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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�شّلى اهلل على �شّيدن� محّمد وعلى اآله الطيبين الط�هرين 

وبعد...

 اإّن �شدور التكليف من اهلل عّز وجّل وو�شوله اإلى المكلَّف، يجعل هذا التكليف منّجزًا 

بحّقه، فلو خ�لفه �شوف يوّجه اإليه ال�شوؤال: لم�ذا لم تمتثل التكليف؟ وب�لّت�لي �شوف ُيدان 

و�ش��وف يكون م�ش��تحقً� للعق���ب على ترك��ه للط�عة. ق�ل تع�ل��ى: چ پ پ  

.
، چ حبخب مب ىب چ)2)

پ پ ڀ ڀ          ڀ چ)1)
ونح��ن الب�ش��ر ُندرك بعقولن��� وبفطرتن� اأّن لهذا الكون خ�لقً�، ه��و اهلل تع�لى، مفي�ض 

ر اأمر جميع المخلوق���ت والك�ئن�ت، والق��شي  الوج��ود على جميع الموج��ودات، وهو مدبِّ

والآمر والن�هي والف�عل لم� ي�ش�ء في مملكة الوجود؛ لأّنه الم�لك الحقيقي لهذا الوجود: 

العب���دة  ل��ه ح��ق  ل��ذا ك�ن   ،
چ)3) ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ         ڎ ڎ  چ 

عبي��د  منه��م،  ونح��ن     
چ)4) ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ  چ  عل��ى مخلوق�ت��ه،  والط�ع��ة 

م�أمورون في �ش���حة �ش��لط�نه ومولوّيته. بل اإّن �شع�دة الإن�ش�ن وكم�له، و�شالح اأمره وحّل 

. وفي المق�بل 
كل م�ش���كله منح�ش��ر بطري��ق ط�عته و�ش��كره: چ ٺ ٿ ٿ چ)))

اإّن �ش��ق�ء الإن�ش���ن وهالكه وخ�ش���رته و�شي�عه وخيبة اأمله تكمن في ترك طريق الط�عة 

)1)  �شورة الحجر، الآيت�ن 92 - 93.
)2)  �شورة ال�ش�ف�ت، الآية 24.

)3)   �شورة اآل عمران،الآية 189.
)4)  �شورة نوح، الآية 3.

)))  �شورة النور، الآية 4).
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والعبودي��ة هلل، وتح��ّدي �ش��لط�نه والتم��ّرد علي��ه وع�شي�ن��ه: چگ گ ڳ  ڳ 

 .
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں  ڻ ڻچ)1)

لذا ك�نت م�شوؤولّي�تن� تج�ه الخ�لق �شبح�نه وتع�لى بمث�بة العهد الذي عهده اهلل اإلين�، 

وهذا العهد الذي ير�شم فيه الإن�ش�ن مع�لم ال�شكر والحمد على نعم اهلل وعط�ءاته التي 

ل تنته��ي: چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   

.
ژچ)2)

يق��ول الإم���م الخمين��ي } :  ...ف��ال ب��ّد للعب��د اأن يق��وم بح��ق المول��ى اإل��ى ح��ده 

ويقوم ب�أدب العبودية الذي ذكره هذا الحديث حتى يع�مله الحق تع�لى �ش���أنه ب�للط�ئف 

. وهذه الم�ش��وؤولية بطبيعة 
(4(

»
الربوبي��ة كم��� يقول تع�ل��ى چ  ڃ ڃ   ڃ چچ)3)

الح�ل تّت�ش��ع ب�ت�ش���ع مج�لت التكليف الإلهي، والتكليف الإلهي مرتبط بجميع المج�لت 

ٍد اإِنَّ  َبا ُمَحمَّ
َ
الحي�تية و�ش��ّتى جوانبه�، كم� روي عن الإم�م ال�ش�دقQ اأنه ق�ل: »َيا اأ

ْن َقــاَل ِفيَها ُكلُّ َحاَلٍل َوَحَراٍم َوُكلُّ �َســيْ ٍء َيْحَتاُج اإَِلْيِه النَّا�ــُس َحتَّى 
َ
ِعْنَدَنــا اْلَجاِمَعــَة اإَِلــى اأ

. وم��� هذه ال�ش��عة وال�ش��مولية اإل ل�شم�ن ح��ّق العبودية والط�عة 
(((

ْر�ــُس  ِفــي  اْلَخْد�ــِس«
َ
اْلأ

المطلقة هلل عز وجل، فال يلج�أ الإن�ش�ن اإلى غيره قيد اأنملة ول يكون ع�بدًا ل�شواه ليحوز 

بذلك على رتبة الأولي�ء وال�شّديقين بكل فخر واعتزاز، چ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

.
ٿ ٿ ٹ چ)6)

والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  �شورة الن�ش�ء، الآية 42.
)2)  �شورة البقرة، الآية 72.

)3)  الإم�م الخميني، اآداب ال�شالة، �ض 313.
)4)  الإم�م الخميني، معراج ال�ش�لكين، مركز ب�ء للدرا�ش�ت والن�شر، بيروت ، الطبعة الأولى2009، �ض 224.

)))  المي��رزا ح�ش��ين النوري، م�ش��تدرك الو�ش���ئل،ج18، �ض)38، تحقيق ون�ش��ر موؤ�ش�ش��ة اأهل البيتR لإحي���ء التراث، بيروت، 
الطبعة الأولى المحققة، 1988م، ب�ب ثبوت اأر�ض الخد�ض...، ح3.

)6)  �شورة الأنف�ل، الآية 34.



تهذيب النفس والجوارح
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المحور األّول:





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ة �ل�����ن�����������صّ �ل�������ق�������ر�آين

قال اهلل تعالى:  

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڃچ)1)

)1) �شورة ال�شم�ض، الآي�ت 7 - 10.

1

تهذيب النفس 

اأعدى الأعداء. ¤

حقيقة النف�س الأّمارة. ¤

مجاهدة الّنف�س وتزكيتها اأ�سا�س الطريق. ¤

التخّلي عن ال�سفات الذميمة. ¤

التحّلي بال�سفات الفا�سلة. ¤



أعدى األعداء
عندم� ُي�ش��ّمر الإن�ش���ن عن �ش���عد الهّمة، ويعقد النّية على اّتب�ع طريق الحّق و�شلوك 

درب الآخ��رة ولق���ء المحب��وب الأوح��د والكم���ل المطل��ق، وين��زل اإل��ى �ش���ح�ت العم��ل 

والجه���د، ف�إّن��ه �ش��ي�شطدم بمجموعٍة من الموانع والعراقيل الت��ي تقف حجر عثرٍة اأم�م 

تك�مل��ه وتدّرج��ه في مراتب الق��رب من الحّق. واأخطر ه��ذه الموانع واأ�ش��ّده� فتكً� واأذًى 

على الإن�ش���ن هي نف�ش��ه التي بين جنبيه! هذه النف�ض التي ي�شفه� القراآن الكريم ب����أنه� 

 P اهلل ر�ش��ول  وع��ن   .
(1(

چ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ  چ  ب�ل�ش��وء  اأّم���رة 

. والمق�ش��ود ب�لنف���ض هن��� النف���ض 
ق���ل: »اأعــدى عــدّوك نف�ســك التــي بيــن جنبيــك«)2)

الأّم���رة ب�ل�ّش��وء التي توقع الإن�ش���ن في المع��ش��ي والأخط�ء، وارت��ك�ب المخ�لف�ت حتى 

تتل��ّوث نف�ش��ه ب�لذنوب المبعدة عن �ش���حة القد���ض الإلهي وجّنة لق�ئ��ه. وي�شفه� الإم�م 

ال�ش��ّج�د Q ف��ي من�ج���ة ال�ش���كين فيقول: »اإلهــي اإليك اأ�ســكو نف�ســاً بال�ّســوء اأّمارة، 

واإلــى الخطيئــة مبــادرة وبمعا�سيك مولعة، ول�ســخطك متعّر�سة، ت�ســلك بي م�ســالك 

 .
المهالك، وتجعلني عندك اأهون هالك كثيرة العلل، طويلة الأمل«)3)

حقيقة النفس األّمارة

النف���ض الإن�ش���نية بحّد ذاته� جوهرة لطيفة وط�هرة من كّل دن���ض وخبث چ ڀ ڀ 

. ولكّنه� عندم� تعّلقت بع�لم الم�ّدة، وا�شتغرقت بع�لم الطبيعة 
(4(

ڀ ٺ ٺ ٺ چ 

)1) �شورة يو�شف، الآية 3).
)2) العالمة المجل�ش��ي،بح�ر الأنوار،ج67، �ض64،تحقيق: ال�ش��يد اإبراهيم المي�نجي- محمد الب�قر البهبودي، الن��ش��ر: دار اإحي�ء 

التراث العربي - بيروت - لبن�ن، الطبعة: الث�لثة الم�شححة، 1983 م، ب�ب مراتب النف�ض ،ح1.

)3) الإم�م زين الع�بدين Q، ال�شحيفة ال�شج�دية )ابطحي(، من�ج�ة ال�ش�كين، �ض403، ال�شيد محمد ب�قر الموحد البطحي 
الإ�شفه�ني، موؤ�ش�شة الإم�م المهدي Q / موؤ�ش�شة الأن�ش�ري�ن للطب�عة والن�شر - قم - ايران، نمونه - قم، الطبعة الأولى، 

)2 محرم الحرام 1411.
)4) �شورة التين، الآية 4.
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اأكثر من الحّد المطلوب، ن�ش��يت الحي�ة الروحّية الحقيقّية في الآخرة والعي���ض المعنوّي، 

ف�ت ال�ش��ّيئة، والأخ��الق الرذيلة، من  واأخل��دت اإلى الأر���ض حتى تلّوثت ب�لمع��شي وال�شّ

ف�ت  البخ��ل والح�ش��د والطم��ع والأن�نّي��ة والحر�ض وال�ش��هوة والغ�ش��ب وغيره� م��ن ال�شّ

الخبيث��ة. وم��� ذل��ك اإل لأجل ا�ش��تجالب الفوائد والمن�ف��ع الم�دّية، والتو�ّش��ع في الحي�ة 

الدني���، وتح�شي��ل الل��ّذات الح�ّش��ّية فقط. وك�ن��ت النتيج��ة اأن رّده اهلل تع�لى اإلى اأ�ش��فل 

، ول��و �ش���ء اهلل لرفع��ه اإليه مج��ّددًا وقّربه منه، 
(1(

�ش���فلين: چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ 

ولكّن��ه اأخل��د اإلى الأر�ض فك�ن مثله كمثل الكلب الذي يلهث من �ش��ّدة العط���ض اأو الإعي�ء 

ف�إّنه ي�شتمّر في الله�ث �شواء تركته اأو زجرته، وهذا هو ح�ل من اأخلد اإلى الحي�ة الدني� 

واّتبع هواه، ف�إنه �ش�ّل في كّل ح�ل �شواء اأر�شدته اإلى الحّق ووعظته اأم لم تعظه: چ ہ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
.

(2(
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ چ 

اإذًا، فم�ش��كلة الّنف���ض تكم��ن ف��ي تعّلقه��� ب�لحي���ة الدني��� وال�ش��تغراق ف��ي ملّذاته��� 

و�ش��هواته�، وم��� ينتج عن هذا التعّلق م��ن الوقوع في المع��شي والّذنوب، ب�ش��بب مخ�لفة 

الأوام��ر والأح��ك�م الإلهّي��ة، واّتب�ع اأوامر النف���ض وم� ته��واه: چ حئ مئ ىئ يئ جب 

. فتتغّير م�شيرة الإن�ش�ن وينغم�ض �شيئً� ف�شيئً� في ظلمة ال�شهوات والأهواء 
(3(

حب خبمب چ 
النف�ش��ّية وُت�شبح النف���ض هي الآمر والن�هي في مملكة الإن�ش�ن ل الحّق �شبح�نه وتع�لى: 

، فيغف��ل الإن�ش���ن تم�م��ً� ع��ن م�ش��يرته الأ�شلّية، وعن 
(4(

چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ 
برن�مج �ش��ع�دته وكم�له، وعن ع�لم النور الوا�ش��ع، وعن جّنة الّر�شوان، ب�ش��بب ان�ش��غ�له 

بزينة الحي�ة الدني� والعر�ض الأدنى.

)1) �شورة التين، الآية ).
)2) �شورة الأعراف، الآية 176.

)3) �شورة �ض، الآية 26.
)4) �شورة الج�ثية، الآية 23.
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مجاهدة الّنفس وتزكيتها أساس الطريق

اإذا اأراد الإن�ش���ن اأن ُيع�ل��ج م�ش��كلة الّنف���ض الت��ي ت�أمره ب�ل�ّش��وء، ومن �ش��لطة الأهواء 

النف�ش��ّية وال�ش��هوات الحيوانّي��ة، فال �ش��بيل له اإلى ذل��ك اإّل ب�لمج�ه��دة. والمق�شود من 

المج�هدة مخ�لفة اأوامر هذه الّنف���ض بهدف اإخراج الأن� وحّب النف���ض والدني� من القلب 

حتى ت�شفو وُت�شبح م�شتعّدة ل�شتقب�ل الّنعم والفيو�ش�ت الإلهّية. لأّنه كّلم� تطّهر القلب 

من الأن� والأهواء كّلم� �ش��م� وارتقى في مراتب القرب والكم�ل: چ ڈ ژ ژ 

. والإن�ش���ن ك�دح اإل��ى رّب��ه ل مح�لة 
(1(

ڑ ڑ ک ک ک چ 
�ش���ء ذل��ك اأم اأب��ى، ولكّن ه��ذا الكدح وهذه المج�ه��دة ت�رًة تكون عن وع��ي واختي�ر كم� 

ه��و الح���ل عند اأه��ل الآخرة، واأخرى عن قهر واإك��راه كم� في ح�لة اأه��ل الن�ر والعذاب: 

. فم��� ل��م يقط��ع الإن�ش���ن اأغالل 
(2(

چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
التعّلق���ت الم�دّي��ة والأه��واء النف�ش��ّية، ول��م يتح��ّرر م��ن قي��ود ع�ل��م الطبيعة، بوا�ش��طة 

المج�ه��دة والتزكي��ة وتحّم��ل الكدح والّتع��ب، ف�إّنه لن ي�ش��ل اإلى منزل اللق�ء المن�ش��ود. 

فبع��د اأح��د ع�ش��ر ق�ش��مً� يح�شر اهلل تع�لى ف��الح الإن�ش���ن ب�أمر واحد فق��ط، وهو تزكية 

النف���ض وتهذيبه�: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

. وف��ي اآي��ٍة اأخرى يذكر الحّق تع�ل��ى المج�هدة والتزكية كهدٍف 
(3(

ڄ ڃ ڃ ڃ چ 
ومق�شد اأ�ش��ش��ي من بعثة الأنبي�ء والّر�ش��ل اإلى الن��ض: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .
(4(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ 

واإذا اأردن� اأن نخت�شر برن�مج المج�هدة فيمكن اأن نخت�شره ب�أمرين اأ�ش��شيين هم�: 

التخّلي: وهو ت�شفية الب�طن وتخلية النف���ض من الأهواء النف�ش��ّية وال�شف�ت الرذيلة   .1

والأخالق ال�شّيئة، الن�تجة عن حّب النف�ض والدني� والتعّلق بهم�.

التحّلي: وهو تحلية النف�ض ب�ل�شف�ت الحميدة والأخالق الإلهّية.  .2

)1) �شورة الم�ئدة، الآية 6.
)2) �شورة الن�شق�ق، الآية 6.

)3) �شورة ال�شم�ض، الآي�ت 7 - 10.
)4) �شورة الجمعة، الآية 2.
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التخّلي عن الصفات الذميمة

كّل اإن�ش���ن معّر���ض لأن يتلّوث ب�ل�شف�ت الرذيلة بح��دود تعّلقه ب�لحي�ة الدني� وغفلته 

ع��ن الآخ��رة. ولي���ض اأم�م �ش���لك طريق الآخرة واللق�ء من حلٍّ �ش��وى اإزال��ة هذا التلّوث، 

وت�شفي��ة ب�طن��ه م��ن ال�شف�ت الن��ش��ئة عن ح��ّب الدني� والتعّل��ق به�، حت��ى يتمّكن بقلب 

ط�هر و�ش�ف من تحلية نف�شه ب�ل�شف�ت الحميدة وتهيئته� لإ�شع�ع الأنوار الإلهية. 

والمق�ش��ود م��ن التخلي��ة؛ تنزي��ه الب�ط��ن وتطهيره من ال�شف���ت الرذيل��ة، وكّل م� ل 

ُيالئ��م الحي���ة الأخرى. ومن�ش���أ ه��ذه ال�شف�ت عمومً� كم��� ذكرن� هو ح��ّب الحي�ة الدني� 

والتعّل��ق به���. فعندم��� ي�ش��غف الإن�ش���ن ب�لحي�ة الم�دّي��ة ويتعّلق قلب��ه به�، وي��رى اأّن نعم 

الحي���ة ولذائذه��� وزخ�رفه��� محدودة، وف��ي المق�بل طاّلبه� ومن�ف�ش��وه كث��ر، فبطبيعة 

الح���ل �ش��يميل اإلى رّد من�ف�ش��يه ودفعهم، وال�ش��عي المتوا�شل لتح�شي��ل اأكبر قدر ممكن 

م��ن المن�ف��ع الدنيوّية. من هن��� تظهر ال�شف���ت الأخالقية الرذيلة م��ن البغ�ض والحقد 

ب،  والعداء والغ�شب والح�شد، و�شوء الظّن والحر�ض والطمع والتكّبر والمف�خرة والتع�شّ

وق�ش�وة القلب وحّب الج�ه وطول الأمل والغفلة وغيره� من ال�شف�ت الذميمة التي تتوّلد 

م��ن ف��رط التعّل��ق ب�لدني�. لذا على الإن�ش���ن الب�حث عن طريق الح��ّق اأن يلتفت اإلى هذه 

الحقيقة، وُيدّقق كثيرًا في ح�لته و�شف�ته النف�ش�نّية، ويعمل على اإخراج القبيح وال�شّيئ 

منه� من نف�شه: 

اأوًل: من خالل مح�ربة من�ش���أ ظهور هذه ال�شف�ت وهو حّب الدني�، بوا�ش��طة التفّكر 

والدرا�ش��ة المو�شوعّي��ة لحقيقة الحي���ة الدني�، ودوره�، ومخ�طر الر�ش��� والكتف�ء به�، 

 ،
ۀچ)1) ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  ڌ 
 .

(2(
ک چ 

)1) �شورة البقرة، الآية 86.
)2) �شورة التوبة، الآية 38.
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ثانياً: من ن�حية الهدف، فبم� اأّن هدف الإن�ش���ن ومق�شده المن�ش��ود هو الو�شول اإلى 

، ل��ذا 
اهلل تع�ل��ى ولق�ئ��ه: چ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ)1)

ينبغ��ي اأن يك��ون هذا اله��دف دائمً� ن�شب عينيه، فال يغفل ول يحيد عنه قيد اأنملة كي ل 

ي�ش��قط ف��ي مت�ه�ت الدني��� الف�نية وملّذاته� الموهومة التي ل تزي��ده عن الحّق تع�لى اإل 

بعدًا: چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

.
(2(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ 
ثالثاً:  اإّن برن�مج مح�ربة ال�شف�ت الرذيلة والأخالق الذميمة هو ب�لعمل ب�أ�شداده�. 

وتو�شيح��ه اأّن ل��كّل �شفة من ال�شف�ت الذميمة �شفة �شّده��� ل يمكن اأن تجتمع معه� في 

م��ورد واح��د. ف���إذا تحّقق��ت اإحدى ال�شف���ت انتفى م� ُيق�بله��� من �شّد مب��ش��رة. فمثاًل 

كفران النعمة �شّده ال�شكر، والجزع �شّده ال�شبر، والتكّبر �شّده التوا�شع، والغ�شب �شّده 

الحل��م، والطمع �شّده القنوع، وال�ش��هوة �شّده� التقوى، والري�ء �شّده الإخال�ض، والبخل 

�ش��ّده العط���ء، والح�ش��د �ش��ّده الر�ش�، والغفل��ة �شّده� التوّج��ه والنتب���ه، والجهل �شّده 

العل��م، والظل��م �شّده العدل، والجبن �شّده ال�ش��ج�عة والخي�نة �شّده� الأم�نة... واأف�شل 

عالج لدفع هذه المف��شد الأخالقّية، هو م� ذكره علم�ء الأخالق، وهو اأن ي�أخذ الإن�ش�ن 

ف�ت القبيحة التي يراه� في نف�ش��ه، وينه�ض بعزم وجّد على مخ�لفة  كّل واح��دة م��ن ال�شّ

نف�شه اإلى اأمد، ويعمل عك�ض م� ترجوه وتطلبه منك تلك ال�شفة الرذيلة، كم� يقول اإم�من� 

الخميني }: »الأ�ش��لوب الوحيد للتغّلب على النف���ض الأّم�رة، وقهر ال�ش��يط�ن، ولّتب�ع 

. ومع الوقت والمداومة على هذه المخ�لفة 
(3(

طريق النج�ة، هو العمل بخالف رغب�تهم�«

�شيزول هذا الخلق ال�شّيء من النف�ض، ويحّل محّله الخلق الحميد ب�إذن اهلل تع�لى. 

رابعاً: التق��وى، وه��ي وق�ية النف���ض م��ن الأمور التي يمك��ن اأن ت�شّره� وُت�ش��ّبب الأذى 

ال��ذي  . ف�لمّتق��ي ه��و 
(4(

چ  چ   ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  له���: 

)1) �شورة العنكبوت، الآية ).
)2) �شورة يون�ض، الآيت�ن 7 - 8.

)3) الإم���م الخمين��ي، الأربع��ون حديث��ً�: ���ض 130، الحدي��ث الرابع، في بي���ن مع�لجة الكب��ر، تعريب محمد الغ��روي، دار التع�رف- 
بيروت، ط6، 1998م.

)4) �شورة البقرة، الآية 223.
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يك��ون ف��ي ح�لة اإ�ش��غ�ل دائمة للنف���ض بم� ُير�ش��ي اهلل، من خالل الّتب���ع الدائم لأوامره 

واأحك�مه ال�شرعّية، والبتع�د عن نواهيه. وبذلك يبداأ الإن�ش�ن �شيئً� ف�شيئً� ب�لتخّل�ض من 

�شلطة النف�ض الأّم�رة ب�ل�شوء والأهواء التي ل هّم له� �شوى ملّذات الدني� و�شهواته�. ف�إذا 

داوم الإن�ش�ن على الط�ع�ت، واأداء الواجب�ت ال�شرعّية، ف�شوف يخرج من �شلطة النف�ض 

الأّم���رة والأه��واء، فتتع�ف��ى نف�ش��ه ب�لك�مل م��ن ال�شف���ت الذميمة والأخ��الق القبيحة، 

وُت�شبح ط�هرة مطّهرة من كّل رجز و�شوء.

الع�شم��ة  بي��ت  وب�أه��ل  والمن�ج���ت،  الأدعي��ة  بوا�ش��طة  ب���هلل  خام�ساً: التو�ّش��ل 

والطه���رة R، لرف��ع ه��ذه ال�شف���ت الخبيثة عن قل��ب الإن�ش���ن:  چ ڭ ڭ ڭ 

 .
(1(

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ 
ف�لخير كّله بيده وهو على كّل �شيٍء قدير: چ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ 

.
(2(

ڱ ں ں ڻ ڻ چ 

التحّلي بالصفات الفاضلة

على الإن�ش���ن اأثن�ء وبعد تنزيه الب�طن وتطهيره عن ال�شف�ت الخبيثة اإثر مج�هدته 

والتوفي��ق الرّب�ني، اأن يبداأ اأي�شً� بتحلية النف���ض ب�ل�شف���ت الروح�نّية والأخالق الإلهّية. 

وعل��ى �ش��وء م��� عرف �ش���بق�ً، ف���إّن ال�شف���ت الرذيل��ة تن�ش���أ بمقت�ش��ى الحي���ة الم�دّية 

المح��دودة والمظلم��ة، وكّلم��� انقطع الإن�ش���ن عن التعّلق ب�لحي���ة الدني��� ومحّبته� تتهّي�أ 

الأر�شّية المن��شبة لحي�ة الآخرة الروح�نّية والنوارنّية:  چ ې ى ى ائ ائ 

، حتى يتخّل�ض الإن�ش���ن ب�لك�مل من 
(3(

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ چ 
ظلمة الع�لم الم�ّدي وتقييده، ويدخل في ع�لم الآخرة الروح�ني، وُت�شرق في قلبه لمع�ت 

القرب من اهلل، مّت�شفً� ب�شف�ته ومتخّلقً� ب�أخالقه.

)1) �شورة الن�ش�ء، الآية 32.
)2) �شورة اآل عمران، الآية 26.
)3) �شورة الق�ش�ض، الآية 83.
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فف��ي ع�ل��م الآخ��رة ل يوج��د اأث��ر لالأن�نّي��ة وال�ش��تكب�ر والتكّبر، ول ل�ش��وء النّي��ة واإرادة 

الإف�ش���د، ول اأث��ر هن���ك للك��دورة والخت��الف والنف���ق. وبمقت�ش��ى هذا المن���خ الروح�ني 

ينبغ��ي اأن تت��الءم �شف�ت كّل اإن�ش���ن وح�لت��ه مع تلك الظروف والأج��واء الأخروّية، وينبغي 

لمن ي�شلك طريق اللق�ء ويطلب الحي�ة الروح�نّية الخ�لدة، اأن يّت�شف ب�لح�لت وال�شف�ت 

المن��ش��بة والمالئمة مع حي�ة الآخرة. وهذا الأمر �شرورّي للغ�ية، فبعد اأن ُيخلي الإن�ش���ن 

�ش���حة نف�ش��ه وُيطّهره� من التعّلق���ت الدنيوّية وال�شف���ت الذميمة، ُت�شبح اأر�شّية النف���ض 

 ،
�ش�لحة وُمهّي�أة ل�شتقب�ل نعم اهلل وفيو�ش�ته واإح�ش�نه:  چ ڃ چ چ چ چ چ)1)

، و چ   ېئ 
(2(

فكّل خير ينزل على الإن�ش���ن هو من اهلل عّز وجّل: چ جب حب خب مب ىب يبجت چ 

، اأّم��� الإن�ش���ن، ف�إّنه ل يملك لنف�ش��ه نفعً� ول �ش��ّراً، لأّنه مخلوق �شعيف:  
(3(

ېئ ىئ ىئ ىئی چ 
.

(((
، وفقير:  چ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ 

(4(
چ  ڃ ڃ چ چ چ چ 

اإذًا، تكليف الإن�ش���ن الأ�ش����ض هو تطهير النف���ض والقلب من المف��ش��د والرذائل، لأّن 

ال�شف�ت الخبيثة اإذا انتفت تحّقق مق�بله� مب��شرة. ف�إذا ط�بت النف�ض وطهرت، وانجلت 

ظلمة الّرين عنه�، تبداأ الأخالق الإلهّية وال�شف�ت الرّب�نّية ب�لظهور فيه� �ش��يئً� ف�ش��يئً�، 

وتعود النف�ض اإلى اأح�شن تقويم.

و�ش��وف نذك��ر فيم��� ي�أتي نم���ذج في كيفي��ة تطهير جوارح النف���ض وقواه� م��ن الآث�م 

والمع��شي، ومنه� الل�ش�ن وال�شمع والب�شر.

)1) �شورة الإ�شراء، الآية 20.
)2) �شورة الن�ش�ء، الآية 79.
)3) �شورة الن�ش�ء، الآية 78.
)4) �شورة الروم، الآية 4).

))) �شورة الق�ش�ض، الآية 24.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

تهذيب اللسان

2

ق��ال:   ،P اهلل ر�س��ول   ع��ن 

»اأال اأخبرك��م ب�ش��راركم؟ قالوا بلى 

يا ر�شول اهلل، قال P: الم�ّشاوؤون 

بالنميم��ة، المفّرق��ون بي��ن االأحبّة، 

.
الباغون للبراء العيب«)1)

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض 
.212

ــة واآثــــــــارهــــــــا الـــدنـــيـــويـــة  ¤ ــمـ ــيـ ــمـ ــنـ الـ

والأخروية.

ام؟ ¤ ف مع النمَّ كيف نت�سرَّ

تنزيه الل�سان عن الكذب والفح�س  ¤

من القول. 

ــة والأخـــــرويـــــة  ¤ ــويـ ــيـ ــدنـ الآثـــــــــار الـ

للكذب.



النميمة مرض قاتل

ې ى  ې ې ې  ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ۈ ٴۇ  چ  تع�ل��ى:  اهلل  ق���ل 

.
(1(

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ 
النميمة مر�ض نف�شّي ل�ش�نّي ق�تل وخطير، وهي تعني: »نقل قول الغير اإلى المقول فيه 

.
(2(

�شواء ب�لتكّلم اأو الكت�بة اأو الإ�ش�رة اأو الرمز«

وهي الم�شداق الب�رز لإ�ش���عة الف�ح�ش��ة في المجتمع الموؤمن، لم� فيه� من الف�ش���د 

والإف�ش�د.

ع��ن اأب��ي عبد اهلل ال�ش�دق Q ق�ل: »من قال في موؤمٍن ما راأته عيناه و�ســمعته 

اأذنــاه، فهــو من الذين قال اهلل عّز وجّل: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

.
(4(

»
(3(

ىئ ی ی ی چ 
 وعن��ه Q ق���ل: »واإّن مــن اأكبــر ال�ســحر النميمــة، ُيفــّرق بهــا بيــن المتحاّبيــن، 

ويجلــب العــداوة علــى المت�سافين، وي�ســفك بها الدماء، ويهدم بها الدور ويك�ســف بها 

.
(((

ال�ستور، والنّمام اأ�سّر من وطى ء الأر�س بقدٍم«

)1) �شورة القلم، الآي�ت 10 - 13.
)2) ال�شيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج6، �ض180. مرت�شوي، چ�پخ�نهء طراوت، الطبعة الث�نية، �شهريور م�ه 1362 

ه�. �ض.

)3) �شورة النور، الآية 19.
)4) ال�ش��يخ الكلين��ي، الك�ف��ي، ج2، �ض7)3. ت�شحيح وتعليق: عل��ي اأكبر الغف�ري، دار الكتب الإ�ش��المية - طهران، حيدري، الطبعة 

الخ�م�شة، 1363 �ض، ب�ب الغيبة والبهت،ح2.

))) ميرزا ح�شين النوري الطبر�شي، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج9، �ض1)1. 
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كيف نتعامل مع النّمام؟

من الجميل اأن نتعّلم من اأهل البيت R كيفّية التع�طي مع النّم�م، حيث روي عن 

اأمي��ر الموؤمنين Q اأّنه اأت�ه رجل ي�ش��عى اإلي��ه برجٍل، فق�ل له Q: »يا فالن نحن 

ن�ساأل عّما قلت، فاإْن كنَت �سادقاً مقتناك، واإْن كنَت كاذباً عاقبناك، واإْن �سئت اأْن ُنقيلك 

.
(1(

اأقلناك، قال: اأقلني يا اأمير الموؤمنين«

واإليك اأخي الكريم بع�ض الن�ش�ئح والإر�ش�دات في كيفية التع�مل مع النّم�م: 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تع�ل��ى:  لقول��ه  وذل��ك  النّم���م:  ق  ُت�ش��دِّ 1. ل 

.
ېچ)2)

2. تبّي��ن قبل ترتي��ب الأثر لقوله تع�ل��ى: چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 

ال�ش��وء:  ب�أخي��ك  تظ��ّن  ف��ال   ،
(3(

چ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
، ول يحملك القول فيك على التج�ّش�ض: 

(4(
چ    ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ چ 

؛ ف��ال ينبغ��ي اأن تر�شى لنف�ش��ك م� ُنهيت عن��ه، فتقع فيم� وقع فيه 
(((

چ  ڀ ٺ چ 
غيرك.

���م واردعه عن فعله وامره ب�لمعروف لقوله تع�لى: چ ې ى ى ائ  3. اْن��ِه النمَّ

.
(6(

ائ چ 

ُه في اهلل  اإذا علم منه معرفته بعمله واإ�شراره على فعله، لأّن النّم�م ملعون بعيٌد  4. اأبِغ�شْ

 :Q  ع��ن اهلل، ي��زرع ال�شغينة اأينم� ح��ّل، كم� ورد في الخبر عن اأمي��ر الموؤمنين

.
(7(

»اإّياك والنميمة فاإّنها تزرع ال�سغينة وُتبعد عن اهلل«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض270.
)2) �شورة القلم، الآيت�ن 10 - 11.

)3) �شورة الحجرات، الآية 6.
)4) �شورة الحجرات، الآية 12.
))) �شورة الحجرات، الآية 12.

)6) �شورة لقم�ن، الآية 170.
)7) غرر الحكم، الآمدي، �ض 167.
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آثار النميمة الدنيويـّة واألخرويـّة

1. �ل�ضغينة و�لحقد: 

 ح��ّذرت الرواي���ت والن�شو�ض ال�ش��ريفة من النميم��ة لأّنه� ُتب�عد بي��ن القلوب وتزرع 

فيه��� الحقد وال�شغين��ة، فقد ورد عن الإم�م جعفر Q: »اإّيــاك والنميمة فاإّنها تزرع 

.
(1(

ال�سحناء في قلوب الرجال«

2 . غ�ضب �هلل وهتك �ل�ضتر: 

اأو�ش��ى اأه��ل البي��ت R بتجّنب النميمة والبتع���د عن النّم�مي��ن، لأّن �شحبتهم ل 

ت��ورث �ش��وى الغ�شب الإلهي وهتك ال�ش��تر، فق��د ورد في كت�ب ال�ش���دق Q اإلى عبد 

اهلل النج��شي والي الأهواز، ق�ل له: »اإّياك وال�سعاة واأهل النمائم، فال يلتزقن بك اأحٌد 

منهم، ول يراك اهلل يوماً وليلة واأنت تقبل منهم �سرفاً ول عدًل، في�سخط اهلل عليك 

.
(2(

ويهتك �سترك«

3. �ضر�ر خلق �هلل : 

من الآث�ر الُمخزية للنميمة اأنَّه� تدّني النف���ض الإن�ش���نية اإلى اأ�ش��فل المدارك فتجعله 

ل اأخبركم ب�ســراركم؟ قالوا 
ُ
من �ش��رار الخلق، كم� و�شفهم ر�ش��ول اهلل P حيث ق�ل: »اأ

بلــى يــا ر�ســول اهلل، قــال :P الم�ّســاوؤون بالنميمــة، المفّرقــون بيــن الأحّبــة، الباغون 

.
(3(

للبراء العيب«

4. عذ�ب �لقبر: 

ُتعدُّ النميمة اأحد اأ�شب�ب العذاب في القبر، فقد ورد عن الإم�م علّي Q اأنَّه ق�ل: 

.
(4(

»عذاب القبر يكون من النميمة«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج)7، �ض 202.
)2) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج17، �ض 207، تحقيق ون�شر موؤ�ش�شة اآل البيت R لإحي�ء التراث بقم الم�شرفة، مهر - قم، 

الطبعة الث�نية، 1414، ب�ب م� ينبغي للوالي العمل به في نف�شه ومع ا�شح�به، ح1.

)3) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض 212.
)4) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج1، �ض 339.
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). عدم دخول �لجّنة: 

النميم��ة ت��وؤّدي اإلى �ش��وء الع�قب��ة ، ف�لنّم�م ل ي�ش��تّم ريح الجّنة، ع��ن النبّي P: »ل 

.
(1(

يدخل الجّنة نّمام«

إيَّاكم والكذب
الكذب من اأ�ش��واأ الذنوب اّلتي ُيمكن للعبد اأن يرتكبه�، والكّذاب يفقد ثقة الن����ض به؛ لأّن 

العالق�ت الجتم�عّية ال�ش��ليمة اّلتي يبتغيه� الن����ض هي العالق�ت الق�ئمة على ال�شدق، وقد 

كث��رت الآي���ت والرواي���ت اّلتي ُتحّذر م��ن الكذب مبّينة مبغو�شّيته عن��د اهلل تع�لى، يقول اهلل 

 ،
(2(

تع�لى: چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ 

.
(3(

وهذا م� اأّكدته الرواية عن الإم�م علي Q: »جانبوا الكذب، فاإّنه مجانب لالإيمان«

.
(4(

وفي الرواية عن ر�شول اهلل P: »اأعظم الخطايا الل�سان الكذوب«

.
(((

وعن الإم�م علّيQ : »وتحّفظوا من الكذب فاإّنه من اأدنى الأخالق«

ال تستخّفوا بألوان الكذب
 هن�ك نم�ذج من الكذب قد ي�ش��تخّف به� الإن�ش���ن ويعتبره� غير �ش��ّيئة وقد ُيعطيه� 

ت�شمي�ت لتخفيفه� ك��شم كذبة بي�ش�ء اأو كذبة اأّول ني�ش�ن... وقد اأّكد الإ�شالم على رف�ض 

ذلك وعدم ا�شت�ش��ه�ل الكذب بجميع م�ش��ّمي�ته واألوانه، وفي رواية عن عبد اهلل بن ع�مر 

عطك، فق�ل 
ُ
ق���ل: دعتن��ي اأّمي يومً� ور�ش��ول اهلل P ق�عد ف��ي بيتن�، فق�لت: ه� تع���ل اأ

عطيه تمرًا، فق�ل له� ر�ش��ول 
ُ
له��� ر�ش��ول اهلل P: م��� اأردت اأن ُتعطي��ه؟ ق���ل: اأردُت اأن اأ

.
(6(

اهلل P: »اأما اإّنك لو لم ُتعطه �سيئاً ُكتبْت عليك كذبة«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض 268.
)2) �شورة النحل، الآية )10.

)3) خط��ب الإم���م علي Q، نهج البالغة،ج1، �ض0)1، �ش��رح: ال�ش��يخ محمد عبده، دار الذخ�ئر - ق��م - ايران، النه�شة - قم، 
الطبعة الأولى، 1412 - 1370 �ض. 

)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج74، �ض 133.
))) م.ن، ح)7، �ض64.

)6) محّمدي الري�شهري، ميزان الحكمة، ج3، �ض )267.
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وف��ي رواي��ة اأخ��رى عن الر�ش��ول الأك��رم P لّم� �ش���ألته اأ�ش��م�ء بنت يزي��د: اإْن ق�لت 

اإحدان� ل�شيء ت�شتهيه: ل اأ�شتهيه، ُيعّد ذلك كذبً�؟ ق�ل P: »اإّن الكذب ُيكتب كذباً حّتى 

.
(1(

ُتكتب الُكَذْيبة ُكَذْيَبة«

  عواقب الكذب وخيمة

 للكذب اآث�ر وعواقب وخيمة على الإن�ش�ن، منه�: 

الحرمــان مــن الهدايــة: ف���إّن الك��ذب يحرم��ه من نعم��ة الهداي��ة، كم� اأ�ش���ر القراآن   .1

الكريم اإلى ذلك، يقول اهلل تع�لى :چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

.
، چ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ)3)

(2(
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ 

اإنبات النفاق في القلوب: يقول اهلل تع�لى :چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   .2

.
(4(

ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چ 
المهانــة فــي الدنيــا والعــذاب فــي الآخــرة: فعن الإم���م علّي Q: »ثمــرة الكذب   .3

، واأّم��� �ش��بب العذاب في الآخ��رة فالأّن 
(((

المهانــة فــي الدنيــا والعــذاب فــي الآخــرة«

الك��ّذاب �ش��يظهر كذب��ه اأم�م الم��الأ، و�ش��ُيجّر اإلى جهّنم كم��� وعده اهلل تع�ل��ى، واأّم� 

المه�ن��ة ف��ي الدني��� فالأنَّ الكذب يذهب بهيبة الإن�ش���ن وبه�ئ��ه، اإذ اإّن الك�ذب منبوذ 

بين الن����ض وي�ش��يرون اإليه ب�لأ�ش�ب��ع لعدم ثقتهم به، وعن الإم���م علّي Q: »من 

.
(6(

ُعرف بالكذب قّلت الثقة به، من تجّنب الكذب �سدقت اأقواله«

الحرمــان مــن �ســالة الليــل: ففي الرواية ع��ن الإم�م ال�ش���دق Q: »اإّن الرجل   .4

.
(7(

ليكذب الكذبة فُيحرم بها �سالة الليل«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار ج69، �ض8)2.
)2) �شورة الزمر، الآية 3.

)3) �شورة غ�فر، الآية 28.
)4) �شورة التوبة، الآية 77.

))) الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ض 209، تحقيق ح�شين الح�شيني البيرجندي، ن�شر وطبع دار الحديث، ط1.
)6) محمدي الري�شهري، ميزان الحكمة، ج3، �ض 2677.

)7) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار ج69، �ض260.
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الإم���م  وع��ن   ،
(1(

الــرزق« ُينق�ــس  »الكــذب   :P اهلل ر�ش��ول  فع��ن  الــرزق:  نق�ســان   .(

.
(2(

علّي Q: »اعتياد الكذب يورث الفقر«

نّزه لسانك عن القول الفاحش
م��ن الع���دات القبيح��ة اّلت��ي ل ينبغ��ي اأن تكون في الإن�ش���ن الموؤمن: الفح���ض وبذاءة 

الل�ش�ن، والفح�ض هو اأن ي�شتعمل الإن�ش�ن الألف�ظ القبيحة في ال�شّب وال�شتم وغيره� من 

المق�لت ال�شّيئة، وقد ذّم اهلل تع�لى هذا ال�شنف من الن��ض في كت�به العزيز حيث ق�ل: 

، ومعنى الآية ال�شريفة كم� روي عن الر�شول الأكرم P: »هو 
(3(

چ ائ ەئ ەئ وئ چ 
ا َل  ْم �َســْمُعَك َوَب�َســُرَك َعمَّ . وع��ن الإم���م الر�ش� Q قوله: »لَي�سُ

(4(
الفاح�ــس اللئيــم«

.
(((

َيِحلُّ النََّظُر اإَِلْيِه َواْجَتِنِب اْلُفْح�َس  ِمَن اْلَكالِم«

واعُتب��ر الفح���ض م��ن النف���ق، ع��ن اأب��ي عب��د اهلل Q قول��ه: »اْلُفْح�ــَس  َواْلَبــَذاَء 

.
(6(

اَلَطَة ِمَن النَِّفاق« َوال�سَّ

لذا ينبغي لالإن�ش�ن اجتن�ب الفح�ض وتنزيه ل�ش�نه عن القول القبيح، وحفظ قلبه من 

النف���ق، لكي ُيح�ش��ر �ش��ليم القلب مع�فً� م��ن الذنوب والآث�م، فيدخل ف��ي ر�ش� الرحم�ن 

.
الذي ل ُيِرده: چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ)7)

كيف ُوِصَف الفاحش؟

اأو�ش��ى الر�ش��ول P ب�جتن���ب الُفح���ض م��ن الق��ول، ونهى ع��ن ارتك�به، كم��� اأو�شى 

ه اأ�شّر العب�د وذلك في قوله P: »واإِنَّ  ب�جتن�ب مج�ل�ش��ة الإن�ش�ن الف�ح���ض، وو�شفه ب�أنَّ

.
(8(

�َسرِّ ِعَباِد اهلِل َمْن ُتْكَرُه ُمَجاَل�َسُتُه ِلُفْح�ِسه«
َ
ِمْن اأ

)1) محمدي الري�شهري، ميزان الحكمة، ج3، �ض 2678.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار ج69، �ض261.

)3) �شورة القلم، الآية 13.
)4) محّمدي الري�شهري، ميزان الحكمة، ج3، �ض 2377.

))) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج93، �ض )27.
)6) م. ن.

)7) �شورة ال�شعراء، الآية 89.
)8) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض)22. 
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وو�شفت الرواي�ت ال�شريفة الإن�ش�ن الف�ح�ض ب�أو�ش�ف كثيرة منه�: 

اأّنه مبغو�س لدى اهلل تعالى: ففي الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »اإّن اهلل ُيبغ�س   .1

.
(1(

الفاح�س المتفّح�س«

ال�ســفيه: فف��ي الرواي��ة ع��ن الإم�م عل��ّي Q: »اأ�ســفه ال�ســفهاء المتبّجح بفح�ــس   .2

.
(2(

الكالم«

مــن اأهــل النــار: فع��ن الإم���م ال�ش���دق Q: »مــن خــاف النا�ــس ل�ســانه فهــو فــي   .3

.
(3(

النار«

من �ســّر النا�ــس: فعن الر�ش��ول الأكرم P: »اإّن من �ســرار النا�ــس من تركه النا�ــس   .4

.
(4(

اتقاء فح�سه«

اإلى اأو�ش�ف اأخرى ُتدّلل على مدى قبح هذه ال�شفة، ن�ش�أل اهلل تع�لى اأن ُينّزهن� عن 

النق�ئ�ض والعيوب، اإّنه نعم الموّفق والمعين.

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض224. 
)2) ميرزا ح�شين النوري الطبر�شي، م�شتدرك الو�ش�ئل،ج12،�ض83. 

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض327.
)4) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج12، �ض78.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

قال اهلل تعالى:  

ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ 
گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ  ڳ  گ  گ 
ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
.

(1(
ں ڻ ڻ ڻڻ چ 

)1) �شورة النور، الآيت�ن 30 - 31.

٣

تهذيب السمع والبصر

م وعـــواقـــبـــه  ¤ الـــنـــظـــر الــــمــــحــــرَّ

الوخيمة.

الحميدة  ¤ واآثـــاره  الب�سر  غ�ّس 

في الدنيا والآخرة.

ما هو حّق ال�سمع؟ ¤

تـــاأثـــيـــر ا�ـــســـتـــمـــاع الـــغـــنـــاء عــلــى  ¤

القلب.

الغناء وعواقبه الوخيمة. ¤



حّق السمع

 ع��ن الإم�م ال�ش��ّج�د Q: »واأّما حّق ال�ســمع، فتنزيهه عن اأن تجعلــه طريقاً اإلى 

قلبك، اإّل لفوهة كريمة ُتحِدث في قلبك خيراً اأو ُتك�سب ُخلقاً كريماً، فاإّنه باب الكالم 

.
(1(

اإلى القلب يوؤّدي اإليه �سروب المعاني، على ما فيها من خير اأو �سّر، ول قّوة اإّل باهلل«

 يخت�شر الإم�م ال�شّج�دQ  في ر�ش�لة الحقوق وفي كلم�ت قليلة حّق ال�شمع اّلذي 

ل بّد واأن نراعيه، ولكّنه ي�شير في اأّول كالمه Q اإلى ت�أثير ال�شمع في القلب، ومعرفة 

هذا الت�أثير يعتبره� الإم�مQ  من اأّول الحقوق.

 فه��ذا ال�ش��مع في الحقيق��ة م� هو اإّل ب�ب اإلى قلب الإن�ش���ن وعقله، واإّن نف���ض الع�شو 

المخت���ضّ ب�ل�ش��مع اأي الأذن ل يمل��ك م�شف���ة ُت�شّف��ي م��� ي�شلح �ش��م�عه اأو ل، ب��ل اإّنه� 

ت�شتقبل اأّي �شي ء �شواء ك�ن ح�شنً� اأم قبيحً�.

 ومن هن� ي�أتي دور الإن�ش�ن، فعليه اأن يتحّكم بم� ي�شمعه من خالل وجوده في الأم�كن 

اّلتي ل ي�شطّر فيه� ل�شم�ع اأمر غير مرغوب فيه، اأو على الأقّل عدم الإ�شغ�ء اإليه.

فم��� ه��و المطلوب اأن ُننّزه اأ�ش��م�عن� عنه؟ هن�ك الكثير من ال�شوابط ال�ش��رعّية اّلتي 

ينبغ��ي مراع�ته���، والكثير من النحراف���ت اّلتي ينبغي تنزيه الأذن عن �ش��م�عه�، ولكن 

�شن�شير اإلى اأمر ُيعتبر من اأخطر المحّرم�ت على الأذن، وهو ا�شتم�ع الغن�ء.

نّزه سمعك عن الغناء

 الغن���ء ترجي��ع ال�ش��وت عل��ى الوج��ه المن��ش��ب لمج�ل���ض الله��و، وهو م��ن المع��شي 

وُيحرم على المغّني والم�شتِمع، اأّم� المو�شيقى فهي العزف على اآلته�، ف�إْن ك�نت ب�ل�شكل 

)1) ابن �ش��عبة الحراني، تحف العقول عن اآل الر�ش��ول P، �ض7)2. ت�شحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ش�ش��ة الن�شر الإ�شالمي 
الت�بعة لجم�عة المدر�شين بقم الم�شرفة، ل.مط، الطبعة الث�نية، 1404 - 1363 �ض.
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.
(1(

المتع�رف في مج�ل�ض اللهو والع�شي�ن فهي محّرمة على ع�زفه� وعلى م�شتمِعه� اأي�شً�

ف�لغن���ء من المحّرم�ت اّلتي ج���ء به� الكت�ب يقول اهلل تع�لى: چ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ،
(2(

ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
.

(3(
وفي الرواية عن الإم�م الب�قر Q: »الغناء مّما وعد اهلل عليه النار«، وتال هذه الآية

وف��ي رواي��ة اأخ��رى عن الإم���م ال�ش�دق Q ق���ل: »الغناء يــورث النفــاق، ويعقب 

.
(4(

الفقر«

وكم��� ُيح��رم ال�ش��تم�ع للغن���ء ف�إّنه ل يج��وز الح�شور في مجل���ض الغن�ء والمو�ش��يقى 

المطربة اللهوّية المن��ش��بة لمج�ل���ض اللهو والع�شي�ن، اإذا اأّدى ذلك لال�ش��تم�ع اإليه� اأو 

.
(((

اإلى ت�أييده�

ف�متث���ًل لالأوام��ر الإلهي��ة، وتجّنب��ً� لغ�شب��ه، ولأّن��ه تع�ل��ى الأعل��م بم�ش�ل��ح الأم��ور 

ومف��شده�، ينبغي لالإن�ش�ن الع�قل اأن ُينّزه �شمعه عن الب�طل ومنه الغن�ء. 

الغناء ُينبت النفاق في القلب

 اإّن ل��كّل عم��ل يق��وم به الإن�ش���ن اأث��رًا في قلبه، ويتب��ع الأثر في ُح�ش��نه اأو قبحه طبيعة 

العم��ل، ف���إْن ك�ن العمل ط�عة هلل تع�لى ك�ن الأثر اإيج�بّيً� وح�ش��نً� ويجلب توفيقً� من اهلل 

تع�لى، ولكّن الط�ّمة الكبرى في اأثر الأعم�ل الن��ش��ئة من حّب الدني� اّلذي ُيعتبر اأ�ش����ض 

كّل المع��ش��ي ومن��ه الغن���ء، يقول الإم���م الخميني }: »اعلم اأّن م� تن�له النف���ض من 

ح��ّظ ف��ي ه��ذه الدني�، يترك اأثرًا في القلب، وهو من ت�أثير الملك والطبيعة، وهو ال�ش��بب 

في تعّلقه ب�لدني�. وكّلم� ازداد التلّذذ ب�لدني�، ا�شتّد ت�أّثر القلب وتعّلقه به� وحّبه له�، اإلى 

اأن يّتجه القلب ُكّلّيً� نحو الدني� وزخ�رفه�، وهذا يبعث على الكثير من المف��شد. اإّن جميع 

)1) الإم�م ال�ش��يد علي الخ�منئي، اأجوبة الإ�ش��تفت�ءات، ج2، �ض 24، ن�ش��ر مكتب الوكيل ال�ش��رعي الع�م لالإم�م الخ�منئي في لبن�ن، 
ط7، 2010م.

)2) �شورة لقم�ن، الآية 6.
)3) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة اآل البيت ، ج17، �ض )30.

)4) م. ن، ج12، �ض230.
))) الإم�م ال�شيد علي الخ�منئي، اأجوبة الإ�شتفت�ءات، ج2، �ض)11.
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 ،
(1(

خط�ي� الإن�ش���ن وابتالءه ب�لمع��شي وال�ش��ّيئ�ت �ش��ببه� هذا الحّب للدني� والتعّلق به�«

�ُس ُكّل َخِطيَئٍة)2)«.
ْ
ْنَيا َراأ وعن الإم�م ال�ش�دق Q: »ُحّب الدُّ

فلال�شتم�ع اإلى الغن�ء اأثر كبير في القلب اّلذي يهّم ال�ش�لكين اإلى اهلل تع�لى اأن يبقى 

اأبي���ضَ ن��شع��ً� غي��ر ملّوث ب�أكدار المع��ش��ي، فمن اآث�ره اأنَّه يورث النف���ق وُينبته في قلب 

الإن�ش���ن وقد ورد عن الإم�م ال�ش�دق Q قوله: »ا�ســتماع اللهو والغناء ُينبت النفاق 

.
(3(

كما ُينبت الماء الزرع«

الغناء وعواقبه الوخيمة

1. مجل�ص �لغناء محّل غ�ضب �هلل: 

اأينم��� ح��لَّ الغن���ء يح��لُّ الغ�ش��ب الإله��ي، لذا نه��ت الرواي���ت ع��ن الدخول اإل��ى تلك 

.
(4(

المج�ل�ض، فقد ق�ل الإم�م ال�ش�دق Q: »ل تدخلوا بيوتاً اهلل ُمْعِر�ٌس عن اأهلها«

وعنه Q: »بيت الغناء ل ُيوؤَمن فيه الفجيعة، ول ُيجاب فيه الدعوة، ول يدخله 

.
(((

المالئكة«

2. ُيعّذب م�ضتمعه باأنو�ٍع من �لعذ�ب: 

من اأ�شّد اأنواع العذاب في يوم الآخرة اأن ل ينظر اهلل عّز وجّل اإلى الإن�ش�ن، والمغّني 

ه��و مّم��ن ين�له��م ذلك الع��ذاب، فعن ر�ش��ول اهلل P: »خم�ســة ل ينظــر اهلل اإليهم يوم 

.
(6(

القيامة.. اإلى اأن قال: والمغّني«

اأ�ش��ف اإل��ى ذل��ك األ��وان الع��ذاب الأخ��رى عن��د الح�ش��ر وفي القب��ر، روي عن ر�ش��ول 

.
(7(

اهلل P: »ُيح�سر �ساحب الغناء من قبره اأعمى واأخر�س واأبكم«

)1) الإم�م الخميني ، الأربعون حديثً�، الحديث ال�ش�د�ض، �ض)18.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض131.

)3) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج17، �ض 316.
)4) م. ن، �ض306.
))) م.ن، �ض 303.

)6) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج13، �ض 213.
ق النراقي، م�ش��تند ال�ش��يعة، ج14، �ض 132، تحقيق ون�ش��ر موؤ�ش�ش��ة اآل البيت R لإحي�ء التراث - م�ش��هد المقد�ش��ة،  )7) المحقِّ

�شت�رة - قم، الطبعة الأولى، ربيع الأول )141.



33  ففنل سرذسل وسرذهد

3. قد يوؤّدي �إلى �لزنا: 

.
(1(

مة للوقوع في الزن�، فعن ر�شول اهلل P: »الغناء َرقيَّة الزنا«  الغن�ء �شبب ومقدِّ

 وحي��ث اإنَّ الغن���ء ه��و �شوت لهوّي ينبع من ال�ش��هوة والل��ّذة الحيوانّية، ف���إنَّ من اآث�ره 

ي والم�ش��تِمع، فيغفالن عن ذكر اهلل والآخرة بنحٍو ُيهّيئهم�  ئة تحريك �ش��هوة المغنِّ ال�ش��يِّ

لرتك�ب الفح�ش�ء.

ه نف�شه عن الغن�ء، فم�ذا ينتظر من نّزه نف�شه عنه؟  م� ورد ك�ن لمن لم ُينزِّ

عن الإم�م الر�ش� Q: »من نّزه نف�سه عن الغناء فاإنَّ في الجّنة �سجرة ياأمر اهلل 

عزَّ وجلَّ الرياح اأن ُتحّركها، في�سمع منها �سوتاً لم ي�سمع مثله، ومن لم يتنّزه عنه لم 

.
(2(

ي�سمعه«

العين نعمة أو نقمة!

العين هي نعمة اإلهّية كبرى لالإن�ش�ن، اإذ ُيب�شر به� م� حوله من المخلوق�ت والأ�شي�ء 

في�ش��تثمره�، وبه��� يقراأ الكت��ب ويرى الآخرين ويرى جم�ل الك��ون وعج�ئبه، اإل اأّنه� ومع 

كّل هذا فقد تكون وب�ًل ونقمة على الإن�ش�ن في اآخرته، اإذا لم ُيح�شن ا�شتخدامه� �شمن 

الح��دود اّلت��ي و�شعه��� اهلل تع�لى له���، فعن اأمي��ر الموؤمنين علّي Q: »كــم من نظرة 

.
(3(

جلبت ح�سرة«

فمن اأ�ش��م�ء يوم القي�مة يوم الح�ش��رة والندامة لعظيم الح�ش��رة والندامة فيه، 

وذلك ل�شوء ا�شتخدام النعم الإلهية في الحي�ة الدني�، ومن اأبرز النعم، كم� ذكرن�، 

ر النعمة اإلى  الحوا�ض ومنه� العين الب��شرة، التي قد تورث الح�شرة والندامة فُت�شيِّ

نقمة.

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج76، �ض 247.
)2) م. ن، �ض  317.

)3) م.ن، ج68، �ض293.
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طالئع القلوب 

  اإّن كّل م��� ُتمع��ن ب��ه العي��ن النظر ل ب��ّد واأن تنطبع �شورت��ه في عقل الإن�ش���ن وقلبه، 

ويترك اآث�رًا في روحّيته ونف�شّيته، حّتى لو ن�شيه في فترات معّينه، اإّل اأّن اآث�ره الب�طنّية قد 

تبقى لتوؤّثر ب�ش��كل غير مب��ش��ر، اأو لتتفّعل في اأوق�ت وظروف معّينة، ولذا ف�إّن هذا الأمر 

خطير على الإن�ش���ن، ف�لعين هي من اأبواب ح�شن النف���ض، وفتح هذا الب�ب ليدخل منه 

 :Q كّل �ش�لح وط�لح اإلى النف�ض النظيفة �شيت�شّبب بتلّوثه�، ولذا ورد عن الإم�م علّي

 ويق��ول تع�ل��ى ف��ي كت�ب��ه العزي��ز :چ ڇ ڇ ڇ 
(1(

»العيــون طالئــع القلــوب«

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

.
(2(

ڻ ڻ ڻڻ چ 
فق��د اأم��ر اهلل تع�لى الموؤمني��ن والموؤمن�ت في تلك الآية الكريم��ة بغ�ّض الأب�ش�ر، ثم 

ذكر عّز وجّل ت�أثير النظر على طه�رة القلب وتزكية النف���ض، وال�ش���هد على المعنى قوله 

تع�لى: چ ڎ ڎ ڈڈ چ.

إّياك والنظر المحّرم

اأّكدت الكثير من الرواي�ت ال�شريفة على خطورة هذا النظر على روح الإن�ش�ن الموؤمن 

وقلب��ه، لدرج��ة اأّنه� ُتف�ش��د الإيم�ن وُتن�ش��ي الآخرة والح�ش���ب، ففي الحدي��ث عن الإم�م 

.
(3(

علّي Q: »اإذا اأب�سرت العين ال�سهوة عمي القلب عن العاقبة«

وع��ن الإم���م ال�ش���دق Q: »اإّن عي�ســى بن مريــم Q قــال لأ�سحابــه: اإّياكم 

والنظــرة فاإّنهــا تــزرع فــي القلــب ال�ســهوة وكفــى بها ل�ساحبهــا فتنة، طوبــى لمن جعل 

.
(4(

ب�سره في قلبه ولم يجعل ب�سره في عينه«

)1) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ض32.
)2) �شورة النور، الآيت�ن 30 - 31.

)3) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ض)28.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج14، �ض306.
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وح��ّذرت الرواي���ت ف��ي كثير م��ن الموا�شع من عواقب تل��ك المع�شية فج��زاء النظر 

المح��ّرم عن��د اهلل تع�لى �ش��ديد ج��ّدًا بحيث اإّن بع���ض الرواي�ت عّبرت ع��ن �شور عجيبة 

لّلذي يمالأ عينيه من النظر الحرام ومن هذه العواقب: 

يمــالأ عينيــه نــاراً: فف��ي الرواية عن الر�ش��ول الأكرم P: »من مالأ عينــه من حرام   .1

.
(1(

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

 ،
(2(

2.  الح�ســرة يــوم القيامــة: فع��ن الإم���م علّي Q: »كم مــن نظرة جلبت ح�ســرة«

واهلل اأعل��م بمقدار هذه الح�ش��رة والندامة اّلتي �ش��تعتري الإن�ش���ن ي��وم القي�مة حين 

ي��رى النعي��م وُيمنع منه لأجل نظ��رة اإلى حرام، يق��ول تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
(3(

ٻ پ چ 
الغ�ســب الإلهــّي: فعن الر�ش��ول الأكرم P: »ا�ســتّد غ�سب اهلل عزَّ وجــلَّ على امراأة   .3

.
(4(

ذات بعل مالأت عينها من غير زوجها اأو غير ذي محرم منها«

آثار غّض البصر

كم� اأّن للنظر اإلى الحرام عواقب قد ذكرن� بع�شً� منه�، ف�إّن لغ�ّض الب�شر عن مح�رم 

اهلل تع�لى اآث�رًا حميدة في الدني� والآخرة، ومن هذه الآث�ر: 

1.  حــالوة العبــادة: اإنَّ ال�ش��يط�ن ي�ش��عى ج�ه��دًا ليوق��ع الإن�ش���ن في المحّرم���ت، اّلتي 

ي�ش��هل الوقوع به� تحت �شغط ال�ش��هوات، ك�لنظر المحّرم، فعندم� ينت�شر الإن�ش���ن 

على �شيط�نه بعد جه�د النف�ض يجد حالوة النت�ش�ر من جهة، ويزداد اإيم�نه ر�شوخً� 

وقلب��ه نورًا من جهة اأخرى، كم� يح�شل للجيو���ض اّلت��ي اأنهكه� التعب بعد انت�ش�ره�، 

وقد ورد في الحديث ال�ش��ريف عن ر�ش��ول اهلل P: »ما من م�ســلم ينظر امراأة اأّول 

.
(((

رمقة ثّم يغ�ّس ب�سره اإّل اأحدث اهلل تعالى له عبادًة يجد حالوتها في قلبه«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج73، �ض334.
)2) م. ن، ج68، �ض293.

)3) �شورة مريم، الآية 39.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج73، �ض366.

))) محّمد الري�شهري، ميزان الحكمة، ج4، �ض3292.
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 ،
(1(

راحــة القلــب: ففي الحدي��ث عن الإم�م علّي Q: »من غ�ّس طرفه اأراح قلبه«  .2

ولعّل راحة القلب ت�أتي ب�شبب التخّل�ض من هذا المر�ض الق�تل للح�شن�ت والذي يجّر 

�ش�حبه اإلى الن�ر.

الح�سانــة: وه��ي تحف��ظ الإن�ش���ن م��ن الوقوع في الذن��وب، ففي الحديث ع��ن الإم�م   .3

ال�ش���دق Q: »مــا اعت�ســم اأحــد بمثل مــا اعت�سم بغ�ــّس الب�سر، فــاإّن الب�سر ل 

.
(2(

يغ�ّس عن محارم اهلل اإّل وقد �سبق اإلى قلبه م�ساهدة العظمة والجالل«

كيف ُتعالج آّفة النظر؟

اإّن الذي يحفظ الإن�ش�ن ويمنعه من الوقوع في النظرة الحرام، وُيعيده اإلى ال�شواب، 

اإذا وقع - ل �شمح اهلل - في النحراف، هم� اأمران اأ�ش��ش�ن: 

تقوى اهلل: الرتب�ط ب�هلل تع�لى وتقوى اهلل تع�لى هم� الأمران الأ�ش��ش�ن لحفظ الإن�ش�ن   .1

وابتع�ده عن المحّرم�ت، وقد تّم الت�أكيد على تقوى اهلل في مو�شوع النظر واأمرا�شه، وعن 

اأمي��ر الموؤمني��ن Q حينم� �ُش��ئل: ِبَم ُي�ش��تع�ن على غم�ض الب�شر؟ فق���ل: »بالخمود 

، ف�إن كّن� عب���دًا هلل تع�لى فعلين� اأن نقوم بواجب�ت 
(3(

تحــت �ســلطان المّطلع على �ســرِّك«

العبودّي��ة م��ن اإط�ع��ة اأوام��ر اهلل تع�لى والتجّنب عّم��� نهى عنه ومن ذل��ك غ�ّض الب�شر، 

واإن كّن��� عب���دًا لرغب�تن� و�ش��هواتن� ومتطّلب�ته� -والعي�ذ ب���هلل من اأن نكون كذلك - فقد 

خرجن� من دائرة العبودّية هلل تع�لى اإلى عبودّية ال�ش��يط�ن وجنوده! وي�شدق حينئٍذ قول 

.
اإبلي�ض: چ مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس چ)4)

الحيــاء: الحي���ء ح�ج��ز اآخ��ر يق��ف اأم���م انح��راف الإن�ش���ن، وف��ي رواية عن ر�ش��ول   .2

.
(6(

، وعنه P: »اإذا لم ت�ستح فافعل ما �سئت«
(((

اهلل P: »الحياء �سعبة من الإيمان«

)1) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج16، �ض 271.
)2) العاّلمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج101، �ض 41.

)3) م.ن، ج101، �ض 41.
)4) �شورة �ض، الآية 82 - 83.

))) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج8، �ض 463.
)6) م.ن، ج 8، �ض 466.



الذنوب وآثارها الدنيوّية واألخروّية
2

المحور الثاني: 





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

ما هو الذنب؟

4

يق��ول اهلل تعال��ى: چ ڌ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
گڳ  گ  گ  گ  کک 

.
(1(

ڳ ڳ ڳ ڱ چ 

)1) �شورة الكهف، الآية 49.

معنى الذنب واأنواعه. ¤

نوب كلُّها �سديدة. ¤ الذُّ

رات الذنوب. ¤ محقِّ

اأ�سباب الوقوع في الذنوب. ¤



معنى الذنب

��ريعة الإ�ش��الميَّة، من خالل ترك  ة الواردة في ال�شَّ الذن��ب ه��و مخ�لف��ُة الأوامر الإلهيَّ

م�ت التي ُيع�قب اهلل تع�لى عليه�. فكلُّ مخ�لفة لتلك الأوامر  الواجب�ت اأو ارتك�ب المحرَّ

والنواهي ُتعدُّ ذنبً�، حتَّى لو ك�ن هذا الذنب في نف�شه هّينً� وب�شيطً�، فهو عظيم لمخ�لفته 

�عة والعبوديَّة. الأوامر والنواهي الرّب�نية، والخروج عن َر�ْشِم الطَّ

كبائر الذنوب وصغائرها

لق��د ق�ّش��م الق��راآن الكري��م والرواي���ت ال�ش��ريفة الذن��وب اإل��ى نوعي��ن هم���: الكب�ئر 

وال�شغ�ئر. ويدلُّ على �شّحة هذا التق�ش��يم الآية ال�ش��ريفة الآتية، في قوله تع�لى :چ گ 

.
(1(

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
غ�ئر، ف�لمنهي  ُي�ش��تف�د م��ن الآي��ة اأّن الكب�ئر ُيق�بله� م� ه��و اأدنى منه� رتب��ًة؛ اأي ال�شَّ

غ�ئر، لمن��ش��بة  ئ�ت في الآي��ة هي ال�شَّ عنه��� ه��ي المع��ش��ي، ال�شغ�ئ��ُر والكب�ئُر، وال�ش��يِّ

المق�بل��ة بينه��� وبي��ن الكب�ئر. وكبر المع�شية اإّنم� يتحّق��ق ب�أهّمية النهي عنه� ، ول يخلو 

قوله تع�لى :چگ ڳ ڳ چ من دللة على ذلك.

 ،
(2(

وقول��ه تع�لى: چڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ چ 

و«اللََّمَم« عب�رة عن ال�شغ�ئر اأو نوع خ��ض منه�.

نــا  ���دق Q: )ف��ي تف�ش��ير الآي��ة(، ق���ل: »الفواح�ــس: الزِّ ُروي ع��ن الإم���م ال�شَّ

الل والكفر   منه. قلُت: بين ال�سَّ
َ
نب في�ســتغفر اهلل وال�ّســرقة، واللمم: الّرجل يلّم بالذَّ

.
(3(

منزلٌة؟ فقال: ما اأكثر ُعرى الإيمان«

)1) �شورة الن�ش�ء، الآية 31.
)2) �شورة النجم، الآية 32.

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض278.
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ف�لّلَمم هو م� يلُم به العبد من ذنوٍب �شغيرٍة بجه�لٍة، ثمَّ يندُم وي�شتغفُر ويتوُب، فُيغَفُر له.

ويدّل على ذلك قوله تع�لى :چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

.
(1(

ک ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ 
ومن مجموع هذه الآي�ت يظهر لن� اأّن الذنوب نوع�ن :�شغيرة وكبيرة، مع اأّن كّل ذنب 

مخ�ل��ف لالأوام��ر الإلهي��ة ُيعتبر كبي��رًا وثقياًل، ولكن ه��ذا المو�شوع ل ُين�ف��ي كون بع�ض 

الذن��وب م��ن حيث اآث�ره� الوخيمُة اأكبر من بع�شه� الآخر، وعليه ُيمكن لن� تق�ش��يمه� اإلى 

كبيرة و�شغيرة.

نوب كلُّها شديدة الذُّ
ها ما ينبت عليه اّللحم  روي عن الإم�م الب�قر Q: »الّذنوب كّلها �سديدة، واأ�سدُّ

.
(2(

ٌب، والجنَّة ل يدخلها اإل طّيب« ا معذَّ ا مرحوٌم واإمَّ م؛ لأنَّه اإمَّ والدَّ

ف�لّذنوب كّله� �ش��ديدٌة؛ اأي بح�ش��ب ذواته�، لأنَّه� مخ�لفٌة لالأوامر الإلهية، وهذا هو وجه 

�ش��ّدته�، واإن ك�ن بع�شه� اأ�ش��ّد من بع�شه� الآخر، واأ�ش��ّده� -ح�ش��ب الرواية- م� ينبُت عليه 

اللحم والدم الذي قد ي�شمل اأكل الحرام والإ�شرار على المع�شية من دون تكفيره� ب�لتوبة.

ف�لإن�ش�ن المرحوم هو من كّفرت ذنوبه ب�لتوبة اأو البالء في الدني�، وُيق�بله المعّذب، 

وه��و ال��ذي لم ُتكّفر ذنوبه ب�أحد الوج��وه المتقّدمة، والجّنة ل يدخله� اإل طّيٌب؛ اأي ط�هٌر 

.
(3(

نوب وخ�ل�ٌض من الذُّ

وعليه، ف�لذنوب كّله� �شديدٌة، وجميعه� كب�ئر، ول فرق بينه� من جهة مخ�لفة المولى 

غ�ئر هي اأموٌر ن�ش��بيٌة ل ذاتيٌة، واإّنم��� ُنطِلُق عليه�  �ش��بح�نه وتع�ل��ى، واإّنم��� الكب�ئ��ر وال�شَّ

لف��ظ ال�شغ�ئ��ر ب�لإ�ش�ف��ة اإلى م��� هو اأكبر منه���، وُنطلق عليه��� لفظ الكب�ئ��ر ب�لإ�ش�فة 

 .
(4(

والن�شبة اإلى م� هو اأ�شغر منه�

)1) �شورة الكهف، الآية 49.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض27.

)3)  مول��ي محم��د �ش�ل��ح الم�زندران��ي، �ش��رح اأ�ش��ول الك�في، ج9، ���ض244، مع تعليق���ت: الميرزا اأبو الح�ش��ن ال�ش��عراني / �شبط 
وت�شحيح: ال�شيد علي ع��شور، دار اإحي�ء التراث العربي للطب�عة والن�شر والتوزيع - بيروت - لبن�ن، دار اإحي�ء التراث العربي 

للطب�عة والن�شر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1421 هـ- 2000م.

)4)  راجع: القت�ش�د اله�دي اإلى طريق الر�ش�د، �ض144. )بت�شرف(.
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ف�لجرح ب�لن�ش��بة اإلى القتل �شغيرٌة، وب�لن�ش��بة اإلى اللطم كبيرٌة، والزن� ب�لن�ش��بة اإلى 

.
(1(

مة كبيرٌة النظرة المحرَّ

مة �شرورة تجنُّب كّل ذنب ُيعَلم كونه ذنبً� ح�ش��ب م�  وعلي��ه، ُيفه��م من الرواية المتقدِّ

ت عليه ال�شريعة الإ�شالمية، بل ينبغي تجنُّب كّل م� ُيحتمل اأّنه كذلك، وذلك لعظمة  ن�شَّ

�ش��ة محتمل��ة حتَّى مع وجود  مق���م اهلل تع�ل��ى وح��ّق ط�عته؛ ف���إّن الجراأة على ذاته المقدَّ

الحتم�ل، فمن احتمل اأّن في الك�أ���ض خمرًا فعليه عقاًل اأن يمتنع عن �ش��ربه، ل لمف�ش��دة 

الخم��ر و�ش��رره فح�ش��ب، بل لعظمة اهلل ووج��وب ط�عته في كّل الم��وارد، حتى المحتملة 

منه�.

اّتقوا المحّقرات من الذنوب

لل�شيط�ن اأبواٌب كثيرٌة ومداخل مختلفٌة، ي�أتي منه� ابَن اآدم وي�شتدرجه اإلى المع��شي، 

نوب وا�شت�شغ�ره� من ِقَبلهم،  واإنَّ اأكثر ب�ٍب يت�شلَُّل منه اإلى قلوب الن��ض هو ب�ب احتق�ر الذُّ

وذلك بعد اأن يي�أ���ض ال�ش��يط�ن من اإ�ش��ق�طهم في كب�ئر الذنوب ي�ش��عى ج�هدًا لإيق�عهم 

ون عليه�، لأّنه� بح�شب ت�شنيفهم من �شغ�ئر الذنوب. لكّنه لو  في ال�شغ�ئر، بل قد ُي�شرُّ

ُعلم مدى خطورته� عليهم لم� وقعوا فيه� ولم� اأ�شّروا عليه�، روي عن ر�شول اهلل P اأّنه 

.
(2(

ق�ل :»ل تنظروا اإلى �سغر الذنب، ولكن انظروا اإلى من اجتراأتم«

وروي ع��ن الإم���م ال�ش�دق Q :»اّتقــوا المحّقرات من الذنوب، فاإّنهــا ل ُتغفر«، قلُت 

)اأي ال��راوي(: وم��� المحّق��رات؟ ق���ل: »الرجــل ُيذنــب الذنــب فيقــول: طوبــى لــي لــم يكن 

. وروي عن الإم���م الب�قر Q :»اّتقــوا المحّقرات من الذنــوب، فاإّن لها 
(3(

لــي غيــر ذلــك«

.
(4(

طالباً«

)1) ومّم��ن يذه��ب اإل��ى ه��ذا الراأي: ال�ش��يخ المفيد، واب��ن البراج الطرابل�ش��ي، واأبو ال�ش��الح الحلبي، وابن اإدري���ض الحلّي، وال�ش��يخ 
الطو�شي، بل ن�شبه الطبر�شي في تف�شيره مجمع البي�ن اإلى اأ�شح�بن� مطلقً�.

)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض168.
)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض287.

)4) م.ن، �ض270.
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وروي ع��ن النب��ي الأعظم P ف��ي و�شّيته لأبي ذر0: »يا اأبــا ذر، اإّن الرجل ليعمل 

الح�سنة فيّتكل عليها، ويعمل المحّقرات حتَّى ياأتي اهلل وهو عليه غ�سبان، واإّن الرجل 

.
(1(

ليعمل ال�سّيئة فيفرق منها، ياأتي اآمناً يوم القيامة«

نوب التي يحتقره� الإن�ش���ن وي�ش��ت�شغره�، وي�شتهين  نوب هي الذُّ ف�لمحّقرات من الذُّ

�ســتغفر«، واهلل تع�ل��ى يق��ول: 
َ
ذِنــب واأ

ُ
به���، ويق��ول ح�ش��ب م��� ورد ف��ي بع���ض الرواي���ت »اأ

.
(2(

چ  ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئچ 
ف�ل��ذي ُيحّق��ر ذنبه وي�شت�ش��هل اأمره، األ ي��دري اأّن الذنب مهم� ك�ن �شغي��رًا اأو حقيرًا 

��ه م��ن حيث كون��ه مع�شيًة هلل العظي��م ف�إّنه ُيعّد اأم��رًا عظيمً�، فال ينبغ��ي للموؤمن اأن  ف�إنَّ

ُيحّقر �شيئً� من الذنوب، فقد ل ُيغفر له ب�شبب تحقيره وا�شتخف�فه به�.

وال�شغيرة قد تقترن بقّلة الحي�ء وعدم المب�لة به�، وترك الخوف وال�ش��ته�نة ب�هلل 

��ف�عة للمذنب،  العظي��م والإ�ش��رار عليه���، وهذا - ب�لمن��ش��بة - م� يمنع من �ش��مول ال�شَّ

.
(3(

فتتحّول هذه ال�شغيرة اإلى كبيرٍة من الكب�ئر، كم� �شّرحت الرواي�ت

ما هي أسباب الذنوب؟

ف اإلى اأ�ش��ب�ب البت��الء ب�لّذنوب والوق��وع به�، ينبغ��ي التنّبه اإلى  لك��ي ن�ش��تطيع التعرُّ

��ه يوجد العديد من الأ�ش��ب�ب والعوامل �ش��وف  اأ�ش��ب�ب ه��ذه الذن��وب، مع الإ�ش���رة اإلى اأنَّ

نقت�شر على ذكر ع�ملين اأ�ش��شين منه�، هم�: 

1. �ضعف �لإيمان في �لنف�ص: 

يني لدى الإن�ش�ن،  ادع الدِّ اإنَّ اأهمَّ �شبٍب من اأ�شب�ب الوقوع في المع��شي هو �شعف الرَّ

ى ب� »�شعف الإيم�ن«. ف�لإيم�ن اأمٌر يقبل الزي�دة والنق�ش�ن، وال�شّدة وال�شعف،  اأو م� ُي�شمَّ

��ض ي�شكون من ق�شوة قلوبهم، ومن قّلة خ�شوعهم  فنحن ن�ش�هد في مجتمعن� كثيرًا من النَّ

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض79.
)2) �شورة ي�ض، الآية 12.

)3) كم� �شي�أتي في الدرو�ض الالحقة.
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ني� وي�أ�ش��هم وقنوطهم  في �شالتهم، ونرى من �ش��لوكيَّ�ت بع�شهم غلبَة حر�شهم على الدُّ

ب،  ��ة والغرور والتع�شُّ ��روف والم�ش�ئب الق��ش��ية، ب�لإ�ش�فة اإلى الأن�نيَّ وحزنه��م في الظُّ

دة، والتي ترجع اإلى �ش��بٍب واحٍد وهو �شع��ُف الإيم�ن،  اإل��ى غيره��� م��ن الأمرا�ض المتع��دِّ

الذي يزداُد وي�شتدُّ عبر الط�ع�ت وينق�ض وي�شعف ب�لمع��شي، كم� ق�ل تع�لى: چ ٿ ٿ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

.
(1(

ڍ چ 

ول �شّك اأّن هذا ال�شعف اأو القّوة في الإيم�ن ل يولد مع الإن�ش�ن، ول ُيجبر عليه اأحد؛ 

فه��ذا ين�ف��ي مبداأ الختي���ر وعقيدة »اأمر بين اأمري��ن« التي تعني نفي الجب��ر والتفوي�ض 

للّن����ض، واإثب�ت اختي�رية التكليف الذي توؤمن به مدر�ش��ة اأهل البيت R. فمن خالل 

ه��ذا البي���ن نفه��م اأّن هن�ك اأ�ش��ب�بً� توؤّدي اإل��ى �شعف الإيم�ن، بل اإلى تال�ش��يه في بع�ض 

الأحي�ن، وك�أّنه غير موجود. 

فم� هي تلك الأ�ش��ب�ب التي قد توؤّدي اإلى ا�شمحالل الإيم�ن والتي تجّر الإن�ش���ن اإلى 

الذنوب والمع��شي؟

 من اأبرز اأ�سباب �سعف الإيمان: 

الجهل وعدم المعرفة، فهو من اأعظم اأ�شب�ب �شعف الإيم�ن.  -

غلب��ُة اله��وى وطوُل الأمل، فغلبة الهوى تجعل الإن�ش���ن يميل اإلى ال�ّش��هوات، وطول   -

ني�. الأمل ُين�شيه الآخرة ويجِذُبه اإلى الدُّ

م�ش�حبة ال�شفه�ء والفّج�ر.  -

ارتي�د اأم�كن المع�شية.  -

�شة. ترك تع�هد القراآن، وعدم الذه�ب اإلى الم�ش�جد والأم�كن المقدَّ  -

ترك مج�ل�شة العلم�ء واأهل العب�دة.  -

)1) �شورة التوبة، الآيت�ن 124 - )12.
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2. �ضيطرة �ل�ضهو�ت و�لغر�ئز على �لإن�ضان: 

نق�شد به� مجموعة الغرائز والقوى الموجودة في ب�طن الإن�ش���ن التي اإن لم يعرفه� 

ولم ي�شَع اإلى تعديله� ف�إّنه� �شتوؤّدي به اإلى الهالك الحتمي، والوقوع في المع��شي. فينبغي 

عليه اأّوًل معرفته� وال�شعي في تعديله�، بمعنى اإخراجه� عن حدِّ الإفراط والتفريط؛ لأّن 

عدم ذلك �شيوؤّدي اإلى طغي�نه� وعدم ا�شتقراره�، وهذا م� �شيدفع ب�لإن�ش�ن اإلى ارتك�ب 

المع��شي.

اإّن ه��ذه الق��وى الب�طني��ة المودعة في الإن�ش���ن ق��د توؤّثر �ش��لبً� اأو اإيج�بً� على �ش��لوكه 

وعالقته ب�هلل تع�لى، ف�هلل تع�لى اأوجد في الإن�ش�ن »قّوة العقل« واأعط�ه� جنودًا، واأوجد 

فيه »قّوة الجهل« اأي�شً� واأعط�ه� جنودًا.

ف�لإن�ش�ن في حركته الت�ش�عدية العقلية قد ي�شل اإلى درجة اأعلى من درجة المالئكة 

نب ب�إرادته واختي�ره وتحكيمه لعقله و�شيطرته على غرائزه، وقد ي�شل  اإذا ابتعد عن الذَّ

في حركته التن�زلية من خالل اّتب�عه لل�شهوات اإلى درجٍة ُي�شبح فيه� ك�لأنع�م، بل اأ�شل 

؛ وم� ذلك اإل لأّنه 
(1(

�ش��بياًل، كم� في قوله تع�لى: چ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ 

ف�شية. م هواه على عقله، واتَّبع غرائزه و�شهواته النَّ حكَّ

العالج بالطهارة

من اأبرز القوى والغرائز النف�شية التي منحه� اهلل عّز وجّل لالإن�ش�ن: 

1. �لقّوة �ل�ضهوّية:

وه��ي الق��ّوة الت��ي ل ي�ش��در عنه��� اإل اأفع���ل البه�ئ��م م��ن عبودّي��ة الف��رج والبط��ن، 

والحر���ض عل��ى الجم�ع والأكل. وتو�شف ب�لقوى البهيمّية؛ لوجوده� الأ�شلي في البه�ئم. 

ه� اأنَّه� ُتْنِزل الإن�ش�ن اإلى درجة الأنع�م، اإن لم ُيوّجهه� �شمن ال�شوابط التي  ومن خوا�شّ

حّددته� ال�شريعة. وهي من القوى العنيدة التي ل تهداأ ب�شرعة. 

)1) �شورة الفرق�ن، الآية 44.
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2. �لقّوة �لغ�ضبّية:

 ل�شدور اأفع�ل ال�ش��ب�ع من الغ�شب والبغ�ش���ء والتوّثب 
ً
 وه��ي الق��ّوة الت��ي تكون من�ش���أ

ة  ����ض ب�أن��واع الأذى. وتمت�ز القّوة الغ�شبّي��ة ب�أّنه� قّوٌة تهداأ ب�ش��رعٍة بخالف القوَّ عل��ى النَّ

ته� من ن�حيٍة، لكّنه� �شرع�ن م� تهداأ من ن�حية اأخرى. هوّية، ومع اأنَّه� تمت�ُز ب�شدَّ ال�شَّ

والإن�ش���ن اإذا اأطل��ق العن���ن للقّوة ال�ش��هوية والغ�شبي��ة ولم ُيخ�شعهم� لمي��زان العقل 

وال�ش��رع فم��ن الموؤّكد اأّنه� �ش��وف توقع�نه ف��ي المع��شي والذنوب وتدفع�ن��ه اإلى مخ�لفة 

اأوامر اهلل تع�لى. لذا على الإن�ش���ن الموؤمن اأن ُيطّهر قلبه وب�طنه وجوارحه من مف��ش��د 

ال�شهوات والغ�شب، واأن يكون �شديد الحر�ض والنتب�ه كي ل يكون اأ�شير �شهوته وغ�شبه، 

واأن يجعلهم��� دائم��ً� ف��ي طريق الخير ال��ذي ُير�شي اهلل ور�ش��وله، ول يجعلهم� في طريق 

ال�شيط�ن الذي ُيبغ�شه اهلل ور�شوله.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

نيا؟ ما هي آثار الّذنوب في الدُّ

5

قال اهلل تعالى:  

 چی ی جئ حئ مئ ىئ 

مب  خب  حب  جب  يئ 
ىب يب جت حتچ)1)

)1) �شورة الروم، الآية 41.

للذنوب اآثار دنيوية واأخروية. ¤

الآثار الدنيوية للذنوب هي الف�ساد  ¤

في الأر�س، نزول العذاب الإلهي.

نــيــا، ق�ساوة  ¤ حــبــط الأعـــمـــال فــي الــدُّ

القلب، زوال النِّعمة، نق�سان العمر.

ــدم ا�ــســتــجــابــة  ¤ ــ ــيــان الـــعـــلـــم، عـ نــ�ــس

عاء، الهزيمة الع�سكريَّة. الدُّ

عدم التَّوفيق للعبادة. ¤



آثار الذنوب

دته�  ُث عن الآث���ر التي و�شعته� وحدَّ ن��وب اآث�رًا، ولكن ت�رًة نتحدَّ اإّن ل��كّل ذن��ٍب من الذُّ

�ش��ة، كمن ي�ش��رب الخمر ف�إّنه ُيجلد، وال�ش���رق ُتقطع يده، وهكذا، وهذا  ��ريعة المقدَّ ال�شَّ

م� يتحّدث عنه الفقه�ء، ونجده في الر�ش���ئل العملية، وُنطلق عليه ا�ش��م الآث�ر ال�شرعّية، 

ة التكوينيَّة، وهي المق�شودة  والتي لي�شت مورد بحثن�. واأخرى نتحّدث عن الآث�ر الو�شعيَّ

ف��ي ه��ذا الدر���ض. واإّن طبيعة اآث�ر الّذنوب تختل��ف من ع�َلم اإلى ع�َل��م؛ فعندم� نقول اإّن 

ن��ب الفالن��ي ل��ه اأثر، فال بّد م��ن تحديد طبيعة الع�َل��م الذي نتحّدث عن��ه، فمن اآث�ر  الذَّ

زق وغيره� من الأمور التي تتن��شب مع طبيعة  ني� مثاًل حرم�ن العلم اأو الرِّ الّذنوب في الدُّ

ني���، اأّم��� اآث�ر الّذنوب ف��ي ع�لم البرزخ ف�إّنه� تتن��ش��ب مع طبيع��ة ذلك الع�لم،  ع�ل��م الدُّ

كوح�ش��ة القب��ر وظلمت��ه والم�ش���ءلة فيه ... واأي�ش��ً� اآث�ر الّذن��وب في الآخرة تتن��ش��ب مع 

طبيع��ة ع�لم الآخرة، من غ�شب اهلل، والح�ش��رة والندامة، والعمى يوم القي�مة... وفيم� 

ني�، وهي:  ي�أتي ُنبّين بع�ض الآث�ر الخطيرة للذنوب في الدُّ

الفساد في األرض

ق���ل اهلل تع�لى: چ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 

. م��ن اآث���ر الّذنوب والمع��شي اأّنه� ُتْح��ِدث في الأر�ض اأنواعً� من 
(1(

يب جت حت چ 
الف�ش���د في الم�ء واله��واء والّزرع والّثم�ر وغير ذلك. ف�لآي��ة الكريمة تدعو لالّتع�ظ بم� 

���بقة م��ن الم�ش�ئ��ب التي م� ك�ن��ت اإل بم� ك�ش��بت اأيديهم، من الف�ش���د  ح��لَّ ب�لأم��م ال�شَّ

والّذنوب والآث�م، فيو�شك اأن يحّل ب�لمخ�َطبين مثل م� حّل ب�أولئك.

روي عن الإم�م الب�قر Q اأّنه ق�ل: »ما من �ســنة اأقّل مطراً من �ســنة، ولكّن اهلل 

)1) �شورة الروم، الآية 41.
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ي�سعــه حيــث ي�ســاء. اإّن اهلل عــّز وجّل اإذا عمل قوم بالمعا�ســي �سرف عنهم ما كان قّدر 

لهم من المطر في تلك ال�ســنة اإلى غيرهم، واإلى الفيافي والبحار والجبال، واإّن اهلل 

لُيعــّذب الُجَعــَل )1)في جحرها بحب�ــس المطر عن الأر�س التــي هي بمحّلها خطايا من 

بح�سرتها، وقد جعل اهلل لها ال�سبيل في م�سلك �سوى محّلة اأهل المعا�سي. قال: ثّم 

.
(3(

» 
قال اأبو جعفر Q :چ ۅ ۉ ۉچ)2)

نزول العذاب اإللهي

دة طريق��َة ربط الم��شي  يعتم��د الق��راآن الكريم ف��ي طرقه واأ�ش���ليبه التَّربوية المتعدِّ

��ح الحق�ئق الت�ريخيَّة، ويك�ش��ف عن  منين يو�شِّ ب�لح��ش��ر؛ لأنَّ الرتب���ط بي��ن هذي��ن الزَّ

م�شوؤولية الأجي�ل الق�دمة و�شرورة اعتب�ره� بم� ح�شل في الأمم ال�ش�بقة، ويوقفه� على 

واجب�ته� تج�ه خ�لقه�، ق�ل تع�لى: چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

، وه��ذا يعن��ي اأّن هلل في الأمم �ش��ننً� ع�ّم��ة ل تخت�ّض بهم، 
(4(

ں ڻ ڻ ڻ چ 
اإذ هي تجري على الح��شرين كم� جرت على الم��شين �ش��واء ب�ش��واء، وهي �شنٌن للتقّدم 

والبق���ء، و�ش��نن للّتده��ور والندح���ر، التق��ّدم للموؤمني��ن المج�هدين الواعين لقدا�ش��ة 

عمله��م واأهمّي��ة جه�دهم، والندح�ر والتَّده��ور لالأمم الك�فرة، والأم��م البعيدة عن عّز 

�ض، والغ�رقة في الّذنوب والآث�م. الجه�د المقدَّ

وق��د ورد ف��ي الق��راآن الكري��م اآي�ٌت ت�ش��يُر ب�ش��كٍل وا�شٍح اإل��ى وجود نوٍع م��ن الرتب�ط 

الوثي��ق بي��ن الأعم�ل والّذنوب التي يقترفه� الإن�ش���ن، وبين الم�ش�ئ��ب والبتالءات التي 

ُت�شيبه ب�شبب تلك الأعم�ل، ق�ل اهلل تع�لى: چ ی ی ی جئ حئ مئ 

، وق���ل تع�ل��ى ف��ي اآية اأخ��رى چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
(((

ىئ يئ جب حب چ 

)1) الجعل، هي الحرب�ء.
)2) �شورة الح�شر، الآية 2.

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض272.
)4) �شورة اآل عمران، الآية 137.

))) �شورة ال�شورى، الآية 30.
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 .
(1(

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے چ 
روي ع��ن الإم���م الب�قر Q في تف�ش��ير هذه الآية ، ق�ل: »وهــي النقمة، چ ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ چ فتحــّل بقــوم غيرهــم، فيــرون ذلــك وي�ســمعون بــه، والذيــن حّلــت بهم 
ع�ســاة كّفــار مثلهــم، ول يّتعظ بع�سهــم ببع�س، ول يزالون، كذلك حتَّى ياأتي وعد اهلل 

.
(2(

الذي وعد الموؤمنين من الن�سر، ويخزي اهلل الكافرين«

نيا حبط األعمال في الدُّ

ق�ل اهلل تع�ل��ى: چ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ني�.  ��لبّية والخطي��رة للذنوب اأّنه��� ُتحبط الأعم�ل ف��ي الدُّ . م��ن الآث���ر ال�شَّ
(3(

وئ چ 
والحب��ط ه��و �ش��قوط ث��واب العمل ال�ش�ل��ح ب�لمع�شي��ة المت�أّخ��رة، والتكفير عك�ش��ه؛ اأي 

�شقوط الّذنوب المتقّدمة ب�لط�عة المت�أّخرة. ومرجع هذه الفكرة هو معرفة مدى الت�أثير 

المتب�دل بين الأعم�ل الح�ش��نة والأعم�ل ال�ش��ّيئة، فجميع الأعم�ل له� ت�أثير على بع�شه�؛ 

اأي اإّن هن�ك ت�أثيرًا وت�أثُّرًا وحبطً� وتكفيرًا ب�شورٍة م�شتمّرٍة. 

 تع�ل��ى �ش��رٌط ف��ي َقب��ول الأعم���ل، بل وفي كّل �ش��عٍي وجه��د. وعليه، من 
ّ

اإّن ر�ش��� اهلل

بيع��ي اأن ُتحب��َط اأعم�ل اأولئك الذين ُي�شّرون على اإغ�ش�ب اهلل عّز وجّل واإ�ش��خ�طه،  الطَّ

ني� وه��م خ�لو الوف��ض، ق��د اأثقلتهم اأوزارهم  ع��ون هذه الدُّ ويخ�لف��ون م��� يرت�شيه، ويودِّ

واأرهقتهم ذنوبهم. 

قساوة القلب

. اإّن 
ق���ل اهلل تع�ل��ى: چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ...چ)4)

ق�ش��وة القلب وذه�ب اللين والرحمة والخ�ش��وع مر�ض خطيٌر جدًا، قد ذّم اهلل عليه بع�ض 

)1) �شورة الرعد، الآية 31.
)2) ال�ش��يخ الحويزي، تف�ش��ير نور الثقلين، ج2، �ض07)، ت�شحيح وتعليق: ال�ش��يد ه��ش��م الر�ش��ولي المحالتي، موؤ�ش�شة اإ�شم�عيلي�ن 

للطب�عة والن�شر والتوزيع - قم، موؤ�ش�شة اإ�شم�عيلي�ن، الطبعة الرابعة، 1412 - 1370 �ض.

)3) �شورة محمد، الآية 28.
)4) �شورة البقرة، الآية 74.



51 ؟ه ىر لاهي سرفن لل  ر سرري  هم

الأمم ال�ش���بقة كبني اإ�ش��رائيل، واإّن �ش�حب القلب الق��شي اأبعد م� يكون عن اهلل تع�لى، 

ز بين الحّق والب�طل، ول ينتفع بموعظة ول يقبل ن�شيحة. و�ش�حبه ل ُيميِّ

ت عب�دته، و�ش�ر يعي�ض في �شع�دة وهن�ء،  ُلح ا�شتق�م ح�ل العبد، و�شحَّ ف�لقلب اإذا �شَ

وذاق طعم الأن���ض ومحّبة اهلل ومن�ج�ته، ولكن اإذا ق�ش��� القلب واأظلم، ف�ُش��د ح�ل العبد، 

دة، فتراه ل يخ�شع في �شالته  وخلت عب�دته من الخ�شوع، وغلبت عليه مظ�هر واآث�ر متعدِّ

وعب�دته ول يت�أّثر بقراءة القراآن، ول تنفعه المواعظ ول يت�أثَّر به�، ويح���ّض ب�شيٍق �ش��ديٍد 

�دق Q: »ما من  ني� ب�أ�شره�. روي عن الإم�م ال�شَّ وفقِر َنْف�ٍض رهيب، حتَّى لو ملك الدُّ

�ســيء اأف�ســد للقلــب مــن خطيئــة، اإّن القلب ليواقــع الخطيئة، فما تزال بــه حتَّى تغلب 

.
(1(

عليه، في�سير اأعاله اأ�سفله«

اإّن تراك��م المع��ش��ي وظلمته� على قلب الإن�ش���ن ُي�شّي��ره طبعً� له؛ لأّن الّذنوب 

له��� ظلم���ت اإْن تراكمت �ش���رت رينً�، كم� ق���ل تع�لى :چ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

.
(2(

ڍ چ 
واإذا �ش���رت هك��ذا، ُطب��ع على قل��ب الإن�ش���ن، وهذا م� ق��د ُيعّبر عنه ب�لقلب الأ�ش��ود 

اأو المنكو���ض وغي��ر ذل��ك. اإذ ُي�شب��ح ه��ذا القلب ق�باًل ل��كّل اأنواع ال�شالل��ة والنحراف؛ 

فل��و فر�شن��� اأّن في��ه ن��ورًا م�، ف���إّن ارتك�به الّذن��وب ينزع من قلب��ه الّنور، ول يع��ود ق�باًل 

��ي الح��ّق اأب��دًا، بل يخرج منه م��� ك�ن فيه من الحّق في�شبُح خ�لي��ً� ق�باًل لكلِّ �شاللٍة  لتلقِّ

ه��� م��ن �ش��نخه المظلم. ل��ذا ورد عن الإم���م ال�ش���دق Q :اإذا »اأذنب  وانح��راف؛ لأنَّ

الرجــل خــرج مــن قلبه نكتة)3) �ســوداء، فاإن تاب انمحــت، واإن زاد زادت. حتَّى تغلب على 

. وروي ع��ن الإم���م اأمي��ر الموؤمني��ن Q: »مــا جّفت 
(4(

قلبــه، فــال ُيفلــح بعدهــا اأبــداً«

.
(((

الدموع اإل لق�سوة القلوب، وما ق�ست القلوب اإل لكثرة الّذنوب«

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض268.
)2) �شورة المطففين، الآية 14.

)3) النكتة، النقطة، وكّل نقطة في �شيء بخالف لونه فهي نكتة.
)4) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض271.

))) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج16، �ض)4.
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زوال النِّعمة

غي��د، ونعمة العي���ض ح�ش��نه ون�ش�رته،  عم��ة ه��ي الح�ل الح�ش��ن والعي���ض الرَّ »النِّ

عمة والعط�ء، وارتك�ب الّذنوب ب�شكٍل  وزواله� عقوبة اإلهية لمن ل ي�شكر اهلل على النِّ

عمة،  ة توجب تغيير النِّ عمة، واإن ك�ن هن�ك ذنوٌب خ��شَّ ي اإلى زوال هذه النِّ ع���م ي��وؤدِّ

عم وترك ال�ّشكر«، وهو  ��ض، وترك ا�شطن�ع المعروف وكفران النِّ مثل البغي على النَّ

ُنــوَب الَِّتي  م��� اأ�ش���ر اإلي��ه الإم�م عل��ي Q في دع�ء كمي��ل: »الّلُهــمَّ اْغِفْر ِلــَي الذُّ

ُنوَب  ُنوَب الَِّتي ُتْنِزُل النَِّقــَم، الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ َتْهِتــُك الِع�َســَم، الّلُهــمَّ اْغِفــْر ِلَي الذُّ

ر  . ف�هلل تع�لى بمقت�شى عدله المطلق وق�شده في حكمه ل ُيغيِّ
(1(

ــُر النَِّعــَم« ِتــي ُتَغيِّ الَّ

نعم��ًة اأنعمه��� عل��ى اأحٍد، ول ي�ش��لبه� اأحدًا اإل ب�ش��بب ذن��ٍب ارتكبه، كم� ق���ل تع�لى: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 
.

(3(
 
ٿ چ)2)

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تع�ل��ى:  اهلل  ق���ل 

.
(4(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 
روي عن الإم�م علي Q: »فما زالت نعمٌة ول ن�سارُة عي�ٍس اإل بذنوب اجترحوا، 

.
(((

اإّن اهلل لي�س بظاّلٍم للعبيد، ولو اأّنهم ا�ستقبلوا ذلك بالّدعاء والإنابة لم تزل«

روي ع��ن الإم���م ال�ش���دق Q: »مــا اأنعــم اهلل على عبــٍد نعمًة ف�ســلبها اإّيــاه حتَّى 

.
(6(

لب« ُيذنب ذنباً ي�ستحّق ال�سَّ

)1) ال�ش��يخ ال�ش��دوق، مع�ن��ي الأخب���ر، ���ض 269، ت�شحيح وتعلي��ق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ش�ش��ة الن�ش��ر الإ�ش��المي الت�بعة لجم�عة 
المدر�شين بقم الم�شرفة، ل.مط، ل.ط، 1379 - 1338 �ض.

)2) ال�ش��يد اب��ن ط�وو���ض، اإقب���ل الأعم���ل، ج3، ���ض332، ج��واد القيوم��ي ال�شفه�ن��ي، مكت��ب الإعالم الإ�ش��المي، مكت��ب الإعالم 
الإ�شالمي، الطبعة الأولى، رجب 1414.

)3) �شورة النف�ل، الآية 3).
)4) �شورة الأعراف، الآية 96.

))) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج)، �ض178.
)6) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض274.
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نقصان العمر
زق ونق�ش�نهم��� وعدم  لق��د تحّدث��ت بع���ض الّرواي���ت عّم��� يوجب زي���دة العم��ر وال��رِّ

البرك��ة فيهم���، كب��رِّ الوالدي��ن وعقوقهم���، و�شل��ة الرح��م وقطيعته���، روي ع��ن الإم���م 

�دق Q: »من يموت بالّذنوب اأكثر مّمن يموت بالآجال، ومن يعي�س بالإح�سان  ال�شّ

 .
(1(

اأكثر مّمن يعي�س بالأعمار«

ف���هلل تع�ل��ى اإذا اأنع��م على مجتمع اأو فرد نعمة زي�دة العم��ر، فذلك من اأجل التك�مل 

المعنوي وال�شتف�دة من نعمة الحي�ة. ف�لحي�ة على ق�شم�ن :حي�ة الأبدان، وحي�ة القلوب، 

وعمر الإن�ش�ن الحقيقي لي�ض اإل اأوق�ت ط�عته وارتب�طه ب�هلل تع�لى، وب�لتقوى تزيد هذه 

ال�ش���ع�ت الت��ي هي عم��ره الأ�شلي، واإذا اأعر�ض عن اهلل وا�ش��تغل بمع��شيه �ش�عت عليه 

اأي�م حي�ته الحقيقية، ف�لمع��شي توؤّثر على حي�ة الأبدان كم� توؤّثر على حي�ة القلوب.

نسيان العلم

اإّن ن�ش��ي�ن العلم لعّله من اأ�شعب العقوب�ت التي ُت�شيب اأرب�ب العلم؛ لأّن العلم - كم� 

ُتعّب��ر بع���ض الرواي���ت - ه��و نوٌر يقذفه اهلل ف��ي القلوب الع�م��رة بط�عت��ه، المنيبة اإليه، 

والمع�شي��ة ظلم��ٌة، ول تن�ش��جم الّظلم��ة مع الّنور، فق��د روي عن ر�ش��ول اهلل P: »اّتقوا 

نب فين�ســى به العلم الذي كان  الّذنــوب؛ فاإّنهــا ممحقــة للخيرات، اإّن العبد لُيذنب الذَّ

.
(2(

قد علمه«

�دق Q: »لي�ــس العلــم بالتعّلــم، اإّنما هو نوٌر يقــع في قلب من  وع��ن الإم���م ال�شَّ

. ف�لعلم على ح��ّد تعبير الإم�م Q نوٌر يقذفه 
(3(

يريــد اهلل تبــارك وتعالــى اأن يهديــه«

اهلل تع�ل��ى اأو يق��ع في القل��ب، والمع�شية ظالٌم ُيطفئ ذلك الّنور، ف���إذا اأكرم اهلل تع�لى 

العبَد بنور العلم، فينبغي عليه اأن ل ُيطفئه بظلمة المع�شية.

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض140.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض377.

)3) م.ن، ج1، �ض)22.
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عاء عدم استجابة الدُّ

ع�َء، الّلُهمَّ اْغِفْر  ِتي َتْحِب�ُض الدُّ ُنوَب الَّ فقد ورد في دع�ء كميل: »الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

ع���ء، كم� في  . اإّن الّذنوب م�نعٌة من ا�ش��تج�بة الدُّ
(1(

ِل��َي اّلذُن��وَب اّلت��ي ُتْن��ِزُل الَب��اَلء«

الحديث المروي عن الإم�م الب�قر Q، حيث ق�ل: »اإّن العبد ي�ساأل اهلل الحاجة، 

فيكــون مــن �ســاأنه ق�ساوؤهــا اإلى اأجل قريب اأو اإلى وقت بطــيء، فُيذنب العبد ذنباً، 

فيقــول اهلل تبــارك وتعالــى للَملَك: ل تق�سي حاجته واحرمــه اإّياها؛ فاإّنه تعّر�س 

. »هذا يعني اأنَّ للّذن��وب والأعم�ل الخ�رجة 
ل�ســخطي وا�ســتوجب الحرمــان مّنــي«)2)

حمة؛ وذلك لأّن الفي�ض الإلهي ل ُبْخَل ول َمْنَع  ��ريعة ت�أثيرًا في �ش��لب الرَّ عن طور ال�شَّ

م��ن ِقَبِله، واإّنم� ذلك بح�ش��ب عدم ال�ش��تعداد، وظ�ه��ر اأّن المذنب معر�ٌض عنه غير 

معتر�ض لرحمته، بل م�ش��تعّد ل�شّد ذلك اأعني �ش��خطه وعذابه، ف��شتحّق بذلك اأن ل 

.
(3(

ين�ل رحمته وُيحرم من الإج�بة«

عدم التَّوفيق للعبادة

ينبغي اأن تكون حي�ة الإن�ش�ن في ط�عة اهلل؛ لأّن اهلل تع�لى خلقن� وجعل ط�عته طريقً� 

، فهن�ك تب�دٌل 
(4(

اأ�ش��شيً� لمعرفته، يقول تع�لى: چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ 

�عة، فقد روي عن الإم�م ال�ش�دق Q: »ا�ســتماع  بين ارتك�ب المع�شية وحرم�ن الطَّ

. وهك��ذا الّذنوب توؤّثر 
(((

الغنــاء واللهــو ُينبــت النفــاق في القلب، كما ُينبــت الماء الزرع«

عل��ى الط�ع���ت، فكّلم��� ازداد العب��د مع�شيًة وُبعدًا كّلم��� تث�قل عن الط�ع��ة وُحِرَم منه�، 

�عة لك�ن في  نب عقوبٌة واأثٌر اإل اأن ي�شدَّ عن الطَّ واأحّب المع�شيَة واأِلَفه�. ولو لم يكن للذَّ

�دق Q: »اإّن الرجل لُيذنب  ذل��ك كف�ي��ة لم� فيه من الحرم�ن، روي عن الإم���م ال�شَّ

)1) ال�شيخ ال�شدوق، اإقب�ل الأعم�ل، ج3، �ض332.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض271.

)3) مولي محمد �ش�لح الم�زندراني، �شرح اأ�شول الك�في، ج9، �ض248.
)4) �شورة الذاري�ت، الآية 6).

))) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج6، �ض434.
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 ،
(1(

فُيحــرم �ســالة الليــل، واإّن العمل ال�ســّيئ اأ�ســرع في �ساحبه من ال�ســّكين في اللحم«

ف�شّبه الإم�م Q ال�شّيئة في الرواية ب�ل�شّكين؛ ل�شرعة الّنفوذ وقّوة الت�أثير.

الهزيمة العسكريَّة

اأحد اأهّم اأ�شب�ب الهزيمة التي ُت�شيب الأّمة في مقتله� وتوؤّدي اإلى �شعفه� ووهنه� هو 

ُبع��ُد كثيٍر من الم�ش��لمين عن دينهم، وانغم��ش��هم ب�لّذنوب والمع��ش��ي، وعدم اّتح�دهم 

اأم�م عدّوهم، وعدم توّحدهم تحت قي�دة واحدة.

والت�ريخ الإ�شالمي حّدثن� عن نموذٍج مهّم وهو معركة اأحد، التي انتهت بتحّول ن�شر 

الم�ش��لمين اإل��ى هزيمة، وال�ّش��بب الّرئي���ض الذي اأّدى اإل��ى ذلك هو المخ�لف��ة والمع�شية 

الت��ي ارتكبه� بع�ض الجن��ود، ق�ل اهلل تع�لى: چ ی ی ی جئ حئ مئ 

. وق��د اأخب��ر اهلل تع�لى 
(2(

ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مث چ 
في �شي�ق بي�ن تلك الأحداث في غزوة اأحد، فق�ل: چ... ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

، ف�هلل تع�لى 
کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ...چ)3)

ُيحّدثن� في هذه الآية عن مع�شية تلك الفئة التي ك�نت ترمي النب�ل، وعن ع�شي�ن هوؤلء 

لأمر الولّي، وم� ترّتب على هذا الع�شي�ن من اآث�ر ط�لت الجميع.

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض272.
)2) �شورة اآل عمران، الآية )16.
)3) �شورة اآل عمران، الآية 2)1.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

ما هي اآلثار البرزخية واألخروية للذنوب؟

6

قال اهلل تعالى: 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ 

 .
(1(

ڤ ڤ ڤچ 

)1) �شورة اآل عمران، الآية 30.

ــرزخ:  ¤ ــبـ ــي الـ ــن اآثــــــار الــــذنــــوب فـ مـ

�سكرات الموت و�سّدة النزع، وح�سة 

القبر وغربته و�سغطة القبر.

والمعا�سي:  ¤ للذنوب  الأخــرويــة  الآثــار 

الف�سيحة  ــار،  ــ ــّن ــ ال ــول  ــ دخـ ا�ــســتــحــقــاق 

ــذّل والــهــوان،الــحــ�ــســرة  فــي الآخـــــرة، الــ

والندامة.

تج�ّسم الأعمال ب�سوٍر قبيحة. ¤



آثار الذنوب في البرزخ

 .
(1(

��يئين والم�نع من اختالطهم��� وامتزاجهم�« الب��رزخ ف��ي اللغة: »الح�جز بين ال�شَّ

، وق���ل �ش��بح�نه: چ ۋ 
(2(

ق���ل تع�ل��ى: چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ 

. ف�لقراآن الكريم اأراد من هذا ال�شتخدام للفظ البرزخ 
(3(

ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ 
ني� والآخرة، ول بّد لالإن�ش���ن من المرور  اأن يو�شح اأّن هن�ك ع�لمً� اآخر يف�شل بين الدُّ

��ه ع�لم الّثواب  واي���ت ورد اأّن البرزخ هو القبر، واأنَّ ب��ه كمقّدم��ة ليوم القي�مة، وف��ي الرِّ

ني� والآخ��رة، روي عن الإم���م ال�ش�دق Q: »البــرزخ القبر، وهو  والعق���ب بي��ن الدُّ

. وفيم� يلي ن�ش��تعر�ض اأهّم اآث���ر الذنوب في 
نيــا والآخــرة«)4) الّثــواب والعقــاب بيــن الدُّ

البرزخ: 

1. �ضكر�ت �لموت و�ضّدة �لنزع: 

.
(((

ق�ل تع�لى: چ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

�ش��كرات الم��وت م��ن العقب���ت ال�شعب��ة، ف�ش��دائده� ُتحي��ط ب�لمحت�ش��ر م��ن جمي��ع 

الجه���ت؛ فم��ن جهٍة يواجه �ش��ّدة المر���ض والوجع وذه���ب القوى من الب��دن، ومن جهٍة 

اأخ��رى يواجه م�ش��هد الع�ئلة من ب��ك�ء وعويل ووداع اأحّبة، ومن جه��ٍة ث�لثة فراق م� جمع 

ني� م��ن م�ٍل واأمالٍك وغير ذل��ك، ومن جهٍة رابعٍة يواجه قدومه على ن�ش���أٍة  ف��ي ع�ل��م الدُّ

هي غير هذه الن�ش�أة، ثّم اإّن عينيه تري�ن اأ�شي�ء لم تره� من قبل، وقد اجتمع عليه اإبلي�ض 

ني�  واأعوانه ليوقعوه في ال�ش��ّك، وهم يح�ولون ج�هدين اأن ي�ش��لبوه اإيم�نه؛ ليخرج من الدُّ

)1) الطريحي، مجمع البحرين، ج1، �ض186.
)2) �شورة الرحمن، الآيت�ن 19 - 20.

)3) �شورة الموؤمنون، الآية 100.
)4) الحويزي، نور الثقلين، ج3، �ض3)).

))) �شورة ق، الآية 19.
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بال اإيم�ن، هذا كّله اإلى ج�نب هول ح�شور ملك الموت، وب�أّي �شورٍة وهيئٍة �شي�أتي، وب�أّي 

 .
(1(

نحٍو �شوف َيقب�ض روحه

����ض، ف�ل�ش��ورة اإّم�  فمل��ك الم��وت عزرائي��ل Q ل ي�أت��ي ب�ش��ورٍة واح��دٍة ل��كلِّ النَّ

قبيحٌة واإّم� جميلٌة، بل اإّن �شّدة ُقبح �شورته، اأو �شّدة جم�له� مرتبطٌة ب�أعم�ل الإن�ش�ن في 

الدني���، ف���إذا ك�نت اأعم�له �ش�لحًة اأت�ه الملك ب�شورٍة جميل��ة، واإذا ك�ن مبتلًى ب�لرذائل 

والمع��شي اأت�ه الملك ب�شورٍة قبيحٍة.

ــيعة عبٌد ُيقارف اأمــراً نهيناه  روي ع��ن اأمي��ر الموؤمنين Q اأّنه ق���ل: »ما من ال�سِّ

�ُس بها ذنوبه، اإّما في مــاٍل، واإّما في ولٍد، واإّما في  ــى ُيبتلــى ببلّيٍة ُتمحَّ عنــه فيمــوت حتَّ

ُد  نف�سه، حتَّى يلقى اهلل عّز وجّل وما له ذنٌب، واإّنه ليبقى عليه ال�سيء من ذنوبه فُي�سدَّ

 .
(2(

به عليه عند موته«

ه فيه الم��وت ب�لم�شف�ة، فيق��ول: »الموت هو  وف��ي الحديث عن ر�ش��ول اهلل P ُي�ش��بِّ

الم�سفــاة ُت�سّفــي الموؤمنيــن من ذنوبهم، فيكون اآخر األم ُي�سيبهم كّفارة اآخر وزٍر بقي 

عليهــم، وُت�سّفــي الكافريــن مــن ح�ســناتهم، فيكــون اآخر لــّذٍة اأو راحٍة تلحقهــم هو اآخر 

.
(3(

ثواب ح�سنة تكون لهم«

 وعلي��ه ف���إّن قب���ض روح الإن�ش���ن �ش��دًة اأو �شعف��ً�، و�ش��ورة المل��ك ُقبحً� وح�ش��نً� مرتبطة 

ني�، والتي تظهر اآث�ره� البرزخية من لحظة الّنزع، وت�شتمر في  بطبيعة الأعم�ل في ن�ش�أة الدُّ

كّل عقب�ت البرزخ، ف�لإن�ش�ن لحظة �شكرات الموت والحت�ش�ر ُي�ش�هد �شور اأعم�له واآث�ره�. 

2. وح�ضة �لقبر وغربته: 

 كتب اأمير الموؤمنين Q لمحّمد بن اأبي بكر: »يا عباد اهلل، ما بعد الموت لمن ل 

.
(4(

ُيغفر له اأ�سّد من الموت، القبر فاحذروا �سيقه و�سنكه وظلمته وغربته«

)1) ال�ش��يخ عب����ض القمي، من�زل الآخرة والمط�لب الف�خرة، �ض107، تعريب وتحقيق: ال�ش��يد ي��ش��ين المو�ش��وي، موؤ�ش�ش��ة الن�ش��ر 
الإ�شالمي الت�بعة لجم�عة المدر�شين بقم الم�شرفة، موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي، الطبعة الأولى، محرم الحرام 1419.

)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض7)1.
)3) م.ن، �ض3)1.
)4) م.ن،  �ض218.
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 وح�ش��ة القب��ر ه��ي اأول المن���زل التي يم��ّر به� الإن�ش���ن، وقد ُعّبر عنه� ف��ي الرواي�ت 

دة، وهذه التعبيرات اإّم� اأهوال م�ش��تقّلة بذاته�، اأو ُتعّبر عن وح�ش��ة القبر  بتعبيرات متعدِّ

 .
(1(

دة، من قبيل: غّم القبر، �شيق القبر، ظلمة القبر، وح�شة القبر لكن ب�ألف�ظ متعدِّ

واإّن له��ذا المن��زل اأهواًل عظيمة ومن�زل �شّيقة ومهول��ة، ي�شعب ت�شّوره� على العقل 

الب�ش��ري؛ ولذا �ش��رحه� لن� اأئّمة اأهل البيت R. تبداأ المن�زل بوح�شة القبر، ف�شغطة 

القب��ر، ث��م الم�ش���ألة ف��ي القبر وهك��ذا. ونحن نذك��ر هذه الأم��ور ب�خت�ش�ٍر �ش��ديٍد للفت 

ني���، ف�لّذنوب والمع��شي تظهر اآث�ره�  ظ��ر اإل��ى عالقته� بطبيعة الأعم�ل في ع�لم الدُّ النَّ

في ذلك الع�لم.

ل في  وم��� يوؤّي��د ه��ذا الأمر )اأه��وال القبر( م� ورد ف��ي الرواي�ت من ا�ش��تحب�ب التمهُّ

��ت اإلى قب��ره، حيث روي عن الإم�م ال�ش���دق Q: »واإذا ُحمــل الميت اإلى  اإن��زال الميِّ

قبــره فــال يفاجــاأ بــه القبــر؛ لأّن للقبــر اأهــواًل عظيمة، ويتعــّوذ حامله بــاهلل من هول 

مه قليــاًل وي�سبر  المّطلــع، وي�سعــه قــرب �ســفير القبــر، وي�سبــر عليــه هنيهًة، ثــم ُيقدِّ

.
(2(

عليه هنيهة؛ لياأخذ اأهّبته، ثم ُيقّدمه اإلى �سفير القبر«

��ض يوؤمُنه� اهلل منه�،  ��ض لزامً�، بل هن�ك فئٌة من النَّ ولي�ش��ت الوح�ش��ة ح�ل جميع النَّ

كم��� ورد ف��ي الدع���ء ع��ن الإم�م زي��ن الع�بدي��ن Q: »اللهــّم �سّل علــى محّمــد واآل 

محّمــد، واجعلنــي وجميــع اإخوانــي بك موؤمنيــن، وعلى الإ�ســالم ثابتيــن، ولفرائ�سك 

موؤّدين... وعند معاينة الموت م�ستب�ســرين، وفي وح�ســة القبر فرحين، وبلقاء منكر 

 .
(3(

واب مجيبين...« ونكير م�سرورين، وعند م�ساءلتهم بال�سّ

ع�ء -وغيره من الّرواي�ت- يدّل على التَّرغيب في فعل م� ُيزيُل وح�شَة القبر،  هذا الدُّ

وم� ت�شت�أن���ض به النُّفو���ض، وهي الأخالق الف��شلة والأعم�ل الح�ش��نة، وذلك لم� روي من 

اأّنهم� يظهران ب�شورٍة ح�ش��نٍة في القبر، وهكذا الأعم�ل ال�ش��ّيئة توؤّدي اإلى وح�ش��ة القبر 

)1) ال�شيخ الطو�شي، م�شب�ح المتهجد، �ض62)، موؤ�ش�شة فقه ال�شيعة - بيروت - لبن�ن، ل.مط، الطبعة الأولى، 1411 - 1991م.
)2) ال�ش��يخ ال�شدوق، من ل يح�شره الفقيه، ج1، �ض170، ت�شحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ش�ش��ة الن�ش��ر الإ�ش��المي الت�بعة 

لجم�عة المدر�شين بقم الم�شرفة، ل. مط، الطبعة الث�نية، ل. ت.

)3) ال�شحيفة ال�شج�دية، دع�وؤه رقم 206، بح�ر الأنوار، ج91، �ض123. 
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و�شّدة اأهواله، روي عن اأبي عبد اهلل ال�ش�دق Q اأّنه ق�ل: »... فاإذا دخلها )اأي حفرة 

حّبك واأنت تم�ســي على 
ُ
القبــر( عبــٌد موؤمــٌن، قــال: مرحبــاً واأهاًل، اأمــا واهلل لقد كنــُت اأ

ظهــري، فكيــف اإذا دخلــت بطنــي ف�ســترى ذلك، قال Q: فيف�ســح له مــدى الب�سر، 

ويفتــح لــه بــاب يرى مقعــده من الجّنة، قال: ويخرج من ذلك رجٌل لم تر عيناه �ســيئاً 

قــّط اأح�ســن منــه، فيقــول: يــا عبــد اهلل، مــا راأيــت �ســيئاً قط اأح�ســن منــك! فيقــول: اأنا 

 .
(2(

راأيك)1) الح�سن الذي كنَت عليه، وعملك ال�سالح الذي كنَت تعمله...«

3. �ضغطة �لقبر: 

�شغطة القبر تعني التَّ�شييق على الميِّت، واإّن طبيعة الأعم�ل هي التي ُتحّدد �شّدة هذا 

غطة  يق والأذى في ع�لم البرزخ، وهي ُتحّدد اأي�شً� اأَمَد ا�ش��تمرار هذه ال�شَّ ال�ّش��عور ب�ل�شِّ

الت��ي ق��د تكون �ش��عورًا واأذى روحيً� موؤّقتً� يزول بعد حين، وقد ي�ش��تمر اأم��دًا طوياًل، وقد 

يبقى اإلى البعث والن�شور.

غطة يختلف ح�له� من �ش��خ�ضٍ اإل��ى اآخر، وذلك  واي���ت اأّن ه��ذه ال�شَّ  وُيفه��م م��ن الرِّ

غطة ل ت�ش��مل كّل  ني�، واأّن هذه ال�شَّ ح�ش��ب درجة اإيم�نه وطبيعة عمله في ن�ش���أة ع�لم الدُّ

الأم��وات، ومنه��� م� دلَّت عليه الرواي�ت ب�أّن القي�م ببع���ض الأعم�ل يوؤّدي اإلى النج�ة من 

�شغطة القبر.

ع��ن اأبي ب�شير عن اأب��ي عبد اهلل Q »قلُت: جعلُت فداك، فاأيــن �سغطة القبر؟ 

فقال: هيهات ما على الموؤمنين منها �ســيء. واهلل، اإّن هذه الأر�س لتفتخر على هذه، 

فتقــول: وطــاأ ظهــري موؤمــن، ولم يطــاأ على ظهرك موؤمــن، وتقول لــه الأر�س: واهلل، 

حّبك واأنت تم�ســي على ظهري، فاأّما اإذا وليتك ف�ســتعلم ماذا اأ�سنع بك، فتف�ســح 
ُ
كنُت اأ

.
(3(

له مّد ب�سره«

)1) الراأي: يعني العتق�د والإيم�ن.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض130.

)3) م.ن.
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وتعبي��ر الإم���م ال�ش�دق Q ف��ي الرواية المتقّدمة »مــا اأقّل من يفلــت منها« يدّل 

على اأنَّ بع�ض الموؤمنين قد يفلت من �شغطة القبر، كم� هو ث�بت في حّق ال�شّيدة ف�طمة 

بنت اأ�ش��د، وذلك ح�ش��ب رواي�ت اأهل البيت R حيث ُرفعت عنه� �شغطة القبر ببركة 

ريف.  نزول النبي P اإلى قبره� ال�شَّ

وينبغ��ي الإ�ش���رة اإل��ى اأن ّ�شغط��ة القب��ر عل��ى الموؤم��ن - ل��و ح�شلت - فه��ي من ب�ب 

ني���، فيخرج نقي��ً� اإلى ع�ل��م القي�مة، وروي  تطهي��ره م��ن الّذن��وب المتبقية ف��ي ع�لم الدُّ

ع��ن الإم�م ال�ش�دق Q عن اآب�ئ��ه R عن اأمير الموؤمنين علي Q ق�ل: »قال 

.
(1(

ر�سول اهلل P: �سغطة القبر للموؤمن كّفارة لما كان منه من ت�سييع النِّعم«

 وف��ي الّرواي���ت اأّن المّيت يتعّر���ض ل�شغطة القبر اأو �شّمة الأر���ض، واأّن هن�ك اأعم�ًل 

توؤّدي اإلى �شغطة القبر اأو اإلى �شّدته�، نذكر منه� م� روي عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه 

.
(3(

ق�ل: »عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب)2) الرجل عن اأهله«

وعن الإم�م ال�ش�دق Q عن ر�ش��ول اهلل P - عندم� و�شف �ش��عد - ق�ل: »اإّنما 

.
(((

كان من زعارة)4) في خلقه على اأهله«

ل عقوبتها  وعنه Q اأي�شً� اأّنه ق�ل: »قال ر�سول اهلل P: ثالٌث من الّذنوب ُتعجَّ

 .
(6(

ر اإلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على النَّا�س، وكفر الإح�سان« ول توؤخَّ

اآلثار األخروية للذنوب والمعاصي

ني� دار عمل ول ح�ش�ب فيه�، والآخرة دار ح�ش�ب ول عمل فيه�، اإذ ُيجزى كّل اإن�ش�ن  اإّن الدُّ

ح�ش��ب عمل��ه، اإن خي��رًا فخير، واإن �ش��ّرًا ف�ش��ّر. ق�ل تع�ل��ى: چ ائ ەئ ەئ وئ 

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض221.
)2) عزب الرجل عن اأهله معن�ه ابتع�ده عن فرا�شه وطع�مه، مع ظلمه لزوجته.

)3) ال�ش��يخ ال�شدوق، علل ال�ش��رائع، ج1، �ض309، تقديم: ال�ش��يد محمد �ش�دق بحر العلوم، من�شورات المكتبة الحيدرية ومطبعته� 
- النجف الأ�شرف، ل. مط، ل.ط، )138 - 1966م.

)4) الزع�رة: - بت�شديد الراء وتخفيفه� - �شرا�شة الخلق، والرجل �شر�ض اأي �شيء الخلق.
))) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض261.
)6) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج16، �ض312.
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الحقيق��ة  ف��ي   .
ېئچ)1) ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

ني� وح�له في الآخرة، فال انفك�َك بين العمل  هن�ك عالقٌة مب��شرٌة بين عمل الإن�ش�ن في الدُّ

وجزائ��ه، ب��ل الجزاُء هو ب�طُن العمل، والآخ��رُة هي ظرف ظهور الجزاء ل وجوده. فكلُّ عمٍل 

نيوي،  ��دٍة ُتح�كي طبيعة عمله الدُّ ��ُم في الآخرة، فيراه� الإن�ش���ن ب�شورٍة مج�شَّ �ش��وف يتج�شَّ

فتكون �شببً� ل�شع�دته اأو �شق�ئه. وفيم� يلي نذكر اأهّم الآث�ر الأخروية للذنوب والمع��شي: 

1. ��ضتحقاق دخول �لّنار:

ق���ل اهلل تع�ل��ى: چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

نوب والمع��شي اأّن مرتكبه� اإذا لم   فمن الآث�ر المعروفة للذُّ
(2(

ۀۀ ہ ہ ہ چ 
د هذه الحقيقة: چ ڀ  يتب فهو م�شتحقٌّ لدخول الّن�ر، وقوله تع�لى - في اآية اأخرى- يوؤكِّ

.
(3(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ 
ه��ذه الآي���ت ال�ش��ريفة ُتبّي��ن اأّن هن�ك من يدخل الّن�ر ب�ش��بب بع���ض اأعم�له التي ق�م 

ر ب�شببين،  خول اإلى الّن�ر ُيت�شوَّ ني�، لكن ل ُيخلَّد فيه�؛ لأنَّ ا�شتحق�ق الدُّ به� في ع�لم الدُّ

د على اهلل ومع�شيته، وال�ش��تحق�ق ه��و غير الخلود في  هم���: الكف��ر ب���هلل تع�لى، والتمرُّ

الّن�ر الذي يكون بخ�شو�ض الكفر اأو ال�شرك.

روي ع��ن الإم���م الك�ظ��م Q: »ل ُيخلِّد اهلل فــي الّنــار اإل اأهل الكفــر والجحود، 

، ف�لموؤم��ن الف��ش��ق خ���رٌج ع��ن كلِّ الأق�ش���م الت��ي ذكره��� 
(4(

واأهــل ال�ســالل وال�ســرك«

واية. الإم�م  Q في هذه الرِّ

م من اأّن الموؤمَن ل ُيخلَّد في الّن�ر، ولكن هذا ل يعني عدم فعلّية دخوله  رغم كلِّ م� تقدَّ

واي�ت اأنَّ بع���ضَ الّذنوب توجُب تطويَل اأم��ِد العذاب، وُيع�قب  اإل��ى الّن���ر، فق��د ورد في الرِّ

��نين، روي عن  ��ف�عة قد ل ت�ش��ُل اإليه اإل بعد مئ�ت ال�شِّ دة، اأو اإنَّ ال�شَّ عليه��� ب�أل��واٍن متع��دِّ

)1)  �شورة الن�ش�ء، الآية 14.
)2) �شورة البقرة، الآية 81.
)3) �شورة النمل، الآية 90.

)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج8، �ض1)3.
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ب��ي P: »اإّن العبــد لُيحب�ــس علــى ذنب من ذنوبــه مئة عام، واإّنه لينظــر اإلى اأزواجه  النَّ

ة مّدًة من  نَب يمنُع من دخول الجنَّ ، والحديث فيه دللٌة على اأّن الذَّ
(1(

في الجّنة يتنّعمن«

من، ول دللة فيه على اأّنه في تلك المّدة يكون في الّن�ر اأو في �شدائد القي�مة. الزَّ

وروي ع��ن الإم���م علي Q اأنَّه ق�ل: »ل تتَّكلوا ب�ســفاعتنا؛ فاإنَّ �ســفاعتنا ل تلحق 

، والحديث يو�شح اأّن ال�شف�عة قد ت�أتي اإذا م�ت الموؤمن 
(2(

باأحدكم اإل بعد ثالثمئة �سنة«

على التوحيد والنبّوة والإم�مة، ولكن بعد ثالثمئة �ش��نة، ومقدار ال�ش��نة عند اهلل يختلف 

عن مقداره� عندن�.

وهن�ك اآي�ت كثيرة اأخرى ُت�ش��ير اإلى خلود الكّف�ر والمن�فقين في الّن�ر، كقوله تع�لى: 

ېى  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چ   ۈ 
، ف�لك�ف��ر والمن�ف��ق ُيخّلدان ف��ي الّن�ر دون الموؤمن 

(3(
ى ائائ ەئ ەئ وئ چ 

كم� تقّدم.

2. �لف�ضيحة في �لآخرة: 

، الأ�ش��ه�د: جم��ع �ش���هد، وه��م الذي��ن 
(4(

ق���ل اهلل تع�ل��ى: چ ڤ ڦ ڦ چ 

ي�شهدون ب�لحّق للموؤمنين على المبطلين والك�فرين يوم القي�مة، وفي ذلك �شرور للُمحّق 

وف�شيحة للمبطل، في ذلك اليوم العظيم.

ُت�ش��ير الآية اإلى معنًى دقيق، وهو اأّن يوم الأ�ش��ه�د هو اليوم الذي ُيب�َشط فيه الأمر في 

مح�شر اهلل تع�لى، وتنك�شف ال�شرائر والأ�شرار لك�ّفة الخالئق، وهو يوم تكون الف�شيحة 

في��ه اأفظ��ع م��� تكون، ويكون النت�ش�ر في��ه اأروع م� يكون، اإّنه الي��وم الذي ين�شر اهلل فيه 

الأنبي���ء ويزي��د في كرامتهم، واإّنه يوم افت�ش�ح الك�فرين و�ش��وء ع�قب��ة الظ�لمين، ويوم 

. قيل :الأ�ش��ه�د اأربعة: المالئكة، 
(((

ل يحول �ش��يء دون افت�ش�ح الظ�لمين اأم�م الأ�ش��ه�د

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض272.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض331.

)3) �شورة التوبة، الآية 68.
)4) �شورة غ�فر، الآية 1).

))) ال�شيخ ن��شر مك�رم ال�شيرازي، الأمثل في تف�شير كت�ب اهلل المنزل، ج )1، �ض283، )بت�شرف(.
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. وم� يهم ف��ي الأمر اأّن العبرة من قي�م الأ�ش��ه�د، 
(1(

الأنبي���ء، اأّم��ة محمد P، الج��وارح

ة اإظه�ر الف�شيحة. واعتب�ر قولهم هو بي�ن �شدَّ

 العظي��ِم، واأْن 
ِ
ل��ذا ينبغ��ي على الإن�ش���ن الموؤم��ن الع�قل اأن يخ���َف اأهواَل ذل��ك اليوم

��ض اأجمعين. يخ�َف الف�شيحَة اأم�َم اهلل وُر�شله والأمم والنَّ

��عب�نية: »اإلهي، قد �ســترَت علــيَّ ذنوباً  ع��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q في المن�ج���ة ال�شَّ

نيــا، واأنــا اأحــوج اإلــى �ســترها علــيَّ منك فــي الأخــرى. اإلهي، قــد اأح�ســنت اإلّي اإذ  فــي الدُّ

لــم ُتظهرهــا لأحــد مــن عبــادك ال�سالحيــن، فــال تف�سحنــي يــوم القيامة على روؤو�ــس 

.
(2(

الأ�سهاد...«

3. �لذّل و�لهو�ن: 

من الم�ش���هد التي تظهر يوم القي�مة م�ش��هد الذّل والهوان اللذين ُي�شيب�ن الع�ش�ة. 

؛ اأي وج��وٌه 
(3(

كقول��ه تع�ل��ى: چ ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 

تظه��ر عليه��� عالئ��م الخ��زي والهوان، ث��م ي�شفه� ب�أو�ش���ٍف اأخرى كقول��ه: چ ٿ ٿ 

اإنَّ  اأي  ؛ 
(4(

چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ني� بجدٍّ ولكن لغير اهلل تع�لى، فمع كلِّ تعبهم وعن�ئهم  هوؤلء الع�ش�ة ك�نوا يعملون في الدُّ

لم ي�ش��تفيدوا �ش��يئً� م��ن اأعم�لهم، فتكوُن اآث���ُر الخيبِة ب�ديًة على وجوهه��م يوم القي�مة، 

ّل والهوان، يق��ول اهلل تع�ل��ى: اإّن ه��ذه الوجوه: چ ڦ  وزي���دًة ف��ي بي���ن ح�له��م من ال��ذُّ

ني� ك�نت خ��ش��رًة،  ب به���؛ لأّن اأعم�لهم ف��ي الدُّ ڦ ڄ چ ؛ اأي ُتق��ش��ي ح��ّر الّن���ر وُتع��ذَّ
غلبه� ال�شّر وف�رقه� الخير. وهن�ك اآي�ت اأخرى اأي�شً� تدّل على هذا المعنى كقوله تع�لى: 

 .
(((

چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ 

)1) راجع: الأمثل في تف�شير كت�ب اهلل المنزل، ج22، �ض442.
)2) ال�شيخ ال�شدوق، اإقب�ل الأعم�ل، ج3، �ض297.

)3) �شورة القلم، الآية 43.
)4) �شورة الغ��شية، الآي�ت 1 - 4.

))) �شورة الأنع�م، الآية 124.
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4. �لح�ضرة و�لند�مة: 

اإّن اأحد اأو�ش�ف يوم القي�مة هو: »يوم الح�شرة والندامة«، ق�ل اهلل تع�لى: چ ٱ 

، وُي�شتف�د من الآية : 
(1(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ 
�لم عل��ى ظلمه،  اأولً :اإّن��ه ف��ي ي��وم الح�ش��رة والندام��ة ين��دم الك�فر على كف��ره، والظَّ

ه على تق�شيره، لكن الم�شكلة اأّنه يوم ل ينفع فيه الندم. ر في ط�عة ربِّ والمق�شِّ

ث�نيً� :ينبغي اأن ل يكون الموؤمن في غفلٍة، بل على ا�شتعداٍد دائٍم للق�ء اهلل تع�لى.

ى اأن يفدي نف�شه  ف�إّن من ِعَظم الح�شرة التي ُت�شيب اأهل الّن�ر اأّن الواحد منهم يتمنَّ

ني� ب�أ�ش��ره�، مع اأّنه ُطلب منه  ����ض اأجمعين، بل بملك الدُّ من عذاب اهلل بم�له وولده والنَّ

م��� ه��و اأهون من ذلك فل��م يفعل، ق�ل تع�ل��ى: چ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ 

). تج�ّضم �لأعمال ب�ضوٍر قبيحة: 

نب. من الآث�ر الأخروّية للذنوب تج�ّشد الأعم�ل ب�شورٍة تتن��شُب مع طبيعة الذَّ

ق�ل تع�ل��ى: چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ 

.
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ...چ)3)

وه��ذه الآي��ة ُتبّين تج�ش��يم الأعم�ل في الآخ��رة، وتدّل على اأنَّ الأمواَل المكت�ش��بة عبر 

��ُم ب�ش��كٍل واقعيٍّ  م، هي في الواقع نيراٌن تدخُل في بطونهم، وتتج�شَّ ري��ق المح��رَّ ه��ذا الطَّ

في الآخرة.

ق���ل اهلل تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

 .
(4(

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ چ 

)1) �شورة مريم، الآية 39.
)2) �شورة المع�رج، الآي�ت 11 - 14.

)3) �شورة البقرة، الآية 174.
)4) �شورة اآل عمران، الآية 30.
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ئة يوم القي�مة، فيرى كّل امرٍئ  �لحة وال�ش��يِّ ت�ش��يُر هذه الآية اإلى ح�شور الأعم�ل ال�شَّ

�لحة  م� عمَل من خيٍر وم� عمَل من �ش��ٍرّ ح��شرًا اأم�مه، ف�لذين ي�ش���هدون اأعم�لهم ال�شَّ

عب، ويتمنُّون  يفرحون وي�شتب�شرون، والذين ي�ش�هدون اأعم�لهم ال�شّيئة ي�شتولي عليهم الرُّ

ه��م ا�ش��تط�عوا اأن يبتعدوا عنه�، ولم تقل الآي��ة : يتمّنون فن�ء اأعم�لهم و�ش��ّيئ�تهم؛  ل��و اأنَّ

لأّنهم علموا اأنَّ كلَّ �شيٍء في ذاك الع�لم ل يفنى؛ فلذلك تمّنوا البتع�د عنه�.

ف�لإن�ش�ن يجد اأعم�له الح�شنة والقبيحة يوم القي�مة مهم� ك�نت قليلة، وهذا ين�شجم 

م��ع كلم��ة »تجد«، من الوجود من العدم في قوله تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 .
(1(

پ پ چ 

)1) راجع: الأمثل في تف�شير كت�ب اهلل المنزل،ج2، �ض463 )بت�شرف(.





األخّوة وخدمة المؤمنين

3

المحور الثالث: 





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

قال اهلل تعالى:  

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  چ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ڭ  ڭ  ۓۓ  ے 

.
(1(

ڭ ڭ چ 

)1) �شورة الفرق�ن الآيت�ن، 29-28.

٧

األخّوة والّصداقة

ف�سل الأ�سدقاء ¤

داقة.       واأهّمية ال�سّ

من هم اأ�سدقاء ال�سوء؟ ¤

خير الإخوان وكيفية اختيارهم. ¤



فضل األصدقاء وأهّمية الّصداقة
الإن�ش���ن مدنّي واجتم�عي بطبعه، ول ي�ش��تطيع اأن يعي���ض بمفرده منعزًل عن الّن����ض، 

لأّن اعتزالهم ب�عث على ا�شت�ش��ع�ر الغربة والوح�ش��ة والإح�ش��ض ب�لوهن والخذلن، اإزاء 

ن  اق��ً� اإلى اّتخ�ذ الُخالَّ ط��وارئ الأح��داث وملّم�ت الزم�ن. من اأجل ذلك ك�ن الإن�ش���ن توَّ

اء.  رَّ اء وال�شَّ رَّ فون عنه المت�عب وُي�ش�طرونه ال�شَّ والأ�شدق�ء، ليكونوا له �شندًا و�شلوانً� ُيخفِّ

قل على ف�شل الأ�شدق�ء والّترغيب فيهم، ومنه�:  وقد ت�ش�فرت دلئل العقل والنَّ

ق���ل ر�ش��ول اهلل P: »مــا ا�ســتفاد امــروؤ م�ســلم فائــدة بعــد فائــدة الإ�ســالم مثــل اأخ 

 .
(2(

. وق�ل P اأي�شً�: »من ا�ستفاد اأخاً في اهلل ا�ستفاد بيتاً في الجّنة«
(1(

ي�ستفيده في اهلل«

ة  دق فاأكِثر من اكت�ســابهم، فاإنَّهم ُعدَّ وق���ل اأمير الموؤمنين Q: »عليك باإخوان ال�سِّ

.
(3(

خاء وُجّنة عند البالء« عند الرَّ

ة اّلتي ينبغي  ديق هي من الم�ش�ئل المهمَّ حبة واختي�ر ال�شَّ ول �شّك في اأّن م�ش�ألة ال�شُّ

��ب�ب، فينبغ��ي عليهم اأن ينتبهوا اإل��ى اأّن اأ�شدق�ء مرحلة ال�ّش��ب�ب لهم  اأن يعتن��ي به��� ال�شَّ

ديق الموؤمن  ة الإن�ش���ن وتكوين طب�عه واأخالق��ه، ف�ل�شَّ ر في بن�ء �ش��خ�شيَّ دوره��م الموؤثِّ

ديق الف��ش��ق  الع�ق��ل ي�ش��تطيع اأن يهدي الإن�ش���ن اإل��ى درب الف�شيل��ة والكم�ل، واأّم� ال�شَّ

ر ح��شره وم�ش��تقبله الّدنيوّي  ��يِّئ فقد يجرُّ �ش�حبه اإلى طرق الإثم، وب�لّت�لي �ش��ُيدمِّ ال�شَّ

.
(4(

والأخروّي، ق�ل ر�شول اهلل P: »المرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من ُيخالل«

ديق، واألفت اإلى �شف�ت  داقة و�شع الإ�شالم موازين دقيقة لختي�ر ال�شَّ ولخطورة ال�شّ

اأ�شدق�ء ال�ّشوء واأ�شدق�ء الخير.

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج )7، �ض 169.
)2) م. ن، ج )7، �ض 78.

)3) م. ن، �ض 192.
)4) م.ن، ج )7، �ض 193.
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من هم أصدقاء السوء؟

اأ�شدق�ء ال�شوء هم من اّلذين ل ينبغي اأن ُنع��شرهم، وقد جرى ت�شنيفهم في اأح�ديث 

اأهل البيت  R على ال�شكل الآتي: 

1. �لأحمق �لكّذ�ب: 

ع��ن اأبي عبد اهلل Q اأّنه ق�ل: »اإّياك و�سحبة الأحمق الكّذاب، فاإّنه ُيريد نفعك 

في�ســّرك، وُيقــّرب منــك البعيــد، وُيبّعد منــك القريب، اإْن ائتمنته خانــك، واإْن ائتمنك 

ــراب الــذي:  اأهانــك، واإْن حّدثــك كّذبــك، واإْن حّدثتــه كّذبــك، واأنــت منــه بمنزلــة ال�سَّ

.»
(2(

 
چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ)1)

اإّن هذه الأخط�ر الأخالقّية والعواقب ال�ّشّيئة اّلتي عّدده� الحديث من قبيل الإ�شرار 

ف�ت،  دع عن مع��ش��رة م��ن يتَّ�شفون به��ذه ال�شِّ والخي�ن��ة والإه�ن��ة والّتكذي��ب، ك�فية للرَّ

ية اإلى النحط�ط  ومعرفة اأنَّ م�شير العالقة معهم هو الف�شل، لأّنه� �شتكون هّدامة وموؤدِّ

ل اإلى الرتق�ء.

نيويَّة:  2. �ضاحب �لغاية �لدُّ

وه��و اّل��ذي ي�شحبك، لي�ش��تفيد منك م���ًل اأو ج�هً�، اأو غير ذلك م��ن الأطم�ع اّلتي ل 

دق والإخال�ض. وهو الذي  حبة ق�ئمة على اأ�ش��ض الّتقوى ولي�ض فيه� ال�شِّ تجعل تلك ال�شُّ

�شرع�ن م� يتخلَّى عن تلك الَعالقة حينم� ي�شل اإلى هدفه منك.

ال �لُم�ضّل:  3. �ل�ضَّ

ئة اأنَّه� ع�مل مب��ش��ر في �شالل الإن�ش�ن وخروجه  ��يِّ حبة ال�شَّ من اأهّم اآث�ر ونت�ئج ال�شُّ

راط الم�ش��تقيم، كم� ق���ل اهلل تع�ل��ى: چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ع��ن ج���ّدة الح��ّق وال�شِّ

.
(3(

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ 

)1) �شورة النور، الآية 39.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج71، �ض 192.

)3) �شورة الفرق�ن الآيت�ن، 29-28.
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4. �لفاجر: 

، عن 
(1(

الف�ج��ر ه��و كثير الع�شي���ن، بمعنى اآخر ه��و المنبعث في المع��ش��ي والذنوب

.
(2(

�دق Q اأّنه ق�ل: »ل ت�سحب الفاجر فُيعّلمك من فجوره« الإم�م ال�شَّ

ثمَّ ق�ل Q: »اأمرني والدي بثالث ونهاني عن ثالث، فكان فيما قال لي: يا بنيّ َ 

من ي�سحب �ساحب ال�ســوء ل ي�ســلم، ومن يدخل مداخل ال�ســوء ُيّتهم، ومن ل يملك 

.
(3(

ل�سانه يندم«

). �لفا�ضق: 

َطُب ، اإذا خرج عن  َف�َش��َق فالن: خرج عن حجر ال�ّش��رع ، وذلك من قولهم: َف�َش��َق الرُّ

ق�ش��ره ، وه��و اأع��ّم من الكف��ر . والِف�ْش��ُق يقع ب�لقليل م��ن الّذنوب وب�لكثي��ر ، لكن تع�رف 

فيم� ك�ن كثيرًا ، واأكثر م� ُيق�ل الَف��ِشُق لمن التزم حكم ال�ّشرع واأقّر به ، ثّم اأخّل بجميع 

اأحك�م��ه اأو ببع�ش��ه، واإذا قيل للك�فر الأ�شلّي: َف��ِش��ٌق، فالأّنه اأخّل بحك��م م� األزمه العقل 

.
(4(

واقت�شته الفطرة

زي��ن  الإم���م  فع��ن  الف��ش��ق،  الإن�ش���ن  م�ش�حب��ة  بتجّن��ب  ال�ش��ريعة  اأم��رت  وق��د 

الع�بدي��ن  Q اأّن��ه ق���ل لولده الب�ق��ر Q: »يا بنــّي انظر خم�ســة فــال ُت�ساحبهم 

ول ُتحادثهــم ول ُترافقهــم في طريق...)اإلى اأن قال( واإّياك وم�ساحبة الفا�ســق، فاإنَّه 

.
(((

بايعك باأكلة اأو اأقّل من ذلك«

6. �لبخيل: 

عن الإم�م زين الع�بدين Q في نف�ض الرواية ال�ّش�بقة اأّنه ق�ل: »واإّياك وم�ساحبة 

.
(6(

البخيل، فاإنَّه يخذلك في ماله اأحوج ما تكون اإليه«

)1) ابن منظور، ل�ش�ن العرب، ج)، �ض )4، ن�شر اأدب الحوزة، ل.مط، ل.ط، محرم )140.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 71، �ض191.

)3) م. ن، ج 68، �ض 278.
)4) الراغ��ب الأ�شفه�ن��ي، مف��ردات األف���ظ القراآن، ���ض: 636-637، �شف��وان عدن�ن داوودي، طليع��ة النور، �ش��ليم�ن زاده، الطبعة 

الث�نية، 1427.

))) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض377-376.
)6) م.ن. �ض 377.
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7. �لقاطع لرحمه: 

 روي ع��ن الإم���م زين الع�بدين Q اأّنه ق�ل: »واإّيــاك وم�ساحبة القاطع لرحمه، 

فاإنِّــي وجدتــه ملعونــاً فــي كتــاب اهلل،ـ عّز وجّل، فــي ثالثة موا�سع: قــال اهلل عّز وجل: 

عــّز وجــّل:  )1) وقــال 
چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

چ   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ 
.

(3(
»
(2(

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ 

8. �لكافر: 

.
(4(

بيِّ P: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الأخر فال يواخينَّ كافراً« عن النَّ

ّرير:  9. �ل�ضِّ

ــيف الم�ســلول  ــه كال�سَّ ــّرير، فاإنَّ ق���ل الإم���م الج��واد Q: »اإّيــاك وم�ساحبــة ال�سِّ

.
(((

يح�سن منظره ويقبح اأثره«

10. �ضاحب �للهو: 

.
(6(

عن الإم�م علّي Q: »اإّياك و�سحبة من األهاك واأغراك، فاإنَّه يخذلك ويوبقك«

11. �لجبان: 

الجب��ن من ال�شف�ت القبيحة والمذمومة، وق��د ردعت الرواي�ت عنه� وعن م�ش�حبة 

الجبن���ء، لأّن الجب���ن يخذلك ويخذل اأهله، في ذروة الح�جة اإلى م�ش���ندته، عن الإم�م 

الب�قر Q: »ل ُت�سادق ول تواِخ اأربعة: الأحمق والبخيل والجبان والكّذاب...« اإلى 

.
(7(

اأن يقول Q: »واأّما الجبان، فاإنَّه يهرب عنك وعن والديه«

)1) �شورة محمد، الآية 22.

)2) �شورة الرعد، الآية )2.
)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض376.

)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج  71، �ض  197.
))) م. ن، ج 71، �ض 198.

)6) الآمدي،غرر الحكم، �ض 294.
)7) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج71، �ض 192.
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12. نا�ضر �لمثالب)1): 

ورد النه��ي ع��ن م�ش�حب��ة من ين�ش��ر العيوب وي�ش��تر المن�قب، لأنَّ فعل��ه ن�تج اإّم� عن 

� عن ح�شد، ففي الحديث عن الإم�م علّي Q اأّنه ق�ل: »ل تواِخ من ي�ستر  بغ�ض، واإمَّ

.
(2(

مناقبك وين�سر مثالبك«

13. رهين �لمد�ر�ة: 

��ليمة دون الخ�شوع  داق��ة معه عل��ى قواعده��� ال�شَّ وه��و اّل��ذي ل يمك��ن ا�ش��تمرار ال�شَّ

اإل��ى كثي��ر من التَّكّل��ف والتَّجّمل، وهو م� يكون مع الأ�ش��خ��ض اّلذين هم �ش��ريعو الغ�شب 

والنفع�ل، واإذا م� غ�شبوا هم ل يغفرون. ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »لي�س لك باأٍخ من 

.
(3(

احتجت اإلى مداراته«

14. مجهول �لمو�رد و�لم�ضادر: 

يق��ول الإم���م الح�ش��ن  Q: »ل تــواخ اأحــداً حّتــى تعــرف مــوارده وم�ســادره، فــاإذا 

.
(4(

ا�ستنبطت الخبرة ور�سيت الع�سرة، فاآخه على اإقالة العثرة والموا�ساة في الُع�سرة«

)1. �لز�هد باأخيه: 

.
(((

بيِّ P: »ل ترغبَّن فيمن زهد فيك، ول تزهدّن فيمن رغب فيك« ورد عن النَّ

16. �ضاحب �لبدعة: 

البدعة مرفو�شة في ال�شريعة الإ�شالمية، والبدعة اإدخ�ل اأمر في الدين لي�ض موجودًا 

�دق Q: »ل ت�سحبوا اأهل البدع ول ُتجال�سوهم، فت�سيروا  فيه. ج�ء عن الإم�م ال�شَّ

.
(6(

عند الّنا�س كواحٍد منهم...«

)1) المث�لب: العيوب.
)2) الآمدي، غرر الحكم، �ض294، الحديث )الحكمة( )6)9.

)3) م.ن، �ض 284، الحديث )الحكمة( 1))9.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج)7، �ض)106-10.

))) م.ن، ج71، �ض166.
)6) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض )37. بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 138.
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17. �لنّمام، �لخائن، �لظلوم: 

�دق Q: »احذر من الّنا�ــس ثالثــة: الخائن والظلــوم والنّمام،  ق���ل الإم���م ال�شَّ

.
(1(

لأّن من خان لك خانك، ومن ظلم لك �سيظلمك، ومن نمّ َ اإليك �سينمُّ عليك«

ع �لعيوب:  18. متتبِّ

عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »اإّياك ومعا�ســرة متتّبعي عيوب الّنا�ــس، فاإّنه لم 

.
(2(

ي�سلم م�ساحبهم منهم«

خير اإلخوان
ح��ّددت لن��� الرواي�ت ال�ش��ريفة �شف�ت عدي��دة لالأ�شدق���ء والإخوان، واأر�ش��دتن� اإلى 

كيفي��ة اختي���ر اأف�شله��م، واأقربهم اإلى اهلل، لأنَّ القرين وال�ش�ح��ب يوؤّثر على دين المرء 

و�شلوكه، ف�لمرء على دين خليله كم� ورد في الرواي�ت ال�شريفة.

 R لذا ينبغي اأن نخت�ر من توّفرت فيه المالمح التي ر�شمه� وحّدده� المع�شومون

على ال�شكل الآتي: 

�عي �إلى �هلل تعالى:  1. �لدَّ

والم��راد من��ه م��ن ك�ن��ت دعوت��ه ب�لعم��ل، اإ�ش�ف��ة اإل��ى الق��ول، كم��� عّبرت ع��ن ذلك 

الن�شو�ض ال�ش��ريفة حيث ورد عن اأمير الموؤمنين  Q: »خير اإخوانك من �ســارع اإلى 

.
(3(

الخير وجذبك اإليه واأمرك بالِبّر واأعانك عليه«

2. �لمعين على �لّطاعة: 

ني�، وخير الأ�شدق�ء من ُيعين على  الّط�عة هدف خلقة الإن�ش�ن الحقيقي في هذه الدُّ

� �ُش��ئل من اأف�ش��ل الأ�شح�ب: »من اإذا  ه��ذا الهدف ال�ّش���مي. ورد عن ر�ش��ول اهلل P لمَّ

.
(4(

ذكرت اأعانك واإذا ن�سيت ذّكرك«

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 138.
)2) الآمدي، غرر الحكم، �ض 284، الحديث )الحكمة( 9887.

)3) م.ن، �ض284، الحديث )الحكمة( 34)9.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 138.
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.
(1(

وعن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »المعين على الّطاعة خير الأ�سحاب«

وعنه Qاأي�ش��ً� اأّن��ه ق���ل: »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خيراً جعل له وزيراً �سالحاً اإن ن�ســي 

.
(2(

ذّكره، واإن ذكر اأعانه«

ادقون:  3. �ل�ضَّ

وه��م اّلذين ينبغي مع��ش��رتهم، كم��� يقول اأمي��ر الموؤمنين Q: »وعليــك باإخوان 

.
(3(

خاء وُجّنة عند البالء« دق فاأكِثر من اكت�سابهم، فاإّنهم ُعّدة عند الرَّ ال�سِّ

ته لجن�دة في مر�ش��ه اّلذي توّفي فيه: »اإ�سحب  وع��ن الإم�م الح�ش��ن Q في و�شيِّ

مــن اإذا �سحبتــه زانــك، واإذا خدمتــه �سانــك، واإذا اأردت منــه معونــة اأعانــك، واإن قلــَت 

�ســّدق قولــك، واإن �سلــت �ســّد �سولــك، واإن مــددَت يــدك بف�ســٍل مّدهــا، واإن بدت عنك 

ها، واإن راأى منــك ح�ســنًة عّدهــا، واإن �ســاألَته اأعطاك، واإن �ســكّت عنه ابتداك،  ثلمــة �ســدَّ

.
(4(

ات به �ساءك« واإن نزلت اإحدى الملمَّ

4. من ُيذّكرنا باهلل و�لآخرة: 

عن الّنبّي P حينم� �ُش��ِئل اأّي الجل�ش���ء خير؟ فق�ل: »من ذّكركم باهلل روؤيته وزادكم 

.
(((

في علمكم منطقه. وذّكركم بالآخرة عمله«

). م�ضاحبة �لعلماء: 

�نّي  بَّ اأّكدت الّرواي�ت المب�ركة على �شحبة العلم�ء ومج�ل�شتهم، لأّنهم ق�دة الركب الرَّ

اّلذي��ن ي�أخ��ذون بي��د المرء اإلى الع�ل��م العلويِّ وي�شل��ون به اإلى حيث اأراد اهلل �ش��بح�نه، 

ف�ع ع��ن مب�دى ء  م��ن خ��الل ب��ّث مع�رفهم ومم�ر�ش��ة دورهم ف��ي الهداية والّتربي��ة، والدِّ

��ريعة من اأن تدخله� البدع والنحراف�ت. ومّم� ورد في ذلك عن اأمير  ين و�شي�نة ال�شَّ الدِّ

)1) الآمدي، غرر الحكم، �ض 284، )الحكمة( 08)9.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 164.

)3) م.ن، ج 71، �ض 187.
)4) م. ن، ج 44، �ض 139.
))) م. ن، ج 71، �ض 186.
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.
(1(

الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »جال�س العلماء يزدد علمك ويح�سن اأدبك«

وم� في و�شية لقم�ن لبنه: »يا بنّي جال�ــس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فاإنَّ اهلل عّز 

.
(2(

ماء« وجّل ُيحيي القلوب بنور الحكمة، كما ُيحيي الأر�س بوابل ال�سَّ

وف��ي المق�ب��ل، ف�إّن ترك مج�ل�ش��ة العلم�ء موجب للخ��ذلن، لأنَّ البتع�د عنهم معن�ه 

البتع�د عن المدر�شة الإلهّية اّلتي اأمر المولى �شبح�نه ب�لتَّرّبي في كنفه� وتحت ظالله�، 

وه��ذا م��� ج�ء �شريحً� في دع�ء الإم�م ال�ش��ّج�د Q اأّنه ق���ل: »اأو لعّلك فقدتني من 

.
(3(

مجال�س العلماء فخذلتني«

6. م�ضاحبة �لحكماء و�لحلماء: 

وهن�ك رواي�ت اأّكدت اأي�شً� على م�ش�حبة الحكم�ء ومج�ل�شة الحلم�ء، ِلم� في هذين 

ال�شنفين من الّن����ض من موا�شف�ت ع�لية تت��رك اآث�ره� في الجنبة العلمّية والعملّية بم� 

ُي�ش�عد الإن�ش�ن عبر العالقة بهم في طريقه اإلى الكم�ل.

واب فــي �سحبــة اأولي  ــالح وال�سَّ فع��ن اأمي��ر الموؤمني��ن Q اأّن��ه ق���ل: »اأكثــر ال�سَّ

.
(4(

واب« النُّهى وال�سَّ

)1) الآمدي، ت�شنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ض430، ن�شر مكتب العالم ال�شالمي، قم ، 1407هـ.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 1، �ض 204.

)3) م.ن، ج )9، �ض 87.
)4) الآمدي، ت�شنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ض429.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

ق�ل اهلل تع�لى: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چۆ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ 

.
(1(

ۆئچ 

)1) �شورة الن�ش�ء، الآية 8).

8

األمانة وكتمان السر

ما هي الأمانة؟ ¤

الأنواع المختلفة لالأمانة. ¤

اآثار وفوائد اأداء الأمانة. ¤

؟ ¤ رِّ ما هو كتمان ال�سِّ

اإف�ساء ال�سّر من م�ساديق الخيانة. ¤



ما هي األمانة؟

المق�شود من الأم�نة مراع�ة وحفظ اأمور معّينة، واأداء الم�شوؤولية والتكليف تج�هه� 

على اأتّم وجه. 

وُتعتب��ر الأم�ن��ة من اأهّم الف�ش�ئل الأخالقّية والقيم الإ�ش��المّية والإن�ش���نّية، وقد ورد 

الحّث عليه� في الإ�ش��الم ب�ش��كل كبير جّدًا. واأوله� علم�ء الأخالق وال�ّش���لكون اإلى اهلل 

تع�لى اأهمّية كبيرة على م�شتوى بن�ء الّذات وال�ّشخ�شّية، وعلى العك�ض من ذلك »الخيانة« 

نوب الكبيرة والّرذائل الأخالقّية في واقع الإن�ش�ن و�شلوكه الجتم�عّي. فُتعتبر من الذُّ

ف�لأم�نة راأ�ض م�ل المجتمع الإن�ش�ني وال�شّبب في �شّد اأوا�شر المجتمع وتقوية الّروابط 

بين الّن��ض، في حين اأّن الخي�نة بمث�بة الّن�ر المحرقة اّلتي ُتحرق العالق�ت الجتم�عّية 

ق�ء. وتوؤّدي اإلى الفو�شى وال�شَّ

 إنَّ اهلل يأمركم أن تؤّدوا األمانات

ورد لفظ الأم�نة والأمر به� ب�ش��كل �شريح في القراآن الكريم، حيث يقول اهلل تع�لى، 

في محكم كت�به: 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  چ 
.

(1(
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چ 

.
(2(

وفي و�شف اهلل تع�لى، للموؤمنين يقول: چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ 

ويق��ول �ش��بح�نه: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

.
(3(

ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ 

)1) �شورة البقرة، الآية 283.
)2) �شورة الموؤمنون، الآية 8.
)3) �شورة الن�ش�ء، الآية 8).
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.
(1(

ويقول جّل وعال: چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ چ 

ول��م يك��ن الّت�أكي��د في ال�ش��نة ال�ش��ريفة على م�ش���ألة الأم�نة اأق��ّل �ش���أنً� ول اأنق�ض من 

الآي���ت الكريم��ة، حي��ث ورد م��ن الأح�دي��ث ال�ّش��ريفة ع��ن الّنب��ّي الأك��رم P، والأئّم��ة 

المع�شومي��ن R م��� يحكي عن الأهمّية الب�لغة لهذه الم�ش���ألة، اإذ وردت الأم�نة ت�رة 

بعن��وان اأّنه� من الأ�شول والمب�ديء الأ�ش��ش��ّية الم�ش��تركة بين جميع الأدي�ن ال�ّش��م�وية، 

زق والثَّروة  وت���رة اأخ��رى بعن��وان اأّنه� عالمة لالإيم���ن، وث�لثة بعنوان اأّنه� �ش��بب نيل ال��رِّ

ني� والغنى وع��دم الفقر واأمث�ل ذلك،  ين والدُّ ����ض و�ش��المة الدِّ ق��ة والعتم�د لدى النَّ والثِّ

ريفة م� يت�شّمن هذه المع�ني والمف�هيم العميقة:  واي�ت ال�شَّ وفيم� يلي نخت�ر من هذه الرِّ

. وفي 
(2(

مـــاَنَة َلــُه«
َ
ف��ي حدي��ث اآخ��ر ع��ن النبّي الأك��رم P اأّنه ق���ل: »ل اإِيمـــاَن ِلَمــْن ل اأ

�دق Q اأّنه ق���ل: »اإّن اهلل َعزَّ َوَجلَّ  حدي��ث مخت�ش��ر وعظيم المعن��ى عن الإم�م ال�شَّ

.
(3(

لَى الِبرِّ َوالفـاِجِر« مـاَنِة اإِ
َ
داِء الأ

َ
دِق الِحِديِث َواأ َلم َيبَعْث َنِبّياً اإّل ِب�سِ

ق�سم ل�سمعت ر�سول اهلل P يقول 
ُ
 وورد عن الإم�م اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »اأ

لي قبل وفاته ب�ســاعة مراراً ثالثاً: يا اأبا الح�ســن، اأدِّ الأمانة اإلى البّر والفاجر في ما 

. وعن الإم���م زين الع�بدي��ن Q اأّنه ق�ل: 
(4(

قــّل وجــلَّ حّتــى فــي الخيــط والمخيــِط«

»عليكــم بــاأداء الأمانــة، فواّلــذي بعث محّمداً P بالحّق نبّياً لو اأّن قاتل اأبي الح�ســين 

.
(((

يف اّلذي قتله به لأّديته اإليه« بن علّي Q ائتمنني على ال�سَّ

وورد ع��ن الإم���م الّر�ش��� Q قول��ه: »ل تنظــروا اإلــى كثــرة �سالتهــم، و�سومهــم 

وكثــرة الحــّج والمعــروف وطنطنتهــم بالليــل، ولكن انظــروا اإلى �سدق الحديــث واأداء 

.
(6(

الأمانة«

)1) �شورة البقرة، الآية 283.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج69، �ض198. )تحقيق: البهبودّي(

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض104.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض 273.

))) م. ن، ج 72، �ض 114.

)6) م. ن، ج 72، �ض 114.
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.
(1(

وعن لقم�ن الحكيم ق�ئاًل لبنه: »... ُكن اأميناً، فاإّن اهلل تعالى ل ُيحّب الخائنين«

ريفة اّلتي تمدح الأم�نة وتذّم الخي�نة. واي�ت ال�شَّ اإلى غير ذلك الكثير من الرِّ

األمانة وأنواعها

عن��د الحدي��ث ع��ن الأم�نة ف�إّن اأغلب الّن����ض يتب���در اإلى اأذه�نهم الأم�ن��ة في الأمور 

عم الّرّب�نّية  الم�لّية، اإّل اأّن الأم�نة بمفهومه� الوا�شع ت�شتوعب جميع المواهب الإلهّية والنِّ

على الإن�ش�ن.

اإّن جميع الّنعم الم�ّدّية والمواهب المعنوّية الإلهّية على الإن�ش���ن في بدنه ونف�ش��ه هي 

في الحقيقة اأم�ن�ت اإلهّية بيد الإن�ش�ن.

الأموال:  الأموال والّثروات الم�ّدّية، والمق�م�ت، والمن��شب الجتم�عّية، وال�شي��شّية،   .1

هي اأم�ن�ت بيد الّن��ض، ويجب عليهم مراع�ته� وحفظه� واأداء الم�شوؤولّية تج�هه�.

الأبن���ء:  الأولد اأم�ن��ة اأي�شً� بيد الوالدين، والط��اّلب اأم�نة بيد المعلِّمين، والك�ئن�ت   .2

الّطبيعّية اأم�نة بيد الإن�ش�ن ل ينبغي الّتفريط فيه�.

التَّكلي��ف ال�ّش��رعي:  قد اأطلقت الآي���ت القراآنّية الأم�نة على الّتك�لي��ف الإلهّية، يقول   .3

تع�لى: چ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

.
(2(

ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ چ 

ف�لمق�ش��ود م��ن الأم�ن��ة الإلهّية هي الم�ش��وؤولّية والّتكليف الملَقى على ع�تق الإن�ش���ن 

حيث ل يتي�ّشر ذلك اإّل بوجود العقل والحرّية والإرادة.

��الة، فق��د ورد ع��ن الإم���م  واي���ت اأطلق��ت الأم�ن��ة عل��ى ال�شّ ��الة: وكذل��ك الرِّ ال�شّ  .4

الة،  الة، ق�ل: »جاء وقت ال�سّ علّي  Q عندم� �ُشئل عن �شبب تغّير ح�له وقت ال�شّ

.
(3(

وقت اأمانة عر�سها اهلل على ال�ّسموات والأر�س فاأبين اأن يحملنها واأ�سفقن منها«

 

)1) الآمدي، غرر الحكم، �ض 223، الحديث )الحكمة( )741.
)2) �شورة الأحزاب، الآية 72.

)3) الحويزي، نور الثقلين، ج 4، �ض 313. 
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عمل الإن�ش�ن: عن اأمير الموؤمنين Q ق�ئاًل لالأ�شعث بن قي�ض: »واإّن عملك لي�س   .(

.
(1(

لك بطعمة ولكّنه في عنقك اأمانة«

، لأّن في المج�ل���ض اأ�ش��رارًا 
(2(

الأ�ش��رار:  في الحديث الّنبوّي: »المجال�ــس بالأمانات«  .6

وخ�شو�شّي�ت ل ينبغي اإف�ش�وؤه�.

آثار أداء األمانة

اإّن من اأهّم فوائد اأداء الأم�نة على الم�ش��توى الجتم�عّي هي م�ش���ألة العتم�د وك�شب 

ق��ة المتب�دلة بين اأفراد  ثق��ة الّن����ض، والحي�ة الجتم�عّية مبنّية على اأ�ش����ض التَّع�ون والثِّ

المجتمع.

ق��ة والعتم���د ل�ش���د ق�نون الغ���ب، ولح��ّل التَّن�فر ب��دًل م��ن الّتك�تف  فل��ول وج��ود الثِّ

والّتع�ون والّتع�مل.

ث��ّم اإّن��ه اإذا �ش���دت الأم�ن��ة ف��ي المجتم��ع، ف�إّنه��� �ش��تكون �ش��ببً� لمزي��د م��ن اله��دوء 

وال�ّش��كينة الفكرّية والّروحّية، لأّن مجّرد احتم�ل الخي�نة ُي�شّبب القلق والخوف لالأفراد، 

بحيث يعي�ش��ون ح�ل��ة من الإرب�ك في عالق�تهم مع الآخرين م��ن الخطر المحتمل اّلذي 

ينتظرهم.

 والأم�نة �ش��بب في ك�ش��ب المحّب��ة وتعميق اأوا�شر ال�شداقة بين اأف��راد المجتمع، في 

حي��ن اإّن الخي�ن��ة ُتعتب��ر ع�م��اًل للكثير من الجرائ��م والحوادث ال�ش��لبّية واأ�ش��ك�ل الخلل 

الجتم�ع��ي. وف��ي بع���ض الرواي���ت اإ�ش���رة لطيف��ة اإل��ى ه��ذا المعن��ى حي��ث يق��ول النبّي 

مـــاَنَة َواجَتنُبوا الَحراَم 
َ
وا الأ دُّ

َ
وا َوَتهـــاُدوا َواأ ِتي ِبَخير مـــا َتحـــابُّ مَّ

ُ
الأكرم P: »ل َتَزاُل اأ

كـــاَة، َفــاإذا َلم َيَفَعُلــوا َذِلَك ابَتلَــوا ِبالَقحِط  ــالَة َواآتــوا الزَّ قـــاُموا ال�سَّ
َ
يــَف َواأ ــُروا ال�سَّ َوَوقَّ

.
(3(

ِنيَن« َوال�سِّ

�لح(، �ض 366. )1) نهج البالغة، )تحقيق ال�شّ
)2) ال�ش��يخ الطبر�ش��ي، الحتج�ج، ج 2، �ض )7، تعليق ومالحظ�ت: ال�ش��يد محمد ب�قر الخر�ش���ن، دار النعم�ن للطب�عة والن�ش��ر - 

النجف الأ�شرف، ل.مط، ل.ط، 1386 - 1966م.

)3) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج)1، �ض 4)2.
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الأم�ن��ة تدع��و الإن�ش���ن اإل��ى �ش��دق الحديث، كم��� اإّن �ش��دق الحديث يدعو الإن�ش���ن 

اإل��ى الأم�ن��ة في الجهة المق�بل��ة، لأّن �شدق الحديث نوع من الأم�ن��ة في القول، والأم�نة 

ن��وع م��ن ال�ش��دق في العم��ل، وعلى هذا الأ�ش����ض ف�إّن ه�تي��ن ال�شفتي��ن يرتبط�ن بجذر 

م�شترك وُتعّبران عن وجهين لعملة واحدة، ولذلك ورد في الأح�ديث الإ�شالمية عن اأمير 

.
(1(

دُق« مـاَنُة َكُثَر ال�سّ
َ
الموؤمنين  Q اأّنه ق�ل: »اإذا َقوَيت الأ

ال تأتمن الخائن

الموؤمن كّي�ض فطن، ينبغي اأن يتع�مل مع اأهل الأم�نة، ول يكن ب�شيطً� ي�أتمن اأّيً� ك�ن، 

��ض. ومن هن� ج�ء التَّحذير من التَّع�مل مع بع�ض النَّ

فع��ن الّنب��ّي P اأّنه ق�ل: »من ائتمن غير اأمين فلي�ــس له علــى اهلل �سمان، لأّنه قد 

.
(2(

نهاه اأن ياأتمنه«

وعن الّنبّي P اأّنه ق�ل: »من ائتمن �ســارب الخمر على اأمانة بعد علمه، فلي�ــس له 

.
(3(

على اهلل �سمان ول اأجر له ول خلف«

.
(4(

�دق Q اأّنه ق�ل: »لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن« وعن الإم�م ال�شَّ

وعن الإم�م الب�قر Q اأّنه ق�ل: »َمن عرف ِمن عبد ِمن عبيد اهلل كذباً اإذا حّدث، 

وخلفــاً اإذا وعــد، وخيانــة اإذا ائتمــن، ثــّم ائتمنــه على اأمانة، كان حّقاً علــى اهلل تعالى اأن 

.
(((

يبتليه فيها ثّم ل يخلف عليه ول ياأجره«

ف��ي هذه الرواي�ت نهي �شريح ع��ن ائتم�ن الخ�ئن، وتحذير من التع�مل معه واإل ف�إنَّ 

ائتم�نه �شيوؤّدي حتمً� اإلى الندم والخ�شران.

)1) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ض)28.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 76، �ض 127.

)3) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج 19، �ض 84. 
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج )7، �ض )33. 

))) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج 19، �ض 88.
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؟ رِّ ما هو كتمان السِّ
��رِّ هو ع��دم الَبْوح والإذاعة ب��ه، لم� لذلك من خطر و�ش��رر على الفرد، اأو  كتم���ُن ال�شِّ

ي اإف�ش���وؤه واإذاعته اإلى �شرر  الجم�عة، اأو الجهة. ومن الّن�حية ال�ّش��رعية، ف�إّن كّل م� يوؤدِّ

م�ت الموؤّكدة وكتم�نه من الواجب�ت. على الفرد، اأو المجتمع، هو من المحرَّ

 :Q وق�ل ،
(1(

رت اأ�سيره« ك اأ�ســيرك فاإْن اأف�ســيته �سُ عن الإم�م علّي Q: »�ِســرُّ

 .
(3(

رِّ �َسْتره« . وق�ل Q: »مالك ال�سِّ
(2(

»كاتم ال�سرِّ وفيٌّ اأمين«

إفشاء السّر خيانة
حف��ظ ال�ش��ّر هو م��ن الخ�ش���ل الإلهّية، وم��ن اأو�ش���ف الموؤمنين الك�ملي��ن، وعالمة 

العق��ل ومنب��ع الخي��رات. الإن�ش���ن ال��ذي يحفظ ال�ش��ّر وفّي واأمي��ن، وهو يحف��ظ منزلته 

بحفظ الأ�ش��رار، وهو يحترم اأعرا�ض ونوامي���ض الآخرين. من هذه الجهة يوؤّكد الإ�ش��الم 

على حفظ الأ�شرار، فعن اأمير الموؤمنين Q: »جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان 

.
(((

. ويقول Q في مك�ن اآخر: »كن باأ�سرارك بخياًل«
(4(

ال�سّر«

اإّن دور حفظ الأ�ش��رار في حي�ة الإن�ش���ن حيوّي، بمنزلة دمه الذي يجري في عروقه: 

. ي�ش��تف�د من هذا الحديث ال�شريف 
(6(

»�ســّرك من دمك؛ فال يجريّن من غير اأوداجك«

ريق اإلى الخ�رج اأّدى 
ُ
اأّن��ه كم��� اإّن جري�ن الدم في البدن موجب ل�ش��تمرار الحي�ة، ف���إذا اأ

ب�لإن�ش���ن اإل��ى الم��وت، ف���إّن اأ�ش��رار الإن�ش���ن اأي�شً� كذل��ك، اإذا خرجت و�ش���رت في غير 

مجراه� الطبيعي، ف�إّن حي�ة الإن�ش�ن �شتتزلزل و�شتكون عر�شة للخطر الجدّي.

فبنف���ض المق��دار ال��ذي يوؤّك��د فيه الإ�ش��الم على حف��ظ الأ�ش��رار وكتم�نه���، ف�إّنه في 

المق�بل اأي�شً� نهى ب�شّدة عن اإف�ش�ء الأ�شرار، وعّده� من م�ش�ديق الخي�نة، كم� عن اأمير 

)1) الآمدي، ت�شنيف غرر الحكم، �ض320.
)2) م. ن.
)3) م. ن.

)4) ال�ش��يخ علي النم�زي ال�ش���هرودي، م�ش��تدرك �ش��فينة البح�ر، ج7، �ض436، تحقيق وت�شحيح: ال�ش��يخ ح�ش��ن بن علي النم�زي، 
موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي الت�بعة لجم�عة المدر�شين بقم الم�شرفة، ل.مط، ل.ط، 1418.

))) الآمدي، ت�شنيف غرر الحكم، �ض320.
)6) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض71.
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. وفي بع�ض الرواي�ت ُعّد 
(1(

وِدْعَته، فاإّن الإذاعة خيانة«
ُ
الموؤمنين Q: »ول تذع �سّراً اأ

اإف�ش���ء الأ�ش��رار م�ش���ركة في قتل النف���ض البريئة والأنبي�ء الإلهّيين، وعواقب هذا العمل 

كم��� ه��و مع��روف العذاب الألي��م في ن�ر جهّنم. فع��ن الإم�م ال�ش�دق Q في تف�ش��ير 

، ق���ل Q: »اأمــا واهلل مــا قتلوهــم 
(2(

الآي��ة ال�ش��ريفة :چ ڻ ڻ ڻ ڻۀ چ 

.
(3(

باأ�سيافهم، ولكن اأذاعوا �سّرهم، واأف�سوا عليهم، فُقتلوا«

إفشاء األسرار العسكرية
 اإف�ش���ُء الأ�ش��رار الع�ش��كرّية لدولة الإ�ش��الم وللمج�هدين ب�ش��كل ع�م هو من الكب�ئر 

ي اإلى قتل النُّفو���ض واإب�حة الممتل��ك�ت، ن�هيك عن الهزيمة  لم��� في��ه من مخ�طر قد توؤدِّ

��ة ال�ّش��رعّية اّلتي ُترّبي  لجيو���ض الم�ش��لمين و�ش��قوط دولته��م. وبهذا اللح���ظ وردت الأدلَّ

الفرد والجم�عة على الكتم�ن.

اإنَّ كتم�ن الأ�شرار الع�شكرّية هي من الأخالق العملّية، التي ينبغي اأن تتملَّك �شخ�شّية 

ل والأخير،  ����ض والخط��ر، والخط���أ اّل��ذي ُيرتك��ب ه��و الأوَّ المج�هدي��ن، لموقعه��م الح�شَّ

تيج��ة �ش��تكون ف��ي غ�ية الخطورة عندئذ ومن ورائه� خ�ش���رات كب��رى ل ُتعوَّ�ض، من  والنَّ

ي الأمور اإلى هزيمة الجي���ض بك�مله، كم� حدث في  قت��ٍل واأ�ش��ٍر واحتالل مواقع. وقد ت��وؤدِّ

ي اإلى �شقوط دولة الإ�شالم بك�مله�. معركة اأحد، وقد توؤدِّ

ٍة كبرى وبين يدي��ه اأم�نُة اإخوانه المق�تلي��ن، واأم�نة الأّمة  اإنَّ المج�ه��د اأم���م م�ش��وؤوليَّ

التي �شلَّمته ظهره� ليحر�شه� ويحفظ حدوده�.

اإّن اأيَّ اإذاعة لل�ّشّر ُترتكب ولو من دون ق�شٍد ُتعتبر خي�نة كم� في الحديث عن الإم�م 

 .
(4(

علّي Q: »الإذاعة خيانة«

قي�شين، ف�إّن المج�هد  ول يمكن اأن يجتمع جه�د في �شبيل اهلل وخي�نة، وهو اأ�شبه ب�جتم�ع النَّ

يبذل دمه في �شبيل الوطن والأّمة، والإذاعة لالأ�شرار الع�شكرّية هو اإب�حة الوطن والأمة لالأعداء، 

.
(((

ّر« ومن هن� غلَّظ الإم�م علّي Q الو�شف بقوله: »من اأقبح الغدر اإذاعة ال�سِّ

)1) الآمدي، ت�شنيف غرر الحكم، �ض320.
)2) �شورة اآل عمران، الآية 112.

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض371.
)4) الوا�شطّي، عيون المواعظ والحكم، �ض 37.

))) الآمدي، غرر الحكم، �ض 223. 



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

 :Qعن اأمير الموؤمنين

»اأيّما موؤمن اأتى اأخاه في حاجة، فاإنّما ذلك رحمة 

من اهلل �ش��اقها اإليه و�ش��بّبها له، ف��اإْن ق�شى حاجته 

كان ق��د َقِبل الرَّحمة بقبولها، واإن رّده عن حاجته 

وهو يقدر على ق�شائها، فاإنّه رّد عن نف�ش��ه رحمة 

من اهلل عزَّ وجلَّ �ش��اقها اإليه و�شبَّبها له، وذخر اهلل 

تلك الرَّحمة اإلى يوم القيامة، حتّى يكون المردود 

ع��ن حاجته هو الحاكم فيها، اإن �ش��اء �شرفها اإلى 

نف�شه، واإن �شاء �شرفها اإلى غيره...«)1).

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 193.
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خدمة المؤمنين

خدمة النَّا�س رحمة اإلهيَّة. ¤

ــا�ــس هــي خــدمــة اهلل   ¤ خــدمــة الــنَّ

تعالى.

خدمة النا�س اأف�سل الأعمال . ¤

كيف نخدم النَّا�س؟ ¤

الّثمار الّطّيبة لخدمة الّنا�س . ¤



خدمة النَّاس رحمة إلهيَّة

م��ن الّنع��م الإلهّية الكبرى اأن يوّفق الإن�ش���ن للقي�م بخدم��ة اأو معروف اتج�ه اإخوانه، 

لأنَّه لو اطلع على م� اأعّده اهلل تع�لى له من عط�ء اأبدي ل ينفذ لأدرك اأّن الأمر ب�لعك�ض، 

بمعن��ى اأّن المحت���ج والمخدوم هو اّلذي ُي�ش��دي خدمة للخ�دم والب�ذل، لأنَّه ال�ّش��بب في 

��واب اأن ُتت���ح فر�شة  ح�شول��ه عل��ى ه��ذه الهب��ة الّرب�نّي��ة الفري��دة، وعليه لي���ض من ال�شّ

ت تلك الفر�ش��ة. وقد دعت  لأحدن��� بتقدي��م م�ش���عدة لالآخري��ن وق�ش�ء حوائجه��م فيفوِّ

ال�ش��ريعة المقّد�ش��ة اإلى التن�ف���ض في خدمة الن����ض وتقديم المعروف اإليهم فعن الإم�م 

��ه ق���ل:  »تناف�ســوا فــي المعــروف لإخوانكــم وكونوا مــن اأهلــه، فاإّن  ال�ش���دق Q اأنَّ

نيا،  للجنــة بابــاً يقــال له المعروف، ل يدخله اإّل من ا�سطنــع المعروف في الحياة الدُّ

فــاإّن العبــد ليم�ســي فــي حاجــة اأخيه الموؤمــن فيوّكل اهلل بــه ملكين، واحــداً عن يمينه 

.
(1(

واآخر عن �سماله، ي�ستغفران له رّبه ويدعوان بق�ساء حاجته...«

واإْن َط��َرَق ب�ب��ك اأحده��م طلب��ً� للمعونة ا�شتب�ش��ر خي��رًا، ، فتلك رحمة م��ن اهلل تع�لى 

�ش���قه� اإلي��ك، ف�إْن ق�شيَت ح�جته فقد قبلَت الرحمة الإلهي��ة وك�ن ذلك ذخرًا وزي�دة في 

ميزانك يوم القي�مة، واإن رف�شته� فقد منعت عنك الرحمة والخير، فقد ورد في الحديث 

ال�ش��ريف عن اأمير الموؤمنينQ: »اأّيما موؤمن اأتى اأخاه في حاجة، فاإّنما ذلك رحمة 

حمة بقبولها، واإْن رّده  من اهلل �ساقها اإليه و�سّببها له، فاإْن ق�سى حاجته كان قد قبل الرَّ

عــن حاجتــه وهــو يقــدر على ق�سائها، فاإّنه رّد عن نف�ســه رحمة من اهلل عزَّ وجلَّ �ســاقها 

حمــة اإلــى يــوم القيامــة، حّتــى يكون المــردود عن  اإليــه و�ســبَّبها لــه، وذخــر اهلل تلــك الرَّ

.
(2(

حاجته هو الحاكم فيها، اإْن �ساء �سرفها اإلى نف�سه، واإْن �ساء �سرفها اإلى غيره...«

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض )19.
)2) م.ن �ض 193.
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مة حّدثن� اأمير الموؤمنين Q عن الثَّواب الجزيل المعّد لأهل  ��ة المتقدِّ وف��ي الو�شيَّ

المعروف، جزاء م�ش��يهم وخطواتهم في ح�ج�ت اإخوانهم م�ش��يرًا اإلى الميدان اّلذي فيه 

ابحة مع اهلل ور�شوله P في قوله Q: »من ا�سطنع المعروف  تكون هذه الّتج�رة الرَّ

نيــا«. فعلين� اغتن�م هذه الفر�شة الّثمين��ة، وتزيين �شفح�ت وجودن� به�،  فــي الحيــاة الدُّ

ولن� من الخ�لق �شبح�نه، خير الجزاء.

خدمة النَّاس هي خدمة اهلل 

�دق Q قول��ه: »من ق�ســى لأخيه الم�ســلم حاجة كان  فيم��� ج���ء ع��ن مولن� ال�شَّ

.
(1(

كمن خدم اهلل تعالى، عمره«

يك�ش��ف لن��� ه��ذا الحديث ال�ّش��ريف عن عم��ق وحقيقة الخدمة الإن�ش���نية مبّين��ً� اأّنه� 

خدمة اإلهّية ط�لم� المراد به� وجه اهلل تع�لى، ونيل ر�ش�ه، واإّل لو ك�نت للّتب�هي وك�ش��ب 

ة اأ�شح�ب النُّفوذ والري�ء يراد به� وجه الن��ض، فلي�ض هن�ك �شّك في عدم اعتب�ره�  مودَّ

 تع�لى واإّنم� خدمة للّن����ض بغية نيل مك�نة لديهم اأو الح�شول على من�شب من 
َّ

خدمة هلل

ني� الف�نية.  من��شب الدُّ

وف��ي قول لالإم���م الخمينّي }: »لُيهي ء الأحّبة الأعّزاء اأنف�ش��هم لخدمة الإ�ش��الم 

.
(2(

وال�ّشعب المحروم ولي�شّدوا الأحزمة لخدمة العب�د اّلتي تعني خدمة اهلل«

عندم��� ُتجع��ل خدمة الن����ض وخدمة اهلل عّز وجّل في كّفٍة واحدة، بح�ش��ب م� ورد في 

ال�ش��نة ال�ش��ريفة، ففي ذلك ت�أكيد على عظمة ومك�نة هذا العمل المب�رك في الح�ش�ب�ت 

الإلهية.

��ّيد المرع�ش��ّي بّق�ل، ط 1، المكتبة الع�مة لآية اهلل العظمى مرع�ش��ّي  )1) العاّلمة الحّلي، الر�ش���لة ال�ش��عدّية، �ض 162، تحقيق: ال�شَّ
نجفي، 1410هـ.

)2) خدم��ة الن����ض ف��ي فك��ر الإم�م الخميني، اإع��داد: مركز الإم�م الخمين��ي، ط 1، ل. م، مركز الإم�م الخمين��ي الّثق�في، 1429هـ 
2008م، �ض 12.
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خدمة الناس أفضل األعمال 

الخدم��ة ط�لم��� ك�ن��ت خ�ل�شة لوجه اهلل تع�لى، فهي من اأف�ش��ل الأعم�ل واأحّبه� اإلى 

اهلل ع��زَّ وج��ّل، َ يقول الإم�م الخمين��ي }: »ل اأظّن اأّن هن�ك عب���دة اأف�شل من خدمة 

المحرومين«.

لق��د ك�ن��ت حي�ة الإم�م } ع�م��رة من بداي�ته���، اإلى اأن التح��ق ب�لملكوت الأعلى 

بخدم��ة الموؤمنين وال�ش��عب الم�ش��ت�شعف والعلم���ء والأ�شدق�ء. ينقل بع�شه��م اأّن الإم�م 

الخميني } بعد اأن ت�شّرف بزي�رة الإم�م الر�ش� Q في اإحدى المّرات ك�ن يترك 

رف�ق��ه ف��ي الح��رم الم�ش��ّرف يتعّب��دون اإلى ال�شب���ح ويعود اإل��ى المنزل لك��ي ُيهّيى ء لهم 

الفط��ور وي�ش��تري الخب��ز ويقوم بخدم���ت المنزل الذي نزل��وا به وحينم� �ش���أله اأحدهم: 

لم���ذا ل��م تبق اأنت في الح��رم المطّهر وت�أمر اأحدن��� ب�أن يعود اإلى المن��زل ويقوم بتهيئة 

الطع���م، يك��ون جواب��ه }: »ل��م يثب��ت عن��دي اأّن البق�ء ف��ي حرم الإم���م Q بعد 

.
(1(

الزي�رة اأف�شل من خدمة الموؤمنين«

���دق Q ع��ن هذه الحقيق��ة، ق�ئاًل: »لأْن اأم�ســي فــي حاجة  وُيحّدثن��� مولن��� ال�شَّ

اأٍخ لــي م�ســلم اأحــّب اإلــّي مــن اأن اأعتق األف ن�ســمة واأحمل في �ســبيل اهلل على األف فر�ــس 

.
(2(

م�سرجة ملجمة«

وف��ي حدي��ث اآخ��ر: »قال اهلل عــزَّ وجــّل: الخلــق عيالــي، فاأحّبهم اإلــّي األطفهــم بهم، 

.
(3(

واأ�سعاهم في حوائجهم«

كم��� ُيحّدثن��� مولن� الب�ق��ر Q عن مدى حّبه وتف�شيله لخدم��ة المحرومين حيث 

يق��ول: »لأْن اأعــول اأهــل بيــت مــن الم�ســلمين. اأ�ســّد جوعتهــم واأك�ســو عورتهــم، فاأكــّف 

ة وحّجة ومثلها ومثلها حّتى بلغ ع�سراً  وجوههم عن النَّا�س اأحّب اإلّي من اأن اأحّج حجَّ

.
(4(

بعين« ومثلها ومثلها حّتى بلغ ال�سَّ

)1) مجّلة بقية اهلل، العدد 140، �ض 43.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 197.

)3) م.ن، ج 2، �ض 194.
)4) م. ن، �ض )19.



93  ر؟آ سرس ؟ي خ

كيف نخدم؟

اإّن خدمة الن����ض لي�ش��ت مجّرد �شع�ر ي�شتح�شره الإن�ش�ن لُيطلقه عند حم��شه ويتغّنى 

به في عرو�شه ومن�ظراته، بل هو برن�مج ل بد اأن ينتهجه وخطوات ل بّد اأن ي�ش��ير به�، 

فم� لم تتحّول الخدمة من مجّرد �ش��ع�ر اإلى برن�مج وخطوات عملية مدرو�ش��ة ومن�ّش��قة 

ومتك�مل��ة ل��ن تتمّكن من تحقي��ق اأهدافه�، ولن تك��ون جّدية وب�لم�ش��توى المطلوب الذي 

يواجه الحرم�ن والح�جة...

والخدم��ة ل تنح�ش��ر ب�لأمور الم�ّدية فقط، بل له��� طرقه� المتعّددة، فب�لإ�ش�فة اإلى 

بذل الم�ل في �شبيل الخدمة الذي ُت�شير اإليه العديد من الرواي�ت.

فع��ن الإم���م ال�ش�دق Q: »من اأحــّب الأعمال اإلــى اهلل عّز وجّل اإدخال ال�ســرور 

.
(1(

على الموؤمن: اإ�سباع جوعته اأو تنفي�س كربته اأو ق�ساء دينه«

ُيمكن ال�شتف�دة من الج�ه اأي�شً�.

فع��ن ر�ش��ول اهلل P: »اإّن اهلل تعالــى لي�ســاأل العبــد فــي جاهه كما ي�ســاأل فــي ماله، 

.
(2(

فيقول يا عبدي رزقتك جاهاً، فهل اأعنت به مظلوماً اأو اأعنت به ملهوفاً«

وع��ن الإم���م ال�ش���دق Q: »من كان و�سلــة لأخيه الم�ســلم اإلى ذي �ســلطان في 

. فيمكن 
(3(

منفعــة بــّر اأو تي�ســير ع�ســر، اأعين علــى اإجازة ال�سراط يــوم دح�س الأقــدام«

ا�شتعم�ل الج�ه للتخفيف عن الموؤمن اأي�شً�.

فع��ن الإم���م ال�ش�دق Q: »من كان و�سلة لأخيه ب�ســفاعة فــي دفع مغرم اأو جّر 

.
(4(

مغنم، ثّبت اهلل قدميه يوم تزّل فيه الأقدام«

ويمكن اأن تكون الخدمة من خالل حفظ كرامته و�شونه من بذل م�ء وجهه.

)1) ال�ش��يخ محمد مهدي الح�ئري، �ش��جرة طوبى، ج 2، �ض 439، من�شورات المكتبة الحيدرية ومطبعته� - النجف الأ�شرف، ل.مط، 
الطبعة الخ�م�شة، محرم الحرام )138.

)2) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 21، �ض 429.
)3) ابن اأبي جمهور الأح�ش���ئي، عوالي اللئ�لي، ج 1، �ض 374، تقديم: ال�ش��يد �ش��ه�ب الدين النجفي المرع�ش��ي / تحقيق: الح�ج اآق� 

مجتبى العراقي، ل.ن، �شيد ال�شهداء - قم، الطبعة الأولى، 1403 - 1983م.

)4) ال�ش��يخ ه�دي النجفي، األف حديث في الموؤمن، �ض 324، موؤ�ش�ش��ة الن�ش��ر الإ�ش��المي الت�بعة لجم�عة المدر�ش��ين بقم الم�شرفة، 
موؤ�ش�شة الن�شر الإ�شالمي، الطبعة الأولى، �شوال 1416.
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فف��ي الرواي��ة ع��ن النب��ّي الأك��رم P: »اإّن فــي �ســيعتنا لمن يهــب اهلل تعالــى له في 

الجنــان مــن الدرجــات والمنــازل والخيرات ما ل تكون الدنيــا وخيراتها في جنبها اإل 

كالرملــة فــي البدايــة الف�سفا�ســة فمــا هــو اإل اأن يرى اأخاً لــه موؤمناً فقيــراً فيتوا�سع 

له وُيكرمه وُيعينه ويمونه وي�سونه عن بذل وجهه له حتى يرى المالئكة الموكلين 

.
(1(

بتلك المنازل والق�سور وقد ت�ساعفت...«

ويمكن اأن تكون الخدمة على �شكل كلمة ُت�شّكل ن�شيحة يحت�ج اإليه� الن��ض، وُت�ش�عدهم 

على حّل م�ش�كلهم.

فع��ن الإم���م ال�ش���دق Q: »مــن م�ســى مــع اأخيــه فــي حاجــة فنا�سحــه فيهــا، 

جعــل اهلل تعالــى بينــه وبيــن النار يوم القيامة �ســبعة خنادق، والخندق ما بين ال�ســماء 

..
(2(

والأر�س«

بل نجد الرواي�ت تعتبر عدم الن�شيحة مع القدرة عليه� خي�نة!

فع��ن الإم�م ال�ش�دق Q: »من م�ســى مــع اأخيه الموؤمن في حاجة فلم ُينا�سحه 

.
(3(

فقد خان اهلل ور�سوله«

واأقل م� ُيمكن لالإن�ش�ن اأن يخدم اأخيه بدعوة، فقد تكون الخدمة مجّرد دع�ء يدعوه 

الموؤم��ن بح��ّق اأخيه الموؤمن. فعن الإم�م ال�ش�دق Q: »وما من موؤمن يدعو لأخيه 

.
(4(

بظهر الغيب اإل وكّل اهلل به ملكاً يقول: ولك مثل ذلك«

الّثمار الّطّيبة لخدمة الّناس 

ب��ة عل��ى خدمة الّن����ض  ف��ي رواي���ت اأه��ل البيتRبي���ن ك�ٍف وواٍف لالآث���ر المترتَّ

ب�ختالف اأ�ش��ك�له� واأ�ش���ليبه�، حّتى ورد التَّف�شيل في كّل نوع من هذه الخدم�ت بم� له� 

من ثمرات، من هذه الآث�ر: 

)1) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 8، �ض 47.
)2) ابن اأبي جمهور الأح�ش�ئي، عوالي اللئ�لي، ج 1، �ض )37.

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 372.
)4) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج 21، �ض 389.
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الأمن يوم القيامة: روي عن مولن� الك�ظم Q اأّنه ق�ل: »اإّن هلل عباداً في الأر�س   .1

.
(1(

ي�سعون في حوائج الّنا�س هم الآمنون يوم القيامة«

األــف األــف ح�ســنة:  ع��ن الإم���م الب�ق��ر Q اأّن��ه ق�ل: »من �ســعى فــي حاجــة اأخيه   .2

. ُنالحظ هن��� اأّن هذا الأثر 
(2(

الم�ســلم طلــب وجــه اهلل كتــب اهلل لــه األــف األف ح�ســنة«

الأخروّي مترتِّب على ال�ّشعي حّتى واإن لم ُتق�ض الح�جة، فلو بذل الإن�ش�ن و�شعه و�شعى 

ليق�شي ح�جة اأخيه فلم يوّفق ك�ن له هذا الأثر، فكيف لو ق�شيت؟ وكذلك ُي�ش��ير هذا 

ني�. ريف اإلى م�ش�ألة طلب وجه اهلل تع�لى بذلك ل طلب وجه الن��ض والدُّ الحديث ال�شَّ

ثــواب عبــادة ت�ســعة اآلف �ســنة:  ع��ن ر�ش��ول اهلل P اأنَّه ق���ل: »من �ســعى في حاجة   .3

.
(3(

اأخيه الموؤمن فكاأّنما عبد اهلل ت�سعة اآلف �سنة، �سائماً نهاره قائماً ليله«

�دق Q اأّنه ق�ل: »من كان في حاجة اأخيه  كان اهلل فــي حاجتــه: ع��ن الإم�م ال�شَّ  .4

.
(4(

الموؤمن الم�سلم، كان اهلل في حاجته ما كان في حاجة اأخيه«

�دق Q: »اإّن العبد ليم�ســي  ا�ســتغفار المالئكــة له: ف��ي الحديث عن الإم�م ال�شَّ  .(

فــي حاجــة اأخيــه الموؤمن، فيــوّكل اهلل عزَّ وجّل،  به ملكين: واحــداً عن يمينه واآخر 

.
(((

عن �سماله، ي�ستغفران له رّبه ويدعوان بق�ساء حاجته«

ثــواب المجاهديــن: ع��ن الر�ش��ول الأك��رم P اأّنه ق���ل: »من م�ســى في عــون اأخيه   .6

.
(6(

ومنفعته فله ثواب المجاهدين في �سبيل اهلل«

�دق Q اأّنه ق�ل: »الما�سي في  ثواب ال�سعي بين ال�سفا والمروة: عن الإم�م ال�شَّ  .7

.
(7(

حاجة اأخيه كال�ساعي بين ال�سفا والمروة«

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 197.
)2) م. ن.

)3) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار،ج 71، �ض )31.
)4) م. ن، �ض 286.

))) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض )19.
)6) ال�ش��يخ ال�شدوق، ثواب الأعم�ل، �ض 288، تقديم: ال�ش��يد محمد مهدي ال�ش��يد ح�ش��ن الخر�ش���ن، من�شورات ال�شريف الر�شي - 

قم، اأمير - قم، الطبعة الث�نية، 1368 �ض.

)7) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج )7، �ض 281.
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كمن عبد اهلل دهره: عن ر�شول اهلل P اأّنه ق�ل: »من ق�سى لأخيه الموؤمن حاجة   .8

.
(1(

كان كمن عبد اهلل دهره«

�دق Q اأّنه ق�ل: »ما ق�سى م�ســلم لم�ســلم حاجة  الفوز بالجّنة: عن الإم�م ال�شَّ  .9

.
(2(

اإل ناداه اهلل تبارك وتعالى: علّي ثوابك، ول اأر�سى لك بدون الجّنة«

 :Q دق� 10. تهون عليه �سكرات الموت واأهوال القبر: في الحديث عن الإم�م ال�شَّ

»من ك�ســا اأخاه ك�ســوة �ســتاء اأو �سيف كان حّقاً على اهلل اأن يك�ســوه من ثياب الجّنة، 

واأن ُيهّون عليه �ســكرات الموت، واأن يو�ّســع عليه قبره، واأن يلقى المالئكة اإذا خرج 

.
(3(

من قبره بالب�سرى«

11. قبــول الأعمــال: ع��ن مولن� الك�ظ��م Q اأّنه ق���ل: »اإّن خواتيم اأعمالكــم ق�ساء 

.
(4(

حوائج اإخوانكم والإح�سان اإليهم ما قدرتم واإّل لم يقبل منكم عمل«

)1) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج 16، �ض 36.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ض 194.

)3) م.ن، ج 2، �ض 204.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج 72، �ض 79.
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ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

 :Q عن الإمام جعفر ال�سادق

»ال يَ�شُل��ُح الموؤم��ُن اإال عل��ى ثاَلِث 

يِن، وُح�ش��ِن  ِخ�ش��اٍل: التَّفقُِّه في الدِّ

بِر على  التَّقدي��ِر في المعي�ش��ِة، وال�شَّ

.
النّائبَِة«)1)

)1) الحّران��ي، اب��ن �ش��عبة: تحف العق��ول عن اآل 
الر�شول P، �ض263 ، لط، قم المقّد�شة.

10

ما هو التدبير؟

حقيقة التدبير ¤

اأهمّية التدبير ¤

في  ¤ التدبير  من  المق�سود  ما 

المعي�سة؟

التدبير في القراآن وال�سّنة ¤

اآثــــــار حــ�ــســن الـــّتـــدبـــيـــر و�ــســوء  ¤

الّتدبير



حقيقة التدبير

التدبي��ر م��ن الأفع���ل الت��ي ن�ش��به� اهلل تع�ل��ى اإل��ى نف�ش��ه، اإذ و�ش��ف ذاته المقّد�ش��ة 

ب�لمدّبر، كم� األهم عب�ده هذه الخ�شلة الحميدة، وحّثهم على التحّلي به�، وال�شعي الج�د 

لكت�ش�به�، بو�شفه� ف�شيلة من اأ�شمى الف�ش�ئل. 

وعل��ى م��ّر الع�ش��ور، نجد اأّن العقل ال�ش��ليم يحكم ب�شرورة ُح�ش��ن التدبير في �ش��وؤون 

الحي�ة، ووجوب التفكير في عواقب الأمور، لكي يت�شّنى للن��ض التمّتع بحي�ٍة طّيبٍة. 

وخ��الل التط��ّور التدريج��ّي ال��ذي �ش��هدته الحي���ة الب�ش��رية، واّت�ش���ع رقع��ة المدنّية، 

اّت�شح��ت اأهّمّي��ة التدبي��ر، �ش��رورة حي�تي��ة ملّح��ة، ف�نتهجه الن����ض، لتر�ش��يد اأفك�رهم 

واأعم�له��م، ف��ي مختلف �ش��وؤون الحي���ة، ال�شي��ش��ّية، والثق�فّي��ة، وغيرهم�، نح��و الّتج�ه 

ال�شحيح، بغية بلوغ الكم�ل المن�شود. 

وق��د �ش��ّجعت الأدي���ن ال�ش��م�وّية الإن�ش���ن عل��ى التدّب��ر ف��ي عظم��ة خل��ق اهلل تع�لى، 

م�شتر�ش��دًا به��دي فطرته ال�ش��ليمة التي فط��ره اهلل تع�لى عليه�، وذلك لكي ي�ش��تلهم من 

تدبير خ�لقه الطريقَة المثلى لتدبير �شوؤون حي�ته المختلفة. 

وم��ن ه��ذا المنطل��ق، ك�ن التدبي��ر ذا ت�أثي��ٍر مب��ش��ٍر عل��ى مج���لت الحي���ة ك�ّفًة، ول 

يخت�ّض ب�لم�أكل والم�شرب فقط، لأّن ت�أثيره م�شهوٌد على ثق�فة الإن�ش�ن وعق�ئده وحي�ته، 

. لذا اأّكد المع�شومون R على وجوب اّتب�ع 
(1(

الجتم�عّية، وال�شي��ش��ّية، والقت�ش�دّية

 .
(2(

حيح في مختلف �شوؤون الحي�ة منهج الّتدبير ال�شّ

)1) تج��در الإ�ش���رة اإل��ى وجود عّدة كتب مدّونة ب�ش��دد الّتدبير، م� يوؤّكد اهتم�م العلم�ء والب�حثين بهذا المو�شوع الح�ّش����ض، ونذكر 
منه� م� يلي: 

� )تدبير المنزل( اأو )ال�شي��شة الأهلّية(، ت�أليف ال�شيخ الرئي�ض اأبي علّي الح�شين بن عبد اهلل بن �شين�، طبع في بغداد �شنة 1347هـ. 

� تدبير المنزل ورع�ية الطفولة)تدبير منزل ود�شتور بچه دارى(، ت�أليف بدر الملوك تكين، طبع في طهران. 

� تدبير المنزل )تدبير منزل(، ت�أليف بدر الملوك ب�مداد، طبع في طهران. 

)2) الحكيمّي، محّمد ر�ش�، علي ر�ش�: الحي�ة، ط1، طهران، من�شورات مكتب ترويج الثق�فة الإ�شالمّية، 1368ه�.�ض، ج4، �ض4-346)3.
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أهمّية التدبير
ل يختلف اثن�ن في اأّن تدبير �شوؤون الحي�ة ُيعّد من الأمور اله�ّمة لكّل اإن�ش�ٍن. وب�لطبع، 

ف�إّن هذا الأمر مرهوٌن بتطبيق تع�ليم ال�شريعة، والنته�ل من منهله� العذب، وال�شتع�نة 

بم� اأنعم اهلل علين� من قوى اإدراكّية. 

فتنظي��م �ش��وؤون الحي���ة ح�ش��ب تع�لي��م دينن� الإ�ش��المّي، من �ش���أنه اأن يفت��ح لن� ب�ب 

ال�ّشع�دة على م�شراعيه. 

وال�شريعة الإ�شالمّية تكّفلت بو�شع برن�مج �ش�مل ومتك�مل يهدي الإن�ش�ن اإلى ال�شع�دة 

المن�شودة في الّدني� والآخرة، لأّنه� تتن�ول جميع جوانب الحي�ة الم�ّدّية والمعنوّية، للفرد 

والمجتمع على حدٍّ �شواء. 

فنّبه��ت ال�ش��ريعة اإل��ى اأّن تدبي��ر �ش��وؤون الحي���ة ل ب��ّد واأن يك��ون متزامن��ً� م��ع اأمرين 

ه�ّمي��ن، هم���: التعّم��ق في تع�لي��م الدين، وال�شبر عل��ى النوائب. وقد اأّك��د الإم�م جعفر 

ال�ش���دق Q عل��ى هذه الحقيقة، بقول��ه: »ل َي�سُلُح الموؤمُن اإل علــى َثالِث ِخ�ساٍل: 

.
(1(

بِر على الّنائَبِة« يِن، وُح�سِن التَّقديِر في المعي�سِة، وال�سَّ ِه في الدِّ التَّفقُّ

كم��� اأّك��دت على م�ش���ألتين هم���: العتدال، بمعنى: ع��دم الإ�ش��راف، واجتن�ب تبديد 

الجهود، واإهدار الّثروة، والّتدبير، بمعنى: الّتفكير في عواقب الأمور، وح�شن التخطيط، 

والإدارة ال�شحيحة.

 وروي اأّن رج��اًل ق�ل لالإم���م جعفر ال�ش�دق Q: بلغني اأّن القت�ش�د والتدبير في 

يِن التَّدبيُر في  المعي�ش��ة ن�شف الك�ش��ب! فق�ل Q: »ل، َبل ُهو الك�سُب كلُُّه، وِمن الدِّ

 .
(2(

المعي�سِة«

ول ب��دَّ اأن يك��ون الّتدبي��ر متن�غم��ً� مع العل��م، والمعرف��ة، والخبرة، والعقل، ولر�ش��ول 

اهلل P كالٌم رائٌع عن التدبير، عندم� خ�طب ابن م�ش��عود، ق�ئاًل: »يا ابن م�ســعود، اإذا 

عملــَت عَمــاًل فاعمــْل بعلــٍم وعقــٍل، واإّيــاَك واأْن تعمــَل عماًل بغيــِر تدّبٍر وعلــٍم، فاإّنه جلَّ 

 .
(3(

ْنكاَثاً«
َ
ٍة اأ ْت َغْزَلها ِمْن َبْعِد ُقوَّ جاللُه يقوُل: َول َتُكوُنوا َكالَِّتي َنَق�سَ

)1) الحّراني، ابن �شعبة: تحف العقول عن اآل الر�شول P، �ض263.
)2) ال�شيخ الطو�شي، محمد بن الح�شن: الأم�لي، �ض8)4، لط، قم المقّد�شة، من�شورات مكتبة الداورّي، لت، ج2.

)3) ال�شيخ الطبر�شي، الف�شل بن الح�شن: مك�رم الأخالق، �ض8)4، ط1، طهران، من�شورات دار المعرفة، )136ه�.�ض.
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ما المقصود من التدبير في المعيشة؟

ر  التدبير، هو: التفكير بع�قبة الأمور، واإمع�ن النظر، والتح�ّش��ب لم� �ش��يكون. واأن ُيدبِّ

.
(1(

َدبُّر: التفّكر في الأمر الإن�ش�ن اأمره، هو: اأن ينظر اإلى م� َتوؤول اإليه ع�قبته واآخرته. والتَّ

ف�لتدبي��ر ه��و الإتي���ن ب�ل�ش��يء عقي��ب ال�ش��يء، وُيراد ب��ه: ترتي��ب الأ�ش��ي�ء المتعّددة 

المختلف��ة، ونظمه���، بو�شع كّل �ش��يٍء في مو�شع��ه الخ��ّض به، بحيث يلح��ق بكلٍّ منه� م� 

 .
(2(

د به من الغر�ض والف�ئدة ُيق�شَ

و)مع�ي���ض( جمع )معي�ش��ة(، وهي: عب�رة عن الو�ش���ئل والم�ش��تلزم�ت التي تتطّلبه� 

حي�ة الإن�ش���ن، بحيث يح�شل عليه� ب�ل�ش��عي ت�رًة، اأو ت�أتيه بنف�ش��ه� من دون �ش��عي ت�رًة 

خ��رى. وم��ع اأّن بع���ض المف�ّش��رين ح�ش��ر كلمة)مع�ي���ض( ب�لزراع��ة والنب���ت، اأو الأكل 
ُ
اأ

���ض، وُيطلق لي�ش��مل كّل م�  وال�ش��رب فق��ط، ولك��ّن مفهومه��� اللغوّي اأو�ش��ع م��ن اأن ُيخ�شّ

.
(3(

يرتبط ب�لحي�ة من و�ش�ئل العي�ض

 وب�ت�ش�ح معنى التدبير ومعنى المعي�شة ي�شبح معنى التدبير في المعي�شة هو: ترتيب 

وتنظي��م الحي���ة على مختل��ف الأ�شعدة، وفّن التدبير في المعي�ش��ة، ه��و: مجموع الطرق 

التقنّية الحديثة، لت�شهيل مهّمة الإن�ش�ن في ترتيب اأموره المعي�شية وتنظيمه�، وم�ش�عدته 

في توفير اأ�شب�ب الراحة وال�شالح. 

التدبير في القرآن والسّنة

 .
(((

 ومالئكته
(4(

اأ�ش���ر الق��راآن الكري��م اإل��ى اأّن التدبي��ر �شف��ٌة م��ن �شف���ت اهلل تع�ل��ى

والتدبي��ر الإله��ّي للع�لم، هو: نظم اأجزائه نظمً� جّيدًا ُمتقنً�، بحيث يتوّجه فيه كّل �ش��يٍء 

)1) ابن منظور: ل�ش�ن العرب، ج4، �ض273، لط، بيروت، لن، لت.
)2) الطب�طب�ئي، محمد ح�ش��ين: الميزان في تف�ش��ير القراآن، لط، قم المقّد�ش��ة، من�ش��ورات جم�عة المدّر�شين في الحوزة العلمّية، 

ج11، �ض290-289.

 Q، 3) ال�ش��يرازي، ن��ش��ر م��ك�رم: الأمث��ل في تف�ش��ير كت���ب اهلل المنزل، ط1، قم المقّد�ش��ة، من�ش��ورات مدر�ش��ة الإم���م علّي(
1421ه�.ق، ج8، �ض1)، الطب�طب�ئي، الميزان في تف�شير القراآن، ج18، �ض99.

)4) �شورة ال�شجدة، الآية )، �شورة يون�ض، الآية 31، �شورة الرعد، الآية 2.
))) �شورة الن�زع�ت، الآية ).
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اإل��ى غ�يت��ه المق�ش��ودة من��ه، وهي اآخر م��� يمكن اأن يح�ش��ل له من الكم���ل الخ��ّض به، 

ومنته��ى م��� ين�ش���ق اإلي��ه من الأج��ل الم�ش��ّمى. وتدبير ال��كّل يعني اإج��راء النظ���م الع�ّم 

الع�لمّي، بحيث يتوّجه اإلى غ�يته الكّلّية، وهي: الرجوع اإلى اهلل والقرب منه. 

لذل��ك، ف���إّن اهلل ُيدّبر الأمَر، اأي ُيقّدر، »وُيْنِفُذه على وجه��ه، وُيرّتبه على مراتبه على 

، وهذا التدبير ي�ش��مل الهداية التكوينّية والت�ش��ريعّية للمخلوق�ت اللتين 
(1(

اأحك�م عواقبه«

.R والر�شل R تتحّقق�ن عبر بعثة الأنبي�ء

، ففيه� اأقواٌل - اأي�شً�، اأحده�: 
(2(

اأّم� تدبير المالئكة، في قوله تع�لى: چ ے ے چ 

  .
(3(

 Q  اأّن المالئكة ُتدّبر اأمر العب�د من ال�شنة اإلى ال�شنة، كم� روي عن الإم�م علّي

اإذن، يمكن القول: اإّن التدبير والتح�ّشب لعواقب الأمور، والتخطيط ال�شحيح، ونظم 

�ش��وؤون الحي�ة، تعدُّ الأرك�ن الأ�ش��ش��ّية للرقّي، وبلوغ الكم�ل المن�ش��ود. عن الإم�م جعفر 

بُر َعلَى الّنائَبِة، َوَتقديُر  يِن، َوال�سَّ ُه ِفي الدِّ ال�ش�دق Q: »الَكماُل ُكلُّ الَكماِل: التََّفقُّ

. فم��ن خالل التدبي��ر واّتب�ع النهج ال�شحيح في الأم��ور القت�ش�دّية، يمكن 
(4(

المعي�ســِة«

الو�شول اإلى الكم�ل. 

ول ريب في اأّن تدبير الإن�ش�ن، في ا�شتثم�ر م� لديه من اإمك�نّي�ٍت اقت�ش�دّيٍة محدودٍة، 

واجتن�ب الإ�ش��راف في ت�ش��خيره�، ُيع��ّد اأف�شل من حي�زت��ه اإمك�نّي���ٍت اقت�ش�دّيًة كبيرًة 

ُي�ش��رف ف��ي ا�ش��تثم�ره�، فينبغ��ي للعب��د اأن يكون عل��ى �شواٍب م��ن التقدي��ر، وحكمٍة من 

. ف�لتدبي��ر �ش��بٌب في قّوة اقت�ش���د الحي�ة ورقّيه. وعن اأّيوب بن الحّر: �ش��معُت 
(((

التدبي��ر

رج��اًل يق��وُل لأب��ي عب��د اهلل Q: بلغن��ي اأّن القت�ش���د والتدبي��ر في المعي�ش��ة ن�شف 

 .
(6(

ُه« الك�شب، فق�ل اأبو عبد اهلل Q: »ل، َبْل ُهو الَك�ْسُب ُكلُّ

)1) ال�شيخ الطبر�شي، مجمع البي�ن، ج)، �ض136.
)2) �شورة الن�زع�ت، الآية ). 

)3) ال�شيخ الطبر�شي، مجمع البي�ن، ج10، �ض2)6. 
)4) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج1، �ض32.

))) انظر: الجعفي، المف�شل بن عمر: التوحيد، تعليق ك�ظم المظفر، ط2، بيروت، موؤ�ّش�شة الوف�ء، 1404ه�.ق/ 1984م، المجل�ض 
الأّول، �ض 10.

)6) ال�شيخ الطو�شي، الأم�لي، ج2، �ض 8)4.
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وق��د اأّك��د الإم���م علّي Q عل��ى اأّن التدبير �ش��بيٌل للرق��ّي القت�ش���دّي، حين ق�ل: 

.
(1(

»ُح�سُن التَّدبيِر ُينِمي قليَل الماِل«

وم��ن هن���، ك�ن الم�ش��وؤول الالئق ب�إدارة �ش��وؤون الع�ئلة اأو �ش��وؤون فئ��ٍة اجتم�عّيٍة م�، هو 

الذي يتمّكن من تمهيد الأر�شّية الالزمة، ل�شتثم�ر الق�بلّي�ت والإمك�نّي�ت اأف�شل ا�شتثم�ٍر، 

وذل��ك عب��ر تخطيٍط �شحيٍح، ومنهجّيٍة مث�لّيٍة، وتن�ش��يٍق بين ك�ّف��ة الأع�ش�ء، على مختلف 

م�ش��توي�تهم وم�ش��وؤولّي�تهم. كم� ل بّد له من نظم ن�ش���ط�ته وفّع�لّي�ته، وو�شع كّل �ش��يٍء في 

ر.  مو�شعه، وت�أدية م� عليه من تك�ليف في وقته� المن��شب، حتى ي�شتحّق بذلك �شفة المدبِّ

، لذا، ف�إّن ح�ش��ن التدبير ك�ن �شفة 
(2(

وُيع��ّد تدبير �ش��وؤون الحي�ة بطبيعته ج��زءًا من الدين

لزمة للموؤمنين بحيث يمت�زون به� عن غيرهم، لأّنهم ل ي�شتهلكون اأموالهم عبثً�، ول ُيبّذرونه�، 

بل يراعون العتدال في اإنف�قه�، ويخ�ش��ون فيه� غ�شب اهلل تع�لى، في م� لو اأفرطوا اأو فّرطوا 

.
(3(

في اإنف�قه�، بخروجهم عن الحدود التي اأج�زه� اهلل تع�لى لهم في الإنف�ق

آثار حسن الّتدبير

اأّكد الإم�م علّي Q على وجوب اّت�ش�ف الموؤمنين بروؤيٍة م�شتقبلّيٍة تدبيرّية، حين 

.
(4(

ق�ل: »الموؤِمُنوَن ُهم الَّذيَن َعَرُفوا ما اأماَمُهْم«

فلُح�ش��ن التدبير ت�أثيٌر كبيٌر على رقّي �ش��خ�شّية الإن�ش�ن، من خالل م� يمّده من نف�ذ 

ب�شي��رة ف��ي �ش��وؤون الحي�ة ك�ّف��ة، ويمّكنه م��ن تحقيق اأه��ّم متطّلب�ت حي�ت��ه في مختلف 

المج�لت، مثل: 

ا�شتثم�ر الثروة بطريقٍة ُمثلى.   .1

اجتن�ب الإ�شراف في النعمة اأو اإتالفه� بغير وجه عقالئي.   .2

عدم ال�شطرار اإلى تكرار عمٍل م�.   .3

)1) الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ض 227.
يِن التَّدبيُر في المِعي�َش��ِة«: الطو�ش��ي، الأم�لي، م.���ض، مجل���ض ي��وم الجمعة، ح17،  )2) ع��ن الإم���م جعف��ر ال�ش���دق Q: »ِمن الدِّ

�ض670.

)3) تّت�شح نت�ئج ح�شن التدبير وعواقب �شوء التدبير في خ�تمة الكت�ب.
)4) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج)7، �ض)2.
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المك�نة الرفيعة في المجتمع.   .4

الثقة ب�لنف�ض.   .(

�شّحة التع�مل الم�لّي مع الآخرين.   .6

�شالمة النف�ض، والعّزة، وراحة الب�ل.   .7

آثار سوء الّتدبير
اإّن ل�ش��وء التدبي��ر عواق��ب وخيم��ة على حي�ة الإن�ش���ن، قد توؤّدي اإلى هالكه و�ش��قوطه 

والحيلولة بينه وبين كم�له المن�شود، منه� م� يلي: 

ي�ع.  1. عدم ال�شتقرار وال�شَّ

2. التبعّية الفكرّية والقت�ش�دّية. 

3. الفقر والحرم�ن. 

4. الف�ش�د الُخُلقّي. 

). الذّلة والو�ش�عة الجتم�عّية. 

6. ت�شّلط الآخرين. 

7. التخّلف الفكرّي والرجعّية. 

8. فقدان النعمة. 

9. الختالف بين اأع�ش�ء الع�ئلة الواحدة وتهديد كي�نه�. 

فلو اأمعّن� النظر في النت�ئج الحميدة لح�شن التدبير والعواقب القبيحة ل�شوء التدبير، 

لأدركن��� م��دى اأهّمّي��ة التدبير ووج��وب اّتخ�ذه منهج��ً� في حي�تن���. وتت�أّكد ه��ذه الأهّمّية 

عندم� ن�أخذ بعين العتب�ر بع�ض الأمور التي له� ت�أثيٌر مب��ش��ر على حي�ة الب�ش��ر ق�طبًة، 

مث��ل: الدخ��ل المح��دود اأو المتدّن��ي لبع���ض اأبن���ء المجتم��ع، وارتف���ع م�ش��توى الت�شّخم 

الم�لي، والغالء الف�ح�ض، وال�شعوبة في توفير م�شتلزم�ت العي�ض، والإفراط اأو التفريط 

في بع�ض الأمور، اإ�ش�فًة اإلى وجوب مراع�ة الأ�شول الخلقّية، وال�شلوكّية، والقت�ش�دّية، 

 .
(1(

والثق�فّية في جوانب الحي�ة ك�ّفة

)1) هن�ك تف��شيل كثيرة عن نت�ئج ح�شن التدبير وعواقب �شوء التدبير في خ�تمة الكت�ب.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

 :Q 
ّ

 روي ع��ن الإمام علي

»اأيَُّه��ا النّا���ُس، ال َخيَر ِف��ي ُدنيا ال 

.
تَدِبيَر ِفيها«)1)

خ�ل��د:  ب��ن  محم��د  ب��ن  اأحم��د  البرق��ي،   (1(
المح��ش��ن، ���ض)، ت�شحيح وتعليق ال�ش��يد 

طه��ران،  لط،  الح�ش��يني،  الدي��ن  ج��الل 

1370ه�.ق/ 1330ه�.�ض.

11

الطرق المثلى لتدبير المعيشة

معنى ال�ستراتيجية في تدبير المعي�سة. ¤

رق المثلى لتدبير المعي�سة:  ¤ الطُّ

تــنــّظــيــم الأوقــــــــات والنــ�ــســبــاط . 1

وُح�سن التخطيط.

ــزم في . 2 ــحـ مــ�ــســورة الآخــــريــــن والـ

اّتخاذ القرارات.

واجــتــهــاد لتحقيق . 3 بــجــدٍّ  الــعــمــل 

الأهداف.



استراتيجية للحياة

ال�ش��تراتيجّية بمعن�ه��� ال�ش���مل، تعن��ي: القواع��د والخط��وات الع�ّم��ة والط��رق التي 

يجب اّتب�عه�، لت�ش��خير �ش��ّتى الأمور ال�شي��ش��ّية، والقت�ش�دّية، والجتم�عّية، والثق�فّية، 

والع�شكرّية، وغيره�، من اأجل تحقيق اأهداٍف معّينٍة مخّطط له� م�شبقً�. 

وال�ش��تراتيجّية ف��ي المعي�ش��ة، تعن��ي اّتب���ع برامج مح��ّددٍة وقواعد معّينة، ل�ش��تثم�ر 

الم�ش���در الُمت�ح��ة خير ا�ش��تثم�ٍر، بغية التمّك��ن من تحقيق الأهداف المعي�ش��ّية البعيدة 

الأمد والقريبة الأمد ب�شكٍل اأمثل.

اأّم� ا�ش��تراتيجّي�ت تدبير المعي�ش��ة، فهي: عب�رٌة عن البرامج الع�ّمة التي من خالله� 

تتحّق��ق الرف�هّي��ة الن�ش��بّية، والطم�أنينة، وال�شم���ن القت�ش�دّي، وغيره��� من الأهداف 

المعي�شية.. وذلك ل يح�شل اإل في ظّل اإدارٍة ر�شينٍة. و�شن�شير في الكالم الآتي اإلى اأهّم 

هذه ال�شتراتيجّي�ت: 

نّظم أوقاتك

ى كلُّ عمٍل  حت��ى تك��ون مدّب��رًا ن�جحً� ل بّد لك من تنظي��م واإدارة اأوق�تك، بحيث ُي��وؤدَّ

ف��ي الزم���ن والمك�ن المن��ش��بين، ف�لمدّبر الك��فء: هو الذي ُيراع��ي النظم والن�شب�ط 

 يتطّلب عماًل 
ٍ
في عمله، ول ُيوِكل عمل اليوم اإلى غٍد، والإن�ش�ن المتدّين يوؤمن ب�أّن كّل يوم

.
(1(

ً� به، وقد اأّكد الإم�م علّي Q على هذا الأمر بقوله: »ِفي ُكلِّ َوْقٍت َعَمٌل« خ��شّ

فجميع الن�ش���ط�ت التي ُيم�ر�ش��ه� الإن�ش���ن لتوفير معي�ش��ته، والخدم�ت التي ُيقّدمه� 

للمجتمع، وتوزيع الأعم�ل بين اأفراد الأ�ش��رة الواحدة، وتنظيم الوقت ل�ش��تثم�ره ب�ش��كل 

ظ��م والن�شب�ط، كم� ك�ن  ك�م��ل ب��كّل خي��ر وم�شلحة، كّله� اأموٌر تنط��وي تحت مبداأي النَّ

)1) الوا�شطي، عيون الِحكم والمواعظ، �ض4)3.
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يفع��ل اأئّمتن� المع�شومون R، حيث روي ع��ن الإم�م جعفر ال�ش�دق Q اأّنه ق�ل: 

»كاَن اأميُر الموؤمنيَن Q َيحتِطُب وَي�ســتِقي وَيكِن�ــُس، وكانْت فاطمُة عليها ال�ســالم 

 .
(1(

َتطَحُن وَتعِجُن وَتخُبُز«

كم� اأنَّ اّت�ش�ف الإن�ش���ن ب�لّنظم والن�شب�ط في تك�ليفه الُملق�ة على ع�تقه، ُيحّفزه 

عل��ى ال�ش��عي لأدائه���، وُيجّنب��ه الالمب���لة، كم��� ُيمّكن��ه م��ن الوف���ء ب�لتزام�ت��ه ووع��وده 

ف��ي اأوق�ته��� المح��ّددة، ف��ال ُيخ�ل��ف ق��ول اهلل تع�ل��ى: چ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 

.
ۅچ)2)

خّطط جّيدًا

اإّن التخطي��ط لمختلف �ش��وؤون الحي�ة القت�ش�دّية، والجتم�عّي��ة، والثق�فّية، ُيعّد من 

اأهّم اأ�ش��شي�ت التدبير في المعي�شة.

عل��ى عك���ض ذل��ك ، فعند انع��دام التخطي��ط، اأو عند اّتب���ع خّطٍة غير �شحيح��ٍة، ف�إّن 

الإن�ش���ن �ش��وف يبتعد عن هدفه ورّبم� ل يتمّكن من بلوغه اأبدًا. وفي بع�ض الأحي�ن يكون 

ه��ذا الأم��ر �ش��ببً� للفق��ر والتخّلف، كم� ق���ل الإم�م عل��ّي Q: »�ُســوُء التَّدِبيــِر ِمفتاُح 

.
(3(

الَفقِر«

ف�لف��رد اأو الع�ئل��ة اأو الموؤ�ّش�ش��ة الت��ي تفقد ح�ش��ن التدبي��ر والتخطي��ط ال�شحيح في 

َها الّنا�ــُس، ل  برامجه� المعي�ش��ّية، �ش��وف ُتح��َرم من الخير. ق�ل الإم���م علّي Q: »اأيُّ

.
(4(

َخيَر ِفي ُدنيا ل َتدِبيَر ِفيها«

والتخطي��ط ب�ش��كل ع�م يمكن اأن يكون متو�ّش��ط الم��دى حيث اإّن الن�ش���ط�ت في هذا 

البرن�مج، ل يتج�وز �شنًة واحدًة. 

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في،ج)، �ض86.
)2) �شورة الإ�شراء، الآية 34.

)3) الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ض 284.
)4) البرق��ي، اأحم��د ب��ن محم��د ب��ن خ�لد: المح��ش��ن، ت�شحيح وتعليق ال�ش��يد ج��الل الدين الح�ش��يني، لط، طه��ران، 1370ه�.ق/ 

1330ه�.�ض، كت�ب الأ�شك�ل والقرائن، ب�ب الثالثة، ح9، �ض).
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اأو تخطيط��ً� متو�ّش��ط الم��دى حيث يكون زمن تنفيذه ل يتعّدى ال�ش��نة اأو ال�ش��نتين. اأو 

يكون تخطيطً� بعيد المدى وزمن تنفيذ الخطط فيه يتراوح بين خم�ض وع�شر �شنواٍت.

وهن���ك اأم��وٌر ل ب��ّد من اأخذه��� بعين العتب�ر عن��د التخطيط للمعي�ش��ة، اإذ له� ت�أثيٌر 

كبيٌر على نج�حه، ونذكر منه� م� يلي: 

تحديد الأهداف المرجّوة من وراء البرن�مج الذي تّم و�شعه ب�شكٍل وا�شٍح و�ش�مٍل.   -

ا�شت�ش�رة ذوي الخبرة في هذا ال�شدد.  -

ت�شخي�ض الق�ش�ي� اله�ّمة، ومعرفة الأولوّي�ت الالزمة في �شّتى المج�لت.   -

تحدي��د البرن�مج ح�ش��ب الإمك�نّي�ت المت�ح��ة، والقي�م بدرا�ش��ٍة واقعّيٍة للم�ش�در   -

والإمك�ني�ت.

الأخ��ذ بعي��ن العتب���ر الظ��روف الزم�نّي��ة والجتم�عّي��ة، ودرا�ش��ة م��� ق��د يط��راأ   -

م�شتقباًل.

العتم���د على النت�ئج الجديدة التي ت��ّم الح�شول عليه�، اإثر التطّورات الحديثة،   -

وتج���رب الآخرين، بغية الرقّي بم�ش��توى الخّطة المو�شوعة، من خالل ت�ش��خي�ض 

الأخط�ء، ومعرفة الطرق ال�شحيحة لمواجهته�.

شاور اآلخرين

اإّن م�ش��ورة الآخرين ومعرفة اآرائهم ُتعّد من اأ�ش��ش��ي�ت التدبير في جميع الم�ش��توي�ت 

الفردّية، والع�ئلّية، والجتم�عية. ومهم� ك�ن الإن�ش�ن عبقرّيً�، ف�إّنه ل ي�شتطيع اأن ُيدِرك 

زواي� الحي�ة ك�ّفًة، واأن ُيحيط بجميع م�ش�كل المعي�شة.

 لقد حظيت م�ش���ألة الم�ش��ورة ب�أهّمّيٍة ب�لغٍة في التع�ليم الإ�شالمّية، ف�لنبّي P رغم 

مور وت�شريفه� من دون ح�جٍة اإلى م�ش���ورة 
ُ
امتالكه قدرًة فكرّيًة كبيرًة توؤهّله لت�ش��يير الأ

م��ور الم�ش��لمين الع�ّم��ة التي تتعّل��ق بتنفي��ذ القوانين 
ُ
اأح��د، نج��ده ي�ش���ور اأ�شح�ب��ه ف��ي اأ

والأحك�م الإلهية.

فق 
ُ
ثّم اإّن ا�شت�ش���رة الآخرين ومعرفة اآرائهم، تعني م�ش���ركتهم في عقولهم، وتو�شعة اأ
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جاَل  اّتخ���ذ الق��رار، الأمر ال��ذي اأّكد عليه الإم���م علّي Q في قول��ه: »َمن �ســاَوَر الرِّ

 .
(1(

�ساَرَكُها ِفي ُعُقوِلِها«

 :Q كم� اأّن الم�ش��ورة ُتعين الإن�ش���ن على ت�ش��خي�ض الخط�أ، كم� ق���ل الإم�م علّي

 .
(2(

َع الخَطاأ« »َمن ا�سَتقَبَل ُوُجوَه الآراَء َعَرَف َموا�سِ

خرى للم�ش��ورة، تكمن ف��ي اأّنه� خير محكٍّ لمعرف��ة جواهر الآخرين، 
ُ
وهن���ك ف�ئدٌة اأ

والعل��م بم��� يكّنون��ه للم�شت�ش��ير، من حبٍّ اأو كراهي��ٍة، وولٍء اأو عداٍء، ول ري��ب في اأّن هذه 

المعرفة ُتمّهد �شبيل النج�ح. 

وللم�ش��ورة فوائد جّمة في ُح�ش��ن تدبير المعي�شة، فهي تحول دون تكرار العمل وتحول 

دون وق��وع اأخط���ء ل ُتحم��د عقب�ه���، وُتمّك��ن الإن�ش���ن م��ن ا�ش��تثم�ر تج���رب الآخري��ن 

واأفك�ره��م ف��ي ق�ش�ي� المعي�ش��ة. وُتجّنب الإن�ش���ن المالمة والندم حيث ت�شون الإن�ش���ن 

من خ�ش���ئر ف�دحة وُتجّنب الإن�ش���ن الديون التي ل م�شّوغ له�، اأ�شف اإلى اأنَّه� تمنع بع�ض 

الق��رارات الط�ئ�ش��ة التي ُتّتخذ لأ�ش��ب�ٍب ع�طفّيٍة مح�شة، ترفع من الم�ش��توى المعي�ش��ّي 

لالإن�ش�ن. 

على عك���ض ال�ش��تبداد ب�لراأي، الذي يعدُّ اآفًة عظيمًة تزلُّ قدم الإن�ش�ن به� عن طريق 

ــَك  ال�ش��واب، وتوقع��ه ف��ي المه�ل��ك. ق���ل الإم���م عل��ّي Q: »ال�ســتبداُد ِبراأيــَك يزلُّ

.
(3(

ويهّوُرَك ِفي المهاِوي«

 R انطالقً� من تلك الفوائد والأهمّية ينبغي اأن نعمل ب�شيرة وو�ش�ي� المع�شومين

ونقّدم الم�شورة على اّتخ�ذ القرارات في مختلف �شوؤون حي�تن� ونتوّكل على اهلل عّز وجّل 

ف��ي جميع الأمور �ش��ّيم� عن��د اّتخ�ذ القرار النه�ئّي تطبيق��ً� لقوله تع�لى: چ ڤ ڦ 

.
(4(

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ 

)1) الوا�شطي، عيون الِحكم والمواعظ، �ض440.
)2) الر�شّي، علي بن الح�شين بن مو�شى: خ�ش�ئ�ض الأئّمة،�ض110 ط1، م�شهد، من�شورات الرو�شة الر�شوّية المقّد�شة، 1406ه�.ق.

)3) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ح 1208.
)4) �شورة اآل عمران، الآية 109.
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كن حازمًا في اّتخاذ القرارات
بع��د م�ش��ورة الآخري��ن ل ب��دَّ م��ن الحزم في الق��رار وعدم الت��رّدد في تنفي��ذه فمعنى 

د، وب�لّطبع،  اّتخ���ذ الق��رار هو اختي���ر اأمٍر من بين ع��ّدة اأموٍر، لتنفي��ذه في وقته المح��دَّ

هن�ك م�ش�ئُل عديدة له� ت�أثيٌر في اّتخ�ذ القرار في مو�شوٍع م�، نذكر منه� م� يلي: 

- مط�لعة المعلوم�ت ذات ال�شلة ب�لمو�شوع وتحليله�. 

- معرفة حقيقة المو�شوع. 

- ت�شخي�ض المو�شوع ب�شكٍل �شحيٍح. 

- �شعة اأفق التفكير. 

- الح�شول على حلوٍل من��شبٍة. 

- الّطالع على عيوب المو�شوع ومح��شنه. 

- معرفة اأهّمّية القرار. 

- معرفة الجوانب المختلفة للمو�شوع. 

وُيمك��ن ت�ش��بيه اّتخ���ذ الق��رار بق���رئ الأقرا���ض المدمج��ة الم�شّورة، حيث ي�ش��تقبل 

المعلوم�ت على �ش��كل رموٍز رقمّية، ثّم يترجمه� اإلى �شورٍة و�شوٍت. فعملّية اّتخ�ذ القرار 

ت�ش��مل درا�ش��ة جوان��ب المو�شوع م��ن ك�ّفة النواح��ي وتقويمه�، وبعد ذلك يت��ّم الختي�ر. 

 را�ش��ٍخ، 
ٍ
والمدّبر في ق�ش�ي� المعي�ش��ة، هو الذي يتمّكن من اّتخ�ذ القرارات الالزمة بعزم

��م، واأّكد الإم�م   الُمحتَّ
(1(

مت��ى م��� راأى اأنَّ الم�شلح��ة تقت�ش��ي ذلك ونتيج��ة ذلك الّنج���ح

.
(2(

َفُر باْلَجزِم واْلَحزِم« علّي  Q على هذه الحقيقة، بقوله: »الظَّ

اعمل بجدٍّ واجتهاد
ل يكفي تنظيم الوقت وو�شع الخطط والبرامج، وم�ش��ورة الآخرين في ذلك، بل ل بدَّ 

من تنفيذه� بجدٍّ واجته�د، وعلى اأكمل وجه.

. ومعنى الكبد 
(3(

يق��ول الب�ري عّز وجّل في محكم كت�به: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چ 

)1) الحكيمي، درا�شة ظ�هرة الفقر والتنمية)بديده �شن��شي فقر وتو�شعه(، ج3، �ض463-462.
)2) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج74، �ض)16.

)3) �شورة البلد، الآية 4.
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المع�ن���ة والجه��د، وفي ذل��ك دللة على اأنَّ الحرك��ة والعمل والكَبد)المع�ن���ة( هي اأموٌر 

�شرورّيٌة في حي�ة الب�شر، ول بدَّ لكّل اإن�ش�ٍن من مك�بدته�.

وقد حّث اهلل عّز وجّل عب�ده على العمل الدوؤوب والجهد الحثيث، وذمَّ التك��شل والبط�لة، 

ون�شتلهم من ثق�فتن� الدينّية اأّن الن�ش�ط والعمل �شرورٌة من �شرورات الحي�ة التي ل يمكن 

التخّل��ي عنه��� بوجٍه، ف�لمجتمع الذي ي�ش��وده الك�ش��ل، وتنت�ش��ر فيه البط�لة، �ش��وف تتزلزل 

اأرك�نه. كم� ن�شتوحي منه� �شرورة ا�شتراك جميع اأبن�ء المجتمع في الجهد الإنت�جي ب�شكٍل 

لهم م�شوؤولية م� فر�شته عليهم ال�ّشريعة الع�دلة  مب��ش��ٍر اأو غير مب��ش��ٍر، وكذلك وجوب تحمُّ

م��وٌر ذّمته� تع�ليمن� 
ُ
. لذلك، ف�إّن الك�ش��ل، والبط�ل��ة، والحي�ة الّتك�لّية، هي اأ

(1(
م��ن تك�ليف

الدينّي��ة، وقّبحته��� اأ�ش��دَّ تقبي��ٍح، بل ُلِعن َم��ن يّتكل عل��ى الآخرين، حيث ق�ل الإم�م مو�ش��ى 

 .
(2(

 َلُيبِغ�ُس العبَد الفاِرَغ«
َ
 َلُيبِغ�ُس العبَد النَّّواَم، واإّن اهلل

َ
الكاظم Q: »اإّن اهلل

. ولو ت�شّفحن� 
(3(

وكم� ق�ل ر�شول اهلل P: »َملعوٌن َملعوٌن َمن األَقى َكلَُّه َعلى الّنا�ِس«

الت�أريخ لوجدن� اأّن اأنبي�ء اهلل تع�لى R واأولي�ءه ال�ش�لحين R ك�نوا مث�ًل ُيحتذى 

�شوًة �ش�لحًة، للعمل الحثيث، وت�أمين متطّلب�ت الحي�ة بعرق الجبين، فقد اأع�روا العمل 
ُ
واأ

اأهّمّيًة ب�لغًة، وعّدوا ثوابه اأعظم من ثواب المج�هدين في �ش��بيل اهلل تع�لى. حيث اأ�ش���ر 

الإم���م مو�ش��ى الك�ظ��م Q اإلى هذه الحقيقة، فقد ورد عن الح�ش��ن ب��ن علّي بن اأبي 

حم��زة، ع��ن اأبيه، ق�ل: راأيُت اأب� الح�ش��ن Q يعمل في اأر�ٍض له وقد ا�ش��تنقعت قدم�ه 

، َقد َعمــَل ِباليِد  ف��ي الع��َرق، فقلُت: ُجعل��ُت فداك، اأين الرج���ل؟ فق�ل Q: »يا َعلــيُّ

ميُر 
َ
ِه، وِمن اأبي«. فقلُت: ومن هو؟ فق�ل: »َر�ســوُل اهلِل P واأ َمن ُهو خيٌر ِمّني في اأر�سِ

ــَن  يِديِهــم، وُهــو ِمــن َعمــِل النَّبييِّ
َ
ُهــم كانــوا َقــد َعمُلــوا باأ الموؤِمنيــَن  Q، واآبائــي ُكلُّ

.
(4(

اِلحيَن« واْلُمر�َسليَن والأو�سياء وال�سّ

)1) ال�ش��بح�ني، جعفر: الخطوط الأ�ش��ش��ّية لالقت�ش�د الإ�شالمي)�ش��يم�ى اقت�ش�د اإ�ش��المى(، ط1، لم، من�شورات موؤ�ّش�شة الإم�م 
ال�ش�دق Q لالأبح�ث والتعليم، 1378ه�.�ض، �ض40.

)2) ال�شيخ ال�شدوق، من ل يح�شره الفقيه، ج3، �ض169.
)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض12.

)4) م.ن، ج)، �ض)76-7.
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ه لمن يك�ش��ب  كم� اأّكد الإم�م جعفر ال�ش�دق Q على ذلك، عندم� اأعرب عن حبِّ

من عرق جبينه، ويعمل تحت حرارة ال�شم�ض، لت�أمين لقمة عي�شه، فقد روي عن اأبي عمرو 

ال�ش��يب�نّي اأّن��ه ق�ل: راأيُت اأب� عبد اهلل Q وبيده م�ش��ح�ٌة، وعلي��ه اإزاٌر غليٌظ يعمل في 

 Q  ح�ئٍط له، والعرُق يت�ش�بُّ عن ظهرِه، فقلُت: ُجعلُت َفداك، اأعطني اأكِفَك. فق�ل

.
(1(

م�ِس في َطلِب المعي�َسِة« حبُّ اأْن َيتاأذَّى الّرُجُل ِبحرِّ ال�سَّ
ُ
لي: »اإنِّي اأ

ف�ل�ش��عي الحثيث والعمل الدوؤوب ُيعّدان من الأمور الأ�ش��ش��ية في ح�ش��ن تدبير الأمور 

الحي�تية والمعي�ش��ية، بل من �شروري�ت ولوازم ا�ش��تمرار الحي�ة الب�ش��رية، ف�لإن�ش���ن ل 

يمكن��ه تلبية ح�ج�ته المختلفة اإل من خالل ا�ش��تثم�ر الث��روات الطبيعية والنعم الإلهّية، 

والذي ل يتحّقق اإل من خالل الجهد والعمل الدوؤوب. 

��ة الت��ي يجنيه��� الف��رد والمجتم��ع، من خ��الل العمل  اأ�ش��ف اإل��ى ذل��ك الفوائ��د الجمَّ

الحثي��ث، ف�لعم��ل قّوٌة للج�ش��م والّروح و�ش��بٌب ل�ش��المتهم�، ووازٌع لتن�مي قدرة الإن�ش���ن 

وتك�مل��ه ب�لّت�ل��ي تط��ّور وتك�مل المجتمع. وعلى العك���ض من��ه، البط�لة، التي تت�ش��ّبب في 

 Q اإه��دار الط�ق��ة، وح�شول الهّم والأرق في نف���ض الع�طل عن العم��ل. والإم�م علّي

ال��ذي ُيع��ّد مث���ًل للع�مل المجّد، اأ�ش���ر اإلى هذه الحقيقة، بقول��ه: »َمن َيْعَمل، َيــزَدْد ُقّوًة، 

 .
(2(

ر في الَعَمِل َيزَدْد َفتَرًة« وَمن ُيَق�سِّ

، ول حاَجَة هلِل في َمن َلي�َس هلِل  َر ِفي الَعَمِل، ابُتِلَي باْلَهمِّ كم� ق�ل Q: »َمن َق�سَّ

 .
(3(

يٌب« ِفي ماِلِه وَنف�ِسِه َن�سِ

ل��ذا، ف���إّن الحي���ة الطّيب��ة الكريمة �ش��تكون من ن�شي��ب المجتمع الإ�ش��المّي، متى م� 

اّتخذ اأبن�وؤه الإيم�َن منهجً� لهم ورفعوا �شع�ر العمل، لأّن العمل �شع�ُر الموؤمن، وجزٌء من 

.
(4(

الإيم�ن

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض 76.
)2) الوا�شطي، عيون الحكم والمواعظ، �ض 4)4.

)3) ال�شريف الر�شي، نهج البالغة، م� خطب الإم�م علي Q، �ض30.
)4) الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ح07)1.
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ُروي اأّن رج��ًا ق��ال لر�س��ول 

اهلل P: »ي��ا ر�ش��ول اهلل، اأُحّب 

 :P فقال دعائي.  يُ�ش��تجاب  اأن 

��ر َماأَكلتَ��َك وال تُدِخل بَطنََك  »َطهِّ

.
الحراَم«)1)

)1) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج7، �ض)14.

12

الكسب الحالل وكيفية استهالكه

الك�سب الحالل واآثاره. ¤

النهي عن الك�سب الحرام. ¤

كيف ن�ستهلك المال؟ ¤

ــــب  ¤ ــنُّ ــجــ ُحــــ�ــــســــن الدخــــــــــــــار وتــ

الإ�سراف



الحرص على الكسب الحالل

من الأمور الأ�ش��شية في ُح�شن تدبير المعي�شة هو الك�شب الحالل، والّدخل الحالل.

 والّدخ��ل عب���رة ع��ن الإي��راد ال�ش�ف��ي اأو الرب��ح اأو الأجر ال��ذي يح�شل علي��ه الفرد 

الواح��د لق���ء وظيفته اأو اإنت�جه اأو تج�رته. وقد ُح��ّددت م�ش�در الدخل في حديث مروي 

ع��ن الإم�م علّي Q في خم�ش��ة مح���ور، حيث ق�ل Q: »َمعاي�ــَس الخلِق خم�َســٌة، 

. اأّم��� مق��دار دخ��ل الإن�ش���ن ف�إّنه 
(1(

َدقــاُت« الإمــاَرُة والِعمــارُة والتِّجــاَرُة والإجــاَرُة وال�سَّ

ه اأوجب  يختلف في كّل زم�ٍن ومك�ٍن، ف�لقت�ش�د الإ�شالمّي لم ُيعّين معّدًل محّددًا له، لكنَّ

اأن يكون م�شدره حالًل.

 ل��ذا ُق�ّش��م الّدخل من حيث م�ش�در ك�ش��به المختلفة اإلى نوعي��ن: دخٌل حالٌل، ودخٌل 

حراٌم.

واأّكدت الرواي�ت ال�شريفة على �شرورة ال�شعي في ك�شب لقمة العي�ض بُطُرٍق م�شروعٍة، 

نذكر منه� م� يلي: 

.
(2(

روي عن ر�شول اهلل P: »الِعباَدُة �َسبعوَن ُجزءاً، اأف�سُلها َطلَُب الحالِل«

.
(3(

َيٍة« وعنه P-اأي�شً�-: »ُطوَبى ِلَمن اكَت�َسَب ِمن الموؤِمنيَن ماًل ِمن َغيِر َمع�سِ

لأّن طه���رة الم���ل له� ت�أثيٌر كبيٌر على نق�وة القلب وا�ش��تج�بة الدع���ء. ُروي اأّن رجاًل 

ر َماأَكلَتَك  حّب اأن ُي�شتج�ب دع�ئي. فق�ل P: »َطهِّ
ُ
ق�ل لر�شول اهلل P: ي� ر�شول اهلل، اأ

.
(4(

ول ُتدِخل َبطَنَك الحراَم«

)1) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج19، �ض)3.
)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض78. 

)3) م.ن، ج8، �ض169.
)4) الحّر الع�ملي، و�ش�ئل ال�شيعة، ج7، �ض)14.
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آثار الكسب الحالل

للم�ل الحالل اآث�ر وبرك�ٌت كثيرٌة ينَعم به� الإن�ش���ن، ُذِكَرت في الرواي�ت الواردة عن 

اأهل البيت R، ون�شير في م� يلي اإلى بع�شه�: 

1.  ينــّور اهلل تعالــى بــه قلــب الإن�ســان: ق�ل ر�ش��ول اهلل P: »َمــن اأَكَل الحــالَل اأربعيَن 

 .
(1(

 قلَبُه«
ُ
َر اهلل يوماً، َنوَّ

2.  ُيعيــن الإن�ســان علــى عبــور ال�ســراط بي�ســٍر: ق�ل ر�ش��ول اهلل P: »َمــن اأَكَل ِمن َكدِّ 

.
(2(

راِط كالَبرِق الخاِطِف« يِدِه، َمرَّ َعلَى ال�سِّ

مو�ش��ى  الإم���م  ق���ل  تعالــى:  اهلل  �ســبيل  فــي  المجاهــد  ثــواب  بــه  الإن�ســان  ينــال   .3

زَق ِمن ِحلَّــِه، ليُعوَد ِبِه َعلَى نف�ِســِه وعياِلِه، كاَن  الكاظــم Q: »َمــن َطلَــَب هذا الرِّ

.
(3(

كالمجاِهِد ِفي �َسبيِل اهلِل«

4.  ينــال الإن�ســان بــه رحمــة اهلل الوا�ســعة: ق�ل ر�ش��ول اهلل P: »َمــن اأَكَل ِمن َكــدِّ َيِدِه، 

.
(4(

بُه اأَبداً« حمِة، ُثمَّ ل ُيَعذِّ  اإليِه بالرَّ
ُ
َنَظَر اهلل

ِه، يكوُن  ). ينال الإن�سان به ثواب الأنبياء R: ق�ل ر�شول اهلل P: »َمن اأَكَل ِمن َكدِّ

.
(((

َيوَم القيامِة ِفي ِعداِد الأنبياِء، وياأُخُذ ثواَب الأنبياِء«

6.  يفتح اهلل تعالى لالإن�ســان ب�ســببه اأبواب الجّنة: ق�ل ر�ش��ول اهلل P: »َمن اأَكَل ِمن 

.
(6(

َكدِّ َيِدِه حالًل، ُفِتَح َلُه اأبواُب الجنَِّة، يدُخُل ِمن اأيِّها �ساَء«

إّياك والكسب الحرام

نه��ى الق��راآن الكريم عن اّتب�ع الطرق غير الم�ش��روعة في الك�ش��ب نهيً� �ش��ديدًا، مثل 

اأكل الم�ل ب�لب�طل، والّرب�، والظلم، والف�ش�د. اأّم� الأح�ديث والرواي�ت، ف�إّنه� عّدت هذه 

)1) الحّلي، عّدة الداعي ونج�ح الم�ش�عي، �ض 140. 
)2) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج13،�ض23.

)3) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض 93.
)4) الميرزا النوري، م�شتدرك الو�ش�ئل، ج13، �ض 24.

))) م.ن، ج13، �ض 24.
)6) م.ن.
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الطرق من الكب�ئر، بل �شّبهت بع�شه�، مثل: الحتك�ر، والخي�نة، والّرب�، ب�أقبح الذنوب، 

ك�لقت��ل، لأّن ه��ذه الأعم���ل ت�ش��ّل الن�ش���ط القت�ش�دّي لالإن�ش���ن، وت�ش��وقه اإل��ى الهالك 

. ولالإم���م علّي بن مو�ش��ى الر�ش� Q كالٌم طويٌل ذك��ر فيه م� حّرم اهلل 
(1(

التدريج��ّي

با َبعَد   تعالى، واأكُل الرِّ
ُ
َم اهلل تع�لى، منه: »واجتناُب الكبائِر، وهي َقتُل النَّف�ِس التي حرَّ

.
(2(

َنِة، والَبخ�ُس ِفي المكياِل والميزاِن، والإ�سراُف، والتَّبذيُر، والخياَنُة« البيِّ

، وه��و يح��ول دون ا�ش��تج�بة 
(3(

ف���أكل الح��رام �ش��بٌب لت�شيي��ع الأعم���ل وع��دم قبوله���

 Q عف تدّين المرء . وخط�ب الإم�م الح�شين ، و�شَ
(((

، ويوجب لعنة المالئكة
(4(

الدع�ء

يوم ع��ش��وراء الذي وّجهه اإلى ع�ش��كر عمر بن �ش��عد، خير دليٍل على هذه الحقيقة، حيث 

ق�ل Q: »َفَقْد ُمِلئْت ُبطوُنُكم ِمن الحراِم، وُطِبَع َعلَى ُقُلوِبُكم، َوْيلَُكم األ تن�سُتوَن؟! 

.
(6(

األ ت�سمُعوَن؟!«

كيف نستهلك المال؟

ال�ش��تهالك عب�رة عن ت�ش��خير الم�ش�در الُمت�حة ك�لدخل الفردي اأو الم�ل الموروث 

 .
(7(

وغيره، بهدف تحقيق متطّلب�ت الحي�ة الراهنة والم�شتقبلّية

 
(8(

�ش���ض ال�ش��تهالك الأمثل في النظرّية الإ�ش��المّية هي وجوب اجتن�ب الإ�شراف
ُ
اإّن اأ

ل  والتبذي��ر، واجتن���ب التقتير والبخل، اأي العتدال في الإنف�ق، والدخ�ر. و�ش��وف نف�شِّ

الكالم فيه� وفق ال�شكل الآتي: 

)1) الحكيمي، المع�يير القت�ش�دية في ال�شيرة الر�شوية )معي�ره�ى اقت�ش�دى در تع�ليم ر�شوى(، م.�ض، �ض)).
)2) اب��ن ب�بوي��ه، محم��د بن علي بن الح�ش��ين )ال�شدوق(: عيون اأخب�ر الر�ش� Q، لط، طهران، من�ش��ورات الأعلمّي، لت، ج2، 

�ض)12.

رفاً ول َعدًل«. الحّلي، عّدة الداعي، م.�ض، �ض140.  ِمنُه �سَ
ُ
)3) ق�ل ر�شول اهلل P: »َمن اأَكَل َحراماً، َلم َيقَبْل اهلل

)4) ق�ل ر�شول اهلل P: »َمن اأحبَّ اأن ُي�ستجاَب ُدعاوؤُه، فلُيَطيِّب َمطَعَمُه وَمك�َسَبُه«. الحّلي، عّدة الداعي، م.�ض، �ض128.
ــماواِت والأر�ِس«. العاّلمة المجل�ش��ي،  ))) ق�ل ر�ش��ول اهلل P: »اإذا َوَقعت اللُّقَمُة ِمن حراٍم ِفي َجوِف الَعبِد، َلَعَنُه ُكلُّ َملٍَك ِفي ال�سَّ

بح�ر الأنوار، ج63، �ض314.

)6) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج)4، �ض 8.
)7) محّمدي، حميد ر�ش� ملك: على ه�وية النزعة ال�شتهالكّية )بر لبه برتك�ه م�شرف كرائي(، ط1، اإيران، من�شورات مركز وث�ئق 

الثورة الإ�شالمّية، 1381ه�.�ض، �ض20.

)8) �شوف نتطّرق اإلى بي�ن الفرق بين الإ�شراف والتبذير لحقً�.
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1. تجّنب �لإ�ضر�ف:

��َنن   ف���هلل تع�لى عّده من ال�شُّ
(1(

ال�ّش��رف ه��و تج���وز الحّد ف��ي كّل فعٍل يفعله الإن�ش���ن

الفرعونّي��ة: چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

األي��ٍم:  بع��ذاٍب  الم�ش��رفين  وتوّع��د   ،
(2(

چ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ  ڤ 

 .
(3(

ڇ ڇ ڇ ڇ چ 
المراد من الإ�ش��راف في ال�ش��تهالك تج�وز الحّد في الإنف�ق، اأي اأّن الإن�ش�ن يتج�وز 

الم�ش��توى المتع���رف ف��ي اإنف�ق الم�ل، فينف��ق اأكثر من ح�جته، وي�ش��رف في ذلك. فعلى 

�ش��بيل المث���ل: �ش��خ�ض ل يتق��ش��ى ف��ي الي��وم اأكثر م��ن دولرين، لكّنه ي�ش��تري لنف�ش��ه 

ولأ�شرته ثي�بً� بمئ�ت الدولرات.

 وقد تطّرق الإم�م جعفر ال�ش�دق Q لهذا الأمر، حين ق�ل: »رّب فقير هو اأ�سرف 

.
(4(

من الغني، اإّن الغني ينفق مّما اأوتي، والفقير ينفق من غير ما اأوتي«

وه��ذه الرواي��ة ت�ش��ير اإلى بع���ض الم��وارد الن�درة الت��ي ل يّتب��ع فيه� الفقي��ر برن�مجً� 

�شحيحً� في معي�ش��ته، وذلك حينم� ينفق م� يك�ش��به من م�ٍل ي�ش��يٍر في م�ش�ئل ل تتن��شب 

م��ع و�شع��ه الم���دّي، وب�لت�لي ُيه��دِر دخل��ه، ب�ش��بب اإ�ش��رافه. وب�لت�أكيد، ف�إّن ه��ذا الفعل 

ب�لن�ش��بة لالأثري�ء قد ل يكون اإ�ش��رافً�، اإذ اأّن اإ�ش��رافهم يتحّقق عبر اإنف�قهم الأموال في 

اأموٍر اأ�شّد فداحة مّم� فعله هذا الفقير. 

ومن هن�، يّت�شح اأّن معي�ر حقيقة الإ�شراف ن�شبّي، حيث تكون بع�ض م�ش�ديق الإنف�ق 

ال�ش�درة من بع�ض الأفراد موؤّدية اإلى الوقوع في الإ�شراف، ولكّنه� لي�شت كذلك ب�لن�شبة 

للبع�ض الآخر. 

)1) الأ�شفه�ني، المفردات في غريب القراآن، م�دة »�شرف«.
)2) �شورة يون�ض، الآية 83.
)3) �شورة غ�فر، الآية 43.

)4) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض)).
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وُيعّد الإ�ش��راف في ا�ش��تهالك الموارد الطبيعّية تعّديً� على حقوق الآخرين، واإهدارًا 

للثروة الع�ّمة ونتيجة هذا الإهدار هي البعد عن رحمة اهلل تع�لى ور�شوانه. 

وم��ن النت�ئ��ج ال�ش��ّيئة الأخ��رى لالإ�ش��راف والتبذير، ابت��الء الفرد والمجتم��ع ب�لفقر 

والحرم���ن. ف�لُم�ش��ِرف ال��ذي ل ُيح�ش��ن التدبير في معي�ش��ته، ق��د ُيبتلى ب�لفقر، ب�ش��بب 

اإ�ش��رافه، وب�لت�ل��ي ل يتمّك��ن م��ن ت�أمي��ن متطّلب���ت معي�ش��ته. وكذل��ك، ف���إّن ع��ددًا م��ن 

الم�شرفين قد يوؤّثرون �شلبّيً� على المجتمع برّمته اإثر اإ�شرافهم واإهدارهم الثروة الع�ّمة، 

اأي اأّنهم يحرمون الآخرين من ا�شتثم�ر هذه الثروة، ليكون �شوء ت�شّرفهم موجبً� لحرم�ن 

المجتم��ع، ورواج الفق��ر في��ه. يقول الإم�م جعف��ر ال�ش�دق Q في ه��ذا ال�شدد: »اإنَّ 

 .
(1(

ال�ّسرَف ُيوِرُث الَفقَر، َواإنَّ الَق�سَد ُيوِرُث الِغَنى«

نه��ى تع�ل��ى ع��ن البخ��ل والإ�ش��راف، واأو�ش��ى الن����ض ب�ّتب���ع الو�ش��طّية ف��ي الإنف�ق:  

.
(2(

چ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ چ 
ف�لح��ّد المعق��ول من ا�ش��تثم�ر ِنَعم اهلل تع�لى والمقّرر ح�ش��ب تع�لي��م دينن� الحنيف، 

ه��و م��� ك�ن مط�بق��ً� لالعتدال والو�ش��طّية. ف�لإنف�ق المعتدل، يعني: خلّوه من الإ�ش��راف 

والتقتير في اآٍن واحٍد، وقد عّبرت عنه الأح�ديث ب� »الق�شد« اأو »القت�ش�د«. والإم�م علّي 

بن الح�ش��ين Q يطلب من اهلل تع�لى اأن يكرمه بهذه النعمة بدع�ئه: »َواحُجبِني َعن 

.
(3(

ال�ّشرِف َوالزِدي�ِد، َوَقّومِني ب�لَبذِل َوالقِت�ش�ِد«

2. تحديد �لأولوّية في �إنفاق �لأمو�ل:

ل ريب في اأّن الدخل المحدود، والإمك�نّي�ت القليلة، وغالء الأ�شع�ر، اأموٌر تحول دون 

قدرة الإن�ش�ن على تلبية جميع متطّلب�ت حي�ته. 

ل��ذا، ف���إّن ح�ش��ن التدبي��ر ف��ي المعي�ش��ة يقت�شي ت�ش��خير الأم��وال لتوفي��ر المتطّلب�ت 

��ة، اأّم� الأمور الث�نوّية، التي ل �شرورة له�، فهي في الدرجة الث�نية في  ال�شرورّي��ة والأوليَّ

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض3). 
)2) �شورة الفرق�ن، الآية 67.

)3) ال�شحيفة ال�شج�دّية، الدع�ء30.
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�ُش��ّلم الترتيب، واإن لم يلتزم بهذا الأمر �ش��وف ي�شطّر ال�ش��خ�ض اإلى القترا�ض، في�شّبب 

�شغوطً� ُتنهكه وُتنهك اأ�شرته.

ف��ال ب��ّد من الت�شّرف بوعٍي، وك�ش��ب المعلوم���ٍت الالزمٍة، في كيفّية ت�ش��خير الأموال 

لم��ورٍد م���، واإنف�قه� في��ه. كم� يتوّجب عليه ك�ش��ب معلوم���ٍت بخ�شو�ض اأ�ش��ع�ر الب�ش�ئع 

والخدم�ت التي تقّدم في مختلف الأم�كن، بغية اّتخ�ذ القرار المن��شب.

3. تدوين �لنفقات:

ُتع��ّد عملّي��ة تدوين الّنفق�ت من الأمور اله�ّمة، لأّنه� ُتمّكن الإن�ش���ن من معرفة مقدار 

م� يحت�ج اإليه من اأمواٍل في حي�ته، اإذ ي�شعى من خالله� اإلى رفع م�شتوى دخله.

 وهن���ك مرحل��ة ه�ّم��ٌة في مو�ش��وع تدوين النفق���ت، تتمّثل عن��د نه�ي��ة كّل دورٍة يتّم 

تدوينه���، حي��ث، ل بّد م��ن الّطالع على مق��دار النفق�ت، وتقويم مدى �شّح��ة الإنف�ق اأو 

عدم��ه؛ ف���إذا ك�ن الّدخ��ل والإنف���ق متوازنين، فه��ذا يدّل عل��ى اأّن الخط��ط القت�ش�دّية 

�شحيحٌة، ولكن، اإذا ك�ن الدخل والإنف�ق غير متوازنين، اأي ك�ن الإنف�ق اأكثر من الدخل، 

يجب حينه� ت�شخي�ض اأ�شب�ب عدم الّتزان، ومعرفة هل اإّنه ن��شٌئ من الت�شّخم والغالء، 

اأم من البذخ في ال�شي�فة، اأم من الّنفق�ت غير ال�شرورّية.

وبعد معرفة هذه الأ�شب�ب، يتوّجب على المدّبر التخطيط للمرحلة الق�دمة، واجتن�ب 

الأخط�ء التي ح�شلت، لكي يت�شّنى له اإيج�د توازٍن بين مقدار الدخل والإنف�ق، وب�لت�لي، 

تحقيق تن��شٍق مطلوٍب بين اأمور المعي�شة ومقدار نفق�ته�. 

وق��د ُعّب��ر ع��ن التدوين ف��ي الأح�ديث ال�ش��ريفة، ب�لتقدي��ر والتدبير، حي��ث روي عن 

 .
(1(

الإم�م ال�ش�دق Q: »التَّقِديُر ِن�سُف العي�ِس«

كم��� روي ع��ن الإم���م عل��ّي Q: »ِقــواُم العي�ــِس ُح�ســُن التَّقِديــِر، وِمالُكــُه ُح�ســُن 

.
(2(

التَّدبيِر«

)1) ال�شيخ ال�شدوق، من ل يح�شره الفقيه، ح904)، �ض416.
)2) الآمدي، غرر الِحكم ودرر الكِلم، ح6807.
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4. وجوب �لر�ضا و�لقناعة:

مــن  بالي�ســير  »الر�ســا  تعن��ي  اللغ��ة  وف��ي   .
(1(

بالِق�ْســِم« �ســا  الرِّ بالفتــح:  »الَقناعــة 

. ق���ل الإم���م عل��ّي Q: »َطلَبــت الِغَنى، َفمــا وجــدت اإل بالَقناعــِة، َعلَيُكم 
(2(

العطــاء«

 .
(3(

بالَقناَعِة َت�سَتغُنوا«

وق���ل الإم���م جعفر ال�ش���دق Q: »الِغَنى ِفــي الَقناَعِة، َوُهــم َيطلُبوَنُه ِفــي َكثَرِة 

.
(4(

الماِل َفال َيِجُدوَنُه«

 Q و�شبيل ك�شب القن�عة والر�ش� بم� ق�شمه اهلل تع�لى، عّينه لن� الإم�م ال�ش�دق

ف��ي قول��ه: »انُظــر اإلــى َمــن ُهــو ُدونــَك ِفــي المقــِدرِة، ول َتنُظــر اإلــى َمــن ُهو َفوقــَك ِفي 

.
(((

المقِدرِة، فاإنَّ ذِلَك اأقَنع َلَك ِبما ُق�ِسَم َلَك«

من المفرو�ض على كّل م�شلٍم اأن ُيبرمج حي�ته الفردّية والجتم�عّية طبق اأ�شول دينه 

ومب�دئ��ه، وي��وؤّدي اأعم�له وف��ق ذلك. كم� اأّن اهلل تع�لى منح الإن�ش���َن الح��قَّ ببذل اأمواله 

ف��ي م��� يحت���ج اإليه، وا�ش��تثم�ر ِنع��م الطبيعة، فف��ي الوقت ذات��ه كّلفه بواجب���ٍت في هذا 

الم�شم���ر، واألزمه ب�أداء حقوق الآخرين، ك�لخم���ض، والزك�ة، والحّق المعلوم. والإذع�ن 

لهذا التكليف - ب�لت�أكيد - من �ش�أنه تقلي�ض م�شتوى الفقر في المجتمع. 

). ُح�ضن �لّدخار:

ل يختل��ف اثن���ن ف��ي ت�أثير اّدخ�ر الأموال على تم��ش��ك الأ�ش��رة والمجتم��ع ورقّيهم�، 

وهذا الأمر طبعً� من اأهّم �شي��ش�ت ُح�شن التدبير في المعي�شة.

اإذًا، لو �ش��لك اأع�ش�ء الأ�ش��رة اأو المجتمع نهج الإ�ش��راف والتبذير، ف�شوف ل يمكنهم 

اّدخ���ر م��� يلّبي متطّلب�تهم عن��د الح�جة، حّتى واإن ك�ن ولّي اأمره��م مدّبرًا وق�نعً�. ف�إذا 

تمّكن الن����ض م��ن اّدخ���ر اأمواله��م وت�ش��خيره� ف��ي الن�ش���ط�ت الإنت�جّية، ف�ش��وف تتهّي�أ 

)1) ل�ش�ن العرب، ابن منظور، ج8، �ض298، م�ّدة »قنع«.
)2) ابن الأثير، مجد الدين: النه�ية في غريب الحديث والأثر، لط، لم، من�شورات المكتبة الإ�شالمّية، لت، ج4، �ض114. 

)3) العالمة المجل�شي، بح�ر الأنوار، ج66، �ض399.
)4) ال�شيخ  ال�شدوق، مع�ني الأخب�ر، �ض230.

))) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج8، �ض244.
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الأر�شّي��ة الالزمة للرقّي القت�ش�دّي، وتتوافر ُفر�ض العمل، ويرتفع الم�ش��توى المعي�ش��ّي 

للن����ض. كم� اأّن الّدخ�ر بذاته ُيعّد �ش��ببً� للحيلولة دون الإ�ش��راف والتبذير. وكّلم� زادت 

قدرة الن��ض على الّدخ�ر، ف�شوف يبتعدون عن طبيعة ال�شتهالك الُمفِرط اإلى حدٍّ كبيٍر. 

وم�ش�درن��� الدينّي��ة ح�فلٌة بن�شو�ٍض توؤّكد على اأهّمّية الّدخ���ر، منه�: م� ق�له الإم�م 

عل��ّي بن مو�ش��ى الر�ش��� Q: »اإنَّ الإن�ســاَن اإذا اأدخل )اّدخر( َطعاَم �َســَنٍة، َخــفَّ َظهُرُه 

َوا�سَتراَح. َوكاَن اأبو َجعفر َواأبو َعبِد اهلِل عليهما ال�سالم ل َي�سَترياِن ُعقَدًة، َحتَّى ُيحِرزا 

.
(1(

َطعاَم �َسَنِتِهما«

والّدخ���ر يك��ون حميدًا، لو ك�ن الهدف منه حم�ية اقت�ش���د المجتمع، والحف�ظ على 

تم��شكه، لدرجة اأّن نبّيً� من اأنبي�ء اهلل تع�لى قد توّلى هذه المهّمة بنف�شه. 

ة النبّي يو�ش��ف Q في القراآن الكريم خير دليٍل على اأهّمّية الّدخ�ر، وذلك  فق�شّ

عندم� ف�ّشر روؤي� فرعون م�شر في البقرات ال�شبع العج�ف ب�شنوات الجف�ف، والجدب، 

ومن ثّم اقترح عليه توفير القمح، لتج�وز هذه المحنة.

اإّن توفي��ر الخدم���ت الع�ّم��ة للمجتمع من �ش���أنه الم�ش���عدة على اّدخ���ر النعمة، وفي 

الوق��ت نف�ش��ه ُيع��ّد ذخرًا معنوّي��ً� للعبد في اآخرته، كحفر بئٍر، اأو �ش��ّق قن���ٍة، لت�أمين مي�ه 

��قي للن����ض. ولهذا التوفير اآث���ره المعنوّية التي ل ينكره� اأح��ٌد. ق�ل الإم�م  ال�ش��رب وال�شَّ

جعفر ال�ش�دق Q: »�ِستُّ ِخ�ساٍل َينَتِفُع ِبها الموؤِمُن َبعَد َموِتِه: َوَلٌد �ساِلٌح َي�سَتغِفُر 

َدَقُة ماٍء يجِريِه، َو�ُســنٌَّة  َلــُه، َوُم�سَحــٌف ُيقــَراأ ِفيــِه، َوُقلَيٌب َيحِفُرُه، َوَغر�ــس َيغِر�ُســُه، َو�سَ

.
(2(

َح�َسَنٌة ُيوؤَخُذ ِبها َبعَدُه«

اأّم� اإْن ك�نت هذه الأهداف ل تن�شجم مع حكم العقل وال�شرع، ف�شيكون الّدخ�ر حينه� 

مذمومً� ومنهّيً� عنه، لأّنه يوؤّدي اإلى ت�ش��خير الثروة في غير ر�ش� الرّب، ويحرم المجتمع 

والفقراء من من�فعه.

)1) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض89.
)2) ال�شيخ  ال�شدوق، الأم�لي، �ض233.
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ف�لإم���م ال�ش�دق Q ُيعّلمن� الأ�ش��لوب ال�شحيح في توفي��ر الم�ل، وذلك ب�ّدخ�ره 

في عّدة اأم�كن، ك��شتثم�ره في عّدة م�ش�ريع، فذلك اأن�شب واأحفظ له. فلو وقعت ح�دثٌة، 

ف�إّن الم�ل ل يتلف كّله، ويبقى منه �شيٌء، ول يحت�ج الإن�ش�ن اإلى الآخرين حينه�. 

 استثمار المال
اإّن ا�ش��تثم�ر الأم��وال ُيعّد اأحد العوامل الأ�ش��ش��ّية ف��ي النمّو القت�ش���دّي؛ ويوؤّدي اإلى 

الق�ش���ء عل��ى الفقر والحرم���ن ف�لم�ل والثروة ر�شي��ٌد للفرد والمجتمع على حدٍّ �ش��واء. 

، وذلك للدللة على اأهّمّية 
(1(

والخط�ب���ت القراآنّي��ة في هذا المج�ل ج�ءت ب�شيغة الجمع

الر�شيد الم�لي وقّوامّيته في المجتمع. 

من هن� تبرز اأهّمّية ال�شتثم�ر وتوظيف الم�ل في جميع المج�لت القت�ش�دّية التي تخدم 

المجتمع، ك�لزراعة، وال�شن�عة، والتعدين، والخدم�ت الع�ّمة، وم� اإلى ذلك من ن�ش�ط�ت.

الأمــواِل،  ِمــن  الُف�ســوَل  هــذِه   
ُ
اهلل اأعطاُكــْم  »اإنَّمــا   :Q ال�ش���دق الإم���م  فع��ن 

. وق��د تطّرق��ت الم�ش�در 
(2(

، وَلــم ُيعِطُكموهــا، لتكِنُزوهــا«
ُ
هوهــا حيــُث َوّجَههــا اهلل لُتوجِّ

الإ�شالمّية اإلى هذا الأمر و�شّجعت الن��ض عليه، تحت عن�وين مختلفٍة: اإّم� ب�شكٍل مب��شٍر، 

مثل: اإ�شالح الم�ل، والعمران، والإحي�ء، واإّم� ب�شكٍل غير مب��شٍر، مثل: منع ركود الثروة، 

وحرمة الإ�ش��راف والتبذير، وحرمة اإتالف الم�ل، وترويج مبداأ القن�عة، والقت�ش�د في 

.
(3(

ا�شتهالك الأموال

فهن�لك اآي�ٌت كثيرٌة في القراآن الكريم تطّرقت اإلى نم�ذج عديدٍة من ا�شتثم�ر الأموال 

في مختلف الم�ش�ريع، منه� الآيت�ن 37 و38 من �شورة هود، والآية 27 من �شورة الموؤمنين 

التي ت�شير اإلى توفير بع�ض الأمور، من اأجل �شن�عة �شفينة نوح Q عن طريق الوحي. 

والآيت�ن 12 و13 من �شورة �شب�أ ت�شيران اإلى خّطة النبّي �شليم�ن Q ال�شتثم�رّية في 

)1)  وردت في القراآن الكريم عب�رات عديدة ب�شيغة الجمع في هذا المج�ل، مثل: چ وئ وئ چ ، چ ہ ھ   چ، چ ېچ، 
چ ۇ ۆۆ چ...

)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض32.
)3) الح�شينّي، ر�ش�: نمط توزيع الدخل و�شلوك الم�شتهلك الم�شلم )ُالكوي تخ�شي�ض درامد ورفت�ر م�شرف كننده م�شلم�ن(، ط1، 

لم، من�شورات مركز الثق�فة والفكر الإ�شالمّي، 1379ه�.�ض، �ض9)1.
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�شن�عة جدران، وتم�ثيل، واأواني طع�م كبيرة، وقدور ث�بتة. وكذلك الأمر في الآيتين 10 

و11 من �ش��ورة �ش��ب�أ، والآي�ت 26 اإلى 28 من �ش��ورة الق�ش�ض التي تذكر م�ش��روع النبّي 

داوود Q ال�ش��تثم�رّي في �شن�عة الدروع الحربّية، وكذلك ت�ش��ير اإلى الّتف�قّية التي 

.
(1(

ُعِقَدت بين النبّي �شعيب Q والنبّي مو�شى Q في ا�شتثم�ر خدم�ت الأخير

ويوجد الكثير من الرواي�ت المب�ركة التي تن�ولت ق�شّية ا�شتثم�ر الأموال: 

فقد روى زرارة عن الإم�م ال�ش�دق Q قوله: »ما َيخُلُف الّرُجُل َبعَدُه �َسيئاً اأ�َسدَّ َعلَيِه 

اِمِت«. ق�ل زرارة:  قلُت له كيف ي�شنع به؟ ق�ل Q: »َيجَعلُه ِفي الحائِط  ِمن الماِل ال�سّ

 Q وروى محّم��د ب��ن عذافر، عن اأبيه، ق���ل: اأعطى اأبو عبد اهلل .
(2(

والُب�ســتاِن اأو الــّداِر«

ما اإّنُه َلي�ــَس ِلي َرغَبٌة 
َ
اأبي األفً� و�ش��بعمئة دين�ٍر، فق�ل له: »اتَِّجر ِلي ِبها«. ثّم ق�ل Q: »اأ

�ساً   عزَّ وجــلَّ ُمتعرِّ
ُ
ــي اأحَببــُت اأن َيرانــي اهلل فــي ِربِحهــا، واإْن كاَن الّربــُح َمرغوبــاً فيــِه، ولِكنِّ

لَفوائــِدِه«. ق���ل: فربح��ُت ل��ه فيه م�ئة دين���ٍر، ثّم لقيته، فقل��ُت له: قد ربحُت ل��ك فيه� م�ئة 

 .
(3(

ثِبْتها في َراأ�ِس ماِلي«
َ
دين�ٍر، ففرح اأبو عبد اهلل Q بذلك فرحً� �شديدًا، وق�ل لي: »اأ

- وقد اأو�شى الإم�م جعفر ال�ش�دق Q اأحد اأ�شح�به اأن ي�شتري مزرعًة اأو ب�شت�نً�، 

لأّن ال��ذي يمتل��ك ر�شي��دًا م�ّدّي��ً� يوؤّمن ح�ج�ت��ه وح�ج�ت عي�له، �ش��وف ل يع�ن��ي كثيرًا، 

ويرت���ح ب�ل��ه، لو تعّر�ض اإلى ن�ئب��ٍة اأو ح�دثٍة. فقد روى محّمد بن مرازم، عن اأبيه: اأّن اأب� 

عب��د اهلل Q ق���ل لم�ش�دف موله: »اّتِخــْذ عقدًة اأو �َسيعًة، فاإّن الّرجــَل اإذا نَزلت بِه 

 .
(4(

الّناِزلُة اأو الم�سيبُة، فَذكَر اأّن َوراَء ظهره ما يقيُم عياَلُه، كاَن اأ�سَخى لنف�ِسِه«

اإ�ش�ف��ًة اإل��ى م� ُذكر، ف�إّن جميع الرواي�ت الت��ي وردت في العقود التج�رّية، مثل: عقد 

المزارعة، والم�ش���ق�ة، والم�ش�ربة، وال�ش��راكة، والجع�لة، والإج�رة، وم� �ش���كله�، تجّوز 

ا�شتثم�ر الأموال، وت�شخيره�، خدمًة للفرد والمجتمع.

)1) لمعرفة المزيد عن الخطط ال�شتثم�رّية التي وردت في القراآن الكريم، انظر: رج�ئي، واآخرون، معجم مو�شوعى اآي�ت اقت�ش�دى 
قراآن )ب�للغة الف�ر�شية(، م.�ض، �ض110-104. 

)2) ال�شيخ الكليني، الك�في، ج)، �ض91.
)3) م.ن، �ض 76.
)4) م.ن، �ض 92.






