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المقّدمة

الحم���د هلل رّب العالمين، و�سّلى اهلل و�سّلم على اأ�س���رف اأنبيائه المر�سلين محّمد 

ب���ن عبد اهلل وعل���ى اآله الطّيبي���ن الطاهري���ن، واأ�سحابه المنتجبي���ن، والتابعين لهم 

م���ن الموؤمنين، اّلذين جعلوا القراآن لهم منارة ه���دى ومحّجة �سالح وتربية، وم�سلكًا 

.(((Ŷ   ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ŷ :ومنهاجًا، يقول تعالى

.(((Ŷڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ     ڃŷ :وانطالقًا من قوله تعالى

فق���د داأب مرك���ز نون للتاأليف والترجم���ة، وطوال م�سيرته التاأليفّي���ة الهادفة، اإلى 

اعتم���اد القراآن الكري���م م�ستندًا اأ�سا�سًا في كّل فكرة اأو ط���رح يقّدمه، وقد كانت هذه 

ال�سل�سل���ة الثقافّي���ة الف�سلّي���ة باكورة ه���ذه التاآليف الهادف���ة، المنطلقة م���ن القراآن 

والمتم�ّسكة باأهل البيتR كمرجع وِعْدل للقراآن ال ينف�سل عنه.

وبعد كتاب »وموعظة للمّتقين« اأردنا متابعة الم�سيرة التربوّية اّلتي تعالج موا�سيَع 

هي محّل ابتالء في المجتمع، نجد اأنف�سنا في قبالها مكّلفين ببذل ما اأمكن لمواجهتها 

وت�سويب م�سار االأفراد نحو البيئة الُخُلقّية ال�سافية. ومن يراجع العناوين المطروحة 

))) �سورة المائدة، االآية: 48.

)))  �سورة اال�سراء، االآية: 89.
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ف���ي ه���ذا الكتاب يجد فيها اأمورًا اأم�ست اليوم حدي���ث كّل موؤمن اهتّم ب�سالح   نف�سه 

وعائلته ومجتمعه وبر�سا رّبه؛ من العّفة والحياء اإلى الحياة الزوجية، فالتربية لالأبناء 

اإلى التهّجد في الليل واالإنفاق وغير ذلك.

ونح���ن حاولنا بما اأمكن لهذا الكتاب اأن يحويه، معالجة هذه االأمور الهاّمة ون�ساأل 

اهلل �سبحانه وتعالى اأن يوّفقنا وجميع الموؤمنين لما فيه الخير وال�سالح والعافية، اإّنه 

�سميع مجيب.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

ٿ   ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ŷڀ 

ڦ  ڤ  ڤڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ 

(((Ŷچ

))) �سورة الق�س�ص، االآية: 3).

ة والحياء العفــّ
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قوى النفس وأهمّية تهذيبها

كلُّ اإن�سان اإذا رجع اإلى نف�سه ووجدانه وتاأّمل �سيجد اأّن فيه عّدة قوى: قّوة الغ�سب، 

وقّوة ال�سهوة، وقّوة الوهم، وقّوة العقل.

م بق���رارات االإن�س���ان وبالتالي  ه���ذه الق���وى في الواق���ع هي اّلتي م���ن �ساأنها التحكُّ

بم�سي���ره في الدني���ا واالآخرة، وهي مت�سارعة فيم���ا بينها، اأّيها يك���ون االآمر المطاع 

والم�سيط���ر، الأّن كّل ق���ّوة تريد اإثبات مقت�ساها دون اأن تاأب���ه بما يقت�سيه غيرها ولذا 

يقع الت�سادم في مقت�سياتها.

م القّوة العاقلة لتكون هي ال�سلطان، وهي االآمر والناهي،  واالإن�س���ان ماأمور اأن ُيحكِّ

وتخ�س���ع لها الق���وى االأخرى، فُتق���دم عندما تاأمره���ا القّوة العاقل���ة، وتنزجر عندما 

تزجره���ا، فتك���ون القوى االأخ���رى بمثابة الجن���ود المطيعة ل�سلطة واح���دة هي �سلطة 

العقل.

وحي���ث اإّن هذه القوى قد تجمح اإلى االإفراط، وقد تميل اإلى التفريط، وقد تعتدل، 

ف���ال ُب���ّد من بذل الجه���د لرّدها اإلى االعت���دال، وهو اأمر في غاي���ة ال�سعوبة وي�ستلزم 

جه���دًا عظيمًا في طريق تحقيقه والو�سول اإليه، اإال اأّنه في غاية القدا�سة اأي�سًا بل هو 

غاي���ة بعثات جميع االأنبياء R، وهو ه���دف االأو�سياء R ومبتغى الحكماء، بل 

هو غاية الخلقة.

وق���د �سّرح خاتم االأنبياء الم�سطفى محّم���د P بذلك بقوله: »اإّنما بعثت لأتّمم 

.
(((

مكارم الأخالق«

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 6)، �ص 0)).
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واالعتدال يتمّثل باالأخذ باالأوا�سط من االأمور، وهو ما ياأمر به العقل ال�سليم وُير�سد 

اإليه ال�سرع المبين، وكّل �سير باّتجاه اأحد الطرفين مذموم، والو�سول اإلى اأحدهما هو 

الوقوع في الرذيلة.

معنى العّفة

م���ر االإن�سان بتهذيبها ورّدها 
ُ
من الق���وى االأ�سا�ص المكّونة للنف�ص االإن�سانية والتي اأ

اإلى االعتدال:

الق���ّوة ال�سهوّية وُيطلق عليها القّوة البهيمّية الأّن مقت�ساها ي�سترك فيه االإن�سان مع 

ذ ب�سهوتي البطن والفرج. الحيوانات من التلذُّ

وال تعن���ي ه���ذه الت�سمية اأّن ه���ذه القّوة �سلبّية، اأو ال فائدة م���ن وجودها، بل اإّن اهلل 

تعالى قد خلقها لمنفعة نوعّية مهّمة لالإن�سان، ولكن عندما ال ُتهّذب تاأخذ ذلك الطابع 

ال�سّيئ وتتحّول اإلى اإحدى المهلكات لالإن�سان.

ففائ���دة القّوة ال�سهوّية االإبقاء على الب���دن والن�سل، فالبدن هو اآلة النف�ص في هذه 

الن�س���اأة الماّدّية فُتحَف���ظ الروح بحفظه، والق���ّوة ال�سهوّية تدفع االإن�س���ان نحو الغذاء 

والن���كاح من خالل �سهوت���ي البطن والفرج لي���دوم البدن والن�سل، وكذل���ك ال�سهوات 

االأخرى لها منافعها ب�سرط اعتدالها وتهذيبها.

فتح�سي���ل فائ���دة الق���ّوة ال�سهوّية ل���دى االإن�س���ان بنظ���ر ال�سرع والعق���ل م�سروط 

بتهذيبها، فال ُبّد من بذل الو�سع لرّدها اإلى االعتدال كي تتحّقق غايتها فتزكو النف�ص 

ويحيا �ساحبها الحياة االإن�سانية اّلتي هي غاية الخلق.

بت »القّوة ال�سهوّية« واعتدلت و�سارت تاأتمر باأوامر العقل وال�سرع ُت�سبح  ف���اإذا ُهذِّ

عفيفة، وانُتزع منها معنى في غاية الح�سن والف�سيلة ُنطلق عليه عنوان العّفة.

فالعّف���ة اإذًا ه���ي �سفة تلحق نف�ص االإن�س���ان بعد تهذيبه للق���ّوة ال�سهوّية ورّدها اإلى 

االعتدال من غير اإفراط فيها وال تفريط اأي من غير �َسَره وال خمود.
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القّوة ال�شهوّية خطرة وتهذيبها من الجهاد الأكبر

وبم���ا اأّن من اأعظم ال�سه���وات �سهوتي البطن والفرج فاإّن خط���ر هاتين ال�سهوتين 

ح بالخوف منهما على اأّمته: عظيم اإلى درجٍة اأّن ر�سول اهلل P كان ُي�سرِّ

ق���ال P: »ث���الث اأخاُفه���ّن عل���ى اأّمت���ي م���ن بع���دي: ال�شالل���ة بع���د المعرف���ة، 

.
(((

وم�شاّلت الفتن، و�شهوة البطن والفرج«

.
(((

وقال P: »اأكثر ما يلج به اأّمتي النار الأجوفان: البطن والفرج«

وقال P: »من وقي �شّر لقلقه )ل�سانه( وذبذبه )فرجه( وقبقبه )بطنه( فقد 

.
(3(

وجبت له الجّنة«

واأي�س���ًا بما اأّن مقت�ساهما قوّي جّدًا فاإّن تهذيبهما ورّدهما اإلى االعتدال �ساقٌّ جّدًا 

وي�ستل���زم جهادًا مريرًا مع النف�ص، وهو العّفة، ولكن اأف�سل االأعمال اأحمزها واأ�سّقها، 

فم���ن قام به���ذه المهّمة وو�سل اإلى ف�سيل���ة العّفة يكون في درج���ة عالية عند اهلل من 

حي���ث المقام والقرب، ومن حيث الثواب واالأجر، فلذلك ورد في الروايات اأّنه ما ُعبد 

اهلل تعالى باأف�سل من عّفة بطن وفرج.

.
(4(

يقول االإمام الباقر Q:»ما من عبادة اأف�شل من عّفة بطن وفرج«

وع���ن اأمير الموؤمني���ن Q:»ما المجاهد ال�شهي���د في �شبي���ل اهلل باأعظم اأجراً 

.
(5(

ممن قدر فعّف، لكاد العفيف اأن يكون ملكاً من المالئكة«

.
(6(

وعنه Q: »اأف�شل العبادة العفاف«

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص 79.

))) م.ن. 

)3) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج63، �ص5)3.

)4) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص 80.

)5) �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 0)، �ص 33).

)6) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص 79. 
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وعن ر�سول اهلل P: »من ع�شق وكتم وعّف و�شبر، غفر اهلل له واأدخله الجّنة«.

وعن اأبي جعفر Q اأّنه قال لرجٍل عندما قال له: اإّني �سعيف العمل قليل ال�سيام، 

.
(((

ولكّني اأرجو اأن ال اآكل اإال حالاًل: »اأيُّ الجتهاد اأف�شل من عّفة بطن وفرج؟«

وفي نقل المحا�سن قال الرجل:اإّني قليل ال�سالة قليل ال�سوم ولكن اأرجو اأن ال اآكل 

.
(((

اإاّل حالاًل، وال اأنكح اإاّل حالاًل، فقال: »واأيُّ جهاد اأف�شل من عّفة بطن وفرج؟!«

يتبّين من هذه الروايات ال�سريفة اأمران:

���ف واالرت���داع عن ال�سهوات المذمومة من موجب���ات االأجر والدرجات  اأّن التعفُّ  -(

الرفيعة عند اهلل تعالى.

)- كم هو �سعب و�ساّق هذا االأمر حّتى يو�سع في م�ساّف ال�سهادة !

ولماذا لي�ص ال�سهيد اأعظم اأجرًا من اّلذي قدر فعّف؟

���ف يدو�ص على نف�سه ويقتل  م نف�س���ه في �سبيل اهلل تعالى، والمتعفِّ اإّن ال�سهي���د ُيقدِّ

فيها دوافعها غير الم�سروعة مّرات ومّرات ما دام له �سعور في هذه الحياة، فاإذا كان 

ال�سهيد ُيقتل مّرة فالعفيف يقتل دوافع نف�سه ال�سّيئة مرارًا!

درجات العّفة

الأول���ى: فالعّف���ة الالزم���ة الواجب���ة هي العّف���ة عن المح���ذورات ال�سرعّي���ة المتعلِّقة 

بال�سهوات، فبالن�سب���ة لعّفة البطن في هذه المرتبة هي اأن يرتدع المكلَّف عن اأكل 

االأ�سي���اء المحّرمة، اأو �سرب الم�سروبات المحّرم���ة كاأكل لحم الخنزير اأو اللحوم 

غير المذّكاة التذكية ال�سرعية اأو ك�سرب الخمر وكّل م�سكر اأو اأكل النج�ص، وكذلك 

يرت���دع عن اأكل االأم���وال المحّرمة اّلتي تك���ون نتاجًا للمعام���الت المحّرمة كالربا 

والغ�ّص والن�سب واالحتيال والقمار....

))) الكافي، ال�سيخ  الكليني، ج )، باب العّفة، �ص 79.

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 68، �ص 73).
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الثاني���ة: واأّم���ا العّفة بالمرتب���ة الثانية فهي التوّرع عن المذموم���ات والمكروهات في 

ال�سريعة، مثاًل: اإذا ترك االمتالء من الطعام اأو ترك الطعام في الموا�سع العاّمة، 

اأو دافع �سهوة الطعام كي ال تذهب مروءته فهي عّفة بمرتبة ومقام اآخر.

الثالث���ة: والعّف���ة في مرتبة ومقام اآخر تتجّلى في اأن يترك ما ا�ستبه عليه من الطعام 

فهو الورع، مثاًل: اإذا ا�ستبه في اللحم هل هو  مذّكى اأم ال فاإّنه ال ياأكله، واإذا ا�ستبه 

في المك�سب اأّنه ربا اأم ال فاإّنه يتوّرع ويتعّفف عنه مع اأّنه قد ُيقال اإّن االأ�سل العملّي 

البناء على الحّلّية.

هذه العّفة في الطعام وفي االأموال والك�سب.

واأّما العّفة في �شهوة الفرج ومتعّلقاتها

فالمرتب���ة الأول���ى: اأن يكون عفيفًا عن الح���رام باأن ال يزني وال ينظر النظر الحرام 

اإلى االأجنبية وال ي�سمع الكالم المثير الحرام، وال يخلو باالأجنبية..

والمرتبة الثانية: اأن يترك المكروهات مّما يتعّلق بهذه ال�سهوة فهذه درجة اأرقى من 

العّفة، كاأن يترك النظر اإلى ما ُيكره النظر اإليه من المراأة اأو االأفالم والم�سل�سالت 

غير المحّرمة ولكّنها مكروهة، وتترك المراأة بع�ص الت�سّرفات كم�ساحكة الرجال 

والم���زاح معهم ومبا�سطتهم الحديث واإن لم ي�س���ل اإلى الحرام، ويترك اال�ستماع 

واالخت���الط اإال م���ع ال�سرورة فاإّن االخت���الط قد يكون محّرمًا وق���د يكون مكروهًا 

فهذا كلُّه تعفُّف ب�ساأن �سهوة الفرج وهو بدرجة اأرقى من الدرجة ال�سابقة الأّن هذه 

الدرجة ت�ستمل على المرتبة ال�سابقة وزيادة.

والمرتبة الثالثة: من عّفة الفرج هي ترك ما ُي�ستبه به باأّنه محّرم، مثاًل: لو لب�ست 

الم���راأة الحجاب بطريقة معّينة تكون من ناحي���ة مغّطية لتمام الج�سم ومن ناحية 

ثانية يكون اللبا����ص ملت�سقًا بالج�سم بحيث قد يوجب االإثارة اأو مثاًل الحجاب مع 

بع�ص االألوان الملفتة ونمط الخياطة الخا�ّص.
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دة، كّلما ارتقى  فالخال�ش���ة: العّف���ة لي�ست مرتبة واح���دة واإّنما هي مراتب متع���دِّ

المكلَّ���ف مرتب���ة تكون درجة عّفته اأرقى واأعظم، ومقامه عن���د اهلل اأكبر، وتكون العّفة 

اأ�سّق واأجهد.

وامنن على نسائنا بالحياء والعّفة

وم���ن الملفت في دع���اء لالإمام الحّجة | اأّن���ه يدعو لمجمل اأ�سن���اف االأّمة، كلٌّ 

بم���ا ُينا�سب���ه ويقّومه ويحتاج اإليه، اإلى اأن ي�سل اإلى الدع���اء للن�ساء فيدعو لهّن بقوله 

Q: »وامن���ن عل���ى الن�شاء بالحياء والعّفة«، فل���م يدُع لهّن بالتقوى مثاًل اأو بالعلم 

اأو بالغن���ى، واإّنما بالحياء والعّفة؛ الأّن هاتين الخ�سلتين في غاية االأهمّية للمراأة على 

�سعيده���ا ال�سخ�س���ّي الذاتّي في التزامه���ا وورعها وقربها من خالقه���ا، وعلى �سعيد 

�س���الح المجتم���ع اّلذي ُت�س���ّكل المراأة اأح���د مكّوناته االأ�سا����ص، تاأّمل ف���ي النكتة اّلتي 

ذكرتها لك لترى مدى اأهمّية اأن تكون المراأة عفيفة وتمتلك الحياء:

ل على علمائنا بالزهد والن�شيحة، وعلى المتعلِّمين بالجهد والرغبة،  ».. وتف�شّ

وعل���ى الم�شتمعين بالّتباع والموعظة، وعلى مر�شى الم�شلمين بال�شفاء والراحة، 

وعل���ى موتاهم بالراأف���ة والرحمة، وعلى م�شايخنا بالوقار وال�شكينة، وعلى ال�شباب 

.
(((

بالإنابة والتوبة، وعلى الن�شاء بالحياء والعّفة... « 

فه���ا هما بمثابة المكاب���ح في وجه ال�سه���وة العارمة اّلتي قد  اإّن حي���اء الم���راأة وتعفُّ

تجتاح المجتمع فتق�سي على كّل قيمه االإن�سانية وتذره مجتمعًا منحاّلً مه�ّسمًا �سعيفًا 

مهترئًا تطمع فيه االأعداء وي�ستهين به المترّب�سون بالقيم.

اإّن ال�سه���وة عن���د الرجل بمثابة الداف���ع القوّي اّلذي يجعله ُيق���دم ويتجّراأ ويقتحم 

ر لو  فه���ا وحيائها هي اّلتي تكبح جماح���ه، وتردعه، فت�سوَّ ويتوّث���ب، ولكّن المراأة بتعفُّ

اأّن المكاب���ح ف�سدت والوقود يتوّهج ب�سب���ب المهّيجات والمثيرات اّلتي باتت ال ُتح�سى 

عددًا وال ُتدرك كيفًا، وال�سير بمنحدر �سحيق.

))) �سحيفة المهدي Q، جمع ال�سيخ جواد القيومي، �ص 8).
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ماذا ُيتوّقع مع هذا التو�سيف للواقع؟!

من الطبيعّي الحكم بالهالك على الفرد ويتبعه المجتمع !

وم���ن اأروع ال�سور اّلتي ير�سمها القراآن الكريم للحياء والعّفة من ناحية ولل�سهامة 

والرجول���ة والمروءة من ناحية اأخ���رى، ما يذكره تعالى في �سورة الق�س�ص عّما جرى 

:
(((
Q وبين ابنتي نبّي اهلل �سعيب Q بين كليم اهلل مو�سى

{ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ   له���م  كان���ت  بئ���ر  وه���و  {ڀ ٺ ٺ ٺ} 

ٹ} اأي: جماع���ة من الرعاة ي�سقون موا�سيه���م الماء من البئر. {ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ} اأي: تحب�س���ان وتمنع���ان غنمهم���ا من الورود اإل���ى الماء، اأو 
تكّف���ان الغنم عن اأن يختل���ط باأغنام النا�ص {ڤ} مو�س���ى لهما: {ڦ ڦ} اأي: 

م���ا �ساأنكما، وما لكما ال ت�سقيان مع النا����ص، وطبعًا هذا مظهر �سهامة ورجولة ُيعلِّمنا 

كي���ف ال نقف مكتوف���ي االأيدي اإذا واجهنا �سعيفًا يحتاج اإل���ى الم�ساعدة بل نبادر اإلى 

اإعانت���ه {ڦ ڄ ڄ} عن���د المزاحمة م���ع النا����ص {ڄ ڄ ڃ} اأي حّتى 

ين�س���رف النا�ص، فاإّن���ا ال نطيق ال�سقي، فننتظر ف�سول الماء، ف���اإذا ان�سرف النا�ص 

�سقين���ا موا�سين���ا {ڃ  ڃ چ  } ال يقدر عل���ى اأن يتوّلى ال�سق���ي بنف�سه من 

الكب���ر، ولذلك احتجنا، ونحن من الن�س���وة، اأن ن�سقي الغنم. واإّنما قالتا ذلك اعتذارًا 

اإل���ى مو�سى في الخروج بغير محرم، ف���اإّن المرتكز في ذهنيهما اأّن الفتاة ال ينبغي اأن 

تك���ون ف���ي هذا الظرف والموقف، وه���و كالم ُيعّبر عن التربي���ة النبوية، وعن الفطرة 

غي���ر المتحّولة في م�ساألة احتجاب الم���راأة، وعدم االختالط بالرجال، فهذا هو اّلذي 

�سعرت البنتان بحاجتهما اإلى االعتذار الأجله {چ چ} قيل: رفع الأجلهما حجرًا 

ع���ن بئ���ر، كان ال يقدر على رفع ذلك الحجر عنها اإال ع�سرة رجال، و�ساألهم اأن يعطوه 

دل���وًا، فناول���وه دلوًا، وقالوا ل���ه: انزح اإن اأمكنك. وكان ال ينزحه���ا اإال ع�سرة، فنزحها 

وحده، و�سقى اأغنامهما، ولم ي�ستق اإال َذنوبًا واحدًا، حّتى رويت الغنم.

))) راجع: �سورة الق�س�ص، االآيات: 3)� 8).
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قال ابن اإ�سحاق: فرجعتا اإلى اأبيهما في �ساعة كانتا ال ترجعان فيها، فاأنكر �ساأنهما، 

و�ساألهم���ا، فاأخبرت���اه الخب���ر، فقال الإحداهما: عل���ّي به، فرجعت الكب���رى اإلى مو�سى 

لتدع���وه، فذلك قوله {ڑ ڑ        ک ک ک} اأي: م�ستحيية معر�سة 

على عادة الن�ساء الخفرات، وقيل: اأراد با�ستحيائها اأّنها غّطت وجهها بكّم درعها.

وع���ن الح�س���ن، ق���ال: »ف���واهلل م���ا كان���ت وّلج���ة، ول خّراج���ة، ولكّنه���ا كانت من 

الخفرات الالتي ل ُيح�شّن الم�شي بين اأيدي الرجال، والكالم معهم«.

وه���ذا اأي�سًا ُيدلِّل على مدى الحياء والخجل اّلذي هو من �ساأن المراأة فطريًا، وهو 

ما ينبغي تعميمه بين بناتنا واأخواتنا ون�سائنا، وهو ما يدعو به اإمام الزمان | لن�ساء 

الم�سلمين »الحياء والعفة«.

عل���ى  لُيكافئ���ك  اأي:  {ک گ  گ گ گ        ڳ  ڳ ڳ ڳ} 

�سقيك لغنمنا.

فل���م تق���ل اإّني اأدعوك اأو اإّنا ندعوك بالجمع، بل ن�سب���ت الدعوة الأبيها، وهذا اأي�سًا 

ُي�سيء على جانب من جوانب اأدب تعاطي المراأة مع الرجل االأجنبّي.

قال اأبو حازم: لما قالت: {گ        ڳ  ڳ ڳ ڳ}، كره ذلك مو�سى، واأراد 

اأن ال يتبعه���ا، ول���م يجد بّدًا من اأن يتبعها، الأّنه كان ف���ي اأر�ص م�سبعة، وخوف. فخرج 

معها، وكانت الريح ت�سرب ثوبها، فت�سف لمو�سى عجزها. فجعل مو�سى يعر�ص عنها 

مّرة، ويغ�ّص مّرة، فناداها: يا اأمة اهلل ! كوني خلفي، واأرني ال�سمت بقولك..

{ہ ھ} اأي: اإح���دى ابنتيه، وا�سمها �سفورة، وهي اّلتي تزّوج بها، وا�سم 

االأخ���رى لي���ا. وقيل: اإّن ا�س���م الكب���رى �سفراء، وا�س���م ال�سغرى �سفي���راء  {ھ 

ھ} اأي: اّتخذه اأجيرًا، ولعّلها كانت ترغب فيه زوجًا ولكن بّين القراآن الكريم 
ما ينبغي للمراأة من عدم الت�سريح عند اإرادتها لرجل وا�ستبدال الت�سريح بالتعري�ص 

والتلويح، فهي مطلوبة بالفطرة والرجل طالب.
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{ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ} اأي: خي���ر من ا�ستعملت من قوي على 

العمل، واأداء االأمانة. قال �سعيب Q: وما علمك باأمانته وقّوته؟

قالت: اأّما قّوته فالأّنه رفع الحجر اّلذي ال يرفعه كذا وكذا. واأّما اأمانته: فاإّنه قال لي: 

اإم�س���ي خلفي، فاأنا اأكره اأن ت�سيب الريح ثيابك، فت�سف لي عجزك. وقيل االأمين 

في غ����صّ طرفه عنهما، حين �سقى لهما، ف�سدرتا، وقد عرفتا قّوته واأمانته. فلّما 

ذكرت المراأة من حاله ما ذكرت زاده ذلك رغبة فيه.

فانظ���ر اأيُّها الموؤمن لهذه العّفة العظيمة للنبّي الكريم فاإّنه تعّفف حّتى عن النظر 

غي���ر المق�سود اّل���ذي قد يقع عندما ُيطل���ق طرفه، واإّنه تعّفف ع���ن النظر اإلى ج�سم 

المراأة حّتى من وراء الحجاب والثوب.

في الرواية: »اإذا ا�شتطعت اأن ل تنظر اإلى ثوب امراأة فافعل«.

جك {ۈ    ۈ   ٴۇ ۋ ۋ    ۅ  {ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ  } اأي: اأزوِّ

ۅ ۉ }. وف���ي ه���ذا الكالم م���ن النبّي �سعي���ب Q در�ص اآخ���ر من درو�ص 
مراع���اة حي���اء الم���راأة وكرامتها، حي���ث رّدد االأمر بين االبنتين لك���ي ال يخد�ص حياء 

البنت المتكلِّمة.
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م���ط���ال���ع���ة

شابٌّ قدوة للشباب يف العّفة:
روي عن االإمام محّمد الباقر Q قال:

»خرجت امراأة بغّي على �شباب من بني اإ�شرائيل فاأْفَتَنْتُهم.

فقال بع�شهم: لو كان العابد فالناً راآها اأفتنته.

و�شمعت مقالتهم، فقالت: واهلل ل اأن�شرف اإلى منزلي حّتى اأفتنه.

فم�شت نحوه في الليل، فدّقت عليه.

فقالت: اآوي عندك، فاأبى عليها.

فقال���ت: اإّن بع����ص �شب���اب بن���ي اإ�شرائيل راودوني ع���ن نف�شي، ف���اإن اأدخلتني، واإل 

لحقون���ي وف�شحون���ي. فلّما �شمع مقالتها، فتح لها، فلّما دخلت عليه، رمت بثيابها، 

فلّم���ا راأى جماله���ا، وهيئته���ا وقع���ت ف���ي نف�شه. ف�شرب ي���ده عليها، ث���ّم رجعت اإليه 

نف�شه، وقد كان يوقد تحت قدر له، فاأقبل حّتى و�شع يده على النار.

فقالت: اأّي �شيء ت�شنع؟

فقال: اأحرقها لأّنها عملت العمل.

فخرج���ت حّت���ى اأتت جماعة بني اإ�شرائيل، فقالت: الحقوا فالناً، فقد و�شع يده 

.
(((

على النار. فاأقبلوا، فلحقوه وقد احترقت يده!«

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج4)، �ص )49.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ŷڈ 

ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
(((Ŷڱ ڱ ڱ   ڱ

))) �سورة الروم، االآية: )).
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الموّدة والرحمة

ŷڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   Ŷ اأي: جعل لكم من �سكل اأنف�سكم »اأزواجًا«.

 Ŷ  ک گŷ واإّنما منَّ �سبحانه علينا بذلك، الأّن ال�سكل اإلى ال�سكل اأميل

گ  ŷگ  ببع�ص.  بع�سكم  وي�ستاأن�ص  بها،  وتاألفوا  اإليها،  لتطمئّنوا  اأي: 

گ ڳڳ   Ŷ يريد بين المراأة وزوجها، جعل �سبحانه بينهما الموّدة والرحمة، 
رحم  غير  من  االآخر  من  اأحدهما  اإلى  اأحّب  �سيء  وما  ويتراحمان،  يتواّدان  فهما 

اّلتي ت�ستتبع عماًل بمقت�ساها وال تقت�سر على مجّرد  بينهما. والموّدة هي المحّبة 

ڱ Ŷ اأي: في خلق االأزواج م�ساكلة  ڳ  ال�سعور القلبّي، والرحمة: ال�سفقة. ŷڳ 

ڱŶ في ذلك. للرجال ŷڱŶ اأي: لدالالت وا�سحات ŷڱ   

الأّنهم اإذا تفّكروا في االأ�سول التكوينية اّلتي تبعث االإن�سان اإلى بناء المجتمع من الذكورة 

واالأنوثة الداعيتين اإلى االجتماع المنزلّي والموّدة والرحمة الباعثتين على االجتماع المدنّي 

واالأن�ص ثّم ما يترّتب على هذا االجتماع من بقاء النوع وا�ستكمال االإن�سان في حياتيه الدنيا 

واالأخ���رى، لعثروا من عجائب االآيات االإلهية في تدبير اأمر هذا النوع على ما يبهر عقولهم 

ويده����ص اأحالمهم، فاالإن�س���ان ي�سّد من خالل الزواج حاجات ودواف���ع فطرية منغر�سة في 

ح���اّق نف�س���ه واأعم���اق فطرته، ال ُبّد له م���ن ق�سائه���ا واإال يبقى في حالة ا�سط���راب داخلّي 

وبح���ث باطن���ّي عّما ي�سّدها ولو كان بطرق غير اإن�سانية، فهذا في الواقع نفع دينّي �سخ�سّي 

ومجتمعّي، وهو اأكبر م�ساعد على عّفة النظر وعّفة الفرج اللذين هما من اأف�سل العبادة.

لكي نتكّلم عن مقّومات الحياة الزوجية اإ�سالمّيًا وبالمنظار االإلهي ال ُبّد لنا اأّواًل اأن 

ُنلقي نظرة على كيفية نظرة االإ�سالم والقراآن لبناء البيت الزوجي والعالقة الزوجية، 

ر ويحترم هذا البناء وهذه العالقة؟ اإلى اأّي حدٍّ ُيقدِّ
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اإّن تقدي���ر االإ�سالم للعالقة الزوجية ُي�سّنف في اأعلى درجات التقدي�ص واالحترام 

وذلك من خالل عّدة اأمور:

اأّوًل: نجد االآية القراآنية تجعل خلق الزوج لزوجه اآيًة من اآياته تعالى{  ژ ژ 

ڑ ڑ} اإذًا هي اأمر ُيعطيه الخالق اأهمّية ممّيزة حيث جعله اآية من اآياته.
ثاني���اً: ختم االآي���ة �سبحانه وتعالى بقول���ه: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ} اأي 

اأّك���د كون العالقة الزوجية اآية ودعا اإلى التفّكر والتدّبر في مكتنفات هذه االآية لما 

لها من اأبعاد لطيفة جديرة باأن ُت�ستنبط عن طريق التفّكر.

.
(((

ثالثاً: الر�سول االأكرم P: »ما ُبني بناء في الإ�شالم اأحّب اإلى اهلل عّز وجّل من التزويج«

وه���ذا يوؤّكد على اأّن االأبنية الكثيرة اّلتي هي �سمن االإطار االإ�سالمّي، بع�سها اأحّب 

اإل���ى اهلل تعالى من بع�ص واأحّبها على االإطالق التزويج، وهذا من اأعظم التعابير عن 

االأهمية والتقدير من قبل اهلل تعالى للبيت الزوجّي!

وفي رواية عنه P:»ما ا�شتفاد امروؤ م�شلم فائدة بعد الإ�شالم اأف�شل من زوجة م�شلمة 

.
(((

ت�شّره اإذا نظر اإليها، وُتطيعه اإذا اأمرها، وتحفظه اإذا غاب عنها في نف�شها وماله«

اإذا كانت اأهمية هذه الموؤ�ّس�سة العائلية لهذا الحّد، وهذه المرتبة ال�سامية بالنظر 

ال�سرع���ّي االإ�سالمّي فال ُبّد اأن نعرف كموؤمنين متدّينين عظم الم�سوؤولية فيها، وذلك 

من خالل عّدة اأمور:

اأ- الموؤم���ن ُيحّب ما اأحّب اهلل، ف���اإذا كان البناء الزوجّي اأحّب االأبنية االإ�سالمية 

اإل���ى اهلل، فالموؤمن ال ُب���ّد اأن ُيحّبه ويكون لديه من اأح���ّب الموؤ�ّس�سات، واإذا 

كان كذل���ك فاإّن���ه �سيعتني به، وُيعطيه اأهمية ق�سوى ليك���ون بناًء متينًا قوّيًا 

قًا لالأهداف االإلهية اّلتي �سنذكرها فيما �سياأتي. ومحقِّ

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 0)، �ص 5).

))) م.ن، �ص )4. 
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ب- �سيك���ون ح���ذرًا دائمًا م���ن اإلحاق اأّي �س���رر بهذه الموؤ�ّس�س���ة المحترمة غاية 

ر اأو تهاون اأو حّقر � ال �سمح  االحت���رام لدى اهلل �سبحانه وتعالى، الأّنه لو ق�سّ

اهلل � ه���ذا البن���اء فاإّنه �سيكون قد و�سع ما رفع���ه اهلل، وحّقر ما عّظمه اهلل 

تعالى وهذا �سيكون من المهلكات..!

كي���ف اإذا راأي���ت اأحدًا يريد تخريب بن���اء مقّد�ص كالم�سجد، فاإّن���ك تعتبره خاطئًا 

ب���ل مجرمًا، فكذلك العالقة الزوجي���ة هي بناء محترم غاية االحترام في االإ�سالم بل 

بن����صّ الرواية: »ما بن���ي بناء في الإ�شالم اأح���ّب اإلى اهلل من التروي���ج« فاإّن من اأراد 

تخريبه واإلحاق ال�سرر به فاإّنه �سيكون قد ارتكب اإحدى الموبقات.

ل الموؤمن م�سوؤولية كبرى، كي���ف يرعى؟ كيف يحمي؟ كيف يكون  وه���ذا طبعًا ُيحمِّ

حكيم���ًا في معالج���ة االأمور الموهنة للحي���اة الزوجية؟ كيف ُيعطي وقت���ًا ويبذل طاقة 

ويولي اأهمية لهذه الحياة العائلية، وال يكون م�ست�سغرًا لقدرها وال متهاونًا ب�ساأنها؟

وه���ذا ب���دوره يحتاج اإلى علٍم وحكمة وفنٍّ في التعام���ل ومهارة في التعاطي وتغافل 

ل وت�سبُّر. عن ال�سفائف وال�سغائر وتعّقل وتحمُّ

رابع���اً:اإّن اهلل تعالى ق���د اأمر االإن�سان المكلَّف باأن يقي نف�س���ه النار، وقرن هذا االأمر 

باأم���ٍر اآخر في نف�ص ال�سي���اق وهو اأمره باأن يقي اأهله النار اأي�سًا، وهذا يعني تكليفًا 

ل االإن�سان اّلذي يّتخذ اأهاًل »من خ���الل بناء االأ�سرة والحياة  اإلزامي���ًا وجوبي���ًا ُيحمِّ

الزوجي���ة« م�سوؤولي���ة عظمى تجاهه���م، وه���ذه الم�سوؤولية الكبيرة �سع���ر بها بع�ص 

.P الموؤمنين بعد نزول االآية وعّبر عن ذلك للر�سول

فع���ن اأبي عب���د اهلل Q قال: »لّم���ا نزلت ه���ذه الآي���ة ŷۈ ۈ ٴۇ ۋ 

 جل����ص رج���ل م���ن الموؤمني���ن يبك���ي وقال: اأن���ا عجزت عن 
(1(Ŷۋ  ۅ  ۅ

نف�شي وُكّلفت اأهلي.

))) �سورة التحريم، االآية: 6.
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فقال ر�شول اهلل P:ح�شبك اأن تاأمرهم بما تاأمر به نف�شك وتنهاهم عّما تنهى 

.
(((

عنه نف�شك«

وف���ي رواية عن اأمير الموؤمنين عل���ّي بن اأبي طالب Q في قوله: {ۋ ۋ  

.
(((

ۅ  ۅ} قالQ: »علِّموا اأنف�شكم واأهليكم الخير واأّدبوهم«
فاإذًا الحظوا الم�سوؤولية الملقاة على عواتق الموؤمنين تجاه عوائلهم.

فعل���ى الموؤمن اأن ياأمرهم بما ياأمر به نف�سه، وينهاهم عما ينهى عنه نف�سه، يعني 

اإذا راأي���ت ابنك يتكّلم كالم الفح�ص فتكليفك اأن تنه���اه، واإذا راأيته ُي�ساحب اأ�سدقاء 

ال�س���وء فعليك اأن ُتب���ادر اإلى ن�سيحته باالمتناع عن م�ساحب���ة الفا�سدين، واإذا راأيته 

يتهاون في �سالته فعليك اأن تاأمره باأداء ال�سالة واالهتمام باأوقاتها و�سرائطها، فاإذا 

راأيت���ه مثاًل ال ي�ستيقظ ل�سالة الفجر فعليك اأن ُتب���ادر اإلى اأمره باال�ستيقاظ الأدائها، 

وكذلك عليك اأن تنهاه عن الكذب والنميمة والغيبة والظلم والعقوق، وُمْره باأ�سدادها، 

فاإذًا الق�سّية لي�ست بال�سهولة اّلتي نت�سّورها، بل هي م�سوؤولّية دفعت  بع�ص الموؤمنين 

اّلذين ي�ست�سعرون الم�سوؤولّية الر�سالّية بكّل اأبعادها اإلى اأن يبكي.

لنا ه���ذه الم�سوؤولية بالبع���د التعليمّي للخير  وكذل���ك اأمي���ر الموؤمني���ن Q ُيحمِّ

»عّلم���وا اأنف�شك���م واأهليكم الخير«. فال تبخل عل���ى اأهلك بالعلم اّلذي تعّلمته، وال تقل 

مللت من الكالم، وال اأجد عندي طاقة للحديث والموعظة، وتكفيني همومي المعي�سية 

وهموم الحياة.

.Q فهذا واجب عليك ياأمرك به اأمير الموؤمنين

وبالبع���د التاأديب���ّي »واأّدبوهم« اأي اذكروا له���م االآداب وتابعوهم لك���ي يتحّلوا بها.

فالتعلي���م لي�ص ه���و التاأديب، فقد يلقي �سخ�ص المعلومة اإل���ى اآخر ويتلّقاها االآخر، اإال 

اأّن���ه ال يعمل وال يتخّلق به���ا، فهذا تعليم ولي�ص تاأديبًا. فالتاأدي���ب هو تعليم وزيادة، هو 

))) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 5، �ص )6.

))) كنز العّمال، المّتقي الهندي، ج )، �ص 540. 
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تعليم االآخر االآداب ومتابعته بتكرارها والتذكير بها ومداومة الحّث عليها حّتى ُت�سبح 

جزءًا ملت�سقًا به ت�سدر ت�سّرفاته عنها فيكون موؤّدبًا حينئذ.

وه���ذا قد ي�ستدع���ي تنويعًا في االأ�سالي���ب، وح�سد االأمور االإقناعّي���ة، وتقريبها من 

فهم���ه وذهنه، وتحري���ك دوافعه الح�سن���ة، وت�سجيعه، وق���د ي�ستدعي بع����ص االأحيان 

الحزم، والتقريع، والتاأنيب، اإلى اأن ي�سل االأمر اإلى العقاب.

ما هو المنطلق للحياة الزوجية؟

اإّن المنطل���ق االأّول واالأ�سا����ص هو الو�سول اإل���ى ر�سا اهلل تعال���ى والتقوى للنجاة 

م���ن ع���ذاب اهلل تعالى. ه���ذا ال�سابط االأّول���ي والمنطلق االأ�سا�ص اّل���ذي من خالله 

ُتبن���ى الحياة الزوجي���ة واإليه ترجع وب���ه تن�سبط. فكلٌّ من الرج���ل والمراأة عليه اأن 

���ه قبل الزواج وبعد ال���زواج هو تحقيق ما ُيريده اهلل ع���ّز وجّل، واأن يحّكم  يك���ون همُّ

تعالي���م ال�سريع���ة في حياته مع الط���رف االآخر، واأن يخاف اهلل تعال���ى من التجاوز 

اأو التغطر����ص اأو الظل���م اأو اال�ست�سع���اف اأو االحتيال لهدر حقوق االآخ���ر اأو خيانته. 

له���ا باأح�سن وجه  ين الحنيف ال ُب���ّد من تحمُّ فهن���اك ر�سال���ة عائلية منبثقة م���ن الدِّ

والعم���ل على اإنجاحها والوقوف �سّدًا منيعًا في وجه اإف�سالها واإحباطها بقدر ما ي�سع 

الح���ال، يق���ول تعال���ى:ŷ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  

.
(((Ŷې

ذ رغب���ة ر�سول اهلل P اّلذي اأم���ر بالتزويج وجعله من  فاالإن�س���ان يت���زّوج لكي ُينفِّ

�سّنت���ه ويوؤ�ّس����ص عائلة عنوانه���ا االأ�سا�ص تق���وى اهلل في عالقاتها فيما بي���ن اأفرادها، 

ال���زوج مع الزوجة، واالأب واأالم مع االأوالد، واالأوالد م���ع الوالدين، واالأخ مع اأخيه. كّل 

ه���ذه ال�سنوف من العالقات يجب اأن يحكمها قان���ون تقوى اهلل والطاعة له والخوف 

من مخالفته، وينبغي اأن نتحّمل الم�سوؤولية في ذلك على اأكمل وجه.

))) �سورة التحريم، االآية: 6.
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مقّومات الحياة الزوجية إسالمياً

وهناك مقّومات اأ�سا�ص للو�سول اإلى الهدف المن�سود دينيًا من الحياة الزوجية:

1- ال�سكينة والطم�أنينة

»ف���كّل واح���د م���ن الزوجي���ن ناق�ص ف���ي نف�ش���ه مفتقر اإل���ى الآخ���ر ويح�شل من 

المجم���وع »ال���زوج والزوج���ة« واح���د ت���اّم م���ن �شاأن���ه اأن يل���د وين�شل. وله���ذا النق�ص 

والفتق���ار يتح���ّرك الواح���د منهما اإلى الآخ���ر حّتى اإذا اّت�شل به �شك���ن اإليه، لأّن كّل 

ناق����ص م�شت���اق اإل���ى كمال���ه وكّل مفتق���ر مائل اإلى م���ا ُيزيل فقره، وه���ذا هو ال�شبق 

.
(((

المودع في كلٍّ من هذين القرينين«

فاالأ�س���ل اأن ي�سك���ن الزوج اإل���ى زوجه، وهذا ال يك���ون اإال باالن�سج���ام. فمن يطمع 

باالأن�ص بمن ال ين�سجم معه يكون طامعًا في غير مطمع. وهذا يحتاج اإلى رفع العوائق 

والمنّف���رات اّلتي تمنع م���ن االن�سجام. وه���ذا ُيرجعنا اإلى ال�سع���ور بالم�سوؤولية وعدم 

اال�ستهان���ة بالحي���اة الزوجية، �سواء من ِقَبل الزوج اأو الزوج���ة، فاالن�سجام له اأ�سبابه 

المو�سوعية وال ياأتي هكذا من قدرة قادر.

فعلى كلٍّ من الرجل والمراأة اأن ُي�سّخر وقتًا لفهم االآخر، فاالأمزجة تختلف، والعادات، 

والمرتكزات، واأ�ساليب مقاربة االأمور، وكيفية مواجهة االأحداث ال�ساّرة اأو المحزنة.

والخال�ش���ة: االن�سج���ام اّل���ذي يوّل���د ال�سك���ن واالطمئن���ان واالأن�ص له ثم���ن وال ياأتي 

بالمّجان.

2- الموّدة

وهي المحّبة الم�ساِحبة للتعبير الفعلّي.

واأي�سًا هذا االأمر ال يتحّقق اإال بالعمل الدوؤوب الم�ستمل على االإح�سان اإلى االآخر والت�سحية 

))) تف�سير الميزان، ال�سّيد الطباطبائي، ج 6)، �ص 66).
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ل منه، والموافق���ة، وعدم المنافرة، وعدم التعاك����ص الم�ستمّر، والعمل  ف���ي �سبيله، والتحمُّ

الدائ���ب وبذل ق�سارى الو�سع للو�س���ول اإلى االّتفاق باأ�سرع وق���ت ممكن عند االختالف في 

الراأي وعدم اإطالة فترة المنازعة واالختالف، فاإّنه مما ُيمر�ص الموّدة. فينبغي عدم تكثير 

التن���ازع وتك���راره، فال ن�ستطيع اأن ننفي االختالف في االآراء م���ن راأ�ص الأّنه اأمر غير ممكن 

واقع���ًا، ولك���ن ال ُبّد من الذكاء والمه���ارة والفّن في التعامل للتخّطي ال�سري���ع والو�سول اإلى 

:Q االّتفاق ب�سرعة، وال ُبّد من التغافل عن كثير من �سغائر االأمور، فعن اإمامنا الباقر

.
(((

»�شالح حال التعاي�ص والتعا�شر ملء مكيال ثلثاه فطنة وثلثه تغافل«

وتالحظون هذه االأمور كم هي �ساّقة، فيها جهاد للنف�ص اّلذي هو الجهاد االأكبر.

3- الرحمة

من كلٍّ من الرجل والمراأة لالآخر. ورحمة كلٍّ منهما لها مواردها الخا�سة.

فالرجل يرحم المراأة:

اإذا ت�سّرعت فيغفر لها، كما ورد في الحديث اأّن من حّقها عليه اأن يغفر لها اإذا جهلت. - 

رت في القيام ببع�ص حقوقه. ويرحم �سعفها اإذا ق�سّ - 

ويرحمها في مواطن حاجتها اإليه. - 

والرحمة من لوازمها عدم الق�سوة والخ�سونة �سواء في الكالم اأم في المواقف، فاإّنه 

من الموؤ�سف اأن نرى بع�ص الرجال ي�ستعر�ص ع�سالته، ويختبر قّوته في قبال زوجته.

والمراأة ترحم زوجه�

عندما تراه منهكًا وتعبًا من عناء العمل ومعاركة الحياة، ُتبادر اإلى التخفيف عنه. - 

وعندما تراه مهمومًا لتكاليف الحياة ال�سعبة اّلتي تثقل الكاهل. - 

ر في ق�ساء بع�ص حوائج المنزل الن�سغاله في عمله والكّد على معي�سته  واإذا ق�سّ - 

ومعي�سة كّل العيال.

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 75، �ص )4).
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ر االإنتاج عن النفقة، ت�سبر عليه وترحمه وال تعّيره  واإذا تع�ّسر عليه عمله وق�سّ - 

وال تجرح �سعوره، بل تعينه وت�سّجعه وتحّثه على القيام بما ُي�سلح �ساأن عمله.

وكّل هذا يحتاج اإلى توفيق من اهلل تعالى وا�ستعانة به، ودعاء م�ستمرٍّ بنّية مخل�سة، 

لكي يجعل اهلل تعالى البركة في الحياة الزوجية، وي�سمل الزوجين باألطافه لكي يقدرا 

ل هذه الم�سوؤولية. على تحمُّ

ل تبداأ حياتك الزوجية بالحرام

لك���ي ُين���زل اهلل تعالى البركة على البيت الزوجّي يلزم م���ن كال الزوجين اأن يتبعا 

تعاليم ال�سرع المبين اّلتي توجب الرحمة من اهلل تعالى، اأفال نقول في الدعاء »الّلهّم 

اإّني اأ�شاألك موجبات رحمتك« اإذًا للرحمة موجبات ولنزول البركة موجبات، وللتوفيق 

بي���ن الزوجين موجبات، وكذلك يوجد ما يمنع ه���ذه المعاني كّلها، وياأتي باأ�سدادها، 

من ال�سوؤم والنكد، وعدم المحبة والموّدة، وعدم االّتفاق واالن�سجام...

والعاق���ل يتعّر�ص من بدء حياته الزوجية، من اأّول يوم، بل من اأّول خطوة يخطوها 

لنفح���ات الرحم���ن �سبحانه، ولبركاته، وذل���ك من خالل القي���ام بالم�ستحّبات وترك 

المكروهات، والدعاء للتوفيق..

بينما الجاهل يبداأ من اأّول يوم في حياته الزوجية باالأعرا�ص المحّرمة اّلتي ت�ستمل 

عل���ى الغن���اء والمو�سيقى والرق����ص اّلذي يتعّدى في���ه ال�سرع المبي���ن، وباللبا�ص غير 

المحت�سم للن�ساء مما ال ُت�سيغه مرتكزاتنا الدينية وال اأخالقنا االإن�سانية.

باهلل عليكم اأّي موجبات رحمة يقوم بها مثل هذا.

واأّي نفحات رحمانية واألطاف اإلهية يتعّر�ص لها؟

واأّي بركة من هذا الزواج يرجوها وهو يع�سي اهلل تعالى جهارًا .

وف���ي الرواية: اإّن البي���ت اّلذي ُي�سمع فيه الغناء ال تدخله المالئكة، وال ُي�ستجاب فيه 

الدع���وة، وال ياأمن الفجيعة، واإّن الغناء ع�ّص النفاق...اإلى ما هنالك من م�سامين 

ُت�سّنع على الغناء و�سامعيه.
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ويتذّرع االإن�سان بكلمات واهية غالبًا ينطق بها ال�سيطان عن ل�سانه، كاأن يقول: هي 

ليلة في العمر وتم�سي!

عجيب، يعني اإذا كانت مّرة واحدة يجوز لي اأن اأع�سي؟

وفي الرواية: »اإذا هممت بمع�شية فال تفعلها لعّل اهلل ينظر اإليك ويقول ل اأغفر 

لك اأبداً«.

واإذا كان ه���ذا المنطق �سليمًا؛ فاإذًا ي�ستطيع العب���د اأن يع�سي اهلل بكّل المعا�سي، 

ولك���ن يع�سي ب���كّل مع�سية مّرة واح���دة واالأمر يم�سي، يقتل م���رة واحدة، يزني مرة 

واحدة، ي�سرق مرة واحدة....

هل هذا منطق �سليم؟!

اأو يقول: اإّن اأهل زوجتي، اأو اإّن بع�ص اأهلي يريدون اأن يفرحوا لنا.

اأو اإّن العرف جاٍر هكذا فال نقدر على مخالفة التقليد.

اأو اإّن النا�ص تعيب علينا وتقول اإّن عر�سكم كان مثل ماأتم.

اأقول: الموؤمن ال يفرح بالمع�سية بل المع�سية هي ماأتم وعزاء له، وال ينبغي لعاقل 

موؤمن اأن تغلبه العادات واالأعراف اإذا كانت مخالفة لر�سا اهلل تعالى.

ويمكن القيام بمظاهر الفرح، فاإّن االإ�سالم لم يمنع من الفرح بل اأباحه وخ�سو�سًا 

في االأعرا�ص، غاية االأمر اأن ال ُتمار�ص المعا�سي بحّجة الفرح.

وه���ل الفرح ال يكون اإال بمع�سية اهلل؟! هناك اأ�ساليب �سرعية ُتعّبر خير تعبير عن 

الفرح وال�سرور.

ن�ساأل اهلل التوفيق والرحمة والبركة في كلِّ �سوؤوننا.
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م���ط���ال���ع���ة

كّل هذا الضجيج من أجل املأكل واملشرب
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ŷۅ  تعالى:  كقوله  القراآنية  االآي���ات  من  ن�ستفيد 

وقوله   
(((Ŷڎ ڌ  ڌ  ڍ   ŷڍ  تعالى:  وق��ول��ه   

(((Ŷې ې 
ۇ  ŷڭ   تعالى:  وقوله   

(3(Ŷگ گ  گ  گ  ک  ŷک  تعالى: 

اأّن جميع الف�ساد واالإف�ساد والقيل والقال وال�سجيج اّلذي كان على   
(4(Ŷۇ

�سطح االأر�ص وما زال و�سيبقى كّله من اأجل هذا الماأكل والم�سرب، الأّن التكاليف 

واأ�سبابهما. موجباتهما  من  وال�سراب  الطعام  وتناول  وال�سهوة،  الغ�سب  تتناول 

الوي���ل لن���ا نحن اّلذي���ن نعتبر اأنف�سن���ا اأ�سرف المخلوق���ات بينما نحن ف���ي الواقع 

اأ�سف���ل من الحيوانات، واإاّل ف���اإّن جميع هذه النفقات من اأج���ل المعا�سرات والتقّلبات 

غي���ر الم�سروعة ال معنى لها. واإذا م���ا اعتدلنا في ماأكلنا وم�سربنا فكم �ستعتدل ميول 

الغ�س���ب وال�سه���وة لدينا؟ واهلل يعلم ك���م ينفق الكّفار من اأموال طائل���ة في �سبيل جّر 

الم�سلمين والموؤمنين نحو الف�ساد. ونحن نقف في المقابل كاأّننا نرى اأنف�سنا م�سطّرين 

وعاجزي���ن، فه���ل نحن � مع هذا ال�سعف والجوع اّلذي ُنعاني���ه � محتاجون اإلى كّل هذا 

الف�ساد االأخالقي واالختالطات الم�سّرة وغير الم�سروعة، وكّل هذا ال�سراع من اأجل 

الرئا�سة والقتل والظلم؟!

في مدر�شة ال�شيخ بهجت}، ج1، �ص98.

))) �سورة البقرة، االآية 35، �سورة االأعراف، االآية: 9).

))) �سورة طه، االآية: 7)).

)3) �سورة طه، االآية: 9)).

)4) �سورة االأعراف، االآية: 0)، �سورة طه، االآية: 0)).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ŷ...پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀٺ ٺ       ٺ 

.
(((Ŷٺ

ŷ...ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

.
(((Ŷھ  ے   ے

))) �سورة اآل عمران، االآية: 38.

))) �سورة الفرقان، االآية: 74.

الولد الصالح
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طلب الذّريَّة

�سم���ن تاأ�سي����ص العائلة والبيت الزوجّي اّل���ذي قلنا اإّنه يجب اأن يك���ون ر�سالة على 

عه���دة الموؤمن اأداوؤها، توجد م�سوؤولية ال يجوز التق�سير ب�ساأنها وال التهاون بها، وهي 

الم�سوؤولي���ة م���ن الوالدين تجاه االأوالد، فال ُبّد اأن نعرف نظرة االإ�سالم اإلى هذا ال�سّق 

من الم�سوؤولية وذلك من خالل عّدة نقاط:

اأّوًل: ماذا ُيمّثل الولد بالن�سبة للوالدين؟ وكيف يجب اأن ُينظر اإليه؟

ال ينبغ���ي النظ���ر اإلى م�ساألة الول���د بالمنظور العاطفّي فح�س���ب، اأو على اأ�سا�ص اأّن  

الوالدي���ن وج���دا نف�سيهما مجبوَرين عل���ى ح�سانته بعد جريهما عل���ى العادة بالزواج 

واالإنج���اب في المجتم���ع كغيرهما، اأو ان�سياقًا وراء الداف���ع الغرائزّي والميل الفطرّي 

الأن يكون الرجل اأبًا وتكون المراأة اأّمًا دون اأن يكون لهما دافع ر�سالّي في ذلك.

بل ينبغي اأن يكون االإنجاب ثّم الرعاية، والتربية، والتن�سئه على ال�سالح من �سلب 

االأمور اّلتي يفر�سها االلتزام الّدينّي والخّط الر�سالّي على من يريد تاأ�سي�ص عائلة في 

يني. اإطار الخّط االإلهّي الدِّ

نعم توجد ر�سالة عائلّية مّت�سلة بحكمة اهلل تعالى من اإبقاء الن�سل لتتحّقق معرفته 

تعالى وعبادته ولكي تثقل االأر�ص بال اإله اإال اهلل.

ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »جاء رجل اإلى ر�ش���ول اهلل P فقال: يا نبّي اهلل 

اإّن ل���ي ابن���ة ع���مٍّ قد ر�شي���ُت جماله���ا وح�شنها ودينه���ا، ولكّنها عاق���ر، فقال P: ل 

تزّوجه���ا، اإّن يو�ش���ف ب���ن يعق���وب لقي اأخ���اه، فقال: يا اأخ���ي كيف ا�شتطع���ت اأن تزّوج 

الن�شاء بعدي؟
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فقال: اإّن اأبي اأمرني، قال: اإن ا�شتطعت اأن يكون لك ذرية تثقل الأر�ص بالت�شبيح، 

.
(((

فافعل«

وع���ن جابر عن االإمام الباقر Q: »قال ر�شول اهلل P: ما يمنع الموؤمن اأن 

.
(((

يّتخذ اأهاًل لعّل اهلل يرزقه ن�شمة ُتثقل الأر�ص بال اإله اإل اهلل«

وكذل���ك تّت�سل الر�سالة العائلي���ة اّلتي منها االإنجاب بالجري عل���ى مراد الر�سول 

P وتنفيذ ما حّث عليه واأحّبه ورغب فيه وهو التنا�سل.

.
(3(

� فعن النبّي P: »تناكحوا تنا�شلوا، اأباهي بكم الأمم يوم القيامة«

- وع���ن اأبي جعف���ر Q قال: قال ر�س���ول اهلل P: »تزّوج���وا بكراً ول���وداً، ول 

.
(4(

تزّوجوا ح�شناء جميلة عاقراً، فاإّني اأباهي بكم الأمم يوم القيامة« 

وكذلك ي�سع في الح�سبان المنافع االأخروية لالأوالد بعد الموت الأّنهم اإن توّفوا قبل 

اأن يبلغوا فاإّنهم �سفعاء لالأبوين.

فع���ن اأبي الح�سن الر�سا Q ق���ال: قال ر�سول اهلل P لرجل:..»اأما علمت اأّن 

الول���دان تح���ت العر����ص ي�شتغفرون لآبائه���م يح�شنهم اإبراهي���م، وترّبيهم �شارة في 

.
(5(

جبل من م�شك وعنبر وزعفران؟«

واإن م���ات االآباء قبله���م فاإّنهم يبقون كال�سدقة الجارية ف���ي االأر�ص ينتفع اآباوؤهم 

به���م بعد موتهم، كما ورد في روايات متعّددة من اأّنه: »اإذا مات الموؤمن انقطع عمله 

.
(6(

اإل من ثالث: �شدقة جارية، اأو علم ُينتفع به، اأو ولد �شالح يدعو له«

))) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 5، �ص 333.

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 0)، �ص 5). 

)3) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج )4، �ص 53).

)4) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج )4، �ص 33.

)5) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 5، �ص 334.

)6) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج )، �ص 3).
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وم���ا يترّتب م���ن االأجر والث���واب على االإنف���اق والتو�سعة على العي���ال، والقيام بما 

ُي�سلحهم ماّدّيًا ومعنوّيًا فاإّنها مثوبات عظيمة جّدًا ال ُي�ساهيها �سيء من عمل البّر لو 

اأردنا اأن ن�سردها لطال بنا الكالم.

فاإذًا االأوالد هم من موجبات الثواب ورفع درجات المرء عند اهلل تعالى.

وبكلم���ة واح���دة: االإنجاب يج���ب اأن يندفع اإلي���ه المرء من خ���الل اإيمانه وعقيدته 

وارتباط���ه بالخالق تعالى، وباأّنه م�سوؤولية ُيث���اب عليها وُيعاقب، كما �سّرح اإمامنا زين 

العابدي���ن Q: »فاعم���ل ف���ي اأم���ره عمل من يعل���م اأّنه مث���اب على الإح�ش���ان اإليه 

.
(((

معاقب على الإ�شاءة اإليه«

ويق���ول Q: »واإّن���ك م�ش���وؤول عّم���ا وليت���ه م���ن ح�ش���ن الأدب والدلل���ة عل���ى 

.
(((

رّبه«

ثانياً:انطالق���ًا من هذه الم�سوؤولية ولكي نوؤّدي هذه المهّمة ونفي لهذه الر�سالة، ال ُبّد 

اأن نعرف ما كّلفتنا به ال�سريعة المقّد�سة تجاه اأوالدنا، من الواجبات والم�ستحّبات 

والمحظورات..

حّق الولد على أبيه

.
(3(Ŷ  گ گ  گ ڳڳŷ :يقول اهلل تعالى

هن���اك كارثة عدم ال�سع���ور بتلك الم�سوؤولي���ة اّلتي ذكرناها في النقط���ة ال�سابقة، 

وبالتالي عدم معرفة ما يجب اأن نفعله تجاه اأوالدنا، نعم نحن ُنهّيئ لهم الخبز والجبن 

واللحم، ولكن لي�ص بالخبز فقط يحيا االإن�سان.

فلنلِق نظرة على ما ينبغي تقديمه لالأوالد جريًا على مقت�سى ما قّدمناه من ر�سالية 

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 5)، �ص 76).

))) م.ن، ج 5، �ص 76). 

)3) �سورة الن�ساء، االآية: )).
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في بناء وت�سكيل االأ�سرة، ولن�ستفد من حّق الولد الوارد في ر�سالة الحقوق الإمامنا زين 

:Q يقول ،Q العابدين

»واأّم���ا حّق ول���دك فتعلم اأّنه منك وم�شاف اإليك في عاجل الدنيا بخيره و�شّره، 

واأّن���ك م�ش���وؤول عّم���ا وّليت���ه م���ن ح�ش���ن الأدب والدللة عل���ى رّبه والمعون���ة له على 

طاعت���ه في���ك وفي نف�شه، فمثاب على ذلك ومعاقب، فاعمل في اأمره عمل المتزّين 

بح�شن اأثره عليه في عاجل الدنيا، المعذر اإلى رّبه فيما بينك وبينه بح�شن القيام 

.
(((

عليه والأخذ له منه ول قّوة اإل باهلل«

���رك االإم���ام Q ب���اأّن الولد بم���ا هو ولد وبم���ا فيه من خي���ر اأو حّتى �سّر  اأّوًل:يذكِّ

 :Lه���و من�سوب وم�ساف اإلي���ك. يقول االإمام علي في و�سّيت���ه لالإمام الح�سن

.
(((

»وجدت���ك بع�ش���ي ب���ل وجدت���ك كّل���ي حّت���ى كاأّن �شيئ���اً ل���و اأ�شاب���ك اأ�شابن���ي«

فلي�ص لك اأن تتبّراأ منه كما قد يتفق وتتبراأ من �ساحب اأو �سديق، بل ال ُبّد اأن يبقى 

ه اإلى الر�سد وال�سالح - طالما  االأمل دائمًا باإ�سالحه وال�سعور بالم�سوؤولية تجاهه لردِّ

ين واإال فاإّن خطاب »اإّنه لي����ص من اهلك« � اّلذي نزل  اأّن���ه لم يتحّول اإل���ى عدوٍّ هلل وللدِّ

:Q سوف ي�سمله وينطبق عليه، يقول االإمام علي� � Qب�ساأن ابن النبّي نوح

»الولد غير ال�شالح كالإ�شبع الزائد اإن قطعته اآلمك واإن تركته �شانك«.

واإّنم���ا قال Q في ر�سال���ة الحقوق: »في عاجل الدني���ا« الأّنه في االآخرة تنقطع 

.
(3(Ŷائ ائ ەئ   ەئ   وئ   وئŷ :االإ�سافات واالأن�ساب

ثانياً:اإّن���ك م�س���وؤول عن ع���ّدة اأم���ور ترجع اإل���ى ال�سع���ادة الدنيوي���ة واالأخروية وهي 

كالتالي:

اأ- اإّنك م�سوؤول عّما وّليته من االأدب، فاإّنه كما ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »ل 

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 5)، �ص 76).

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 74، �ص 00).

)3) �سورة الموؤمنون، االآية: )0).
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مي���راث كالأدب«. واالأدب ه���و االأمور اّلتي تجعل االإن�س���ان متمّيزًا عن ال�سوقة 

والجهلة وال�سفهاء والحمقى، باأن ياأتي االإن�سان في كّل موقف بما ُينا�سبه مّما 

ي�ستح�سنه العقالء وُيقّره ال�سرع والحكماء، فللكالم اأدبه، وللجلو�ص، وللطعام، 

وللم�سي، ولل�سحك، ولل�سوت... لكّل فعل، اأو موقف، اأو حديث، اأدبه الخا�ّص 

ب���ه، فاأنت م�سوؤول عن توليته هذه االآداب، فا�ساأل نف�سك هل تعتبر ذلك تحت 

نطاق م�سوؤوليت���ك، اأم اأّنك لو تعّطفت بااللتفات اإل���ى العائلة واالأوالد يقت�سر 

انعطافك على تاأمين الطعام والك�سوة واأمثال ذلك من االأمور البدنية؟!

واأّما الأمور المعنوّية اّلتي منها تلقين الآداب لأولدك فهذا لي�ص من الأولويات عندك؟

هم تعالى، فهل ُتلّقنهم درو�ص التوحيد  ب - اأنت م�سوؤول عن داللة اأوالدك على ربِّ

والعقي���دة ي���ا ُترى بح�سب م���ا تقت�سيه اأعماره���م منذ ال�سغ���ر، تغر�ص في 

نفو�سه���م االإيمان باهلل تعالى حّتى ين�سوؤوا ويترعرعوا وقد تغلغل االإيمان في 

اأعماقهم وجرى في دمائهم؟

اأن���ت مكّل���ف اأن ُتهّيئ الأوالدك الثقاف���ة والعلم واالأجواء الفكري���ة واالجتماعية من 

�سداق���ات ولق���اءات وغيرها لكي ي�سل���وا اإلى العقيدة ال�سلبة ف���ي معرفة اهلل تعالى، 

واأي�س���ًا ما يقّويها وُي�ساعد على تثبيتها، وال يجوز تركهم بال داللة، فاأنت الداّل ويجب 

علي���ك تهيئة الدليل وتقريبه اإليهم لكي ي�سل���وا اإلى الداللة الوا�سحة على اهلل تعالى. 

نعم الوالدان مكّلفان بذلك وال يجوز لهما اإهمال هذا الجانب. ولالأ�سف قد يكون االأمر 

رون �سلبًا  بالعك�ص باأن ُيترك االأوالد و�ساأنهم ُيخالطون الفا�سدين المف�سدين اّلذين يوؤثِّ

على عقيدتهم.

ج - المعونة البنك على طاعة اهلل تعالى معرفته هلل تعالى، فاأنت تاأخذ بيده اإلى 

معرف���ة اهلل تعالى، ومعلوم اأّن المعرفة ت�ستدعي الطاعة، فعليك بم�ساعدته 

اأي�سًا على اأن يكون تقيًا مطيعًا هلل تعالى.
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وهذه الطاعة لها جنبتان

ك، فقد ورد اأّنه رحم اهلل من اأعان ولده  الأول���ى: طاع���ة اهلل فيك اأي ُت�ساعده على برِّ

ه، فعن يون�ص بن رباط عن االإمام اأبي عبد اهلل Q قال: على برِّ

ه. »قال ر�شول اهلل P: رحم اهلل من اأعان ولده على برِّ

ه؟ قال »الراوي«: قلت: كيف ُيعينه على برِّ

قال: يقبل مي�شوره، ويتجاوز عن مع�شوره، ول ُيرهقه، ول يخرق به، فلي�ص بينه 

.
(1(

وبين اأن ي�شير في حدٍّ من حدود الكفر اإل اأن يدخل في عقوق اأو قطيعة رحم«

وال  تي�ّسر،  ما  منه  تقبل  بل  يحمل  اأن  له  ُيمكن  مما  اأكثر  تحّمله  ال  اأن  عليك  اأي 

باالأمور  ُتطالبه  اأّنك دائمًا  اإلى قابلّياته ال  النظر  اأن تكون واقعيًا في  ُتتعبه، فعليك 

الكبيرة وُتعّيره وتوؤذيه بالقول له: اإّنك غير نافع وغير مجٍد واأمثال تلك العبارات.. 

الأّنه لم ياأت بما قد ر�سمته اأنت له في نف�سك ومخّيلتك.. وبالتالي ُتحرجه وُتخرجه 

اإلى مع�سية اهلل  وبالتالي  اإلى عقوقك  ا�سطررته  وتكون قد  اإطار ر�ساك عنه  عن 

تعالى.

الثاني���ة: اأن ُتعين���ه على طاعة اهلل في نف�س���ه، اأي ُت�ساعده على اأن يك���ون تقّيًا مطيعًا 

���ه، وذلك بتحفيزه على فعل الطاع���ات وترك المحظورات  هلل تعال���ى بينه وبين ربِّ

والمحّرمات والتدرُّج بمراتب التقوى.

وال  ُبّد من االلتفات اإلى ما اأراد االإمام Q التنبيه عليه وهو اأّن هذه الم�سوؤوليات 

لي�س���ت مجّرد اأمور م�ستحّب���ة، لك ترُكها، بل اأنت معاق���ب اإذا فّرطت فيها ومثاب على 

مراعاتها وتعاهدها، وذلك نفهمه من قوله Q: »فمثاب على ذلك ومعاقب..فاعمل 

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

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 6، �ص 50.
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واأي�سًا من حقِّ الولد على والده:

اأن يختار اأّمه. - 

ن ا�سمه. اأن ُيح�سِّ - 

اأن ُيعلِّمه القراآن. - 

اأن يزّوجه اإذا بلغ. - 

اأن يعلم باأّنه اأمانة في عنقه يتّم حفظها بتربيته تربية اإيمانية بما ذكرنا اآنفًا. - 

اأن يرزقه طّيبًا، اأي »ُيطعمه رزقًا حالاًل وال ُيطعمه من مال حرام«. - 

اأن يدعو له فيما بينه وبين اهلل تعالى. - 

. - 
(((

اأن ُيكرمه، »اأكرموا اأوالدكم«

المب���ادرة اإل���ى التربية قب���ل فوات االأوان: »ب���ادروا اأحداثك���م بالحديث قبل اأن  - 

.
(((

ي�سبقكم اليهم المرجئة«

:»علِّموا اأوالدكم ال�سالة اإذا  - P تعليمهم ال�سالة اأبناء �سبع، فعن ر�سول اهلل

.
(3(

بلغوا �سبعًا وا�سربوهم عليها اإذا بلغوا ع�سرًا«

اأن ي�سعه مو�سعًا �سالحًا. - 

ثالث���اً: بعد معرفة م�سوؤولّيتنا الكبرى تجاه اأبنائنا، واأّن ال�سريعة كّلفتنا تهيئة االأجواء 

ال�سالح���ة والمناخات المالئمة لهم لكي يكونوا �سالحين، وتربيتهم على المبادئ 

والقيم الحميدة، و�سّدهم عن كّل ما يكون مظّنة ف�ساد اأو انحراف ديني اأو ُخلقي، 

ف اإل���ى اأ�ساليب التربية ال�سالحة اّلتي من خاللها  بع���د معرفة هذا ال ُبّد من التعرُّ

ن�سل اإلى الغاية المن�سودة، وهذا ي�ستدعي اهتمامًا كبيرًا ومتابعة م�ستمّرة، ومراقبة 

وعناية غير منقطعة، وهذه الم�سوؤولية ال تتالءم اأبدًا مع الالمباالة والتهاون.

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج ))، �ص 476.

))) م.ن، ج ))، �ص 477.

)3) ميزان الحكمة، الري�سهرّي، ج )، �ص 56.
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م���ط���ال���ع���ة

إّنما نال مقام املرجعية بربكة دعاء والديه
ذك���ر ال�سّي���د ع���ادل العلوّي في �سي���اق حديثه ع���ن المرج���ع ال�سّي���د المرع�سّي 

النجف���ّي }  ق���ال:

لق���د ن�ساأ �سّيدنا االأ�ست���اذ في بيت العلم وال�سيادة وال�سرف ف���ي اأ�سرة مرموقة في 

اأعين النا�ص.

ق االآخوند عليه الرحمة وهو لم  حّدثن���ي يومّا اأّنه كان والده ياأخذه اإلى در�ص المحقِّ

يبلغ الحلم.

وعندم���ا كان���ت والدته تطلب منه اأن يوق���ظ والده، ي�سعب علي���ه اأن ُيناديه، فكان 

يم�سح بوجهه وخّده باطن قدم والده في�ستيقظ بعد دغدغة لطيفة ويرى هذا الموقف 

المتوا�سع من ولده البار.

فتدمع عيناه رافعًا يديه اإلى ال�سماء ويدعو لولده بالتوفيق.

وكان �سّيدن���ا االأ�ست���اذ كثيرًا ما يق���ول: اإّنما نلت هذا المق���ام وزاد اهلل في توفيقي 

ببركات دعاء والدّي عليهما الرحمة.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

(((Ŷٴۇ ۋ  ۋ ۅŷ

))) �سورة الفجر، االآية: 0).

 نظرة اإلسالم الى المال
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فلسفة حّب اإلنسان للمال

ث عن اأّي مفهوم ال ُبّد اأن ُنخ�سعه للنظرة ال�سرعية الواقعية، ثّم  عندما ُنريد التحدُّ

بع���د ذلك ُنرتِّب االآثار ال�سلبية واالإيجابية بع���د و�سوحه على م�ستوى المفهوم الواقعّي 

بحدوده الطبيعية، فكيف ينظر االإ�سالم اإلى المال؟ وكيف ُيقّيمه اإيجابًا و�سلبًا؟

ر عن �سيء مرتكز ومنغر�ص في نف�ص نوع االإن�سان وهو  اأّواًل: اإّن الق���راآن الكري���م ُيعبِّ

حّبه للمال حّبًا كبيرًا، يقول تعالى:

.Ŷٴۇ ۋ  ۋ ۅŷ

ر الخير بالمال. . وُف�سِّ
(((Ŷۓ ۓ   ڭ ڭŷ

وخلفي���ة ح���ّب االإن�سان للمال ه���ي اأّن االإن�سان ُيحّب وجوده، وُيح���ّب كّل �سيء يقّوي 

وج���وده، ويدف���ع النق�ص والخطر عن���ه. وال �س���ّك اأّن المال من مقّوي���ات الوجود ومن 

الم�ساع���دات على رفع النق�ص والدفاع والذّب عنه، فاإذًا �سيتفّرع حّب المال على حّب 

ال���ذات ويكون قويًا ومن�سجمًا مع درجة حّبها، وبم���ا اأّن حّب الذات من اأعظم الغرائز 

لدى بني الب�سر فحّب المال المتفّرع عنها طبيعيٌّ اأن يكون من اأقوى ما ُيحّبه االإن�سان 

.Ŷٴۇ ۋ  ۋ ۅ ŷ
اإذًا، ه���ذا الحّب عميق ونحن ماأمورون اأن ال نجري على مقت�سى هوانا في التعامل 

م���ع المال، بل اأن ُنخ�سع عالقتنا به لحكم ال�سرع والعقل من خالل تعديل ذلك الميل 

الجنونّي والع�سق الكبير له، فال�سابط والميزان للو�سول اإلى هذا االعتدال هو ال�سرع 

))) �سورة العاديات، االآية: 8.
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المبي���ن المدعوم بحكم العقل والعقالء، فتع���ال لنرى نظرة القراآن وال�سنة اإلى المال 

وبماذا ياأمران.

اإّن االإ�س���الم يعتب���ر المال اأمرًا مهّم���ًا م�سلحًا ل�سوؤون الخل���ق وال يرف�سه بالمعنى 

الت�سوفّي ال�سلبّي بل هو و�سيلة مهّمة جّدًا، وتح�سيله والكّد في �سبيل ك�سبه من الحالل 

هو من اأف�سل العبادة، فكما ورد عن النبّي P: »العبادة �شبعون جزءاً اأف�شلها طلب 

.
(((

الحالل«

ولكن ككّل و�سيلة اإذا تحّولت اإلى غاية فاإّنها �ستنحرف عن ال�سواب وقد تو�سل اإلى 

الهالك، فاإّن المال يجب اأن يبقى في اإطار الو�سيلة، واإذا ما اعتقد االإن�سان باأّنه غاية 

وتعامل معه كذلك فاإّنه يكون من اأخطر االأ�سياء عليه.

ولالأ�س���ف الكثي���ر من الب�سر وقعوا في فّخ المال وتح���ّول حّبهم له اإلى غاية، وذلك 

لالأم���ر الجبّلّي فيهم كما ذكرنا، مع طول االأمل وحّب الحياة وما يترّتب على ذلك من 

خوف الفقر والحاجة، وتقدير التعّر�ص الم�ستقبلّي للنق�ص والفقدان والفاقة.

وبالتالي فاإّن االإن�سان يلجاأ اإلى الكنز واالّدخار وحجب المال عن الم�ستحّقين.

ين للمال وكيف يُقّيمه؟ كيف ينظر الدِّ

فلنلِق نظرة على كيفّية تقييم االإ�سالم للمال:

قال اأبو عبد اهلل Q: »اإنما اأعطاكم اهلل هذه الف�شول من الأموال لتوّجهوها 

.
(((

حيث وّجهها اهلل ولم ُيعطكموها لتكنزوها«

- وعنهQ عن اأبيه اأبي جعفر Q اأّنه �ُسِئل عن الدنانير والدراهم وما عمل 

:Q النا�ص فيها، فقال اأبو جعفر

»ه���ي خواتي���م اهلل ف���ي اأر�شه جعله���ا اهلل م�شلحة لخلقه وبه���ا ت�شتقيم �شوؤونهم 

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج ))، �ص)).

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 4، �ص )3، و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 6، �ص 7).
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ومطالبه���م، فمن اأكث���ر له منها فقام بحّق اهلل فيها واأّدى زكاتها فذاك اّلذي طابت 

وخل�شت له، ومن اأكثر له منها فبخل بها ولم يوؤدِّ حّق اهلل فيها واّتخذ منها الآنية 

فذاك اّلذي حّق عليه وعيد اهلل عّز وجّل في كتابه، يقول اهلل تعالى: ŷک ک  

ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
(((

 
(((

»Ŷ ڱ ں ں ڻ ڻ   
- وروي ع���ن االإمام ال�سادق Q: »المال مال اهلل ع���ّز وجّل، جعله ودائع عند 

خلق���ه، واأمره���م اأن ياأكل���وا منه ق�ش���داً، وي�شربوا من���ه ق�شداً، ويلب�ش���وا منه ق�شداً، 

وينكح���وا من���ه ق�ش���داً، ويركب���وا من���ه ق�ش���داً، ويع���ودوا بما �ش���وى ذلك عل���ى فقراء 

الموؤمني���ن، فم���ن تع���ّدى ذلك كان ما اأكل���ه حراماً، وما �شرب من���ه حراماً وما لب�شه 

.
(3(

منه حراماً، وما نكحه منه حراماً، وما ركبه منه حراماً«

اأّوًل: ال ُبّد من التوّجه بالنظرة االإيجابية للمال ال بالنظرة الت�سّوفية ال�سلبية كما مّر 

وذكرن���ا، اأي م���ن الخطاأ االعتقاد باأّن المال بما هو م���ال �سّيىء و�سّر، وبالتالي من 

له. القبيح اأن نحوزه وُنح�سّ

ه���ذا لي�ص �سحيحًا، بل الم���ال كما �سّرح االإمام Q بالرواي���ة االآنفة:»هي« اأي 

االأموال »م�شلحة لخلقه، وبها ت�شتقيم �شوؤونهم ومطالبهم«

واإّنم���ا الخطر في االأمر هو ما ُيمكن اأن يترّتب على حّبه والتعّلق به من لوازم واآثار 

�سّيئة ومهلكة كما �سنبّين فيما �سياأتي.

ثانياً:الم���ال لي�ص مل���كًا حقيقيًا لالإن�سان واإّنما هو عاري���ة ووديعة وملك اعتبارّي، فلو 

دّققن���ا في الن�سو�ص نجد الت�سريح بذل���ك، يقول تعالى: ŷۇئ ۆئ ۆئ  

))) �سورة التوبة، االآية: 35.

))) و�سائل ال�سيعة، »الإ�شالمية«، الحّر العاملي، ج 6، �ص 7).

)3) ميزان الحكمة، محمدي الري�سهري، ج 4، �ص 994).
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. فل���م تق���ل االآي���ة 
(((Ŷ   ۈئ  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی

تركت���م ما »مّلكناك���م«، بل عّبرت ب� »خّولناكم«، ومعل���وم اأّن تخويل ال�سيء اأعّم من 

تمليكه، فقد اأخّولك الت�سّرف ب�سيء لي دون اأن اأملِّكك اإّياه.

وكذلك التعبير ف���ي الرواية ال�سابقة بقوله Q: »المال مال اهلل« فاإّنما اأ�ساف 

الملكي���ة الحقيقية اإلى ذات���ه المقّد�سة ولم ُي�سفها اإلى االإن�سان، وقوله Q: »جعله 

ودائع عند خلقه« فلم يُقل Q مّلكه اهلل لخلقه...

ف به���ذا المال وممتحن  ف���ال ُبّد للعاقل اأن يعتق���د بذلك، اأي باأّن���ه مخّول بالت�سرُّ

ب���ه، واأّنه م�سوؤول عنه مك�سبًا واإنفاقًا، فع���ن ر�سول اهلل P: »ل تزول قدما عبد يوم 

القيام���ة حّتى ُي�ش���األ عن اأربع: عن عمره فيما اأفناه، و�شبابه فيما اأباله، وعن ماله 

. وال يدخل في وهم اأحد اأّنه 
(((

م���ن اأي���ن ك�شب���ه وفيما اأنفقه، وعن حّبن���ا اأهل البي���ت«

اأ�سبح مالكًا له، فله �سنع ما اأراد به وين�سى اأّنه محا�سب حّتى على الدرهم والقطمير 

منه.

وكذل���ك اإذا اعتقد اأّن مالكه اهلل تعالى واأّنه مج���ّرد عبد ممتحن به، فاإّنه �سوف ال 

يمنع حّق اهلل تعالى فيه، بل يبذله بطيب نف�ص، فهل يبخل االإن�سان بملك غيره؟

ف فيه  ثالث���اً:اإذا كان الم���ال هو مال اهلل وهو وديعة عند الخلق ال غير مخّول بالت�سرُّ

ف���ال ُبّد اأن ن�ساأل م���اذا ُيريد اهلل تعالى مّنا ب�ساأن ه���ذه الوديعة وهذا ال�سيء اّلذي 

امتحننا فيه؟

ه���ل ُيريد مّنا التباري بجمعه فمن يجم���ع اأكثر فهو الفائز وله الغلبة عنده »تعالى« 

وبالتال���ي له التفاخ���ر على غيره بفوزه المظّفر عليهم الأّن���ه فاقهم في الكنز واالّدخار 

منه؟!

)))�سورة االأنعام، االآية: 94.

))) االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ص 93.
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الج���واب: كال، ب���ل كّلفن���ا عّز وجّل اأن نوّجه���ه حيث وّجهه وال نكن���زه، كما عن موالنا 

هوها حيث  ال�سادق Q: »اإّنم���ا اأعطاكم اهلل هذه الف�شول من الأموال لتوجِّ

.
(((

وّجهها اهلل ولم ُيعطكموها لتكنزوها«

فالمال اإذًا لي�ص للكنز وال لالّدخار، بل جعله اهلل خواتيم في اأر�سه لُي�سلح النا�ص به 

لوا به اإلى مقا�سدهم، ليتوّجهوا بعد �سّد حوائجهم  اأمورهم، وُيديروا �سوؤونهم، ويتو�سّ

اإل���ى الدوافع االأ�سا�ص ال�سامية، فمن يتوّق���ف عند جمع المال وكنزه ومن ثّم يطلب به 

الكم���االت الدنيوية كما عّبرت الرواية ال�سريفة »واتخذ منها االآنية« فاإّنه من التائهين 

ف���ي ال�سالل ومن الهالكين اإن كان قد بخل بحّق اهلل تعالى، اأو اأ�س���رف ف���ي اإنفاق���ه.

واإن كان ق���د اأّدى حّق اهلل تعالى فيها فلي�ص عليه جناح من الناحية الفقهية، ولكن 

م���ن الناحية ال�سلوكية فقد ُيقال اإّن من يجم���ع ويكنز فهو من المن�سغلين بالدنيا ومن 

 ،Q الغافلين، واإّنه ما اجتمع مال اإال من �سحٍّ اأو حرام كما ورد عن اأمير الموؤمنين

ولذلك األمحت الرواية ال�سابقة اإلى اأّن ال�سيء اّلذي يكون َمر�سّيا في اإنفاقه هو الق�سد 

في كلِّ �سيء، في الماأكل والم�سرب والملب�ص والم�سكن..

»واأمره���م اأن ياأكل���وا من���ه ق�ش���داً، وي�شرب���وا من���ه ق�ش���داً، ويلب�ش���وا من���ه ق�شداً، 

وينكح���وا من���ه ق�ش���داً، ويركب���وا من���ه ق�ش���داً، ويع���ودوا بما �ش���وى ذلك عل���ى فقراء 

الموؤمني���ن، فم���ن تع���ّدى ذلك كان ما اأكل���ه حراماً، وما �شرب من���ه حراماً وما لب�شه 

.
(((

منه حراماً، وما نكحه منه حراماً، وما ركبه منه حراماً«

فال ُبّد من حمل الرواية على ما ذكرنا، فاإما اأن نقول اأّنه حرام الأّنه لم يوؤدِّ حّق اهلل 

تعال���ى في���ه، اأو الأّنه اأ�سرف في االإنفاق، اأو الأنه ما اجتم���ع مال اإال من �سّح اأو حرام، اأو 

المق�سود بالحرام الوارد االأعّم من الحرام الفقهّي و االأخالقّي العرفانّي المعنوّي.

))) الكافي،  ال�سيخ الكليني، ج 4، �ص )3.

))) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 3)، �ص )5.
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حّب المال أداة مهلكة

وبع���د التعريف بالنظرة ال�سرعية للمال، وباأّنها نظرة واقعية اإيجابية »مع االلتزام 

بالح���دود ال�سرعية للجمع واالإنفاق كّمًا وكيف���ًا« ولي�ست �سلبية، فال ُبّد اأن نذكر االأمور 

اّلتي تجعل حّب المال اأداة مهلكة بيد �ساحبها اإذا لم ُي�سبط بما ُيريده ال�سرع المبين 

والعقل الر�سين:

ّح: فاأّولً: من لوازم ذاك الع�سق للمال؛ ال�سُّ

.
(((Ŷ  ٿ  ٿ ٹٹŷ

ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ŷڳ 
.

(((Ŷ  ہ ہ
ثانياً: حّب اال�ستزادة والطمع والحر�ص ال�سديد على الكنز واالّدخار:

.
(3(

- عن ر�سول اهلل P: »لو اأّن لبن اآدم واديين من ذهب لبتغى اإليهما ثالثاً«

. 
(4(

- وعنه P: »منهومان ل ي�شبعان طالب علم وطالب دنيا«

.
(5(Ŷ   ڤ ڳ ڱ   ڱ ثالثاً: الطغيان: ŷگ   ڳ  ڳ 

م���ن الخط���اأ اأن ياأمن االإن�سان جانب نف�سه، فاإّنها كثيرًا م���ا تخدعه، وتعده باأ�سياء 

ة فيما  ،  وخا�سّ
(6(

وال تفي عند التمّكن »وخدعتني الدنيا بغرورها، ونف�شي بخيانتها«

يتعّل���ق بالم���ال، فاإّنه قب���ل ح�سوله في يد االإن�سان ق���د يتكّلم كالم الزاه���د في تمّلكه 

والحر����ص علي���ه، اّلذي ال يعتن���ي ب�ساأنه، وال يقيم ل���ه وزنًا، اإال اأن يق�س���ي به حوائجه 

وحوائ���ج النا�ص من اأقاربه واإخوانه الموؤمنين. اإاّل اأّنه بمجّرد اأن يح�سل على قدٍر منه 

فق���د يتغّي���ر نمط تفكيره، بل حّتى قد يتغّير لحن كالم���ه، فهذا ثعلبة بن حاطب اّلذي 

))) �سورة الن�ساء، االآية: 8)).

))) �سورة االإ�سراء، االآية: 00). 

)3) ميزان الحكمة، ج 3، �ص 639). م�سند اأحمد، ج 5، �ص 7)).

)4) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج )، �ص )8). 

)5) �سورة العلق، االآيتان: 6� 7.

د، ال�سيخ الطو�سي، �ص 845. )6) م�سباح المتهجِّ
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دقن وليكون���ن من ال�سالحين، فاأّي عهد هذا  عاه���د اهلل لئن اآتاه اهلل من ف�سله لي�سّ

اّلذي قطعه على نف�سه وجهًا لوجه مع ر�سول اهللP، واّلذي اأّكده بعّدة تاأكيدات! اإّنه 

ل���و ُوزن مع جب���ال الدنيا لرجح عليها من ثقله! ومع ذلك لّم���ا اآتاه اهلل من ف�سله بخل 

وتوّل���ى وهو معر�ص، فاأعقبه ذلك البخل والخالف للعه���د والكذب نفاقًا في قلبه اإلى 

يوم يلقى اهلل �سبحاته، بل على ما في النقل لقد كان تعبيره »ما هذا اإّل اخت الجزية« 

.
(((

فقال النبّي P: »يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة«

وه���ذه االآيات المباركات اّلت���ي روي اأّنها نزلت فيه { گ گ گ ڳ ڳ 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

.
(((

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ}
فعجبًا لهذا االإن�سان اّلذي يلهج بالكرم وحّب البذل، وباأّنه اإذا حاز مااًل �سوف ال يرّد 

�سائاًل، وال يدّع محتاجًا، وال فقيرًا اإال وينيله من كرمه وف�سله وبذله، ولكّنه بمجّرد اأن 

يحوز المال، ويتمّكن منه، ي�سبح �سخ�سًا اآخر، هّمه تبرير حر�سه وبخله، وليت االأمر 

يقت�س���ر على هذا الحّد، فاإّنه يطغى ويتجاوز الحدود وينتهك الحرمات بالمال، اّلذي 

ه���و ماّدة ال�سهوات، ويظهر عليه البطر والترف والبذخ، وين�سى اأّن هذا المال هو مال 

اهلل قد جعله وديعة عنده ليختبره به، ويتبّجح بحذاقته وذكائه في جمعه، وين�سى من 

اأنعم به عليه، ورزقه اإّياه، واأف�سل مثال على هذا ال�سنف من الب�سر قارون.

واأخيرًا فاإّن التخلُّ�ص من هذه االآثار ال�سلبّية لحّب المال بحاجة اإلى تدريب وتهيئة 

نعمه  وا�ستذكار  تعالى،  اهلل  رقابة  با�ست�سعار  وذلك  تزكيتها  اإلى  يوؤدي  النف�ص  لهذه 

واأّنه في اأّية لحظة قادر على �سلبها وا�سترجاعها فهي ف�سٌل من اهلل تعالى ومتى �ساء 

يفتّنا  اأن ال  ن�ساأل اهلل  ي�سقط فيه كثيرون، وعليه  واختبار  امتحان  بل هي  ا�ستعاده، 

بالدنيا وما حوت واأن ال يمتحننا بما ال نقدر على النجاة منه، اإّنه �سميع مجيب.

))) تف�سير الميزان، العالمة الطباطبائي، ج 9، �ص )35.

))) �سورة التوبة االآيات: 75 - 77.
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م���ط���ال���ع���ة

Q عجب قارون بنفسه وطغيانه على كليم اهلل
يقول تعالى في �سورة الق�س�ص:

ŷ ہ  ہ ہ ھ ھ       ھ ھ   ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ  ڭ 
ې  ې     ې  ې   ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  

ى ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ 

حب   جب  يئ  ىئ  مئ  حئ   یجئ  ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ   ېئ  ېئ   ېئ 

ٱ ٻ     ٻ ٻ ٻ    پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹٹ  ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ  ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ   ڍ        ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 
ک  ک ک گ گ   گ گ   ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ    ہ  ہ ہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ   ھ  

.
(((Ŷۇ ۇۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ  ۉ  ۉ  ې ې

هذا ذكر مجمل ما ح�سل لهذا الرجل اّلذي اأطغاه المال:

... لّما قطع مو�سى Q ببني اإ�سرائيل البحر جعل الحبورة »وهي ريا�سة المذبح 

وبي���ت القربان« لهارون، ف���كان بنو اإ�سرائيل ياأت���ون بهدّيتهم ويدفعونه���ا اإلى هارون، 

في�سع���ه على المذبح فتنزل النار من ال�سماء فتاأكله، فوجد قارون في نف�سه من ذلك 

واأتى مو�سى وقال يا مو�سى لك الر�سالة ولهارون الحبورة ول�ست في �سيء من ذلك واأنا 

اأقراأ للتوراة منكما. ال �سبر لي على هذا.

))) �سورة الق�س�ص، االآيات: 76� )8.
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فقال مو�سىQ: واهلل ما اأنا جعلتها لهارون بل اهلل تعالى جعلها له.

فقال قارون: واهلل ال اأ�سّدقك في ذلك حّتى ُتريني بيانه.

فجمع مو�س���ى Q روؤ�ساء بني اإ�سرائيل وقال: هاتوا ع�سّيكم فجاوؤوا بها فخرمها 

واألقاها في القّبة اّلتي كان يعبد اهلل تعالى فيها، وجعلوا يحر�سون ع�سّيهم حّتى اأ�سبحوا، 

فاأ�سبحت ع�سى هارون Q قد اهتّز لها ورق اأخ�سر، وكانت من �سجرة اللوز.

فقال مو�سى: يا قارون اأترى هذا؟

فق���ال ق���ارون: واهلل واهلل ما هذا باأعجب مّم���ا ت�سنع من ال�سح���ر. فذهب قارون 

مغا�سب���ًا واعتزل مو�سى باأتباعه، وجع���ل مو�سى ُيداريه للقرابة بينهما، وهو يوؤذيه في 

كّل وق���ت وال يزي���د كّل يوم اإال كبرًا ومعاداة لمو�سى Q، حّتى بنى دارًا وجعل بابها 

من الذهب و�سرب على جدرانها �سفائح الذهب. وكان المالأ من بني اإ�سرائيل يميلون 

اإلى مجال�سته وم�ساحكته. ثّم اإّن اهلل �سبحانه اأنزل الزكاة على مو�سى Q ف�سالح 

ق���ارون على اأن ُيعطي ع���ن كّل األف دينار دينارًا وعن كّل األف �س���اة �ساة وعن كّل األف 

�سيء �سيئًا، فرجع اإلى بيته فح�سبه فوجده كثيرًا، فلم ت�سمح بذلك نف�سه.

فجمع بن���ي اإ�سرائيل وقال لهم: اإّن مو�سى قد اأمركم بكّل �سيء فاأطعتموه وهو االآن 

ُيريد اأن ياأخذ اأموالكم فقالوا له اأنت كبيرنا و�سّيدنا فمرنا بما �سئت.

فق���ال: اآمركم اأن تجيئ���وا بفالنة البغية فنجعل لها جعاًل عل���ى اأن تقذفه بنف�سها. 

فاإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو اإ�سرائيل، ورف�سوه فا�سترحنا منه. فاأتوا بها فجعل لها 

ق���ارون األف درهم، وقيل: ط�ستًا من الذهب. وقال لها: اإّن���ي اأمّولك واأخلطك بن�سائي 

على اأن تقذفي بنف�سك غدًا اإذا ح�سر بنو اإ�سرائيل.

فلّم���ا كان الغد جمع قارون بن���ي اإ�سرائيل فخرج اإليهم مو�س���ى فقام فيهم خطيبًا 

فوعظهم وقال: من �سرق قطعنا يده ومن افترى جلدناه ثمانين جلدة ومن زنى ولي�ست 

له امراأة جلدناه مائة ومن زنى وله امراأة رجمناه حّتى يموت.

فقال له قارون: واإن كنت اأنت؟
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فاإّن بني اإ�سرائيل يزعمون اأّنك فجرت بفالنة.

ق���ال: دعوها فاإن قالت فهو ما قالت، فلّما اأن ج���اءت قال لها مو�سى: يا فالنة اأاأنا 

فعلت بك ما يقول هوؤالء؟

وعّظ���م عليها و�ساألها بالذي فل���ق البحر واأنزل التوراة، فلّم���ا نا�سدها تداركها اهلل 

بالتوفي���ق، وقال���ت في نف�سها لئن اأح���دث اليوم توب���ة اأف�سل م���ن اأن اأوؤذي ر�سول اهلل، 

فقال���ت: ال ولكن جعل لي قارون جعاًل على اأن اأقذفك بنف�سي. فلّما تكّلمت بهذا الكالم 

نّك�ص قارون راأ�سه وعرف اأّنه وقع في مهلكة، وخّر مو�سى �ساجدًا يبكي ويقول: يا رّب اإّن 

عدّوك ق���د اآذاني واأراد ف�سيحتي، الّلهّم فاإن كنُت ر�سولك فاغ�سب لي و�سّلطني عليه، 

فاأوحى اهلل �سبحانه اإليه: اإرفع راأ�سك ومر االأر�ص بما �سئت ُتطعك.

فق���ال مو�سى: يا بن���ي اإ�سرائيل اإّن اهلل قد بعثني اإلى قارون كما بعثني اإلى فرعون، 

وم���ن كان معه فليثبت معه، ومن كان معي فليعت���زل، فاعتزلوا قارون ولم يبق معه اإال 

رج���الن. ثّم قال: يا اأر����ص ُخذيهم فاأخذتهم اإلى كعابهم، ثّم ق���ال: يا اأر�ص ُخذيهم، 

فاأخذته���م اإلى ركبهم، ثّم قال: ي���ا اأر�ص ُخذيهم، فاأخذتهم اإل���ى حقوتهم، ثّم قال يا 

اأر����ص خذيهم، فاأخذتهم اإلى اأعناقهم. وقارون واأ�سحابه في كّل ذلك يت�سّرعون اإلى 

مو�سى Q وُينا�سد قارون اهلل والرحم، حّتى نا�سده �سبعين مّرة، ومو�سى في جميع 

ذلك ال يلتفت اإليه ل�سّدة غ�سبه، ثّم قال: يا اأر�ص ُخذيهم فاأطبقت عليهم االأر�ص.

فاأوح���ى اهلل اإل���ى مو�سى: م���ا اأظّنك ا�ستغاثوا ب���ك �سبعين مّرة فل���م ترحمهم ولم 

ُتغثه���م، اأما وعّزت���ي وجاللي لو اإياي دعوا م���ّرة واحدة لوجدوني قريب���ًا مجيبًا. فلّما 

خ�س���ف اهلل تعال���ى بقارون و�ساحبيه اأ�سبح���ت بنو اإ�سرائيل يتناج���ون فيما بينهم اأّن 

مو�س���ى اإّنما دع���ا على قارون لياأخذ داره واأمواله وكنوزه، فدعا اهلل تعالى مو�سى حّتى 

.
(((

خ�سف بداره واأمواله االأر�ص...

))) ق�س�ص االأنبياء، الجزائري، �ص 9)3.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ژ   ژ   ڈ  ڈ  ŷڎ 

(((Ŷ  ڑ ڑ

))) �سورة االأعراف، االآية: 85.
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55 ةمطتحي 

تمهيد

م���ن المعل���وم اأّن كّل نبّي من االأنبياء الك���رام R غايته ن�س���ر التوحيد عقيدة، 

واإر�س���اء االأخالق الفا�سلة �سل���وكًا، واالأحكام االإلهية �سريع���ة ومنهاجًا. ولكن نجد اأّن 

بع����ص االأنبياء R قد اأّك���دوا على بع�ص الجوان���ب و�سّلطوا ال�س���وء عليها كاأولوية 

للمعالجة باعتباره���ا اأدواء م�ست�سرية بين النا�ص، ومن هذه االأدواء المع�سلة المهلكة 

والمف�س���دة للمجتمع االإن�سان���ّي التطفيف، وع���دم اإيفاء الكيل والمي���زان، والذي كان 

م�ست�سريًا و�ساريًا في زمن نبّي اهلل �سعيب Q. وقد بّين القراآن الكريم هذا االأمر 

في كالمه �سبحانه عن النبّي الكريم �سعيب Q في عّدة من الموارد وال�سور.

ر�سل �سعيب Q اإلى مدي���ن اّلتي هو من اأبنائها، واإل���ى االأيكة اّلتي كانت 
ُ
وق���د اأ

 حيث نعته 
(((Ŷڻ ۀ ۀ ہŷ :بق���رب مدين. يقول القراآن الكري���م

باالأخ الأهل مدين، دون اأن ينعته بذلك عند الحديث عن اأ�سحاب االأيكة بل قال تعالى: 

عل���ى  دالل���ة   
(((Ŷ ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ŷۅ 

اأّن���ه Q لم يكن م���ن اأهل االأيكة، وكان التاأكيد ف���ي كال المهّمتين ب�سكل كبير على 

لت ف���ي كال المجتمعين »مدين  الم�سكل���ة االجتماعية الم�ستفحل���ة اّلتي تجّذرت وتاأ�سّ

واالأّيكة«، طبعًا بعد الدعوة اإلى التوحيد الأّنهم كانوا يعبدون االأ�سنام.

ر�سل اإليه���م، حّتى ُدعي 
ُ
وق���د بالغ النبّي �سعي���ب Q بالكالم والمواع���ظ لمن اأ

بخطي���ب االأنبياء، كم���ا ورد عن الر�سول الكريم P، اإال اأّن���ه لالأ�سف لم ُيجبه القوم 

))) �سورة العنكبوت، االآية: 36.

))) �سورة ال�سعراء، االآيتان:76)- 77).
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اإال بال���ّرد والع�سيان، وه���ّددوه بالرجم والطرد من بينهم، وبالغ���وا في اإيذائه واإيذاء 

م���ن اآم���ن معه وهم قّلة قليلة، وبق���وا على ذلك حّتى �س���األ اهلل اأن يق�سي بينه وبينهم 

فاأهلكهم اهلل تعالى.

�ص اهلل تعالى  . فقد خ�سّ
(((Ŷڃ ڃ چ چŷ :ق���ال تعالى

بالذكر هذه المع�سية ونهى عنها من بين معا�سيهم االأخرى بعد االأمر بالتوحيد، لما 

ذكرناه م���ن �سيوعها بينهم واإقبالهم عليها بحيث قد بان اإف�سادها للمجتمع االإن�سانّي 

ب�سكل وا�سح مّما ا�ستوجب �سّدة االهتمام بالردع عنها.

وق���د عّق���ب الق���راآن الكري���م النه���ي ع���ن التطفي���ف بقول���ه ŷىث   يث حج مج     

 وفي���ه داللة على اأّن البخ�ص ف���ي الميزان والتطفيف من عنا�سر االإف�ساد 
(((Ŷجح

للمجتمع االإن�سانّي.

كيفية إفساد التطفيف للمجتمع اإلنسانّي

ال ُبّد اأن ن�ستح�سر مدى حاجة اأفراد المجتمع لبع�سهم بع�سًا، فبمجّرد اأن تفتر�ص 

مجتمع���ًا اإن�سانيًا ال ُبّد اأن تت�سّور التب���ادل للمنافع فيه بين اأفراده ومكّوناته، فكّل فرد 

ُيعط���ي ما هو م�ستغن عنه في مقابل اأن ي�ستجل���ب ما هو بحاجة اإليه، وهذا وا�سح في 

ة ما يكون لها اأحجام اأو اأوزان، فاإّن االإن�سان بداأ يتبادلها مع  االأم���وال واالأمتعة، وخا�سّ

غيره ب�سكل فطرّي، فاأنا اإذا كان عندي تمر كثير واأنت عندك قمح فائ�ص فاإّني اأعطيك 

�ساعًا من تمر لتعطيني �ساعًا من قمح، بال اأن يكون هناك ربح في الح�سبان.

ل االأمتعة باالأثمان ف�سارت التجارة حرفة  ث���ّم تطّورت االأمور، ف�سار االإن�سان ُيب���دِّ

ومهن���ة ثمرتها اّدخار المال وجمعه، وذلك من خالل الح�سول على اأنواع الب�سائع ثّم 

عر�سها على ذوي الحاجات وبيعهم اإياها في مقابل ربح ُيزاد على راأ�ص مالها، وذلك 

))) �سورة هود، االآية: 84.

))) �سورة ال�سعراء، االآية: 83).
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مقابل الجهد اّلذي يبذله البائع للح�سول على االأجنا�ص وعر�سها، وهذا الربح ر�سي 

ل عليهم الح�سول والو�سول  ب���ه النا�ص وذلك الأّنه يوّفر عليهم البحث والطل���ب، وُي�سهِّ

اإل���ى احتياجاتهم، فاإذًا هذا ربح م�سروع ر�سي به النا�ص للبائع بفطرتهم، وهو فر�سة 

للجمع والثروة.

.(č)Ŷڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ŷ :يقول تعالى

والمراد اأّن الربح اّلذي هو بقّية اإلهّية هداكم اهلل اإليه من طريق فطرتكم هو خير 

لكم م���ن المال اّلذي تقتنونه من طريق التطفيف ونق����ص المكيال والميزان اإن كنتم 

موؤمنين. فاإّن الموؤمن اإّنما ينتفع من المال الم�سروع اّلذي �ساقه اهلل اإليه من الطريق 

الح���الل، واأّما غير ذلك مّما ال يرت�سي���ه اهلل وال يرت�سيه النا�ص بح�سب فطرتهم فال 

خير له فيه وال حاجة له اإليه.

هذا حال المجتمع االإن�سانّي في االحتياج اإلى المبادلة بين اأفراده وعدم اال�ستغناء 

عنها لكي ي�سمن �سّد حاجاتهم، فاإذا �ساد التطفيف في ذلك المجتمع ح�سل الف�ساد 

من ناحيتين:

الأولى: اأّنه ُيف�سد التقدير ويبطل التدبير، فاإذا كان مقّدرًا حاجته بالمقدار الكذائّي 

عِطَي االأقل، وكذلك اإذا كان مقّدرًا باأن���ه �سيبادل على المقدار الكذائّي 
ُ
فاإّن���ه قد اأ

المعّين فاإّنه اأي�سًا يتبّين اأّنه قد اأعطى الزائد على ما اأخذ.

وم���ن الطبيعّي عند اخت���الل التدبير فاإّنه �سيلزم الف�س���اد باختالل نظام المعي�سة 

االقت�سادّي.

الثاني���ة: وهي في غاي���ة االأهمّية، وهي فق���دان الثقة بين اأفراد المجتم���ع االإن�سانّي، 

وح�س���ول التزلزل وعدم االطمئن���ان، فت�سطرب العالقات، ويجن���ح المجتمع اإلى 

االنح���راف والتحايل والمكر والخديعة واإف�ساد القي���م االإن�سانية  فيه، وين�ساق اإلى 

))) �سورة هود، االآية: 86.
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التعا�سة بدل التعاون بين اأفراده لل�سير به اإلى �ساطئ االأمان واالطمئنان وال�سعادة 

االإن�سانية.

قال تعال���ى: ŷۉ ۉ ې ې     ې ې   ىى  ائ ائ   ەئ 

.
(((Ŷەئ

التطفيف من الكبائر

ال اإ�سكال باأّن البخ�ص في المكيال والميزان هو من المحّرمات. وقد دّلت على ذلك 

االأدلة االأربعة، القراآن وال�ّسنة واالإجماع والعقل، بل هو من الكبائر.

ف غير اآب���ه بيوم البعث  ول���و نظرنا اإل���ى �سورة المطّففي���ن لراأيناها تعتب���ر المطفِّ

والح�س���اب، واأّن���ه غير �ساعر بمح�سر اهلل تعالى اّلذي ي���راه وي�سمعه، فهو غير مغفول 

عنه واإن كان قد نجح في ا�ستغفال �ساحبه اّلذي بخ�سه الكيل والميزان.

يق���ول تعال���ى: ŷڭ ۇ ٻ  ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ڀ  ۅ 

.
(((Ŷ   ۅ       ۉ ۉ ې ڀ  ې ې ى ى  ائ ٺ  ەئ ەئ

خذوا بال�سنين، 
ُ
وقد ورد في الروايات اأّنه ما طّفف قوم الكيل اإال ُمنعوا النبات واأ

���ف ف���ي الوزن يكون في قع���ر جهّنم م�سغواًل دائمًا ب���وزن جبلين من نار  واأّن المطفِّ

يو�سع بينهما.

ويق���ول مالك بن دينار: كان لي جار احت�سر فكان ي�سرخ ويقول: ينتظرني جبالن 

عطي 
ُ
م���ن نار! فقلت له: ه���ذا ُيخّيل اإليك، فقال: ال، بل هو كذلك فقد كان لي ميزان اأ

بالقليل منهم واآخذ بالزائد....

))) �سورة االإ�سراء، االآية: 35.

))) �سورة المطففين، االآيات: )� 5.
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وكان اأمير الموؤمنين Q يخ�ّص هذا االأمر باأهمّية ق�سوى حيث كان ياأتي �سوق 

الكوف���ة ويقول: »يا اأّيها النا�ص اتقوا اهلل، ŷڈ ڈ ژ ژڑ 

.
(((

»
(((Ŷڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ

ما هو التطفيف؟

ف للطرف االآخر اأقل مّما اتفقا  اإّن الم�سداق االأو�سح للتطفيف هو اأن ُيعطي المطفِّ

عليه وزنًا اأو كياًل، كما اإذا اّتفقا على ع�سرة »كلغ« فاأعطاه ت�سعة ون�سف الكيلوغرام.

التطفيف الحكمّي

وه���و اأن ُيعطي ع�سرة ولكن يجعل فيه���ا مقدار كيلوغرام من غير المّتفق عليه مّما 

ال قيمة له، فهنا في الواقع بخ�ص الميزان الأّنه بحكم من اأعطى ت�سعة »كلغ« ال ع�سرة، 

كما لو خلط الحنطة بالتراب، اأو اللبن بالماء.

وكذل���ك يلح���ق بالتطفيف حكمًا نق�س���ان المبيع ع���ّدًا اأو قيا�س���ًا وم�ساحة، كما لو 

ا�سترى ع�سر بي�سات فاأقب�سه ت�سعًا، اأو ع�سرة اأذرع من القما�ص فاأعطاه ت�سعة ون�سفًا 

فاإّن هذا واأمثاله ملحق بالتطفيف المحّرم.

التطفيف في العالقات

�سحي���ح اأّن حرم���ة التطفي���ف والبخ�ص ف���ي الميزان كحك���م �سرعّي فقه���ّي يتعّلق 

ف في جميع  بمعاملة البيع وال�سراء، اإال اأّن روح االآيات ت�ستدعي من االإن�سان اأن ال ُيطفِّ

معامالته واأحكامه ب�ساأن االآخرين.

فحقيق���ة التطفي���ف هو اأن ت�ستوفي حّقك كام���اًل من االآخرين، واأّم���ا اإذا اأردت اأن 

ُتعطي فاإّنك ُتعطي ناق�سًا واأقّل مّما ي�ستحّق!

))) �سورة هود، االآية: 85.

))) انظر: جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سّيد البروجردي، ج6)، �ص 4)7.
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اإذا كان ه���ذا هو مالك وحقيقة التطفي���ف فانظر اإلى عالقاتك ومعامالتك فاإّنك 

ف. قد ي�سدق عليك مفهوم المطفِّ

التطفيف في العالقة باهلل تعالى

مث���اًل انظر اإلى عالقتك بربِّك تب���ارك وتعالى فاأنت تطلب من اهلل تعالى اأن يهبك 

ك ذلك، بحيث اإذا قّتر عليك من رزقك ح�سل  كّل م���ا تبتغي���ه وُتريده وترى اأّن من حقِّ

ف���ي نف�سك اعترا����ص، وكذلك اإذا مر�ست، اأو دعوت اهلل تعال���ى في اأمر ولم ُي�ستجب 

لك...اإلخ.

فاإّن���ك ُتريد ا�ستيفاء تمام النعم، وبالفع���ل نعم اهلل علينا ال يح�سى عددها، ولكن 

في المقابل، اأنت ماذا اأعطيت لدينك ول�سريعة اهلل تعالى؟!

���ر وال تفي بواجب �سكر النعم ومع  اأن���ت ُتعطي القليل وتطلب من اهلل الكثير، ُتق�سِّ

ذلك تطلب اال�ستزادة منها، األ�ست تبخ�ص حّق اهلل تعالى بالتفريط بالكثير مّما يطلبه 

منك؟!

ق اإذًا في عالقاتنا بالخالق عّز �ساأنه وجّل ثناوؤه. فاإّن مناط التطفيف متحقِّ

 :Q وقد ورد التعبير عن هذا في بع�ص االأدعية كما في دعاء ال�سحر لالإمام ال�سّجاد

»الحمد هلل اّلذي اأدعوه فيجيبني واإن كنت بطيئاً حين يدعوني..«.

ب���ل بع����ص النا�ص لي�ص بطيئًا فح�سب بل اأ�ساًل ال ُيجيب داعي اهلل تعالى، ومع ذلك 

يطلب منه تعالى كّل �سيء ويجد في نف�سه اأّن له الحّق على اهلل بذلك.

»والحمد هلل اّلذي اأ�شاأله فيعطيني واإن كنت بخياًل حين ي�شتقر�شني..«

وهن���ا اإ�س���ارة لطيفة في المقابل���ة بين ما اأطلب م���ن اهلل تعالى وم���ا يطلبه تعالى 

مّن���ي، فاأنا اأطلب حينما اأطلب اأن ُيعطيني، بينما ه���و تعالى يطلب اأن ي�ستقر�سني اأي 

يطل���ب قر�سًا، والقر����ص يت�سّمن ا�ستع���ادة ال�سيء المقتر�ص، ف���اهلل تعالى جواد في 

العط���اء بال طلب ا�سترداد، بينما العبد حّتى في ال�سيء اّلذي وعد اهلل تعالى باإعادته 
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اإلي���ه وباالأ�سعاف الم�ساعفة هو بخي���ل ببذله ŷۉ ې ې ې ې ى ى 

.
(((Ŷائ ائ

األي�ست هذه المعاملة مع الخالق عّز �ساأنه وجّل ثناوؤه معاملة تطفيف؟

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يتجاوز عّنا ويرحمنا ويتلّطف بنا ويترّحم على عجزنا و�سعفنا 

اإّنه اأرحم الراحمين.

التطفيف في العالقة مع النا�س

اإذا كان التطفي���ف هو ا�ستيفاء حّقك كاماًل م���ن االآخرين وبالمقابل عدم اإيفائهم 

تمام حقوقهم منك، فاإّنه ي�سدق على االإن�سان في معاملته الأخيه االإن�سان.

وهذا يكون في �سّتى العالقات االإن�سانية، وعلى �سبيل المثال:

- عالقة االبن بوالديه فاإّنه يطلب منهما اأن يكونا مثالين ونموذجين في عاطفتهما 

تجاه���ه، وفي دوام التفكير في م�سالحه ومنافع���ه وتاأمين ما يحتاج اإليه وي�ستاأن�ص به 

را في النموذجية في عالقتهما به فاإّنه يتبّرم وينتقدهما الأّنهما  ويرتاح اإليه، واإن ق�سّ

ل���م يكونا بالم�ستوى المطل���وب من االأبوين.. كّل ذلك الأّنه ُيري���د اأن يرى من جانبهما 

ر باأي تف�سيل ولو عن غير ق�سد. تطبيقًا مثاليًا ال ُيق�سِّ

ولك���ن هذا االبن قد يك���ون غافاًل بالكّلية ع���ن اأّن  عليه هو االآخ���ر واجبات مثالية 

نموذجي���ة تجاههما، فكم يا ترى هو باذل ومهتّم وم�س���حٍّ في �سبيل بّرهما وطاعتهما 

والقيام بحوائجهما؟

فاإّن���ه اإن اأن�سف لَحَكَم على نف�سه، حيث اإنه يطل���ب االأخذ دون التفات الى العطاء 

فياأتي عطاوؤه على فر�ص ح�سوله منقو�سًا، األي�ص هذا روح التطفيف في المعاملة؟!

وفي دائرة الحياة الزوجية قد ُيطالب الزوج زوجته باأدّق الم�ستحّبات وي�ست�سهد 

))) �سورة البقرة، االآية: 45).



����ا)6 ل������وةع������ظ ق����رآن����يم

الزوجة  مراتب  اأرق��ى  بل  راقية  مرتبة  بيان  ب�سدد  هي  اّلتي  ال��رواي��ات  باأ�سّد  لها 

الموؤمنة ال�سالحة، كقوله P: »اإّن من خير ن�شائكم... العزيزة في اأهلها الذليلة 

.
(((

مع بعلها« 

اأو كما عن اأمير الموؤمنين Q: »...اإذا غ�شب عليها زوجها لم تكتحل بغم�ص 

.
(((

حّتى ير�شى«

 
(3(

اأو قوله P:»لو اأمرت اأحداً اأن ي�شجد لأحد لأمرت المراأة اأن ت�شجد لزوجها«

اإلى غير ذلك من التكاليف اّلتي هي من �سفات الموؤمنة الكاملة.

ولكن بالمقابل ال يطلب من نف�سه اأن يكون الزوج النموذجّي والموؤمن الكامل اّلذي 

.
(4(

يمتثل لقول الر�سول االأكرم P: »خيركم خيركم لأهله واأنا خيركم لأهلي«

.
(5(Ŷڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱŷ :ويتغافل عن قوله تعالى

.
(6(Ŷۉ ۉېŷ :وي�سرب �سفحًا عن قوله تعالى

فُي�س���يء الِع�ْسَرة بالقول والفعل وُي�سيء الُخلق، فتك���ون النتيجة اأّنه ُيريد اأخذ تمام 

الح���ّق م���ن غيره ولك���ن، اإذا اأعط���ى فاإّنه ُيعطي منقو�س���ًا، وهذا بخ�ص ف���ي الكيل في 

المعاملة الزوجية.

ونف����ص الكالم يجري على الزوجة عندم���ا ُتطالب زوجها بكّل ما ُتريد فاإذا األجاأته 

الحي���اة اإلى تق�سير ما في التو�سعة اأو في اأمر من االأمور اّلتي تعتقد الزوجة باأّنها من 

حّقها فاإّنها تخرج عن طورها وتبداأ بالتقريع واإلقاء اللوم والتعنيف..

بينم���ا نجدها م�سّيعة الأب�سط حقوق الزوج غي���ر حافظة لقد�سّية الحياة الزوجية، 

))) تهذيب االأحكام، ال�سيخ الطو�سي، ج 7، �ص 400.

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �ص 5)3.

)3) م.ن، ج 5، �ص 508.

)4) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 0)، �ص )7).

)5) �سورة البقرة، االآية: 88).

)6) �سورة الن�ساء، االآية: 9).
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طة فيما عليها تجاهه. وهذا بخ�ص في  غير م�ستعّدة للت�سحية في �سبيل زوجها بل مفرِّ

الميزان في العالقة الزوجية من ِقَبل الزوجة.

وكذلك في �سائر العالقات االأخرى ينبغي للموؤمن اأن يتحّرى االإن�ساف مع االآخرين، 

وق���د عّبرت الروايات عن اأخذ الح���ّق واإعطائه وعن عدم البخ�ص في ميزان العالقات 

االإن�ساني���ة باالإن�س���اف، و�سّددت ب�ساأن���ه اأّيما ت�سديد، حيث ورد ف���ي رواية �سريفة عن 

اأب���ي عب���د اهلل Q اأّنه من اأ�س���ّد ما فر�ص اهلل عل���ى العباد:»اإن�شاف���ك النا�ص من 

.
(((

نف�شك«

واإذا �ساأل���ت ع���ن قاعدة جامع���ة وميزان كام���ل لالإن�ساف ف���ي المعاملة فخذها 

كلم���ة من اأمير الف�ساحة والبالغة اأمي���ر الموؤمنين Q في �سياق و�سيته لالإمام 

الح�س���نQ: »ي���ا ُبن���ّي اجع���ل نف�ش���ك ميزاناً فيم���ا بين���ك وبين غي���رك، فاأحبب 

لغي���رك م���ا ُتح���ّب لنف�شك، واكره له ما تكره له���ا، ول تظلم كما ل ُتحّب اأن ُتظلم، 

واأح�ش���ن كم���ا ُتحّب اأن ُيح�شن اإلي���ك، وا�شتقبح من نف�شك م���ا ت�شتقبح من غيرك، 

.
(((

وار����ص م���ن النا����ص م���ا تر�ش���اه له���م م���ن نف�ش���ك«

�سدقًا هذه الكلمات المتاأّلقة لو اأّنها ُتنق�ص على لوح القلب لتكون دائمًا هي المعيار 

في عالقاتن���ا وتكون حافزًا الأخذ المواقف والقرارات عل���ى طبقها وموؤّداها ل�سلحت 

اأخالق النا�ص ولع�سنا في المدينة الفا�سلة، فاإّنها جمعت �ستات م�سائل االأخالق.

:
(3(Ŷژ  ژ  ڑ ڑŷ

وحيث اإنّنا نتكّلم عن حرمة التطفيف، وقبح الكيل بمكيالين، فمن المفيد اأن ُنلفت 

النظر اإلى �سورة من البخ�ص في الميزان هي موجودة عند بع�ص النا�ص لالأ�سف وهي 

ر االآخ���رون له اأّي عمل اأو جهد اأو اإنجاز  اأّن االإن�س���ان لحّب���ه لذاته واأنانّيته يحّب اأن ُيقدِّ

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 66، �ص 405.

))) نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، �سرح ال�سيخ محّمد عبده، ج 3، �ص 45.

)3) �سورة االأعراف، االآية: 85.



����ا64 ل������وةع������ظ ق����رآن����يم

قام به، ويتوّقع منهم الثناء الجميل والتكريم، ويرى اأّنه جدير بذلك وم�ستحّق له، وقد 

ت�سمع منه مبالغة في و�سف ما حّققه وتح�سينه واإبراز ممّيزاته..

بينما اإذا قام غيره بما ُيماثل عمله بل وحّتى بما هو خير من عمله واأكمل، نجده ال 

ُيعطيه الحّد االأدنى من التح�سين والثناء عليه، بل قد يقوم ببع�ص ما يحّط من قيمته 

بالقول اأو الفعل، بال�سراحة اأو بالتعري�ص والتلميح..!

ف�ساحب هذا ال�سلوك الم�سين عليه اأن يتذّكر قول اهلل تعالى:

.Ŷژ  ژ  ڑ ڑŷ
وليعد ع���ن هذا الُخلق ال�سّي���ئ، ولُين�سف االآخرين في جهوده���م واإنجازاتهم وما 

بذلوه ليحّققوا ما حّققوه، ولُيحّب لغيره ما ُيحّبه من االآخرين لنف�سه.

وه���ذا له م�ساديق كثي���رة نترك لكم تحديدها بعد اأن لفتن���ا النظر اإلى اأ�سل هذا 

المر�ص الع�سال.

ن�ساأل اهلل تعالى اأن يرزقنا االإن�ساف واأن ُيجّنبنا كّل بخ�ص وتطفيف

فع���ن ر�س���ول اهلل P: »طوب���ى لم���ن ط���اب خلق���ه، وطه���رت �شجّيت���ه، و�شلح���ت 

�شريرت���ه، وح�شن���ت عالنيت���ه، واأنفق الف�شل من مال���ه، واأم�شك الف�ش���ل من قوله، 

.
(((

واأن�شف النا�ص من نف�شه«

.
(((

وعن اأمير الموؤمنين Q: »الإن�شاف اأف�شل الف�شائل«

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 5)، �ص 84).

))) عيون الحكم والمواعظ، الوا�سطي، �ص )5.
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م���ط���ال���ع���ة

أن يكون اإلنسان مظلومًا أفضل من أن يكون ظاملًا

�ش���وؤال: اإذا تعّر����ص االإن�س���ان لهجوم من �سخ�ص م���ا واحتمل اأو قطع ب���اأن يوؤّدي هذا 

الهجوم اإلى قتله اإن لم يدافع عن نف�سه، فهل يجوز في هذه ال�سورة دفع المهاجم 

اأو قتله؟

الج���واب: اإذا كان متمّكنًا من الهروب فيجب علي���ه االإفالت. في البداية ُقتل العّم 

االأكب���ر للب�سر »هابيل« بيد اأخيه »قابيل«، وقتل ابن ملجم اللعين اأف�سل االأو�سياء، بل 

.R اأف�سل االأنبياء واالأو�سياء

ن�س���األ اهلل اأن ال يبتلين���ا بال�سالل���ة، واإذا � ال �سم���ح اهلل � ابُتلينا بذل���ك فن�ساأله اأن 

ال يجعلن���ا م�سّلين لالآخري���ن، واإذا �سرنا م�سّلين فن�ساأله اأال ي�ستم���ّر اإ�ساللنا الب�سر 

اإل���ى يوم القيامة. َمن اّلذي يقدر اأن يجيب ع���ن كّل هوؤالء النا�ص اّلذين اأ�سّلهم هذان 

الرجالن ]واأبعدهم[ عن طريق القراآن والعترة؟!

اإذا دار االأم���ر بين اأن يك���ون االإن�سان ظالمًا اأو يكون مظلومًا ف���� »اأقدموا على اهلل 

مظلومين ول تقدموا عليه ظالمين«.

في مدر�شة ال�شيخ بهجت }، ج1، �ص 107.
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

6

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ǁى 
ېئ   ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  وئۇئ 

 .(((ǀ   ېئ ىئ ىئ

پ  پ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ǁٱ 
(č)ǀپ   ڀ ڀ ڀ ڀٺ

))) �سورة اآل عمران، االآيتان: 30)� )3).

))) �سورة البقرة، االآية: 75).

 الربا والقرض
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تمهيد

اإّن الربا من اأكبر الكبائر واأعظم الذنوب في ال�سريعة المحّمدية. ومن يتدّبر في االآيات 

د في اأّي ذنب من  والروايات يجد اأّنه قد �سّدد القراآن الكريم في تحريم الربا ما لم ُي�سدِّ

الذنوب »ما خال توّلي اأعداء اهلل«، وهذا ما ي�ستظهره العالمة الطباطبائّي في تف�سيره.

يقول }: ».. واأّما �شائر الكبائر فاإّن القراآن واإن اأعلن مخالفتها و�شّدد القول 

فيه���ا، ف���اإّن لحن القول في تحريمه���ا دون ما في هذين الأمرين، حّتى الزنا و�شرب 

الخم���ر والقم���ار والظل���م وم���ا ه���و اأعظم من ذل���ك كقتل النف����ص اّلتي ح���رم اهلل... 

.
(((

فجميع ذلك دون الربا...«

وطبع���ًا عندم���ا ت�سمع بهذا الت�سديد والتغليظ ب�ساأن الرب���ا ال بّد لك اأن تت�ساءل: ما 

ال�سبب في ذلك؟! لماذا يكون الربا اأعظم من الزنا، بل حّتى الزنا بالَمحرم، واأعظم 

من القتل؟!

نقول ال ُبّد اأن تعرف اأّن الت�سديد في �سيء اأو الدفع نحو �سيء في ال�سريعة لي�ص اأمرًا 

انتقائي���ًا وم���ن دون خلفيات واقعية قد ُتعلم لدينا وقد ال تكون معروفة. هذه الخلفيات 

ُت�سّم���ى م���الكات االأحكام؛ فكّل حكم له م�سلح���ة ين�ساأ عنه���ا اإن كان وجوبيًا اأو ندبيًا 

ا�ستحبابيًا، وله مف�سدة اإن كان تحريميًا اأو فيه كراهة.

وعلي���ه ف�سّدة الحرمة للربا له���ا خلفيتها اّلتي يمكن اإدراكها من خالل الروايات اأو 

اال�ستنباط والتجربة والتحليل اّلذي يخ�سع اإلى كّلّيات ال�سريعة المقّد�سة.

))) تف�سير الميزان، ال�سّيد الطباطبائي، ج )، �ص 409.
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نق���ول اإّن الكبائ���ر االأخ���رى كال�سرق���ة والزنا... تلح���ق بالفرد وقد تتع���ّدى الأفراد 

ين وطم�ص الفطرة االإن�سانية  محّددي���ن اإال اأّن الربا قد تعّم بلواه فت�سل اإل���ى محق الدِّ

ويف�س���د نظام النوع االإن�سانّي ككّل، وقد يوؤّدي اإلى الحروب العالمية كما قد ذكر بع�ص 

المفكري���ن. ولنذكر بع�ص ما يترّتب على الربا ويالزمه من اآثار خطيرة على المجتمع 

ين. االإن�ساني وعلى الدِّ

الربا في القرض

قر�سك مااًل اإلى اأجل فُتعيده اإلّي ب�سرط الزيادة.
ُ
الربا في القر�ص هو اأن اأ

ف���اإذًا هو يفتر�ص اإن�سان���ًا م�ستغنيًا ُيعطي ويقر�ص واآخ���ر محتاجًا، و�ساحب المال 

ي�سم���ن م���ن الم�ستقِر����ص عل���ى اأّي حال ربح���ًا وفائدة �س���واء عمل اأم ل���م يعمل وربح 

الم�ستقِر�ص اأم لم يربح بل حّتى لو َفَقد كّل المال.

فهن���اك طرف �سام���ن للفائدة على ماله وطرف محتاج تترّت���ب الفائدة عليه على 

كّل االأح���وال، وكّلما طال اأجل القر�ص تراكمت  الفوائد  على المدين المحتاج. وطبعًا 

هذا يترّتب عليه:

اأّوًل: انق�س���ام النا�ص اإلى غنّي ث���رّي، ومعدم فقير. وهذا خالف العدالة االجتماعية، 

فال���كّل ل���ه الحّق بالحي���اة الكريمة، ولذلك يق���ول تعال���ى: ŷڳ            ڳ   ڱ  ڱ ڱ 

.
(((

 Ŷڱ ںں
وهذا يلزم منه:

الربح من غير عمل ُيقابل���ه، اأي تكون الثروة هي اّلتي تدّر على اأ�سحابها االأرباح  اأ �  

وه���م عّطالون بّطال���ون، يعبثون ويله���ون ويلعب���ون، وفي المقابل يك���ون الطرف 

االآخ���ر في جدٍّ وتعب وجهد و�سنك، وه���ذا يزداد يومًا بعد يوم، وتّت�سع الهّوة بين 

ال�سريحتين.

)))�سورة الح�سر، االآية: 7.
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عن���د اّت�س���اع ال�س���رخ بين اأ�سح���اب االأموال وبي���ن �سريحة الفق���راء تنبعث  ب �  

م�ساع���ر: الحقد، والكراهية، وحّب االنتق���ام، والبغ�ص ال�سديد من الفقراء 

لالأثرياء.

هذا يوؤّدي اإلى االنتقام الفعلّي وتتف�ّسى ظواهر هذا االنتقام ب�سور مختلفة،  ج �  

من ال�سرقة، واالختال�ص، والخيانة، واالحتيال... وقد ت�سل اإلى القتل..

وطبعًا هذا ُي�ساهم في تف�ّسي الرذيلة واالبتعاد عن الف�سيلة.

وهذا ما األمحنا اإليه من اأّنه قد يكون الربا من االأ�سباب لح�سول الحروب العالمية 

كما قاله بع�ص المفّكرين، فاإن اإف�ساده يعّم ويّت�سع ويكبر.

ثاني���اً: ف���ي البيع والتجارات تكون احتماالت الربح والخ�س���ارة، والربح القليل والربح 

الكثير، كّلها موجودة وواردة، ويكون التعّلق باهلل تعالى ودعاوؤه لنيل البركة والتوفيق 

لالأ�سب���اب الموؤّدية للنم���ّو والربح موجودًا وفّع���ااًل، بخالفه ف���ي المعاملة الربوية؛ 

فاالعتم���اد عند المرابي عل���ى الفائدة، وال حاجة  عنده لاللتجاء اإلى اهلل والدعاء 

قة على اأّي حال. بنظر المرابي؛ الأّن الفائدة متحقِّ

ثالث���اً: تنتف���ي العاطفة االإن�سانية بين بن���ي الب�سر؛ الأّن المرابي هّم���ه تح�سيل المال 

الرب���وّي اأبق���َي الطرف االآخر الم�سكين عل���ى قيد الحياة اأم م���ات، فلي�ص هذا من 

�ساأنه، وال يعني له االأمر �سيئًا، لذلك َينقل التاريخ اأّن اّلذي كان يعجز في الجاهلية 

ع���ن االلتزام بمقت�سى المعاقدة الربوي���ة كان ي�سّطر اإلى اأن يدفع ل�ساحب المال 

ابنه فيكون عبدًا ورّقًا له مقابل الربا المتراكم.

وعليه فاأين التواّد والتراحم وعاطفة االإن�سان على اأخيه االإن�سان، هذا اّلذي اأراده االإ�سالم 

اأن ينمو ويكبر ويعظم من خالل ال�سدقات والهبات والهدايا واالإقرا�ص بال مقابل؟

رابع���اً: ينتف���ي الث���واب المترّتب على القر�ص حي���ث اإّن عليه ثوابًا عظيم���ًا اأعظم من 

ثواب ال�سدقة، فال�سدقة بع�سرة والقر�ص كما ورد في الرواية بثمانية ع�سر، فاإّن 
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االإن�س���ان �سُيح���رم من هذا الثواب الكبي���ر اإذا ا�ستبدل القر����ص الح�سن بالقر�ص 

الربوّي، وبالتالي �سينقطع طريق المعروف...

ع���ن �سماع���ة قال: قلت الأبي عبد اهلل Q: اإّني راأيت اهلل عّز وجّل قد ذكر الربا 

ف���ي غير اآي���ة وكّرره، فق���ال Q: »اأَو تدري ل���م ذاك؟ قلت: ل. ق���ال Q: لئال 

.
(((

يمتنع النا�ص من ا�شطناع المعروف«

وكذلك الثواب على االإمهال للمقتر�ص، فقد ورد اأّنه اإذا اأمهل �ساحب المال المدين 

كان له بكّل يوم ُيمهله وي�سبر عليه ثواب ال�سدقة بذلك المال.

هذه بع�ص اللوازم ال�سنيعة للربا.

�  وتجدر االإ�سارة اإلى اأّن الربا يكون في القر�ص ويكون في معاملة البيع، وباخت�سار 

�سديد الأن بحثنا لي�ص بحثًا فقهيًا نقول:

الربا في القر�ص: هو اأن يح�سل االقترا�ص اإلى اأجل مع ا�ستراط الفائدة عليه عند 

اإرجاعه اإلى المقِر�ص، �سواء كانت الفائدة عينية اأو منفعة اأو غير ذلك.

الرب���ا في المعاملة: اأي في البيع ُي�سترط اأن يكون الثمن والمثّمن من جن�ص واحد، 

واأن يك���ون ذلك الجن�ص م���ن المكيل اأو الموزون دون المع���دود ودون المقّدر بالمتر اأو 

الهكتار »كالقما�ص والعقار« فاإذا كان المبيع والثمن من جن�ص واحد وكانا من المكيل 

اأو الم���وزون وكان اأحدهم���ا اأزي���د من االآخر كان البي���ع ربويًا، دونم���ا اإذا كان معدودًا 

كالبي����ص »كما في بع�ص البلدان« فاإنه ال رب���ا مع الزيادة، وكذلك مع اختالف الثمن 

والمثّمن في الجن�ص ولو مع الزيادة كبيع الحنطة باالأرز.

الفرق بين الربا والمضاربة

االإ�س���الم ل���م يقفل باب الحالل ف���ي جني االأموال، فكم���ا اأّنه حّرم الرب���ا فاإّنه في 

المقابل حّلل كثيرًا من المعامالت ومنها معاملة الم�ساربة.

))) الكافي، ال�سيخ الكليني،  ج 5، �ص 46).
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ق بين الربا وبي���ن الم�ساربة بالم���ال، فالم�ساربة اأن يكون  فبع����ص النا����ص ال  ُيفرِّ

م العمل ويبذل  هن���اك �ساح���ب مال ي�سع ماله عند عامل يّتجر وي�سارب ب���ه، فهو ُيقدِّ

م المال، وُيفّرق هذا عن الربا: نف�سه و�ساحب المال ُيقدِّ

اأّوًل: في الم�ساربة يجب تحديد ن�سبة الربح ل�ساحب المال اأي الن�سبة المئوية، 0)% 

اأو 30%  م���ن الرب���ح، بينما في المعامل���ة الربوية ال يوجد تحدي���د ن�سبة للربح، بل 

ُتحّدد مقطوعية ل�ساحب المال ياأخذها �سواء ح�سل ربح كثير اأم قليل بل حّتى لو 

لم يح�سل ربح.

ثاني���اً: الخ�سارة في الم�ساربة تكون على الطرفين »�ساحب المال والعامل« بينما في 

الربا تكون الخ�سارة على المقتِر�ص العامل بالمال.

ف���اإذًا لكي ننق���ل المعاملة من الربا الح���رام اإلى الم�ساربة الح���الل يجب تحديد 

ن�سبة الربح، ويكون التباني على اأن الخ�سارة على الطرفين معًا.

بع�ص ما ورد من الن�سو�ص في التغليظ ب�ساأن الّربا:

1- حرب من اهلل ور�شوله

 ،P المراب���ي الم�س���ّر على الربا هو م�س���ّر على الحرب مع اهلل تعال���ى ور�سوله

ۓ    ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ǁۀ  تعال���ى:  يق���ول 

.
(((ǀۓ ڭڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

2- الخلود في النار

المراب���ي الم�سّر على الربا غير التائب اإذا مات على ذلك فاإّنه من المخّلدين في 

الن���ار، يقول تعالى: ǁڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃڃ 

.
(((ǀچ چ  چ چ ڇڇ ڇ ڇ  ڍ

))) �سورة البقرة، االآيتان: 78)� 79).

))) �سورة البقرة، االآية: 75).
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3- من اأكبر الذنوب

واأّما في االأحاديث: فعن الر�سول P: »الربا �شبعون جزءاً، فاأي�شره مثل اأن ينكح 

.
(((

الرجل اأّمه في بيت اهلل الحرام«

� وع���ن االإم���ام ال�سادق Q: »درهم رب���ا اأ�شّد عن���د اهلل من �شبعي���ن زنية كّلها 

.
(((

بذات محرم«

4- لعن الر�شول له

 P لعن ر�شول اهلل« :Q فعن االإمام علي :P ملعون على ل�سان ر�سول اهلل �

.
(3(

الربا واآكله وبايعه، وم�شتريه، وكاتبه، و�شاهديه«

5- معاقبته في الدنيا

� ل���و يتمّك���ن االإمام ال�سادق Q من المرابي ل�س���رب عنقه، قال Q: »لئن 

. طبعًا معاقبة المرابي من وظيفة االإمام 
(4(

اأمكنن���ي اهلل تعال���ى منه لأ�شربّن عنق���ه«

اأو الحاكم ال�سرعّي ولي�ست وظيفة كّل اأحد.

6- لم ُيقبل له عمل

� وعن النبي P: »من اأكل الربا مالأ اهلل بطنه ناراً بقدر ما اأكل منه، فاإن ك�شب 

منه ماًل لم يقبل اهلل �شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اهلل والمالئكة ما دام عنده 

.
(5(

منه قيراط«

7- كيف ُيح�شر اآكل الربا؟

عن النبّي االأعظم P: »لما اأُ�شري بي اإلى ال�شماء راأيت اأقواماً ُيريد اأحدهم اأن يقوم 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 74، �ص 58.

))) التف�سير االأ�سفى، الفي�ص الكا�ساني، ج )، �ص )3).

)3) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّى،  ج ))، �ص 430.

)4) م.ن، ج ))، �ص 9)4.

)5) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 3)، �ص )33.
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ول يقدر عليه لعظم بطنه، فقلت: من هوؤلء يا جبرئيل؟ قال: هوؤلء اّلذين ياأكلون 

الربا ل يقومون اإل كما يقوم اّلذي يتخّبطه ال�شيطان من الم�ّص، واإذا هم ب�شبيل اآل 

.
(((

فرعون يعر�شون على النار غدّواً وع�شّياً ويقولون رّبنا متى تقوم ال�شاعة؟«

وف���ي رواي���ة قال الر�س���ول االأكرم P لمع���اذ بن جب���ل: »... ُيح�ش���ر اأ�شناف من 

اأّمت���ي اأ�شتاتاً، قد مّيزهم اهلل م���ن الم�شلمين وبّدل �شورهم... واأّما المنك�شون على 

.
(((

روؤو�شهم فاأكلة الربا«

في���ا اأيه���ا االأخ الموؤم���ن انتبه اإل���ى مك�سبك ودّقق فيم���ا ُتدخله اإل���ى بطنك وبطون 

عيال���ك، وال يغّرّن���ك حفنة من مال عن ِدين���ك، وال يغّرّنك باهلل الغ���رور من �سياطين 

الج���ّن واالإن�ص، فالدنيا كّلها زائلة فانية ال ت�ستاأهل اأن تجني على نف�سك فيها وتقتحم 

الهلك���ة م���ن خالل اأكل الربا كان م���ا كان، واهلل تعالى بّين في كالم���ه العزيز اّلذي ال 

ياأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه اأّنه �سيمحق الربا، فالمرابي �سيجد في الدنيا 

قب���ل االآخرة اأّنه ال بركة في ربحه بل �سيتعّجب من طريقة ذهابه من حيث ال ي�سعر بل 

قد ُيبتلى باأ�سياء عظيمة، واإليك هذه الق�سة، فاإّنها عبرة لمن اعتبر.

عاقبة المرابي في الدنيا قبل اآلخرة

يق���ول ال�سي���خ المظاهري: كان هناك رجل ف���ي اأ�سفهان معت���ٍد كان يتعاطى الربا 

واالحت���كار رغم الغ���الء ال�سديد، فكان يمت�ّص دماء النا����ص.. وعندما اأ�ساب القحط 

البالد وقد �سّح القمح وغال ثمنه توّجه خّبازو اأ�سفهان اإليه وطلبوا منه اأن يبيع القمح 

اّلذي يختزنه، فقال: كم ت�سترون؟ قالوا بكذا.

قال: بل بكذا وحّدد �سعرًا اأرفع، وهكذا كّلما اقترحوا قيمة للقمح كان يرفع ال�سعر، 

لذلك لم يّتفقوا، وقال: ا�سبروا اإلى يوم غد كي اأفكر، اإال اأّنه بالنتيجة لم ُيعِط القمح 

للنا����ص، وم���ّرت فترة ال�سّدة ومات من مات وجاع من ج���اع.. ولم تمّر فترة طويلة من 

))) انظر: بحار االأنوار،  العاّلمة المجل�سّي، ج 8)، �ص 4)3.

))) مجمع البحرين، ال�سيخ الطريحي، ج 3، �ص 435.
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الزم���ن حّتى ابُتلي باألم في �ساقه وُعر�ص على اأطباء فلم تتح�ّسن �سّحته، واأخيرًا قّرر 

االأطباء بعد الت�ساور اأّن قدمه ال ُبّد اأن ُتقطع، اإال اأّنه من اأين ُتقطع؟!

و�س���ع يده اإلى طرف ال�س���اق االأ�سفل قائاًل: اإذا كان ال ُبّد فمن هنا، فقال الطبيب: 

ال، م���ن هنا ال ُيفي���د ارتفع اإلى االأعلى، ي���ا �سبحان اهلل. كما كان يطل���ب ل�سعر القمح 

دائم���ًا االأعلى واالأرفع، ابتاله اهلل بنف�سه، بنف�ص المب���داأ اّلذي ت�سّبب فيه باآالم الكثير 

بل بموت بع�سهم، واأخيرًا دفع كّل ماله وقطعوا �ساقه.

.
(((

و�سّل اأوالده من بعده يعانون من الم�سائب والمتاعب

م���ط���ال���ع���ة

طريق السعادة غري مسدود
ّن اإم���ام  ّن النب���ّي االأك���رم P ق���د رح���ل م���ن بي���ن ظهرانين���ا، واإ يقول���ون: اإ

الزم���ان| غائ���ب اأي�سًا، وال يمكن الو�س���ول اإليه ونيل غوثه، وعل���ى هذا فنحن 

م�ست�سعف���ون ومحروم���ون م���ن ال�سع���ادة وال حيل���ة لن���ا.

فهل االأمر كذلك؟

كال، لي�ص االأمر كما يقولون؛ الأّن العقل وال�سرع يثبتان لنا اأّن االإن�سان المتدّين والعاقل 

ين وقوانينه ال�سرعية تحت اأيدينا. واإذا  ي�ستطيع اإدارة �سوؤون���ه الدينية؛ اإذ اإّن دفتر الدِّ

ل���م نكن نعلم بها اأو نتمّكن منه���ا، فيجب علينا بحكم العقل والعق���الء �سوؤال االآخرين 

ين. فهذا مقت�سى  اّلذين يعلمون، وت�سخي�ص �سّحة وخطاأ الجواب من طريق العقل والدِّ

ك���ون االإن�سان عاقاًل. وف���ي كّل مو�سع لم يّت�سح له الطريق فاالحتي���اط بالن�سبة له هو 

طريق النجاة. وعليه فطريق ال�سعادة لالإن�سان لي�ص مغلقًا في اأّي مكان اأو زمان.

في مدر�شة ال�شيخ بهجت }، ج1، �ص 44.

))) جهاد النف�ص، المظاهري، �ص 08).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ې  ېې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ŷۋ 
وئوئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې 

.
(((Ŷ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ

))) �سورة الزخرف، االآية: )3.

اإلجارة ضوابطها وآدابها

7
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تمهيد

م���ن الم�سّلم ب���ه الوا�سح لكّل اإن�سان يعقل اأّن النا�ص تحت���اج لبع�سها بع�سًا لت�سيير 

اأمورها وق�ساء حوائجها. فاالإن�سان ال ي�ستغني عن االآخرين، وال يقدر على ذلك حيث 

ها بمفرده. فف���ي الطعام وال�س���راب والم�سكن  اإّن حوائج���ه كثي���رة وال يقدر عل���ى �سدِّ

واللبا����ص وغيرها من الحاجات، يوجد العديد من المه���ن وال�سنائع والحرف فكيف 

له بامتهانها جميعًا؟!

ه���ذا غير متي�ّسر ل�سخ�ص بمف���رده، فاحتاج بنو الب�سر الأج���ل التكامل فيما بينهم 

اأن يبن���وا مجتمعًا تتب���ادل النا�ص فيه الحاجات، فاأنا اأعطي���ك عملي في حرفتي واأنت 

ُتعطيني نتاج جهدك في �سنعتك وهكذا..

وم���ن هذا المنطلق احتاج النا�ص اأي�سًا اإلى بع�سه���م بع�سًا في اال�ستخدام فهناك 

�ساحب عمل وهو يحتاج اإلى عّمال �سواء في الزراعة اأم في ال�سناعة اأم في التجارة، 

ف���ال ت�سلح الحي���اة االجتماعية باأن يكون كّل النا�ص اأرباب عمل واحد. ومن هنا كانت 

حكمة اهلل تعالى في التباين بين الخلق في الهمم والطموحات واالإرادات والعزائم..

وه���ذا م���ا ُي�سير اإليه �سّيدنا اأمي���ر الموؤمنين Q عندما ُيبّين م���ا تت�سّمنه االآية 

مة من حقائق والت���ي منها الحكمة في خلق النا�ص بقابلّيات متفاوتة،  القراآني���ة المتقدِّ

ومنه���ا الحكم���ة في ت�سخير بع����ص النا�ص لبع�سه���م بع�سًا، وكون بع�سه���م م�ستخِدمًا 

واالآخر م�ستخَدمًا.

فاإّن���ه Q ا�ست���دّل باالآية ال�سريفة على ك���ون االإجارة من وج���وه المعا�ص، واأّنها 

ين وال�س���رع المبين وعلى اأّنه���ا ال ُبّد منه���ا، واأّن اأمور الخلق  م�سروع���ة وثابتة ف���ي الدِّ
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ومعاي�سه���م ال ت�ستقيم بدونها. فقد نقل ال�سّي���د المرت�سى } عن تف�سير النعماني 

:Qفي بيان معاي�ص الخلق، قال Q باإ�سناده عن اأمير الموؤمنين

وجه اإلجارة

- »واأّما وجه الإجارة فقوله عّز وجّل:

ŷۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ېې ې ې ى ى ائ 
.

(((Ŷائ ەئ  ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ
فاأخبرنا �شبحانه اأّن الإجارة اأحد معاي�ص الخلق، اإذ خالف بحكمته بين هممهم 

واإرادته���م و�شائ���ر حالتهم، وجعل ذلك قواماً لمعاي�ص الخلق، وهو الرجل ي�شتاأجر 

الرجل في �شيعته واأعماله واأحكامه وت�شّرفاته واأمالكه.

ول���و كان الرج���ل مّن���ا ي�شطّر اإل���ى اأن يكّون بّن���اء لنف�شه، اأو نّج���اراً، اأو �شانعاً في 

�ش���يء م���ن جميع اأن���واع ال�شنائع لنف�ش���ه، ويتوّلى جميع ما يحت���اج اإليه من اإ�شالح 

الثي���اب وم���ا يحتاج اإليه من الملك فمن دونه، ما ا�شتقامت اأحوال العالم بتلك، ول 

اّت�شعوا له ولعجزوا عنه، ولكّنه اأتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم وكّل ما يطلب 

مما تن�شرف اإليه هّمته مّما يقوم به بع�شهم لبع�ص، ولي�شتغني بع�شهم ببع�ص في 

.
(((

اأبواب المعاي�ص اّلتي بها �شالح اأحوالهم«

فال كالم اإذًا ف���ي م�سروعية االإجارة، وحاجة الخلق اإليها واإال تع�ّسرت الحياة على 

االإن�سان..واإّنم���ا ال���كالم في عّدة نقاط مهّم���ة في طّيات اأبحاث االإج���ارة من �سروط 

واآداب، ق���د ُيبتلى بها النا����ص باالإخالل بها وهم ال يدرون، ورّبم���ا �سّبب هذا االإخالل 

خل���اًل في العالقات ما بين الموؤمنين، مم���ا ا�ستدعى ذكرها لتعّلمها وتطبيق ال�سريعة 

المقّد�س���ة، لم���ا فيها م���ن درء لتلك المناكف���ات والمخا�سمات اّلتي ق���د تتطّور لتفقد 

))) �سورة الزخرف، االآية: )3.

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج 9)، �ص 03).
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االإن�سان تقواه وتوقعه في التهلكة.

فاإذا كانت االإج���ارة من العقود والمعامالت اّلتي �ُسّرع���ت ل�سالح معاي�ص العباد، 

ف���ال ينبغي اأن يتخّلله���ا ما ُيف�سد عالقاتهم ويتط���ّرق بالتالي اإلى اإف�س���اد الوّد واالألفة 

فيما بينهم، فهذا ينق�ص الغر�ص، ولذلك جعلت ال�سريعة �سوابط واآدابًا لتنظيم هذه 

المعاملة، وتالفي ما ُيمكن اأن يحدث من منازعات بين المتعاملين قد توؤدي اإلى ما ال 

يحمد عقباه �سواء على �سعيد الدنيا اأم االآخرة، ومنها:

1- دفع الغرر

يجب دفع الغرر وذلك بمعلومية كلٍّ من المنفعة والعو�ص عليها من دون اأن ي�سوبهما 

اإبه���ام، وتحديد المّدة. ومن هنا تبّنى م�سهور الفقه���اء تعريف االإجارة باأّنها: »عبارة 

«، وقالوا: ثمرتها نق���ل المنافع بعو�ص 
(1(

ع���ن تملي���ك منفعة معلوم���ة بعو�ص معل���وم

.
(((

معلوم مع بقاء الملك على اأ�سله

وهذا وا�سح الداللة والحكمة، فاإّن التغرير باالآخرين هو اّلذي يفتح باب المنازعة 

وطريق ال�سيطان اإلى القلوب.

2- ا�شتحباب مقاطعة الأجير

حّث���ت ال�سريعة ب�سكل كبير على مقاطعة االأجير قب���ل العمل »اأي الّتفاق معه قبل 

العمل«، وفي رواية االإمام الر�سا Q مبالغة في التاأكيد على االّتفاق ب�ساأن االأجرة 

قبل ال�سروع في العمل.

فقد روى �سليمان بن جعفر الجعفرّي قال:

كنت مع الر�سا Q في بع�ص الحاجة فاأردت اأن اأن�سرف اإلى منزلي فقال لي: 

»ان�ش���رف مع���ي فِبْت عندي الليلة«، فانطلق���ت معه فدخل اإلى داره مع المغيب فنظر 

))) القواعد الفقهية، ال�سّيد البجنوردي، ج 4، �ص )6.

))) قواعد االأحكام، العالمة الحّلي، ج )، �ص )8).
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اإلى غلمانه يعملون في الطين اأواري »والأرّي بت�شديد الياء وبدون الت�شديد محب�ص 

الداّبة« الدواّب وغير ذلك واإذا معهم اأ�سود لي�ص منهم، فقال:

»ما هذا الرجل معكم؟«

قالوا: يعاوننا وُنعطيه �سيئًا.

قالQ: »قاطعتموه على اأجرته؟«

قالوا: ال، هو ير�سى مّنا بما ُنعطيه، فاأقبل عليهم )يعّنفهم( وغ�سب لذلك غ�سبًا 

�سدي���دًا، فقلت: جعلت فداك لم تدخ���ل على نف�سك؟ فقال: »اإّني قد نهيتهم عن مثل 

هذا غير مّرة اأن يعمل معهم اأحد )اأجير( حّتى يقاطعوه على اأجرته.

واعلم اأّنه ما من اأحد يعمل لك �شيئاً بغير مقاطعة ثّم زدته لذلك ال�شيء ثالثة 

اأ�شعاف على اأجرته اإل ظّن اأّنك قد نّق�شته اأجرته، واإذا قاطعته ثّم اأعطيته اأجرته 

.
(((

حمدك على الوفاء، فاإن زدته حّبة عرف ذلك لك، وراأى اأّنك قد زدته«

وال يخف���ى ما ف���ي كالم االإمام Q من ت�سديد بهذا ال�ساأن، فال ينبغي التفريط 

به حّتى لو كان االعتماد على الثقة بين الطرفين واأّنهما ال يختلفان وذلك لقطع منبت 

الف�ساد من جذوره.

وطبعًا هناك روايات اأخرى توؤّكد وُت�سّدد على هذا االأمر:

.
(((

- فعن ر�سول اهلل P: »اإذا ا�شتاأجر اأحدكم اأجيراً فليعلمه اأجره«

- وعن االإمام علّي Q: »نهى ر�شول اهلل P اأن ي�شتعمل اأجير حّتى يعلم ما 

.
(3(

اأجرته«

- وعن االإمام ال�سادق Q: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال ي�شتعملن 

))) و�سائل ال�سيعة »الإ�شالمية«، الحّر العاملي، ج )3، �ص 45).

))) ميزان الحكمة، الري�سهرّي، ج )، �ص 6).

)3)من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج 4، �ص 0).
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(((

اأجيراً حّتى يعلمه ما اأجره«

ويندرج هذا االأمر وهو الحّث على المقاطعة بين الم�ستاأجر واالأجير تحت المبداأ اّلذي 

ذكرناه وهو �سمان عدم المنازعة بعد العمل، اأو قل تقلي�ص فر�سها اإلى اأق�سى الحدود.

ي���ن الحني���ف يعمل في اأحكام���ه وت�سريعات���ه واإر�ساداته على رف���ع مقت�سيات  فالدِّ

التن���ازع واإر�س���اء موجبات الوّد والر�سا لك���ي يحفظ الحياة االإن�ساني���ة باأرقى �سورها 

واأجل���ى قيمها واأبهى حللها، فتتوّطد العالقات وت�س���ود المحّبة واالألفة بين الموؤمنين، 

وتغيب مظاهر التنازع وال�سحناء وما يتعّقبها من حقد وتباغ�ص..

اإذًا، م���ن المن���دوب �سرع���ًا اأن نتكّل���م باالأج���رة �سواء كن���ت اأجيرًا الأح���د، اأم كنت 

م�ستاأجرًا له، وال ت�ستخّف بهذا الم�ستحّب، فمثاًل:

- اإذا ا�ستاأج���رت �سيارة لتقّلك اإلى مكان، ح���ّدد المنطقة ب�سكل وا�سح، واّتفق مع 

ال�سائق على االأجرة، وال تقل تلك المقولة اّلتي يرّددها اأكثر النا�ص: »�شوف ل نختلف« 

اإاّل اأّنهم ولالأ�سف كثيرًا ما يختلفون عند انتهاء العمل.

- اإذا ا�ستاأج���رت بّناء ليبني ل���ك، اأو حّدادًا، اأو نّجارًا اأو اأّي عامل الأّي حرفة، اّتفق 

معه على قدر االأجرة.

د االأجرة. - ال تقل اإّني اأ�ستحيي اأن اأقاطعه، فتبداأ بالعمل قبل اأن ُتحدِّ

تذّكر اأّن االّتفاق على االأجرة قبل العمل هو من االأحكام ال�سرعية الم�ستحّبة فطّبقه 

وال تتخّلف عن امتثاله ولك ثواب عليه.

3- مراعاة جانب العامل

 :Q اأّنه قال لمو�سى Q فق���د ورد في الكتاب الكري���م على ل�سان يعقوب

.
(((Ŷ ŷائ ائ ەئ ەئ وئوئ

))) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 5، �ص 89).

))) �سورة الق�س�ص، االآية: 7).
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هذه االآية ُي�ستفاد منها بيان ا�ستحباب ت�سهيل الم�ستاأِجر المعاملة على العاِمل فال 

ينبغ���ي الت�سدي���د علي���ه وال اأن ي�سّق عليه، فقد ورد في الرواية ع���ن ر�سول اهلل P اأّن 

، ومن ال�سهولة في الق�ساء:
(((

الموؤمن: »�شهل الق�شاء و�شهل القت�شاء«

- عدم تاأخير اإعطائه اأجره.

وه���ذا من االأم���ور الهاّمة اأي�س���ًا اّلتي اأّك���دت عليه���ا ال�سريع���ة المقّد�سة، وهنا 

اأي�س���ًا بالغ���ت ال�سريعة ف���ي الحّث على التعجي���ل وعدم التاأخير حي���ث اإّنها لم تكل 

ذل���ك اإلى ال�س���دق العرفّي كما ه���و ديدنها ف���ي الكثير من العناوي���ن والمفردات 

ال�سرعي���ة  ب���ل حّددت هي الم�س���داق لعدم التاأخي���ر، فقالت على ل�س���ان الر�سول 

:P االأعظ���م

.
(((

»اأعطوا الأجير اأجره قبل اأن يجّف عرقه«

.
(3(

»اأعطوا الأجير اأجره ما دام في ر�شحه«

وال يخفى على من�سف ما لهذا الحكم ال�سرعّي من اأبعاد اأخالقية راقية، ومراعاة 

الأدّق الم�ساعر والظروف، وتفكير باالآخرين.

اأ - كاأّن ال�س���رور اّل���ذي ُيحدثه ا�ستيف���اء االأجير الأجره مبا�س���رة عقب العمل وقبل 

ه في ذلك العمل. جفاف عرقه ُيذهب عنه عناء كدِّ

ب - اإّن االإيفاء ال�سريع ي�ستجلب الموّدة بين العامل و�ساحب العمل؛ فمع اأّن العامل 

ال ياأخ���ذ اإال حّق���ه اإال اأّن الوف���اء ال�سري���ع بنف�سه هو نوع اإح�س���ان، وهذا ما بّينه 

 ،
(4(

االإم���ام الر�سا Q بقوله: ».. ث���ّم اأعطيته اأجرته حمدك عل���ى الوفاء«

فاإذا �ساألت: لماذا الحمد على �سيء ي�ستحّقه؟ اأجابك: على الوفاء.

))) من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج 3، �ص 96).

))) الخالف، ال�سيخ الطو�سي، ج 3، �ص 486.

)3) ميزان الحكمة، الري�سهرّي، ج )، �ص 6).

)4) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 5، �ص 89).
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ج - ه���ذا ي�سّج���ع العامل عل���ى العمل م���ع الم�ستاأجر م���ّرة اأخرى، ف���اإذا �ساد هذا 

الُخلق �ساهم في ت�سهي���ل التعامل، وبالتالي في ت�سهيل الحركة االقت�سادية في 

المجتم���ع، بخالف ما ل���و كان الم�ستاأِجر معروفًا بالمماطل���ة في الدفع فاإّن كّل 

�سيء ينعك�ص.

د - لع���ّل العام���ل يكون فقيرًا ال يّدخر من المال �سيئ���ًا، فهو يحتاج اإلى اأجرة عمله 

يوم���ًا بيوم، فمع عدم ا�ستيفاء اأجرته قد ي�سط���ّر اإلى االقترا�ص، اأو اإلى تاأخير 

الح�سول على احتياجاته.

فانظر اأّيها الموؤمن اإلى ما مّن اهلل عليك من �سريعة عذبة وجدانية، مفعمة بالقيم 

االأخالقية والمعاني االإن�سانية، واالإح�سا�ص باالآخر ومراعاة اأدّق م�ساعره وظروفه !!

ط بها وطّبق اأحكامها �ساكرًا اهلل تعالى على ما هداك اإليه. فال ُتفرِّ

4- مراعاة جانب الم�شتاأِجر

ين ينظر اإل���ى االأجير بنظرة اإن�سانية، فكذلك ينظ���ر اإلى الم�ستاأِجر،  فكم���ا اأّن الدِّ

فاإّنه ال ُبّد لالأجير بدوره اأن يتحّلى باالأخالق والقيم في تعاطيه مع الم�ستاأِجر، وهذا ال 

يكون اإال بوجود عّدة عنا�سر في �سفاته واأخالقه. وقد بّينت االآية الكريمة عمدة هذه 

ال�سف���ات من خالل قول بنت �سعي���ب لوالدها ŷ :Qھ ھھ ے  ے 

.
(((Ŷ      ۓ ۓ ڭ ڭ

- الق���ّوة: عب���ارة عن الكفاءة ف���ي العمل، يقول موالنا اأمي���ر الموؤمنين Q: »ل 

.
(((

تقبلن في ا�شتعمال عّمالك واأمرائك �شفاعة اإّل �شفاعة الكفاية والأمانة«

فالعاق���ل اإذا اأراد اإنجاز عمل فاإّنه يطل���ب ما يو�سله اإلى غايته على اأكمل ما يكون، 

وه���ذا يتطّلب اأهلية وخبرة للو�س���ول اإلى الغاية، وال ُتفيد العنا�سر االأخرى كال�سداقة 

))) �سورة الق�س�ص، االآية: 6).

))) �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 0)، �ص 76). 
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والقراب���ة وال حّتى اال�ستقامة وال�سالح، فهذه العنا�سر اإذا تجّردت من الكفاءة فاإّنها 

ال تو�سل اإلى المق�سد والهدف.

- الأمانة: من اأهّم االأمور اّلتي ينبغي اأن يتحّلى بها االأجير في معاملته مع الم�ستاأجر، 

فمثاًل:

- اإذا اأّمنك على �سنف معّين من الب�ساعة فال تاأته ب�سنف اآخر.

- اإذا اأراد جودة معّينة في العمل، اأو ا�سترط خ�سو�سّية معّينة فاأِت بها على وجهها 

من دون اأّي اإخالل.

- اإذا اأنت���ج العمل مخّلفات وبقاي���ا من العين المملوكة للم�ستاأجر ال ُبّد من اإعالمه 

ب���ه، حّتى ق�سا�سات القما�ص اّلتي تبقى عند الخّياط من قما�ص الثوب المخاط، فاإّنه 

ال ُبّد اأن ُيعيدها اإلى المالك اأو يتحّلل منه.

ط فيه، واإذا  - اأن ُيحاف���ظ العام���ل على م���ال الم�ستاأِجر اّل���ذي بين يديه، وال ُيف���رِّ

ا�ستطاع اأن يعتبره كماِله فليفعل، كما لو ا�ستاأجرت دارّا اأو �سيارة.

- اأن يك���ون اأمين���ًا عل���ى الوقت، فال ُي�سّي���ع االأوقات بال عمل وه���و ياأخذ اأجرة في 

مقابلها.

ال�ش���دق: وهو م���ن اأهّم ال�سفات اأي�سًا اّلتي يجب اأن يتحّل���ى بها العامل االأجير، واإال 

:P فاإّنه �سيكون منحرفًا عن جاّدة ال�سواب، فقد ورد عن ر�سول اهلل

»وي���ٌل لتّج���ار اأّمت���ي م���ن ل واهلل وبل���ى واهلل، ووي���ٌل ل�شّن���اع اأّمت���ي م���ن الي���وم 

.
(((

وغّداً«

اأي ويٌل الأ�سحاب الحرف من المواعيد الكاذبة، فيعد المتعامل معه بت�سليم العمل 

واإنج���ازه الي���وم ثّم يقول اإلى الغد وهكذا.. وغير ذلك م���ن �سور الكذب في المعاملة. 

فالنبيP يقول الويل لمن يكون كاذبًا من اأ�سحاب ال�سنائع على هذه الوتيرة.

))) من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج 3، �ص 60).
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- اإذا وعدت باأّنك �ستاأتي في ال�ساعة الفالنية فال ُتخلف.

- واإذا وعدت باأن ُت�سّلم العمل لمن ا�ستاأجرك عليه في اليوم الفالني فال ُتخلف.

- اإذا وعدت بالن�سيحة في العمل والتاأّني فيه فال ُتخلف.

5- ظلم الأجير اأجره من الكبائر

.
(((

- فعن ر�سول اهلل P: »ظلم الأجير اأجره من الكبائر«

بع�ص النا�ص من الجهلة اأو من اّلذين ال يخافون اهلل تعالى يظّنون اأنف�سهم اأذكياء 

عندم���ا يقتطعون من اأجر العامل بتحايل على قان���ون، اأو برفع دعوى باطلة يك�سبونها 

بر�سوة، اأو بالقّوة وتحت التخويف..

نق���ول له���وؤالء اإّنما تفرون لحمك���م والويل لكم مّما اأعّده اهلل لك���م من عذاب األيم، 

ولع���ٍن وطرد عن رحمته، وهو خ�سمكم ي���وم القيامة، يوم ال ينفع مال وال بنون اإال من 

اأت���ى اهلل بقل���ب �سليم. ا�سم���ع كالم ر�سول اهلل P واأهل بيت���ه االأطهار R، كيف 

مون هذه الخطيئة: يعظِّ

- فع���ن الر�سول االأكرم P: »من ظلم اأجيراً اأجره اأحبط اهلل عمله وحّرم عليه 

.
(((

ريح الجنة، واإّن ريحها لتوجد من م�شيرة خم�شمائة عام«

- وعنه P:»اإّن اهلل عّز وجّل غافر كّل ذنب اإل من اأحدث ديناً، اأو اأغ�شب اأجيراً 

.
(3(

اأجره، اأو رجل باع حراً«

- وعن���ه P: »اإّن اهلل ع���ّز وجّل غاف���ر كّل ذنب اإل رجل اغت�شب اأجي���راً اأجره اأو 

.
(4(

مهر امراأة«

- وعن���ه P: »ق���ال اهلل تعال���ى: ثالثة اأنا خ�شمه���م يوم القيامة: رج���ل اأعطى بي 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج03)، �ص 70)، 7).

))) االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ص 3)5.

)3) عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �ص 36. 

)4) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 4)، �ص )3.
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ث���ّم غ���در، ورج���ل باع حراً ف���اأكل ثمنه، ورج���ل ا�شتاأجر اأجيراً فا�شتوف���ى منه ولم ُيعطه 

.
(((

اأجره«

.
(((

- وعنه P: »األ من ظلم اأجيراً اأجرته فلعنة اهلل عليه«

- ع���ن اأ�سبغ ب���ن نباتة: »كن���ت جال�شاً عن���د اأمير الموؤمني���ن علّي ب���ن اأبي طالب 

Q ف���ي م�شج���د الكوف���ة، فاأتاه رجل م���ن بجيلة ُيكّنى اأبا خديج���ة، قال: يا اأمير 

ثنا به؟ الموؤمنين، اأعندك �شرٌّ من �شرِّ ر�شول اهلل P ُتحدِّ

قال: نعم، يا قنبر ائتني بالكتابة... مكتوب فيها: ب�شم اهلل الرحمن الرحيم....

.
(3(

اإّن لعنة اهلل ومالئكته والنا�ص اأجمعين على من ظلم اأجيراً اأجره«

من آجر نفسه حظر على نفسه الرزق

هناك مطلب نريد اأن ن�سير اإليه في خاتم حديثنا وهو اأّنه واإن كانت ال�سريعة تعتبر 

االإج���ارة في غاية االأهمية باالإطار العاّم - كما مّر وذكرنا- لعمارة المجتمع االإن�سانّي 

ل اإلى الماآرب والمقا�سد اّلتي يحتاجها االإن�سان وي�سبو اإليها، اإال اأّنها من ناحية  للتو�سّ

اأخرى تكره لل�سخ�ص اأن يكون اأجيرًا، وُي�ستفاد ذلك من روايات عّدة �سنذكر بع�سها.

فكيف �سبيل الجمع بين ال�سرورة لال�ستئجار واال�ستخدام واإال فتتع�ّسر الحياة كما 

بّيّنا، وبين كراهية اأن يكون االإن�سان اأجيرًا؟

والجواب: اإّن ال�سريعة قد راعت اأمرين مهّمين وحافظت عليهما في وقت واحد، فقد 

راع���ت الحاجة في المجتمع االإن�سان���ّي لال�ستخدام باأن �سّرع���ت االإجارة وو�سعت 

له���ا قوانينها و�سوابطها، وراعت م�ساألة الدفع بال�سخ�ص نحو الترّقي وعدم ر�ساه 

بالمرتب���ة الدنيا اإذا كان يمتلك قابلّية االإنت���اج بالم�ستوى االأعلى وكان عنده طاقة 

فكرية اإداري���ة تخّوله اأن يكون �ساحب عمل ومديرًا له بنف�سه، فمثل هكذا �سخ�ص 

لماذا يبقى اأجيرًا م�ستخَدمًا؟!

))) كنز العمال: 6)438.

))) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 4)، �ص 30.

)3) م.ن، ج 4)، �ص 30.
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وبذلك تك���ون ال�سريعة مو�سلة كّل قابلية اإلى منتهى كمالها واإلى غاية ما يمكن اأن 

ت�سل اإليه، فمن ال يمتلك الطاقة والطموح والقابلية والهّمة تراه يبقى اأجيرًا وال �سير 

علي���ه، غاية االأمر الكراهة، وحّتى الكراهة ق���د ينتفي مو�سوعها مع عدم القدرة على 

االأكثر واالأرفع من ذلك..

وال يخف���ى ما لهذه االأحكام المتناغمة فيما بينها م���ن روؤية تكاملية جامعة ُتراعي 

دة في وقت واحد من دون تناق����ص وال ت�سارب، كما قد يتراءى من  الم�سال���ح المتع���دِّ

ها وحكمتها. الوهلة االأولى الأ�سحاب االأنظار القا�سرة الغافلين عن �سرِّ

واأي�س���ًا ال يخفى على الب�سير ما تتركه هذه االآثار ال�سرعية على اقت�ساد المجتمع 

االإ�سالمي فاإّنها تحّث على اال�ستزادة من الرزق واالإنتاج.

فمفاده���ا اأّن االإن�سان له رزق ق�َسم���ه له اهلل تعالى اإذا طلبه بنف�سه فاإّنه �سي�ستوفيه 

باأكمله ويكون تحت ملكه وفي حوزته، بينما اإذا اآجر نف�سه فاإّن اأجرته �ستكون محّددة 

بح���دٍّ ال تتج���اوزه مهما اجتهد واأتعب نف�سه والباقي ل�ساح���ب العمل، فيكون بذلك قد 

حظ���ر عل���ى نف�سه ق�سمًا من ال���رزق المق�سوم له فيما لو كان م�ستق���اّلً في عمله، فاإذا 

انفل���ت من عقال االإجارة لغيره وطلب الرزق فاإّنه �سي�سله كّل المق�سوم له، اأي مقدار 

ته على نف�سه فيما لو كان اأجيرًا. االأجرة والجزء االآخر اّلذي كان يفوِّ

.
(((

- فعن اإمامنا ال�سادق Q: »من اآجر نف�شه فقد حظر على نف�شه الرزق«

.
(((

- وفي رواية اأخرى:»وكيف ل يحظره؟ ! وما اأ�شاب فيه فهو لرّبه اّلذي اآجره«

- وع���ن عّم���ار ال�ساباطّي: قلت الأبي عبد اهلل Q: »الرج���ل يّتجر فاإن هو اآجر 

نف�شه اأُعطي ما ُي�شيب في تجارته«.

فق���الQ: »ل يوؤاجر نف�شه ولكن ي�شت���رزق اهلل عّز وجّل ويّتجر، فاإّنه اإذا اآجر 

.
(3(

نف�شه حظر على نف�شه الرزق«

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �ص 90.

))) م. ن.

)3) راجع: م.ن.
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م���ط���ال���ع���ة

هل الدعاء مشروط بالتوبة؟

ال�ش���وؤال: ندع���و بكّل هذه االأدعية ومع ذلك ال ُي�ستجاب لن���ا، ومع هذا تقول المالئكة 

اأي�سًا: لماذا ال تدعون؟

الج���واب: الأّن �سرط اإجابة الدعاء هو التوبة، لذا تقول المالئكة: لماذا ال تاأتون بهذا 

الم�سروط »الدعاء« مع �سرطه »التوبة« حّتى ُي�ستجاب لكم؟ ولماذا ال تدعون دعاء 

التائب وال تاأتون بالدعاء مع التوبة؟

لك���ن طبعًا هنالك فرق بين اأن نقول ونحن في حال���ة التمّرد والع�سيان: »ل نتوب 

ولك���ن اأعطن���ا كّل ما ُنريد« الأّن هذا خالف العبودية، وبين اأن نقول: »اللهّم اإّني تائب 

توب���ة غي���ر حقيقية، ولكن ل طاقة لي على الب���الء اأي�شاً، واأريد منك اأن ترفع ذلك 

الب���الء عّن���ي، لق���د اأذنبنا ونحن نق���ّر ونعترف بذنوبن���ا، ولكن ل يتاأّتى مّن���ا التوبة، 

وتوبتنا غير حقيقية وغير دائمية«.

فمن الم�سّلم وجود فرق بين المنكر والمتمّرد وبين المقّر والمعترف والمنقاد؛ الأّن 

ل بها اهلل تعالى علينا، وهي مختلفة عن  مث���ل هذه الطلبات واالإجابات والعطايا يتف�سّ

ب���اب ال�سرط والم�سروط، وعن م�سروطية الدعاء بالتوبة، وذلك باأن نقول: اللهّم اإّننا 

غير م�ستوجبين للرحمة، ونقّر باأّننا ل�سنا اأهاًل لها، ولكّنك اأنت اأهل لذلك واإّنك »تجد 

.
(((

من تعّذبه غيري، ول اأجد من يرحمني �شواك«

مدر�شة ال�شيخ بهجت }، ج1، �ص 78.

))) بحار االأنوار، ج 95، �ص36)- اإقبال االأعمال، �ص 366.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ŷھ  
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

.
(((Ŷٴۇ ۋ  ۋ

))) �سورة الحجرات، االآية: 5).

اإلنفاق في سبيل اهلل

8



����ا)9 ل������وةع������ظ ق����رآن����يم



93ة نحلس حل ماين ةا

الشخصيَّة اإليمانيَّة

اإّن ال�سخ�سي���ة االإيمانية اّلتي ت�ستحّق اأن ُيطلق عليه���ا عنوان الموؤمن ال�سادق لها 

مقّوم���ات ال تكتمل اإال بها مجتمعة مكتملة، ومع نق�س���ان بع�سها ينتق�ص بمقداره من 

�سدق تلك ال�سخ�سية ومن �سدق االإيمان.

وهذه المقّومات اأربعة:»الحكمة، وال�شجاعة، والعّفة، والعدالة«.

وقد اأ�سارت االآية الكريمة اإليها:

فاالإيم���ان باهلل ور�سوله وعدم االرتياب تعبير عن اليقين، واليقين اإّنما هو من قّوة 

العقل ومنتهى الحكمة.

والجه���اد بالمال هو ال�سخاء وه���و م�سداق اأبرز من م�سادي���ق �سبط قّوة ال�سهوة 

واإخ�ساعها اإلى حكم العقل وال�سرع وهو العّفة.

والجهاد بالنف�ص هو ال�سجاعة وهو �سبط قّوة الغ�سب تحت �سلطان العقل وال�سرع.

وبنف�ص الجهاد بالمال والنف�ص فعاًل في الخارج تكون قد تحّققت قّوة العدالة اّلتي 

هي القّوة الرابعة والمقّوم الرابع، فاإذا كانت الحكمة هي اإ�سارة العقل اّلتي قد ين�ساع 

اإليها االإن�سان وقد ُيخالفها، فاإّن العدالة هي تلك القّوة اّلتي تدفع االإن�سان نحو الجري 

العملّي والتطبيق الفعلّي الخارجّي لما اأ�سارت اإليه الحكمة نظريًا.

اإلنفاق في سبيل الله من مقّومات الشخصّية اإليمانّية

فظهر اأّن من مقّومات ال�سخ�سية الموؤمنة ال�سادقة الجهاد بالمال اأي االإنفاق في 

�سبيل اهلل وال�سخاء، فاإذًا، ال ُبّد اأن نعلم اأّنه ال يكون الموؤمن الحقيقّي بخياًل، حّتى واإن 

اكتملت فيه خ�سال محّددة.
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واالآية الكريمة فيها كلمة »اإّنما« اّلتي تفيد الح�سر، وتعني ح�سر االإيمان ال�سادق 

بمن يمتلك في �سخ�سيته تلك الخ�سال المذكورة.

ق���ال العالمة الطباطبائّي في الميزان: ».. في���ه ق�شر الموؤمنين في اّلذين اآمنوا 

ب���اهلل ور�شوله..ال���خ، فتفي���د تعريفه���م بما ذكر م���ن الأو�شاف تعريفاً جامع���اً مانعاً 

.
(((

فمن اّت�شف بها موؤمن حّقاً، كما اأّن من فقد �شيئاً منها لي�ص بموؤمن حّقاً«

وكذلك �سهادة االآية في اآخرها باأّنهم هم ال�سادقون، تعني اأّنه يوجد في الموؤمنين 

م���ن هو �س���ادق االإيمان ومن هو لي�ص ب�سادق، فمن افتقد �سفة من ال�سفات االأربعة، 

ومنه���ا الجه���اد بالم���ال فاإّنه يك���ون مندرجًا ف���ي ال�سن���ف االآخر م���ن الموؤمنين غير 

ال�سادقين في اإيمانهم.

فعلى اأّي حال يجب اأن يتنّبه الموؤمن لهذا االأمر جّيدًا وُيدخل في ح�ساباته االإيمانية 

م�ساأل���ة االإنفاق والبذل في �سبيل اهلل تعال���ى، تمامًا كما ياأخذ في ح�سبانه اإذا اأراد اأن 

...Rيترّقى ويتقّرب من خالقه �سالة الليل، اأو الحّج، اأو العمرة، اأو زيارة االأئّمة

فكذل���ك اإذا لم يكن مع���ّودًا نف�سه على االإنفاق والبذل فليفعل وليبداأ بتدريب نف�سه 

على هذا الركن المهّم من اأركان االإيمان.

يقول العالمة الطباطبائّي: »اإذا قام ال�شالك بتطهير يده ول�شانه و�شائر اأع�شائه 

وجوارح���ه، واأّدبه���ا بتم���ام معنى الكلمة ب���الأدب الإلهّي، ولكّنه ل���م يجاهد نف�شه في 

مق���ام الإنف���اق وب���ذل الأموال، فل���ن يكتمل �شلوك���ه الإيمانّي بل ي�شي���ر اإلى النق�ص، 

.
(((

ويكون ذلك النق�ص مانعاً من الرتقاء اإلى المقام الأعلى...«

فنح���ن نعرف اأّن االإيم���ان درجات، وهناك اإيمان مكتم���ل واإيمان ناق�ص، فالذي 

ال يك���ون �سخّي���ًا بماله يك���ون في درج���ة متدنّية غي���ر مكتملة من االإيم���ان. وقد ورد 

))) تف�سيرالميزان، العالمة الطباطبائي، ج 8)، �ص 9)3.

))) ر�سالة  لّب اللباب، ال�سّيد الطهراني، �ص 90.
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. فهذا الكالم النورانّي 
(((

ع���ن النبّي P: »اأكمل الموؤمنين اإيمان���اً اأح�شنكم خلقاً«

ح اأّن االإيمان من���ه مكتمل ومن���ه منتق�ص، وهو على  م���ن الر�سول االأك���رم P يو�سّ

درج���ات، وكّلم���ا كان خل���ق الموؤم���ن اأح�س���ن كان اإيمان���ه اأكم���ل.

وعن عبد العزيز القراطي�سّي قال: »قال لي اأبو عبد اهلل Q: يا عبد العزيز اإّن 

الإيمان ع�شر درجات بمنزلة ال�شّلم ي�شعد منه مرقاة بعد مرقاة، فال يقولّن �شاحب 

الثني���ن ل�شاح���ب الواحد ل�شت على �شيء حّتى ينتهي اإل���ى العا�شرة، فال ُت�شقط من 

هو دونك فُي�شقطك من هو فوقك، واإذا راأيت من هو اأ�شفل منك بدرجة فارفعه اإليك 

.
(((

برفق، ول تحملّن عليه ما ل يطيق فتك�شره، فاإّن من ك�شر موؤمناً فعليه جبره«

فاإذًا، اّلذي ال يكون باذاًل لماله في �سبيل اهلل ال يكون في درجة مرتفعة من درجات 

االإيمان عند خالقه عّز وجّل.

ال يكون المؤمن شحيحاً

نع���م، ق���د وردت بع�ص الروايات بل�س���ان اأّنه ال يكون الموؤمن �سحيح���ًا، فعن االإمام 

الباق���رQ: »ل يوؤمن رجل فيه ال�شّح والح�شد والجبن، ول يكون الموؤمن جباناً 

.
(3(

ول حري�شاً ول �شحيحاً«

- وف���ي رواي���ة عن اأمير الموؤمني���ن Q: »ثالث ل تك���ون في موؤم���ن: ل يكون 

.
(4(

جباناً، ول حري�شاً، ول �شحيحاً«

وق���د يكون المق�س���ود من هذه الروايات اّلتي تنفي االإيم���ان عن ال�سحيح اّلذي هو 

البخيل، اأّن ال�سّح بالفعل ُيخرج االإن�سان عن االإيمان من خالل اإدخاله في المخالفات 

ال�سرعية المتعّددة ويجعله فا�سقًا اأو جاحدًا، فمثاًل:

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج ))، �ص 56).

))) م.ن، ج )6، �ص )6).

)3) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 75، �ص )30.

)4) عيون الحكم والمواعظ، الوا�سطي، �ص 3)).
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قد يمنع حّق اهلل في ماله الواجب عليه.

وقد يكون واجبًا عليه �سلة رحمه بالمال فال يفعل.

وقد يمنع نفقة الوالدين واالأهل من زوجة واأوالد وهي واجبة.

اأو قد يترك الحّج مع اال�ستطاعة...الخ

لذل���ك نجد اأمير الموؤمنين Q ُينكر عل���ى من جعل حال الظالم اأ�سواأ من حال 

البخيل، فعن االإمام جعفر ال�سادقQ اأّن اأمير الموؤمنين Q �سمع رجاًل يقول: 

اإّن ال�سحيح اأعذر من الظالم.

فقال لهQ: »كذبت، اإّن الظالم قد يتوب وي�شتغفر ويرّد الظالمة على اأهلها، 

وال�شحيح اإذا �شّح منع الزكاة، وال�شدقة، و�شلة الرحم، وقرى ال�شيف، والنفقة في 

.
(((

�شبيل اهلل، واأبواب البّر، وحرام على الجّنة اأن يدخلها �شحيح«

البخل قد يُسّبب عاقبة السوء

فه���ذا االإن�سان واإن كان م�سلمًا في الظاهر اإال اأّنه ارتكب ببخله العديد من الكبائر 

اّلت���ي تجعله في خطر �سديد م���ن خروج �سكينة االإيمان من قلب���ه ŷۀ ہ          ہ 

.
(((Ŷ  ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

وقد يقوده بخله اإلى خاتمة النفاق وال�سوء كما حدث لثعلبة بن حاطب، ولقارون... 

وغيرهما الكثيرين مّمن اأهلكه ال�سّح واأطفاأ �سعلة اإيمانه البخل.

وبالتال���ي واإن كان موؤمن���ًا بالظاهر اإال اأّن االإيمان القلّب���ي ُي�سلب منه ل�سّحه بالمال 

وعدم امتثاله للتكليف االإلهّي بالبذل.

ن�ستجير باهلل تعالى من �سرور اأنف�سنا و�سّيئات اأعمالنا.

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 4، �ص 44.

))) �سورة الروم، االآية: 0).
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دقّن والأكونّن  فق���د ورد اأّن ثعلب���ة كان فقيرًا فعاه���د اهلل لئن اآتاني من ف�سل���ه الأ�سّ

م���ن ال�سالحي���ن، فاأعطاه اهلل مااًل كثي���رًا ببركة دعاء النب���ّي P، اإال اأّنه بخل و�سّح 

وتوّلى، ولم يوؤّد ما ُفر�ص عليه من زكاة في ماله، واعتر�ص على حكم الزكاة باأّنه مثل 

الُع�سر اّلذي كان يوؤَخذ ك�سريبة بغير حّق، ŷگ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ 

ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
.

(((Ŷہ ہ ہ
فاإالَم اأّدى به �سّحه؟

ŷھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      اإل���ى النف���اق وخاتم���ة ال�س���وء 

.
(((Ŷڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

كيف نتخّلص من البخل؟

.
(3(Ŷ  ٿ  ٿ ٹٹŷ :يقول اهلل تعالى

« مر����ص وبيل ابتليت به النفو�ص الب�سرية ال ُبّد م���ن التخّل�ص منه والق�ساء  »ال�س���حُّ

علي���ه، وعند اإتمام المهمة، فالو�سام م���ن رّب العالمين �  عّز �ساأنه وجّل ثناوؤه � الفالح 

.
(4(Ŷ االإلهّي ŷی جئ حئ مئ ىئ يئ 

فاأنت عند اهلل �ساعتئٍذ من المفلحين.

فلي����ص ال�ساهد لك عب���دًا مثلك ُيخط���ئ وُي�سيب، بل ال�سهادة م���ن الخالق تبارك 

وتعالى.

والق�س���اء عل���ى البخل يك���ون باكت�ساب �سفة الك���رم. وحبُّ الب���ذل اإّنما يكون من 

خ���الل معاودة االإنف���اق مّرة بعد اأخرى فت�سكن النف�ص بع���د ذلك ويذهب عنها خوف 

))) �سورة التوبة، االآيتان: 75� 76.

))) �سورة التوبة: االآية: 77.

)3) �سورة الن�ساء، االآية: 8)).

)4) �سورة الح�سر، االآية: 9.
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ف النا�ص بالفقر:   الفقر، وتطرد ت�سوي���الت ال�سيطان من داخلها، فاإّن ال�سيطان يخوِّ

 كم���ا يقول تعالى، وخا�سة بعد اأن يلم�ص اأّن ما ُينفقه 
(((Ŷڭ ڭ   ڭŷ

يخلف اهلل عليه مثله، ولعّله م�ساَعفًا في الدنيا قبل االآخرة:  ŷی  ی ی ی 

.
(((Ŷجئ حئمئ ىئ يئ       جب

ومن اأيقن الخلف جادت يده بالعطّية

واأي�س���ًا من االأم���ور المهّمة اّلتي تجعل االإن�س���ان محّبًا للبذل ومبتع���دًا عن البخل، 

االإ�سغ���اء بالقل���ب الأخبار ال�سريع���ة المقّد�سة، ليعلم من خاللها ك���م هي راقية مرتبة 

االإن�س���ان ال�سخّي �سواء في الدنيا اأم االآخ���رة، وبالمقابل كم هو مبغو�ص بعيد عن اهلل 

تعال���ى ومذموم في الدنيا واالآخرة االإن�سان البخي���ل ال�سحيح، واإليك غي�سًا من في�ص 

هذه الروايات المقّد�سة.

أخبار مدح السخاء والبذل وذّم البخل

وقد وردت االأخبار الكثيرة في مدح ال�سخاء وذّم البخل:

- ع���ن النب���ّي P اأّنه قال: »ال�شخاء �شجرة في الجّن���ة، اأغ�شانها في الدنيا، من 

تعّل���ق بغ�ش���ن من اأغ�شانها قادته اإلى الجّنة. والبخل �شجرة في النار، اأغ�شانها في 

.
(3(

الدنيا، فمن تعّلق بغ�شن من اأغ�شانها قادته اإلى النار«

- وقال االإمام علّي Q: »الجّنة دار ال�شخياء«، وقال: »ال�شخّي قريب من اهلل 

وقري���ب م���ن الجّنة وقريب من النا�ص بعيد من الن���ار، والبخيل بعيد من اهلل بعيد 

.
(4(

من الجّنة بعيد من النا�ص قريب من النار«

))) �سورة البقرة، االآية: 68).

))) �سورة �سباأ، االآية: 39.

)3) زبدة البيان، المحقق االأردبيلي، �ص 4)3.

)4) م. ن.
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- وع���ن االإمام اأبي الح�سن مو�سى Q:»ال�شخّي الح�شن الخلق في كنف اهلل ل 

يتخّل���ى من���ه حّتى يدخله الجّنة، وما بعث اهلل عّز وجّل نبّياً ول و�شّياً اإل �شخّياً، وما 

.
(((

كان اأحد من ال�شالحين اإل �شخّياً، وما زال اأبي يو�شيني بال�شخاء حّتى م�شى«

- وعن���ه Q ق���ال: »اأتى رجل النب���يَّ P فقال: يا ر�ش���ول اهلل P اأّي النا�ص 

.
(((

اأف�شلهم اإيماناً؟ فقال: اأب�شطهم كّفاً«

- وعنه Q قال لبع�ص جل�سائه: »األ اأخبرك ب�شيء ُيقّرب من اهلل وُيقّرب من 

الجّنة وُيباعد من النار؟« فقال: بلى، فقال:

»علي���ك بال�شخاء فاإّن اهلل خلق خلق���اً برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف اأهاًل، 

وللخير مو�شعاً وللنا�ص وجهاً ي�شعى اإليهم، لكي يحيوهم كما ُيحيي المطر الأر�ص 

.
(3(

المجدبة، اأولئك هم الموؤمنون الآمنون يوم القيامة«

- وع���ن علّي بن اإبراهي���م رفعه قال: اأوحى اهلل تعالى اإلى مو�سى Q: »ل تقتل 

ال�شامرّي فاإّنه �شخّي«.

- وع���ن جمي���ل بن دّراج عن���ه Q: »خياركم �شمحاوؤك���م و�شرارك���م بخالوؤكم، 

وم���ن خال����ص الإيمان الب���ّر بالإخ���وان وال�شعي في حوائجه���م، واإّن الب���ار بالإخوان 

ليحّبه الرحمن، وفي ذلك مرغمة لل�شيطان، وتزحزح عن النيران ودخول الجنان، 

ي���ا جمي���ل اأخب���ر بهذا غ���رر اأ�شحابك قلت: جعلت ف���داك من غ���رر اأ�شحابي؟ قال: 

.
(4(

الباّرون بالإخوان في الع�شر والي�شر«

- وع���ن النبّي P: »ثالثة ي�شتغفر لهم ال�شماوات والأر�ص، والمالئكة، والليل 

والنهار: العلماء والمتعلِّمون والأ�شخياء.

وثالثة ل ُترّد دعوتهم: المري�ص، والتائب، وال�شخّي.

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي، ج ))، �ص 544.

))) الكافي، ال�سيخ الكلينّي، ج 4، �ص 40.

)3) زبدة البيان، المحقق االأردبيلي، �ص 5)3.

)4) م. ن، �ص 6)3.
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وثالث���ة ل تم�ّشه���م الن���ار: الم���راأة المطيع���ة لزوجه���ا، والول���د الب���اّر لوالدي���ه، 

.
(((

وال�شخي يح�شن خلقه«

قصص في السخاء

1- مع الراعي اّلذي اأ�شافه

خ���رج الح�سن Q اإل���ى �سفر فاأ�سّل طريقه لياًل، فم���ّر براعي غنم فنزل عنده 

:Q فاألطفه وبات عنده، فلّما اأ�سبح دّله على الطريق، فقال له الح�سن

»اإّنى ما�ٍص اإلى �شيعتي ثّم اأعود اإلى المدينة« ووّقت له وقتًا وقال له:

»تاأتيني به«.

فلّم���ا جاء الوقت �ُسغل الح�سن Q ب�سيء من اأم���وره عند قدوم المدينة، فجاء 

الراع���ي وكان عب���دًا لرجل م���ن اأهل المدينة ف�س���ار اإلى الح�سي���ن Q وهو يظّنه 

الح�س���ن Q، فق���ال: اأنا العبد اّلذي بّت عندي ليلة ك���ذا، ووعدتني اأن اأ�سير اإليك 

في هذا الوقت، واأراه عالمات.

عرف الح�سين Q اأّنه الح�سن، فقال الح�سين Q له:

»لمن اأنت يا غالم«؟

فقال: لفالن.

فقال Q: »كم غنمك«؟

ق���ال: ثالثمائة، فاأر�سل اإلى الرج���ل فرّغبه حّتى باعه الغنم والعبد فاأعتقه، ووهب 

ل���ه الغن���م مكافاأة لما �سن���ع مع اأخيه، وق���ال Q: »اإّن اّلذي بات عن���دك اأخي وقد 

.
(((

كافاأتك بفعلك معه«

))) جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سّيد البروجردي، ج 6)، �ص 84).

)))مقتل الح�سين Q، الخوارزمي، ج)، �ص 53).
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2- الح�شينQ مع الأعرابّي

عن الح�سن الب�سرّي: اإّن الح�سين Q ذهب ذات يوم مع اأ�سحابه اإلى ب�ستانه، 

وكان ف���ي ذل���ك الب�ستان غالم للح�سين Q ا�سمه �ساف���ي، فلّما قرب من الب�ستان 

راأى الغالم قاعدًا ياأكل الخبز، فجل�ص الح�سين Q عند بع�ص النخل بحيث ال يراه 

الغالم، فنظر اإليه الح�سين Q وهو يرفع الرغيف فيرمي ن�سفه اإلى الكلب وياأكل 

ن�سف���ه، فتعّجب الح�سي���ن Q من فعل الغ���الم، فلّما فرغ م���ن االأكل قال: الحمد 

هلل رّب العالمي���ن، اللهم اغفر لي واغفر ل�سّي���دي كما باركت الأبويه برحمتك يا اأرحم 

الراحمين.

فقام الح�سين Q وقال: »يا �شافي«، فقام الغالم فزعًا وقال:

يا �سّيدي و�سّيد الموؤمنين اإلى يوم القيامة، اإّني ما راأيتك فاعف عّني.

فق���ال الح�سي���ن Q: »اجعلن���ي في حلٍّ ي���ا �شافي، لأّن���ي دخل���ت ب�شتانك بغير 

اإذنك«

فقال �سافي: بف�سلك يا �سّيدي وكرمك و�سوؤددك تقول هذا.

فقال الح�سين Q: »اإّني راأيتك ترمي ن�شف الرغيف اإلى الكلب تاأكل ن�شفه، 

فما معنى ذلك«؟

فق���ال الغالم: اإّن ه���ذا الكلب نظر اإلّي واأنا اآكل فا�ستحييت منه، وهو كلبك يحر�ص 

ب�ستانك واأنا عبدك ناأكل رزقك معًا، فبكى الح�سين Q وقال:

»اإن كان كذلك فاأنت عتيق هلل تعالى ووهبت لك األفي دينار«.

ريد القيام بب�ستانك.
ُ
فقال الغالم: اإن اأعتقتني فاأنا اأ

فق���ال الح�سين Q: »اإّن الكريم ينبغي ل���ه اأن ي�شدق قوله بالفعل، اأَو ما قلت 

لك اجعلني في حلٍّ فقد دخلت ب�شتانك بغير اإذنك، ف�شدقت قولي ووهبت الب�شتان 

وما فيه لك، فاجعل اأ�شحابي اّلذين جاوؤوا معي اأ�شيافاً واأكرمهم من اأجلي اأكرمك 
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اهلل تعالى يوم القيامة وبارك لك في ح�شن خلقك واأدبك«.

.
(((

فقال الغالم: اإن وهبتني ب�ستانك فاإّني قد �سّبلته الأ�سحابك و�سيعتك

 3ـ �شخاء اأبي ذّر

اأ�س���اف اأبو ذّر الغفارّي �سيف���ًا، فقال لل�سيف: اإّني م�سغ���ول، واإّن لي اإباًل، فاخرج 

واأتني بخيرها. فذهب فجاء بناقة مهزولة، فقال له اأبو ذّر: خنتني بهذه.

فقال: وجدت خير االإبل فحلها، فذكرت يوم حاجتكم اإليه.

فقال اأبو ذّر: اإّن يوم حاجتي اإليه ليوم اأو�سع في حفرتي مع اأّن اهلل يقول: ŷٱ 

 وقال اأبو ذّر: في المال ثالثة �سركاء: القدر 
(((Ŷٻ ٻ  ٻ ٻ پ پپ

ال ي�ستاأمرك اأن يذهب بخيرها اأو �سّرها من هلك اأو موت، والوارث ينتظرك اأن ت�سع 

راأ�سك، ثّم ي�ستاقها، واأنت ذميم، واأنت الثالث: فاإن ا�ستطعت اأن ال تكون اأعجز الثالثة 

فال تكن، اإن اهلل يقول: ŷٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پŶ. واإّن هذا الجمل 

.
(3(

كان مما اأحّب من مالي، فاأحببت اأن اأقّدمه لنف�سي

))) كلمات االإمام الح�سين Q، ال�سيخ ال�سريفي، �ص 5)6.

))) �سورة اآل عمران، االآية: )9.

)3) تف�سير مجمع البيان، ال�سيخ الطبر�سي، ج )، �ص 343.
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م���ط���ال���ع���ة

 ،Q وف���د اأعراب���ّي المدينة ف�ساأل ع���ن اأكرم النا�ص بها، َف���ُدلَّ على الح�سين -

فدخل الم�سجد فوجده م�سليًا فوقف باأزائه واأن�ساأ:

رج�������������اك  م�������������ن  االآن  ي���������خ���������ب  ل�������������م 

ال���ح���ل���ق���ة ب�����اب�����ك  دون  م������ن  ح����������ّرك  وم��������ن 

اأن���������������������ت ج���������������������واد واأن�������������������������ت م�����ع�����ت�����م�����د

اأب���������������وك ق��������د ك����������ان ق�������ات�������ل ال���ف�������س���ق���ة  

ل�������������وال اّل�������������������ذي ك�������������ان م����������ن اأوائ��������ل��������ك��������م 

ك�������ان�������ت ع����ل����ي����ن����ا ال�����ج�����ح�����ي�����م م���ن���ط���ب���ق���ة

قال: ف�سّلم الح�سين Q وقال: »يا قنبر هل بقي من مال الحجاز �شيء«؟

قال: نعم، اأربعة اآالف دينار.

فق���ال Q: »هاته���ا قد جاء من هو اأحّق بها مّن���ا«، ثّم نزع برديه ولّف الدنانير 

فيها واأخرج يده من �سّق الباب حياء من االأعرابّي، واأن�ساأ:

خ���������ذه���������ا ف�������������اإّن�������������ي اإل�����������ي�����������ك م�����ع�����ت�����ذر

����س���ف���ق���ة ذو  ع����ل����ي����ك  ب���������اأّن���������ي  واع�������ل�������م   

ل�������و ك����������ان ف�������ي ������س�����ي�����رن�����ا ال���������غ���������داة ع�������س���ا 

اأم�������������س������ت ������س�����م�����ان�����ًا ع����ل����ي����ك م���ن���دف���ق���ة

غ����ي����ر ذو  ال�������������زم�������������ان  ري���������������ب  ل����������ك����������ّن 

ال����ن����ف����ق����ة. ق����ل����ي����ل����ة  م�������ّن�������ي  وال����������ك����������ّف   

قال: فاأخذها االأعرابّي وبكى فقال Q له: »لعّلك ا�شتقللت ما اأعطيناك«.

 .
(((

قال: ال، ولكن كيف ياأكل التراب جودك

))) كلمات االإمام الح�سين Q، ال�سيخ ال�سريفي، �ص3)6. 



����ا04) ل������وةع������ظ ق����رآن����يم



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ېئ         ېئ     ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  ŷوئ 

(((Ŷىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی

))) �سورة االأحزاب، االآية: )).

9

 التأّسي بالقدوة الصالحة وباألسوة الحسنة
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ل المدقَّ ةمللمفا ّالاموَ ةمفواا 07) ةمطامم

التأّسي أمر فطريٌّ في اإلنسان

االأ�سوة هي القدوة، والتاأ�ّسي هو االقتداء، وهو اأمر فطريٌّ يميل اإليه االإن�سان ويبحث 

عنه تلقائيًا، فهو يميل اإلى اأن يكون اأمامه نموذج حّي يقتدي به ُيج�ّسد المفاهيم وياأخذ 

المواقف ويتبّن���ى القرارات ويجري عمليًا على طبقها، بح�س���ب ظروفها ومقت�سياتها 

لفظًا، وعماًل، وموقفًا.

فمن���ذ ال�سغر تجد الطفل ال�سغي���ر ينظر اإلى اأبيه ويحاول تقلي���ده وكذلك الفتاة 

تح���اول تقليد اأمه���ا، وذلك وا�سح في ت�سّرف���ات �سّتى تظهر منذ ال�سن���وات االأولى ال 

تخفى على اأحد.

وطبع���ًا هذه االأ�سوة قد تكون اأ�سوة ح�سنة وقد تكون اأ�سوة �سيئة، فاالإن�سان واإن كان 

يطل���ب التاأ�ّسي بال�سيء الح�س���ن بح�سب نظره وروؤيته، اإال اأّنه قد ي�سّل الطريق وي�ستبه 

علي���ه االأم���ر، فيتوّهم ما ه���و �سّيئ اأّنه ح�سن وم���ا هو �سّر اأّنه خير، فتك���ون االأ�سوة في 

الواقع اأ�سوة �سيئة ولي�ست اأ�سوة ح�سنة.

األسوة نظريّة وعملّية

واالأ�س���وة نظرّية وعملّي���ة، فالنظرّية هي المبادئ والقواني���ن وال�سنن اّلتي يتعّلمها 

االإن�سان ويتبّناها كمعتقدات وقناعات وهذا مهّم، واالأهّم هو اأن يكون هنالك �سخ�ص 

د فيه تلك المبادئ والقيم وتتحّرك معه في كّل مواقفه، وهذا هو االأ�سوة العملية  تتج�سَّ

اّلت���ي يراه���ا النا�ص اأمامهم ُتج�ّس���د النظرية عماًل و�سلوكًا، وهي اأبل���غ واأدعى للتاأ�ّسي 

واالقتداء.
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فاالأ�س���وة العملي���ة الح�سنة ه���ي الحّق متح���ّركًا ومتمّث���اًل في �سخ�سي���ة متكاملة، 

متحّرك���ة اأمام���ك ŷۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئŶ، فالنبّي اأ�س���وة عملّية ح�سنة 

بتزكيٍة و�سهادة رّبانية.

، اأي اأّنه ج�ّسد القراآن الكريم 
(((

وق���د ورد في و�سفهP اأّنه:»كان ُخُلق���ه الق���راآن«

عمليًا في عمله و�سلوكه حّتى اأّنك اإذا اأردت اأن ترى القراآن الكريم في قيمه ومفاهيمه 

 Pواأخالقه متج�ّسدًا ومتح���ّركًا اأمامك تنظر اإليه بعينيك فانظر اإلى �سخ�ص النبي

في �سلوكه وكّل حركاته و�سكناته، فر�سول اهلل P اأ�سوة عملّية ح�سنة في كّل لفظ اأو 

فعل اأو موقف.

 فكالمه مع�سوم عن الخطاأ 
(((Ŷڀ ڀ  ڀ ٺŷ اأ�سوة في الكالم P فه���و

.
(3(Ŷ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہŷ ،والزلل

.
(4(Ŷ ٻ پ پ  پ پŷ في الموقف والعمل P وهو اأ�سوة

وه���و اأ�سوة وحّجة حّت���ى في �سكوته وتقريره، لذلك كانت العب���ارة االأ�سولية: »قول 

المع�شوم وفعله وتقريره حّجة«.

يقول اأمير الموؤمنين Q في و�سف قربه من ر�سول اهلل P: »وكنت اأتبعه اّتباع 

.
(5(

الف�شيل اأثر اأمه يرفع لي كّل يوم من اأخالقه علماً وياأمرني بالقتداء به«

وق���د ق���ال النبّي P في حّق اأمي���ر الموؤمنين Q: »علّي مع الح���ّق والحّق مع 

. فعليٌّ اإذًا عندما تراه ترى الحّق متحّركًا معه، ال يفترقان، فعلّي اأ�سوة عملية 
(6(

علّي«

ح�سنة.

))) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج )، �ص 800.

))) �سورة النجم، االآية: 3.

)3) �سورة الح�سر، االآية: 7.

)4) �سورة النجم، االآية: ).

)5) نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، الخطبة القا�سعة، ج )، �ص 57).

)6) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 0)، �ص )43.



ل المدقَّ ةمللمفا ّالاموَ ةمفواا 09) ةمطامم

 فكّل اأهل 
(((

وف���ي الرواية عن االإمام ال�سّجاد Q:»نحن ال�ش���راط الم�شتقيم«

البي���ت R هم اأ�سوة عملية ح�سنة للعباد، ف���اإذا ب�سرتهم راأيت اال�ستقامة بعينها، 

فهم ال�سراط الم�ستقيم وهم الميزان، ففي الزيارة الأمير الموؤمنين Q: »ال�شالم 

.
(((

على ميزان الأعمال«

وقد اأّكد اأهل البيت R على �سيعتهم اأن يكونوا اأ�سوة وقدوة عملية ال فقط قولية 

تنظيرية عندما اأو�سوهم بتلك الو�سايا:

.
(3(

 - فعن االإمام علّي Q: »..ولكن اأعينوني بورع واجتهاد وعّفة و�شداد«

 .
(4(

- وعن االإمام ال�سادق Q: »كونوا دعاة لنا بغير األ�شنتكم«

 .
(5(

- وعنهQ: »كونوا لنا دعاة �شامتين«

 .
(6(

- وعن االإمام الر�سا Q: »كونوا زيناً ول تكونوا �شيناً«

- وع���ن االإمام الع�سكري Q: »اإّن اأحدكم اإذا �شدق ف���ي حديثه واأّدى الأمانة 

، اإلى غير ذلك.
(7(

قيل هذا �شيعّي في�شّرني ذلك«

الفرق بين األنبياء والحكماء الفالسفة

ول���و �ساألن���ا عن ال�سبب ف���ي كون االأنبياء اأكث���ر تاأثيرًا في بني الب�س���ر من الحكماء 

والفال�سف���ة، لرّبم���ا كان الجواب هو اأّن الحكماء كانوا منّظري���ن فح�سب ولم ُيعاي�سوا 

النا����ص وُيخالطوهم على الغالب، بخ���الف االأنبياء فاإّنهم كان���وا يتحّركون مع النا�ص 

ويعي�س���ون معهم ف���ي جميع �سوؤونهم حّتى قال بع�سهم: ما له���ذا الر�سول ياأكل الطعام 

))) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج )، �ص 609).

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 97، �ص 87).

)3) نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج 3، �ص 70.

)4) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص 77.

)5) م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج )، �ص 6)).

)6) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 5)، �ص 45).

)7) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 75، �ص )37.
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ويم�سي في االأ�سواق. ففي ال�سلم والحرب وفي الرخاء والبالء، وفي ال�سّراء وال�سّراء، 

ب���ل وفي جميع �سوؤون الحياة كان النبّي يتحّرك مع النا�ص ليعي�ص معهم كّل المفارقات 

والمفا�س���ل في الحياة واالختالفات والنزاعات ليبّين له���م ميدانيًا ومن قلب الواقعة 

والمي���دان، اأين الحّق من الباطل، واأين ال�سواب م���ن الخطاأ، واأين العلم من الجهل، 

واأي���ن ال�سداد من اال�ستباه، ُيعط���ي لكّل واقعة حكمها، ولربما دف���ع اأثمانًا لوجوده في 

قل���ب الحدث، ولك���ن كان ذلك ي�سّب في خانة الت�سحيات ف���ي �سبيل الر�سالة. ففيما 

ينق���ل ع���ن نبّي اهلل نوح Q اأّن قومه كانوا يتعّمدون عدم اال�ستماع اإليه وكان ي�سل 

بهم التع�ّسف والتعّدي على حرمته المقّد�سة اأّنهم ي�سربونه حّتى ُيغ�سى عليه ومع ذلك 

عندم���ا كان ي�ستفي���ق كان ياأتيهم ويتابع م�سيرته الر�سالية بينهم. واهلل تعالى يبّين اأّن 

اإح���د االأمور اّلتي كانوا يعجبون منها اأّن النب���ّي كيف يكون رجاًل منهم، قال تعالى في 

�سي���اق الكالم عن نبّي اهلل ن���وح ŷ :Qڱ ڱ ڱ ں    ں ڻ       ڻ  

.
(((Ŷڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

فهذا ُيبّين �سّدة ل�سوق االأنبياء الكرام بالمر�َسل اإليهم وقربهم منهم.

رون للحقائق التجريدية  بخالف الفال�سفة والحكماء فاإّنهم في االأعّم االأغلب منظِّ

ع���ن ُبعد، ولم يلتحموا بالواق���ع المعا�ص للنا�ص ليكونوا متحّركي���ن عمليًا اأمامهم لكي 

روا فيهم من الناحية التربوية، فلم يكونوا اأ�سوة عملية مراأية لكّل اأحد، ولهذا كان  يوؤثِّ

االأنبياء موؤّثرين في النا�ص على �سعيد التهذيب والتربية والتاأديب والتزكية.

ب�سيٍل من  تاأّثره  اأكثر من  اأ�سوة عملية  اأمامه من  موقٍف  اأو  بعمٍل  يتاأّثر  فاالإن�سان 

الكلمات، ولهذا يوؤّكد القراآن الكريم على اأن يكون الر�سول من جن�ص المر�َسل اإليهم 

فيرّد اإ�سكال من قال اإّن النبّي ينبغي اأن يكون َمَلكًا من المالئكة بقوله تعالى: ŷٱ 

. فكيف يتاأ�ّسى 
(((Ŷ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  

))) �سورة االأعراف، االآية: 63.

))) �سورة االأنعام، االآية: 9.
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النا�ص بَمَلك؟ فاإّنهم �سيقولون هو َمَلك يمتلك من الطاقات ما ال نمتلكه فكيف يكون 

قدوة لنا؟ فال ُبّد اأن يكون رجاًل مماثاًل في التكوين وفي ال�سعور والظروف حّتى يقول 

المتاأ�ّسي هو مثلي ففعل كذا وُيمكن لي اأن اأقتفي اأثره واأم�سي على خطاه واأقتدي به.

السّر في أهمّية األسوة

قد ي�ساأل �سائل ما الحاجة لالأ�سوة والقدوة؟ فنقول:

ف�س���اًل عّما ذكرنا اآنفًا من كون التاأ�ّسي اأمرًا مرتك���زًا في اأعماق النف�ص االإن�سانية 

فاإّنه يوجد حاجة ملّحة لوجود االأ�سوة وللتاأ�ّسي بها، وذلك للدور الكبير اّلذي تلعبه في 

طريق الو�سول اإلى الكمال المن�سود للنف�ص االإن�سانية وتزكيتها وتهذيبها، وهذه بع�ص 

االأمور المهّمة اّلتي ُي�ساهم فيها التاأ�ّسي:

الأ�ش���وة توّف���ر عل���ى طالب الحّق عن���اء البح���ث والتمحي�ص والم���رور بمرحلة   -1

ال�س���ّك وو�سع االحتم���االت والموازنة فيما بينها، ث���ّم االجتهاد والتعب والبحث 

عّما يقّوي احتمااًل عل���ى اآخر، فُت�سّهل فر�ص الو�سول اإلى المبتغى من التهذيب 

والتكامل الأّنها تختزل من االأّول الخيارات في خيار واحد متعّين ال ثاني له وهو 

خيار االأ�سوة العملية الح�سنة.

الأ�ش���وة ت�شم���ن النتيجة ال�شديدة وعدم الخطاأ ف���ي االحتمال ال�سائب، بينما   -2

على فر�ص البحث ال�سخ�سّي فاإّن احتمال الخطاأ واال�ستباه يبقى متاأتيًا وماثاًل.

ع الو�شول اإلى الغاية والهدف المراد، وهذا مترّتب على ما ذكرنا،  3- الأ�شوة ُت�شرِّ

حيث ُتطوى تلك المقّدمات اّلتي يحتاجها الباحث للو�سول اإلى الحّق.

4- الأ�شوة تقّوي مقت�شى ال�شالح في الأفراد، فاإّن وجود االأ�سوة العملية المرئية 

د القيم النظرية ف���ي اأ�سخا�ص واقعية، وهذا ُيبعد  يق���ّوي االإذعان باإمكان تج�سُّ

ر  ت�س���ّور اأّن المب���ادئ والقيم تبق���ى مخطوطة بالمداد عل���ى القرطا�ص مع تعذُّ

تج�سيدها في الواقع.

اأهمّية االأ�سوة في حياة كّل اإن�سان، واختيار االأ�سوة الح�سنة، ونبذ االأ�سوة ال�سيئة:
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ال  ُبّد من التاأ�ّسي،  ولكن كما األمحنا �سابقًا فاإّن االأ�سوة قد تكون ح�سنة وقد تكون �سّيئة.

فمي���ل االإن�سان بفطرته اإلى التاأ�ّسي يدفعه اإل���ى اأن يّتخذ اأ�سوة، فاإن لم تكن ح�سنة 

فاإنه���ا �ستكون �سّيئة، واإن لم تكن �سالحة ف�ستكون فا�سدة، فاإذًا عملية التاأ�ّسي �ستكون 

مفروغًا منها اإجمااًل، اإال اأّن المهّم هو اختيار االأ�سوة الح�سنة بعد تمييزها عن ال�سّيئة، 

وعند ح�سول اال�ستباه بين الح�سنة وال�سّيئة هناك تقع الكارثة.

وال ُب���ّد م���ن بيان نظرة ال�سريع���ة المقّد�سة لالأم���ور اّلتي ُت�سبح رم���وزًا ُيعرف بها 

الكّفار، فاإّنها تنهى عن تعاطيها وُتبالغ في النهي حّتى ولو كانت كلمة ُتقال.

فمث���اًل كلم���ة »راعنا« وهي تت�سّمن معن���ى لي�ص فيه عيب وال قب���ح اإال اأّن اليهود قد 

جعل���وا لها معنى اآخر ف�س���ارت تت�سّمن معنى اال�ستهزاء بالنبّي P فنهى اهلل تعالى 

الم�سلمي���ن عن التلّف���ظ بها واأمر با�ستبداله���ا بكلمة »انظرنا«. فحّت���ى كلمة لم ير�ص 

اهلل تعال���ى با�ستعمالها م���ن ِقَبل الم�سلمين لّم���ا تحّولت اإلى لفظ متع���ارف عليه لدى 

جة وكيف بالقناعات  الكّف���ار فيه نيل من الحرمات، فكيف باالأعمال والمنتجات المروَّ

واالعتق���ادات واالأعراف وال�سلوكيات، وكيف بالتقليد االأعم���ى لكّل ما يقوم به الغرب 

الكافر؟

���ه بالكّفار في  فاإّن���ه م���ن االأول���ى اأن يك���ون االإ�س���الم ناهي���ًا الموؤمني���ن ع���ن الت�سبُّ

مواردها.

.
(((Ŷڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆŷ ق���ال تعال���ى: 

ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ŷڀ  تعال���ى:  ويق���ول 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ 

.
(((Ŷڍ

))) �سورة البقرة، االآية: 04).

))) �سورة الن�ساء، االآية: 46.
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قال الطبر�شّي في مجمع البيان

»المعن���ى: لم���ا ق���ّدم �شبحانه نهي اليهود ع���ن ال�شحر، عّقب���ه بالنهي عن اإطالق 

ه���ذه اللفظة، فقال �شبحان���ه: ŷڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  

ۆŶ.كان الم�شلم���ون يقول���ون: يا ر�شول اهلل ! راعن���ا اأي: ا�شتمع مّنا. فحّرفت 
اليه���ود ه���ذه اللفظ���ة، فقال���وا: ي���ا محم���د، ! راعن���ا، وه���م يلح���دون اإل���ى الرعون���ة، 

يري���دون ب���ه النقي�شة والوقيع���ة. فلما عوتبوا قال���وا: نقول كما يق���ول الم�شلمون، 

فنهى اهلل عن ذلك بقوله ŷڭ ۇ ۇŷ  Ŷۆ  ۆŶ. وقال قتادة: 

اإّنه���ا كلم���ة كان���ت تقولها اليه���ود على وجه الإ�شته���زاء. وقال عطا: ه���ي كلمة كانت 

الأن�ش���ار تقوله���ا في الجاهلية، فنهوا عنها في الإ�شالم.. وقال الباقر Q: هذه 

الكلمة �شبٌّ بالعبرانية اإليه كانوا يذهبون..ومعنى انظرنا: يحتمل وجوهاً اأحدها: 

هنا وبّين لنا يا محّمد، والثالث: اأقبل  انتظرنا نفهم ونتبّين ما تعّلمنا، والآخر: فقِّ

.
(((

علينا. ويجوز اأن يكون معناه: انظر اإلينا«

نقول: والأهمّية االأ�سوة في الحياة و�سّدة تاأثيرها على المجتمع والحياة فاإّن اأعداء 

االإ�سالم قد عمدوا اإلى ا�ستبدال االأ�سوة الح�سنة باالأ�سوة ال�سّيئة وابتكروا اأ�سياء توافق 

االأهواء ورّوجوا لها عل���ى اأّنها نماذج الكمال والجمال، وبذلوا ق�سارى الجهد لُيقنعوا 

اأّمتنا بذلك من خالل اأ�ساليب الدعاية المختلفة، وهذا طبعًا يجعل فر�ص اال�ستباه في 

اختي���ار االأ�سوة الح�سنة كبيرة، وبالفعل نجد الكثير من �سب���اب اأّمتنا االإ�سالمية اّلتي 

هي خير اأّمة اأخرجت للنا�ص ت�سير نحو االأ�سوة ال�سّيئة.

وه���ذا االختيار الخاطئ لالأ�سوة تعمل اأجه���زٌة منّظمة جهنمّية لت�سويقه بين �سعوبنا 

االإ�سالمي���ة وبّثه فيهم وخا�سة بين �سبابهم اّلذين يمّثلون ع�سب االأّمة وقّوتها وطاقتها، 

د باّتباع  دة كالجمال واالأناقة، والتج���دُّ واإظه���اره بمظاه���ر المثل العلي���ا، بعناوين متع���دِّ

المودي���الت اّلتي ال تقف عند ح���ّد، والبطوالت الوهمية، ويقيمون الم�سابقات على مدار 

د الكرة لتدخل  اأّيام ال�سنة بعناوين مختلفة ريا�سية وغيرها، فُي�سبح البطل هو من ُي�سدِّ

))) تف�سير مجمع البيان، ال�سيخ الطبر�سي، ج )، �ص 335.
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ف���ي المرمى ال من يدافع عن كرامته و�سرفه، وعّزة اأّمته، وقيمها، وذلك الإلهاء �سعوبنا 

عن الق�سايا الكبرى والو�سول بذلك اإلى ا�ستعبادهم بعد ا�ستنزاف مقّدراتهم اّلتي َمنَّ 

اهلل بها عليهم.

ّلة  ين واالإن�سانية في ت�سويق ه���ذه االأ�سوة ال�سّيئة ال�ساّلة الم�سِ وق���د نجح اأعداء الدِّ

كاأم���ور مهّم���ة تجري المناف�سة عل���ى حيازتها ويكون الفرد الالم���ع فيها هو من ُينظر 

اإلي���ه كاأنموذج تن�سّد اإليه االأنظار وترمقه بطرفها متمنية ب�سوق ولهفة الو�سول اإلى ما 

و�سل ونيل ما نال، وتقف النا�ص اإجالاًل له وتتجمهر عندما يح�سر، وياأتون اإليه باأ�سياء 

ليتبّرك���وا م���ن تواقيعه عليها، وُتجع���ل �سوره عل���ى المنتجات اال�ستهالكي���ة كاالألب�سة 

جون له حّتى واأنت ت�سير في �سيارتك  و�سبهه���ا وعلى الدفاتر المدر�سية والكت���ب، ويروِّ

تراه في االإعالنات والمل�سقات..

والكالم في ذلك يطول، وما كان ُمعا�سًا كفتنا روؤيته بالعين موؤونة و�سفه والحديث 

عن تفا�سيله..

اأّيها ال�شباب..

اإّن واجبك���م ال�سرع���ّي واالإن�سان���ّي اأن تع���وا وتتنّبه���وا لمخاط���ر ه���ذه المخّططات 

ال�سيطاني���ة اّلت���ي ُيمار�سها اأع���داء اهلل واأعداء القي���م اّلذين ال يوؤمن���ون اإال بج�سعهم 

وحّبه���م االأعمى ال�ستعباد ال�سعوب واإذاللهم لك���ي يكونوا عبيدًا لهم باأ�سماء ابتدعوها 

وجّملوها وزخرفوها كالحرية والديمقراطية..

وباأ�سالي���ب ترويجي���ة الأمور لي����ص وراءها م�سم���ون ŷۅ ۅ ۉ  ۉ ې 

، ليتلّه���ى اأف���راد االأّمة عن القيم الحّقة 
(((Ŷ  ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئەئ

والمطالب���ة به���ا وُت�ستنزف طاقاتهم ف���ي ق�سايا لي�ست ه���ي بق�سايا واإّنم���ا هي اأ�سبه 

بخيال وانعكا�ص في المرايا، واأقرب ما تكون من األعاب ال�سبيان. فتنّبهوا اأّيها ال�سّبان 

))) �سورة النجم، االآية: 3).
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وال تكون���وا في االأّم���ة الغربان اّلتي تنع���ق بانحاللها ودمارها، بل تبّن���وا قيمها وكونوا 

مدافعي���ن عنها وع���ن بنيانها ال�سامخ اّل���ذي �سّيد �سرَحه الموؤمن���ون بعرقهم، وعّمده 

ال�سه���داء بدمائهم، وغّذت���ه اآالم االأ�سرى واآهاتهم في زنازينه���م، وقّواه �سبر الثكالى 

ودموع اليتامى واأّنات الجرحى..

اهج���روا التقليد والتاأ�ّسي بكّل م���ا يكون له نوع ارتباط بالغرب الكافر وارجعوا الى 

مبادئن���ا ومفاهيمنا..ارجعوا اإلى االأ�سوة الح�سنة.. ارجع���وا اإلى االأنبياء وال�سّديقين 

وال�سهداء وال�سالحين..

..Rارجعوا اإلى محّمد واآل بيته االأطهار

ف���اإّن رّبك���م وهو اأولى بك���م قد اختار لكم اأ�س���وة ح�سنة، اأفتخت���ارون غير ما اختار 

لكم اهلل رّب العالمين، حيث قال عّز من قائل: ŷوئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

؟
(((Ŷ         ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی

بعض نماذج التأّسي السّيئ في مجتمعنا

ه���ذه بع�ص النماذج الأم���ور ا�ستفحلت في اأجوائن���ا وبين �سبابن���ا وفتياتنا اإلى حدٍّ 

كبي���ر، وُقلنا بع�ص النماذج الأّن التاأ�ّسي ال�سّيئ قد يك���ون م�ست�سريًا في مجتمعاتنا في 

دة وباأ�سكال واأ�ساليب متنّوعة اإلى درجة قد ي�سعب ا�ستق�ساء نماذجها: مناٍح متعدِّ

1ـ طريقة اللبا�س والتجديد للمقتنيات بح�شب الموديالت

اأّوًل: ي�ستل���زم اال�ستهالك المذهل اّلذي يق���ّوي اقت�ساد الغرب الم�ستعمر و�سركاتهم 

الم�سّنعة فهم الم�سّممون والمنتجون ونح���ن الم�ستهلكون لمنتجاتهم والمنفقون 

لب�سائعه���م. وال خير في اأّمة م�ستهلكة ُتتلف وُتجّدد، اأو حّتى ُتجّدد من دون اإتالف 

ب���ل فقط جري���ًا وهرولة وراء المودي���الت اّلتي هي فكرة ماك���رة لترويج وبيع اأكبر 

كمية ممكنة مّما ُتنتجه معاملهم وم�سانعهم.

))) �سورة االأحزاب، االآية: )).
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ثاني���اً: الخروج عن الكثي���ر من عاداتنا ومبادئنا في اللبا����ص وطريقته و�سكله ولونه، 

وتطبيق ما �سّممه هوؤالء.

فالنب���ّيP عّلمن���ا االأم���ور الم�ستحّب���ة الحميدة فيم���ا يتعّلق باللبا����ص، واالألوان، 

وطريق���ة الّلب�ص، ومقدار م���ا ُينفق عليه، وكيفيته باأن يك���ون محت�سمًا، اإلى غير ذلك، 

وبالمقابل تجد الّلبا�ص غير المحت�سم للفتيات وال�سباب، بل وغير العقالئّي كاأن يكون 

البنط���ال ممّزقًا م���ن اأماكن محّددة مث���اًل، اأو قد زال �سبغه من بع����ص االأماكن دون 

بع�سه االآخر، اأو  ُيظهر ق�سمًا من الظهر، اأو طوياًل يجعل جزءًا من اأ�سفله ملتقطًا لما 

يمّر به من اأو�ساخ االأر�ص..

اأو  يجع���ل ال�سع���ر بطريق���ة مقّززة ُتعي���د االإن�سان اإل���ى الع�سر الحج���رّي والقرون 

 .
(((

الو�سطى. والر�سول االأ�سوة P يقول: »من اّتخذ �شعراً فليح�شن وليته اأو ليجّزه«

وق���ال الأحدهم لم يمت�سط ما م�سمونه: اأما عن���دك مم�ساط! م�ستنكرًا عليه اأن يخرج 

اإلى المجتمع من دون اأن ُيم�ّسط �سعر راأ�سه.

2- التاأ�ّشي بالريا�شيين وما ُي�شّمى بالفّنانين

وه���ذا ل�سّدة ما يرّوج ل���ه اإعالميًا ي�ستلب االألباب عند �سريح���ة عظمى من اأبنائنا 

وبناتنا بل وحتى ق�سم من الكبار لالأ�سف.

فترى فالنًا ُيقّلد من يّتخذه المثل االأعلى له من الريا�سيين اأو ما ُي�سّمى بالفّنانين 

ه ل�سعره..الخ في لبا�سه وفي طريقة م�سيه وكالمه وطريقة ق�سّ

وُيتل���ف الوقت والمال على ت�سجيع الفّنان، واقتناء �سوره وما يتعّلق به ويرمز اإليه، 

ويزهو بنف�سه فخرًا عندما ي�ستري �سترة ال ُت�ساوي فل�سين بمبلٍغ من المال فقط الأّنها 

عليه���ا ا�سمه اأو تحم���ل �سورته، ويدخل في المنازع���ات والخ�سومات الأجله. هل تجد 

اأّيها العاقل ت�سخيفًا للعقول وت�سفيهًا لالأحالم اأكثر من ذلك؟

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج )، �ص 9)).
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3- التاأ�ّشي بالعادات الجتماعية اأفراحًا واأتراحًا

طريقة العر�ص اأو منا�سبات الفرح وتف�سيالتها..

يعّد  اإن�سان  تق�سي عجبًا من  فاإّنك  مّما ذكرنا،  اأ�سرابه  يقّل عن  اأي�سًا ال  وهذا 

والمتدينين،  التدّين  على  المح�سوبين  من  اأو  المثقفين،  من  المجتمع  في  نف�سه 

ال  وعادات  لبروتوكوالت  مرهونًا  االجتماعية  المواقف  من  موقف  في  فجاأة  ُي�سبح 

بحرف،  حرفًا  وتطبيقها  فعلها  على  النا�ص  من  جملة  تعارف  قد  م�سدرها  ُيدرى 

واإن لم يقم بها بل واإن اأخّل بحلقة من حلقاتها فاإّنه يخاف اأن ُي�سّب الويل والثبور 

عليه من االآخرين باأّن عر�سه اأو منا�سبته لم تكن بالم�ستوى المطلوب، فيجد نف�سه 

دون  من  خوفًا  عليه  اأقدم  اأم  به  نف�سه  اأقنع  �سواء  الفارغ  التاأ�ّسي  ق�سبان  �سجين 

اقتناع.

األي�ص الح���رّي بالموؤمن اّلذي يحترم مبادئه وقيمه اأن ييّمم وجهه �سطر كتاب اهلل 

و�سّن���ة ر�سوله االأكرم P واأهل بيته االأطه���ار Q، في�ستخرج الدرر منها ويجري 

عل���ى مقت�ساه���ا اّلذي هو اأ�سل الفطرة اّلتي فطر اهلل النا����ص عليها، فيكت�سب البركة 

ويجن���ي ر�سا اهلل تعالى ويكون قد احترم نف�سه وتقاليده وقيمه ولم ُيقّلد تقليدًا اأعمى 

ولم يذهب اإلى اأ�سوة �سّيئة؟

4- التاأ�ّشي بالمنا�شبات والأعياد

اإّن دينن���ا دي���ن القي���م وال�سفافية والوجداني���ات والعواطف المقّد�س���ة، دين الرّقة 

واالأحا�سي����ص اّلت���ي ال تتنافى م���ع حكم العقل وال�س���رع. وقد ُجعلت منا�سب���ات للتعبير 

عن ه���ذه الم�ساعر االإن�سانية الراقية اّلتي ترقى فيه���ا المعاني والم�سامين ال�سامية، 

رة اّلتي تربطنا بالمعاني  فلي����ص عندنا نق�ص وال جدب وال جفاف في منا�سباتنا المعبِّ

المقّد�سة حّتى ن�ستمّد ون�سترفد ون�ستورد من االآخرين منا�سبات وتعبيرات.

ر عن الحّب »عيد الع�ّشاق«؟ األي�ص قد  فلم���اذا ُنقّلد بمنا�سبة ق���د اأ�سموها با�سم ُيعبِّ
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، وك���م هي منا�سباتنا كثيرة 
(((

ين اإل الحّب« ورد ع���ن المع�سومي���ن Q »وهل الدِّ

اّلتي ُيمكن اأن ُنعّبر فيها عن حّبنا العفيف تجاه من نحّب.

ولي����ص الحّب اّلذي في عقيدتن���ا اإال العفاف والطهر بين اأطراف تجمعهم عالقات 

�سرعية بخالف ما و�سع من قبل االآخرين، فاإّنهم لم ُيقيموا وزنًا للعقد ال�سرعّي ف�سمل 

الح���ّب عندهم العالقة غير ال�سرعية، ن�ستجير باهلل.  فكيف تتبّنى اأّيها الموؤمن هكذا 

ر فيها عن حّبك اّلذي هو الطهر بعينه؟ منا�سبة مو�سوعة من هكذا اأنا�ص لُتعبِّ

وكذلك فيما ُي�سّمى بعيد راأ�ص ال�سنة اأو اأعياد الميالد، فما الخلفية المقّد�سة لل�سنة 

الميالدي���ة ك���ي اأتخذ ليلة راأ�ص ال�سنة ليلة متمّيزة، اأح�س���ب لها الح�ساب قبل مّدة من 

الزمن؟ هل فقط الأّن الكثيرين في العاَلم ُيحيونها فاأنا علّي اأن ال اأكون غيرهم؟!

ه���ذا المنط���ق عجيب. فلو اأّن له���وؤالء عيدًا للفاح�سة هل كنت لتق���ول اأنا علّي اأن ال 

اأنف���رد عنه���م! هذا منطق الغوغاء م���ن النا�ص اّلذين اأع���اروا تفكيرهم لالآخرين ولم 

يحترموا اإن�سانيتهم.

وبالفع���ل اإّن راأ�ص ال�سنة هو عيد الفواح�ص يكثر فيه الزنا و�سرب الخمر ولعّل اأكثر 

ليلة ُيع�سى فيها اهلل تعالى هي تلك الليلة !

اأخي���راً نق���ول: اإّن اّلذي يقبل �سيئًا من دون تفكير فقد بخ�ص ال�سيء اّلذي اأكرمه اهلل 

ل، فكما اأّن اّدعاء �سيء  له الأجله على جميع المخلوقات وهو التفكير والتعقُّ به وف�سّ

بال دليل قبيح ولي�ص له قيمة، فكذلك اأخذ �سيء وتبّنيه من دون دليل فهو ت�سخيف 

للعقل ولالإن�سان.

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 8، �ص 80.
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م���ط���ال���ع���ة

استكبار إبليس وعاقبة السوء
لق���د كان اإبلي�ص عالمًا، بل من علماء الط���راز االأّول، ومع اأّنه اأراد اأن يتحّدث بنحو 

.
(((Ŷڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿŷ :منطقي جّدًا فقد قال مخاطبًا رّبه

وق���د اعتر�س���ت المالئكة اأي�س���ًا عل���ى خل���ق اآدم Q، ولكّنهم �ساأل���وا و�سمعوا 

.
(((

الجواب، قالوا: ŷڀ ڀ ٺ ٺ ٺ Ŷ؟

.
(3(Ŷٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦŷ :وقال لهم اهلل تبارك وتعالى

ولم يوجد من يقول ثّمة الإبلي�ص: لماذا قلت بنحو الجزم: ŷڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿŶ؟

فه���ل راأيت �س���وءك الظاهرّي فقلت: م���ن المحال اأن يكون �س���واد الطين وظالمه 

اأ�سرف مّني؟

لون  ين واالأمور الدينية ويتخيَّ واالآن اأي�سًا نرى كثي���رًا من النا�ص يعتر�سون على الدِّ

اأّن اأح���دًا ال ي�ستطي���ع اأن ُيجيب ع���ن �سبهاتهم واأ�سئلتهم الديني���ة والعقائدية، دون اأن 

يطلبوا االإجابة من اأهلها.

لقد طلب ال�سيطان من اهلل تبارك وتعالى اأّنه اإّن اأعفاه من ال�سجود الآدم ف�سيعبده 

ب���دل ذلك عبادة لم يعبده بمثلها اأحد. ولكّن اهلل تبارك وتعالى قال له: »اإّني اأحّب اأن 

.
(4(

اأطاع من حيث اأريد«

لق���د اآل ال�سيطان اإلى هذه العاقب���ة و�سوء الم�سير بعد عبادة ا�ستغرقت �ستة اآالف 

، فهل يمكننا االغترار باأنف�سنا؟! نعوذ باهلل تعالى من ذلك.
(5(

�سنة

مدر�شة ال�شيخ بهجت}، ج1، �ص 97.

))) �سورة االأعراف، االآية: )).

))) �سورة البقرة، االآية: 30.

)3) �سورة البقرة، االآية: 30.

)4) بحار االأنوار، ج )، �ص )6)، ج ))، �ص 45)، ج 60، �ص 50)، ق�س�ص االأنبياء، الراوندي: �ص 43.

)5) نهج البالغة، �ص 87)، �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 3)، �ص )3)، بحار االأنوار، ج 60، �ص 4))، ج 4)، �ص 465.
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

جّنة الُخلد

10

ŷڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ  

.
(((Ŷھ ھے ے          ۓ ۓ ڭ

))) �سورة النحل، االآية: )3.
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تمهيد

اإذا اأردنا اأن نتكّلم عن الجّنة ال ُبدَّ اأن يكون الكالم على �سعيدين:

الأّول: الكالم عن �سوابط وقواعد عاّمة ثابتة ترتبط بمعنى ال�سعادة الحقيقية.

الثان���ي: ال���كالم عن اأو�ساف تف�سيلية لِنَعم اأهل الجّن���ة اّلتي ترجع اإلى هذه الكلّيات  

اّلت���ي ُيقت�س���ر طبعًا فيها على النقل اّل���ذي ورد في الكتاب العزي���ز وكالم االأنبياء 

.Rواآل بيته االأبرار P النورانّي وعلى راأ�سهم خاتمهم نبّينا محّمد

ولنتكّل���م االآن في المبحث االأّول، ونفرد للبحث الثان���ي كالمًا م�ستقاّلً فيما �سياأتي 

اإن �ساء اهلل.

بيان معنى السعادة الحقيقية

- ال ُبدَّ اأّواًل من ذكر مقّدمة مهّمة فطرّية، وهي من الحقائق اّلتي ينبغي لكلِّ موؤمن 

اأن ُيدركها مع اأّنه ي�ست�سعرها وُي�سّدقها بمجرد ت�سّورها، وهي:

قد يخطئها  ولكّنه  الحقيقية،  ال�سعادة  نف�سه عن  قرارة  في  يبحث  اإن�سان  كّل  اإّن 

فيتوّهم بادئ االأمر اأّنها في المح�سو�سات، وذلك الأّنه يبداأ باالإح�سا�ص باللّذة بو�سيلة 

المح�سو�سات، ولكن بعد اأن ُيدرك ويقوم ب�سير باطنّي عقلّي في طريق طلبه للحقيقة 

فاإّنه �سي�سعر باأّن اللّذات المح�سو�سة لي�ست هي ال�سعادة الحقيقية بل هي لّذات عابرة 

منقطعة ورّبما تركت بعد ح�سولها اكتئابًا واإحباطًا في نف�ص ال�سخ�ص، ويذعن باأّن 

ُبدَّ لها من مقّومات يجمعها: الكمال المطلق  ال�سعادة الحقيقية تنبع من النف�ص وال 

وعدم النق�سان في اأّي حاجة، والدوام من غير انقطاع وال فقدان، والطماأنينة واالأمن 

م للنعم واالنقطاع في زمن ما. وعدم الخوف من اأّي �سيء بما فيه خوف الت�سرُّ
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واإذا نظرت اإلى الدنيا عرفت اأّن هذه المقّومات لل�سعادة الحقيقية ال تتحّقق فيها، 

قة في  وبم���ا اأّن االإن�سان يطلبها فطرّيًا فال ُبدَّ اأن تك���ون »اأي ال�سعادة الحقيقية« متحقِّ

�سقٍع اآخر وعالم مختلف عن عالمنا اّلذي نعي�ص فيه وهو الجّنة في الدار االآخرة.

دة، اإذا التفتنا اإليها  فالل���ّذات في الجّنة تختل���ف عن لّذات الدنيا من حيثيات متعدِّ

و�سممنا بع�سها اإلى بع�ص �سيتوّلد عندنا نعيم الجّنة اّلذي ال ُيمكن اأن يكون في الدنيا 

الأّن���ه مخالف لمقت�سى خلقتها ومدى قابلّيتها له، حيث اإّنها اإذا ا�ستملت عليها انقلبت 

من حياة دنيوية اإلى �سنٍخ اآخر من الحياة، وهو عك�ص الفر�ص.

�سات الدنيا ترجع اإلى فقدان الكمال في االأ�سياء: فمنغِّ

فالج�سد اإذا َفَقَد �سّحته وكماله �سار مري�سًا.

واالإن�سان اإذا افتقد ما يحتاجه في �سوؤونه كان فقيرًا.

واإذا افتقد العلم كان جاهاًل.

واإذا افتق���د نعمة »م���ن ولٍد اأو مق���ام اأو اأّي كمال وجودّي« �س���ار محبطًا متح�ّسرًا 

حزينًا كئيبًا.

واإذا كان ف���ي النعمة خاف فقدانها و زوالها، وخوف الفقدان بنف�سه هو األم ُيباين 

ال�سعادة.

واإذا نظر اإلى نعمة الحياة وجد عمره فيها مت�سّرمًا معدودًا منتق�سًا يومًا بعد يوٍم 

و�ساعًة بعد �ساعة.

فعل���ى افترا����ص اأّن االأمور اّت�سقت له كّلها وهو فر�ص �سب���ه محال فاإّن فكرة الموت 

والفناء ومفارقة النعيم الدنيوّي عندما تراوده ت�سلبه رقاده وتنّغ�ص عليه معي�سته.

ف���اإذا اأرّدت اأن تت�س���ّور الجّنة، اإذًا فعليك اأن تت�سّور حي���اة ال نق�ص فيها، وال األم، 

وال خ���وف م���ن الفقدان، وال موت، وال مر�ص، وال فق���ر، وال خوف على النف�ص من عدوٍّ 

اأو خ�س���ٍم، وال ح���زن، وال انقطاع، وال كلل، وال ملل، ب���ل خلود في النعيم واللّذة اّلتي ال 
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مقاي�سة بينها وبين لّذات الدنيا، بال انقطاع، وال ا�سمحالل، وال نوع من اأنواع النق�ص 

ب���اأّي نحو من االأنحاء، ب���ل يتجّدد بح�سب طلب الفرد وما ُيريد وي�ستهي، وزيادة دائمة 

»لهم ما ي�شاءون فيها ولدينا مزيد«.

وه���ذا بخ���الف ما نجده ف���ي الدنيا: ف���اإّن ال�سخ�ص فيها ال يجم���ع كّل ما ُيريد من 

كماالت، فهذا الفقدان ُيحدث له االألم والبوؤ�ص وال�سقاء وفقدان ال�سكن واالطمئنان.

والكماالت اّلتي ي�ستجمعها هي:

�سات. اإّما م�سوبة بالمنغِّ

واإّم���ا في حدِّ ذاته���ا تت�سّمن تقبُّل االكتم���ال اأكثر، فيكون النظر اإل���ى االأرقى فيها 

تقلياًل من لّذتها.

واإن كانت مكتملة فاإّنه يبقى ي�ساوره قلق المحافظة عليها، والخوف من زوالها.

ول���و فر�ص عدم وجود الخ���وف من زوالها، فاإّن الخوف من مفارقتها بالموت يكون 

ر العاقل.. هاج�ص المفكِّ

وهذا ينطبق على المال.

وعلى الجاه والمقام.

وعلى نعمة االأوالد.

وعلى ال�سحة.

وعلى العمر.

بل على كّل لّذة ونعمة.... بال ا�ستثناء.

ه���ذا غي���ر فق���دان االأم���ن عل���ى النف����ص م���ن الكائدي���ن والمنافري���ن والخ�سوم 

واالأعداء...

ه وهذه �سفاته، باهلل عليك؟ فكيف يهناأ االإن�سان بعد عي�ص هذه خوا�سّ
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بينم���ا الحي���اة الهنيئة والل���ّذة الحقيقي���ة غير الم�سوب���ة باأّي �س���رب من �سروب 

النق����ص، وخوف الزوال واالنقطاع والفقدان، هي الحي���اة الحقيقية واللّذة الواقعية 

وهي ال تكون اإال في جّنة اهلل تعالى في االآخرة، يقول تعالى: ŷٱ ٻ ٻ ٻ  

 ،
(((Ŷ ٺ ٺ  ٺ   ڀٺ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 

والحيوان هي الحياة الحقيقية.

واأ�س���ف اإلى ذلك اأّن كيفية وكّمية اللّذات ف���ي الجنان تختلف بما ال ُيمكن اإدراكه، 

ع���ن الك���ّم والكيف للّذات الدنيا، وهذا ما عّبر عنه النب���ّي P: »بما ل عين راأت ول 

اأذن �شمعت ول خطر على قلب ب�شر..«

ه���ذه ال�سواب���ط والكليات اّلتي ينبغ���ي اأن تهتّم بها اأفكارنا ف���ي تكوين نظرتنا اإلى 

الجّنة

وطبع���ًا �سمن ه���ذه الكليات تجد الكثي���ر من الرواي���ات ال�سريفة ُتبّي���ن م�ساديق 

ونم���اذج معّينة بما يتالءم مع الفهم ال�سّي���ق للب�سر في الحياة الدنيا، وغالبًا ما تكون 

قا�سرة عن التعبير الحقيقّي، للق�سور في القابل عن الفهم للعالم االآخر ما دمنا في 

هذا العالم ال�سّيق عاَلم الطبيعة اّلذي هو اأ�سيق العوالم.

ولك���ن كّل م���ا اأ�سكل فهمه علينا نرّده اإلى هذه ال�سواب���ط واالأ�سول فينحّل ما اأبهم 

منه ولو بالت�سّور االإجمالّي.

وقد بّين �سّيدنا اأمير الموؤمنين Q هذه ال�سوابط بخطبٍة له بليغة تبلغ المقا�سد 

وتبّين المطالب باأبلغ ما ي�سل اإليه راغب ويطلبه طالب.

فتعالوا اإلى هذا الكالم النورانّي من الح�سرة العلّوية اّلذي ُيبّين فيه كّليات ال�سعادة 

الحقيقية اّلتي موطنها الفارد الجّنة ال غير، قال Q في و�سفه للجّنة:

»الجّنة اّلتي اأعّدها اهلل تعالى للموؤمنين خّطافة لأب�شار الناظرين فيها درجات 

))) �سورة العنكبوت، االآية: 64.
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متفا�ش���الت، ومن���ازل متعاليات، ل يبي���د نعيمها ول ي�شمح���ّل حبورها ول ينقطع 

�شروره���ا ول يظع���ن مقيمه���ا ول يهرم خالدها ول يبوؤ�ص �شاكنه���ا، اآمن �شّكانها من 

الم���وت ف���ال يخافون، �شفا لهم العي����ص، ودامت لهم النعمة في اأنه���اٍر من ماء غير 

اآ�ش���ن واأنه���ار م���ن لبن ل���م يتغّير طعم���ه واأنهار من خمر ل���ّذة لل�شاربي���ن واأنهار من 

ع�ش���ل م�شّف���ى وله���م فيها م���ن كّل الثمرات ومغف���رة من رّبهم. عل���ى فر�ص موزونة 

واأزواج مطّه���رة وح���ور عي���ن كاأّنهن اللوؤلوؤ المكنون، وفاكه���ة كثيرة ل مقطوعة ول 

ممنوع���ة والمالئك���ة يدخل���ون عليه���م م���ن كّل باب �ش���الم عليكم بم���ا �شبرتم فنعم 

.
(((

عقبى الدار«

من صفات الجّنة

-ل يبيد نعيمها، ول ي�شمّحل حبورها، ول ينقطع �شرورها

�ص على االإن�سان �سعادته في الدنيا االإبادة واال�سمحالل والفقدان  االأمر االأّول اّلذي ُينغِّ

�سات لل�سعادة، فاالإن�سان مهما كان وباأّي نعيم حّل  واالنقطاع للنعيم. وهذا من اأكبر المنغِّ

ول���و جمع كّل ل���ّذات الدنيا ماذا يفعل عندم���ا ياأتي اأجله، وميعاد مفارقته���ا، كما ورد في 

الرواية »كان اأ�شّد لح�شرته عند فراقها«، لذلك عّبر عن الموت »بهادم اللّذات«.

وهذا في الجّنة ال وجود له فاإّن النعيم  والحبور وال�سرور ال ت�سّرم لها وال زوال وال 

ا�سمحالل.

- ول يظعن مقيمها

فاالإن�س���ان اإذا كان مقيمًا في ق�سر منيف عّدة اأّيام فاإّنه يكون في لّذة ولكن حينما 

يتذّكر اأّنه �سيتركه بعد اأّيام فاإّنه �ستتنّغ�ص لّذته، وعندما ياأتي وقت اإخراجه منه يكون 

لها في االأّيام الخالية. يوم تاأ�ّسف واألم يذهب باللّذة اّلتي ح�سّ

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 75، �ص 30.
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بينما في الجّنة ال يظعن المقيم اأي ال يرتحل وال ُيفارق اأبدًا بل اإقامته خالدة.

- ول يهرم خالدها

واالإن�س���ان اإذا بق���ي بقاًء طوياًل في الدنيا فاإّن َهَرَم���ه �سينّغ�ص عليه عمَره وُي�سئُمه 

الحياة كما عّبر بع�سهم:

ي�ساأم�سئم���ت تكالي���ف الحي���اة وم���ن يع�ص ل���ك  اأب  ال  ح�����واًل  ث��م��ان��ي��ن 

والهرم بلوازمه ُيفقد الحياة رونقها، وال�سهوات لّذتها..

مات ال�سعادة الحقيقية. وفي الجّنة بقاء وخلود بال هرم وهذا من مقوِّ

- وال يبوؤ�ص �ساكنها وفي البحار/ج8/)6) »ال يياأ�ص �ساكنها«

ف���ال بوؤ�ص وال ياأ�ص في الجّنة، فاإّن البوؤ����ص وهو ال�سقاء ُيباين اللّذة، وكذلك الياأ�ص 

اأو الملل ُيخالف اللّذة وال�سعادة.

ونح���ن نج���د اأّن  في الدنيا ما من لّذة اإال وي�سوبها البوؤ�ص والياأ�ص والملل، ولذلك ال 

مقاي�سة للّذات الدنيا مع لّذات االآخرة في الجّنة.

- اأمن �شّكانها من الموت فال يخافون

فاالإن�سان كما ذكرنا لو نال ما نال في الدنيا من ِنَعم وكماالت ب�سّتى المجاالت اّلتي 

يتمّناه���ا فاإّن فكرة الموت بمجّرد اأن تنتابه فاإّنها �ست�سيطر على لّبه وتغلب على كيانه 

َعم،  وُتفق���ده االأمن وال�سكين���ة والطماأنينة في حياته. وهذا الخوف؛ خ���وف فقدان النِّ

�سيفقده ال�سعادة..

ه���ذا في الدنيا واأّما في االآخرة في الجّنة ف���اإّن �ساكنها �سيكون اآمنًا من الموت وال 

قلق عنده بل �سكينة مطلقة وهذه، هي ال�سعادة الحقيقية.

.
(((Ŷ  ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ    ڱڱ ں ں ڻ ڻڻŷ

))) �سورة الرعد، االآيتان: 3)� 4).
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فف���ي الجّنة �س���الم، وال�سالم من المالئك���ة، ومن ربٍّ كري���م، وتحّيتهم في الجّنة 

�سالم، وكّل �سيء فيها �سالم، وال�سالم يقابل ال�سعور بعدم االأمن والقلق والخوف.

- قال ابن اأبي الدنيا: حّدثني الحارث بن محّمد التميمّي عن �سيٍخ، قال:

»م���ّر الإ�شكن���در بمدينٍة قد ملكها اأمالك �شبعة وب���ادوا، فقال: هل بقي من ن�شل 

الأم���الك اّلذي���ن ملكوا هذه الدنيا اأحد؟ قالوا: نعم، رجل يكون في المقابر، فدعا 

به، فقال: ما دعاك اإلى لزوم المقابر؟ قال: اأردت اأن اأعزل عظام الملوك من عظام 

عبيده���م فوج���دت عظامهم وعظ���ام عبيدهم �ش���واء. فقال له: فهل ل���ك اأن تّتبعني 

فاأورث���ك �ش���رف اآبائ���ك اإن كان���ت لك هّمة؟ ق���ال: اإّن هّمتي لعظيم���ة اإن كانت بغيتي 

عندك، قال: وما بغيتك؟ قال: حياة ل موت فيها و�شباب ل هرم معه وغنى ل فقر 

فيه و�شرور بغير مكروه.

ق���ال: ل، ق���ال: فام����صِ ل�شاأن���ك ودعن���ي اأطلب ذلك مّم���ن هو عنده -ع���ّز وجّل- 

.
(((

ويملكه. قال الإ�شكندر: وهذا اأحكم مّنا«

أبلغ البيان في وصف جّنة الرحمن

اأروع م���ا ُيمك���ن اأن ت�سمع ف���ي و�سف الجّنة بع���د كالم الخالق تعالى ه���و من اأمير 

الموؤمنين Q، يقول Q كما في نهج البالغة:

»فل���و رمي���ت بب�ش���ر قلب���ك نحو م���ا يو�شف ل���ك منها لعزف���ت نف�شك ع���ن بدائع 

م���ا اأخ���رج اإل���ى الدنيا م���ن �شهواته���ا ولّذاته���ا وزخ���ارف مناظرها، ولذهل���ت بالفكر 

ف���ي ا�شطف���اق اأ�شج���ار  غّيبت عروقها في كثبان الم�شك عل���ى �شواحل اأنهارها، وفي 

تعلي���ق كبائ����ص اللوؤلوؤ الرطب في ع�شاليجها واأفنانه���ا، وطلوع تلك الثمار مختلفة 

ف���ي غل���ف اأكمامها. تحنى من غير تكّل���ف فتاأتي على مني���ة مجتنيها، ويطاف على 

نّزاله���ا ف���ي اأفني���ة ق�شوره���ا بالأع�شال الم�شفق���ة، والخمور المروقة. ق���وم لم تزل 

الكرام���ة تتمادى بهم حّتى حّل���وا دار القرار، واأمنوا نقلة ال�شفار. فلو �شغلت قلبك 

))) تاريخ مدينة دم�سق، ابن ع�ساكر، ج )7، �ص 355.



����ا30) ل������وةع������ظ ق����رآن����يم

اأّيه���ا الم�شتم���ع بالو�ش���ول اإلى ما يهجم علي���ك من تلك المناظ���ر المونقة لزهقت 

نف�ش���ك �شوق���اً اإليها، ولتحّملت من مجل�شي ه���ذا اإلى مجاورة اأهل القبور ا�شتعجاًل 

.
(((

بها. جعلنا اهلل واإياكم مّمن �شعى بقلبه اإلى منازل الأبرار برحمته«

ة في  فما اأروع وما اأبلغ واأبدع هذا الو�سف على اخت�ساره، فلو دّققت بم�سمونه وخا�سّ

الفقرة االأخيرة، فاإّن االإمام Q يقول لو كان عندك يقين بالفعل ووّجهت قلبك و�سغلته 

به���مِّ الو�سول اإلى ما اأعّد لك فيه���ا لزهقت نف�سك اأي ق�سيت وخرجت روحك من بدنك 

�سوقًا اإلى نعيمها، والخترت مجاورة اأهل القبور ا�ستعجااًل في نيلها والو�سول اإليها.

ها الم�شتمع بالو�شول اإلى ما يهجم عليك من تلك المناظر  »فلو �شغلت قلبك اأيُّ

المونق���ة لزهقت نف�ش���ك �شوقاً اإليها، ولتحّملت من مجل�شي ه���ذا اإلى مجاورة اأهل 

القبور ا�شتعجاًل بها«

ولزهدت نف�سك في كّل لّذات الدنيا ونعيمها.

»فل���و رمي���ت بب�شر قلب���ك نحو ما يو�شف لك منها لعزف���ت نف�شك عن بدائع ما 

اأخرج اإلى الدنيا من �شهواتها ولّذاتها وزخارف مناظرها«

هل ن�ستطيع اأن نت�سّور اأّن اأن�سانًا ممكن اأن يموت �سوقًا للجّنة؟

نعم مع اليقين و�سّدة ال�سوق قد ي�سل اإن�سان لذلك، كما روي عن هّمام.

عل���ى اأّي حال هذا يحتاج اإلى دع���اء ال�ستنارة القلب بالب�سيرة واإ�سراقات اليقين. 

وقد دعا االإمام Q ونحن ندعو بدعائه:

»جعلنا اهلل واإّياكم مّمن �شعى بقلبه اإلى منازل الأبرار برحمته«.

ما ال�سبب في زهد اأهل الدنيا بالجّنة؟!

االإم���ام اأمير الموؤمنين Q يتعّجب من االإن�سان اّلذي يزهد بجّنة قد جعلها ربٌّ 

كريم وُيقبل على دنيا هي بمثابة جيفة.

)))نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج )، �ص 75.



ا ةمّةنق )3)سام

ُترى ما ال�سبب في ذلك؟!

ُيبّي���ن Q اأّن ال�سبب في ذلك هو الع�سق للدنيا، فاإّنه الداء الوبيل اّلذي اإذا حّل 

في قلب العبد جعل ب�سره �سقيمًا و�سمعه �سقيمًا وال�سهوات فيها خرقت عقله ومّزقت 

اإدراكات���ه ال�سليم���ة ال�سائبة، واأماتت قلبه. والنتيجة: اأّن���ه �سوف ال يّتعظ بموعظة وال 

ينزج���ر بزاج���ر بل �سيكون عبدًا للدني���ا اّلتي ع�سقها وال يرى �سيئ���ًا وال ي�سمع اإال منها 

:Q ر اإال من يمتلك �سيئًا من فتاتها. ا�سمع لكالمه النوراني وعنها وال ُيقدِّ

»�شبحان���ك خالق���اً ومعب���وداً بح�شن بالئك عند خلقك. خلق���ت داراً وجعلت فيها 

ماأدب���ة م�شرباً ومطعماً واأزواجاً وخدماً وق�ش���وراً واأنهاراً وزروعاً وثماراً. ثّم اأر�شلت 

داعياً يدعو اإليها. فال الداعي اأجابوا، ول فيما رّغبت رغبوا، ول اإلى ما �شّوقت اإليه 

ا�شتاق���وا. اأقبل���وا على جيف���ة افت�شحوا باأكله���ا، وا�شطلحوا على حبِّه���ا، ومن ع�شق 

�شيئ���اً اأع�ش���ى ب�شره، واأمر����ص قلبه. فهو ينظ���ر بعيٍن غير �شحيح���ة،  وي�شمع باأذٍن 

غي���ر �شميع���ة. قد خرقت ال�شهوات عقله، واأمات���ت الدنيا قلبه، وولهت عليها نف�شه. 

فه���و عب���د لها، ولمن في يده �شيء منها. حيثما زالت زال اإليها وحيثما اأقبلت اأقبل 

..
(((

عليها. ول يزدجر من اهلل بزاجر، ول يّتعظ منه بواعظ«

م���ط���ال���ع���ة

 اعتقادنا يف اجلّنة
اعتقادنا في الجّنة اأّنها دار البقاء ودار ال�سالمة، ال موت فيها وال هرم وال �سقم وال 

مر����ص وال اآّف���ة وال زمانة وال غّم وال هّم وال حاجة وال فقر، واأّنها دار الغناء وال�سعادة، 

ودار المقام���ة والكرام���ة، ال يم����صّ اأهلها فيها ن�س���ب وال لغوب، لهم فيه���ا ما ت�ستهي 

االأنف����ص وتلّذ االأعين وهم فيها خال���دون، واأّنها داٌر اأهلها جيران اهلل واأولياوؤه واأحّباوؤه 

)))نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج )، �ص ))).
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واأهل كرامته، وهم اأنواع على مراتب: منهم المتنّعمون بتقدي�ص اهلل وت�سبيحه وتكبيره 

ف���ي جملة مالئكت���ه، ومنهم المتنّعمون باأن���واع الماآكل والم�س���ارب والفواكه واالأرائك 

وحور العين، وا�ستخ���دام الولدان المخّلدين، والجلو�ص على النمارق والزرابي ولبا�ص 

ال�سند�ص والحرير، كلٌّ منهم اإّنما يتلّذذ بما ي�ستهي ويريد ح�سب ما تعّلقت عليه هّمته، 

وُيعط���ى م���ا عبد اهلل من اأجل���ه. وقال ال�س���ادق Q: اإّن النا�ص يعب���دون اهلل على 

ثالث���ة اأ�سناف: �سنف منهم يعبدونه رجاء ثواب���ه فتلك عبادة الخّدام، و�سنف منهم 

يعبدون���ه خوفًا من ناره فتلك عبادة العبيد، و�سنف منهم يعبدونه حّبًا له فتلك عبادة 

.
(((

الكرام

قال ال�سيخ المفيد رحمه اهلل:

الجّنة دار النعيم ال يلحق من دخلها ن�سٌب وال يلحقهم فيها لغوٌب، جعلها اهلل دارًا 

لم���ن عرفه وعبده، ونعيمها دائم ال انقطاع ل���ه، وال�ساكنون فيها على اأ�سرب: فمنهم 

م���ن اأخل����ص هلل تعالى فذلك اّلذي يدخله���ا على اأمان من ع���ذاب اهلل تعالى، ومنهم 

م���ن خلط عمل���ه ال�سالح باأعمال �سّيئة كان ي�سوِّف منها التوب���ة فاخترمته المنّية قبل 

ذل���ك، فلحقه �سرب من العقاب في عاجله واآجله، اأو في عاجله، دون اآجله، ثّم �سكن 

ل عليه بغير عمل �سلف منه في الدنيا وهم  الجّنة بعد عفو اأو عقاب، ومنهم من يتف�سّ

الولدان المخّلدون اّلذين جعل اهلل تعالى ت�سّرفهم لحوائج اأهل الجّنة ثوابًا للعاملين، 

ولي����ص في ت�سّرفهم م�س���اّق عليهم و ال كلفة، الّنهم مطبوع���ون اإذ ذاك على الم�ساّرة 

بت�سّرفه���م ف���ي حوائج اأهل الجّن���ة، وثواب اأهل الجّن���ة االبتذال بالم���اآكل والم�سارب 

والمناظر والمناكح وما ُتدركه حوا�ّسهم مّما يطبعون على الميل اإليه ويدركون مرادهم 

.
(((

بالظفر به

)))  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج8، �ص 00).

))) م.ن. �ص )0).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ة من نعيم الجنــّ
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ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ǁھ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ 

ې    ې   ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ٴۇۋ   ۈ 

(((Ŷې

))) �سورة التوبة، االآية: )7.
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35)لّ نييل ةميا��ما

بعٌض من نعيم أهل الجّنة

ع���ن النبّي االأكرم P: »ق���ال اهلل تعالى: اأعددت لعب���ادي ال�شالحين ما ل عين 

راأت ول اأذن �شمع���ت ول خط���ر عل���ى قلب ب�ش���ر فاقروؤوا اإن �شئتم ف���ال تعلم نف�ص ما 

.
(((

اأخفي لهم من قّرة اأعين«

لق���د اّت�سح م���ن البحث ال�سابق اأّننا ال نقدر على اإح�س���اء ُع�سر ع�سير ما اأعّد اهلل 

تعال���ى من نعيٍم الأهل الجّنة من الموؤمنين، ولكن هذا ال ُيق�سينا عن الدخول في ذكر 

بع����ص النماذج من اللذائذ اّلت���ي ورد ذكرها واالإ�سارة اإليها في االآثار ال�سرعية، وهذا 

�سنا البحث الأجله فنقول م�ستعينين باهلل تعالى: ما خ�سّ

1- الجمال والقّوة وال�شباب الدائم في الجّنة

- ق���ال اب���ن �سالم للنب���ّي P: ف�سف ل���ي من يدخل الجّن���ة، قال:»يا اب���ن �شالم  

يدخلونه���ا اأبن���اء ثالثي���ن وبن���ات ثالثي���ن �شنة ف���ي ُح�ْشن يو�ش���ف وط���ول اآدم وُخُلق 

.
(((

محّمد«

2- لذائذ الآخرة ل ُتقا�س بلذائذ الدنيا

ثّم المقايي�ص المختلفة بين ما في الدنيا وما في االآخرة بحيث ي�ستحيل المقاي�سة، 

مّما ُيبّين حقارة هذه الدنيا وعظمة الدار االآخرة:

- قال ابن �سالم: ف�سف لي بع�ص نعيم اأهل الجّنة.

))) م�سند اأحمد، اأحمد بن حنبل، ج )، �ص 438.

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 57، �ص 57).
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:P قال ر�سول اهلل

- »لو اأّن رجاًل من اأهل الجّنة يب�شق في البحار المالحة لعذبت...!

- ول���و ن���زل من ذوؤابته من ال�شماء اإلى الأر�ص بلغ �شوءها ك�شوء ال�شم�ص و نور 

القمر.

- ومو�ش���ع �ش���وط اأحدكم ف���ي الجّنة خير من الدنيا وما فيه���ا وقراأ فمن زحزح 

عن النار واأدخل الجّنة فقد فاز وما الحياة الدنيا اإّل متاع الغرور.

- اإّن اأدن���ى م���ن ف���ي الجّن���ة - ولي����ص ف���ي الجّنة دنّي- ل���و نزل به جمي���ع من في 

.
(((

الأر�ص لأو�شعهم طعاماً ول ينق�ص منه �شيء«

- وع���ن اأب���ي ب�شي���ر قال: قل���ت لأبي عب���د اهلل Q: ُجعلت فداك ي���ا بن ر�شول 

اهلل �شّوقن���ي، فق���ال: »يا اأب���ا محمد اإّن الجّنة توجد ريحها من م�شيرة األف عام، واإن 

اأدنى اأهل الجّنة منزًل لو نزل به الثقالن الجّن والإن�ص لو�شعهم طعاماً و�شراباً ول 

.
(((

ينق�ص مّما عنده �شيء«

3- �شجرة طوبى  والظّل الممدود

.Ŷٻ پ پ  پŷ :قال تعالى

- فع���ن النبّي Pق���ال: »اإّن ف���ي الجّنة �شج���رة ي�شير الراك���ُب الج���واَد الم�شمَر 

(3(

ال�شريع مائة عام ل يقطعها، وفي اأخرى ي�شير الراكب في ظّلها مائة �شنة«!

- وعنه P: »اإّن في الجّنة �شجرة ي�شير الراكب في ظّلها مائة عام ما يقطعها 

.
(4(Ŷک کŷ فاقروؤوا اإن �شئتم

- وع���ن اأمير الموؤمنين Q: »وطوب���ى �شجرة في الجّنة اأ�شله���ا في دار النبّي 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 75، �ص 57).

))) م.ن، ج 8، �ص 0)).

)3) م.ن، ج 66، �ص 366.

)4) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج6، �ص434.
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محّم���د P ولي����ص من موؤم���ن اإّل وفي داره غ�شن منها، ل يخطر على قلبه �شهوة 

�ش���يء اإل اأت���اه ب���ه ذلك ول���و اأّن راكباً مجّداً �شار في ظلِّها مائ���ة عام ما خرج منه ولو 

.
(((

طار من اأ�شفلها غراب ما بلغ اأعالها حّتى ي�شقط هرماً«

4- ال�شماع في الجّنة

- ع���ن اأبي الح�سن Q قال: »من نّزه نف�شه عن الغن���اء فاإّن في الجّنة �شجرة 

كها في�شم���ع لها �شوتاً لم ي�شم���ع بمثله ومن لم  ياأم���ر اهلل ع���ّز وج���ّل الري���اح اأن ُتحرِّ

.
(((

يتنّزه عنه لم ي�شمعه«

5- الحور والزوجات في الجّنة

روى العيا�سّي باالإ�سناد اإلى اأبي عبد اهلل Q قال: قلت له: ُجعلت فداك اأخبرني 

عن الموؤمن تكون له امراأة موؤمنة يدخالن الجّنة يتزّوج اأحدهما باالآخر؟

فق���ال: »ي���ا اأبا محمد اإّن اهلل حكم عدل، اإن كان هو اأف�ش���ل منها ُخّير هو فاإن 

اختاره���ا كان���ت م���ن اأزواجه، واإن كان���ت هي خيراً من���ه خّيرها ف���اإن اختارته كان 

.
(3(

زوج���اً له���ا«

- وف���ي قوله تعالى: ŷڀ ڀ ڀŶ قيل: »اأي ن�شاء خّيرات الأخالق ح�شان 

الوج���وه، ل�ش���ن بذرب���ات، ول زفرات، ول نخ���رات، ول متطّلع���ات، ول مت�شّومات، ول 

.
(4(

مت�شّلطات، ول طّماحات، ول طّوافات في الطرق، ول يغرن، ول يوؤذين«

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص 39).

))) م.ن، ج 6، �ص 434.

)3) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 05).

)4) م، ن، �ص 07). ذرابة الل�سان: حّدته، والزفرة: التنّف�ص اّلذي معه �سوت، والزفر: اأّول �سوت الحمار. والنخير: مّد ال�سوت 

ف���ي الخي�سوم، وامراأة منخ���ار: تنخر... كاأّنها مجنونة. والمت�سّومات: لعّله من ال�سوم بمعنى البيع اأي: بّياعات في االأ�سواق. 

والطماحات: الناظرات اإلى من فوقهن اأو اإلى بيوت النا�ص.
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  - وروي اأّن ن�س���اء اأه���ل الجّنة تاأخذ بع�سهّن باأي���دي بع�سهن ويتغّنين باأ�سوات لم 

ي�سمع الخالئق مثلها:

»نحن الرا�شيات فال ن�شخط، ونحن المقيمات فال نظعن ونحن خيرات ح�شان 

حبيبات لأزواج كرام«.

- ع���ن اأبي الح�سن مو�سى بن جعفرQ، عن اأبيه، عن جّده R قال: »قالت 

اأم �شلم���ة ر�ش���ي اهلل عنها لر�شول اهلل P: باأبي اأنت واأمي المراأة يكون لها زوجان، 

فيموتون ويدخلون الجّنة لأّيهما تكون؟

فق���ال P: ي���ا اأّم �شلم���ة ُتخّي���ر اأح�شنهم���ا ُخُلقاً وخيرهم���ا لأهله، ي���ا اأّم �شلمة اإّن 

.
(((

ُح�شن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة«

:Q وعن اأبي ب�سير قال: قلت الأبي عبد اهلل

جعلت فداك من اأّي �سيء ُخلقن الحور العين؟

قال Q: »من الجّنة...«.

قلت: جعلت فداك األهّن كالم يتكّلمن به في الجّنة؟

قالQ: »نعم كالم يتكّلمن به لم ي�شمع الخالئق بمثله«.

قلت: ما هو؟

ق���الQ: »يقل���ن: نحن الخال���دات فال نم���وت، ونح���ن الناعمات ف���ال نباأ�ص، 

ونح���ن المقيم���ات فال نظعن، ونح���ن الرا�شيات فال ن�شخط، طوب���ى لمن ُخلق لنا، 

وطوبى لمن ُخلقنا له، نحن اللواتي لو ُعّلق اإحدانا في جوِّ ال�شماء لأغنى نورنا عن 

.
(((

ال�شم�ص والقمر لو اأّن قرن اإحدانا ُعلِّق في جوِّ ال�شماء لأغ�شى نوره الأب�شار«

وف���ي رواي���ة عن النب���ّي االأك���رم P: »واإّن الموؤمن ليغ�ش���اه �شعاع ن���ور وهو على 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 9)).

))) م.ن، ج 8، �ص ))).
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اأريكت���ه ويق���ول لخّدام���ه: ما ه���ذا ال�شعاع الالمع لع���ّل الجّبار لحظن���ي؟ فيقول له 

خّدام���ه: قّدو�ص قّدو����ص جّل جالله، بل هذه حوراء من ن�شائك مّمن لم تدخل بها 

بع���د، اأ�شرف���ت عليك من خيمتها �شوقاً اإليك وق���د تعّر�شت لك واأحّبت لقاءك، فلّما 

اأن راأتك مّتكئاً على �شريرك تب�ّشمت نحوك �شوقاً اإليك، فال�شعاع اّلذي راأيت والنور 

اّل���ذي غ�شي���ك هو من بيا�ص ثغرها و�شفائه ونقائه ورّقته، فيقول ولي اهلل: ائذنوا 

له���ا فتن���زل اإل���ّي، فيبتدر اإليها األف و�شي���ف واألف و�شيفة يب�ّشرونه���ا بذلك، فتنزل 

اإلي���ه م���ن خيمته���ا وعليه���ا �شبعون حّل���ة من�شوج���ة بالذه���ب والف�شة، مكّلل���ة بالدّر 

والياق���وت والزبرج���د، �شبغه���ّن الم�ش���ك والعنبر باأل���وان مختلفة، ي���رى مخ �شاقها 

م���ن وراء �شبعي���ن حّل���ة، طولها �شبع���ون ذراعاً، وعر�ص ما بين منكبيه���ا ع�شرة اأذرع، 

ف���اإذا دن���ت من ولّي اهلل اأقبل الخّدام ب�شحاف الذه���ب والف�شة فيها الدّر والياقوت 

.
(((

والزبرجد، فينثرونها عليها، ثّم يعانقها وتعانقه فال تمّل ول يمّل«

5- الدرجات في الجّنة

ق���ال: وقال اأبو عبد اهلل Q: »ل تقول����ّن: اإّن الجّنة واحدة اإّن اهلل يقول: ŷائ 

ائ ەئŶ ول تقولّن: درجة واحدة..اإّنما تفا�شل القوم بالأعمال«.
ق���ال: وقلت له: اإّن الموؤمَنْين يدخ���الن الجّنة فيكون اأحدهما اأرفع مكانًا من االآخر 

:Q في�ستهي اأن يلقى �ساحبه، قال

»م���ن كان فوق���ه فل���ه اأن يهبط ومن كان تحته لم يكن ل���ه اأن ي�شعد لأّنه ل يبلغ 

.
(((

ذلك المكان ولكّنهم اإذا اأحّبوا ذلك وا�شتهوه التقوا على الأ�شّرة«

:P عن ر�سول اهلل -

»الدرجة في الجّنة فوق الدرجة كما بين ال�شماء والأر�ص«!

))) بحار االأنوار، العّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 60).

))) م. ن، �ص 06).
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واإّن العب���د ليرف���ع ب�ش���ره فيلمع له ن���ور يكاد يخطف ب�شره فيف���رح، فيقول: ما 

ه���ذا؟ فيق���ال: هذا نور اأخيك الموؤمن، فيقول: هذا اأخي فالن كّنا نعمل جميعاً في 

ل علّي هكذا؟ الدنيا وقد ف�شّ

.
(((

فُيقال: »اإّنه كان اأف�شل منك عماًل، ثّم يجعل في قلبه الر�شا حّتى ير�شى«

- وع���ن ر�س���ول اهلل P: »اإّن اهلل جّل ثناوؤه ليدخل قوم���اً الجّنة فُيعطيهم حّتى 

تنته���ي اأمانيه���م وفوقه���م ق���وم ف���ي الدرج���ات العل���ى، ف���اإذا نظ���روا اإليه���م عرفوهم 

لتهم علينا؟ فيقولون: رّبنا اإخواننا كّنا معهم في الدنيا فبم ف�شّ

فُيقال: هيهات!

اإّنه���م كان���وا يجوع���ون حي���ن ت�شبعون، ويظم���اأون حي���ن ت���روون، ويقومون حين 

.
(((

تنامون، وي�شخ�شون حين تخف�شون«

.(3(Ŷژ ژ ڑوئ  ک ک    ک ک گ گŷ  -6

- ع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: »ما خلق اهلل خلق���اً اإل جعل له في الجّنة منزًل 

و ف���ي الن���ار منزًل، ف���اإذا �شكن اأهل الجّنة الجّنة واأهل الن���ار النار نادى مناٍد، يا اأهل 

الجّنة اأ�شرفوا، في�شرفون على النار وترفع لهم منازلهم في النار ثّم ُيقال لهم: هذه 

منازلك���م اّلت���ي لو ع�شيتم رّبكم دخلتموها، قال: فل���و اأّن اأحداً مات فرحاً لمات اأهل 

الجّنة في ذلك اليوم فرحاً لما �شرف عنهم من العذاب، ثّم ينادون: يا مع�شر اأهل 

النار ارفعوا روؤو�شكم فانظروا اإلى منازلكم في الجّنة فيرفعون روؤو�شهم فينظرون 

اإل���ى منازله���م ف���ي الجّنة وما فيه���ا من النعيم، فُيق���ال لهم: هذه منازلك���م اّلتي لو 

اأطعت���م رّبك���م دخلتموه���ا، قال: فل���و اأّن اأحداً مات حزن���اً لمات اأهل الن���ار ذلك اليوم 

حزن���اً، فيورث ه���وؤلء منازل هوؤلء، وهوؤلء منازل هوؤلء، وذلك قول اهلل عّز وجّل: 

(4(

»Ŷ  ژ ژ ڑوئ  ک ک    ک ک گ گŷ

))) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج )، �ص )43.

))) م.ن، ج )، �ص )43.

)3)  �سورة الموؤمنون، االآيتان: 0)-)).

)4) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 5)).
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Ŷ  مص جضŷ -7

ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q: »اإّن هلل كرامة في عباده الموؤمنين في كّل يوم جمعة، 

ف���اإذا كان ي���وم الجمع���ة بعث اهلل اإلى الموؤمن ملكاً معه حّل���ة فينتهي اإلى باب الجّنة 

فيق���ول: ا�شتاأذن���وا ل���ي عل���ى فالن، فُيقال ل���ه: هذا ر�ش���ول ربِّك على الب���اب، فيقول 

لأزواج���ه: اأّي �ش���يء تري���ن علّي اأح�شن؟ فيقلن: ي���ا �شّيدنا واّل���ذي اأباحك الجّنة ما 

راأينا عليك �شيئاً اأح�شن من هذا بعث اإليك رّبك، فيّتزر بواحدة ويتعّطف بالأخرى 

فال يمّر ب�شيء اإّل اأ�شاء له حّتى ينتهي اإلى الموعد، فاإذا اجتمعوا تجّلى لهم الرّب 

تب���ارك و تعال���ى، فاإذا نظروا اإليه خ���ّروا �شّجداً فيقول: عبادي ارفعوا روؤو�شكم لي�ص 

ه���ذا ي���وم �شجود ول يوم عبادة ق���د رفعت عنكم الموؤونة، فيقولون: يا رّب واأّي �شيء 

اأف�ش���ل مّم���ا اأعطيتن���ا؟ اأعطيتن���ا الجّن���ة، فيق���ول: لكم مثل م���ا في اأيديك���م �شبعين 

�شعف���اً، فيرج���ع الموؤمن في كّل جمعة ب�شبعين �شعفاً مثل ما في يديه، وهو قوله: 

.Ŷ  مص جضŷ

قال: فيمّر الموؤمن فال يمّر ب�شيء اإّل اأ�شاء له حّتى ينتهي اإلى اأزواجه فيقلن: 

وال���ذي اأباحن���ا الجّن���ة يا �شّيدنا ما راأينا ق���ّط اأح�شن منك ال�شاع���ة، فيقول: اإّني قد 

(((

نظرت بنور رّبي ثّم قال: اإّن اأزواجه ل يغرن ول يح�شن ول ي�شلفن«

8 - طيور الجّنة

ع���ن ر�سول اهلل P: »اإّن في الجّنة طيوراً كالبخاتي، عليها من اأنواع الموا�شي، 

ت�شير ما بين �شماء الجّنة واأر�شها، فاإذا تمّنى موؤمن محّب للنبّي واآله R الأكل 

من �شيء منها وقع ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ري�شه وان�شوى وانطبخ، فاأكل من 

جان���ب من���ه قديداً ومن جانب منه م�شوياً بال نار، فاإذا ق�شى �شهوته ونهمته  قال: 

الحم���د هلل رّب العالمي���ن ع���ادت كم���ا كان���ت فطارت في اله���واء، وفخ���رت على �شائر 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 6)).
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.
(((

طيور الجّنة تقول: من مثلي وقد اأكل مّني ولّي اهلل عن اأمر اهلل؟«

واأورد في كتاب الدار االآخرة:

- »اأّن���ه يق���ف طير من طيور الجّنة على غ�شن م���ن اأغ�شانها فُيخاطب الموؤمن 

ب�ش���وت جمي���ل: يا ول���ّي اهلل اأنا طير خلقني اهلل في الجّنة لي����ص في الجّنة عين اإّل 

�شرب���ت منه���ا ول فاكهة اإّل اأكلت منها فلحمي من هذه العيون والثمار فهل ت�شتهي 

اأن ت���اأكل لحم���ي؟ فيقول الموؤمن نعم فُيلقي الطي���ر نف�شه اأمامه ويخفق بجناحيه 

فتخ���رج م���ن كّل ري�ش���ة من���ه قطعة لحم ول���كّل قطعة طعم ي���اأكل منه���ا الموؤمن ثّم 

.
(((

يطير ثانية«

9-  وم�شاكن طيبة 

ورد ف���ي قوله تعال���ى: »وم�شاكن طيبة »عن ر�شول اهلل P ق���ال: ق�شر من لوؤلوؤ 

ف���ي الجّن���ة، في ذلك الق�شر �شبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كّل دار �شبعون بيتاً 

م���ن زم���ّردة حمراء في كّل بيت �شبعون �شريراً على كّل �شرير �شبعون فرا�شاً من كّل 

ل���ون، عل���ى كّل فرا����ص امراأة من الح���ور العين، في كّل بيت �شبع���ون مائدة، على كّل 

مائدة �شبعون لوناً من الطعام، في كّل بيت �شبعون و�شيفاً وو�شيفة، وقال: فيعطي 

.
(3(

اهلل الموؤمن من القّوة في غداة واحدة اأن ياأتي على ذلك كّله«

10- كرامة اأمير الموؤمنين Q في الجّنة

-ع���ن اأبي جعفر محّمد بن عل���ّي، عن اآبائه R قال: قال ر�سول اهلل P: »لّما 

اأ�ش���ري ب���ي اإلى ال�شماء ف�شرت ف���ي ال�شماء الدنيا حّتى �شرت ف���ي ال�شماء ال�شاد�شة 

فاإذا اأنا ب�شجرة لم اأر �شجرة اأح�شن منها ول اأكبر منها، فقلت لجبرئيل: يا حبيبي 

م���ا ه���ذه ال�شج���رة؟ ق���ال: طوبي ي���ا حبيبي، ق���ال: فقل���ت: ما ه���ذا ال�ش���وت العالي 

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص )4).

))) الدار االآخرة، �ص )0).

)3) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 49).
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الجه���وري؟ ق���ال: ه���ذا �شوت طوب���ى، قلت: اأي �ش���يء يقول؟ قال: يق���ول: وا�شوقاه 

(((

»Q - اإليك يا علّي بن اأبي طالب

ع���ن ابن عّبا�ص عن النبّي P قال: »اإّن حلقة ب���اب الجّنة من ياقوتة حمراء   -

عل���ى �شفائ���ح الذه���ب ف���اإذا دّق���ت الحلق���ة عل���ى ال�شفح���ة طّن���ت وقال���ت: ي���ا 

.
(((

علّي«

11- ف�شالت اأهل الجّنة

قال ابن �سالم للر�سول P: »فاأخبرني عن اأهل الجّنة كيف ي�شرفون ما ياأكلون 

من ثمارها؟

وكيف يخرج من اأجوافهم؟

ق���ال: ي���ا اب���ن �شالم، لي����ص يخرج م���ن اأجوافهم �شيء، ب���ل عرقاً �شّب���اً اأطيب من 

الم�ش���ك واأزك���ى من العنبر، ولو اأّن عرق رجل من اأهل الجّنة مزج به البحار لأ�شكر 

.
(3(

ما بين ال�شماء والأر�ص من طيب رائحته. قال: �شدقت يا محّمد«

))) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 8، �ص 50).

))) م.ن، ج 8، �ص ))).

)3) م.ن، ج 75، �ص 56).
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م���ط���ال���ع���ة

السالم يف اجلّنة
هناك ثالثة اأق�سام لل�سالم في الجّنة:

.
(((Ŷ  وئ  وئ ۇئŷ:سالم الموؤمن على الموؤمن، يقول تعالى� -(

فاإّن تحّية الموؤمنين بع�سهم بع�سًا حين يلتقون في الجّنة هو ال�سالم.

)- �سالم المالئكة على الموؤمنين: ŷڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ        ڱ  *ں 

(((Ŷں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ
:P ورد في البحار عن ر�سول اهلل

الموّكل  الملك  عليه  ا���ش��ت��اأذن  الجّنة  ف��ي  منازله  اهلل  ب��ول��ّي  ا�شتقّرت  »...ف����اإذا 

فاإّن  وو�شفاوؤه: مكانك  الموؤمن  خ��ّدام  له  فيقول  اإي��اه،  اهلل  كرامة  ليهّنئه  بجنانه 

لولّي  فا�شبر  له  هّبت  قد  العيناء  الحوراء  اأرائكه، فزوجته  على  اتكاأ  قد  اهلل  ولّي 

تم�شي  الحوراء من خيمتها  زوجته  عليه  فتخرج  قال:  �شغله،  يفرغ من  اهلل حّتى 

مقبلة وحولها و�شفاوؤها يحيينها، عليها �شبعون حّلة من�شوجة بالياقوت واللوؤلوؤ 

والزبرجد �شبغن بم�شك وعنبر، وعلى راأ�شها تاج الكرامة، وفي رجليها نعالن من 

ذهب مكّلالن بالياقوت واللوؤلوؤ، �شراكها ياقوت اأحمر، فاإذا اأدنيت من ولّي اهلل وهّم 

اأن يقوم اإليها �شوقاً تقول له: يا ولّي اهلل لي�ص هذا يوم تعب ول ن�شب فال تقم، اأنا 

لك واأنت لي، فيعتنقان مقدار خم�شمائة عام من اأعوام الدنيا ل يمّلها ول تمّله، 

لوح  و�شطها  اأحمر،  ياقوت  ق��الدة من ق�شب  عليها  ف��اإذا  عنقها  اإل��ى  فينظر  ق��ال: 

مكتوب: اأنت يا ولّي اهلل حبيبي، واأنا الحوراء حبيبتك، اإليك تناهت نف�شي، واإلّي 

الحوراء، قال:  بالجّنة ويزّوجونه  يهّنوؤنه  األف ملك  يبعث اهلل  ثّم  نف�شك.  تناهت 

فينتهون اإلى اأّول باب من جنانه فيقولون للملك الموكل باأبواب الجنان: ا�شتاأذن 

لنا على ولّي اهلل فاإّن اهلل بعثنا مهّنئين، فيقول الملك: حّتى اأقول للحاجب فيعلمه 

))) �سورة اإبراهيم، االآية: 3).

))) �سورة الرعد، االآيتان: 3)� 4).
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مكانكم، قال: فيدخل الملك اإلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثالث جنان حّتى 

اأر�شلهم  األ��ف ملك  العر�شة  باب  اإّن على  للحاجب:  فيقول  الباب،  اأّول  اإل��ى  ينتهي 

له  فيقول  عليه،  لهم  اأ�شتاذن  اأن  �شاألوا  وقد  اهلل  ول��ّي  يهّنوؤن  ج��اوؤوا  العالمين  رّب 

ول��ّي اهلل وهو مع زوجته، قال:  اأ�شتاأذن لأح��د على  اأن  علّي  ليعظم  اإّن��ه  الحاجب: 

وبين الحاجب وبين ولّي اهلل جّنتان، فيدخل الحاجب اإلى القّيم فيقول له: اإّن على 

باب العر�شة األف ملك اأر�شلهم رّب العالمين يهّنوؤن ولّي اهلل فا�شتاأذن لهم، فيقوم 

األف ملك  العر�شة وهم  الجّبار على باب  اإّن ر�شل  الخّدام فيقول لهم:  اإلى  القّيم 

العالمين« يهّنوؤن ولّي اهلل فاأعلموه مكانهم، قال: فُيعلمون الخّدام،  اأر�شلهم »رّب 

قال: فيوؤذن لهم فيدخلون على ولّي اهلل وهو في الغرفة ولها األف باب وعلى كّل 

باب من اأبوابها ملك موّكل به، فاإذا اأذن للمالئكة بالدخول على ولّي اهلل فتح كّل 

اأب��واب الغرفة فيبلِّغونه  ملك بابه اّلذي قد وّكل به فيدخل كّل ملك من باب من 

ر�شالة الجّبار وذلك قول اهلل: ŷڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ        ڱŶ يعني من 

 وذلك قوله: ŷې ې 
(((Ŷں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀŷ اأبواب الغرفة

 يعني بذلك ولّي اهلل وما هو فيها من الكرامة والنعيم 
(((Ŷې ى ى ائ ائ

والملك العظيم واإّن المالئكة من ر�شل اهلل لي�شتاأذنون عليه فال يدخلون عليه اإل 

.
(3(

باإذنه، فذلك الملك العظيم، والأنهار تجري من تحتها«

3- �سالم رّب العالمين تعالى على الموؤمن:

.
(4(Ŷٹ ٹ ڤ ڤ ڤŷ

وه���ذا ل���و تفّك���رت فيه يا اأخ���ي لوجدته اأعظ���م نعم اهلل تعال���ى على االإن�س���ان، اأن 

���م عليك رّب العزة والج���الل، رزقنا اهلل واإياكم هذه الكرامة وجعل الجّنة لنا دار  ُي�سلِّ

مقامة.

))) �سورة الرعد، االآيتان: 3)-4).

))) �سورة االإن�سان، االآية:0).

)3) بحار االأنوار،  العاّلمة المجل�سي، ج 8 �ص 8)) 

)4) �سورة ي�ص، االآية: 58.
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

د في الليل  التهجــّ

12

ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ŷچ 

(((Ŷڎ ڎ ڈ

))) �سورة االإ�سراء، االآية: 79.
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49) ةمطلي��مق حل ةمنين

تمهيد
مّما ال ريب فيه اأّن الذكر والفكر مطّيتا ال�سالك اإلى اهلل تعالى للو�سول اإلى المق�سد 

والغاية وهي المعرفة والعبادة، فمن اأوتي حّظه منهما م�سفعًا بتوفيق الباري عّز وجّل 

فقد حاز ق�سب ال�سبق في م�سمار المعرفة والطاعة والعبادة.

وم���ن اأخ���ّل باأحدهما فقد خاب وخ�س���ر بمقدار ذاك الخل���ل والتق�سير، وق�سرت 

هّمته عن اإدراك الهدف.

ومّم���ا ال�س���ّك في���ه اأي�س���ًا اأّن الذك���ر ل���ه مراتب م���ن ناحي���ة االأهمّي���ة والمحبوبية 

�ص ال�سريعة بتركه كال�سلوات اليومية، ومنه  والمطلوبية، فمنه الواجب اّلذي لم ُترخِّ

المندوب اّلذي اأجازت ال�سريعة تركه.

والواجب���ات ه���ي اأف�سل ما يتقّرب به العب���د اإلى اهلل تعالى. والم�ستح���ّب واإن جّوزت 

ال�سريعة تركه اإال اأّنه يحتّل مرتبة عظمى من االأهمية بعد اإتمام الفرائ�ص لجهة تقريب 

العبد من خالقه واإحداث مقت�سى المحّبة له، فقد ورد في الرواية  - عن حّماد بن ب�سير 

قال: �سمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: »قال ر�شول اهلل P: قال اهلل عّز وجّل:

 ... وم���ا تق���ّرب اإل���ّي عب���د ب�شيء اأحّب اإلي مّم���ا افتر�شت عليه واإّن���ه ليتقّرب اإلّي 

بالنافلة حّتى اأحّبه، فاإذا اأحببته كنت �شمعه اّلذي ي�شمع به وب�شره اّلذي يب�شر به 

.
(((

ول�شانه اّلذي ينطق به ويده اّلتي يبط�ص بها، اإن دعاني اأجبته واإن �شاألني اأعطيته«

فالواجب من العبادات واالأذكار مقّدم على المندوب والنوافل، حّتى ورد اأّنه:

.
(((

رت بالفرائ�ص« - »ل قربة بالنوافل اإذا اأ�شّ

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص )35.

))) نهج البالغة، ق�سار الحكم، 39.
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.
(((

- »اإذا اأ�شرت النوافل بالفرائ�ص فارف�شوها«

والم�ستحّب���ات اأي�س���ًا لها درج���ات ومراتب من حيث م���دى اأهّميتها وق���ّوة تاأثيرها 

عل���ى روحّي���ة ال�سالك وعلى ن�سبة رقّي���ه المعنوّي والمعرفّي، وم���دى تقريبه من الغاية 

المن�سودة وهي نيل الر�سا والقرب من المعبود عّز ا�سمه.

فالنوافل اإذًا ينبغي للموؤمن الحكيم اأن ُيراعي فيها االأولويات اإن اأراد الو�سول اإلى 

المبتغى، فيعتني عناية �سديدة بالم�ستحّب اّلذي ثبت تاأّكده في ال�سريعة المقّد�سة، وال 

ُيفّرط وال يتهاون فيه بحال، وبعده في الدرجة الم�ستحّب مطلقًا.

د والقيام فيه  وما ال يحتاج اإلى نقا�ص في ال�سريعة المقّد�سة اأّن �سالة الليل والتهجُّ

بالمناجاة والدعاء والذكر من اآكد الم�ستحّبات ال�سرعية.

وق���د تلّق���ى ال�سالكون العارفون م���ن العلم���اء الرّبانيين هذا التاأكيد م���ن ال�سريعة 

بدرج���ة عالية م���ن الجّدية وبذل الو�س���ع في االهتمام ب���ه والمحافظة علي���ه، وبالغوا 

بدوره���م بالتو�سي���ة به والحّث عليه لكّل م���ن اأراد اأن ي�سلك طري���ق المعرفة والطاعة 

والقرب من البارئ عّز وجّل.

و�سنذكر فيما يلي ما من �ساأنه اأن يكون حافزًا قويًا لمن كان له قلب اأو األقى ال�سمع 

وه���و �سهيد لكي يكون في عداد المتهّجدين المداومين على �سالة الليل غير التاركين 

لها بحال من االأحوال، و�سيكون الكالم في عّدة نقاط:

�أّواًل: فضل صالة الليل في اآليات والروايات

قب���ل اأن نذكر م���ا ل�سالة الليل والتهّجد فيه من ف�سل ال ُب���ّد اأن ُنبّين ما اأ�سار اإليه 

د القراآن لها ثوابًا ك�سائر االأعمال  االإم���ام ال�سادق Q من اأّن �سالة الليل لم ُيحدِّ

:Q ال�سالحة وما لذلك من داللة، حيث قال

»ما من عمل ح�شن يعمله العبد اإل وله ثواب في القراآن اإّل �شالة الليل فاإّن اهلل 

))) نهج البالغة، ق�سار الحكم، 79).
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عّز وجّل لم ُيبّين ثوابها لعظم خطره عنده فقال جّل ذكره: ŷگ گ  

ڻ  ںھڻ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
.

(((

 »
(1(Ŷ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ     ھ

فمن المعلوم اأّنه من اأ�ساليب التعظيم الأمر ما، التعبير عنه على نحو االإطالق من 

د بجهة اأو نوع خا�ّص من  د ثواب التهجُّ دون تقيي���د، وفي موردنا اإّن اهلل تعالى ل���م ُيحدِّ

الث���واب واإّنما نفى العلم ب���ه، ليكون منطبقًا على اأّي �سرب م���ن �سروب الثواب وهذا 

غاية الف�سل والعظمة والثناء.

فه���ذا انفراد وتمييز له���ذه العبادة عن غيرها من القرب���ات اإذ لم يذكر لها ثواب 

محّدد في القراآن الكريم كما ذكر لكّل من االأعمال الح�سنة.

يقول االإمام الخمينّي } في هذا المقام:

»ُت���رى م���ا قّرة العين هذه اّلت���ي يّدخرها اهلل تعالى وُيخفيه���ا حّتى ل يعلم اأحد 

عنها �شيئاً؟

وما ُيمكن اأن تكون؟

فل���و كانت من قبيل »اأنهار جاري���ة« و »ق�شور عالية« ومن ِنَعم الجّنة المختلفة، 

لذكرها اهلل مثلما بّين ما لالأعمال الأخرى واأطلع المالئكة عليها.

ولك���ن يب���دو اأّنه���ا لي�شت م���ن ذلك ال�شن���خ، واأّنه���ا اأعظم م���ن اأن ينّوه به���ا لأحد، 

وخ�شو�شاً لأحد من اأهل هذه الدنيا. اإّنه ل ُتقارن ِنَعم ذلك العالم بالنَِّعم هنا، ول 

تظن���ّن اأّن الفردو����ص والجنان ُت�شبه ب�شاتين الدنيا، اأو رّبم���ا اأو�شع واأبهى، هناك دار 

كرامة اهلل تعالى ودار �شيافته.

فكّل هذه الدنيا ل �شيء اإزاء �شعرة واحدة من الحور العين في الجّنة، بل لي�شت 

))) �سورة ال�سجدة، االآيتان: 6)� 7).

))) التف�سير ال�سافي، الفي�ص الكا�ساني، ج 4، �ص 56).
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�شيئاً اإزاء خيط من خيوط الحلل الفردو�شية اّلتي اأُعّدت لأهل الجّنة.

وم���ع كلِّ ه���ذا الو�شف لم يجعلها اهلل ث���واب من يوؤّدي �شالة الليل، واإّنما ذكرها 

من باب التعظيم له.

ولكن هيهات ! نحن ال�شعفاء في الإيمان ل�شنا من اأ�شحاب اليقين، واإل لما كّنا 

ن�شتم���ّر ف���ي غفلتنا، وُنعانق النوم اإلى ال�شب���اح. ولو اأّن يقظة الليل تك�شف لالإن�شان 

حقيق���ة ال�شالة و�شّرها، لأن�ص بذك���ر اهلل والتفّكر، ولجعل الليالي مركوبه للعروج 

.
(1(

اإلى قربه تعالى...«

اأق���ول: ول���و لم يكن اإال هذا لكف���ى لبيان قدر هذه العبادة وعظمته���ا عند اهلل تعالى، 

كيف وق���د ا�ستفا�ست االآثار ال�سرعي���ة في مدحها والثناء عليه���ا، وحّث الموؤمنين 

على اإقامتها والمداومة عليها، وهذا بع�ص ما ورد بهذا ال�ساأن:

قال تعالى:

.
(((Ŷ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈŷ

.
(3(Ŷ  ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄŷ :وقال تعالى

ق���ال اإمامنا ال�س���ادق Q في تف�سيرها: »قيام الرجل عن فرا�شه يريد به اهلل 

.
(4(

عّز وجّل ول يريد غيره«

.
(5(

 Ŷ  ۓ  ڭ ڭ ڭڭŷ :وفي قول اهلل عّز وجّل -

.
(6(

قال Q:  »�شالة الموؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب بالنهار«

فم���ا اأعظمه���ا من فائدة لعم���ل يمحو اهلل به باللي���ل كّل �سيئة اجترحه���ا العبد في 

)))  االأربعون حديثًا، االإمام الخميني }، �ص 3)3- 33).

))) �سورة االإ�سراء، االآية: 79.

)3) �سورة المزمل، االآية: 6.

)4) الو�سائل، االإ�سالمية، ج5، 69).

)5) �سورة هود، االآية: 4)).

)6) من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �ص 473.
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النه���ار، فه���ذا الزمه اأّن االإن�س���ان اإذا اأدام �س���الة الليل يكون قد �سم���ن �سفاء نف�سه 

م���ن اآثار الذنوب المهلك���ة، وهّياأها لتلّقي الفيو�سات االإلهي���ة، والتن�ّسمات الروحانية، 

فالمحافظة على طهارة النف�ص من اآثار الذنوب هي �سمانة ال�سعادة االأبدية.

وم���دح اهلل تبارك وتعال���ى الموؤمن اّلذي يق���وم الليل ويقنت في���ه، وي�سجد وي�سهر 

ف���ي عبادة رّبه حذرًا راجي���ًا بقوله تعالى: ŷ ې ې  ى ى ائ ائ ەئ 

(((Ŷ  ەئ  وئ   وئ ۇئ ۇئۆئ
فع���ن زرارة، عن اأبي جعفر Q قال: قلت له: »اآناء الليل �شاجداً وقائماً يحذر 

.
(((

الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال Q: »يعني �شالة الليل«

.Q وقد ورد في الرواية اأن مورد نزول هذه االآية هو �سّيدنا اأمير الموؤمنين

وقد اأو�ساه النبيP فقال له: »يا علّي عليك ب�شالة الليل، عليك ب�شالة الليل، 

.
(3(

عليك ب�شالة الليل«

كّرره���ا ثالثًا وه���ذا اأي�سا غاية ف���ي المبالغ���ة والتاأكيد على فعلها وع���دم التهاون 

ب�ساأنها.

�شالة الليل ُتفيد فائدة ال�شتغفار بالأ�شحار

عليه،  وجّل  عّز  اهلل  حّث  اّلذي  باالأ�سحار،  اال�ستغفار  على  م�ستملة  الليل  �سالة 

وقد ذكر في كتابه العزيز الم�ستغفرين باالأ�سحار بالثناء الجميل حيث قال عّز من 

قائل:

.
(4(Ŷ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿŷ

))) �سورة الزمر، االآية: 9.

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 3، �ص 444.

)3)من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �ص 484.

)4) �سورة اآل عمران، االآية: 7).
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:Q في تف�سير االآية الكريمة، قال R فعن �سادق اأهل البيت

. وقال Q: »م���ن ا�شتغفر �شبعين م���ّرة في وقت 
(1(

»الم�شّلي���ن وق���ت ال�شح���ر«

.
(((

ال�شحر فهو من اأهل هذه الآية«

وق���ال تعالى في معر�ص تو�سيفه الأهل الجنة: ŷڑ ڑ ک ک   ک کڭ   

.
(3(Ŷ      گ گ گ

.
(4(

وعن اإمامنا ال�سادق: قال: »ا�شتغفر ر�شول اهلل P في الوتر �شبعين مرة«

وعن اإمامنا اأبي جعفر الباقر Q: »من داوم على �شالة الليل والوتر وا�شتغفر 

اهلل ف���ي كّل وت���ر �شبعي���ن م���ّرة، ث���ّم واظ���ب على ذل���ك �شنة كت���ب م���ن الم�شتغفرين 

.
(5(

بالأ�شحار«

والم�ستغف���رون باالأ�سح���ار لهم بركات عظيمة تعّم وت�سمل حّت���ى اأ�سحاب الذنوب، 

حي���ث اإّن اهلل تعالى يدفع بهم »الم�شتغفرين بالأ�شح���ار« العذاب اّلذي ا�ستوجبه اأهل 

المعا�سي بمعا�سيهم. ا�سمع اإلى ما ورد عن النبّي االأعظم P: »اإّن اهلل عّز وجّل اإذا 

راأى اأهل قرية قد اأ�شرفوا في المعا�شي، وفيها ثالث نفر من الموؤمنين ناداهم جّل 

جالله وتقّد�شت اأ�شماوؤه: يا اأهل مع�شيتي لول ما فيكم من الموؤمنين المتحاّبين 

بجالل���ي العامري���ن ب�شالته���م اأر�ش���ي وم�شاج���دي، الم�شتغفرين بالأ�شح���ار خوفاً 

.
(6(

مّني، لأنزلت بكم عذابي ثّم ل اأبالي«

فال���ذي ُي�سّلي الليل يكتبه اهلل تعالى من الم�ستغفري���ن باالأ�سحار اّلذين عّظمهم اهلل 

تعالى في كتابه العزيز، ويجني كّل ما ترّتب من ثمرات وثواب على اال�ستغفار في ال�سحر.

))) التف�سير االأ�سفى، الفي�ص الكا�ساني، ج )، �ص )4).

)))  م.ن.

)3) �سورة الذاريات، االآيتان: 7)� 8).

)4) تف�سير العيا�سي، محمد بن م�سعود العيا�سي، ج )، �ص 65).

)5) م.ن. ج)، �ص 65).

)6) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 7، �ص )38.
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ثانيًا: من آثار صالة الليل األخروية

1- تجير من عذاب القبر ومن النار

ق���ال االإم���ام الر�سا Q: »عليكم ب�شالة الليل فما من عب���د موؤمن يقوم اآخر 

اللي���ل فُي�شّل���ي ثمان ركع���ات وركعتي ال�شف���ع وركعة الوتر، وا�شتغف���ر اهلل في قنوته 

.
(((

�شبعين مّرة اإل اأُجير من عذاب القبر ومن عذاب النار«

2- مباهاة اهلل به المالئكة والمغفرة له

قال ر�سول اهلل P: »اإذا قام العبد من لذيذ م�شجعه والنعا�ص في عينيه لير�شي 

ربه تعالى ب�شالة ليله باهى اهلل تعالى به المالئكة، وقال: اأما ترون عبدي هذا قد 

.
(((

قام من لذيذ م�شجعه ل�شالة لم اأفتر�شها عليه؟ ا�شهدوا اأّني قد غفرت له«

3- يقوم المتهّجدون يوم القيامة وُيحا�شب النا�س من بعدهم

ق���ال P: »اإذا جم���ع اهلل الأولي���ن والآخري���ن ن���ادى من���اٍد ليقم اّلذي���ن تتجافى 

جنوبه���م ع���ن الم�شاج���ع يدع���ون رّبه���م خوفاً وطمع���اً، فيقوم���ون وهم قليل���ون ثّم 

.
(3(

ُيحا�شب النا�ص من بعدهم«

ثالثًا: آثار صالة الليل الدنيويّة

1- تح�شين الوجه في النهار

.
(4(

قال ال�سادق Q: »من �شّلى بالليل ح�شن وجهه بالنهار«

و�ساأل���ه عب���د اهلل ب���ن �سنان ع���ن قول���ه تعال���ى: ŷٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ   

.
(6(

 فقال Q: »هو ال�شهر في ال�شالة«
(5(Ŷڤڤ

))) رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �ص 0)3. 

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج8، �ص57).

)3) اإر�ساد القلوب، الديلمي، �ص86.

)4) الهداية، ال�سيخ ال�سدوق، �ص 50).

)5) �سورة الفتح، االآية: 9).

)6) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 8، �ص )5).
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وقد �ُسئلQ: ما بال المتهجدين من اأح�سن النا�ص وجهًا؟

.
(((

قال Q: »لأّنهم خلوا باهلل فك�شاهم اهلل من نوره«

2- �شرف الموؤمن قيام الليل

نزل جبرائيل Q على النبّي Pفقال له: »يا جبرائيل عظني فقال يا محّمد 

ع����ص م���ا �شئ���ت فاإّنك مّي���ت، واأحبب من �شئت فاإّن���ك مفارقه، واعمل م���ا �شئت فاإّنك 

.
(((

مالقيه. �شرف الموؤمن �شالته بالليل، وعّزه كّف الأذى عن النا�ص«

3- مطردة للداء عن الأج�شاد

ق���ال االإمام ال�س���ادق Q: »عليكم ب�ش���الة اللي���ل فاإّنها... مط���ردة الداء عن 

.
(3(

اأج�شادكم«

4- بيوت المتهّجدين ُت�شيء لأهل ال�شماء

وروى عن���ه الف�سيل بن ي�سار اأّنه قال: »اإّن البيوت اّلتي ُي�شّلى فيها بالليل بتالوة 

.
(4(

القراآن ُت�شيء لأهل ال�شماء كما ُت�شيء نجوم ال�شماء لأهل الأر�ص«

5- تو�ّشع المعي�شة، وتزيد في الرزق، وُتطيل العمر

ق���ال االإم���ام الر�سا Q: »عليكم ب�شالة الليل فما من عب���ٍد موؤمن يقوم اآخر 

اللي���ل فُي�شّل���ي ثمان ركع���ات وركعتي ال�شف���ع وركعة الوتر، وا�شتغف���ر اهلل في قنوته 

�شبعي���ن م���رة اإل اأجي���ر من عذاب القبر وم���ن عذاب النار، وُمّد له ف���ي عمره وو�ّشع 

.
(5(

عليه في معي�شته«

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 8، �ص 57).

))) من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �ص )47. 

)3) م.ن، �ص )47.

)4) م.ن، �ص 473.

)5) رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �ص 0)3.
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- وجاء رجل اإلى اأبي عبد اهلل Q ف�سكى اإليه الحاجة فاأفرط في ال�سكاية حّتى 

كاد اأن ي�سكو الجوع، فقال له اأبو عبد اهلل Q: يا هذا اأُت�سّلي بالليل؟ فقال الرجل: 

نعم، فالتفت اأبو عبد اهلل Q اإلى اأ�سحابه فقال: »كذب من زعم اأّنه ُي�شّلي بالليل 

.
(((

ويجوع بالنهار، اإّن اهلل تبارك وتعالى �شمن ب�شالة الليل قوت النهار«

- وعن اأبي ب�سير قال: �سكوت اإلى اأبي عبد اهلل Q الحاجة و�ساألته اأن ُيعّلمني 

دع���اء في طلب الرزق فعّلمني دعاء ما احتجت منذ دعوت به، قال: قل في دبر �سالة 

اللي���ل واأنت �ساجد: »ي���ا خير مدعو ويا خي���ر م�شوؤول ويا اأو�شع م���ن اأعطى ويا خير 

مرتجى ارزقني واأو�شع علّي من رزقك و�شبِّب لي رزقاً من قبلك، اإّنك على كّل �شيء 

.
(((

قدير«

6- يدفع بالدعاء في �شالة الليل �شّر الأعداء

ع���ن يون�ص بن عّمار قال: قلت الأبي عبد اهلل Q: اإّن لي جارًا من قري�ص من اآل 

مح���رز قد نّوه با�سمي و�سهرني كّلما مررت به، قال: هذا الراف�سّي يحمل االأموال اإلى 

:Qجعفر بن محّمد، قال: فقال لي

»ف���ادع اهلل علي���ه اإذا كنت ف���ي �شالة الليل واأنت �شاجد ف���ي ال�شجدة الأخيرة من 

الركعتين الأوليين فاحمد اهلل عّز وجّل ومّجده وقل: اللهم اإّن فالن بن فالن قد 

�شهرن���ي ونّوه بي وغاظني وعّر�شني للم���كاره، اللهم ا�شربه ب�شهم عاجل ُت�شغله به 

عّني اللهم وقّرب اأجله واقطع اأثره وعّجل ذلك يا رّب ال�شاعة ال�شاعة«.

قال: فلما قدمنا الكوفة قدمنا لياًل ف�ساألت اأهلنا عنه قلت: ما فعل فالن؟

فقالوا: هو مري�ص فما انق�سى اآخر كالمي  حّتى �سمعت ال�سياح من منزله وقالوا: 

.
(3(

قد مات

))) من ال يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �ص 474

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �ص )55.

)3) م.ن، �ص ))5.
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ر�بعًا: تحذيران

1- يداأب ال�شيطان في اأن يترك الموؤمن قيام الليل

ق���ال اأب���و جعفر واأبو عبد اهلل L:»ما من عبد اإل وه���و يتيّقظ مّرة اأو مّرتين 

ف���ي اللي���ل اأو مراراً فاإن قام واإل لّج فب���ال ال�شيطان في اأذنه األ ترى اأحدكم اإذا كان 

.
(((

منه ذلك قام ثقياًل ك�شالَن«

وع���ن الباقر Q: »اإّن لليل �شيطان���اً ُيقال له الرها ف���اإذا ا�شتيقظ العبد واأراد 

القي���ام اإل���ى ال�ش���الة قال له: لي�ش���ت ب�شاعتك، ثّم ي�شتيقظ م���ّرة اأخرى فيقول: لم 

ياأن لك فما يزال كذلك يزيله ويحب�شه حّتى يطلع الفجر فاإذا طلع الفجر بال في 

.
(((

اأذنيه، ثّم ان�شاع يم�شع بذنبه فخراً وي�شيح«

2- ل ينبغي للموؤمن اأن يترك �شالة الليل بحال من الأحوال

.
(3(

قال االإمام ال�سادق Q: »لي�ص من �شيعتنا من لم ي�شلِّ �شالة الليل«

وه���ذا معناه اأّنه لي�ص م���ن �سيعتهم المخل�سين المقّربين، وه���و غاية المبالغة في 

الدفع نحوها والتحفيز على القيام بها وعدم تركها.

ولي�ص من �سيعتهم اأي�سًا من لم يعتقد ف�سل �سالة الليل واأّنها �سّنة موؤّكدة.

ف���ال ينبغي لك اأّيها الموؤم���ن اأن تترك �سالة الليل في ح�س���ٍر اأو �سفر، في فراٍغ اأو 

�سغ���ل، ف���ي قّوة اأو �سعف، في �سّح���ة اأو مر�ص، في راحة اأو تعب، ف���ي �ستاء اأو �سيف، 

ف���ي حرٍّ اأو برد، لما له���ذه ال�سعيرة من اآثار على دين الم���رء ودنياه، فمن اأراد النجاة 

م���ن عذاب القبر ودواهي���ه وظلمته فاإّن قيام الليل بمثابة ال�س���راج اّلذي ُينير له ذاك 

المق���ام في البرزخ، ومن اأراد في الدنيا الرزق واليمن والتو�سعة، والعمر المديد، فاإّن 

))) رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �ص ))3.

))) م.ن، �ص ))3.

)3) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 8، �ص )6).
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�سالة الليل تو�سله اإلى ذلك كّله، ومن اأراد االآخرة والمقام المحمود فيها والنجاة من 

ح�سابها واأهوالها فعليه ب�سالة الليل فاإّنه واجد ذلك كّله.

وم���ن عل���م ذلك كّله وتهاون في هذه العبادة الجليلة فاإّن اأدنى ما يقال فيه اإّنه غير 

موّف���ق، وق���د ُيقال اإّنه �سعيف اليقين واالإيمان بالغي���ب، فعليه اأن يبذل ق�سارى جهده 

لتقوي���ة اإيمانه ويقينه، ودفع ال�سيط���ان عنه، وريا�سة النف�ص االأم���ارة بال�سوء المحّبة 

عها فتك���ون تحت حكم العق���ل وال�سرع لين���ال �سعادة  للراح���ة واال�سترخ���اء لك���ي يطوِّ

الدارين اإن �ساء اهلل.

التو�شعة في البدائل

واإّن ال�سريع���ة قد جعلت ت�سهي���الت كبيرة جّدًا وكثيرة من خالل جعل البدائل عند 

اال�سطرار بل حّتى اختيارًا، لكي ال يتذّرع المكّلف ب�سيء لترك �سالة الليل، اأي لت�سمن 

اإتيان المكّلف بها والمداومة عليها دون اأن يكون عنده اأّي عذر لتركها.

ف�س���الة اللي���ل م�سروعة اأداًء وق�س���اء وتقديمًا عن وق���ت االأداء. وهناك تدرُّج في 

الف�سيل���ة ف���ي اأوق���ات االأداء، فاأف�سل اأوقاتها ال�سح���ر وكّلما اقتربت م���ن الفجر كان 

اأف�س���ل، وُيمك���ن اإقامته���ا اأداًء ابتداًء من منت�س���ف الليل، وُيمكن تفريقه���ا باأن يوؤّخر 

ركعتي ال�سفع وركعة الوتر اإلى ال�سحر قبيل الفجر.

وم���ن فاتته في وق���ت االأداء فاإّنه ُي�ستحّب له ق�ساوؤها، ب���ل ورد في الرواية عن اأبي 

عب���د اهلل Q قال: »كان علّي بن الح�شي���ن Q يقول: اإّني لأحّب اأن اأدوم على 

.
(((

العمل واإن قّل، قال: قلنا: تق�شي �شالة الليل بالنهار في ال�شفر؟ قال: نعم«

وعن �سفوان الجّمال قال: كان اأبو عبد اهلل Q - ُي�شّلي �شالة الليل بالنهار 

.
(((

على راحلته اأينما توّجهت به

))) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 4، �ص )9.

))) م.ن، �ص )9.
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: »ق�ساء �سالة الليل بعد الغداة وبعد الع�سر من  - Q وعن االإم���ام ال�سادق

.
(((

�سّر اآل محّمد المخزون«

فالق�ساء م�سروع في الليل والنهار وفي الليل اأف�سل.

والق�ساء اأف�سل من التقديم عن منت�سف الليل.

ويجوز االقت�سار على ال�سفع والوتر.

ويج���وز تقديمها ع���ن وقتها، اأي اأن ياأت���ي بها قبل منت�سف اللي���ل، وذلك لعّدة  - 

طوائف:

ال���ذي يخاف االحتالم، وال���ذي يخاف اأن ال ي�ستيق���ظ، والم�سافر اّلذي يخاف  - 

فوتها.

- وتجوز من جلو�س

ولم���ن ال يقدر على القي���ام فله اأن ُي�سّلي نافلة الليل من جلو�ص، بل له ال�سالة من 

جلو�ص اختيارًا، اإال اأّنه ُي�ستحّب عندئذ اأن يجعل كّل ركعتين ركعة واحدة.

- ُي�شرع اأداوؤها راكبًا

ويجوز اأداوؤها حّتى واإن كان ما�سيًا اأو راكبًا على داّبته، واإن لم يكن م�ستقبل القبلة، 

فيما اإذا كان على طهارة:

- روى محم���د بن م�سلم قال: ق���ال لي اأبو جعفر Q:»�شلِّ �شالة الليل والوتر 

.
(((

والركعتين في المحمل«

- وعن �سفوان الجّمال قال: »كان اأبو عبد اهلل Q ُي�شّلي �شالة الليل بالنهار 

.
(3(

على راحلته اأينما توجهت به«

))) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج3، 85).

))) م.ن، ج 4، �ص 90.

)3) م.ن، �ص )9.
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اأخ���ي العزي���ز هل بق���ي لك من عذر بع���د معرفة عظمة ث���واب واآثار ه���ذه الطاعة 

دة اّلتي  ف اإلى هذه الت�سهي���الت والخيارات المتع���دِّ والموهب���ة الرباني���ة، وبعد التع���رُّ

اأتاحته���ا ال�سريع���ة المقّد�سة للمكّلفين ك���ي ال تفوت عليهم اآثار ه���ذه ال�سعيرة االإلهية 

الراقية؟

ر وا�سحذ �سيف الهّمة واالإرادة واعزم على البدء فورًا ب�سالة الليل  اأعد النظر وفكِّ

وا�ستع���ن باهلل تعالى فاإّنه ه���اٍد لمن ا�ستهداه ومعين لمن ا�ستعانه، وما توفيقنا اإاّل منه 

تعالى عليه توّكلنا واإليه الم�سير.

وال ُتح���ي اللي���ل بالله���و واللغ���و عل���ى التلف���از واالإنترن���ت، في�سيع عم���رك وت�سيع 

اآخرتك.

خام�سًا: تأكيد العلماء الربّانيين على صالة الليل، قوالً وعماًل

العلم���اء الرّباني���ون اأّكدوا على المداومة على �سالة اللي���ل وعلى عدم تركها، حّتى 

اأّنه���م �سّرحوا ب���اأّن ال�سالك ال ي�سل اإل���ى المقامات الروحانية العرفاني���ة اإال اإذا كان 

موؤّديًا ل�سالة الليل، يقول المرحوم الملكّي التبريزّي:

وحكى لي �سيخي في العلوم الحّقة: »اأّنه ما و�شل اأحد من طاّلب الآخرة اإلى �شيء 

من المقامات الدينّية اإل اإذا كان من المتهّجدين«.

- يق���ول العاّلمة الطباطبائّي }: »عندم���ا ت�شّرفت بالنجف الأ�شرف للدرا�شة 

ونظ���راً لقراب���ة الرحم، كنت اأحياناً اأت�شّرف بزيارة المرحوم القا�شي وذات يوم كنت 

واقف���اً ف���ي مدر�شة في النجف فمّر المرح���وم القا�شي من هناك وعندما و�شل اإلّي 

و�شع يده على كتفي وقال: يا بنّي اإذا كنت ُتريد الدنيا ف�شلِّ �شالة الليل واإذا كنت 

ُتريد الآخرة ف�شلِّ �شالة الليل.

قد اأّثر فّي هذا الكالم اإلى حّد اأّني بعد ذلك وطيلة خم�ص �شنوات رجعت بعدها 

اإلى اإيران لم اأترك مجل�ص ال�شّيد القا�شي«.



����ا)6) ل������وةع������ظ ق����رآن����يم

- زينبQ ليلة الحادي ع�سر لم تترك �سالة الليل.

�سبح���ان اهلل ما اأعظم هوؤالء اّلذين �سحب���وا الدنيا باأبدان اأرواحها معّلقة بالمحّل 

االأعلى، اإّنهم اأولياء اهلل حّقًا والحوراء زينب Qمن رموزهم.

في ليلة الحادي ع�سر وما اأدراك ما ليلة الحادي ع�سر؟

ن�ساء واأطفال، اأرامل ويتامى، ذعر.. رعب.. قلق.. فقدان للحامي.. فقدان للراأفة 

والرحمة من القلوب الجافية الغليظة اّلتي لم يبق فيها ذّرة من اإن�سانية، جوع، عط�ص، 

نظر اإلى المجهول...

لة بدمائها.. اأج�ساد مطّرحة على وجه البيداء ال تزال تنزف مزمَّ

في هذه االأجواء.. اّلتي بمجّرد ت�سّورها يدخل الرعب، واالألم، واالأ�سى في القلب، 

كانت زينب Q وما اأدراك ما زينب وما كان دور زينب؟

هي قائدة قافلة االأ�سرى والحار�سة لها..

ه���ي الراعية والحا�سن���ة لالأطفال واليتام���ى.. والجامعة لهم بع���د اأن هاموا على 

وجوههم في البيداء...

هي المتعّثرة باأذيالها مترّددة من جهة اإلى جهة..

ال�سياط تتلّوى على متنيها.. االأ�سواك ُتدميها..  قلبها يلتهب نارًا..

ف���ي ه���ذا الخ�سّم وهذه االأجواء اّلت���ي كّل ما فيها يدعو اإلى الرهب���ة واالألم والقلق 

والت���ي كان الجهد فيها وال�سنك والتعب ي�ستوع���ب الكيان ويهّد االأركان توّجهت زينب 

اإل���ى رّبها ولم تترك �س���الة الليل، اإال اأّنها كانت منهكة ف���ي جهد ال يو�سف، فلم تطق 

باأب���ي واأمي اأن توؤّدي �سالة ليلها من قيام، لم يك���ن لديها طاقة على القيام، ولكن لم 

ي�سّدها ذلك عن اإقامة ال�سالة، ف�سّلت �سالة الليل من جلو�ص.

�سالم اهلل عليك يا زينب...

اللهم اجعلنا من محّبيها وارزقنا التاأ�ّسي بها واح�سرنا معها يا رّب العالمين.
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-الإمام الخمينّي } و�شالة الليل

يق���ول اأحد المقّربين من االإمام الخمينّي }: اإّنه منذ خم�س���ين �س���نة لم يترك 

�س���الة الليل في حال ال�سحة اأو المر�ص، في ال�سجن وف���ي االأحوال االعتيادية، اأثناء 

النفي وحتى على �سرير المر�ص كان ُي�سّلي �سالة الليل.

مر����ص } ف���ي ُقّم وبناء على اأمر االأطباء كان ال ُبّد اأن ينتقل اإلى طهران. وكان 

الج���و باردًا وكان الثلج والمطر يت�ساقط���ان، والجليد ُيغّطي ال�سوارع، وبقي }عّدة 

�ساع���ات في �سيارة االإ�سعاف، وبع���د الو�سول اإلى م�ست�سفى القل���ب �سّلى اأي�سًا �سالة 

الليل.

- وف���ي ليلة قدوم���ه من باري�ص اإلى طه���ران كان الجميع في الطائ���رة نيامًا بينما 

االإم���ام } كان في الطبق���ة العليا من الطائ���رة ُي�سّلي �سالة اللي���ل...وكان يبكي 

بحيث اإّن م�سيفي الخطوط الفرن�سية تعّجبوا و�ساألوا هل هناك ما يوؤذيه..

فقال اأحد من كان يرافقه اإّنها عادته في كّل ليلة.

- وعندم���ا اعتق���ل في ُقّم وُنقل اإلى ال�سجن زمن ال�ساه �سّلى �سالة الليل بحيث قد 

اأبكى بع�ص من كان معه..!
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م���ط���ال���ع���ة

السّيد بحر العلوم يرفض متابعة التدريس 
لطّلاب ال يصّلون الليل

كان } يتج���ّول ف���ي كّل ليل���ة في اأزّقة النج���ف ويحمل الطعام للفق���راء.. ومّرة 

عّط���ل الدر�ص عّدة اأّيام فكّلفني الطاّلب )والكالم للمولى ال�سلما�سي اأحد المالزمين 

�ص. لل�سّيد( اأن اأ�ستو�سحه ال�سبب وعندما �ساألته قال: ال اأدرِّ

وبع���د ع���ّدة اأّيام �ساألته مجّددًا عن �سبب تعطيل الدر�ص ق���ال: لم اأ�سمع اأبدًا هوؤالء 

الط���اّلب يناجون اهلل تعالى في منت�سف الليل ويت�سّرعون ويبكون..مع اأّني اأتجّول في 

�سهم. درِّ
ُ
الليالي في االأزّقة، هوؤالء الطاّلب ال ي�ستحّقون اأن اأ

وعندم���ا اّطلع الطاّلب على ما قاله رحمه اهلل ان�سرفوا اإلى �سالة الليل والت�سّرع 

والبكاء، وا�ستاأنف ال�سّيد در�سه.

 ق�ش�ص العلماء، �ص174-173.



الفهرس

5 ....................................................................................................................................... المقّدمة

117 ...................................................................................................................... �لعفــّة و�لحياء

9 ........................................................................................ قوى النف�ص واأهمّية تهذيبها

معنى العّفة..................................................................................................................... 0)

(( ................................................................................................................. درجات العّفة

(4 ......................................................................... وامنن على ن�سائنا بالحياء والعّفة

21(9 ...................................................................................... َّة َّة في �لحياة �لزوجي الم�س�ؤولي

(( ............................................................................................................ الموّدة والرحمة

(5 ............................................................................ ما هو المنطلق للحياة الزوجية؟

(6 .......................................................................... مقّومات الحياة الزوجية اإ�سالميًا

�لولد �ل�سالح........................................................................................................................ )313

طلب الذّريَّة.................................................................................................................... 33

حّق الولد على اأبيه....................................................................................................... 35

414( ...................................................................................................  نظرة الإ�سالم الى المال

43 ......................................................................................... فل�سفة حّب االإن�سان للمال

ين للمال وكيف ُيقّيمه؟.................................................................. 44 كيف ينظر الدِّ

حّب المال اأداة مهلكة................................................................................................. 48



����ا66) ل������وةع������ظ ق����رآن����يم

5153 .............................................................................................................................  التطفيف

55 ............................................................................................................................... تمهيد

56 ........................................................... كيفية اإف�ساد التطفيف للمجتمع االإن�سانّي

59 .......................................................................................................... ما هو التطفيف؟

6167 ....................................................................................................................  الربا والقر�ض

69 ............................................................................................................................... تمهيد

70 .......................................................................................................... الربا في القر�ص

7( ..................................................................................... الفرق بين الربا والم�ساربة

عاقبة المرابي في الدنيا قبل االآخرة.................................................................... 75

7177 ................................................................................................. الإجارة �س�ابطها واآدابها

79 ............................................................................................................................... تمهيد

وجه االإجارة................................................................................................................... 80

من اآجر نف�سه حظر على نف�سه الرزق.................................................................. 88

819( ........................................................................................................ الإنفاق في �سبيل اهلل

93 .................................................................................................... ة االإيمانيَّة ال�سخ�سيَّ

93 ................................ االإنفاق في �سبيل اهلل من مقّومات ال�سخ�سّية االإيمانّية

95 ............................................................................................. ال يكون الموؤمن �سحيحًا

البخل قد ُي�سّبب عاقبة ال�سوء.................................................................................. 96

كيف نتخّل�ص من البخل؟.......................................................................................... 97

98 ................................................................ اأخبار مدح ال�سخاء والبذل وذّم البخل

ق�س�ص في ال�سخاء................................................................................................... 00)

91(05 ............................................................  التاأ�ّسي بالقدوة ال�سالحة وبالأ�س�ة الح�سنة

(07 ............................................................................. التاأ�ّسي اأمر فطريٌّ في االإن�سان



67) ةمطلي��مق حل ةمنين

(07 ............................................................................................... االأ�سوة نظرّية وعملّية

(09 ............................................................. الفرق بين االأنبياء والحكماء الفال�سفة

ال�سّر في اأهمّية االأ�سوة............................................................................................. )))

بع�ص نماذج التاأ�ّسي ال�سّيئ في مجتمعنا........................................................... 5))

101((( ...................................................................................................................... جّنة الُخلد

((3 ............................................................................................................................. تمهيد

((3 ................................................................................ بيان معنى ال�سعادة الحقيقية

من �سفات الجّنة........................................................................................................ 7))

اأبلغ البيان في و�سف جّنة الرحمن...................................................................... 9))

111(33 .............................................................................................................. من نعيم �لجنــّة

بع�ٌص من نعيم اأهل الجّنة....................................................................................... 35)

121(47 ..........................................................................................................  التهجــّد في الليل

(49 ............................................................................................................................. تمهيد

اأّواًل: ف�سل �سالة الليل في االآيات والروايات.................................................... 50)

ثانيًا: من اآثار �سالة الليل االأخروية.................................................................... 55)

(55 ............................................................................. ثالثًا: اآثار �سالة الليل الدنيوّية

رابعًا: تحذيران........................................................................................................... 58)

(6( ............................. خام�سًا: تاأكيد العلماء الرّبانيين على �سالة الليل، قواًل وعماًل



����ا68) ل������وةع������ظ ق����رآن����يم


