
 ه4443ربيع اآلخر /  52األربعاء  .......................................................( 334)والتدبر  التفسيردروس في 

1 
 

 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 
 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.األرضني، واللعنة الدائمة األبد

 اإلحسان لإلنسان إهمالاألدلة الخمسة على حرمة 
(7) 

ِْى اُل بُربههى قااال اهلل العظاايم  ُحسههاِن ويإأتههاِء  ههِر   ويأهيُنهههى  ِإنَّ اللَّهه ي أيههُرمبرب بِاُلعيههُدِل وياإُلِ عيههِن اُلفيُشءههاِء وياُلمبُن ي
 .(1)ِي أيِعظب بُم ليعيلَّ بُم تيذيكَّربوني وياُلبهيغُ 

 واإلساءة ضدان لهما ثالثاإلحسان 
ان التفقه يف اآلية الشريفة يكشف لنا حقائق كثرية هاماة، ومان كلاحل احلقاائق ان انحساان وانسااءة ضادان 
هلمااا لالااث، عكااا  العاادل والظلااام نااان الظااااهر انااه ال لالااث هلماااا، واللااحل ألن مااان الواضاا  اناااحل قااد ال ككاااون 

ألااف ومساامائة ن ناات ت العاماال لااديحل الااحق يسااتسق أةاارة سااوقية  قاادار ألااف، ناااالا أعطياا ،حمسااناو وال مسااي او 
األلااف نقاا  نااال أناات حمساان وال أناات مساايء،  هإالا أعطيتاا، وأمااا ن ناات مساايء مثامنائااةبينمااا إالا أعطيتااه  ،حمساان

ان  صاااري  يف ُحسهههانِ ِإنَّ اللَّههه ي أيهههُرمبرب بِاُلعيهههُدِل وياإُلِ وهااحا التسليااال ينفاااا يف نهااام املااارامي مااان اآلياااة الكر اااة ناااان 
انحسان م مور به وان كركه حرام، نال يكفي ان ال ككاون مساي او )وال حمساناو( بال ناب ان ككاون حمساناو أي ااو، 
 واللاحل علاى العكاا  مان العاادل والظلام نابمااا مان قبياال امللكاة وعاادمها نفاي ا اال القابال ال يتصااور قسام لالااث

 ويف غريه سالبة بانتفاء املوضوع.
اسااتقالل العقاال وهااي قاعاادة املال ماة،  ان ب ميلااة مساة انااه  كاان االساتدالل علااى وةاوب انحساا سههب وقهد 

ُحسههانِ ِإنَّ اللَّهه ي أيههرُ صاري  األماار يف اآلياة الشاريفة  ،بوةاوب بعاأ أنواعااه والوةاوب املقاادمي  مبرب بِاُلعيهُدِل وياإُلِ
لإلحساااان، والتصاااري  يف العدياااد مااان الروايااااو باساااتسقاا العقوباااة علاااى كااار  انحساااان مطلقااااو أو كااار  بعاااأ 

 أنواعه.
 على ترك اإلحسان لألفراد والمجتمعاتالع وبات 

سانداو  ا الصاسا  ولنتوقف عند الدليل اخلام  قلايالو ننقاول  ان الروايااو املستفي اة، بال لعلهاا املتاواكرة وبينها
أو لتطرقهااا  بااالن نها لفااا العصاايان انحسااان إمااا لت اام   كاار ان، كاادل علااى حرمااة كمااا بينهااا املولقاااو واحل ساا
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 ال كرتكب إال على كر  واةب أو نعل حمرم.لبعأ العقوباو على كر  انحسان، والعقوبة 
نبع ها يستفامي منه وةوب انحسان مطلقاو )أو حرمة كركه مطلقاو( وبع ها يساتفامي  طوائفوالرواياو على 

  وهحا القسم على طوائف إال ان بع ها أوسا ميائرةو وبع ها أضيق منه وةوب بعأ أنواعه خاصة
، ممااا يلفاال النااا  عااامية عاان وةوبااه وحرمااة علااى وةااوب نااوع ماان أنااواع انحسااان ميلااتمااا  الطائفههة األولههى 

 كركه 
 أمر بالضعيف وال أنصره أمتأل قبره نارا  ن م
َحااُدلَاَنا حممَُماادم ب اانم أةااالء قااال  )و عيااون  ،الااه كلهاام لقاااومااا رواه الشاايص الصاادوا بسااند صااسي ، رة أوالو 
َسن   َوا (1)احلَ  ، َعان  السنان د قن ب ان  حممَُماَد، َعان  َصاف  َسن  الُصُفارم َي الُلهم َعن هم، قَاَل  َحُدلَاَنا حممَُمدم ب نم احلَ  َن ب ان  َح اَ،، َرض 

َسن  عَ  رَاَن ب ن  احلَ  َواَن ب ن  م ه   ، قَاَل ن  َأيب  َعب د  الُله  َعن  َصف 
ٍة ِمهُن عيهذيا ِ  ُلهدي اِلٍد! ِإنَّا جيالِهدبوكي ِمائيهةي جي  اللَّهِ ، فهي يهالي  أبُقِعدي ريجبٌل ِمني اأُليُخيياِر ِفي قهيُبرِِه، ِقيلي لي ب  أيا أيبيا خي

ٍة وياِحدي  ،الي أبِطي بهيا هيا ببد   ،ةٍ فهيليُم أهيزيالبوا ِبِ  حيتَّى انُهتهيهيُوا ِإليى جيُلدي ها  فهي يالي  ،فهي يالبوا ليُيسي ِمنهُ  ؟ِفيميا تيُجِلدبونِّي ِفيهي
اِ    فيجيليهدبوهب   قيهالي  ،ويميهريُرتي عيليهى ضيهِعيٍف فهيليهُم تهيُنصبهُرهب  ،ِإنَّكي صيلَُّيتي أهيُوما  ِبغيُيِر وبضبوءٍ   قيالبوا ة  ِمهُن عيهذي ُلهدي جي

ربهب  ي قهيبهُ  (2)نيارا   اللَِّ  عيزَّ ويجيلَّ فياُمتيألي
 الرواية حمطاو للتدبر  وفي
وغااري خفااي ان وصاافه  ااحه ( ِمههني اأُليُخييههارِ عاا   عاان هااحا الرةاال املعااح ب، بانااه ) ان انماام الصاااميا  أوال  
 .العامل خبفياو سرائر األشخاص كوبا صاميرة من انمام الصاميا   هلحا الرةل كزكية عظيمة ةداو  الصفة

صاادور معصاايتني منااه هااحا العااحاب االلاايم  اارمي ب ال انااه عااح  ان هااحا الرةاال رغاام كونااه ماان األخيااار إ ثانيهها  
 إحدامها انه مر  ب عيف نلم ينصره!

ألن بااني املعااح ب وبااني مالئكااة العااحاب  واللااحل ان عااحاب القاا  يصاال  ألن يقااا موقااا )املفاوضاااو(   ثالثهها  
 .(3)ِإنَّ اُلشيسيناِت أبُذِهُبني السَّيِّئاتِ إىل وةوه متعدمية  منها  انه كشفا له حسناكه إال  للمعحب ان يستند

ان ميرةاو من عحاب الق ، هي من ا توم النهاائي الاحق ال ع اا للتخفياف أو انساقاا، كماا يف   رابعا  
 .ا  ا أبا خالد اخلري  اليت ةلدو النارية هحه اجللدة 

                                                           

 قال النجاشي.كما   –لقة، عني، شيص القميني ونقيههم لقة  –حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد  هو  (1)
 .390ص 1الشيص الصدوا، علل الشرائا، منشوراو املكتبة احليدرية ا النجف، ج (2)
 .111سورة هومي  اآلية  (3)
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كثارياو باه( علاى كار  نصارة ال اعيف املظلاوم، واللرياب ان  ان الرواياة نا  يف اساتسقاا العاحاب )وكرك    خامسا  
وال عطار ببااهلم اناه واةاب يساتسق اننساان علاى  هلي أمر مستسب نقا  نصرة املظلومان يتصورون النا  من 

 كركه عحاباو محهالو كالعحاب املحكور يف الرواية الشريفة.
شااك ل هااااهرة يف حياكنااا االةتماعياااة، باال ان كااال يمشااااهدة مظلااوم ماااا واملاارور علاااى مظلااوم ماااا  ان  سادسهها  

أو  ناال ينصاره علاى ضاعيف واحد من ا ال علو كل يوم من أيام حياكه من كعرضه هلحا االمتسان الصاعب )أن  ار  
( ويكفااي ان نسااتعرأ يف أالهاننااا شااريطاو ماان األحاادا  الاايت قااد  اار  بنااا كاال نااال يفاازع لااه يظلاام ر ااركه ضااعيف

 يوم 
قااد أو  القااوة الل اابية، كفرياا  اارمي ، يف غااري مقااام الت مييااب باال اآلباااء أبناااءهم أو بنااا م اارب كثاارياو مااا ي -أ

احلد املسمو  باه شارعاو، كماا لاو ساب ب إمحارار اجللاد ماثالو، ناان  يتجاو ون ميف مقام الت مييب ولكنه يكون اللحل
، ال  ااا يزيااد الطااني ب ل ااة، باال بنهيااه عاان املنكاار أو إمسااا  حين ااَح منااا األب ورميعااه الواةااب علااى الزوةااة واألوالمي

 .يده إن أمكن أو االستعانة باجلار مثالو 
 لو ضرب الزوج  وةته.وكحلحل  -ب
وكاااحلحل لاااو هلمااات عشاااريةو عشاااريةو أخااار  أو هلااام حااازب حزبااااو  خااار أو هلمااات احلكوماااة املاااوهفني يف  -ج

 حل.حة أو غري اللالقطاع العام أو السجناء أو التجار أو األساك
ب هلماااو نااان عاادم الاادناع عنااه يماادرج املاارء يف ميائاارة مسااتسقي العااحاب  اارَ راو يم وكااحلحل مااا لااو رأينااا متظاااه   -مي

اِ  اللَّهه ِ   ويميهريُرتي عيليههى ضيهِعيٍف فهيليهُم تهيُنصبهُرهب، قيهالي  فيجيليههدبوهب الشاديد املاحكور يف الرواياة اآلنفاة  ة  ِمهُن عيهذي ُلهدي  جي
ربهب نيارا   ي قهيبهُ  حاه .عيزَّ ويجيلَّ فياُمتيألي

 ال أ سو العارى أدخل النارمن و 
ومن الروايااو الدالاة علاى حرماة مناا ناوع خااص مان انحساان ماا رواه الصادوا يف عقااب األعماال،  ثانيا  

 ال ق ويف اخلصال، بسند حسن كالصسي .
  َعاان  حممَُمااد  ب اان  َعل ااي ، اام  ااهم اهلل، قااال  َحااُدَلم  حممَُماادم ب اانم َأيب  ال َقاس  ااَناَن، َعاان   َأيب  َرمح  ن، َعاان  حممَُمااد  ب اان  س  ال كمااويف 

، قَااَل  قَااَل َعل اُي ب انم احل مَساني    نَاف  َح  هب فيُضهلب ثهيهُوٍ  فهيعيِلهمي أينَّ ِبشيُضهريتِِ  مبُ ِمنها     نامرَاو  ب ان  األ  هاني ِعُنهدي ميهُن كي
 .(1)تهيعياليى ِفي النَّاِر عيليى ميُنِخريُأ ِ مبُشتياجا  ِإليُيِ ، فهيليُم أيُدفهيُع ب ِإليُيِ ، أيكيبَّ ب اللَّ ب 
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 إشباع الجائع عاٍص، ال أبغفر ل تارك و 
ااهم اهلل،َأيب   شاايص الصاادوا لمااا رواه أي اااو ا ثالثهها   َااَد ب اان  َأيب  َعب ااد  اللُااه   ،َسااع دم ب اانم َعب ااد  اللُااه    قَااالَ  َرمح  َعاان  َأمح 

ن  ،ال بَار ق اين  ااَنانَ  ،َعاان  حممَُماد  ب اان  َعل اي  ال كمااويف  نَااف   ،َعان  حممَُمااد  ب ان  س  َح  قَاااَل َعل اُي ب اانم احل مَسااني     قَاالَ  ،َعان  ناماارَاو  ب ان  األ 
    ٍههاِئٌع طيههاو عياني ويِبشيُضههريتِِ  مبههُ ِمٌن جي ههبهُ ههلَّ  ،ميههُن بيههاتي شي ِئ يتِههي  قيههالي اللَّهه ب عيههزَّ ويجي ا  !ميَلي ههذي أبُشههِهدبكبُم عيليههى هي

ِلهه ِ  ،غيُيههِرىويأيطيههاعي  ،اُلعيُبههِد أينَّنِههي أيميُرتبهه ب فهيعيصيههاِني ُلتبهه ب ِإليههى عيمي لِههي الي غيفيههُرتب ليهه ب أيبيههدا   ،ويويكي وهااي  (1)ويِعزَّتِههي ويجيَلي
( مياللااة علااى احلرمااة الي غيفيههُرتب ليهه ب أيبيههدا  ا اجلااائا املاا من، باال يكفااي )شااب  ( لااو مل يم فهيعيصيههاِنيصاارحة يف العصاايان )

 .املتفاهم عرناو حسب 
 خذل م منا  خذل  اهللمن و 

ساان ولكناه يف ميائارة أوساا ةاداو مان الطائفاة األوىل انحأناواع مان علاى حرماة كار   ميل اتما  الطائفة الثانية 
اهم اهلل،َأيب   نقاد ورمي بساند حسان كالصاسي  يف عقااب األعماال  َاَد َحاُدَلم    قَاالَ  َرمح  َااَد  ،ب انم إ مي ر يا َ َأمح  َعان  َأمح 

ن َعان  إ با ارَاه يَم ب ان   ،َعان  مَحُاامي  ب ان  ع يَساى ،َعن  اب ن  َنُ االَ  ،ب ن  حممَُمدَ  ميها قَااَل   َعان  َأيب  َعب اد  اللُاه   ،عمَماَر ال َيَماا  
هاهب ويهبههوي أهيُ ههِدرب عيليههى نبُصهريتِ ِ  نُهييا وياآُلِخهريةِ  ،ِمهُن مبههُ ِمٍن أيُخههذبلب مبُ ِمنهها  أيخي ليهه ب اللَّهه ب ِفههي الههدو وقااد ساابق ان  (2)ِإالَّ خيذي

م ألن خحالنااه يف الاادارين عقوبااة ماان حماار   ، خاار أو  لإلنسااان مينياااو كعاااىل اسااتظهرنا ان نعاال مااا يساابب خااحالن اهلل 
 .واللحل ال عفى على من نهم معىن اخلحالن وكدبر نيه ،أشد العقوباو

 وجه  وأبِمر ب  إلى النار لم أ ِض حاجة م من اسود  من و 
كماا رو  الكليام   بسند حسن كالصسي  ما كتسا ميائر ا أكثر مما سبق نقد رو  الصدوا الطائفة الثالثة 

َساب َنا َعن  َأمح ََد ب ن  حممَُمدَ   بسند معت  َعر ُق َعن  حممَُماد  ب ان  َحُسااَن مجَ   ،ع ُدٌة م ن  َأص  َش  يعااو َعان  حممَُماد  َوأَبمو َعل ي  األ 
َنانَ  َنَف َعن  َأيب  َعب د  الُله   ،ب ن  َعل ي  َعن  حممَُمد  ب ن  س  هُيئا  ِممَّها قَاَل   َعن  نامرَاو  ب ن  َأح  أيأوميا مبُ ِمٍن مينيعي مبُ ِمنا  شي

نيهاهب أيُشتياجب ِإليُيِ  ويهبوي أهيُ ِدرب عيليُيِ  ِمُن ِعُنِدِه أيُو ِمُن ِعُنهِد غيُيه رِِه، أيقياميه ب اللَّه ب أهيهُواي اُلِ يياميهِة مبُسهويد ا  ويُجهبه ب مبُزريقَّهة  عييهُ
ا اُلخياِئنب الَِّذى خياني اللَّ ي ويريسبولي ب، ثبمَّ أهبُ ميرب ِبِ  ِإليى  اهب ِإليى عبنبِ ِ ، فهييهب يالب  هيذي  .(3)النَّارِ ميُغلبولية  أيدي

اهب ِإليهى عبنبِ ه ِ مبُسويد ا  ويجُ ومن البديهي ان هاحه ) نيهاهب ميُغلبوليهة  أيهدي  ( عقوباة ال كرتكاب إال علاى ا ارمهب ب مبُزريقَّهة  عييهُ
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ولا ن شاحل يف اللاحل ناان  رة؟بل هي عقوبة شديدة إالا عوقب  ا املرء يف الدنيا نما بالحل إالا عوقب  ا يف اآلخ
 كتمة الرواية أشد صراحة.

كمااا مااا رواه يف الكااايف الشااريف بسااند صااسي    الدالااة علااى حرمااة إمهااال ق اااء حاةااة املاا من وماان الرواياااو
  يف عقاب األعمالن، على رأق( سَ سَ ا)الرواه الصدوا بسنده 

 !اهلل علي  أفعى تنهء  إلى أوا ال يامةط سل  و 
...  ٍة أهيُ ِدرب عيليى قيضيائِهيا فهيليُم أهيُ ِضهيا لي ب، سيلَّطي اللَّ ب عيليُيِ  شبجياعا ُب  أيا ِإُسمياِعيلب! ميُن أيتياهب ِفي حياجي هي أهيهنهُ

با   ما من مان أق كال احلاوائا الايت يطلبهاا وهاي عاماة ل (1)ِإبُههيامي ب ِفي قهيُبهرِِه ِإليهى أهيهُوِا اُلِ يياميهِة ميُغفبهورا  ليه ب أيُو مبعيهذَّ
( نهي أعم من هحه ألن هحه خاصة  ا لو طلب منحل امل من وإما كلحل أيأوميا مبُ ِمٍن مينيعي...اننسان، أما رواية )
 .منحل امل من ما حتاةه وإن مل يطلبه نتتسد  عن منا

 مات تماميت وم و  اإلحسان كمال شروط  
واحلث عليه، أو على إنااب الرواياو الكر ة مل كقتصر على احلأ على انحسان للنا  اللحل كله نان إىل 

ا اضااطلعت إىل ةااوار اللااحل بتعريفنااا علااى مواصاافاو املعاارو  بعااأ أنواعااه وتاارب كاار  بعااأ مفرمياكااه، باال إباا
الايت يكاون انحساان مان ميوباا ناقصااو أو مشاو هاو أو الا  لاار الشاروا كلاحل ، أق وشروا  امية انحسان وكماله

 معاكسة  اماو.
ميها انماام الصااميا صالواو اهلل علياه بكال ميقاة إال قاال  ره وإنتاةاه حاد  مثااإوشروا كمال انحساان و اماه و 

 ٍِخ ِخصيهال َي الي أيهِتمو ِإالَّ بِهثيَلي ُعهربو ْيا صيهغَُّرتي ب فهي يهُد عيظَُّمتيه ب ِعُنهدي ميهُن   ريأيُأتب اُلمي تيُصهِغيرِِه ويتهيُيِسهيرِِه ويتهيُعِجيِلهِ  فيهِا
ْيا أيسَُّرتي ب فهي  ِإ ُ تي ب تيُصنهيعب ب ِإليُيِ  وي ْيِلكي ميشي ري  ْيا عيجَُّلتي ب فهي يُد هينَُّرتي ب ويِإُن كياني غييهُ  .(2)ويني َُّدتي ب  يُد تيمَُّمتي ب ويِإ

 اإلحسان والتواضع في العطاءصغير ت
كصااالريه، وكصااالريه يعااام ان كعتااا ه صااالرياو، وكصااالريه  كااان ان يقاااا علاااى مساااتوياو لاللاااة   الءهههرط األول 

  األمة أو ا تما ومستو  ،من تسن إليه قأاآلخر مستو  النف ، ومستو  الطر  
ناان كصالري املعارو  وانحساان يعام ان ال كعتا  إحساانحل وعطااء  مهماا بلا ،  ،على املستو  النفسي أما

ماان يتسلاى  احه الصافة، وقااد هاو الناامير مان الناا   ولكاان  ه أماار يسارياو بسايطاو ال خطار لاه، شاي او الا باال بال كعاد  
ية مبللاو  امي على م  ي ملياون مييناار عراقاي، بكال كواضاا رأيت شخصياو أحد التجار يدنا نحد  املشاريا اخلري 
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، اللاحل ان مان عاامية مان يعطاي ان حا  ن ك و نيه هاحه الارو  وخجل وقد ملست اللحل منه يف مواطن عديدة
أو العظمة أو العلو أو االستعالء لكنام وةادو هاحا الرةال اخلاري  يعطاي مستصالراو عطااءه وك ناه  وبنوع من الزه

 بتك  وكبج  وغرور.أو الو عمشر اللحل املبل  وبعظمة واستعالء مينا عدة نليساو نق ، عك  من يدنا مث
 علينا ان نعد  جليل عطائنا، قليَل  صغيرا ؟ماْا ل
هحه األماوال، وأق شايء  خار  اومي  أن  هو ه صلرياو، ان كعد  ويف يف األمر بتصلري انحسان واملعرو   والسر  

أنات رارمي وكيال وإمناا به على غري  من علم أو خدمة أو وسااطة، هلاي نعماة مان ن عام اهلل كعااىل الايت حباا   اا، 
هاِلي عيليهى ِعييهاِلي أبُدِخلبه ب النَّهاري ويالي أببيهاِليا ن وقد ورمي يف احلاديث وخ ِئي فيميُن بيِخلي ِبمي ومان  (1)وياأُليُغِنيياءب وبكيَلي

البااديهي ان علااى الوكياال واخلااا ن ان يعطااي األمااوال علااى حسااب حااواالو املالااحل، نااحلحل واةبااه ولااي  لااه ان 
لاريه وهاو رارمي لأماوال ان هاحه األماوال هاي لاحل ال !!يهم األماوال اجلليلاةيعطا ألناهيتبج  أو يستعلي على الناا  

رمي عااادم خيانتاااه األماناااة والتزاماااه  قت اااى عقاااد الوكالاااة أو انةاااارة )لاااو  اااموهاااف وال غاااري نلاااي  لاااه أق ن ااال 
 است ةره املالحل ليقوم  حه األعمال واألميوار، لقاء أةرة حمدمية(.

ْيا صيغَُّرتي ب فهي يُد عيظَُّمتي ب ِعُندي ميُن ) ناحلان  لشريفةحت به الرواية اعلى مستو  الطر  اآلخر نكما صر   وأما ِإ
ب ل ة  النا  ونطر م انحل إالا اعطيتهم بتواضا صاميا، أك و  وأك وا عطيتاحل وإن كانات م  ( إال تيُصنهيعب ب ِإليُي ِ  ن ة 

تاحل عنادهم وإن كانات ةزيلاة عطيُ  رَو يف أعينهم وك ااءلت  ، صلم وإالا اعطيتهم باستعالء وكبج  وكك    ،ض يلة
 .عظيمة

ون املتواضا الحق يعطي مان غاري ان يساتعلي مستو  ا تما واألمة  اماو نان النا  يمك   وكحلحل األمر على 
 و ن  من غري ان يتبج ، وحتقرون من يعطي وهو متعاَل متفاخر مستكثر.

! علااى حلصاحل عبومييتاا وك نااه اشارت  باحسااانه إليااحلواللرياب ان بعااأ النااا  يعطياحل قلاايالو ويتوقااا مناحل كثاارياو 
ألخيااار الوق النفااو  الرنيعااة الااحين يعطااون كثاارياو وهاام ياارون للخااحين ماانهم، الف اال علاايهم العكاا  ماان بعااأ ا

ااار  والاااحياااث كقب   اآلخاااحون أقم، ألبااا   إىل و بااا  إىل رباااحل وحب  و أةااار  وقربااا وا خركاااحل و امي وامناااحل العطااااء نقاااد عم 
وللكااالم صاالة وكتمااة باااالن اهلل هم بااان كعظمهاام وككاارمهم؟! ر د، نمااا أةااالساابب يف ككفااري خطايااا  واالنااا  وكااان

 كعاىل.
 عالمين وصلى اهلل على مشمد وال  الطيبين الطاهرأنوآخر دعوانا ان الشمد هلل ر  ال
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