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٥

قدمةاِّـ

بسم اهللا الرمحن الرحيم

واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على 

.أشرف خلقه حممد وعلى آله الطيبني الطاهرين

:أما بعد

ديث عـن   إن احلديث عن املال والبنني هو احلـ       
:الزينتني املذكورتني يف القرآن الكرمي، قال تعاىل

.}املال والبنون زينة احلياة الدنيا{

وقــد اســلفنا الــذكر يف اجلــزء األول مــن هــذه 

السلسلة بأن احلياة الدنيا هي اصـل الـبالء بالنـسبة           
لإلنسان، وبينا ان االبـتالء فيهـا قـد يكـون بالـشر             

سلسلة (لسري يف وقد يكون باخلري، وها حنن نكمل ا    
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٦

مـسلطني الـضوء علـى مـا        ) البالء يف ـج البالغـة     
احتفنا به أمري املؤمنني عليه السالم مـن كتـاب ـج         

البالغة لنأخذ املوازين الدقيقة بكيفية التعامـل مـع         
هذين املادتني االبتالئيتني ومهـا املـال واألوالد مـن       
حيث ان االنسان قـد يبتلـى بالـشر فيهـا مـا كفقـد           

ــد    األوالد  ــالفقر وق ــيهم او ك ــسوء عل ــروء ال او ط
يبتلى باخلري فيهما ككثـرة األوالد وكثـرة األمـوال،       
فالبد من ضبط النفس يف كيفيـة التعامـل معهمـا،           

لذا فلننهل من فيض حبر أمري املؤمنني عليه السالم          
.سائلني التوفيق من الللطيف القدير
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٧

باألوالداالبتالء: اِّـبحث األول

ألب على فقد ابنه استحقاقًا للرحمحزن ا: أوًال

بفقـد  لألشـعث من كالم له عليه السالم قاله       
:ابنه



)١( 

:ل رسول اهللا صلّى اهللا عليه وآلهاق




)٢( 
.٢٩١احلكمة : ج البالغة) ١(
.٢٨٣ص:معارج اليقني) ٢(
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٨

، اًوآخـر ماديـ    اًمعنويـ  اًن لفقد الولد أملني، أمل    إ
عـة  فاملعنوي منه ما ينتاب االنـسان مـن حـزن ولو          

، ولكــن ال ينبغــي أن يــصل حــد يف الــنفسفــراق 
املعنـوي وأول  مل، وأما املادي فهـو نتيجـة األ       اجلزع

صـلّى  ن من قول النيب ئضرباته يف الكبد كما هو با    
.»أوالدنا أكبادنا«:اهللا عليه وآله
:عن أمري املؤمنني عليه السالموكذلك 
)١( 

وهذا املعىن ليس فقط عنـد االنـسان بـل حـىت      
عرابيان إىل رسول   إجاء  (:ففي اخلرب  ،عند احليوان 

كــل ،خيتــصمان يف ناقــةلــهآهللا عليــه ولى ااهللا صــ
يـا رسـول    : فقال أحـدمها   ،الناقة يل : منهما يقول 

فـأمر   ،فإن يف كبدها صـدعني    اهللا أأمر بنحر الناقة     
دها خرجوا كبأفنحروها ولهآلى اهللا عليه والنيب ص

:لهآلى اهللا عليه وفإذا فيه صدعان فقال النيب ص
 

.٤٨٧ص: احلكمعيون) ١(
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٩

إين حنرت هلـا ولـدين وأنـا       يا رسول اهللا   :قال
.)١(...)كبد الوالدينن فقد الولد يصدعأأدري 

ــه اهللا   ــوئي رمح ــب اهللا اخل ــال حبي ــة(: ق تعزي
الـشرع يفإليـه وندبللثواب،موجب...املصاب
ــسنة ــاببال ــزأنّكمــا،والكت ــصربيالتع ــدوال عن
ففـي األخبارمنواحدغرييفإليهمندوباملصيبة

بعـزاء ا  فتعـزو مصيبةكلّمنعزاءاللَّهإنّديثاحل
.اللَّه

يالتسلّوالتصبراللَّه،بعزاءيبالتعزواملقصود
إليـه وإنـا للّـه إنـا «يقـول أنوشـعاره املصيبةعند

:فقالتعاىلاللَّهأمركما»راجعون
}... ابِرِينِر الــــــــصــــــــشبِإذَا ) ١٥٥(و ــِذين الَّــــــ

هِ راجِعـون      أَصابتْهم مصِ  إِنَّـا إِلَيـٌة قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ ويب

)١٥٦ (   ــم ــلَوات مِـــــن ربهِـــ ــيِهم صـــ ُأولَئِـــــك علَـــ

ونتَدهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحر٢(}و(.

.٤١٧ص: شجرة طوىب) ١(
.١٥٧-١٥٥: سورة البقرة، اآليات) ٢(
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١٠

لـزوم يفشـعث أللالـسالم عليـه استدلّوقد
:ثالثةبوجوهالصرب

املـصيبة، مـن اًخلفواًعوضيوجبالصرب.١
يقـوم آخـر ابـن اخللفمناملراديكونأنميكنو

.املفقودمقام
صـربت نإفاملقدور،يغريالوالثبورالويل.٢
وإنوالثــواب األجــر مــع القــدر عليــك جــرى 
وقـد ،اإلمثوالـوزر معالقدرعليكجرىجزعت

املـصيبة، علـى اجلـزع يفالـوزر السالمعليهأثبت
احلرمةمنعمأأوالشرعخيالفمباخمصوصفهو

.والكراهة
وعنـاء، أملووبـالء فتنـة حيـا مادامالولد. ٣

اإلنـسان أنّوالعجب،وثوابارمحةيصريماتفإذا
صـار إذاعليـه وحيـزن وبـالء، فتنـة داممـا بهيسر

مـن املتـأثر اإلحـساس غلبـة منوهذاوثوابارمحة
.)١(العقلعلىالغرائز

.٣٨٣، ص٢١ج: منهاج الرباعة) ١(
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١١

نًا لرضا اهللا تعاُّـليس اِّـال واألوالد ميزا: ثانيا

:عليه السالمأمري املؤمننيقال



 

:فَقَد قَالَ سبحانه وتعالَى
}بــسحأَي  ــنِني بمــالٍ و ــهِ مِــن ــدهم بِ ون أَنَّمــا نُمِ

ــْل ال   )٥٥( ــراِت بــــــ ــي اَلْخَيــــــ ــم فِــــــ نُــــــــساِرع َلهــــــ

.)٢(»)١(}يشعرون

(:قـــال حبيـــب اهللا اخلـــوئي رمحـــه اهللا
إذا يأ

هلـم مـن   اهللا عن أنبيائه وأوليائه مبا   اعرفتم أنّ رض  
اجلهـد واملـشاق، فـال جتعلـوا رضـاه منوطـا            الذلّ و 

بزهرة احلياة الدنيا من األموال واألوالد و سـخطه         

.٥٦-٥٥: سورة املؤمنون، اآليتان) ١(
.١٩٢اخلطبة : ج البالغة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٢

واالبــتالء  منوطــا بعــدمها   
 والفقر،يأ

وعـدمهما   ،ال جتعلوا املـال والولـد عالمـة الرضـا         
ــن أجــل جهلكــم مبوا    ــسخط م ــى ال ــيال عل ــع دل ق

االمتحان يف مواضع الثروة والفقر، إذ رمبـا يكـون          
إىل مقـام  الوصـول بتالء بالفقر واملسكنة ألجـل   اإل

ال من جهة الـسخط كمـا يف حـق األوليـاء             ىالزلف
بــتالء ويكــون اإلاملقـربني مــن األنبيــاء واملرســلني، 

باملال والثروة لالستدراج واالزديـاد يف املعـصية ال         
.د به الكتاب الكرميمن جهة الرضى كما يشه

ن واملؤمنيف سورة   ) تعاىل(اللّه  ) قال(قد  ) ف(

}      ـنِنيبــالٍ وم بِـهِ مِـن مها نُمِــد أَنَّمـ ونبـسح٥٥(أَي ( ارِعنُــس

ل ال    لَهم فِ  اتِ بـري الْخَي ونرعـشأحيـسبون أنّ  يأ،}ي
.أمددناهم به تعجيل هلم يف اخلرييالذ

مـداد لـيس   عىن أنّ هذا اإلامل: قال يف الكشاف  
واستجرارا إىل زيادة يإالّ استدراجا هلم إىل املعاص

وهم حيسبونه مسارعة هلـم يف اخلـريات وفيمـا        اإلمث
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١٣

هلم فيه نفـع وإكـرام ومعاجلـة بـالثواب قبـل وقتـه         
ــسلمني وقولــه       ــري مــن امل ــا يفعــل بأهــل اخل : كم

، يعــين}أحيــسبون{: ، اســتدراك لقولــه}بـل {
ال فطنـة ـم وال شـعور حتــى    هـم أشـباه البـهائم   

.اخلريتأملوا ويتفكّروا أهو استدراج أو مسارعة يفي
ــر  ــد ظه ــك أن فق ــدادذل ــنني  اإلم ــال والب بامل

وبـالء ال رمحـة   والبسط يف الرزق قـد يكـون نقمـة       
ــأل     ــق فرعــون وم ــاء كمــا يف ح ه الكــافرين وعط

ــشريفة ،    ــة ال ــرهم يف اآلي ــسبوق ذك ــستكربين امل امل
قتار تفضال وإحسانا ال سـخطا      إلويكون الضيق وا  

ستضعفني من عباد   وحرمانا كما يف حق األولياء امل     
.)١()اللّه املكرمني

النهـي عـن صـرف جـل وقـت اإلنـسان َّـ شـغله          : ثالثا

على أهله وولده والعلة فيه

:عليه السالمأمري املؤمننيقال

. ٣١٧، ص١١ج: منهاج الرباعة) ١(
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١٤





)١( 

:قال تعاىل

}ي   آَم ا الَّذِينها أَي    الُكُمو أَمـ وا ال تُْلهِكُـم نـ

أَوالدكُــم عــن ذِكْــرِ اللَّــهِ ومــن يفْعــلْ  وال

ونالْخَاسِر مه فَأُولَئِك ٢(}ذَلِك(.

:قال تعاىلو

ـٌة     { فِتْنـ كُملَــادأَوو الُكُمـو ــا أَمــوا أَنَّم لَمـاعو

ظِيمع رأَج هدعِن اللَّه أَن٣(}و(.

وهـذه   أوالدهمفطـور علـى حـب        ساناإلنإن
،اإلنـسان علـى بـين   تعـاىل احملبة نعمة من نعـم اهللا  

.٣٥٢: احلكمة: ج البالغة) ١(

.٩: سورة املنافقون، اآلية) ٢(
.٢٨: سورة األنفال، اآلية) ٣(
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١٥

هـي احلفـاظ   واحلنـان وواحدة من حكم هذه احملبـة    
ولـدها  األمت ربـ فلوالهـا ملـا   ،اإلنـسان نوع على  

وحينـها ينقـرض جـنس    أوالدهعلى األبوما كد  
.وجه البسيطةعلى ن البشر م

ه علــى سالم ينبــاملــؤمنني عليـه الــ أمــريولكـن  

األوالدال يكــون أنوهـي  األمهيـة قـضية يف غايـة   
مـا  حبيـث خيرجو   األبـوين هم اهلم الوحيـد لـدى       

مـام عليـه   ن اإلويف اجلملة يبي  ،تعاىلعن طاعة اهللا    
:السالم بقوله
 

أن تكـون  أن رعاية األهل واألوالد ال ينبغـي        

ــوي حبــت  ــدافع دني ــشاغل  ،ب ــغلك ال ــوا ش فيكون
واهلـدف األول واألخـري يف حياتـك، فتقـع يف كــثري     

.من احملاذير ويف هذا هالك املرء

ــال ــب اهللاق ــه اهللا حبي ــوئي رمح ــظ(:اخل حف
الوظـائف، أهـم منأمورهموإدارةوالولداألهل
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١٦

مفروضــة وآدابأحكــام حقّهــميفصــدر وقــد
:قالىلتعاهللاوومندوبة،

ــا    ...{ هقُودا وــار ــيكُم نَ ــسكُم وأَهلِ ــوا أَْنفُ قُ

ةارالْحِجو اس١(}...الن(.

ــأمر ــةف ــارمــناألهــلبوقاي ــةجهــنمن كوقاي

النفقـة والبننيالزوجةمنلألهلنيوأوجبالنفس
.واملسكن

تـسلّطهم مـن اإلنـسان جيتنـب أنالبدولكن

حبيــثربــهأمــرعــنــمواالشــتغالقلبــهعلــى
يلزمماتركالقلبظهرعنماالشتغاليوجب

احلقــوقفيمنــع،الواجبــةىاألخــرالوظــائفمــن
أومعاشــهم،وضــيقفقــرهممــنخوفــاالواجبــة

مـن حـذرا واجلهـاد احلـج منالواجبالسفريترك
ــراقهم، ــذركمــاف ــافقوناعت ــفيفاملن عــنالتخلّ

:بقوهلماجلهاد

.٦: سور التحرمي، اآلية) ١(
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١٧

ـــك الْمخَ{ ـــيقُولُ لـَ اِب سـرــَأع لَّفُــــون مِــــن الْــ

   قُولُـــونـــا يلَن ــتَْغفِر شـــغَلَتْنا أَموالُنـــا وأَهلُونَـــا فَاسـ

         لِـكمي ـنقُـلْ فَم وبِهِم ي قُلـُ بِأَْلسِنتِهِم ما لَيس فـِ

       ا أَوضَـر بِكُـم ادأَر ًئا إِني اللَّهِ شـ مِن لَكُم

.)٢())١(}...أَراد بِكُم نَفْعا

َّـ حقوق الولد على الوالد:رابعا

:عليه السالمأمري املؤمننيقال


)٣( 
:وآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوقال



)٤( 

.١١: سورة الفتح، اآلية) ١(
.٤٣٦، ص٢١ج: منهاج الرباعة) ٢(

.٣٩٩احلكمة : ج البالغة) ٣(
.٤٥٤٠٩احلديث : كرت العمال) ٤(
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١٨

واحلقوق اليت تقع علـى عـاتق       ن املسؤوليات   إ
والد مسؤوليات عظمى وكثرية، وال     الوالد جتاه األ  

مـا  فال بأس أن نتنـاول ، شك أن االمام ذكر أمهها  
نشاء أسرة جديـدة  إعلى الرجل إمجاال حني يفكر ب 

.اهلدف منهاوما هو 

ــن تكــوين األســرة هــو    إن اهلــدف األمســى م

ــصاحل أل  ن األســرة إذا صــلحت تكــوين اتمــع ال
صلح جزء من اتمـع البـشري وإذا فـسدت فـسد      
جزء منه، وعلى هذا تكـون األسـرة الـصاحلة هـي         
ــورة       ــبني خط ــا تت ــن هن ــصاحل وم ــع ال ــذرة اتم ب

ــسؤولي ــى   ةامل ــل عل ــوين ب ــاة علــى عــاتق األب امللق

اخلصوص األب الن الرجل هـو الـذي خيتـار األم           
الصاحلة ألوالده لتكـوين هـذه األسـرة ومثـل األم         

جرة إن كانت طيبة تأيت بثمار طيبـة وإال         كمثل الش 
ــالعكس ــ، فب ــذا نب ــشارع املقــدس علــى هــذه  ل ه ال

.املرحلة بشدة
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١٩

:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله


)١( 

:صلى اهللا عليه وآلهوقال


)٢( 

:أيضا قالعنه صلى اهللا عليه وآلهو
)٣( 

:قالصلى اهللا عليه وآلهعنه و
)٤( 

ذم ا وياملرأةمدح االصفات اليت تنابيويف

:عليه السالماملؤمننيقال أمري،الرجل


.١١٨٣، ص٢ج: ميزان احلكمة) ١(
.١١٨٧، ص٢ج: ميزان احلكمة) ٢(

.املصدر السابق) ٣(
.ملصدر السابقا)٤(
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٢٠






)١( 

ه اىل اختيار الزوجة الصاحلة ننب   بعد مسؤولية و

ــي أمــسؤولية ــن احلــالل،  التكــسخــرى وه ب م
ــرة     ــاء األسـ ــبري يف بنـ ــالل دور كـ ــسب احلـ فللمكـ
ــدم      ــبري يف ه ــرام دور ك ــسب احل ــصاحلة،كما ملك ال

كــدت علــى أن الروايــات أاألســرة، ولــذلك جنــد 
:يه السالممري املؤمنني علأخطورته، قال 

)٢( 
:أنه قالمام الصادق عليه السالم وعن اإل
)٣( 

.٢٣٤حكمة : ج البالغة) ١(

.١٩٣ص: عيون احلكم) ٢(
.٢٣٥، ص٢ج: الكايف للشيخ الكليين) ٣(
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٢١

رسول اللَّه صلّى اهللا عليـه وآلـه وسـلّم          وعن  
:لاق




)١( 

:لهآول اهللا صلى اهللا عليه وقال رسو


)٢( 

:وسلمله آوقال صلى اهللا عليه و




)٣( 

كثرية أمورااألوالدميتعلمسؤولية تأيت ومن مث 

:لهآصلى اهللا عليه والنيب اليهإما أشار وأمهها

.١٥٣، ص٥ج: الكايف للكليين) ١(

.١٣٦، ص٢ج: جامع السعادات) ٢(
.١٣٦، ص٢ج: جامع السعادات) ٣(
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٢٢

.لهآحب النيب املصطفى صلى اهللا عليه و-١
ت النيب صـلوات اهللا علـيهم       حب أهل بي   -٢

.أمجعني
.قراءة القرآن-٣

الكرمي أمهية هذه العصم القارئال خيفى على 
مـضمون حـديث   اشتماهلا علـى  ، من حيث    ةالثالث

لــه آالــثقلني، أي أن حــب الــنيب صــلى اهللا عليــه و 
وطاعته يستلزم التمسك بـالقرآن والعتـرة الطـاهرة     

.وهذا التمسك موجب لسعادة الدنيا واآلخرة
:أمري املؤمنني عليه السالمما أشار اليهأما و
ن االســم لــه مدخليــةأل: ســمحتــسني األ-١

.يف بناء شخصية املرءكبرية
رسول اهللا صـلى اهللا     قال  : األدبحتسني  -٢
:لهآعليه و


)١( 

.٥٨٢، ص١ج: للقباجني،شرح رسالة احلقوق) ١(
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٢٣

 ــفاآلبـاء مربون يف كيفيــة التعامـل مــع هــذه  خت
اهلدية ومع هذه األمانة اليت وضـعت يف أعنـاقهم،           

ــث     ــوجيههم اىل حي ــيمهم وت ــة تعل ــب مالزم فيج
: ، وكمـا يقـال    لصواب بغية إنشاء اتمع الـصاحل     ا

.التعلم يف الصغر كالنقش على احلجر

أساليب التعلـيم فهـي ختتلـف بـاختالف          وأما

واخلوض فيهـا    ،قابليات األوالد يف الذكاء والفطنة    
.ناحبثرمبا خيرجنا عن موضوع 
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٢٤

باألموالالبالء : اِّـبحث الثاني

الخ َّـ أن يكثر العلم والحلم: أوال

:قال أمري املؤمنني عليه السالم



)١( 

الـسعادة تتـأتى   واخلـري نأيتصور بعض الناس    

موال والبنني وما هذا التصور والـتفكري  من كثرة األ  
لـــنفس األمـــارة ومـــن تـــزيني إال مـــن إحيـــاءات ا

:قال تعاىل،الشيطان

.٩٤احلكمة : ج البالغة) ١(
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٢٥

ــاِس حـــب الـــ { شهواتِ مِـــن النـــساءِ ُزيـــن لِلنـ

والْبـــــنِني واْلقَنـــــاطِِري اْلمَقنطَــــــرِة مِـــــن الــــــذَّهبِ    

ــامِ والْحـــرِث     ــلِ الْمـــسومةِ والَْأنْعـ الْخَيـالِْفـــضَّةِ وو

     نـس حـ هــد عِن اللَّــها ونْيــاةِ الــد يالْح ــاع ذَلِــك متَ

.)١(}اْلمآَبِ

:قال تعاىلو
} ــو ــالَّتِي  ومــــــا أَمــــ ــم بِــــ اُلكُم وال أَوالدكُــــ

ــى إِلَّــ   ــدَنا زُْلَف عِن كُمبـلَ   ُتَقــر ــن وعمـِ آَم ــن ا م

ــا  صــــاِلحا فَُأولَئِــــك َلهــــم جــــزاء الــــضِّعِف ِبمــ

ونفَاتِ آَمِنفِي الْغُر مهمِلُوا و٢(}ع(.

ن أن  يبـي عليه السالم يف هـذا الكـالم        فاإلمام  
بل اخلري احلقيقي هو    ،عن احلقيقة هذا التصور بعيد    

:قولـه واضـح مـن   العلم املعمول به كمـا هـو    
، ـ  فـاحلة لم ميثـل القم

.العاملنيالعلماء م يف سلّ

.١٤: سورة آل عمران، اآلية) ١(
.٣٧: سورة سبأ، اآلية) ٢(
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٢٦

قد استعمل (:قال حبيب اهللا اخلوئي رمحه اهللا
كمـا يف قولـه      اإلسـالم لفظ اخلـري يف القـرآن مبعـىن         

:تعاىل
ا أَيهــا  { ُقــْليـ ِبــيالن  مِــن ــدِيكُمفِــي أَي ـنلِم

ـرى إِن يعلَــمِ اللَّـــه فِــي قُُلــوِبكُم خيـــرا     األَ سـ

      غِْفــــريو كُمــذَ ِمــــن ــؤِتكُم خيــــرا ِممــــا أُخِــ يــ

حِيمر غَفُور اللَّهو ١(}لَكُم(.

ــه الــسالم يف حكمتــه هــذه أن  و قــد نفــى علي

علـى خـالف مـا       ،الولـد خـريا   ثـرة املـال و    يكون ك 
اس مــن أنّ اخلــري يف كثــرة املــال  يعتقــده عامــة النــ 

تكثريمهــا بكــلّ جيهــدون يف حتــصيلهما وو،والولــد

.وجه ممكن

املقـصود  النفي قد يكون نفيـا حقيقيـا، و    هذاو
وكثريا ما يشتهر    ،ه ختطئة الناس يف هذا االعتقاد     من

، أصل هلا يف الواقعال مور أعند العامة يف العرف و

.٧٠: سورة األنفال، اآلية) ١(
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٢٧

،عة بني عامة النـاس    ئاطري الشا األسأكثرعنقاء و كال
فـي آثـار اخلـري مـن        ن يإما أن يكون املراد من النف     و

أا غري مـؤثرة يف حتـصيل   كثرة األموال واألوالد و   
.السعادة املعنوية

رمبا يكون املراد من هذه اجلملة نفي الكمـال     و

:يه السالمكما يف قوله عل
)١( 

من أخسر الناس صفقة؟: ثانيًا

مقال أمري املؤمنني عليه السال





)٢( 

.١٤٢، ص٢١ج: منهاج الرباعة) ١(
.٤٣٠احلكمة : ج البالغة) ٢(
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٢٨

ــه اهللا   ــستري رمحـ ــة التـ ــال العالمـ ــال : (قـ قـ
، يقــال صــفقة راحبــة وصــفقة خاســرة : اجلــوهري

، وصفقت  والصفق الضرب الذي يسمع له صوت     
.ضربت يدي على يده: البيعة أيله بالبيع و

ــعيه  : أي ــن سـ ــهم مـ أيأسـ

.هدوِج

جعله باليا: أي.

مل تـــساعده املقـــادير علـــى  و

ــى     ــدم عل ــدنيا حبــسرته وق ــن ال ــه، فخــرج م إرادت
.)١(»اآلخرة بتبعته

أحوال اإلنسان عند االحتضار: ثالثًا

ــال ــؤمنني ق ــري امل ــوال  أم ــسالم يف أح ــه ال علي
االحتضارعند اإلنسان




.٤٥٠، ص١٤ج: ج الصباغة يف شرح ج البالغة) ١(
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٢٩




)١( 

ــال حبيـــب اهللا اخلـــوئي  (: قـ
 استغرق أوقاته فيها   و

  امه و  اوتساهل يف اكتساا    أيذلك لعدم مباالته بأ
و حـــرام مـــن حـــالل أ
ذوات شبهةمن وجوه مباحة ويأ.

عليـه   املعـروف قـال    يشري إليـه يف النبـو     أكما  

أمر بين رشـده فيتبـع،      : الثةمور ث إمنا األ  :السالم
شـبهات بـني ذلـك فمـن        أمر بين غيه فيجتنب، و    و

ــن احمل    ــى م ــشبهات جن ــرك ال ــات وت ــن أرم خــذ م
هلـك مـن حيـث ال      بالشبهات وقـع يف احملرمـات و      

.يعلم

.١٠٩اخلطبة : ج البالغة) ١(
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٣٠

  ــها ــام جبايتـ وآثـ


 فـسعدوا مبـا   ل طاعة اهللا هم إما أه  و
هلـم علـى  إمـا أهـل معـصيته فكـان عونـا         شقى، و 

معصيتهم  
ــون يأ ــاءاهليك ــعن ــك اوالتمت ــريه،  تل ــوال لغ ألم
.وزرها وثقلها على ظهرهو

يف احلديث النبوي صـلّى اللّـه عليـه و آلـه و            و

اد القلـوب قـال صـلّى اللّـه         رشـ إاملروي عـن    سلّم  
ــه و ــه وعلي ــت : ســلّمآل ــى نعــشه  إذا محــل املي عل

يـا أهلـي    : يروحه فوق النعش وهو ينـاد      ترفرف

يا كما لعبـت يب، مجعتـه      ولدي ال تلعنب بكم الدن    و
ــأ لكــم مــن حــلّ وغــري حــلّ و  ــه لكــم فاملهن خلّفت

نعـم  فاحذروا مثل ما قد نـزل يب، و   ،يالتعب عل و
:لما قي
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٣١

يقرباتـــــــــمير أقاريب جنب

يــــــــــأنّ أقاريب مل يعرفونـك

يـــذو املرياث يقتسمون مالو

ا يألون أن جحدوا ديوينـــمو

عاشواوقد أخذوا سهامهم و

.)١()أسرع ما نسوينماهللافيا

:وقال عليه السالم





)٢( 

.٣٣٦، ص٧ج: منهاج الرباعة) ١(
.٤٢٩احلكمة : البالغةج) ٢(
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٣٢

هلك خزان األموال: رابعًا

يه السالم لكميل بن زيـاد      قال أمري املؤمنني عل   
:النخعي



)١( 

أي هـم يف    (: قال العالمـة الـسي رمحـه اهللا       
ترتب فائـدة  موات، لعدمحال حيام يف حكم األ 

حيام من فهـم احلـق ومساعـه وقبولـه          احلياة على   
ــتعمال   ــه، واس ــل ب ــت   والعم ــا خلق ــوارح فيم اجل

:، كما قال تعاىلألجله
}      ــــانَأي ونرعـــشـــا يمـــاءٍ ويأَح ـــرَغي اتـــوأَم

ُثونعب٢(}ي(.

بعد موم بـاقون بـذكرهم اجلميـل،        والعلماء

.١٤٧احلكمة : ج البالغة) ١(
.٢١: سورة النحل، اآلية) ٢(
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٣٣

الـسعادات واللـذات يف عـامل      ومبا حـصل هلـم مـن        
اآلخرة، ومبا يترتب علـى آثـارهم       الربزخ، والنشأة   

الباقية مـدى   علومهم، وينتفع الناس من بركام    و
.)١()...عصاراإل

مل يقـــل أصـــحاب مـــام عليـــه الـــسالمن اإلإ
واخلزن يف اللغة )انخز(لفظة استعمل مناإموالاأل

خزنَ الشيَء يخزنه خزناً واختزنه     ) خزن(من مادة   
رن  ...زه وجعله يف ِخزانة واختزنه لنفـسه      أَحـزوخ

.)٢()املالَ إذا غيبه

مـوال علـى صـنفني، صـنف      ن أصحاب األ  أل
نيا ويرى السعادة فيـه    جعل املال هدفه يف احلياة الد     

ر ، وهنـا عبـ  فيمـا سـبق  يهلإشرنا أ، وقد ال يف غريه  
أي اختزنــوه انعليــه الــسالم عنــهم بــاخلز اإلمــام

نه يوجد تفـاوت  إوال شك ، ألنفسهم حرصا عليه 
.يف نسبة هذه النظرة من شخص اىل آخر

.١٩١، ص١ج: حبار األنوار للمجلسي) ١(
.١٣٩، ص١٣ج: لسان العرب البن منظور) ٢(
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٣٤

ــنف ــال وص ــل امل ــصل جع ــيلة لي ــهوس اىل ب
ى مـا  أد،املطلوب احلقيقي وهو السعادة يف اآلخرة   

    ويف ،ره ملـساعدة احملتـاجني    عليه من احلقوق وسـخ
، ويف هـذا  )سـخر املـال ملرضـاة اهللا تعـاىل    (اجلملـة  
شـخص وآخـر يف   أيضا يوجد تفاوت بـني   الصنف
هلـك  «م عليه الـسالم    ، ولذلك مل يقل االما    النسبة

ان هلــك خــز «: ، بــل قــال »األمــوالأصــحاب 
.األولأي الذين هم من الصنف»األموال

م   األموالان  فخزبل يندثر ذكرهم مبجرد مو
قـال الـشيخ   حىت يف حيام هـم أمـوات القلـوب،         

هلـك خـزان األمـوال وهـم        «:حممد جـواد مغنيـة    

ــا ــذات،   »ءأحي ــرف واملل ــارقون يف الت ــم غ أي وه
ــن     ــازلوا ع ــم تن ــوا أل ــسانيتهم ألعــداء  إوهلك ن

ذوا كل ما يراد منـهم علـى حـساب    ، ونفّ اإلنسانية
مـا  ..»والعلماء بـاقون إخل   «دينهم ووطنهم وأمتهم    

بقيت األجيال تنتفع بثمار عقوهلم وجهودهم دون       
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٣٥

.)١()مقابل

يـاء مـا    حوأما العلماء املراعون لعلمهم فهـم أ      

ففضيلة العلـم ال فـضيلة بعـدها  كمـا      ،بقي الدهر 
.جاء يف الكتاب والسنة

ــن حممــد    ــر ب ــد اهللا الــصادق جعف عــن أيب عب

:عليهما السالم قال






)٢( 

جاء رجل من األنـصار     (ني  ظيف روضة الواع  و
ــا : فقــالوســلمصــلى اهللا عليــه وآلــه إىل الــنيب  ي

ــرســول اهللا إذا حــس  ضرت ــازة أو حــضر جمل جن
رسول اهللا شهد؟ فقالأن أهما أحب إليك عامل، أي

.٣١٤، ص٤ج: الل ج البالغةظيف ) ١(
.٢٢٣ص: أمايل الصدوق) ٢(
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٣٦

:صلى اهللا عليه وآله

















)١( 

ع به غنيّتما جاع فق إال بما ُم: خامسا

:املؤمنني عليه السالمقال أمري

.١٢ص: روضة الواعظني للنيسابوري) ١(
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٣٧





)١( 

الظاهر أنّ أقـوات الفقـراء الّـيت        : (قال اخلوئي 

جعلــت يف أمــوال األغنيــاء هــي الزكــاة املفروضــة  
ت كـان مـن     على الوجه املقـرر يف باـا، فلـو منعـ          

، وقد صـرح يف غـري واحـد         للَّهعليه مسؤوال عند ا   
لرفع  ءاملفروضة كاف  من األخبار أنّ مقدار الزكاة    

يف بــاب العلّــة لوضــع يكمــا رو،حاجــة الفقــراء
، عن أيبالزكاة، بسنده عن حسن بن علي الوشاء    

:احلسن الرضا عليه السالم قال



 

.٣٢٨احلكمة : بالغةج ال) ١(
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٣٨

:فقال عليه السالم





)١( 

قالــت فاطمــة أم أبيهــا صــلوات اهللا عليهــا يف 

:خطبتها


)٢( 
:قالالصادق عليه السالم مامعن اإلو









.٤١٥، ص٢١ج: منهاج الرباعة للخوئي) ١(
.٢٢٣، ص٢٩ج: حبار األنوار للعالمة السي) ٢(
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٣٩














)١( 

السماحة والتبذير، والتقدير والتقت: سادسًا

:قال أمري املؤمنني عليه السالم

)٢( 

.١٢، ص٩ج: وسائل الشيعة للحر العاملي) ١(
.٣٣احلكمة : ج البالغة) ٢(
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٤٠

ــه اهللا   ــستري رمح ــة الت ــال العالم ــذير(:ق التب
:تعاىلفقالاألولأما،مذمومانريتوالتق

إِن اْلمبــــــذِّرِين ) ٢٦(تُبــــــذِّر تَبــــــِذيرا وال...{

  ــان كَــــــــانُوا ِإخــــــــوان الــــــــشياِطنيِ وكَــــــ

.)١(}الشيطَان لِربهِ كَفُورا

:تعاىلفقالالثاينوأما
ون خـزائِن رحمـةِ ربـي       { قُْل لَو أَنْتُم تَملِكـُ

ـــشيةَ اإلِ إِ خـ كْتُمـــسذًا لَأَم  كَــــانْنفَـــاقِ و

.)٢(}الْإِنْسان قَتُورا

:تعاىلفقال،راملقدالسمحاملمدوحمناإو
ــم يقْتُـــروا    { ــسرُِفوا وَلـ ــم يـ ــوا َلـ والَّـــذِين إِذَا أَْنفَُقـ

نيب كَاناوامقَو ٣(}ذَلِك(.

منقبضةالسالمعليهالصادقأخذ(اخلربويف

:فقالبيدهوقبضهاحصى

.٢٧-٢٦: سورة اإلسراء، اآليتان) ١(

.١٠٠: سورة اإلسراء، اآلية) ٢(
.٦٧: يةسورة الفرقان، اآل) ٣(
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٤١

 

:قالمثكلّهاكفّهوأرخىأخرىقبضةأخذمث

 

وأمـسك بعـضها فأرخىخرىأقبضةأخذمث

:وقالبعضها
)١( 

إقرار النعم موصول بمنافع العباد: سابعًا

:قال أمري املؤمنني عليه السالم




)٢( 

:أنه قالالسالمعليهالصادقاإلمامعن


.١٩٣ص، ١٣ج: ج الصباغة) ١(
.٤٢٥: احلكمة: ج البالغة) ٢(
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٤٢





)١( 

دقْصأيها  أيها الطاهر وابن الطهر املطهرين     ت

ــصادقني، ــا  الــصادق وابــن ال فهــذا مــا حيــدث معن
ــشعوب املــسلمة إاليــوم،  ــوال ال عنــد مــن ال ن أم

قــد أفــين روح   وبالفعــل  يعرفــون للحــق طريقــا  
.االسالم احلقيقي وما أحوجنا اىل االمناء الصلحاء

املـال  «: قـال اهللا تعـاىل  القدسـي احلـديث يفو
مـايل، والفقـراء عيــايل، واألغنيـاء وكالئـي، فمــن     

.)٢(»خبل مبايل على عيايل أدخله النار وال أبايل

.٢٥، ص٤ج: الكايف للكليين) ١(
.٢٠٢ص: معارج اليقني) ٢(
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٤٣

اِّـال مادة الشهوات: ثامنًا

:ني عليه السالماملؤمنقال أمري
)١( 

يالشهوة هـي تعـاط    (: قال حبيب اهللا اخلوئي   

ئم طبع االنسان وغرائزه احليوانية من مأكـل        ما يال 
ملبس ومتايل جنـسي، وأقـوى شـهوات االنـسان      و

احلكـم وقهـر بـين       يتـصد اليطرة و سحب اجلاه والـ   
نوعه، وكلّ هذه الـشهوات تـستمد وتقـوى باملـال        

والثــــروة حيــــث حتتــــاج إىل اعــــداد األســــباب  
.)٢()والوسائل

.٥٨احلكمة : ج البالغة) ١(
.٩٧، ص٢١ج: منهاج الرباعة) ٢(
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٤٥

اِّـصادر

.القرآن الكرمي. ١

٢ .    الطبعـة  / صـبحي الـصاحل     / ج البالغـة

.األوىل

الـشيخ  / معارج الـيقني يف أصـول الـدين        . ٣

مؤســسة آل البيــت / حممــد بــن حممــد الــسبزواري 
ــراث    ــاء الت ــسالم الحي ــيهم ال ــم –عل ــة / ق الطبع

.األوىل

علـي بـن حممـد    / عيون احلكم واملـواعظ    . ٤

الطبعــة / املطبعــة دار احلــديث / الليــث الواســطي 
.ىلاألو

الـــشيخ حممـــد مهـــدي / شـــجرة طـــوىب . ٥
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٤٦

ــائري  ــة   / احل ــة احليدري ــشورات املكتب ــة / من الطبع
.اخلامسة

السيد حبيـب اهللا اهلـامشي    / منهاج الرباعة   . ٦
املطبعة االسـالمية   / حتقيق السيد ابراهيم    / اخلوئي  
.الطبعة الرابعة/ بطهران 

حتقيق الشيخ / املتقي اهلندي / كرت العمال . ٧
.بريوت–مؤسسة الرسالة / حياين بكري

الطبعة / حممد الريشهري   / ميزان احلكمة   . ٨

.دار احلديث/ األوىل 

/ هـ ٣٢٩الشيخ الكليين، الوفاة   / الكايف  . ٩

ــاري    ــرب الغف ــي اك ــق عل ــسة  / حتقي ــة اخلام / الطبع
.املطبعة دار الكتب االسالمية

الشيخ حممـد مهـدي     / جامع السعادات   . ١٠

.مطبعة النعمان/النراقي 

ــسيد حــسن  / شــرح رســالة احلقــوق  . ١١ ال

.املطبعة مؤسسة امساعيليان/ علي القباجني 
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٤٧

مؤسسة / العالمة السي / حبار االنوار . ١٢
.الطبعة الثانية مصححة/ لبنان –الوفاء، بريوت 

الناشــر / البــن منظــور / لــسان العــرب . ١٣
.نشر ادب احلوزة

حممــد جــواد / غــة يف ظــالل ــج البال. ١٤

.الطبعة االوىل/ مطبعة سار / مغنية 

/ مؤسسة البعثة / امايل الشيخ الصدوق . ١٥

.الطبعة األوىل

مؤسـسة  / وسائل الشيعة للحر العاملي     . ١٦

الطبعـة  / آل البيت عليهم الـسالم الحيـاء التـراث       
.الثانية

/ ـج الــصباغة يف شـرح ــج البالغــة   . ١٧

طبـع  / يخ حممـد تقـي التـستري        للعالمة احملقق الش  
.الطبعة األوىل/ بريوت / مؤسسة التاريخ العريب 
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٤٨

اِّـحتويات
٥...............................................................................اِّـقدمة 

٧...............................االبتالء باألوالد: اِّـبحث األول

٧......................حزن األب على فقد ابنه استحقاقًا للرحم      : أوًال

١١....................ليس اِّـال واألوالد ميزانًا لرضا اهللا تعاُّـ     : ثانيا

النهي عـن صـرف جـل وقـت اإلنـسان َّـ شـغله علـى أهلـه             : ثالثا

١٣..............................................................وولده والعلة فيه     

١٧........................................َّـ حقوق الولد على الوالد   : رابعا

٢٤.............................البالء باألموال: اِّـبحث الثاني

٢٤....................................الخ َّـ أن يكثر العلم والحلم    : أوال

٢٧..........................................من أخسر الناس صفقة؟     : ثانيًا

٢٨...................................أحوال اإلنسان عند االحتضار : ثالثاً 

٣٢....................................................هلك خزان األموال: رابعًا

٣٦..............................اع فق إال بما ُمّتع به غني  ما ج: خامسا

٣٩...................السماحة والتبذير، والتقدير والتقت            : سادسًا

٤١............................إقرار النعم موصول بمنافع العباد    : سابعًا

٤٣....................................................اِّـال مادة الشهوات   : ثامنًا

٤٥...........................................................اِّـصادر
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