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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة
األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
اإلحسان كطريق إلقرار السلم المجتمعي

()3
إيتاء ِذي الْ ُقربى ويى ْنهى عى ِن الْ َفْا ِ
سان و ِ
اإل ْح ِ
قال اهلل العظييم إِ َّن اللَّهَ يَأ ُْم ُر بِال َْع ْد ِل َو ِْ
ىاء َوال ُْم ْن َرى ِر َوالْغَىِْى ِي يَ ِعظُ ُر ْىم
َ
ْ
ْ ََ
َ
لَ َعلَّ ُر ْم تَ َذ َّك ُرو َن.)1(

إ ّن اإلحسان مستحب على املشهور ولكن ميكن القول بوجوبه يف اجلملة استناداً إىل قاعدة املالزمية وإىل اسيتقالل العقيل
بوجييوب بعييو أنواعييه وإىل وقوعييه متعلق ياً ملييادة األميير يف اشييية الش يريفة ،وقييد سييبق لييذ كلييه ،وناييي إىل لييذ دليييالً رابع ياً
وهو
الوجوب المقدمي لإلحسان

رابعىىا ان اإلحسييان كا يماً مييا يقييل مقدميية للواجييب ومقدميية الواجييب واجبيية عق يالً ،وقييد يقييال بوجو ييا ييرعاً أيا ياً ،وقييد
اسييتدل السيييد الوالييد علييى وجييوب اإلحسييان بييالوجوب املقييدمي إ قييال ( -11اإلحسييان .قييال سييبحانه إِ َّن اللَّىىهَ يَىأ ُْم ُر
سان و ِ
اإل ْح ِ
بِال َْع ْد ِل َو ِْ
إيتاء ِذي الْ ُق ْرب .
َ
وهييل اإلحسييان واجييب أم ال؟ ،ظيياهرهم عييدم الوجييوب ،لكيين ال يبعييد لييذ يف اجلمليية ،تييعن النظييام االجتميياعي ال يكييون
متكي ييامالً إال باإلحسي ييان ،تيكي ييون واجب ي ياً بقي ييدر قيي ييام النظي ييام االجتمي يياعي ،وا ي ي ا نشي يياهد أن ماي ييل بني يياء املسي يياجد واملي ييدار
واحلسيينيات ومييا أ ييبه لييذ يسييبب قيييام النظييام االجتميياعي الييديأ ،تييع ا تقييد بلييد أماييال هي ه األمييور يكييون البلييد بعيييداً عيين
موازين اهلل سبحانه وتعاىل.
تالعييدل واجييب مطلق ياً ،واإلحسييان واجييب يف اجلمليية ،أمييا قولييه وإيتى ِ
ىاء ِذي الْ ُق ْرب ى  تهييو واجييب يف مييورد الوجييوب
َ
()1
ص َدقَةَ َوذُو َرِح ٍم ُم ْْتَىا  ويؤييده السييايف يف اشيية املباركية ،بيل وسيائر
ومستحب يف مورد االستحباب ،ويف احلديث ََ ل َ
سنُوا )3(إىل غم لذ)(.)4
اشيات كقوله سبحانه َ وأ ْ
َح َ
ولكن قد يعرتض بان (التكامل) ليس واجباً بل هو مستحب؟
( )1سورة النحل اشية .09
( )1الشيخ الصدويف ،من ال حياره الفقيه ،مؤسسة النشر اإلسالمي ي قم ،ج 1ص.86
( )3سورة املائدة اشية .03
( )4السيد حممد احلسيأ الشمازي ،الفقه  /الواجبات ،املطبعة العلمية ي قم ،ج 01ص.61-61
1

دروس في التفسير والتدبر ( ............................................................... )239األربعاء  32ربيع األول 4112 /ه

واجلواب ان عمدة االستدالل هو باجلملة الالحقة (تيكون واجباً بقدر قيام النظام االجتماعي).
اإلحسان كطريق لْفظ النظام

وبعبييارة أخييرف حفييا النظييام واجييب واإلخييالل بالنظييام حمييرم وميين أجلييى مصيياديقه لييكوم ااييرج واملييرج ،واإلحسييان كايماً مييا
يكييون يريق ياً حلفييا النظييام االجتميياعي وإق يرار السييلم األهلييي ،وبييالعكس كا يماً مييا يكييون ك ي ّ اليييد عيين اإلحسييان السييبب
األساسي والعلة املعدة القريبة للفوضى االجتماعية واخيتالل النظيام ،عليى مسيتوف ا،تميل ،أو علية البيتالء الفيرد ميا يعليم مين
الشارع إرادة عدم وقوعه يف اخلارج.
الفقر السغب وراء الجريمة ،واإلحسان الْل

ويكفينييا يياهداً علييى لييذ ان الفقيير واحلرمييان هييو السييبب األسييا والييداتل األكييجل النتشييار اجلرمييية يف ا،تمييل ،كجرمييية
السرقة والتكوير واإلجتار باجلنس أو بالبشر وغم لذ كما اهنما السبب األكجل وراء انتشار العديد مين كبيائر احملرميات وخطيم
املفاسد ،كالكنا ونظائره ،تان الكام من النساء يدتعهن الفقر لالكتساب عجل ه ه الر يلة الفاحشة.
وتييدل علييى لييذ األحاديييث الكاييمة الييف رييد ي عيين الفقيير مييا يسييتتبعه ميين و ييار خطييرة ومفاسييد كبييمة كقييول رسييول اهلل
()1
ْت ِألَبِي َع ْغ ِد اللَّ ِه  الْ َف ْق ُر
اد الْ َف ْق ُر أَ ْن يَ ُرو َن ُك ْفرا وعن اإلمام الصاديف  الْ َف ْق ُر ال َْم ْو ُ
َح َم ُر فَى ُقل ُ
َ  ك َ
ت ْاأل ْ
ِ
ِ
ال ََل ولَ ِرن ِمن الدِّي ِن )1(ويف هنج البالغة انه  قَ َ ِ ِ ِ
ْْنَ ِفيَّ ِىة يَىا بُىنَ َّىي إِِّىي
م َن الدِّينَا ِر َوالد ْ
ال َلبْنىه ُم َْ َّمىد ابْى ِن ال َ
ِّرَه ِم فَى َق َ َ ْ َ
ِ
ىل الْ َف ْقىىر فَاذىىت ِع ْذ بِاللَّى ِىه ِم ْنىىه فَىِ َّن الْ َف ْقىىر م ْنى َق ىىة لِلىىدِّي ِن م ْده َ ِ
اعيىىة لِلْم ْقى ِ
ىت )3(وقييال  إ َّمىىا
َخىىا ُ َعلَْيى َ
أَ
ُ
َ َْ
َ َ
َ َ َ
اىىة لل َْع ْقى ِىل َد َ َ
ِ
الايء ال َفقر ،لَوَل أ َّهُ ي ِ
ِ ِ (ِ )4
ِ
ناء ال ُرف ِر )5(بل ميا قيد يسيتلكمه
يَخ َ
َ ُ
ا ُ
هيج ف َ
عم َّ ُ ُ
قر َمخافَةَ اآلفات َعل دينه وَ 
المؤم ُن ال َف َ
الفقر من اختا الفقراء قرارات خطمة ويُنسب إىل أيب ر رضوان اهلل علييه قوليه (عجبيي ملين ال يد القيوت يف بيتيه كيي ال
خيرج على النا اهرا سيفه).
اإلحسان عل ضوء تجربة ذائر األمم
كمييا وميكننييا ان نستشييهد علييى ان اإلحسييان يكميين خلي اسييتقرار السييلم األهلييي بييان الفقيير يعييد ميين األسييباب الرئيسيية
للفنت والاورات االجتماعية واحلروب واالنقالبات العسكرية ،واإلحسان بيلسم أساسي ودواء ناجل وحل جوهري.
وقد أ عني الدول الغربية اي ه احلقيقية عنيدما هيددلا الشييوعية العامليية (بيدءاً مين العشيرينات حي الامانينيات) باكتسيا
أنظمتها عجل ورة الطبقة احملرومة والعمال ضد النظام القائم ،السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،ول لذ جلأت الدول الغربية
( )1قة اإلسالم الكليأ ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ي يهران ،ج 1ص.393
( )1املصدر ج 1ص.188
( )3هنج البالغة احلكمة .310
( )4الكخمشري ،ربيل األبرار ونصوص األخبار ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ي بموت ،ج 5ص.61
( )5الفردو
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يف حماول يية المتص يياص االحتق ييان الش ييع واس ييتباقاً لاح ييداس ،إىل س ي ّين سلس ييلة م يين القي يوانني ال ييف ألكم ييي احلكوم ييات باخت ييا
اإلحسييان كميينهج عييام يف دسيياتمهم وحيييالم ،وعلييى سييبيل املاييال الاييمان االجتميياعي والييدتعات التحويلييية واإلعانييات الييف
تقييدم للعييايلني عيين العمييل واملرضييى واملفقييودين واملعييوقني ،إضيياتة إىل ترضييهم حييداً أدم لاجييور الييف تييدتل للعمييال ،مييل ان
النظام االقتصادي الكالسيكي قائم على معادلة العرض والطلب واهنما كما حيددان قيمية السيلل واخليدمات تكي لذ حييددان
أجور العمال ،لذ انيه كلميا ق ّيل العيرض زادت األسيعار وكلميا زاد العيرض ا فايي األسيعار ،والي هب إقيا غيال لقلية عرضيه
ولو كان بكارة الرتاب لكان عدمي القيمة كميا ان املياء ليو كيان بنيدرة الي هب لكيان أغليى منيه ،تكي لذ األييدي العاملية كلميا
ازداد عرضها ا فاي قيمتها ،وألن عرض األيادي العاملة كان عياد ًة أكيجل مين الطليب عليهيا لي لذ ا فايي أجرليا ،لكين
الدول الغربية خوتاً من انتفاضة العمال أقّيرت احليد األدم لاجيور وترضيته عليى أايحاب املعاميل واملصيانل وأربياب الشيركات

كي تغلق على أنفسها أبواب ورة الطبقة العاملة..
وليس الكالم اشن عن احلكم الشرعي ل لذ بل الكالم عن ان منهجية اإلحسان عجل الامان االجتماعي وغمه ،كاني
السييبب األسييا وراء اسييتقرار السييلم ا،تمعييي وإق يرار األميين يف تلييذ الييبالد إىل حييد بعيييد ويف احليلوليية دون حييدوس الفيينت
واالضطرابات ،مما يستند إىل (التجربة) كدليل وخر على مدف تاعلية (اإلحسان) ومقدميته وكونه عقالئيياً يف خمتلي مفرداتيه
إال تيمييا إ ا متصييديف يف مصييدايف حمييرم كمييا لييو سييريف ميين الشييركة ليمنحييه للفقييم أو كالتسييعم علييى أاييحاب احملييالت وأربيياب
العمل ،على الرأي املشهور.
وسنسييتعرض يف ال ييدر الق ييادم املكيييد م يين الش يواهد واألدليية والنم ييا ج ال ييف تييجلهن مقدمي يية اإلحس ييان يف كاييم م يين امل يوارد
للواجبات أو حيلولته دون احملرمات.
فلسفة األوامر المتعلقة بالمستقالت العقلية

وقييد يتسييائل عيين احلكميية يف تعلييق األواميير الشييرعية بالعديييد ميين البييديهيات أو املسييتقالت العقلييية تييان العييدل علييى سييبيل
املاييال ال ييذ يف وجوبييه واإلحسييان ال ييذ يف حسيينه ،تمييا احلاجيية لييصييك الييرب اجلليييل ويييات كاييمة لاميير باملسييتقالت
العقلييية (كالعييدل وكشييكر النعميية إ يقييول تعيياىل أ ِ
ل )1(أو للنهييي عيين احملرمييات العقلييية كييالظلم
َن ا ْش ى ُر ْر لىىي َولِوالِى َديْ َ
وكفران النعمة وغم لذ؟
وميكن اجلواب بوجوه كامة

أولها التنبيه ،وثا يها التأكيد ،والتنبيه للغاتلني والتأكيد للملتفتني إ ا ما أكار ما يغفل كام من النا عن حكيم العقيل
()1
َىار
املستقل تيحتاج إىل التنبيه ماالً على حرمة ظليم الكوجية أو األوالد ووجيوب العششيرة بياملعرو قيال تعياىل غَْيى َىر ُم َ

( )1سورة لقمان اشية .14
( )1سورة النساء اشية .11
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وه َّن )1(و ِ
وه َّن بِىىال َْم ْع ُرو ِ  )1(وعل ييى حرم يية ظل ييم ح ي الع ييدو َ وَل يَ ْجى ى ِرَمنَّ ُر ْم َش ىىنَو ُن قَى ى ْىوٍم أَ ْن
عاش ى ُىر ُ
وَ وَل تَُ ىىو ُر ُ
َ
ِِ
ْْ ِ
ىاوُوا َعلَى الْغِ ِّىر َوالتَّى ْقىو  ،)3(كميا قيد حيتياج إىل التأكييد حي عليى امللتفيي
َ
ص ُدوُك ْم َع ِن ال َْم ْسجد ال َ
رام أَ ْن تَى ْعتَى ُدوا َوتَع َ
لتقوية احلاتك إ ما أكار ما يتوام املرء عن امتاال األحكام العقلية تيكون كالم الشارع هو احملفك األكجل والداتل األقوف.
الارير
اإلله ّ

ثالثها الستمكان مفهوم اإلليه الشيرير ،وحسين الظليم للرعيية أو األوالد أو امليوظفني والعميال أو العبييد ،يف نفيو الكايم
مين النيا يف العديييد مين احلايارات واألمييم ،ويكفيي ان نعلييم ان العدييد مين الشييعوب واألميم كانيي ،وال تييكال ،تيؤمن بفكييرة
اإلله الشرير أو امليادع أو اشاة احملتالة أو الظاملة ،وعلى سبيل املاال تان اإلله إيشو تعتجله (اليوروبا) وهي احدف ا،موعات
العرقية ،مظهر الشر وانه ش د متعته يف إيقاع الصراع بيني يوائي النيا وانيه يقيول (ان أكيجل تسيلية ليه وان قمية ترحتيه هيي يف
التسبب يف النكاع بني النا )! وكما جند يف النا من يلت باملهار ة بني الديوك واملنايحة بني األكباش والف قد تتقاتل ح
املوت أو يف اراع الامان وغمها ،ك لذ يرون يف ه ه اإلله املظهر ل لذ!
وقد قال بعو مفكري الغرب وهو (تيم ماروين) (ح لو كان اإلله امل كور يف الكتاب املقد موجيوداً ،تانيه ال يصيل
للعبادة بسبب معايمه األخالقية ااابطة)! ومن الواض ان التوراة احملرتية عرضيي ايورة مش ّيوهة عين اهلل تعياىل وا ّيورته بصيورة
اإلله القاسي الشرير الظامل ال ي ال يرحم.
من هنا تان تركيك القيرون الكيرمي عليى األمير بالعيدل واإلحسيان وعليى نفيي الظليم عنيه تعياىل يف وييات متكيا رة كقوليه جيل
ِ ()4
َّ َّ
ىل الْ ُقىر بِظُْل ٍىم َوأ َْهلُهىا ُم ْ ىلِ ُْو َن )5(وغيم ليذ ،كيان
س بِظَالٍَّم لِل َْع
ىل لِيُى ْهلِ َ
غيد وَ ومىا كىا َن َربُ َ
امسه َ وأَن اللهَ لَْي َ
هو العامل األسا يف إ عان املؤمن بالعدالة واإلحسان كقيم علييا وان ميا حكيم بيه العقيل حكيم بيه الشيرع دون ليبس ،وليوال
لذ تلعل اإلرهابيني واملتطرتيني كان يصادرون الصورة النظرية إلسالم الرمحة كما اادروا و وهوا الصورة العملية متاماً!
تعدد اإلطالقات في (اإلحسان)

والقيييام بدراسيية مفييردة (اإلحسييان) ميين حيييث تعييدد إيالقالييا يف العيير  ،تييان لييذ يشييكل مفتييا اجليواب وجييوهر احلييل
لالعرتاض املرتكك يف األ هان من ان اإلحسان مستحب بالبداهة تكي تقولون بوجوبه؟
والتحقيق يقودنا إىل ان لإلحسان إيالقني أعم وأخك
أمييا املع ي األعييم تهييو (إيصييال النفييل أو اخلييم إىل الغييم) وميين البييديهي ان إيص يال النفييل تتسييل دائرتييه املفهومييية ليشييمل
( )1سورة الطاليف اشية .8
( )1سورة النساء اشية .10
( )3سورة املائدة اشية .1
( )4سورة ول عمران اشية  ،161واألنفال اشية  ،51احلج اشية .19
( )5سورة هود اشية .113
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الواجبييات واملسييتحبات مجيع ياً ،تييان اخلمييس والككيياة والكفييارات تتاييمن إيصييال النفييل للغييم وهييي واجبيية دون ييذ كمييا ان
الصدقة املستحبة (التجلعات و بهها) إيصال نفل إىل الغم وهي مستحبة دون كالم ،وه ا املع هو املعي اللغيوي لإلحسيان
وهو كام التداول يف العر أيااً إال ان هنالذ مع وخر لإلحسان وهو
املعي األخييك وهييو التطييوع أو التييجلع ببي ل مي و
يال إىل الغييم ميين دون إليكام ييرعي ،وميين البييديهي ان هي ا املعي ال يتجيياوز
دائرة اإلنفايف املستحب إال انه من الارورة بشرط احملمول.
والغالييب يف االسييتعماالت القرونييية ملفييردة اإلحسييان ،إن مل يكيين ييبه املسييتغريف ،هييو اإلييياليف األول وعييدم االختصيياص
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أَحسىىنُوا بِالْْسىىنَ  )5(ووأَح ِ
ىل )8(ال خيييتك باإلنفييايف املسييتحب بييل يشييمل كييل إحسييان
َح
أ
ىا
ى
م
ك
ىن
ى
س
َ
سى َىن اللَّىىهُ إِلَْيى َ
ْ
َ ْ
ْ
ُْ
َ
َْ
كاخلمس والككاة بل يشمل غم اإلنفايف املايل كالصالة والصوم واحلج وغم لذ ،ولئن كذ يف عميوم بعايها ملايل الصيالة
والصوم تال جمال للشذ يف بعاها اشخر.
اإلحسان عل مستو الثواب األخروي

لق ييد س ييبق (م يين الااب ييي ان اإلنس ييان ال ررك ييه الواجب ييات تق ييل ب ييل ق ييد ال ررك ييه أب ييداً لس ييبب أو وخ يير ،ب ييل ان ال ييدار
لسيكولوجية اإلنسان يكتش بوضو ان اإلنسان كاماً ما ،إن مل يكين ليذ يبه اليدائم ،رركيه املصياي الشيصيية الدنيويية
أو األخروية أو تردعه املفاسد واملاار واألخطار الدنيوية أو األخروية ،وكايماً ميا رركيه الغاييات النبيلية وإن مل يفكير يف بُعيدها
املصلحي اخلاص الشيصي أبداً.
ول ا جند ان كاماً من النا يصلي أو يصوم أو يككي أو ميار سائر العبادات ال لكوهنيا واجبيات ،بيل خلوتيه مين العقياب
ونادر هو من يلتكم بالطاعات ويتجنب املعااي والسيئات ،يرد كوهنيا ياعيات واجبية أو سييئات حمرمية
أو لطمعه يف الاوابٌ ،
ىل َولَ ِرى ْىن
ل َخ ْوفىىا ِمى ْىن َىىا ِر َم َوََل طَ َمعىىا فِىىي َجنَّتِى َ
بييل ان األنييدر ميين النييادر ميين يكييون كمييا قييال اإلمييام علييي َ  مىىا َعغَى ْدتُ َ
ل )3(و لذ يعأ ان مين الايروري ان يطير اليدعاة واملبلغيون واشبياء واملعلميون مبيدأ اإلحسيان
ادةِ فَى َعغَ ْدتُ َ
َو َج ْدتُ َ
ل أ َْهال لِل ِْعغَ َ
على مستوف الغايات النبيلة الف حيتانها اإلحسان ويفص عنها وعلى مستوف املصاي الكجلف أو الشيصية الف تنجم عنه
( )1سورة البقرة اشية .105
( )1سورة املائدة اشية .03
( )3سورة يونس اشية .18
( )4سورة إسراء اشية .3
( )5سورة النجم اشية .31
( )8سورة القصك اشية .33
( )3ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،دار سيد الشهداء  ي قم ،ج 1ص.11
5

دروس في التفسير والتدبر ( ............................................................... )239األربعاء  32ربيع األول 4112 /ه

وترتتب عليه.
والروايات الشريفة الف تتناول اإلحسان على مستوف و اره الوضيعية الدنيويية الكيجلف ومناتعيه األخرويية العظميى تعيد أكيجل
حاتك وباعث وحمرك لإلنسان)(.)1
قاضي حاجة المؤمن كالمستاهد بين يدي رذول اهلل !

اشىي فِىي حاج ِىة أ ِ
ب الْم ِ
َخي ِىه
َ َ
ومن أروع الروايات يف ه ا احلقل ما قاله اإلمام الصاديف لعبد اهلل بن جنيدب يَا ابْ َن ُج ْن َد ٍ َ
َك َّ ِ
ِ
يل اللَّ ِه يىوم بى ْد ٍر وأ ٍ
ِ
ا ِّْ ِط بِ َد ِم ِه فِي َذغِ ِ
ب اللَّىهُ أ َُّمىة إََِّل
اجتِ ِه َكال ُْمتَ َ
ُحىدَ ،وَمىا َع َّىذ َ
َْ َ َ َ ُ
الساعي بَى ْي َن ال َّ َفا َوال َْم ْرَوةَ ،وقَاضي َح َ
ِ
اذىتَى َها َتِ ِهم بِْ ُقى ِ
ىوق فُى َقى َىر ِاء إِ ْخى َىوا ِ ِه ْم )1(ويكفييي ان نتصييور مييدف ا ييتيايف النييا إىل السييعي بييني الصييفا واملييروة ،ومييدف
ع ْنى َد ْ
ْ ُ
اعوبة الواول إليها ألكار النا  ،بل وتع ّ ر لذ على غالب النيا ييوال عميرهم ،لكين اهلل بلطفيه وتايله وكرميه ،وتّير لنيا
وجوداً تنكيلياً للسعي بني الصفا واملروة ،أو تقل بديالً سهالً متيسراً لكل إنسان متوتّراً وناء الليل وأيرا النهار وهو السيعي
يف حاجة أخيه املؤمن سواء أتيسرت احلاجة أم ال؟ وعليه تانه إ ا سعى اإلنسان يف عشر حيوائج لعشيرة مين امليؤمنني يف ييوم
واحد كان له أجر السعي عشر مرات بني الصفا واملروة.
ا ِّْ ِط بِ َد ِم ِه فِي ذىغِ ِ ِ
ِ
ُح ٍىد ومين البيديهي ان أجير
اجتِ ِه َكال ُْمتَ َ
يل اللَّىه يَى ْىوَم بَى ْد ٍر َوأ ُ
َ
وأعظم من لذ قوليه َ  وقَاضي َح َ
الشييهداء عظيييم جييداً بييل ال يكيياد يتصييور ،كمييا ان تاييحيتهم عظيميية جييداً إ ض يحوا بكييل يييء يف سييبيل املبييدأ تكي ي
بالشهداء مل رسول اهلل  ويف معركف بدر وأحد حييث كانتيا معيركتني تاايلتني توقي عليهيا مسيتقبل اإلسيالم كليه! وميل
لذ تان اهلل تعاىل بفاله وكرمه مين من يقاي حوائج إخوانه ه ا األجر امل هل!
وقايياء احل يوائج و عييرض ع يريو ونطييايف واسييل إ يشييمل أن تعطيييه ميياالً ،كمييا يشييمل ان تسييعى خلروجييه ميين السييجن
مادام مظلوماً ،وان تصل بينه وبني جاره أو قريبه واديقه أو ان تسعى يف تكو ه  /تكو ها أو ان تقدم له مشورة أو نصيحة
تنفعه لدينه أو دنياه ،أو ان تساعد الكوجة يف تدبم ؤون املنكل وإدارة األيفال وتربيتهم وغم لذ.
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ
ْجنَّ ِىة )3(وهي ا
ين إََِّل أَ ْعطَاهُ اللَّهُ مثْ َل َع َدده ْم ُخ َّىداما فىي ال َ
وقال رسيول اهلل  أَيُ َما ُم ْسل ٍم َخ َد َم قَى ْوما م َن ال ُْم ْسلم َ

يعأ انذ ستمتلذ جيشاً عرمرماً من األعوان واخلدم يف اجلنة ،أو جيشاً اغماً ،أو أتراداً قالئل تقل ،حبسب نسيبة خيدمتذ
إلخوانييذ يف احلييياة الييدنيا ،وإ ا عرتنييا ان اإلنسييان يف اجلنيية ،كمييا هييو يف الييدنيا ،قطعيية ميين االحتياجييات ،بفيياريف اهنييا يف اجلنيية
ُملبّاة عجل اخلدم وغمهم ويف الدنيا ال ،عرتنا أمهية ان تصنل لنفسذ أكجل كمية ممكنة من اخلدم واألعوان ،من احلور واملالئكة
والولدان ،يف اجلنة!
وآخر دعوا ا ان الْمد هلل رب العالمين وصل اهلل عل مْمد واله الطيغين الطاهرين
ميكن مالحظة الدر والتقرير على املوقل التاىل m-alshirazi.com

( )1درو يف التفسم والتدبر (.)1/316
( )1احلسن بن عبة احلراين ،ر العقول ،مؤسسة النشر اإلسالمي ي قم ،ص.393
( )3قة اإلسالم الكليأ ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ي يهران ،ج 1ص.193
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