديٍث إِن  َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي الن بِي  َواَل ُمْسَتْأنِِس ا فَانَتِشر َفَيْسَتْحيِي نَي حِلَ

ق   ِمنُكْم َواهللُ وهذه آية ـ كـام قـال بعـض أهـل العلـم ـ نَزَلـت يف  .36:األحزاب[اَل َيْسَتْحيِي ِمَن احْلَ

 !الّثَقالء

َزْن إِن  اهللَّ َمَعنَا :] وقال تعاىل  . 70:التوبة[إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه الَ ََتْ

 . 72:يوسف[َقاَل إِِن  َأَنْا َأُخوَك َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوْا َيْعَمُلوَن :] وقال تعاىل

مْحَُن ُوّدًا :] وقال تعاىل ـُم الـر  اِت َسـَيْجَعُل هَلُ احِلَ ًا . 27: مـريم[إِن  ال ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الص  ود 

ًا وحَمبًة  ـ َمـن َنَشـَد ِرضـا وحمبـَة ..  يف األرِض يف قلوِب النّاسب ًة وحميف الّسامء، وود  وقد خاَب وَخِِسَ

  . ِط اهللَخ النّاِس بَس 
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َهـاتُِكْم َأْو :] وقال تعاىل ُكْم َأْو ُبُيـوِت ُأم 
َواَل َعىَل َأنُفِسُكْم َأن َتْأُكُلوا ِمن ُبُيوتُِكْم َأْو ُبُيوِت آَبـائِ

تُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْخـَوالُِكْم َأْو ُبُيـوِت ُبُيوِت إِْخَوانُِكْم َأْو ُبيُ  وِت َأَخَواتُِكْم َأْو ُبُيوِت َأْعاَمِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعام 

ُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح َأن َتْأُكُلوا مَجِيعًا َأْو َأْشـَتات َفاَِتَ . 71:النـور[ًا َخااَلتُِكْم َأْو َما َمَلْكُتم م 

ز األكل من بيوت من مجيع من تقّدم ذكرهم ــ بام يف ذلك بيوت األصدقاء ـــ وإن غـابوا وَل أي ُيو

 . حيرضوا

اِدِقنَي :] وقال تعاىل ُقوْا اهللَّ َوُكوُنوْا َمَع الص  َا ال ِذيَن آَمنُوْا ات   .112:التوبة[َيا َأُّي 

ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِِش  ُيِريـُدوَن َوْجَهـُه َواَل َتْعـُد َواْصِوْ َنْفَسَك َمَع ال ِذيَن َيْدُعوَن رَ :] وقال تعاىل هب 

َبـَع َهـوَ  ْنَيا َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َوات  َياِة الد  اُه َوَكـاَن َأْمـُرُه ُفُرطـًا َعْينَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة احْلَ

 . 82:الكهف[

ــاىل ــال تع ــَب :] وق ــاء  َأَفَحِس ــن ُدوِِن َأْولَِي ــاِدي ِم ــُذوا ِعَب ــُروا َأن َيت ِخ ــِذيَن َكَف !! ؟... ال 

 [! ِعَباِدي]فإذا اَّتذوهم أولياء؛ خرجوا من صفة  .108:الكهف[

 . 82:آل عمران[ال  َيت ِخِذ املُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياء ِمن ُدْوِن املُْْؤِمننَِي :] وقال تعاىل

املُْنَـافُِقوَن :] وقال تعاىل. 61:التوبة[َبْعٍض  َواملُْْؤِمنُوَن َواملُْْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياءُ :] وقال تعاىل

ن َبْعٍض   . 76:التوبة[َواملُْنَافَِقاُت َبْعُضُهم م 

 األَْرِض َوَفَساٌد َكبرٌِي يِف َوال ذيَن َكَفُروْا َبْعُضُهْم َأْولَِياء َبْعٍض إاِل  َتْفَعُلوُه َتُكن فِْتنٌَة :] وقال تعاىل

 . 66:األنفال[

وْا َلــْو َتْكُفــُروَن َكــاَم َكَفــُروْا َفَتُكوُنــوَن َســَواء َفــاَل َتت ِخــُذوْا ِمــنُْهْم َأْولَِيــاء :] وقــال تعــاىل َود 

ُ ِ وٍء، إال وود  ِمن أقرانِـه أن ُيشـاركوه ذلـك  وُس ن ُمبتىل بَشٍّ وَما مِ . 22:النساء[ ى ؛ حتـوالسـوء الشر

وء  . يكونوا سواًء يف الش   والس 

وَن :] وقال تعاىل َُم  الَ ُيْقِِصُ وهَنُْم يِف اْلَغي    . 808:األعراف[َوإِْخَواهُنُْم َيُمد 

ُه َوِِلٌّ مَحِـيٌم اْدَفْع بِال تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا ال ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَدا :]وقال تعال اَهـا َوَمـا . َوٌة َكَأن  ُيَلق 

اَها إاِل   وا َوَما ُيَلق   . 63-67:فصلت[  ُذو َح ٍٍّّ َعظِيمٍ إاِل  ال ِذيَن َصَوُ
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اء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْي ٍَّ َوالْ :] وقال تعاىل اء َوالرض    َعـافنَِي َعـِن الن ـاِس َواهللُال ِذيَن ُينِفُقوَن يِف الِس  

  .167:آل عمران[حُيِب  املُْْحِسننَِي 

ب وَن َأن َيْغِفَر اهللَُوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأاَل :] وقال تعاىل
ِحيٌم  ْم َواهللَُلكُ  َُتِ  . 88:النور[َغُفوٌر ر 

ِميَل  :]وقال تعاىل ْفَح اْْلَ ومن الّصْفِح اَْلميـِل؛ الصـفح مـن غـري . 23:احلجر[َفاْصَفِح الص 

، وال أَذال  .ِعتاٍب، وال َمنٍّ

 .70:الشورال[ َح َفَأْجُرُه َعىَل اهللَِفَمْن َعَفا َوَأْصلَ ] :وقال تعاىل

َوُيْؤَُِروَن َعىَل َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشح  َنْفِسِه َفُأْوَلئِـَك ُهـُم  ]:وقال تعاىل

 !إليه ةٍ اَج م بَح ا هُ هم مَ ِس فُ م عىل أنْ واهَن ون إْخ رُ ؤَِ ، فيُ ةُ اَج ؛ احلَ ةُ اَص َص واخلَ . 2:احلش[املُْْفلُِحوَن 

 

* * * * * 
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 :ويف احلديث 

املَتحاب وَن يف جالِل هلم َمنابُر من نوٍر، َيغبُِطُهم الن بي ون  ":قال تعاىل يف احلديث القديس 

هداء   ."والش 

ِش يوَم ال ظِل  إال املتحاب ون يف اهلل يف ظل  العر ":صّح عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قالو 

هداُء   ."ظِل ه، َيغبُِطهم بمكاهنم النبي ون والش 

ُهمُ  َسْبَعةٌ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  ُه ــ منهم ــ ُيظِل  ِه َيوَم ال ظِل  إال  ظِل  : اهلل ُ َتَعاىَل يف ظِل 

َقا عليه  اب ا يف اهلل ِ، اْجَتمعا عليه وَتَفر   . " ...وَرُجاَلِن ََتَ

ليبعثن  اهللُ أقوامًا يوَم القيامِة يف وجوِهِهم النّور، عىل منابِِر  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

يا رسوَل : فَجثى أعرايبٌّ عىل ُركبتْيِه، فقال: قال. "الل ؤُلِؤ، يغبُِطُهم الناُس، ليسوا بأنبياَء وال ُشهداَء 

وَن يف اهلل من قبائل شت ى، وبالٍد شت ى ُيتمعون، عىل ذكِر هم املُتحاب   ":اهلل َجل هم لنا نعِرُفهم؟ قال

اع القبائل، تصادقوا يف اهلل، وَتاب وا فيه،  ":ويف رواية. "اهلل؛ َيذكروَنه  قوٌم من َأفناِء الناس، من ُنز 

ال ] الذين  هلم يوَم القيامِة َمنابَر من نوٍر، خياُف الناُس وال خيافون، هم أولياُء اهلل  يَضُع اهلل 

َزُنوَن   [.1]"[َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيْ

 ."املْرُء عىل ِديِن َخليلِه؛ فْلَينُْظْر أحُدكم َمن خُيالُِل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 ."يوَم القيامِة  أحب   نمَ  مع املرءُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ا الرجال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  ُُها ُحب ًا لصاحبه ما َتاب   . "ن إال كاَن أفضُلهام أشد 

ا يف اهلل بظهِر الغيِب؛ إال كاَن أحب هام إىل اهلل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  ما من رجلني َتاب 

ُها ُحب ًا لصاِحبه   . "أشد 

: قال! هللِبىل يا رسوَل ا: اْلن ِة؟ قلنا يف برجالُِكم ُأخوكم أال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

يُق  اْلنةِ  يف الن بي   د   . " اْلن ةِ  يف ناحيِة املِِص ال يزوره إال هلل يف اْلن ِة، والرجُل يزور أخاه يف ، والص 

                                                           

اع القبائل  ". ؛ أي أهنم متباعدون يف مساكنهم وقبائلهم، وأوطاهنم، وبلداهنم"من أفناء الناس  "قوله  1 ؛ "من ُنز 

 .أي من قبائل شَتى، خرجوا منها، أو أخرجوا وانتزعوا منها
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 ."موؤَدًة  أحَيا فكأّنام َمن َسرَت عىل مؤمٍن َعوَرًة ؛ ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ُه أحُدُها  اهللِ يف اَنانِ  تواد   ما ":وقال صل ياهلل عليه وسلم  َُ ِد ُق بينهام إال  بَِذْنٍب حُيْ  . "فيَُفر 

لل ذيَن َيَتحاب وَن من أْجِِل،  حمب تِي َحق ْت َقد : قال اهللُ عز  وجل   ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ْت وَقد  ْت لل ذيَن يتزاَوُرون من أجِِل، وَقد  حمب تِي َحق  ْت وَن من أجِِل، وَقد لل ذيَن يتباَذلُ  حمب تِي َحق   َحق 

 . "لل ذيَن يتصاَدُقون من أجِِل  حمب تِي

 ."إذا أحب  الرجُل أخاه فلُيخوُه أنه حيب ه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ْ له؛ فإن ه خرٌي يف اإللَفِة،  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  إذا أحب  أحُدكم أخاُه يف اهلل فلُيبني 

 . "ِة وأبَقى يف املود  

 عىَل َمْدَرَجتِهِ  له ُأْخَرال، فأْرَصَد اهللُ  َقْرَيةٍ  يف له أًخا زارَ أن  َرُجاًل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

لَك عليه ِمن نِْعَمٍة هْل : هِذه الَقْرَيِة، قاَل  يفِل  اً أخُأِريُد : أْيَن ُتِريُد؟ قاَل : َفَلام  أَتى عليه، قاَل  ،َمَلًكا

ا؟ قاَل  ، قاَل  يفال، غرَي أِن  أْحَبْبُتُه : َتُرهب  فإِن  َرسوُل اهللِ إَلْيَك، بأن  اهلل َ قْد أَحب َك كام : اهللِ عز  وجل 

 [. 2.]"أْحَبْبَتُه فِيِه 

  [.3]"ُزْر ِغب ًا َتْزَدْد ُحب ًا  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ْوِء، َكحاِمِل املِْسِك،  إن ام َمَثُل اَْللِيسِ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  لِيِس الس  الِِح، واْْلَ الص 

ا أْن : ونافِِخ الكرِِي، َفحاِمُل املِْسِك  َد منه ِرحًيا َطي َبًة، ونافُِخ  حُيِْذَيَك،إم 
ا أْن ََتِ ا أْن َتْبتاَع منه، وإم  وإم 

ا أْن ََتَِد ِرحًيا َخبِيثَ : الكرِيِ  ا أْن حُيِْرَق َِياَبَك، وإم   ."ًة إم 

؛ كمثل صاحِب املسِك، إن َل ُيِصْبك منه الّصالِح  جليسِ  مثُل  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

كمثِل صاحِب الكرِِي، إن َل ُيِصْبك من َسواِده، أصابك  السوءِ  جليسِ  ومثُل يشٌء، أصابك من رحيِه، 

 ."من ُدخانِه 

 ."مؤِمنًا  إال   ُتصاِحْب  ال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

                                                           

2
ا  "قوله    تقصده من أجلها؟ ؛ أي هل لك مصلحة مادية تتعاهدها، وُتصلحها، "هْل لَك عليه ِمن نِْعَمٍة َتُرهب 

 .ُزْر ِغب ًا؛ أي يوماً بعد يوم، وليس كل يوم، كام َتغّب اإلبُل للشب يوماً بعد يوم 3
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وِء اللهم  إِن  أعوُذ بك من صاِحِب  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم   . "الس 

 :ويف رواية ."، وال خرَي فيمن ال َيأَلُف وال ُيؤَلُف َمألَفةٌ  املؤمنُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

  ."ُيْؤَلُف  وال َيْأَلُف  وُيْؤَلُف، وال خرَي فيَمن ال َيْأَلُف  املُْؤِمنُ  "

 ."إذا رأال فيه َعيبًا أصَلَحُه  ،املؤِمنِ  ِمرآةُ املؤمُن  ":اهلل عليه وسلموقال صىل  

املؤمُن مرآُة املؤمِن، واملؤمُن أخو املؤِمن، يكف  عليه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 . "، وحيوُطه من ورائه [4]َضيَعَتهُ 

 ". اً َيُشد  َبْعُضُه َبْعض كاْلُبنْيانِ  لِْلُمْؤِمنِ  املُْْؤِمنُ " :وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ُق  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  ََ  ."َض يف اهللِأْن َُتب  يف اهللِ، وُتبغِ : اإليامنِ  ُعرال أو

وَيصُو عىل أذاُهم، أعظُم أجًرا مَن  الن اَس  خيالطُ  ال ذي املؤمنُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 . "عىل أذاُهم  وال َيصوُ  الن اَس  خيالطُ الَ  ال ذي املؤمنِ 

َفام َتَعاَرَف منها اْئَتَلَف، َوما َتنَاَكَر منها  ُُمَن َدةٌ  ُجنُودٌ  األْرَواُح  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 ."اْخَتَلَف 

 ."اهللُ  أمَرُكمُ  َكاَم  إْخواًنا اهللِ ِعبادَ  ُكوُنوا ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

عنه، وأْرىض عنه  اهللُ؛ رِِضَ الناسِ  بسَخطِ  اهللِ ِرضا  التمَس  َمن ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 . "الناَس عليه، وأسَخَط عليه  اهللُ ، سِخط اهللِ بسَخطِ  الناسِ ، ومن الَتمَس ِرضا الناَس 

، وَمِن التمَس رضا الناسِ ُمْؤَنَة  اهللُ، كفاُه الناسِ  بسَخطِ  اهللِالتمَس ِرَضا  َمنِ  ":ويف رواية 

 . "الناِس إىل  اهللُ، َوَكَلُه اهللِ بَسَخطِ  الناسِ 

يَل  ناَدال َعْبًدا اهللُ أَحب   إذا ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  حُيِب  ُفالًنا فأِحب ُه،  اهللَإن   :ِجْوِ

يُل،فُيِحب ُه  يُل فيُناِدي  ِجْوِ امءِ  ِجْوِ َُم  ُيوَضُع حُيِب  ُفالًنا فأِحب وُه، فُيِحب ُه أ اهللَإن  : يف أْهِل الس  امِء،  ْهُل الس 

  ."الَقُبوُل يف أْهِل األْرِض  له

                                                           

4
 . أنه يمنع عن أخيه تلف معاشه وسبب رزقه: ، واملراد"النهاية"أي معاشه، كام يف  
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فُينادي يف : إِن  قد َأحببُت فالًنا فأحب ُه، قاَل  :جويَل  نادال عبًدا اهللُ  أحب   إذا ":ويف رواية 

امِء، َم  تنزُل  اِت إِن  ال ِذيَن ] :اهلل ِ املحب ُة يف َأْهِل األرِض، فذلَِك قوُل  َلهُ الس  احِلَ آَمنُوا َوَعِمُلوا الص 

ا  مْحَُن ُودًّ ُم الر  امِء، َم   :جويَل  نادال عبًدا اهللُ ، وإذا َأبغَض [َسَيْجَعُل هَلُ  إِن  َأبغضُت فالًنا، فُينادي يف الس 

 . "الَبغضاُء يف األرِض  َلهُ ُتنَزُل 

 َتَدابروا، َوكونوا عباَد اهلل ِ ال َتاَسدوا، وال َتَباَغُضوا، وال ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

، ال يظلُِمُه وال خيذُلُه، وال حيِقُرُه، بحسِب امرٍئ مَن الش   أن حيِقَر أخاُه املسلمِ أخو  املسلمُ إخواًنا، 

 ."؛ دُمُه، وماُلُه، َوِعْرُضُه حرامٌ  املسلمِ  عىَل  املسلمِ  كل  ، املُسلمَ 

 . "خيُذُله  الَيْكِذُبُه ، و الخيوُنه، و ال ،املسلمِ  وأُخ  املسلمُ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

 ."خَيُْطْب عىَل ِخْطَبتِِه  َواَل  عىَل َسْوِم َأِخيِه، املُْسلِمُ  َيُسمِ  اَل  ": وقال صىل اهلل عليه وسلم 

إذا  يعوُده إذا مرَض، ويشَهُده: للمؤِمن عىل املؤمن ست  ِخصالٍ  "وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ُته إذا عَطَس، وَينصَح مات، وُُي   . "له إذا غاب أو َشِهد  يُبه إذا دعاه، وُيسل م عليه إذا لقَيه، وُيشم 

ا  املِراءَ  َتَركَ أنا زعيٌم ببيِت يف َرَبِض اْلنِة ملَن  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  قًّ وإن كان حُمِ

"[.5 .] 

َجاِل إىل ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  أي شديد . متفق عليه"اخَلِصُم  األَلد   اهلل ِ إن  َأْبَغَض الر 

 ! عىل حد االنتصافتِِص قْ الفجور واخلصومة، وشديد املراء، واملاُلَحاة، فال يَ 

، وَمن َكاَنْت فيه َخْصَلٌة اً ن  فيه كاَن ُمنَافًِقا َخالِصَأْرَبٌع َمن كُ  ":صىل اهلل عليه وسلم وقال 

َث َكَذَب، وإَذا اْؤُُتَِن َخاَن، إَذا: الن َفاِق حت ى َيَدَعَها نهن  َكاَنْت فيه َخْصَلٌة ِمنَ مِ  َعاَهَد  وإَذا َحد 

  ."َد َأْخَلَف عَ إَذا وَ و ":ويف رواية. "َفَجَر  َخاَصمَ  وإَذا َغَدَر،

َهِب  َمعاِدنُ  الن اُس " :وقال صىل اهلل عليه وسلم  ِة والذ   ".  َكَمعاِدِن الِفض 

                                                           

ا بني األصدقاء واإلخوان من مناسبة احلديث أن املراء واْلدال لغرض الظهور والغلبة يوغر الصدور، وُيفِسد م 5

  . ؛ أي أدنى وأطراف اْلنة"ربض اْلنة  "ومعنى . ودٍّ وحمبة
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من َذب  عن ِعرِض أخيه بالَغيَبة، كان حقًا عىل اهلل أن يعتَِقُه من  "ه وسلموقال صىل اهلل علي 

  ." الن ار

 ."يامِة وَم القِ ِهِه الن اَر يَ وْج  عن اهللُ د  رَ  يهِ ِخ أَ  ضِ ِعرْ  َعن د  رَ  َمن ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

ُه اَمْن نَِصَ أخاُه بالغَ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم   ."نيا واآلخرة هللُ يف الد  يِب نَِصَ

ُه : فقاَل َرُجٌل  ،ظاملًِا أْو َمْظُلوًما أخاكَ  اْنُِصْ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  يا َرسوَل اهلل ِ، أْنُِصُ

ُه؟ ق ُجُزُه، أْو َُتْنَُعهُ : اَل إذا كاَن َمْظُلوًما، أَفَرَأْيَت إذا كاَن ظاملًِا كيَف أْنُِصُ ُه  فإن   ؛ِمَن الظ ْلمِ  ََتْ ذلَك َنِْصُ

". 

َكَة َتْلَعنُُه حت ى َيَدَعُه، وإْن  بَحِديَدٍة، أِخيهِ  إىل أشارَ  َمن ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 
فإن  املاَلئِ

ِه   ."كاَن أخاُه ألَبِيِه وُأم 

والذي نفيس بيده ال يؤمُن عبٌد حتى حُيب  ألخيه ما حيب  لنفِسه  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

". 

نه دينًا، ع إدخاُل الِسوِر عىل املؤمِن؛ تقيض من أفضِل األعامِل  ":قال صىل اهلل عليه وسلمو 

 ."له ُكربًة  تقيض له حاجًة، تنف س

  ." بِهاحِ َص م لِ رُيهُ اهللِ َخ  عنَد  اِب َح األْص  ريُ َخ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

جُل  َدَعا اإذَ  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم  بَِظْهِر الَغْيِب، َقاَلِت املالئِكُة آِمنَي وَلَك  ألَِخيهِ  الر 

 . "بِِمْثٍل 

عن  انِ بَ ، فإهنام ناكِ َالٍث  مسلاًم فوَق  مَ أن ُيَصارِ  ملسلمٍ  ال حيل   ":صىل اهلل عليه وسلم الوق 

هام َل ا عىل ِِصامِ ، وإن ماتَ يءِ ه بالفَ بقِ ه عند َس تُ ارَ كف   يئًا يكونُ هام، وإن أوهلام فَ ا عىل ِِصامِ ما دامَ  احلق  

 رِ ىل اآلَخ ع ورد   عليه املَلُك  ه، رد  المَ ه وَس سليمَ تَ  قبَل ى أن يَ ل م عليه فأبَ مجيعًا أبدًا، وإن َس  ةَ ال اْلن  ُخ ْد يَ 

 . " الشيطانُ 

 . "ه مِ ِك دَ فْ فهو كَس  ةً نَ أخاه َس  رَ ن َهَج مَ  ":وقال  

 !"بان كاذَ تَ ران ويَ هاتَ يطاناِن يتَ املُسَتب اِن َش  ":وقال  
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 :رويف األََ 

لو كنَت كام تقوُل،  ":قال. واهلل إِن  ألحب َك يف اهلل: رِض اهلل عنه قاَل رجٌل لعمر بن اخلط اب

 . "ألهَدْيَت إِل  عُيويب 

، وإذا أبغْضَت ، وال ُبغَكَلًفا ُحب َك ال يُكْن  ":وعنه بِي  ُضَك َتَلًفا؛ إذا أحَببَت َكلِْفَت َكَلَف الص 

 ."أحببَت لصاحبِك الت َلَف 

وال أمنَي إال َمن خيَشى اهلل، وال ُتِش مع  ك إال األمني؛اعرف عدّوك، واحَذر صديقَ  ":وعنه

ك، وال ُتشاوْر يف أمرِ الفاجِر فُيعّلُمك مِ    ."ك إال الذين خيشوَن اهلل ن فجوِره، وال ُتْطلِْعُه عىل ُس 

ٌة يف البالِء  ":وعنه خاِء، وُعد  م َزْيٌن يف الر   ."عليَك بإخواِن الّصدِق، فُكْن يف أكنافِهم؛ فإهن 

 ."لقاُء اإلخواِن َجالُء األحزان  ":وعنه

ُقه يف أُتنّى لو أن ِل هذه الدار مملوءة ذَهبًا أنف: ُتنّوا، فقال رجٌل  ":وعنه، أنه قال ألصحابه

دًا أو جوهرًا أنفقه يف أُتنى لو أهنا مملوءٌة لؤلؤًا وَزَبْرَج : ُتنوا، فقال رجٌل : سبيِل اهلل عز  وجل، َم قال

ى لو أُتنّ : ما ندري يا أمرَي املؤمنني، فقال عمر: ُتن وا، فقالوا: سبيِل اهلل عز  وجل وأتصدق به، َم قال

اح الدار مملوءة رجاالً مثَل أيب ع هذه أنّ   . "بيدَة بن اْلر 

إّن مما ُيَصّفي لك وّد أخيك أن تبَدأه بالّسالِم إذا لقيَتُه، وأن تدعَوه بأحب  األسامِء  ":وعنه

 ."إليه، وأن توّسَع له يف املجلِِس 

ْدِق خرٌي من الوحَدِة  ":وعنه وِء، وقريُن الص   ."العزَلُة راحٌة من جليِس الس 

 . " معايِشُكم، وَزايلوُهم بأعاملُِكم َخالِطوا الن اَس يف ":وعنه

 ."أعقُل النّاِس أعَذُرُهم هلم  ":وعنه

 ". "ُمْر َذوي الَقراَبات أن َيتزاَوُروا وال َيَتجاَوُروا  ":كتب عمر إىل أيب موسى األشعري

فاء   . "إدماُن اللقاِء َسَبُب اْل 

يا رجل أراَك تسأل اهللَ املوَت، قل  ":اللهم  اغنِني عن الن اِس، فقال: سمَع عمُر رجاًل يقول

 ."اللهم  اغنِني عن أرْشاِر الن اس 
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 ل سافرَت هَ : ، فقال له عمرٍق ْد ِص  ُل إن  فالنًا رُج : لعمر بن اخلطاب رِض اهلل عنه قال رجٌل 

ال، : قال؟ عىل يشءٍ  هُ تَ نْ مَ فهل ائتَ : ال، قال: ؟ قالةٌ لَ ه معامَ ك وبينَ فهل كانت بينَ : ال، قال: ه؟ قالمعَ 

 !ده يف املسجِ ُض ، وخيفِ هُ رأَس  عُ رفَ يَ  هُ رأيتَ  اكَ ه؛ أرَ بِ  لَك  لمَ الذي ال عِ  فأنَت : قال

، وال أمنَي إال  َمن ءٌ وِم ال َيْعِدله يَش احتف ٍّ ِمن َخلِيلِك إال  األمني؛ فإن  األمنَي ِمن القَ  ":وعنه

ك، واسَتِشْ يف أمِرك َخِِشَ اهلَل تعاىل، وال َتْصَحْب الفاِجَر؛ فُيَعل ُمَك  ِمن فُجوِره، وال ُتْطلِْعه عىل ُِس 

 ."الذين خيشون اهللَ 

 ."ذلك  يُب ِص  يُ اَم ل  ك به؛ فقَ مس  ن أخيه، فليتَ ًا مِ د  م وِ كُ أحُد  اَب إذا أَص  ":وعنه

 . " هُ يه عيوبَ ال إىل أِخ َد أهْ  أً اهللُ امرَ  مَ حِ رَ  ":وعنه 

ما، َعسى أن َيكوَن َبغيَضَك يومًا  هوَناً  حبيَبَك  حبِْب أ ":عن عِل بن أيب طالب رِض اهلل عنهو

 ."يوَمًا ما  حبيَبَك ما، عَسى أن َيكوَن  هوناً بغيَضَك  ما، وأبِغْض 

يف  وفاتِهيف َنكَبتِِه، وَغْيَبتِِه، وبعد : ةٍ ال يكوُن الّصديُق صديقًا حتى حيف ٍَّ أخاُه يف َالَ ":وعنه

ِفيه وَتِرَكتِِه   . "ُُمَل 

ِة  ":وعنه حَبِة إقالُة العْثَرِة، وُمساحمة الِعَشة، واملواساُة يف الُعِْسَ  ."رشُط الص 

ٌة، وأعداؤك َالٌَة، فأصدقاؤك ":وعنه ََ َصديُقك، وَصديُق َصديِقك، وعدو  : أصدقاؤَك َال

كَ  َك : وأعداؤك. عدو  ك، وعدو  َصديِقَك، وصديُق عدو   ."عدو 

 . "، وخرٌي منه َمن َكَفاَك خرُي إخوانك َمن واَساكَ  ":وعنه

 . "ْط الفاجَر بُخُلِقك خالِْط املؤمَن بقلبَِك، وخالِ  ":وعنه

 ."أخاك الن صيحَة؛ حسنًة كانت أو قبيحة  احْمَْض  ":وعنه

 ."اسَتْعتِْب، َمن َرجوَت إعتاَبُه  ":وعنه

 ."ال ُتكثِْر الَعْتَب من غري ذنٍب  ":وعنه

هُ تاَب فال ُتكثِْر العِ  ":وعنه ُك البِغْ ورُث الض  يُ  إن   ."َضَة غينََة، وحُير 

 ."ال تت خَذن  عدو  صديِقَك صديقًا، فُتعاِدَي صديقَك  ":وعنه

ه ال ُتضي َعن  حق  أخيَك اتكاالً عىل ما بينَ  ":وعنه ُه ليس بأٍخ َمن أضْعَت َحق   ."ك وبينَه؛ فإن 
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 ."عىل ِصَلتِه  نَك ك مِ ال يكوَنن  أخوَك أقَوال عىل قطيَعتِ  ":وعنه

ِة، وأعطه كل  املواساة، وال ُتفيِض ابُذْل لصديقِ  ":وعنه ار َك كل  املود   ." إليه بكل  األُْسَ

ه  ":وعنه اَك وُمصاَدَقَة األمَحِق؛ فإن  َك، وإي  اب؛ فإنه ُيريُد أن ينَفَعَك فَيرُض  اَك وُمصادَقَة الكذ  إي 

ُب عليَك الب ه يَ و ّعُد عليَك القريَب،عيَد، وُيبُيقر  اَك وُمصاَدَقَة البخيِل؛ فإن  ما  ِج نَد أحوَ قُعُد بك عِ إي 

 ."َتكوُن إليه 

ه يُ رَ اجِ الفَ  اخِ ؤال ت" :وعنه َك لَ عَ فِ  َك زي ن لَ ؛ فإن  ُن َلَك أْسَوأ ِخَصالِه،  ه،ثلُ مِ  ه، وحيب  لو أن  وُيَزي 

ِهُد َنْفَسه َلَك، وال َينَْفُعك، وُرّبام وَمْدَخُله َعَليَك، وَُمَْرُجه ِمن ِعندك َش  نْيٌ وَعاٌر، وال األمَحَق؛ فإّنُه ُُيْ

ُه ال َينَفُعَك  اَب؛ فإن  ك، َفسُكوُته َخرٌي ِمن ُنْطِقِه، وُبْعُده َخرٌي من ُقْربِه، وال الَكذ  أراَد أن َينَْفَعك فَيرُض 

 ".َمَعُه َعْيٌش 

 ."ثَله لَك فِعَلُه، ويود  لو أن ك مِ  ال َتْصَحب الفاِجَر؛ فُيزّينُ  ":وعنه

َمن َعلَِم من أخيه ُمروءًة مجيلًة فال َيْسَمَعن  فيه األقاويَل، وَمن َحُسنَْت عالني ُتُه فنحُن  ":وعنه

 ."لَِسيَرتِِه أرَجى 

ُر حقوَقَك عليه عِ  ى معروَفهُ نَس اصحب من يَ  ":وعنه   ."ندَك، ويتذك 

ِميَل َفاْصَفِح الص  :]  وعنه   .ابتَ عِ  ضا بغريِ الر  : قال. 23:احلجر[ْفَح اْْلَ

 . " ةِ يعَ نِ الص   نِ ْس عىل ُح  هُ ْد ، َل حيمَ ةِ الني   نِ ْس ن َل حيمد أخاه عىل ُح مَ  ": وعنه 

 . "َمن ضي َعه األقَرُب، ُأتيَح له األْبَعُد  ":وعنه 

ًة رائعًة فانَتظِْر أخواهت لِ ُج يف الر   كانَ  إنْ  ":وعنه    ."ا َخل 

َر  ":وعنه  َر، ومن َجالَس العلامَء ُوق   .   "َمن َصاَحَب األنَذاَل ُحق 

ُه باإلْنَعاِم َعَليِه عاتِْب أَخاَك باإلْح  ":وعنه   . "َساِن إَلْيِه، وارُدْد رَش 

ب  لِ رِيَك مَ غَ لِ  ْحبِْب أَ  ":وعنه 
 ."ا ُه ما َتْكَره هلََ ْه لَ رَ ْفِسَك، واكْ نَ ا َُتِ

َْ  َب َح طَ ال اْص و ":وعنه   ةِ اعَ طَ  ريِ ىل غَ ا عَ قَ ر  فَ تَ يَ  ا أنْ كَ  أوَش ل إال  وَج  ز  عَ  اهللِ ةِ اعَ طَ  ريِ ىل غَ عَ  انِ نَ ا

  . "وجل  ز  عَ  اهللِ

 ."ف طِ لْ ا أُ و إذَ ُس قْ يَ  يمُ ئِ ، والل  َف طِ عْ تُ ا اْس إذَ  نيُ لِ يَ  يمُ رِ الكَ  ":وعنه 
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 . "ار ٍَذ تِ ىل اعْ إ كَ أَ ، وأْلَ اةٍ ارَ َد إىل مُ  َك َج وَ ن أْح ومَ ، َك لَ  َف ل  كَ ن تَ مَ  اءِ قَ دِ األْص  رَش   ":وعنه 

ه ُيكثُِر لِ  َوٌب   عِّل بن أيب طالب رِض اهلل عنهؤي عىَل رُ  هذا  ":يَل له فيه، فقالبَسُه، فقِ كأن 

 ."يِل وَصِفّيي عمر بن اخلطاب رِض اهلل عنه، إّن عمَر ناَصَح اهللَ، فنََصَحُه اهللُ لِ كَسانِيُه َخ 

الُِح َخرٌي ِمن  ":أيب َذرٍّ رِض اهلل عنه قال وعن  وِء، واَْللِيُس الص  الوْحَدُة َخرٌي ِمن اَْللِيِس الس 

 . "الوْحَدِة 

اِره، وال تسأل عنه؛ إذا أحببَت أخًا فال ُُتاِره، وال ُتَش  ":، قالرِض اهلل عنه معاذ بن جبلوعن 

ق بينك وبينه ًا، فُيخوَك بام ليس فيهفعسى أن توايِفَ له عدوّ   [.6]"، فُيفر 

ِ  اءُ َد ، أعْ ةِ ي  نِ اَل العَ  وانُ ؛ إْخ ومٌ قَ  انِ الزمَ  رِ َيُكوُن يف آِخ  ":وعنه ، عضٍ ن بَ م مِ هِ عِض بَ  ةِ بَ غْ رَ بِ  ؛ةِ يرَ الِس 

 ." ضٍ عْ ن بَ م مِ هِ ِض عْ بَ  ةِ بَ هْ ورَ 

َع له إذا أن أرمَيُه بَطْريف إذا أقَبَل : ْللييس عِل  َالٌث  ":ابن عّباس رِض اهلل عنه ، وأن أوس 

َث   ."جَلَس، وُأصغَي إليه إذا َتد 

 ."أَحب  إخواِن إِل  أٌخ إن ِغبُت عنه َعَذَرِن، وإن ِجئُته َقبَلني  ":وعنه

َ  ":وعنه فيه يُ يهًا وال َح اِر َسفِ ال ُُت  . "لِيَك ليَم َيقْ ؤِذيك، واحلَ لياًم؛ فإن  الس 

ِن أن حيب  الرجُل الرجَل ليس بينهام نَسٌب قريٌب، إن من اإليام ":ابن مسعود رِض اهلل عنه

 ."وال ماٌل أعطاُه إّياه، وال حمب ٌة إال هلل 

 ."أنتم جالء قلبي  ":وعنه، أنه كان يقوُل إلخوانِه

مان أقواٌم أفضُل أعامهِلا الت الوم بينهم  ":وعنه  ."يكون يف آخر الز 

ا أن ُأكَ  أرال أِن  دًا؛ ألاري أخي أبَ ما أمَ  ":وعنه ا أْن ُأغِضَبهُ ِن  إم  َبُه، وإم   . " ذ 

احِ ارِ عىل الن   خانُ ، وال الد  ل  عىل يشءٍ أدَ  ما من يشءٍ  ":عنهو   ."ب احِ عىل الص   ِب ، من الص 

                                                           

6
؛ "وال ُتشاِره  "وقوله . ؛ أي فال َُتادله اْلدال الذي مؤداه للخصومة وإغارة الصدور"فال ُُتاِره  "قوله  

  .عليه حقًا، أو لك عنده حاجة واملشاراة من اللجاجة؛ أي ال تكن ْلوجًا حلوحاً يف مراجعتك له إن كان لك
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إليه، ولو  ى ُيلَس حت   اءَ ، ْلَ واحٌد  ومؤمنٌ  نافٍق فيه مائة مُ  إىل ُملسٍ  َل مؤمنًا دَخ  لو أن   ":وعنه 

  ."إليه  ى ُيلَس حت   ْلاءَ  واحٌد  ٌق ومنافِ  مؤمنٍ  ُملسًا فيه مائةُ  ًا دخَل منافق أن  

 !"ك ِس فْ نَ بِ  َك يْ لَ عَ : ، فيقولِق اهللَات  : يهألِخ  الرجُل  قوَل أن يَ  ِب نْ الذ   ن أكَوِ مِ  ":وعنه 

ي فقد خرَ  أنَت : هلصاحبِ  إذا قال الرجُل  ":هوعن  ن ئ مِ رِ ، أو بَ المِ ن اإلْس ُها مِ أحُد  َج عدو 

 !"هبِ احِ َص 

 . "يه كان الناُس وَرَقًا ال َشوَك فيه، فصاُروا شوكًا ال َوَرَق ف ":أبو الدرَداء رِض اهلل عنه

ُمعاتبُة األِخ خرٌي لُه ِمن َفْقِده، وَمن لك بأخيَك ُكّله؟ أعِط أخاَك ولِْن له، وال ُتطِْع به  ":وعنه

؛ أي من يضمن وُيد لك أخًا كل ما "وَمن لك بأخيَك ُكّله  "وقوله  . ". "حاِسدًا؛ فتكوُن مثله 

 !كره؟رضيك، ليس فيه ما تَ فيه يُ 

فبكى أبو ..  رُ اآلَخ  َف ه، فوقَ سمَ جِ  ُها حيك  أحُد  َف حيرَان، فوقَ  إىل َورين رَ ظَ نَ  ":وعنه أنه

 . " رُ اآلَخ  هُ ُها وافقَ أحُد  هلل، فإذا وقَف  نَ وعمل؛ يَ يف اهللِ ذا اإلخوانُ هكَ : رداء، وقالالد  

بذلك يلتمس . "هم يهم بأسامئِ ي، أسم  جودِ من إخواِن يف ُس  سبعنيَ و لِ إِن ألدعُ  ":وعنه

 ."ثُل ذلك ولَك مِ  ":ولهدعاء املَلك، وق

  .  ببني إىل النّاسديٌق حُي َص : ب  إليك؟ قالام أَح أي  : قيل ملعاوية

وَها أْرَخْيُتَها، وإَذا لو أن  بيْنِي  ":وعنه  وبنَي النّاِس َشْعَرٌة ما اْنَقَطَعْت أَبَدًا؛ ُكنُت إَذا َمد 

ا   . "أْرَخْوَها َمَدْدهُتَ

اَبك يأَذُن ألصحابِه قبَل أصحابِك، فقال: قيل للمغرية بن ُشعبة رِض اهلل عنه إن   ":إن  بو 

جِل الَعُقول؟ املعرَفَة لتنَفُع عند الكلِب  ؤوِل، فكيف بالر   ."العُقور، واْلمِل الص 

ًا  ":وعنه  ."أنكأ لعدّوَك أال  ُتعلُِمُه أن ك اَّتذَته عدو 

 . "َمن كُثَر إخواُنه كُثَر ُغَرَماؤه  ":عمرو بن العاص رِض اهلل عنه

أَتْدِري َما : فقاَل . إِن  ُأريُد أْن ُأَواِخيَك يف اهللِ ": اهلل عنه، فقالَجاَء َرُجٌل إىل أيب ُهريرة رِض 

ْفنِي: َحق  اإلَخاِء؟ قال َك ِمن ي: قال. َعر 
. َلْ أْبُلْغ هذِه املنِْزَلَة َبْعد: قال. أال َتُكوَن أحق  بِِدينَاِرَك وِدْرَُهِ

 ."فاْذَهْب َعن ي : قال
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ال َتْقَطْع َصِديَقًا وإْن َكَفَر ـ أي َكَفَر املْعُروَف ـ وال َتْرَكْن إىل َعُدوٍّ وإْن  ":عمر بن عبد العزيز 

 . َر املعروَف ؛ أي َشكَ "َشَكَر 

؟ قال: قال ُسفيان بن ُعيينة  . "اإلفضاُل عىل اإلخوان  ":قيل البن املنَكِدِر فام بقي مما ُيسَتَلذ 

من ال ُيعارُش باملعروِف من ال َُيُِد من معارشتِه ُبدًا، حتى بحكيٍم  ليس ":حممِد بِن احلنَفّيةِ 

 ."ُيعَل اهللُ له فرجًا أو ُمرجًا 

وءًا، ُس  فيَك  ْل قُ يَ  مْ ، فلَ اٍت مر   ك َالَث من إخوانِ  َب ِض ن غَ ني مَ يا بُ  ":ادق البنهجعفر الّص قال 

  ."ك ِخالًّ لنفِس  هُ ْذ فاَّتِ 

ُب ِمنَْك : ال َتْصَحْب ََخَْسةً  ":وعنه  اِب؛ ُيَقر  َ َك ِمنُه عىل ُغُروٍر، وهو ِمْثُل الِس  اُب؛ فإن  الَكذ 

ُد َعنْك الَقِريَب  كَ . الَبِعيَد، وُيَبع  َك َلْسُت ِمنُه عىل يَشٍء؛ ُيِريُد أن َينفَعَك فَيرُضّ ؛ والَبِخيُل . واألمْحَُق؛ فإن 

ه َيْقَطُع بَِك أْحَوُج َما َتكوُن إليه ةِ . فإن  د  ُه ُيْسلُِمَك وَيِفر  ِعنَد الش  ُه َيبِيُعَك . واَْلَباُن؛ فإن  والَفاِسُق؛ فإن 

َُم  ال َينَاهُلا : قال! وَما أَقل  ِمنها؟: بِأْكَلٍة أو أَقل  ِمنَْها، فِقيل َله  . "الط َمُع فِيها 

اٍم ـ فإنْ اَل ََ  َد عْ م بَ كُ وانَ وا إْخ ُد ق  فَ تَ  ":ال، قاءِ طَ عَ وَعن   وهم، ودُ  فعُ رىَض وا مَ كانُ  ٍث ـ أي َالَة أي 

  . "وهم رُ ك  وا فَذ َس وا نَ م، أو كانُ وهُ ينُ فأعِ  يَل اغِ َش أو مَ 

دّلني عىل صديٍق أرُكُن إليه إذا ِغبُت، وآَمُن معه إذا حرَضُت،  ":قال الُفضيل لسفيان الثوري

 ."اّلٌة ال توَجد تلك ض: فقال

يبًا؛ فرأيُت يف اهلَرِب ما وجدُت َمْن َيغِفر ِل ذنبًا، وال يسرُت ِل عَ : وعنه ــ أي سفيان الثوري ــ

المة   . "من الناس الس 

ُم إليك؟ ولكن قّدم فإن أكَل : إذا زاَرَك أخوَك، فال تقْل له ":وعنه وإال فارَفْع  أتأُكل؟ أو ُأقد 

". 

 ." ه عنَك سألُ ن يَ إليه مَ  س  ه، َم دُ بْ َت، َم أغِض ئْ ِش اصحْب َمْن  ":وعنه

إذا أحببَت الرُجَل يف اهلل، َم أحَدَث حَدًَا يف اإلسالِم، فلم تبغْضُه عليه، فلْم َتب ُه يف  ":وعنه

 . "اهلل 
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زيُد يف َمن ُتذّكرُكم باهلِل ُرؤيتُهه، وُيرّغُبُكم يف اآلخرِة عَمُله، ويَ  ":َمن ُنجالِس؟ قال: وقيَل له

 ."ِعلمكِم َمنْطُِقه 

 . "ٍق ما وجدنا شيئًا أنفَع يف ديٍن وال ُدنيا ِمن أٍخ موافِ  ":وعنه

 ."ِمن معرفة النّاس تقل  غيَبُتك  ْل أقِ  " ."يُبك الن اِس، يقل  عَ  أقلِْل من معرفةِ  ":وعنه

 . " إِن  ألفرُح إذا جاَء الليُل؛ ليس إال ألسرتيَح من رؤية الن اسِ  ":وعنه

، ذهَب أهُل الِعلِم والوَرع  ":وعنه  ."ما خالفُت رجاًل يف هواه إال  وجدُته َيغِل عِل 

اَنٍة؛ فقال ":وعنه ُحلوٌة، خلشيُت أن َيِشيَط بَدمي : حاِمضٌة، وقلت: لو خالفُت رجاًل يف رم 

". 

 ."وجدنا أصَل كّل عداوٍة اصطناع املعروِف إىل اللئاِم  ":وعنه

 ."دعاَك وأنَت َّتاُف أن ُيفِسَد عليك قلَبَك ودينََك فال َُتْبُه َمن  ":وعنه

وء؛ َج  ":وعنه   ." ارِ من الن  ذَوٌة صاِحُب الس 

ُبُه ِمن َحالٍل، وُكْل ِمن طعاِم َمن كْسُبه اجلِْس مع َمن كْس  ":نصُح أحَد إخوانِهوعنه، وهو يَ 

 الل، فإن  الوَرَع مالُك الديِن، واستكامُل أمِر اآلخرةِ ِمن َح  ْسُبهُ ْن أهُل مشوَرتِك َمن كَ الٍل، وليكُ ِمن َح 

أحدًا  ، وال تدل  رامٍ ن َح مِ  هُ بُ ن كْس ُب احلراَم، وال تأُكْل مَع مَ اجتنْب احلراَم، وال َتلْس مع َمن َيكَس .. 

أو  يف وجههِ  مَ ِس تَ به أو تَ لَ ه أو تؤاكِ بَ صَح تَ  عونًا للظاَل، وأنْ  تكونَ  لم، وأنْ والظ   اكَ وإي  ..  عىل احلرامِ 

ايا، وال اخلطَ  ن  أهَل قوال، وال َُّتادِ الت   أهَل  فن  ال َّتالِ .. رشيك  شيئًا، فتكون عونًا له، والعونُ  منهُ  تناَل 

 . "ها ِق أهلَ كلها، وات   مَ املعايص، واجتنب املحارِ  أهَل  ْس َتالِ 

ْنيا، وُيَرغ   ":وعنه  ُدَك يف الد  اَك وَُماَلَسَة الذين ليَُكن َجلِيُسَك َمن ُيّزه  ُبَك يف اآلِخَرِة، وإي 

م ُيفِسُدون عَ  ْنَيا؛ فإهن   . "ليَك ِدينََك وَقْلَبَك خَيُوُضون يف حديِث الد 

 :اهية ينشداملأمون أبا الَعتَ  سمعَ 

 َيروُق ويصُفو إْن َكَدْرُت عليهِ ... وإِّن ملحتاٌج إىل ظل  صاحٍب 

 !، وأعطني هذا الّصاِحبةَ ُخْذ مني اخلالفَ : فقال املأمون

 ."َمن كان سَفُرُه يف َطلِب أٍخ صالح  ":َمن أبعُد النّاِس َسَفرًا؟ فقال: وقيل لرجلٍ 



20 
 

 ."إِن  ألنَتقي اإلخواَن كام أنتقي أَطايَِب الث َمر  ":ُُماهد

 ."ُدَمُه، فكان خيدُمني أكثر حبُت ابَن عمر وأنا أريُد أن أخَص  ":وعنه

ام أحب  إليَك، أخوَك أو صديُقَك؟ فقال ":ِقيل لعبِد احلميد الكاتب أحب هام أخي إذا كاَن : أُّي 

 ."َصديقي 

إن  أخي إذا َل يكْن صديقي : أخوَك أحب  إليَك أم صديُقَك؟ فقال ":وقيل خلالِد بن صفوان

 ."َل أحب ه 

، وإن اَنَك مَ  ةٌ فاقَ  َك تْ أصابَ  ، وإنْ َك انَ َص  هُ خدمتَ  ، وإنْ َك انَ زَ  هُ حبتَ َص  إنْ  نْ مَ  ْب َح اْص  ":وعنه

 . "ه رائقُ طَ  ، وال َّتتلُف هُ قُ بوائِ  اُف ا، ال َُّتَ هَ رَت ا وَس هَ مَ رأال سيئًة كتَ  ا، وإنْ هَ د  عَ  ةً نَ رأال حَس 

َللِ  غفُر عنِ أحب  اإلخواِن الذي يَ  ":وعنه  . "َلَل سد  اخلَ ُل الِعَلَل، ويَ قبَ ، ويَ الز 

ة ًة ِمن ِذي أْصٍل  ":معاويُة بن ُقر  ِة واإلخاِء، فلم نِجْد أَبَت مود  أي من . "نظرنا يف املود 

 .صاِحِب أصٍل، فاخلسيس ال ُيرََتى منه اإلخاء

 .  ببني إىل النّاسديٌق حُي َص : ب  إليك؟ قالام أَح أي  : قيل ملعاوية 

وَها أْرَخْيُتَها، وإَذا لو أن  بيْنِي وبنَي النّاِس َشْعَرٌة ما اْنقَ  ":وعنه  َطَعْت أَبَدًا؛ ُكنُت إَذا َمد 

ا   . "أْرَخْوَها َمَدْدهُتَ

واء ال حُيتاُج : اإلخواُن َالُث طبقاٍت  ":املأمون َطبقٌة كالِغذاء ال ُيسَتغنَى عنه، وطَبقٌة كالد 

اء ال حُيتاُج إليه أبَدًا   . "إليه إال أحيانًا، وَطبقٌة كالد 

:] يأكُل الرجُل من منِزِل صديِقه ــ أي من دون إذنه ــ حتى ينهاه، َم قرأ ":احلسن البِصي

 .71:النور[َأْو َصِديِقُكْم 

لئن تصحب أقوامًا خيوفوَنَك حتى ُيدِركك األْمُن، خرٌي لك من أن تصحَب أقوأمًا  ":وعنه

 ."يؤّمنُوَنَك حتى َيلحَقَك اخلوُف 

، فقال له َابُت أأنه  :وعنه ، وأحَبْبُت أن نصَطِحَب، نِ غَ بلَ  ":البناِن راَد احلج  ي أن ك ُتريُد احَلج 

ن عُضنا مِ ال بَ ارَشُ بِِسرْتِ اهللِ عز  وَجل؛ إِّن أخاُف أن َنصَطِحَب فريَ عَ وحيك؛ َدْعنَا نتَ : فقال له احلَسنُ 

 ."ُت عليه امقَ عٍض ما نتَ بَ 
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 َت ْد ، وَج اكَ يَ نْ ك أو دُ ينِ دِ  يف أمرِ  هُ تَ رْ اوَ َش  نْ الذي إ كَ وْ ًا؛ أُخ َد قْ فَ  ليَك عَ  اسِ الن   د  أَش  ":وعنه

  ."ذلك  ْد ه َل َتِ تَ ْد قَ  فَ لام  أيًا، فَ ه رَ نَد عِ 

يف  أقوامٌ  طَ وا، وأفرَ كُ أقواٍم فهلَ  أقواٌم يف حب   طَ ًا؛ فقد أفرَ وا هونَ أِحب وا َهْوَنًا، وأبغُض  ":وعنه

 ."وا فهلكُ  أقوامٍ  بغضِ 

، إنام هم ُيفسدون عىل املرِء اآلخرةِ  ملِ ه عىل عَ ُد ُيساعِ  ألحٍد رفيٌق  ما بقيَ  ":بُن دينارٍ مالُِك 

 ."قلَبُه 

نا عُ ، وال يَد نا بعضاً نهى بعُض ، وال يَ نا بعضاً بعُض  فال يأمرُ  نيا؛الّد  ا عىل حب  نَ ْح لَ اصطَ  ":وعنه

 . "عىل هذا  اهللُ

 ."ني احليف الص   أن ال يكون صاحلًا، ويقعُ  اً رش   ى باملرءِ كفَ  ":وعنه

 . "له  التأَريِ  عدمِ  ه، وإظهارُ عن جوابِ  ما عىل الّسفيه اإلعراُض  أشد   ":وعنه

 ."هلا  ، وال طعمَ الريِح  ؛ طيبةُ قة الط باخِ مان، كمرَ يف هذا الزّ  الناسِ  ةُ قد صارت أخو   ":وعنه

 ." هُ حبتَ ُص عنك  ، فانبْذ ك خرياً منه يف دينِ  وصاحٍب ال تستفيُد  وجليسٍ  أخٍ  كل   ":وعنه

َُهم، وال ُترافُِقهم يف  ":َزيُن العابدين عِل بن احُلسني، يويص ولَده ال تصحبن  َخسًة، وال َُتاِد

ه يَ  ْصَحَبن  ال تَ : طريق ؛ فإنه يقَطُع بك يف مالِه، صحَبن  البخيَل وال تَ . بيُعَك بأكلٍة فام دوهنافاِسقًا؛ فإن 

اب، ُيبّعد منك القريَب، وُيقّرُب منك بًا؛ اوال تصحبن  كذ  . أحوُج ما كنَت إليه فإنه بمنزلة الِس 

كَ . البعيَد  ه يريُد أن َينفَعك فيرُضّ وال تصحبن  قاطَِع رحم؛ فإِّن وجدُته ملعونًا . وال تصحبن  أمَحَق؛ فإن 

ِة مواِضع  ََ  ."يف كتاب اهلل يف َال

 .  "ٍب، وال راَحَة حلسوٍد وملَُِلوٍل، وال وفاَء لَكُذ  ال َصديَق  ":ُف بُن َقْيسٍ األحنَ 

ََ من َح  ":وعنه َتَمَل له  ديِق أن حُيْ ال ِة، وُظل: الَةٌ ق  الص   . "ُم اهَلْفَوِة ُظلُم الَغَضِب، وُظْلُم الد 

ََ وا احلاَج طلبُ ال تَ  ":وعنه  كانت بعيدًة، وُيباِعُدها وإنْ  ه ُيقّرهبا وإنْ ذوٍب؛ فإن  إىل كَ : الَةٍ َة إىل 

ه ُيريُد أن ينَفَعَك فيَ وال إىل األمْحَ ريبًة، كانت قَ  َك، وال إىل رُج ِق؛ فإن  ِة ٍل له إىل صاِحِب احلاَج رُض 

 . "اَجتِِه ايًة حلَ قَ ُل حاَجَتَك وِ اَجٌة؛ فإنه ُيعَ َح 
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فِر  ":الُفَضيل بن ِعياض ِقِه، ليس يف الس  ف  ِقِه، وإنام ُسمي الرفيُق لرَتَ إنام ُسمي الّصديق لَتَصد 

فِر واحلرَض  وحَدُه، ر، وأما . بل يف الس  ديُق فإذا رأيَت منه أمرًا تكرهه فِعْظُه وال تَدْعُه َيتهو  ا الص  أم 

الرفيُق فإن كنت أعقَل منه فاْرفِْقُه بَعقلَِك، وإن كنَت أحلَم منه فارفِْقُه بحلِمَك، وإن كنَت أعلَم منه 

 ."ك فارفِْقه بعلِمك، وإن كنَت أغنى منه فارفِْقُه باملِ 

 ."ولكن أعتقُد أخاُه يف الغَضب  أنا ال أعتقُد أخا الّرجِل يف الّرَضا، ":وعنه

 ."بادة عِ  محةِ والر   ةِ عىل املود   أخيهِ  إىل وجهِ  الرجلِ  رُ ظَ نَ  ":وعنه

، َك ابَ تَ اغْ  هٌ نَد عِ  َت رْ كِ إذا ذُ  كَ دو  عَ  ؛ ألن  َك يقِ دِ ن َص ا مِ هَ نْ مِ  رُ ثَ أكْ  كَ و  ُد ن عَ مِ  َك اتُ نَ َس َح  ":وعنه 

 نَ َس ن َح مِ  املسكنيُ  إليَك  عُ دفَ ام يَ وإنّ 
  . "ه اتِ

  . " اَنهُ َخ  ْد فقَ  هِ هِ ْج يف وَ  َك حِ َض رًا فَ كَ نْ مُ  ن أٍخ لهُ أال مِ ن رَ مَ  ":وعنه

 . "يكوُن ُملُِسَك مع املَساكنِي، وإي اك أن َتلَس مع صاحِب بدعٍة  ":عبُد اهلل بُن املُباَرك

 ."أعياِن أِّن ال أجُد أخًا يف اهلل ما أعياِن يشٌء كام  ":وعنه

ين  ":ُسئَِل ما الت واُضع؟ قال: وعنه ُ عىل املَُتَكو   ! "الت َكو 

 ذا َعفاٍف وحياٍء وَكَرْم ... وإذا صاحبَت فاْصَحْب ماِجدًا : وعنه

 . وإذا ُقلَت َنَعْم، قاَل نعمْ ... قوُله للِشِء ال، إْن ُقلَت ال 

هَتُم ي مَ بقِ تَ أْس : َِلَ ال ُتنافِر إخواَنك؟ قال: جٌل ل رَ ئِ ُس  ":وعنه  . "ود 

، فَلْم أِجْدهُ : إبراهيم بن أدهم  !أَنا منُذ ِعشيَن َسنٍَة يف َطَلِب أٍخ؛ إذا َغِضَب َلْ َيُقْل إال  احلق 

  ، وإنْ هِ لِ هْ َج  بِ ِِن ا آذَ وِِن ن هو دُ مَ  ُت بْ حِ َص  إنْ  ":؟ فقالاَس الن   طُ الِ ال َُّتَ  م َلَ هَ دْ أَ  بنُ  ل إبراهيمُ ئِ ُس 

َ كَ ي تَ وقِ ن هو فَ مَ  ُت بْ حِ َص  ه تِ بَ ْح يف ُص  ن ليَس بمَ  ُت لْ غَ تَ ، فاْش ِِن َد َس  َح ِِل ثْ ن هو مِ مَ  ُت بْ حِ َص  ، وإنْ ِِل  عَ  و 

  ." ةٌ َش وْح  بهِ  سِ نْ وال يف األُ  ،اعٌ طَ انقِ  هِ لِ ْص وال يف وَ  ،ٌل لَ مَ 

ُدُكم َيَدُه يف ُكم  َصاِحبِه، َفَيْأُخُذ َحاَجَتُه ِمَن أُيْدِخُل أَح  ":قال حممُد بن عِل الباِقر ألصحابِه

َنانرِي؟ قالوا راِهم والد   . "َلْسُتْم بإْخواٍن إَذْن : ال، قال: الد 

 نَ مِ  اُهَ أحُد  َب لَ ، فطَ نيِ يَ واِخ تَ لني مُ ُج ا رَ كانَ  ":وقةقال حممد بن ُس : ة، قالنَ يْ يَ فيان بن عُ وعن ُس 

ي، نِ ألتَ َس : رُ له اآلَخ  يئًا، فقاَل َش  ةِ املود   نَ مِ  ْص قِ تَ نْ الذي ُمنَِع َل يَ  رُ اآلَخ  فكانَ : قال، هُ عَ نَ يئًا، فمَ َش  رِ اآلَخ 
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 لَك ا عىل ذَ ليه، فأنَ عَ  َت نْ ٍر كُ ُتَك عىل أمْ بْ إنام أحبَ : فقاَل ! ؟ةِ د  عنك يف املوَ  قصني ذلَك ه نَ ، وَل أرَ َك تُ عْ نَ فمَ 

   ." َت ئْ ا ِش إىل مَ  كَ َد يَ  طْ ُس ؛ فابْ َك نْ مِ  لَك ذَ  أيُت ا إذا رَ ، فأم  كَ وَ تَ ْخ ألَ  ذلَك  ُت عْ ام صنَ  إن  فإِن  : قاَل . رمْ األَ 

هم عُض بَ  ُد قِ تَ فْ يَ  اإلخوانُ  انَ د كَ قَ  ":؟ فقالانُ وَ ا اإلْخ مَ : هلَ  يَل قِ ، فَ اطٍ بَ ْس أَ  بنُ  ُف ُس ول يُ ئِ ُس  

ال  يُث ن َح م مِ ادِ ل اخلَ بَ ن قِ ، أو مِ انِ ريَ ل اْلِ بَ ن قِ مِ  هُ لَ أوَص  الِشءَ  يهِ إىل أِخ  َل وِص أن يُ  ضًا، فإذا أرادَ عْ بَ 

أال ، وإن رَ َك بذلِ  هُ ل  ذِ ه ليُ دِ يف يَ  اهُ إي   اهُ أعطَ  ءٍ َِش بِ  اهُ أَخ  َل ِص أن يَ  م ـ أي اآلن ـ إذا ارادَ هُ ، وإن أحَد رُ شعُ يَ 

  . "اه هَ نْ ه أن يَ ابَ رًا هَ كَ نْ منه مُ 

 هُ طُ َخ َس  ، وكانَ َك ِس فْ إىل نَ  َك انِ َس يف إْح  َك نْ عَ  اهُ َض رِ  ن كانَ مَ  رْ انظْ  ":، قالملَ أْس  بنِ  يدِ ن زَ عَ  

  . "! ؟اهُ ي  إِ  َك أتِ افَ كَ مُ  كونُ تَ  َف يْ كَ ، فَ َك ِس فْ إىل نَ  َك تِ اءَ يف إَس  ليَك عَ 

نَصْح عىل رشِط القبوِل، وال َتشَفْع عىل رشِط اإلجاَبِة، وال هَتْب عىل رشِط ال تَ  ":مٍ زْ َح  ابنُ 

 . ِل الفضِل، وتأدَيِة ما عليَك من النّصيحِة، والّشفاَعِة، وبذِل املعروِف اإلَاَبِة، لكن عىل سبيِل استعام

، وتقريعٌ  اَنة، والّثانيُة تنبيٌه وتذكري، وأما الثالثُة فتوبيٌخ يَ فاألوىل فرٌض ودِ : الن صيحُة مّرتان

عىل املرء  ، فواجٌب ةِ إال يف معاِن الّديانَ  ال، اللهمّ واألذَ  ، والبغيُ كُل واللطامُ ذلك إال الرّ  وليَس وراءَ 

 .أو َسِخط  تِرداُد الن صِح فيها، رَِض املنصوُح 

ًا ال َج  إذا نصحَت  ، إال ملن ال َيفهم فال ُبّد من الّتِصيح ِصيٍح عريٍض ال تَ هرًا، وبتَ فانَصْح ُِس 

اَعٍة وُمْلٍك وِل، فإن َتعّديَت هذه الوجوه فأنَت ظاَلٌ ال ناصٌح، وطالُب طله، وال َتنصْح عىل رَشِط الُقبُ 

، أمانًة وأخّوةً   . ال مؤّدي حقٍّ

ُ نفَسهُ نقُ ال تَ  كُتْمُه ما ، وال تَ ؛ فهذا فعُل األْرَذالِ ه، وال َينتفُع بمعرفتِ ْل إىل صديِقَك ما ُيؤَِل

  . " لِه؛ فهذا فعل أهِل الش   َيسَترِض  بجهْ 

ع ــ  ، وأن تفّرُشَك اوةَ ك العَد بُ كِس يُ  عن الناسِ  َك أن انقباَض  اعَلمْ  ":عبُد اهلِل بِن املَُقف 

ك فإنّ  ؛األعداءِ  غضِ أرض  من بُ  األصدقاءِ ــ َنذالُة ــ ُة وء، وُفسولَ الّس  ُبك صديَق هلم ُيكِس  انبساُطك ــ

 . ك اسم القطيعةانَ ه، وإن قطعَتُه َش رائرُ َج  َك تْ وِء، أعيَ الّس  إن واصلَت صديَق 

 لباُس انقباضٍ : إال هبام ةَ وال مروءَ  منهام، وال عيَش  ني ليَس للعاقِل ُبدٌّ لباَس  للناسِ  ْس البَ 

 . داً عِ ستَ زًا مُ دًا متحرّ تشّد ظًا مُ حفّ تَ ة، فال ُتلَفنَي  إال مُ ه للعامّ ُس تلبَ  ازٍ واحتَج 
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 يِض فْ ، وتُ كَ درِ ات َص قاهم ببنَ لَ ، فتتَ قاِت ُسه للخاّصة من الثّ لبَ تَ  ئناسٍ انبساٍط واستِ  ولباُس 

 بقةِ هذه الطّ  فيام بينك وبينهم، وأهُل   ٍِّ حف  والتّ  عنك مؤنَة احَلَذرِ  ضعُ وتَ ك، حديثِ  إليهم بموضوعِ 

وِ  إال بعد االختبارِ  هذا امُلدَخَل  هِ ِس أحدًا من نفْ  ُل ألن ذا الرأي ال ُيدِخ  ؛ها قليٌل الذين هم أهلُ  ، والس 

 .لِ العقْ  فاءِ ووَ  ،صيحةِ الن   ِق ْد بِص  قةِ والثّ 

 كادُ ؛ فإن ذلك ما ال يَ السوءِ  ، وجليسِ السوءِ  ريِ ِش ، وعَ وءِ الس   عىل جارِ  بالصوِ  َك ل نفَس ذلّ 

ُها أكثرُ  عىل املكروهِ  ، وصُوه عاّم حُيب، فالصوُ كرهُ عىل ما يَ  الرجلِ  صوُ : صوان الصوَ  ، فإنّ َك خُيطئِ 

 .اً ضطرّ ه مُ ام أن يكون صاحبُ هُ هُ وأشبَ 

، والعي  ايف بالفقهِ ، واْلّ بالعلمِ  اْلاهلِ  ه؛ فإنك إن أردَت لقاءَ تِ طريقَ  ال َُتالس امرأ بغريِ 

إياُه  ، وَغّمَك عرُف عليه َِقَل ما ال يَ  بحملَِك  ي جليَسَك ؤذِ عىل أن تضيَع عقَلَك، وتُ  دْ زِ ، َل تَ بالبيانِ 

 هُ لٍم تذكرُ ُه، واعلم أنه ليس من عِ الذي ال يفقَ  األعجمي   من ُماطبةِ  الفصيُح  ما يغتم  به الرجُل  بمثلِ 

 . "اًل وا عىل أن ُيعلوه َجهْ ُص ، وحرَ وه عليَك ُض وه، ونَصبوا له، ونقَ ه إال عادُ أهلِ  عند غريِ 

ًا حتى رأال غرَيه، ال ّسيام إن كان نظريُ  ":ابن تيمّية ه ه يفعلُ فكم من الن اِس َل ُيرْد خرًيا وال رش 

 وبالش   ذا كان املبتدئ باخلريِ هم ببعض، وهله بعِض ولون عىل تشبّ اِب الَقَطا ُمبُ كأُْسَ  الناَس  ه؛ فإن  ففعلَ 

 . من الطيور ؛ نوعٌ "الَقَطا  "و . " رِ والوزْ  من األجرِ  هُ عَ بِ ن تَ مَ  له مثُل 

 ."بادة عِ  محةِ والر   ةِ عىل املود   أخيهِ  إىل وجهِ  الرجلِ  رُ ظَ نَ  ":الفضيل 

يف  فاٌق أو اتّ  لةٌ ُمشاكَ  ابان إال وبينهامَتد اَنني يتَح  ، ال تكادُ الوجودَ  لَت إذا تأم   ":ابن القيم 

إال  هناكَ  نْ َل يكُ  رائُق ، والط  ، واألفعاُل ، واألوصاُف ُد ت املقاِص باينَ تَ  ، فإنْ قصدٍ أو مَ  الٍ أو َح  فعلٍ 

 ."لوب عد بني القُ فرة والبُ النّ 

يد حتى نَ اْلُ  ِل يف اهلل؟ فأعرَض  أٌخ  ، أينَ مانِ يف هذا الز   ز  اإلخوانُ قد عَ  ":قال رجل للُجنَيد 

ََ أعادَ  ، قليٌل  يلعمرفهذا  ل أذاكَ حم  ك، ويتَ يك مؤنتَ كفِ ًا يَ أَخ  أردَت  إنْ : نيدقال له اْلُ  رَ الًَا، فلام أكثَ ه 

فُ عَ أُ  ةٌ فعندي مجاعَ  ،عىل أذاه صوُ ، وتَ هُ مؤنتَ  َتمُل  أخًا يف اهللِ وإن أردَت   !"الرجل  كَت هم لك، فَس ر 
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 إحداُُها؛ أن تطلَب : ، فعليك فيهم وظيفتانقاءُ واألصدِ  أما اإلخوانُ  ":أبو حامد الغزاِل

رفيقًا  ، فإذا طلبَت داقةِ ة والّص ن يصلح لألخوّ ؤاخي إال مَ ؛ فال تُ ةِ داقَ والص   بةِ ْح الص   أوالً رشوطَ 

 : صالٍ ِخ  فيه َخَس  ، فراعِ نياكَ ك ودُ بك يف أمِر ِدْينِ ، وصاحِ علمِ يف الت   َك رشيكَ  ليكونَ 

 ها، وأحسنُ رُ آِخ  يرجعُ  والقطيعةِ  ىل الوحشةِ إ، فاألمحِق  حبةِ يف ص فال خريَ : العقُل  ،األوىل

 . ِق األمحَ  ديِق من الص   خريٌ  العاقُل  ك، والعدوّ نفعَ أن يَ  ريُد ك وهو يُ ه أن يرض  أحوالِ 

 الغضِب  دعن هُ نفَس  ُك اء ُخُلقه، وهو الذي ال يملِ ن َس مَ  ْب فال تصَح : اخُللق سنُ ُح  ،انيةالثّ 

 .هوةوالش  

عىل  ال يِص   اهللَ  ؛ ألن من خياُف كبريةٍ  ِصًا عىل معصيةٍ فاسقًا مُ  ْب فال تصَح : الُح الص   ،الثةالث  

 رْ فاحَذ .. واألعراض  األحوالِ  بتغريِ  ه، بل يتغريُ غوائلِ  نُ ؤمَ ال تُ  اهللَ ، ومن ال خياُف كبريةٍ  معصيةٍ 

 ونُ ، وَُّي املعصيةِ  ةَ كراهيَ  قلبَك عن  زيُل تُ  وامِ عىل الد   واملعصيةِ  ة الفسِق ؛ فإن مشاهَد ِق الفاِس  صحبةَ 

 . هاعليك أمرُ 

 باعَ ؛ ألن الطّ نيا سمٌّ قاتٌل عىل الد   احلريصِ  فصحبةُ : نياحريصًا عىل الّد  أن ال يكونَ  ،الرابعةُ 

 تزيُد  ة احلريصِ ال يدري، فمجالُس  من حيُث  بعِ من الط   يِسُق  بعُ ، بل الط  واالقتداءِ  هِ عىل التشبّ  ُمبولةٌ 

 . كمن حرِص 

منك  ُب قرّ ؛ ياِب الِّس  ه مثُل ابًا فإنك منه عىل غرور، فإنّ كذ   فال تصحْب : دُق الص   ،اخلامسةُ 

 . القريَب  د منَك ، ويبعّ البعيَد 

، وانتظمت بينك وبني كةُ ؛ فمهام انعقدت الّش حبةِ الص   حقوِق  مراعاةُ : الثانية الوظيفةُ 

 اإليثارُ  :الصحبةِ  ، وآداُب ، ويف القيام هبا آداٌب ةِ حبد الص  وجبها عقُ يُ  حقوٌق  ، فعليَك حبةُ الص   رشيكَك 

ما يسوؤه  عن تبليغِ  ، والسكوُت العيوِب  ، وسرتُ الِّس   ات، وكتامنُ يف احلاَج  بالنفسِ  ةُ ، واإلعانَ باملالِ 

 ، وتركُ عند احلديِث  اإلصغاءِ  عليه، وحسنُ  ه من َناء الناسِ ما يِس   ، وإبالغُ إياهُ  الناسِ  ةِ ذمّ من مَ 

عىل  هُ شكرَ ه، وأن يَ من حماسنِ  عرُف عليه بام يَ  ثنيَ إليه، وأن يُ  األسامءِ  ه بأحّب دعوَ اة فيه، وأن يَ املامر

 باللطِف  هُ ه، وأن ينصَح عن نفِس  ه كام يذّب لعرِض  َض عرّ إذا تُ  تهِ عنه يف غيبَ  ، وأن يذب  ه يف وجههِ صنيعِ 

ه يف تِ عليه، وأن يدعو له يف خلوَ  ُب عتُ يَ ه فال ه وهفوتِ تِ إليه، وأن يعفو عن زلّ  إذا احتاَج  عريضِ والتّ 
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ه فُ عنه فال يكلّ  خفيَف التّ  ؤَرَ ه، وأن يَ ه بعد موتِ ه وأقاربِ مع أهلِ  الوفاءَ  ه، وأن حُيسنَ ه وبعد مماتِ حياتِ 

ه، ه من مكارِ عىل ما ينالُ  ، واحلزنَ هِ ما يرتاح له من مسارّ  بجميعِ  له الفَرح ، وأن ُيظهرَ ن حاجاتهشيئا مِ 

ه، وأن عند إقبالِ  المِ بالّس  أهُ ة، وأن يبَد وعالنيّ  اً ُّس  هِ ما ُيظهر فيكون صادقًا يف ودّ  ه مثَل يف قلبِ  ضمرَ وأن يُ 

ه حتى عند كالمِ  َت صمُ ه، وأن يَ ه عند قيامِ عَ شيّ ه، وأن يُ ن مكانِ له مِ  رَج ، وأن خيع له يف املجلسِ يوّس 

 به، فمن ال حيب   َل عامَ أن يُ  ه بام حيب  فيعاملُ  ملةِ ه، وعىل اُْل يف كالمِ  ةَ املداخلَ  ه، ويرتكَ من كالمِ  فرغَ يَ 

  ."يف الدنيا واآلخرة  ، وهي عليه وباٌل ته نفاٌق ه فأخوّ لنفِس  ما حيب   ألخيه مثَل 

 فاق، أربعُ االت   التي هي أصُل  ةِ َس اإلخوان بعد املجانَ  يف إخاءِ  املعتوةُ  اخلصاُل  ":املاوردي

، وال ةٌ معه مود   ثبُت ال تَ  مَق احُل  ؛ فإن  األمورِ  دِ راِش دي إىل مَ ؛ َُّي موفورٌ  ٌل قْ عَ : األوىل اخلصلةُ : الٍ َص ِخ 

 عدوٌّ  ينَ الد   كَ تارِ  ؛ فإن  ه عىل اخلرياِت بصاحبِ  الواقُف  ينُ الد  : الثانيةُ  اخلصلةُ . ه استقامةٌ لصاحبِ  تدومُ 

رًا ؤَِ ، مُ الِ الِفعَ  ، َمْرِِض  األخالِق  مودَ حم يكونَ  أنْ : الثةُ الثّ  صلةُ اخلِ . ريهة غَ ى منه مود  رَج ه، فكيف يُ ِس لنفْ 

، ناهِ ، آمرًا به، كارِ للخريِ   صلةُ اخلِ . األخالَق  ُد فِس ُب الِعداَء، وتُ ير ُتكِس الّش  ةَ ًا عنه، فإن مود  يَ هًا للش 

هذه ت لَ مِ فإذا اسُتكْ .. ه يف مؤاخاتِ  ه، ورغبةٌ ىل صاحبِ إ منهام ميٌل  واحدٍ  من كل   يكونَ  أنْ : الرابعةُ 

َ عَ اؤه، وتَ ب إَخ يف إنساٍن وُج  اخلصاُل  إليه،  امليُل  أن يكونَ  ها فيه ُيُب ب وفورِ ْس اصطفاؤه، وبَح  ني 

  ."به  قةُ والث  

 جُل ؛ هو الر  ُث ل  ثَ املُ : قال األصمعي! ثل  املثَ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  ةً يئَ طِ َخ  اسِ الن   مُ أعظَ  ":َحكيمٌ  قال 

 !"ام َ ، واإلمَ اهُ ، وأَخ هَ َس فْ نَ  ُك هلِ فيُ ، امِ إىل اإلمَ  يهِ ى بأِخ عَ ْس يَ 

 َب َح ْص تَ  أنْ  ليَك ، وال عَ هُ تَ قَ ارَ فَ ومُ  اكَ ، وإي  إليهِ  ْل ِس رَتْ ، واْس مِ رَ والكَ  لِ قْ ا العَ آِخ ذَ  ":آَخرُ قال و 

 قْ عَ بِ  عَ فِ تَ نْ ياًم لتَ رِ كَ  نْ كُ َل يَ  وإنْ  َل اقِ العَ 
 ." ِق األمحَ  يمِ ئِ الل   نَ مِ  ِب رَ اهلَ  ل  كُ  ْب ، واهرُ َك مِ رَ كَ بِ  َت أنْ  هُ عَ فَ نْ ، وتَ هِ لِ

 . " ةَ مَ عْ ه الن  تِ اوَ َد عَ  ُب بَ َس  انَ ن كَ  مَ إال   ،اً يقَ دِ ِل َص  ُعودَ يَ  أنْ  ب  حِ وٍّ أُ ُد عَ  ل  كُ  ":رُ وقال آَخ  

 ةٍ ايَ ن سعَ مِ  نَ مَ أْ ى تَ ت  ًا؛ َح يبَ بِ يدًا أو َح عِ بَ  لَك  د  ن ال بُ مَ  ةَ املَ َس مُ  مْ نِ تَ اغْ ! ي  نّ يا بُ  ":هالبنِ  كيمٌ َح  قاَل  

 وسِ فُ الن   نَ ائِ فَ دَ  ا؛ فإن  هَ اءَ رَ ا وَ مَ  مَ لَ عْ ى تَ حت   ئٍ امرِ  ةَ اَش َش بَ  َك ن  ر  غُ ، وال تَ يَك فِ  عِ امِ الط   عِ مَ وطَ  ،َك ي بِ اعِ الس  

 ."هم وهِ م يف وُج هُ عَ َد هم، وِخ ورِ ُد يف ُص 

ُل االعْ  ":رُ وقال آَخ     ." ةٌ بَ يْ رِ  هُ تُ رَ ثْ ، وكَ ولِ بُ للقُ  ٌب وجِ مُ  ارِ َذ تِ أو 
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َبرْي   ه اَد أن ُيِشنْيَ صاِحَبُه، َطَلَب َح كان الرجُل فِياَم َمََض إذا أرَ  ":قال عروُة بُن الز  اَجًة إىل َغرْيِ

" . 

قد : ، قالَك تِ ملود  : ن؟ قالملَِ : بًا، قالاطِ َخ  ئُتَك جِ  ":اٍس، فقالإيَ  طيع بنِ رجٌل إىل مُ  جاءَ  

 !" لٍ ائِ قَ  ةَ الَ قَ ل يف  مَ بَ قْ أن ال تَ  اَق َد الص   ُت لْ عَ ا، وَج اهَ إي   َك تُ ْح كَ أنْ 

ْ  َت، وإنْ اَءيْ رَ : وا، قالُ لَت مِ إن عَ  َك ؛ فإن  وءِ اَء الس  نَ إّياَك وُقرَ  ":ُبَزْرمُجُهرُ قال   : واَت، قالُ َقِص 

، وإنْ هَب : وا، قالُ َت يْ كَ بَ  ، وإنْ َت أَِمْ   ، وإنْ َت فْ ل  كَ تَ : وا، قالُ َت قْ طَ نَ  ، وإنْ َت لْ هِ َج : وا، قالُ َت كْ حِ َض  ت 

    !" َت لْ خِ بَ : وا، قالُ َت ْد َص اقتَ  َت، وإنْ يْ يِ عَ : وا، قالُ ت  كَ َس 

اَب يف فِْيَك  ؛ وإنْ َك يْ ِخ َدْع ُمَصاَرَمَة أَ  ":عرايبٌّ أقال     . "َحَثا الرت 

 !"اتْبَته َغِضَب عَ  َب، وإنْ تَ عَ  هُ احَتَجَب، وإن ِغْبَت عنْ  هُ تَ يْ أتَ  إنْ  ":أعرايبٌّ آَخَر، فقال َف وَص  

 ْت ر  ا مَ إذَ  يِح ؛ كالر  الش    ُث ورِ تُ  ارِ األرْش  ةُ بَ ْح اخلرَي، وُص  ُث ورِ تُ  ارِ يَ األْخ  ةُ بَ ْح ُص " :ْمنَةُ ودِ  َكلِْيَلةُ  

 ".ًا بَ يْ طِ  ْت لَ محَ  يِب ت عىل الط  ر  ا مَ ْتنًا، وإذَ نَ  ْت لَ محَ  ْتنِ عىل الن  

ها اعُ طَ انقِ  يعٌ َُسِ  ارِ األرْش  بنيَ  ةُ ا، واملود  هَ طاعُ انقِ  طيءٌ ا بَ صاهلُ ات   يعٌ احلني َُس بني الص   ةُ د  املوَ  " 

  ."ا اهلُ َص ات   يٌد عِ بَ 

 

 

* * * * * 
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 : وِر احِلَكمنثُ ويف مَ 

 [.7]."َكثَرُة الِعتاِب إحَلاٌف، وَترُكه استخَفاٌف  "

 ."العتاُب حياُة املوّدِة، وحديَقُة املتَحاّبني  "

ُه وَيقاله  "  ."َمن عاَتَب يف كل وقٍت أخاُه، فجديٌر أْن ُيمل 

 ."وَن استِعَتاب ال تقَطْع أخاَك عىل ارتياب، وال هَتُجْرُه د "

 ."َبك، وَزِهَد فيَك َمن استهاَن بسيئاتِك اْسَتْبَقاَك َمن عاتَ  "

ا تطري  " ْبِك للسبِيَكة؛ فإما تصفو، وإم   ."العتاُب للصديق كالس 

منها،  ْصَك َت إليه َل َينقُ ، وإذا احَتْج َل َيِزْدَك يف املوّدةِ عنُه خرُي اإلخواِن َمن إذا استغنَيَت  "

 ." ْرَت َعَضَدَك، وإن احَتْجَت إىل َمؤونٍة َرَفَدكَ وإن َعثَ 

املُعاوَنُة بالبَدن، والّلطُف باللَساِن، واملواساُة باملاِل، : ُب احلقَد بني اإلخوانِ أربعٌة ُتذهِ  "

عاُء يف الغيِب   . "والد 

 ."الّطريق  ن إخوانِ َمن َل يُزْرَك، وَل ُيواِسَك، وَل ُيتِحْفَك فهو مِ  "

 ."أخيَك َمن احتجَت إىل ُمداراتِه ليس ب "

 ."ال ترَغُب يف من َيْزَهُد فيَك، وال تزَهُد يف َمن َيرَغُب فيَك  "

 [. 8]"دو  َغيب ال تكونن  صديَق عنٍي، وعَ  "

َقَك  "  . "صديُقَك َمن َصَدَقَك ال َمْن َصد 

 ."َمن َقل  ِصْدُقه، قل  َصِديُقه  "

؛ ليَس َص َص  "  ."ٍد ًا ألَح يقَ دِ ديُق الُكل 

ه، وبَذَل لك ِرفَده  " ديُق َمن َصَدَقَك ود   . "الص 

ماُن عنَك  "  ."خرُي اإلخواِن َمن أقبَل عليك إذا أدبَر الز 

                                                           

 .اإلحلاف؛ اإلحلاح 7

 ! أي ال تكن يف املشاهدة واحلضور صديقًا، فإذا غاب الصديق انقلبت إىل عدو، وتِصفت تِصف األعداء 8
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ديِق تأِديٌب، وُنْصُح العدّو تأنيٌب  "  . "ُنْصُح الص 

 ."ليس كل  صديٍق ناصحًا، لكن كل  ناصٍح صديٌق فيام َنَصَح فيه  "

 ."إذا َعز  أخوَك فُهْن  "

 . "احلاَجُة إىل األِخ املُِعني، كاحلاجِة إىل املاِء املَِعني  "

 ." الّرجُل بال إخواٍن كاليمنِي بال ِشاملٍ  "

 ."ين مَثُل الَيَدْيِن؛ َتغسُل إحداُها األُخرال وَ َمَثُل األَخ  "

وء، فكن بني االنقباُض عن النّاس َمكسَبٌة للعداوة، واالنبساُط إليهم ُم " لَبٌة لُقرناِء الس 

 ."املنَقبِض واملنَبسط 

وِء، وَفْرُط االنقباِض َمْكَسَبٌة للَعداوِة  "  ."َفْرُط األُْنِس َمْكَسَبٌة لُِقَرناء الس 

 ."ُصحبُة عشيَن يوَمًا، قرابٌة  "

َك ألمْ  َمنْ  "  ."ائِه انقَض  ٍر، َمل َك عنَد َود 

 ."اَية َضَك يف الن هَ غَ ب َك لِغاَيٍة أبْ َمن أَح  "

 . "كل  حمب ٍة عىل غرِي ِريبٍة، فهي هلل عز  وجل  "

 ."اصَحِب النّاَس بام أنَت، َيصَحُبوك بمثلِه  "

نيا؛ هم زينٌة يف الّرخاء، وُعّدٌة يف البالِء  "  ."إخواُن الّصدِق خرُي َمكاسِب الد 

ديِق، أَحُد اللقاَئنِي  "  ."الّسؤاُل عن الص 

 ."كنّا أصدقاء، فِصنا معاِرف  "

ديق؟ فقال: ِقيل حلكيمٍ   . "إنساٌن هو أنَت، إال أن ه غرُيك  ":ما الص 

ديُق األَلوُف باألُلوف  "  ."ال ُيباُع الص 

 ."الَعداوُة ُتزيُل الَعداَلُة  "

اِر، ُتوِرُث ُسوَء الظ ن  باألخياِر  "  . "ُصْحَبُة األرْشَ

داَقِة للعداَوِة  حُييص الُعيوَب عليَك  " اَم الص   ."أي 

 ."َقل  َمن يؤذيك إال َمْن َتعرُفه  "
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 ."يف الن َعم، رُشكاؤَك يف املكاِره  أحق  َمْن ُيُشُكَك  "

ة، وال تت كُلوا عىل القراَبِة  "  ."تقاَربوا باملود 

ٍة، واملوّدُة ال َتتاُج إىل قرابٍة  "  ."القرابُة َتتاُج إىل مود 

ُره  ":ُلقامن ََ يف؛ ُيْعِجُبَك منظُره، وَيقُبُح أ وء؛ فإن ه كالس  اَك وصاحب الس   . "يا ُبنّي إي 

 ."ليُكن أخداُنَك َمن إذا فارقَتهم وفارُقوَك َل ُتَعْب هبم  ":وعنه

ِة مَ ََالٌَة ال ُيعرفون إال   ":وعنه ََ جال ُيعرَ : نواطِ  يف َال اُع ف احَلليُم إال عند الَغَضِب، وال الش 

  ."إال يف احلرِب، وال األُخ إال عنَد احَلاَجِة إليه 

 . " هُ رْ َذ  فاْح ، وإال  آِخهِ فَ  ٌب َض غْ وهو مُ  َك فَ َص ؛ فإن أنْ هُ بْ ِض ًا فأغْ ي أَخ ؤاِخ أن تُ  َت دْ إذا أرَ  ":وعنه

ُتصاِحَبن  ُمت هاًم  ن  ظلومًا، والًا، وال ُتعارِشَ ْلوَج  كياًم، وال َُتاِدَلن  ن  َح يَ يا ُبني  ال ُُتارِ  ":وعنه

".  

  ."لكل  َقوٍم َكْلٌب، َفال َتُكْن َكْلَب أصَحابِك  ":وعنه

بَت منه ال ُتؤاخي أحدًا حتى تعرَف مواِرَد أموِره ومصاِدَرها، فإذا استطَ  ":البنهقال رجٌل 

، ورضيَت منه الِعَشَة؛ فآِخه عىل إقالِة الَعثَرِة، واملواساِة عند الُعِْسَ   ."ِة اخلَوَ

اصَحْب َمن إذا غْبَت عنه خَلَفَك، وإن حرضَت َكنََفَك، وإن لقي صديَقَك  ":وقاَل آخُر البنِه

ُه عنك  ك َكف   . "استَزاَده لَك، وإن لقَي عدو 

رَت َل  " َث، وإذا فك  د  خرُي اُْللَساِء َمن إذا َعِجبَتُه َعِجَب، وإذا َفكِهَتُه َطِرَب، وإذا أمَسْكَت ََتَ

 . "َك َيُلمْ 

ك  ":ُسئل أعرايب عن ابن الَعم، فقال  ."عدّوك، وَعدو  َعدو 

الذي َيسد  َخل تي، وَيغفُر َزل تي، : ك أحب  إليَك؟ قالإخوانِ  أي   ":وقيل خلالد بن صفوان

 .  "وُيقيُل َعثريت 

 ."ال ُتوَجد  تْلَك ضال ةٌ  ":دل ني عىل جليٍس أجلُس إليه، فقال: قال رجٌل لسفيان بن ُعيْينَة
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ك ام  الوافُر دينُه، الوايف عقُله، الذي ال : أي  اإلخواِن أحق  ببقاء املوّدة؟ قال ":وِقيَل البن الس 

يمل َك عىل الُقرِب، وال َينساَك عىل الُبعِد، إن دَنوَت منه َداناَك، وإن بعدَت عنه َراعاَك، وإن اسَتعنَت 

ُة فِعلِه أكثُر من موّدِة قولِه به َعّضَدك، وإن احتجَت إليه َرَفَدكَ   ."، وتكون مود 

ْعَك به، وَمعروَفه عنَدَك؛ فلم يمّن به علي "  ."َك خرُي اإلخوان َمن َنيس ذنَبَك؛ فلم ُيَقر 

يِن، ونّيٍة يف احلّق، وال ُتؤاِخ منهم َمن تكوُن منزلُتك آِخ ِمن اإلخواِن َمن كاَن ذَ  " ا َمْعاَلٍة يف الد 

 [.9]."ُه ِمنَك ذهَب ما بينََك وبينَهْدِر حاَجتِه إليَك، فإذا قََض حاَجتَ عنَده عىل ق

َرَك أعانك اهللَ َذَكْرَت  إذا صاحٌب خرُي األصحاِب،  "  . "، وإذا َنِسيَت َذك 

ُرُكم اهللَ ُرؤَيُتُه، وَيزيُد يف خرِيُكم ُنْطُقُه  "  ."جالِسوا َمْن ُتذك 

اَك وُُمالسة األرشاِر؛ فإن   "  ."الط ْبَع يِِسُق من الط بِع، وأنَت ال َتْدري  إي 

نيا  " يِن، ودوَنك يف الد   ."اصَحْب َمْن هو فوَقَك يف الد 

َة، ُسيٌع  ل  وٍل، وُصحَبَة كُ ل  ُمهُ احَذْر إخاَء كُ  " عجوٍل؛ فإن ه ال َيغفُر الّزل َة وإْن عَرَف الِعل 

ُغْرَمًا، وما يأخُذ منك ُغنْاًم، فهو ُيرضيَك ما طِمَع فيَك، فإذا يئَس ُبه، عاٍل هَلُبه، َيرال ما ُيعطيَك َغَض 

 ."من َخرِيَك ماَل إىل َغرِيك 

 ."ال تؤاخي شاعرًا؛ فإن ه يمدُحك بثمٍن، وَُّيجوَك ُم انًا  "

 ."َمن عارَشَ الن اَس باملَُساحَمَِة، َداَم استمَتاُعه هِبم  "

 ."َك من احلق  ِمثَل ما َترال لُه حبِة من ال َيرال لال خرَي يف ُص  "

 ."َلُه شاَنْتُه ثْ قعِة يف الّثوِب؛ إْن َل تُكن مِ الّصاحُب للّصاحِب كالر   "

اِحُب ُرقعٌة يف قميِص الّرُجِل، فلينُْظْر أحدُكم بام يْرَقُع قميَصُه  "  . "الص 

اِحب َساِحب؛ فلينُظر أحُدُكم َمن ُيَصاِحب  "  ."الص 

 ."املرِء، وانُظْر قرينَه ال تْسأل عن  "

 ."املرُء بخلِيلِه  "

                                                           

 . َمْعالة؛ أي ذو علّو وسمو ورشف يف الدين واخُلُلق 9
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 ."املرُء كثرٌي بأخيه  "

فيُق قبَل الط ريق  " ديُق عند الّضيِق، والر   . "الص 

ديِق؛ فتبقى بال صديق  "  ."ال ُتفّتش عىل َعيِب الص 

ك  "  ."ُرب  أٍخ لَك َل َتلْدُه أم 

 ."ريٍب ُرب  بعيٍد أقَرُب من قَ  "

 . أي املوافقة، والصاحب املناسب. "املُشاكَلُة  قرابةِ ال أقرُب  "

 . "نِزُع ُكل  إْلٍف إىل إلِفِه يَ  "

 ."َمن الَحاَك فقد َعاَداَك  "

 . "إن  أخاك َمن واَساَك  "

يطان  "  . "فتنُة اإلخواِن ُعْرُس الش 

 ."لوال الوئاُم هَلَك األناُم  "

ا أنْ  ،َبهفإّما أن ُتغِض  ؛اكَ ال ُُتاِر أَخ  "  ."ُتَكّذَبه  وإم 

  ."رأُس املُداراة، َترُك املُاَمراة  "

َق، وَمن تراَخى تأل َف، والِّسوُر يف الت غاُفل  " َد فر   . "َمن تشد 

 . "لِقاُء اخَلليِل، ِشفاُء الَغليِل  "

 ."َصديُق الوالِد عم  الوَلد  "

 ."َمن اَّتَذ إخوانًا كانوا له أعوانًا  "

ن  بكثرة اإلخواِن إذا َل يكونوا  اإلخوانُ  " بمنزلِة النّار؛ قليُلها مَتاٌع، وكثرُيها بواٌر، فال تُِس 

 ."أخيارًا 

ِه قبلها  "  . "ارَض من أخيَك إذا َوِِلَ واليًة بُِعْشِ ُود 

، واإلقالُل منها ُملٌّ  "  . "اإلكثاُر من الّزيارِة مملٌّ

 ."من إكراِمَك إّياه  إكراُمُك صديق صديِقَك، أوَقَع عنده "

 ." إال لفضلِهام، أو فضِل أحِدُها ما تواَصل اَنان فطاَل تواُصُلهاَم  "
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ُة األرشاِر  "  ."أَُسُع األشياء انقطاعًا مود 

 ."ال ُيفسدن َك الظن  عىل صديِقَك، وقد أصلَحَك اليقنُي له  "

قاَم لك، وال َتستِقل ّن أن يكون لك عدوٌّ ال َتسَتبدَلن  بأٍخ لَك قديٍم أَخًا ُمسَتفادًا ما استَ  "

 . "واحٌد، وَتستكثَِرن  أن يكوَن لك ألَف َصديق 

ُته َنَدمًا  "  ."َمن َل ُيقّدْم االمتحاَن قبَل الّثَقِة، والّثَقَة قبَل األُْنِس، أَمَرت مود 

 . أي َمن ُيصاِحب ."نظروا َمن خُياِدن جِل بِشٍء، حتى تَ ال َتكموا للر   "

 ."عنَد هواه إذا هوال، وعند غَضبِِه، وعند طَمِعه إذا َطِمَع : ُيْمَتَحُن الرجُل يف َالَِة أشياء "

 . "إذا أردَت أن تعرَف قدَرَك عند صديِقَك فأغِضْبُه، فإن أنَصَفَك يف غَضبِه، وإاّل فاجَتنِْبُه  "

 ."قبلَك عنَدُه  إذا أردَت أن تعرَف قْدَرَك عند صديِقَك، فاعِرف ما كان لصديِقهِ  "

ِة الّصادقِة رأيًا حاِزمًا، فامَجْع له مع املحب ِة اخلالِ  "  . "صِة طاعًة الزمًة َمْن مَجع لَك مع املود 

ُته بقلبِِه، وَتْزيينُُه بلسانِه، وِرفُدُه باملِه، وتقويُمُه : ا ُيُب لألِخ عىل أخيهإن  مم ":حكيمٌ  مود 

ب  واملُ   ."دافعِة عنه يف َغيَبتِه بأَدبِه، وُحسُن الذ 

 ."ُن إليه درهٌم َحالٌل، وأٌخ يف اهلل َتسكُ : شيئان ال يزدادان إال ِقّلةً  "

 ."اِد رجٍل وصالِحه ِمن صاِحبه ما يشٌء أَُسُع يف فَس  "

ضا  "  . "لتُكن غايُتك بينَك وبني عدّوَك الَعْدَل، وفيام بينََك وبني صديِقَك الر 

َة لك "  ."يك، ممّا لُه يف قلبَِك يف قلِب أِخ  اعرْف املود 

 ." ةِ د  املوَ  اُب هَ ذَ  ةِ اَج احلَ  اِب هَ ند ذَ ؛ فعِ ه إليَك تِ اَج َح  رِ ْد عىل قَ  ته لَك ود  ن مَ مَ  نَي  ؤاِخ ال تُ  "

  ."ه ائِ َض انقِ   معَ ىل  ٍر؛ وَ ألمْ  كَ د  ن وَ مَ  "

ِديِق ولو يف احلَ  "   ."ِريِق حاف ٍِّْ عىل الص 

 ِِش فْ يَ ًا، فَ ومَ ام يَ هُ نَ  الذي بيْ ري  غَ تَ  يَ ال  ئَ ه؛ لِ يلِ لِ ه وَخ يقِ دِ ن َص مِ  هُ ُِس   مَ تَ كَ  نْ مَ  هِ ِس فْ نَ لِ  اسِ الن   ُك لَ مْ أَ  "

  ."ه ُِس  

ارًا ينَ دِ  َك ف  يف كَ  عَ وَض  َك يَ قِ ام لَ ل  كُ  َك لَ  ن أخٍ مِ  َك لَ  خريٌ  ؛يَك فِ  ٍب يْ بعَ  كَ َو أْخ  َك يَ قِ ام لَ ل  كُ  َك لَ  أٌخ  " 

". 
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، َك فَ نَ كَ  َت رَضْ ، وإذا َح َك فَ لَ َخ  َت بْ ، إذا غِ ةِ و  املرُ  لِ ، كامِ ةِ خو  األُ  يمِ رِ كَ  إىل أخٍ  َك َج وَ ما أْح  " 

 َت ْح اسرَتَ  هُ تَ ثْ ، وإذا باََ َت ْج هَ ابتَ  هُ تَ يْ نَ ا، وإذا دَ َك نْ عَ  هُ ف  كَ  كَ عدو   يَ قِ لَ  ، وإنْ َلَك  هُ زادَ تَ اْس  َك يقَ دِ َص  يَ قِ لَ  وإنْ 

ََ  ؛ أي"َداَنْيَتُه  وإذا " ."  . منه َت بْ ، وقارَ َتهُ لْ ما

لو : عاىل، فقاَل تَ  يف اهللِ َك ب  حِ  ألُ واهلل يا أخي إِّن : هبِ احِ َص ُها لِ ُد أَح  ان يف اهلل، فقاَل وَ ى أَخ قَ التَ  " 

ن مِ  هُ مُ لَ عْ ا تَ مَ  َك نْ مِ  ُت مْ لِ واهلل يا أخي لو عَ : ، فقاَل ي يف اهللِنِ تَ ْض غَ بْ  ألَ يِس فْ ن نَ مِ  مُ لَ ي ما أعْ نّ مِ  َت مْ لِ عَ 

  . " يِس ن نفْ مِ  هُ مُ لَ عْ ا أَ مَ  َك ِض غْ ن بُ ي مِ نِ عَ ، ملنَ َك ِس فْ نَ 

َك؛ َحَرُبَك  "   . "َصِديُق َعُدو 

 . " ةِ يَح ِص يف الن   ، واالجتهادِ ةِ ال  الد   ضِ فْ ، ورَ باحَلَذرِ : ةٍ ََ الَحب الن اَس بثَ اْص  " 

 . "ٍع امِ ن طَ مِ  ةً بَ ْح ُص  ْب لُ طْ ال تَ  " 

ُهم تناَس مساوئ اإلخو "  . "اِن، يُدْم لَك ِود 

 ."و رُجوَعه عاتِْب َمن َترُج  "

َة احلُس  ْب جانِ  "  . "َم أنه َوُدوُد وِد، وإن زعَ مود 

  ." غَضَبهُ  ْل مِ ه فاحتَ َح ْص نُ  لَك  َل َذ بَ  نْ مَ  "

احلني َُس  " ُة بني الص  ُة بني األرشارِ املود  اهُلا، صبطيٌء ات   يٌع اتصاهُلا، بطيٌء انقطاُعها، واملود 

 .  "يٌع انقطاُعها َُس 

 . "باِر مُحٌْق بَل االختِ ٍد قَ ل  أَح اُن إىل كُ االطمئنَ  "

 . "داوتِه عَ ارًا لِ م إظهَ ُن األعداِء أكَثُرهُ أوهَ  "

 ."له رال من احلق  ِمثَل ما تَ  رال لَك َمن ال يَ  ْب َح ْص ال تَ  "

ديَق ُعِدَم الت وفيَق  "  . "َمن أفَسَد الص 

 . "فقْد عاداَك  اكَ َمن الَح  "

  ."ٌة نيمَ رِي غَ يُس اخلَ لِ َج  "

َرَك كمَ  " ك َمن َحذ  َ  . "ن َبش 

 . "َفَح،  وإذا ُضويَق َسَمَح َدَح، وإذا ُظلَِم َص ُعَد مَ ذا بَ إُم الن اِس َمْن إذا َقُرَب َمنََح، وأكرَ  "
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 . "ؤذيَك يُ  فيهَ غلُِبَك، والس  ليَم يَ يهًا؛ فإن  احلَ فِ لياًم، وال َس ال ُُتاِر َح  "

 ."له َحبيب  الَغريُب؛ َمن ليَس  " 

 ."ر؛ أٌخ ويّف خائِ الذ   ُل أفَض  " 

 . " ٌد اعِ ٌد وَس ُض ؛ عَ ٌد ساعِ مُ  ديٌق َص  " 

 ."قفرَتِ ـ أي املتجانسة املتشاهبة ــ ال تَ  اُل كَ ، واألْش فُق ال تت   ادٌ األضّد  " 

 ."ل واُص يْلَبث الت   ل اإلخوانِ اكُ َش سِن تَ ُح بِ  " 

 ."يٍق قِ ن َش د  مِ ُرب  صديٍق أوَ  " 

 . "سانِه ن لِ ه ال مِ ن عينِ حمب َتُه مِ  ه، وأعرُف ن كالمِ ه ال مِ علِ من فِ  ُف الرجَل أعرِ  " 

 ."ك لَ بْ يه قَ اَك بأِخ أَخ  ْف اعرِ  " 

 ."ه بقرينِ  ما ُيظن   باملرءِ  ن  ُيظَ  " 

 . "مًا َد ه نَ تُ ، أَمرت مود  سِ األنْ  َل قب قةَ ، والث  ةِ قَ الث   قبَل  االمتحانَ  مْ د  قَ ن َل يُ مَ  " 

 ٌد ك، ويَ ند حاجتِ لك عِ  دءٌ ؛ فإنه رِ ِب أي واألدَ ، والر  ِب واحلَس  ينِ ذا الد   من اإلخوانِ  اصطِف  " 

 . "ك يتِ عند عافِ  ينٌ ك، وزَ تِ ٌس عند وحَش ك، وأنْ ند نائبتِ عِ 

 ."اف اإلنَص  ةِ ن قلّ ، مِ صاِف اإلنْ  لُب طَ  " 

  ."االة قلة املبَ  ؛اداةِ املعَ  ةُ ل  عِ  " 

 ." ةً عونَ مَ  م لَك هُ ، وأكثرُ مؤونةً  نيا عليَك الد   أهلِ  َِسُ ال؛ فإهنم أيْ قوَ الت   أهَل  ْب اصَح "  

  ."غلُِبك ى يأيت منه ما يَ يَك عىل أْحَسنِه؛ حت  َضْع أْمَر أِخ  " 

 ."وَك َمْن َصَدَقَك الن صيَحَة أُخ  " 

 . " إن احَلبيَب إىل اإلْخواِن ُذو املالِ  " 

 ."ي فَتَجاَف ِل عن أْيَِسي إذا كان َلَك أْكَثرِ  " 

أي إذا اقتطع لك شيئًا يؤكل، فكل، واملثل يرضب للحث عىل . "إذا َحز  أُخوك فُكْل  " 

 . الثقة باإلخوان

 . "الَحت اخُلُصوُم َتساَفَهت احُلُلوُم ا تَ إذَ  " 
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 . "إذا َقُدَم اإلَخاُء َسُمَج الث نَاُء  " 

ُهم  ئاوِ َس اَس مَ تنَ  "   . "اإلْخواِن َيُدْم َلَك ود 

 . "َتَزاَوُروا وال ََتاَوُروا  " 

ِة، وال َتت كُِلوا عىل الَقَراَبِة  "   . "َتقاَربوا باملَود 

وا كاإلْخَوان، وَتَعاَمُلوا كاألَجانِِب  "   . أي يف التجارة واملعامالت املالية. "َتَعارَشُ

وِء كَ  "  نَه َجلِيُس الس  ََوَبَك َدخ  ؛ إْن َلْ حْيِرْق  اد، وما يامَُِله. "الَقنْيِ ؛ احَلد   . والَقنْيُ

ة  "    ."ِحْصنَُك من الَباِغي ُحْسُن املَُكارَشَ

 . "اْحَفْظني أْنَفْعَك  " 

 . "ُخْذ بَيِدي الَيوَم آُخُذ بِِرْجلَِك َغَدًا  " 

ايف أي. "َخرُي الن اِس هذا الن َمُط األْوَسُط  "   .  وَسط بني الغاِل واْل 

ُه  "  ُه، لَك يف الن اِس َغرْيُ  . "َخل  َمْن َقل  َخرْيُ

 .أي أخلص مودة املؤمن، وادفع فجور الفاجر باملداراة. "خالِِص املؤِمَن، وَخالِِق الَفاِجَر  " 

 ."اسرُتْ َعوَرَة أخيَك ملَِا َيْعَلُمُه فِيَك  " 

 . " اْسرُتْ ما َسرَتَ اهللُ " 

ُفُه َواٍش  "  ِء َخلِيٌل َيِْصِ  .  "رَش  األِخال 

 . "َصديُق الوالِِد َعم  الَوَلِد  " 

ُل َشاِرٍب  "  َك أو   .    أي هو أوىل بخريك من غريه، فاْبَدأ به. "َعم 

 . "ِعنَْد الن اِزَلِة َتْعِرُف أَخاَك  " 

 . "َفْقُد اإلْخَواِن ُغْرَبٌة  " 

  . "كاِن َفْقُد اإلْخواِن َهد  األر " 

ِديِق؛ فإن ك عىل الَعُدو  َقاِدر  "     ."أْكثِْر ِمن الص 

 . أي قابل معروفه بمعروف. "أْلِه َلُه َكاَم ُيْلِهي لك  " 

 .   "َليَس ملَُِلوٍل َصِديٌق  " 
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فسد نميمٍة أو بام يُ ابني بَح تَ ني مُ ديقَ أي ال تدخل بني َص . "ال َتْدُخْل بنَي الَعَصا وحِلائَِها  " 

  .هامتَ عليهام حمب  

 .  "ال خرَي بودٍّ َيُكوُن بَِشافٍِع  " 

 .  "َمن َضاَق َعنْه األْقَرُب أَتاَح اهللُ َلُه األْبَعُد  " 

 . "َمن َجَعَل لِنْفِسِه ِمن ُحْسِن الظ ن  بإْخوانِِه َنِصيبًا أَراَح َقلَبُه  " 

َيم وَشت ى يف  ،الن اُس إخوانٌ  "   . ، ُمتلفون يف األْخالِق أي متشاهبون يف اخِلْلَقةِ . "الش 

 ."َصاِحٌب  هُ لَ  َقد َذل  َمن ليَس  " 

 ."ال َخرَي يف ُصْحَبِة َمن ال ُينِصُف  " 

 ."وال خرَي يف ودٍّ يكوُن بَِشافِع  " 

 . "ال خرَي يف ودٍّ إذا َل َينَْفع  " 

 ."وال أَخًا للَمرِء إال َما َنَفع  " 

 . "ال َتْقَرَبن  ُمَضي ع الكِْتاَمِن  " 

 . "ا َل َتْبُلُه ال َتَمدن  املرَء مَ  " 

 . "ديُق املرِء َمن ليَس َيْصُدُقه وليَس َص  " 

 . "يِل لِ نِي ـ فاعَلْم ـ باخلَ هَ ْج و الوَ وليَس ذُ  " 

 . "ي اِرِن ُمْقَتدِ ريَن باملُقَ وإن  القَ  " 

 . "اِل ذو املَ  إن  احلبيَب إىل اإلخوانِ  " 

 ."يُع ب  ُمطِ ب  ملن حُيِ إن  املحِ  " 

 ."اَر زَ  ا َل ُيَزرْ املُِحب  إذَ  إن   " 

 ؟"اِرُبه َتْصُفو َمَش  َك أي  الن اسِ يْ انَ َحنَ  " 

  !َوَعْيُب َمْن َأْبَغْضَت َمنُْشورُ : قلُت  ."َبْبَت َمْسُتوُر ُب َمْن أْح يْ وعَ  " 

  . "آَفة  َفنْيِ ل  ُمْؤَتلِ ولكُ  " 

ُق بنيَ  "   ."اِء الن امئُِم يَ فِ األْص  ُيَفر 



38 
 

 . "َك يْ لَ َك َنم  عَ يْ لَ َمْن َنم  إِ  " 

  ."ي م  أُ  هُ ْد لِ تَ  ُرب  أٍخ ِل َلْ  " 

 . " ِِل لَ عِ  َل بِ ، وقَ ِِل لَ زَ  رَ فَ ، وغَ ِِل لَ ن َسد  َخ ي مَ أِخ  " 

 ." يٌّ نِ غَ  اَء؛ إذًا أنَت قَ دِ ُك أْص لِ َت َُت أنْ  " 

  . "ائِه يٌّ بأْصِدقَ نِ ُء غَ املرْ  " 

 . "يٍق دِ ال َص َق بِ بْ يَ  ٍب يْ  عَ اَل بِ  يٍق دِ ث عن َص َح بْ ن يَ مَ  " 

اِر ُتوِرُث الن َداَمةَ  "   . " ِصْحَبُة األْخَياِر ُتوِرُث اخلرَي، وُصْحَبُة األرْشَ

الُِث الَعْينَنْي ِ "  ََ اِِنَ الن ْفِس، و ََ ُدوُق؛  ِديُق الص   . "الص 

َنُه  اَنهُ َس لِ  اعَ أطَ  نْ ن َساَء ُخُلُقُه َقل  َصِديُقُه، ومَ مَ  "    ."َخِِسَ ِخال 

  !وِخداع رٍ كْ ؛ أي مع مَ "ِخبٍّ  عَ َة مَ اقَ َد ال َص  " 

  ." اكَ رَ أغْ  َك َض غَ ن أبْ ، ومَ اكَ هَنَ  ب َك ن أَح مَ  " 

    . الً اهبًا ومماَِ َش أي مُ . "اكاًِل ُمَش  هُ ْس مِ ؛ فالتَ وِب يف الث   ةِ عَ قْ كالر   ُب احِ الص   " 
 

 * * * * * 
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عر  :ويف الش 

 :قال شاِعرٌ 

اُه ... ال َتْصَحْب أخا اّْلْهل  اَك وإي   وإي 

 فكم من جاهٍل أرَدال حلياًم، حنَي آخاُه 

 إذا ما هو َماَشاهُ ... ُيقاُس املرُء باملرِء 

 [.10]إذا ما الن عُل حاَذاهُ ... َكحْذِو الن ْعِل بالن عِل 

 :وقال آخر

 فُكل ُهم ذلك الواِحُد ... بلوناُهُم واِحدًا واِحدًا 

ُه زائُِد . ..وُكل هُم خرُيه ناِقٌص  ُهُم رَش   وُكل 

 :وقال آخر

 وَتْعتُِب ِمن غرِي ُعْتٍب عَلي ا ... إذا ُكنَت َتغَضُب من غرِي ُجْرٍم 

 وإْن ُكنُت ألَقاَك يف الن اِس حي ا ... َعَدْدُتَك مم ن َحَوْتُه الُقُبوُر 

 : وقال آخر

ِمَدن  عىل اإلخاِء ُمؤاِخيًا  َ قَ ... ال ََتْ  ْدَر َغْوِر إخائِِه حت ى ُتبني 

ُه ِمن بعِدَما   َتبُلو َُسيَرَتُه وِصْدَق وفائِه ... فَتُذم  أو ََّتَتص 

 :وقال آخر

 َم  َبالُهُم َذم  َمْن حَيَمُد ... َمن مَحَِد الن اَس وَل َيبُلُهْم 

 ُيوِحُشه األقَرُب واألبَعُد ... وصاَر بالوحدِة ُمستأنَِسًا 

 : وقال آخر

خاِء كثرٌي اإلخال    فإذا ما َبَلْوَت كانوا قلياَل ... ُء يف الر 

ً حِفيظًا  ًا وُصواَل ... وإذا ما أصْبَت ِخال   راِعيًا لإلخاِء َبر 

                                                           

10
 . ُتنَسب هذه األبيات إىل عِل بن أيب طالب رِض اهلل عنه 
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هِر  ك بحْبلِِه أَبَد الد   وأْكِرم به أَخًا وَخلياَل ... فتمس 

 :وقال آخر

ّرَبُه  ِمَدن  امرءًا حّتى َُتَ ن ُه ... ال ََتْ  من غرِي َتريِب  وال ُتِذم 

 :وقال آخر

 واْلق َمْن َتْلَقى بوجٍه َطلِيِق ... عاِمِل الن اَس برأٍي رفِيِق 

ِديِق ... فإذا أنَت َقليُل األعاِدي   وإذا أنَت كثرُي الص 

 :وقال آخر

وِء عنَدُه ... ِوحَدُة اإلنساِن خرٌي   ِمن جليِس الس 

 رِء َوحَدُه ِمن ُجُلوِس امل... وَجلِيُس الّصْدِق خرٌي 

 :وقال آخر

 َبذْلُت لُه فاْعَلْم أِن  ُمَفاِرُقه... إذا املْرُء َل َيْبُذْل ِمَن الُود  ِمْثَل َما 

 عليَك وال يف صاِحٍب ال توافُِقه ... رَي يف ود  امرٍئ ُمَتكارٍه وال َخ 

 :وقال آخر

 بقاُء  عىل طوِل مر  احلاِدَاِت ... وال خرَي يف ودٍّ إذا َل يُكْن له 

 :وقال آخر

 حت ى إذا ناَل الِغنى باَعُه ... ابتاَع ود ي وهو ذو ُعِْسٍة 

 :وقال آخر

 فكلام انقلَبت يومًا به انقَلُبوا ... ما النّاُس إال مع الّدنيا وصاحبها 

َبْت  ََ نيا فإن و ُبوا ... ُيعّظمون أخا الد  ََ  يومًا عليه بام ال ُيشَتهى و

 :وقال آخر

ُهم فام أكثَر ا  لكنّهم يف الن ائباِت َقليُل ... ألصحاَب حني نعد 

 :وقال آخر

ُه  ه غرُي واَِق ... وكل  خليٍل ليس يف اهلل ود   فإِّن به يف ود 
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 :وقال آخر

 عىل احلاَلني من َفَرٍج وِضيِق ... وكل  حمّبٍة يف اهللِ تبقى 

 [.11]يِق فَكاحَلَلَفاِء يف هَلِب احلر... وكل  حمبٍة فيام سواُه 

 :وقال آخر

ًة  ك مر  ة... احَذْر عدو   واحَذْر صديَقَك ألَف مر 

َداقِة للعداَوة ... حُييص الذنوَب عليَك   أّياَم الص 

 :وقال آخر

 صفِر الَيَديِن وإخوٌة للُمْكثِِر ... الن اُس أعداٌء لكل  ُمْدقٍع 

 :وقال آخر

 ٍع إىل اهَليَجا بغرِي ِسالِح َكسا... َأخاَك َأخاَك إن  َمن ال َأخًا لُه 

 :وقال آخر

 فأعرف منك َغث ي من َسِميني ... فإّمأ أن تكون أخي بِصدٍق 

ًا أتقيَك وَتت قيني ... وإال فاطرحني واَّتذِن   عدو 

 :وقال آخر

 وَيرمي بالَعَداوِة َمن َرَماِِن ... َصديقي َمْن ُيقاِسُمني ُُهوِمي 

ماِن ...  وحَيَفُظني إذا ما ِغبُت عنهُ  َبِة الز 
 وأرُجوُه لِنائِ

 :وقال آخر

ماَن  ماَن ... وكنُت أذم  إليَك الز   فأصبحُت فيَك أذم  الز 

َك للنائباِت   فها أنا أطلُب منَك األَمانا... وكنُت أعد 

 : وقال آخر

فاء فإهّنم   ِعاَمٌد إذا استنجْدهَتُم وُظهوُر ... عليَك بإخواِن الص 

                                                           

 .َلَفاء اسم لنبتٍة ُسيعة االشتعالاحَل  11
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ًا واحدًا لكثرُي ... لُف ِخلٍّ وصاحٍب وإّن قلياًل أ  وإّن عدو 

 :وقال آخر

 صديَقَك َل َتلَق الذي ال ُتعاتُِبُه ... إذا ُكنَت يف كل  األُموِر ُمعاتِبًا 

ًة وُُمانُِبه ... فِعش واحدًا أو ِصْل أخاَك فإن ه   ُمقارُف َذنٍب مر 

 :وقال آخر

 نُتْم عنِدي كَبعِض الن اسِ ولكُ ... لوال حمب تُِكم ملَا عاَتبُتُكم 

 :وقال آخر

ُض للّصديِق عن املَساوي   َُماَفَة أن أعيَش باِل َصِديِق ... ُأَغم 

 :وقال آخر

ْض عينَُه عن صديِقِه   وعن بعِض ما فيه َيُمْت وهو عاتُِب ... وَمن ال ُيَغم 

 هُر صاِحُب ُِيْدها وال َيْسَلم له الد  ... وَمن َيت بِْع جاهدًا كل  َعثرٍة 

 : وقال آخر

 كم صالٍح بفساِد آخر َيْفسد ... ال َتصَحب الَكسالَن يف َحاَجاتِه 

لِيِد ُسيعٌة  ماِد فَيخَمُد ... عدَوال البليِد إىل اْل   واْلمُر ُيوَضُع يف الر 

 :وقال آخر

ِدي... إذا كنَت يف قوٍم فصاِحب خياَرُهم   وال َتصَحْب األْرَدال؛ فرتَدال مع الر 

 فكل  َقريٍن باملُقاِرِن َيقَتدي ... عن املرِء ال َتسأْل وَسْل عن قرينِه 

 :وقال آخر

يِن   فاملرُء َمنسوٌب إىل الَقرينِ ... اصَحْب ذوي الفضِل وأهَل الد 

 :وقال آخر

ًا فإّنام   َيِزيُن وُيزِري بالَفتى ُقَرناُؤُه ... وقاِرْن إذا قاَرنَت ُحر 

 فناِد به يف الن اس هذا جزاُؤُه ... صديقًا لنفِسه إذا املرُء َل خيرَتْ 

 :وقال آخر
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 حُمادَُة الرجاِل َذوي العُقولِ ... وما بقَيْت من الل ذاِت إال 

ُهم قلياًل   فقد َصاروا أَقل  من الَقليِل ... وقد ُكن ا نعد 

 :وقال آخر

 َقِرينًَا فال َتعِدْل بِه أبدًا ... إذا مَجَع الَفَتى َحَسبًا وِدينًا 

تِِه َضنِينَاً ... وال تْسَمْح بحظ َك منُه َبْل ُكْن   بحظ َك ِمْن َمود 

 :وقال آخر

 ذا حَياٍء وعَفاٍف وكَرٍم ... فإذا صاحبَت فاْصَحْب صاحبًا 

 وإذا قلَت نعْم قال َنَعِم ... قوُله للِّشء ال إن قلَت ال 

 :وقال آخر

وِء والُقْبِح ... دًا أخوَك الذي حَيِْميَك يف الغيِب جاهِ   وَيسرُتُ ما تأيت من الس 

 وُيغيض وال يأُلو ِمَن الِوّ والن ْصِح ... وَينُش ما ُيرضيَك يف الن اِس ُمعلِنًا 

 :وقال آخر

 أخي َمن ود ِن يف الن وائِِب  ولكنْ ... انِه وليَس أخي َمْن ود ِن بلَس 

 ماِِل لُه إْن َعض  دهٌر بغاِرِب و... وَمن ماُلُه ماِِل إذا كنُت ُمْعَدمًا 

 :وقال آخر

َهِب ... استكثَرن  من اإلخواِن إهّنم   خرٌي لكانِِزهم َكنزًا ِمَن الذ 

 وَجْدَتُه لَك خريًا من أِخ الن َسِب ... كْم مْن أٍخ لك لو نابْتَك نائبٌة 

 :وقال آخر

 ْش بِذاَك الواِحِد فهو املُراُد َفعِ ... وإذا َصَفا َلَك ِمْن زَمانَِك واحٌد 

 : وقال آخر

ئيِم وإن َعال   فاملرُء ُيفِسُدُه القريُن األحَقُر  ... واْحَذْر مقاَرنَة الل 

 :وقال آَخرُ 

هَر أُخْوهُ َصاِحبِ ... أنَت ما اسَتْغنَيَت عن   ك الد 
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 َساَعًة َُم َك ُفْوُه ... فإذا احَتْجَت إليه 

 :وقال آخر

 عىل مرحبًا أو كيَف أنَت وحاُلكا... بزائٍد  إذا كان ود  املرِء ليس 

ًَا    فُأفٍّ لودٍّ ليس إال كذلك... وَل َيُك إال كارِشًا أو حُمَد 

 :وقال آَخرُ 

ٍن   امِء َحيُث َُتيُل َيميُل َمَع الن عْ ... وال َخرْيَ يف ود  امِرٍئ ُمتَلو 

 :وقال آَخرُ 

ٍق  ُب ُح ... ال َخرَي يف ُود  امِرٍئ ُمَتَمل   ْلِو اللساِن وَقلُبُه يَتَله 

 وُغ ِمنَْك َكام َيُروُغ الث ْعَلُب رُ ويَ ... ُيعطِيَك ِمن َطَرِف الل ساِن َحالوًة 

 : وقال آَخرُ 

 عىل ُكل  األَذال إال  اهَلَواَنا ... َسأْصُو عن َصِديِقي إن َجَفاِن 

 :وقال آَخرُ 

ُِفَرنََّك بْعَد املوِت تَرْندوبوين    يف حَيايت ما ز َّدتَّيِن زَاِدي . ..ال أْع
 :وقال آَخر 

َبا   اِحَب املَُهذ   َهْيَهات َما أْعَِسَ َهذا َمْطَلبا... متى ُتِصيُب الص 

 :وقال آَخر 

ا املُْبَتىَل بُِحب  الكاَِلِب    ال حُيِب  الكاِلَب َغرُي الكاَِلِب ... أُّي 

 :وقال آَخر 

  [. 12] وأْمىَل لُه َصاَر الت واِن َُتَاِدَيا...  َخلِيَلُه وَمن َل ُيعاتِْب يف الت واِن 

 :وقال آَخر 

َك يَشتٍم َعن أٍخ   ْ  فهو الّشاتُِم ال َمْن َشَتَمك  ... َمْن خُيو 

                                                           

 . الت واِن؛ الت قصرُي وَعَدُم االهتامم  12
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 :وقال آَخر 

با ... وَمْن ُيطِِع الَواِشنَي ال َيرْتُكوا له    َصِديقًا وإن كان احلبيَب املَُقر 

 :وقال آَخر 

 َكَفى املْرَء ْنباْلً أن ُتَعد  َمعايُِبه  ... ا الذي ُترىَض َسَجاَياه ُكل ها وَمن ذَ  

 :وقال آَخر 

 حت ى َذمَمُْت َعواِقَب الَفْحِص ... ما كِْدُت أفَحُص عن أِخي ََِقٍة  

 :وقال آَخر 

ًا واِحدًا َلَكثرُي  ... وما بَكثرٍي أْلُف ِخلٍّ وَصاِحٍب    وإن  َعدو 

 :خروقال آ 

ُه بلَسانِِه   دُ ... وال َخرَي فِيمن ُود  د  ْدِر ِغشٌّ َداِخٌل َيرَتَ  ويف الص 

 :وقال آخر 

َها    يف الِوَداِد َتنَاُزُح األْوَطانِ ... إن  القلوَب إذا َتَداَنت َل َيرِضْ

 :وقال آخر 

 وليَس ُذو الَوْجَهني ِل باخَللِيل ... إن  َخلِيِل َوْجُهُه واِحٌد  

 : ل آخروقا 

َهًا   بِْبَك إال َتَكر   َبدا َلَك ِمن أْخالِقِه َما ُيغالُِبه ... إَذا املرُء َل حَيْ

 :وقال آخر 

ْك َرفِيَقَك يف الذي    يكوُن َقلياًل َل ُتشاِرْكُه يف الَفْضلِ ... إذا أنَت َل ُتْشِ

 :وقال آخر 

 َما َبِقَي الِعَتاُب  َوَيْبَقى الُود  ... إَذا َذَهَب الِعَتاُب فليَس ُودٌّ  

 : وقال آخر 

 ال يْ بِ َس  اءِ فَ ي للَج ن  َج الت   عَل َج ...  ةٍ انَ بخيَ  ٌب احِ َص  كَ وإذا أرادَ  

 :وقال آخر 
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ٍة    فألفيتُه ِمنها أَمض  وَأْفَدَحا ... وَكم ِمن أٍخ َناَديُت ِعنَد ُملِم 

 :وقال آخر 

 َعَرَضت أْيَقنُْت أْن ال أَخا لَِيا فإْن ... وأنَت أِخي َما ََل َتُكْن َِل َحاَجٌة  

 :وقال آخر 

َفاِء ُرِزْئُتُهْم   َك إْخواُن الص 
 وَما الَكف  إال إْصَبٌع َم  إْصَبعُ ... أولئِ

 :وقال آخر 

ِن َيومًا َعظِيَمًة   ُد ... أُخوَك الذي إن ََتْ  [.  13]َيبِْت َساِهَرًا واملْسَتِذْيُقون ُرق 

 : وقال آخر 

 ال أَخًا للَمْرِء إال َمن َنَفْع ... نَت وال َتنَْفُعنِي وَأِخي أ 

 :وقال آخر 

ِء َينَْفُع  ... َخلِيٌل أَتاِن َنْفُعُه وْقَت َحاَجتِي    إليِه وَما ُكل  األَِخال 

 : وقال آخر 

ٌق   اُم فِيها َتَفر  ْهَر، واألي   اَفَأْوِل َأَخاَك اخَلرَي َما ِعْشُتام َمعَ ... أَرال الد 

 :وقال آخر 

ْهَر َما ُدْمُتاَم َمَعًا    َكَفى باملاَمِت ُفْرَقًة وَتنَائَِيا ... وَأْكِرْم أَخاَك الد 

 :وقال آخر 

َجاِل َعِزيُز ... اْشُدْد َيَدْيَك بَمن َبَلْوَت وَفاَءُه    إن  الَوفاَء ِمَن الر 

 :وقال آخر 

َفاِء   ِديِق ِذي الص   إَذا َل َيُك َذا َوَفاءِ َخرٌي ... وليَس يف الص 

 :وقال آخر 

                                                           

، ويكون ودهم بحسب املَذاق؛ فام وجدوه سهالً وحلوًا أقبلوا عليه، وما  13 املستذيقون؛ الذين ال يثبتون عىل ودٍّ

 !وجدوه صعبًا ومرًا أعرضوا عنه
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ْذ احُلر  َخِدينًَا واجَتِهْد ... ال َتْسرَتحَين  إىل ُكل  َأَحْد  
ِ  واَّت 

 :وقال آخر 

 َفَلْسَت عِن الت َجن ِب يف َمِضيِق ... إن اْسَتنَْكْرَت َحاالً ِمن َصِديٍق  

 :وقال آخر 

ا   ْكُر يف الن اِس َقليٌل ِجد   ْن َلْ ُتصابِْرُهم َبِقيَت َفْرَدا إ... الش 

 : وقال آخر 

 وَكَمُد الَقْلِب وَتنِْغيُص الُعُمْر ... وُفْرَقُة األْحَباِب إْعَشاُء الَبَِصْ  

 :وقال آخر 

ْوءاِت ِمن َأِخْيَكا    ملْثِل َما َتْعِرُف ِمنَْها فِْيَكا  ... اْسرُتْ عىل الس 

 :وقال آخر 

ِديِق    لُِكل  َيوِم ِضْيِق ...  أْكثِْر ِمن الص 

 : وقال آخر 

 َما ُكل  َمن آَخْيَت باملَؤاِخي ... اْنُظْر إَذا آَخْيَت َمن ُتؤاِخي  

 :وقال آخر 

 َوَقْعَت بَغرِي َشكٍّ يف احَلِفريِ ... إذا ألٍَخ َحَفْرَت َحِفرَي َسْوٍء  

 :وقال آخر 

 لَقِريِن ُمْقَتَدال فللَقِريِن با... اعَتِوْ املرَء بَمن َيْصَحُبه  

 :وقال آخر 

ًا    وَعدوٍّ باحِلْلِم َصاَر َصِديَقا... َكْم َصِديٍق بالَعْتِب َصاَر َعُدو 

 :وقال آخر 

َلِل ... ساِمح َصِديَقَك إْن َزل ْت بِه َقَدٌم    فليَس َيْسَلُم إنَساٌن ِمن الز 

 :وقال آخر 

 ام أفَسَد الط َباَع اللئِيُم ُرب  ... ال ُتَصاِحْب ِمَن األَناِم َلئِياًم  
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 :وقال آخر 

ُه   ِِنِء ألن  ِحيَح األْجَرُب ... واحَذْر ُمؤاَخاِة الد   ُيْعِدي َكام ُيْعِدي الص 

 : وقال آخر 

 إن  الَكُذوَب َلبِئَس ِخلٍّ ُيْصَحُب ... َوَدِع الَكُذوَب َفال َيُكْن َلَك َصاِحبًا  

 : وقال آَخرُ  

 يِب أْفَضُل ِمن َقراَبِة الَقرِ ... ِمْن أٍخ َلبِْيٍب  ُودٌّ َصِحْيٌح  

 :وقال آَخرُ  

هَتُ وَ  مَ وِِن اقُ ُكو الذيَن أذَ أْش    واَقُد ال رَ وَ  يف اهلَ وِِن ظُ قَ ا أيْ ى إذَ ت  َح ...  مْ د 

 :وقال آخر 

ٍق   ُب ... ال خرَي يف ود  امِرٍئ ُمَتَمل   ُحْلِو اللَساِن وَقْلُبُه َيَتَله 

ُه بَِك واٌَِق  َيْلَقاكَ    وإذا َتَواَرال َعنَْك فهو الَعْقَرُب ... حَيلُِف أن 

 :وقال آخر 

 وَل َيُك َعام  َساَءه بُمِفيِق ... إذا ما َخليٌل َساَء ِمنُه فَعاُله  

 َُمَافَة أن َتْبَقى بَِغرِي َصِديِق ... َفَصوًا عىل َما كاَن ِمن ُسوِء َرأيِه  

 :وقال آخر 

َهًا إذا املرُء   ُبْبَك إال َتَكر   َفَدْعُه وال َيْكُثر عليِه الت َعط ُف ... َل حَيْ

َك َقْلُبُه    وال ُكل  َمن أْنَصْفَته لَك ُمنِْصُف ... فاَم ُكل  َمن هَتَوال َيَود 

 :وقال آخر 

ديُق إليَك َيومًا    ِمَن الت ْقِصرِي ُعْذَر أٍخ ُمِقر  ... إَذا اعَتَذَر الص 

 فإن  الَعْفَو ِشيَمُة ُكل  ُحر  ... ُه َعن ِعَتابَِك واْعُف َعنُه فُصنْ  

 :وقال آخر 

اِم احَلَياِة إَخاُؤُه   ُن ألواَنًا َعَِل  ُخُطوهُبا ... أٌخ ِل كأي   َتَلو 

ًة فَكِرْهُتَها   ًة ال َأِعيُبها ... إذا ِعْبُت ِمنُه َخل  رُت منُه َخل   َتَذك 
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 :وقال آخر 

 َفال َتثَِقن  بُِكل  أِخي إَخاءِ ... ا ُكنَْت مت ِخَذًا َخلِياًل إذَ  

َت بينَُهُم َفَأْلِصْق   ْ  بأهِل الَعْقِل ِمنُهم واحلَياِء ... فإْن ُخري 

 :وقال آخر 

ِف والظ ْرِف ... َنَصْحُتَك ال َتْصَحْب ِسَوال ُكل  فاِضٍل   َجاَيا بالت َعف   َخلِيِق الس 

ْلَت َخرٌي ِمَن األَْلِف ... ْد َغرَي الكَِراِم فَواِحٌد وال َتْعَتمِ    ِمن الن اِس إْن َحص 

 :وقال آخر 

َجاِل هم َكثرٌي   ُء الر   ولكِن يف الَبالِء ُهم َقلِيُل ... أِخال 

ُة َمن ُتؤاِخي    فاَم لَك ِعنَد نائَِبٍة َخلِيُل ... َفال َتْغُرْرَك ُخل 

 ولكِن ليَس َيْفعُل َما َيُقوُل ... ويفٌّ وُكل  أٍخ َيقوُل أَنا  

 [. 14]َفَذاَك ملَِا َيُقوُل ُهو الَفُعوُل ... ِسَوال ِخلٍّ لُه َحَسٌب َوِديٌن 

 :وقال آَخر 

ِديِق وََلْ ُتْؤَمْن أَفاِعيِه ... َمن َنم  يف الن اِس َلْ ُتْؤَمْن َعَقاِرُبُه    َعىل الص 

 :وقال آَخر 

ِِن وهو َحارِضٌ وليَس َأِخي َمن وَ   ِِن وهو َغائُِب ... د   وَلكِن َأِخي َمْن َود 

 :وقال آَخر 

َخاءِ ... َأُخوَك َمن َداَم عىل اإلَخاِء    َما أْكَثَر اإلْخَواَن يف الر 

 :رُ َخ آ لاقو 

 وال َبينَُه ُودٌّ وال َنَتعاَرُف ... َجَزال اهللُ عن ا اخلرَي َمن ليَس َبينَنَا  

نَا أذاًل    أَلُف د  ونَ وَ من الناِس إال َمن نَ ... َفاَم ساَمنَا َضْياَمً وال َشف 

  :رُ َخ آ لاقو 

                                                           

 . ن َابت رِض اهلل عنهُتنَسب هذه األبيات إىل الصحايب حسان ب 14
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الُح ... َما عاَتَب املرَء الَكريَم كنَْفِسِه    واملرُء ُيْصلُِحُه اْلليُس الص 

 :وقال الّشافعي

فيُه فال َُتِْبُه   فخرُي َمْن إجاَبُته الّسكوُت ... إذا َنطَق الس 

ْجَت عنه يَتُه َكْمدًا يموُت ...  فإْن كل مَتُه فر   وإْن خل 

 :وقال

 وكل  َغِضيِض الط رِف عن َعَثرايت ... ُأِحب  ِمَن اإلخواِن كل  ُموايِت 

 وحيفُظنِي حّيًا وبعَد ممايِت ... ُيوافُِقني يف كل  أمٍر أريُدُه 

 لقاَسمُتُه َما ِِل ِمَن احلَسنَاِت ... فَمن ِل هبذا ليَت أِن  أَصبُته 

 :الوق 

م َعَدُد    َوُكنُت َأحَسُب َأِن  َقد َمأَلُت َيدي... إِِّن َصِحبُت الناَس ما هَلُ

ُم    َكالَدهِر يف الَغدِر ََل ُيبقوا َعىل َأَحدِ ... ملَّا َبَلوُت َأِخاّلئي َوَجدهُتُ

 َوإِن َمِرضُت َفَخرُي الناِس ََل َيُعدِ ... إِن ِغبُت َعنُهم َفَش  الناِس َيشُتُمني  

ُهم َنَكدي ... َوإِن َرَأوِن بَِخرٍي ساَءُهم َفَرحي    َوإِن َرَأوِن بَِشٍّ َُس 

 :وقال 

ه... إِذا ََل َأِجد ِخالًّ َتِقّيًا َفِوحَديت    َأَلذ  َوَأشهى ِمن َغِويٍّ ُأعارِشُ

 َأَقر  لَِعيني ِمن َجليٍس ُأحاِذُره ... َوَأجلُِس َوحدي لِلِعباَدِة آِمنًا  

 :لوقا 

 كثرَي الت واِن للذي أنا طالُِبه ... ولو أن ني أْسَعى لِنَْفِعي وَجْدَتنِي  

ْبعاِن إن َجاَع َصاِحُبه ... وَلكِن نِي أْسَعى ألنَفَع َصاحبِي    وَعاٌر عىل الش 

 :وقال 

ي عنَد ُرؤَيتِِه    ألدَفَع الش   َعن ي بالت ِحي اِت ... إِّن ُأَحي ي َعُدو 

 َكاَم َقْد َحَشى َقلبِي حَمب اِت .. ظِهُر البِْشَ لإلنساِن ُأْبغُضه فأُ  

ُم   اِت ... الناُس داٌء وداُء الن اِس ُقرهُبُ  ويف اعتَِزاهِلم َقْطُع املَود 
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 فَكْيَف أسَلُم ِمن أْهِل الَعَداواِت ... ولسُت أسَلُم ِمن ِخلٍّ خُيَالُِطنِي  

 : وقال 

َدائِِد ... اَس أطُلُب ِعنَدُهم ومل ا أَتْيُت الن     أَخا ََِقٍة ِعنَْد ابتالِء الش 

ًة    وناَدْيُت يف األحَياِء َهل ِمن ُمَساِعِد ... َتقل بُت يف َدْهِري َرَخاًء وِشد 

ِِن غرَي َحاِسِد .. . فَلْم أَر فيام َساَءِن غرَي َشاِمٍت    وَلْ أَر فيام َُس 

 : وقال 

ُم وَأكثِْر ِمَن اإلخ   ُبُطوٌن إذا َما اسَتنَْجْدهَتم وُظُهوُر ... واِن ما اسَتطْعَت إهن 

ًا واِحَدًا َلَكثرُِي ... وليَس َكثريًا َأْلف ِخلٍّ لَِعاِقٍل    وإن  َعدو 

 :وقال 

م  أو َتناوَل ِعْرَضا ... َلْسُت مِم ن إَذا جَفاُه أُخوُه    أظَهَر الذ 

ىَض ... َجَفاُه َبْل إذا َصاِحبِي َبَدا ِل    ُعْدُت بالود  والِوَصاِل لرَِيْ

 أَنا َأْوىَل َمْن َعن َمَساِويَك َأْغََض ... ُكْن َكام ِشئَت فإِن  مَحُوٌل  

 :وقال 

ْدِِن بِنُْصِحَك يف انِفَراِدي    وَجن ْبنِي الن صيَحَة يف اَْلاَمَعْة ... َتَغم 

 ِمن الت وبيِخ ال أرىَض استاَِمَعْه . ..فإن  الن ْصَح بنَي الن اِس َنوٌع  

 َفال ََتَزْع إَذا َلْ ُتْعَط َطاَعةْ ... وإْن َخاَلفَتنِي وَعَصْيَت َقْوِِل  

 :وقال 

احِلنَي وَلْسُت ِمْنُهم    َلَعِل  َأْن أَناَل هِبِْم َشَفاَعةْ ... ُأِحب  الص 

اَرُته املَعايِص    َسَواًء يف البَِضاَعةْ وَلْو ُكن ا ... وَأكَرُه َمْن َِتَ

 :وقال 

ٍن    إَذا الريُح َماَلْت َماَل َحْيُث ُتيُل ... وال خرْيَ يف ُود  امِرٍئ ُمَتّلو 

ُهْم    ولكِن ُهْم يف الن ائَباِت َقلِيُل   ... وَما أكَثَر اإلْخواَن ِحنَي َتُعد 

 :وقال 
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فاَفَد ... اَك إاِّل َتَكل فًا عَ إِذا املَرُء ال َيرْ    ْعُه َوال ُتكثِر َعَليِه الَتأَس 

 َويف الَقلِب َصٌو لِلَحبيِب َوَلو َجفا... َففي الناِس َأبداٌل َويف الرَتِك راَحٌة  

 َوال ُكل  َمن صاَفيَتُه َلَك َقد َصفا... َفام ُكل  َمن هَتواُه َُّيواَك َقلُبُه  

 رَي يف ِودٍّ َُييُء َتَكل فاَفال َخ ... إِذا ََل َيُكن َصفُو الِوداِد َطبيَعًة  

ِة بِاَْلفا... َوال َخرَي يف ِخلٍّ خَيوُن َخليَلُه    َوَيلقاُه ِمن َبعِد املََود 

ًا كاَن بِاألَمِس َقد َخفا... َوُينكُِر َعيشًا َقد َتقاَدَم َعهُدُه    َوُيظِهُر ُِسّ

 صاِدُق الَوعِد ُمنِصفاوٌق َصديٌق َصُد ... َسالٌم َعىل الُدنيا إِذا ََل َيُكن هِبا  

 

* * * * * 
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 :الث َقالء

، وال حيل  لرجٍل مسلم [15]الضيافُة َالَُة أياٍم، وجائَزُته يوٌم وليلة ":قال صىل اهلل عليه وسلم 

قيم عنده وال يشء له يُ  ":يا رسول اهلل وكيف ُيؤَُِمه؟ قال: ، قالوا"أن يقيم عند أخيه حتى ُيؤََِمهُ 

ِم للت قصري ." يه بهرِ قْ يُ  َْ  ! فُيْشعره باإل

من كان يؤمُن باهللِ واليوِم اآلخِر فلُيكِرم ضيَفه؛ جائزُته يوٌم  ":وقال صىل اهلل عليه وسلم 

َجه   ."[16]وليلٌة، والضيافُة َالَة أياٍم، فام بعد ذلك فهو َصدقة، وال حيل  له أن َيثوَي عنده حتى حُيَر 

ُيكرمه وُيتِحُفه وحيفَظه يومًا : فقال. " جائزته يوم وليلة ":بي سئل مالك عن قول الن 

 . وليلة، وَالَُة أياٍم ضيافة

للضيف عىل َمن نَزَل به من احلق  َالٌث، فام زاَد فهو صدقٌة،  ":قال صىل اهلل عليه وسلمو 

َم أهَل املنِزل  َ فيتسبب ألهل البيت  أي ال ينبغي أن يكون َقيالً . "وعىل الضيِف أن يرَِتَل؛ ال يؤ

 !احلرج واإلَم

ب إلينا خبزًا وملحًا، فقالدخلت أنا وصاحٌب ِل عىل َسلامن : عن شقيق، قال  لوال : ، فقر 

ـ نبات طيب  لو كان يف ملحنا َسْعرَتُ : هنانا عن التكل ِف لتكل فُت لكم، فقال صاحبي أن رسوَل اهلل 

: هنَها، فجاَء بَِسْعرَتٍ فألقاه فيه، فلام أكلنا، قال صاحبيقال فرَ فبعَث بمطهَرته إىل الب الطعم والرائحة ـ

 !لو قنعَت بام ُرِزقَت َل َتكن مطهَريت مرهونٌة عند البقال: عنا بام رَزقنا، فقال سلامناحلمد هلل الذي قن  

ََ و  ."نا منه له، وأِرْح  اللهم  اغفرْ  ":قياًل، قالكان أبو هريرة إذا رأال 

                                                           

أي االهتامم به يف اليوم والليلة وإكرامه بام يمكن ويتيِس، وبام يزيد عن العادة، أما يف اليوم الثاِن والثالث   15

َ   ":وقوله. يطعمه وال يزيد عن عادتهف ؛ أي يوقعه يف اإلَم واحلرج، فيضيق صدره بسبب أنه ال ُيد ما " مهحتى يؤ

 ..!! ه ذلك عىل االقرتاض مع عدم وجود الطاقة عىل السداد يضيفه به، وربام حيمل

وقال . هـ -الضيق ا: واحلرج. ال ُيقيم حتى يشتد عىل صاحب املنزل: "ي وِ ال َيثْ  "ومعنى : قال الرتمذي 16

 -امعناه ال حيل للضيف أن ُيقيم عنده بعد َالَة أياٍم من غري استدعاء منه حتى يضيق صدره، فيبطل أجره : اخلطايب

أي أجر املضيف إن أظهر امتعاضًا من َقل الضيف، ومكثه الطويل، فيقع يف يشء من املن واألذال، فيبطل  .هـ

  ! بذلك معروفه، وحيبط أجره، ويكون السبب يف ذلك الضيف الّثقيل
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المَ ٌن ُيقرِ فال: رٍّ رِض اهلل عنهرجٌل أليب ذَ  قاَل   . "ديٌة َحَسنَُة، ومِحٌْل َخفيٌف هَ  ":قال. ئَك الس 

َم رَ  مُت لِ ثْ مِ  بكالمِ  ":اسعب   اس، فَخَلط، فقال ابنُ عب   ابنِ  سِ ٌل يف ُملِ ُج تكل  ك ُرِزَق الص 

 . "ِة املحب  

ََقيٌل مل  . أشتهي أن ال أراك: شتهي؟ قالريٍض ما تَ وقال 

إن اهللَ َل يأُخْذ من عبٍد كريمَتيِه إال عّوَضه عنهام شيئًا، فام الذي عّوَضك؟ : وقال َقيٌل ألعمى

 . أن ال أَرال أمثاَلك: قال

اِر حقٌّ فخذوه وانَِصِ  ":وا عنَده، فقال هلمياًل، فأطالُ لِ عَ  َُقالءٌ  عاَد قومٌ  ُفوا إن كان لكم يف الد 

". 

ُلوَس، فقال هلم َبكرٌ  اُد، إن  املريَض ُيعَ  ":عاَد قوٌم َبْكَر بن عبِد اهلل املَُزِن، فأطاُلوا اْل 

حيَح ُيزَ   ."اُر والص 

! ٍد؟عىل أَح  َك لُ قْ ى َِ فَ هل خَيْ ! اهلل بحانَ ُس : ي؟ قالنِ رفُ عْ ل تَ هَ  ":يٍض، فقالرِ يٌل عىل مَ قِ ََ  َل دَخ 

" . 

كيف أصبحَت، وكيف : اِب فَجعَل النّاُس يدخلون عليه، فيقولوناشتكى رجٌل من األعر

 . "كام ُقلُت لصاِحبِك  ":ُكنَت؟ فلام  أكثُروا عليه، قال

عبي  عن املْسِح عىل اللحيِة، فقال ْلها، قال ":سأَل رجٌل الش  ُف أال  يبُلَغها املاُء، قال: َخل  : أَّتو 

ْفَت فأنِقْعها ِمن الليِل     ."إن َّتو 

يا أبا حممد  ":ُش، فقال له الرجُل أهَدال رجٌل إىل األعَمش بطيخًة، فلاّم أصبَح، جلَس األعمَ 

إن كففَت : طيبٌة، َم عاد الثالثَة، فقال األعمُش : طي بٌة، َم عاَد َانيًة، فقال: كيف كانت البّطيخُة؟ قال

 ."عنّي وإال  َتقي أهُتا 

ِسناوما الفيُل َتمُله ميّ : حني رآهَش، فقال األعَمُش زاَر َقيٌل األعمَ    !تًا، بأَقَل من بعِض ُجال 

 ."الِء الن َظُر إىل الث قَ  ":ما الذي أْعَمَش َعْينَْيَك؟ قال: ِقيل لألْعَمش

َض : هيل لقِ و   !أن ال أرال به َقيال: ك؟ قالَِصِ بَ  اِب ن ذهَ مِ  ك اهللُما عو 
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 ى اهللُفَ قد َش  :منَده، فقال هلوَس عِ فأطالوا اْللُ  ه،ابِ عُض أصَح بَ  هُ ، فعادَ ُش مَ َض األعْ رِ مَ  

 !ملِكُ ازِ وا إىل منَ ومُ ، فقُ املريَض 

: قال هذه؟ َك تِ ل  َت يف عِ جْد ا وَ مَ  د  ا أَش مَ : يُل قِ ه، فقال الث  ودُ عُ يٌل يَ قِ ََ  شِ مَ عىل األعْ  َل دَخ  

 !ولكُخ دُ 

د؟ : فَقاَل له َدخَل َرقبٌة بُن مصقلة عىل األْعَمِش،: عن املََدائنِي، قال  َكيَف أْصَبْحَت َيا أَبا حُمَم 

فقاَل له ! َوال ُأَباِِل أن ال َيكون ِل بِه َعهْد ًَا أَبداً : فقال األعمُش . هذا صوُت َمن ال َعْهد لَك بِه ُمْذ ِحنيٍ 

ُب إليِه باهلْجَراِن َغريكَ : رقبةُ  َفْعنَا، وَنْقِعُد َعنَْك َفاَل َنْأتَِك َفاَل َتنْ : َم  قال رقبةُ . َما َرأيُت َمن ُيَتَقر 

 !أَما َتْعَلُم أِن  أْبَغُض اَْلايِف املُراِغَم، واملُلِح  األْخَرَق؟: فقاَل األعمُش ! َتْفَتِقْدَنا؟

ْدُت، فقلُت له: وَعن احُلسني بن واِقد، قال  َكيَف َتَرال ِقَراءيِت؟ : َقَرأُت عىل األْعَمِش َفَجو 

 "! ِعْلٌج أْقَرَأ ِمنَْك  َعِل   َما َقَرأ ":فقاَل 

عبي    ."إذا أردَت أن يكوَن بينك وبني َمن َتسَتْثِقُلُه الّصنُي، فحّوْل قفاَك إليه  ":الش 

عبي   َقيٌل قال  عبي   ":للش  ًا : ما زلُت يف طَلبَِك، فقال الش   ."وما زلُت منك فار 

 رَتِ اكْ : ني؛ فقال لهََ حد  لتُ  َك ، وجئتُ مٍ درهَ  ِف ْص ارًا بنِ مِح  ُت يْ اكرتَ : ي، فقالبِ عْ جاء رجٌل إىل الش   

 .كََ ّد أن أَح  ، فام أريُد عْ جِ وارْ  رِ اآلَخ  صِف بالن  

 . الءِ قَ الث   ُرْؤَيةِ ن مِ  ؛نعم: ؟ قالالروُح  هل ُترُض  :له يلوقِ  

َحت ى َيْبُدو : َل م؟ َقاكَ  ِمْقَدارُ : لقا. نعم: ه؟ قالَد َس َج  حيك   ِم َأنْ رَ ْح مُ َهل ُيوز لل: َوَسَأَلُه آخر 

 !مُ ظْ عَ ال

ا مَ : هُ لَ  فقاَل  ،هُ عَ ، وَض ي  بِ عْ ال الش  أَ  رَ لام  ه، فَ لُ مِ حَيْ  ـ برميل ـ نٌّ ره دَ هْ عىل ظَ  اٌل بي مَح  عْ عىل الش   ر  مَ  

ْ  اٌح كَ نِ  َك لِ ذَ  ":يبِ عْ الش   يس؟ فقاَل لِ إبْ  ةِ أَ رَ ُم امْ اْس  كانَ    . " هُ ْد هَ ْش نَ  ََل

ََ و  َد يَ  ال كِساَءهُ وَ بِت  الباِرَحُة؟ فطَ  كيَف  ":هقيٌل لقال  َدُه، يف األرِض، َم ناَم عليه، وتَوس 

 !"ا بِت  َذ هكَ : وقال
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ن ا؟ يِل هذا عَ عَمُل برحِ كيَف نَ : أتِهأضاف ُمَزب ُد رجاًل ـ َقياًل ـ فأطاَل املُْكَث، فقال ليلًة المرَ  

وبَِك غَدًا ملا َحَكمَت ُك لَك يف ركُ بالذي ُيبارِ : ال، فقالت املرأةُ عَ حَتكُِم إليه، ففَ ، ونَ ُأخاِصُمَك : قالت

، قالبيننا  نَِة مَ  م هذهِ ندكُ ي عِ امِ قَ ُك ِل مَ والذي ُيبارِ : باحَلق   !يئاً ِم َش ن احُلكْ ِرُف مِ ا أعْ الس 

َقُل يَشٍء َعىل األْبَراِر  ":ثقال بِْشُ بُن احلارِ   َْ  ". ُطوُل َبَقاِء الَبخيِل أ

 :؟ فقالاَلَك ال َح رَ تَ  كيَف : له ، فقاَل يٌل قِ ََ  ٌل ه رُج عَ ومَ  هُ ديٍق لَ َص بِ  ٌل ُج رَ  ر  مَ  

  ِِلَ اال َح رَ  تَ  فاَم ييِس لِ ذا َج هَ ...  هُ لَ  ُت لْ َت قُ يَف أنْ ائٌل كَ وقَ  

ه ليكوُن يف املجلسِ  ":سفيان الثوري ، فيكوُن فيهم الّرجُل أستثِقُله  إن  َعْشٌة كل هم خيف  عِل 

 ."فَيثُقُلون عِل  

وا :] ه عّز وجليف قولِ : احلسن البِصي نَزَلت يف : قال. 36:األحزاب[َفإَِذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُ

 . الث َقالء

 !ؤمنونا مُ إن   اَب َذ ا العَ عن   ْف نا اكِش رب  : ه قاللُ قِ ثْ ستَ ن يَ أال مَ ة إذا رَ مَ سلَ  بنُ  ادُ وكان مح   

ت رَ ثُ ن، وكَ َد فيه البَ  عَ َد ، وأبْ َِصُ فيه البَ  رَ افَ ما َس : ؟ قالسِ الِ املَج  ذ  ما ألَ : بن قيس يل لألحنِف قِ   

 ! يُل قِ الث   فيهِ  مَ دِ ، وعُ ةُ َد ائِ فيه الفَ 

، فقال يُل قِ الث   َل َخ ، فَد يٍل عليهادِ نْ ى بمَ مَ رَ  بطيخةٌ  ٍك ، وكان ملالِ اإلماِم مالِكاستأذَن َقيٌل عىل  

 ان  كُ : ٌك فقال له مالِ  ،ةُ ِت البّطيَخ ّسَخ فَ فتَ  عىل املنديلِ  َس ا، وجلَ نَ اهُ هَ  ْل بَ  ؛ال: ا، فقالنَ اهُ هَ : له مالك

  َِصُ أبْ 
 زِ نْ واِر مَ عَ بِ

 ! نكا مِ نَ لِ

د قَ  َك تَ لَ عائِ  أن   ظن  تَ  أال: ارُب الد  صاحِ  ، فقاَل الً امِ كَ  اً هرندُه َش كَث عِ مَ ، فَ لهُ  يٌق أخاً دِ اَر َص زَ  

 !انَ وا إِل  هُ مُ ُد قْ ُت هلم أن يَ بْ تَ د كَ ذلك، وقَ  ُف رِ أعْ : ؟ قالْت إليَك اقَ تَ اْش 

قيِل؟ يكوُن الث قيُل أَقَل عىل اإلنساِن من احلْمِل الثّ  ألي يشءٍ : يباِنقيل أليب عمرو الّش 

 . "أُس والبَدُن من الّثقل ُله الر  ما حيتمِ ألن  الثقيَل يقعُد عىل القلِب، والقلُب ال حيتمُل  ":فقال

َْ  ُل يْ قِ الث   ارَ َص  كيَف : وِقيَل لرجلٍ  فيه  كُ ارِ َش تُ  يلِ قِ الث   َل مْ احلِ  ألنّ  ":؟ قاليلِ قِ الث   لِ مْ من احلِ  َل قَ أ

  ." هِ لِ ثقْ بِ  وُح الر   دُ رِ فَ نْ تَ  ُل يْ قِ الث   ُل ُج ه، والر  يف محلِ  وُح والرّ  ُد اْلَس 



57 
 

َك َحار  : َِلَ يا أَبِت؟ قال: قال! يا ُبنَي إن َك ال َتْصُلُح ملََشاِهِد املُلوكِ  ":اِهَيِة البنِهقال أبو الَعتَ  ألن 

 ََ   ." ل  الظّ  ُل يْ قِ الن ِسْيِم، َباِرُد املَُشاَهَدة، 

 ."أربعُة أرغَفٍة : َكم اَنني يف اَنني؟ قال ":قيَل لبعض الطفيليني

ََقيٌل،  ََقيٌل، و ََقيْل أنَت يا هذا   أنَت يف املنظِر إنساٌن ويف امليزاِن فِيْل ... و

 ُجلوُسُهام، مثُل َحد  الوَتْد ... ِل صاِحباِن عىل هاَمتي 

ًة  َمْد ... ََقيالِن، َل يعِرَفا ِخف  كاُم وهذا الر   فهذا الز 

 :وقال آخر

 باِب  ْتَك عقوبٌة من كل  أتَ ... قيُل إليَك يومًا َس الث  إذا جلَ 

ََ  فهل لك  تناُل ببعضها كَرَم املآِب ... صاٍل قيُل إىل ِخ يا 

حاِب  ن ماءِ ل  لديك مِ أَح ... َذُه مجيعًا  فتأُخ اِِل إىل مَ   الس 

 اِب ٍس ونَ وما يف يّف من رْض ... دق  أنفي حليتي وتَ  َف نتُ وتَ 

 َساِب ُمقاطعًة إىل يوِم احلِ ... راِن وال تَ  اكَ رَ أ عىل أال  

 :وقال آخر 

ب  َحِديَثُه ليَس البَ  
 إن  الَبِغيَض َحِديُثُه ممُلوُل ... ِغيُض َكَمن َُتِ

 :وقال آخر 

ُه   ِقْيُل ... وإن ُُيالُِسَك الَبِغيُض فإن  ََ ُه َعليَك   مِحٌْل ُتعاِْلُ

 :وقال آخر 

َدا... َرأيُت احَلبِيَب ال ُيَمل  َحِديُثُه    [.  17] وال َينَْفُع املَْشنُوَء أن َيتََود 

 : وقال آخر 

ِديِق لَِقاُؤُه     وأُخو احلوائِِج وْجُهُه مَمُْلوُل ... َمن َعف  َخف  عىل الص 

 :وقال آَخرُ  

                                                           

 .املشنوء؛ املبُغوض 17
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ًة   ََ ََال ْنَيا أُموَرًا   وَلْو كاَن ِمنَْها واِحٌد لَكَفانَِيا ... َلقْيُت ِمَن الد 

ُر َعْيِش املْرِء َبْعَد َصَفاِئِه    [.18]َن للَهْجِر َقالَِياوَهْجُر َخلِيٍل كا... َتَكد 

َها   الَِثٌة ُتنيِْس األَحاِديَث ُكل  ََ ِقْيٌل إَذا أْبَعْدُت َعنُه أَتانَِيا ... و ََ 

َو عىل ُُمالسِة الث قيِل؛ فإنه ال َيكاُد خُيطئك  "  ."َعّوْد نفَسَك الص 

 . "ُُماَلَسُة الث قيِل، مُح ى الّروح  "

 ." يلٍ قِ ثَ بِ  َس يْ لَ ؛ فَ ٌل يْ قِ ََ  هُ أن   ُل يْ قِ الث   مَ لِ إذا عَ  ":يلوقِ 

ِدْيثَِك  "  . "وَنَة االْستاَِمِع ِمْنَك نُه َمؤُ َفْع عَ ارْ ، فَ َمن َلْ َينُْشْط حِلَ

اَك وطُ  "  . "ُئ عليه َمن أداَم الن َظَر إليه َسِة؛ فإن  األَسَد إن ام ُيرتِ وَل امُلجالَ إي 

  ."والً غُ ْش َغل مَ َمن َش  ُل الن اسِ أَقَ  "

فِق له ِس  ْس عليَك األمَحُق، فالبِ  هَل ذا َج إ "   ."الَح الر 

، ُمْظلُِم اهلَ ََقِ  أنَت واهللِ ":قال الكِنِْدي لرجلٍ   . " يمِ اِمُد الن ِس واِء، َج يُل الظ ل 

ََالٌث الَمُة األعَ  "  ."ُسعُة اْلواِب، وكثرُة االلتفاِف، والث قُة بكل أحٍد : مَحِق 

يف  وهُ اطلبُ  ":تالَ ، فقَ ةُ يَ ت اْلارِ َج رَ اه؛ َخ قَ لْ يَ  أن ب  ال حُيِ  سانٌ إنْ  هُ بَ لَ ي إذا طَ عِ ْخ النّ  كان إبراهيمُ  

 !" دِ جِ املْس 

َْ  ":قادِ الص   رُ فَ عْ َج    ونُ ن أكُ ي مَ بِ لْ  قَ ىَل م عَ هُ ف  ، وأَخ هُ نمِ   ٍُّ ف   وأَتَ ِِل  ُف ل  كَ تَ ن يَ ِل  مَ  عَ اِِن وَ إْخ  ُل قَ أ

 . "ي دِ ْح وَ  ونُ ام أكُ كَ  هُ عَ مَ 

، الةَ الص   نُ املؤذ   امَ د أقَ د، وقَ ي أَس بنِ  بمسجدِ  ، فمر  رٍ َح َس ه بِ ن منزلِ مِ  يومٍ  اَت ذَ  ُش األعمَ  خرَج  

، قال َف  انَِص فلام  ! رانمْ عِ  آلِ  انيةِ الث   كعةِ يف الر   ، َم  رةِ قَ  بالبَ ىَل األوْ  الركعةَ  اإلمامُ  َح تَ ، فافتَ ِل  َص يُ  فدخَل 

 ":ىل اهلل عليه وسلمص اهللِ رسولِ  ديَث َح  عَت ا سمِ ؛ أمَ ي اهللَقِ ا تت  أمَ : ُش له األعمَ 

ْف  الن اَس، َأم   َمن عيَف، وذَ  فلُيَخف  الَة، فإن  فيهُم الَكبرَي، والض  قال : فقال اإلمامُ ! ؟"ِة اَج ا احلَ هبُم الص 

                                                           

 . قاليًا؛ مبغضاً  18
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َا َلَكبرِيَ :] وجل عز   اهللُ ني، عِ اِش اخلَ  أنا رسوُل : فقال األعمُش . 73:البقرة[اِشِعنَي ٌة إاِل  َعىَل اخلَ َوإهِن 

 ! ٌل يْ قِ ََ  َك بأن  : َك إليْ  وُل قُ يَ 

ي  . َتَرَك أَباُه وأَخاهُ : َما َتقوُل يف رُجٍل َترَك أبِيِه وَأِخيه؟ فقاَل احلَسنُ : قاَل رُجٌل للَحَسِن الَبِْصِ

ْمُتَك أَراِِن ُكل ام كَ : فقال الرجُل للحَسنِ . فام ألبِيِه وَأِخيهِ : فام ألَباُه وأَخاُه؟ فقاَل احلَسنُ : فقاَل الرجُل  ل 

 ! َخاَلْفَتنِي

 ريرٌ َج  واهلل لقد قاَل : فقاَل . نيِ تَ بَ كْ الرّ  عُ َج وَ : ك؟ قاَل تُ ل  ا عِ مَ : له يضًا، فقاَل رِ اًل مَ جٌل رُج رَ  ادَ عَ  

ال : املريُض  فقاَل ! " يُب بِ طَ  نْيِ تَ بَ كْ الرّ  اءِ َد لِ  وليَس  ":هولُ ه، وهو قَ زُ ْج ي عَ قِ ، وبَ هُ رُ ْد ي َص ن  مِ  َب هَ بيتًا ذَ 

 !هزَ ْج عَ  سيَت ، ونَ هُ رَ ْد َص  َت رْ كَ ذَ  َك ؛ ليتَ ريِ باخَل  اهللُ  كَ ش  بَ 

ِديَق   ه... أْقلِْل ِزَياَرَتَك الص   وَتُكْن َكَثوٍب اْسَتَجد 

ُه   ِديَق ُيِمل   أْن اَل َيَزاُل َيَراَك ِعنَْده ... إن  الص 

ى  "  َقُل من احُلم  َْ  ."أ

 ."أََقُل مِم ن َشَغَل َمشُغوالً  " 

 ."ما َْتِمْلُه األرُض  " 

ه  "  ُقَل عىل َصِديِقِه َخف  عىل َعدو  ََ  . "َمن 

 ."َمن َلْ ُيِرْدَك فال ُتِرْده  "

 * * * * * 

انتهيت بفضل اهلل تعاىل من مجع هذه املادة صبيحة يوم السبت، بتاريخ 

 .نيوآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العامل.. م  7/6/8012املوافق . هـ 6/11/1770

 عبد املنعم مصطفى حليمة

 أبو بصري الطرطويس
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