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 الصحبة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية )دراسة موضوعية(

The companionship in the light of Holy Quran and Sunna 

 د. أسماء وجيه أبو صفية/ إعـــــــداد الباحثة
 المحاضرة في قسم الدراسات اإلنسانية  

 جامعة القدس المفتوحة بغزة
asmayounis4@gmail.com 

 ملخص البحث:   

ك من خالل وذل ،النبوية والسنةالكريم ناول هذا البحث الحديث عن مفهوم الصحبة في ضوء القرآن 
ط الضوء في وقد تم تسلي ،وعالقة هذا التعريف بالصحابة وصوًلا للتعريف األمثل للصحبة ،بيان نظائرها

واختتمت  ،واألزواج ،والوالدين ،والعلماء ،صحبة األنبياء تمثلت فيهذا البحث على صحبة األخيار والتي 
 بصحبة الجيران. 

وذلك من خالل جمع اآليات واألحاديث المتعلقة  ،منهج التفسير الموضوعيوقد اتبعت الباحثة 
 بالموضوع.

يمان والتي تمثلت في: اإل ،مقومات تستند عليها الصحبة الصالحة لهاوتوصلت الباحثة إلى أن 
 ة أثرالصالحوقد كان من أهم نتائج هذا البحث أن للصحبة  ،الطيب الصالح، والمنبتوالعمل  ،والتقوى

اكبي ين خالل هذا البحث المربيين والمعلم الباحثة من، كما توصي ر في تقدم وتطور الفرد والمجتمع معا
والتماسك  ،والتعاون  ،وذلك إلشاعة روح الحب ،توجيه أفراد المجتمع نحو اختيار الصحبة الصالحة ،واآلباء

 المجتمع.بين أفراد 
Research Abstract:   

This research is about the concept of companionship in the light of the holy Quran 
and Sunnah، through defining the companions of the prophet and finding the best 

definition and concentration on the importance of companying of the good people، 
which was represented by the company of the prophet، scholars، parents، 

(husbands and wives) and concluded with neighbors. The research followed the 
approach of objective interpretation، through collecting the verses and hadiths on 

the subject، and she concluded that the good company has its own foundations 
which was represented by; faith and piety، good deeds and manners. One of the 

most important outcomes of the research that the good company has a significant 
impact on the progress and development of individual and society all together. 
The researcher، and through this research، recommends that caregivers، teachers 

and parents to direct their society members to stick for the good company، to 

mailto:asmayounis4@gmail.com


 

11 
 

spread the spirit of the love، cooperation، and cohesion among the society 
members.       

 المقدمة

مام  الحمد هلل الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم النبيين وا 
به مكارم  ية وأتمالهداالمرسلين، جدد هللا به رسالة السماء، وأحيا ببعثته سنة األنبياء، ونشر بدعوته آيات 

 وعلى آله وأصحابه أجمعين. ،األخالق
 بعد:أما 

والعقل، ولما لها من  لقد اهتم اإلسالم بالصحبة الصالحة؛ لما لها من أثر عميق في توجيه النفس
م أو تأخُّر، ومن قلق أو اطمئنان فقد قال هللا تعالى في كتابه  نتائج طيبة فيما يخص المجتمع كله من تقدُّ

َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ  َيا﴿ العزيز: ُكْم ِعْنَد هللِا َأيُّ
 .(   1) ﴾َأْتَقاُكْم ِإنَّ هللَا َعِليٌم َخِبيرٌ 

م وقته بين الخلوة النافعة واًلختالط    من الحالين بما ُيصلح شأنه  الحسن؛ ليخرجلذلك على المسلم أن يقس ِّ
وتكبر  وأن ُتولد هذه المشاعر هللا،كله، وأول شرائط الصحبة الكريمة أن نبرأ من األهواء، وأن نخلص لوجه 

 هلل.وهو معنى الحب ِّ في  في طريق اإليمان واإلحسان،
ب المؤمنين في  يل إخالصها هلل، وجعل لهم جز  وقد اعتنى اإلسالم بهذا النوع من الصحبة النقيَّة، ورغَّ

ا الصاحب اآلخرة،ألن الصاحب العظيم يقود صاحبه إلى النجاح في الدنيا والفالح في  ،الثواب المفتون  أمَّ
 فهو شر على صاحبه، يورده موارد الهالك 

ءُ تعاليقال   .(2) ﴾َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإَّلَّ الُمتَِّقينَ  :﴿ اأَلخِّالَّ

رت موضوع لذا فقد اخت ،وتكوين عالقات حسنة في المجتمع ،ن موضوع الصحبة له أهمية بالغة في حياتناإ 
 والسنة(.القرآن  في ضوءالبحث )الصحبة 
 :إشكالية البحث

 :اآلتي الرئيس السؤال في إشكالية البحث تصاغ أن يمكن

 الشريفة؟ النبوية والسنة الكتاب ضوء في الصحبة لمفهوم المستنبطة المقومات هي ما

 - :التالية األسئلة الرئيس السؤال هذا من ويتفرع
 والسنة؟ الكتاب خالل من المستنبط الصحبة مفهوم ما 1-
 والسنة؟ الكتاب خالل طة منتنبماهي نظائر الصحبة المس 2-

                                                                 

 (.31( )سورة الحجرات: اآلية (1
 (76( )سورة الزُّخرف: اآلية  (2
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 ماهي شروط صحة الصحبة؟  3-

 ؟ والسنة الكتاب خالل من المستنبطة الصحبة مقومات ما 4-

 :البحث أهمية

 تعلق موضوع هذا البحث  بأشرف كتاب أًل وهو القرآن الكريم. -3

 بناء اإلنسان المسلم على صحبة األنبياء واتخاذهم قدوة في حياتهم. -2

 تربية النفس على مقومات الصحبة الصالحة. -1

 تحقيق صلة األرحام واألقارب. -4

 و إشاعة التماسك اًلجتماعي بين المسلمين. ،تعزيز مبدأ التناصر -5

 أهداف البحث:

 :يليهذا البحث إلى ما  هدف

  .الشريفة النبوية والسنة الكريم الصحبة ونظائرها في القرآن مفهوم تحديد 1-

 الشريفة. النبوية والسنة أنماط صحبة األخيار الواردة في القرآن الكريم بيان 2-

 الصالح. الصاحب في توافرهايجب التي  والحقوق  المقومات أهم عن الكشف 3-

 واألسر خاصة في اختيار الصحبة السليمة. عامة،مساعدة المسلمين -4-

 البحث: منهج

 اتبعت الباحثة منهج التفسير الموضوعي والمتمثلة في اآلتي:

 وتصنيفها حسب موضوعات البحث. ، جمع اآليات القرآنية ذات الصلة بالموضوع  -3

 اآليات القرآنية المستدل بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم اآلية. عزو -2

 الرجوع إلى المصادر األصلية في علم التفسير وعلوم القرآن قديمها وحديثها.  -1

 ماء عليها.ونقل حكم العل ،اًلستدًلل باألحاديث النبوية التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها وتخريجها -4
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 خطة البحث:
 .ومبحثين وخاتمة من تمهيدكون البحث يت

 وذلك من خالل ما يلي: ،والسنة النبوية ،في ضوء القرآن الكريم الصحبة مفهوم التمهيد:
 .الصحبة لغة: أوًلا  

 والسنة النبوية. ،ثانياا: نظائر الصحبة في القرآن الكريم
ا ثالثاا: الصحبة  . والصحابة اصطالحا

 المبحث األول: صحبة األخيار
 المبحث الثاني: مقومات صحبة األخيار وحقوقها.

 وتشمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الباحثة. الخاتمة:
 والسنة النبوية: ،في ضوء القرآن الكريم الصحبة التمهيد: مفهوم
 ،السنةفي ضوء القرآن و  هانظائر و  مفهوم الصحبة،عن الحديث    هذا التمهيدالباحثة في  تناولت

فقهاء مع بيان آراء العلماء وال ،ثم وضحت تعريف الصحبة والصحابة في اصطالح المحدثين واألصوليين
ا ،في ذلك وذلك  ،وذلك وصوًلا للتعريف األمثل للصحبة ،ثم استنتجت الخالصة لتعريف الصحبة اصطالحا

 من خالل ما يلي:

 :في اللغة الصحبة-أوَّلً 

احب  )صحب( الصاد والحاء والباء أصٌل واحٌد يدلُّ على مقاَرنة شيٍء ومقاربته. من ذلك الصَّ
ْحب، كما يقال راكٌب وَرْكٌب. ومن الباب: أصحب فالٌن، إِّذا انقاد. وَأْصَحَب الرَُّجل، إذا بلَغ  والجمع الصَّ

 الشى، والصاحبةوالقائم على  ،لك الشيءوالصاحب المرافق وما (1)ابُنُه. وكلُّ شيٍء ًلءم شيئاا فقد استصحبه 
َبةا َوًَل وَ  :﴿ َوَأنَّهُ وكما قال هللا تعالى في كتابه العزيز (2)الزوجة  اَتَعاَلى َجدُّ َرب َِّنا َما اتََّخَذ َصاحِّ  .(3) ﴾َلدا

والصحبة تفيد انتفاع أحد الصاحبين باآلخر ولهذا يستعمل في اآلدميين خاصة فيقال صحب زيد عمرا 
وصحبه عمرو، وًل يقال صحب النجم النجم أو الكون الكون، وأصله في العربية الحفظ ومنه يقال صحبك 

يُعونَ َأْم َلُهْم َآلَِّهٌة َتْمَنُعُهْم مِّ ﴿وفي القرآن  ،اا أي محفوظا هللا وسر مصاحبا  َنا ًَل َيْسَتطِّ هِّْم َوًَل  ْن ُدونِّ َنْصَر َأْنُفسِّ
نَّا ُيْصَحُبونَ   .(4) ﴾ُهْم مِّ

 

                                                                 

 (.1/115م، )3161-هـ 3111القزويني الرازي: معجم مقاييس اللغة، الناشر: دار الفكر، الطبعة،  ( أحمد بن فارس بن زكرياء1)
( إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط الناشر: دار الدعوة 2)
(3/506  .) 

: اآلية  ((3  .(1)سورة الجن 
 (.41األنبياء: اآلية ( )سورة (4
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 :الصحبة في القرآن نظائر-ثانًيا

ْرت  :األخ -3 ذا حرَّ األخ وزنه َفَعٌل بدًللة قولهم في الجمع آخاء ، ويقال :إخوةٌ وُأخوةٌ يعني جمع أٍخ ، وا 
لدة وُأْخوةٌ اسم للجمع  تية وَوَلٍد ووِّ القوَل فإخوةٌ جمع أٍخ َكَفتىا وفِّ
(1). 

و أحدهما أاألخ هو الناشئ مع أخيه من منشأ واحد على السواء المشارك آلخر في الوًلدة من الطرفين أو 
 .(2)الرضاع ويستعار لكل مشارك في قبيلة أو دين أو حرفة أو معاملة أو مودة ونحوه من المناسبات 

م: ،الصديق الخالص :الخليل-2 اَلَله  واْلخلَّة بالضَّ َداقة والَمَحبَّة التي َتَخلََّلت الَقْلب فصارت خِّ  الصَّ

الرجل على دين َخليله فْلَيْنظرِّ أحدكم "- -رسول هللاقال: قال  -  -عن أبى هريرة  (3): أي في باطنه 
 .(4) "َمْن ُيَخالِّل

َته كانت َمْقُصوَرة على  نَّما قال ذلك ألن ُخلَّ ل وقد يُكون بمعنى َمْفعول وا  يل بمعنى ُمفاعِّ يق َفعِّ دِّ والَخليل: الصَّ
يَفة ًل َيَنالها أحٌد وهذه َحال شَ  واآلخرة.دنيا ُحب  ّللا  تعالى فليس فيها لَِّغيرِّه ُمتََّسع وًل َشرَِّكة من َمحاب ِّ ال رِّ

َباِّده  نَّما َيُخصُّ ّللا  بها من يشاء من عِّ َباع غالَبة وا   بِّكْسب واْجتِّهاد فإنَّ الط ِّ
ْثل َسي ِّد المرسلين صلوات ّللا  وسالمه عليه  لو  "   : -  -قال رسول هللا  - -عن ابن عباس (5)مِّ

 .(6) "با بكر ولكن أخي وصاحبيكنت متخذا خليال ًلتخذت أ
يقاا﴿. قوله تعالى: (7الجمع ): الواحد، وهو بمعنى الرفيق-1  (8) ﴾.....َوَحُسَن ُأوَلئَِّك َرفِّ

                                                                 

 –الناشر: دار إحياء التراث العربي ( أبو الحسن: علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي المعروف بابن سيده، المخصص، 1)
 (.345/ 4) م،3117هـ 3436بيروت، الطبعة: األولى، 

ة: األولى، القاهرة، الطبع-التعريف، الناشر: عبد الخالق ثروتزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، التوقيف على مهمات ( 2)
 (.42/41/ 3) م،3110-هـ3430

 ( 251، 3( إبراهيم مصطفى، ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، مرجع سابق، )3)
 ( قال الترمذي هذا حديث حسن غريب 521، 4(، )2162بأخذ المال بحقه، )ح ( سنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ماجاء4)
لمكتبة الناشر: ا ،النهاية في غريب الحديث واألثر، بن الجزري: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الجزريا( 5)

 (.2/345م، )3161-هـ 3111بيروت، -العلمية 
 (.3112/ 1(، )1457كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت متخذا، )ح( أخرجه البخاري في صحيحه. 6)
هـ(، تفسير 421( أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 7)

 .م3116-هـ3432السعودية، الطبعة: األولى،  –القرآن، الناشر: دار الوطن، الرياض 
(،3 /447. ) 
 (.71النساء: اآلية( )سورة (8
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ستعين وسمى رفيقا ألنك ترافقه ويرافقك وي غيرهما.والرفيق: هو المصاحب الذي يالزمك في عمل أو سفر أو 
شرة ولم ولطف المعا الجانب،وهو مشتق من الرفق بمعنى لين  شئونه.قضاء  فيكل واحد منكما بصاحبه 

  .(1وغيره )صيغة فعيل يستوي فيها الواحد  يجمع، ألن

يستعمل للواحد والجمع والمؤنث  وصدقاء وقدالصادق الود جمع أصدقاء  الصديق الصاحب :الصديق-4
 .(2)فيقال هو صديق وهم صديق وهي صديق وهن صديق 

يقُِّكْم ...:﴿قوله تعالي وفي التنزيل العزيز  .(3) ﴾ ...َأْو ُبُيوتِّ َخاًَلتُِّكْم َأْو َما َمَلْكتُْم َمَفاتَِّحُه َأْو َصدِّ

  (4)جمع قرناء.  ،واألسير ،والبعير المقرون بآخر ،والزوج ،والمصاحب ،المقارن  القرين:-5 
يُن   .(5)امرأته  الصاحب، وَقرينُة الرجلوالَقرِّ
ر، وُكلُّ يكون في الخير  القرين:  عليه، وَقريُنه فَقرُينه من المالئكة يأُمره بالخير وَيُحثُّه ،إنسان معه قرين والشَّ

ر  وَيُحثُّه عليه   .(6)من الشياطين يأُمرُه بالشَّ
ي َكاَن لِّي  تعالي﴿ َقالَ وكما في قوله  ن ِّ ْنُهْم إِّ ٌل مِّ  .(7)﴾َقرِّينٌ َقائِّ

 والصحابة في اَّلصطالح: الصحبة-ثالًثا 
ًلنسان ا ُعرف بصحبةبين الناس أنهم ًل يطلقون لفظ الصحبة إًل على من  المتداولإن الُعرف 

لكن العلماء اختلفوا  ،(8) الصحابيأقرب تعريف للصحبة هو تعريف  لذلك كان ،ودام معه واشتهر بصحبته
مع استنتاج  ،مع بيان آرائهم ومناقشتها بالتفصيل ذلك،وستبين الباحثة  ،في تعريف الصحابة في اصطالحهم

 واآلراء.  ،الباحثة لخالصة التعريف
 
 
 
 

                                                                 

 (.111/ 3( إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، مرجع سابق )1)
 (.533/ 3( إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، مرجع سابق )2)

 (. 73النور: اآلية( )سورة (3
 (  613/ 2( إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط، مرجع سابق )4)
: ، الطبعةصيدا –الدار النموذجية، بيروت -مختار الصحاح، الناشر: المكتبة العصرية ، زين الدين أبو عبد هللا محمد الحنفي الرازي (5)

 (.3/570) .م3111هـ / 3420الخامسة، 
 (.4/23( أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث واألثر، مرجع سابق )6)

َافات:اآلية( )سورة (7  (.53الص 
لجامعة ا( انظر: صباح منى ياسر دياب، الدًلًلت التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية، )رسالة ماجستير( ، (8

 (.24م. )ص ـ2030-ه 3413اًلسالمية، كلية التربية ، سنة النشر
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 تعريف الّصحابّي عند علماء األصول: 
: «:المعتمد»قال أبو الحسين في  حابي  هو من طالت مجالسته له على طريق الت بع له واألخذ  الص 

 .(1)افدين فالعنه، أما من طالت بدون قصد اًلتباع أو لم تطل كالو 
  تعريف الّصحابّي عند علماء الحديث:

حابة معاني: أصحاب الحديث يطلقون اسم الص  الح حكاية عن أبي المظف ر الس  على  :قال ابن الص 
حابة، وهذا لشرف منزلة النبي كل من روى عنه حديثا  ا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من ص 

حابة أعطوا-وسلمصل ى ّللاَّ عليه -  .(2)كل من رآه حكم الص 

 أقوال العلماء والمحدٌثين في تعريف الصحابي:

-سلمو صلى هللا عليه وآله -هو: من لقي النبي  أن الصحابي النملة:قال الدكتور عبد الكريم 
ال تحديد ا با إياه مدة يثبت معها إطالق "صاحب فالن" عليه عرفا به اختصاص المصحوب متبعا  واختص

 .(3)لمقدار تلك الصحبة سواءا روى عنه أو ًل، تعلم منه أو ًل

صلى -عن عبد القدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد هللا أحمد بن حنبل وذكر من أصحاب النبي 
 القرن -وسلمه صلى هللا علي-بدر فقال: "ثم أفضل الناس بعد هؤًلء أصحاب رسول هللا  أهل-وسلمهللا عليه 

ا أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة  الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهراا أو يوما
 .(4)على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه"

وقال اإلمام البخاري رحمه هللا: "من صحب النبي صلى هللا عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من 
 .(5)أصحابه"

                                                                 

 –هـ( ، المعتمد في أصول الفقه، الناشر: دار الكتب العلمية 417( محمد بن علي الطيب أبو الحسين الَبْصري المعتزلي )المتوفى: (1
 (.2/362، )3401بيروت ،الطبعة: األولى، 

هـ( ، معرفة أنواع علوم الحديث، وُيعرف 741رو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: ( عثمان بن عبد الرحمن، أبو عم(2
 (.211/ 3م(، )3127 -هـ 3407بيروت ) –سوريا، دار الفكر المعاصر  -بمقدمة ابن الصالح، دار الفكر

العدد الرابع، النشر مكتبة الرشد، الرياض، ، مخالفة الصحابة للحديث النبوى، مجلة علمية محكمة، ( عبد الكريم بن على النملة(3
 (.242، 3م( ، )3115ه، 3437)

هـ( ، الكفاية في علم الرواية، الناشر: المكتبة 471( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: (4
 (.3/53المدينة المنورة ) -العلمية 

هـ( ، الكفاية في علم الرواية، الناشر: المكتبة 471بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى:  ( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت(5
 (.3/53المدينة المنورة ) -العلمية 
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سعيد بن المسيب: "الصحابة ًل نعدهم إًل من أقام مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة وقال 
)والتعريف الصحيح المعتمد هو ما قرره الحافظ ابن حجر بقوله:  .(1)سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين" أو

ات على ه ومب مؤمناا-وسلمصلى هللا عليه -"وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي 
 اإلسالم".

ثم قال شارحا التعريف: "فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم 
يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد 

غيره ة أخرى وقولنا: )به( يخرج من لقيه مؤمناا باإليمان من لقيه كافراا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مر 
 …كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، ويدخل في قولنا: )مؤمناا به( كل مكلف من الجن واإلنس

يدخل فيه من و … وخرج بقولنا: )مات على اإلسالم( من لقيه مؤمناا به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ باهلل
مرة أخرى أم ًل وهذا هو  -صلى هللا عليه وسلم-الم قبل أن يموت سواء اجتمع به ارتد وعاد إلى اإلس
 . (2)الصحيح المعتمد("

ا والذي قهاء ونقل آراء الف ،توصلت إليه الباحثة بعد تعريف الصحبة والصحابة لغة واصطالحا
كون ب الصحابي أن يوأن الشرط األساسي لمن ينال لق ،والمرافقة تعنى: المالزمةوالمحدثاين أن الصحبة 

ا ومصاحباا ومقترناا للرسول  ول فكلما التزم الصحابي مدة أط ،الوقت طوال-وسلمصلى هللا عليه -مالزما
 برسول هللا كلما كان أصدق في المودة.

 :المبحث األول: صحبة األخيار
 وبدأت بصحبة  ،تناولت الباحثة في هذا المبحث الحديث عن أنماط الصحبة الصالحة

 واختتمت المبحث بالحديث عن ،فالزوجين الوالدين،ثم تحدثت عن صحبة  ،الخلق وهم األنبياءأشرف 
 صحبة الجيران وذلك في المطالب اآلتية:

 المطلب األول
 صحبة األنبياء

 :سيدنا إبراهيم عليه السالم )خليل هللا( صحبة-أوَّلً 
حيث كان  ،على كثير من خلقه وفضله-السالمعليه -إبراهيم  اصطفى-وتعالىسبحانه -إن هللا 

ن إبراهيم أعلما ب ،توحيد هللا يدعوهم إلىوأخذ  ،فأنكر عليهم ذلك ،يعبدون الكواكب-السالمعليه -قوم إبراهيم 

                                                                 

أسد الغابة الناشر:  هـ(،710أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى:  ((1
  (.3/32م() 3121 -هـ 3401بيروت،)  –دار الفكر 

بيروت ،الطبعة:  –هـ(، دار الكتب العلمية 252( أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  (2
 (352:/3،)2هـ، عدد األجزاء:  3435 -األولى 
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 ،بشر العاديينفوق قدرة ال ،االنبي الذي ابتاله هللا ابتالء عظيما  الرسل، وهوأولى العزم من  من-السالمعليه -
يمَ تعالىقال ، فولكنه صبر ووف ى ْبَراهِّ  .( 1) ﴾الَِّذي َوفَّى :﴿ َوا ِّ

 ،ي من الشوائبالنقو وجعل ملته الحنيفية هي التوحيد الخالص  ،الذلك كرمه هللا تعالى تكريما خاصا 
ي اْبَتَلى ِإْبَراِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفَأتَ  :﴿ َوا ِّذِّ ومن فضل هللا عليه وأنه جعله إماما للناس قال تعالى ُهنَّ َقاَل ِإنِّ مَّ

يَِّتي َقاَل ََّل َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ   .(  2) ﴾َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما َقاَل َوِمْن ُذرِّ

سماه في  وأن هللا ،أنه كان األب والجد لكل األنبياء من بعده والكتاب، كماذريته النبوة  وجعل في
 التسمية لم ترد إًل له. بالخليل، وهذهمحكم آياته 

ْن َأْسَلَم َوْجَههُ هلِل َوُهَو ُمْحِسٌن َواتََّبَع ِملََّة ِإبْ  :﴿ َوَمنْ قال تعالى في كتابه العزيز َراِهيَم َحِنيًفا َأْحَسُن ِديًنا ِممَّ
 .(3) ﴾َواتََّخَذ هللُا ِإْبَراِهيَم َخِلياًل 

من باب الترغيب  )وهذا وفضله-السالمعليه -في هذه اآلية يبين هللا سبحانه وتعالى مقام إبراهيم ف
؛ ألنه إمام يقتدي به، حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له، فإنه انتهى إلى درجة الُخلَّة (في إتباعه

ْبَراِهيَم الَِّذي وصفه به في قوله: ] كما ،(4)التي هي أرفع مقامات المحبة، وما ذاك إًل لكثرة طاعته لربه  َواِ 
 .(5)[ َوفَّى

 وهو ما الرمل،الخاء هو الطريق في  )الَخل( بفتحو  وًلم،وًلم  من الخاءمأخوذة  )خليال(وكلمة 
 اٍل،عوحينما يسير فيه اثنان فهما يتكاتفان إن كان بينهما ود   ضيقاا.وعادة يكون  عرفنا مدقاا،نسميه في 

ن لم يكن بينهما ود  فواحد يمشي خلف  فكالهما  خليل()ثنين الذين يسيران متكاتفين ولذلك سموا اإل اآلخر.وا 
ا هو من يسد خلل صاحبه، متخلل في اآلخر أي متداخل فيه مع  وهو الذي يتحد ويتوافق، والخليل أيضا

 .  (6)صديقه في الخالل والصفات واألخالق 

في  ، وعادىهللاإبراهيم خليالا ألنه والى في  واًلصطفاء، وسمي)الخلة اًلختصاص  قال الخازن في تفسيره:
وسمي  ،المحب الذي ليس في محبته خلل كريمة، وقيل: الخليلألنه تخل ق بأخالق حسنة وخالٍل  هللا، وقيل

  .ألنه أحبه محبة كاملة ليس فيها نقص وًل خلل ؛إبراهيم خليل هللا

                                                                 

 (.16( )سورة النَّجم: اآلية (1
 (.324)سورة البقرة: اآلية( (2
 (.325( )سورة النساء: اآلية (3
يبة للنشر ، الناشر: دار طتفسير القران العظيمبن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ( ا4)

 (.422/ 2) م.، 3111-هـ 3420والتوزيع، الطبعة: الثانية 
 (.16( )سورة النَّجم :اآلية  (5
 (.2762/ 2763/ 5الخواطر، محمد متولي الشعراوي، الناشر: مطابع أخبار اليوم ) –( انظر الشعراوي: تفسير الشعراوي 6)
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وسمي  ،وهي الحاجة سميت خلة لالختالل الذي يلحق اإلنسان فيها ،لخاءمن الخلة ا الخليل:وقيل 
 .  (1)ألنه جعل فقره وفاقته وحاجته إلى هللا تعالى(  ؛إبراهيم خليالا 

الدرجة  الصحبة فيمقامات  وهي أعلى ،تأتي بمعنى الخلة أن الصحبةمن خالل ماسبق استنبطت الباحثة 
 اآليات واألحاديث السابقة.ا من خالل وهذا كان واضحا  ،والرفعة

 سيدنا يوسف عليه السالم: صحبة-ثانًيا

ي فقد تحمل الكثير من الشدائد واًلبتالءات ف،فضل عظيم  -عليه السالم-لقد كان لسيدنا يوسف 
من والده  وحرمانه ،إلقاء إخوته له  في البئر وهو طفل صغير ،ومن هذه اًلبتالءات التي واجهها ،حياته

ونحن نعلم أن الطفل في هذه المرحلة يكون بحاجة ماسة إلى أن يكون  ،بأنه عاش في بيت آخروبعده عنه 
وابتلى  ،زحرم من ذلك وتربى  في بيت العزي -عليه السالم-وسيدنا يوسف  ،بجوار والديه ليشعر برعايتهما

 ،السجن ودخل بذلك فقد كان هذا البالء أعظم بالء له ،يؤلم اإلنسان وهو الشرف في هذا البيت بأصعب ما
كثير من الناس يفتقر و  ،حتى وهو في سجنه ودعوته للفتيين ،فهو النبي الداعية إلى هللا ،ولكنه صبر وتحمل

-وسف لذلك كانت صحبة سيدنا ي ،إلى أن يكون له مؤنس في سجنه يصبره على اًلبتالء ويقف بجانبه
نها لدرس للمجاهدين ا ،إلى الجنةفي سجنه مع الفتيين صحبة ناجحة وخير طريق  -عليه السالم لذين وا 

 يعانون قهر السجن والسجان ليجعلوا من اًلبتالء بالسجن مجاًل للدعوة والعبادة واإلصالح.

ُقوَن َخْيٌر َأِم هللُا الَواِحُد  :﴿يقول هللا تعالى في صحبته ْجِن َأَأْرَباٌب ُمَتَفرِّ ارُ اَيا َصاِحَبِي السِّ  .(2)﴾لَقهَّ

 :الرازي في تفسيرهقال الفخر 

ذا  ،)يريد صاحبي السجن ويحتمل أيضا لما حصلت مرافقتهما في السجن مدة قليلة أضيفا إليه وا 
م عرف هللا وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اس صاحبا، فمنكانت المرافقة القليلة كافية في كونه 

 .          (3)العارف المحب( 

أن المجاهدين الدعاة المسجونين في وقتنا الحالي يفعلون كما فعل سيدنا يوسف  الباحثة:وترى 
نهم ًل يضيعون وقتهم هباءا  السالم،عليه  ات في سجونهم الكتب والمؤلف منهم يؤلفون أن كثيراا  منثوراا، كماوا 

                                                                 

أبو الحسن، المعروف بالخازن، تفسير الخازن المسمى )لباب التأويل في  ( عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي1)
 هـ.  3435-بيروت، الطبعة: األولى  –معاني التنزيل(، الناشر: دار الكتب العلمية 

( ،3 /413 /412.) 
 (.11( )سورة يوسف: اآلية (2
علمية بير المسمى )مفاتيح الغيب(، دار النشر: دار الكتب ال( الرازي: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي، التفسير الك3)
 (.456/ 32م الطبعة األولى ) 2000-هـ 3423-بيروت -
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المية وة اإلسفكان األحرى واألولى أن نحرص على نشر الدع ،وهذا ما فعله شيخ اإلسالم ابن تيمة قديماا 
 .ونحن أحرار

 ألبى بكر الصديق: ثالثا: صحبة النبي محمد 

ن لقي بعضهم أن الصحابي م الصحبة، وقالاختلف أهل العلم فيما تثبت به الصحبة وفى مستحق اسم 
 مؤمناا ومات على اإلسالم. النبي 

 وقال بن حجر العسقالني )هذا أصح ما وفقت عليه في ذلك(.

فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له ومن قصرت ومن روى عنه ومن لم يرو عنه ومن غزا معه ومن 
 .(1)لم يغزوا معه ومن رآه رؤية ولو من بعيد ومن لم يره كعارض كالعمى 

 -الصحبة: شروط صحة 

معه، لغزو يشترط ا أحدهما، وقيلاًلجتماع والرواية عنه معا وقيل يشترط  الصحبة: طوليشترط في صحة 
 ينال إًل باجتماع طويل يظهر فيه الخلق لصحبة النبي شرفا عظيما ًل اًلجتماع، ألنمضى سنة على  أو

 .                             (2)المشتمل على السفر الذي هو قطعة من العذاب  الشخص، كالغزوالمطبوع عليه 

 ألبى بكر: صحبة الرسول 

ال وساعد بعضهم على إيص ،في أغلب فترات حياته بعد الدعوة الصحابةكبير من  عدد لقد رافق النبي 
قام الصحابة بتولي الخالفة في الفترة التي  ،- -وبعد وفاته،ودافعوا عنه في مرات عدة ،رسالة اإلسالم 

ب أصحابه قر أوكان من  ،وكان أولهم أبو بكر الصديق ثم عمر وعثمان وعلى ،عرفت بعهد الخلفاء الراشدين
منذ إسالمه إلى وفاته ولم  - -صحب النبي --ألبى بكر الصديق حيث أن أبا بكر-   -صحبته

تركه أبدا ولم ي،وهاجر معه إلى المدينة ،كما انه فداه بروحه وماله  ،وشارك معه في غزواته ،يفارقه أبدا
ْنُصُروهُ َفَقْد َنَصَرُه ِإَّلَّ تَ ﴿ونال بذلك شرف الصحبة معه في الغار حيث قال هللا في كتابه العزيز  ،طيلة حياته

ِذيَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي الَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه ََّل َتْحَزْن ِإنَّ    َمَعَنا َفَأْنَزَل هللاُ هللاَ  هللُا ِإْذ َأْخَرَجُه الَّ
ْفَلى َوَكِلَمُة هللاِ هِ  ِذيَن َكَفُروا السُّ َدهُ ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَّ  ﴾ الُعْلَيا َوهللاُ َعِزيٌز َحِكيمٌ يَ َسِكيَنَتهُ َعَلْيِه َوَأيَّ

(3). 

                                                                 

( ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، تقريب التهذيب، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار 1)
 (.3/35. )3127 – 3407سوريا، الطبعة: األولى،  –الرشيد 

 3161روت، بي-( ابن حجر العسقالني: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، فتح الباري، الناشر: دار المعرفة 2)
 (.3/445ه، )

 (.40( )سورة التوبة: اآلية(3
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ُ عنه َعْن اْبنِّ َعبَّاٍس َرضِّ  بدليل قوله   وكان أبو بكر الصديق أحب صاحب للرسول          َي ّللاَّ
بِّي  َعْنُهَما َعْن النَّبِّي ِّ  تِّي َخلِّيالا ًَلتََّخْذُت َأَبا َبْكٍر َوَلكِّْن َأخِّي َوَصاحِّ ْن أُمَّ ذاا مِّ  .(1)َقاَل َلْو ُكْنُت ُمتَّخِّ

بكر محبة شديدة ومن حب الصاحب لصاحبه  حرصه  ألبى فهذا الحديث يبين محبة الرسول 
هللا في  نإًل تحزن يا صاحبى ف :أي، عليه حتى في أصعب الشدائد عندما قال له ًل تحزن إن هللا معنا

 ،الشدائد تثبيت الصاحب لصاحبه في ،ألن من مقومات الصحبة الصالحة ،معيتنا وهنا تظهر حقيقة الصحبة
 ورفع الروح المعنوية له.

 لقومه في مكة: ة النبي محمد صحب

ُروا َما ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هلِل َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ تَ  العزيز:﴿ ُقلْ يقول هللا عز وجل في كتابه  َتَفكَّ
 .(2)﴾َشِديدٍ ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب 

مع أن قومه  ،بالصاحب لقومه --نالحظ في هذه اآلية أن هللا عز وجل وصف سيدنا محمد 
بينكم  -  -فقد عاش سيدنا محمد ،كانوا يعادونه وينكرون دعوته وفى هذه اآليات أيضا توبيخ وتقريع لهم

وعندما  ،ينووصفتموه بالصادق األم ، وتربيتم معه فترة طويلة ،اوتربى في حجركم منذ أن كان طفال صغيرا 
 ،ا لكما عليكم ومحبا ورغم ذلك كان حريصا  ،والكهانة ،والجنون  ،كبر ونال شرف الرسالة اتهمتموه بالسحر

رشادكم لطريق الحق.  وكل ما يريده هدايتكم وا 
 َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ وا هللِ ُقْل ِإنََّما َأِعُظُكْم ِبَواِحَدٍة َأْن َتُقومُ ﴿ قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى:

ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َنِذيٌر َلُكْم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ   { .47بأ:}س ﴾َتَتَفكَّ
هي: أي: إنما آمركم بواحدة ، و  ،﴾َأِعُظُكْم ِبَواِحَدةٍ  :﴿ ِإنََّمايا محمد لهؤًلء الكافرين الزاعمين أنك مجنون  )قل
نَّةٍ ﴿ ْن جِّ بُِّكْم مِّ ُروا َما بَِّصاحِّ ا هلل، من غير هوى ياما أي: تقوموا ق ،﴾َأْن َتُقوُموا ّلِلَِِّّّ َمْثَنى َوُفَراَدى ثُمَّ َتَتَفكَّ ا خالصا

ُرواَتَتفَ  ،﴿ ثُمَّ وًل عصبية، فيسأل بعضكم بعضا: هل بمحمد من جنون؟ فينصح بعضكم بعضا : ينظر أي ﴾كَّ
، ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه، ويتفكر في ذلك؛ - - الرجل لنفسه في أمر محمد

ُروا َما ِبَصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّةٍ ﴿ولهذا قال تعالى:    .(3) ﴾َأْن َتُقوُموا ّلِلَِّ َمْثَنى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

 

 

 

                                                                 

 (.3112/ 1(، )1457( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب قول النبي لو كنت، )ح1)
 (.47( )سورة سبأ: اآلية(2
 (. 525/ 7( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط سالمة، مرجع سابق )3)
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 المطلب الثاني

 صحبة الوالدين

الكريم  د القرآنوأك بعده مباشرة،وقرن طاعته بطاعتهما  ،الوالدين ببر-وتعالى سبحانه-هللالقد أمر 
ا َربَُّك َأَّلَّ َتْعُبُدوا ِإَّلَّ ِإيَّاهُ َوبِ  :﴿ َوَقَضىيقول هللا سبحانه وتعالى، والسنة النبوية على ذلك الَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ِإمَّ

( َواْخِفْض 32 َكِريًما)َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك الِكَبَر َأَحُدُهَما َأْو ِكاَلُهَما َفاَل َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوََّل َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْوَّلً 
ْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ مِ   . (1)( 32)﴾َصِغيًراَن الرَّ

قال َجاَء َرُجٌل  - -وقد قدم هللا سبحانه وتعالى بر الوالدين على الهجرة عن َعْبَد ّللاَِّّ ْبَن َعْمٍرو       
َهادِّ َفَقالَ  - -إَِّلى النَّبِّي ِّ  دْ " :َفاْسَتْأَذَنُه فِّي اْلجِّ يهَِّما َفَجاهِّ  .(2) "َأَحيٌّ َوالَِّداَك َقاَل َنَعْم َقاَل َففِّ

 عنها. - -عقوق الوالدين ونهى الرسول  من-وتعالىسبحانه -وقد حذر هللا 
يهِّ َقاَل: َقالَ َعْن َعْبدِّ الرَّْحَمنِّ ْبنِّ َأبِّي َبْكَرَة َعْن  ُئُكْم بَِّأْكَبرِّ "  --النَّبِّيُّ  َأبِّ َلى َيا اْلَكَبائِّرِّ َثاَلثاا َقاُلوا بَ َأًَل ُأَنب ِّ

ئاا َفَقاَل َأًَل َوَقوْ  ْشَراُك بِّاّلِلَِّّ َوُعُقوُق اْلَوالَِّدْينِّ َوَقاَل َوَجَلَس َوَكاَن ُمتَّكِّ ُرَها َرُسوَل ّللاَِّّ َقاَل اإلِّ ورِّ َقاَل َفَما َزاَل ُيَكر ِّ ُل الزُّ
 .(3)  "َحتَّى ُقْلَنا َلْيَتُه سكت

 ،كبرفالوالدان يخدمان اًلبن حتى ي ،والحنان نحو أبناءهم ،في قلوب الوالدين الرأفة غرس-تعالى–ن هللا ا  و 
 والى الحاجة لمن يخدمهما. ،ويصير هو إلى القوة حين يصيران هما إلى الضعف

بها  ربه، ويرجوصحبة يرضى بها اإلنسان  الوالدين، وهين أعظم صحبة لإلنسان هي صحبة ا  و 
 حسن الثواب في اآلخرة. 

يعمل وفاء لوالديه و  بعض الجميلصحبة الوالدين هي أن يحاول اإلنسان أن يرد  الباحثة: أنوترى 
 والرعاية.وبخاصة إذا كبرا في السن واحتاجا إلى العون  ،على رعايتهما

 المطلب الثالث

 صحبة العلماء

الجنة  طريق من طرق  القربات، وهو ات، وأجلالعبادفهو أفضل  ،إن للعلم أهمية كبيرة في حياتنا
 (،4)﴾َخَلقَ لَِّذي ِباْسِم َربَِّك ا القران﴿ اْقَرأْ وقد تضافرت النصوص الشرعية في بيان فضله وان أول مانزل من 

                                                                 

 (.24-21( )سورة اإلسراء: اآلية (1
 (.2222/ 5(، )5726( صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن األبوين، )ح2)
 (.111/ 2(، )2530في شهادة الزور، )ح ( صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل 3)

 (.3( )سورة العلق: اآلية (4
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ِذي﴿ قال تعالي:، وأن هللا سبحانه وتعالى نفى المساواة بين العالم والجاهل َيْعَلُموَن َن ..ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ
ُر ُأوُلو اأَلْلَباِب  ِذيَن ََّل َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ  . (1) ﴾َوالَّ

ه وقرن شهادتهم بشهادته في قول ،ولقد بين هللا تعالى مكانة العلماء الذين هم شرف هذه األمة  
 . (2)﴾لَحِكيمُ اهللُا َأنَُّه ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو َوالَماَلِئَكُة َوُأوُلو الِعْلِم َقاِئًما ِبالِقْسِط ََّل ِإَلَه ِإَّلَّ ُهَو الَعِزيُز  :﴿ َشهِّدَ تعالى

ويخدم  ،العلم عنهم   بما ينفع األمة ومجالستهم، وأخذولقد حرص اإلسالم على مصاحبة أهل العلم 
 سيدنا موسى عليه السالم للخضر. أبناءها ومن هذا الحرص صحبة

نما  ،ليهولم يتكبر بعلمه ع ،فقد كان سيدنا موسى عليه السالم متواضعا في طلب العلم لمن هو أعلم منه وا 
فانه ًليجوز له أن يتباهى أو يتفاخر  ؛مهما كان عند اإلنسان من علم يستزيد من العلم، ولهذاأراد أن 
نما عليه أن ينفع غيره ،بعلمه  ويخدم دينه ووطنه. ،وا 

نهل من وال ،المعلم بلقاء-عليه السالم -سيدنا موسى  على إصرارضرب القرآن أروع نموذج ولقد 
ْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ََّل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُلَغ َمْجَمَع الَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا﴿ تعالى:علمه في قوله   .(3)﴾....َواِ 

مره أمضى ع ولو-لقاء األستاذ في المكان المنشود  –الجهد ليصل إلى مبتغاه فهو مصمم على بذل  
 .(4)﴾ُحُقباا يَ ضِّ مْ َأ عنه﴿ أويبحث 

 .(5) ﴾ ..اَقاَل َأَلْم َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرً ..﴿تفسير قوله تعالى  طنطاوي: فييقول سيد 

ألنك لم  ،﴾ برااص معيلن تستطيع  :﴿ إنكالتأكيد والتوثيق)ألم أقل لك أنت يا موسى ًل لغيرك على سبيل 
 أفعله.ا بما تحط علما 

فيجد أنه قد خالف ما اتفق عليه مع الرجل الصالح مرتين، فيبادر بإخبار  ،ويراجع موسى نفسه
َعن  ﴿، أيها الصديق  (6) ﴾ َقاَل ِإْن َسَأْلُتَك....﴿صاحبه أن يترك له فرصة أخيرة فيقول تعالى على لسانه 

ا لك  فإنك فيقا ا أو ر أي : فال تجعلني صاحبا  ،﴾فال تصاحبني  ﴿أي: بعد هذه المرة الثانية  ،﴾َشْيٍء َبْعَدَها 
ن لَُّدن ِّي ُعْذراا  ﴿ ني أكون قد ا بعدها في فراقي، ألأي: فإنك قد بلغت الغاية التي تكون معذورا  ،﴾َقْد َبَلْغَت مِّ

                                                                 

 (.1( )سورة الزُّمر: اآلية (1
 (.32( )سورة آل عمران: اآلية (2
 (. 70( )سورة الكهف: اآلية: (3
ق الناشر: اللويح( انظر: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، المحقق: عبد الرحمن 4)

 (.425/ 242/ 3م، ) 2000-هـ 3420مؤسسة الرسالة الطبعة: األولى 
 (.62( )سورة الكهف :اآلية : (5
 (.67( )سورة الكهف :اآلية : (6
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يدلك على اعتذاره الشديد للخضر، وعلى شدة ندمه  -عليه السالم  -سى وهذا الكالم من مو ، اخالفتك مرارا 
 .(1)على ما فرط منه ، وعلى اًلعتراف له بخطئه( 

 بة تعودطيوآثار  ،فوائد عظيمةلما لها  ،أن صحبة أهل العلم من أهم أنواع الصحبة الباحثة:وترى 
 والمجتمع.  على الفرد

 المطلب الرابع
 صحبة األزواج

سان إذا ولكن اإلن ،ا وأعطاه كل ما يريدهوحيدا   -عليه السالم- خلق آدم -سبحانه وتعالى -إن هللا
لك خلق لذ ،لم يشعر بمذاق الحياة إًل إذا شاركه شخص  آخر  يواسيه ويتعاون معه ،ملك كل شيء لوحده

فجعل له  ،ح العبادلفسبحان الخالق العالم بمصا ،هللا سبحانه وتعالى حواء لتشاركه الوحدة التي كان يعيشها
 َأْن َخَلَق َلُكْم َوِمْن َآَياِتهِ ﴿ ا فان مقصد الزواج هو السكن والراحة كما قال هللا في كتابه العزيز:زوجة ومسكنا 

ًة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلقَ  ُرونَ وْ ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ  .(2) ﴾ٍم َيَتَفكَّ
وة وحدها آصرة منها األب وتفاريعهما والرحمة)فإن المودة وحدها آصرة عظيمة وهي آصرة الصداقة واألخوة  

والبنوة، فما ظنكم بآصرة جمعت األمرين وكانت بجعل هللا تعالى وما هو بجعل هللا فهو في أقصى درجات 
 .(3)اإلتقان( 

وُهنَّ َوَعاِشرُ ﴿  أمر الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف في قوله تعالى: -وتعالى سبحانه -كما أن هللا
 كما أن الزوجة عليها أن تقابل هذا المعروف بمثله أو أحسن منه .، و (4) ﴾ِبالَمْعُروفِ 

 ،فمبادلة الطرفين لبعضهما تزيد من األلفة والرحمة المودة ،تكفيفان المعاشرة من طرف الزوج ًل 
 المعروفبالصحبة الصالحة والكسوة والرزق  أنها: ،اآلية السابقةوقد فسر ابن المنذر المعاشرة بالمعروف في 

يجب عليكم أيها المؤمنون أن تحسنوا عشرة نسائكم بان تكون مصاحبتكم ومخالطتكم لهن ) :أي، (5)
  (6)مساواة( ا هي المشاركة والوالمعاشرة أيضا  ،وتألفهن طباعهن ،بالمعروف الذي تعرفه

                                                                 

عة: القاهرة، الطب –( محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 1)
 (.556/ 2األولى. ) 

وم: اآلية (2  (.23( )سورة الرُّ
، 3م. ) 3116 –تونس -( انظر: ابن عاشور: محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع 3)

744.) 
 (.31()سورة النساء : اآلية  (4
هـ(، تفسير القرآن، حققه وعلق عليه الدكتور: 131بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  ابن المنذر النيسابوري: أبو بكر محمد بن إبراهيم( 5)

 (.731/ 2، )م. 2002هـ،  3421المدينة النبوية، الطبعة: األولى -سعد بن محمد السعد، دار النشر: دار المآثر 
 461/   4م. ) 3110ة العامة للكتاب، سنة النشر: ( محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(. الناشر: الهيئة المصري6)
/164.) 
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اِحِب ِبالَجْنِب ..﴿ :وقد وصف هللا سبحانه وتعالى الزوجة بالصحبة في قوله تعالى  (1) ﴾ ..َوالصَّ

 .(2)في تفسيره إن المراد بالصاحبة الزوجة  ،قال ابن عاشور
خاصةا عندما تبوح الزوجة لزوجها  ،أن صحبة األزواج من أروع أنواع الصحبة وترى الباحثة:
يساعدها و  ،والرعاية من زوجها عندما يحافظ عليها والطمأنينة، بالراحة،وتشعر  خوف،بأسرارها دون ملل أو 

سعادة ويشعر بال حزن،وكذلك الزوج عندما يذكر لزوجته ما يجول بخاطره من فرح أو  ،في حل مشكالتها
ة ناجحة فبالتأكيد ستكون العالقة بينهما عالق ،ا على راحتهوالتي تحرص دائما  ،عندما يجد الزوجة المعينة له

 شعارها أبناء صالحين يكونون قدوة في المجتمع بإذن هللا. 
 المطلب الخامس
 صحبة الجيران

بحق الجار وأكد عليه في كثير من آيات القران حيث قال في محكم -لىسبحانه وتعا-وصى هللا   
ِن َوالَجاِر ِذي ُدوا هللَا َوََّل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِبالَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي الُقْرَبى َوالَيَتاَمى َوالَمَساِكيَواْعبُ ﴿ تنزيله:

ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ هللَا ََّل ُيِحبُّ  اِحِب ِبالَجْنِب َواْبِن السَّ ْن َكاَن ُمْخَتاًَّل مَ الُقْرَبى َوالَجاِر الُجُنِب َوالصَّ
 (3) ﴾َفُخوًرا

ْن ُضُروبِّ اْلَقَراَبةِّ َفهَِّي قُ  َواُر َضْرٌب مِّ بِّ بِّاْلَجْنبِّ اْلجِّ احِّ ٌب رْ َواْلَجارِّ ذِّي اْلُقْرَبى َواْلَجارِّ اْلُجُنبِّ َوالصَّ
ْنَساُن  َكنِّ ، َوَقْد َيْأَنُس اإلِّ ، َوُهَو ُقْرٌب بِّاْلَمَكانِّ َوالسَّ ، َما ًَل َيأْ بِّالنََّسبِّ يدِّ ، َوَيْحَتاَجانِّ بَِّجارِّهِّ اْلَقرِّيبِّ يبِّهِّ اْلَبعِّ َنسِّ َنُس بِّ

ْن ُكلٌّ  َياُرُهْم، َفإَِّذا َلْم ُيْحسِّ يَن َتَناَءْت دِّ َباُء الَّذِّ ْنُهَما بِّاآْلَخرِّ َلْم َيُكْن إَِّلى التََّعاُونِّ َوالتََّناُصرِّ َما ًَل َيْحَتاُج اأْلَْنسِّ  مِّ
يهَِّما َخْيٌر  ُروَن فِّي اْلَجارِّ ذِّي اْلُقْرَبى، َواْلَجارِّ اْلُجُنبِّ َفَقاَل َبْعضُ فِّ ، َوَقدِّ اْخَتَلَف اْلُمَفس ِّ ُل لَِّسائِّرِّ النَّاسِّ ُهْم: اأْلَوَّ

ي ، َوالثَّانِّ ْنَك بِّالنََّسبِّ ْنَك ُهَو اأْلَْجَنبِّيُّ ًَل َقَراَبَة َبْيَنَك َوَبْيَنُه (، َوَقاَل َبْعُضهُ  :ُهَو اْلَقرِّيُب مِّ ُل اأْلَْقَرُب مِّ ْم: اأْلَوَّ
ينِّ  ْنَك َوَلْو بِّالد ِّ يباا مِّ يَل : إِّنَّ َذا اْلُقْرَبى َمْن َكاَن َقرِّ ي َمْن َكاَن َأْبَعَد َمَزاراا، َوقِّ َواأْلَْجَنبِّيَّ َمْن ًَل  ،َداراا، َوالثَّانِّ

يٌن َوًَل َنَسٌب.  بِّ بِّالَجْنبِّ وهو  ،(4)َيْجَمُعَك بِّهِّ دِّ احِّ الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقا في سفر َوالصَّ
ما جارا  ما شريكا ا مالصقا وا  ما قاعدا ا وا  لك أو غير ذ ،أو مسجد ،ا إلى جنبك في مجلسا في تعلم أو حرفة وا 

 .(5)من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه فعليك أن ترعى ذلك الحق 

والجار  ﴿لجوار في الدار قرب في النسب أي : القريب جواره، وقيل: هو من له مع ا ،﴾والجار ذي القربى﴿ 
المجانب ، وهو مقابل للجار ذي القربى، والمراد من يصدق عليه مسمى الجوار مع كون داره  ، أي:﴾الجنب

بعيدة، وفي ذلك دليل على تعميم الجيران باإلحسان إليهم سواء كانت الديار متقاربة أو متباعدة، وعلى أن 
                                                                 

 (.17( )سورة النساء : اآلية  (1
 (. 53/ 5( ابن عاشور، التحرير والتنوير، مرجع سابق )2)

 (.17( )سورة النساء: اآلية (3
 (.65/ 5( محمد رشيد رضا، تفسير المنار، مرجع سابق )4)
 (.30/66بالتفسير الكبير، مرجع سابق )( الرازي، مفاتيح الغيب المسمى 5)
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وفيه رد  على من يظن أن الجار مختص بالمالصق دون من بينه وبينه  .الجوار حرمة مرعية مأمور بها
و األجنبي ه وقيل: الغريب.هو  هنا:وقيل: إن المراد بالجار الجنب  ،حائل، أو مختص بالقريب دون البعيد
 .(1)الذي ًل قرابة بينه وبين المجاور له 

عن -عنها  هللا-رضي–عن عائشة  وقد حث اإلسالم على اإلحسان في معاملة الجار ولو غير مسلم،
ثه"قال:  - -النبي وتحديد الجوار متروك إلى ، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور 

 ا من كل جانب من الجوانب األربعة.العرف، وحدده الحسن البصري بأربعين جارا 
كرام الجار له مظاهر عديدة منها مواساته إن كان فقيرا، ومنها حسن الع شرة وكف األذى عنه، ومنها وا 

 .(2)إرسال الهدايا إليه، ودعوته إلى الطعام، وزيارته وعيادته ونحو ذلك
ولو كانوا كافرين فعلى اإلنسان أن  ،فهذه اآليات واألحاديث دًللة واضحة على صحبة الجيران

 صحبة الجيران قد تنفع أكثر من أي صحبة بذلك، وأنيحرص على إعطاءهم حقوقهم كما أمر هللا ورسوله 
والمحبة.  ،ةاأللف مجتمعالفان الجار لو شارك جاره في أفراحه وأحزانه ونام وجاره وهو شبعان سيسود  ،أخرى

يَراَنكَ َوَتَعاهَ لي َيا َأَبا َذرٍ  إَِّذا َطَبْخَت َمَرَقةا َفَأْكثِّْر َماَءَها " --َقاَل َرُسوُل ّللاَِّّ  َقاَل: - -َعْن َأبِّي َذر    "ْد جِّ
(3). 

 المبحث الثاني
 مقومات وحقوق صحبة األخيار

باط استنوذلك من خالل  ،أهم مقومات وحقوق صحبة األخيار المبحث عنتحدثت الباحثة في هذا 
 المقومات تلك أهممبينة  النبوية الشريفة، األحاديث وفي ومدلوًلتها، معانيها في والتدبر ،القرآنية اآليات
 التالية:في المطالب  وهي الصالح، الصاحب في توافرها الواجب

 المطلب األول
 رابطة التقوى واإليمان

با ًل فعندما  يتخذ صاح ،ميال إلي اًلجتماع بالناس واًلستئناس لهم،إن اإلنسان اجتماعي بطبعه 
 وبالتأكيد إذا كان هذا الرابط هو رابط التقوى واإليمان فانه ،بد له أن يكون بينهما رابطا أدي إلى صحبتها

َواْصِبْر ﴿ألن أهمية الصحبة تتجلي في تقوي هللا سبحانه وتعالي: ؛ سيكون له أثر عظيم لالنتفاع بالصاحب

                                                                 

دمشق، -( الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، فتح القدير، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1)
 (.517/ 3هـ. )  3434-بيروت، الطبعة: األولى 

 قيدة والشريعة والمنهج ، الناشر : دار الفكر المعاصر مكان الطبع :(الزحيلي:  وهبة بن مصطفي الزحيلي، التفسير المنير في الع2)
 (.77/76/ 5ق.  ،  )  3432بيروت دمشق سنة الطبع : 

 (.2025/ 4(، )2725( صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار واإلحسان إليهما، )ح3)
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ُهْم ِبالَغَداِة َوالَعِشيِّ ُيِريُدوَن َوْجَههُ َوََّل َتْعدُ  ِذيَن َيْدُعوَن َربَّ ْنَيا َعْيَناكَ  َنْفَسَك َمَع الَّ  َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة الَحَياِة الدُّ
 . (1) ﴾َوََّل ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا

يٍد الخدري  --ولقد حث النبي  َع َرُسوَل ّللاَِّّ  --على مصاحبة أهل التقوى َعْن َأبِّي َسعِّ َأنَّهُ َسمِّ
- - ٌّْب إًِّلَّ مؤمناا َوًَل َيْأُكْل َطَعاَمَك إًِّلَّ َتقِّي  .(2)َيُقوُل ًَل ُتَصاحِّ

ويأمرك  ه،لنفسويحزن لحزنك ويحب لك ما يحبه  ،أن الصاحب المؤمن يفرح لفرحك الباحثة:وترى   
لذلك  ح،الصالويحثك على العمل  البالغة،كمة ويسمعك القول الصادق والح ،بالمعروف وينهاك عن المنكر

وصف هللا سبحانه وتعالي األصحاب بأنهم كلهم  األخيار، ولقدفان قوام التقوى من أهم مقومات صحبة 
 أعداء لبعضهم يوم القيامة واستثي من ذلك المتقين 

ءُ ﴿ فقال تعالي: والمقصود باآلية السابقة أن  كل صداقة ، (3)﴾َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإَّلَّ الُمتَِّقينَ  اأَلِخالَّ
 .(4)فانه دائم بدوامه  ؛-عز وجل-فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة إًل ما كان هلل  ؛وصحبة لغير هللا

دون يوم على األمور الذميمة متعا ن في الدنيايتفسير اآلية السابقة أن المتحاب عجيبة فيوقال ابن 
؛ ًلنقطاع اا، فتنقطع في ذلك اليوم كل ُخلة كانت لغير هللا، وتنقلب عداوة ومقتا القيامة، يبغض بعضهم بعضا 

 (5)أي: األخل ة المصادقين في هللا.  ،﴾إًِّل المتقين﴿وهو اًلجتماع على الهوى  سببها،
 المطلب الثاني

 المنبت الطيب

رُِّف اََلَياِت َوالَبَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج َنَباُتهُ ِبِإْذِن َربِِّه َوالَِّذي َخُبَث ََّل َيْخُرُج ِإَّلَّ َنِكًدا َكَذِلَك ُنَص ﴿ قال تعالي:
 . (6) ﴾ِلَقْوٍم َيْشُكُرونَ 

لألمة  بعث فالنبي  الحسنة،إن أصل التربية في اإلسالم أن تقوم على المنبت الحسن واألخالق   
نََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيمٍ ﴿من اجل هذه األخالق وكان خلقه حسن  فكل إنسان عليه أن يتحلى بهذه  ( 7) ﴾َواِ 

 فاهلل ،واألخالق الحسنة من أهم مقومات صحبة األخيار  ،ألن المنبت الطيب؛ - -األخالق اقتداء بالنبي
                                                                 

 (.22( )سورة الكهف: اآلية: (1
( حكم األلباني عليه: 700/ 4(، )2115( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الزهد باب ما جاء في صحبة المؤمن، طبعة شاكر. )ح2)

 حسن. 

 (.  76( )الزُّخرف: اآلية (3
 (.  216/ 6( ابن كثير، تفسير القران العظيم، مرجع سابق، )4)
أبو العباس، البحر المديد، دار النشر / دار الكتب العلمية ـ بيروت.  ( ابن عجيبة: أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني5)

 (.272/ 5م.  ) 2002هـ. /  3421الطبعة الثانية ـ 
 (.52( )سورة األعراف: اآلية (6
 (.4( )سورة القلم: اآلية (7
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على  ألننا سوف نأتمنه ؛الصاحب ضرورين منبت ا  و  ،تعالي شبه المنبت الطيب بالنبات الذي ترعرع
 ونطلعه على أسرارنا بعد معرفته. ،بيوتنا

ولقد حثنا اإلسالم على ضرورة التعارف قبل الصحبة والتعرف على اسم الصاحب وعمله وما يتبع 
 ذلك من أصول التعارف وأساس هذا التعارف هو المنبت الطيب والسلوك القويم.

 .(1)الصاحب عن صاحبه ستزرع الثقة وتزيدها بين األصحاب فهذه المعلومات التي يجمعها 

 وافياا والذيا ا تاما حسنا  االتربة الطيبة يخرج نباتها بإذن هللا وتيسيره إخراجا  :أي ،تفسيره الشوكاني فيويقول 
 ا.والتربة الخبيثة ًل يخرج نباتها إًل نكدا  :أي ،اخبث ًل يخرج إًل نكدا 

د الطيب مثل ضربه هللا المؤمن والكافر فمثل المؤمن مثل البل هذا﴾ َربِّهِ الطيب َيْخُرُج َنَباُتُه ِبِإْذِن  والبلد ﴿
 باتها، وغل تها﴿نالزاكي يخرج نباته ريعة بإذن هللا، فمثل الكافر كمثل األرض السبخة الخبيثة التي ًل ُيخرج 

 .(2) بعناء ومشق ة ا قليالا عسيرا  :أي ،﴾ا إًِّلَّ َنكِّدا 

القلب  فإن كان التربة.والهدى واآليات والموعظة والنصيحة تنزل على القلب كما ينزل الماء على 
ن كان فاسدا  ،ا كالبلد الطيب، تفتح واستقبل، وزكا وفاض بالخيرطيبا  بث من البالد خ كالذي-ا ا شريرا وا 

وأخرج الشوك واألذى، كما تخرج األرض  ،ضروقسا، وفاض بالشر والنكر والفساد وال استغلق-واألماكن 
 .(3)النكدة 

يترتب فإن تحقق هذا المٌقوم س ،أن اختيار الصاحب يبدأ بالمنبت الحسن :مما سبق استنجت الباحثة
 ا ستكون نتائجها وثمارها طيبة بإذن هللا.ألن البداية الطيبة حتما  ؛عليه باقي المقومات

 المطلب الثالث
 حسن المعاملة

تعامل إنسان في حاجة لل إن كلبل  ،يستغني الناس في مختلف مجتمعاتهم عن بعضهم البعضًل 
ويرتاح إليه الناس وهذه الراحة تكون قائمة على أساس  ،وًل بد أن يكون هذا التعامل مستقيم ،مع اآلخرين

 ،واإلخالص ،ينوالل ،لرفقوهذا كله ًل يمكن أن يكون إًل إذا عاملت الناس با ،والثقة المتبادلةالتفاهم والصدق 
كسبك رضاهم ت شيئاا، بلوًل تكلف  ،ان تمنحهم النصح واإلرشاد كما أن الكلمة اللينة تكسب اآلخرين سرورا ا  و 

 وتجعل الناس يلتفون من حولك. ،وتلين قلوبهم

                                                                 

 (.245/  2(  الشوكاني ، فتح القدير ، مرجع سابق ،)1)
-لبنان -إبراهيم الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيان، دار النشر: دار إحياء التراث العربي بيروت أبو إسحاق: أحمد بن محمد بن  (2)

 (.241/ 4) م الطبعة: األولى، 2002-هـ  3422
 (.212، 1، )2القاهرة، عدد اًلجزاء -بيروت-إبراهيم حسين الشاربي: المعروف بسيد قطب، في ظالل القرآن، الناشر: دار الشروق  (3)
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من  وغيرهم ،ا مع المسلمينا لينا األسوة الحسنة في ذلك فقد كان رحيما  - -ولقد كان سيدنا محمد
وا ِمْن حَ ﴿قال هللا تعالي: ، فالكفار ْوِلَك َفاْعُف َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن هللِا ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ الَقْلِب ََّلْنَفضُّ

ْل َعَلى هللِا ِإنَّ   .(1) ﴾ِحبُّ الُمَتَوكِِّلينَ هللَا يُ َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

وتبتعد عن الغيبة  ،وتذكر محاسنه ،ومن حسن المعاملة مع اآلخرين أن تحسن الظن بالصاحب  
 ا عن انتقاده.والحسد كما أن تكون بعيدا  ،والنميمة

ٌد َرُسولُ ُمحَ ﴿ والمؤمنين في حبهم وتراحمهم في قوله تعالي: ،رسوله -الىتع–ولقد وصف هللا  هللِا  مَّ
ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن هللاِ  ًعا ُسجَّ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى الُكفَّ ِذيَن َمَعهُ َأِشدَّ َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي  َوالَّ

ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإِلنْ  ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي التَّ َََزَرُه َفاْسَتْغَلَظ ِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرجَ ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ  َشْطَأُه َف
الِ  ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد هللُا الَّ رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم الُكفَّ اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة حَ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

 . (2) ﴾َوَأْجًرا َعِظيًما

 ،وضرورة إظهارها للصاحب ،تتجسد معاني الرحمة وحسن المعاملة ففي هذه اآلية الكريمة
وأصحابه من المهاجرين واألنصار، أنهم بأكمل الصفات، وأجل األحوال،  - -يخبر تعالى عن رسولهف

ارِّ  ﴿وأنهم  اُء َعَلى اْلُكفَّ دَّ أي: جادون ومجتهدون في عداوتهم، وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم  ، ﴾َأشِّ
أي:  ﴾ْم ُرَحَماُء َبْيَنهُ  ﴿نهم إًل الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم، وانكسروا، وقهرهم المسلمون، يروا م

متحابون متراحمون متعاطفون، كالجسد الواحد، يحب أحدهم ألخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق 
(3). 
وأن الصحبة تستمر أكثر وتطول  ،تبين من خالل ما سبق:  أن حسن المعاملة مٌقوم مهم للصحبة  

كما تجعل الصاحب يثق  ،قائمة على الود واًلحترام المتبادل ،إذا عامل الصاحب صاحبه معاملة حسنة
 والمحبة.  ،والصفح  ،والعفو  ،ألنه يكون قد تعلم منه الرحمة ؛بصاحبه أكثر

 المطلب الرابع
 اإلعانة بالنفس في قضاء الحاجات

الوقوف و  والعطاء،أنه من الضروريات واهم المقومات التي تقوم عليها الصحبة بذل الجهد  ًلشك
 الممكنة.بجانب الصاحب بجميع الوسائل 

 من حق الصاحب والمحن، ًلنويكشف عنها وقت الشدائد  الصحبة،فهذا المقوم يبين مدي قوة 
الشدة تزيد أواصر المحبة والمودة فمن المؤكد عندما نجد الصاحب وقت  عنه،على صاحبه رفع األذى 

                                                                 

 (.351( )سورة آل عمران: اآلية  (1
 (.21( )سورة الفتح: اآلية  (2
 (.615، 3( السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، )3)
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ووقوفه معه في أصعب  - -وتدوم الرحمة بين األصحاب وقد تحدثنا سابقا عن صحبة أبي بكر للنبي
 (1) ﴾ .. ََّل َتْحَزْن ِإنَّ هللَا َمَعَنا ..﴿المواقف والشدائد عندما قال له فى قوله تعالى 

ومن إعانة الصاحب لصاحبه  ،بإذن هللافإذا كان شعار األصحاب هكذا ستكون صحبتهم ناجحة 
فالصاحب الحقيقي يفدي صاحبه بنفسه ويخوض معه األخطار ويتحمل النتائج  ،وقوفه معه بالنفس والمال

 اآلخرة.بألن صحبة الصاحب الوفي أن يعين صاحبه في الدنيا حتى يعينه هللا  حرج؛دون ضيق أو 
هذه الحاجات على الحاجات الخاصة فأدناها تقدم  الحاجات، بانإن اإلعانة بالنفس في قضاء 

ظهار الفرح وقبول المنة.  القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة مع البشاشة واًلستبشار وا 
ه ويقوم بحاجاتهم ويترد كل يوم إليهم ويمونهم من مال ،وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأوًلده

 فيها. فقة حتى يشفق على أخيه كما يشفق على نفسه فال خيرلم تثمر الش واإلخوة، فإذاوبهذا تظهر الشفقة 
َصاٍل َيُعوُدهُ إَِّذا َمرَِّض  :ّللاَِّّ َقالَ َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل  تُّ خِّ نِّ سِّ نِّ َعَلى اْلُمْؤمِّ َوَيْشَهُدهُ إَِّذا  ،لِّْلُمْؤمِّ

يُبُه إَِّذا َدَعاهُ  ،َماتَ  َيهُ  ،َوُيجِّ تُُه إَِّذا َعَطَس  ،َوُيَسل ُِّم َعَلْيهِّ إَِّذا َلقِّ   (2)ُه إَِّذا َغاَب َأْو َشهَِّد.. َوَيْنَصُح لَ  ،َوُيَشم ِّ
ْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ  ﴿ وقد أكد هللا في كتابة على حق اإلعانة بالنفس في قوله تعالي: َنِظَرٌة ِإَلى َواِ 

 .   (3) ﴾ ....َمْيَسَرةٍ 

 ؛ويخفف عنه ًل يكون صاحب ،ولم يداينه أو يساعده ،أراد أن يستدين من صاحبهفالصاحب إذا 
 .(4)خر ألن حقيقة الصحبة تقوم على مساعدة كل منهما لآل

 المطلب الخامس

 العفو عن الزَّلت والهفوات

إلخوة او في حقك التقصير في ا ،وهفوة الصاحب ًل تخلو إما أن تكون في دينيه بارتكاب معصية
واإلصرار عليها فعليك التلطف في نصحه بما يقوم  ،أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية، والصحبة

 وهدايته.ا في دعوته ويكون سببا  ،الصالح والورع حاله إلىويعيد  ،ويجمع شمله ،أوده
ه بتاأصوقد  ،شد من فقر المالأوفقر الدين  ،ومن الوفاء مع الصاحب أن ًل يهمل حاجته وفقره

 إلعانتهه فينبغي أن يراقب ويراعي وًل يهمل بل ًل يزال يتلطف ب ،وألمت به آفة افتقر بسببها في دينهجائحة 
 على الخالص من تلك الوقعة التي ألمت به.

                                                                 

 (.40( )سورة التوبة: اآلية (1
 (، حكم األلباني: صحيح.211/  1(، )3771( أخرجه الترمذي في سننه، باب ماجاء في تشميت العاطس )ح2)

 (.220البقرة: اآلية ( )سورة (3
بيروت،  –هـ( إحياء علوم الدين الناشر: دار المعرفة 505لغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: ( انظر: ا4)

 (.    3/365) . 4عدد األجزاء: 
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 ىوفه ومدخ إلىا وهو ينظر والفاجر إذا صحب تقيا  ،فاإلخوة والصحبة عدة للنائبات وحوادث الزمان
بل الكسالن يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء  ،إلصرارويستحي من ا ،قرب علىفسيرجع  ،وقفه
 منه.

ن الصداقة لحمه كلحمة اللبن  - يهولذلك قال تعالي لنب ،والقريب ًل يجوز أن يهجر بالمعصية ،وا 
-: ﴿ َا َتْعَمُلون ي َبِريٌء ِممَّ  .﴾َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنِّ

 المطلب السادس
 الوفاء واإلخالص

دامته  :ومعني الوفاء فان  ؛وبعد الموت مع أوًلده وأصدقائه ،الموت معه إلىالثبات على الحب وا 
 الحب إنما يراد اآلخرة فان انقطع قبل الموت حبط عمله وضاع السعي.  

لَّ "َقاَل:  - - َعْن َأبِّي ُهَرْيَرَة  َعْن النَّبِّي ِّ  ل ِّهِّ َيْوَم ًَل ظِّ ُ َتَعاَلى فِّي ظِّ لُُّهْم ّللاَّ لُّهُ إًِّلَّ  َسْبَعٌة ُيظِّ إَِّماٌم َعْدٌل  ، ظِّ
َباَدةِّ ّللاَِّّ  دِّ  ،َوَشابٌّ َنَشَأ فِّي عِّ َقا َعَلْيهِّ َوَرُجاَلنِّ َتَحابَّا فِّي ّللاَِّّ  ،َوَرُجٌل َقْلُبُه ُمَعلٌَّق فِّي اْلَمَساجِّ  ، اْجَتَمَعا َعَلْيهِّ َوَتَفرَّ

ٍب َوَجَماٍل َفَقالَ  ي َأَخاُف ّللاََّ  :َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرأٌَة َذاُت َمْنصِّ ن ِّ َق بَِّصَدَقٍة فَ  ،إِّ َأْخَفاَها َحتَّى ًَل َتْعَلَم َوَرُجٌل َتَصدَّ
يُنهُ  َماُلُه َما ُتْنفُِّق َيمِّ  .(1)َوَرُجٌل َذَكَر ّللاََّ َخالِّياا َفَفاَضْت َعْيَناهُ  ،شِّ

لب الصاحب ي قومراعاتهم أوقع ف ،ومن الوفاء للصاحب مراعاة جميع أصحابه وأقاربه المتعلقين به
ن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر إذ ًل يدل علي قوة الشفقة والحب إًل تعديهما إف ،من مراعاة األخ في نفسه

كيف و  ا،يكون حسد في دين ودنيًل ومن ثمرات المودة في هللا أن  ،من المحبوب إلي كل من يتعلق به
 ﴿ وله تعالي: تعالي المحببين في هللا في قوبه وصف هللا ،هو لصاحبه فإليه ترجع فائدته وكل ما ؟،يحسده

اَر َواإِليَماَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َوََّل َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرهِ  ِذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ ا ُأوُتوا َوالَّ ْم َحاَجًة ِممَّ
 .(2) ﴾ِلُحونَ َوَمْن ُيوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفُأوَلِئَك ُهُم الُمفْ  َوُيْؤِثُروَن َعَلى َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصةٌ 

 ،فاتهذه المجموعة التي تفردت بص ،فهذه صورة وضئية صادقة تبرز أهم المالمح المميزة لألعضاء
اغها  عليا قد صا طائرة ورؤى مجنحة ومثالا لحسبها الناس أخالقا  ،آفاق لو أنها وقعت بالفعل إلىوبلغت 

 .(3)خيال محلق 

 

 

 

                                                                 

 (.333/ 2(، )3421( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين )ح1)
 (.1)سورة الحشر: اآلية ( (2
 (.6/ 377( سيد قطب، في ظالل القران، مرجع سابق )3)
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 -والتوصيات: النتائج 

 اآلتي:على النحو  وهيوالتوصيات  ،لقد لخصت الباحثة جملة من النتائج

 يلي:البحث ما  نتائج أهم من

 فهي بمعنى المالزمة والمرافقة. ،للصحبة تعريفات في أصول اللغة العربية1-

 ،والقرين ،ليلوالخ ،فهي تعنى بمعنى األخ ،والسنة النبوية ،الكريمإن للصحبة نظائر كثيرة في القرآن 2-
 والرفيق. ،والصاحب

 وأجر كبير عند هللا سبحانه وتعالى. ،إن صحبة األخيار لها فضل عظيم3-

 أشار الكتاب كما الصالح، الصاحب ًلختيار معايير تعدوالتي  إليها، تستند مقومات الصالحة للصحبة4-
 والتوافق الحسن، والمنبت والتقوى، اإليمان :في تمثلت التي الشريفة، النبوية والسنة

 .واألمانة المودة، في والصدق والمصير، الحال ووحدة 

 يستطيع ًل الفرد إن حيث سليمة؛ وجهة وتوجيهها الشخصية بناء في للصحبة أهمية كبيرة5 -

 .والمعاشرة المخالطة من بد فال ا،وحيدا  يعيش أن

 خرة. ا لنا في اآلليكونوا عونا  ،الصحبة في اًلقتداء باألنبياء والصالحين في الدنياتكمن أهمية 6-

على عكس  ،وتنشر المحبة واأللفة بين أفراد المجتمع ،إن صحبة األخيار تعمل على غرس الثقة باهلل -7
 والبغضاء.وتنشر الكراهية  ،وأفراده ،صحبة األشرار فهي تعمل على فساد المجتمع

جيه من عذاب وتن ،والراحة في الدنيا ،فهي تشعر بالطمأنينة ،األخيار لها أثر كبير على الفردصحبة  - 8
 هللا في اآلخرة.

 :يلي ما البحث توصيات أهم ومن

 .نهجه على والسير ،- - محمد نبيه سنة واتباع ى،تعال هللا بكتاب التمسك على الجيل المسلم تربية 1- 

زالة واألبناء، اآلباء بين الطيبةالعالقة والصحبة  توطيد ضرورة-2-  دون  تحول التي الحواجز تلك وا 
 .األسرة داخل التواصل والحوار،

 وتهيئة العالقات، تلك بناء وتحفيزهم على الصالح، الصاحب ًلختيار أبناءهم اآلباء توجيه-3-

رشادهم مراقبتهم، مع لذلك، المناسب الجو  .باستمرار وا 
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وع الصحبة أن يهتموا بموض ،والواعظين ،والتربية ،المتخصصين في كلية أصول الدين والشريعةتوجيه 4-
 ،والتركيز عليها لما لها من نتائج طيبة ،والمحاضرات ،والمواعظ ،والدروس ،الصالحة ضمن المساقات

 وثمار نافعة.

إلتمام لي  وتوفيقه ،على نعمته وفضله عليَّ –سبحانه وتعالى  –هللا  البحث أحمدوفى ختام هذا 
 لوجهه.ا سبحانه أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصا  وأتمنى منه ،البحث هذا

 ا.ا كثيرا وأصحابه وسلم تسليما ، - -قدوتنا محمدو  ،ومعلمنا ،وحبيبنا ،وصلى هللا وبارك على نبينا
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 المراجع: قائمة

 :أوًَّل: القرآن الكريم

 القاهرة،-تبيرو -الناشر: دار الشروق  ،في ظالل القرآن قطب، المعروف بسيد: إبراهيم حسين الشاربي .3
 . 2عدد اًلجزاء 

تفسير  (،هـ131بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  : أبوالنيسابوري ابن المنذر  .2
: ، الطبعةالنبوية نةالمدي-دار النشر: دار المآثر  السعد،حققه وعلق عليه الدكتور: سعد بن محمد  القرآن،
 م.  2002هـ،  3421األولى 

لتوزيع دار سحنون للنشر وا النشر:دار  ،للشيخ محمد الطاهر بن عاشور ،والتنوير : التحريرعاشورابن  .1
 م. 3116 – تونس-
/ دار  دار النشر ،البحر المديد العباس،أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني أبو  :عجيبةابن  .4

  م. 2002 /هـ.  3421الكتب العلمية ـ بيروت. الطبعة الثانية ـ 
 ،العظيمران تفسير الق ،: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقيبن كثيرا .5

 م.  3111-هـ 3420الطبعة: الثانية  والتوزيع،الناشر: دار طيبة للنشر  ،المحقق: سامي بن محمد سالمة
ر إحياء دا النشر:دار  ،الكشف والبيان ،: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوريأبو إسحاق .7

  األولى. الطبعة:م  2002-هـ  3422- لبنان- العربي بيروتالتراث 
فسير ت بالخازن،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف  الخازن: .6

ار الكتب الناشر: د شاهين،المحقق: تصحيح محمد علي  ،الخازن المسمى )لباب التأويل في معاني التنزيل(
 هـ.  3435-الطبعة: األولى  بيروت، –العلمية 

المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى التميمي الحنفي ثم الشافعي  السمعاني: أبو .2
دار الوطن،  :غنيم، الناشرالمحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن  ،تفسير القرآن ،هـ(421)المتوفى: 
 م.3116-هـ3432الطبعة: األولى،  ،السعودية –الرياض 

عدد  ،الناشر: مطابع أخبار اليوم الشعراوي،محمد متولي  ،الخواطر –تفسير الشعراوي  :الشعراوي  .1
 .  20األجزاء: 

القران. البيان في إيضاح القران ب الشنقيطي، أضواءمحمد المختار الجنكي  : محمد األمين بنالشنقيطي .30
 .3115-هـ 3435لبنان- والنشر والتوزيع بيروتدار الفكر للطباعة 

ن كثير، الناشر: دار اب ،فتح القدير ،: محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمنيالشوكاني .33
 هـ.  3434-الطبعة: األولى  ،، بيروتدمشق-دار الكلم الطيب 

 عبد المحقق: المنان،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم  :عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي .32
 م.  2000-هـ 3420األولى  الطبعة:مؤسسة الرسالة  الناشر: ،الرحمن اللويحق
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سنة  لكتاب،لالهيئة المصرية العامة  الناشر:. المنار( )تفسيرتفسير القرآن الحكيم  :رضامحمد رشيد  .31
 م.  3110 النشر:
توزيع، : دار نهضة مصر للطباعة والنشر والالكريم، الناشرالتفسير الوسيط للقرآن  :محمد سيد طنطاوي  .34

 الطبعة: األولى.  القاهرة، –الفجالة 

 :ثانًيا: معاجم اللغة العربية

لمعجم االلغة العربية بالقاهرة.  عمجم النجار، حمدالقادر، عبد  الزيات، حامدأحمد  مصطفى:إبراهيم  .35
 الناشر: دار الدعوة. الوسيط،

 –: دار إحياء التراث العربي المخصص، الناشر ،علي بن إسماعيل بن سيده المرسى :الحسنأبو  .37
 م.3117هـ 3436: األولى، بيروت، الطبعة

هـ 3111 الطبعة، ،دار الفكر الناشر: اللغة،: معجم مقاييس أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  .36
 م.3161-
: محققالصحاح، المختار  ،أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي :ين الدينز  .32

سة، : الخامصيدا، الطبعة –النموذجية، بيروت  الدار-: المكتبة العصرية محمد، الناشريوسف الشيخ 
 م.3111هـ / 3420

 التوقيف على مهمات التعريف الرؤوف،زين الدين محمد المدعو بعبد  :المناوي  .31
 م.3110-هـ3430الطبعة: األولى،  ،القاهرة-عالم الكتبالناشر: 

 ثالًثا: الكتب:

عز  واحد،الالحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد  : أبوالجزري ابن األثير  .20
عام  ،بيروت –: دار الفكر الغابة، الناشرأسد  ،هـ(710)المتوفى:  ،الدين ابن األثير الشيباني الجزري

 م.3121-هـ 3401النشر: 
النهاية في غريب  ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الجزري الجزري:ابن  .23

 محمود-: طاهر أحمد الزاوى م، تحقيق3161-هـ 3111، بيروت-الناشر: المكتبة العلمية  ،الحديث واألثر
 محمد الطناحي.

معرفة أنواع  ،هـ(741عثمان بن عبد الرحمن: أبو عمرو، تقي الدين المعروف )المتوفى: ابن الصالح  .22
دار الفكر  ،سوريا-الفكرالناشر: دار  ،المحقق: نور الدين عتر الصالح،علوم الحديث، وُيعرف بمقدمة ابن 

 م.3127-هـ 3407سنة النشر:  ،يروتب –المعاصر 
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فى: )المتو  العسقالني،: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ابن حجر العسقالني .21
ار الناشر: د ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،هـ(252

 .2عدد األجزاء:  ،هـ 3435-: األولى بيروت، الطبعة –الكتب العلمية 
 ،بتقريب التهذي ،: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيابن حجر العسقالني .24

 . 3127 – 3407: األولى، سوريا، الطبعة –الناشر: دار الرشيد  عوامة،المحقق: محمد 
: الناشر الباري،فتح  ،: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعيابن حجر العسقالني .25

 .31األجزاء: عدد  ،3161، بيروت-دار المعرفة 
 ،المعتمد في أصول الفقه ،هـ(417محمد بن علي الطيب المعتزلي: )المتوفى: أبو الحسين الَبْصري  .27

 2األجزاء:  د، عد3401: األولى، بيروت، الطبعة –الناشر: دار الكتب العلمية  ،المحقق: خليل الميس
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  ،أبو عبدهللا البخاري الجعفي : محمد بن إسماعيلالبخاري  .26

لناصر، ا: محمد زهير بن ناصر البخاري، المحققصحيح  وأيامه،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه 
 هـ.3422: األولى، النجاة، الطبعة: دار طوق الناشر
 ،هـ(261بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  : محمدالترمذي .22

 –: دار الغرب اإلسالمي معروف. الناشربسنن الترمذي المحقق: بشار عواد  الكبير، المعروفالجامع 
 م. 3112النشر:  بيروت. سنة

ى: ب البغدادي )المتوفأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطي :البغداديالخطيب  .21
لمكتبة الناشر: ا ،إبراهيم حمدي المدني السورقي،المحقق: أبو عبدهللا  ،الكفاية في علم الرواية ،هـ(471

 المنورة. المدينة-العلمية 
الغيب(،  اتيح)مفالتفسير الكبير المسمي  ،: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازيالرازي  .10
  األولى.م الطبعة  2000-هـ 3423- بيروت-ب العلمية دار الكت النشر: دار
دار الفكر  لناشر:ا والمنهج،التفسير المنير في العقيدة والشريعة  ،بن مصطفي الزحيلي : وهبةالزحيلي .13

 ق.   3432 الطبع:بيروت دمشق سنة  الطبع:المعاصر مكان 
هـ( إحياء علوم الدين الناشر: 505: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: لغزاليا .12

 .4عدد األجزاء:  بيروت، –دار المعرفة 
المسند الصحيح  ،هـ(273: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: النيسابوري  .11

الباقي.  المحقق: محمد فؤاد عبد ،المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 بيروت. –: دار إحياء التراث العربي الناشر

 

 



 

11 
 

 :ا: الرسائل العلميةرابعً 

 ،الدًلًلت التربوية لمفهوم الصحبة في ضوء الكتاب والسنة النبوية ،: منى ياسر دياب صباحصباح .14
 ،ميةالجامعة اًلسال ،رسالة ماجستير في التربية اًلسالمية ،اشراف الدكتور: سليمان حسن المزين

  .م(2030-ه3413النشر)سنة 
 ا: األبحاث العلمية:خامسً 

مقاًل  م،3115 ،ه3437 ،النبوي الشريف: مخالفة الصحابي للحديث عبد الكريم علي النملة النملة: .15
 عشر، كليةالعدد الرابع  ،نشر في مجلة: جامعة اإلِّمام محمد بن سعود اإلِّسالمية/مجلة علمية محكمة

 .أصول الفقه قسم-الشريعة 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


