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5 املــــقــــّدمــــة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الخلق و�سّيد 

الر�سل، الذي بعثه اهلل تعالى رحمًة للعالمين، �سّيدنا اأبي القا�سم محّمد 

بن عبد اهلل، وعلى اآله الأطهار البررة.

اإّن الرق���ّي الإن�سان���ّي ي�ست�سّف من رق���ّي عالقة الإن�س���ان بما يحيط 

له به على �سائر  ب���ه، وما ذلك اإّل لأّن الإن�سان بم���ا زّوده اهلل تعالى وف�سّ

خلقه من العقل، ي�ستطيع من خالل ت�سليطه على ت�سّرفه في نف�سه وفي 

محيط���ه الجتماعّي، من الرق���ّي اإلى اأعلى مرات���ب الإن�سانّية، وبالتالي 

���ر، واآخرون  الحف���اظ على محيطه ف���ي حالٍة ي�سّميه���ا البع�ض بالتح�سّ

بالكم���ال، اإّل اأّنها في النهاية هي الحالة المثالّية التي ياأملها كّل اإن�سان 

ذي فطرة �سليمة، وكّل �ساٍع نحو الكمال.

ولأّن هذا الكمال ل يتحّقق اإّل من خالل تكامل العالقات الجتماعّية، 

وعالق���ة الف���رد بمحيطه ب�سكل عاّم، كان ل بّد م���ن ت�سليط ال�سوء على 

مو�سوع يحتّل ال�سدارة في اأولوّيات دعوات الأنبياء، وكّل دعاة الكمال، 

وهو الخلق الكريم، الذي يتحّقق بكّف الأذى والنزعات المفرطة للهوى، 

وفي المقابل يوؤّدي ذلك اإلى جلب الخير والمنفعة لالإن�سان وللمجتمع.

المقّدمة
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وم���ا بي���ن يديك عزي���زي الق���ارئ؛ نظرة م���ن جهات متع���ّددة لهذا 

المفه���وم الكبير، ومحاول���ة لت�سليط ال�سوء على اأه���ّم جوانبه ع�سى اأن 

يك���ون هذا الكتاب معينًا ينهل من���ه كّل رّواد الخير، وي�ستفيد منه دعاة 

الإ�سالح، ويترّوى منه طالبو المعرفة. 

ن�س���األ اهلل �سبحان���ه وتعالى اأن نوّفق لكّل ما يحّق���ق الكمال والقربى 

منه، اإّنه �سميع مجيب الدعاء.

مركز نون للتاأليف والترجمة



الف�صل الأول

*  ما هو الأذى؟
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تمهيد:

يقول اهلل تعالى ف���ي محكم اآياته وف�سل خطابه وعظيم قراآنه: {�إِنَّ 

ُل َعَلْيِهُم اْلَمَلِئَكُة اأَلاَّ تََخاُفوا َوَل تَْحَزنُوا  الاَِّذيَن َقالُوا َربُّنَا اهللُ ثُماَّ ا�ْس����تََقاُموا تَتَنَزاَّ

ْنيَا َوِفي  ����ُروا ِباْلَجناَِّة الاَِّتي ُكنتُْم تُوَع����ُدوَن * نَْحُن اأَْوِليَاوؤُُكْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ َواأَْب�سِ

ُعوَن * نُُزلاً مِّْن َغُفوٍر  اْلآِخَرِة َولَُكْم ِفيَها َما تَ�ْس����تَِهي اأَنُف�ُسُكْم َولَُكْم ِفيَها َما تَداَّ

ا َوَقاَل اإِناَِّني ِمَن  اِلحاً ن َدَعا اإِلَى اهلل َوَعِم����َل �سَ  مِّماَّ
ِحي����ٍم * َوَم����ْن اأَْح�َسُن َقْولاً راَّ

 اأَْح�َسُن َفاإَِذا الاَِّذي 
َ
يِّئَُة اْدَفْع ِبالاَِّتي ِهي اْلُم�ْسِلِمي����َن * َوَل تَ�ْستَِوي اْلَح�َسنَُة َوَل ال�ساَّ

.
(((

 َحِميٌم}
ٌّ

بَْينََك َوبَْينَُه َعَداَوٌة َكاأَناَُّه َوِلي

تتحّدث الآية الكريمة ف���ي مطلعها عن ال�ستقامة، وا�سفًة ثّلًة من 

الموؤمنين باأّنهم اآمنوا باهلل، ث���ّم ا�ستقاموا، وف�ّسر العلماء الإ�ستقامة 

هاهن���ا بالعمل عل���ى مقت�سى الإيم���ان باهلل تعال���ى ونبّيه P واأهل 

بيته R، اأي على هداهم وما اأمروا به عن اهلل تعالى.

ثّم ذكرت الآية ال�سريفة ما اأعّد لهم اهلل تعالى على الإيمان وال�ستقامة، 

وذك���رت ف�سل الدعوة هلل تعالى والعمل ال�سالح، ومن ثّم ذكرت اأمرًا في 

غاية الأهّمّية، وهو ال�ساهد الأهّم الذي �سن�سّلط ال�سوء عليه، األ وهو قوله 

 اأَْح�َسُن}.
َ
يِّئَُة اْدَفْع ِبالاَِّتي ِهي تعالى: {َوَل تَ�ْستَِوي اْلَح�َسنَُة َوَل ال�ساَّ

لت:30 – 34. )))  ف�سّ

الأذى
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اآثار الإح�سان والإ�ساءة

في نظرة دقيقة لهذه الكلمات النورانّية، ن�ست�سّف منها اإ�سارات هي 

لبُّ الأخالق، واأ�سا�ض الف�سيلة، منها:

اأمرين  الإن�سان  اإرادة  ناحية  من  كانتا  واإن  وال�سّيئة  الح�سنة  – اإّن   (

ي�سدران بالإختيار،اإّل اأّنهما من جهة الأثر مختلفتان.

فالح�سن���ة وال�سّيئة ل يمك���ن اأن ُينظر اإليهما ف���ي علم الأخالق على 

اأّنهما مجّرد فعلين �سادرين عن اإن�سان مختار، يمكنه اأن يفعل ما يحلو 

ل���ه، بل ينبئ���ان عن م�سلك اجتماع���ّي يختاره الإن�سان، وع���ن اأثر يتركه 

اختيار اأحد هذين الم�سلكين.

فالح�سن���ة واإن كانت تع���ود بالنفع الأخروّي عل���ى �ساحبها بالدرجة 

الأول���ى، اإّل اأّن لها اأثرًا ل يمك���ن التغافل عنه في الدنيا، وهو التاأثير في 

المح�س���ن اإليه، حّتى ولو لم يكن من الب�سر، بل من ذوي الأرواح، فحّتى 

الإح�س���ان لل�سجرة من خ���الل ت�سذيب اأطرافها وتجميله���ا، يترك فيها 

اأثرًا ظاهرًا، وكماًل في ح�سن نمّوها وح�سن مظهرها.

وكذل���ك الإ�ساءة ل يمك���ن التغافل عن اأثرها عل���ى الُم�ساء اإليه، ولو 

كان م���ن غير الب�سر اأو ذوي الأرواح، فح���رق ال�سجرة - وهو عدوانيٌّ - 

يدّمر مظهرها، ويمنعها من النمّو، ويحرمها من الثمر.

وال�سّر  الخير  بفعل  المتعّلقة  واإرادته  واختياره  المرء  قدرة  اإّن   –  2

واحدة، وحينما يتحّرك باتجاه العدوان فاإّنه ل يق�سد الأذّية غالبًا، 

بل يقع في الخطاأ، اأو تحت تاأثير �سغط الرغبات النف�سّية الجامحة، 

واإّل فاإّن لديه نزعة لحّب الخير والإح�سان.

اأّما المتحّرر من قي���ود الأخالق، والمفرط في اّتباع الهوى و�سهوات 

النف����ض، فاإّن���ه - ومن خالل الأنانّي���ة التي تتحّكم بمجم���ل ت�سّرفاته - 
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يت�سّب���ب ب���الأذى المق�س���ود ل���كّل ما يحيط ب���ه، وهذا م���ا ل يحتاج اإلى 

ا�ستدلل، بل ما يرى في واقع الحياة.

ولكّن هذين الت�سّرفين في نهاية المطاف، خا�سعان لإرادة الإن�سان، 

فف���ي الحدي���ث القد�سّي: »يااب���ن اآدم، بم�شيئت���ي كنت اأنت ال���ذي ت�شاء، 

وبقّوت���ي اأّدي���ت اإلّي فرائ�شي، وبنعمتي قويت عل���ى مع�شيتي، جعلتك 

�شميعاً، ب�شيراً، ما اأ�شابك من ح�شنة فمن اهلل، وما اأ�شابك من �شّيئة 

.
(1(

فمن نف�شك«

اأي بمح����ض اختيارك و�سوئه اأي�سًا، فلم يجب���رك اأحد على اقتراف 

المحاذي���ر، بل اإّن فطرت���ك ال�سليمة محّبة لعمل الخي���ر، ولّكنك ب�سبب 

اأنانّيتك وحّبك لإ�سباع رغباتك ت�سّببت بالأذى، وتركت الهداية، وغرقت 

في عالم المعا�سي.

 اأَْح�َسُن}، لأدّل دليل على 
َ
وقوله تعالى في اآخر الآية: {اْدَفْع ِبالاَِّتي ِهي

اأّن الإن�س���ان يعلم ف���ي النهاية ما هو الح�سن، من خ���الل عقله وفطرته 

ال�سليمة.

كّف الأذى هو الأخاق

اإذا كانت الإ�س���اءة والإح�سان بمقدور الم���رء، وهما خا�سعان تحت 

�سلطان اإرادته، فاإّن على كّل ذي لّب وعقل اأن يختار الح�سن، واأن يترك 

م���ا تدع���وه اإليه غريزته وه���واه، وهذا ما اأ�س���ار اإليه الكثي���ر من علماء 

الأخالق، يقول المولى المازندراني }: »الأذى لفظ �شامل لجميع 

اأن���واع الخ�ش���ال المذموم���ة، مث���ل ال�ش���رب وال�شتم والهج���و والغيبة 

والتهم���ة وغيره���ا، واإّنما كان كّف الأذى من كم���ال العقل، لأّن العاقل 

)))  الكليني - الكافي - دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض 60).
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يعل���م اأّن الغر����ص الأ�شلّي، م���ن الُخلق هو الو�شول اإل���ى جناب عّزته، 

والطيران في حظاير قد�شه باأجنحة الكمال مع المالئكة المقّربين، 

واأّن ذل���ك كم���ا يتوّق���ف عل���ى عبادة الرحم���ن، كذلك يتوّق���ف على كفِّ 

الأذى عن الإخوان، فكما اأّن �شرف الهّمة في العبادة من كمال العقل، 

.
(((

كذلك �شرف النف�ص عن الأذى«

الأذى غريزة حيوانّية 

لأّن الحي���وان ل تتحّكم ب���ه �سوى الغرائز، فغريزة ح���ّب البقاء لديه 

تدفع���ه للحفاظ على حياته، وتناول الطعام ال���ذي يقوّيه، وكذلك تدفع 

للتنا�س���ل،اإّل اأّن الحي���وان ل تقف اأمام رغبته اأّي���ة عثرة، لأّنه حين ذاك 

�سيق���وم بتذليلها، وتحطيم كّل من يعتر����ض طريقه في �سبيل تحقيقها، 

ولذا نرى البهائم تتعارك فيما بينها لأجل الح�سول على الأنثى، والطعام 

والوفير، وال�سيطرة على القطيع اإذا كانت من النوع الجتماعي.

ولأّنه���ا ل تمتلك العقل، فاإّنها ل ُتالم على ت�سّرفها، ويعتبر عدوانها 

عل���ى بني جن�سه���ا اأمرًا عادّيًا غير م�ستنَكر، بخ���الف الإن�سان، فاإّنه ذو 

عق���ل ي�ستطيع من خالله كبح حال���ة العدوانّية التي تعتريه، حينما تقف 

ال�سدود اأمام رغباته وتحقيقها، وهذا ما يمّيزه عن البهائم، ولهذا ُيالم 

الإن�س���ان وتقام النظم لمحا�سبته في حال���ة عدوانه، ولهذا عّد الإن�سان 

»الم���وؤذي بمنزل���ة البهائ���م وال�شب���اع، عاري���اً ع���ن حلية العق���ل، ويعلم 

اأي�ش���اً اأّن ترك الأذى يوجب التعاون والتعاطف والتراحم، والتوا�شل 

 .
(2(

والتظاهر والتاآخي، والتاآلف والتوّدد والإجتماع«

)))  �سرح اأ�سول الكافي - مولي محّمد �سالح المازندراني - ج ) �ض 95).

)2)  م.ن.
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تنّوع الأذى

يتخّيل البع�ض اأّن الأذى هو اأن تقدم على اأذّية اأخ لك في الإن�سانّية، 

ويح�س���ر المفهوم الوا�سع له بهذا المثال ال�سغير.اإّل اأّن الأذى هو اأعّم 

من هذا المعنى، وهو وا�سع ب�سعة الكون.

فب���دءًا م���ن الأذى لالأنبياء والر�س���ل، ومرورًا ب���اأذى النا�ض، والأذى 

الجتماعّي العاّم، واأذى البيئة والطبيعة، و�سوًل اإلى اأذى النف�ض.

هذه الأنواع المتعّددة من الأذى، تتفّرع منها عناوين كثيرة، و�سنتعّر�ض 

في الأبح���اث الالحقة ب�سكل تف�سيلّي لهذه الت�سّرف���ات، ون�سّلط ال�سوء 

عليه���ا من خالل ا�ستفادتنا من كت���اب اهلل تعالى، والروايات الواردة عن 

.R واآل البيت ،P الر�سول الأكرم

ً ارحموا ثاثا

اإّن الإ�سالم ه���و دين الرحمة، يقول �سبحان���ه وتعالى مخاطبًا ر�سوله 

. فمن الطبيعّي 
(1(

ْلَعاَلِميَن}  لاَّ َرْحَمًة لِّ الكريم P: {َوَما اأَْر�َشْلَناَك اإِ

اأن نالحظ في كّل الت�سريعات التي جاء بها هذا الحر�ض والتاأكيد على كّف 

الأذى، كان الر�س���ول الأكرم P مثاًل عالي���ًا للرحمة والت�سامح والعفو، 

فحينم���ا فتح مّكة عفا ع���ن اأهلها الذين طالما اآذوه وطردوه منها، و�سّنوا 

الحروب والموؤامرات عليه، واأمرنا دومًا بالعفو، ومن تعليماته الم�سهورة 

قول���ه P: »ارحم���وا ثالثاً، وحّق لهم اأن يرحم���وا: عزيزاً ذّل من بعد 

.
(2(

عّزه، وغنّياً افتقر من بعد غناه، وعالماً �شاع ما بين الجّهال«

وكذل���ك كان اأهل بيت���ه R ينابيَع يتفّجر منه���ا الحلم والرحمة، 

)))  الأنبياء: 07).

)2)  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج 74 �ض 40).
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وق���د و�سف اهلل تعالى رحمتهم للخلق واإيثارهم للنا�ض على اأنف�سهم في 

�سورة الدهر، وهم يج�ّسدون اأعظم اأنواع الرحمة الإن�سانّية حينما باتوا 

جياع���ًا وقد اأعطوا كفاف ي���وم �سومهم واإفطاره���م لم�سكين في اليوم 

الأّول، وليتي���م في اليوم الثاني، ولأ�سير في ثالث الأّيام، فقال فيهم جّل 

َعاَم  ا * َويُْطِعُموَن الطاَّ ُه ُم�ْستَِطيراً ا َكاَن �َسرُّ وع���ال: {يُوُفوَن ِبالناَّْذِر َويََخاُفوَن يَْوماً

ا *  اإِناََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلل َل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء  يراً ا َواأَ�سِ َعَلى ُحبِِّه ِم�ْسِكيناًا َويَِتيماً

.
(((

ا}  َوَل �ُسُكوراً

وهذا اإمامنا الح�سين بن علّي بن اأبي طالب R، يبكي على قاتليه 

ي���وم عا�سوراء، �سفقة منه عليهم، ورحمة بهم لما �سينالهم من الغ�سب 

الإله���ّي، فاأّي نماذج اإن�سانّية اأرقى من هذه النماذج التي لم تكّف اأذاها 

فقط، بل ارتقت لتمالأ الدني���ا بالخير، وتعمرها بالرحمة، وتهديها اإلى 

�سبل الكمال.

)))  الإن�سان: 7 – 9.



الف�صل الثاني

*  كّف الأذى عن الله ور�سوله
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تمهيد:

يق���ول �سبحان���ه وتعالى في محكم اآيات���ه وف�سل خطاب���ه: {اإِناَّ الاَِّذيَن 

.
(((

ِهيناًا} ْنيَا َواْلآِخَرِة َواأََعداَّ لَُهْم َعَذاباًا مُّ يُوؤُْذوَن اهلل َوَر�ُسولَُه لََعنَُهُم اهللُ ِفي الدُّ

مّم���ا ل ريب في���ه اأّن اهلل تعالى غنيٌّ عن الخلق، غي���ر محتاج اإليهم 

ف���ي �سيء من اأعمالهم وعباداتهم، وكذلك ل ت�سّره المع�سية ومخالفة 

اأوامره، يقول اأمير الموؤمنين Q: »اأّما بعد، فاإّن اهلل �شبحانه وتعالى 

خلق الخلق حين خلقهم غنّياً عن طاعتهم، اآمناً من مع�شيتهم، لأّنه 

.
(2(

ل ت�شّره مع�شية من ع�شاه، ول تنفعه طاعة من اأطاعه«

فما المراد من قول الله تعالى يوؤذون الّله؟

 يق���ول العاّلمة الطباطبائّي مجيبًا عن ه���ذا ال�سوؤال: »من المعلوم 

اأّن اهلل �شبحان���ه منّزه م���ن اأن يناله الأذى وكّل ما فيه و�شمة النق�ص 

واله���وان، فذك���ره مع الر�شول وت�شريكه ف���ي اإيذائه ت�شريف للر�شول، 

واإ�ش���ارة اإل���ى اأّن من ق�ش���د ر�شوله ب�شوء فقد ق�شده اأي�ش���اً بال�شوء، اإذ 

لي�ص للر�شول بما اأّنه ر�شول اإّل رّبه، فمن ق�شده فقد ق�شد رباَّه. وقد 

اأوعده���م بالّلعن في الدنيا والآخ���رة، والّلعن هو الإبعاد من الرحمة، 

)))  الأحزاب: 57.

)2)  نهج البالغة - خطب الإمام علي عليه ال�سالم - ج 2 �ض 60) – خطبة المّتقين.

كفُّ الأذى عن اهلل ور�سوله
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والرحم���ة الخا�ش���ة بالموؤمني���ن ه���ي الهداي���ة اإل���ى الإعتق���اد الح���ّق 

.
(((

وحقيقة الإيمان«

فالم���راد اإذًا اأّن م���ن يتوّج���ه بالأذّي���ة اإلى الر�س���ول P ويق�سدها 

فكاأّنم���ا يتوّج���ه هلل تعالى بالأذّية، فم���ا هي الأمور التي ت���وؤذي الر�سول 

الأكرم P؟

هذا ما �سنتعّر�ض اإليه بذكر بع�ض النماذج منها، �سائلين اهلل تعالى اأن 

ينّزهن���ا عن هذا العمل، الذي ل �س���ّك اأّن عاقبته الغ�سب الإلهّي المحّتم، 

كما بّينت الآية ال�سريفة.

P 1 - التكذيب بر�سالته

ولي�ض المراد هنا التكذيب بمعنى الكفر ال�سريح، كاأن يقول الإن�سان 

اإّن الر�س���ول لي�ض نبّيًا والعي���اذ باهلل، فمن الوا�سح اأّن الت�سديق بالنبّوة 

م���ن اأ�س�ض الإ�سالم،اإّل اأّن المق�سود عدم التكذيب بالعمل، وهذا ما قد 

يقع فيه الإن�سان من حيث ل يلتفت، كاإنكار بع�ض الفرائ�ض، والت�سكيك 

في الأحكام الإلهّية التي اأتى بها P، كما حدث يوم الغدير، حينما بّلغ 

 .Q النا�ض بولية اأمير الموؤمنين

ة: »اإّنه لّما بلاَّ���غ ر�شول P بغدير خّم  ينق���ل لنا التاريخ هذه الق�سّ

م���ا بّل���غ، و�ش���اع ذلك ف���ي الب���الد، اأتى الح���ارث ب���ن النعم���ان الفهرّي، 

وف���ي رواي���ة اأبي عبيد جابر بن الن�شر بن الح���ارث بن كلدة العيدرّي 

فق���ال: ي���ا محّمد اأمرتنا ع���ن اهلل ب�شهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأناَّ محّمداً 

ر�ش���ول اهلل، وبال�ش���الة وال�ش���وم والحّج وال���زكاة فقبلنا من���ك، ثّم لم 

لت���ه علينا وقلت من  تر����ص بذل���ك حّتى رفعت ب�شب���ع ابن عّمك فف�شّ

)))  تف�سير الميزان - ال�سيد الطباطبائي - ج 6) �ض 338.
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كن���ت م���وله فعلّي م���وله، فه���ذا �شيء من���ك اأم من اهلل، فق���ال ر�شول 

اهلل P: وال���ذي ل اإل���ه اإّل ه���و اإّن هذا من اهلل، فّول���ى الحارث يريد 

راحلت���ه وه���و يقول: اللهم اإن كان ما يقول محّم���د حّقاً فاأمطر علينا 

حجارة من ال�شماء، اأو اتنا بعذاب األيم، فما و�شل اإليها حّتى رماه اهلل 

بحج���ر، ف�شق���ط على هامته وخرج من دبره وقتله، فاأنزل اهلل تعالى: 

.
(2(

»
(((

َل �َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع} {�َساأَ

فه���ذا نوع من اأن���واع التكذي���ب الذي نقل���ه التاريخ، ون���وع اآخر هو في 

اإن���كار اأحكام ال�سريعة التي ينقله���ا اإلينا العلماء العظام عن اأبواب مدينة 

علمه عن���ه P، كمن ي�ستحل الخمر مكّذبًا بما جاء به الر�سول P من 

تحريمه���ا وهذا ل يقل �ساأنًا ع���ن الكفر بالر�سالة، وهو من موجبات اإقامة 

الح���ّد، لأّنه بم�ستوى الإرت���داد عن الدين، يقول الإم���ام الخمينّي }: 

»م���ن �شرب الخمر م�شتح���اّلً ل�شربها اأ�شاًل وهو م�شل���ٌم ا�شتتيب، فاإن 

ت���اب اأقي���م علي���ه الح���ّد، واإن لم يت���ب ورجع اإن���كاره اإلى تكذي���ب النبّي 

 .
(3(

�شّلى اهلل عليه واآله قتل، من غير فرق بين كونه مّلّياً اأو فطرّياً«

R يف �أهل بيته P2 - �أذّية �لر�سول

فاأذّي���ة اآل البي���ت R ه���ي اأذّي���ة للر�س���ول بالدرجة الأول���ى، وهذا 

م���ا بّينت���ه العديد م���ن الرواي���ات ال�سريفة؛ منها ما روي ع���ن الر�سول 

الأكرم P: »من اآذى علّياً فقد اآذاني، ومن اآذاني فقد اآذى اهلل، ومن 

.
(4(

اآذى اهلل يو�شك اأن ينتقم منه«

)))  المعارج: ).

)2)  مناقب اآل اأبي طالب - ابن �سهر اآ�سوب - ج 2 �ض 240.

)3)  تحرير الو�سيلة - ال�سيد الخميني - ج 2 �ض )48.

)4)  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج 5 �ض 69.
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كم���ا جرى على اأهل بيته R من بعده من اأذى، اإذ ي�سفهم اإمام 

الزمان - روحي لت���راب مقدمه الفداء - في دعاء الندبة قائاًل: »ولّما 

، وقتله اأ�شق���ى الآخرين يتبع اأ�شقى الأّولين، لم ُيمتثل 
(1(

ق�ش���ى نحبه

ة على  اأم���ر ر�ش���ول اهلل P ف���ي الهادي���ن بعد الهادي���ن، والأّم���ة م�شراَّ

مقت���ه، مجتمع���ة عل���ى قطيعة رحم���ه واإق�ش���اء ول���ده، اإّلالقليل مّمن 

وف���ى لرعاي���ة الحّق فيه���م. فقتل من قت���ل، و�شبي من �شب���ي، واأق�شي 

من اأق�شي، وجرى الق�شاء لهم بما يرجى له ح�شن المثوبة، اإذ كانت 

.
(2(

الأر�ص هلل يورثها من ي�شاء من عباده، والعاقبة للمّتقين« 

3 - �أذّيته من �لذنوب

ا لِّتَُكونُوْا �ُسَهَداء َعَلى الناَّا�ِس  ةاً َو�َسطاً ماَّ
يقول اهلل تعالى: {َوَكَذِلَك َجَعْلنَاُكْم اأُ

.
(3(

ا} �ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيداً َويَُكوَن الراَّ

فالر�س���ول الأكرم P يرى اأعمالنا حين تعر�ض عليه، وحينما يرى 

ذنوبنا يتاأّذى حتمًا مّنا، كيف ل وهو من قال:»واأنا وعلّي اأبوا هذه الأّمة، 

.
(4(

من عرفنا فقد عرف اهلل، ومن اأنكرنا فقد اأنكر اهلل عّز وجّل«

ف���اإذا كان الواحد مّنا يتاأّذى من ولده لو قام بعمل غير منا�سب عند 

�سي���ف نزل عليه، فكي���ف بالر�سول �سّلى اهلل عليه واآل���ه، وهو المبعوث 

رحم���ة للعالمين. اأن ين�سر �سحائف اأعمالنا. ويرى ذنوبنا بمح�سر اهلل 

تعالى، األ ي�سّبب له هذا حزنًا واأذى ؟

يق���ول اأح���د العلماء اأنَّ �سّكين ال�سمر حينم���ا كان يمتّد لأقد�ض نحر، 

.Q اأي اأمير الموؤمنين  (((

)2)  اإقبال الأعمال - ال�سيد ابن طاوو�ض - ج ) �ض 508.

)3)  البقرة: 43).

)4)  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج 6) �ض 364.
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ه���و اأ�سهل على اأب���ي عبد اهلل الح�سين Q من روؤيته لذنب من ذنوب 

�سيعت���ه، نعم فه���و ا�ست�سهد لأجل اأن ين�سر الف�سيل���ة، وبذل دمه الأذكى 

لينت�س���ر الخير، ويقام دي���ن جّده محّمد P، وه���و الدين الذي يهّذب 

النفو�ض من جم���وح الحيوانّية، وي�سلكها م�سلك العت���دال في اإ�سباعها 

لهواها ورغباتها.

 R واآل بيته P فلنحتر����ض كّل الوق���ت كي���ال نت�سّب���ب لر�س���ول اهلل

الذي���ن يرون اأعمالنا حين تعر�ض عليهم ف���ي الأذّية لهم، فعن اأبي عبد اهلل 

Q ق���ال: »م���ا لك���م ت�ش���ووؤن ر�ش���ول اهلل؟ فقال ل���ه رجل: جعل���ت فداك 

فكيف ن�شووؤه؟ فقال: اأما تعلمون اأّن اأعمالكم تعر�ص عليه، فاإذا راأى فيها 

.
(((

مع�شية �شاءه ذلك ؟ فال ت�شووؤا ر�شول اهللP و�شّروه«

وق���د جاء ف���ي الرواية عن الإمام الباق���ر Q حين �سئل عن قول اهلل 

ةاً َو�َسط����ااً ِلتَُكونُوا �ُسَهَداَء َعَل����ى الناَّا�ِس َويَُكوَن  تب���ارك وتعالى {َوَكَذِل����َك َجَعْلنَاُكْم اأُماَّ

.
(2(

�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيدا}، قال:»نحن اأّمة الو�شط ونحن �شهداء اهلل« الراَّ

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن الأعمال تعر�ص علّي في كّل خمي�ص، 

ف���اإذا كان اله���الل اأكمل���ت، ف���اإذا كان الن�ش���ف من �شعب���ان عر�شت على 

.
(3(

ر�شول اهللP وعلى علّي Q، ثّم ين�شخ في الذكر الحكيم«

و ع���ن اأب���ي ب�سي���ر عن اأب���ي جعفر Q ق���ال: »الأعم���ال تعر�ص 

اأمي���ر الموؤمني���ن �شل���وات اهلل  كّل خمي����ص عل���ى ر�ش���ول اهلل، وعل���ى 

 .
(4(

عليهما«

)))  م. �ض البحار، ج22 �ض 349.

)2)  ب�سائر الدرجات- محمد بن الح�سن ال�سفار �ض 83.

)3)   بحار الأنوار - العالمة المجل�سي ج 32  �ض 343.

)4)   م. ن. - �ض 344.
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تمهيد:

يقول اإمامنا ال�سّجاد زين العابدين Q في ر�سالة الحقوق: »واأّما 

حّق الزوجة فاأن تعلم اأّن اهلل عّز وجّل جعلها لك �شكناً واأن�شاً، فتعلم اأّن 

ذل���ك نعمة من اهلل عليك، فتكرمه���ا وترفق بها، واإن كان حّقك عليها 

اأوج���ب، فاإّن لها علي���ك اأن ترحمها لأّنها اأ�شيرك، وتطعمها وتك�شوها، 

واإذا جهلت عفوت عنها.

واأّم���ا ح���ّق اأخيك ف���اأن تعلم اأّن���ه يدك وع���ّزك وقّوتك، ف���ال تّتخذه 

�شالح���اً عل���ى مع�شية اهلل ول عّدة للظلم لخل���ق اهلل، ول تدع ن�شرته 

عل���ى ع���دّوه، والن�شيحة له، فاإن اأط���اع اهلل واإّل فليكن اهلل اأكرم عليك 

منه، ول قّوة اإّل باهلل.

واأّم���ا ح���ّق اأّمك فاأن تعل���م اأّنها حملتك حيث ل يحتم���ل اأحد اأحداً، 

واأعطت���ك م���ن ثم���رة قلبها م���ا ل يعط���ي اأحد اأح���داً، ووقت���ك بجميع 

جوارحه���ا، ولم تب���ال اأن تجوع وتطعمك، وتعط����ص وت�شقيك، وتعرى 

وتك�ش���وك، وت�شح���ي وتظّل���ك، وتهج���ر الن���وم لأجل���ك، ووقت���ك الحّر 

والبرد، لتكون لها، فاإّنك ل تطيق �شكرها اإّل بعون اهلل وتوفيقه. واأّما 

ح���ّق اأبي���ك فاأن تعلم اأّنه اأ�شل���ك، واأّنه لوله لم تك���ن، فمهما راأيت في 

نف�ش���ك مّم���ا يعجبك، فاعل���م اأّن اأباك اأ�شل النعم���ة عليك فيه فاحمد 

كّف الأذى في الأ�سرة
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اهلل وا�شكره على قدر ذلك، ول قّوة اإّل باهلل.

واأّما حّق ولدك فاأن تعلم اأّنه منك وم�شاف اإليك في عاجل الدنيا 

بخي���ره و�شّره، واأّنك م�ش���وؤول عّما وّليته به من ح�شن الأدب والدللة 

على رّبه عّز وجّل والمعونة له على طاعته، فاعمل في اأمره عمل من 

يعلم اأّنه مثاب على الإح�شان اإليه معاقب على الإ�شاءة اإليه«.

ه���ذه بع�ض الحق���وق التي ذكره���ا الإمام ال�سّج���اد Q في   

ر�سال���ة الحق���وق، وهي تخت�سر �سل���وك المرء في اأ�سرت���ه ومع اأرحامه، 

وم���ا �سن�سّل���ط ال�سوء عليه منها، ه���و ما يتعّلق بك���ّف الأذى في النطاق 

الأ�سرّي.

كّف �لأذى عن �لو�لدين

لقد وق���ف ال�سارع موقفًا حا�سمًا من التعاطي ب���اأّي �سكل من اأ�سكال 

ال�سلبّية مع الوالدين، بل اإّن اهلل تعالى قرن طاعتهما بطاعته ونهى نهيًا 

�سديدًا في اآياته عن التعّر�ض لهما اإذ يقول في محكم اآياته:{َواْعبُُدوْا اهللَ 

ى  ، ويقول في اآية اأخرى: {َوَق�سَ
(((

َوَل تُ�ْسِرُك����وْا ِبِه �َسْيئاًا َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساناًا}

ْو  ا يَْبُلَغناَّ ِعنَدَك اْلِكبََر اأََحُدُهَما اأَ ياَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساناً����ا اإِماَّ اإِ
َربَُّك األاّ تَْعبُُدوْااإلاّ

.
(2(

����ا} ِكَلُهَما َف����َل تَُقل لاَُّهَم����اآ اأُفٍّ َوَل تَْنَهْرُهَم����ا َوُق����ل لاَُّهَم����ا َق����ْولاً َكِريماً

اإّن تكريم الوالدين ف�ساًل عن ترك اأذاهما من اأقّل ما يمكن اأن يقوم 

ب���ه الإن�س���ان تجاه من بذل الغالي والنفي�ض ف���ي �سبيل تربيته، وتعب في 

ليل���ه ونهاره كي يقوده اإلى اأن يك���ون عن�سرًا ناجحا في اأّمته، ول يحتاج 

الإن�س���ان لي�ستبين هذه الحقيقة اإلى اأن يقراأها في القراآن اأو ي�ستفيدها 

)))  الن�ساء: 36.

)2)  الإ�سراء: 23.
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م���ن اأّي حدي���ث �سريف، فالب���ّر بالوالدين م���ن الأمور الت���ي تدعو اإليها 

الفطرة ال�سليمة النقّية، واإّن حّق الوالدين هذا اإن�سانّي بامتياز، قبل اأن 

يّكون حقًا اإجتماعّيًا اأو �سرعّيًا.

ولك���ن لننظ���ر قلي���اًل لم���ا اأوله ال�سرع م���ن تاأكي���د على ه���ذا البّر، 

ولننظ���ر كي���ف اأ�سار الإمام ال�سج���اد Q في هذه الحق���وق اإذ يقول 

بع���د اأن يع���ّدد م���ا لف�س���ل الأم عل���ى الولد من حي���ث تقديمه���ا له على 

نف�سه���ا، اإذ كان���ت تج���وع وي�سب���ع، وت�سهر علي���ه لينام، جاع���اًل مكافاأة 

 :Q ه���ذا ال�سني���ع مّم���ا يحت���اج اإل���ى توفيق م���ن اهلل تعال���ى يقول

 

»واأّم���ا ح���ّق اأّم���ك ف���اأن تعلم اأّنه���ا حملتك حي���ث ل يحتمل اأح���د اأحداّ، 

واأعطت���ك م���ن ثم���رة قلبها م���ا ل يعط���ي اأحد اأح���داً، ووقت���ك بجميع 

جوارحه���ا، ولم تب���ال اأن تجوع وتطعمك، وتعط����ص وت�شقيك، وتعرى 

وتك�ش���وك، وت�شح���ي وتظّل���ك، وتهج���ر الن���وم لأجل���ك، ووقت���ك الحّر 

والبرد، لتكون لها، فاإّنك ل تطيق �شكرها اإل بعون اهلل وتوفيقه«.

ف���اإذا كان مقدار التاأكيد على طاعتهما والبّر بهما بهذه الدرجة من 

الأهمّي���ة فما بالك بمن ل يتوّرع عن جلب الأذى لهما في كبرهما، وهذا 

ما �سن�سّلط ال�سوء عليه وعلى عواقبه.

المجازاة ب�سوء ال�سنيع

ف���ي مقاب���ل كّل ه���ذا التفان���ي والت�سحية الت���ي يقّدمه���ا الوالدان 

لالإب���ن، ف���اإّن اأدنى ما يق���ال في اأذاهم���ا اأّنه مجازاة لح�س���ن ال�سنيع 

بعم���ل قبيح، على اأّن جزاء الإح�س���ان اإنّما يكون باإح�سان مقابل، يقول 

.
(((

اهلل تعالى: {َهْل َجَزاء اْلإِْح�َساِن اإِلاَّ اْلإِْح�َساُن}

)))  الرحمن: 60.
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وحينم���ا نتح���ّدث عن �س���وء ال�سني���ع والأذى، يكون ال���كالم عن كّل 

اأ�سكال الأذّية التي يمكن اأن ي�ست�سعر بها الوالدان، فالأب والأّم يتّوقعان 

من الولد اأن يكون:

1 – معياًل لهما يف كربهما:

في�ساعدهم���ا على تخّطي العجز الج�س���دّي، ول �سّيما الأب الذي قد 

ي�س���ل لمرحلة ل ي�ستطيع اأن يعمل بها، ب�سبب العجز وعدم القدرة على 

تحّم���ل الم�سّق���ات. ومعي���اًل لهما من الجه���ة المعنوّية، بحي���ث ي�سعران 

بوجود من يمكنهما العتماد عليه، والدفاع عنهما اإن األّم بهما اأّي �سوء، 

وهذه حاجة نف�سّية في غاية الأهمّية لكبار ال�سّن.

2 – مطيعًا لهما:

بمعن���ى اأن ي�ستفي���د م���ن تجربتهما ف���ي الحياة، وهي تجرب���ة طويلة، 

وحينما يقّدمها الأهل للولد مّجانًا، فاإّنها تكون قد حدثت لهما بعد تحّمل 

الكثير من ال�سقاء والتعب.

3 – مكرمًا لهما:

بمعن���ى اأن يحاف���ظ على مكانتهم���ا الت���ي احتّلوها بما ب���ذًل لأجله، 

فيرفع م���ن قدرهما، ويبّين بين النا�ض محا�سنهما، ويحفظ لهما ح�سن 

�سنيعهما معه.

4 – خلفًا �ساحلًا:

لأّن من �سعادة المرء في الدارين اأن يخلفه ولد �سالح، بحيث يكرمه 
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ف���ي حياته، ول يهينه ف���ي مرحلة ال�سيخوخة والكبر، ويج���ّر اإليه الذكر 

الطّيب والرحمات بعد وفاته، من خالل الأعمال التي ير�سلها الحّي اإلى 

اأهل الب���رزخ، ومن خالل عمله الذي يذّكر النا����ض بطيب اأ�سله وح�سن 

تربيته.

فعن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال: »ثالثة من ال�شعادة: الزوجة 

الموؤاتي���ة، والأولد الباّرون، والرجل ي���رزق معي�شته ببلده، يغدو اإلى 

.
(1(

اأهله و يروح«

وع���ن علّي بن الح�سين L اأّنه قال: »م���ن �شعادة المرء اأن يكون 

متج���ره في بلده، ويك���ون خلطاوؤه �شالحين، ويك���ون له ولد ي�شتعين 

.
(2(

بهم«

اإّن اأّي تخّل���ف عن تحقيق ه���ذه الآمال التي ذكرناها، يعتبر نوعًا من 

العق���وق المنهّي عنه في ال�سريعة، وهو اأي�سًا �سلوٌك ل يتنا�سب والفطرة 

ال�سليم���ة، الداعية ل�سك���ر المنعم والمح�سن، و�سل���وكًا منحرفًا في نظر 

ال�سمير الإن�سانّي العاّم.

العقوق من الكبائر

عّد العلماء العظام والفقهاء المجتهدون العقوق من كبائر الذنوب، 

بناًء على ما جاء في روايات اأهل بيت الع�سمة والطهارة R، يقول 

الإم���ام الخمين���ّي }: »واأّما الكبائر فهي كّل مع�شي���ة ورد التوعيد 

عليه���ا بالن���ار اأو بالعقاب، اأو �ش���ّدد عليها ت�شديداً عظيم���اً، اأو دّل دليل 

عل���ى كونه���ا اأكبر من بع�ص الكبائر اأو مثله���ا، اأو حكم العقل على اأّنها 

)))  الكافي-الكليني- ج 5 �ض258.

)2)  م. ن. ج 5 �ض258.
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كبيرة، اأو كان في ارتكاز المت�شّرعة كذلك، اأو ورد الن�ّص بكونها كبيرة، 

وه���ي كثي���رة: »منها الياأ����ص م���ن روح اهلل، والأمن من مك���ره والكذب 

علي���ه اأو على ر�شوله واأو�شيائه R، وقتل النف�ص التي حّرمها اهلل 

.
(1(

اإّل بالحّق، وعقوق الوالدين«

وف���ي الرواي���ة عن الإمام ال�س���ادق Q: »اإّن م���ن الكبائر عقوق 

.
(2(

الوالدين، والياأ�ص من َروح اهلل، والأمن من مكر اهلل«

وف���ي رواية اأخرى عن���ه Q: »الكبائر: القنوط م���ن رحمة اهلل، 

والياأ����ص م���ن َروح اهلل، والأمن م���ن مكر اهلل، وقتل النف����ص التي حّرم 

اهلل، وعقوق الوالدين، واأكل مال اليتيم ظلماً، واأكل الربا بعد البّينة، 

والتع���ّرب بعد الهجرة، وقذف المح�شن���ة، والفرار من الزحف، فقيل 

ل���ه: اأراأيت المرتكب للكبيرة يم���وت عليها، اأتخرجه من الإيمان، واإن 

عّذب بها فيكون عذابه كعذاب الم�شركين، اأو له انقطاع؟ قال: يخرج 

م���ن الإ�شالم اإذا زع���م اأّنها حالل، ولذلك يعّذب اأ�شّد العذاب، واإن كان 

معترف���اً باأّنه���ا كبي���رة وهي عليه ح���رام، واأّن���ه يعّذب عليه���ا واأّنها غير 

ح���الل، فاإّن���ه معّذب عليها، وهو اأهون عذاب���اً من الأّول، ويخرجه من 

.
(3(

الإيمان، ول يخرجه من الإ�شالم«

عاقبة العقوق العاجلة

اإّن هنالك نوعًا من الذنوب يعّجل به العذاب في الدنيا قبل الآخرة، 

وذل���ك ل�سّدة عظم���ة الذنب وقبح���ه ال�سديد، ومن تل���ك الذنوب عقوق 

)))  تحرير الو�سيلة - ال�سيد الخميني - ج ) �ض 274.

)2) الكافي- الكليني- ج 2 �ض278.

)3)  م. ن. -  ج 2 �ض280.
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 :P اأّنه قال: »قال ر�شول اهلل Q الوالدي���ن، فعن اأمير الموؤمني���ن

ثالث���ة م���ن الذن���وب تعّج���ل عقوبته���ا، ول توؤّخ���ر اإلى الآخ���رة: عقوق 

.
(1(

الوالدين، والبغي على النا�ص، وكفر الإح�شان«

وم���ن عقوبات العقوق في الدني���ا زوال النعم التي مّن اهلل تعالى بها 

عل���ى العبد، والت���ي اأ�سير اإليها ف���ي دعاء كميل بن زي���اد M:»اللهّم 

اغف���ر لي الذنوب الت���ي تغيِّر النعم«، فعن الإمام ال�سادق Q قال: 

»الذنوب التي تغيّر النعم: البغي، والذنوب التي تورث الندم: القتل، 

والت���ي تنزل النقم: الظلم، والتي تهتك ال�شتور: �شرب الخمر، والتي 

تحب�ص الرزق: الزنى، والتي تعّجل الفناء: قطيعة الرحم، والتي تّرد 

.
(2(

الدعاء وتظلم الهواء: عقوق الوالدين«

)))  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج 70 �ض 373.

)2)  م. ن، �ض 374.
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الجار

تمهيد:

قال تعالى في كتابه الكريم: {َواْعبُُدوْا اهللَ َوَل تُ�ْسِرُكوْا ِبِه �َسْيئاًا َوِباْلَواِلَدْيِن 

اإِْح�َساناً����ا َوِبِذي اْلُقْربَى َواْليَتَاَمى َواْلَم�َساِكي����ِن َواْلَجاِر ِذي اْلُقْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب 

ناَّ اهللَ َل يُِحبُّ َمن َكاَن  ْيَمانُُكْم اإِ ِبيِل َوَما َمَلَك����ْت اأَ اِح����ِب ِبالَجنِب َواْبِن ال�ساَّ َوال�ساَّ

.
(((

ا} ُمْختَالاً َفُخوراً

 اإّن المجتم���ع الإ�سالمّي يعتمد في عالقات���ه الجتماعّية على القيم 

التي اأر�ستها الر�سالة المحّمدّية، والتي حوت من التعاليم والإر�سادات ما 

من �ساأنها اأن تنتقل بالمجتمع من مجموعات ل يجمع بينها �سوى القرب 

الجغراف���ي، اإلى مجتمع واحد تحكمه روابط عميقة ترتكز في النفو�ض، 

قبل اأن تكون مجّرد مجامالت ظاهرّية يقت�سيها ذلك القرب.

ومن اأكثر ما يلفت النظر في هذا المجال، ما اأوله الدين الإ�سالمّي 

من رعاية لحالة الجوار، وما جاء فيه من كثير من الأحاديث، والتاأكيد 

القراآن���ّي عليه بالدرجة الأولى، فاإذا لحظنا ه���ذه الآية ال�سريفة، التي 

تدع���و ب�سكل وا�سح لإيالء الج���ار ذي القربى والجار الجنب حّقه، فمن 

الوا�س���ح اأّن هنال���ك ما يترّتب على ه���ذه القرابة من حق���وق، وهذا ما 

�سنحاول الإ�ساءة عليه في هذا الدر�ض.

)))  الن�ساء: 36.
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و�سنتعّر����ض ف���ي بداية الدر����ض اإلى م�ساأل���ة في غاي���ة الأهمّية، عن 

الرواب���ط التي تربط بين الب�س���ر لن�سل من خاللها اإل���ى فهم الأ�سا�ض 

الذي بنيت عليه هذه الدعوة لحّق الجوار والجار.

الروابط بين الب�سر

ل �س���ّك باأّن م���ا يجمع الب�سر ب�سّت���ى األوانهم واأديانه���م وانتماءاتهم 

ال�سيا�سّي���ة والمذهبّية، اأكبر من مجّرد ال�سكن على كوكبنا الأزرق، وهو 

الرابط الإن�سانّي.

 ،Q فالإن�س���ان اأخو الإن�سان، وكّلنا من ن�سل واحد يرجع اإلى اآدم

وهذا رابط اأ�سا�ض ل بّد من عدم الغفلة عنه، وقد اأ�سارت اإليه الروايات 

ال�سريفة، فعن ر�سول اهلل الأكرم P: »اأّيها النا�ص اإّنكم من اآدم واآدم من 

طين، األ واإّن خيركم عند اهلل واأكرمكم عليه اليوم اأتقاكم، واأطوعكم 

.
(1(

له، األ واإّن العربّية لي�شت باأٍب والد، ولكّنها ل�شان ناطق«

وعن اأمير الموؤمنين Q: »فاإّنهم �شنفان: اإّما اأخ لك في الدين، 

.
(2(

واإّما نظير لك في الخلق«

فالراب���ط الأّول بي���ن النا�ض هو الراب���ط الإن�سان���ّي بالنت�ساب اإلى 

.Q اآدم

رابط اآخ���ر يجمع ما بين النا�ض، وهو النتم���اء الدينّي، فهناك قوم 

يتبعون دينًا ما، واآخرون يتبعون دينًا اآخر، وت�سّكل كّل مجموعة منت�سبة 

اإل���ى دين ما طائفة، تتوّح���د فيما بينها من خ���الل التدّين بدين واحد، 

ويربط بينها رابط دينّي، فالم�سلم اأخو الم�سلم، يربط بينهما الإعتقاد 

)))  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج )2 �ض 38).

)2)  نهج البالغة - خطب الإمام علي عليه ال�سالم - ج 3 �ض 84.
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َن اأََخَوْيُكْم َواتاَُّقوا 
ْ
ِلُحوا بَي والإيمان، قال تعالى: {اإِناََّما اْلُموؤِْمنُوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ

.
(((

َحُموَن}
ْ
اهلل لََعلاَُّكْم تُر

وثّمة رابط اآخر يجمع من بين النا�ض، وهو الرابط بالن�سب والقرابة، 

كالخ���ال والع���ّم والج���ّد والحفيد، وال�سه���ر والعّم وال���د الزوجة، فهذا 

الرابط يجمع ما بين النا�ض اأي�سًا، وقد ي�سّمى الرابط العائلّي.

ومن الروابط التي تربط بين الب�سر رابط القرب الجغرافّي، ف�سّكان 

ق���اّرة اآ�سي���ا يجمعهم عن���وان »الآ�سيوّي���ون« وكذلك الحال ف���ي القارات 

الأخ���رى، ولكّن الرابط الجغرافّي، ي�سيق �سيئ���ًا ف�سيئًا لحدود المدينة 

والقرية، ومن ثّم الحّي ال�سكنّي و�سوًل اإلى الجوار.

قيمة الجار في الإ�سام

ًة اإلى الج���وار، هي اأبعد ما تكون عن  لقد نظ���ر الإ�سالم نظرة خا�سّ

مجّرد حالة من ح���الت التجّمع الإن�سانّي الم�سّكل للمجتمع، ولكّنه اأراد 

من خالل ما افتر�سه من حقوق بين المتجاورين واآداب للتعاطي بينهم 

فر����ض ال�سالم الجتماعّي المبنّي على الموّدة والحترام المتبادل، لذا 

كان الوح���ي يتن���ّزل على ر�س���ول اهلل P دومًا، منّبه���ًا ومو�سيًا بحفظ 

الجار واأداء حّقه، ففي الرواية عن اأمير الموؤمنين Q قال: »قيل يا 

نبّي اهللP: اأفي المال حّق �شوى الزكاة؟ 

ق���ال: نعم برُّ الرحم اإذا اأدبرت، و�شلة الج���ار الم�شلم، فما اآمن بي 

 Q من بات �شبعان وجاره الم�شلم جائع، ثّم قال: ما زال جبرائيل

.
(2(

يو�شيني بالجار حّتى ظننت اأّنه �شيوّرثه«

)))  الحجرات: 0).

)2)  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج )7 �ض 94.



كـــفُّ الأذى36

ماذا يربطنا بالجار ؟

ذكرن���ا فيما �سب���ق اأّن هنالك العدي���د من الروابط الت���ي تربط بين 

الب�س���ر، وق���د ت�ست���رك بع�ض هذه الرواب���ط مع بع�سه���ا البع�ض كما هو 

حا�س���ل لدينا ف���ي م�ساألة الجوار، ولهذا ينّب���ه الر�سول الأكرم P اإلى 

اأّن���ه قد يكون للجار الم�سلم اأكثر من حّق الجوار، فعنه P: »الجيران 

ثالثة: فمنهم من له ثالثة حقوق: 

حّق الإ�شالم، وحّق الجوار وحّق القرابة. 

ومنهم من له حّقان: حّق الإ�شالم، وحّق الجوار. 

.
(1(

ومنهم من له حّق واحد: الكافر له حّق الجوار«

من حقوق الجار

����ض الإم���ام ال�سّج���اد زي���ن العابدي���ن Q حق���وق الجار في  لخَّ

ة المباركة فقال: �سحيفته ال�سجاديَّ

»واأّم���ا ح���ّق ج���ارك، فحفظه غائباً، واإكرام���ه �شاهداً، ون�شرت���ه اإذا كان 

مظلوماً، ول تتّبع له عورة، فاإن علمت عليه �شوءاً �شترته عليه، واإن علمت 

اأّن���ه يقب���ل ن�شيحتك ن�شحت���ه فيما بينك وبين���ه، ول ت�شلمه عند �شديدة، 

وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعا�شره معا�شرة كريمة، ول قّوة اإل باهلل«.

و�سن�س���يء على بع�ض م���ا ورد من هذه الحقوق، والت���ي تتعّلق ب�سكل 

اأ�سا�سّي بكّف الأذى، فاأّول هذه الحقوق:

)))  م�ستدرك الو�سائل - الميرزا النوري - ج 8 �ض 424.
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1 - ل تتبع له عورة

�سواء بحفظ خ�سو�سّيته ف���ي بيته، اإذا كان بيتك م�سرفًا على داره، 

بحي���ث تغ�ّض الطرف عن النظر اإلى داخل���ه، وتكّف ب�سرك عن عياله، 

وه���ذا م���ا كان من اأخالق الع���رب ما قب���ل الإ�سالم، واأّك���د عليه الدين 

الحني���ف. ففي الرواية عن ر�سول اهلل P: »من مالأ عينه من حرام، 

.
(1(

مالأ اهلل عينه يوم القيامة من النار، اإّل اأن يتوب ويرجع«

وليعلم الموؤمن اأّنه تحت نظر اهلل تعالى، واأّن اهلل تعالى اأمره بال�ستر 

عل���ى ع���ورات النا�ض، ول �سّيما الجار، واأّن ك���ّف الب�سر عن الحرام في 

هذه المواطن مّما يورث المرء حالوة من الإيمان، وي�سيف لنت�ساراته 

 :Q عل���ى ال�سيطان انت�سارًا اآخر، ففي الرواية عن الإمام ال�سادق

»م���ا اعت�ش���م اأحد بمثل ما اعت�شم بغ�ّص الب�شر، فاإّن الب�شر ل يغ�ّص 

 .
(2(

عن محارم اهلل اإّلوقد �شبق اإلى قلبه م�شاهدة العظمة والجالل«

و�سئ���ل اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طال���ب Q: بما ي�ستعان على 

غ�ّض الب�سر؟ 

.
(3(

فقال: »بالخمود تحت �شلطان المّطلع على �شترك«

فاإّن���ه واإن كان ل ي���راك ناظر حين تنظ���ر لعورات الآخري���ن، اإّل اأّن 

هنالك ناظرًا يراك في كّل �سّرك وعالنّيتك ويراقبك، ومالئكته تح�سي 

عليك النظرة والطرفة، وما هو اأدنى من ذلك.

)))  ميزان الحكمة - محمد الري�سهري - ج 4 �ض )329.

)2) م. ن. - ج4 �ض 3293.

)3)  م. ن. - ج 4 �ض 3293.
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2- �أن حتفظه يف غيبته

فترع���ى ح���ال عياله واأطفال���ه، وتق�سي لهم من حوائ���ج الدنيا ما 

يحتاج���ون اإليه، فهذا من الحقوق التي ل ينبغ���ي التفريط فيها، ففي 

الرواية عن الإمام ال�سّجاد Q: »ول تخرج اأن تكون �شلماً له، ترّد 

.
(1(

عنه ل�شان ال�شتيمة، وتبطل فيه كيد حامل الن�شيحة«

ول باأ����ض بالتنبيه اإلى خ�سو�سّية الجار المجاهد، فاإّن رعاية حال 

عيال���ه وحفظه في غيبته اأوج���ب في الحقوق، وحّق���ه بجهاده ي�ساف 

اإل���ى حّق الجوار وح���ّق الأخّوة في الإيمان، وعليه ف���اإّن من حّق الجار 

المجاه���د اأن نكّف عنه الأذى، ول نخلفه في اأهله خالفة ال�سوء، ففي 

الرواي���ة ع���ن ر�س���ول اهلل P اأّنه قال: »م���ن اغتاب غازي���اً في �شبيل 

اهلل اأو اآذاه اأو خلف���ه ب�ش���وء ف���ي اأهل���ه، ن�شب له ي���وم القيامة علُم غدٍر 

.
(2(

في�شتفرغ ح�شناته، ثّم يرك�ص في النار« 

)))  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج )7 �ض 7).

)2)  م. ن. - ج 97 �ض 50.
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الأ�سدقاء والزمالء

حّق ال�ساحب:

عن الإمام زي���ن العابدين Q »واأما حق ال�شاحب فاأن ت�شحبه 

بالتف�شل والإن�شاف وتكرمه كما يكرمك ول تدعه ي�شبق اإلى مكرمة 

ف���اإن �شب���ق كافاأته وتوّده كم���ا يوّدك وتزجره عما يه���م به من مع�شية 

وكن عليه رحمة ول تكن عليه عذاباً ول قّوة اإل باهلل«.

حينم���ا ينهمك الم���رء وين�سغل في متاعب الحي���اة، ويراكم كّل هذا 

الك���ّم الهائل من الم�ساكل التي تواجهه، فاإّنه يحتاج اإلى ف�سحة ي�ستريح 

بها، وي�ستعيد من خاللها ن�ساطه وهّمته المتداعية.

وحينما ينفرد المرء وتعتلج الم�ساع���ر في نف�سه، وتت�ساربه الأفكار 

حينما يخّطط للحياة، فاإّنه يحتاج لف�سحة اأخرى.

وحينم���ا ي�سيق ال�سدر بما يحمل، يحتاج الإن�سان اإلى ف�سحة اأي�سًا، 

وهذه الف�سحة هي ال�سديق والأخ في اهلل.

ورد ف���ي الرواي���ة ع���ن اإمامنا ال�س���ادق Q: »ل���كّل �ش���يٍء �شيٌء 

ي�شتري���ح اإلي���ه، واإّن الموؤمن ي�شتريح اإلى اأخي���ه الموؤمن، كما ي�شتريح 

.
(1(

الطير اإلى �شكله«

اإّن الأخ ف���ي اهلل هو نعمة اإلهّية على العبد، ل تقّدر بكّل كنوز الدنيا، 

)))  بحار الأنوار - العاّلمة المجل�سي -  ج74 �ض 234.
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والتفريط بها ل يقّل �ساأنًا عن التفريط باأثمن النعم، كيف ل، وحال من 

فقد ال�سديق معروف لدى المجّربين، من التعب والأرق والندامة.

فكي���ف نحاف���ظ على هذه النعم���ة؟ وما هو موقف ال�س���ارع المقّد�ض 

من الإ�س���اءة اإليها؟ هذا ما �سنتعّر�ض له اإن �ساء اهلل تعالى، جعلنا اهلل 

واإّياكم من المحافظين على نعمائه.

لماذا نكت�سب الأ�سدقاء؟

ل ب���ّد لالإن�س���ان الجتماعي من اكت�ساب ال�سدي���ق، ول غنى له عنه 

ف���ي زحمة الحي���اة، كيف ل وال�سديق اأقرب النا����ض اإلى ال�سديق، وهو 

المعي���ن ف���ي وقت ال�سيق، والم�ستك���ى حين ل �سامع م���ن �سائر النا�ض، 

ولهذا اأّكد اأهل البيت R على اكت�ساب الإخوان، والإكثار منهم؛ ففي 

الرواي���ة عن الإم���ام علي Q: »علي���ك باإخوان ال�ش���دق، فاأكثر من 

.
(1(

اكت�شابهم، فاإّنهم عّدة عند الرخاء، وُجناَّة عند البالء«

وعن ر�سول اهلل P: »األ واإّن الموؤمَنين اإذا تحاباَّا في اهلل عّز وجّل 

وت�شافي���ا باهلل، كانا كالج�شد الواح���د، اإذا ا�شتكى اأحدهما من ج�شده 

.
(2(

مو�شعاً، وجد الآخر األم ذلك المو�شع«

ب���ل اإّن لكت�ساب الأخ ف�س���اًل عّما في نفعه للدنيا اأج���رًا في الآخرة، 

فع���ن ر�سول اهلل P: »م���ن جّدد اأخاً ف���ي الإ�شالم، بن���ى اهلل له برجاً 

.
(3(

في الجّنة«

ه���ذا م�سافًا لعظيم نفعهم الأخ���روّي وهو ال�سفاعة، اأي �سفاعة الأخ 

)))  ميزان الحكمة - محمد الري�سهري - الحديث 55).

)2)  بحار الأنوار - العالمة المجل�سي - ج74، �ض280.

)3)  ميزان الحكمة - محمد الري�سهري - الحديث 58).
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ل���الأخ وال�سدي���ق لل�سديق، وهذا هو اأثمن ما يمك���ن الح�سول عليه في 

ي���وم ل ينف���ع فيه ماٌل ول بن���ون، فعن ر�س���ول اهلل P: »اإ�شتكثروا من 

.
(1(

الإخوان فاإّن لكّل موؤمن �شفاعة يوم القيامة«

ل تفّرط باأخيك

لأهمّية هذا كّله ينبغي عدم التفريط بالأ�سدقاء والإخوة المكت�سبين 

ف���ي اهلل، ولهذا ينبغي مراعاة الم�ساعر بين ال�سديقين لكي يدوم الوّد 

بينهم���ا، و�سن�سّلط ال�سوء على بع�ض ما يف�سد الوّد، والذي ينبغي علينا 

تجّنبه قدر الإمكان للحفاظ على هذه النعمة الإلهّية.

فمّما يف�سد الوّد بين الأخوة المتحاّبين في اهلل تعالى:

1 - ذهاب �حل�سمة

والمراد من ذه���اب الح�سمة انعدام الحياء بين الأ�سدقاء والإخوة، 

وكثي���رًا ما يح���دث هذا من خ���الل التح���ّدث باأم���وٍر خ�سو�سّية تخ�ّض 

الإن�سان، وقد نهت الروايات عن هذا الأمر، فعن الإمام مو�سى بن جعفر 

الكاظم L: »ل تذهب الح�شمة بينك وبين اأخيك، اأبِق منها، فاإّن 

.
(2(

ذهاَبها ذهاُب الحياء«

2 – ترك �حلقوق

فت���رك الحقوق التي اأر�سدتنا اإليه���ا روايات اأهل البيت R، يوّلد 

التوّت���ر في العالق���ة، لما ي�ستتبع تركه���ا من عتاب قد ل يك���ون بال�سكل 

الالئ���ق ال���ذي يعّبر عن���ه بالنق���د البّناء، فالكثي���ر من النا����ض ل تملك 

)))  م. ن.  - الحديث )6).

)2)  و�سائل ال�سيعة - الحّر العاملي - ج 2) �ض 46).
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الأ�سل���وب المنا�س���ب في الح���وار، وتحاول النق���د ب�سكل �سلب���ّي للغاية، 

وبا�ستعم���ال عبارات خاد�س���ة لالأحا�سي�ض، مّما يّولد توّت���رًا في العالقة 

بي���ن الأخوة، لهذا ين�سح لتفادي هذا كّل���ه، اأن يبتعد الإن�سان عن اأ�سل 

الم�سكل���ة، ومحاولة َدْرء ه���ذا التوّتر من خالل اللت���زام بالحقوق التي 

افتر�ست بين الإخوان في اهلل تعالى.

والحق���وق الت���ي اأ�س���ارت اإليه���ا الرواي���ات اخت�سره���ا اإمامن���ا زين 

العابدي���ن Q بقول���ه في ر�سالة الحق���وق: »واأّما ح���ّق ال�شاحب فاأن 

���ل والإن�شاف، وتكرمه كم���ا يكرمك ول تدعه ي�شبق  ت�شحب���ه بالتف�شّ

اإل���ى مكرم���ة، ف���اإن �شبق كافاأت���ه، وتوّده كم���ا يوّدك، وتزج���ره عما يهّم 

ب���ه م���ن مع�شي���ة، وكن علي���ه رحمة، ول تك���ن عليه عذاب���اً، ول قّوة اإل 

باهلل«.

خ�سارة �لإخو�ن

ما اأ�سعب اأن تجد ال�سديق والأخ الذي ي�سعرك باأّنه الن�سف المكّمل 

ل���ك، والذي ل تجده اإّل اأمامك حّتى في اأحلك الظروف، والذي يوؤن�سك 

حي���ن ُتعييك ال�سبل عن تنفي�ض الك���رب، فيكون الماء البارد الذي يزيح 

عنك حرراة الحياة وتعبها.

لك���ن الأ�سع���ب من ه���ذا كّله، اأن ي�سي���ع منك هذا الكن���ز في لحظة 

غ�س���ب عابرة، اأو خط���رة �سوء ظٍن م���ن �سيطان رجيم، م���ن �سياطين 

الإن�ض اأو الجّن.

هنا تكون الخ�سارة الفادحة التي ل يمكن التعوي�ض عنها، وهنا قد ل 

ينفع الندم فيما لو كان جرح الأخ كبيرًا في�سعب التئامه.
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لذا اإخوتنا ل نكن مّمن جاء فيهم الحديث عن ل�سان اأمير الموؤمنين 

عل���ّي Q، اإذ ورد عن���ه قوله: »اأعج���ز النا�ص من عجز ع���ن اكت�شاب 

.
(1(

الأخوان، واأعجز منه من �شّيع من ظفر به منهم«

ول���و وقع بين الأخ واأخيه بيٌن وخالف، فعل���ى �سائر اإخوانهما ال�سعي 

ف���ي اإ�س���الح ذات بينهما، ومحاولة ردم الهّوة الت���ي وقعت بينهما، ولأم 

الج���راح التي اأ�سعدت حال اإبلي�ض، الذي اأف���رح ما يفرح به الوقيعة بين 

َن اأََخَوْيُكْم 
ْ
ِلُحوا بَي �سْ

اأخوين، يقول اهلل عّز وجّل: {اإِناََّما اْلُموؤِْمنُوَن اإِْخَوٌة َفاأَ

 .
(2(

َحُموَن}
ْ
َواتاَُّقوا اهلل لََعلاَُّكْم تُر

كم���ا اأّنه علينا اإذا جاءن���ا اأخ في اهلل معتذرًا اأن نقبل العذر منه، لأّن 

ت���رك المعذرة من �سي���م اللئام، وجاء في الحديث ع���ن اأمير الموؤمنين 

Q: »اإّن اأخ���اك حّق���اً م���ن غف���ر زّلتك، و�ش���ّد خّلت���ك، وقبل عذرك، 

.
(3(

و�شتر عورتك، ونفى وجلك، وحّقق اأملك«

)))  ميزان الحكمة، الحديث 59).

)2)  الحجرات: 0).

)3)  غرر الحكم ح / 3645.
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الأجير

تمهيد:

ُموَن َرْحَم����َة َربَِّك نَْحُن  يق���ول اهلل تعالى ف���ي محكم كتاب���ه: {اأَُهْم يَْق�سِ

ُهْم َف����ْوَق بَْع�ٍس َدَرَجاٍت  ْنيَا َوَرَفْعنَا بَْع�سَ ِعي�َستَُهْم ِفي اْلَحيَ����اِة الدُّ َق�َسْمنَ����ا بَْينَُهم ماَّ

.
(((

ا يَْجَمُعوَن} ا �ُسْخِريًّا َوَرْحَمُت َربَِّك َخْيٌر مِّماَّ ُهم بَْع�ساً ِليَتاَِّخَذ بَْع�سُ

الت�س���ّور ال�سائد ل���دى كثير من اأهل الغن���ى اأّن ا�ستخدامهم لأجراء 

يعمل���ون لديهم يجعلهم الأعلى مقامًا، هذا ما ت�سير اإليه الآية الكريمة، 

منّبهة اإلى اأّن التكامل في الحياة يكون من خالل ت�سخير الب�سر لبع�سهم 

البع�ض، في�ستفيد الأجير من مال الغنّي ومتاعه، مقابل ما يقّدمه له من 

خدم���ات يعجز عن اأدائها بنف�سه، ب�سبب عدم توّفر الخبرة الالزمة، اأو 

عدم قدرته على مبا�سرتها بنف�سه.

يق���ول اآية اهلل نا�س���ر مكارم ال�سيرازي { معّلق���ًا على الآية: »اإّن 

وج���ود التفاوت والختالف بين الب�شر من ناحي���ة م�شتوى المعي�شة، 

ل ي���دّل عل���ى تفاوتهم ف���ي المقامات والمنازل المعنوّي���ة مطلقاً، بل: 

نح���ن ق�شمن���ا بينهم معي�شتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بع�شهم فوق 

بع����ص درج���ات، ليّتخ���ذ بع�شه���م بع�ش���اً �شخرّياً. لق���د ن�شي ه���وؤلء اأّن 

حي���اة الب�ش���ر حياة جماعّية، ول يمكن اأن ت���دار اإّل عن طريق التعاون 

)))  الزخرف: 32.
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والخدمة المتبادلة، فاإذا ما ت�شاوى كّل النا�ص في م�شتوى معي�شتهم 

وقابلّياته���م ومكانته���م الجتماعّي���ة، ف���اإّن اأ�ش���ل التع���اون والخدم���ة 

المتبادلة �شيتزلزل.

 بن���اء عل���ى ه���ذا فينبغي اأن ل يخدعه���م هذا التف���اوت، ويظّنوا اأّنه 

معي���ار القي���م الإن�شانّي���ة، اإذ: ورحمة رّب���ك خير مّما يجمع���ون. بل اإّن 

كّل المقام���ات والثروات ل تعدل جن���اح بعو�شة، في مقابل رحمة اهلل 

.
(((

والقرب منه«

هل الخدمة والت�سخير اإذلل ؟

يح���اول اأعداء الإ�سالم وم���ن يهّمه توجيه الطعنات اإل���ى الدين، اأن 

يدخ���ل م���ن خالل كلم���ة الت�سخير في الآي���ة الكريمة، لي�ست���دّل على اأّن 

الإ�س���الم دي���ن يمار�ض الطبقّي���ة، ويكّر�سها من خ���الل اإباحته لت�سخير 

العّمال في خدمة ذوي النفوذ والطبقة المترفة والمقتدرة مادّيًا، اإّل اأّن 

المدّقق فيما تعنيه الآية الكريمة، يتبّين له اأّن معنى الآية ل يعني اإطالقًا 

ر جماعة اأخرى لأنف�شها ت�شخيراً  اأّن »جماعة معّينة من الب�شر، ت�شخِّ

ظالم���اً يمت����صّ الدماء والجه���ود، في حين اأّن الأم���ر لي�ص كذلك، بل 

ه���و ا�شتخ���دام النا����ص بع�شه���م بع�ش���اً، اأي اأّن كّل جماع���ة م���ن النا����ص 

له���م اإمكانيات وا�شتعدادات خا�ش���ة، ي�شتطيعون العمل بوا�شطتها في 

مج���ال ما من �شوؤون الحي���اة، وهم بطبيعة الحال يقّدمون خدماتهم 

ف���ي ذل���ك الحقل اإلى الآخرين، كم���ا اأّن خدمات الآخرين في الحقول 

الأخرى تقّدم اإليهم.

)))  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل - ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيرازي - ج 6) �ض 44.
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فالت�شخي���ر ه���و ا�شتخ���دام متب���ادل، وخدم���ة ذات طرفي���ن، وبتعبير 

اآخ���ر: فاإّن اله���دف من الت�شخير هو التعاون في اأم���ر الحياة، ول �شيء 

اآخ���ر. ول يخف���ى اأّن الب�شر لو كانوا مت�شاوين جميعاّ من ناحية الذكاء 

وال�شتع���داد الروح���ّي والج�شم���ّي، ف�شوف لن تتهّي���اأ م�شتلزمات الحياة 

الجتماعّي���ة، والنظ���م الحياتّي���ة مطلق���اً، كما اأّن خاليا ج�ش���م الإن�شان 

ل���و كان���ت مت�شابهة من ناحي���ة البنية والرّقة والمقاوم���ة، لختّل نظام 

الج�ش���م، فاأي���ن خاليا عظم كع���ب القدم القوّية جداً م���ن خاليا العين 

ة بنيت على اأ�شا�شها. والمثال  الرقيق���ة؟ اإّن لكّل من هاتين مهّمة خا�شّ

الح���ّي الذي يمكن اأن ي�ش���رب لهذا المو�شوع ه���و الخدمات المتبادلة 

في جهاز التنّف�ص، ودوران الدم، والتغذية، و�شائر اأجهزة بدن الإن�شان، 

التي هي م�شداق وا�شح ليّتخذ بع�شهم بع�شاً �شخرّياً، في اإطار ن�شاطات 

.
(((

البدن الداخلية، فهل يمكن الإ�شكال على مثل هذا الت�شخير؟«

مكانة العامل

يتعاط���ى الإ�س���الم مع م�ساألة العام���ل من منطلق اإن�سان���ّي، فالعامل 

ك�سائ���ر الب�س���ر، ول ينق����ض من قدره اأّن يك���ون اأجيرًا لق���اء عمله، كما 

اأّن عمل���ه لدى اإن�سان اآخ���ر، ل يعلي من مقدار ذل���ك الإن�سان، فالأجير 

والم�ستاأجر في الإن�سانّية �سواء، وهذا ما تحكم به الفطرة ال�سليمة.

وبن���اء على هذا المبداأ، ل ب���ّد واأن تبنى عليه �سائ���ر الم�سائل، ومن 

الأمور التي اأّكد عليها الإ�سالم بخ�سو�ض العامل:

)))  الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل - ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيرازي - ج6)، �ض45 – 46.
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1 – �لر�أفة به:

بمدارات���ه وعدم الق�سوة في التعاطي معه بتحميله ما ل يحتمل اأو ما 

يفوق طاقته، وف�سل المداراة كثير، بل اإّن هناك ع�سرات الروايات التي 

اأ�سارت ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر اإلى ف�سل المدارة، منها ما روي عن 

ر�س���ول اهلل P: »م���داراة النا�ص ن�ش���ف الإيمان، والرف���ق بهم ن�شف 

 .
(1(

العي�ص«

وف���ي رواية اأخرى عنه P: »راأ�ص العقل بعد الإيمان باهلل مداراة 

.
(2(

النا�ص، في غير ترك حّق«

2 – �لعفو عنه:

فيما لو اأخّل بغير ق�سد ببع�ض ما اأوكل اإليه، وهذا ما كان من اأخالق 

اأه���ل البيت R، فف���ي الرواية اأّنه جعل���ت جارية لعلّي ب���ن الح�سين 

اأ لل�س���الة، ف�سقط الإبريق من يد  Q ت�سك���ب الماء عليه وهو يتو�سّ

الجاري���ة على وجهه ف�سّجه، فرفع علّي بن الح�سين Q راأ�سه اإليها، 

فقال���ت الجارية: »اإّن اهلل عّز وج���ّل يقول{والكاظمي���ن الغي���ظ}. 

فقال Q لها: قد كظمت غيظي. 

قالت: {والعافين عن النا�ص}. 

قال Q لها: قد عفا اهلل عنك. 

 .
(3(

قالت: {واهلل يحّب المح�شنين}

)))  الكافي - ال�سيخ الكليني - ج 2  �ض 7)).

)2)  تحف العقول- ابن �سعبة الحراني - �ض 42.

)3)  الآيات من �سورة اآل عمران: 34).
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.
(1(

قال Q: اإذهبي فاأنت حّرة«

ويكف���ي م���ا في العفو م���ن الف�س���ل، ما ورد ف���ي الرواية ع���ن ر�سول 

اهلل P: »اإذا اأوق���ف العب���اد ن���ادى من���اٍد: ليق���م م���ن اأج���ره عل���ى اهلل 

وليدخل الجّنة، قيل: من ذا الذي اأجره على اهلل؟ قال: العافون عن 

.
(2(

النا�ص«

وم���ن و�سّية الإم���ام عل���ّي Q - لالأ�ستر لّم���ا وّله م�سر -: »ول 

تكون���ّن عليه���م �شبع���اً �شارياً تغتنم اأكله���م، فاإّنهم �شنف���ان: اإّما اأخ لك 

ف���ي الدي���ن، اأو نظي���ر ل���ك في الخل���ق، يفرط منه���م الزل���ل، وتعر�ص 

له���م العل���ل، ويوؤت���ى عل���ى اأيديهم ف���ي العم���د والخط���اأ، فاأعطهم من 

عف���وك و�شفحك، مثل الذي تحّب وتر�شى اأن يعطيك اهلل من عفوه 

.
(3(

و�شفحه... ول تندمّن على عفو، ول تبجحّن بعقوبة«

خري �لطعام

اإّن العّم���ال اأكرمهم اهلل تعالى لأّن ك�سبهم من خير الك�سب، فهو من 

ع���رق الجبين وك���ّد اليمين، فعن ر�سول اهلل P: »م���ا اأكل اأحد طعاماً 

ق���ّط خيراً م���ن اأن ياأكل من عمل يده، واإّن نبّي اهلل داود كان ياأكل من 

.
(4(

عمل يده«

فينبغي النظ���ر اإليهم بالعين التي نظر اإليه���م فيها الإ�سالم، ولهذا 

ينبغي رفع الظلم الذي يلحق بهم، من خالل اأداء حقوقهم اإليهم كاملة 

)))  م�ستدرك الو�سائل - الميرزا النوري - ج ) �ض 345.

)2)  ميزان الحكمة - محمد الري�سهري - ج 3 �ض 2)20.

)3)  م. ن. - ج 3 �ض 3)20.

)4)  ميزان الحكمة - محمد الري �سهري - ج 3 �ض 2699.
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دون نق�س���ان، لتحقي���ق العدالة التي حّثت عليه���ا الروايات الواردة من 

اآل بي���ت الع�سم���ة والطهارة R، فف���ي الرواية عن اأمي���ر الموؤمنين 

.
(1(

Q: »ما عمرت البلدان بمثل العدل«

وعنه Q: »جعل اهلل �شبحانه العدل قواماً لالأنام، وتنزيهاً من 

.
(2(

المظالم والآثام، وت�شنية لالإ�شالم« 

فه���ل �سياأت���ي اليوم ال���ذي نرى في���ه العّمال في غاي���ة الإن�ساف من 

الب�سر، ول يعانون من التمييز وال�سطهاد؟

ه���ذا ما يتوّقف عليه �سل���وك كّل فرد مّنا، حينما ي�سع���ر بالم�سوؤولّية 

ال�سرعّية والإن�سانّية تجاه العامل، فيكّف اأذاه عنه، ومن اإ�سالح النف�ض 

يبداأ م�سوار الألف ميل، لتحقيق العدالة الجتماعّية.

)))  ميزان الحكمة - محمد الري �سهري - ج 3 �ض 839).

)2)  ميزان الحكمة - محمد الري �سهري - ج 3 �ض 838).
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تمهيد:

ل يختلف اثنان من �سحاح الفطرة على قبح الكذب الذاتّي، ول على 

ذّم الكّذاب من النا�ض، ول يختلفان اأي�سًا على اأثره الم�سيئ على النف�ض 

الإن�سانّية وعلى �سائر النا�ض.

فك���م من كذبة ف�سمت وّد اأخ عن اأخي���ه، وكم من كلمة نميمة وّلدت 

حربًا، اأو خ�سومة لم تنتِه.

ولخط���ورة هذا الأمر، وما يت�سّمنه من اأذّي���ة للنف�ض اأّوًل ولالآخرين 

ثاني���ًا، �سن�سّلط ال�س���وء عليه �سائلين اهلل تعال���ى اأن يع�سمنا من الزلل 

والخطاأ.

كذب اأم اأكاذيب ؟ 

المع���روف بين النا�ض بالك���ذب هو الكذب في الق���ول وعدم الوفاء، 

حيث ي�سّم اإلى الكذب اأي�سًا، اإّل اأّن علماء الأخالق عّددوا مراتب اأخرى 

للكذب، ل تقّل خطورة عن الكذب الم�سهور بين النا�ض، اإذ يقول العاّلمة 

النراقي قّد�ض اهلل نف�سه الزكّية:

»الكذب وهو: اأّما في القول، اأي الإخبار عن الأ�شياء على خالف ما 

ه���ي عليه، و�شدوره اإّما عن العداوة اأو الح�شد اأو الغ�شب، فيكون من 

رذائ���ل ق���ّوة الغ�شب، اأو من حّب المال والطم���ع، اأو العتياد الحا�شل 

الكذب
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من مخالطة اأهل الكذب، فيكون من رذائل قّوة ال�شهوة.

اأو ف���ي النّي���ة والإرادة، وه���و ع���دم تمحي�شه���ا باهلل، ب���اأّل يكون اهلل 

�شبحان���ه بانف���راده باع���ث طاعات���ه وحركات���ه، ب���ل يمازج���ه �ش���يء من 

حظ���وظ النف����ص. وهذا يرجع اإلى الري���اء، وياأتي كونه م���ن رذائل اأّي 

قّوة. واأّما في العزم، اأي الجزم على الخير، وذلك باأن يعزم على �شيء 

م���ن الخي���رات والقرب���ات، ويك���ون في عزمه ن���وع ميل و�شع���ف وترّدد 

ي�شاّد ال�شدق في العزيمة، وهذا اأي�شاً من رداءة قّوة ال�شهوة.

واأّم���ا في الوف���اء بالعزم، فاإّن النف�ص قد ت�شخ���و بالعزم في الحال، 

لعدم م�شّقة في الوعد، فاإذا حّقت الحقائق، وح�شل التمّكن، وهاجت 

ال�شه���وات، انحّل���ت العزيمة، ولم يّتفق الوفاء بالع���زم، وهذا اأي�شاً من 

رذائل قّوة ال�شهوة ومن اأنواع ال�شره.

واأّما في الأعمال، وهو اأن تدّل اأعماله الظاهرة على اأمٍر في باطنه 

ل يّت�ش���ف ه���و به، اأي ل يكون باطنه مثل ظاهره ول خيراً منه. وهذا 

غير الرياء، لأّن المرائي هو الذي يق�شد غير اهلل تعالى في اأعماله، 

ورّب واق���ف على هيئ���ة الخ�شوع في �شالته، لي����ص بق�شد به م�شاهدة 

غيره �شبحانه، ولكّن قلبه غافل عن اهلل وعن ال�شالة، فمن نظر اإلى 

م���ا ي�ش���در عن ظاهره من الخ�شوع وال�شتكانة، يظّن اأّنه منقطع اإلى 

جناب رّبه، وحذف ما �شواه عن �شحيفة قلبه، وهو بكّلّيته عنه تعالى 

غاف���ل، واإلى اأمر م���ن اأمور الدنيا متوّجه. وكذل���ك قد يم�شي الرجل 

عل���ى هيئ���ة الطماأنين���ة والوق���ار، بحيث من ي���راه يجزم باأّن���ه �شاحب 

ال�شكين���ة والوق���ار، م���ع اأّن باطن���ه لي����ص مو�شوف���اً بذل���ك. فمثل ذلك 

كاذب ف���ي عمل���ه، واإن لم يكن مرائياً ملتفت���اً اإلى الخلق، ول نجاة من 

ه���ذا الك���ذب اإل با�شتواء ال�شري���رة والعالنية، اأو ك���ون الباطن اأح�شن 
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من الظاهر. وهذا الق�شم من الكذب رّبما كان من رذائل قّوة ال�شهوة 

ورّبما كان من رذائل قّوة الغ�شب، ورّبما كان من رداءة القّوة المدركة، 

باأن كان باعثه مجّرد الو�شوا�ص.

واأّم���ا ف���ي مقام���ات الدين، كالكذب ف���ي الخوف والرج���اء، والزهد 

والتق���وى والح���ّب والتعظي���م، والت���وّكل والت�شلي���م، وغي���ر ذل���ك م���ن 

الف�شائ���ل الخلقّي���ة. فاإّن له���ا مبادئ يطل���ق الإ�شم بظهوره���ا، ثّم لها 

حقائق ولوازم وغايات، وال�شادق المحّقق من نال حقائقها ولوازمها 

.
(((

وغاياتها، فمن لم يبلغها كان كاذباً فيها«

الرذائل والكذب

بن���اء على ما اأورده العاّلمة النراقي } ف���اإّن كثيرًا من الم�ساوئ 

الأخالقّية مرّدها اإلى الكذب، بالإ�سافة اإلى العديد من الذنوب الأخرى، 

فالري���اء الذي يظّن اأّنه ذن���ب و�سّيئة اأخالقّية هو اأمر راجع اإلى الكذب، 

في دع���وى التوحيد في العبادة، وكذلك اّدع���اء المقامات، اأي مقامات 

القرب م���ن اهلل تعالى، من دون تحّققها واقعًا ُيعّد من الكذب، رغم اأّن 

نف�ض الّدعاء هو مجّرد قول ل اأكثر.

موقف ال�سرع من الكذب

ذّم ال�س���رع المقّد�ض الكذب بكّل اأ�سكاله، واحتقر الإن�سان المّت�سف 

به���ذه ال�سفة، اإذ تجد من الرواي���ات والآيات الكثيرة التي اأ�سارت لقبح 

ه���ذه ال�سفة، والنهي عن الوقوع في �سّرها، ومن هذه الروايات ما روي 

.
(2(

عن ر�سول اهلل P: »اأعظم الخطايا الل�شان الكذوب«

)))  جامع ال�سعادات - النراقي - ج 2 �ض 247.

)2) ميزان الحكمة - محمد الري�سهري -  ج 3 �ض 2672.
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ومّم���ا روي ف���ي احتقار �ساح���ب الكذب، ما روي اأي�س���ًا عن الر�سول 

الأكرم P: »اإذا كذب العبد، تباعد الملك عنه مياًل من نتن ما جاء 

.
(1(

به«

بل اعتب���ر القراآن الكريم الكذب من �سف���ات الذين ل يوؤمنون باهلل 

تعال���ى، فالموؤمن الحقيق���ّي هو الذي ل يكذب، ولو ك���ذب فاإّن هذا يدّل 

عل���ى خلل ما في حقيقة اإيمانه، قال تعال���ى: {اإِناََّما يَْفتَِري اْلَكِذَب الاَِّذيَن ل 

.
(2(

يُوؤِْمنُوَن ِباآياِت اهلِل َواأُولَِئَك ُهُم اْلَكاِذبُوَن}

وورد ف���ي الرواية عن ر�س���ول اهلل P - لّما �ُسئ���ل: »اأيكون الموؤمن 

جبانًا؟

قال P: نعم. 

قيل له: اأيكون الموؤمن بخياًل؟

قال P: نعم.

قيل له: اأيكون الموؤمن كّذابًا؟

.
(3(

قال P: ل«

عاج الكذب

ذك���ر علماوؤنا الأعالم عالجًا للم�ساب بمر�ض الكذب، واأّول العالج 

ة لهذا  ال���ذي ذك���روه اأن يكثر الإن�سان في تاأّمل الآي���ات والروايات الذامَّ

العمل، لي���درك اأثرها الأخ���روّي الماأ�س���اوّي والمخزي، يق���ول العاّلمة 

النراقي قّد�ض اهلل نف�سه الزكّية: 

)))  م. ن. -  ج 3 �ض 2673.

)2)  النحل:05).

)3)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 3 �ض 2673.
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»اأّوًل: اأن يتاأّمل في ما ورد في ذّمه من الآيات والأخبار، ليعلم اأّنه 

ل���و ل���م يتركه لأدركه الهالك الأب���دّي. ثّم يتذّك���ر اأّن كّل كاذب �شاقط 

عن القلوب في الدنيا، ول يعتني اأحد بقوله، وكثيراً ما ُيفت�شح عند 

النا����ص بظه���ور كذب���ه. ومن اأ�شب���اب افت�شاح���ه اأّن اهلل �شبحانه ي�شّلط 

عليه الن�شيان، حّتى اأّنه لو قال �شيئاً ين�شى اأّنه قاله، فيقول خالف ما 

قاله، فيفت�شح. واإلى ذلك اأ�شار ال�شادق Q بقوله: »اإّن مّما اأعان 

 .
(((

اهلل به على الكّذابين الن�شيان«

»ث���ّم يتاأّم���ل في الآيات والأخبار الواردة في م���دح �شّده، اأعني ال�شدق 

ا لنف�شه، فليقّدم الترّوي في كّل كالم  كما ياأتي، وبعد ذلك اإن لم يكن عدوًّ

يري���د اأن يتكّلم به، فاإن كان كذباً يتركه وليجتنب مجال�شة الف�ّشاق واأهل 

.
(2(

الكذب، ويجال�ص ال�شلحاء واأهل ال�شدق«

اآثار الكذب 

من المنا�سب الإ�سارة لبع�ض اآثار الكذب التي ذكرها القراآن الكريم، 

والروايات ال�سريفة عن ر�سول اهلل P، واآل البيت R فمنها:

1 - عدم �لهد�ية:

، ويقول 
(3(

اٌر} اإذ يق���ول اهلل تعالى: {اإِناَّ اهلل ل يَْهِدي َم����ْن ُهَو َكاِذٌب َكفاَّ

في اآية اأخرى:

.
(4(

اٌب} {اإِناَّ اهلل ل يَْهِدي َمْن ُهَو ُم�ْسِرٌف َكذاَّ

)))  و�سائل ال�سيعة - الحر العاملي - ج 2) �ض 245.

)2) جامع ال�سعادات - النراقي - ج 2 �ض 256.

)3)  الزمر:3.

)4)  غافر: من الآية 28.
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2 - �لنفاق:

لَى يَْوِم يَْلَقْونَُه ِبَما  اإذ يق���ول �سبحانه وتعالى: {َفاأَْعَقبَُهْم ِنَفاقااً ِفي ُقُلوِبِهْم اإِ

.
(((

اأَْخَلُفوا اهلل َما َوَعُدوُه َوِبَما َكانُوا يََكِذبُوَن}

3 - فقد�ن �لهيبة بني �لنا�س:

فالكاذب يحتق���ره المجتمع ويمّجه، وينظر اإلي���ه بعين الريبة دومًا، 

وهذا ما اأ�سار اإليه اأمير الموؤمنين Q فيما روي عنه: »ثمرة الكذب 

.
(2(

المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة«

.
(3(

وعن ال�سّيد الم�سيح Q: »من كثر كذبه ذهب بهاوؤه«

 4 - فقد�ن �لثقة:

وهذا اأم���ر طبيعي جّدًا، فكيف ي�سّدق النا�ض رجاًل معروفًا بالكذب 

بل ُيعّد الت�سدي���ق بكالمه من ال�سفه والحمق، وقد جاء في الرواية عن 

الإم���ام عل���ّي Q: »من ُع���رف بالك���ذب قّلت الثق���ة به، م���ن تجّنب 

.
(4(

الكذب �شدقت اأقواله«

5 – �لفقر:

، وعن 
(5(

فف���ي الرواية عن ر�سول اهلل P: »الكذب ينق����ص الرزق«

.
(((

الإمام علي Q: »اعتياد الكذب يورث الفقر«

)))  التوبة: 77.

)2)  ميزان الحكمة - الري�سهري - ج 3 �ض 2677.

)3)  م. ن. - ج 3 �ض 2677.

)4)  م. ن. - ج 3 �ض 2677.

)5)  م. ن. - ج 3 �ض 2678.

)6)  م. ن. - ج 3 �ض 2678.
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الفح�ش

تمهيد:

الفح�ض، وهو تلّفظ الكلمات النابية والبذيئة التي ي�ستقبحها العرف، 

اآّفة لو ابتلي بها الإن�سان وفقد ال�سيطرة على نف�سه، يت�سّبب باأذى �سديد 

لالآخري���ن، لأّن الفح����ض لي�ض مجّرد ذك���ر عورة اأو عمل غي���ر لئق، بل 

يت�سّمن نياًل من اأعرا�ض الآخرين في غالب الأحيان.

ويترّف���ع الإن�سان ال�سوّي وذو الفطرة النقّية عن كالم الفح�ض، كما اأّن 

لل�سرع المقّد�ض موقفًا منه، وهذا ما �سن�سّلط ال�سوء عليه في در�سنا هذا 

اإن �ساء اهلل تعالى.

حرمة الفح�ش

وقف���ت ال�سريعة موقفًا قا�سي���ًا من الفّحا�ض حي���ث حّرمت الفح�ض، 

.
(((

ونبداأ من كتاب اهلل تعالى اإذ يقول جّل وعال: {ُعتُلاّ بَْعَد َذِلَك َزِنيٍم}

وعن الر�سول الأكرم P - في قوله تعالى: {ُعتُلٍّ بَْعَد َذِلَك َزِنيٍم} -: 

.
(2(

»هو الفاح�ص اللئيم«

وفي تف�سير القّمي قال: العتّل العظيم الكفر الزنيم الدعّي.

وبمق���دار ما نهت الروايات والآي���ات ال�سريفة عن الفح�ض في القول 

)))  القلم:3).

)2)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 3 �ض 2377.
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والعمل، فقد اأّكدت من جهة اأخرى على اأهمّية القول الح�سن، يقول اهلل 

.
(((

َكاَة} َلَة َواآتُوْا الزاَّ ِقيُموْا ال�ساَّ تعالى: {َوُقولُوْا ِللناَّا�ِس ُح�ْسنااً َواأَ

حي���ث اأّكد اهلل على القول الح�سن قبل تاأكيده في الآية على ال�سالة 

وال���زكاة، وكذلك لو طالعنا الروايات لوجدنا نف�ض ال�سيء، ففي الرواية 

عن الإم���ام الباقر Q: »قول���وا للنا�ص اأح�شن ما تحّب���ون اأن يقال 

لكم، فاإّن اهلل يبغ�ص الّلعان ال�شّباب الطّعان على الموؤمنين، الفاح�ص 

.
(2(

المتفّح�ص، ال�شائل الملحف«

وللفح�ش مراتب!

يلج���اأ بع�ض المتهّتكين من الفاح�سين اإلى التبّجح بحالهم وبف�سقهم 

حي���ن ارتكابهم لهذه المع�سي���ة، ول يبالون بغ�سب اهلل الذي يلحق بهم 

 Q حينم���ا ي�سلكون هذا الطريق الخاطئ، وق���د ذّم اأمير الموؤمنين

ه���ذه الفئة من النا�ض وو�سفها بال�سفه، فعن���ه Q: »اأ�شفه ال�شفهاء 

.
(3(

المتبّجح بفح�ص الكالم«

اإّل اأّن بع�سًا من النا�ض اأي�سًا يبالغون اأكثر من ذلك، ويمعنون غو�سًا 

روا كّل قدراتهم في التعبير، لبتداع  ف���ي الفح�ساء، اإذ يحاولون اأن ي�سخِّ

فح����ض اأفح�ض مّما هو معروف لدى النا�ض، ويتبارون فيما بينهم ل على 

البّر والتقوى، واإّنما على من ي�سخط رّبه والعياذ باهلل تعالى اأكثر.

الفح�ش �ساح اللئام

ا�ض، ولعّل ذلك  قرنت الرواي���ات ال�سريفة �سفة اللوؤم بالرج���ل الفحَّ

)))  البقرة: 83.

)2)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 3 �ض 2376.

)3)  م. ن. - ج 3 �ض 2376.
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لأّن م���ن ل يتوّرع عن �ستم اأعرا�ض النا�ض، يحمل في نف�سه مر�ض اللوؤم 

والحقد على الآخرين، من اأدنى �سبب بل من اأتفه �سبب اأحيانًا.

فف���ي الرواي���ة ع���ن الإم���ام الباق���ر Q: »�ش���الح اللئ���ام قبي���ح 

.
(1(

الكالم«

ال�سباب و�سيلة العاجز

بع����ض النا�ض ل تمتلك القدرة على الإقن���اع من خالل الحوار، لأّنها 

ل تبن���ي اأفكارها ومعتقداتها واآراءها على اأ�سا�ض علمّي، بل تتبّنى فكرًا 

قاب���اًل للنق���د بكّل �سهول���ة، وب�سبب ع���دم تمّكنها من تقّب���ل النقد الذي 

يحّط���م اأفكاره���ا الواهية، تق���وم في المقاب���ل برّد ل عمل���ّي على النقد 

الموّجه لأفكارها، وهو ال�سباب وتكفير الآخر وتجهليه، وتحويل النقا�ض 

المو�سوعّي البّناء من و�سيلة لتطّور العلم والمعرفة، اإلى �ساحة لل�سياح 

وال�سباب، والتعّر�ض بال�ستم اأو الّلعن.

اإّن ه���ذا النوع من العاجزي���ن عن بناء اأفكارهم عل���ى اأ�س�ض متينة، 

والذين لم يرّب���وا اأنف�سهم على تقّبل النق���د والن�سيحة، والالمتوّرعين 

ع���ن �ستم الآخ���ر، هم العاج���زون ل عن اإثب���ات اأفكاره���م فح�سب، بل 

عاجزون عن التطّور، لأّن قطع الحوار بهذه الطريقة يلغي تطّور الفكر، 

ويبقي ال�سخ�ض المتم�ّسك بهذا الُخلق ال�سّيئ، اأ�سير رغبته في النتقام 

مّمن يعتقد اأّنه »م�ّض بمروءته، اأو يحاول تحطيمه«.

الفاح�ش �سّر النا�ش

ت�سّن���ف المجتمعات الب�سرّية المحافظة على القيم الرجل الفاح�ض 

ف���ي خانة الطبقة الدنيا من المجتم���ع، ويعتبرونه من الأ�سخا�ض الذين 

)))  م. ن. - ج 3 �ض 2377.
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يع���اب م�ساحبه���م، ولذا ت���رى الفاح�سين ي�ساحبون م���ن �سابههم من 

النا�ض.

وعّدت الروايات ال�سريفة المّت�سفين بهذه ال�سفة باأّنهم �سرُّ النا�ض، 

فف���ي الرواية عن الر�سول الأك���رم P: »اإناَّ من �ش���رِّ النا�ص من تركه 

.
(1(

النا�ص اّتقاء فح�شه«

ول���م تكتفي الروايات بعّد الفّحا�ض م���ن �سرِّ النا�ض بل اأوعدته النار، 

ففي الرواية عن الإمام ال�سادق Q: »من خاف النا�ص ل�شانه فهو 

.
(2(

في النار«

خامتة:

ال�سباب والّلعن �سفتان لم يرغب ال�سرع الأقد�ض في اّت�ساف الموؤمن 

بهما، ولينظر المرء لنف�سه حين يبتلى بهذه ال�سفة، وليعلم اأّن الرقيب 

الح�سيب يح�سب عليه كّل كلمة يقولها، و�سي�ساأل عنها يوم القيامة.

وليعلم اأي�سًا اأّن من يوّجه كالمه البذيء لأعرا�ض النا�ض، �سيوّجه له 

الكالم يومًا ما، فهل �سيقبل بهذا؟

بالطب���ع ل، فلماذا اإذن قبل اأن ي�ستم الآخرين، وينال من اأعرا�سهم 

التي اأو�سى اهلل تعالى ب�سترها، ولم يقبل ذلك على نف�سه؟!

.
(3(

فعن الإمام علّي Q: »من عاب عيب، ومن �شتم اأجيب«

ف���اإذا كان الفاح�ض يرى لنف�سه مي���زًة عن النا�ض، ورفعًة، فهو يحمل 

ف���وق ف�سِقه لفح�س���ه تكّبرًا يودي به اإل���ى جهّنم، حيث ين���ادي المنادي 

)))  م. ن. - ج 3 �ض 2377.

)2)  م. ن. - ج 3 �ض 2377.

)3)  م. ن. - ج 3 �ض 2377.
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.
(((

يومئٍذ: {َفاْدُخُلوْا اأَْبَواَب َجَهناََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفَلِبْئ�َس َمْثَوى اْلُمتََكبِِّريَن}

فليقف الإن�سان مع نف�سه قبل اأن تخرج اأّية كلمة منه، ليتذّكر ما هي 

العاقب���ة، واأّنه في غنى عن ع���ذاب اهلل تعالى، ب�سبب كلمة تخرج، حالة 

غ�سب، وليعلم اأّن اأهل البيت R رف�سوا اأن ي�ساحبوا الفّحا�سين في 

الدني���ا، فكيف يطمع في لقائهم والقرب منه���م في جّنات النعيم، ففي 

الرواي���ة اأّنه كان لأب���ي عبد اهلل ال�سادقQ �سدي���ق ل يكاد يفارقه 

، ومعه غالم له 
(2(

اإذا ذه���ب مكانًا، فبينما هو يم�سي معه في الحّذائين

�سن���دّي يم�سي خلفهما، اإذ التفت الرجل يري���د غالمه ثالث مرات فلم 

يره، فلّما نظر في الرابعة قال: يا ابن الفاعلة اأين كنت؟ 

ق���ال: فرفع اأبو عبد اهلل Q يده ف�سّك به���ا جبهة نف�سه ثّم قال 

Q: »�شبح���ان اهلل تقذف اأّم���ه، قد كنت اأرى اأّن لك ورعاً فاإذا لي�ص 

لك ورع. 

فقال: جعلت فداك اإّن اأّمه �سندّية م�سركة، فقال Q: اأما علمت 

اأّن ل���كّل اأّم���ة نكاح���اً، تنّح عّني. ق���ال: فما راأيته يم�سي مع���ه، حّتى فّرق 

 .
(3(

الموت بينهما«

)))  النحل: 28.

)2)  منطقة فيها �سانعو اأحذية.

)3)  الكافي - الكليني - ج 2 �ض324.



كـــفُّ الأذى64



65 كـــفُّ الأذى

الغ�سب

تمهيد:

المر����ض الأخالقّي الأكثر انت�س���ارًا، واأكثر ما يدخل المرء في دائرة 

المعا�سي، و�سفه بع�ض علمائنا قّد�ض اهلل اأ�سرارهم قائاًل:

»وهو كيفّية نف�شانّية موجبة لحركة الروح من الداخل اإلى الخارج 

للغلب���ة، ومب���دوؤه �شه���وة النتقام، وهو م���ن جانب الإف���راط، واإذا ا�شتّد 

يوج���ب حرك���ة عنيف���ة، يمتل���ئ لأجلها الدم���اغ والأع�شاب م���ن الدخان 

المظل���م، في�شت���ر ن���ور العقل وي�شعف فعل���ه، ولذا ل يوؤّث���ر في �شاحبه 

الوعظ والن�شيحة، بل تزيده الموعظة غلظة و�شّدة. قال بع�ص علماء 

الأخ���الق: »الغ�شب �شعلة نار اقتب�شت م���ن نار اهلل الموقدة، اإّل اأّنها ل 

تّطل���ع اإّل على الأفئدة، واإّنه���ا لم�شتكّنة في طّي الفوؤاد ا�شتكنان الجمر 

تحت الرماد، وت�شتخرجها حمّية الدين من قلوب الموؤمنين، اأو حمّية 

الجاهلّي���ة والكب���ر الدفي���ن م���ن قل���وب الجّباري���ن، الت���ي لها ع���رق اإلى 

، فمن 
(((

ال�شيطان اللعين، حيث قال: {َخَلْقتَِني ِمن ناَّاٍر َوَخَلْقتَُه ِمن ِطيٍن}

.
(2(

ي وال�شتعار« �شاأن الطين ال�شكون والوقار، ومن �شاأن النار التلظِّ

اإّل اأّن الغ�س���ب بح���ّد ذاته لي�ض ب�سف���ة قبيحة، بل الذه���اب به اإلى 

)))  الأعراف: 2).

)2)  جامع ال�سعادات - النراقي- ج ) �ض 255.
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حيث ل ير�س���ي اهلل تعالى هو المذموم منه، فالغ�سب مطلوب في كثير 

م���ن الأم���ور، واأّولها الحمّية في الدف���اع عن الحّق واأهل���ه، والغيرة على 

الأهل والعيال، والنتقام من اأعداء اهلل تعالى، ولكّن ا�ستخدام الغ�سب 

ف���ي غير هذه الم���وارد، ول �سّيما الموارد التي ينبغ���ي فيها التراحم هو 

المذموم والمنهّي عنه.

مفتاح كّل ال�سرور!

اإّن الغ�سب المذموم هو الذي و�سفته الروايات باأّنه مفتاٌح لكّل �سر، 

   .
(1(

فقد روي عن الإمام ال�سادق Q: »الغ�شب مفتاح كّل �شّر«

»وال�شبب في ذلك اأّن حالة الغ�شب تخرج الإن�شان من حالة التعّقل 

اإل���ى الندف���اع ال�شديد وراء غريزة النتق���ام والت�شّفي، وهذا الندفاع 

ال�شدي���د قد يجّر الإن�ش���ان لمرحلة يفقد فيها ال�شيط���رة على نف�شه، 

فينته���ك حرم���ات اهلل التي نهى عنه���ا، ومّما يلزم الغ�ش���ب من الآثار 

المهلك���ة الذميم���ة، والأغرا����ص الم�ش���ّرة القبيحة: انط���الق الل�شان 

بال�شت���م وال�شّب، واإظهار ال�ش���وء وال�شماتة... واإف�ش���اء الأ�شرار وهتك 

الأ�شت���ار وال�شخري���ة وال�شته���زاء، وغي���ر ذلك من قبي���ح الكالم الذي 

ي�شتحي���ي منه العقالء، وتوّث���ب الأع�شاء بال�شرب والجرح والتمزيق 

والقت���ل، وتاأّل���م القل���ب بالحق���د والح�ش���د والع���داوة والبغ����ص، ومّما 

تلزم���ه: الندام���ة بع���د زواله، وع���داوة الأ�شدق���اء، وا�شته���زاء الأراذل، 

و�شمات���ة الأع���داء. وتغّير المزاج، وتاأّلم الروح و�شق���م البدن، ومكافاأة 

.
(2(

العاجل وعقوبة الآجل«

)))  و�سائل ال�سيعة - الحر العاملي - ج 5) - �ض 358

)2)  جامع ال�سعادات - النراقي - ج ) �ض 258
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ولذلك كانت الن�سيحة بت���رك الغ�سب، مفتاحًا لتخّل�ض الإن�سان من 

جلِّ ال�سرور التي يمكن اأن يرتكبها، وهذا ما كان ين�سح به ر�سولنا الأكرم 

P، فقد روي اأّنه قال رجل للنبّي الأكرم P: »يا ر�شول اهلل عّلمني قال: 

اإذهب ول تغ�شب، فقال الرجل: قد اكتفيت بذاك، فم�شى اإلى اأهله، فاإذا 

بين قومه حرب قد قاموا �شفوفاً ولب�شوا ال�شالح، فلّما راأى ذلك لب�ص 

�شالحه، ثم قام معهم ثم ذكر قول ر�شول اهلل P: »ل تغ�شب« فرمى 

ال�شالح، ثّم جاء يم�شي اإلى القوم الذين هم عّدو قومه، فقال: 

ي���ا ه���وؤلء، ما كانت لكم من جراحة اأو قتل اأو �شرب لي�ص فيه اأثر، 

فعلّي في مالي اأنا اأو فيكموه.

 فق���ال القوم: »فم���ا كان فهو لك���م، نح���ن اأولى بذلك منك���م، قال: 

.
(1(

فا�شطلح القوم وذهب الغ�شب«

جمرة من اإبلي�ش

اإذا نظرن���ا لحالة الغا�سب، اأي لمظهره الخارجّي في حالة الغ�سب، 

وكي���ف يحمّر وجهه ويتغّير حاله، �سنعرف حتمًا لماذا و�سفت الروايات 

ال�سريف���ة الغ�سب باأّنه جمرة من ال�سيط���ان، الذي خلقه اهلل تعالى من 

 Qالنار، ففي الرواية عن اأبي حمزة الثمالّي، عن اأبي جعفر الباقر

قال: »اإّن هذا الغ�شب جمرة من ال�شيطان، توقد في قلب ابن اآدم، واإّن 

اأحدك���م اإذا غ�ش���ب احّمرت عيناه، وانتفخ���ت اأوداجه، ودخل ال�شيطان 

في���ه، ف���اإذا خ���اف اأحدك���م ذلك م���ن نف�ش���ه، فليل���زم الأر�ص، ف���اإّن رجز 

.
(2(

ال�شيطان ليذهب عنه عند ذلك«

)))  الكافي - الكليني- ج 2 �ض 304

)2)  م. ن. - ج 2 �ض 305
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ل تغ�سب

اأو�ست الروايات ال�سريفة ب�سكل ل يو�سف من حيث الكثرة الموؤمنين 

بت���رك الغ�سب، ووعدت الملتزم به���ذه الو�سّية الجزيل من الثواب، يوم 

يقوم النا�ض لرّب الأرباب، فمّما جاء في اآثار عاقبة ترك الغ�سب:

1 – غفر�ن �هلل تعاىل:

فف���ي الرواية عن اأبي جعفر الباقر Q قال: »مكتوب في التوراة 

فيم���ا ناجى اهلل عّز وجل به مو�ش���ى Q: يا مو�شى اأم�شك غ�شبك 

.
(1(

عّمن مّلكتك عليه، اأكّف عنك غ�شبي«

وع���ن ر�س���ول اهلل P: »من ك���ّف نف�شه ع���ن اأعرا�ص النا����ص، اأقال 

اهلل نف�ش���ه ي���وم القيام���ة، ومن كّف غ�شبه عن النا����ص، كف اهلل تبارك 

.
(2(

وتعالى عنه عذاب يوم القيامة«

2 – �ل�سرت:

اأي ال�ست���ر م���ن الف�سيحة في الدني���ا والآخرة، وه���ذا من الرحمات 

الإلهّية الكبرى فق���د جاء في الرواية عن الإمام ال�سادق Q: »من 

.
(3(

كّف غ�شبه �شتر اهلل عورته«

3 – �نت�سار �هلل له:

اإكرام���ًا منه �سبحانه وتعالى لعبده الموؤم���ن الم�سيطر على غرائزه، 

)))  م. ن. -ج 2 �ض303.

)2)  م. ن. -ج 2 �ض305.

)3)  م. ن. -ج 2 �ض303.
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فق���د ج���اء في الرواي���ة عن الإم���ام ال�س���ادق Q: »اإّن ف���ي التوراة 

مكتوب���اً: ي���ا اب���ن اآدم اذكرن���ي حين تغ�ش���ب، اأذكرك عن���د غ�شبي، فال 

اأمحق���ك فيم���ن اأمح���ق، واإذا ُظلم���ت بمظلمة، فار����ص بانت�شاري لك، 

.
(1(

فاإّن انت�شاري لك خير من انت�شارك لنف�شك«

كيف نعالج الغ�سب؟

ذك���ر العلماء الكثير من الطرق لمعالج���ة الغ�سب، وقال بع�سهم اأّن 

هذا المر�ض ل عالج له، اإّل اأّن الموعظة ل �سّك باأّنها تترك الأثر الكبير 

ف���ي نف�ض الإن�سان، وتحليل الحالة الت���ي تجّر المرء لرتكاب هذا العمل 

ر المرء بحقيقتها. المذموم يب�سّ

فف���ي حالة الغ�س���ب، ينبغي على المري�ض ب���ه اأن يعلم باأنَّ الغ�سب 

ل يعن���ي الرجولة اأبدًا، واإن كان يمنح المرء حال���ة من ال�سيطرة على 

محيط���ه، يقول العالمة النراقي }: »والعجب ممن توّهم اأن �شّدة 

الغ�ش���ب م���ن ف���رط الرجولّي���ة، م���ع اأّن ما ي�ش���در ع���ن الغ�شبان من 

الحركات القبيحة، اإّنما هو اأفعال ال�شبيان والمجانين، دون الرجال 

والعاقلين، كيف وقد ت�شدر عنه الحركات غير المنتظمة، من ال�شتم 

وال�ش���ّب بالن�شبة اإل���ى ال�شم�ص، والقمر، وال�شح���اب، والمطر، والريح، 

وال�شجر، والحيوانات والجمادات، ورّبما ي�شرب الق�شعة على الأر�ص، 

ويك�ش���ر المائدة، ويخاط���ب البهيمة والجماد، كم���ا يخاطب العقالء، 

واإذا عج���ز ع���ن الت�شّفي، رّبما مّزق ثوبه، ولطم وجهه، وقد يعدو عدو 

المدهو�ص المتحّير، ورّبما اعتراه مثل الغ�شية، اأو �شقط على الأر�ص 

)))  م. ن. -ج 2 �ض304.
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ل يطي���ق النهو����ص والعدو. وكي���ف تكون مثل هذه الأفع���ال القبيحة 

م���ن فرط الرجولّي���ة، وقد قال ر�ش���ول اهلل P: »ال�شجاع من يملك 

.
(((

نف�شه عند غ�شبه«

»ث���ّم بعد هذا، يل���زم الم�ساب بالغ�سب اأن يبتعد ق���در الإمكان عن 

ة يخّفف من  الم�سّبب���ات والمهّيجات لطبعه، فالبعد عن الأمور الم�ستفزَّ

هذه الحالة، ومن الأمور الأ�سا�سّية التي تهّيج الغ�سب »العجب، والفخر، 

والكب���ر، والغدر، واللجاج، والم���راء، والمزاح، وال�سته���زاء، والتعيير، 

والمخا�سمة، و�سّدة الحر�ض عل���ى ف�سول الجاه والأموال الفانية، وهي 

باأجمعها اأخالق ردّية مهلكة، ول خال�ض من الغ�سب مع بقائها، فال بّد 

.
(2(

من اإزالتها حتى ت�سهل اإزالته«

ثّم على الإن�سان اأن يتدّبر في ما اأوعد اهلل تعالى به المنتهك للقانون 

الإلهّي، وما اأعّده من توّعد للغا�سب بغ�سبه.

وبعد ذلك يبقى عليه اأن يذكر اهلل دائمًا عند غ�سبه، اّتباعًا لما ورد 

في الروايات ال�سريفة.

)))  جامع ال�سعادات - النراقي  - ج ) �ض 258.

)2)  م. ن. -ج ) �ض 259.
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ق�ساء الحوائج

تمهيد:

اإّن المجتم���ع الب�س���رّي مبن���ّي عل���ى التفاعل بين اأف���راده، فال يمكن 

لإن�س���اٍن اأن يعي�ض منعزًل ب�سكل كامل ع���ن �سائر الب�سر، وين�ساأ من هذا 

التفاعل الأمور الإيجابّية وال�سلبّية على حّد �سواء.

ل���ذا قد يختلف النا�ض وقد يّتفقون، وق���د ي�سل النزاع بينهم لحدٍّ ل 

يت�سّور من حروٍب وع���داوات، وقد يحّل ال�سلم بينهم ب�سكل مذهل، اإذا 

تكاتف اأبناء المجتمع ورعوا م�سالح بع�سهم، وعّم بينهم الإخاء.

ولأّن المجتمع���ات ل تترك حالها ب���دون قانون يرعى اأحوالها وينّظم 

العالق���ات بين الأفراد، كانت القوانين الو�سعّي���ة والديانات ال�سماوّية، 

و�سن�سّل���ط ال�س���وء في ه���ذا الدر�ض عل���ى �سفة من ال�سف���ات التي اأّكد 

عليها الإ�سالم ب�سكل كبير جّدًا، األ وهي خدمة اأفراد المجتمع الإيمانّي 

لبع�سهم البع�ض.

طرق الحّق خدمة الخلق 

قّد�ست ال�سريعة الإ�سالمّي���ة خدمة الموؤمن للموؤمن وق�ساء حاجته، 

ول���و حاولن���ا ا�ستق�س���اء الروايات الكثي���رة التي وردت في ه���ذا ال�ساأن 

ل�ساق بن���ا المقام، اإّل اأّنه من المنا�سب الإ�س���ارة اإلى بع�ض المحّفزات 

الت���ي اأ�سارت اإليها الروايات ال�سريف���ة، لتحري�ض الموؤمنين على خدمة 
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بع�سه���م، فعلى ال�سعيد الدنيوّي، فاهلل تعالى يتكّفل بحاجة من يق�سي 

 :Q حاج���ة اأخيه الموؤمن، كما جاء في الرواية عن الإمام ال�سادق

»من كان في حاجة اأخيه الموؤمن الم�شلم، كان اهلل في حاجته ما كان 

.
(1(

في حاجة اأخيه« 

واأّما على ال�سعيد الأخروّي

1 – �لأمن يوم �لقيامة:

م���ن العذاب الإله���ّي والجزاء الم�ستحّق عل���ى التق�سير في اأداء حّق 

اهلل تعال���ى، ففي الرواية عن الإم���ام الكاظم Q: »اإّن هلل عباداً في 

.
(2(

الأر�ص ي�شعون في حوائج النا�ص، هم الآمنون يوم القيامة«

2 – �لثو�ب:

فبعد الأمن من العقاب الإلهّي، يزيد اهلل تعالى من رحمته باأن يعطي 

قا�س���ي حوائج الموؤمنين ثوابًا كبي���رًا، ففي الرواية عن الإمام ال�سادق 

Q: »م���ن �شع���ى في حاجة اأخيه الم�شل���م طلب وجه اهلل، كتب اهلل 

.
(3(

عّز وجّل له األف األف ح�شنة«

ب���ل اإّن بع�ض الروايات و�سفت اأجر ق�ساء حاج���ة الموؤمن باأكثر من 

اأجر الجهاد في �سبيل اهلل تعالى، فعن ر�سول اهلل P: »من م�شى في 

.
(4(

عون اأخيه ومنفعته، فله ثواب المجاهدين في �شبيل اهلل«

))) ميزان الحكمة - الري �سهري - ج ) �ض 700.

)2)  م. ن. -ج ) �ض 700.

)3)  م. ن. -ج ) �ض 700.

)4)  م. ن. -ج ) �ض )70.
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وروي ع���ن الإمام ال�سادق Q - في حديث طويل -: »لأن اأ�شعى 

م���ع اأٍخ ل���ي ف���ي حاجٍة حتاَّى تق�شى، اأحبُّ اإلياَّ م���ن اأن اأعتق األف ن�شمة، 

.
(1(

واأحمل على األف فر�ص في �شبيل اهلل م�شرجة ملجمة« 

بل ع���ّدت بع����ض الروايات ق�س���اء الحوائج م���ن حيث الف�س���ل باأّنه 

اأف�سل من ف�سل الحّج، وتزيد عنه بع�سر مرات، ففي الرواية عن الإمام 

اُء حاجة امرٍئ موؤمٍن اأف�شل من حّجة وحّجة  ال�سادق Q: »َلق�شَ

.
(2(

وحّجة، حتى عداَّ ع�شَر حجج« 

وف���ي قّمة الرواي���ات التي مّجدت ه���ذا العمل، وتحّدث���ت عن جزيل 

الثواب الموعود من اهلل تعالى عليه، ما روي عن ر�سول اهلل P: »من 

.
(3(

ق�شى لأخيه الموؤمن حاجة، كان كمن عبد اهلل دهره«

ف���اأّي ثواٍب بعد هذا الثواب، وكي���ف ل يطمع المرء في خدمة النا�ض 

ا من اأ�ساع العمر ولم يلتفت لهذه  وق�س���اء حاجتهم، ب���ل اإّن المغبون حقًّ

الفر�سة، التي تعتبر جواز �سفر اإلى ال�سعادة الأخروّية.

اأحبُّ النا�ش اإلى الله

لي�ض غريبًا اأن ت�سف الروايات من ي�سعون في ق�ساء حاجات النا�ض 

باأّنه���م اأحّب النا�ض اإل���ى اهلل عزَّ وجّل، لأنهم يج�ّس���دون اأ�سمى المعاني 

الإن�سانّي���ة واأرقاه���ا، وهو العط���اء، فف���ي الرواية عن الإم���ام ال�سادق 

Q: »قال اهلل عّز وجّل: الخلق عيالي، فاأحّبهم اإلّي األطفهم بهم، 

.
(4(

واأ�شعاهم في حاجاتهم«

))) م. ن. -ج ) �ض 700.

)2) م. ن. -ج ) �ض )70.

)3) م. ن. -ج )  �ض )70 

)4)  م. ن. -ج )  �ض 700
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ل توؤِذ ذوي الحاجة

اإذا ل���م يرد الإن�س���ان ال�سعي في حاج���ات الموؤمني���ن، واأراد ت�سييع 

الفر�سة، اأو لم يكن قادرًا على ذلك، فال بّد اأن يلتفت لم�ساألة في غاية 

الأهمّي���ة، وه���ي اأّنه بمقدار م���ا اأوعد اهلل تعالى من الث���واب على ق�ساء 

الحاج���ة، بمق���دار م���ا اأوعد ب���ه على اأذّي���ة ذوي الحاج���ات، من خالل 

الت�سّرفات غير المنا�سبة، التي قد يلجاأ لها المرء، للتهّرب من الحرج 

الذي قد ي�سعر به لالأ�سباب الآنفة الذكر، ومن هذه الأعمال:

1 - ترك �ل�سّد و�ملنع:

م���ع القدرة على الم�ساعدة، وكم هو مرع���ب ما جاء في الرواية عن 

عاقب���ة لهذا العم���ل، فقد روي عن الإمام ال�س���ادق Q: »اأّيما رجل 

م�شل���م اأت���اه رج���ل م�شل���م في حاج���ة، وهو يق���در على ق�شائه���ا فمنعه 

اإّياه���ا، عّي���ره اهلل ي���وم القيامة تعييراً �شدي���داً، وقال ل���ه: اأتاك اأخوك 

ف���ي حاج���ة قد جعلت ق�شاءها في يدك، فمنعت���ه اإّياها زهداً منك في 

ثوابه���ا، وعّزتي ل اأنظ���ر اإليك اليوم في حاجة، معّذباً كنت اأو مغفوراً 

.
(((

لك« 

واأ�سعب م���ن هذه الرواية ما روي عن الإم���ام الكاظم Q: »من 

ق�ش���د اإلي���ه رج���ل من اإخوان���ه، م�شتجي���راً به ف���ي بع�ص اأحوال���ه، فلم 

.
(2(

يجره بعد اأن يقدر عليه، فقد قطع ولية اهلل عّز وجّل«

ن�س���األ اهلل تعال���ى اأن ل نكون م���ن المخذولين ي���وم القيامة، الذين 

و�سفته���م الرواية عن الإم���ام ال�سادق Q: »ما م���ن موؤمٍن يخذل 

)))  م. ن. -ج ) �ض 702.

)2)  م. ن. -ج ) �ض 702.
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.
(1(

اأخاه وهو يقدر على ن�شرته، اإّل خذله اهلل في الدنيا والآخرة«

2 – ترك �لحتجاب:

اأي الته���ّرب كاأن يقول لمن ي�ستقبله اأّنه ف���ي �سغل عنه ول يقدر على 

لقائ���ه، فهذا الت�سّرف يعتبر من الت�سّرف���ات التي نهت عنها الروايات 

ال�سريفة، فع���ن الإمام ال�سادق Q: »من �شار اإل���ى اأخيه الموؤمن 

ف���ي حاجت���ه اأو م�شلم���ا فحجبه، لم يزل في لعن���ة اهلل اإلى اأن ح�شرته 

.
(2(

الوفاة« 

وما اأ�سّد عقوب���ة هذا العمل في الرواية المروّية عن الإمام ال�سادق 

Q: »اأّيم���ا موؤم���ن كان بين���ه وبي���ن موؤم���ن حجاب، �ش���رب اهلل عّز 

وج���ّل بين���ه وبين الجّن���ة �شبعين األف �ش���ور، ما بين ال�ش���ور اإلى ال�شور 

.
(3(

م�شيرة األف عام«

خامتة:

م���ا األطف ما ورد ف���ي ف�سل ق�ساء الحاجات، واأخوف ما جاء في رّد 

ال�سائ���ل والمحتاج اإل���ى الم�ساعدة، فلن�سع قدر الإم���كان لكي نكون من 

ال�سنف الأّول، واّلذين باركهم اهلل، وو�سفهم باأّنهم اأحّب النا�ض اإليه.

وليقف الواحد مّنا مع نف�سه وقفة تاأّمل، بين القليل من الجهد والعظيم 

من الأجر، وليفّكر في الراحة الأبقى والأجر الأ�سمى، وبين الراحة الزائلة 

بزوال الدنيا، والمال الذاهب بذهاب العمر، فاأّي الأمرين نختار؟

)))  م. ن. -ج ) �ض 702.

)2) م. ن. -ج ) �ض 703.

)3)  ميزان الحكمة - الري �سهري -  ج ) �ض 703.



كـــفُّ الأذى78



79 كـــفُّ الأذى

الن�سيحة, فنُّها, اأدبها

تمهيد:

الح���وار �س���رورة اجتماعّية، ول غن���ى عنه بين النا����ض، اإذ بالحوار 

يتفاهمون على الأمور الم�ستركة التي تعنيهم.

ا، ويتفاوت فّن الحوار بين �سخ�ضٍ واآخر، لذا  ولكّن للح���وار اآدابًا وفنًّ

ترى بع�ض النا�ض متمّيزين بقدرة كبيرة على التحاور والإقناع، واآخرين 

يتلعثمون في تبي���ان مقا�سدهم، وقد يكون ذو الفكر الخاطئ بليغًا، وذو 

الفكرة ال�سحيحة �سعيف البيان.

ويّتخ���ذ الحوار بين اأف���راد المجتمع اأ�سكاًل متع���ّددة، فمنه العلمّي، 

ومن���ه التعليمّي، اإ�سافة اإلى اأنواع اأخرى م���ن الحوار للتفاهم والتعاي�ض 

بين الأفراد.

و�سن�سّل���ط ال�سوء ف���ي هذا الدر�ض عل���ى نوع من اأن���واع الحوار وهو 

الن�سيح���ة، م�سيري���ن اإلى اآدابه���ا واأ�ساليبها، التي وردت ف���ي ال�سريعة 

الإ�سالمّي���ة الغّراء، �سائلين اهلل تعالى التوفيق لما فيه ر�ساه، اإّنه �سميع 

مجيب.

للم�ستن�سح حّق!

ل���م تمّر ال�سريعة على الن�سيحة مرور الك���رام، بل اأعارتها اهتمامًا 

ًا، فالتنا�سح اإن لم يكن بالطريقة المنا�سبة، فقد يتحّول لعداوات  خا�سّّّ
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اأو ت�س���ارع بين المتنا�سحين، ل���ذا اأورد الإمام زين العابدين Q له 

:Q فقرة كاملة، في ر�سالته ر�سالة الحقوق، حيث قال

»ح����ّق الم�شتن�شح اأن توؤّدي اإليه الن�شيحة، وليكن مذهبك الرحمة 

ل����ه والرف����ق ب����ه، وح����ّق النا�ش����ح اأن تلّي����ن ل����ه جناح����ك، وت�شغ����ي اإلي����ه 

ب�شمعك، فاإن اأتى ال�شواب حمدت اهلل عّز وجّل، واإن لم يوافق رحمته، 

ا  ولم تّتهمه وعلمت اأّنه اأخطاأ، ولم توؤاخذه بذلك، اإّل اأن يكون م�شتحقًّ

.
(1(

للتهمة، فال تعباأ ب�شيٍء من اأمره على حال«

و�سنتعّر�ض هاهنا لبع�ض الفقرات �سرحًا وتف�سياًل:

1 - �أدِّ �لن�سيحة

وه���و م���ا اأ�سار اإليه Q بقول���ه: »ح���ّق الم�شتن�شح اأن ت���وؤّدي اإليه 

الن�شيحة«، فالمراد به من طلب منك الن�سيحة، فاأّول الحقوق له عليك 

اأن تن�سحه بما لديك من خبرة تعّلمتها في الحياة، ل اأن تحجب علمك 

المكت�سب عنه، فالعلم لي�ض حكرًا على حامله، وقد جاء في الرواية عن 

.
(2(

اأبي جعفر الباقر Q: »زكاة العلم اأن تعلمه عباد اهلل«

2 – �إرفق به

ا غليظ���ًا، معيبًا عليه قّلة اإدراك���ه ولو كان كذلك،  ف���ال تكن عليه فظًّ

فلي����ض من المعي���ب اأن ل يعلم المرء، بل المعي���ب اأن يبقى على الجهل، 

والم�ستن�س���ح �سلك طريقًا ندبه اإليه العقل ف���ي ا�ست�سارة ذوي العقول، 

وا�ستن�س���اح اأول���ي التجارب، فال ينبغ���ي الإ�ساءة له م���ن خالل الغلظة 

)))  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 4  �ض 3279.

)2)  الكافي- الكليني - ج)، �ض)4.
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ا  والتعني���ف، يقول اهلل تعال���ى: {َفِبَما َرْحَمٍة مَِّن اهلِل ِلنَت لَُه����ْم َولَْو ُكنَت َفظًّ

.
(((

وْا ِمْن َحْوِلَك} َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَف�سُّ

ه���ذا فيما يتعّلق بح���ّق الم�ستن�سح على النا�س���ح، واأّما حّق النا�سح 

على من يوؤّدي اإليه الن�سيحة، في�سير اإليه الإمام Q وهو:

له: 1 – �ل�ستماع 

وهو ما اأ�سار اإليه Q بقوله: »وحّق النا�شح اأن تلين له جناحك، 

وت�شغي اإليه ب�شمعك«.

فاأّم���ا لين الجناح فهو من باب التوا�سع لمن هو اأعلم منك، واأعقل، 

واأّم���ا ال�سم���اع فه���و من ب���اب الت���اأّدب في الحدي���ث، فم���ن الأدب عدم 

المقاطعة، والإن�سات لمن يتحّدث اإليك.

وقد ج���اء في الرواية عن الإم���ام علّي Q: »اإ�شمع���وا الن�شيحة 

.
(2(

مّمن اأهداها اإليكم، واعقلوها على اأنف�شكم«

2 – �لطاعة:

هذا اإذا كان في راأيه �سالحًا، وتوافقًا مع ال�سريعة والعقل، وهذا ما 

اأ�سار اإليه الإمام Q بقوله: »فاإن اأتى ال�شواب حمدت اهلل عّز وجّل، 

واإن لم يوافق رحمته، ولم تّتهمه وعلمت اأّنه اأخطاأ، ولم توؤاخذه بذلك 

اإّل اأن يكون م�شتحّقاً للتهمة، فال تعباأ ب�شيٍء من اأمره على حال«.

واأّما لزوم طاعت���ه فيما لو اأ�سدى لك الن�سح الح�سن الذي فيه خير 

الآخ���رة، فالأّن���ه يحم���ل اإليك خيرك، بل م���ا هو اأبقى ل���ك، و{َهْل َجَزاء 

.
(3(

اْلإِْح�َساِن اإِلاَّ اْلإِْح�َساُن}

)))  اآل عمران: 59).

)2)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 4 �ض )328.

)3)  الرحمن: 60.
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وقد جاء ف���ي الرواية عن الإمام علّي Q: »م���ن اأمرك باإ�شالح 

.
(1(

نف�شك، فهو اأحقُّ من تطيعه«

بل اإّن م���ن التوفيقات الإلهّية لالإن�سان الموؤمن، اأن يك�سر نف�سه التي 

تتاأّب���ى غالبًا �سماع الن�سيحة، اأن ي�ستمع ويطيع النا�سح، وهذا ما اأ�سار 

اإلي���ه اأمير الموؤمنين Q فيما روي عنه: »طوب���ى لمن اأطاع نا�شحاً 

.
(2(

يهديه، وتجناَّب غاوياً ُيرديه«

الأخ���ذ  التوفي���ق  اأكب���ر  »م���ن   :Q عن���ه  اأخ���رى  رواي���ة  وف���ي 

.
(3(

بالن�شيحة«

نع���م طوبى له���م، لأّن في ا�ستماع الن�سيحة ك�س���رًا لكبرياء النف�ض 

وعنفوانه���ا، وينبغ���ي على م�ستم���ع الن�سيح���ة تحّمل الم���رارة التي قد 

تت�سّمنه���ا، واأن ل يوؤّدي ذلك لالإنزعاج ال�سخ�سّي من النا�سح، الذي ل 

ي�ستهدف اأ�سخا�سنا، بل تقويم اأعمالنا اأو دّلنا على ما فيه ال�سالح لنا، 

فعل���ى الم�ستمع الإن�سي���اع اأّوًل واآخرًا لقول الحّق، عل���ى �سعوبة تحّمله، 

وق���د جاء في الرواية عن الإم���ام الباقر Q: »اإّتبع من ُيبكيك وهو 

.
(4(

لك نا�شح،ول تتاَّبع من ُي�شِحكك وهو لك غا�ّص« 

لأّن بع���د الم���رارة النف�سّي���ة التي يتحّمله���ا المرء، ح���الوة الو�سول 

للمرام،كم���ا ج���اء في الرواية عن الإم���ام علّي Q: »م���رارة الن�شح 

.
(5(

اأنفع من حالوة الغ�ّص«

)))  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 4 �ض 3280.

)2)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 4 �ض )328.

)3)  م. ن. -ج 4 �ض )328.

)4)  م. ن. -ج 4 �ض )328.

)5)  م. ن. -ج 4 �ض )328.
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اأحبب نا�سحك

يتذّم���ر البع�ض من الأ�سخا����ض الذين يتوّجهون اإليه���م بالن�سيحة، 

والأول���ى اأن يقّدر هوؤلء النا�ض الذين يبذلون لنا كّل الخير مّما علمتهم 

اإّي���اه الحي���اة، اأو اكت�سب���وه في عمره���م المليء بالتج���ارب، فهم اأف�سل 

النا����ض بالن�سبة لنا، وهم من يدّلنا على ال�س���الح بدون مّنة اأو مقابل، 

وو�سّية اأهل البيت R لنا اأن نحّب هوؤلء النا�ض، فقد جاء في الرواية 

عن اأمي���ر الموؤمنين عل���ّي Q: »ليكن اأح���باَّ النا�ص اإلي���ك الم�شفق 

.
(1(

النا�شح«

نا�سح ل ي�ستمع اإليه

�ُسوُل  وهو الذي ي�سكونا يوم القيامة، يقول �سبحانه وتعالى: {َوَقاَل الراَّ

.
(2(

ا} يَا َربِّ اإِناَّ َقْوِمي اتاََّخُذوا َهَذا اْلُقْراآَن َمْهُجوراً

اإن���ه كت���اب اهلل تعالى، كت���اب الهداية للب�س���ر، والذي ي�سف���ه اأمير 

الموؤمنين Q قائاًل: »اإّتعظوا بمواعظ اهلل، واقبلوا ن�شيحة اهلل... 

واعلم���وا اأّن ه���ذا القراآن ه���و النا�شح ال���ذي ل يغ����ّص... وا�شتن�شحوه 

.
(3(

على اأنف�شكم، واّتهموا عليه اآراءكم، وا�شتغ�شوا فيه اأهواءكم«

فه���ل اأّن كتاب اهلل تعالى ه���و الم�ستن�سح لنا دومًا، وهل نقيم له في 

تقييم اأمورنا وزنًا، هذا ما ن�سعى لأن نكون عليه، لأّن النا�سح في حياتنا 

العادية قد يغ�ّض، وقد يمّوه، وقد ي�سّلل، وقد يدّلنا خطاأ على غير طريق 

ال�س���الح، اأّما القراآن فال؛ لأّنه الكتاب الذي {َل يَاأِْتيِه اْلبَاِطُل ِمن بَْيِن يََدْيِه 

)))  م. ن. -ج 4 �ض )328.

)2)  الفرقان: 30.

)3)  ميزان الحكمة - الري �سهري - ج 4 �ض )328.



كـــفُّ الأذى84

.
(((

َوَل ِمْن َخْلِفِه تَنِزيٌل مِّْن َحِكيٍم َحِميٍد}

)))  ف�سلت: 42.



الف�صل ال�صاد�س

*  البيئة
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تمهيد:

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه: {َوالأَْنَعاَم َخَلَقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمنَاِفُع 

َوِمْنَه����ا تَاأُْكُلوَن * َولَُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُِريُحوَن َوِحيَن تَ�ْسَرُحوَن * َوتَْحِمُل 

ِحيٌم*  قِّ الأَنُف�����سِ اإِناَّ َرباَُّكْم لََروؤُوٌف راَّ ِب�سِ اأَْثَقالَُك����ْم اإِلَى بََلٍد لاَّْم تَُكونُوْا بَاِلِغيهِ اإلاّ

َواْلَخْي����َل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزينَ����ةاً َويَْخُلُق َما َل تَْعَلُموَن * َوَعَلى اهلِل 

َماء  نَزَل ِمَن ال�ساَّ ِبيِل َوِمْنَها َجاآِئٌر َولَْو �َساء لََهَداُكْم اأَْجَمِعيَن * ُهَو الاَِّذي اأَ ُد ال�ساَّ َق�سْ

ْيتُوَن  ْرَع َوالزاَّ يُموَن * يُنِب����ُت لَُكم ِبِه الزاَّ ْنُه �َسَراٌب َوِمْنُه �َسَجٌر ِفيِه تُ�سِ َماء لاَُّك����م مِّ

.
(((

ُروَن} َوالناَِّخيَل َوالأَْعنَاَب َوِمن ُكلِّ الثاََّمَراِت اإِناَّ ِفي َذِلَك لآيَةاً لَِّقْوٍم يَتََفكاَّ

لق���ة امتّن اهلل تعال���ى على العباد في ه���ذه الآيات ببع����ض ما اأنعمه 

ا ل يعّد اأمام نعمه الت���ي ل تح�سى {َواآتَاُكم  عليه���م، وهو �سيء قليل جدًّ

ن�َس����اَن لََظُلوٌم  وَها اإِناَّ الإِ وْا ِنْعَم����َت اهلِل َل تُْح�سُ ����ن ُكلِّ َم����ا �َساأَْلتُُموُه َواإِن تَُع����دُّ مِّ

.
(2(

اٌر} َكفاَّ

ها اهلل  لكّن الآية الكريم���ة اأ�سارت لنوع خا�ّض، من النعم، التي خ�سّ

تعال���ى لك���ي ي�ستفيد منها الإن�س���ان، فعّد �سبحانه وتعالى ف���ي اأّول الآية 

الحيوان ال���ذي ي�ستفاد من لحمه ووبره، ومن ظه���ره لقطع الم�سافات، 

)))  النحل:5 – )).

)2)  اإبراهيم: 34.

البيئة
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وبع���د ذلك ذكر �سبحانه الزرع وال�سجر عل���ى اأ�سنافه، اأي ما يوؤكل منه 

في الطعام، اأو يتفّكه به من الفاكهة.

كّل هذا لأجل هذا الإن�سان، ولكي يكتفي منها بما يقيم اأوده، ويهّدئ 

من قلق نف�سه التّواقة للكمال دائمًا.

لكّن ال�سوؤال الذي ينبغي اأن يطرح في المقام هو: ماذا فعل الإن�سان 

في مقابل هذه النعم؟

وهل اأّدى �سكرها بال�سكل الكامل؟

وهل لل�سرع المقّد�ض توجيهات تخت�ّض بهذه النعم؟

ه���ذه الأ�سئلة وغيرها �سن�سير اإليها باخت�سار، �سائلين اهلل تعالى اأن 

يوّفقنا لأداء حّق �سكره.

الإن�سان والبيئة 

اأني���ط بالإن�سان خالفة الأر�ض {َواإِْذ َقاَل َربُّ����َك ِلْلَمَلِئَكِة اإِنِّي َجاِعٌل ِفي 

َم����اء َونَْحُن نُ�َسبُِّح  ُد ِفيَها َويَ�ْسِفُك الدِّ الأَْر�����سِ َخِليَفةاً َقالُوْا اأَتَْجَعُل ِفيَه����ا َمن يُْف�سِ

. ومعنى ال�ستخالف 
(((

�ُس لََك َقاَل اإِنِّي اأَْعَلُم َم����ا َل تَْعَلُموَن} ِبَحْم����ِدَك َونَُقدِّ

ه���و اأّن الإن�س���ان و�س���ّي على ه���ذه البيئ���ة )الأر����ض(، وم�ستخلف على 

اإدارتها واإعماره���ا واأمين عليها، ومقت�سى هذه الأمانة اأن يت�سّرف في 

م���ا ا�ستخلف فيه ت�سّرف الأمين عليها، من ح�سن ا�ستغاللها و�سيانتها 

والمحافظة عليها.

ولكّن الإن�سان ل���م يح�سن حفظ الأمانة التي ا�ستخلف عليها، وفّرط 

به���ا عب���ر التاريخ، من خالل اإف�س���اده فيها، قال تعال���ى: {َفَلْوَل َكاَن ِمَن 

ْن اأَنَجْينَا   مِّماَّ
ْر�ِس اإلاّ َقِليلاً ْولُوْا بَِقياٍَّة يَْنَهْوَن َعِن اْلَف�َساِد ِفي الأَ اْلُق����ُروِن ِمن َقْبِلُكْم اأُ

)))  البقرة: 30.
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.
(((

ِمْنُهْم َواتاَّبََع الاَِّذيَن َظَلُموْا َما اأُْتِرُفوْا ِفيِه َوَكانُوْا ُمْجِرِميَن}

وقال تعالى في اآية اأخرى: {َظَهَر اْلَف�َساُد ِفي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر ِبَما َك�َسبَْت اأَْيِدي 

.
(2(

الناَّا�ِس}

فاأح���رق الإن�س���ان الغاب���ات، واأر�سل قمامت���ه اإلى المي���اه التي جعلها 

اهلل تعالى ل���كّل الكائنات، و�سّلط المياه الفا�سدة اإل���ى الينابيع العذبة، 

وا�ستخدم النفط الذي هو من الكنوز، في ال�سناعات التي تلّوث الهواء 

الذي يتنّف�ض منه، اإلى ما ل يعّد ويح�سى من اأ�سباب التلّوث، في مقابل 

ما ل يح�سى من النعم!

وبن���اًء على هذه العالق���ة الجدلّية بين الإن�س���ان والطبيعة اأو البيئة، 

كان ل بّد اإذًا من ا�ستمال هذا الدين على اأحكام للبيئة، لأّنها من الأمور 

التي ت�سّكل طرفًا في العالقات مع الإن�سان محور الت�سريع.

الدين والبيئة

دع���ا الدين الإ�سالمّي الحني���ف اإلى نبذ الإ�سراف {َوُه����َو الاَِّذي اأَن�َساأَ 

ْيتُوَن  ����ا اأُُكُلُه َوالزاَّ ْرَع ُمْختَِلفاً ْعُرو�َس����اٍت َوَغْيَر َمْعُرو�َساٍت َوالناَّْخ����َل َوالزاَّ َجناَّاٍت ماَّ

اِدِه  ُه يَْوَم َح�سَ ْثَمَر َواآتُ����وْا َحقاَّ ا َوَغْي����َر ُمتَ�َساِبٍه ُكُلوْا ِمن ثََمِرِه اإَِذا اأَ ����اَن ُمتَ�َساِبهاً ماَّ َوالرُّ

، وقال تعالى في مورد اآخر: {وُكُلوْا 
(3(

َوَل تُ�ْسِرُف����وْا اإِناَُّه َل يُِحبُّ اْلُم�ْسِرِفيَن}

.
(4(

َوا�ْسَربُوْا َوَل تُ�ْسِرُفوْا اإِناَُّه َل يُِحبُّ اْلُم�ْسِرِفيَن}

ودع���ا الإ�سالم اأي�س���ًا اإلى �سل���وك الطريق الو�سطى، ف���ال اإفراط ول 

تفري���ط، وهو مبداأ ع���اّم ل يخت�ّض في جانب معّي���ن، واإّنما نهى الإ�سالم 

)))  هود: 6)).

)2)  الروم: )4.

)3)  الأنعام: )4)

)4)  الأعراف: )3
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ع���ن الإ�سراف لما فيه من اأ�سرار كثيرة، وه���و كّل �سلوك يتعّدى الحدود 

المعقولة والمقبولة، وبخ�سو�ض مو�سوع البيئة، فاإّنه يتمّثل في الإ�ستخدام 

المفرط لموارد البيئة، بما ي�سّكل خطرًا و�سررًا على البيئة ومواردها.

والح���ّق اأّن الإ�سراف ف���ي ا�ستخدام موارد البيئة ق���د يهّدد الب�سرية 

باأخطار كثيرة؛ فمثاًل الإ�سراف ف���ي قطع الأ�سجار والنباتات، اأّدى اإلى 

مث���ل جرف التربة والفي�سانات العنيفة، وانت�سار الت�سّحر في المناطق 

الت���ي كانت مغّطاة بن�سرة الأ�سجار الخ�س���راء، مّما اأّدى اإلى الإختالل 

ف���ي دورة الأوك�سجي���ن وثان���ي اأوك�سيد الكرب���ون وغير ذل���ك. والقراآن 

الكريم دعا من خالل هذه الآيات المباركة اإلى العتدال والو�سطّية، اأي 

الإ�ستخ���دام الرا�سد والإ�ستثمار دون ا�ستنزاف، لأّن اهلل جعل لكّل �سي ٍء 

قدرًا، ومنه���ا البيئة لأّنها محدودة في قدراتها وثرواتها، والموازنة بين 

الق���درة الإنتاجّية للبيئ���ة وبين النمّو ال�سكان���ّي، والموازنة بين الأعمال 

الالزم���ة لإ�سب���اع احتياجات���ه المت�سارعة، وبين المحافظ���ة على البيئة 

�سليمة خالية من العطب والخلل، فال تعني حماية البيئة اأن نترك كنوز 

الأر�ض في مواقعها، ول التحريم المطلق لال�ستفادة من ثروات الأر�ض 

الحيوانّية والنباتّية؛ 

ْزِق ُقْل ِهي  يِّبَاِت ِم����َن الرِّ
ْخ����َرَج ِلِعبَاِدِه َواْلطاَّ  اأَ

َ
َم ِزينَ����َة اهلِل الاَِّتي {ُق����ْل َمْن َحراَّ

����ُل الآيَاِت ِلَقْوٍم  ����ةاً يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكَذِلَك نَُف�سِّ ْنيَا َخاِل�سَ ِللاَِّذيَن اآَمنُ����واْ ِفي اْلَحيَاِة الدُّ

، بل تعن���ي ال�ستفادة دون اإ�س���راف، لأّن البيئة لي�ست ملكًا 
(((

يَْعَلُم����وَن}

لجي���ٍل بعينه يت�س���ّرف بها كيف ي�س���اء، بدون مراعاة لم���ن �سياأتي من 

بعده، بل هي ميراث الب�سرّية جمعاء.

)))  الأعراف: 32.
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كيف نحافظ على البيئة ؟ 

�سن�سير اإل���ى بع�ٍض من التعاليم التي اأر�سدن���ا الدين الحنيف اإليها، 

لكي نحافظ على ما مّتعنا اهلل تعالى به من النعم، ومن هذه التعاليم:

1 -�حلفاظ على �لرثوة �لنباتّية:

فق���د حّث الإ�س���الم على زراعة ال�سجر وبارك ال���زارع، ففي الرواية 

روي عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال لرجل �ساأله فقال له: جعلت فداك 

اأ�سم���ع قومًا يقولون اإّن الزراعة مكروهة، فقال: »اإزرعوا واغر�شوا، فال 

.
(1(

واهلل ما عمل النا�ص عماًل اأجّل ول اأطيب منه«

وف���ي رواية اأخرى عن اأبي عبد اهلل Q قال: »لّما هبط باآدم اإلى 

 Q الأر����ص، احتاج اإلى الطع���ام وال�شراب، ف�شكا ذلك اإلى جبرئيل

.
(2(

اثاً« فقال له جبرئيل: يا اآدم كن حراَّ

.
(3(

وروي اأّن اأبا عبد اهلل Q قال: »الكيمياء الأكبر الزراعة«

وب���ارك اأئّمة اأهل البي���ت R المزارعين وذك���روا ف�سلهم، ففي 

الرواي���ة: »�سمع���ت اأبا عب���د اهلل Q يق���ول: الزارعون كن���وز الأنام، 

يزرع���ون طّيب���اً اأخرجه اهلل عّز وجّل، وهم ي���وم القيامة اأح�شن النا�ص 

.
(4(

مقاماً، واأقربهم منزلة، ُيدعون المباركين«

وكم���ا حّث الإ�سالم على الزراعة، نه���ى عن قطع الأ�سجار، بل كانت 

الأوام���ر ال�سريحة ت�سدر من النبّي P لق���ّواده وجي�سه، تنهاهم عن 

قطع الأ�سجار اأو اإتالفها، و�سرورة المحافظة عليها »ول تقطعوا �شجراً 

))) الكافي- الكليني - ج 5 �ض260.

)2)  م. ن. ج 5 �ض260.

)3)  م. ن. ج 5 �ض)26.

)4)  م. ن. ج 5 �ض)26.
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، ونتيج���ة اإغفال الإن�سان له���ذه التوجيهات، 
(((

اإّل اأن ت�شط���ّروا اإليه���ا«

واإفراط���ه ف���ي بن���اء مدنّيته عل���ى ح�س���اب الموج���ودات الطبيعّية لهذه 

العنا�سر ال�سرورّية للحياة، ازداد التلّوث.

2 -�حلفاظ على �لرثوة �حليو�نّية:

وعندن���ا من الن�سو����ض والأحكام ما يكفي لإلق���اء ال�سوء على مدى 

العناي���ة بهذه الث���روة، كتحريم �سيد الله���و الذي ي�سّكل ه���درًا واإتالفًا 

للثروة الحيوانّية م���ن دون م�سّوغ، وقد �سئل الإمام ال�سادق Q عن 

ر في �سالته اأم  الرج���ل يخرج اإلى ال�سيد م�سي���رة يوم اأو يومين، اأيق�سّ

ر، واإن خرج  يت���ّم؟ فقال: »اإن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليق�شّ

.
(2(

لطلب الف�شول فال ول كرامة«

بل نهت الرواية حّتى عن قتل الع�سفور بدون حاجة لأكله، فقد روي 

عن ر�سول اهلل P: »ما من داّبة - طائر ول غيره - ُتقتل بغير الحّق، 

.
(3(

اإّل �شتخا�شمه يوم القيامة«

�ملائّية: �لرثوة  على  3 – �حلفاظ 

يق���ول �سبحانه وتعال���ى: {اأَناَّا �سببنا الماء �سباّااً * ث����م �سققنا الأر�س �سقااً 

باًا * وزيتونااً ونخلاً * وحدائق غلبااً * وفاكهة  *فاأنبتنا فيها حباّااً * َوِعنَباًا َوَق�سْ
.

(4(

واأباّااً * متاعااً لكم ولأنعامكم}

فالعالق���ة وا�سحة بي���ن الماء واإنبات النبات، ول �س���ّك اأن قّلة الماء 

توؤّث���ر �سلب���ًا على نمّو النب���ات، وبالتال���ي على حياة الحي���وان، فالواجب 

)))  و�سائل ال�سيعة - الحر العاملي - ج 5) �ض 58.

)2) م. ن. -ج 8 �ض 480.

)3)  ميزان الحكمة - محمد الري�سهري - الحديث 4536.

)4)  عب�ض: 25- 32.
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يقت�س���ي الحف���اظ على ه���ذا الماء وع���دم الإ�س���راف ف���ي ا�ستخدامه، 

والمحافظة اأي�سًا على نظافت���ه ونقائه من كّل اأنواع التلّوث، فمنع اإلقاء 

الأق���ذار الإن�سانّية قريبًا من مج���اري المياه، كما روي عن اأبي عبد اهلل 

Q، واأبو الح�سن مو�سى Q قائم وهو غالم، فقال له اأبو حنيفة: 

يا غالم اأين ي�سع الغريب ببلدكم؟ 

فق���ال: »اإجتن���ب اأفني���ة الم�شاج���د، و�شط���وط الأنه���ار، وم�شاق���ط 

الثم���ار، ومن���ازل الن���ّزال، ول ت�شتقب���ل القبل���ة بغائط ول ب���ول، وارفع 

.
(1(

ثوبك، و�شع حيث �شئت«

 R وف���ي رواية اأخرى عن اأبي جعف���ر الباقر، عن اأبيه، عن اآبائه

ق���ال: »نه���ى ر�ش���ول اهلل P اأن ُيتغّوط عل���ى �شفير بئر م���اء ُي�شتعذب 

.
(2(

منها، اأو نهر ُي�شتعذب، اأو تحت �شجرة فيها ثمرتها«

خامتة:

اإّن الإن�سان واأعماله هو التهديد الأكبر للبيئة، فلو كففنا اأذى الإن�سان 

عنه���ا لكانت باألف خير، فالبيئة ف���ي نف�سها ل تت�سّبب بالأذى لالإن�سان، 

ليقدم بدوره على مجازاتها بهذه الطريقة.

فل���و اّتبعنا اإر�س���ادات الإ�سالم، والتي اأو�س���ت بالحفاظ على البيئة، 

لو�سلن���ا لغاي���ة المن���ى في ه���ذا الم�سم���ار، ولتفّوقن���ا عل���ى كّل اأدعياء 

الح�سارة والتقّدم.

اإّن وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي هي اأ�سا�ض بقاء 

وا�ستم���رار المجتمعات الدينّية، لها ال���دور الأكبر في التوعية والحفاظ 

على النعمة الإلهّي���ة، لهذا علينا التاأكيد دومًا على هذه الفري�سة وعدم 

تركها، �سّيما في هذه الموراد المن�سّية في غالب الأحيان.

)))  و�سائل ال�سيعة )اآل البيت( - الحر العاملي - ج ) �ض 325.

)2)  م. ن. - ج ) �ض 325.
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