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بسم اهلل الرمحن الرحيم

ـن الرَّحِيـ ـ ِم ()3
الْحَمْـ ـدُ لَِّلـ ـهِ رَبِّ الْعَا َلمِـ ـنَ ( )2الرَّحْمَ ـ ِ
ـاك نَعْبُ ـدُ وَإِيَّـ َ
ـن ( )4إِيَّـ َ
ـاك نَسْ ـ َتعِنيُ
مَالِ ـكِ يَ ـو ِْم الدِّيـ ِ

َاط الْمُسْـ ـ َتقِيمَ ( )6صِـ ـر َ
( )5اهْدِنَ ــا الصِّـ ـر َ
َاط َّالذِيـ ـنَ
الض ِّالـنَ ()7
ـوب عَ َليْ ِهـمْ و ََل َّ
َأنْعَمْـتَ عَ َليْ ِهـمْ َغيْـ ِر الْمَغ ُْضـ ِ
صدق اهلل العلي العظيم

الباب األول

«مقدمة العبادات »

يتضمن البــاب:
الفصـل األول :يف معنى العبادة وما جيوز قصده من غايات الن ّية.

•املبحث األول :العبادة يف اللغة واالصطالح وعند الفقهاء.

* املسألة األوىل :معنى العبادة يف اللغة والفرق بينها وبني الطاعة.
* املسألة الثانية :معنى العبادة عند الفقهاء.
•املبحث الثاين :ما جيوز قصده من غايات النية ،وما يستحب اختياره منها.
* املسألة األوىل :معنى النية يف اللغة وعند الفقهاء.
* املسألة الثانية :النية بني القلب واللسان.
* املسألة الثالثة :القصد اىل عبادة اهلل وأثره يف اختالف مراتب العبادة.
* املسألة الرابعة :قاعدة فقهية( :تبعية العمل للنية).
* املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصـل الثاين :قصد الرياء والسمعة والعجب وضميمته إىل الن ّية.

•املبحث األول :ضميمة الرياء إىل العبادة.

* املسألة األوىل :معنى الرياء يف اللغة واالصطالح.
* املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة الرياء اىل النية.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.

•املبحث الثاين :ضميمة السمعة إىل العبادة.
* املسألة األوىل :معنى السمعة يف اللغة.
* املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة السمعة اىل النية.
* املسألة الثالثة :خالصة القول فيام أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
•املبحث الثالث :مدار الرياء حول احلرمة والقربة واإلخالص.
* املسألة األوىل :أثر الرياء يف هدم العمل يف مدار قاعدة (تبعية العمل للنية).
* املســألة الثانيــة :تنبيــه الســيد حمســن احلكيــم (قــدس) حــول اإلبقــاء عــى
اإلخــاص ومواضــع حرمــة الريــاء.

* املســألة الثالثــة :مبحــث اإلخــاص يف تعليقــات الشــيخ حممــد تقــي اآلمــي

(قــدس) عــى العــروة الوثقــى.

* املسألة الرابعة :حقيقة الرياء والسمعة عند علامء األخالق.
* املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.
•املبحث الرابع :ضميمة العجب إىل العبادة.
* املسألة األوىل :العجب يف اللغة.
* املسألة الثانية :العجب يف مباحث الفقهاء وأثره يف العبادة.
* املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من رشوح هنج البالغة.

الفصل األول

«فـي معنى العبـادة ومـا
جيـوز قصـده من
غايات النيّة»

املبحث األول
العبادة يف اللغة واالصطالح وعند الفقهاء
املسألة األوىل :معنى العبادة يف اللغة والفرق بينها وبني الطاعة.

ً
أوال  -العبادة لغة.

جــاءت مفــردة العبــادة يف اللغــة بمعنــى الطاعــة مــع اخلضــوع ،ومنــه طريــق

معبــد إذا كان مذل ـ ً
ا بكثــرة الوطــئ(((.

ومنــه أخــذ العبــد لذلتــه ملــواله ،والعبــادة واخلضــوع والتذلــل واالســتكانة

قرائــب يف املعــاين.

ـب فــان لفــان :إذا تذلــل لــه وكل خضــوع ليــس فوقــه خضــوع فهــو
يقــال َت َعـ ّ

عبــادة ،طاعــة كان للمعبــود أو غــر طاعــة(((.
ً
ثانيا  -الفرق بني العبادة والطاعة.

إن العبــادة غايــة اخلضــوع وال تســتحق إال بغايــة األحــكام وهلــذا ال جيــوز أن

يعبــد غــر اهلل تعــاىل وال تكــون العبــادة إال مــع املعرفــة باملعبــود؛ والطاعــة الفعــل
الواقــع عــى حســب مــا أراده املريــد ،متــى كان املريــد أعــى رتبــة ممــن يفعــل ذلــك

وتكــون للخالــق واملخلــوق ،والعبــادة ال تكــون إال للخالــق والطاعة يف جمــاز اللغة
((( لسان العرب ،فصل العني املهملة :ج ،3ص.273
((( املخصص البن سيدة :ج 4ص.96
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الفصـ��ل األول :يف معن��ى العب��ادة وما جيوز قصده م��ن غايات ّ
النية

تكــون أتبــاع املدعــو الداعــي إىل مــا دعــاه إليــه وإن مل يقصــد أن يطيعــه ولكــن أتبــع
دعائــه وإرادته(((.

املسألة الثانية :معنى العبادة عند الفقهاء.

ً
أوال -معنى العبادة وأنواعها عند الفقهاء.
14

العبــادة :اخلضــوع ،والطاعــة مــع اخلضــوع والتذلــل ،وهــو جنــس مــن

اخلضــوع ال يســتحقه إال اهلل تعــاىل ،مــا يثــاب عليــه مــن األفعــال ،إذا كان بنيــة

التعبــد والتقــرب إىل اهلل تعــاىل(((.

وعنــد احلنفيــة :فعــل للمكلــف عــى خــاف هــوى نفســه وهــو تعظي ـ ًا لربــه،

ومــا يثــاب عــى فعلــه ويتوقــف عــى نيتــه.

* عنــد الشــافعية :فعــل يك ّلفــه اهلل تعــاىل عبــاده ،خمالف ـ ًا ملــا يميــل إليــه الطبــع

عــى ســبيل االبتــاء ،وهــي الطاعــة هلل.
* عند املالكية وابن رشد :نوعان:

 -1عبــادة حمضــة ،وهــي غــر معقولــة املعنــى ،وإنــا يقصــد هبــا القبلــة فقــط،

كالصــاة وغريهــا.

 -2عبادة معقولة املعنى كغسل النجاسة.

والعبادة الصحيحة عند الشافعية ما أسقط القضاء(((.

((( الفروق اللغوية أليب هالل العسكري :ص.349
((( معجم الفاظ الفقه اجلعفري :د .أمحد فتح اهلل ،ص.284
((( القاموس الفقهي ،الدكتور سعدي أبو حبيب :ص.240

املبحـ��ث األول :العب��ادة يف اللغ��ة واالصط�لاح وعن��د الفقه��اء

* العبــادة يف اصطــاح الفقهــاء :بكــر العــن وفتــح الــدال مصــدر عبــد،

الترصفــات املرشوعــة التــي جتمــع كــال املحبــة واخلــوف واخلضــوع هلل تعــاىل(((.
* العبــادات :األمــور التــي أمــر اهلل ســبحانه وتعــاىل هبــا ورشط فيهــا عــى

املكلــف أن يــأيت هبــا مــن أجلــه ســبحانه وتعــاىل ،أي نيــة القربــة ،فــا تقــع صحيحــة

إال هبــا كالصــاة والصيــام واالعتــكاف واحلــج والعمرة والــزكاة ويقابــل العبادات
والتوصيــات.

وقد ورد يف ألفاظ الفقهاء بعض أنواع العبادات ،منها:

العبادة البدنية :التي يبذل اإلنسان فيها جهد ًا جسدي ًا ،كالصالة.

عبــادة مترينيــة :التــي يمثــل فيهــا ويل أمــر الصبــي بتمرينــه عــى الصــوم

والصــاة ،فــا توصــف بصحــة أو فســاد.

عبادة رشعية :وهي التي تستند إىل أمر الشارع فيستحق عليها الثواب.
العبادة املالية :التي يبذل اإلنسان فيها من ماله كالزكاة ،واخلمس.

العبــادة املركبــة :مــا مجعــت العبادتــن البدنيــة واملاليــة كاحلــج حيــث يبــذل

احلــاج فيــه جهــد ًا جســدي ًا وينفــق أمــواالً بالســفر إليــه.

العبــادة املكروهــة :التــي يكــون هلــا فضــل ،لكــن بطريــق آخــر أفضــل كالصــاة

يف مواضــع التــي ُيكــره الصــاة فيهــا مثــل احلــام(((.

العبــادة املســتحبة أو املندوبــة :أي التــي ليســت فرضــ ًا أو واجــب ويرغــب

اإلنســان إىل أدائهــا طلبــ ًا للعربيــة وحســن اجلــزاء.
((( املصطلحات -مركز املعجم الفقهي :ص.1693
((( معجم الفاظ الفقه اجلعفري :ص.284
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الفصـ��ل األول :يف معن��ى العب��ادة وما جيوز قصده م��ن غايات ّ
النية

ً
ثانيا  -أقسام العبادة.

عرفهـا الفقيـه العـامل حيي بن سـعيد احليل((( (رمحـه اهلل) (ت689 :هــ) بقوله
وقـد ّ

(العبـادات كل فعـل مرشوع ال جيزي إال بنية التعظيم والتذلل هلل سـبحانه وتعاىل)(((.
قســمها إىل مخــس وأربعــن
ونقــل أقــوال بعــض العلــاء يف تعريفهــا أيض ـ ًا ثــم ّ

قسـ ًا فقــال:
16

(وحدّ هــا الشــيخ حممــود بــن عمــر اخلوارزمــي((( يف كتــاب احلــدود بأهنــا:

(هنايــة التعظيــم والتذلــل ملــن يســتحق ذلــك بأفعــال ورد هبــا الــرع عــى وجــوه
خمصوصــة أو مــا جيــري جمراهــا عــى وجــوه خمصوصــة) ومعنــى قولــه( :ومــا جيــري

عرفــه ابــن داود يف رجالــه بقولــه :حييــى بــن أمحــد بــن
((( حييــى بــن ســعيد احلــي (ّ ،)689 - 601
ســعيد ،شــيخنا اإلمــام الــورع القــدوة ،كان جامعـ ًا لفنــون العلــم األدبيــة والفقهيــة واألُصوليــة،
وكان أورع الفضــاء وأزهدهــم ،لــه تصانيــف جامعــة للفوائــد ،منهــا :كتــاب (اجلامــع للرشائــع)
يف الفقــه ،كتــاب (املدخــل) يف ُأصــول الفقــه ،وغــر ذلــك ،مــات (ســنة 689هـــ) .وقــال األفنــدي
التربيــزي يف كتابــه القيــم (ريــاض العلــاء) :كان (قــدس رسه) جممع ـ ًا عــى فضلــه وعلمــه بــن
الشــيعة وعظــاء أهــل الس ـنّة .قــال الســيوطي يف (بغيــة الوعــاة) يف طبقــات اللغويــن والنحــاة
نق ـ ً
ا عــن الذهبــي ا ّنــه قــال :لغــوي ،أديــب ،حافــظ لآلثــار ،بصــر باللغــة واألدب ،مــن كبــار
الرافضــة .ومــن لطائــف آثــاره كتابــه (نزهــة الناظــر يف اجلمــع بــن األشــباه والنظائــر) وقــد
غفــل عــن ذكــره ابــن داود يف (رجالــه) وهــو كتــاب شــيق يف الفقــه يذكــر ملســألة واحــدة نظائرهــا
وأشــباهها .وقــد طبــع مــن آثــاره( :اجلامــع للرشائــع) و(نزهــة الناظــر)( .ينظــر :موســوعة
طبقــات الفقهــاء (املقدمــة) ،الشــيخ الســبحاين ،ج ،2ص.)315
((( نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر ،تأليف حييى بن سعيد احليل :ص.5
((( أبــو القاســم حممــود بــن عمــر بــن حممــد بــن عمــر اخلوارزمــي الشــهري بـ (الزخمــري) صاحــب
املؤلفــات الشــهرية واملصنفــات املفيــدة أمثــال الكشــاف يف تفســر القــرآن والفائــق يف تفســر
احلديــث وغريمهــا ،وكان معتزلي ـ ًا متظاهــر ًا بــه ،ولــد يف يــوم األربعــاء الســابع والعرشيــن مــن
شــهر رجــب ســنة  467بزخمــر وتــويف ليلــة عرفــة ســنة  538بجرجانيــة خــوارزم( .ينظــر:
وفيــات األعيــان :ج ،4ص.)260 - 254
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جمراهــا) االخــال بالقبائــح ،وهــذا احلــد الــذي ذكــره شــامل لــه.

وأمــا الشــيوخ أصحــاب أيب هاشــم((( فإهنــم حدوهــا بأهنــا( :هنايــة اخلضــوع

والتذلــل للغــر بأفعــال ورد هبــا الــرع موضوعــة هلــا) وهــذا احلــد الــذي ذكــره

الشــيوخ ينتقــض بعبــادات خمالفــي أإلســام ،فإهنــا ال تســمى عبــادة يف رشعنــا وإن
اختصــت بــا ذكــروه.

وقـد فصـل شـيخنا السـعيد أبـو جعفر حممـد بن احلسـن الطـويس((( (قدس اهلل

روحـه) :عبـادات الرشع مخـس :الصلاة ،والزكاة ،والصـوم ،واحلـج واجلهاد(((.

وقــال الشــيخ أبــو جعفــر حممــد بــن عــي الطــويس املتأخــر((( (ريض اهلل عنــه)

يف الوســيلة:

(عبــادات الــرع عــر أصنــاف ،أضــاف إىل هــذه اخلمــس غســل اجلنابــة

واحليــض ،واخلمــس ،واالعتــكاف ،والعمــرة ،والربــاط.

((( عبــد الســام بــن حممــد بــن عبــد الوهــاب اجلبائــي ،مــن شــيوخ االعتــزال ،لــه آراء تفــرد هبــا،
وتبعتــه فرقــة ســميت (البهشــمية) نســبة إىل كنيتــه أيب هاشــم ،لــه مصنــف يف االعتــزال ،ولــد ســنة
 247وتــويف ســنة  321هـــ ببغــداد( .ينظــر :األعــام :ج ،4ص.)130
((( شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن بــن عــي الطــويس صاحــب التصانيــف التــي طبقــت
اآلفــاق شــهرهتا أمثــال االســتبصار والتهذيــب والفهرســت والرجــال والتبيــان يف تفســر القــرآن
وغريمهــا ،تلمــذ عــى الشــيخ املفيــد والســيد املرتــى وغريمهــا ،وكان فضــاء تالمذتــه الذيــن
كانــوا جمتهديــن يزيــدون عــى ثالثامئــة مــن اخلاصــة والعامــة ،ولــد يف شــهر رمضــان ســنة 385
وتــويف يف ليلــة الثــاين والعرشيــن مــن شــهر حمــرم ســنة  460هـــ يف النجــف األرشف ودفــن يف داره
هنــاك( .ينظــر :الكنــى واأللقــاب ،الشــيخ عبــاس القمــي :ج ،2ص.)359 -357
((( اجلمل والعقود :ص.3
((( الشـيخ عماد الديـن أبـو جعفـر حممـد بن عيل بـن محـزة الطويس املشـهدي ،املشـهور بـ(ابـن محزة)
املدفون بكربالء( ،ت560 :هـ) له كتاب الوسـيلة ،وكتاب الواسـطة ،وكتاب الرائع يف الرشائع،
وكتـاب ثاقـب املناقـب ،وغريها( .ينظر :أمل اآلمـل :ج ،2ص285؛ الذريعـة :ج ،11ص.66
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وقــال الشــيخ أبــو يعــى ســار((( العبــادات ســت ،أســقط اجلهــاد مــن اخلمــس

األول وأضــاف إليهــا الطهــارة واالعتــكاف) (((.

وقســم الشــهيد األول (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت786 :هـــ) األحــكام

الرشعيــة إىل أقطــاب أربعــة فــكان القطــب األول :العبــادات فقــال:

(وهــو فعــل وشــبهه مــروط بالقربــة ،وللجهــاد ونحــوه غايتــان ،فمــن حيــث

18

االمتثــال املقتــي للثــواب عبــادة ،ومــن حيــث االعــزاز وكــف الــرار ال يشــرط

فيــه التقــرب ،ومــا اشــتمل عليــه باقــي األقطــاب مــن مســمى العبــادة مــن هــذا القبيل.
وأمــا الكفــارات والنــذور فمــن قبيــل العبــادات ،ودخوهلــا يف غريهــا تغليبـ ًا أو

تبعـ ًا لألســباب) (((.

ً
ثالثا -ما هو تكليف املسلم بالعلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها؟

تنــاول فقهــاء اإلماميــة (عليهــم الرمحــة والرضــوان) مســألة تكليــف املســلم

بالعلــم بأجــزاء العبــادات ورشائطهــا وموانعهــا ومقدماهتــا ،فكانــت كاآليت:
 -1قال السيد اليزدي((( (ت1337 :هـ):

((( أبــو يعــى ســار بــن عبــد العزيــز الديلمــي ،ثقــة جليــل القــدر عظيــم الشــأن فقيــه مــن تالمــذة
الشــيخ املفيــد والســيد املرتــى ،مــن تصانيفــه املقنــع يف املذهــب؛ والتقريــب يف أصــول الفقــه؛
واملراســم يف الفقــه؛ وغريهــا ،تــويف يف شــهر صفــر (ســنة  448هـــ) وقيــل لســت خلــون مــن شــهر
رمضــان (ســنة  463هـــ)( .ينظــر :أمــل اآلمــل :ج ،2ص.)127
((( نزهة الناظر يف اجلمع بني األشباه والنظائر ،تأليف حييى بن سعيد احليل :ص.7-5
((( ذكرى الشيعة للشهيد األول :ج ،1ص.58
((( حممــد كاظــم بــن عبــد العظيــم الطباطبائــي احلســني ،اليــزدي ،النجفــي ،صاحــب «العــروة
الوثقــى».

املبحـ��ث األول :العب��ادة يف اللغ��ة واالصط�لاح وعن��د الفقه��اء

(جيــب عــى املكلــف العلم بأجــزاء العبــادات ورشائطهــا وموانعهــا ومقدماهتا،

ولــو مل يعلمهــا لكــن علــم إمجــاالً ،أن عملــه واجــد جلميــع األجــزاء والرشائــط
وفاقــد للموانــع صــح وإن مل يعملهــا تفصي ـاً)(((.

كان فقيهــا متبحــرا ،أصوليــا ،مــن أكابــر مراجــع التقليــد لإلماميــة ومشــاهري العلــاء يف عــره،
ولــد يف كســنو ّية (مــن قــرى يــزد) ســنة ســبع وأربعــن ومائتــن وألــف.
ثــم ســار إىل أصفهــان ،فأخــذ عــن :حممــد باقــر بــن حممــد تقــي االيوانكيفــي
ودرس يف يــزدّ ،
األصفهــاين ،وحممــد جعفــر بــن حممــد صفــي اآلبادهئــي.

وقصــد النجــف األرشف ســنة ( 1381هـــ) ،فحــر عــى أكابــر املجتهديــن :مهــدي بــن عــي
بــن جعفــر كاشــف الغطــاء النجفــي ،ورايض بــن حممــد املالكــي النجفــي ،واملجــدّ د الســيد حممــد
حســن الشــرازي.
وتضلــع يف الفقــه واألصــول وعلــوم العربيــة .وتصــدّ ر للبحــث والتدريــس واإلفــادة .وأخــذ
يشــتهر شــيئا فشــيئا ،ح ّتــى انتهــت إليــه الرئاســة العلميــة ،وصــار مــن مراجــع الطائفــة ،وأســتاذا
يشــار إليــه بالبنــان.

ّ
(املتــوف
وكان حيــر بحثــه نحــو ( )200تلميــذ ،منهــم :عبــد النبــي بــن حممــد عــي العراقــي
 1385هـــ) ،والســيد مجــال الديــن بــن حســن الگلبايــگاين (املتـ ّ
ـوف  1377هـــ) ،وغريهــم.

وأ َّلــف كتبــا ورســائل ،أشــهرها العــروة الوثقــى (مطبــوع) ،وهــو مــن أهــم الكتــب الفتوائيــة
منجــزات املريــض
عنــد اإلماميــة ،احتــوى عــى ( )3260مســألة ،وللمرتجــم أيضــا :رســالة يف ّ
(مطبوعــة) ،رســالة يف إرث الزوجــة مــن الثمــن أو العقــار ،حاشــية عــى «املكاســب» ملرتــى
األنصــاري يف جملــد كبــر (مطبوعــة) ،تتمــة «العــروة الوثقــى» يف القضــاء وغــره (مطبــوع يف
األول منــه) يف
جزأيــن) وهــو مــن أحســن كتبــه« ،الســؤال واجلــواب» (مطبــوع  ،املجلــد ّ
الفقــه« ،التعــادل والرتاجيــح» (مطبــوع)« ،االســتصحاب»« ،رســالة يف اجتــاع األمــر والنهــي»
(مطبوعــة)« ،الصحيفــة الكاظميــة» (مطبوعــة) وهــي أدعيــة ومناجــاة مــن إنشــائه« ،وبســتان
نيــاز» (مطبــوع) يف املناجــاة ،وغــر ذلــك.

تـ ّ
ـوف يف النجــف ســنة  -ســبع وثالثــن وثالثامئــة وألــف( .ينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء:
ج 14ق ،2ص.)794-793
((( العروة الوثقى :ج ،1ص ،27طبعة مؤسسة النرش اإلسالمي.
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ً
ً
وبيانا الس��يد ش��هاب الدين املرعش��ي
ش��رحا
 -2وقد بس��ط القول يف املس��ألة
النجف��ي((( (ت1411 :هـ):

يف تعليقــه عــى قــول الســيد اليــزدي (عليهــا الرمحــة والرضــوان) يف العــروة

الوثقــى ،يف قولــه( :جيــب عــى املكلــف العلــم بأجــزاء العبــادات ورشائطهــا

وموانعهــا ،)...فقــال:
20

(بوجــوب عقــي تعيينــي حيــث مل يتمكــن مــن االحتيــاط ،أو ختيــري حيــث

متكــن منــه مــن غــر فــرق بــن دخــول الوقــت وكــون التكليــف فعليــ ًا أو قبلــه
حيــث يعلــم الشــخص عــدم متكنــه مــن تعلمهــا بعــد دخــول الوقــت.
ويف قوله (صح) قال:

(بنــا ًء عــى مــا هــو املختــار مــن جــواز مثــل هــذا االمتثــال مــع التمكــن مــن

االمتثــال التفصيــي وعــدم اعتبــار غــر قصــد القربــة املتمــي منــه مــن قصــد الوجــه

ونحــوه ،وكفايــة كــون العمــل منتســب ًا إىل البــاري تعــاىل شــأنه.

إال أنــه أشــكل أن التعــرف عــى الواجــب امجــاالً أو تفصيـ ً
ا برشائطــه وأجزائــه

وموانعــه مــن املقدمــات العلميــة للواجــب وليســت مــن املقدمــات الوجوديــة

لــه ،إذ جتــب الســنخية بــن الــيء ومقدّ ماتــه الوجوديــة ،وال ســنخية بــن العلــم
ـكل جاهــل غــر متم َّكــن مــن اإلتيــان بــيء فعـ ًـا كان أو قـ ً
ووجــود الــيء ،فـ ّ
ـول

ثـم هاجر إىل النجـف األرشف
((( ولـد يف مهـدان حـدود 1250هــ ،فتع َّلـم املبـادئ والسـطوح هبـاّ ،
واختـص باملجـدّ د الشيرازي ،وهاجـر إىل سـامراء وحضر مـدّ ة بحثـه،
وحضر عنـد أعالمهـا،
ّ
فالتـف حولـه مجـع
ورجـع إىل النجـف األرشف أوائـل القـرن الرابـع عشر ،وانشـغل بالتدريـس،
ّ
مـن الفضلاء واملح ّققين ،وكان يقيم اجلامعة يف املسـجد الذي كان قريبا مـن داره ،وحيرض صالته
مجاعـة مـن املؤمنين واألخيـار .كان  -رمحـه اهلل  -عىل جانب مـن الزهد والتقوى بعيـدا عن الدنيا
وزخارفهـا( .ينظـر :مصبـاح الفقيـه :أغـا رضـا اهلمـداين ،ج ،1ص املقدمة .)18
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َّإل بعــد معرفتــه بــه ،وهــذا معنــى املقدّ مــة العلم ّيــة.

ـم ممّــا يوجــب حصــول العلــم بامتثــال واجــب هــو معرفتــه بأجزائــه ورشائطــه
ثـ ّ

وموانعــه إ ّمــا تفصيـ ًـا أو إمجـ ً
ـال ،كمــن يــأيت بالواجــب واجــد ًا جلميــع مــا يعتــر فيــه

ـر بــه ،مــع عــدم معرفــة األجــزاء والرشائــط
مــن رشط وجــزء وفاقــد ًا جلميــع مــا يـ ّ
ً
تفصيل.
واملوانــع

ـح االمتثــال اإلمجــايل إذا كان العمــل يســتند إىل اهلل ســبحانه ،كــا يصــدق
ويصـ ّ

هــذا يف العمــل باالحتيــاط فيــا يتم َّكــن منــه.

فالذي حيكم به العقل بوجوبه هو العلم التفصييل أو اإلمجايل.

وإذا كان الواجــب مرشوطـ ًا أو مو ّقتـ ًا ،ويف وقتــه وعنــد حت ّقق رشطــه ال يتمكَّن

ّملــا ســئل اإلمــام الصــادق فقــال (عليه الســام):

«إن اهلل تعــاىل يقــول للعبــد يــوم القيامــة :عبــدي أكنــت عامل ـ ًا؟ فــإن قــال نعــم
ّ

قــال لــه :أفــا عملــت بــا علمــت؟ وإن قــال كنــت جاهـ ًـا قــال لــه :أفــا تع َّلمــت

احلجــة البالغــة»(((.
ح ّتــى تعمــل؟ فيخصــم فتلــك ّ

فيرى املجيـب ّ
املفوتـة ،فإنّه أمر
أن التع َّلـم باخلصـوص ليس كسـائر املقدّ مـات ّ

واجـب قبـل الوقـت يف املوقتـات وقبـل حصـول الشرط يف الواجبـات املرشوطـة،

وذلـك إلطلاق األد َّلـة القائمـة على وجوبـه ،ولداللتهـا على ّ
أن تـرك الواجـب إذا

اسـتحق املك َّلـف العقـاب عليه سـواء أكان تركـه قبل دخول
اسـتند إىل تـرك التع َّلـم
ّ

الوقـت أو حصـول الشرط أم بعدمهـا ،فد َّلنـا ذلـك على ّ
أن التع َّلـم مأمور بـه مطلق ًا
وإن مل يدخـل وقـت الواجـب وال حت ّقـق رشطـه ..فوجـوب التع َّلـم طريقي.

((( تفسري الربهان ،عن أمايل الشيخ بسند ال بأس به :ج  ،1ص ،560البحار :ج ،2ص .29
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ثـم ال فـرق يف وجـوب التع َّلـم مقدّ مـ ًة بين مـن يعلـم أنّـه سـيبتىل بالواجب بعد
ّ

حصـول وقتـه أو رشطـه ،وبني من حيتمـل االبتالء به يف ظرفه ،لعـدم جريان الرباءة
العقليـة املبتنيـة على (قبـح العقـاب بلا بيـان) ّ
بـأن الشـارع تصـدّ ى لبيـان أحكامـه

وجعلهـا يف مـورد لـو فحـص عنهـا املك َّلـف لظفر هبـا وانتهـت وظيفة املـوىل) (((.
 - 3قال الشيخ جواد التربيزي((( (ت1427 :هـ):
22

وممن بسط القول يف املسألة من العلامء الشيخ التربيزي (عليه الرمحة والرضوان)،

ال سـيام يف وجـوب علم املكلـف بأجزاء العبادات ورشائطهـا وموانعها ومقدماهتا،
فقـال( :ولعـل ذكر مقدمات العبادات عطف تفسيري للرشائـط واملوانع ،وإال فال

نعـرف مقدمـة تتوقـف عليهـا صحة العمـل ومل يكن مـن الرشائط واملوانـع الداخل
((( القول الرشيد يف االجتهاد والتقليد ،املرعيش :ج ،2ص.130-128
((( هــو :املــرزا جــواد بــن عــي التربيــزي (1926م تربيــز 2006 -م قــم) .هــو مرجــع شــيعي اثنــي
عــري .وقــد ُعــرف باســم املــرزا التربيــزي واإلمــام التربيــزي أعــام قــم .ولــد ســنة 1345
هـــجرية يف بيــت دينــي رفيــع بمدينــة تربيــز يف إيــران.
أســاتذته :حســن الطباطبائــي الربوجــردي ،حممــد احلجــة الكوهكمــري ،عبــد اهلــادي احلســيني
الشــرازي ،أبــو القاســم اخلوئــي .تالمذتــه :ريب جيــا مــن األســتاذة مــن مــدريس الســطوح
العليــا أو غــره ،امثــال ســاحة الشــيخ حســن الرميتــي ،الســپهر ،الگنجــي ،الشــهيدي ،وغريهــم
الكثرييــن ،وعــرف كل منهــم بميــزات رائعــة حيتــاج ذكرهــا اىل جمــال آخــر.

مؤلفاتــه :إرشــاد الطالــب إىل التعليــق عــى املكاســب .يقــع يف أربعــة أجــزاء .رصاط النجــاة .يقــع
هــذا الكتــاب يف ثالثــة عــر جملــد ًا ،وقــد ُطبــع منهــا عــر جملــدات ،منهــاج الصاحلــن .كتــاب
«منهــاج الصاحلــن» هــو يف األصــل الرســالة العمليــة ملحســن احلكيــم ،وغريهــا.
أبــرز تالمذتــه :الشــيخ حســن رميتــي ،الســيد حمســن اهلاشــمي .الشــيخ الشــهيدي .انتقــل املرجــع
الدينــي جــواد التربيــزي إىل جــوار ربــه يف يــوم االثنــن  2006 /11 /21وذلــك يف مدينــة قــم يف
إيــران( .أنظــر :موقــع ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة) .
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فيهـا عـدم القاطـع ،وكيـف كان بما أن املكلـف يف مـوارد التكليـف بالعبـادة عليـه
يفـرق بين االمتثـال التفصيلي احلاصـل ولـو باتبـاع طريـق معتبر يف
االمتثـال فلا ّ

معرفتهـا وإحـراز اإلتيـان هبـا واالمتثـال اإلمجـايل احلاصـل باالحتيـاط ولـو مل يعلـم
تفصي ً
لا أجزاءهـا ورشائطهـا وموانعها املعتبرة فيها.

واحلاصــل إذا أمكــن للمكلــف اإلتيــان بالواجــب الواقعــي بتــام مــا يعتــر فيــه

مــن غــر علمــه تفصيـ ً
ا بأجزائــه ورشائطــه وموانعــه يكــون االمتثــال جمزي ًا كــا تقدم
يف مســألة جــواز االحتيــاط مــع التمكــن مــن االجتهــاد الفعــي أو التقليــد بــا فــرق
بــن مــوارد اســتلزام االحتيــاط التكــرار ،كــا يف مــورد دوران الصــاة بــن القــر

والتــام ،أم ال ،كــا يف دوران الصــاة بــن األقــل كاالكتفــاء بقــراءة احلمــد خاصــة
يف الركعتــن األوليتــن ،أو األكثــر كلــزوم قــراءة الســورة بعــد قراءهتــا ،هــذا كلــه يف
صــورة احــراز االمتثــال باإلتيــان بالواجــب الواقعــي إمــا بالتفصيــل أو باإلمجــال.

وأمـا تعلـم أجـزاء العبـادة ورشائطهـا وموانعها فيام لـو مل يتعلمهـا مل يتمكن من

االمتثـال أو مل يتمكـن مـن إحـراز االمتثـال فيفـرض أحـكام يف الواجـب املشروط

واملوقـت ،وإن املكلـف لو مل يتعلم الواجـب قبل حصول رشط الوجوب أو ادخال

الوقـت يمكـن لـه التعلـم بعد حصـول الوجـوب بحصول رشطـه أو دخـول وقته،
كما هـو احلـال فع ً
ال يف واجبـات احلـج ورشائطه وموانعـه ،ففي هـذا الفرض حيث
املكلـف يتمكـن مـن املعرفـة واالمتثـال يف ظـرف التكليـف فلا موجـب لوجـوب

التعلـم عليـه قبـل فعلـه التكليف وقبـل حصول االسـتطاعة.

وأخــرى لــو مل يتعلــم أجــزاء العمــل ورشائطــه وموانعــه مل يتمكــن مــن إحــراز

االمتثــال يف ظــرف التكليــف أو ال يمكــن االمتثــال لــه أصــاً ،كــا يف الصــاة

23

الفصـ��ل األول :يف معن��ى العب��ادة وما جيوز قصده م��ن غايات ّ
النية

حيــث مل يكــن مــن أهــل اللســان لــو مل يتعلــم كيفيــة الصــاة والقــراءة وغــر ذلــك

ممــا يعتــر فيهــا ،قبــل دخــول وقتهــا ال يتمكــن مــن الصــاة يف وقتهــا أو ال يتمكــن
مــن احــراز االمتثــال ،ويف هاتــن الصورتــن عليــه التع ّلــم قبــل حصــول رشط

الوجــوب ودخــول الوقــت ،وذلــك فــإن األخبــار الــواردة يف وجــوب التع ّلــم ،وإن
اجلهــل ال يكــون عــذر ًا مسـ ّـوغ ًا لــرك الواجــب وإن املكلــف يؤخــذ بــه ولــو فيــا إذا
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كان منشــؤه تــرك التع ّلــم قبــل حصــول الــرط ودخــول الوقــت ،بــل ال ينحــر
وجــوب التع ّلــم فيــا إذا كان العلــم بابتالئــه بذلــك الواجــب فيــا بعــد ،وجيــري فيــا
إذا احتمــل االبتــاء ومل يتمكــن بعــده مــن التع ّلــم وإنــه ال يكــون جهلــه يف تركــه

عــذر ًا فيــا إذا انجـ ّـر تــرك تعلمــه إىل خمالفــة التكليــف باتفــاق االبتــاء .فإنــه يقــال
املســتفاد مــن اخبــار وجــوب التع ّلــم إن القــدرة عــى االتيــان بالواجــب مــن ناحيــة
التع ّلــم رشط الســتيفاء املــاك امللــزم ،وال يكــون تركــه حتــى مــع عــدم القــدرة

عليــه وعــدم التكليــف بــه خطابـ ًا بعــد حصــول رشط وجوبــه عــذر ًا إذا كان العجــز
ناشــئ ًا مــن تــرك التع ّلــم ســواء كان تركــه حمــرز ًا أو حمتمـاً ،وأ ّنــه ال جمــال ل ُ
ألصــول
النافيــة يف هــذه املــوارد أو دعــوى جــواز االكتفــاء باملوافقــة االحتامل ّيــة فيــا إذا كان

بعــد حصــول رشط الوجــوب مل يتم ّكــن إالّ منهــا.

ال جمــال لالســتصحاب إلحــراز عــدم االبتــاء بالواقعــة التــي تــرك تع ّلــم

حكمهــا ال يقــال:

إذا مل جيــب عــى املك ّلــف التع ّلــم باإلضافــة إىل الوقايــع التــي يعلم بعــدم ابتالئه

هبــا ولــو مســتقب ً
ال فيمكــن لــه إحــراز عــدم االبتــاء عنــد الشــك باالســتصحاب،

يتمســك بــه وحيــرز عــدم ابتالئــه ولــو مســتقب ً
ال فينتفــي املوضــوع لوجــوب
حيــث ّ
التع ّلــم ،واالســتصحاب كــا جيــري يف أمــر يكــون نفــس ذلــك األمــر موضــوع

املبحـ��ث األول :العب��ادة يف اللغ��ة واالصط�لاح وعن��د الفقه��اء

احلكــم أو نفيــه كذلــك جيــري فيــا إذا كان إحــراز ذلــك األمــر هــو املوضــوع

للحكــم ،فيثبــت أو ينفــى عــى مــا تقــدّ م مــن قيــام االســتصحاب مقــام العلــم
املأخــوذ يف املوضــوع بنحــو الطريق ّيــة والكشــف ال بنحــو الوصــف والصفتيــة،
وأيض ـ ًا تقــدّ م يف بحــث االســتصحاب أ ّنــه كــا جيــري يف األُمــور املاض ّيــة كذلــك

جيــري يف األُمــور االســتقبال ّية ،فــا وجــه ملــا يقــال بعــدم جريــان االســتصحاب يف

االبتــاء وعدمــه لعــدم كونــه حك ـ ًا وال موضوع ـ ًا لــه.
فإنّه يقال:

قــد تقــدّ م ّ
أن وجــوب التع ّلــم حكــم طريقــي قــد جعــل إلســقاط اجلهــل

باحلكــم التكليفــي والوضعــي وغــره مــن العذر ّيــة يف خمالفــة التكليــف  -ســواء

كان للجهــل باحلكــم أو املتع ّلــق  -وعليــه فعــدم وجــوب التع ّلــم يف مــوارد العلــم
الطريقــي عــى ّ
كل
النفــي
الوجــداين بعــدم االبتــاء لكــون التع ّلــم الواجــب
ّ
ّ
ّ
مك ّلــف لغــو ًا باإلضافــة إىل مــوارد علمــه بعــدم االبتــاء ،ال ّ
ألن خلطابــات وجــوب

ليتوهم
ـي بعــدم وجوبــه يف موارد عــدم ابتالئــه،
ّ
ـي ورد تقييــد خارجـ ّ
التع ّلــم الطريقـ ّ

ّ
ّ
أن االســتصحاب يف عــدم االبتــاء مســتقب ً
الشــك حمــرز لذلــك القيــد،
ال عنــد
واالســتصحاب بعــدم االبتــاء مســتقب ً
ال ال يثبــت اللغو ّيــة مــع إطــاق خطابــات

وجــوب التع ّلــم وشــموهلا ملــوارد إحــراز االبتــاء واحتاملــه.

وعــى اجلملــة بمجـ ّـرد االحتامل حيــرز موضوع وجــوب التع ّلم ،واالســتصحاب

الواقعــي يف الواقعــة ولــو كان
إنــا يكــون تع ّبــد ًا بالعلــم فيــا إذا مل يعلــم احلكــم
ّ
املعلــوم حك ـ ًا طريق ّي ـ ًا واقع ّي ـ ًا)(((.

((( تنقيح مباين العروة كتاب االجتهاد والتقليد ،للمريزا جواد التربيزي :ص.78-75
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املبحث الثاني
ما جيوز قصده من غايات النية وما يستحب
اختياره منـها
قال أمري املؤمنني اإلمام عيل (عليه الصالة والسالم):
ـك ِع َبــا َد ُة الت َُّّجـ ِ
«إِ َّن َق ْوم ـ ًا َع َبــدُ وا اهلل َر ْغ َب ـ ًة َفتِ ْلـ َ
ـار ،وإِ َّن َق ْوم ـ ًا َع َبــدُ وا اهلل َر ْه َب ـ ًة
ــك ِعبــاد ُة ا ْلعبِ ِ
ِ
يــد ،وإِ َّن َق ْومــ ًا َع َبــدُ وا اهلل ُشــكْر ًا َفتِ ْل َ
ــك ِع َبــا َد ُة األَ ْح َــر ِار»(((.
َفت ْل َ َ َ َ
يشــغل عنــوان (الن ّيــة) حيــز ًا كبــر ًا يف كتــب الفقهــاء يف املــدارس اإلســامية

الفقهيــة وذلــك الرتباطــه يف القصديــة مــن جهــة ،ومــن جهــة اخــرى لدخولــه يف
كثــر مــن املســائل الرشعيــة.

وعليه :احتاج العنوان؛ أي النية ،إىل البسط يف الدراسة وعىل النحو اآليت:

املسألة األوىل :معنى النية يف اللغة وعند الفقهاء.

ً
أوال -النية لغة:

جــاءت مفــردة النيــة يف كتــب أهــل اللغــة مشــتقة مــن (نــوى) (وهــي :النِّيــة،
ومعناهــا القصــد لبلـ ٍـد غــر البلــد الــذي انــت فيــه مقيــم.
وفالن َينْوي وجه كذا أي يقصده من سفر أو عمل.

((( هنــج البالغــة ،احلكمــة ( )228بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار ،ص 754طبــع العتبــة العلويــة
املقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح :احلكمــة  ،237ص.510
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والنوى :الوجه الذي تقصده) (((.

وقيــل( :النــوى :التحــول مــن دار إىل دار اخــرى ،كــا كانــوا ينتــؤون منــزالً

بعــد منــزل.

والفعل :االنتواء ،واملصدر :النية.

والنيــة :مــا ينــوي اإلنســان بقلبــه مــن خــر او رش ،والنــوى والنيــة واحــد وهــي
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النيــة خمففــة ومعناها :القصــد) (((.
ً
ثانيا  -معنى النية عند الفقهاء:

ألف  -معنى النية عند فقهاء املذهب االمامي.

 -1قال الشيخ الصدوق((( (رضوان اهلل عليه) (ت381 :هـ):
((( لسان العرب البن منظور :ج ،15ص.348
((( العني للفراهيدي :ج ،8ص.394
((( أبـو جعفـر حممـد بـن علي بـن احلسين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي ،ويعـرف بالصـدوق ،وابـن
بابويـه ،ويطلـق عليـه وعلى أبيـه الصدوقـان وابنـا بابويـه والفقيهـان ،وكانـت أمـه جاريـة ديلميـة.
والدتــه ونشــأته :ولــد املرتجــم بدعــاء احلجــة (صلــوات اهلل عليــه وعــى أبائــه املعصومــن) وقــد
أخــر (ســام اهلل عليــه) -مــن قبــل -بوالدتــه وفقاهتــه وبركتــه ،وإنــه خــر ينفــع اهلل بــه .ومل يــرد
حتديــد دقيــق لتاريــخ والدتــه لكــن باالســتناد إىل مــا رواه يف كــال الديــن والشــيخ الطــويس (عليــه
الرمحــة والرضــوان) يف الغيبــة يظهــر أن والدتــه تقــع مــا بعــد وفــاة حممــد بــن عثــان الســمري
رمحــه اهلل وبدايــة النيابــة اخلاصــة أليب القاســم احلســن بــن روح (عليــه الرمحــة والرضــوان)
( 305هـ).
أعــام بيتــه :كانــت أرسة بابويــه أرسة علــم واجتهــاد وضمــت بــن أكنافهــا رواة احلديــث
وحفظتــه ،وأعيــان فقهــاء الشــيعة اإلماميــة ممــن جهــدوا يف صيانــة آثــار أهــل البيــت (عليــه
الســام) .لــه كتــب كثــرة تعــرض لذكــر بعضهــا الطــويس والنجــايش .مــات رمحــه اهلل ســنة
( 329هـــ (وهــي الســنة التــي تناثــرت فيهــا النجــوم ،كــذا قــال النجــايش وأضــاف« :قــال مجاعــة

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

(كل عمــل مــن الطاعــات إذا عملــه العبــد مل يــرد بــه إال اهلل عــز وجــل فهــو

عمــل بنيــة ،وكل عمــل عملــه العبــد مــن الطاعــات إذا يريــد بــه غــر اهلل فهــو عمــل

بغــر نيــة وهــو غــر مقبــول) (((.

 -2قال الشيخ الطربيس((( (عليه الرمحة والرضوان) (ت548 :هـ):

مــن أصحابنــا ســمعنا أصحابنــا يقولــون كنــا عنــد أيب احلســن عــي بــن حممــد الســمري رمحــه اهلل
فقــال :رحــم اهلل عــي بــن احلســن بــن بابويــه ،فقيــل لــه :هــو حــي ،فقــال :إنــه مــات يف يومنــا
هــذا ،فكتــب اليــوم ،فجــاء اخلــر بأنــه مــات فيــه.

آثـاره العلميـة :بلـغ عـدد مصنفـات الشـيخ الصـدوق (رمحـه اهلل) مـا يناهـز ثالثامئـة كتـاب ،وقـد
ذكـر الشـيخ الطـويس (رمحه اهلل) يف الفهرسـت أن عدد كتـب الصدوق يقرب مـن  300كتاب ثم
سـمى مـا يربـو على السـتني منهـا ،ويقـول يف رجاله :لـه مصنفـات كثرية .كما أن ابن شهرآشـوب
ذكـر بـأن مصنفـات الصـدوق (رمحـه اهلل)  300مصنفـا سـمى منهـا أكثر من سـبعني.

وفاتــه ومدفنــه تــويف (رمحــه اهلل) يف الــري ســنة (إحــدى وثامنــن وثالثامئــة) عــن عمــر نــاف عــى
الســبعني ودفــن قريبــا مــن قــر عبــد العظيــم احلســني (رمحــه اهلل) وقــره معــروف عليــه قبــة،
(ينظــر :اهلدايــة ،الشــيخ الصــدوق ،مقدمــة جلنــة التحقيــق).
((( اهلداية :ص.65
ـر الكبــر ،العلَّمــة ،الفضــل بــن احلســن بــن الفضــل ،أبــو عــي الطــريس ،املل ّقــب بأمــن
((( املفـ ّ
الديــن ،مصنّــف «جممــع البيــان يف تفســر القــرآن» املشــهور .مولــده يف عــر الســبعني وأربعامئــة.
روى عــن :أيب عــي بــن أيب جعفــر الطــويس ،وأيب الوفــاء عبــد اجلبــار بــن عبــد اهلل املقــرئ الرازي،
وحممــد بــن احلســن القصبــي اجلرجــاين ،وعبيــد اهلل بــن حممــد بــن احلســن البيهقــي ،وعبيــد اهلل
بــن احلســن ابــن بابويــه املعــروف بحســكا ،والســيد أيب احلمــد مهــدي بــن نــزار احلســيني القاينــي،
وآخرين.

متبحــر ًا يف التفســر ،عمــد ًة فيــه ،حمققـ ًا ،لغويـ ًا،
وكان مــن أجـ َّـاء علــاء اإلماميــة ،فقيهـ ًا ،حمدّ ثـ ًاّ ،
ذا معرفــة بعلــوم ُأخــرى.
صنّــف يف التفســر كتبــ ًا ثالثــة ،هــي :جممــع البيــان (طبــع يف كل مــن إيــران ولبنــان يف عــرة
أجــزاء)( ،الــكاف الشــاف مــن كتــاب الكشــاف) «وجوامــع اجلامــع» (طبــع يف لبنــان يف جزءيــن
كبرييــن) ويعـ ّـر عنــه بالوســيط.
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(النيــة هــي اإلرادة التــي تؤثــر عــى وقــوع الفعــل عــى وجــه دون وجــه وهبــا

يقــع الفعــل عــادة وإنــا ســميت نيــة ملقارنتهــا الفعــل وحلوهلــا يف القلــب) (((.
 -3قال السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان) يف العروة:

(النيــة هــي القصــد إىل الفعــل ،مــع كــون الداعــي أمــر اهلل تعــاىل ،أمــا ألنــه

تعــاىل أهــل للطاعــة وهــو أعــى الوجــوه ،أو لدخــول اجلنــة والفــرار مــن النــار وهــو
30

أدناهــا ،ومــا بينهــا متوســطات) (((.

 -4وقــد ع ّلــق الســيد حمســن احلكيــم((( (عليــه الرمحــة والرضــوان) عــى هــذا

ولــه أيضــ ًا؛ «االختيــار يف املقتصــد» يف النحــو لعبــد القاهــر اجلرجــاين ،غنيــة العابــد ومنيــة
الزاهــد ،الفائــق ،إعــام الــورى بأعــام اهلــدى (مطبــوع) ،تــاج املواليــد ،واآلداب الدينيــة
للخزانــة املعينيــة ،وغريهــا.
ففوضــت إليــه مدرســة بــاب
انتقــل مــن مدينــة مشــهد إىل بيهــق ســنة ثــاث وعرشيــن ومخســائةّ ،
العــراق ،وأقــام ببيهــق إىل حــن وفاتــه.
روى عنــه مجاعــة مــن العلــاء ،منهــم :ولــده أبــو نــر احلســن ،وحممــد بــن عــي بــن شهرآشــوب،
والســيد رشف شــاه بــن حممــد احلســيني األفطــي ،وقطــب الديــن ســعيد ابــن هبــة اهلل الراونــدي،
والســيد فضــل اهلل بــن عــي احلســني الراونــدي ،وشــاذان بــن جربئيــل القمــي ،وغريهــم؛ وقــرأ
عليــه منتجــب الديــن ابــن بابويــه الــرازي بعــض كتبــه ،وقــال عنــه :ثقــة ،فاضــل ،د ّيــن ،عــن.

تـ ّ
ـوف الطــريس يف  -ذي احلجــة ســنة ثــان وأربعــن ومخســائة ،ومحــل تابوتــه إىل مشــهد فدفــن
عنــد مغتســل عــي بــن موســى الرضــا (عليــه الســام) ،وقــره مــزار معــروف( .ينظــر :موســوعة
طبقــات الفقهــاء :ص.)227-225
((( املؤتلف من املختلف بني أئمة السلف :ج ،1ص.101
((( العروة الوثقى :ج ،1ص.428
((( الس ـ ّيد حمســن احلكيــم ابــن ّ
العالمــة الس ـ ّيد مهــدى احلكيــم ،ولــد يف ســنة  1306هـــ ق ،درس
حممــد كاظــم اليــزدي ،املـ ّ
حممــد كاظــم اخلراســاين ،السـ ّيد أبــو تــراب
ا ّ
عنــد اســاتذة كبــار كالسـ ّيد ّ
اخلوانســاري ،املــرزا حســن النائينــي وآقــا ضيــاء الديــن العراقــي ،وقــد أصبــح الســيد احلكيم من
مراجــع الشــيعة املشــهورين بعــد وفــاة آيــة اهلل العظمــى الســيد الربوجــردي ،وتــويف يف  27ربيــع

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

النــص بعــدّ ة مــن التوضيحــات والبيــان فقــال:
أ -معنى القصد :اإلرادة.

(املــراد مــن القصــد اإلرادة ،كــا فــرت النيــة هبــا يف أكثــر حمكــي عبــارات

االصحــاب ،بــل يف حمكــي رســالة الفخــر :أنــه عرفهــا املتكلمــون باهنــا إرادة مــن

الفاعــل للفعــل ،وعرفهــا الفقهــاء بأهنــا إرادة احتــاد الفعــل املطلــوب رشع ـ ًا عــى
وجهــه ونحــوه مــا عــن التنقيــح ،ويف حمكــي حــوايش الشــهيد :أهنــا عنــد املتكلمــن

إرادة بالقلــب يقصــد هبــا إىل الفعــل ،وعنــد الفقهــاء إرادة الفعــل ،وعــن رشح

املفاتيــح إهنــا الباعثــة عــى العمــل املنبعثــة عــن العلــم.

ونحــوه مــا عــن العالمــة الطباطبائــي (رمحــه اهلل) وإن كان الظاهــر مــن لفــظ

القصــد أنــه غــر اإلرادة ،وأنــه الســعي نحــو الــيء.

ولــذا يتعلــق باإليــان اخلارجيــة ،فنقــول :قصــدت زيــد ًا ،وال نقــول أردت

زيــد ًا ،إال عــى معنــى أردت الوصــول إليــه بنحــو مــن العنايــة.

لكن من املعلوم أن املراد منه يف املقام هو اإلرادة كام يستعمل فيها عرف ًا كثري ًا)(((.

االول مــن ســنة  1390هـــ ق ،وخ ّلــف  25كتابـ ًا يف الفقــه واالُصــول ،وأمههــا كتاب (مستمســك
ّ
العــروة الوثقــى) ،أ ّمــا عــن خصوصياتــه وســاته األخالقيــة فقــد ذكــروا( :كان الســيد يف غايــة
ـب واللطــف ويف نفــس
اللطافــة واألدب يف جملســه حيــث كان يتحــدث مــع النــاس بمنتهــى املحـ ّ
الوقــت كان يتمتــع هبيبــة خاصــة ،وكذلــك كان يســعى دائـ ًا أن تكــون حركاتــه وســكناته وأعاملــه
وفق ـ ًا لــآداب والتعليــم اإلســامية ،وهلــذا كان يتحــى بــروح كبــرة وأخــاق طيبــة وملــكات
فاضلــة .ومــع هــذه الــروح الكبــرة والشــخصية القويــة التــي كان يتمتــع هبــا فإ ّنــه كان يف نفــس
الوقــت متواضعـ ًا جــدّ ًا بحيــث مل يشــاهد عــى حركاتــه أي أثــر للكــر والتكــر بــل كانــت ترتســم
عــى فمــه ابتســامة مجيلــة دائـ ًا)( .مــن ســرة آيــة اهلل العظمــى احلكيــم ،ص.)40
((( مستمسك العروة :السيد حمسن احلكيم :ج ،2هامش ص.461
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ب -إن الداعي إىل الفعل هو أمر اهلل تعاىل:

(بمعنــى أنــه ال يرتتــب عليــه األثــر إال إذا جــاء بــه العبــد بعنــوان العبــادة ،وال

ينبغــي التأمــل يف أنــه يعتــر يف حتقــق العنــوان املذكــور كــون االتيــان بالفعــل عــن
داعــي أمــر املــوىل ،بمعنــى كــون أمــر املــوىل هــو املوجــب لرتجيــح وجــود الفعــل

عــى عدمــه يف نظــر العبــد ،املوجــب ذلــك لتعلــق إرادتــه بــه.
32

هــذا وألجــل أن جمــرد كــون الفعــل مأمــورا بــه ال يوجــب رجحانــه يف نظــر

العبــد ذاتــا ،وإنــا يوجــب رجحانــه عرضــا بلحــاظ عناويــن أخــر ،تعــرض
املصنــف (رمحــه اهلل) كغــره لتلــك العناويــن (فمنهــا) :كــون الفعــل حقــا مــن

حقــوق املــوىل ،فيفعلــه أداء حلقــه (ومنهــا) :كونــه شــكرا لــه عــى نعمــه (ومنهــا)
كونــه موجبــا للرفعــة عنــده والقــرب منــه .وظاهــر بعــض رجوعــه إىل مــا بعــده،
فيشــكل االكتفــاء بــه عنــد مــن استشــكل يف االكتفــاء بــا بعــده.

لكنــه غــر ظاهــر (ومنهــا) :كونــه موجبــا للتقــي عــن البعــد عنــه (ومنهــا):

كونــه موجبــا حلصــول الثــواب األخــروي (ومنهــا) :كونــه موجبــا لألمــن مــن
العقــاب كذلــك( .ومنهــا) :كونــه موجبــا للثــواب الدنيــوي (ومنهــا) :كونــه موجبــا

لألمــن مــن العقــاب كذلــك.

هــذا وظاهــر غــر واحــد كــون الدواعــي املذكــورة يف عــرض قصــد االمتثــال،

ألهنــم ذكــروا للقربــة املعتــرة يف العبــادة معــاين ،أحدهــا ،قصــد االمتثــال ،والباقــي
الدواعــي املذكــورة ،فتكــون ملحوظــة للفاعــل دواعــي لــه عــى فعلــه ،يف قبــال

قصــد االمتثــال ويف عرضــه .ولكنــه يف غــر حملــه ،إذ الظاهــر أن تلــك الدواعــي
إنــا تلحــظ يف طــول قصــد االمتثــال ودواعــي إليــه  -كــا ذكــر يف املتــن  -ألهنــا إنــا

ترتتــب عليــه ،وال ترتتــب عــى ذات الفعــل.

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
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نعـم لـو ثبت أن مـن األفعال ما هو عبادة بذاته أمكـن أن تكون األمور املذكورة

دواعـي إليه من دون توسـط قصد االمتثـال .لكن املحقق يف حمله هو العدم.

ثــم إن هنــاك دواعــي أخــر ذكرهــا بعــض األصحــاب ،ويمكــن تصــور غريهــا

ممــا مل يذكــر ،وختتلــف داعويتهــا باختــاف النفــوس يف رغباهتــا ومالذهــا فتدبــر.
ثــم إن تســمية الدواعــي املذكــورة يف كلامهتــم بالغايــات ال ختلــو مــن مســاحمة يف

بعضهــا ،حيــث أنــه ال يرتتــب عــى الفعــل العبــادي ،وإنــا هــو عنــوان فيــه مرغــب
إليــه .فتأمــل جيــدا) (((.

باء  -معنى النية عند فقهاء املذاهب األخرى.

أ -املذهب الزيدي:
وقال فقهاء الزيدية يف تعريف النية:

(هي القصد واالرادة املوجودان يف قلب املكلف)(((.
ب -املذهب الشافعي:
وعرفها الشافعي( :عزم القلب عىل عمل فرض أو غريه)(((.
ج -املذهب اإلباضي:
عرفها فقهاء املذهب اإلبايض ،بقوله:

(هي قصد يشء مقرتن بفعله ،فإذا قصد وتراخى عنه عزم.
((( مستمسك العروة :السيد حمسن احلكيم :ج ،2هامش ص.462-461
((( رشح االزهار ألمحد املرتىض :ج ،1ص.82
((( املجموع النووي :ج ،1ص.3
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ورشعــت النيــة لتمييــز العبــادات مــن العــادات كاجللــوس يكــون لالعتــكاف

تــارة ولالســراحة أخــرى ،ولتمييــز مراتــب العبــادات كالصــاة تكــون للفــرض
تــارة وللنفــل أخــرى) (((.

املسألة الثانية :النية بني القلب واللسان .

تنـاول الفقهـاء عالقـة القلـب واللسـان بالنيـة ،وأثـر النيـة يف العبادة واشتراط

34

القـرب يف االمتثـال والعمـل ،ال سـيام يف األوامـر العباديـة بنحـو خـاص ،وتبايـن

بعـض اآلراء يف املـدارس الفقهيـة اإلسلامية.
ً
أوال -أقوال فقهاء اإلمامية:

تزخــر كتــب علــاء اإلماميــة الفقهيــة يف عنــوان (النيــة) وبــا ارتبــط هبــا مــن
احــكام ومســائل ،وقــد أوردنــا جــز ًء يســر ًا ممــا ورد يف كتبهــم (أعــى اهلل مقامهــم)

وبــا أختــص بعنــوان املســألة ،فــكان منهــا:

 -1قال الشيخ الطويس (عليه الرمحة والرضوان) (ت460 :هـ):
(حمل النية القلب دون اللسان ،وال يستحب اجلمع بينهام)(((.

 -2املحقق احليل((( (عليه الرمحة والرضوان) (ت676 :هـ):

((( كتاب االيضاح للشامخي :ج ،1ص.50
((( اخلالف :ج ،1ص.309
((( نجــم الديــن جعفــر بــن احلســن بــن أيب زكريــا حييــى بــن احلســن بــن ســعيد اهلــذيل احلــي املعــروف
ب «املحقــق احلــي» و «املحقــق األول» ولــد ســنة 602هـــ وتــويف ســنة  676هـــ من اهلجــرة .وولد
ونشــأ يف مدينــة احللــة عــى مقربــة مــن بغــداد «دار الســام» عاصمــة الدولــة العباســية ،حيــث كان
املحقــق احلــي  -رمحــه اهلل  -يتزعــم فيهــا احلركــة الفقهيــة والعلميــة يف هــذه الفــرة ،وقــد هنضــت
حــارضة احللــة بــدور كبــر يف هــذه الفــرة يف حفــظ العلــم والــراث اإلســامي وإعــادة الثقــة إىل
نفــوس املســلمني بعــد أن حــل مــا حــل مــن اخلــراب والتدمــر ببغــداد اإلســامي.

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

قال (رمحه اهلل) (يف وجوب النية يف الصالة مستدالً بذلك لقوله تعاىل:

﴿وَمَا ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ.(((﴾..

وال يتحقــق اإلخــاص مــن دون النيــة ،وألهنــا يمكــن أن تقــع عــى وجــه غــر

مــراده ال خيتــص بمــراد الشــارع إال بالنيــة ،ومــا روي عــن النبــي (صــى اهلل عليــه

وآلــه وســلم):

«إنام األعامل بالنيات»(((.

وما روي عن الرضا (عليه السالم) ،أنه قال:
«ال عمل إال بالنية»(((.

فقاهتــه :املحقــق احلــي فقيــه قبــل كل يشء ،وأبــرز صفــة يف حيــاة املحقــق بالتأكيــد الفقاهــة ،وقــد
قــدر اهلل تعــاىل هلــذا الفقيــه اجلليــل أن ينهــض بــدور مؤثــر يف بنــاء مدرســة احللــة ومدرســة جبــل
عامــل الفقهيتــن ،وتــرك مــن بعــده انطباعــا وأثــرا قويــا يف كل مــن هاتــن املدرســتني.

أهـم األعمال الفقهيـة التي أنجزها املحقق -رمحه اهلل -1 :-رشائع اإلسلام -2 .النافع يف خمترص
الرشائـع -3 .املعتبر يف رشاح املختصر -4 .نكـت النهايـة ،وقـد يسـمى بحل مشـكالت النهاية.
 -5رسـالة يف القبلـة .شـعره وأدبـه :املحقـق احللي شـاعر مرهـف احلـس ،ذواق لألدب والشـعر،
وكاتـب أديـب ينتقـي الكلمـة انتقـاء بصير خبير بمفـردات اللغـة واسـتخدامها ،ويصـوغ اجلملة
كما يصـوغ الفنـان قطعة فنية .وهـذا احلس اجلاميل والـذوق األديب املرهف والقدرة عىل اسـتخدام
املفـردات وصياغـة اجلمـل يظهـر مـن كتابـات املحقـق الفقهيـة واألصوليـة بشـكل واضـح .ويف
ضـوء ذلـك نقـدر أن املحقـق كان أديبـا من املسـتوي الرفيـع ذا مقدرة أدبيـة عالية.

وفاتــه :قــى املحقــق احلــي عمــرا مبــاركا ســعيدا يف خدمــة الرشيعــة وإعــداد جيــل مــن الفقهــاء
الذيــن ورثــوا منــه العلــم والفقاهــة ،وتــويف ســنة 676هـــ عــى مــا ذكــره تلميــذه ابــن داود يف
رجالــه( .ينظــر :النهايــة ونكتهــا :الشــيخ الطــويس  -املحقــق احلــي ،ج ،1ص .)169 -83
((( البينة.5 :
((( الوسائل :ج ،4أبواب النية ،باب  ،1ح.4
((( املصدر السابق نفسه ،أبواب النية ،باب  ،1ح.1
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واإلخــاص هــو نيــة التقــرب ،وحملهــا القلــب ،وال اعتبــار فيهــا باللســان ،وال

حيتــاج إىل تكلفهــا لفظـ ًا أصـاً)(((.

وعرفها (رمحه اهلل) يف الرشائع فقال:
ّ

(النيــة :وهــي إرادة تفعــل بالقلــب ،وكيفيتهــا أن ينــوي الوجــوب أو النــدب،

والقربــة) (((.
36

 -3قال الشهيد األول((( (عليه الرمحة والرضوان) (ت786 :هـ) يف الذكرى:

(حمــل النيــة القلــب ،ألهنــا إرادة وال يســتحب اجلمــع عندنــا بينــه وبــن القــول

لألصــل ،ولعــدم ذكــر الســلف إيــاه؛ وصــار إليــه بعــض األصحــاب ،ألن اللفــظ

أشــد عونـ ًا عــى اخــاص القصــد ،وفيــه منــع ظاهــر) (((.

 -4قال السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان) (ت1337 :هـ):

(وال يلــزم التلفــظ بالنيــة ،بــل وال إخطارهــا بالبــال ،بــل يكفــي وجــود الداعي
يف القلــب بحيــث لــو ُسـ ِـئل عــن شــغله يقــول أتوضــأ مث ـاً ،وأمــا لــو كان غاف ـ ً
ا
((( املعترب :ج ،2ص.149
((( رشائع اإلسالم :ج ،1ص.15
((( حممـد الشـهيد االول ( 786 - 734هــ) (1384 - 1333م) حممـد بـن مكـي بن أمحـد بن حامد
العاميل ،اجلزيني ،الشـيعي (الشـهيد السـعيد ،شـمس الدين ،أبـو عبد اهلل) .فقيـه ،أصويل ،جمتهد،
مشـارك يف العلـوم العقليـة والنقليـة .سـكن جزيـن بلبنـان ،ورحـل إىل العـراق واحلجـاز ومصر
ودمشـق وفلسـطني ،وأخـذ عـن علامئهـا ،واهتـم يف أيـام السـلطان برقـوق بانحلال العقيـدة،
فسـجن يف قلعـة دمشـق ،ثـم رضبـت عنقـه يف  9مجـادى االوىل فلقـب بالشـهيد االول.
مــن تصانيفــه :جامــع العــن مــن فوائــد الرشحــن أي رشوح هتذيــب االصــول ،البيــان يف الفقــه،
كتــاب القواعــد ،الــدروس الرشعيــة يف فقــه االماميــة ،وغايــة املــراد يف رشح نكــت االرشــاد.
(ينظــر :معجــم املؤلفــن :ج ،12ص.)48
((( ذكرى الشيعة ،الشهيد األول :ج ،2ص.106
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بحيــث لــو ُس ِــئل بقــي متحــر ًا فــا يكفــي ،وإن كان مســبوق ًا بالعــزم ،والقصــد

حــن املقدمــات) (((.

 -5قــال الســيد حمســن احلكيــم (عليــه الرمحــة والرضــوان) (ت1290 :هـــ) يف

تعليقتــه عــى العــروة الوثقــى:

(وال يلــزم التلفــظ بالنيــة إتفاق ـ ًا ،بــل وال يســتحب ،كــا هــو رصيــح مجاعــة،

بــل ظاهــر حمكــي الذكــرى االمجــاع عليــه ،لعــدم الدليــل عليــه والــرع خــال منــه.
وعن التبيان يف الصالة :االقرب أنه مكروه؛ وفيه نظر كام عن املقداد.

بــل وال اخطارهــا بالبــال كــا نســب إىل املشــهور ،حيــث حكــي عنهــم أن

النيــة املعتــرة يف العبــادات هــي اإلرادة التفصيليــة املتعلقــة املخطــرة؛ وال دليــل

هلــم ظاهــر ًا عليــه ،إذ الثابــت باإلمجــاع كــون الوضــوء عبــادة ،ومــن املعلــوم مــن
بنــاء العقــاء أنــه يكفــي يف حتقــق العبــادة كــون الفعــل اختياريـ ًا صــادر ًا عــن إرادة
الفاعــل بداعــي تعلــق األمــر بــه ،وهــذا كــا يكــون بــاإلرادة التفصيليــة القائمــة

بالصــورة املخطــرة يكــون بــاإلرادة االرتكازيــة أيضــ ًا؛ ويشــهد بــه اكتفاؤهــم

بمقارنــة اإلرادة التفصيليــة املذكــورة ألول الفعــل وإن زالــت يف األثناء إذا حصلت
اإلرادة االرتكازيــة وبقيــت إىل آخــره ،مــع أن مــن املعلــوم ان عنــوان العبــادة كــا

يكــون ألول الفعــل يكــون آلخــره ،فــإذا كان يكفــي يف عباديــة األخــر العبــادة

االرتكازيــة التــي ذكرناهــا فلــم ال تكفــي ألولــه؟

ومــن ذلــك يظهــر أن املــراد مــن أخطــار النيــة يف عبــارة املتــن :أخطــار املنــوي

تفصي ـاً ،فالعبــارة ال ختلــو مــن مســاحة.

((( العروة الوثقى ،السيد اليزدي :ج ،1ص.429
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بـل يكفـي وجـود الداعـي يف القلـب ،يعنـي :تلـك اإلرادة االرتكازيـة الباقيـة

ببقـاء الداعـي االرتـكازي التـي كان حدوثهـا ناشـئ ًا عـن خطـور الداعـي.
بحيــث هــو ُسـ ِـئل عــن شــغله يقــول :أتوضــأ مثـاً؛ وأمــا لــو كان غافـ ً
ا بحيــث
لــو س ِ
ــئل بقــي متحــر ًا فــا يكفــي؛ ألن ذلــك كاشــف عــن اإلرادة املذكــورة،
ُ
ولــو كانــت موجــودة امتنــع اجلهــل هبــا ،ألهنــا مــن األمــور الوجدانيــة التــي يعلــم
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هبــا بمجــرد االلتفــات إليهــا ،نعــم لــو كان التحــر ناشــئ ًا عــن قــر النفــس عــن
االلتفــات إىل مــا فيهــا لبعــض العــوارض -كــا قــد يتفــق -مل يكــن ذلــك قادحـ ًا يف

صحــة الوضــوء إذا أحــرز الفاعــل بعــد حتقــق االلتفــات منــه كــون فعلــه ألجــل
الداعــي الصحيــح) (((.

ً
ثانيا  -أقوال فقهاء املذاهب األخرى.
أ  -املذهب الزيدي.

وقــد ذهــب فقهائهــم إىل أهنــا( :القصــد واإلرادة املوجــودات يف قلــب املكلف،

ال جمــرد اللفــظ ،وال جمــرد االعتقــاد والعلم)(((.
ب  -املذهب اإلباضي.

قال الشامخي(((:
((( مستمسك العروة الوثقى :ج ،2ص.465- 464
((( رشح االزهار ألمحد املرتىض :ج ،1ص.82
((( أبــو ســاكن عامــر بــن عــي بــن عامــر بــن ســيفاو الشــاخي مــن أعــام القــرن الســابع اهلجــري يف
املغــرب العــريب واإلســامي ،وكلمــة (ســيفاو) كلمــة بربريــة ،ومعناهــا :املنــر أو املــيء .وكلمــة
(الشــاخي) نســبة اىل جبــل شــاخ ،وهــو ربــوة مرتفعــة تقــع يف أرض الريانيــة وكان الشــاخي
مرجــع الفتــوى والــراي يف جبــل نفوســة ،وكان النــاس يف كافــة اجلبــل يرجعــون إليــه ويعتربونــه

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
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(النيــة :هــي القصــد للــيء املأمــور بــه باعتقــاد مــن القلــب والعزيمــة عليــه

باجلــوارح ،ويلزمهــا متيــز العبــادة عــن غريهــا ،وحملهــا القلــب عنــد أكثــر املترشعــة،
وأقــل الفالســفة ألنــه حمــل الفعــل والعلــم واإلرادة وامليــل واالعتقــاد(((.
ج  -املذهب احلنفي واملالكي واحلنبلي.

وأتفــق فقهــاء املذاهــب الثالثــة (احلنفــي واملالكــي واحلنبــي) عــى أن حمــل النية

(القلــب دون اللســان) ومل يقــع خــاف بينهــم يف ذلــك ســوى املذهــب الشــافعي،
فقــد أضافــوا اللفــظ إىل النيــة اســتحباب ًا؛ ويف قــول آخــر قالــوا :بالوجــوب.
ويف ذلك يقول الشيخ الطويس (قدس رسه):

(قــال أكثــر اصحــاب الشــافعي :أن حملهــا القلــب ،ويســتحب أن يضــاف اىل

ذلــك اللفــظ ،وقــال بعــض أصحابــه :جيــب التلفظ هبــا ،وخ ّطــأه أكثر اصحابــه)(((.
يف حــن حــاول ابــن تيميــة أن يرفــع وقــوع اخلــاف يف املســألة فادعــى خاطئـ ًا

ودون درايــة يف الفقــه ،االمجــاع يف املســألة ،فقــال:

(حمــل النيــة القلــب دون اللســان ،باتفــاق ائمــة املســلمني يف مجيــع العبــادات:

الصــاة والطهــارة والــزكاة واحلــج والصيــام والعتــق واجلهــاد وغــر ذلــك)(((.

بمقــام اإلمــام؛ ويعــدُ كتابــه (اإليضــاح) مــن أمهــات الكتــب الفقهيــة عنــد اإلباضيــة يف املغــرب
االســامي مــن ليبيــا اىل مراكــش ويرونــه أهــم املراجــع ،ويعطيــه كثــر مــن علامئهــم الدرجــة
الثانيــة بعــد ديــوان األشــياخ .أمــا يف عــان وزنجبــار ســابق ًا فرغــم كثــرة الكتــب املؤلفــة يف مادتــه
عندهــم فإهنــم يضعونــه يف املرتبــة االوىل مــن كتــب املغــرب االســامي؛ ينظــر (كتــاب االيضــاح،
املقدمــة الطبعــة اخلامســة 2005م عــان.
((( كتاب االيضاح :ج ،1ص .51
((( اخلالف للطويس :ج ،1ص.308
((( الفتاوى الكربى :ج ،2ص.87
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يف حــن أقــر علــاء الشــافعية بخــاف ذلــك ،فقــد ذهــب احلافــظ النــووي(((،

واخلطيــب الرشبينــي((( ،إىل اســتحباب إقــران القلــب باللســان يف النيــة ،بــل
((( أســمه :حييــى بــن رشف بــن مــري بــن حســن ِ
احلزامــي ،حميــي الديــن أبــو زكريــا النــووي ثــم
ُ ِّ
الدمشــقي ،أحــد االعــام ولــد ســنة إحــدى وثالثــن وســتامئة يف نــوى (مــن قــرى حــوران
الســورية) وقــدم بــه أبــوه إىل دمشــق ســنة تســع وأربعــن ،وقــرأ هبــا عــى املشــايخ الفقــه واحلديــث
واألُصــول واللغــة والنحــو.
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شــيوخه :تف ّقــه عــى :إســحاق بــن أمحــد املغــريب ،وعبــد الرمحــن بــن نــوح املقــديس ،وعمــر بــن
ســعد األربــي ،وسـ َّـار األربــي وأخــذ ُأصــول الفقــه عــن أيب الفتــح عمــر بــن ُبنــدار التفليــي
وســمع مــن :خالــد بــن يوســف النابلــي ،وأمحــد بــن عبــد الدائــم املقــديس ،وعبــد الرمحــن بــن
حممــد بــن أمحــد بــن قدامــة املقــديس ،وإســاعيل بــن إبراهيــم بــن أيب اليــر التنوخــي ،وغريهــم.
صفاتــه :وكان فقيه ـ ًا شــافعي ًا ،عارف ـ ًا باملذهــب ،مفتي ـ ًا ،حافظ ـ ًا ويل دار احلديــث االرشفيــة ســنة
مخــس وســتني ،واشــتهر اســمه و ّ
ختــرج بــه مجاعــة ،منهــم :ســليامن اجلعفــري ،وأمحــد بــن جعــوان،
وشــهاب الديــن األربــدي ،وعــاء الديــن ابــن العطــار وحــدّ ث عنــه :املـ ّـزي ،وابــن أيب الفتــح،
وابــن الع َّطــار.

مصنفاتــه :وصنّــف كتبـ ًا كثــرة ،منهــا( :رشح صحيــح مســلم) (مطبــوع)( ،االيضــاح) (مطبــوع)
يف املناســك( ،روضــة الطالبــن يف الفقــه)( ،بســتان العارفــن) (مطبــوع)( ،تصحيــح «التنبيــه»
َليب إســحاق الشــرازي)( ،التقريــب والتيســر) (مطبــوع).

يف مصطلــح احلديــث( ،التبيــان يف آداب محلــة القــرآن) (مطبــوع)( ،رشح «املهــذب» للشــرازي)
(مطبــوع)( ،هتذيــب األســاء واللغــات) (مطبــوع)( ،واملنثــورات) (مطبــوع) وهــو كتــاب
فتاويــه.

وفاتــه :تـ ّ
ـوف ببلــده نــوى بعــد مــا زار القــدس واخلليــل يف  -رجــب ســنة ســت وســبعني وســتامئة،
وقــره ظاهــر ُيــزار( .ينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،1ص.)302
((( أســمه :حممــد بــن أمحــد الرشبينــي املــري ،امللقــب بشــمس الديــن ،واملعــروف باخلطيــب
الرشبينــي.
مفسا ،نحويا ،كثري النسك والعبادة.
صفاته :كان فقيها شافعياّ ،

أخ ــذ ع ــن :ش ــهاب الدي ــن أمح ــد ب ــن مح ــزة الرم ــي ،ون ــور الدي ــن الطه ــوراين ،وش ــمس الدي ــن
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بوجــوب التلفــظ بالنيــة عــى قــول ،وهــذا نــص قوهلــا:

قال احلافظ النووي (ت676 :هـ) نق ً
ال عن أيب عبد اهلل الزبريي:

أنــه ال جيزئــه حتــى جيمــع بــن نيــة القلــب وتلفــظ اللســان ألن الشــافعي قــال

يف احلــج( :إذا نــوى حجـ ًا أو عمــرة أجــزأ ،وإن مل يتلفــظ وليــس كالصــاة ال تصــح

إال بالنطــق) قــال أصحابنــا غلــط هــذا القائــل وليــس مــراد الشــافعي بالنطــق يف
الصــاة هــذا بــل مــراده التكبــر)(((.
أقول:

مــن أيــن علــم النــووي أن هــذا مــراد الشــافعي مــع عــدم وجــود قرينــة تــدل

عــى ذلــك.

حمم ــد ب ــن عب ــد الرمح ــن ب ــن خلي ــل الك ــردي ،ون ــارص الدي ــن حمم ــد ب ــن س ــامل الطب ــاوي،
ون ــور الدي ــن املح ــي ،وب ــدر الدي ــن حمم ــد ب ــن أمح ــد املش ــهدي ،وأج ــازوه باإلفت ــاء والتدري ــس،
ـدرس وأفت ــى يف حي ــاة أش ــياخه ،وانتف ــع ب ــه الطلب ــة.
فـ ّ

مصنفات ــه :وصنّ ــف كتب ــا ،منه ــا( :ال ــراج املن ــر يف اإلعان ــة ع ــى معرف ــة بع ــض مع ــاين كالم
ربن ــا احلكي ــم اخلب ــر) (مطب ــوع) يف تفس ــر الق ــرآن( ،مغن ــي املحت ــاج إىل معرف ــة مع ــاين ألف ــاظ
«املنه ــاج» للن ــووي) (مطب ــوع)( ،اإلقن ــاع يف ح ــل ألف ــاظ أيب ش ــجاع) (مطب ــوع) يف الف ــروع،
(رشح «التنبيــه» يف الفقــه أليب إســحاق الشــرازي)( ،مناســك احلــج) (مطبــوع)( ،فتــح اخلالــق
املال ــك يف ح ــل ألف ــاظ كت ــاب ألفي ــة اب ــن مال ــك)( ،رشح ش ــواهد القط ــر) (مطب ــوع)( ،ن ــور
الس ــجية يف ح ــل ألف ــاظ األجرومي ــة)( ،رشح «منه ــاج الدي ــن» يف ش ــعب اإلي ــان للجرج ــاين)،
و(الفت ــح الرب ــاين يف ح ــل ألف ــاظ ترصي ــف ع ــز الدي ــن الزنج ــاين).
فتاويه :وله فتاوى مجعها نور الدين عيل الطنتدائي.

وفاتـــهّ :
تـــوف ســـنة ســـبع وســـبعني وتســـعامئة( .ينظـــر :موســـوعة طبقـــات الفقهـــاء :ج،10
ص.)223
((( املجموع :ج ،3ص.277
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وعليه:

فقد أراد بذلك رفع اخلطأ يف احلكم عن الشافعي فنسبه إىل أيب عبد اهلل الزبريي(((،

ومما يدل عليه قول احلافظ الرشبيني (ت977 :هـ) يف مغني املحتاج قائالً:

(وينــدب النطــق باملنــوي قبــل التكبــر ليســاعد اللســان القلــب وألنــه أبعد عن

الوســواس ،قــال األذرعــي((( :ال دليــل للنــدب ،وهــو ممنــوع؛ بــل قيــل بوجــوب
42

ـري ،البــري،
((( الزبــر بــن أمحــد بــن ســليامن بــن عبــد اهلل القـ ّ
ـدي ،أبــو عبــد اهلل الزبـ ّ
ـريش االسـ ّ
الفقيــه الشــافعي.
قــدم بغــداد ،وحــدّ ث هبــا عــن :داود بــن ســليامن املــؤ ّدب ،وحممــد بــن ســنان القـ ّـزاز ،وإبراهيــم
بــن الوليــد ّ
اجلشــاش ،ونحوهــم.
روى عنــه :حممــد بــن احلســن بــن زيــاد الن ّقــاش وتــا عليــه القــرآن ،وعمــر بــن بــران الســكري،
وعــي بــن هــارون السمســار ،وحممــد بــن عبــد اهلل بــن بخيــت الد ّقــاق وغريهــم.

وكان عارف ـ ًا بــاألدب واألَنســاب والقــراءات تف ّقــه بــه طائفــة؛ وصنّــف كتب ـ ًا يف الفقــه وغــره،
منهــا :الــكايف ،ا ُملسـ ِ
ـكت ،الن ّيــة ،ســر العــورة ،اهلدايــة ،االمــارة ،وغــر ذلــك.

ومــن اختياراتــه يف الفقــه أ ّنــه :ال فــرق يف عــدم اعتبــاره إقــرار ًا ممّــن ا ّدعــي عليــه بدراهــم ،بــن
قولــه( :أ َتـ ِـز ُن؟) وبــن قولــه( :أت َِز ُنــا؟).

تـ ّ
ـوف ســنة  -ســبع عــرة وثالثامئــة ،وقيــل - :عرشيــن ،وصـ َّـى عليــه ابنــه أبــو عاصــم( .ينظــر:
موســوعات طبقــات الفقهــاء :ج ،4ص.)199
((( ابــن عطــاء عبــد اهلل بــن حممــد بــن عطــاء بــن حســن ،شــمس الديــن أبــو حممــد اال ْذ َرعــي ،قــايض
ـر َزد وغــره ،وتف ّقــه عــى
قضــاة دمشــق ولــد ســنة مخــس وتســعني ومخســائة وســمع مــن ابــن َطـ َ ْ
ودرس باملدرســة املرشــدية ،وأفتــى ســمع منــه :شــمس الديــن
مذهــب أيب حنيفــة وحــدّ ثَّ ،
احلريــري ،وابــن مجاعــة ،وأجــاز للــرزايل وتـ َّ
ـول القضــاء نيابــة عــن قــايض القضــاة أمحــد بــن
ســني الدولــة الشــافعي ،ثــم اسـ ّ
ـتقل بالقضــاء.
قيــل :وهــو ّأول مــن ويل قضــاء احلنفيــة مسـ ً
ـتقل بدمشــق تـ ّ
ـوف ســنة ثــاث وســبعني وســتامئة
(ينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء ،اللجنــة العلميــة يف مؤسســة اإلمــام الصــادق (عليه الســام)،
ج 7ص.)143
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التلفــظ بالنيــة يف كل عبــادة)(((.

وبه يتضح زيف قول ابن تيمية يف اتفاق ائمة املذاهب يف املسألة.

أمــا الصحيــح يف املســألة مــا أفــاد بــه الشــيخ الطــويس رضــوان اهلل عليــه يف

أن حمــل النيــة القلــب دون اللســان ،وال يســتحب اجلمــع بينهــا ،أي بــن القلــب
واللســان وقــد أورد الدليــل بذلــك فقــال:

(دليلنـا :هـو أن النيـة هـي اإلرادة التـي تؤثـر يف وقـوع الفعـل على وجـه دون

وجـه ،وهبـا يقـع الفعـل عبـادة وواقعـ ًا موقـع الوجـوب أو النـدب وإنام سـميت نية

ملقارنتهـا للفعـل وحلوهلـا يف القلـب ،وألجـل ذلـك سـميت إرادة اهلل نيـة ألهنـا ال
حتـل يف القلـب.

وإذا ثبــت مــا قلنــاه فمــن أوجــب التلفــظ هبــا ،أو اســتحب ذلــك فعليــه الدليل،

والــرع خــال من ذلــك) (((.

املسألة الثالثة :القصد إىل عبادة اهلل وأثره يف اختالف مراتب العبادة.

إن تتبــع الروايــات الرشيفــة ومــا ورد فيهــا مــن رشوحــات وبيــان لــدى العلــاء

واملفكريــن يكشــف عــن أن القصــد هــو الســبب األســاس الــذي كان وراء اختالف

مراتــب العبــادة هلل تعــاىل.

واحلديــث الرشيــف املــروي يف هنــج البالغــة -موضــع البحــث والدراســة-

يرشــد إىل بيــان أثــر القصــد ،أي الداعــي إىل عبــادة اهلل يف اختــاف مراتــب عبادتــه

عــز وجــل عنــد النــاس ،فــكان القصــد أو الداعــي عــى النحــو اآليت:
((( مغني املحتاج :ج ،1ص.150
((( اخلالف للشيخ الطويس :ج ،1ص.308
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ً
أوال  -ألنه تعاىل أهل للعبادة:

 -1قال الشيخ مرتىض األنصاري((( (عليه الرمحة والرضوان) (ت1281 :هـ).
يف بيانه ملراتب العبادة وأثر القصد فيها فجعل (القربة) يف املرتبة األوىل ،فقال:

(هـي أعلى الغايـات وأرشفهـا ملـن يطـع اهلل لتحصيـل الفوائـد والغايـاتَّ ،
وإل

فاإلنسـان الكامـل ال يقصـد بطاعتـه القربـة مـن حيـث ّإنـا فائـدة عائـدة إليـه ،بـل
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التقـرب إليه ألنّـه حمبوب عنـده ،فال داعي
الباعـث لـه أهليـة املطـاع لإلطاعـة ،فرييـد ّ

لـه على الفعـل َّإل القيـام بام يسـتح ّقه املطاع من حيـث ذاته ال من حيث إحسـانه إليه.
((( هـو الشـيخ مرتضى بـن الشـيخ حممد أمين بن الشـيخ مرتىض بن الشـيخ شـمس الدين بن الشـيخ
حممـد رشيـف بـن الشـيخ أمحـد بـن الشـيخ مجـال الديـن بـن الشـيخ حسـن بـن الشـيخ يوسـف بن
الشـيخ عبيـد اهلل بـن الشـيخ قطـب الدين حممـد بن زيد بـن أيب طالب املعـروف بجابـر الصغري بن
عبـد الـرزاق بـن مجيـل بـن جليـل بن نذيـر بـن جابر بـن عبـد اهلل األنصاري.
وألجــل كــون انتهــاء نســبه إىل الصحــايب اجلليــل جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري رضــوان اهلل عليــه
كانــت تســميته باألنصــاري .ونســب الشــيخ هــذا فيــه اختــاف بــن العلــاء ،ونحــن أثبتنــاه مــن
كتــاب (شــخصية شــيخ أنصــاري) حلفيــد أخــي املرتجــم.

مولــده :ولــد شــيخنا األعظــم يف أعظــم عيــد للشــيعة ،أال وهــو عيــد الغديــر األغــر ،ســنة 1214
هـ ،يف مدينــة دزفــول.

أرستــه :أمــا أبــوه حممــد أمــن فــكان مــن العلــاء العاملــن واملروجــن للديــن املبــن ،وكان مــن
وجهــاء مدينــة دزفــول ،ولــه ثــاث أوالد :املرتجــم ،والشــيخ منصــور ،وكان أديبــا فقيهــا أصوليــا
حافظــا للقــرآن ،والشــيخ حممــد صــادق ،وكان عاملــا جليــل القــدر فاضــا زاهــدا ،وكانــت
الفاصلــة بــن واحــد وآخــر عــر ســنني ،وكان الشــيخ املرتجــم أكثــر حمبــة وعطوفــة عنــد والــده
مــن أخويــه ،وتــويف الشــيخ حممــد أمــن ســنة  1248هـــ يف دزفــول.

وأمــا أمــه فهــي بنــت الشــيخ يعقــوب بن الشــيخ أمحــد األنصــاري ،وكانت مــن النســاء الصاحلات
العابــدات يف زماهنــا ،بحيــث مل تــرك نوافــل الليــل إىل آخــر عمرهــا ،وكان ولدهــا املرتجــم يعتنــي
هبــا كثــرا ،بحيــث كانــت مــن عادتــه أن يذهــب إليهــا بعــد انتهائــه مــن التدريــس ويتحــدث معهــا
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ودونــه :مــن يقصــد بطاعتــه أداء بعــض مــا يســتح ّقه اهلل عليــه مــن الشــكر ،وال
ويالطفهــا ويامزحهــا ويدخــل الــرور عــى قلبهــا ،وكان هييــئ هلــا كل مــا حتتاجــه حتــى إســخان
املــاء يف الشــتاء لوضوئهــا ،وملــا فقــدت برصهــا كان يأخذهــا إىل مصالهــا للعبــادة وهييــئ هلــا
مقدمــات العبــادة ،إىل أن توفيــت ســنة  1279هـــ يف النجــف األرشف .وأمــا جــده وهــو الشــيخ
مرتــى فــكان مــن العلــاء األتقيــاء ،وكانــت لــه يف الفقــه وغــره مؤلفــات قيمــة ،وخلــف بعــده
ثالثــة أوالد :الشــيخ حممــد أمــن أيب املرتجــم ،والشــيخ حممــود ،والشــيخ أمحــد .ولشــيخنا
األنصــاري نــور اهلل رضحيــه ثــاث زوجــات :األوىل :بنــت الشــيخ حســن األنصــاري أول
أســاتذته ،وكانــت عاملــة فاضلــة متعبــدة ،وهلــا بنــت واحــدة زوجهــا الشــيخ البــن أخيــه الشــيخ
حممــد حســن ،وكان عاملــا متبحــرا يف العلــوم ورعــا ،ولــه أعقــاب كثــرون .والثانيــة :بنــت املــرزا
مرتــى املطيعــي الدزفــويل ،وهلــا بنــت واحــدة زوجهــا الشــيخ للســيد حممــد طاهــر الدزفــويل،
وكان أيضــا عاملــا زاهــدا تقيــا ،ولــه أعقــاب .الثالثــة :كانــت مــن أهــايل رشــت أو أصفهــان.
مؤلفاتــه :ألــف شــيخنا األعظــم كتبــا كثــرة مشــتهرة عليهــا مــدار التدريــس يف احلــوزات العلمية،
ووصلــت شــهرة كتبــه درجــة بحيــث مل يكــد جيهــل هبــا أحــد ،وذلــك ملــا حتويــه مؤلفاتــه مــن دقــة
وإمعــان نظــر وحتقيقــات جديــدة ،بحيــث إنــه ملــا يدخــل يف بحــث مــا ال يــرك صغــرة وكبــرة إال
ويذكرهــا .وهــذه املؤلفــات الكثــرة الدقيقــة مــن شــيخنا  -مــع ضعــف بــره وتســلمه ألمــور
الشــيعة وزعامتــه للحــوزة وتدريســه وغريهــا مــن مشــاغل املرجعيــة  -ليســت هــي إال فضــل اهلل
أعطاهــا هلــذا العبــد الصالــح.

فمــن مؤلفاتــه )1( :رســالة يف إجــازة الشــيخ األنصــاري :وهــي إجــازة مبســوطة مــن الشــيخ
األنصــاري لتلميــذه املــرزا أمحــد بــن املــرزا حمســن الفيــض الكاشــاين )2( .االجتهــاد والتقليــد.
( )3إثبــات التســامح يف أدلــة الســنن .وغريهــا.

وفاتـه ومدفنـه :تـويف شـيخنا يف النجف األرشف بداره يف حملة احلويش ،وغسـل عىل سـاحل بحر
النجـف غـريب البلـد ،نصبـت لـه خيمـة هنـاك ،وهـي أول خيمـة نصبـت يف هـذا الشـأن .وكانـت
وفاتـه بعـد مضي سـت سـاعات مـن ليلـة السـبت الثامـن عشر مـن مجـادى الثانيـة سـنة 1281
هــ على عمـر  67سـنة .وغسـله بحسـب وصيتـه تلميـذاه العاملـان احلـاج مـوىل عيل حممـد اخلوئي
واآلخونـد املـوىل علي حممـد الطالقاين .وملا سـمع الناس بوفاة الشـيخ هاجوا بجميـع طبقاهتم من
كل جانـب ومـكان لتشـييع جثامنـه ،حتـى اتصـل السـواد من سـور النجـف إىل سـاحل البحر ،ومل
يكـن لـه قـدس رسه قرابـة وجيـه يف البلـد سـوى تقـاه وعلمه اجلـم الـذي كان يضئ .وصلى عليه
بوصيـة منـه احلـاج السـيد عيل الشوشتري .ودفن يف صحن أمير املؤمنني عليه السلام يف احلجرة
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يقصــد هبــا عــود فائــدة إليــه ،ولــو أراد مــن شــكره مزيــد النعــم أو دوام املوجــود

خــرج عــن غايــة الشــكر.

ـب إليــه منــه،
ودونــه :مــن يقصــد جمـ ّـرد الرفعــة والتقـ ّـرب عنــده فــا يشء أحـ ّ

وهــذا ّأول مراتــب الطالبــن بإطاعتهــم حتصيــل الفوائــد ألنفســهم.
التفص عن البعد من اهلل.
ودونه :من يطلب بطاعته
ّ
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وهاتان الفائدتان حاصلتان من اإلغامض عن اجلزاء.
ودوهنام :من يطلب ما يبذل عىل العمل) (((.

 -2قال السيد حمسن احلكيم (عليه الرمحة والرضوان):

يف املستمسك يف كون الداعي أنه أه ً
ال للعبادة:

(خللــوه عــن الطمــع فيــا يرجــع نفعــه إليــه ،كــا حكــي عــن أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) أنــه قــال:

«مــا عبدتــك خوفــ ًا مــن نــارك وال طمعــ ًا يف جنتــك ولكــن وجدتــك أهــ ً
ا

للعبــادة فعبدتــك».

لكن يف هنج البالغة أنه (عليه السالم) قال:

«إن قومــ ًا عبــدوا اهلل رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد ،وإن قومــ ًا عبــدوا اهلل رغبــة

فتلــك عبــادة التجــار ،وإن قومــ ًا عبــدوا اهلل شــكر ًا فتلــك عبــادة االحــرار».
ويف رواية هارون بن خارجة:

املتصلـة ببـاب القبلـة يف جـوار عديلـه يف الصلاح والزهـد الشـيخ حسين نجف ،وقبره معروف
حلـد اآلن وعليـه شـباك( .ينظـر :التقية :الشـيخ األنصـاري ،ص.)29-11
((( كتاب الطهارة ،مرتىض االنصاري :ج ،2ص.45-44
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«العبــادة ثالثــة ،قــوم عبــدوا اهلل عــز وجــل خوف ـ ًا فتلــك عبــادة العبيــد ،وقــوم

عبــدوا اهلل تبــارك وتعــاىل طلــب الثــواب فتلــك عبــادة األجــراء ،وقوم ـ ًا عبــدوا اهلل

عــز وجــل حبـ ًا لــه فتلــك عبــادة االحــرار».

والظاهر أن العبادة للحب أعىل من العبادة لكونه أهالً.

ولعل ما حكي عن أمري املؤمنني (عليه السالم) راجع إليه ،عىل أنه غري مروي

يف طرقنا ،نعم رواه مجاعة من املتأخرين -ومنهم الشهيد يف الذكرى -وكأنه من

روايات العامة ،كام ذكر احلر العاميل (رمحه اهلل) يف حاشية الوسائل واالمر سهل)(((.
ً
ً
وخوفا من العق��اب) وحكم من جاء بالعب��ادة على هذه
ثاني��ا ( -رج��ا ًء للث��واب
النيــة.

ذهــب علــاء اإلماميــة (أعــى اهلل مقامهــم) إىل فســاد العبــادة بقصــد الثــواب

والعقــاب وانحصــار النيــة فيهــا وقــد جــاءت اقواهلــم يف ذلــك عــى النحــو اآليت:
 -1قال العالمة احليل (عليه الرمحة والرضوان) (ت726 :هـ):

يف جوابه للسائل عن سبب حكمه ببطالن العبادة هبذه النية فقال:

(اتفقــت العدليــة عــى أن مــن فعــل فعـ ً
ا لطلــب الثــواب أو خلــوف العقــاب

فإنــه ال يســتحق بذلــك ثواب ـ ًا واالصــل فيــه أن مــن فعــل فع ـ ً
ا ليجلــب نفع ـ ًا أو
يدفــع عنــه رضر ًا بــه فإنــه ال يســتحق بــه املــدح عــى ذلــك وال يســمى مــن أفــاد

غــره شــيئ ًا ليســتعيض عــن فعلــه جــواد ًا ،فكــذا فاعــل الطاعــة ألجــل الثــواب أو
لدفــع العقــاب.

((( مستمسك العروة الوثقى :ج ،2ص.462
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واآليتان ال ينفيان ملا قلناه ،ألن قوله تعاىل:

﴿لِمِثْـلِ هــذا فَلْيَعْمـلِ العَامِ ُلــونَ﴾ ال يتقــى أن يكــون غرضهــم بفعلهــم مثــل
ـس الْمُ َتنَافِسُــونَ﴾ ،لعــدم داللتهــا عليهــا) (((.
هــذا ،وكــذا فيقولــه تعــاىلَ ﴿ :ف ْليَ َتنَا َفـ ِ
 -2قال الشهيد األول((( (عليه الرمحة والرضوان) (ت786 :هـ):

وســيمر كالمــه مفصــ ً
ا يف املســألة القادمــة( :وأمــا غايــة الثــواب والعقــاب
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فقــد قطــع األصحــاب بكــون العبــادة فاســدة بقصدهــا) (((.

 -3قال الشيخ مرتىض االنصاري (عليه الرمحة والرضوان) (ت1281:هـ):
يف بيان مراتب العبادة فجعل هذه النية هي أدنى املراتب قائالً:

(مـا يقصـد هبـا التقـرب لدخـول اجلنـة :ألن يف تركهـا البعـد املوجـب لدخـول

النـار ،وحيـث أن التقـرب يف الصورتين األخريتين غير مقصـود لذاتـه بـل ألجـل

التوصـل إىل امللاذ النفسـانية ،أو دفع املنافـرات ،قيل بعدم صحة العبـادة فيهام)(((.
((( اجوبة املسائل املهنائية :ص.89
((( حممــد بــن مكــي بــن أمحــد بــن حامــد العامــي ،اجلزينــي ،الشــيعي (الشــهيد الســعيد ،شــمس
الديــن ،أبــو عبــد اهلل) .فقيــه ،أصــويل ،جمتهــد ،مشــارك يف العلــوم العقليــة والنقليــة.
ســكن جزيــن بلبنــان ،ورحــل إىل العــراق واحلجــاز ومــر ودمشــق وفلســطني ،وأخــذ عــن
علامئهــا ،واهتــم يف أيــام الســلطان برقــوق بانحــال العقيــدة ،فســجن يف قلعــة دمشــق ،ثــم
رضبــت عنقــه يف  9مجــادى االوىل فلقــب بالشــهيد االول.

مــن تصانيفــه :جامــع العــن مــن فوائــد الرشحــن أي رشوح هتذيــب االصــول ،البيــان يف الفقــه،
كتــاب القواعــد ،الــدروس الرشعيــة يف فقــه االماميــة ،وغايــة املــراد يف رشح نكــت االرشــاد.
(معجــم املؤلفــن :ج 12ص.)48
((( القواعد والفوائد :ج 1ص.77
((( كتاب الطهارة :ج 2ص.44

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
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 -4قال السيد عبد األعىل السبزواري((( (عليه الرمحة والرضوان)
يف بيان قول أمري املؤمنني (عليه السالم):

«إن قوم ًا عبدوا اهلل رغبة تلك عبادة التجار.»..
((( من أكابر علامء الشيعة اإلمامية يف النجف األرشف.

رسه يف مدينـة سـبزوار مـن أعامل خراسـان ،وترعـرع يف بيت العلـم والتقى،
والدتـه :ولـد قـدّ س ّ
ودرس فيهـا علـوم احلـوزة املعروفـة باملقدمـات ،ثـم انتقـل منهـا إىل مشـهد االمـام الرضـا عليـه
السلام ودرس هبـا السـطوح ،ثـم هاجـر إىل النجـف األرشف وختـرج فيهـا على أعلام الفقـه
ّ
ّ
يشـوش على
مـا
النظريـة
البحـوث
مـن
األصـول
علـم
يف
أن
يـرى
ه
رس
س
كان
واألصـول،
قـدّ
ّ
ّ
طالـب العلـم معرفـة النتيجـة ،فاقتصر يف دروسـه على البحـوث التـي هلا تطبيـق مبـارش يف الفقه،
رسه يواظـب على أوقـات الـدرس بدقـة متناهيـة ،وكان حيـارض يف مسـجد قريـب
وكان قـدّ س ّ
مـن مسـكنه ،وكان يعتمـد يف أسـلوب التدريـس على اإلجيـاز ويبتعـد عـن التفصيـل والتطويـل
رسه .وبعد أن
ويسـتخدم األلفـاظ السـهلة ،انتقلـت إليـه املرجعية بعـد وفاة السـيد اخلوئي قـدّ س ّ
خـدم العلـم وأهلـه طـول حياتـه مثابـرا ال تأخـذه يف اهلل لومـة الئـم.
وفاتــه :ل ّبــى نــداء ربــه يف يــوم الســبت اخلامــس والعرشيــن مــن شــهر صفــر 1414هـــ ،وأودع
الســام بالنجــف األرشف.
جثامنــه الرشيــف يف جــوار جــده أمــر املؤمنــن عليــه ّ
آثاره:

 - 1هتذيب األصول :طبع يف جملدين يف بريوت ،سنة 1406هـ  1985 -م.

 - 2جامــع األحــكام الرشعيــة :وهــي رســالة عمليــة فتوائ ّيــة لعمــل مق َّلديــه ،حتتــوي عــى مجيــع
أبــواب الفقــه ،طبعــت يف بــروت ســنة 1413هـــ  1992 -م.

 - 3الصــاة مــن املحجــة العظمــى (رشح العــروة) :وهــو تقريــرات دروســه يف الفقــه طبــع يف
مطبعــة النعــان  -النجــف ،ســنة 1382هـــ.
 - 4مهـ ّـذب األحــكام يف بيــان احلــال واحلــرام :وهــو دورة اســتداللية كاملــة تشــتمل عــى مجيــع
أبــواب الفقــه ،طبــع يف النجــف األرشف ســنة  1395هـــ وخــرج منــه  28جملــدا.
 - 5مواهب الرمحن يف تفسري القرآن :طبع منه سبع جملدات يف النجف األرشف ،سنة (1404هـ
1982 -م)( .ينظر :فهرس الرتاث/حممد حسني احلسيني اجلاليل /ج 2ص.)666
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أنه قال:

(ومقتضى سـهولة الرشيعـة املقدسـة يف هـذا األمر العـام البلوى لسـواد الناس

هـو الوجـوه أو لدخـول اجلنـة ،والفـرار من النـار  -وهو أدناهـا وما ،وقولـه تعاىل:

﴿وَما ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا اهلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾(((.

وقوله َّ
(صل اهلل عليه وآله):

«إنّام األعامل بالنيات ،ولكل امرئ ما نوى»(((.
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وقوله َّ
(صل اهلل عليه وآله):
«ال عمل إال بالنية»(((.
والكل مردود:

أمــا اآليــة األوىل ،فـ ّ
ـأن اإلطاعــة أعــم مــن العبــادة ،كــا هــو معلــوم ،وأمــا

فألنــا يف مقــام البعــث إىل توحيــد املعبــود ونفــي الــرك يف العبــادة ،وال
الثانيــة ّ

ربــط هلــا بـ ّ
ـأن كل واجــب تعبــدي.

وأمــا اخلــر األول فإ ّنــا هــو يف مقــام بيــان ّ
أن مــن نــوى يف عملــه القربــة يثــاب

عليــه ،ومــن نــوى غريهــا فلــه مــا نــوى.

راجــع بقيــة اخلــر يف الوســائل((( .وأمــا اخلــر األخــر ونحــوه مــن األخبــار

أن حســن اجلــزاء يــدور مــدار حســن النيــة ،ال ّ
فهــو يف مقــام بيــان ّ
أن قصــد التقــرب
(((
(((
(((
(((

البينة.5 :
الوسائل باب 5 :من أبواب مقدمة العبادات حديث.10 :
الوسائل باب 5 :من أبواب مقدمة العبادات حديث.9 :
الوسائل باب 5 :من أبواب مقدمة العبادات حديث.10 :
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معتــر يف كل واجــب.

وإال لزم ختصيص األكثر ،كام هو معلوم.

املقربــن ،وعـ ّـر
خللـ ّـوه عــن شــوائب التعويــض ،وهــو مــن عبــادة أوليــاء اهلل ّ
عنــه يف احلديــث بعبــادة الكــرام تــارة ،واألحــرار أخــرى(((.
 -5قال السيد اليزدي (عليه الرمحة والرضوان):

قــال يف العــروة الوثقــى وقــد حــدد العبــادة بخمســة أوجــه فقــال( :أحدهــا

وهــو اعالهــا أن يقصــد امتثــال أمــر اهلل ألنــه تعــاىل أهــل للعبــادة والطاعــة وهــذا

مــا أشــار إليــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام):

«إهلــي مــا عبدتــك خوف ـ ًا مــن نــارك وال طمع ـ ًا يف جنتــك بــل وجدتــك أه ـ ً
ا

للعبــادة فعبدتــك».

الثاين :أن يقصد شكر نعمه التي ال حتىص.

الثالث :أن يقصد به حتصيل رضاه والفرار من سخطه.
الرابع :أن يقصد به حصول القربة إليه

اخلام ــس :أن يقص ــد ب ــه الث ــواب ورف ــع العق ــاب ،ب ــأن يك ــون الداع ــي إىل

امتث ــال أم ــره رج ــاء ثواب ــه وختليص ــه م ــن الن ــار ،وأم ــا إذا كان قص ــده ذل ــك ع ــى

وج ــه املعاوض ــة م ــن دون أن يك ــون برج ــاء اثبات ــه تع ــاىل فيش ــكل صحت ــه وم ــا
ورد مـــن صـــاة االستســـقاء وصـــاة احلاجـــة إنـــا يصـــح إذا كان عـــى الوجـــه
األول)(((.

((( مهذب االحكام يف بيان احلالل واحلرام :ج ،2ص.440-437
((( العروة الوثقى :ج ،2ص.436
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أقــول :إن مــا خيــص موضــع البحــث يف كالمــه (قــدس رسه) هــو الوجــه

اخلامــس :أي أن تكــون نيــة املســلم يف عبــادة اهلل تعــاىل حصــول الثــواب ورفــع

العقــاب ونجاتــه مــن النــار ،وهــي هبــذه النيــة تكــون العبــادة صحيحــة ،أمــا إذا كان
قصــده يف العبــادة أن يكــون الثــواب عوض ـ ًا عنهــا ففــي صحتهــا إشــكال.
أمــا إذا صــى املســلم صــاة االستقســاء وصــاة احلاجــة كأن تكــون لقضــاء

الديــن أو االســتخارة أو دفــع البــاء وغريهــا بقصــد االمتثــال ألمــر اهلل تعــاىل ملــا
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ورد يف النصــوص الرشيفــة الكاشــفة عــن كيفيــة هــذه الصلــوات ومــا يرتتــب عليــه

مــن حصــول املنفعــة ودفــع املــرة التــي هــي بيــد اهلل تعــاىل ألنــه ســبحانه أه ـ ً
ا

للعبــادة والطاعــة ،فهــي هبــذه النيــة تكــون العبــادة صحيحــة.

وقــد أوضــح بعــض العلــاء عليهــم الرمحــة والرضــوان يف تعليقاهتــم عــى

العــروة فيــا خيــص موضــع البحــث مــا يــي:

 -6قال الشيخ كاشف الغطاء((( (عليه الرمحة والرضوان):

((( مــن الفقهــاء العظــام الذيــن عاشــوا يف القــرن الثالــث عــر مــن اهلجــرة النبو ّيــة عــى مهاجرهــا
(صـ َّـى اللّ عليــه وآلــه) آالف التح ّيــة والثنــاء أيــة اهلل واملرجــع الدينــي الكبــر ،الشــيخ جعفــر ابــن
الشــيخ خــر بــن حييــى بــن مطــر بــن ســيف الديــن املالكــي القناقــي اجلناحــي النجفــي.
ـي ،ويقــال ّ
إن نســبهم
واملالكــي نســبة إىل بنــي مالــك ،وهــم املعروفــون اليــوم يف العــراق بــال عـ ّ
ـي بــن أيب طالــب عليــه الســام
يرجــع إىل مالــك األشــر النخعــي مــن حوار ّيــي أمــر املؤمنــن عـ ّ
الفحــام يف رثــاء الشــيخ حســن أخــي املرتجــم:
كــا قــال الســيد صــادق ّ
يا ُمنت َِمي َفخر ًا إىل مالِ ِك ما مالِ ِكي إالك يف املعنَ َيني
ـي املقيمــن
واجلناجــي ،نســبة إىل جناجيــة أو جناجيــا قريــة مــن أعــال احل َّلــة ،أصلهــم مــن آل عـ ّ
فيهــا ،وأصــل اســمها قناقيــا ويلفظهــا العــرب جناجيـ ًا عــى قاعدهتــم يف إبــدال القــاف جيـ ًا.

ولقــب الشــيخ املعــروف« :كاشــف الغطــاء» وصــار هــذا لقب ـ ًا للعائلــة ،نســبة إىل كتابــه :كشــف
الغطــاء عــن مبهــات الرشيعــة الغـ ّـراء.
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(وال ينبغــي أن يدعيهــا أحــد بعــده إال معصــوم مثلــه؛ [أي قــول أمــر املؤمنــن
وللمرتجم له (رمحه اهلل) تأليف ق ّيمة مشحونة بالتحقيق والتدقيق ،وهي:
آثاره العلم ّية:
َ
الغراء ،وسيأيت الكالم فيه.
 -1كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة ّ
 -2خمترص كشف الغطاء.

 - 3غاية املأمول يف علم األصول.
 -4غاية املراد يف أحكام اجلهاد.

 -5بغيــة الطالــب يف معرفــة املفــروض والواجــب ،رســالة عمل ّيــة ،اقتــر فيهــا عــى ذكــر جمـ ّـرد
الفتــاوى ،مر ّتــب عــى مطلبــنّ :أوهلــا يف أصــول العقائــد وثانيهــا يف فــروع األحــكام ،خــرج منــه
مــن ّأول الطهــارة إىل آخــر الصــاة.
الدرة ،املوسوم ب «مشكاة اهلداية».
 -6مشكاة املصابيح يف رشح منثور ّ

 -7الرســالة الصوم ّيــة ،عــى ظهرهــا َّ
حممــد العامــي صاحــب «مفتــاح
خــط الســ ّيد جــواد بــن ّ
بأنــا لــه مــع ألقــاب كثــرة منهــا قولــه :الشــيخ املعتــر والعقــل احلــادي عــر
مرصحـ ًا ّ
الكرامــة» ّ
وكأنــا تتميــم لبغيــة الطالــب حيــث
جنــاب شــيخنا الشــيخ جعفــر ال زال لــه مــن التوفيــق دوامّ .
إ ّنــه انتهــى إىل آخــر الصــاة.
 - 8سؤال وجواب.

جهــال األخبار ّيــن ،أ َّلفــه يف أصفهــان لولــده
 - 9احلـ ّـق املبــن يف تصويــب املجتهديــن وختطئــة ّ
الشــيخ عــي بــن جعفــر .بـ ّـن فيــه حقيقــة مذهــب الطرفــن ّ
وأن عقائدمهــا يف ُأصــول الديــن متّحدة
األئمــة عليهــم الســام .فاملجتهــد
ســواء ويف فــروع الديــن ،مرجعهــا مجيع ـ ًا إىل مــا روي عــن ّ
إخبــاري واألخبــاري جمتهــد ،فضــاء الطرفــن ناجــون ،والطاعنــون هالكــون.
 - 10جمموعة فقه ّية.

 - 11التحقيق والتنقري فيام يتع َّلق باملقادير.

ـدو العلــاء ،وهــي رســالة لطيفــة يف الطعــن عــى
حممــد عـ ّ
 - 12كشــف الغطــاء عــن معايــب مــرزا ّ
ـي النيســابوري الشــهري باألخبــاري أرســلها إىل فتــح عــى شــاه ،أبــان
حممــد بــن عبــد النبـ ّ
املــرزا ّ
فيهــا قبائــح أفعــال ذلــك الرجــل واعتقاداتــه الكفر ّيــة ،ويف معــارف الرجــال والكــرام الــررة:
كاشــف الغطــاء.
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(عليــه الســام)« :إهلــي مــا عبدتــك خوفـ ًا مــن نــارك.]»..

واملــراد أن الباعــث بالــذات إىل عبادتــك هــو اســتحقاقك للعبــادة بذاتــك

ال أنــه خيــاف العقــاب وال يرجــو الثــواب كــا هــو واضــح؛ وقصــد التقــرب إليــه

يؤكــد هــذا املعنــى وال ينافيــه ،بــل هــو اعــى الغايــات وأرشفهــا ،وهــي آخــر منــازل
الســالكني وغايــة آمــال العارفــن) (((.
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أمــا بخصــوص الوجــه اخلامــس الــذي أورده الســيد اليــزدي (قــدس رسه)
فقــد ع ّلــق الشــيخ كاشــف الغطــاء قائ ـاً:
(«أن يقصــد بــه الثــواب» :أي األجــر األخــروي ،وأدنــى منــه قصــد األجــر

احلج.
 - 13رسالة مناسك ّ

 - 14العقائد اجلعفر ّية يف ُأصول الدين.
 - 15رشح اهلداية ِ
للعمة الطباطبائي ،خرج منه كتاب الطهارة فقط.
 - 16إثبات الفرقة الناجية.
 - 17أحكام األموات.

 - 18رسالة يف الدماء الثالثة.

 - 19القواعــد اجلعفر ّيــة يف رشح بعــض أبــواب املكاســب .وهــو كــا قــال صاحــب الروضــات:
كتــاب كبــر مشــتمل عــى قواعــد فقه ّيــة وفقاهــة إعجاز ّيــة ،مل تـ َـر مثلهــا عــن الزمــان .انتهــى.
وصــل فيــه إىل بيــع الــرف.
 - 20كتــاب الطهــارة .قــال يف الروضــات :وهــو كتــاب كبــر يف الطهــارة ،كتبــه يف مبــادئ أمــره
جلمــع عبائــر األصحــاب واألحاديــث الــواردة يف ذلــك البــاب.

وقال يف األعيان :من ّأول الطهارة إىل خشبة األقطع وهو رشح الرشائع.

الوهاب ّيــة ( .ينظــر :كشــف الغطــاء عــن مبهــات
 - 21منهــج الرشــاد ملــن أراد الســداد يف ر ّد ّ
الرشيعــة الغــراء /الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء ،ج 1ص)22-5
((( العروة الوثقى :ج ،2ص.435

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
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الدنيــوي وهــو ايضـ ًا يتفــاوت يف املرتبــة فتــارة يكــون ملصلحــة عامــة وحــب اخلــر

لنــوع اإلنســان ،بــل واحليــوان مثــل صــاة االستســقاء والدعــاء للمؤمنــن باملغفــرة
ونحوهــا ،وأخــرى ملصلحــة خاصــة بــه أو بغــره مثــل طلــب الشــفاء للمريــض
أو صــاة الليــل للــرزق وهــي أنــزل الدرجــات ،فــإن صاحبهــا كاجلائــع الــذي ال
يطلــب مــن الســلطان إال فضــل طعامــه ليســد قوتــه ،ال ألن طعــام الســلطان رشف

وكرامــة لــه بحيــث ال فــرق عنــده بــن طعــام الســلطان وغــره) (((.
ويف تعليقه عىل قول السيد اليزدي (قدس رسه):

(إذا كان قصــده ذلــك عــى وجــه املعاوضــة مــن دون أن يكــون برجــاء أثابتــه

تعــاىل فيشــكل صحتــه )..قــال:

(العبــارة جمملــة ،ولعــل املــراد أن األغــراض الدنيويــة كاالستســقاء والشــفاء

إذا كانــت باعثــة عــى العمــل أوالً وبالــذات مــن دون توســيط الطاعــة والعبوديــة مل

تصــح العبــادة ،وإذا كان املقصــود القيــام بالعبوديــة والداعــي عــى القيــام هبــا طلب
الشــفاء واالستســقاء عــى نحــو داعــي الداعــي صحــت ،ويمكــن أن يكــون طلــب
املقاصــد الدنيويــة مــع االعتقــاد وااللتفــات إىل أهنــا منوطــة بمشــيئته وال حتصــل إال

بإرادتــه أيضـ ًا غــر منــاف للطاعــة والعبوديــة وال تقــدح يف صحــة العبــادة ،وإال ملــا

صحــت عبــادة أكثــر النــاس.

غايتــه أن العبــادة والطاعــة مراتــب عــى حســب اختــاف درجــات اإليــان

واملؤمنــن يف املعرفــة واليقــن) (((.

((( العروة الوثقى للسيد كاظم اليزدي (قدس رسة) :ج ،2ص.435
((( املصدر السابق.
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باء-قال السيد اخلوئي((( (عليه الرمحة والرضوان):
((( الســيد أبــو القاســم بــن عــي أكــر بــن هاشــم تــاج الديــن املوســوي اخلوئــي املعــروف بالســيد
أبــو القاســم اخلوئــي ( .)1992 - 1899هــو مرجــع ديــن شــيعي ،كان يــرأس احلــوزة العلميــة
بمدينــة النجــف بالعــراق ،وكان مرجعـ ًا وزعيـ ًا ملاليــن الشــيعة االثنــي عرشيــة يف العــامل ((أي أنه
املرجــع الدينــي األعــى قبــل آيــة اهلل الســيد عــي احلســيني السيســتاين)).
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والدتــه :ولــد الســيد أبــو القاســم املوســوي اخلوئــي منتصــف شــهر رجــب ســنة 1317هـــ ق
يف مدينــة خــوي التابعــة ملحافظــة آذرباجيــان الغربيــة ،يف وســط أرسة علامئيــة ،يرجــع نســبها إىل
موســى الكاظــم .والــده الســيد عــي أكــر اخلوئــي مــن العلــاء املربزيــن ومــن تالميــذ الشــيخ
عبــد اهلل املامقــاين يف النجــف األرشف .بعــد أن أتــم دراســته قفــل راجعــا إىل موطنــه خــوي
ليتصــدى فيــه لألمــور االجتامعيــة والدينيــة ،وبعــد أن حــدث االختــاف الشــديد بــن األ ّمــة
بســبب -حادثــة املرشوطــة -هاجــر والــده إىل النجــف األرشف ســنة 1328هـــ ق ،والتحــق بــه
الســيد اخلوئــي ســنة  1330هـــ ،برفقــة أخيــه األكــر املرحــوم الســيد عبــد اهلل اخلوئــي ،وبقيــة
أفــراد عائلتــه.

اخلوئــي يف شــبابه :أبــو القاســم اخلوئــي بــن عــي أكــر اخلوئــي بــن هاشــم تــاج الديــن بــن عــي
أكــر بــن مــر قاســم بــن ويل بابــا بــن عــي بــن السـ ّيد بــن عــي بــن ويل بــن صــادق بــن خــان بــن
تــاج الديــن حممــد (صاحــب املرقــد املعــروف يف مدينــة خــوي) بــن عــي أكــر بــن حممــد بــن عبــد
اهلل بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن قاســم بــن تــاج الديــن بــن عــي أكــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن حســن
بــن مرتــى بــن حمــراب بــن حممــد بــن حممــود بــن أمحــد بــن حســن بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن
إبراهيــم املجــاب (دفــن الروضــة احلســينية) بــن حممــد العابــد بــن اإلمــام موســى الكاظــم.
أبناءه:

 .1السيد مجال الدين اخلوئي.
 .2السيد عيل اخلوئي.

 .3السيد عباس اخلوئي.

 .4السيد عبد الصاحب اخلوئي.
 .5السيد حممد تقي اخلوئي.

 .6السيد عبد املجيد اخلوئي.

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
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(وجممــل القــول حــول هــذه الدرجــات [التــي أوردهــا الســيد اليــزدي (قــدس
 .7السيد إبراهيم اخلوئي.

الدراســة وحتصيــل العلــم :توجــه الســيد اخلوئــي بمعيــة أخيــه الســيد عبــد اهلل اخلوئــي صــوب
النجــف االرشف ســنة  1330هـــ ق ولــه مــن العمــر 13عامــ ًا فالتحــق بوالــده هنــاك ورشع
بتحصيــل علــوم اللغــة واملنطــق وختــرج مــن مرحلــة الســطوح العاليــة ،وحينــا بلــغ احلاديــة
والعرشيــن مــن العمــر حــر الدراســات العليــا يف احلــوزة العلميــة عنــد آيــة اهلل شــيخ الرشيعــة
األصفهــاين .ومل يقتــر حضــورة عــى هــذا العــامل الكبــر بــل حــر أبحــاث علــاء آخريــن اشــار
إىل البعــض منهــم يف كتابــه معجــم رجــال احلديــث.

األوىل مــن عمــره
تدريســه يف احلــوزة :تصــدى الســيد اخلوئــي لكــريس التدريــس منــذ الســنني ّ
الدراســى وحينــا بلــغ العقــد الرابــع مــن العمــر أصبــح مــن االســاتذة الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان
يف النجــف األرشف ،مواصــا التدريــس مــا يقــرب مــن الســتني عامـ ًا ألقــى خالهلــا دورة فقهيــة
كاملــة وعــدّ ة دورات يف أصــول الفقــه.

بعــد رحيــل اســتاذيه آيــة اهلل النائينــي وآغــا ضيــاء العراقــي مت ّكــن الســيد خالهلــا مــن نيــل قصــب
الســبق فــكان درســه عــى مســتوى الدراســات العليــا يشــار اليــه بالبنــان وينظــر اليــه بإكبــار حتــى
مت ّكــن مــن اســتقطاب الكثــر مــن طــاب الدراســات العليــا يف احلــوزة العلميــة النجفيــة.
وقــد مت ّيــز الســيد اخلوئــي بقــدرات عاليــة يف تربيــة التالميــذ وإعــداد العلــاء واملدرســن ،كــا متيــز
درســه باالنضبــاط والتناســق ،وقــد عمــد الســيد باالضافــة إىل القــاء الــدروس واملحــارضات
العاليــة إىل تربيــة جيــل مــن الفقهــاء واملســتنبطني لألحــكام الرشعيــة بعيــد ًا عــن التعقيــد األصــويل
والفقهــي واإلطنــاب ا ُمل ِمــل.

حضــار درســه مــن التعــرف عــى مبانيــه
وكان الســيد صاحــب منهــج خــاص يتمكــن مــن خاللــه ّ
األصوليــة والرجال ّيــة و ،...ومــن هنــا وســم بأ ّنــه صاحــب مدرســة مســتقلة.
وحضار حلقات درسه.
واجلدير بالذكر أن الكثري من مراجع التقليد املعارصين كانوا من تالمذته ّ

مرجعيتــه :اختلفــت كلمــة الباحثــن حــول بدايــات مرجعيــة الســيد اخلوئــي اال أن املجــزوم بــه
تارخيي ـ ًا ّ
أن مرجعيتــه طرحــت بعــد رحيــل آيــة اهلل الســيد الربوجــردي بقــوة وبعــد رحيــل آيــة
األول يف الوســط احلــوزوي والعلمــي .ويف تلــك الفــرة قــام
اهلل الســيد احلكيــم أصبــح الرقــم ّ
الســيد يوســف احلكيــم بتســليم األمــوال الرشعيــة واحلقــوق املاليــة إىل الســيد اخلوئــي كمرجــع
للمســلمني بعــد رحيــل والــده الســيد احلكيــم.
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رسه)] :أن العبــادة بــا أهنــا عمــل اختيــاري صــادر مــن عاقــل خمتــار كل مــا كان
كذلــك ال بــدّ فيــه مــن وجــود غايــة باعثــة عــى ارتــكاب العمــل ،فهــذه الغايــة يف
املقــام إمــا ّأنــا ملحوظــة يف جانــب العامــل العابــد ،أو يف ناحيــة املعبــود.

والثــاين ،إمــا أ ّنــه حلــاظ كاملــه الــذايت وأهليتــه للعبــادة ،وهــو أرقــى املراتــب ،أو

مــن أجــل ح ّبــه الناشــئ مــن نعمــه وإحســانه.
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أســاتذته :مــن أســاتذته يف مرحلــة الســطوح :املــرزا عــي القــايض وكان مــن أبــرز أســاتذته ،عــى
الــكازروين .درس عنــده كتــاب كفايــة األصــول اجلــزء األول .حممــود الشــرازي ،درس عنــده
كتــاب كفايــة األصــول اجلــزء الثــاين .شــيخ الرشيعــة األصفهــاين .املتــوىف ســنة  1339هـــ .مهــدي
املازنــدراين .املتــوىف ســنة  1342هـــ .وغريهــم.
وقــد نــال درجــة االجتهــاد يف فــرة مبكــرة مــن عمــره وشــغل منــر الــدرس لفــرة متتــد إىل أكثــر
مــن ســبعني عامــا.

ملعــان نجمــه :رسعــان مــا عقــب شــيوخه يف أروقــة العلــم ،بالتصــدي لتدريــس بحــث اخلــارج،
فاهنالــت عليــه هجــرة طالبــي العلــم مــن كل مــكان ،وقلدتــه املرجعيــة العليــا مجيــع مســؤولياهتا
وشــؤوهنا ،حتــى أصبــح زعيمهــا دون منــازع ،ومرجعــا أعــى للمســلمني الشــيعة ،يقلــده ماليــن
الشــيعة مــن أتبــاع مذهــب اإلماميــة يف خمتلــف بقــاع العــامل ،وطبعــت رســائله العمليــة لبيــان
االحــكام الرشعيــة ملقلديــه وبعــدة لغــات ،وتلــك بفضــل نبوغــه وتضلعــه يف خمتلــف العلــوم
اإلســامية ،وبلوغــه الغايــة مــن التقــوى ،وأملعيتــه يف إدارة احلــوزات ،واهتاممــه البالــغ برفــع
مســتوى العلــاء ،علميــا ومعيشــيا ،ويف رعايتــه للمســلمني عمومــا .فــكان أبــو القاســم اخلوئــي
منــذ أيامــه األوىل يعــدّ بحــق ،زعيمهــا األبــرز ،حتــى أصبــح رمــزا بــارزا مــن رمــوز املرجعيــة
وعلــا مــن أعــام اإلســام.
أبــرز تالمذتــه :الســيد حممــد باقــر الصــدر ،الســيد عــي السيســتاين ،الســيد حممــد عــي الطباطبائي،
وغريهم.

مؤلفاتــه( :أجــود التقريــرات)( ،البيــان)( ،نفحــات اإلعجــاز)( ،معجــم رجــال احلديــث
وتفصيــل طبقــات الــرواة .موســوعة يف علــم الرجــال تقــع يف أربــع وعرشيــن جملــد ًا)( .منهــاج
الصاحلــن) ،وغريهــا( .ينظــر :ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة).

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

واألول إ ّمــا أ ّنــه حتصيــل رضــاه ،أو التقـ ّـرب منــه ،أو طمــع يف ثوابــه ،أو خشــية
ّ

مــن عقابــه.

مــن الواضــح جــدّ ًا ّ
أن املــراد بالقــرب ليــس هــو القــرب املــكاين احلقيقــي ،بــل

وال االدعائــي التنزيــي ،لوضــوح ّ
أن القــرب بــن شــيئني يتضمــن التضايــف بحيث

ّ
أن أحدمهــا إذا كان قريبـ ًا كان اآلخــر أيضـ ًا كذلــك واقعـ ًا أو تنزيـ ًـا.

ومــن البـ ِّـن أ ّنــه ســبحانه قريــب مــن مجيــع البــر ،بــل هــو أقــرب إلينــا مــن

حبــل الوريــد ،وكل يشء حــارض عنــده حضــور ًا ذاتي ـ ًا ،بيــد ّ
أن البعــض منّــا بعيــد
عنــه لكونــه غريقـ ًا يف الذنــوب واخلطايــا املســتوجب لعــدم توجهــه والتفاتــه إليــه،
فهــو قريــب مــن عبــاده تنزيـ ًـا ،وهــم بعيــدون عنــه.

بــل املــراد مــن القــرب الــذي ّ
يتوخــاه العبــد يف عبادتــه هــو طلــب احلضــور بــن

يــدي الــرب والشــهود عنــده بحيــث كأنــه يــراه ويشــاهده شــهود ًا قلبيـ ًا ال برصيـ ًا.

ويســتفاد مــن كثــر مــن األدعيــة والروايــات ّ
أن الغايــة القصــوى مــن

العبــادات هــو لقــاء اهلل تعــاىل ،والوصــول إىل هــذه املرتبــة التــي هــي أرقــى املراتــب

التــي يمكــن أن يصــل إليهــا اإلنســان ،وربــا يتفــق الوصــول إليهــا بعــد التدريــب
وجماهــدة النفــس والتض َّلــع يف العبــادة املســتتبعة بعــد إزالــة امللــكات اخلبيثــة لصفــاء

القلــب وقابليتــه ملشــاهدة الــرب والســر إليــه ،فــروم العابــد بعبادتــه النيــل إىل هذه

املرتبــة التــي هــي املــراد مــن التقــرب منــه تعــاىل.

بـل ال ينبغـي التأمـل يف البطلان ،رضورة ّ
أن الثـواب أو دفـع العقـاب ال يرتتّبـان

على ذات العمـل لكـي تصـح املعاوضـة واملبادلـة بينهما ،بـل على العمـل املتصـف
بالعباديـة والصـادر بقصـد االمتثـال والطاعة ،فلـو صىل ليدخل اجلنـة بطلت ،إذ ليس
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لـذات العمـل هـذا األثـر ،بـل املـأيت به مضافـ ًا إىل املـوىل .وجمـرد قصد دخـول اجلنة ال

حي ِّقـق اإلضافـة كما هـو واضـح ،وإنما يتجـه لـو كان على سـبيل الداعي على الداعي.
وهكــذا مــا ورد يف صــاة االستســقاء أو احلاجــة أو صــاة الليل ،مــن اخلواص

فإنــا ال ترتتــب عــى ذات الصــاة ،بــل املــأيت
واآلثــار مــن طلــب الــرزق ونحــوهّ ،
هبــا بصفــة العبــادة ،فــا يصــح قصدهــا َّإل عــى النحــو الــذي عرفــت.
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وباجلملــة :الغايــات املتقدمــة مــن الثــواب أو دفــع العقــاب أو شــكر النعمــة

كلهــا غايــات لالمتثــال ومــن قبيــل الداعــي عــى الداعــي ،ال يــكاد يرت ّتــب يشء
منهــا َّإل بعــد أتصــاف العمــل بالعباديــة ،واإلتيــان بــه هبــذا العنــوان ،فبدونــه ولــو
كان بن ّيــة صاحلــة كالتعليــم فضـ ًـا عــن الريــاء ال أثــر لــه بوجــه ،فلــو صــى أحــد ال

لكاملــه الــذايت ،وال حل ّبــه الناشــئ مــن نعمــه ،وال بداعــي التقــرب وإدراكــه لــذة
أي أثــر ،بــل ال بــدّ وأن
األنــس ،بــل ألمــر آخــر دنيــوي أو ُأخــروي ،مل يرتتــب عليــه ّ
ثمــة واســطة بــن العمــل وبــن تلــك الغايــة ،وهــي اإلضافــة إىل املــوىل عــى
تكــون ّ
ســبيل العبوديــة حســبام عرفــت)(((.

وبنــا ًء عليــه فقــد أســس الفقهــاء قاعــدة فقهيــة تنــص عــى تبعيــة العمــل للنيــة،

وهــو مــا ســنتناوله يف املســألة القادمــة.

املسألة الرابعة :قاعدة فقهية( :تبعية العمل للنية).

بالنظــر إىل أن مــدارك األحــكام أربعــة((( عنــد علــاء املذهــب اإلمامــي (أعــى

اهلل مقامهــم) فقــد وضعــوا قواعــد مخــس اســتنبطوها مــن هــذه املــدارك االربعــة
((( رشح العــروة الوثقــى -كتــاب الصــاة (موســوعة اإلمــام اخلوئــي) -تقريــر بحــث الســيد
اخلوئــي للربوجــردي :ج ،1ص.11-9
((( وهي :الكتاب والسنة واالمجاع ودليل العقل.

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

كــي يمكــن رد األحــكام إليهــا وبيــان علتهــا ومنهــا أي مــن هــذه القواعــد اخلمــس،

قاعــدة (تبعيــة العمــل للنيــة) .

قال الشهيد األول (قدس رسه):

(ومأخذها من قول النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم:
«إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل امرئ ما نوى»(((.

أي صحــة األعــال واعتبارهــا بحســب النيــة؛ ويعلــم منــه أن مــن مل ينــو ،مل

يصــح عملــه ،ومل يكــن معتــر ًا يف صحــة الــرع ،ويــدل عليــه -مــع داللــة احلــر-
اجلملــة الثانيــة فإهنــا رصحيــة يف ذلــك أيض ـ ًا(((.

املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

رشاح كتــاب هنــج البالغــة هــذا احلديــث بالبيــان والتوضيــح ،فنــورد
تنــاول ّ

بعض ـ ًا منهــا بغيــة تقديــم صــورة معرفيــة اخالقيــة حــول هــذا احلديــث الرشيــف،
وهــي كاآليت:

ً
أوال  -ابن أبي احلديد املعتزلي((( (ت656 :هـ).
((( الوسائل :ج ،4أبواب النية ،باب  ،1ح.4
((( القواعد والفوائد للشهيد األول :ج ،1ص.75
((( عبـد احلميـد أبـو حامـد بن هبة اهلل بن حممد بن حممد بن احلسين بن أيب احلديد عـز الدين املدائني،
أحـد جهابـذة العلماء ،وإثبات املؤرخين ،كان فقهيا أصوليـا ،ومتكلام جدليا نظـارا ،وكان مذهبه
االعتـزال كام شـهد لنفسـه يف إحدى قصائـده يف مدح أمري املؤمنني -عليه السلام:-
ورأيت دين االعتزال وأنني

أهوى ألجلك كل من يتشيع

وعــى أساســه جــادل وناظــر ،وحــاج وناقــش ،ولــه مــع األشــعري والغــزايل والــرازي كتــب
ومواقــف.
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أشــار ابــن أيب احلديــد املعتــزيل إىل بعــض البيــان حــول احلديــث الرشيــف

فــكان كاآليت( :هــذا مقــام جليــل تتقــارص عنــه قــوى أكثــر البــر ،وقــد رشحنــاه
فيــا تقــدم ،وقلنــا:

إن العبــادة لرجــاء الثــواب جتــارة ومعاوضــة ،وإن العبــادة خلــوف العقــاب

ملنزلــة مــن يســتجدي لســلطان قاهــر خيــاف ســطوته.
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وهــذا معنــى قولــه( :عبــادة العبيــد) ،أي خــوف الســوط والعصــا ،وتلــك

ليــس عبــادة نافعــة ،وهــي كمــن يعتــذر إىل إنســان خــوف أذاه ونقمتــه ،ال ألن مــا
يعتــذر منــه قبيــح ال ينبغــي لــه فعلــه ،فأمــا العبــادة هلل تعــاىل شــكرا ألنعمــه فهــي

عبــادة نافعــة ،الن العبــادة شــكر خمصــوص ،فــإذا أوقعهــا عــى هــذا الوجــه فقــد

أوقعهــا املوقــع الــذي وضعــت عليــه.

فأمــا أصحابنــا املتكلمــون فيقولــون :ينبغــي أن يفعــل االنســان الواجــب لوجــه

وجوبــه ،ويــرك القبيــح لوجــه قبحــه ،وربــا قالــوا :يفعــل الواجــب ألنــه واجــب،
وكان أديبــا ناقــدا ،ثاقــب النظــر خبــرا بمحاســن الــكالم ومســاوئه ،متضلعــا يف فنــون األدب،
متقنــا لعلــوم اللســان ،عارفــا بأخبــار العــرب ،مطلعــا عــى لغاهتــا ،جامعــا خلطبهــا ومنافراهتــا،
راويــا ألشــعارها وأمثاهلــا ،قارئــا مســتوعبا لــكل مــا حوتــه الكتــب واألســفار يف زمانــه ،ولــد
باملدائــن ســنة  586ه ـ ،ونشــأ هبــا وتلقــى عــن شــيوخها ،ودرس املذاهــب الكالميــة فيهــا ،ثــم
مــال إىل مذهــب االعتــزال منهــا ،ثــم ارحتــل إىل بغــداد ،واختلــط بالعلــاء مــن أصحــاب املذاهب،
وكان أحــد الكتــاب والشــعراء بالديــوان اخلليفتــي وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي وكــا
فــوض إليــه أمــر خزائــن الكتــب ،ولــه عــدة مصنفــات منهــا :رشح هنــج البالغــة ،االعتبــار،
ديــوان شــعر ،العبقــري احلســان ،القصائــد الســبع العلويــات ،املســتنرصيات ،الوشــاح الذهبــي
يف العلــم األيب ،وغريهــا ،تــويف ســنة  655ه ـ ،وقيــل ســنة  656ه ـ.
(ينظــر :مقدمــة رشح هنــج البالغــة حتقيــق حممــد أبــو الفضــل ،وفيــات األعيــان ج 5ص- 391
 ،392البدايــة والنهايــة ج 13ص ،199ســفينة البحــار ج 1ص.)233
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ويــرك القبيــح ألنــه قبيــح ،والــكالم يف هــذا البــاب مــروح مبســوط يف الكتــب

الكالميــة) (((.

ً
ثانيا  -الشيخ ابن ميثم البحراني((( (ت 679هـ).

قال (رمحه اهلل) يف بيانه ورشحه للحديث:

(قســم (عليــه الســام) عبــادة العابديــن بحســب أغراضهــا إىل ثالثــة وهــي
ّ

التجــار
عبــادة الرغبــة ،وعبــادة الرهبــة ،وعبــادة الشــكر ،وجعــل األوىل عبــادة ّ
((( رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد :ج ،19ص.69
((( الشــيخ ميثــم بــن عــي بــن ميثــم بن معــى البحــراين؛ وصفــه احلــر العامــي بقولــه« :كان مــن العلامء
الفضــاء املدققــن متكلــا ماهــرا ،لــه كتــب منهــا :كتــاب رشح هنــج البالغــة كبــر ومتوســط
وصغــر» ،وأســند إليــه املحــدث النــوري يف املســتدرك.
من آثاره:

الســام :طبــع بتحقيــق مــر جــال الديــن احلســيني
ـي عليــه ّ
 -1رشح املائــة كلمــة لإلمــام عـ َّ
األرمــوي ضمــن منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة بقــم ،ســنة 1390هـــ.

 - 2رشح هنـج البالغـة :واسـمه مصبـاح السـالكني ورشح هنـج البالغـة مـن كالم أمير املؤمنني،
طبـع يف مطبعـة احليـدري بطهـران سـنة  ،1379واخـرى ضمـن منشـورات مؤسسـة النصر -
احلامتـي بطهـران سـنة 1387هــ ،وثالثـة يف مطبعـة خدمـات چاپـي سـنة 1404هــ ،ولـه نسـخة
خمطوطـة يف مكتبـة النـواب بمشـهد ،جـاء يف آخرهـا تاريـخ « :ثالث عرش شـعبان املبارك من سـنة
سـتة عشرة وسـبعامئة ( )716قـراءة وحتقيقـا وفهما » ،ويعنـي ذلـك  17سـنة بعـد وفـاة املؤلـف.

 - 3قواعــد املــرام يف علــم الــكالم :طبــع بتقديــم الســيد أمحــد احلســيني ضمــن منشــورات مكتبــة
املرعــي بقــم ســنة  1399ه .نســخة منــه كتبــت يف اخلامــس والعرشين مــن مجــادى االوىل 1327
صورهتــا .أعيــد طبــع هــذا الــرح يف إيــران وبــروت باالوفســيت عــى الطبعــة االوىل منهــا
هـــ) ّ ،
طبعــة مؤسســة فقــه الشــيعة يف بــروت ،بــدون تاريــخ.
 - 4النجــاة يف القيامــة يف حتقيــق أمــر اإلمامــة :قامــت بطبعــه جممــع الفكــر اإلســامي يف قــم ســنة
1417هـــ( .ينظــر :فهــرس الــراث /حممد حســن احلســيني اجلــايل /ج 1ص.)682
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التجار
باعتبــار ّأنــم يســتعيضون عنهــا ثــواب اآلخــرة ويطلبونــه هبــا ،فهم يف حكــم ّ
املكتســبني لألربــاح ،والثانيــة عبــادة العبيــد يف الدنيــا ّ
ألن خدمتهــم لســاداهتم أكثــر

مــا تكــون رهبــة ،والثالثــة عبــادة الشــاكرين وهــم الذيــن يعبــدون اهلل هلل ال لرغبــة

ـتحق العبــادة وهــي عبــادة العارفــن ،وأشــار (عليــه
وال لرهبــة بــل أل ّنــه هــو مسـ ّ
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الســام) إليهــا يف موضــع آخــر فقــال (عليــه الســام):
ِ
ـكَ ،بـ ْـل َو َجدْ ُتـ َ
ـكَ ،والَ َط َمع ـ ًا ِف َثوابِـ َ
ـن ِعقابِـ َ
«مــا َع َبدْ ُتـ َ
ـك َأ ْه ـ ً
ا
ـك َخ ْوف ـ ًا مـ ْ
لِ ْل ِعبــا َد ِة َف َع َبدْ ت َ
ُــك»(((.

ً
ثالثا -الشيخ حبيب اهلل اخلوئي((( (ت1324 :هـ).

قــال (رمحــه اهلل) يف منهــاج الرباعــة يف بيــان معنــى احلديــث( :العبــادة تســتلزم

املعرفــة وااليــان بــاهللَّ ،
وإل فتكــون صــورة بــا معنــى ،ودرجــات املعرفــة متفاوتة،
وقــد ن ّبــه (عليــه الســام) عــى مراتبهــا يف هــذا الــكالم وبــن هلــا ثــاث درجــات:

معرفــة الراغبــن ،ومعرفــة الراهبــن ،ومعرفــة األحــرار املتقــن.

((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين :ج ،5ص.360
((( الســيد حبيــب اهلل بــن حممــد بــن هاشــم بــن عبــد احلســن اهلاشــمي العلــوي املوســوي اخلوئــي.
متبحــر وأديــب جليــل كان يف النجــف األرشف ،هاجــر إىل العتبــات ســنة  1286ولــه
«عــامل ّ
 25ســنة ،ورجــع إىل خــوي 1290هـــ ،وهــو مــن تالميــذ الشــيخ املــرزا حبيــب اهلل الرشــتي
واملجــدد الشــرازي وغريمهــا ،ولــه تصانيــف ،منهــا :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة قــرب
عــر جملــدات ،ذهــب إىل طهــران لطبعــه فــرع بــه وطبــع منــه القليــل وأدركــه األجــل يف صفــر
1324هـــ ومحــل إىل قــم ،وكانــت والدتــه .»1268
مــن آثــاره :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة طبــع يف املطبعــة اإلســامية بطهــران ســنة
 1348ش .كــا طبــع يف ( )21جملــدا مــرات عديــدة ،وباألوفســيت بــدون تاريــخ( .ينظــر:
فهــرس الــراث /حممــد حســن احلســيني اجلــايل /ج 1ص.)249
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وقــد ناقــش الســيد حبيــب اهلل اخلوئــي (رمحــه اهلل) كالم املعتــزيل يف كوهنــا ،أي

العبــادة لرجــاء الثــواب جتــارة ومعاوضــة إلــخ.
فقــال:

(أقــول :قولــه :معاوضــة ،ال يســتقيم ألنّــه إن عبــد عــى وجــه املعاوضــة ال

يتحقــق قصــد القربــة وال االخــاص فتبطــل العبــادة رأســا ،وقوله (عليه الســام):
التجــار معنــاه قصــد االســرباح بالعمــل ال معاوضــة العمــل
(فتلــك عبــادة ّ

مــع الثــواب) (((.

ً
رابعا  -الشيخ حممد جواد مغنية((( (ت1427 :هـ).
((( منهاج الرباعة ،اخلوئي :ج ،21ص.307-306
((( الشيخ حممد جواد بن حممود بن حممد بن مهدي العاميل.

ـؤرخ ،ولــد يف جبــل عامــل ،وأخذ
قــال نجــل االمينــي «عــامل كامــل ،مؤ َّلــف متت ّبــع مكثــر ،أديــب مـ ّ
وأوليــات الســطوح مــن فضــاء بلــده ،ثــم هاجــر إىل النجــف األرشف وحــر
مقدمــات العلــوم ّ
دروس املشــايخ وتتلمــذ عــى الســيد أبــو احلســن األصفهــاين والســيد عبــد اهلــادي الشــرازي
والشــيخ حممــد حســن األصفهــاين ثــم عــاد إىل بــاده وســافر إىل البــاد العربيــة واإلســامية ثــم
عــاد إىل وطنــه ومــات فيهــا  1400هـــ».
من آثاره:

 -اإلسالم والعقل :طبع يف مؤسسة دار اجلواد  -بريوت سنة  1984م.

 إرسائيليــات القــرآن :طبــع بأعــداد عبــد احلســن مغنيــة يف مؤسســة دار اجلواد-بــروت ،ســنة1404هـ.
 -أهل البيت منزلتهم ومبادئهم :طبع يف بريوت سنة  1404هـ.

 -جتارب حممد جواد مغنية :طبع يف مؤسسة دار اجلواد  -بريوت ،سنة  1400هـ.

 -التفسري الكاشف :طبع يف بريوت ،سنة  1967م.

 -التفسري املبني :طبع يف مؤسسة دار اجلواد يف بريوت ،طبعة ثانية ،سنة  1403هـ
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يضيف الشيخ مغنية (رمحه اهلل) بيان ًا آخر للحديث فيقول:

(لــكل يشء داعيــة وســبب ،والســبب الــذي يدفــع االنســان لعبــادة اهلل ال بــدّ

أن يكــون واحــدا مــن ثالثــة:

األول اخلــوف مــن العقــاب متامــا كالعبــد األســر ،ومــع هــذا يقبــل اهلل مــن

اخلائــف ويؤمنــه ويزيــده مــن فضلــه ،ألنــه مقـ ّـر بــاهلل ووحدانيتــه وبحســابه وعقابه،
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وبرســله وكتبــه.

الســبب الثــاين :الطمــع باألجــر والثــواب متامــا كالــذي يعاملــك عــى أســاس

الربــح ،وأيضــا هــذا مقبــول ومأجــور للغايــة نفســها.

والســبب الثالــث :الشــكر هلل عــى أفضالــه وإنعامــه ،والتعظيــم لكاملــه ومتامــه

بــا قصــد لدفــع مــرة أو جلــب مصلحــة ،بــل هلل وحــده ال رشيــك لــه ،وهــذه هي

العبــادة احلقــة اخلالصــة التــي تنطــق وتــدل عــى مــدى علــم العابــد ويقينــه بــاهلل)(((.
ً
خامسا  -العالمة الطباطبائي((( (ت1402 :هـ).
 دول الشيعة يف التاريخ :طبع يف مؤسسة األعلمي بكربالء سنة  1385هـ  1965 -م. -الفقه عىل املذاهب األربعة :طبع يف مؤسسة دار اجلواد  -بريوت بدون تاريخ.

 -يف ظالل الصحيفة السجادية

 يف ظــال هنــج البالغــة :طبــع يف أربعــة جملــدات يف مؤسســة دار العلــم للماليــن  -بــروت،ســنة  1972م ،وأعــادت طبعــة دار الكتــاب اإلســامي بــدون تاريــخ .
((( يف ظالل هنج البالغة :ج ،4ص.308
((( السيد حممد حسني الطباطبائي ( 1402 - 1321هـ) = ( 1981 - 1904م).
نســبه :هــو حممــد حســن الطباطبائــي ويرجــع نســبه مــن جهــة أبيــه إىل احلســن بــن عــي ،ومــن
جهــة أمــه إىل احلســن بــن عــي.

املبحـ��ث الثان��ي :م��ا جي��وز قص��ده م��ن غاي��ات ّ
الني��ة وم��ا يس��تحب اختي��اره منها

قــال الســيد الطبطبائــي (رمحــه اهلل) يف تفســره بعــد أن أورد بعــض االحاديــث
والدتــهُ :ولــد الطباطبائــي يف  29ذي احلجــة  1321هـــ املوافــق  17مــارس  1904م ،يف مدينــة
يتصــل نســبه إىل
تربيــز يف إيــران .ونشــأ الطباطبائــي وترعــرع يف أرسة عريقــة بالعلــم والثقافــةّ .
مــر عبــد الوهــاب الــذي تق ّلــد منصــب (شــيخ اإلســام) يف أذربيجــان قبــل ظهــور السلســلة
الدولــة الصفويــة.

زواجــه وأوالده :تــزوج الســيد الطباطبائــي مــن العلويــة قمــر الســادات مهــدوي التــي تنتســب
هــي األخــرى إىل أرسة الســادة الطباطبائيــة .وكان هلــا الــدور البــارز يف مســاعدة العالمــة
الطباطبائــي لطــي رحلتــه التكامليــة والعرفانيــة ،وقــد انجبــت لــه ثالثــة مــن األوالد توفــوا مجيعــا
يف ســن الطفولــة حينــا كان يف النجــف األرشف .يف تلــك الفــرة زار الســيد القــايض الطباطبائــي
ـظ وحـ ٍ
الــذي تربطــه بالســيدة قمــر الســادات صلــة قرابــة وبعــد أن حتــدث معهــا بكلــات وعـ ٍ
ـث
عــى الصــر قــال للســيدة وهــو هيــم باخلــروج مــن املنــزل :ســرزقون إن شــاء اهلل ذكــر ًا سـ ّـموه
عبــد الباقــي وسيســلم لكــا بــإذن اهلل تعــاىل ،ومل يكــن العالمــة حتــى تلــك اللحظــة عاملــا بحمــل
زوجتــه وقــد صحــت نبــوءة الســيد الطباطبائــي ورزقــا ولــدا ســمياه عبــد الباقــي ثــم رزقــا ببنــت
أســمياها نجمــة الســادات .يف عــام  1344هـــ ق توفيــت العلويــة قمــر الســادات فتــزوج مــن
الســيدة منصــورة روزبــه.
وفاتــه :تــويف الســيد الطباطبائــي يف شــهر ترشيــن الثــاين مــن ســنة  1981يف مدينــة قــم املقدســة
وشــيع تشــيع ًا مهيبـ ًاَ ،و ِ
وأعلــن احلــداد الرســمي مــن قبــل الدولــة والشــعب عــى حد ســواءُ ،
وري
جثامنــه بجنــب قــر الســيدة فاطمــة املعصومــة بنــت اإلمــام موســى بــن جعفــر (عليــه الســام).

دراســته :فقــد أمــه وهــو يف اخلامســة مــن عمــره ،وفقــد أبــاه يف التاســعة مــن عمــره .ومل يكــن لــه
إال أخ واحــد ،وهــو حممــد حســن اإلهلــي .وحفاظ ـ ًا عــى حياتيهــا مــن التداعــي ،تابــع وص ّيهــا
رعايتهــا ،واســتخدم ألجــل ذلــك خادم ـ ًا وخادمــة ،أرشفــا بشــكل مســتمر عــى أمورمهــا بدقــة
حتــى كــرا.

تع ّلــم يف املدرســة يف تربيــز القــرآن واألدب الفــاريس والرياضيــات ،وتابــع دراســته يف اجلامعــة
اإلســامية يف تربيــز حيــث تع ّلــم الــرف والنحــو وعلــم املعــاين وعلــم البيــان والفقــه وعلــم
األصــول وعلــم الــكالم .ومل يــرك شــيئ ًا مــن العلــوم الرائجــة يومــذاك إالّ وقــد انتهــل منهــا حتــى
درس اخلــط واســتغرق مجيــع مــا درســه مــن اآلداب والســطوح العاليــة تســع ســنني ونــال منهــا
حظـ ًا عظيـ ًا ســنة 1344هـــ ،وبغيــة إكــال دراســته ،انتقــل الطباطبائــي إىل النجــف وأمــى فيهــا
أحــد عــر عام ـ ًا منشــغ ً
ال بالدراســات الفقهيــة واألصوليــة والفلســفية والعرفانيــة والرياضيــة.
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يف بحثــه الروائــي حــول قولــه تعــاىل﴿ :إيَّـ َ
ـاك نَعْبُـدُ﴾ ،ومنهــا قــول أمــر املؤمنــن
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وبســبب تدهــور األوضــاع االقتصاديــة ،اضطــر الطباطبائــي إىل مغــادرة النجــف والعــودة إىل
مســقط رأســه تربيــز حيــث اشــتغل بالزراعــة ملــدة عــر ســنوات يف قريــة (شــادباد) التربيزيــة.
وقــام خــال هــذه الفــرة بتأليــف رســائل عرفانيــة وفلســفية ،منهــا (اإلنســان قبــل الدنيــا)
و(اإلنســان يف الدنيــا) و(اإلنســان بعــد الدنيــا) ،والرســائل األربــع وغريهــا مــن الرســائل.
توجــه الطباطبائــي إىل قــم ســنة
وبســبب االضطرابــات التــي حدثــت يف حمافظــة أذربيجــانّ ،
ّ
وظــل يعيــش فيهــا مــا يقــارب  35ســنة ،حيــث درس علــم التفســر والفلســفة
1364هـــ،
والعلــوم العقليــة .ومنــذ ســنة 1368هـــ ،رشع بتدريــس األخــاق والعرفــان ،ثــم قــام بعدهــا
بتدريــس رســالة الســر والســلوك املنســوبة للســيد بحــر العلــوم .وختـ ّـرج عــى يــده جيــل كبــر مــن
مفــر لكتــاب اهلل العزيــز وحكيــم وأخالقــي...
أكابــر احلــوزة وعلامئهــا وهــم بــن ِّ

ويف آخــر أيــام حياتــه اختــار اإلقامــة يف دماونــد طهــران حيــث أدخــل املستشــفى للمعاجلــة.
وبعدهــا اشــتدّ عليــه املــرض إىل الدرجــة التــي مل يعــد ينفــع معهــا العــاج الطبــي فرجــع إىل (قــم)
وتــويف فيهــا يف الثامــن والعرشيــن مــن حمـ ّـرم احلــرام ســنة  1402هـــ.
أساتذته :درس يف (النجف) عىل يد أكابر العلامء ،ومنهم:

 املــرزا حممــد حســن النائينــي ( 1355 - 1247هـــ) وأبــو احلســن األصفهــاين (- 12841365هـــ) والشــيخ حممــد حســن األصفهــاين (1361 - 1296هـــ) واملشــهور بالكمبــاين،
ودرس عندهــم الفقــه واألصــول.
 -عبد القاسم اخلونساري ،ودرس عنده الرياضيات.

 املــرزا عــي القــايض ( 1365 - 1285هـــ) وهــو أســتاذه الوحيــد يف املعــارف اإلهليــةواألخــاق والعرفــان والســر والســلوك .وكان الطباطبائــي يك ـ ّن لــه االحــرام والتقديــر ،فــإذا
قــال (األســتاذ) عنــاه .وكان ُيرجــع إليــه الفضــل يف الكثــر مــن علومــه وأســلوبه.
 حســن البادكــويب ( 1358 - 1293هـــ) وقــد درس عنــده (الشــفاء) البــن ســينا ،و(متهيــدالقواعــد) البــن تركــة و(األســفار) و(املشــاعر) لصــدر املتأهلــن ،و(املنظومــة) مــا هــادي
الســبزواري ،وكتــاب (أثولوجيــا) ألرســطو ،و(طهــارة األعــراق) البــن مســكويه .وكان العالّمة
ُيثنــي عــى أســتاذه البادكــويب كثــر ًا وكان يصفــه باحلكيــم البــارع.

عطـاؤه العلمـي :كان الطباطبائـي فيلسـوف ًا وحكي ً
كـرس معظـم حياتـه
ما ،وكان أسـتاذ ًا موهوبـ ًا ّ
احلجتيـة يف مدينة (قم)،
لتعليـم املعـارف اإلسلامية احل ّقة .أعطى دروسـ ًا يف الفلسـفة يف املدرسـة ّ
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(عليــه الســام) ،موضــع البحــث ،أنــه قــال:

(وقـد تبين معنـى الروايات مما مر مـن البيان ،وتوصيفهم عليهم السلام عبادة

كام أعطى دروس ًا يف علم الفلك وتفسري القرآن الكريم ،ويف األخالق والسري والسلوك.

كان أســتاذ ًا يف علــم اهليئــة القديمــة إذ كان لديــه ا ّطــاع بعلــوم اجلــر واملقابلــة واهلندســة الفضائية
درس األدب العــريب وعلــم املعــاين وعلــم
واهلندســة املس ـ ّطحة والرياضيــات اإلســتداللية .كــا ّ
البيــان وعلــم البديــع.

أمــا يف الفقــه وعلــم األصــول ،فقــد كان أســتاذ ًا صاحــب ذوق فقهــي قريــب للواقــع .ورغــم
تفــرغ للعلــوم احلكميــة واملعــارف الربانيــة.
أهل ّيتــه للمرجعيــة مل يكتــب رســالته العمليــة إذ إنــه ّ
طالبه :حممد احلسني احلسيني الطهراين ،مرتىض مطهري ،حسني عيل منتظري ،وغريهم.

كــا كان للطباطبائــي حمادثــات مــع األســتاذ هنــري كوربــان الــذي كان يقصــده خصيصــ ًا ثــم
ينــر هــذه املطالــب العلميــة يف أوروبــا باللغــات األربعــة :الفارســية والعربيــة والفرنســية
واإلنكليزيــة .وكان يشــارك األســتاذ كوربــان األســتاذ حســن نــر يف حواراتــه مــع العالّمــة
حــول نصــوص عرفانيــة وصوفيــة إســامية وكذلــك مباحــث ودراســات مقارنــة مــع التصـ ُّـوف
الصينــي واليوبانيشــاو وإنجيــل يوحنــا وغريهــا..
كتبــه :لقــد كتــب الطباطبائــي يف جمــال الفلســفة والتفســر وتاريــخ الشــيعة ،وخـ ّ
ـط العالّمــة أكثــر
ُكتُبــه يف النجــف .مــن أبــرز كتاباتــه:

(أصــول الفلســفة واملذهــب الواقعــي) ،وهــو عبــارة عــن جمالــس علم ّيــة عقدهــا العالّمــة
يف البحــث املقــارن بــن فلســفة الــرق والغــرب .وقــد ُنــر يف مخــس جملــدات مــع تعليقــات
ورشوحــات تلميــذه مرتــي املطهــري.

درســه رغــم
(حاشــية عــى كتــاب (األســفار األربعــة) لصــدر الديــن الشــرازي) ،والــذي ّ
الصعوبــات التــي واجهتــه أثنــاء تدريســه.
(بداية احلكمة) ،وهو كتاب أ ّلفه للمبتدئني يف دراسة الفلسفة .وغريها الكثري.

حمــرم  1402هـــ املوافــق  15نوفمــر  1981م ،ودفــن يف قــم
وفاتــه :تــويف الطباطبائــي يف ّ 18
بجــوار مرقــد فاطمــة املعصومــة .وقــد كانــت آخــر كلامتــه التــي مــا فتــئ ير ّددهــا قبــل أن ُيس ـ ِّلم
الــروح( :أنــا حمتــاج ،أنــا حمتــاج ،أنــا حمتــاج( .)...ينظــر :ويكيبيديــا املوســوعة احلــرة).
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األحـرار تـارة بالشـكر وتـارة باحلـب ،لكـون مرجعهما واحـدا ،فـان الشـكر وضع

الشيء املنعـم بـه يف حملـه ،والعبـادة شـكرها ان تكـون هلل الـذي يسـتحقها لذاتـه،
فيعبـد اهلل ألنـه اهلل ،اي ألنـه مسـتجمع جلميـع صفـات اجلمال واجللال بذاتـه ،فهو

اجلميـل بذاتـه املحبـوب لذاته ،فليس احلـب إال امليل إىل اجلمال واالنجذاب نحوه،

فقولنـا فيـه تعـاىل هـو معبـود ألنـه هو ،وهـو معبـود ألنه مجيـل حمبوب ،وهـو معبود
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ألنـه منعـم مشـكور بالعبـادة يرجـع مجيعها إىل معنـى واحد.

وروي بطريق عامي عن الصادق (عليه السالم) يف قوله تعاىل:

﴿إيَّـ َ
ـاك نَعْبُ ـدُ﴾ اآليــة ،يعنــي :ال نريــد منــك غــرك وال نعبــدك بالعــوض

والبــدل :كــا يعبــدك اجلاهلــون بــك املغيبــون عنــك.

أقــول :والروايــة تشــر إىل مــا تقــدم ،مــن اســتلزام معنــى العبــادة للحضــور

ولإلخــاص الــذي ينــايف قصــد البــدل) (((.

((( تفسري امليزان :ج ،1ص.38

الفصل الثاني

«قصـد الرياء والسمعة
والعجـب وضميمته
إلـى النـيـة »

املبحث األول
ضميمة الرياء إىل العبادة
عيل (عليه الصالة والسالم):
قال أمري املؤمنني ّ
ِ
ِ
ٍ
ـر ِري ـ ٍ
ـن َي ْع َم ـ ْـل لِ َغ ـ ْ ِ
ـاء َ
ـن
ول ُس ـ ْـم َعةَ ،فإِ َّن ــه َم ـ ْ
ـر اهلل َيك ْل ــه اهلل َل ـ ْ
«وا ْع َم ُل ــوا ِف َغ ـ ْ ِ َ
َع ِم ـ َـل َل ــه»(((.
املسألة األوىل :معنى الرياء يف اللغة واالصطالح.

ً
أوال -معنى الرياء يف اللغة:

جــاءت مفــردة (الريــاء) يف كتــب اللغــة مــن (الرؤيــة بالعــن؛ وفــان مــراء

وقــوم مــراؤون ،واالســم ريــاء .يقــال:
(فعل ذلك رياء وسمعة).
ويقال أيض ًا:

قــوم رئــاء ،أي يقابــل بعضهــم بعضــ ًا ،وكذلــك بيوهتــم رئــاء؛ وتــراءى

اجلمعــان؛ رأى بعضهــم بعضــ ًا.
وتقول:

((( هنــج البالغــة ،اخلطبــة( ،23 :يف هتذيــب الفقــراء) ،ص 109بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار،
طبــع العتبــة العلويــة املقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح :ص.65
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(فالن يرتاءى ،أي ينظر إىل وجهه يف املرآة أو يف السيف)(((.

(وتقول يف الرياء:

يســر أي فــان ،كــا تقــول :يســتحمق ويســتعقل ،ويقــال :راءى فــان النــاس

يرائيهــم مــراآة ،وراياهــم مرايــاة ،عــى القلــب بمعنــى ،وراءيتــه مــراآة وريــا ًء قابلتــه

فرتأيتــه ،وكذلــك تراءيته)(((.
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والــرأي( :االعتقــاد اســم ال مصــدر ،واجلمــع آراء؛ قــال ســيبويه :مل يكــر
ٍ
ورئــي ِ
ـي.
ورئـ َّ
عــى غــر ذلــك وحكــى اللحيــاين يف مجعــه ْأرء :مثــل أر ٍع ُ
ويقــال :فــان يــراءى بــرأي فــان إذا كان يــرى رأيــه ويميــل إليــه وتعتــدي

بــه)(((.

(واملــرآة) :مــا تراءيــت فيــه ،وقــد أريتــه إياهــا ،ورأيتــه ترئيــة عرضتهــا عليــه أو

حبســتها لــه ينظــر نفســه وتراءيــت فيهــا وترأيــت؛ وقــد جــاء يف احلديــث:
«ال يتمرأى أحدكم يف املاء ال ينظر وجهه فيه»)(((.

ً
ثانيا  -معنى الرياء يف االصطالح.

جــاء معنــى الريــاء يف االصطــاح هــو( :اظهــار العمــل للنــاس لــروه ،ويظنــوا

بــه خــر ًا ،وهــو عــدم االخــاص يف النيــة بمالحظــة غــر اهلل فيهــا)(((.
(((
(((
(((
(((
(((

الصحاح للجواهري :ج ،6ص.2348
لسان العرب :ج ،14ص.296
لسان العرب :ج ،14ص..296
املصدر نفسه.
املصطلحات :إعداد مركز املعجم الفقهي :ص.126

املبحـ��ث األول :ضميم��ة ّ
الري��اء إىل العب��ادة

ويف قول اجلرجاين( :ترك االخالص يف العمل بمالحظة غري اهلل فيه)(((.

واملرائــي :بضــم امليــم ،مــن رائــي ،وهــو املتصــف بالريــاء ،ويفعــل ريــا ًء (أي

الــذي يــرى النــاس أنــه يفعــل)(((.

املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة الرياء إىل النية.

ً
أوال -أقوال فقهاء اإلمامية.

تنــاول فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل مقامهــم) ضميمــة الريــاء إىل النية ومــا يرتتب

عليــه مــن حكــم يف كتبهــم ومباحثهــم فكثــر فيهــا البيــان وذلــك ملدخليــة الريــاء يف

هــدم العمــل ومــا يرتتــب عليــه مــن آثــار عــدّ ة كان عــى رأســها االخــاص ،ولــذا:
نقتــر هنــا عــى بعــض منهــا بغيــة التيمــن بــا ورد يف هــذا احلديــث الرشيــف مــن

بحــوث كثــرة ،فــكان منهــا:

 -1قال الشيخ اجلواهري (عليه الرمحة والرضوان):

(وأمــا إذا كانــت الضميمــة ريــا ًء فــا ،وأمــا إذا كانــت الضميمــة ريــاء فــا

ثــواب عليهــا إمجاعــا ،وغــر جمزيــة عــى املشــهور ،بــل ال أعلــم فيــه خالفــا ســوى

مــا عســاه يظهــر مــن املرتــى (رمحــه اهلل) يف االنتصــار مــن القــول باألجــزاء وإن

كان ال ثــواب عليهــا ،وربــا مــال إليــه بعــض متأخــري املتأخريــن ،ويف جامــع
املقاصــد أنــه لــو ضــم الريــاء بطــل قــوال واحــدا ،وحيكــى عــن املرتــى (رمحــه اهلل)

خــاف ذلــك ،وليــس بــيء ،قلــت:

((( القاموس الفقهي للدكتور سعدي حبيب :ص.141
((( املصطلحات :ص.2428
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وباألوىل يعرف النزاع منه فيام تقدم.

وكيــف كان فــا ريــب يف ضعفــه حيــث يكــون الضــم عــى وجــه ينــايف

االخــاص ،ويــدل عــى اشــراطه يف الصحــة  -بعــد الشــهرة التــي كادت تكــون
إمجاعــا بــل هــي كذلــك ،لعــدم قــدح خــاف املرتــى فيــه ،عــى أن عبارتــه يف

االنتصــار غــر رصحيــة يف ذلــك  -الكتــاب ،كقولــه تعــاىل:
﴿وَمَا ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾(((.
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إذ احلــر قــاض بــأن فاقــدة االخــاص ال أمــر هبــا ،فــا تكــون صحيحــة ،وال

فــرق يف ذلــك بــن أن تكــون الــام للتعليــل وبــن جعلهــا بمعنــى البــاء ،بــل هــي

عــى األول أدل ،وكــون اآليــة خطابــا ألهــل الكتــاب غــر قــادح بعــد قولــه تعــاىل:
﴿وَ َذلِـكَ دِيـنُ الْ َقيِّمَـةِ﴾((( لكــون املــراد بــه املســتمرة عــى هنــج الصــواب ،واحتامل

أن يــراد االخــاص مــن عبــادة األوثــان يدفعــه ظهــور كــون املــراد بــه أعــم مــن
ذلــك ،بــل يف القامــوس والصحــاح أنــه تــرك الريــاء ،ويــدل عليــه أيضــا قولــه

تعــاىل:

﴿فَادْعُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾(((.

وقوله تعاىل﴿ :فَاعْبُدِ ا َ
هلل مُخْ لِصًا﴾(((.

وغــر ذلــك مــن اآليــات املتضمنــة لألمــر بالعبــادة حــال االخــاص الدالــة

عــى عــدم األمــر هبــا يف غــر هــذا احلــال إن قلنــا بحجيــة نحــو هــذا املفهــوم ،وإال
(((
(((
(((
(((

البينة.5 :
البينة.5 :
غافر.14 :
الزمر.2 :
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كان اخلصــم حمتاجــا إىل الدليــل يف صحــة فاقــدة االخــاص ،والتمســك بإطالقات
الصــاة والوضــوء ونحومهــا موقــوف عــى صــدق االســم بعــد فقــده ،وإن س ـ َّلم
فالظاهــر ممــا ســمعت مــن اآليــات اشــراط صحــة العبــادة باإلخــاص كقولــه:
«صل مسترتا أو مستقبال أو متوضئ»(((.

وبــه يقيــد ســائر املطلقــات ،عــى أنــه وإن ســلمنا صحة اســم الوضــوء والصالة

عــى فاقــدة االخــاص لكنــا نمنــع إطالق اســم العبــادة عليه.

وحيــث ال يكــون عبــادة ال جيتــزئ بــه ،لقولــه تعــاىل﴿ :وَمَــا ُأمِـرُوا﴾((( فتأمــل.

وقــد يشــعر بذلــك مــا رواه أبــو بصــر عــن الصــادق (عليــه الســام) قــال:
سألته عن حد العبادة التي إذا فعلها فاعلها كان مؤديا؟

قال (عليه السالم):

«حسن النية بالطاعة»(((.

السـنْة( ،منهــا) األخبــار التــي كادت تكــون متواتــرة الدالــة عــى
ويــدل أيضــا ُ

أنــه متــى كان العمــل هلل ولغــره كان لغــره وأنــه وكلــه اهلل إليــه؛ ويف خــر هشــام
بــن ســامل عــن الصــادق (عليــه الســام) قــال:

«يقــول اهلل عــز وجــل أنــا خــر رشيــك فمــن عمــل يل ولغــري فهــو ملــن عملــه

لــه غــري»(((.

((( جواهر الكالم :ج ،2ص.97
((( التوبة.31 :
((( الــكايف :ج ،2ص85؛ االيــان والكفــر ب  43ح؛ الوســائل :ج ،1ص 49أبــواب مقدمــة
العبــادات ب  6ح.2
((( جواهر الكالم :ج ،2ص.98
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و (منها) ما دل عىل كون املرائي مرشكا ،وأنه املراد بقوله تعاىل:
﴿و ََل يُشْ ِر ْ
ك بِعِبَادَةِ رَبِّهِ َأحَدًا﴾(((.

وقــد حتقــق يف حملــه ظهــور كــون النهــي فيهــا يقتــي الفســاد وإن كان عــن أمــر

خــارج عنهــا لكنــه فيهــا كالتكفــر يف الصــاة ،مــع أن النهــي هنــا عــن األعــال عــى
وجــه الريــاء كــا يســتفاد مــن النظــر يف رواياتــه ،وهــذا ال ينــايف القــول يكــون الريــاء
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حمرمــا يف نفســه ســواء كان يف عبــادة أو غريهــا ،عــى أنــه يف غايــة االشــكال بالنســبة
إىل غــر العبــادات ،بــل لعــل األقــوى عدمــه ،لألصــل الســامل عــن املعــارض ،كام أن
األقــوى احلرمــة يف العبــادة ال جمــرد الفســاد كــا يظهــر مــن تتبــع األخبــار ،ويلحــق

هبــا يف ذلــك األفعــال التــي تقــع عبــادة وغريهــا إذا أوقعهــا بعنــوان العبــادة مرائيــا
هبا .

و (منهــا) مــا دل عــى عــدم قبــول عمــل املرائــي كقــول أيب جعفــر (عليــه

الســام) يف روايــة أيب اجلــارود عــى مــا رواه عــي بــن إبراهيــم يف تفســره:
أن رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) قال« :ال يقبل اهلل عمل مراء» (((.
وقول الصادق (عليه السالم) يف خرب السكوين:

«قال النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«إن امللــك ليصعــد بعمــل العبــد مبتهجــا بــه فــإذا صعــد بحســناته يقــول اهلل عــز

وجــل اجعلوهــا يف ســجني أنــه ليــس إيــاي أراد هبــا»(((.
((( الكهف.110 :
((( جواهر الكالم :ج ،2ص.98
((( الوايف :ج ،5ص.856
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وقوله (عليه السالم) أيضا يف خرب عقبة:

«إن ما كان هلل فهو هلل وما كان للناس فال يصعد إىل اهلل»(((.

وقوله (عليه السالم) أيضا يف خرب ابن أسباط:

«قــال اهلل تعــاىل أنــا أغنــى األغنيــاء عــن الرشيــك ،فمــن أرشك معــي غــري مل

أقبلــه إال مــا كان خالصــا يل»(((.

إىل غــر ذلــك مــن األخبــار ،ودعــوى أن القبــول أعــم مــن الصحــة بقرينــة

قولــه تعــاىل:

﴿إَِّنمَا يَ َت َقب َُّل اهلل مِنَ الْمَُّتقِنيَ﴾(((.

ونحــوه ال شــاهد عليهــا ،مــع خمالفتهــا الظاهــر واملتبــادر ،واآليــة حممولــة عــى

رضب مــن املجــاز حتــى عنــده ،لعــدم اشــراطه التقــوى يف القبــول وقــد يســتدل
عليــه أيضــا بأخبــار النيــة كقولــه (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«إنام األعامل بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته»((( احلديث.

فإنــه وإن قلنــا بكــون النيــة حقيقــة يف القصــد لكــن يــراد منهــا ولو جمــازا يف مثل

هــذه اخلطابــات النيــة اخلاصــة ،وبــأن عــدم االخــاص ينــايف نيــة القربــة الثابــت
اشــراطها باإلمجــاع املنقــول واملحصــل ،واملــراد هبــا عــى مــا تقــدم فعــل املكلــف
املأمــور بــه بعنــوان أمــر اهلل بــه خاصــة.

(((
(((
(((
(((

الكايف :ج ،1ص.166
جواهر الكالم :ج ،2ص.98
املائدة.27 :
اخلالف ،الشيخ الطويس :ج ،4ص.458

79

الفصـ��ل الثان��ي :قص��د ّ
الرياء والس��معة والعج��ب وضميمت��ه إىل ّ
النية

ومــا يقــال :إنــه قــد يظهــر مــن املرتــى النــزاع يف أصــل اشــراطها وإن قــال

بوجوهبــا إال أنــه تعبــدي ال رشطــي لذكــره العبــادة املقصــود هبــا الريــاء وهــو ظاهــر

يف غــر ضميمــة الريــاء فــا جيتمــع مــع القربــة يدفعــه  -مــع بعــده وعــدم معروفيــة
نزاعــه يف ذلــك  -أنــه غــر قــادح يف االمجــاع املدعــى ،عــى أنــه يف غــر االمجــاع ممــا
دل عــى اشــراطها غنيــة ،كل ذا فيــا نــاىف االخــاص مــن الريــاء ،أمــا مــا ال ينافيــه
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كــا إذا أخــذ الريــاء ضميمــة تابعــة أو كان كل مــن القربــة والريــاء باعثــا مســتقال إن
قلنــا بــه فيــا ســبق فلعــل الظاهــر الفســاد أيضــا كــا هــو قضيــة إطــاق األصحــاب،
خالفــا ملــا يظهــر مــن بعــض حمققــي املتأخريــن.

ويــدل عليــه  -مضافــا إىل مــا ورد يف عــدة روايــات أن كل ريــاء رشك ،وإيــاك

والريــاء فإنــه الــرك بــاهلل ،ومــا ورد مــن التحذيــر عنــه وأنــه أخفــى مــن دبيــب
النملــة الســوداء يف الليــل املظلــم ممــا يــدل عــى مبغوضيــة أصــل طبيعــة الريــاء يف

األعــال عــى أي حــال وقــع  -خــر زرارة ومحــران عــن أيب جعفــر (عليــه الســام)

قــال:

«لــو أن عبــدا عمــل عمــا يطلــب بــه وجــه اهلل والــدار اآلخــرة وأدخــل فيــه

رضــا أحــد مــن النــاس كان مــركا»(((.

لشــمول االدخــال مــا نحــن فيــه فتأمــل ،بــل قــد يســتدل عــى الصــورة الثانيــة

بدخوهلــا حتــت مــا دل عــى أن مــن عمــل هلل ولغــر اهلل وقــع لغــر اهلل ،إذ هــو أعــم
مــن االشــراك بالعليــة أو االســتقالل ،بــل لعلــه يف الثــاين أظهــر كــا هــو قضيــة
العطــف ،لكــن ينبغــي إدخــال هــذه الصــورة حينئــذ فيــا نــاىف االخــاص ،ملــكان

((( الوسائل الباب  - 11 -من أبواب مقدمة العبادات  -حديث .11 -
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ظهــور هــذه األدلــة أن مــن عمــل كذلــك مل يكــن خملصــا كــا يشــعر بــه خــر ابــن

أســباط املتقــدم وغــره .ومنــه ينقــدح حينئــذ قــوة االشــكال الســابق يف صحــة
ضميمــة غــر الريــاء إذا كانــت كذلــك كــا أرشنــا ســابقا ،والظاهــر أنــه ال عــرة

بــا جتــري عــى خاطــر االنســان مــن اخلطــرات التــي هــي غــر مقصــودة وال عــزم
عليهــا كــا يتفــق كثــرا ألغلــب النــاس) (((.

أقــول :وهبــذا يتضــح للقــارئ الع ّلــة يف حتريــم الريــاء يف العبــادة مــن الناحيــة

الرشعيــة وســيمر الحقـ ًا آثــاره يف األخــاق والنفــس ،وبــه يتضــح أثــره الــيء يف
الســلوك والعاقبــة.

 -2قــال الســيد اليــزدي يف مباحــث الوضــوء مــن العــروة الوثقــى وكــذا احلــال

يف مباحــث الصــاة:

(اخللــوص؛ فلــو ضــم إليــه((( الريــاء بطــل ،ســواء كانــت القربــة مســتقلة

والريــاء تبعــ ًا أو بالعكــس ،أو كان كالمهــا مســتق ً
ال وســواء كان الريــاء يف أصــل

العمــل أو يف كيفياتــه أو يف أجزائــه ،بــل ولــو كان جــز ًء مســتحب ًا عــى األقــوى،
وســواء نــوى الريــاء مــن أول العمــل ،أو نــوى يف األثنــاء ،وســواء تــاب منــه أم ال،

فالريــاء يف العمــل بــأي وجــه كان مبطــل لــه ،لقولــه تعــاىل عــى مــا يف األخبــار:
«أنا خري رشيك ،من عمل يل ولغريي تركته لغريي»(((.

هــذا ولكــن إبطالــه إنــا هــو إذا كان جــزءا مــن الداعــي عــى العمــل ،ولــو عــى

وجــه التبعيــة ،وأمــا إذا مل يكــن كذلــك بــل كان جمــرد خطــور يف القلــب مــن دون أن
((( جواهر الكالم ،الشيخ اجلواهري :ج ،2ص.100-96
((( أي اىل الوضوء.
((( العروة الوثقى :ج ،1ص.423
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يكــون جــزءا مــن الداعــي فــا يكــون مبطــا ،وإذا شــك حــن العمــل يف أن داعيــه
حمــض القربــة أو مركــب منهــا ومــن الريــاء فالعمــل باطــل ،لعــدم اخللــوص الــذي

هــو الــرط يف الصحــة)(((.

وقــال (قــدس رسه) يف املســألة الثامنــة مــن كتــاب الصــاة يف مباحــث النيــة:

(يشــرط يف نيــة الصــاة؛ بــل مطلــق العبــادات اخللــوص عــن الريــاء ،فلــو نــوى

82

هبــا الريــاء بطلــت ،بــل هــو مــن املعــايص الكبــرة ،ألنــه رشك بــاهلل تعــاىل ،ثــم أن
دخــول الريــاء يف العمــل عــى وجــوه:

أحدهــا :أن يــأيت بالعمــل ملجــرد إراءة النــاس مــن دون أن يقصــد بــه امتثــال

أمــر اهلل تعــاىل ،وهــذا باطــل بــا اشــكال ،ألنــه فاقــد لقصــد القربــة أيضــا.

الثــاين :أن يكــون داعيــه وحمركــه عــى العمــل القربــة وامتثــال األمــر والريــاء

معــا ،وهــذا أيضــا باطــل ،ســواء كانــا مســتقلني أو كان أحدمهــا تبعــا واآلخــر
مســتقال ،أو كانــا معــا ومنضــا حمــركا وداعيــا.

الثالــث :أن يقصــد ببعــض األجــزاء الواجبــة الريــاء ،وهــذا أيضــا باطــل وإن

كان حمــل التــدارك باقيــا .نعــم يف مثــل األعــال التــي ال يرتبــط بعضهــا ببعــض أو ال
ينافيهــا الزيــادة يف األثنــاء كقــراءة القــرآن واألذان واإلقامــة إذا أتــى ببعــض اآليات

أو الفصــول مــن األذان اختــص البطــان بــه ،فلــو تــدارك باإلعــادة صــح.

الرابــع :أن يقصــد ببعــض األجــزاء املســتحبة الريــاء ،كالقنــوت يف الصــاة،

وهــذا أيضــا باطــل عــى األقــوى.

اخلامــس :أن يكــون أصــل العمــل هلل ،لكــن أتــى بــه يف مــكان وقصــد بإتيانــه

((( املصدر نفسه :ج ،1ص.433 - 432
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يف ذلــك املــكان الريــاء كــا إذا أتــى بــه يف املســجد أو بعــض املشــاهد ريــاء ،وهــذا
أيضــا باطــل عــى األقــوى وكــذا إذا كان وقوفــه يف الصــف األول مــن اجلامعــة ،أو

يف الطــرف األيمــن ريــاء.

الســادس :أن يكــون الريــاء مــن حيــث الزمــان كالصــاة يف أول الوقــت ريــاء،

وهــذا أيضــا باطــل عــى األقــوى.

الســابع :أن يكــون الريــاء مــن حيــث أوصــاف العمــل كاإلتيــان بالصــاة

مجاعــة أو القــراءة بالتــأين أو باخلشــوع أو نحــو ذلــك ،وهــذا أيضــا باطــل عــى
األقــوى.

الثامــن :أن يكــون يف مقدمــات العمــل ،كــا إذا كان الرياء يف مشــيه إىل املســجد

ال يف إتيانــه يف املســجد ،والظاهــر عــدم البطــان يف هــذه الصورة.

التاســع :أن يكــون يف بعــض األعــال اخلارجــة عــن الصــاة ،كالتحنــك حــال

الصــاة .وهــذا ال يكــون مبطــا إال إذا رجــع إىل الريــاء يف الصــاة متحنــكا.

العــارش :أن يكــون العمــل خالصــا هلل ،لكــن كان بحيــث يعجبــه أن يــراه

النــاس ،والظاهــر عــدم بطالنــه أيضــا كــا أن اخلطــور القلبــي ال يــر ،خصوصــا

إذا كان بحيــث يتــأذى هبــذا اخلطــور ،وكــذا ال يــر الريــاء بــرك األضــداد)(((.
ً
ثانيا -أقوال فقهاء املذاهب األخرى:

أمجـع فقهـاء املذاهـب االسلامية السـتة على بطلان العبـادة املتسرب إليها داء

الريـاء ،وذلـك القتران القصديـة فيهـا بغير اهلل تعـاىل ،ومـن هـذه األقوال مـا ييل:
((( العروة الوثقى :ج ،2ص.444-441
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ألف  -املذهب املالكي.

 -1قال احلطاب الرعيني املالكي((( (ت954 :هـ):

(أعلــم أن الريــاء رشك وترشيــك مــع اهلل تعــاىل يف طاعتــه وهــو موجــب

للمعصيــة واالثــم والبطــان يف تلــك العبــادات كــا نــص عليــه املحاســبي وغــره،
ويعضــده مــا يف احلديــث الصحيــح خــرج مســلم وغــره أن اهلل تعــاىل يقــول:
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((أنــا أغنــى الــركاء عــن الــرك فمــن عمــل عمــا أرشك فيــه غــري تركتــه

لــه أو تركتــه لرشيكــي)).

((( حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن احلســن الرعينــي ،شــمس الديــن أبــو عبــد اهلل املغــريب
األصــل ،املكــي الشــهري باحل َّطــاب.
كان مــن أكابــر فقهــاء املالكيــة ،حافظــا للحديــث ،عاملــا بالتفســر والعربيــة واألصــول واهليئــة.
ولــد بمكــة ســنة اثنتــن وتســعامئة ،ودرس عــى والــده احل َّطــاب الكبــر ،وأمحــد بــن عبــد الغ ّفــار،
عمــه أمحــد النويــري ،والربهــان القلقشــندي،
وحممــد بــن عــراق ،وعبــد القــادر النويــري ،وابــن ّ
ودرس ،فأخــذ عنــه :عبــد
وعبــد العزيــز ابــن فهــد ،واجلــال الصــاين ،وعبــد الرمحــن القابــوينّ ،
الرمحــن التاجــوري ،وحممــد القيــي ،وحييــى احل َّطــاب ،وحممــد الفــاين.
وصنّــف كتــاب مواهــب اجلليــل يف رشح خمتــر خليــل (مطبــوع) ،قــال التنبكتــي :مل يؤلــف
عــى «خليــل» مثلــه يف اجلمــع والتحصيــل بالنســبة ألوائلــه واحلــج منــه ،اســتدرك فيــه أشــياء عــى
ورشاحــه..
«خليــل» ّ
ولــه أيضــا :حتريــر الــكالم يف مســائل االلتــزام (مطبــوع) ،هدايــة الســالك املحتــاج لبيــان فعــل
املعتمــر واحلــاج ،قـ ّـرة العــن بــرح ورقــات إمــام احلرمــن ،تفســر القــرآن مل يتــم ،عمــدة الراويــن
يف أحــكام الطواعــن ،ثــاث رســائل يف اســتخراج وقــت الصــاة فلكيــا بــا آلــة ،ومؤ َّلــف يف
تفضيــل النبــي عــى ســائر األنبيــاء واملالئكــة ،وغــر ذلــك.
وكتب حواش عىل «اإلرشاد» و «الشامل» و «اإلحياء» و «قطر الندى».

وكانت وفاة احل َّطاب يف ربيع الثاين سـنة أربع ومخسين وتسـعامئة يف طرابلس الغرب( .موسـوعة
طبقـات الفقهـاء /اللجنة العلمية يف مؤسسـة اإلمام الصادق (ع) /ج 10ص.)266

املبحـ��ث األول :ضميم��ة ّ
الري��اء إىل العب��ادة

هــذا ظاهــر يف عــدم االعتــداد بذلــك العمــل عنــد اهلل تعــاىل وكذلــك قولــه

تعــاىل:

﴿وَمَا ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾(((.

يــدل عــى أن غــر املخلــص هلل تعــاىل غــر مأمــور بــه ومــا هــو غــر مأمــور ال

جيــزئ عــن املأمــور بــه فــا يعتــد هبــذه العبــادة وهــو املطلــوب.

وحتقيــق هــذه القاعــدة ورسهــا وضابطهــا أن يعمــل العمــل املأمــور بــه املتقرب

بــه إىل اهلل تعــاىل ويقصــد بــه وجــه اهلل تعــاىل وأن يعظمــه النــاس أو بعضهــم فيصــل

إليــه نفعهــم أو يندفــع بــه رضرهــم ،فهــذا هــو قاعــدة أحــد مســمي الريــاء.

والقســم اآلخــر أن يعمــل العمــل ال يريــد بــه وجــه اهلل البتــة بــل النــاس فقــط

ويســمى هــذا القســم ريــاء االخــاص ،واألول ريــاء الــرك) (((.
 -2قال اآليب األزهري املالكي((( (ت1330 :هـ):

((( البينة.5 :
((( مواهب اجلليل للحطاب الرعيني :ج ،3ص.505
((( األمــر الســنباري حممــد بــن حممــد بــن امحــد بــن عبــد القــادر بــن عبــد العزيــز االزهــري املالكــي
املغــريب الســنباوي ثــم املــري املشــهور باألمــر الكبــر.
ولد سنة  1154وتوىف بمرص سنة  1232اثنتني وثالثني ومائتني وألف.

مــن تصانيفــه احتــاف االنــس يف الفــرق بــن اســم اجلنــس وعلــم اجلنــس .االكليــل عــى خمتــر
الشــيخ خليــل .تفســر ســورة القــدر .ثمــر التــام يف رشح آداب الفهــم واالفهــام .حاشــية عــى
االزهريــة يف النحــو .حاشــية عــى رشح الشــذور البــن هشــام .حســن الذكــرى يف شــان االرسا
وهــو حاشــية عــى االبتهــاج للغيطــى .رفــع التلبيــس عــا يســأل بــه ابــن مخيــس .ضــوء الشــموع
عــى املجمــوع .كفايــة املريــد وغنيــة الطالــب للتوحيــد .املجمــوع يف فقــه املالكيــة .مطلــع النرييــن
فيــا يتعلــق بالقدرتــن( .هديــة العارفــن يف أســاء املؤلفــن وآثــار املصنفــن تأليــف :إســاعيل
باشــا البغــدادي ،ج 3ص)396
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(وفــرض عــى كل مؤمــن أن يريــد بــكل قــول وعمــل مــن الــر وجــه اهلل

الكريــم) أي ذات اهلل الكريــم ال ريــاء وال ســمعة ،فدخــل مرتبتــان الكاملــة بــأن ال
يقصــد جنــة وال نــارا.

والناقصــة بــأن يقصــد دخــول اجلنــة والبعــد عــن النــار (ومــن أراد بذلــك)

القــول أو العمــل (غــر) وجــه (اهلل) الكريــم (مل يقبــل عملــه) وال قولــه( .والريــاء)
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هــو أن يريــد بعملــه أي ممــا كان قربــة.
وقوله:

غــر اهلل بــأن أراد النــاس فــا يتأتــى يف غــر القربــة كالتجمــل باللبــاس (الرشك

األصغــر) ملــا رواه أمحــد مــن قولــه عليــه الصالة والســام:

«إن أخــوف مــا أخــاف عليكــم الــرك األصغــر»  .قالــوا :يــا رســول اهلل ومــا

الــرك األصغــر؟ قــال« :الريــاء»(((.
باء  -املذهب الشافعي.

 -1قال إمام املذهب الشافعي يف بيان أثر الرياء عىل االخالص يف العبادة:
(ال يعرف الرياء إال خملص) (((.

بمعنــى أن املخلــص الــذي يســعى إىل هتذيــب نفســه وقلبــه مــن الشــوائب ال

بــد لــه أن يعــرف الريــاء كــي يســتطيع أن خيلــص منــه.

 -2قــال احلافــظ الســبكي الشــافعي((( (ت 756هـــ) :وقــد ُســئل عــن اجلمــع

((( الثمر الداين :ص ،678باب :محل من الفرائص والسنن الواجبة.
((( املجموع للنووي :ج ،1ص.13
ـم
((( عبــد الوهــاب بــن عــي بــن عبــد الــكايف الســبكي الشــافعي ولــد بالقاهــرة وســمع مــن علامئهــا ثـ ّ

املبحـ��ث األول :ضميم��ة ّ
الري��اء إىل العب��ادة

بــن نيــة اتيــان الصــاة بقصــد الريــاء والســمعة لغــرض دفــع الكســل ،فقــال:
(فالــذي أراه يف كلتــا احلالتــن ِ
احلـ ْـل ،وعــدم التحريــم ،وان ال يــرك العمــل
خــوف الريــاء أصــاً ،ألنــه تــرك مصلحــة حمققــة ملفســدة موهومــة وكثــر مــن
تصــوب ،بــل أكثــر األشــياء هكــذا كل من خــاض بأمر
االعــال تكــون مشــبوهة ثــم ّ

ال بــد لــه ان خيتلــط فيــه الغــث بالســمني ثــم ينتقــي ويتصفــى إىل أن يصفــو.((()..
أقــول :وهــذه شــبهة وذلــك أن املقدمــة هلــذا العمــل فاســدة ،وهــي الريــاء؛

ومــن ثــم فــإن اتيــان العبــادة بقصــد الريــاء موهومــة وهــي دفــع الكســل ال يعــود

عــى اإلنســان بثمــرة وهــي القــرب هلل تعــاىل ألن املرائــي قصــد بعملــه غــر اهلل
عــز وجــل ،بــل الواجــب هنــا هتذيــب النفــس عــى االخــاص وترويضهــا عــى
االنقيــاد واالمتثــال ألمــر اهلل تعــاىل رجــاء قربــه ورضــاه ،ال رضــا غــره وقربــه
ومدحــه ومــن ثــم ليصــل إلرضــاء هــوى نفســه وشــهوته يف املــدح والثنــاء فيكــون

هــو املقصــد احلقيقــي ســاعي ًا إليــه باألوهــام ومنهــا دفــع الكســل واجللــوس عــن
العبــادة كــا يقــول الســائل.

رحل إىل دمشق مع والده واشتغل بالقضاء سنة  756ه.

تتلمذ عىل والده عيل بن عبد الكايف واحلافظ املزي والذهبي.

ومن تآليفه املعروفة طبقات الفقهاء الكربى التي طبعت يف عرشة أجزاء.

ســاه «رفــع احلاجــب عــن
ومــن تآليفــه يف األُصــول رشح خمتــر ابــن احلاجــب يف جملديــن ّ
خمتــر ابــن احلاجــب» ورشح منهــاج البيضــاوي يف األُصــول ،ومجــع اجلوامــع يف ُأصــول الفقــه
ورشحــه باســم « منــع املوانــع » (موســوعة طبقــات الفقهــاء (املقدمــة) /الشــيخ الســبحاين ج1
ص.)465
((( فتاوي السبكي :ج ،1ص.162
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جيم  -املذهب احلنفي.

 -1قال ابن نجم املرصي احلنفي((( (ت970 :هـ):

وقــد نقــل مســألة ســئل فيهــا إمــام املذهــب احلنفــي أبــو حنيفــة النعــان فيــا

خيتــص بأثــر الريــاء يف تأخــر إمــام اجلامعــة يف الركــوع كــي يتمكــن الداخــل إىل
اجلامعــة مــن اللحــوق وهــي عــى النحــو اآليت:
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(ولــو أطــال الركــوع إلدراك اجلائــي ال تقربــ ًا هلل تعــاىل فهــو مكــروه ،ويف

الذخــرة والبدائــع وغريمهــا قــال أبــو يوســف ســألت ابــا حنيفــة عــن ذلــك فقــال:

(أخشــى عليــه أمــر ًا عظي ـ ًا ،يعنــي :الــرك).

وقــد وهــم بعضهــم يف فهــم كالم اإلمــام فاعتقــد منــه أن يصــر املنتظــر مــركا

يبــاح دمــه ،فأفتــى بإباحــة دمــه!!

وهكذا ظن صاحب منية املصيل فقال:

خيشــى عليــه الكفــر ،وال يكفــر وكل منهــا غلــط ومل يــرده اإلمــام ،بــل أراد

أنــه خيــاف عليــه الــرك يف عملــه الــذي هــو الريــاء وإنــا مل يقطــع بالريــاء يف عملــه
((( أســمه :زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن حممــد ابــن حممــد بــن أيب بكــر الشــهري بابــن نجيــم املــري
الفقيــه احلنفــي.
والدته ووفاته :ولد سنة  926وتوىف سنة  970سبعني وتسعامئة.

لـه مـن التصانيـف( :األشـباه والنظائـر يف الفـروع)( ،البحر الرائـق رشح نز الدقائـق يف الفروع)،
(حتريـر املقال يف مسـألة االسـتبدال)( ،التحفة املرضيـة يف األرايض املرصيـة)( ،تعليق األنوار عىل
أصـول املنـار للنسـفي)( ،حاشـية على جامـع الفصولين)( ،اخلير الباقـي يف جـواز الوضـوء مـن
الفسـاقي)( ،الرسـائل الزينيـة يف مذهـب احلنفيـة وهـي أربعـون رسـالة يف الفقـه)( ،رفـع الغشـاء
عـن وقـت العصر والعشـاء)( ،رشح أوائـل اهلدايـة) ،وغري ذلـك من الرسـائل واملسـائل يف الفقه
والفـروع( .ينظر:هديـة العارفني /إسماعيل باشـا البغـدادي ج 1ص.)378
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ملــا أنــه غــر مقطــوع بــه لوجــود االختــاف ،فإنــه نقــل عــن الشــعبي أنــه ال بــأس
بــه ،وهــو قــول الشــافعي يف القديــم ،وقــد هنــى اهلل عــن االرشاك يف العمــل بقولــه

كانَ يَرْجُــوا لِ َقــاءَ رَبِّ ـهِ﴾(((.
تعــاىلَ ﴿ :فمَ ـنْ َ

وأعجب منه ما نقله يف املجتبى عن البلخي أنه تفسد صالته ويكفر(((.

 -2قــال ابــن عابديــن احلنفــي((( (ت1252 :هـــ) يف بيــان أثــر الريــاء يف هــدم

((( الكهف.110 :
((( البحر الرائق :ج ،1ص.552
((( حممــد أمــن بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن أمحــد احلســيني ،الدمشــقي املعــروف بابــن عابديــن،
شــيخ احلنفيــة بالشــام وفقيههــم.
ولــد يف دمشــق ســنة ثــان وتســعني ومائــة وألــف .وقــرأ القــرآن والقــراءات عــى ســعيد احلمــوي،
وأخــذ عنــه طرفــا مــن الفقــه الشــافعي والنحــو.

وكان شــافعي املذهــب َّإل انّــه الزم شــاكر الع ّقــاد ودرس عليــه العلــوم العقليــة والفقــه
والفرائــض ،فانتقــل إىل املذهــب احلنفــي ،ودرس بعــد وفــاة شــيخه العقــاد عــى ســعيد احللبــي،
الزجــاج ،وعبــد امللــك القلعــي،
وأخــذ عــن :أمحــد الع َّطــار ،وحممــد الكزبــري ،وحممــد صالــح ّ
وخالــد الكــردي ،وعبــد الغنــي النابلــي ،وآخريــن.
ومهــر يف الفقــه واألصــول وغريمهــا .وتصــدّ ى للتدريــس واإلفتــاء والتصنيــف ،ح ّتــى صــار مــن
املشــاهري.

أخــذ عنــه :عبــد الغنــي امليــداين ،وحســن البيطــار ،وأمحــد اإلســامبويل ،ومجــال بــن عمــر امل َّكــي،
وعبــد الرمحــن احل ّفــار ،وعمــر بــن أمحــد الع ّقــاد ،وغريهــم.
وصنّــف كتبــا ورســائل عديــدة منهــا :ر ّد املختــار عــى « الــدر املختــار » يف الفقــه (مطبــوع) يف
مخــس جملــدات ويعــرف بحاشــية ابــن عابديــن ،رفــع األنظــار عـ ّـا أورده احللبــي عــى « الــدر
املختــار » ،العقــود الدر ّيــة يف تنقيــح « الفتــاوى احلامديــة » ( -مطبــوع) ،الرحيــق املختــوم يف رشح
« قالئــد املنظــوم » يف الفرائــض (مطبــوع) ،نســات األســحار عــى رشح « املنــار » يف أصــول الفقــه
(مطبــوع) ،عقــود الــآيل يف األســانيد العــوايل ،منحــة اخلالــق عــى «البحــر الرائــق» يف الفقــه،
إعــام األعــام بأحــكام اإلقــرار العــام (مطبــوع) ،بغيــة الناســك يف أدعيــة املناســك (مطبــوع)،
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العب ــادة.

(أعلــم ّ
إن أخــاص العبــادة هلل تعــاىل واجــب ،والريــاء وهــو أن يريــد هبــا غــر

وجــه اهلل تعــاىل حرامـ ًا باإلمجــاع للنصــوص القطعيــة ،وقــد ســمى -صــى اهلل عليــه

وآلــه -الريــاء «الــرك األصغــر»(((.
دال  -املذهب الزيدي.
90

قال إمام املذهب الزيدي يف القرن الثامن اهلجري أمحد املرتىض(((:
حتريــر النقــول يف نفقــة الفــروع واألصــول (مطبــوع) ،نــر العــرف يف بنــاء بعــض األحــكام عــى
العــرف (مطبــوع) ،اإلبانــة عــن أخــذ األجــرة عــى احلضانــة ،احتــاف الزكــي النبيــه بجــواب مــا
يقــول الفقيــه ،حــواش عــى « أنــوار التنزيــل » للبيضــاوي ،ومناهــل الــرور ملبتغــي احلســاب
بالكســور (مطبــوع) ،وغــر ذلــك.

تـ ّ
ـوف ســنة اثنتــن ومخســن ومائتــن وألــف( .ينظــر :موســوعة طبقــات الفقهــاء ،اللجنــة العلميــة
يف مؤسســة اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) :ج  ،13ص.)524
((( حاشية رد املختار :ج ،6ص.747
((( املهـدي لديـن اهلل أمحـد بـن حييـى بـن املرتضى بـن مفضل بـن منصور بن حجـاج بن علي بن حييى
بـن القاسـم بـن يوسـف بـن حييى بـن أمحد بـن النارص بن حييى احلسين بن القاسـم بـن إبراهيم بن
السلام.
إسماعيل بـن إبراهيـم بن احلسـن بـن اإلمام احلسـن بن عيل بـن أيب طالب عليه ّ
مــن أئمــة الزيديــة الذيــن ســامهوا يف نــر الرتاث الزيــدي اهلــادوي املعتزيل .وقــد درس حياتــه بتفصيل
الدكتــور حممــد محــد احلــاج حســن الكــايل بعنــوان «اإلمــام املهــدي أمحــد بــن حييــى املرتــى وأثــره
يف الفكــر اإلســامي» طبــع يف دار احلكمــة اليامنيــة طبعة أوىل ســنة  1411هـ.
ولــد بذمــار ســنة  764هـــ وتــوىل اإلمامــة مــن ســنة  793هـــ إىل  794هـــ حيــث ســجن ،وتــويف يف
صنعــاء يف ذي القعــدة  840هـــ ،لــه مشــاركة يف العلــوم وألــف يف األصولــن والنحــو واملنطــق،
وأشــهر مؤلفاتــه :االزهــار يف الفقــه .ومــن آثــاره:

 - 1البحر الزخار اجلامع ملذاهب علامء األمصار:

طبع يف مكتبة اخلانجي بمرص يف مخسة أجزاء ،سنة  1366هـ  1947م.
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(فأما لو نوي بصالته الرياء والسمعة مل جتزه ولزمته التوبة)(((.
هاء  -املذهب احلنبلي.

قــال البهــويت احلنبــي (ت1051 :هـــ) يف رشوط الصــاة ،ومنهــا( :رشط

النيــة) ،وهــو رشعــ ًا:

(عــزم القلــب عــى فعــل العبــادة تقربــ ًا إىل هلل تعــاىل ،بــأن يقصــد بعملــة اهلل

تعــاىل دون يشء آخــر مــن تصنــع ملخلــوق ،أو اكتســاب حممــدة عنــد النــاس ،أو
حمبــة مــدح منهــم أو نحــوه .وهــذا هــو االخــاص.
وقال بعضهم:

(هو تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني).
 - 2تكملة األحكام يف بواطن األيام:

مصورة عن نسخة يف جمموعة ( )349 - 321يف صعدة.
 - 3متن األزهار يف فقه األئمة األطهار الزيدية:

طبع يف أول جمموع املتون اهلا ّمة يف مكتبة اليمن الكربى بصنعاء سنة  1410هـ.
 - 4منهاج الوصول إىل معيار العقول يف علم األصول:

طبع بتحقيق د .أمحد عيل مطهر املاخذي ،يف دار احلكمة اليامنية ،سنة  1412هـ.

 - 5املنية واألمل يف رشح كتاب امللل والنحل:

طبــع بتحقيــق تومــا اريلــد ،يف حيدرآبــاد الدكــن ،ســنة 1316هـــ ،وأعــادت طبعــه باالوفســيت دار
صــادر يف بــروت ،وبتحقيــق الدكتــور حممــد جــواد مشــكور ،يف دار الفكــر  -بــروت ســنة
1399هـــ 1979م ،وبتحقيــق سوســته ديفلــر فلــرز ،بــدار املنتظــر  -بــروت ســنة 1409هـــ
 1988م( .فهــرس الــراث ،حممــد حســن احلســيني اجلــايل :ج ،1ص.)760
((( رشح االزهار :ج ،1ص.227
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وقال آخر:

(هو التوقي عن مالحظة االشخاص وهو قريب من الذي قبله).
وقال آخر:

هــو أن يــأيت بالفعــل لداعيــة واحــدة ،وال يكــون لغريهــا مــن الدواعــي تأثــر يف

الدعــاء إىل ذلــك الفعــل ،ويف اخلــر:
92

اإلخــاص رس مــن رسي اســتودعته قلــب مــن أحببتــه مــن عبــادي ودرجــات

اإلخــاص ثالثة:

عليا ،وهي أن يعمل العبد هلل وحده امتثاال ألمره ،وقياما بحق عبوديته.

ووسطى ،وهي أن يعمل لثواب اآلخرة.

ودنيــا ،وهــي أن يعمــل لإلكــرام يف الدنيــا والســامة مــن آفاهتــا ،ومــا عــدا

الثــاث مــن الريــاء ،وإن تفاوتــت أفــراده) (((.

ً
الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة.
املسألة

ّ
إن املالحــظ يف أقــوال فقهــاء املذاهــب الســتة أهنــا جتمــع عــى أن الريــاء

والســمعة هــي رشك يف القصــد الــذي يقــوم بــه العامــل.

إال أن الفــارق فيــا بينهــم مــا ذهــب إليــة إمــام املذهــب احلنفــي يف حكمــه عــى

إمــام اجلامعــة (لــو أطــال الركــوع إلدراك اجلائــي) (فيخشــى عليــه الــرك) فأفتــى

بعــض فقهــاء املذهــب احلنفــي بإباحــة دم إمــام اجلامعــة لصريورتــه مــرك ًا ،يف
حــن ذهــب غريهــم اىل كفــره.

((( كشاف القناع للبهويت :ج ،1ص .375
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وهــو خمالــف ألصــل احلكــم عنــد املذاهــب الســتة يف أن أصــل الريــاء هــو رشك

يف قصــد العمــل وبــه يبطــل لفســاد النيــة؛ وليــس املــراد هــو رشك االعتقــاد يف اهلل

عــز وجــل ،وهــو مــا ّدل عليــه لفظ(الريــاء) ومعنــاه يف اللغــة واالصطــاح ،ومــا
كشــف عنــه مصداقــه يف حــب االنســان ان يمــدح ويــرى عملــه فيكــون هــو القصــد

يف العمــل وليــس القــرب اىل اهلل تعــاىل.

ومجيــع هــذه االقــوال كــا يتضــح جتمــع عــى حرمــة الريــاء والســمعة يف العبــادة

وهدمهــا للثــواب والبعــد عــن اهلل تعــاىل ،ولكــن هــل هنــاك فــرق يف احلرمــة أو

اآلثــار بــن الريــاء والســمعة أم أن آثرمهــا واحــد ،وحكمهــا واحــد؟
هذا ما سنعرض له يف املبحث القادم.
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املبحث الثاني
ضميمة السمعة إىل العبـادة
قال (عليه الصالة والسالم):
ٍ
ٍ
ـن َي ْع َمـ ْـل لِ َغـ ْ ِ
«وا ْع َم ُلــوا ِف َغـ ْ ِ
ـر اهللِ َيكِ ْلـ ُه اهللُ ُسـ ْب َحا َن ُه
ـر ِر َيــاء َو َل ُسـ ْـم َعة َفإِ َّنـ ُه َمـ ْ
َ
ـن َع ِمـ َـل َلـ ُه»(((.
إِ َل َمـ ْ
تضمنــت كتــب الفقهــاء ومباحثهــم حــول الريــاء :هــو مالزمتــه للســمعة؛

فمنهــم مــن خصهــا معــ ًا يف احلكــم واالثــر املرتتــب عليهــا ،ومنهــم مــن أفــرد
لــه بحث ـ ًا مســتقالً؛ وللوقــوف عــى هــذه املباحــث نــورد أوال معنــى الســمعة ومــا
املقصــود هبــا عنــد اهــل اللغــة.

املسألة األوىل :معنى السمعة يف اللغة.

إن أصــل املفــردة يعــود إىل (ســمع)؛ والســمعة بمعنــى التســميع كالســخرة

بمعنــى التســخري(((( .والســمعة بضــم أولــه وســكون ثانيــه ،الصيــت ،الذكــر؛ إيراد
القــول احلســن كقــراءة القــرآن وقــراءة احلديــث وانشــاء الشــعر ونحــو ذلــك للفــت
انظــار النــاس إىل القائــل.

((( هنــج البالغــة ،اخلطبــة( ،23 :يف هتذيــب الفقــراء) ،ص 109بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار،
طبــع العتبــة العلويــة املقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح :ص.65
((( الفايق يف غريب احلديث للزخمرشي :ج ،2ص.660
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والفــرق بــن الســمعة والريــاء ان الســمعة تكــون يف األقــوال والريــاء يف

األفعــال)(((.

أقــولّ :
لعــل مــا ذهــب اليــه القلعجــي يرتكــز عــى منــاط الســمعة بحاســة

الســمع فحرصهــا يف األقــوال وحــر الريــاء يف األفعــال فجعــل ذلــك فرقــ ًا
بينهــا وهــذا االرتــكاز للمعنــى غــر دقيــق ،وذلــك أن املرائــي يبتغــي يف النهايــة
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مــن إيــراده الفعــل ان يتحــدث عنــه بالذكــر احلســن ومــن ثــم فالثمــرة يف األقــوال
واألفعــال واحــدة.

أمــا الفــارق احلقيقــي بينهــا فهــو يف القصد ّيــة وذلــك َّ
إن نيــة املســامع هــو

الشــهرة فيعمــل ويقــول كــي يشــتهر ذكــره بــن النــاس ولــذا يرغــب يف االعــان
واالعــام ويســعى خلــف وســائله.

امــا املرائــي فنيتــه الناظــر اليــه لكســب اهتاممــه أو دفــع رضره أو الوصــول اىل

غايــة أرضــاء نفســه وشــهوته ،وهــو مــا ســنعرض لــه يف رشح احلديــث ومــا تعلــق
بــه يف املبحــث االخالقــي.

املسألة الثانية :أقوال الفقهاء يف ضميمة السمعة اىل النية .

ً
أوال  -أقوال فقهاء اإلمامية:

جــاءت املدرســة الفقهيــة للطائفــة اإلماميــة (أعــى اهلل شــأهنا) بمباحــث كثــرة

حــول ضميمــة الســمعة إىل النيــة يف العبــادات ،وقــد اخرتنــا بعضـ ًا منها بام يتناســب
مع البحــث ،فكانــت كاآليت:

((( معجم لغة الفقهاء ملحمد قلعجي :ص.250
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 -1املحقق النراقي (عليه الرمحة والرضوان)((( (ت1244هـ) .
((( النراقــي :أســمه ونســبه :فحــل الفحــول ،وفخــر أهــل املعقــول واملنقــول ،العــارض اىل ذروة
معــارج الرفعــة والرتاقــى ،احلــاج موالنــا أمحــد بــن مهــدي بــن أيب ذر ،الكاشــاين ،النراقــي.
صفاتــه :كان بحــرا مواجــا ،ويــا عجاجــا ،وأســتاذا ماهــرا ،وعــادا كابــرا ،وأديبــا شــاعرا مــن
كــراء الديــن وعظــاء املجتهديــن ،وقــد صــار بالعلــم مليــا ،وأويت احلكــم صبيــا.وكان لــه جامعيــة
ألكثــر العلــوم ،وخصوصــا االصــول والفقــه والريــايض والنجــوم.

وكان رجــا كبــرا ،عظيــم اجلثــة واملنزلــة ،بطينــا مبتدنــا يف الغايــة ،وقــورا غيــورا صاحــب شــفقة
عــى الرعيــة والضعفــاء ،ومهــه عاليــة يف كفايــة مؤنتاهــم وحتمــا عبائهــم وزمحاهتــم.
تصانيفــه ومؤلفاتــه :فمنهــا :رشحــه عــى» جتريــد االصــول «مــن أبيــه العالمــة ،يف جملــدات
غفــرة مجــة .ورشحــه أيضــا عــى كتــاب لــه ـ رمحــه اهلل ـ يف احلســاب ورشحــه عــى كتابــه املســمى
«بـــجامع الســعادات» بالفارســية ،ســاه «معــراج الســعادة» وكتــاب (مناهــج الوصــول إىل علــم
األصــول) يف جملديــن وكتــاب آخــر لــه ســاه بـ(عــن األصــول) كتبــه يف مبــادي أمــره .وكتــاب
(أســاس األحــكام يف تنقيــح عمــد مســائل االصــول باألحــكام) .وكتــاب (عوائــد األيــام) يف
مســتطرفات متــام عمــره الرشيــف املنعــام ،مــن قواعــد الفقهــاء األعــام وقوانينهــم التــي البــد
فيهــا مــن االعــام .ومهــا كان كل يشء مــن الدنيــا ســاعه أعظــم مــن عيانــه ،فلعمــر احلبيــب إن
هــذا الكتــاب عــى عكــس قاعــدة تكــون يف أقرانــه .ولــه أيضــا :خمتــر يف اصــول الفقــه بــن ألــف
وألفــن ،ســاه (مفتــاح األحــكام) .وكتــاب (يف مشــكالت العلــوم» ،وكتــاب ســاه (املســتند) «يف
الفقــه االســتداليل) .مبســوط كبــر حســن التحبــر يف عــدة جملــدات ،وكأنــه مل يتــم منــه إال أبــواب
العبــادات إىل آخــر كتــاب احلــج ،ثــم مل خيــرج منــه إال بعــض مســائل البيــع ،وغريهــا.
وفاتــه ومدفنــه :يف حــدود ســنة أربــع وأربعــن ومائتــن بعــد األلــف بقريــة نــراق ـ التــي هــي مــن
حــدود كاشــان املحروســة عــى رأس عــرة فراســخ منهــا تقريبــا ـ بالوبــاء العــام الــذي اتفــق يف
ذلــك املــكان .ونقــل إنــه كان قــد أمــر أال خيــره أحــد املــوىل بــكالم االمــرأة ســقط مغشــيا عليــه
مــن الوامهــة وأخــذ يف القــيء واالســهال الشــديدين ـ كــا هــو شــان ذلــك املــرض العنيــف ـ ومل
يلبــث غــر ســويعات قليلــة إىل أن ارحتــل مــن مضيــق هــذه العرصــة الفانيــة إىل فســيح الفــردوس،
وارتفعــت نفســه الزكيــة مــن درجــة قــوس النــزول إىل مرتبــة صعــود القــوس .ثــم نقــل نعشــه
الرشيــف إىل النجــف األرشف املنيــف ،ودفــن هبــا ممــا يــي خلــف احلــرة يف جانــب الصحــن
املطهــر( ..ينظــر :كتــاب املحقــق النراقــي :ج ،1ص.)9-1
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وقد مجع حكم الرياء والسمعة يف بطالن العمل.

قــال (قــدس رسه) يف املســتند يف (اعتبــار اخللــوص يف النيــة) يف املســألة

الســابعة مــا يــي:

(قــد ظهــر مــن وجــوب نيــة القربــة وعــدم حصــول االمتثــال بدوهنــا ،أنــه لــو

نــوى غريهــا منفــرد ًا بطــل العمــل .ولــو ضمــه معهــا ،فلــو كان ريــاء -وهــو العمــل
98

بمــرأى الراءتــه ال لغــرض رشعــي -ومنــه الســمعة -وهــو العلــم بمســمع احــد

إلســاعه كذلــك -بطــل مطلق ـ ًا ســواء كل منهــا مقصــود ًا ذات ـ ًا ،أو كالمهــا مع ـ ًا ،أو
احدمهــا خاصــة وقصــد اآلخــر بالعــرض باإلمجــاع مــن غــر الســيد((( الغــر القــادح

يف حتققــه ،وهــو احلجــة.

مضافــا إىل خــري عــي بــن ســامل وعقبــة املتقدمــن((( الدالــن عــى عــدم قبــول

مــامل يكــن خالصــا هلل ،والريــاء بجميــع أقســامه ينافيــه ،مــع ترصيــح األول بعــدم

قبــول مــا أرشك فيــه غــر اهلل معــه ،ويف روايــة ابــن عيينــة الســالفة((( مــا يــرح
بذلــك أيضــا.

وإىل النهي عن الرياء كله إمجاعا وكتابا وسنة:

((( االنتصار للرشيف املرتىض (رمحه اهلل) :ص.17
((( مستند الشيعة :ج ،2ص .46
((( أوردهــا املحقــق يف ص ،49 :عــن اإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف قــول اهلل (عــز وجــل):
ِ
ـم َأ ْح َسـ ُن َع َمـ ًـا﴾ ،قــال(( :ليــس يعنــي أكثــر عمـ ً
ا ولكــن أصوبكــم عمـاً ،وانــا
ـم َأ ُّي ُكـ ْ
﴿ل َي ْب ُل َو ُكـ ْ
االصابــة خشــية اهلل ،والنيــة الصادقــة واحلســنة)) ثــم قــال(( :االبقــاء عــى العمــل حتــى خيلــص
أشــد مــن العمــل ،والعمــل اخلالــص الــذي ال تريــد أن حيمــدك عليــه أحــد إال اهلل عــز وجــل
والنيــة أفضــل مــن العمــل ،أال وإن النيــة هــي العمــل ،ثــم عــى قولــه عــز وجــلُ ﴿ :قـ ْـل ك ٌُّل َي ْع َمـ ُـل
َعـ َـى َشـ ِ
ـاك َلتِ ِه﴾ ،والروايــة أخرجهــا الشــيخ الكلينــي يف الــكايف :ج ،2ص 16برقــم .4

املبحـ��ث الثان��ي :ضميم��ة الس��معة إىل العب��ادة

أثبــت اهلل ســبحانه يف كتابــه الكريــم َّ
﴿الذِيـنَ هُـمْ يُـرَاءُونَ﴾((( وقــال أيضــا يف

مقــام الــذم﴿ :يُـرَاءُونَ النَّــاسَ﴾(((.

ويف اخلرب« :كل رياء رشك»(((.

ويف آخــر« :إيــاك والريــاء ،فإنــه مــن عمــل لغــر اهلل وكلــه اهلل إىل مــن عمــل

له»(((.

ويف ثالث« :اعملوا هلل يف غري رياء وسمعة»(((.

ويف روايــة داود« :مــن أظهــر للنــاس مــا حيــب اهلل وبــارز اهلل بــا كرهــه لقــي اهلل

وهــو ماقت لــه»(((.

وال شــك أن املرائــي جامــع للوصفــن! إذ نفــس االظهــار للنــاس مــن غــر

غــرض صحيــح ممــا يكرهــه اهلل.

ويف صحيحــة زرارة .عــن الرجــل يعمــل الــيء مــن اخلــر فــراه إنســان فيرسه

ذلــك ،فقال:

((( املاعون.6 :
((( النساء.142 :
((( الــكايف :ج ،2ص  293االيــان والكفــر ب  11 6ح ،3الوســائل :ج ،1ص 70أبــواب مقدمــة
العبــادات ب  ،21ح.4
((( الــكايف :ج ،2ص 293االيــان والكفــر ب  11 6ح ،1الوســائل  56 :1أبــواب مقدمــة العبادات
ب  ،11ح.6
((( الــكايف :ج ،2ص 297االيــان والكفــر ب  116ح ،1 7الوســائل  66 :1أبــواب مقدمــة
العبــادات ب  ،11ح.10
((( الــكايف :ج  ،2ص 29 5االيــان والكفــر ب  ،116ح ،10الوســائل :ج  ،1ص 64أبــواب
مقدمــة العبــادات ب  ،11ح.3
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«ال بــأس ،مــا مــن أحــد إال وهــو حيــب أن يظهــر اهلل لــه يف النــاس اخلــر إذا مل

يكــن صنــع ذلــك لذلــك»(((.

دل بمفهــوم الــرط عــى ثبــوت البــأس -الــذي هــو العــذاب -إذا صنــع

ذلــك.

لذلك.
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هــذا ،مــع أن العمــل ريــاء بأقســامه متابعــة للهــوى ،وهــو منهــي عنــه يف

الكتــاب والســنة ،والنهــي يف العبــادة يوجــب الفســاد.

ومنه يظهر البطالن مطلقا لو كانت الضميمة حمرما آخر غري الرياء.

وال فــرق فيهــا بــن مــا إذا كان الضــم يف متــام العبــادة أو جزئهــا الواجــب أو

وصفهــا الــازم ،وباجلملــة كل مــا يبطــل العمــل بانتفائــه.

وكــذا بــن مــا إذا كان يف ماهيــة التــام أو اجلــزء أو الوصــف ،أو يف أحــد أفــراد

واحــد منهــا الــذي يوجــد بــه املأمــور به ،لعــدم اجتــاع الوجــوب واحلرمــة يف واحد

شــخيص ولــو مــن جهتــن بينهــا عمــوم وخصــوص مطلقــان أو مــن وجــه .فيبطــل
الوضــوء لــو توضــأ باملــاء البــارد ،والصــاة لــو صــى يف املســجد ،ريــاء أو بقصــد
حمــرم آخــر ،أي :إذا كان كونــه يف املســجد كــذا وإن مل يكــن يف نفــس صالتــه ريــاء!

ألن الكــون جــزء الصــاة ،كــا يف الصــاة يف الــدار املغصوبــة .أو صــى يف أول
الوقــت ريــاء! ألن هــذه الصــاة أحــد أفــراد املخــر ،فيتعلــق بــه النهــي ،وحممــل

الريــاء هــو الصــاة يف أول الوقــت.

((( الــكايف :ج ،2ص 297االيــان والكفــر ب  ،116ح  ،1 8الوســائل :ج ،1ص 75أبــواب مقدمة
العبــادات ب  ،15ح.1
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وكــذا لــو قــرأ ســورة معينــة ريــاء ،أو أحســن القــراءة ،أو أجهــر فيهــا ،أو تأنــى

فيهــا ،أو صــى مجاعــة لذلــك.

وباجلملــة :كل مــا يتــأدى بــه الواجــب تبطــل الصــاة بقصــد الريــاء ،أو حمــرم

آخــر فيــه وأمــا يف غــر ذلــك فــا ولــو كان وصفــا قائــا بواجــب! لعــدم تعلــق

النهــي عــن الوصــف بموصوفــه ،فــا يبطــل الوضــوء بالريــاء يف االســتقبال فيــه،
وال الغســل بالريــاء يف اخلــروج مــن املــاء يف االرمتــاس ،وال الصــاة بالريــاء يف
التخشــع فيــه ،كإطــراق الــرأس ،وغمــض العــن ،وضــم اليديــن إىل الفخذيــن،

ومــد العنــق يف الركــوع ،والتطويــل يف الســجود بعــد التقــرب يف القــدر الواجــب،
ونحــو ذلــك.

خالفــا للســيد((( ،فلــم يبطــل العمــل بقصــد الريــاء مطلقــا وإن قــال بعــدم

اســتحقاقه الثــواب ،وهــو مبنــي عــى أصلــه مــن عــدم توقــف االجــزاء عــى

القبــول ،ورده يف األصــول.

وقــوى مــا ذكــره بعــض متأخــري املتأخريــن ،فقــال :الواجــب أمــران :فعــل

املأمــور بــه ،واالخــاص يف نيتــه ،وال يوجــب االخــال باألخــر االخــال بــاألول

وإن أوجــب اإلثــم(((.

وال خيفــى أن مــا ذكــره إنــا كان صحيحــا لــو كان املأمــور بــه هــو قصــد التقرب

واخللــوص ،واملنهــي عنــه هــو إرادة إراءة النــاس دون العمــل املرائــي فيــه .وليــس

كذلــك ،بــل املأمــور بــه  -كــا هــو مدلــول األخبــار الســابقة  -العمــل اخلالــص
((( أي الرشيف املرتىض (رمحه اهلل) يف االنتصار.17 :
((( كشف اللثام :ج ،1ص.64
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والعمــل هلل ،فــا مل يكــن كذلــك مل يكــن مأمــورا بــه ،واملنهــي عنــه هــو العمــل لغــر
اهلل ،وهــو الــذي أثبــت فيــه البــأس يف روايــة زرارة ،وفيــه متابعــة اهلــوى.

مــع أنــه قــد رصح فيــا مــر بعــدم قبــول مــا أرشك فيــه غــر اهلل ،ومــا مل يكــن

خالصــا ،والزمــه عــدم كونــه مأمــورا بــه فيفســد قطعــا.

وأيضــا :ال بــد يف صحــة العمــل مــن كونــه بحيــث يصــدق معــه االمتثــال،
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وهــو ال يتحقــق إال بــا فعــل بقصــد اإلطاعــة)(((.

 -2الشيخ مرتىض االنصاري(عليه الرمحة والرضوان) (ت1281 :هـ).

تنــاول الشــيخ مرتــى االنصــاري (قــدس رسه) (الســمعة) يف كتــاب الطهــارة

ضمــن مبحــث (أصالــة اعتبــار النيــة يف مجيــع االعــال ومناقشــتها) فناقــش (عليــه
الرمحــة والرضــوان) قــول الشــهيد األول يف قواعــده ،عنــد قولــه (عليــه الرمحــة
والرضــوان) (ويتحقــق الريــاء بقصــد مــدح الرائــي واالنتفــاع بــه أو دفــع رضره)،

فقــال (عليــه الرمحــة والرضــوان):

(وقولــه( :أو دفــع رضره) عطــف إمــا عــى االنتفــاع فيكــون كالمهــا غايــة

للمــدح ،وإمــا عــى املــدح فيكــون غايــة مســتقلة.

وعــى هــذا فمطلــق الريــاء ليــس حمرم ـ ًا؛ ّ
التوصــل إىل دفــع الــرر ولــو
ألن
ّ

بطلــب املنزلــة عنــد النــاس وطلــب مدحهــم لــه ال دليــل عــى حتريمــه بــل قــد جيــب،
وظاهــر األخبــار حرمــة الريــاء بقــول مطلــق ،فاألجــود ختصيــص حقيقــة الريــاء بــا

األول مــن طلــب املنزلــة بتحصيــل مــا مل يكــن حاصــا مــن
هــو ظاهــر التعريــف ّ
املحرمــة وحكمــه
املحرمــة أو املباحــة ،فدفــع الــرر مــن الضامئــم الغــر ّ
املنافــع ّ

((( مستند الشيعة للمحقق النراقي :ج ،2ص.69-66
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يعلــم منهــا ،فــا ذكــره (قــدس رسه) يف القواعــد حيتــاج إىل تأ ّمــل.

نعــم ،يبقــى عــى مــا ذكرنــا طلــب املنزلــة عنــد النــاس لتحصيــل غايــة راجحــة

كرتويــج احلـ ّـق وإماتــة الباطــل بكلمتــه املســموعة ،فالظاهــر عــدم دخولــه يف الرياء؛

ألن مرجعــه إىل طلــب املنزلــة عنــد اهلل ،ولــو نوقــش يف الصــدق منعنــا حرمتــه؛ ّ
ّ
ألن
عمــوم حرمــة الريــاء معــارض بعمــوم رجحــان تلــك الغايــة.

ثــم ّ
إن الســمعة  -وهــي أن يقصــد بالعمــل ســاع النــاس بــه فيعظــم رتبتــه
ّ

ـب اســتامع النــاس لعملــه مــن دون أن يفعلــه
عندهــم  -مــن أفــراد الريــاء ،وأ ّمــا حـ ّ
ـب رؤيــة الغــر لعملــه ورسوره بذلــك مــن دون أن يعمــل لذلــك
لذلــك فهــو كحـ ّ

ممّــا ورد عــدم البــأس بــه:

ففــي حســنة زرارة(( :ســألت أبــا عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن الرجــل يعمــل

العمــل مــن اخلــر فــراه إنســان فيــره ذلــك ،فقــال:

ـب أن يظهــر لــه يف النــاس اخلــر إذا مل يكــن
«ال بــأس مــا مــن أحــد َّإل وهــو حيـ ّ

يصنــع ذلــك لذلــك» ،قولــه:

((مــا مــن أحــد)) حممــول عــى إرادة ذلــك مــن حيــث الفطــرة واجلب َّلــة ،أو

أن أكثــر أفــراد اإلنســان ال خيلــو عــن ذلــك ،غايــة األمــر ّ
عــى ّ
أن املخلصــن إ ّنــا
حي ّبــون ذلــك ألغــراض راجحــة رشعــا كــا ســيجيئ ،وغريهــم حي ّبــه لق َّلــة الوثــوق

باطــاع املعبــود تعــاىل عليــه ،وهــو خلــق ذميــم يفــي إىل الريــاء؛ ّ
ـب
ألن مــن أحـ ّ

شــيئا مــال إىل حتصيلــه ،لكنّــه ال يفســد العمــل؛ أل ّنــه خــارج عنــه وغــر قــادح يف

غــرض العامــل.
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وعن بعض الكتب:

(أ ّنــه قــال رجــل لرســول اهلل (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ َّلم) :أســر العمــل ال

ـرين ،فقــال (صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه
أحـ ّ
ـب أن ي َّطلــع عليــه أحــد في َّطلــع عليــه أحــد فيـ ّ
وس ـ َّلم):

الرس وأجر العالنية».
«لك أجران أجر ّ
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ـب النــاس لــه باطالعهــم عــى
واملــراد بأجــر العالنيــة إ ّمــا مــا حصــل لــه مــن حـ ّ

حســن باطنــه ،فيكــون قــد حصــل لــه ثــواب اآلخــرة بإخالصــه ،وكراهــة ا َّطــاع

الغــر عــى مــا بينــه وبــن اهلل ،وثــواب الدنيــا بحســن ذكــره بــن النــاس ،وإ ّمــا مــا
حصــل لــه بــروره عــى ا َّطــاع الغــر عليــه مــن حيــث صريورتــه ســببا القتــداء

الغــر بــه مــن أجــر مــن أعلــن بالعمــل إرادة القتــداء النــاس بــه يف اخلــر.

ثــم ّ
املحرمــة غــر الريــاء والســمعة يعلــم ممّــا تقــدّ م
إن الــكالم يف الضميمــة ّ
ّ

فيهــا ،فـ ّ
ـإن الضميمــة إن كانــت مــن قبيــل العنــوان فــا إشــكال يف كــون قصــده

وحمــرم فيكــون حرامــا ،وإن
مبطــا لصــرورة الفعــل الواحــد عنوانــا لواجــب
ّ

كانــت مــن قبيــل الغايــة كان قصدهــا منافيــا لإلخــاص ،مــع ّ
أن الفعــل ألجــل
حمــرم ولــو مقدّ مــة ،فيلــزم اجتــاع الواجــب واحلــرام.
املحرمــة ّ
الغايــة ّ

ومنــه يعلــم أنّــه ال فــرق بــن كــون احلــرام غايــة ألجــل العمــل أو لرتجيــح

بعــض خصوصياتــه عــى بعــض) (((.

 -3السيد اخلوئي (عليه الرمحة والرضوان) (ت1413 :هـ).

تنــاول زعيــم الطائفــة يف زمانــه الســيد (أبــو قاســم اخلوئــي) (عليــه الرمحــة
((( كتاب الطهارة للشيخ مرتىض االنصاري (قدس رسه) :ج ،2ص.107-105
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والرضــوان) موضــوع الســمعة يف تعليقاتــه عــى العــروة الوثقــى فبــن حكمهــا
وأثرهــا عــى العمــل ومدخليتهــا يف ضميمــة النيــة وفرقهــا عــن ضميمــة الريــاء

أو اشــراكها معــه يف احلكــم ،بعــد أن أورد قــول الســيد اليــزدي (عليــه الرمحــة
والرضــوان):

(أمــا الســمعة فــإن كنــت داعيــة عــى العمــل أو كانــت جــزء ًا مــن الداعــي بطل،

وإال فــا ،كــا يف الريــاء ،فــإذا كان الداعــي لــه عــى العمــل هــو القريــة إال أنــه يفــرح
إذا أطلــع عليــه النــاس مــن غــر أن يكــون داخــا يف قصــده ال يكــون باطــا ،لكــن

ينبغــي لإلنســان أن يكــون ملتفتـ ًا فــإن الشــيطان غــرور وعــدو مبــن) (((.

فأعقبــه الســيد اخلوئــي بقولــه( :فــإن قلنــا إهنــا مغايــرة للريــاء بحســب

املوضــوع واملعنــى ،ألنــه مــن الرؤيــة وهــي غــر الســاع فــا أشــكال يف دخوهلــا
فيــه بحســب حكمــه ،وذلــك ألن مــا ّ
دل مــن االخبــار املعتــرة عــى حرمــة الريــاء

وابطالــه العبــادة بعينــه تــدل عــى ابطــال الســمعة هلــا.

كــا ورد( :إن مــن عمــل يل ولغــري فقــد جعلتــه لغــري)( ،أو هــو كمــن عمــل

لغــري) ،أو مــا يشــبهه مــن األلفــاظ عــى مــا تقــدم مــن روايــة الربقــي ،هــذا مضافـ ًا
اىل ورود الســمعة يف روايتــن معطوفــة عــى الريــاء:

(أحدامها) :رواية حممد بن عرفة قال :قال يل الرضا (عليه السالم):

«وحيــك يــا ابــن عرفــة اعملــوا لغــر ريــاء وال ســمعة فإنــه مــن عمــل لغــر اهلل

وكلــه اهلل إىل مــا عمــل ،وحيــك مــا عمــل أحــد عمـ ً
ا إال رده اهلل بــه إن خــر ًا فخــر ًا

وإن رش ًا فــر ًا».

((( العروة الوثقى :ج ،1ص .433
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لكن هذه الرواية ضعيفة.

(ثانيتهام):

معتربة ابن القداح ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه (عليهام السالم) ،قال:

عيل (عليه السالم):
قال ّ

«أخشــوا اهلل خشــية ليســت بتعذيــر ،واعملــوا هلل يف غــر ريــاء وال ســمعة ،فإنــه
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مــن عمــل لغــر اهلل وكلــه اهلل إىل عملــه يــوم القيامــة».

فاملتحصل :أن السمعة كالرياء موجبة لبطالن العبادة)(((.

ثانيا  -أقوال فقهاء املذاهب اإلخرى .

ا مســتق ً
مل يــرد لــدى فقهــاء املذاهــب الســتة تفصي ـ ً
ال عــن الســمعة -بحســب

مــا توفــر لــدي مــن مصــادر -كــا كان لــدى فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل مقامهــم).
وقد جاءت اقواهلم خمترصة يف بعض املسائل الفقهية املتفرقة ،فكانت كااليت:

ألف  -املذهب املالكي.

 -1اآليب األزهري (ت1330:هـ).

قال يف كتاب الصيام:

(ومــن قــام رمضــان إيامنـ ًا) أي تصديقـ ًا باألجــر املوعــود عليــه (إحتســاب ًا) أي:

حمتســب ًا أجــرة عــى اهلل تعــاىل يدخــره لــه يف االخــرة وال يفعــل ذلــك ريــاء وال ســمعة

(غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه)(((.

((( كتاب الطهارة للسيد اخلوئي :ج ،5ص.53
((( الثمر الداين :ص.311

املبحـ��ث الثان��ي :ضميم��ة الس��معة إىل العب��ادة

 -2احل ّطاب الرعيني املالكي (ت954 :هـ).

أورده يف كتــاب احلــج ،بــاب :يف أحــكام احلــج ،نقـ ً
ا عــن ابــن مجاعــة يف كتــاب

احلــج مــن االحيــاء قوله:

(وليجعــل عزمــه خالصــ ًا لوجــه اهلل عــز وجــل بعيــد ًا عــن شــوائب الريــاء

والســمعة ،وليتحقــق أنــه ال يقبــل مــن قصــده وعملــه إال االخــاص.

فــإن مــن أفحــش الفواحــش أن يقصــد بيــت امللــك وحرمتــه واملقصــود غــره

فليصحــح مــع نفســه العــزم وتصحيحــه بإخالصــه وإخالصــه بإجتنــاب كل مــا

فيــه ريــاء أو ســمعة ،وليحــذر أن يســتبدل الــذي هــو أدنــى بالــذي هــو خــر)(((.
باء  -املذهب الشافعي.

قال حممد الرشبيني (ت977 :هـ) يف معنى املحتاج يف صدقة التطوع:

(ودفعها رس ًا) أفضل من دفعها جهر ًا ،اآلية:
﴿إِنْ ُتبْدُوا الصَّدَقَاتِ َفنِعِمَّا﴾(((.

وملــا يف الصحيحــن يف خــر الســبعة الذيــن يظلهــم اهلل حتــت ظــل عرشــه مــن

قولــه (صــى اهلل عليــه وعــى آلــه وســلم):

«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال ترى شامله ما أنفقت يمينه».

نعــم ،إن كان ممــن يقتــدى بــه ،واظهرهــا ليقتــدي بــه مــن غــر ريــاء وال ســمعة

فهــو أفضــل)(((.

((( مواهب اجلليل :ج ،3ص.502
((( البقرة.271 :
((( مغني املحتاج :ج ،3ص.121
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جيم  -املذهب احلنبلي.

قــال البهــويت يف كشــاف القنــاع يف رشح دعــاء النبــي (صــى اهلل عليــه والــه

وســلم) للخــروج اىل املســجد:
«وال رياء وال سمعة».

فقــال( :الريــاء :إظهــار العمــل للنــاس لــروه ويظنــوا بــه خــر ًا؛ والســمعة:
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إظهــار العمــل ليســمعه النــاس) (((.

فض ـ ً
ا عــن ذلــك فقــد أفــرد البخــاري يف صحيحــة باب ـ ًا للريــاء والســمعة

(((

وتناوهلــا ابــن حجــر العســقالين((( والعيينــي((( يف رشحهــا عــى الصحيــح.
املسألة الثالثة :خالصة القول فيما أورده فقهاء املذاهب يف املسألة .

 -1ذهــب فقهــاء االماميــة (أعــى اهلل مقامهــم) اىل أن الســمعة كالريــاء موجبــة

لبطــان العبــادة وان كان معنــى ك ً
ال منهــا خمتلفـ ًا وجمــال عملهــا اخلارجــي خمتلــف
أيضـ ًا اال أهنــا مــن حيــث القصديــة واحــدة ،فهــا يفســدان العمــل أن كانــا مقدمــة

لــه ومرتكــز ًا لنيــة العامــل.

 -2ويظهــر يف أقــوال فقهــاء املذاهــب االســامية األخــرى أن مــا يلــزم الريــاء

يلــزم الســمعة أيض ـ ًا يف احلكــم بأهنــا رشك يف عمــل العامــل؛ ومــن ثــم فــا يلحــق

الريــاء عندهــم مــن حكــم يلحــق الســمعة ايضـ ًا.
(((
(((
(((
(((

كشاف القناع :ج ،1ص.388
صحيح البخاري ،كتاب الرقاق :ج ،7ص.189
فتح الباري :ج ،11ص .287
عمدة القاري :ج ،8ص .266

املبحث الثالث
مدار الرياء حـول احلرمة والقربة واإلخـالص
لقــد أفــرد الفقهــاء وعلــاء االخــاق ملوضــوع الريــاء والســمعة بحثـ ًا موســع ًا

تناولــوا فيــه أصــل نشــوء هــذه الرذيلــة ونســبتها إىل القــوى األربعــة وأثارهــا وكيفية
التخلــص منهــا وذلــك مــن خــال العمــل بالضــد مــن الفضائــل ،أي اإلخــاص.
ولذا:

كان اإلخــاص حمــور حديــث كثــر مــن الفقهــاء يف املذهــب اإلمامــي (أعــى

اهلل شــأهنم) يف موضــوع النيــة ،ومنهــا مــا ذكــره الشــهيد األول (عليــه الرمحــة
والرضــوان) يف القواعــد والفوائــد.
وعليه:

فقد أستلزم البحث اإلشارة إىل هذه املباحث وهي كاآليت:

املس��ألة األوىل :أث��ر الري��اء يف هدم العم��ل يف مدار قاع��دة( :تبعية العمل
للنية).

يــورد الشــهيد األول (أبــو عبــد اهلل حممــد بــن مكــي العامــي) (ت786هـــ)

(عليــه الرمحــة والرضــوان) عــى هــذه القاعــدة جمموعــة مــن الفوائــد بلغــت احــدى
وثالثــون فائــدة وقــد اقتبســنا منهــا ثالثــة فوائــد مرتبطــة بعنــوان الريــاء وأثرهــا يف

هــدم العمــل وحماربتــه لإلخــاص ،فكانــت كاآليت:
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الفائدة األوىل:

يعترب يف النية التقرب إىل اهلل تعاىل ،ودل عليه الكتاب والسنة.

أمــا الكتــاب :فقوله تعــاىل﴿ :وَمَــا ُأمِـرُوا إَِّل لِيَعْبُـدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِـنَ َلهُ الدِّيـنَ﴾(((.

أي :ومــا أمــر أهــل الكتابــن بــا فيهــا أال ألجــل أن يعبــدوا اهلل عــى هــذه الصفــة،
فيجــب علينــا ذلــك ،لقولــه تعــاىل﴿ :وَ َذلِـكَ دِيـنُ الْ َقيِّمَـةِ﴾(((.
110

وقال تعاىل﴿ :وَمَا َلِحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ُتجْزَى * إَِّل ابْتِ َغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ ْ َ
العْ َلى﴾(((.
أي :ال يــؤيت مالــه إال ابتغــاء وجــه ربــه ،إذ هــو منصوب عــى االســتثناء املنفصل

وكالمهــا يعطيــان أن ذلــك معتــر يف العبــادة ،ألنــه تعــاىل مدح فاعلــه عليه.

وأما السنة :ففيام روي عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) يف احلديث القديس:

«من عمل يل عمال أرشك فيه غريي تركته لرشيكي»(((.
الفائدة الثانية:

معنى االخالص :فعل الطاعة خالصة هلل وحده وهنا غايات ثامن:

األوىل :الريــاء ،وال ريــب يف أنــه خيــل باإلخــاص .ويتحقــق الريــاء بقصــد

مــدح الرائــي ،أو االنتفــاع بــه ،أو دفــع رضره(((.

((( البينة.5 :
((( البينة.5 :
((( الليل.20-19 :
((( رواه أمحــد بلفــظ( :أنــا خــر الــركاء مــن عمــل يل عمــا فــأرشك فيــه غــري فانــا منــه بــرئ
وهــو للــذي أرشك) مســند أمحــد :ج  ،2ص .432 -301وانظــر أيضــا :القــرايف ،الفــروق :ج ،3
ص( 22باختــاف بســيط).
((( أوردنا يف املسـألة السـابقة يف اقوال فقهاء املذهب اإلمامي ،قول الشـيخ مرتىض االنصاري (عليه
الرمحـة والرضـوان) وقد ناقش قول الشـهيد االول( :ويتحقق الريـاء بقصد مدح الرياء).

املبحـ��ث الثال��ث :م��دار ّ
الري��اء ح��ول احلرم��ة والقرب��ة واإلخ�لاص

فإن قلت :فام تقول يف العبادات املشوبة بالتقية؟

قلــت :أصــل العبــادة واقــع عــى وجــه االخــاص ،ومــا فعــل منهــا تقيــة فــان

لــه اعتباريــن :بالنظــر إىل أصلــه :وهــو قربــة ،وبالنظــر إىل مــا طــرأ مــن اســتدفاع
الــرر ،وهــو الزم لذلــك ،فــا يقــدح يف اعتبــاره .أمــا لــو فــرض إحداثــه صــاة
 -مثــا  -تقيــة فإهنــا مــن بــاب الريــاء.

الثانية :قصد الثواب ،أو اخلالص من العقاب ،أو قصدمها معا.

الثالثة :فعلها شكرا لنعم اهلل واستجالبا ملزيده.

الرابعة :فعلها حياء من اهلل تعاىل.
اخلامسة :فعلها حبا هلل تعاىل.

السادسة :فعلها تعظيام هلل تعاىل ومهابة وانقيادا وإجابة.

السابعة :فعلها موافقة إلرادته ،وطاعة ألمره.

الثامنــة :فعلهــا لكونــه أهــا للعبــادة .وهــذه الغايــة جممــع عــى كــون العبــادة

تقــع هبــا معتــرة ،وهــي أكمــل مراتــب االخــاص ،وإليــه أشــار اإلمــام احلــق أمــر
املؤمنــن (عليــه الصــاة والســام) بقولــه:

«مــا عبدتــك طمعــا يف جنتــك ،وال خوفــا مــن نــارك ،ولكــن وجدتــك أهــا

للعبــادة فعبدتــك»(((.

((( هــذا احلديــث مشــهور يف نســبه ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) وقــد رواه الشــهيد االول هنــا
ا وبعــد بــذاك أقــدم مصـ ٍ
مرسـ ً
ـدر هلــذا احلديــث - ،بحســب مــا توفــر لدينــا مــن مصــادر -وقــد
رواه أيضـ ًا هبــذا اللفــظ :املقــداد الســروري يف نضــد القواعــد الفقهيــة :ص 170والشــهيد الثــاين
يف روض اجلنــان :ج ،1ص87؛ واملحقــق االردبيــي يف زبــدة البيــان :ص .696
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وأمــا غايــة الثــواب والعقــاب فقــد قطــع األصحــاب((( بكــون العبــادة فاســدة

بقصدهــا .وكــذا ينبغــي أن تكــون غايــة احليــاء والشــكر وباقــي الغايــات.

والظاهــر أن قصدهــا جمــز ،الن الغــرض هبــا يف اجلملــة ،وال يقــدح كــون تلــك

الغايــات باعثــا عــى العبــادة ،أعنــي :الطمــع ،والرجــاء ،والشــكر واحليــاء ،الن

الكتــاب والســنة مشــتملتان عــى املرهبــات :مــن احلــدود ،والتعزيــرات ،والــذم،
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وااليعــاد بالعقوبــات ،وعــى املرغبــات :مــن املــدح والثنــاء يف العاجــل ،واجلنــة

ونعيمهــا يف اآلجــل.

وأما احلياء فغرض مقصود ،وقد جاء يف اخلرب عن النبي (صىل اهلل عليه وآله):

«استحيوا من اهلل حق احلياء»(((.

و «أعبد اهلل كأنك تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك» (((.

فإنه إذا ختيل الرؤية انبعث عىل احلياء والتعظيم واملهابة.

وعــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)  -وقــد قــال لــه ذعلــب اليــاين  -بالــذال

املعجمــة املكســورة ،والعــن املهملــة الســاكنة ،والــام املكســورة :-
(هل رأيت ربك يا أمري املؤمنني؟ فقال( :عليه السالم):

«أفأعبد ما ال أرى»؟

فقال :وكيف تراه؟ فقال:

((( انظــر :العالمــة احلــي  /املســائل املهنائيــة :ورقــة  29ب ،و( 23 - 32خمطــوط بمكتبــة الســيد
احلكيــم العامــة يف النجــف ،ضمــن جممــوع برقــم .)1107
((( انظر :صحيح الرتمذي :ج  ،9ص.281
((( انظر :املتقي اهلندي  /كنز العامل :ج ،2ص ،6حديث.124 :
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«ال تدركــه العيــون بشــاهدة األعيــان ،ولكــن تدركــه القلــوب بحقائــق االيــان،

قريــب مــن األشــياء غــر مالمــس بعيــد منهــا غــر مبايــن ،متكلــم بــا رويــة ،مريــد

ال هبمــة ،صانــع ال بجارحــة ،لطيــف ال يوصــف باخلفــاء ،كبــر ال يوصــف باجلفــاء
بصــر ال يوصــف باحلاســة ،رحيــم ال يوصــف بالرقــة ،تعنــو الوجــوه لعظمتــه،

وتوجــل القلــوب مــن خمافتــه»(((.

وقــد اشــتمل هــذا الــكالم الرشيــف عــى أصــول صفــات اجلــال واالكــرام

التــي عليــه مــدار علــم الــكالم ،وأفــاد أن العبــادة تابعــة للرؤيــة ،وتفســر معنــى
الرؤيــة ،وأفــاد اإلشــارة إىل أن قصــد التعظيــم بالعبــادة حســن وإن مل يكــن متــام

الغايــة .وكذلــك اخلــوف منــه تعــاىل.
الفائدة الثالثة:

ملــا كان الركــن األعظــم يف النيــة هــو االخــاص ،وكان انضــام تلــك األربعــة

غــر قــادح فيــه ،فحقيــق أن نذكــر ضامئــم أخــرى ،وهــي أقســام:

األول( :مــا يكــون منافيــا) لــه ،كضــم الريــاء ،وتوصــف بســببه العبــادة

بالبطــان ،بمعنــى عــدم اســتحقاق الثــواب.

وهــل يقــع جمزئــا بمعنــى ســقوط التعبــد بــه ،واخلــاص مــن العقــاب؟ األصح

أنــه ال يقــع جمزئــا ،ومل أعلــم فيــه خالفــا إال مــن الســيد اإلمــام املرتــى((( (قــدس
((( انظر :هنج البالغة( 121 - 120 / 2 :رشح حممد عبده) مطبعة االستقامة بمرص.
((( علــم اهلــدى الســيد أبــو القاســم عــي بــن احلســن املعــروف ب ـ (الرشيــف املرتــى) طيــب اهلل
رمســه مــن أعــام القرنــن الرابــع واخلامــس اهلجــري .وفضلــه أشــهر مــن أن يذكــر فهــو الفقيــه
املحقــق واألصــويل املجــدد والكالمــي املتضلــع واألديــب املاهــر واملفــر املتبحــر ،صاحــب
التآليــف الكثــرة والتصانيــف العديــدة يف أنــواع الفنــون وخمتلــف العلــوم.
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كان (رمحــه اهلل) فقيــه اإلماميــة ومتكلمهــا ومرجعهــا يف ذلــك العــر بعــد وفــاة أســتاذه اجلليــل
الفقيــه املتكلــم حممــد بــن حممــد بــن النعــان ،املعــروف بابــن املعلــم ،واملشــهور بالشــيخ املفيــد بــا
مدافــع ،ولنــا مــن كتابــه (الشــايف يف اإلمامــة) أبلــغ حجــة عــى تعمقــه يف علــم الــكالم ،وأوضــح
داللــة عــى براعتــه يف فــن احلجــاج واملناظــرة يف كل املذاهــب.
أما يف الفقه واألصول ،ففي رسائله الوافرة ومسائله اجلمة وكتبه النادرة خري مثال عىل ما نقول.
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وأمــا يف األدب واللغــة والتفســر والتاريــخ والرتاجــم ،فكتابــه (األمــايل) املســمى( :غــرر الفوائــد
ودرر القالئــد) أســطع برهــان عــى ســعة معرفتــه يف هاتيــك الفنــون.

ولــد الرشيــف املرتــى يف دار أبيــه بمحلــة بــاب املحــول يف اجلانــب الغــريب مــن بغــداد (الكــرخ)
الواقعــة بــن هنــر الــراة غربــا ،وهنــر كرخايــا رشقــا وحملــة الكــرخ جنوبــا يف رجــب ســنة مخــس
ومخســن وثالثامئــة يف خالفــة املطيــع هلل العبــايس.

نسبه وأرسته من أبيه وأمه:

هــو عــي بــن الرشيــف أيب أمحــد احلســن نقيــب الطالبيــن بــن موســى (األبــرش) بــن حممــد
(األعــرج) بــن موســى «(أيب ســبحة) بــن إبراهيــم (املرتــى) بــن اإلمــام موســى بــن جعفــر
(عليهــا الســام).

والـده :هـو الرشيـف أبـو أمحـد احلسين امللقـب بالطاهـر األوحـد ذي املناقـب لقبـه بذلـك امللـك
هبـاء الدولـة البوهيـي جلمعـه مناقب شـتى ومزايـا رفيعة مجة ،فهـو فضال عن كونه علوي النسـب،
هاشـمي األرومة انحدر من تلك السلسـلة الطاهرة فإنه كان نقيب الطالبيني وعاملهم وزعيمهم،
مجـع إىل رياسـة الديـن زعامـة الدنيـا لعلو مهته وسماحة نفسـه ،وعظيـم هيبته وجليـل بركته.
حــن قــدم العــراق قبــض عليــه يف صفــر ســنة  369ه ـ ،ومحلــه إىل قلعــة بشــراز اعتقلــه فيهــا
فلــم يــزل هبــا إىل أن مــات عضــد الدولــة ســنة  373هـ ،فأطلقــه أبــو الفــوارس رشف الدولــة بــن
عضــد الدولــة واســتقدمه معــه إىل بغــداد فأكرمــه وأعظمــه وأعــاد إليــه نقابــة الطالبيــن  -التــي
عــزل عنهــا ووليهــا مــرارا وقلــده قضــاء القضــاة ســنة  394هـــ زيــادة إىل واليــة احلــج واملظــامل
ونقابــة الطالبيــن وكان التقليــد لــه بشــراز ،وكتــب لــه عهــد عــى مجيــع ذلــك ولقــب بالطاهــر
األوحــد ذي املناقــب فلــم ينظــر يف قضــاء القضــاة المتنــاع القــادر بــاهلل مــن اإلذن لــه بذلــك.

تــويف الرشيــف املذكــور بعــد أن حالفتــه األمــراض وذهــب بــره ببغــداد ســنة أربعامئــة ،ليلــة
الســبت خلمــس بقــن مــن مجــادى األوىل ،ودفــن يف داره ثــم نقــل منهــا إىل مشــهد احلســن بــن
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اهلل رسه) ،فــان ظاهــره احلكــم باألجــزاء يف العبــادة املنــوي هبــا الريــاء.

الثــاين :مــا يكــون مــن الضامئــم الزمــا للفعــل ،كضــم التــرد أو (التســخن أو

التنظــف) إىل نيــة القربــة .وفيــه وجهــان ينظــران :إىل عــدم حتقــق معنــى االخالص،
فــا يكــون الفعــل جمزئــا ،وإىل أنــه حاصل ال حمالــة ،فنيتــه كتحصيل احلاصــل الذي

ال فائــدة فيــه .وهــذا الوجــه ظاهــر أكثــر األصحــاب .واألول أشــبه ،وال يلــزم مــن

(حصولــه نيــة) حصولــه.

وحيتمــل أن يقــال :إن كان الباعــث األصــي هــو القربــة ثــم طــرأ التــرد عنــد

االبتــداء يف الفعــل ،مل يــر ،وإن كان الباعــث األصــي هــو التــرد فلــا أراده ضــم
القربــة ،مل جيــز .وكــذا إذا كان الباعــث جممــوع االمريــن ،ألنــه ال أولويــة حينئــذ

فتدافعــا ،فتســاقطا ،فكأنــه غــر نــاو.

ومــن هــذا البــاب ضــم نيــة احلميــة إىل نيــة القربــة يف الصــوم ،وضــم مالزمــة

الغريــم إىل القربــة يف الطــواف والســعي والوقــوف باملشــعرين.

الثالــث :ضــم مــا ليــس بمنــاف وال الزم ،كــا لــو ضــم إرادة دخــول الســوق

مــع نيــة التقــرب يف الطهــارة ،أو إرادة االكل ،ومل يــرد بذلــك الكــون عــى طهــارة

يف هــذه األشــياء ،فإنــه لــو أراد الكــون عــى طهــارة كان مؤكــدا غــر منــاف ،وهــذه
األشــياء إن مل يســتحب هلــا الطهــارة بخصوصهــا إال أهنــا داخلــة فيــا يســتحب

بعمومــه .ويف هــذه الضميمــة وجهــان مرتبــان عــى القســم الثــاين ،وأوىل بالبطالن،
الن ذلــك تشــاغل عــا حيتــاج إليــه بــا ال حيتــاج إليــه)(((.

عــي عليهــا الســام يف كربــاء ودفــن يف تلــك الروضــة املقدســة عنــد جــده إبراهيــم بــن اإلمــام
موســى( .ينظــر :االنتصــار ،الرشيــف املرتــى ،ص.)11-7
((( القواعد والفوائد :ج ،1ص.80-75
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املس��ألة الثاني��ة :تنبيه الس��يد حمس��ن احلكيم (رض��وان اهلل عليه) حول
االبق��اء على االخالص ومواض��ع حرمة الرياء.

قــال (قــدس رسه) يف املستمســك يف املســألة احلاديــة عــر( ،غــر الريــاء مــن

الضامئــم إمــا حــرام أو مبــاح أو راجــح) تنبيــه فيــه امــران:

االول :إن الريــاء -عــى مــا ذكــره غــر واحــد مــن علــاء االخــاق( -طلــب
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املنزلــة يف قلــوب النــاس باراءهتــم خصــال اخلــر) ((( ،وعليــه :فلــو كان املقصــود
مــن العبــادة دفــع الــذم عــن نفســه أو رضر غــر ذلــك مل يكــن ريــاء ،ويشــهد لــه

خــر ســفيان بــن عيينــة عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) يف حديــث:

«االبقــاء عــى العمــل حتــى خيلــص أشــد مــن العمــل والعمــل اخلالــص الــذي

ال تريــد أن حيمــدك عليــه أحــد إال اهلل عــز وجــل»((( .

وخــر الســكوين((( :قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ثــاث عالمــات

للمرائــي ينشــط إذا رأى النــاس ويكســل إذا كان وحــده وحيــب أن حيمــد يف مجيــع

أمــوره»(((.

((( وهــذه املقولــة وردت عــن الغــزايل وعــن العالمــة النراقــي يف جامــع الســعادات كــا ســيمر
بيانــه.
((( الوسائل باب 15 :من أبواب مقدمة العبادات حديث.1 :
((( هــو إســاعيل بــن مســلم أيب زيــاد الســكوين الشــعريي ،قــايض املوصــل ،روى عــن الصــادق
(عليــه الســام) ،ذكــره ابــن حجــر يف تقريــب التهذيــب ،وترمجــه الشــيخ الطــويس يف كتابيــه
الرجــال والفهرســت ،وترمجــه النجــايش وابــن شــهر آشــوب يف كتابيهــا ،واختلــف فيــه فقيــل ا ّنــه
عامــي ،وذهــب إىل ذلــك مجاعــة منهــم املصنــف يف مــراث املجــوس؛ وقــال آخــرون ا ّنــه إمامــي،
وأي ـ ًا مــا كان فقــد نقــل اإلمجــاع عــى تصديقــه والعمــل بروايتــه كــا يف العــدّ ة للشــيخ الطــويس
وغريهــا( .رشح مشــيخة الفقيــه :ص .)55
((( الوسائل باب 14 :من أبواب مقدمة العبادات حديث.2 :
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وخرب جراح املدائني عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) يف قول اهلل عز وجل:

كانَ يَرْجُــو لِ َقــاءَ رَبِّ ـهِ َف ْليَعْمَـ ْـل عَمَ ـاً صَالِحًــا و ََل يُشْ ـ ِر ْ
ك بِعِبَــادَةِ رَبِّ ـهِ
﴿ َفمَ ـنْ َ

َأحَ ـدًا﴾((( قــال (عليــه الســام):

«الرجــل يعمــل شــيئا مــن الثــواب ال يطلــب بــه وجــه اهلل إنــا يطلــب تزكيــة

النــاس يشــتهي أن يســمع بــه النــاس فهــذا الــذي أرشك بعبــادة ربــه»(((.

ويف روايــة العــاء املرويــة عــن تفســر العيــايش يف تفســر اآليــة الرشيفــة

املذكــورة قــال (عليــه الســام):

«مــن صــى أو صــام أو أعتــق أو حــج يريــد حممــدة النــاس فقــد أرشك يف

عملــه»((( ويشــر إليــه مــا يف مصحــح زرارة ومحــران الســابق :مــن قولــه (عليــه
الســام):

«وأدخل فيه رضا أحد من الناس»(((.

ومــا تضمــن أمــر املرائــي يــوم القيامــة أن يأخــذ أجــره ممــن عمــل لــه .ومــا

تضمــن األمــر بحفــظ االنســان نفســه مــن أن يكــون يف معــرض الــذم واالغتيــاب
وظهــور إطبــاق الفقهــاء عــى أن األرسار يف الصدقــة املســتحبة أفضــل ،إال مــع
التهمــة فاإلعــان أفضــل.

ومــن ذلــك يظهــر ضعــف مــا عــن الشــهيد يف القواعــد( :مــن أن الريــاء يتحقــق

بقصــد مــدح املرائــي أو االنتفــاع بــه أو دفــع رضره.
(((
(((
(((
(((

الكهف.110 :
روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه ،حممد تقي املجليس (األول) :ص.141
تفسري العيايش :ج ،2ص.352
كتاب الطهارة ،الشيخ االنصاري :ج ،2ص.99
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فــإن قلــت :فــا تقــول يف العبــادة املشــوبة بالتقيــة قلــت :أصــل العبــادة واقــع

عــى وجــه االخــاص ومــا فعــل منهــا تقيــة فــإن لــه اعتباريــن بالنظــر إىل أصلــه
وهــو قربــة ،وبالنظــر إىل مــا طــرأ مــن اســتدفاع الــرر وهــو الزم لذلــك فــا

يقــدح يف اعتبــاره ،أمــا لــو فــرض إحداثــه صــاة مثــا تقيــة فإهنــا مــن بــاب الريــاء).
الثــاين :الريــاء  -كــا ذكــره غــر واحــد  -إنــا يكــون يف خصــال اخلــر القائمــة
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بالبــدن تــارة ،وبالــزي أخــرى ،وبالعمل ثالثــة ،وبالقــول رابعة ،وباالتبــاع واألمور
اخلارجــة عــن املرائــي خامســة ،واملســتفاد مــن النصــوص املتضمنــة حلرمتــه أن

موضــوع احلرمــة هــو العمــل الــذي يــري النــاس أنــه متقــرب بــه إىل اهلل تعــاىل،
فتكــون املنزلــة يف نفوســهم املقصــودة لــه بتوســط اعتقادهــم أنــه ذو منزلــة عنــد

اهلل تعــاىل ،وعليــه فلــو عمــل عمــا مــن أحــد األنحــاء اخلمســة الســابقة بقصــد أن
يكــون لــه منزلــة يف قلوهبــم بالعمــل نفســه ال بعنــوان كونــه عبــادة هلل تعــاىل مل يكــن
حمرمــا ،فلــو عــارش الســلطان بقصــد أن يكــون لــه منزلــة يف قلــوب الرعيــة مل يكــن

ريــاء حمرمــا ،ولــو عــارش الفقــراء بقصــد أن يــري النــاس أنــه يتقــرب إىل اهلل تعــاىل

بمعارشهتــم فتكــون لــه منزلــة يف قلــوب مــن يــراه مــن النــاس كان ريــاء حمرمــا،
وهكــذا احلــال يف بقيــة أمثلــة األنــواع) (((.

املس��ألة الثالثة :مبحث االخالص يف تعليقات الشيخ حممد تقي اآلملي

(((

(عليه الرمحة والرضوان) على العروة الوثقى:
((( مستمسك العروة :ج ،6ص.29
((( الشــيخ حممــد تقــي بــن حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عــي اآلمــي الطهــراين« .عــامل فقيــه وحكيــم
فاضــل ،مــن وجــوه علــاء طهــران ومراجــع األمور هبا ،ولــد بطهــران ( 11ذي القعــدة 1304هـ)
وتربــى يف حجــر والــده الــذي كان مــن كبــار علــاء طهــران تربيــة حســنة ،ثــم هاجــر إىل النجــف
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تنــاول الشــيخ حممــد تقــي اآلمــي (قــدس رسه) (ت1391 :هـــ) يف رشحــه

عــى العــروة يف الــرط الثــاين عــر مــن رشوط الوضــوء ،وهــو (النيــة) وذكــر:
(أن حــال الريــاء يف أبطــال الوضــوء كحــال احلــدث) وقــد فـ ّـرع -مــن متــن

الســيد اليــزدي (قــدس رسه) يف العــروة يف ضميمــة الريــاء والســمعة وابطاهلــا

للعمــل -أمــور عــدة نكتفــي منهــا :أمــر اخللــوص يف العمــل ،فقــال:

(يف هـذه املتـن امـور :األول ،ال إشـكال يف اعتبـار اإلخلاص يف العبـادات يف

اجلملـة ،لإلمجـاع على اعتبـاره ،بـل يـدل على اعتباره ارسـاهلم له إرسـال املسـلامت

الكاشـف عـن كونـه بدهييـا عندهـم فضلا عـن كونـه إمجاعيـا ،ولتوقـف صـدق

اإلطاعـة عليـه ،وعـدم حصـول التقـرب اال بـه يف بعـض مراتبـه  -على ما سـيظهر.
وقد يستدل له بقوله تعاىل:

﴿وما ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا اهلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾

(((

حــدود ســنة 1339هـــ ،فبقــي فيهــا أربعــة عــر ســنة ،وحــر عــى علــاء النجــف يــوم ذاك ،ويف
ســنة 1353هـــ رجــع إىل وطنــه طهــران وهــو حيمــل إجــازات» .قــال اجلــايل :التقيــت بــه وكان
عــى جانــب عظيــم مــن الفقــه ،وقــد طغــت عليــه شــهرة الفلســفة ،ولعلــه يف الفقــه واألصــول
أعمــق منهــا ،وعــى جانــب عظيــم مــن الــورع واألدب قـ ّـل أن جتتمــع هــذه الصفــات يف فيلســوف
فقيــه .مــن آثــاره:

 -1درر الفوائــد يف رشح املنظومــة للســبزواري :طبــع يف جملديــن يف مطبعــة مصطفــوي بطهــران ســنة
1377هـ.
 -2مصبــاح اهلــدى يف رشح العــروة الوثقــى :طبــع يف عــرة أجــزاء يف مطبعــة الفــردويس بطهــران
ســنة 1377هـ.

 -3املكاســب والبيــع :وهــي تقريــرات املــرزا النائينــي بقلــم حممــد تقــي اآلمــي ،قامــت بطبعهــا مكتبــة
املصطفــوي بطهــران ســنة 1373هـ( .ينظــر :فهرس الــراث ج ،2ص.)514
((( البينة.5:
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وقوله تعاىل:

﴿ومــا ُأمِ ـرُوا إَِّل لِيَعْبُ ـدُوا إِهل ـ ًا واحِــداً﴾((( ويف خــر ابــن مســكان عــن الصــادق

(عليــه الســام) يف قــول اهلل:
﴿حَنِيف ًا مُسْلِم ًا﴾((( قال:

«خالصا خملصا ال يشوبه يشء»(((.
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وعنه (عليه السالم) قال:

«قــال اهلل عـ ّـز وجــل :انــا خــر رشيــك مــن أرشك معــي يف عمــي غــري مل أقبلــه

إال مــا كان خالصــا».

وعنه (عليه السالم) قال:

«وكل عمــل تعملــه هلل فليكــن نقيــا مــن الدنــس» وغــر ذلــك مــن االخبــار،

لكــن يف داللــة اآليــات عــى رشطيــة اإلخــاص يف صحــة العبــادات تأمــل ،وكيــف
كان ففــي اإلمجــاع غنــى وكفايــة.

واإلخــاص مأخــوذ مــن اخللــوص بمعنــى جعــل العمــل خالصــا ،وإتيانــه

بــداع واحــد ال بــداع متعــددة -كــا يف الدرهــم اخلالــص إذا كان خالصــا عــن

العيــار متمحضــا يف الفضــة ،ويصــح إطالقــه عليــه إذا كان خالصــا عــن الفضــة
وكان متمحضــا يف العيــار ،لكــن االصطــاح انعقــد عــى تســمية األول باخلالــص-

وكــذا العمــل قــد يكــون خالصــا هلل متمحضــا لــه تعــاىل ،وقــد يكــون خالصــا
((( التوبة.31 :
((( آل عمران.67 :
((( الوسائل :الباب  8من أبواب مقدمة العبادات ،ح  ، 9والباب  ،12ح .11
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عنــه متمحضــا لغــره ،وباملعنــى اللغــوي يصــدق اخلالــص عــى كليهــا ،لكــن
االصطــاح انــا هــو يف تســمية األول باخلالــص وال يطلــق اخلالــص عــى اخلالــص

عنــه تعــاىل:

ثــم املــراد بكــون العمــل خالصــا هلل تعــاىل ليــس تصــور كونــه لــه عــى نحــو

حديــث النفــس واخلطــور بالبــال ،بــل املقصــود منــه كــون حمركــه نحــو الفعــل
وداعيــه إىل فعلــه ال يكــون اال اهلل تعــاىل وابتغــاء وجهــه الكريــم  -كــا ان العطشــان

حتركــه نحــو املــاء يكــون بداعــي ســقيه ،والعلــة التامــة يف حتريكــه نحــوه هــو
الســقي ،وهــو علــة غائيــة لفعلــه التــي هــي علــة فاعليــة الفاعــل بحســب التصــور،
والرتتــب عــى الفعــل بحســب اخلــارج ،واخللــوص يف العمــل هــو كــون حمركــه

نحــوه التقــرب إىل اهلل تعــاىل املتقــدم عــى الفعــل بحســب الذهــن املتأخــر عنــه
بحســب العــن.

األمــر الثــاين :املشــهور عــى بطــان العبــادة ريــاء ،خالفــا للمحكــي عــن

الســيد مــن أنــه صحيــح بمعنــى أنــه مســقط لإلعــادة والقضــاء ،ولكنــه مــردود غــر
مقبــول عنــد اهلل ،ألن الصحــة أعــم مــن القبــول ،واحلــق مــا عليــه املشــهور ،لظهــور
األخبــار الــواردة يف اعتبــار اخللــوص عــن الريــاء يف الصحــة ،ففــي املــروي عــن

الصــادق (عليــه الســام) قــال :قــال النبــي صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه:

«إن امللــك ليصعــد بعمــل العبــد مبتهجــا بــه ،فــإذا صعــد بحســناته يقــول اهلل
ّ

عــز وجــل اجعلوهــا يف ســجني فإنــه ليــس إيــاي أراد هبــا».

وال خيفــى ان كــون العمــل الــذي مل يــرد بــه اهلل ســبحانه يف ســجني  -الــذي هــو

كتــاب الفجــار  -موجــب حلرمتــه ،إذ لــو مل يكــن حرامــا مل يكــن يف ســجني.
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وعنه (عليه السالم) قال:

«جيــاء بالعبــد يــوم القيامــة وقــد صــى ،فقــال :يــا رب! صليــت ابتغــاء وجهــك،

فيقــال :بــل صليــت ليقــال مــا أحســن صــاة فــان ،اذهبــوا بــه إىل النــار».
وعنه (عليه السالم) يف حديث قال:

«فاتقــوا اهلل يف الريــاء فإنــه الــرك بــاهلل ،ان املرائــي يدعــى بأربعــة أســاء :يــا
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فاجــر يــا كافــر يــا غــادر يــا حــارس حبــط عملــك وبطــل أجــرك فــا خــاص لــك
اليــوم فالتمــس أجــرك ممــن كنــت تعمــل لــه».
وعن الكاظم (عليه السالم) قال:

«يؤمــر برجــال إىل النــار  -إىل ان قــال -فيقــول هلــم خــازن النــار يــا أشــقياء مــا

كان حالكــم؟ قالــوا كنــا نعمــل لغــر اهلل» .وغــر ذلــك مــن االخبــار التــي ســيمر

عليــك بعضهــا يف املباحــث اآلتيــة ،واملتفاهــم منهــا بطالن العمــل املرائــي وحرمته.
وليعلم ان املحتمالت يف الرياء أمور:

منهــا ان يكــون أمــرا جانحيــا وهــو القصــد إىل اإليــراء بــا رسايــة منــه إىل

العمــل اخلارجــي ،وعليــه ينطبــق تعريفــه يف األخــاق بأنــه طلــب املنزلــة يف قلــوب
النــاس بإيــراء االعــال اخلــر.

ومنهــا ان يكــون العمــل اخلارجــي أيضــا ممــا ينطبــق عليــه مفهــوم الريــاء،

ويــرى قبحــه إليــه ويصــر حرامــا.

ومنهــا ان يكــون العمــل اخلارجــي مالزمــا للريــاء ،ال أنــه بنفســه هــو العمــل،

وال ان يكــون معلــوال للعمــل.
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فعىل األول:

يكــون العمــل اخلارجــي علــة حلصــول الريــاء ،حيــث يطلــب بــه الريــاء فيصــر

حرامــا لكونــه علــة للريــاء املحــرم ،وعــى الثــاين:
يصري بنفسه الرياء املحرم ،وعىل الثالث:

يصــر العمــل مالزمــا للريــاء املحــرم فيدخــل يف بــاب اجتــاع األمــر والنهــي،

بنــاء عــى جــواز االجتــاع بتعــدد اجلهــة واجدائــه يف اجلــواز ،وأبعــد االحتــاالت

هــي األخــر ،واملســتظهر مــن االخبــار املتقدمــة وغريهــا هــو االحتــال الثــاين
وكــون العمــل بنفســه ريــاء حمرمــا ،كــا ال خيفــى عــى املتدبــر فيهــا ،وهبــا يضعــف
املحكــي عــا اســتدل للمرتــى (قــدس رسه) ملــا ذهــب إليــه مــن صحــة عمــل
املرائــي وعــدم قبولــه ،بمعنــى عــدم ترتــب الثــواب عليــه ،وهــو وجــوه:

منهـا :ان املنفـي يف االخبـار عن عمله هو القبول ،ونفيه ال يسـتلزم البطالن ،ألن

إطلاق عـدم القبـول يف اآليات واالخبار بمعنى عدم ترتـب الثواب مع صحته.

العمــل -بمعنــى ســقوط األمــر بإتيانــه وعــدم احلاجــة إىل اإلعــادة والقضــاء-

كثــر ،كــا يف قولــه تعــاىل:

﴿إِنَّما يَ َت َقب َُّل اهلل مِنَ الْمَُّتقِنيَ﴾.

مــع عــدم اعتبــار التقــوى يف صحــة العبــادات بــا كالم ،ومــا ورد يف صــاة

شــارب اخلمــر مــن أهنــا ال تقبــل أربعــن يومــا ،مــع القطــع بعــدم اشــراط تــرك

رشهبــا يف صحتهــا كــا ال خيفــى.

ومنهـا :إن الريـاء ايراء الغري يف العمل ،فالنهي عنه ال يتعلق بالعمل نفسـه ،ومنها

أن حرمـة الريـاء يف العمـل ال يقتيض بطالن العمل ،جلواز اجتامع األمر والنهي.
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والــكل مندفــع ،امــا األول فــان نفــى القبــول بمعنــى نفــى ترتــب الثــواب يف

بعــض املــوارد مــع صحــة العمــل -كــا يف مــورد اآليــة والروايــة -ال ينــايف ظهــور
األخبــار املتقدمــة يف البطــان ونفــى الصحــة ظهــورا عرفيــا بــا قيــام قرينــة عــى

رصفهــا عــن ظهورهــا ومحلهــا عــى نفــى ترتــب الثــواب ،وهــذا لعلــه ظاهــر ،وأمــا

التشــكيك يف التفكيــك بــن الصحــة والقبــول .وإن مــا كان صحيحــا بمعنــى كــون
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فعلــه مســقطا لإلعــادة والقضــاء وموجبــا لســقوط األمــر ،وال حمالــة جيــب ان يكون

مقبــوال مرضيــا ،ومــا ال يكــون مرضيــا فــا يكــون مســقطا لألمــر بــه كــا يف مصباح

الفقيــه ،ولــذا محــل اآليــة املباركــة ومــا ورد مــن عــدم قبــول صــاة شــارب اخلمــر

أربعــن يومــا عــى القبــول الكامــل  -فلعلــه يف غــر حملــه ،بــل لعــل التفكيــك بينهــا
غــر خفــي ،والتفصيــل موكــول إىل حملــه وهــو علــم األخــاق)(((.

أقـول :وقـد تنـاول علماء االخلاق عنـوان الريـاء يف كتبهـم بشـكل موسـع وذلـك

لقبـح صفتـه وسـوء عاقبـة فاعله وشـدة توغله يف النفس وجتـذره يف القلـب والعياذ باهلل.
وممــن ســبق يف بحثــه والتوســع فيــه هــو الغــزايل((( (ت505 :هـــ) ثــم تتبعــه يف

((( مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى للشيخ حممد تقي اآلميل :ج 3ص.455-452
ـم
((( أبــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل الشــافعي ( 505 -450هـ) ،تلمــذ عنــد إمــام احلرمــن ،ثـ ّ
واله نظــام امللــك التدريــس يف مدرســة بغــداد ،وخــرج لــه أصحــاب وصنــف التصانيــف ،وتــويف
يف الرابــع عــر مــن مجــا َدى اآلخــرة يف الطابــران قصبــة بــاد الطــوس ولــه  55ســنة.
ومــن تآليفــه كتــاب «املســتصفى» يف ُأصــول الفقــه وهــو رصــن التعبــر ،واضــح البيــان ،يطلــق
عنــان القلــم حتــى يبلــغ الغايــة ممــا يريــد ،طبــع يف مــر يف جزئيــن ،وكتــاب «املنخــول مــن
تعليقــات األُصــول» ،طبــع بتحقيــق الدكتــور حممــد حســن هيتــو عــام  1980م وكتــاب «شــفاء
الغليــل يف بيــان مســالك التعليــل» طبــع بتحقيــق الدكتــور محــد عبيــد الكبيــي عــام  1390ه ـ.
(موســوعة طبقــات الفقهــاء ،الشــيخ الســبحاين :ج ،1ص.)454

املبحـ��ث الثال��ث :م��دار ّ
الري��اء ح��ول احلرم��ة والقرب��ة واإلخ�لاص

ذلــك بعــض العلــاء ممــن اهتمــوا يف هــذا احلقــل املعــريف ال ســيام الشــيخ األجــل
العــارف احلكيــم حممــد بــن املرتــى املدعــو باملــوىل الفيــض الكاشــاين((( (قــدس

رسه) (ت1091 :هـــ) فقــد بــذل جهــد ًا مبــارك ًا يف تنقيــح مــا جــاء بــه الغــزايل يف
املتبحــر املتخ ّلــق
(احيــاء علــوم الديــن) ((( ،ثــم تبعــه يف هــذا النهــج القويــم الشــيخ
ّ

بعلــوم آل العصمــة عليهــم الســام الشــيخ حممــد مهــدي النراقــي((( (قــدس رسه)

(ت1209 :هـــ) يف جامعــه للســعادات االخرويــة والدنيويــة.

ولــذا نــورد مــا تيــر لنــا مــن البيــان لــكالم هذيــن العلمــن وبــا يتناســب مــع

منهــج البحــث.

املس��ألة الرابعة :حقيقة الرياء والس��معة عند علم��اء االخالق وكيفية
عالجه مبا يضده وهو االخالص:

ً
أوال -معنى اإلخالص عند الفقهاء.

ال شــك يف أن املقصــود يف حماربــة الريــاء وهتذيــب النفــس منــه هــو غايــة

الفقهــاء والعرفــاء وعلــاء االخــاق وان الوصــول إىل هــذه الغايــة ال يكــون اال

باإلخــاص ،وقــد اصطلــح الفقهــاء (االخــاص) يف كتبهــم فعرفــوه بقوهلــم:
(االخــاص لغــة تــرك الريــاء يف الطاعــة ،وهــي مــن خلــص خلوصــ ًا

وخالصــ ًا ،أي صفــا وزال شــوبة؛ ويقــال :خلــص مــن ورطتــه ،أي ســلم منهــا

ونجــا ،وخلــص مــن القــوم :اعتزهلــم وانفصــل عنهــم.
((( سيمر بيان ترمجته الحق ًا.
((( احياء علوم الدين للغزايل :ج 10ص.133-1110
((( سيمر بيان ترمجته الحق ًا.
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ويف التنزيل:

﴿ َف َلمَّا اسْ َتيْ َئسُوا مِنْهُ خَ َلصُوا نَ ِجيًّا﴾(((.

وعرف ـ ًا :ختليــص القلــب مــن كل شــوب يكــدر صفائــه ،وكل مــا يصــور أن

يشــوب غــره ،فــإذا صفــا عــن شــوبة وخلــص منــه ســمى الفعــل املخلــص اخالص ًا

قــال تعــاىل:
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ْن َفرْثٍ وَدَم ٍ َلبَنًا خَالِصًا﴾(((.
﴿مِنْ بَي ِ

فإنام خلوص اللبن أال يكون فيه شوب من الفرث والدم.

قــال الفضيــل بــن عيــاض((( :تــرك العمــل ألجــل النــاس ريــاء والعمــل

ألجلهــم رشك ،واإلخــاص :اخلــاص مــن هذيــن.

عز ّ
وجل.
واإلخالص :أال تطلب لعملك شاهدا غري اهلل ّ -

وقيــل اإلخــاص :تصفيــة األعــال مــن الكــدورات ،وقيــل :ســر بــن العبــد

وبــن اهلل تعــاىل ال يعلمــه ملــك فيكتبــه ،وال شــيطان فيفســده ،وال هــوى فيميلــه.

((( يوسف.80 :
((( النحل.66 :
((( أبــو عــي الفضيــل بــن عيــاض بــن مســعود بــن بــر التميمــي الطالقــاين األصــل الفندينــي
الزاهــد املشــهور أحــد رجــال الطريقــة كان يف أول أمــره شــاطرا يقطــع الطريــق بــن أبيــورد
ورسخــس وكان ســبب توبتــه أنــه عشــق جاريــة فبينــا هــو يرتقــي اجلــدران إليهــا ســمع تاليــا يتلــو
(أمل يــأن للذيــن آمنــوا أن ختشــع قلوهبــم لذكــر اهلل) (احلديــد )16 :فقــال يــا رب قــد آن فرجــع
وآواه الليــل إىل خربــة فــإذا فيهــا رفقــة فقــال بعضهــم نرحتــل وقــال بعضهــم حتــى نصبــح فــإن
فضيــا عــى الطريــق يقطــع علينــا فتــاب الفضيــل وآمنهــم.
(ينظر :وفيات االعيان ،ابن خلكان :ج ،4ص.)50-47

املبحـ��ث الثال��ث :م��دار ّ
الري��اء ح��ول احلرم��ة والقرب��ة واإلخ�لاص

فائدة:

والصـدقّ :
الصدق أصل ،وهـو األول ،واإلخالص
أن ّ
الفـرق بين اإلخالص ّ

فرع ،وهـو تابع.

وفرق آخر :اإلخالص ال يكون َّإل بعد الدخول يف العمل)(((.

ً
ثانيا  -حقيقة الرياء والسمعة عند علماء األخالق:

ذكــر الشــيخ الفيــض الكاشــاين((( (رمحــه اهلل) يف املحجــة بيــان حقيقــة الريــاء

ومــا يــراءى بــه فقــال:

(أعلــم ّ
الرياء
الريــاء مشـ ّ
ـتق مــن الرؤيــة ،والســمعة مشــت ّقة مــن الســاع وإ ّنــا ّ
أن ّ

أصلــه طلــب املنزلــة يف قلــوب النــاس بإيرائهــم خصــال اخلــر إال ّ
أن اجلــاه واملنزلــة

الريــاء
تطلــب يف القلــب بأعــال ســوى العبــادات وتطلــب بالعبــادات واســم ّ
خمصــوص بحكــم العــادة بطلــب املنزلــة يف القلــب بالعبــادات وإظهارهــا ،فحــدّ

الريــاء هــو إرادة املنزلــة بطاعــة اهلل تعــاىل فاملرائــي هــو العابــد واملرائــي هــو النــاس
ّ
املطلــوب رؤيتهــم لطلــب املنزلــة يف قلوهبــم واملرائــي بــه هــي اخلصــال ا َّلتــي قصــد
والريــاء هــو قصــده إظهــار ذلــك واملرائــي بــه كثــرة وجتمعهــا
املرائــي إظهارهــا ّ

ـزي والقــول
مخســة أقســام وهــي جمامــع مــا يتز ّيــن بــه العبــد للنّــاس فهــو البــدن والـ ّ
((( معجم املصطلحات الفقهية ملحمد عبد الرمحن :ج ،1ص.108
((( الفيــض الكاشــاين حممــد بــن مرتــى ،رجــل عــارف فاضــل أديــب عــامل حكيــم متكلــم حمــدث
حمقــق مدقــق ،لــه كتــب كثــرة يف خمتلــف فنــون العلــوم اإلســامية ،مــن كتبــه « املحجــة البيضــاء
يف إحيــاء اإلحيــاء « مقامــه العلمــي أســمى مــن أن يذكــر يف هــذا املختــر ،تــويف ســنة  1091هـــ
عــن  84عامــا يف مدينــة كاشــان ،وفيهــا قــره وهــو مــزار معــروف( .ســنن النبــي (ص) -الســيد
الطباطبائــي ،ص.)29
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والعمــل واألتبــاع واألشــياء اخلارجــة وكذلــك أهــل الدّ نيــا يــراؤن هبــذه األســباب
اخلمســة إال ّ
الريــاء بأعــال ليســت مــن مجلــة الطاعــات
أن طلــب اجلــاه وقصــد ّ

الريــاء بالطاعــات .
أهــون مــن ّ
األول:
القسم ّ

الريــاء يف الدّ يــن مــن جهــة البــدن وذلــك بإظهــار النحــول والصفــار ليوهــم
ّ
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ّ
وليدل
بذلــك شــدّ ة االجتهــاد وعظــم احلــزن عىل أمــر الدّ يــن وغلبة خــوف اآلخــرة

بالنحــول عــى ق َّلــة األكل وبالصفــار عــى ســهر ال َّليــل وكثــرة االجتهــاد وعظــم

احلــزن عــى الدّ يــن وكذلــك يرائــي بتشــعيث الشــعر ليـ ّ
ـم
ـدل بــه عــى اســتغراق اهلـ ّ
ّ
اســتدل
التفــرغ لترسيــح الشــعر ،وهــذه األســباب مهــا ظهــرت
بالدّ يــن وعــدم
ّ
النــاس هبــا عــى هــذه األمــور فارتاحــت النفــس ملعرفتهــم فلذلــك تدعــو النفــس
إىل إظهارهــا لنيــل تلــك الراحــة ويقــرب مــن هذا خفــض الصــوت وإغــارة العينني
وذبــول الشــفتني ليسـ ّ
ـتدل بذلــك عــى أ ّنــه مواظــب عــى الصــوم ّ
وأن وقــار الــرع

قوتــه وعــن
هــو ا َّلــذي خفــض مــن صوتــه أو ضعــف اجلــوع هــو ا َّلــذي ضعــف ّ
هــذا قــال عيســى (عليــه الســام):

ويرجــل شــعره ويكحــل عينيــه وذلــك كلــه
فليدهــن رأســه
«إذا صــام أحدكــم
ّ
ّ

بالريــاء» ،ولذلــك قــال ابــن مســعود:
ملــا خيــاف عليــه مــن نــزغ الشــيطان ّ

مدهنــن ،فهــذه مرايــات أهــل الدّ يــن يف البــدن وأمــا أهــل
أصبحــوا صيامــا ّ

الدّ نيــا فيــزاؤون بإظهــار الســمن وصفــاء ال َّلــون واعتــدال القامــة وحســن الوجــه
ونظافــة البــدن وقـ ّـوة األعضــاء وتناســبها.
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القسم الثاين:

الــرأس وحلــق الشــارب
الريــاء
ّ
بالــزي واهليئــة أ ّمــا اهليئــة فبتشــعيث شــعر ّ
ّ

وإطــراق الــرأس يف املــي واهلــدوء يف احلركــة وإبقــاء أثــر الســجود عــى الوجــه

وغلــظ الثيــاب ولبــس الصــوف وتشــمريها إىل قريــب مــن نصــف الســاق وتقصــر

األكــام وتــرك تنظيــف الثــوب وتركــه خمرقــاّ ،
كل ذلــك يرائــي بــه ليظهــر مــن نفســه

أ ّنــه متّبــع للسـنّة فيــه ومقتــد فيــه بعبــاد اهلل الصاحلــن ،ومنــه لبــس املر ّقــع والصــاة

ـجادة ولبــس الثيــاب الــزرق تشـ ّبها بالصوف ّيــة مــع اإلفــاس عــن حقائــق
عــى السـ ّ
التصـ ّـوف يف الباطــن.

ومنــه التقنّــع بــاإلزار فــوق العاممــة لــري بــه أ ّنــه انتهــى ّ
تقشــفه إىل احلــذر مــن

غبــار الطريــق ولتنــرف إليــه األعــن بســبب مت ّيــزه بتلــك العالمــة ومنــه الدّ راعــة
والطيلســان يلبســه وهــو خــال مــن العلــم ليوهــم أ ّنــه مــن أهــل العلــم.

واملــراؤون بالـ ّـزي عــى طبقــات منهــم مــن يطلــب املنزلــة عنــد أهــل الصــاح

الزهــد فيلبــس الثيــاب املخرقــة الوســخة القصــرة الغليظــة لريائــي بغلظهــا
بإظهــار ّ
وخترقهــا ،ولــو ك َّلــف أن يلبــس ثوبــا وســطا نظيفــا ممّــا كان
وقرصهــا ووســخها ّ

الســلف يلبســه لــكان عنــده بمنزلــة ّ
الذبــح وذلــك خلوفــه أن يقــول النــاس:
الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب يف الدّ نيا.
قد بدا له يف ّ

وطبقــة أخــرى يطلبــون القبــول عنــد أهــل الصــاح وعنــد أهــل الدّ نيــا مــن

والتجــار ،ولــو لبســوا الثيــاب الفاخــرة ر ّدهــم القـ ّـراء ولــو لبســوا الثيــاب
امللــوك
ّ
املخرقــة النازلــة ازدرهتــم أعــن امللــوك واألغنيــاء ،فهــم يريــدون اجلمــع بــن

الرقيقــة
قبــول أهــل الدّ يــن والدّ نيــا فلذلــك يطلبــون األصــواف الدّ قيقــة واألكيســة ّ
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الرفيعــة فيلبســوهنا ،ولعـ ّـل قيمــة أثواهبــم قيمة ثياب
واملر ّقعــات املصبوغــة والفــوط ّ
األغنيــاء ،وهيئتــه ولونــه لــون ثيــاب الصلحــاء ،فيلتمســون القبــول عنــد الفريقــن،

وهــؤالء لــو ك َّلفــوا لبــس ثــوب خشــن أو وســخ لــكان عندهــم ّ
كالذبــح خوفــا مــن
الســقوط مــن أعــن امللــوك واألغنيــاء ،ولــو ك َّلفــوا لبــس ثــوب الدّ يبقــي والك ّتــان

املقصــب املع َّلــم وإن كانــت قيمتــه دون قيمــة ثياهبــم لعظــم
الرقيــق األبيــض أو ّ
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زي أهــل الدّ نيــا ّ
وكل
عليهــم خوفــا مــن أن يقــول أهــل الصــاح :قــد رغبــوا يف ّ
زي خمصــوص فيثقــل عليــه االنتقــال إىل مــا دونــه أو مــا
طبقــة منهــم رأى منزلتــه يف ّ

فوقــه وإن كان مباحــا خيفــة مــن املذ ّمــة .

التوسـع
الرفيعة وأنواع
ّ
وأ ّمـا أهـل الدّ نيـا فمراءاهتـم بالثياب النفيسـة واملراكب ّ

والتجمـل يف امللبـس واملسـكن وأثـاث البيـت وفـره اخليـل وبالثيـاب املصبغـة
ّ
فإنـم يلبسـون يف بيوهتـم الثيـاب
والطيالسـة النفيسـة وذلـك ظاهـر بين النـاسّ ،

الزينـة.
اخلشـنة ويشـتدّ عليهـم لـو بـرزوا للنّـاس على تلـك الثيـاب مـا مل يبالغـوا يف ّ
الثالث:

الريــاء بالقــول وريــاء أهــل الدّ يــن بالوعــظ والتذكــر والنطــق باحلكمــة وحفظ
ّ

األخبــار واآلثــار ألجــل االســتعامل يف املحــاورة إظهــارا لغــزارة العلــم وداللــة

الصاحلــن وحتريــك الشــفتني ّ
بالذكــر يف حمــر
عــى شــدّ ة العنايــة بأحــوال الســلف ّ
النــاس واألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بمشــهد اخللــق وإظهــار الغضــب
للمنكــرات ،وإظهــار األســف عــى مقارفــة النــاس باملعــايص ،وتضعيــف الصــوت

يف الــكالم وترقيــق الصــوت بقــراءة القــرآن ليـ ّ
ـدل بذلــك عــى احلــزن واخلــوف،
وا ّدعــاء حفــظ احلديــث ولقــاء الشــيوخ والــدّ ّق عــى مــن يــروي احلديــث ببيــان
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خلــل يف لفظــه ليعــرف أ ّنــه بصــر باألحاديــث واملبــادرة إىل ّ
أن احلديــث صحيــح

أو غــر صحيــح إلظهــار الفضــل فيــه واملجادلــة عــى قصــد إفحــام اخلصــم ليظهــر
قوتــه يف علــم الدّ يــن ،والريــاء بالقــول كثــر وأنواعــه ال تنحــر ،وأ ّمــا
للنــاس ّ
أهــل الدّ نيــا فمراءاهتــم بالقــول بحفــظ األشــعار واألمثــال والتفاصــح يف العبــارات
وحفــظ النحــو الغريــب لإلغــراب عــى أهــل الفضــل وإظهــار التــو ّدد إىل النــاس

الســتاملة القلــوب.
الرابع:
ّ

الريــاء بالعمــل كمــراءاة املصـ َّـي بطــول القيــام ومــدّ الظهــر وتطويــل الســجود
ّ

والركــوع وإطــراق الــرأس وتــرك االلتفــات وإظهــار اهلــدوء والســكون وتســوية
ّ
ـج وبالصدقــة وبإطعــام الطعــام
القدمــن واليديــن ،وكذلــك بالصــوم والغــزو واحلـ ّ
وباألخبــات يف املشـــي عنــد ال َّلقــاء كإرخــاء اجلفــون وتنكيــس الــرأس والوقــار يف

الــكالم ح ّتــى ّ
أن املرائــي قــد يــرع يف املــي إىل حاجتــه فــإذا ا َّطلــع عليــه أحــد مــن
أهــل الدّ يــن رجــع إىل الوقــار ،وإطــراق الــرأس خوفــا مــن أن ينســبه إىل العجلــة
الرجــل عــاد إىل عجلتــه فــإذا رآه عــاد إىل خشــوعه ومل
وق َّلــة الوقــار ،فــان غــاب ّ

حيضـــره ذكــر اهلل ح ّتــى يكــون جيــدّ د اخلشــوع لــه بــل هــو ال َّطــاع إنســان عليــه

خيشــى أن ال يعتقــد فيــه أ ّنــه مــن الع ّبــاد والصلحــاء .

ومنهــم مــن إذا ســمع هــذا اســتحيي مــن أن ختالــف مشــيته يف اخللــوة مشــيته

بمــرأى مــن النــاس فيك َّلــف نفســه املشــية احلســنة يف اخللــوة ح ّتــى إذا رآه النــاس

الريــاء وقــد تضاعــف بــه ريــاؤه
مل يفتقــر إىل التغيــر ويظ ـ ّن أ ّنــه يتخ َّلــص بــه عــن ّ

فإ ّنــه صــار يف خلوتــه أيضــا مرائيــا فإ ّنــه إ ّنــا حيســن مشــيته يف اخللــوة ليكــون كذلــك
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يف املــأ ال خلــوف مــن اهلل وحيــاء منــه ،وأ ّمــا أهــل الدّ نيــا فمراءاهتــم بالتبخــر
واالختيــال وحتريــك اليديــن وتقريــب احلظــا واألخــذ بأطــراف ّ
الذيــل وإدارة
العطفــن ليد َّلــوا بذلــك عــى اجلــاه واحلشــمة.
اخلامس:

املــراءاة باألصحــاب والزائريــن واملخالطــن كا َّلــذي يتك َّلــف أن يســتزير عاملــا
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إن فالنــا قــد زار فالنــا ،أو عابــدا مــن العبــاد ليقــالّ :
مــن العلــاء ليقــالّ :
إن أهــل

ربكــون بزيارتــه ويــر ّددون إليــه ،أو ملــكا مــن امللــوك أو عامــا مــن عـ ّـال
الدّ يــن يت ّ
ربكــون بــه لعظــم رتبتــه يف الدّ يــن ،وكا َّلــذي يكثــر ذكــر
الســلطان ليقــالّ :إنــم يت ّ

الشــيوخ لــري أ ّنــه لقــي شــيوخا كثــرة واســتفاد منهــم ،فيباهــي بشــيوخه ومباهاتــه
ومراءاتــه ّ
ترتشــح منــه عنــد خماصمتــه ،فيقــول لغــره :ومــن لقيــت مــن الشــيوخ؟

وأنــا قــد لقيــت فالنــا وفالنــا ودرت البــاد وخدمــت الشــيوخ ،ومــا جيــري جمــراه،
فهــذه جمامــع مــا يرائــي بــه املــراؤون وكلهــم يطلبــون بــه اجلــاه واملنزلــة يف قلــوب
العبــاد ،ومنهــم مــن يقنــع بحســن االعتقــادات فيــه ،فكــم مــن راهــب انــزوى إىل

ديــره ســنني كثــرة وكــم مــن عابــد اعتــزل إىل ق َّلــة جبــل مــدّ ة مديــدة وإ ّنــا خبأتــه
مــن حيــث علمــه بقيــام جاهــه يف قلــوب اخللــق ولــو عــرف ّأنــم نســبوه إىل جريمــة

يف ديــره أو صومعتــه لتشـ ّـوش قلبــه ومل يقنــع بعلــم اهلل بــراءة ســاحته بــل يشــتدّ

غمــه ويســعى بـ ّ
ـكل حيلــة يف إزالــة ذلــك مــن قلوهبــم مــع أ ّنــه قطــع طمعــه
لذلــك ّ
ـب جمـ ّـرد اجلــاه فإ ّنــه لذيــذ كــا ذكرنــاه يف أســبابه فإ ّنــه نــوع
مــن أمواهلــم ولكنّــه حيـ ّ

اجلهــال
ر بــه إال ّ
قــدرة واســتيالء وكــال يف احلــال وإن كان رسيــع الـ ّـزوال ال يغ ـ ّ
جهــال ،ومــن املرائــن مــن ال يقنــع بقيــام منزلتــه بــل يلتمــس
ولكــن أكثــر النــاس ّ
مــع ذلــك إطــاق ال َّلســان بالثنــاء واحلمــد ،ومنهــم مــن يريــد انتشــار الصيــت يف
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الرحلــة إليــه ،ومنهــم مــن يريــد االشــتهار عنــد امللــوك لتقبــل شــفاعته
البــاد لتكثــر ّ

وتنجــز احلوائــج عــى يديــه فيقــوم لــه بــه جــاه عنــد العا ّمــة ،ومنهــم مــن يقصــد

التوصــل بذلــك إىل مجــع حطــام وكســب مــال ولــو مــن األوقــاف وأمــوال اليتامــى
ّ
رش طبقــات املرائــن ا َّلذيــن يــراؤون باألســباب
وغــر ذلــك مــن احلــرام وهــؤالء ّ

الريــاء)(((.
الريــاء ومــا بــه يقــع ّ
ا َّلتــي ذكرناهــا  .فهــذه حقيقــة ّ

ً
ثالثا  -كيفية عالجه مبا يضده وهو االخالص:

تنــاول الشــيخ املــا حممــد مهــدي النراقــي((( (رمحــه اهلل) (ت 1209 :هـــ) يف

جامعــه للســعادات الدنيويــة واالخرويــة كيفيــة النجــاة والتخلــص مــن الريــاء
وذلــك باتبــاع منهــج التضــاد بالفضائــل ،فذكــر عــاج الريــاء بأســلوب علمــي

دقيــق و منشــئه يف النفــس ،فســهل عــى القــارئ والباحــث تقديــم العــاج ،فابتــداء
أوال بحقيقــة االخــاص ،فقــال:

(هـو جتريـد القصـد مـن الشـوائب كلهـا .فمـن عمـل طاعـة ريـاء فهـو مـراء

((( املحجة البيضاء يف هتذيب االحياء للفيض الكاشاين :ج ،6ص.152-148
((( حممــد مهــدي بــن حممــد مهــدي النراقــي ( 1286 - 1209ه ـ) املقلــب ب ـ (آقــا بــزرگ) .ســمي
باســم والــده ألنــه ولــده بعــد وفاتــه يف ســنة ( 1209ه ـ).
وصفــة اآلقــا املــوىل حبيــب اهلل رشيــف الكاشــاين بقولــه( :كان عيلومــا مفضــاال وفقيهــا نبيهــا
وجمتهــدا جــوادا بــذاال ،جامعــا لرشائــط الفتــوى واالجتهــاد ،حاويــا ملراتــب حســن األخــاق
والســداد  ،)...كان يعــرف أوال -لكونــه أصغــر ولــد املحقــق النراقــي -بـ (آقــا كوچــك) ثــم لقبــه
الســلطان ب ـ (آقــا بــزرگ) ولــه إجــازة مفصلــة عــن أســتاذه وأخيــه ،كتبهــا يف أواخــر شــهر ذي
احلجــة احلــرام ســنة  1244ه ـ.

ولـه مؤلفـات يف الفقـه واألصـول ،منها كتـاب( :تنقيح األصـول) يف جملدين ،و (رشح اإلرشـاد)
املعنـون بـ (املقاصـد العلية)( .عوائـد األيام :املحقـق النراقي :ص مقدمـة التحقيق .)43
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مطلـق ،ومـن عملهـا وانضـم إىل قصـد القربـة ،غرض دنيـوي انضامما غري مسـتقل

فعلـه مشـوب غير خالـص ،كقصد االنتفـاع باحلمية مـن الصوم ،وقصـد التخلص

مـن مؤنـة العبـد أو سـوء خلقـه مـن عتقـه ،وقصـد صحـة املـزاح أو التخلـص مـن
بعـض الشرور واألحـزان مـن احلـج ،وقصـد العـزة بين النـاس أو سـهولة طلـب

املـال مـن تعلـم العلـم ،وقصـد النظافـة والتبرد وطيـب الرائحـة مـن الوضـوء

والغسـل ،والتخلـص عـن إبـرام السـائل مـن التصـدق عليـه ،وهكـذا .فمتـى كان
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باعـث الطاعـة هـو التقـرب ولكـن انضافـت إليـه خطرة من هـذه اخلطـرات ،خرج

عملـه مـن اإلخلاص.

فاإلخلاص ختليـص العمـل عـن هـذه الشـوائب كلهـا ،كثريهـا وقليلهـا.

واملخلـص مـن يكـون عملـه ملحـض التقـرب إىل اهلل سـبحانه ،مـن دون قصـد يشء

آخـر أصلا.

ثــم أعــى مراتــب اإلخــاص .وهــو اإلخــاص املطلــق وإخــاص الصديقــن

إرادة حمــض وجــه اهلل ســبحانه عــن العمــل ،دون توقــع غــرض يف الداريــن.

وال يتحقــق إال ملحــب هلل تعــاىل مســتهرتا بــه ،مســتغرق اهلــم بعظمتــه وجاللــه،

بحيــث مل يكــن ملتفتــا إىل الدنيــا مطلقــا .وأدناهــا -وهــو اإلخــاص اإلضــايف-
قصــد الثــواب واالســتخالص مــن العــذاب ،وقــد أشــار ســيد الرســل (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) إىل حقيقــة اإلخــاص بقولــه:

«هـو أن تقـول ريب اهلل ثـم تسـتقم كام أمرت((( تعمـل هلل ،ال حتب أن حتمد عليه!

أي ال تعبد هواك ونفسـك ،وال تعبد إال ربك ،وتسـتقيم يف عبادتك كام أمرت»(((.
((( إشارة إىل قوله تعاىل خماطبا لنبيه (صىل اهلل عليه وآله)« :فاستقم كام أمرت».
((( جامع السعادات ،مال حممد مهدي النراقي :ج ،2ص.311
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وهــذا إشــارة إىل قطــع مــا ســوى اهلل ســبحانه عــن جمــرى النظــر ،وهــو

اإلخــاص حقــا .ويتوقــف حتصيلــه عــى كســـر حظــوظ النفــس وقطــع الطمــع

عــن الدنيــا والتجــرد يف اآلخــرة ،بحيــث مــا يغلــب ذلــك عــى القلــب والتفكــر
يف صفــات اهلل تعــاىل وأفعالــه واالشــتغال بمناجاتــه حتــى يغلــب عــى قلبــه نــور

جاللــه وعظمتــه ،ويســتويل عليــه حبــه وأنســه ،وكــم مــن أعــال يتعــب اإلنســان
فيهــا ويظــن أهنــا خالصــة لوجــه اهلل تعــاىل ،ويكــون فيهــا مغــرورا لعــدم عثــوره عــى
وجــه اآلفــة فيهــا ،كــا حكــي عــن بعضهــم أنــه قــال:

((قضيــت صــاة ثالثــن ســنة كنــت صليتهــا يف املســجد مجاعــة يف الصــف

األول ،ألين تأخــرت يومــا لعــذر وصليــت يف الصــف الثــاين ،فاعرتتنــي خجلــة

مــن النــاس حيــث رأوين يف الصــف الثــاين فعرفــت أن نظــر النــاس إيل يف الصــف

األول كان يــرين ،وكان ســبب اســراحة قلبــي مــن ذلــك مــن حيــث ال أشــعر)).
وهــذا دقيــق غامــض ،وقلــا تســلم األعــال مــن أمثالــه ،وقــل مــن يتنبــه لــه،

والغافلــون عنــه يــرون حســناهتم يف اآلخــرة كلهــا ســيئات ،وهــم املــرادون بقولــه

تعــاىل﴿ :وَبَ ـدَا َلهُ ـمْ سَ ـيِّ َئاتُ مَــا عَمِ ُلــوا ﴾(((.

َكونُوا يَحْ َتسِبُونَ﴾(((.
هلل مَا َلمْ ي ُ
﴿وَبَدَا َلهُمْ مِنَ ا ِ

كـمْ بِ ْ َ
الخْسَـ ِرينَ َأعْمَـ ً
ـال َّ
*الذِيـنَ َضـ َّـل سَـعْيُهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ
وبقولــهُ ﴿ :قـ ْـل هَـ ْـل ُننَبِّ ُئ ُ

الدُّنْيَــا وَهُـمْ يَحْسَـبُونَ َأَّنهُـمْ يُحْسِـنُونَ صُنْعًــا﴾((( .
((( اجلاثية.33 :
((( الزمر.47 :
((( الكهف.104 -103 :
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 -1مدح اإلخالص:
اإلخالص منزل من منازل الدين ،ومقام من مقامات املوقنني .وهو الكربيت

األمحر ،وتوفيق الوصول إليه من اهلل األكرب ،ولذا ورد يف فضيلته ما ورد من اآليات

واألخبار ،قال اهلل تعاىل:

﴿وَمَا ُأمِرُوا إَِّل لِيَعْبُدُوا ا َ
هلل مُخْ لِصِنيَ َلهُ الدِّينَ﴾(((.
وقال:
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﴿ َأ َل لِلهِ الدِّينُ الْ َخالِصُ﴾(((.
وقال:

هلل وَ َأخْ َلصُوا دِينَهُمْ لِلهِ﴾(((.
﴿إَِّل َّالذِينَ تَابُوا وَ َأصْ َلحُوا وَاعْ َتصَمُوا بِا ِ
وقال:

كانَ يَرْجُ ــوا لِ َق ــاءَ رَبِّ ـهِ َف ْليَعْمَ ـ ْـل عَمَ ـاً صَالِحً ــا و ََل يُشْ ـ ِر ْ
ك بِعِبَ ــادَةِ رَبِّ ـهِ
﴿ َفمَ ـنْ َ

َأحَــدًا﴾(((.

نزل فيمن يعمل هلل وحيب أن حيمد عليه.
ويف اخلرب القديس:

«اإلخالص رس من أرساري ،استودعته قلب من أحببت من عبادي».
وقال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

(((
(((
(((
(((

البينة.5 :
الزمر.3 :
النساء.146 :
الكهف.110 :
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«أخلص العمل جيزيك منه القليل».
وقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«مــا مــن عبــد خيلــص العمــل اهلل تعــاىل أربعــن يومــا إال ظهــرت ينابيــع احلكمــة

مــن قلبه عــى لســانه».

وقال (صىل اهلل عليه وآله وسلم):

«ثــاث ال يغــل عليهــن» ،وعــد (منهــا قلــب رجــل مســلم أخلــص العمــل هلل

(عــز وجــل)).

وقال أمري املؤمنني (عليه السالم):

«ال هتتموا لقلة العمل واهتموا للقبول».
وقال أمري املؤمنني (عليه السالم):

«طوبــى ملــن أخلــص هلل العبــادة والدعــاء ،ومل يشــغل قلبــه بــا تــرى عينــاه ،ومل

ينــس ذكــر اهلل بــا تســمع أذنــاه ،ومل حيــزن صــدره بــا أعطــى غــره!».
وقال الباقر (عليه السالم):

«مــا أخلــص عبــد اإليــان بــاهلل أربعــن يومــا  -أو قــال :مــا أمجــل عبــد ذكــر

اهلل أربعــن يومــا  -إال زهــده اهلل تعــاىل يف الدنيــا وبــره داءهــا ودواءهــا ،وأثبــت

احلكمــة يف قلبــه وأنطــق هبــا لســانه».

وقال الصادق (علية السالم) يف قول اهلل عز وجل:
﴿يَبْ ُلو ُ
ُّكمْ َأحْسَنُ عَمَلً﴾(((.
َكمْ َأي ُ

((( هود.7 :
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فقــال« :ليــس يعنــي أكثركــم عمــا ،ولكــن أصوبكــم عمــا  .وإنــا اإلصابــة

خشــية اهلل والنيــة الصادقــة».

ثـم قـال« :االيفـاء على العمل حتى خيلص أشـد مـن العمـل ،والعمل اخلالص

الـذي ال تريـد أن حيمـدك عليـه أحـد إال اهلل عز وجـل ،والنية أفضل مـن العمل ،أال
وإن النية هـي العمل».
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ثم تال قوله عز وجل:

﴿ ُق ْل ُ
ك ٌّل يَعْم َُل عَ َلى شَاكِ َلتِهِ﴾ :يعني عىل نيته.

وقال الصادق (عليه السالم):

«اإلخــاص جيمــع فواضــل األعــال ،وهــو معنــى مفتاحــه القبــول وتوفيقــه

الرضــا ،فمــن تقبــل اهلل منــه وريض عنــه فهــو املخلــص وإن قــل عملــه ،ومــن ال
يتقبــل اهلل منــه فليــس بمخلــص وإن كثــر عملــه ،واعتبــارا بــآدم (عليــه الســام)

وإبليــس .وعالمــة القبــول وجــود االســتقامة يبــذل كل املحــاب مــع إصابــة علــم
كل حركــة وســكون ،واملخلــص ذائــب روحــه بــاذل مهجتــه يف تقويــم مــا بــه العلــم

واألعــال والعامــل واملعمــول بالعمــل ،ألنــه إذا أدرك ذلــك فقــد أدرك ذلــك الــكل،
وإذا فاتــه ذلــك فاتــه الــكل ،وهــو تصفيــة معــاين التنزيــه يف التوحيــد كــا قــال األول:

هلــك العاملــون إال العابــدون ،وهلــك العابــدون إال العاملــون وهلــك العاملــون إال

الصادقــون ،وهلــك الصادقــون إال املخلصــون ،وهلــك املخلصــون إال املتقــون،

وهلــك املتقــون إال املوقنــون ،وإن املوقنــن لعــى خطــر عظيــم ! قــال اهلل لنبيــه (صىل
اهلل عليــه وآلــه وســلم) :اعبــد ربــك حتــى يأتيــك اليقــن  .وأدنــى حــد اإلخــاص
بــذل العبــد طاقتــه ،ثــم ال جيعــل لعملــه عنــد اهلل قــدرا فيوجــب بــه عــى ربــه مكافــأة

بعملــه ،لعملــه أنــه لــو طالبــه بوفــاء حــق العبوديــة لعجــز ،وأدنــى مقــام املخلــص يف

املبحـ��ث الثال��ث :م��دار ّ
الري��اء ح��ول احلرم��ة والقرب��ة واإلخ�لاص

الدنيــا الســامة يف مجيــع اآلثــام ،ويف اآلخــرة النجــاة مــن النــار والفــوز باجلنــة» (((.
ومــن تأمــل هــذه األخبــار ويف غريهــا ممــا مل يذكــر ،يعلــم أن اإلخــاص رأس

الفضائــل ورئيســها ،وهــو املنــاط يف قبــول األعــال وصحتهــا ،وال عــرة بعمــل ال
إخــاص معــه ،وال خــاص مــن الشــيطان إال باإلخــاص ،لقولــه:
﴿إَِّل عِبَاد َ
َك مِنْهُمُ الْمُخْ َلصِنيَ﴾(((.

ومــا ورد يف اإلرسائيليــات مــن حكايــة العابــد والشــيطان والشــجرة مشــهور

ويف الكتــب مســطور(((.

 -2آفات اإلخالص.

اآلفـات التـي تكـدر اإلخلاص وتشوشـه هلـا درجـات يف الظهـور واخلفـاء

أجالهـا الريـاء الظاهـر .ثـم حتسين العبـادة والسـعي يف اخلشـوع فيهـا يف امللأ دون
اخللـوة ليتأسـى بـه النـاس ،ولـو كان عملـه هـذا خالصـا هلل مل يرتكـه يف اخللـوة ،إذ

مـن يـرى اخلشـوع وحسـن العبـادة خيرا ال يرتضي لغيره تركـه ،فكيـف يرتضي

ذلـك لنفسـه يف اخللـوة؟ ثـم حتسـينها يف اخللـوة أيضـا بقصـد التسـوية بين اخللـوة
وامللأ ،وهـذا مـن الريـاء الغامـض ،ألنه حسـن عبادته يف اخللـوة ليحسـنها يف املأل،

فلا يكـون فـرق بينهما يف التفاتـه فيهما إىل اخللـق ،إذ اإلخلاص الواقعـي أن تكون

مشـاهدة اخللـق لعبادتـه كمشـاهدة البهائم هلا ،مـن دون تفاوت أصال ،فكأن نفسـه

ال تسـمع بإسـاءة العبـادة بين أظهـر النـاس ،ثـم يسـتحي مـن نفسـه أن يكـون يف
((( صححنــا الروايــة عــى «مصبــاح الرشيعــة» :البــاب  77وعــى (البحــار) :مــج  ،15ج ،2ص86
بــاب اإلخــاص عــن «مصبــاح الرشيعــة».
((( احلجر.40 :
((( راجع «إحياء العلوم» :ج ،4ص.322
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صـورة املرائين ،ويظـن أن ذلـك يـزول باسـتواء عبادتـه يف اخللـوة وامللأ ،وليـس

كما ظنـه ،إذ زوال ذلـك موقـوف على عـدم التفاتـه إىل اخللـق يف امللأ واخللـوة كما
ال يلتفـت إىل اجلمادات فيهما مـع أنه مشـغول اهلم باخللـق فيهام مجيعـا .وأخفاها أن

يقـول لـه الشـيطان -وهـو يف العبـادة يف امللأ بعـد يأسـه عـن املكائـد السـابقة:-

(أنــت واقــف بــن يــدي اهلل ســبحانه ،فتفكــر يف جاللــه وعظمتــه ،واســتحى

140

مــن أن ينظــر إىل قلبــك وهــو غافــل عنــه! فيحــر بذلــك قلبــه وختشــع جوارحــه).
وهــذا أخفــى مكائــد الشــيطان وخداعــه ،ولــو كانــت هــذه اخلطــرة ناشــئة عــن

اإلخــاص ملــا انفكــت عنــه يف اخللــوة ومل خيــص خطورهــا بحالــة حضــور غــره،

وعالمــة األمــن مــن هــذه اآلفــة :أن يكــون هــذا اخلاطر ممــا يألفــه يف اخللوة كــا يألفه

يف املــأ ،وال يكــون حضــور الغــر ســببا حلضــوره ،كــا ال يكــون حضــور هبيمــة

ســببا لــه ،فــا دام العبــد يفــرق يف أحوالــه وأعاملــه بــن مشــاهدة إنســان ومشــاهدة
هبيمــة ،فهــو بعــد خــارج عــن صفــو اإلخــاص مدنــس الباطــن بالــرك اخلفــي
مــن الريــاء ،وهــذا الشــكر أخفــى يف قلــب ابــن آدم مــن دبيــب النملــة الســوداء يف
الليلــة الظلــاء عــى الصخــرة الصــاء ،كــا ورد بــه اخلــر وال يســلم منــه إال مــن

عصمــه اهلل خيفــي لطفــه ،إذ الشــيطان مــازم للمتشــمرين لعبــادة اهلل ،ال يغفــل

عنهــم حلظــة ليحملهــم عــى الريــاء يف كل واحــد مــن أفعاهلــم وأعامهلــم(((.
املسألة اخلامسة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة.

تنــاول رشاح كتــاب هنــج البالغــة هــذا احلديــث -موضــع البحــث -يف كتبهــم

فوجــدت ان اورد بعضــ ًا مــن هــذه الــروح بحســب تنوعهــا الفكــري وذلــك
((( جامع السعادات للنراقي :ج ،2ص.315-311
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اعامم ـ ًا للفائــدة ورجــاء للمطلوبيــة يف بلــوغ االجــر يف اكــال متعلقــات احلديــث

الرشيــف ،فكانــت هــذه الــروح عــى النحــو االيت:

ً
أوال  -اب��ن اب��ي احلدي��د املعتزل��ي (ت656 :ه��ـ) والرؤي��ة االعتزالي��ة يف حقيقة
الرياء وأث��ره يف العمل.

يورد ابن ايب احلديد يف رشحه للحديث الرشيف وحتت عنوان:

(يف الرياء والنهي عنه) الرؤية االعتزالية يف حقيقة الرياء وأثره يف العمل قائالً:

(وأصحابنــا املتكلمــون يقولــون :ينبغــي أن يعمــل املكلــف الواجــب ألنــه

واجــب وجيتنــب القبيــح ألنــه قبيــح ،وال يفعــل الطاعــة ويــرك املعصيــة رغبــة يف

الثــواب ،وخوفــا مــن العقــاب ،فــإن ذلــك خيــرج عملــه مــن أن يكــون طريقــا إىل

الثــواب ،وشــبهوه باالعتــذار يف الــيء ،فــإن مــن يعتــذر إليــك مــن ذنــب خوفــا أن
تعاقبــه عــى ذلــك الذنــب ،ال ندمــا عــى القبيــح الــذي ســبق منــه ،ال يكــون عــذره
مقبــوال ،وال ذنبــه عنــدك مغفــورا.

وهذا مقام جليل ال يصل إليه إال االفراد من ألوف األلوف.

وقــد جــاء يف اآلثــار مــن النهــى عــن الريــاء والســمعة كثــر ،روى عــن النبــي

(صــى اهلل عليــه وآلــه) أنــه قــال:

«يؤتــى يف يــوم القيامــة بالرجــل قــد عمــل اعــال اخلــر كاجلبــال  -أو قــال:

كجبــال هتامــة  -ولــه خطيئــة واحــدة ،فيقــال إنــا عملتهــا ليقــال عنــك ،فقــد قيــل،

وذاك ثوابــك وهــذه خطيئتــك ،أدخلــوه هبــا إىل جهنــم»(((.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد :ج ،1ص.325
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وقال (عليه السالم):

«ليس ــت الص ــاة قيام ــك وقع ــودك ،إن ــا الص ــاة إخالص ــك ،وأن تري ــد هب ــا

اهلل وح ــده»(((.

وقال حبيب الفاريس(((:

لــو أن اهلل تعــاىل أقامنــي يــوم القيامــة وقــال :هــل تعــد ســجدة ســجدت ليــس
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للشــيطان فيهــا نصيــب؟ مل أقــدر عــى ذلــك.

توصــل عبــد اهلل بــن الزبــر إىل امــرأة عبــد اهلل بــن عمــر -وهــي أخــت املختــار

بــن أيب عبيــد الثقفــي -يف أن تكلــم بعلهــا عبــد اهلل بــن عمــر أن يبايعــه .فكلمتــه يف

ذلــك ،وذكــرت صالتــه وقيامــه وصيامــه ،فقــال هلــا :أمــا رأيــت البغــات الشــهب
التــي كنــا نراهــا حتــت معاويــة باحلجــر إذا قــدم مكــة؟ قالــت :بــى ،قــال:
فإياها يطلب ابن الزبري بصومه وصالته!
ويف اخلرب املرفوع:

(إن أخــوف مــا أخــاف عــى أمتــي الريــاء يف العمــل ،أال وإن الريــاء يف العمــل
((( رشح هنج البالغة البن أيب احلديد :ج ،1ص.325
((( حبيــب أبــو حممــد الفــاريس مــن ســاكني البــرة كان صاحــب املكرمــات جمــاب الدعــوات وكان
ســبب إقبالــه عــى اآلجلــة وانتقالــه عــن العاجلــة حضــوره جملــس احلســن بــن أيب احلســن فوقعت
موعظتــه مــن قلبــه فخــرج عــا كان يتــرف فيــه ثقــة بــاهلل ومكتفيــا بضامنــه فاشــرى نفســه مــن
اهلل عــز وجــل وتصــدق بأربعــن ألفــا يف أربــع دفعــات تصــدق بعــرة آالف يف أول النهــار فقــال
يــا رب اشــريت نفــي منــك هبــذا ثــم أتبعــه بعــرة آالف أخــرى فقــال يــا رب هــذه شــكرا ملــا
وفقتنــي لــه ثــم أخــرج عــرة آالف أخــرى فقــال رب إن مل تقبــل منــي األوىل والثانيــة فاقبــل هــذه
ثــم تصــدق بعــرة آالف أخــرى فقــال رب إن قبلــت منــي الثالثــة فهــذه شــكرا هلــا)( .ينظــر:
حليــة األوليــاء لألصبهــاين :ج  ،6ص .)149
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هــو الــرك اخلفــي:
ص ـلـى وص ــام ألمــر كان يـ ـطـلبــه

حـ ـت ــى ح ــواه فــال صـلى وال صـامـا)

(((

ً
ثاني��ا  -اب��ن ميث��م البحراني((( (ت769 :ه��ـ) يف بيانه للمقارنة ب�ين حرث الدنيا
وحرث االخرة .

ّ
إن ممــا ركــز عليــه ابــن ميثــم البحــراين (رمحــه اهلل) يف رشحــه للحديــث الرشيف
((( رشح هنج البالغة ابن أيب احلديد :ج ،1ص.325
((( ابن ميثم البحراين (636هـ  699 -هـ) الشيخ ميثم بن عيل بن ميثم بن معىل البحراين.

وصفــه احلــر العامــي بقولــه« :كان مــن العلــاء الفضــاء املدققــن متكلــا ماهــرا ،لــه كتــب منهــا:
كتــاب رشح هنــج البالغــة كبــر ومتوســط وصغــر».
أسند إليه املحدث النوري يف املستدرك.

الســام) :طبــع بتحقيــق مــر جــال الديــن
ـي (عليــه ّ
مــن آثــاره -1 :رشح املائــة كلمــة لإلمــام عـ ّ
احلســيني األرمــوي ضمــن منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة بقــم ،ســنة 1390هـــ.

 - 2رشح هنـج البالغـة :واسـمه مصبـاح السـالكني ورشح هنـج البالغـة مـن كالم أمير املؤمنني،
طبـع يف مطبعـة احليـدري بطهـران سـنة  ،1379واخـرى ضمـن منشـورات مؤسسـة النصر -
احلامتـي بطهـران سـنة  1387هــ ،وثالثـة يف مطبعـة خدمـات چاپـي سـنة  1404هــ ،ولـه نسـخة
خمطوطـة يف مكتبـة النـواب بمشـهد ،جـاء يف آخرهـا تاريـخ« :ثالـث عرش شـعبان املبارك من سـنة
سـتة عشرة وسـبعامئة ( )716قـراءة وحتقيقـا وفهما» ،ويعنـي ذلـك  17سـنة بعـد وفـاة املؤلـف.
 - 3قواعــد املــرام يف علــم الــكالم :طبــع بتقديــم الســيد أمحــد احلســيني ضمــن منشــورات مكتبــة
املرعــي بقــم ســنة  1399ه .نســخة منــه كتبــت يف اخلامــس والعرشيــن مــن مجــادى االوىل
صورهتــا .أعيــد طبــع هــذا الــرح يف إيــران وبــروت باالوفســيت عــى الطبعــة االوىل
 1327هّ ،
منهــا طبعــة مؤسســة فقــه الشــيعة يف بــروت ،بــدون تاريــخ.
 - 4النجــاة يف القيامــة يف حتقيــق أمــر اإلمامــة :قامــت بطبعــه جممــع الفكــر اإلســامي يف قــم ســنة
 1417هـــ( .ينظــر :فهــرس الــراث /حممــد حســن احلســيني اجلــايل /ج ،1ص.)682
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هــو املقارنــة بــن حــرث الدنيــا واالخــرة مســتوحي ًا ذلــك مــن قــول أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) يف خطبتــه التــي القاهــا لتأديــب الفقــراء بــرك احلســد ،واالغنيــاء
بالشــفقة عــى الفقــراء ومؤاســاهتم فــكان منهــا قولــه (عليــه الســام) -موضــع

البحــث والدراســة يف هــذا املبحــث -قــال ابــن ميثــم:
(قوله (عليه السالم):
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«إن املــال والبنــن حــرث الدنيــا ،والعمــل الصالــح حــرث االخــرة ،وقــد

جيمعهــا اهلل ألقــوام فاحــذروا مــن اهلل مــا حذركــم مــن نفســه ،واخشــوه خشــية

ليســت بتعذيــر ،واعملــوا يف غــر ريــاء وال ســمعة فإنــه مــن يعمــل لغــر اهلل يكله اهلل

ملــن عمــل لــه ،نســأل اهلل منــازل الشــهداء ومعايشــة الســعداء ،ومرافقــة األنبيــاء».
أقول -والكالم البن ميثم:-

( ّملــا بـ ّـن فيــا ســبق مــن التشــبيه وغــره ّ
أن تــارك الرذائــل املذكــورة ونحوهــا

املنتظــر للحســنى مــن اهلل فائــز؛ أردف ذلــك بالتنبيــه عــى حتقــر املغشــيات ا َّلتــي
مههــا عنــد النــاس
ينشــأ منهــا التنافــس ،ومنهــا الرذائــل املذكــورة .فذكــر أعظمهــا وأ ّ

وهــو املــال والبنــون.

فإنــا أعظــم األســباب املوجبــة لصــاح احلــال يف احليــاة الدنيــا وأرشف
ّ

القينــات احلــارضة.

كام قال اهلل تعاىل﴿ :الْ ُ
مال والْبَنُونَ ِزين َُة الْحَياةِ الدُّنْيا﴾((( .

ون ّبــه عــى حتقريمهــا بالنســبة إىل العمــل بكوهنــا مــن حــرث الدنيــا والعمــل

الصالــح حــرث اآلخــرة.
((( الكهف.46 :
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واملقدّ مــة األوىل مــن هــذا االحتجــاج صغــرى كــراه ضمــر تقديرهــا وحــرث

الدنيــا حقــر عنــد حــرث اآلخــرة .فينتــج ّ
أن املــال والبنــن حقــران بالنســبة إىل

حــرث اآلخــرة.

وقــد ثبــت يف املقدّ مــة الثانيــة ّ
أن حــرث اآلخــرة هــو العمــل الصالــح .فــإذن

املــال والبنــون حقــران بالنســبة إىل العمــل الصالــح.

أ ّما املقدّ مة األوىل فظاهرة إذ ال حصول للامل والبنني يف غري الدنيا.

وأ ّما بيان الثانية فمن وجهني:
أحدمها:

قوله تعاىل:

﴿فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي اآلخِرَةِ إَِّل َقل ٌ
ِيل﴾(((.

وظاهــر أ ّنــه ال يريــد ق َّلــة الكم ّيــة ،بــل املــراد حقارتــه بالنســبة إىل متــاع اآلخــرة

ّ
ولذهتــا.

الثــاين:

ّ
أن حــرث الدنيــا مــن األمــور الفانيــة ،وحــرث اآلخــرة مــن األمــور الباقيــة

املوجبــة للســعادة األبد ّيــة ،والفانيــات الصاحلــات ظاهــرة احلقــارة بالنســبة إىل

الباقيــات الصاحلــات كــا قــال تعــاىل:

﴿وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواب ًا وخَيْرٌ َأمَلً﴾(((.

ـم ن ّبــه الســامعني بقولــه :وقــد جيمعهــا اهلل ألقــوام .عــى وجــوب االلتفــات
ثـ ّ

((( التوبة.38 :
((( الكهف.46 :
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إىل اهلل تعــاىل والتــوكَّل عليــه .وذلــك ّ
أن اجلمــع بــن حــرث الدنيــا واآلخــرة ّملــا كان

يف طبــاع ّ
كل عاقــل طلــب حتصيلــه ،وكان حصولــه إ ّنــا هــو مــن اهلل دون غــره ملــن
يشــاء مــن عبــاده.

ذكــر (عليــه الســام) ذلــك ليفــرغ الطالبــون للســعادة إىل جهــة حتصيلهــا وهــو

التقـ ّـرب إىل اهلل بوجــوه الوســائل ،واإلعــراض عـ ّـا ال جيــدي طائــا مــن احلســد
146

ثــم أكَّــد ذلــك اجلــذب بالتحذيــر ممّــا ّ
حــذره اهلل مــن نفســه ،واألمــر
ونحــوهّ ،

باخلشــية الصادقــة الربيئــة مــن التعذيــر املســتلزمة لــرك حمارمــه ،ولــزوم حــدوده
ـم أردف ذلــك باألمــر بالعمــل هلل الــريء مــن الريــاء
اجلاذبــة إىل الزهــد احلقيقــي ،ثـ ّ

والســمعة وهــو إشــارة إىل العبــادة اخلالصــة هلل ،واملســتلزم لتطويــع النفــس األ ّمــارة

بالســوء للنفــس املطمئنّــة ،وقــد ثبــت يف علــم الســلوك إىل اهلل تعــاىل ّ
أن الزهــد
والعبــادة كيــف يوصــان إىل الســعادة التا ّمــة األبد ّيــة .
وقوله:

(فإنّه من يعمل لغري اهلل يكله اهلل ملن عمل له).

تعليــل لوجــوب تــرك الريــاء والســمعة يف العمل .فـ ّ
ـإن العامل للرياء والســمعة

يتوقعــه مــن مــال أو
قاصــد أن يــراه النــاس ويســمعوا بحالــه ليعــود إليــه منهــم مــا ّ
جــاه ونحــوه مــن األغــراض الباطلــة واألعــراض الزائلــة .وقــد علمــت ّ
أن التفــات

النفــس إىل يشء مــن ذلــك شــاغل هلــا عــن تل ّقــى رمحــة اهلل واالســتعداد هلــا ،حمجوبة

بــه عــن قبــول فضلــه .و ّملــا كان هــو مسـ ّبب األســباب ومنتهــى سلســلة املمكنــات
ال جــرم كانــت املطالــب منــه ال مــن غــره فجــرى منــه التحديــد بالوكــول إىل مــن

ســواه ممّــن عمــل لــه العاملــون الســتلزامه اخليبــة واحلرمــان.

املبحـ��ث الثال��ث :م��دار ّ
الري��اء ح��ول احلرم��ة والقرب��ة واإلخ�لاص

وخــر العاملــون َّإل لــه ،وخــاب املتوكَّلــون َّإل عليــه .وقــد ســبق منّــا بيــان

معنــى كــون العامــل لغــر اهلل موكــوال إىل نفســه وإىل مــن عمــل لــه يف الفصــل

ا َّلــذي ذ ّم فيــه (عليــه الســام) مــن يتصــدّ ى للحكــم بــن األ ّمــة وليــس مــن أهلــه.
قوله :نسأل اهلل منازل الشهداء ومعايشة السعداء ومرافقة األنبياء.

مهتـه (عليـه السلام) مقصـورة عىل طلـب السـعادة األخرو ّيـة طلب
ّملـا كانـت ّ

هـذه املراتـب الثلاث .ويف ذلـك جـذب للسـامعني إىل االقتـداء بـه يف طلبهـا

والعمـل هبـا .وبـدء (عليه السلام) بطلب أسـهل املراتـب الثالث لإلنسـان ،وختم
بأعظمهـاّ .
فـإن مـن حكـم لـه بالشـهادة غايتـه أن يكـون سـعيدا ،والسـعيد غايته أن
يكـون يف زمـرة األنبيـاء رفيقـا هلـم .وهـذا هـو الرتتيب الاليق مـن املـؤ ّدب احلاذق.
ّ
فـإن املرتبـة العاليـة ال تنـال دفعـة دون نيـل مـا هـو أدون منهـا) (((.

ً
ثالثا  -خالصة القول فيما ورد يف مباحث علماء االخالق وشراح احلديث.

ترشد هذه املباحث اىل قضية مهمة ،وهي:

(املالزمــة بــن نــزول األمــر اإلهلــي وعمــل العامــل ودورانــه بــن حــد

االخــاص والريــاء):

ّ
إن هــذا احلديــث الرشيــف الــذي كان موضــع املبحــث والدراســة ،أي( :حتريم

قصــد الريــاء والســمعة بالعبــادة) والــذي جــاء ضمــن خطبتــه (عليــه الســام) التــي
مــر ذكرهــا آنفـ ًا يكشــف عــن ســنة إهليــة مرتبطــة بــا يقســم اهلل تعــاىل لإلنســان مــن

رزق دنيــوي وآخــروي وأن هــذا األمــر اإلهلــي متــازم مــع مــا يقــوم بــه االنســان
مــن عمــل دائــرة يف احلرمــان والعطــاء.

((( رشح هنج البالغة البن ميثم :ج ،2ص.9-8
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بمعنـى:

ّ
إن مــدار هــذا العمــل يكــون بــن حــد االخــاص والريــاء ،فكــم مــن حمــروم

ســلبه الريــاء التوفيــق لنيــل حــرث الدنيــا مــن املــال والبنــن ،وحــرث اآلخــرة مــن
الباقيــات الصاحلــات.

وكــم مــن خملــص أحــرز بفضــل اهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)
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احلرثــن مع ـ ًا فــكان مــن اهــل املــال والبنــن والعافيــة ومــوارد الــر وشــعبها.

وعليــه :ن َّبــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) النــاس وحذرهــم مــن االلتفــات

اىل احلرثــن دون حتصيــل مقدماهتــا مــن (حفــظ حــدود اهلل تعــاىل) فحــذر منهــا؛

(ومــن خشــيته عــز وجــل) ّفرغــب إليهــا لرتتقــي باإلنســان اىل مرتبــة أعــى وهــي،
أي املرتبــة الثانيــة تــرك الشــبهات التــي ســنامها اخلشــية مــن اهلل تعــاىل ،ثــم االرتقــاء
اىل رتبــة اإلخــاص يف العمــل هلل عــز وجــل ،واملنــاط هبــا القلــب؛ فبــه أي:

االخــاص يتحقــق الغــرض يف ســامته ،كــا قــال ســبحانه:

َال و ََل بَنُونَ * إَِّل مَنْ َأتَى ا َ
﴿يَوْمَ َل يَنْ َفعُ م ٌ
ب سَلِي ٍم﴾(((.
هلل بِ َق ْل ٍ

ولــذا :يســأل اهلل تعــاىل وهــو مــوىل املوحديــن (منــازل الشــهداء) وهــم :املغفور

هلــم وأصحــاب الصحائــف البيضــاء( ،ومعايشــة الســعداء) وهــم :املخلصــن أي:
حممــد والــه الطاهرين.

((( الشعراء.89-88 :

املبحث الرابع
ضميمة الـعجب إىل العبـادة
قال أمري املؤمنني (عليه الصالة والسالم):
وؤكَ ،خري ِعندَ اهللِ ِمن َح َسن ٍَة ت ِ
«سيِ َئ ٌة ت َُس َ
ُعج ُب َ
ك»(((.
َ
ٌ

يرشـــد احلديـــث الرشيـــف اىل أثـــار العجـــب يف عمـــل اإلنســـان ســـواء مـــا

كان من ــه مرتب ــط بالفرائ ــض أو س ــواء م ــا كان مرتب ــط بتهذي ــب النف ــس وتقوي ــم
الس ــلوك ،ولبي ــان ه ــذه املعطي ــات الفكري ــة يل ــزم إي ــراد بع ــض املس ــائل ،وه ــي

كااليت:

املسألة األوىل :العجب يف اللغة .

ــب :إنــكار مــا يــرد عليــك لقلــة اعتيــاده؛ ومجــع العجــب:
ــب وال َع َج ُ
ال ُع ْج ُ

أعجــاب قــال:

يـ ـ ـ ــا عجبـ ـ ًا للده ــر ذي األعاج ــب

األح ــدب ال ــر غ ــوث ذي األني ــاب

وقد عجب منه يعجب عجب ًا ،وتعجب واستعجب.
واالستعجاب :شدة التعجب.
((( هنــج البالغــة ،احلكمــة  ،41ص ،713بتحقيــق الشــيخ قيــس العطــار ،طبــع العتبــة العلويــة
املقدســة؛ وبتحقيــق صبحــي الصالــح ،احلكمــة  ،46ص.477
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قال الزجاج:

أصــل العجــب يف اللغــة ،أن االنســان إذا رأى مــا ينكــره ويقــل مثلــه ،قــال

عجبــت مــن كــذا.

والتعجب :أن ترى اليشء يعجب ،تظن إنك مل تر مثله.
وأعجبه األمر :رسه.
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الز ُه ُّو.
بُّ :
وال ُع ْج ُ

جبَ :م ْز ُه ُّو بام يكون منه حسن ًا أو قبيح ًا) (((.
ورجل ُم ْع َ
وقال الفريوز آبادي:

(ال َع َجــب ،بالفتــح أصــل الذنــب ومؤخــرة كل يشء ،وبالضــم :الزهــو

والكــر) (((.

وقــال الراغــب :وبعضهــم خــص التعجــب باحلســن فقــط ،وقــال بعــض أهــل

ـب ،وال يكــون
اللغــة يقــال اعجــب فــان برأيــه فهــو معجــب هبــا ،واالســم :ال َع َجـ ُ
إال يف املستحســن)(((.

والــذي يــدار مــدار البحــث هــو استحســان اإلنســان لعملــه واســتعظامه لــه

ســواء وافــق ذلــك الواقــع فــكان حســن ًا عنــد العقــاء واملترشعــة أو خالفهــم ،وهــو
أقــل مراتــب العجــب وأمــا أعالهــا اإلدالل كــا ســيمر بيانــه يف البحــث عنــد إيــراد
مــا ذكــره علــاء االخــاق.

((( لسان العرب :ج ،1ص.583-581
((( القاموس املحيط :ج ،1ص.101
((( تاج العروس للزبيدي :ج ،2ص.207

املبحـ��ث الراب��ع :ضميم��ة العج��ب إىل العب��ادة

أمــا الفقهــاء فلهــم مباحثهــم التــي ارتبطــت بآثــار العجــب عــى العمــل ومــا

يرتتــب عليــه مــن بطــان وحتديــد مواضــع هــدم العمــل أو التســامح يف بعضهــا
األخــر ،كــا ســيمر يف املســألة القادمــة.

املسألة الثانية :العجب يف مباحث الفقهاء وأثره يف العبادة.

تنـاول الفقهـاء مسـألة (العجـب) يف مقدمـة العبـادات ومـا أرتبـط ببـاب النيـة

ومـا يؤثـر فيهـا وانعكاسـه على العمـل مـن حيـث البطلان أو الصحـة أو إسـقاط
الثـواب وقـد وجـدت أن املسـألة مل تكن ضمن اهتمام املذاهب األخـرى؛ إذ مل أعثر

على أراءهـم -بحسـب مـا توفـر لـدي من مصـادر -على اعتماد عنـوان العجب يف
العبـادة والعمـل؛ سـوى مـا ورد عـن احلافظين السـبكي وابـن حجـر يف املسـألة.
ولذا:

أقتــر البيــان والبحــث عــى مــا جــادت بــه كتــب فقهــاء اإلماميــة (أعــى اهلل

مقامهــم) والــذي آثرنــا فيــه مــا جــاء يف العــروة الوثقــى وبعــض مــن رشوحهــا
وتعليقاهتــا ،فكانــت كاآليت:

ً
أوال -حك��م العج��ب املق��ارن للعم��ل خيتل��ف ع��ن املتأخ��ر عن��ه عن��د الس��يد
اليزدي.

تنــاول الســيد اليــزدي (قــدس رسه) (العجــب) يف موضعــن مــن العــروة

الوثقــى ،االول يف أحــكام النيــة ،مــن كتــاب الوضــوء ،فقــال( :وأمــا العجــب

فاملتأخــر منــه ال يبطــل العمــل ،وكــذا املقــارن ،وان كان األحــوط فيــه االعــادة)(((.

((( العروة الوثقى :ج ،1ص.433
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واملوضــع الثــاين يف كتــاب الصــاة يف ركــن النيــة ،املســألة العــارشة ،فقــال

(قــدس رسه):

(العجــب املتأخــر ال يكــون مبطــاً ،بخــاف املقــارن ،فإنــه مبطــل عــى

األحــوط ،وإن كان االقــوى خالفــه) (((.

أقــول :وليــس هنــاك اختــاف يف احلكــم عنــده (عليــه الرمحــة والرضــوان) كــا
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هــو معــروف عنــد أهــل االختصــاص إذ العجــب املقــارن للعمــل غــر مبطــل لــه

عــى االحــوط ســواء كان يف نيــة الوضــوء أو الصــاة ،ولــذا:

قــال (قــدس رسه) يف حكــم نيــة الصــاة( :وان كان االقــوى خالفــه) أي:

إنــه غــر مبطــل للعمــل وقــد ورد عــى هــذا القــول مجلــة مــن الرشوحــات التــي

أظهــرت بشــكل واســع أثــر العجــب يف العبــادة ومراحــل دخولــه العمــل ،أي يف
حــال جميئــه متأخــرا عــى العبــادة أو كان مقرونـ ًا هلــا؛ وقــد أســتدل الفقهــاء يف هــذه

الــروح بجملــة مــن الروايــات الرشيفــة فكانــت أقواهلــم عــى النحــو اآليت:

ألف  -مناقش��ة السيد حمس��ن احلكيم لقول السيد اليزدي (عليهما الرمحة
والرضوان).

ُيرجــع الســيد احلكيــم (قــدس رسه) فيــا ذهــب إليــه الســيد اليــزدي (قــدس

رسه) يف كــون (العجــب املتأخــر ال يكــون مبطـاً)((( اىل (ظاهــر األصحــاب حيــث
أمهلــوا ذكــره يف املبطــات ،وهــو الــذي يقتضيــه األصــل بعــد عــدم الدليــل عــى
البطــان بــه .

((( العروة الوثقى :ج ،2ص.444
((( العروة الوثقى ،الرياء واقسامه ،املسألة ( :)10ج ،2ص.445
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ومـا يف مجلـة مـن النصـوص :مـن أنـه مـن املهلـكات ،وأنـه مانـع مـن صعـود

العمـل إىل اهلل تعـاىل ومانـع مـن قبولـه ،ال يقتيض البطلان فإنه أعم ،وكـذا ما يظهر

مـن كثير منهـا :مـن أنه حمـرم ،فإنـه ال ينطبق على العمل ليوجـب امتنـاع التقرب به

كما ال خيفـي .نعـم يف خبر علي بن سـويد عـن أيب احلسـن (عليه السلام):
«سألته عن العجب الذي يفسد العمل ،فقال (عليه السالم):

«أول العمــل العجــب درجــات :منهــا أن يزيــن للعبــد ســوء عملــه فــراه حســنا

فيعجبــه وحيســب أنــه حيســن صنعــا ،ومنهــا أن يؤمــن العبــد بربــه فيمــن عــى اهلل عــز

وجــل وهلل عليــه فيــه املــن»(((.

لكــن الظاهــر أن املــراد مــن الفســاد فيــه عــدم القبــول ،إذ األول جمــرد ارتــكاب

الســيئات ،والثــاين حملــه ممــا ال يقبــل الصحــة والفســاد .مضافــا إىل خــر يونــس ابــن

عــار عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام):

(قيــل لــه وأنــا حــارض :الرجــل يكــون يف صالتــه خاليــا فيدخلــه العجــب؟

فقــال (عليــه الســام):

«إذا كان أول صالتــه بنيــة يريــد هبــا ربــه فــا يــره مــا دخلــه بعــد ذلــك،

فليمــض يف صالتــه وليخســأ الشــيطان»((().

ومــن ذلــك تعــرف حكــم العجــب املقــارن وأنــه غــر مبطــل ،واالحتيــاط

املذكــور يف إبطالــه مــن أجــل مــا يف اجلواهــر عــن بعــض مشــاخيه :مــن القــول

بأبطالــه .فالحــظ) (((.

((( الوسائل :ج ،1ص100؛ الكايف :ج ،2ص.268
((( الوسائل :ج ،1ص.107
((( مستمسك العروة الوثقى :ج ،6ص.30-29
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باء  -مناقشة السيد اخلوئي لقول السيد اليزدي (عليهما الرمحة والرضوان).

وقــد ناقــش الســيد اخلوئــي (قــدس رسه) القــول االول للســيد اليــزدي الــوارد

يف نيــة الوضــوء فعــرض العجــب واحكامــه ضمــن جهــات مخســة فكانــت كاآليت:
االوىل :يف بيان مفهوم العجب لغة.
الثانية :يف بيان منشأه وسببه.
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الثالثة :يف حكمه الرشعي من احلرمة واالباحة.

الرابعة :يف أن العجب يوجب بطالن العبادة أو ال.

اخلامسة :يف بطالن العبادة بالعجب املقارن وعدمه.

وهذه هي جهات البحث يرتتب بعضها عىل بعض.
أما (اجلهة األوىل):

فالعجب عىل ما يظهر من أهل اللغة معناه ،اعظام العمل واعتقاد أنه عظيم.

أما لكيفيته كام إذا كانت صالته مع البكاء من أوهلا إىل آخرها.

وأمــا لكميتــه كــا إذا أطــال يف صالتــه ،أو ســجدته ونحومهــا ،كــا حكــي بعــض

مشــاخينا (قــدس اهلل أرسارهــم) عــن بعضهــم أنــه ســجد بعــد صــاة العشــاء إىل
طلــوع الفجــر ،وألجــل هــذا وذلــك اعتقــد أن عملــه عظيــم وأمــا مــن جهــة عملــه
وكونــه صــادرا منــه وأنــه عظيــم إذا صــدر منــه دون مــا إذا صــدر مــن غــره ،كــا إذا

كان ملــكا مــن امللــوك فســجد وختضــع وتذلــل حيــث إن اخلضــوع مــن امللــك عظيم،

ألن فعــل العظيــم عظيــم فــري أنــه عــى عظمتــه يصــي ويصــوم وال يصــي مــن دونــه
بمراحــل ،فلــذا يعظــم عملــه ويعتقــده عظيــا .هــذا كلــه يف مفهــوم العجــب.
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(وأما اجلهة الثانية):

فالعجــب إنــا ينشــأ عــن انضــام أمــر صحيــح مبــاح إىل أمــر باطــل غــر

صحيــح ،ألنــه ينشــأ عــن مالحظــة عملــه وعبادتــه حيــث وعــد اهلل ســبحانه هلــا
اجلنــة واحلــور والثــواب ،وإن فاعلهــا ويل مــن أوليــاء اهلل ســبحانه ،وإن نــوره يظهــر

ألهــل الســاء كــا يظهــر نــور الكواكــب ألهــل األرض ،إىل غــر ذلــك مــن اآلثــار
التــي نطقــت هبــا األخبــار واآليــات ،وهــذا يف نفســه أمــر صحيــح مبــاح.

فــإذا انضــم إليــه اجلهــل والغفلــة عــن عظمــة اهلل ســبحانه ونعمــه .فيحصــل

لــه العجــب ويعظــم عملــه وعبادتــه ،ألنــه لــو كان عاملــا بعظمــة اهلل جلــت آالؤه،
وبنعمتــه التــي أنعمهــا عليــه ،لــرى أن عبادتــه هــذه ال تســوى وال تقابــل بجــزء مــن

ماليــن جــزء مــن تلــك النعــم ،وأهنــا هــي بجنــب عظمتــه تعــاىل كالعــدم.

فــإذا زاد عليــه علمــه بــأن العبــادة التــي تعجبهــا مل تصــدر منــه باســتقالله وإنــا

صــدرت عنــه بتوفيــق اهلل وإفاضتــه مل يبــق لــه عجــب يف عملــه بوجــه ومــن هنــا

نــرى أن العبــاد والزهــاد يتخضعــون يف عباداهتــم بأكثــر ممــن يتخضــع هلل غريهــم

اللتفاهتــم إىل صغــر عملهــم بجنــب آالئــه وعظمتــه ،وعلمهــم بــأن العمــل إنــا
يصــدر منهــم بإفاضــة اهلل تعــاىل ،ال باســتقالهلم ومعــه ال يــرون عمــا يعجــب بــه.
حيــث ليســت نســبة أعامهلــم إىل نعمــه تعــاىل كنســبة مــا يبذلــه الفقــر باإلضافــة
إىل مــا يعطيــه امللــك مثــا يبــذل ألــف دينــار ،والفقــر يعطــى باقــة مــن الكــراث،

فيقابــل مــا أعطــاه الفقــر ملــا أعطــاه امللــك بنســبة الواحــد أو األقــل إىل ألــف أو
األكثــر حيــث يصــدر العمــل مــن كل منهــا باســتقالله.
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وهــذا بخــاف عمــل العبيــد باإلضافــة إىل نعمــه جلــت عظمتــه ،حيــث أن

عملهــم ال يصــدر منهــم باســتقالهلم حتــى يقابــل بتلــك النعــم ولــو بنســبة الواحــد
إىل املاليــن وإنــا يصــدر عنهــم بإفاضتــه ،ومــن هنــا ورد يف بعــض األخبــار أين أوىل

بحســناتك منــك.

فاملتحصــل :أن املنشــأ للعجــب إنــا هــو اجلهــل ،بــل قــد يبلــغ مرتبــة يــرى أن
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اهلل ال يســتحق مــا أتــى بــه مــن العبــادة ولــذا بمــن هبــا عليــه (نعــوذ بــاهلل منــه ومــن

أمثالــه) وذلــك ألنــه ال يعلــم بأنعمــه ويــرى أن نعمتــه تعــاىل ال تقــى إال االتيــان
بالفرائــض فحســب ومل يعــط مــا يســتحق بــه أكثــر مــن الفرائــض فيــأيت بصــاة
الليــل ،ويمــن هبــا عــى اهلل العتقــاده عــدم اســتحقاقه تعــاىل هلــا ،وأهنــا تفضــل مــن

العبــد املســكني يف حــق اهلل جلــت عظمتــه.

فقــد يتعجــب عــن عــدم قضــاء حاجتــه مــع أنــه أتــى بــا فــوق مــا يســتحقه اهلل

تعــاىل عــى عقيدتــه ،وهــذا يســمى بــاإلدالل وهــو أعظــم مــن املرتبــة املتقدمــة مــن
العجــب .وعــن بعــض علــاء األخــاق أن العجــب نبــات حبــه الكفــر .فلــو أبــدل

الكفــر باجلهــل لــكان أصــح .ويؤيــد مــا ذكرنــاه مــا يــأين مــن الــكالم املحكــي عــن

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فانتظــره.
(اجلهة الثالثة):

قــد اتضــح ممــا ذكرنــاه يف املقــام أن العجــب مــن األوصــاف النفســانية اخلبيثــة

كاحلســد وغــره مــن األوصــاف النفســانية التــي ترتتــب عليهــا أفعــال قبيحــة وهــي

خارجــة عــن األفعــال التــي تصــدر عــن املكلفــن فــا حكــم هلــا بوجــه ،فهــي غــر حمرمــة
وال مباحــة كاحلســد ونحــوه ،ومــا يعقــل أن يتعلــق بــه حكــم رشعــي أحــد أمريــن.
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(أحدمهــا) :أن جيــب رشعــا أعــال عمــل يمنــع عــن حــدوث تلــك الصفــة يف

النفــس وهــو التفكــر يف عظمــة اهلل ونعمــه ،وفيــا يصــدر منــه مــن العمــل ،وأنــه ال
يصــدر منــه باســتقالله.

(وثانيهــا) :أن جيــب أعــال عمــل يزيــل تلــك الصفــة عــى تقديــر حصوهلــا

يف النفــس ،كــا إذا كــر وبلــغ وهــو معجــب بعملــه ،فيجــب عليــه أن يتفكــر فيــا

ذكرنــاه حتــى يزيــل عــن نفســه هــذه الصفــة ،وهــذان قابــان للوجــوب رشعــا.

إال أن األخبـار الـواردة يف املقـام ممـا ال يسـتفاد منـه وجـوب التفكـر يف الرشيعـة

املقدسـة قبـل حصـول هـذه الصفـة ،أو بعـده ليمنـع عـن حدوثهـا ،أو يزيلهـا بعـد

حتققهـا .ويؤيـد مـا ذكرناه ما حكي عن أمري املؤمنني (عليه السلام) يف هنج البالغة:
«من أن اعجاب املرء بعمله أو بنفسه دليل عىل ضعف عقله»(((.

فهــو أمــر حاصــل يف النفــس مــن قلــة العقــل واجلهــل ،وغــر قابــل ألن يتعلــق

بــه حكــم رشعــي بوجــه.

هــذه هــي (اجلهــة الرابعــة) مــن الــكالم يف العجــب :وحاصلهــا أن العجــب

املتأخــر هــل يوجــب بطــان العمــل؟ وإن قلنــا بعــدم حرمتــه ،وذلــك ال مــكان أن

يكــون حــدوث هــذا األمــر والصفــة موجبــا لبطــان العمــل رشعــا أو ال يوجبــه،
وإن أوجــب حبــط ثواهبــا؟ وهــي التــي تعــرض هلــا املاتــن (قــدس رسه) وحكــم

بعــدم بطــان العمــل بالعجــب املتأخــر وهــذا هــو املشــهور بــن األصحــاب (قدس
اهلل أرسارهــم) بــل ادعــى عليــه االمجــاع.

إال أن املحقــق اهلمــداين (قــدس رسه) نقــل عــن الســيد املعــارص (قــدس رسه)

((( الوايف :ج ،1ص.122
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والظاهــر أنــه الســيد عــي يف كتابــه (الربهــان ببطــان العبــادة بالعجــب املتأخــر
فضــا عــن مقارنــه) مســتدال عليــه بظواهــر األخبــار الــواردة يف البــاب ،وقــد أورد

عليــه باســتحالة الــرط املتأخــر وأن العمــل بعــد مــا وقــع مطابقــا لألمــر وبعــد مــا
حكــم الشــارع عليــه بالصحــة يســتحيل أن ينقلــب عــا وقــع عليــه بحــدوث ذلــك
األمــر املتأخــر ،وأمــا اإلجــازة يف البيــع الفضــويل فــا نلتــزم بكوهنــا رشطــا متأخــرا
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وإنــا نلتــزم هنــاك بالكشــف احلكمــي.

هــذا ولكنــا ذكرنــا يف حملــه ،أن الــرط املتأخــر ممــا ال اســتحالة فيــه وال

مانــع مــن اشــراط العمــل بأمــر متأخــر ،ألن مرجعــه إىل تقيــد العمــل بــأن يــأيت

بعــده بأمــر كــذا ،فالواجــب هــو احلصــة اخلاصــة مــن العمــل وهــو الــذي يتعقــب
بالــرط ،فــإذا أتــى بالعبــادة ومل يتحقــق بعدهــا ذلــك الــرط كشــف هــذا عــن أن
مــا حتقــق مل تكــن هــي احلصــة اخلاصــة املأمــور هبــا فــا حمالــة يقــع باطلــة ،فالــرط
املتأخــر أمــر ممكــن.

وإنــا الــكالم يف داللــة الدليــل عليــه يف مقــام االثبــات ،والصحيــح أنــه ال دليل

عــى اشــراط العبــادة بعــدم العجــب املتأخــر ،ألن أكثــر األخبــار الــواردة يف املقــام

كــا تــأيت يف (اجلهــة اخلامســة)( :انشــاء اهلل تعــاىل) ضعيفــة ســندا ،عــى أهنــا قــارصة
الداللــة عــى بطــان العبــادة بالعجــب ،فــا يمكــن االعتــاد عليهــا يف األحــكام

الرشعيــة.

عــى أنــا لــو فرضناهــا صحيحــة مــن حيــث الداللــة والســند أيضــا مل نكــن

نلتــزم ببطــان العبــادة بالعجــب املتأخــر ،وذلــك للقطــع بعــدم كونــه مبطــا هلــا

فــا منــاص مــن تأويــل تلــك األخبــار ومحلهــا عــى نفــي الثــواب ،وذلــك ألن
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العجــب ليــس بأعظــم مــن الكفــر املتأخــر ،فلــو أن املكلــف كفــر ثــم أســلم مل

جتــب عليــه إعــادة أعاملــه الســابقة فضــا عــن قضائهــا .ألنــه ال يوجــب بطــان
األعــال املتقدمــة فكيــف بالعجــب املتأخــر ،وال نحتمــل أن جيــب عــى مــن عمــره

ســبعون ســنة  -مثــا  -وقــد أتــاه العجــب يف ذلــك الســن قضــاء مجيــع أعاملــه
الســابقة رشعــا ،فــا بــد مــن تأويــل مــا دل عــى بطالهنــا بالعجــب لــو فرضنــا داللــة
األخبــار اآلتيــة عليــه ومتاميتهــا ســندا وداللــة.

ـوؤكَ ،خــر ِعنــدَ اهللِ ِمــن َح َسـن ٍَة ت ِ
«سـيِ َئ ٌة ت َُسـ َ
ُعج ُبـ َ
ـك»
وأمــا مــا ورد مــن أنــك َ
ٌ
فمعنــاه أن الســيئة بعــد النــدم عليهــا الــذي هــو املــراد مــن قولــه تســوؤك تتبــدل

(((

باحلســنة ،ألن التائــب مــن ذنــب كمــن ال ذنــب لــه ،والتوبــة عبــادة موجبــة للتقــرب

مــن اهلل تعــاىل ،وأظــن أن قولــه تعــاىل:
(((.
﴿ف َُأو َلئِكَ يُبَد ُِّل ُ
اهلل سَيِّ َئاتِ ِهمْ حَسَنَاتٍ﴾

إنــا فــرت بالتوبــة بعــد املعصيــة ألهنــا عبــادة ونتيجتها حســنة .وهــذا بخالف

العبــادة التــي توجــب العجــب ،ألنــه يذهــب بثــواب العبــادة فــا يبقــى فيهــا حســنة

كــا يبقــى يف التوبــة بعــد الســيئة ،وال يســتلزم كــون الســيئة املتعقبــة بالنــدم خــرا
مــن العبــادة املتعقبــة بالعجــب ،بطــان تلــك العبــادة بوجــه ،فاملتحصــل أن العجب
املتأخــر ال يقلــب العبــادة الواقعــة مطابقــة لألمــر عــا وقعــت عليــه مــن الصحــة.

وهــذا بنــا ًء عــى مــا ســلكناه يف حملــه -مــن أن األجــر والثــواب ليســا مــن

جهــة اســتحقاق املكلــف أو األجــرة ،وإنــا مهــا مــن بــاب التفضــل .ألن االمتثــال
((( الوســائل :ج  ،1ص  / 105أبــواب مقدّ مــة العبــادات ب  ،23ح  ،22وبمضموهنــا روايــات
ُأخــرى يف نفــس البــاب.
((( الفرقان.70 :
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والطاعــة التــي أتــى هبــا املكلــف مــن وظائــف العبوديــة واآلتيــان بوظيفــة العبوديــة

ال يوجــب الثــواب ألنــه عبــد عمــل بوظيفتــه فالثــواب تفضــل منــه ســبحانه ،وقــد

قــال عــز مــن قائــل:

ْكمْ ورَحْمَ ُتهُ ما َزكى مِن ُ
﴿و َلوْ ال ف َْض ُل اهلل عَ َلي ُ
ْكمْ مِنْ َأحَدٍ َأبَداً﴾(((.

أمــر ظاهــر ألن التفضــل بالثــواب إنــا هــو فيــا إذا مل يتعقــب العمــل بالعجــب
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الــذي هــو مــن امللــكات القبيحــة واألخــاق الســيئة وإن مل يكــن حمرمــا تكليفــا.

(((هــذه هــي (اجلهــة اخلامســة مــن الــكالم يف العجــب) :وأن العبــادة هــل تبطــل

بالعجــب املقــارن؟ وحاصــل الــكالم فيها:

أنــه كالعجــب املتأخــر غــر موجــب لبطــان العبــادة ،وإن نقــل املحقــق

اهلمــداين عــن الســيد املعــارص (قــدس رسه) بطالهنــا بــكل مــن العجــب املقــارن
واملتأخــر ،إال أن املشــهور عــدم البطــان مطلقــا وهــو الصحيــح ،وذلــك لعــدم

داللــة الدليــل عــى البطــان بالعجــب.

نعــم العجــب يوجــب بطــان العبــادة يف مقــام اعطــاء الثــواب -فــا يثــاب هبــا

عاملهــا -ال يف مقــام االمتثــال حتــى جتــب إعادهتــا فضــا عــن قضائهــا ،واألخبــار

الــواردة يف املقــام أيضــا ال داللــة هلــا عــى بطــان العبــادة بالعجــب املقــارن فضــا
مــن املتأخــر .وهــي مجلــة مــن األخبــار.

(منها) :ما عن اخلصال :عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:

«قــال إبليــس إذا اســتمكنت مــن ابــن آدم يف ثــاث مل أبــال مــا عمــل ،فإنــه غــر

((( النور.24-21 :
((( حمارضات يف ُأصول الفقه :ج ،2ص.395
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مقبــول منــه إذا اســتكثر عملــه ،ونــي ذنبــه ،ودخلــه العجــب»(((.

والروايــة ال بــأس هبــا ســندا ،ألن والــد الربقــي وهــو حممــد ابن خالــد وإن كان

فيــه كالم .إال أنــا قدمنــا وثاقتــه ،ولكــن موردهــا هــو العجــب املقــارن دون املتأخــر
ألن إبليــس إنــا ال يبــايل بــا عملــه ابــن آدم بعــد اســتمكانه منــه ال قبلــه ،فاألعــال
املتقدمــة منــه الســابقة عــى اســتمكان اللعــن ممــا يبــايل هبــا لصحتهــا وعــدم بطالهنــا

بالعجــب املتأخــر ،وإنــا ال يبــايل بــا عملــه بعــد اســتمكانه بتحقــق أحــد األمــور
املذكــورة يف احلديــث ،فموردهــا العجــب املقــارن ال حمالــة .ولكنهــا ال داللــة هلــا

عــى بطــان العمــل بالعجــب املقــارن ،ألن عــدم املبــاالة إنــا يصــح إطالقــه يف

العمــل املقتــي للمبــاالة يف نفســه ،فقولــه ال أبــايل يــدل عــى صحــة العمــل املقــارن
بالعجــب ،وإال فلــو كانــت العبــادة باطلــة بــه ملــا صــح إطــاق عــدم املبــاالة حينئــذ،
ألهنــا ممــا يــر الشــيطان حيــث إهنــا إذا كانــت بطالــة فاإلتيــان هبــا يكــون حمرمــا
للترشيــع وحيــث أن مهــه ادخــال العبــاد يف اجلحيــم وابعادهــم عــن اهلل جلــت
عظمتــه فيفــرح بارتكاهبــم للمحــرم املبعــد عنــه ســبحانه ،وال معنــى لعــدم املبــاالة
إال يف العمــل الصحيــح إال أنــه ال يعتنــى بــه ،وال يتوحــش لطــرو العجــب املزيــل

لثوابــه ،واملانــع عــن حصــول التقــرب بــه وإن كان صحيحــا يف مقــام االمتثــال.

و (منهــا) :مــا عــن أيب عبيــدة ،عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) قــال« :قــال

رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه ســلم ،قــال اهلل تعــاىل:

«إن مــن عبــادي املؤمنــن مل جيتهــد يف عبــاديت فيقــوم مــن رقــاده ولذيــذ وســاده،

فيجتهــد يل الليــايل فيتعــب نفســه يف عبــاديت ،فأرضبــه بالنعــاس الليلــة والليلتــن
((( الوسائل :ج ،1ص ،73ب  22من أبواب مقدمة العبادات ،ح .7
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نظــرا منــي لــه وإبقــاءا عليــه فينــام حتــى يصبــح فيقــوم وهــو ماقــت زارئ لنفســه

عليهــا ،ولــو أخــي بينــه وبــن مــا يريــد مــن عبــاديت لدخلــه للعجــب مــن ذلــك،
فيصــره للعجــب إىل الفتنــة بأعاملــه فيأتيــه مــن ذلــك مــا فيــه هالكــه لعجبــه بأعاملــه

ورضــاء عــن نفســه حتــى يظــن أنــه قــد فــاق العابديــن ،وجــاز يف عبادتــه حــد
التقصــر فيتباعــد منــي عنــد ذلــك ،وهــو يظــن أنــه يتقــرب إيل» احلديــث(((.
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وهــي أيضــا ممــا ال بــأس بســندها ،وقــد وردت مؤكــدة ألحــد التفســرين

الوارديــن يف قولــه تعــاىل:

﴿كانُوا َقلِيلً مِنَ َّ
اللي ِْل مَا يَهْجَعُونَ﴾(((.
َ

حيــث فــر تــارة بــكل جــزء مــن أجــزاء الليلــة الواحــدة واملعنــى أنــه قليــل مــن

كل ليلــة مــن الليــايل مــا هيجعــون ويســرحيون ،ألهنــم يشــتغلون يف أكثــر ســاعات
الليلــة بالعبــادة وصــاة الليــل وال ينامــون إال قليــا ،وأخــرى بــكل فــرد مــن أفــراد

الليــل بمعنــى أهنــم يف بعــض أفــراد الليــل أي يف بعــض الليــايل ينامــون وهيجعــون

وال يشــغلوهنا بالعبــادة والصــاة ،والروايــة مؤكــدة للتفســر الثــاين كــا عرفــت.

إال أهنــا كســابقتها يف عــدم الداللــة عــى بطــان العبــادة بالعجــب ،وغايــة

مــا هنــاك داللتهــا عــى أن العجــب مــن املهلــكات واألوصــاف القبيحــة وقــد

ينتهــي بــه األمــر إىل أنــه يــرى نفســه أول العابديــن ،وبــه ينالــه احلرمــان عــا يصلــه

لــواله وهــذا ممــا ال كالم فيــه ملــا مــر مــن أن منشــأ العجــب اجلهــل ،وهــو قــد يبلــغ
باإلنســان مرتبــة يمــن بعملــه عــى اهلل ســبحانه حيــث ال يــرى اســتحقاقه يف العبــادة
إال بمقــدار االتيــان بالفرائــض ،ويعتقــد أن املســتحبات التــي يــأيت هبــا كلهــا زائــدة

((( الوسائل :ج ،1ص ،73ب  23من أبواب مقدمة العبادات ،ح .1
((( الذاريات.17 :
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عــن حــد اســتحقاقه تعــاىل فيمــن هبــا عليــه ،بــل قــد يفضــل نفســه عليــه أكثــر العبــاد
واملقربــن وقــد حكــى عــن بعضهــم أنــه كان يفضــل نفســه عــى العبــاس (ســام

اهلل عليــه) جلهلــه ،وحســبان أنــه قــد أشــغل ســنه بالعبــادة والبحــث وأتعــب نفســه
مخســن ســنة أو أقــل أو أكثــر يف ســبيل رضــا اهلل ســبحانه ،وهــو ســام اهلل عليــه إنــا

اشــتغل باحلــرب ســاعتني أو أكثــر فيفضــل نفســه عليــه (عليــه الســام) ،وبذلــك

قــد ينالــه احلرمــان عــن شــفاعة األئمــة األطهــار فيتباعــد عــن اهلل ســبحانه إال أن
العجــب يوجــب بطــان العبــادة فهــو ممــا ال يســتفاد مــن الروايــة بوجــه .

و (منهــا) :مــا عــن عبــد الرمحــن بــن احلجــاج ،قــال( :قلــت أليب عبــد اهلل

(عليــه الســام) :الرجــل يعمــل العمــل وهــو خائــف مشــفق ثــم يعمــل شــيئا مــن
الــر فيدخلــه شــبه العجــب بــه؟ فقــال:

«هو يف حاله األوىل وهو خائف أحسن حاال منه يف حال عجبه»((( .

وربــا يتوهــم أن يف ســند الروايــة إشــكاال ،ألن فيــه حممــد بــن عيســى ،عــن

يونــس ،وقــد تكلــم بعضهــم فيــا رواهــا حممــد هــذا عــن يونــس وهــو توهــم
فاســد ،وقــد ذكرنــا يف حملــه أن الرجــل يف نفســه ممــا ال كالم عليــه ،كــا أن روايتــه

عــن يونــس كذلــك فلرياجــع.

وأمــا داللتهــا فهــي أيضــا قــارصة حيــث مل يقــل (عليــه الســام)« :أن عملــه

األول».

أي القبيــح الــذي يستكشــف بقرينــة املقابلــة أحســن مــن عبادتــه التــي فيهــا

عجــب ،بــل قــال إن حالتــه يف ذلــك العمــل أعنــي اخلــوف الــذي هــو عبــادة أخــرى
((( معجم رجال احلديث :ج  ،18ص.11536/ 119
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عنــد النــدم والتوبــة ألن حقيقتهــا اخلــوف والنــدم أحســن مــن حالتــه الثانيــة وهــي
العجــب ،وهــو ممــا ال كالم فيــه ،وإنــا البحــث يف بطــان العبــادة بالعجــب وهــو ال

يــكاد يســتفاد مــن احلديــث.

و (منهــا) :مــا عــن يونــس ،عــن بعــض أصحابــه ،عــن أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام) قــال :قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) يف حديــث ،قــال موســى بــن
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عمــران (عليــه الســام) إلبليــس:

«أخــرين بالذنــب الــذي إذا أذنبــه ابــن آدم اســتحوذت عليــه؟ قــال :إذا أعجبتــه

نفســه ،واســتكثر عملــه ،وصغــر يف عينــه ذنبــه ،وقــال :قــال اهلل عــز وجــل لــداود :يــا
داود :بــر املذنبــن وأنــذر الصديقــن ،قال كيــف أبــر املذنبني ،وأنــذر الصديقني؟

قــال :يــا داود بــر املذنبــن إين أقبــل التوبــة ،وأعفــو عــن الذنــب ،وأنــذر الصديقــن
أن ال يعجبــوا بأعامهلــم فإنــه ليــس عبــد أنصبــه للحســاب إال هلــك»(((.

وهـي ضعيفـة السـند باألرسـال ،وعادمـة الداللـة على بطلان العمـل

باألعجـاب ،ألن البشـارة إنما هـي لقبـول التوبـة بعـد الذنـب ،ال للذنـب يف مقابـل

العبـادة التـي فيهـا عجـب ،والرواية إنما تدل عىل ما قدمنـاه من أن الثـواب واألجر

تفضـل منـه سـبحانه وليس باسـتحقاق منهم للثـواب ،كيف وقال سـبحانه (ولوال
فضـل اهلل عليكـم ورمحتـه مـا زكـى منكـم مـن أحـد أبـدا ،ألنـه إذا أعجبتـه عبادتـه

فحاسـبه اهلل سـبحانه على أعاملـه مل خيلـص أحـد من حسـابه جلت عظمتـه وهلك.
فــإن االعجــاب قــد يبلــغ باإلنســان إىل تلــك املرتبــة فيمــن بعملــه عــى اهلل

وحياســبه اهلل ســبحانه عــى مــا عمــل وتصبــح نتيجتــه اخلــران واهلالكــة.
((( الوايف :ج ،5ص.881
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و (منها) :ما عن سعد اإلسكاف ،عن أيب جعفر (عليه السالم) قال:

«ثالث قاصامت الظهر رجل استكثر عمله ونيس ذنوبه ،وأعجب برأيه»(((.

وهــي عــى تقديــر متاميــة ســندها أجنبيــة عــا نحــن بصــدده رأســا ،ألن الــكالم

يف أعجــاب املــرء بعملــه ،وأمــا االعجــاب برأيــه وعقلــه وحســبان أنــه أعقــل
النــاس فهــو أمــر آخــر ال كالم لنــا فيــه ،وال إشــكال يف أنــه مــن املهلــكات ألنــه
إذا رأى نفســه أعقــل النــاس وتــرك مشــاورهتم واســتقل يف أعاملــه برأيــه فــا حمالــة

يقــع يف املهلكــة واخلــران.

ثــم عــى تقديــر إرادة العمــل مــن الــرأي ال داللــة هلــا عــى بطــان العبــادة

بالعجــب ،ألهنــا إنــا دلــت عــى أن العجــب قاصــم للظهــر ملــا يرتتــب عليــه مــن
املفاســد واملخاطــر مــن حتقــر عمــل غــره والغــرور والكــر ،بــل وحتقــر اهلل

ســبحانه باملــن بعبادتــه وأمــا إنــه يوجــب بطــان العمــل املقــارن بــه أيضــا فــا
يســتفاد منهــا بوجــه.

و(منهـــا) :مـــا عـــن عبـــد الرمحـــن بـــن احلجـــاج ،عـــن أيب عبـــد اهلل (عليـــه

الســـام) قـــال:

«إن الرجــل ليذنــب الذنــب فينــدم عليــه ويعمــل العمــل فيــره ذلــك فيرتاخــى

عــن حالــه تلــك فــأن يكــون عــى حالــه تلــك خــر لــه ممــا دخــل فيــه»(((.

وال بــأس هبــا ســندا ،وأمــا مــن حيــث الداللــة فــا يســتفاد منهــا بطــان

العبــادة بالعجــب ،وأمــا كــون حالــة التنــدم خــرا مــن حالــة العجــب والــرور
((( الوسائل :ج ،1ص /97أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،22ح.6
((( الكايف :ج  ،2ص.313
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فهــو مــن جهــة أنــه بالتنــدم تتبــدل الســيئة حســنة ،حيــث وردت اآليــة املباركــة:
﴿ف َُأو َلئِ ـكَ يُبَ ـد ُِّل ُ
اهلل سَ ـيِّ َئاتِ ِهمْ حَسَ ـنَاتٍ﴾ ،يف حــق التائبــن مــن الذنــوب ،وهــذا

بخــاف العجــب بالعبــادة ألنــه يذهــب بثواهبــا كــا مــر غــر مــرة.

و(منهــا) :مــا عــن عــي بــن ســويد ،عــن أيب احلســن (عليــه الســام) ،قــال:

(ســألته عــن العجــب الــذي يفســد العمــل؟ فقــال:
166

«العجــب درجــات منهــا أن يزيــن للعبــد ســوء عملــه فــراه حســنا»((()  -كــا

يتفــق ذلــك بكثــر فيفتخــر العامــل بعملــه القبيــح ،وإين رشبــت اخلمــر أو رضبــت
فالنــا أو ســببته ،أو أهنتــه حيــث يــرى عملــه القبيــح حســنا ويفتخــر بــه  -فيعجبــه

وحيســب أنــه حيســن صنعــا.

«ومنها أن يؤمن العبد بربه فيمن عىل اهلل عز وجل وهلل عليه فيه املن»(((.

حيــث دلــت عــى أن فســاد العمــل بالعجــب كان مفروغــا عنــه عنــده ،وقــد

ســأله عــن أنــه أي يشء .ويف ســندها عــي بــن ســويد ،وقــد يتوهــم أنــه مــردد بــن
املوثــق وغــره فــا يمكــن االعتــاد عــى روايتــه ،والصحيــح أنــه هــو عــي بــن

ســويد الســائي الــذي هــو مــن أصحــاب الرضــا (عليــه الســام) ويــروي عنــه أمحــد
بــن عمــر احلــال وهــو ثقــة ،وقــد نقــل يف جامــع الروايــات أيضــا هــذه الروايــة
عنــه ،ولكــن داللتهــا قــارصة ،ألن إفســاد العبــادة بالعجــب وكونــه مبطــا هلــا أن

لوحــظ باإلضافــة إىل نفــس ذلــك العمــل الســوء الــذي حيســبه حســنا ،ففيــه أن
املفــروض فســاد العمــل بنفســه وال معنــى لفســاده بالعجــب املقــارن لــه ،وإن

لوحــظ باإلضافــة إىل األعــال املتقدمــة فقــد عرفــت أن جمــرد العجــب املتأخــر ال
((( الوسائل :ج ،1ص /75أبواب مقدمات العبادات ب  ،23ح.5
((( الوسائل :ج ،1ص / 100أبواب مقدمة العبادات ب  ،23ح  ،5الكايف :ج  ،2ص.3 /313
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يوجــب انقــاب األعــال املتقدمــة عــا وقعــت عليــه مــن الصحــة والتــام ،كــا أن

العجــب يف ايامنــه ال معنــى لكونــه مبطــا لإليــان:

حيــث إن اإليــان غــر قابــل لإلنصــاف بالصحــة والفســاد ،فــا بــد مــن

توجيــه الروايــة بــأن للعجــب درجــات ،والدرجــة الكاملــة منــه وهــي التــي توجــب
حســبان العمــل الســوء حســنا أو مــا يقتــي االمتنــان عــى اهلل تعــاىل مــع أنــه لــه

ســبحانه املنــة عليــه ،كــا ورد يف اآليــة املباركــة:

َكمْ ب َِل ُ
ْكمْ َأنْ هَد ُ
اهلل يَمُنُّ عَ َلي ُ
﴿ ُق ْل َل تَمُنُّوا عَ َليَّ إِسْلَم ُ
َان﴾(((.
َاكمْ لِ ِ
لْمي ِ

يوجــب فســاد األعــال املتقدمــة وااللتــزام بذلــك ممــا ال يرضنــا فيــا نحــن

بصــدده ،ألنــه أخــص مــن املدعــى وهــو بطــان العمــل بمطلــق العجــب .عــى أن
االفســاد يمكــن أن يكــون بمعنــى اذهــاب الثــواب ،ال بمعنــى جعــل العمــل باطــا

جيــب إعادتــه أو قضــاؤه.

و (منهــا) مــا عــن ميمــون بــن عــي ،عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال :قــال

أمــر املؤمنــن (عليه الســام):

«اعجاب املرء بنفسه دليل عىل ضعف عقله»(((.

وهــي مضافــا إىل ضعــف ســندها أجنبيــة عــن بطــان العبــادة بالعجــب ،وإنــا

تــدل عــى أن املعجــب قليــل العقــل.

و (منهــا) :مــا عــن عــي بــن أســباط ،عــن رجــل يرفعــه ،عــن أيب عبــد اهلل (عليــه

الســام) قال:

((( احلجرات.17 :
((( الوسائل :ج ،1ص /100أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .6
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«إن اهلل علــم أن الذنــب خــر للمؤمــن مــن العجــب ولــوال ذلــك مــا ابتــي

مؤمــن بذنــب أبــدا»(((.

وهــي مرفوعــة كاملرســلة مــن حيــث الســند وال داللــة هلــا عــى املدعــى أيضــا،

ألهنــا لــو دلــت فإنــا تــدل عــى أن العجــب حمــرم مــن حيــث مقدمتــه ،أو مــن حيــث

إزالتــه كالذنــب ،وأمــا بطــان العمــل بــه فــا يســتفاد منــه بوجــه عــى أهنــا ال تــدل
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عــى حرمتــه أيضــا ،وإال مل يكــن جلعلــه يف مقابــل الذنــب وجهــا ،بــل ال بــد أن
يقــول إن هــذا الذنــب خــر مــن ذلــك الذنــب.

ومــع االغــاض عــن مجيــع ذلــك أيضــا ال داللــة هلــا عــى البطــان ،ألن وجــه

كــون الذنــب خــرا أن املكلــف غالبــا يــدور أمــره بــن العجــب بعملــه ،كــا إذا

عمــل طبلــة حياتــه بأعــال حســنة ومل يصــدر منــه ذنــب ألنــه حينئــذ يعجــب بنفســه
حيــث يــرى صــدور املعــايص عــن غــره وهــو مل يعمــل إال خــرا ،وبــن أن يذنــب

ذنبــا ويعقبــه النــدم ألن مفــروض كالمــه (عليــه الســام) هــو املؤمــن.

ومــن الظاهــر أن الذنــب املتعقــب بالندامــة والتوبــة خــر مــن العبــادة املوجبــة

للعجــب ،ألن العجــب يذهــب بآثــار العبــادة بــل قــد يبلــغ اإلنســان مرتبــة يمقتهــا
الــرب اجليــل ملنتــه عــى اهلل ســبحانه وحتقــره.

وأمــا الذنــب املتعقــب بالندامــة فهــو يتبــدل إىل احلســنة ،ألن التائــب عــن ذنــب

كمــن ال ذنــب لــه ،وقــد عرفــت أن اآليــة املباركــة واردة يف حــق التائبــن ،وأمــا أن
العبــادة مــع العجــب باطلــة فهــو مــا ال يســتفاد منهــا بوجــه.

((( الوسائل :ج ،1ص / 100أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .7
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و (منهــا) :مــا عــن أيب عامــر ،عــن رجــل ،عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)

قــال« :مــن دخلــه العجــب هلــك»((( .

وهــي مضافــا إىل إرســاهلا ال تــدل عــى بطــان العبــادة بالعجــب وكونــه موجبا

للهــاك ،مــن جهــة أنــه قــد يســتلزم الكفــر وحتقــر اهلل ســبحانه واملنــة عليــه وغــر

ذلــك مــن املهالــك.

و (منها) :ما عن إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال:

«أتـى عـامل عابـدا فقـال له :كيف صالتـك؟ فقال :مثيل يسـأل عن صالتـه؟ وأنا

أعبـد اهلل منـذ كـذا وكـذا قـال :فكيف بكاؤك؟ فقـال أبكي حتى جتـري دموعي.

فقــال لــه العــامل فــإن ضحــكك وأنــت خائــف أفضــل مــن بــكاؤك وأنــت مــدل،

إن املــدل ال يصعــد مــن عملــه يشء»(((.

وهــي ضعيفــة ســندا بوجهــن :مــن جهة حممــد بن ســنان ،لعــدم ثبــوت وثاقته.

ومــن جهــة نظــر بــن قــرواش ألنــه جمهــول ،وكذلك داللــة ألن عــدم صعــود العمل

أعــم مــن البطــان ،وإال للــزم احلكــم ببطــان عبــادة عــاق الوالديــن ،وآكل الربــا
ونحومهــا ممــا ورد أن العمــل معــه ال يصعــد.

و (منهــا) :مــا عــن أمحــد ابــن أيب داود ،عــن بعــض أصحابنــا ،عــن أحدمهــا

(عليــه الســام) قــال:

«دخــل رجــا املســجد أحدمهــا عابــد واآلخــر فاســق ،فخرجــا مــن املســجد

والفاســق صديــق ،والعابــد فاســق ،وذلــك أنــه يدخــل العابــد املســجد مــدال
((( الوسائل :ج ،1ص /101باب مقدمة العبادات ب  ،23ح.242
((( الكايف ج ،2ص.313
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بعبادتــه يــدل هبــا فتكــون فكرتــه يف ذلــك ،وتكــون فكــرة الفاســق يف التنــدم عــى

فســقه ويســتغفر اهلل عــز وجــل ممــا صنــع مــن الذنــوب».

وضعــف ســندها باإلرســال ظاهــر .وأمــا داللتهــا فهــي أيضــا كذلــك ،ألن

صــرورة العابــد فاســقا مــن جهــة العجــب ال داللــة لــه عــى ابطالــه ألعاملــه ،وإنــا

وجهــه أن العجــب قــد يبلــغ باإلنســان مرتبــة يمــن بعملــه عــى اهلل وحيقــره ،أو يعتقد
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أنــه يف مرتبــة اإلمامــة والنبــوة وينتظــر نــزول جربائيــل :وقــد يبكــي ويتعجــب مــن

تأخــر نزولــه وغــر ذلــك ممــا يوجــب فســقه بــل كفــره .وأمــا صــرورة الفاســق

صديقــا فهــو مــن جهــة لندمــه وتوبتــه ،وقــد عرفــت أن بالتوبة تتبدل الســيئة حســنة.
و (منها) :ما رواه الربقي ،يف املحاسن عن أيب جعفر (عليه السالم) قال:

«إن اهلل فــوض األمــر إىل ملــك مــن املالئكــة فخلــق ســبع ســاوات وســبع

أرضــن ،فلــا أن رأى أن األشــياء قــد انقــادت لــه قــال :مــن مثــي؟ فأرســل اهلل إليــه
نويــرة مــن النــار ،قلــت ومــا النويــرة قــال نــار مثــل األنملــة فاســتقبلها بجميــع مــا

خلــق ،فتخيــل لذلــك حتــى وصلــت إىل نفســه ملــا دخلــه العجــب»(((.

وهــي ضعيفــة مــن جهــة جهالــة خالــد الصيقــل الواقــع يف ســندها ،بــل بابــن

ســنان أيضــا ،ألنــه وإن ذكــر يف ســندها مطلقــا إال أن روايــة الصــدوق مثلهــا يف
عقــاب األعــال :عــن حممــد بــن ســنان ،عــن العــاء ،عــن أيب خالــد الصيقــل
قرينــة ،عــى أن املــراد بــه هــو حممــد بــن ســنان ،دون عبــد اهلل بــن ســنان .عــى أنــه ال
داللــة هلــا عــى بطــان العمــل بالعجــب ،بــل تــدل عــى أن العجــب صفــة مذمومــة

موجبــة للهالكــة.

((( الوسائل :ج ،1ص /102أبواب مقدّ مة العبادات ب ،23ح .11املحاسن .391/ 214 :1
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و (منهــا) :مــا عــن أيب محــزة الثــايل ،عــن أيب عبــد اهلل ،أو عــي بــن احلســن

(عليهــا الســام) قــال:

«قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه يف حديــث :ثــاث مهلــكات ،شــح

مطــاع ،وهــوى متبــع ،واعجــاب املــرء بنفســه»((( .

وقــد عرفــت يف نظائرهــا أن إهــاك العجــب بمعنــى اســتلزامه ملثــل التحقــر

لعبــادة الغــر ،أو التكــر ،أو حتقــر اهلل ســبحانه أو غريهــا وال داللــة هلــا عــى ابطالــه
العمــل والعبــادة ومثلهــا روايــة ســعد بــن طريــف ،عــن أيب جعفــر (عليــه الســام)
مضافــا إىل ضعــف ســندها بــأيب مجيلــة مفضــل بــن صالــح.

و (منهــا) :مــا عــن الــري بــن خالــد ،عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) عــن

آبائــه يف وصيــة النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــال:
«ال مال أعود من العقل ،وال وحدة أوحش من العجب»(((.

وهــي مضافــا إىل ضعــف ســندها أجنبيــة عــن املدعــى ،والوجــه يف كــون

العجــب أوحــش مــن الوحــدة أن املعجــب بنفســه أو بعملــه يوجــب حتقــر النــاس،

أو التكــر ونحومهــا ممــا يوجــب الرغبــة عنــه فيبقــى وحيــدا.

و(منهـا) :مـا عـن أنـس بن حممد ،عـن أبيه ،مجيعا عـن جعفر ابن حممـد عن آبائه

(عليهـم السلام) يف وصيـة النبـي (صىل اهلل عليه وآله) لعيل (عليه السلام) قال:
«يا عيل ثالث مهلكات شح مطاع ،وهوى متبع ،واعجاب املرء بنفسه»(((.

((( الوسائل :ج  ،1ص /102أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .12
((( الوسائل :ج  ،1ص /103أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .14
((( الوســائل :ج ،1ص / 103أبــواب مقدّ مــة العبــادات ب  ،23ح  .15والســند يف الوســائل
حممــد عــن أبيــه مجيع ـ ًا.
هكــذا :بإســناده عــن محــاد بــن عمــرو وأنــس بــن ّ
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وهي مضافا إىل ضعف سندها قد تقدم الكالم يف نظريها فلرياجع.

و (منهــا) :مــا عــن أبــان بــن عثــان ،عــن الصــادق (عليــه الســام) يف حديــث

قــال« :وإن كان املمــر عــى الــراط حقــا فالعجــب ملــاذا؟»(((.

وال داللـة هلـا على بطالن العمـل بالعجب وال على حرمته بوجه ألهنـا نظري ما

ورد مـن أن املـوت إذا كان حقـا فاحلـرص على مجع املال ملاذا؟ أو مـا هو بمضمونه،
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وظاهـر أن احلـرص على مجـع املـال ال حرمة فيه وإنام تـدل عىل أن احلسـاب إذا كان

حقـا ووصـول كل أحـد إىل ما عملـه وقدمه حقا فالعجـب أي أثر له؟.

و (منهــا) :مــا عــن العلــل :عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) -عــن جربئيــل-

يف حديــث قــال :قــال اهلل تبــارك وتعــاىل «مــا يتقــرب إيل عبــدي بمثــل أداء مــا

افرتضــت عليــه ،وإن مــن عبــادي املؤمنــن ملــن يريــد البــاب مــن العبــادة فأكفــه عنــه

لئــا يدخلــه العجــب فيفســده»(((.

وال داللــة هلــا عــى بطــان العمــل بالعجــب ،ألنــه أســند االفســاد إىل نفــس

العامــل بمعنــى هالكــه ال إىل العمــل والعبــادة .مضافــا إىل أهنــا مرويــة عــن النبــي
(صــى اهلل عليــه وآلــه) بطريــق ال يمكــن االعتــاد عليــه.

و (منهــا) :مــا عــن عبــد العظيــم احلســني ،عــن عــي بــن حممــد اهلــادي ،عــن

آبائــه (عليهــم الســام) قــال :قــال أمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
«من دخله العجب هلك»(((.

((( الوسائل :ج  ،1ص /103أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .16
((( الوسائل :ج  ،1ص /105أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .21
((( الوسائل :ج  ،1ص /104أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .18
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وقصورهــا مــن حيــث الداللــة نظــر مــا تقدمهــا ،حيــث أســند اهلــاك إىل

املعجــب مــن حيــث تعقبــه بمثــل الكــر والتحقــر والكفــر ونحوهــا ،مضافــا إىل

ضعــف ســندها بمحمــد بــن هــارون ،وعــي بــن أمحــد بــن موســى.

و (منهــا) :مــا عــن الصــادق (عليــه الســام) عــن آبائــه (عليهــم الســام) قــال:

قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«لــوال أن الذنــب خــر للمؤمــن مــن العجــب مــا خــا اهلل بــن عبــده املؤمــن

وبــن ذنــب أبــدا»(((  .وقــد تقــدم الــكالم يف نظريهــا (((فــا نعيــد .

و (منهــا) :مــا عــن الثــايل عــن أحدمهــا (عليــه الســام) ،قــال« :إن اهلل تعــاىل

يقــول إن مــن عبــادي ملــن يســألني الــيء مــن طاعتــي ألحبــه ،فانــرف ذلــك عنــه
كيــا يعجبــه عملــه»(((.

وقد مر الكالم يف نظائرها فلرياجع.

و (منهــا) :مــا عــن الثــايل أيضــا ،عــن عــي بــن احلســن (عليــه الســام) قــال:

قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه):

«ثــاث منجيــات خــوف اهلل يف الــر والعالنيــة ،والعــدل يف الرضــا والغضــب،

والقصــد يف الغنــى والفقــر ،وثــاث مهلــكات هــوى متبع ،وشــح مطــاع ،واعجاب
املــرء بنفســه» ((( ،وقــد عرفــت احلــال يف نظائرهــا .

((( يف ص .22
((( الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح  .23هنج البالغة .167/500
((( الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح  .24هنج البالغة.212/507 :
((( الوســائل :ج ،1ص  / 103أبــواب مقدّ مــة العبــادات ب  ،23ح  .15والســند يف الوســائل
حممــد عــن أبيــه مجيع ـ ًا.
هكــذا :بإســناده عــن محــاد بــن عمــرو وأنــس بــن ّ
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و(منها) :ما عن أمري املؤمنني (عليه السالم) يف هنج البالغة قال:
وء َك َخ ْي ِعنْدَ اللَّ ِم ْن َح َسن ٍَة ُت ْع ِ
ج ُب َ
ك» (((.
َ
«س ِّي َئ ٌة ت َُس ُ
ٌ
وقــد أســلفنا الــكالم فيهــا ،وقلنــا إن خرييــة الســيئة املتعقبــة بالتوبــة مــن جهــة

تبدهلــا إىل احلســنة بخــاف العبــادة مــع العجــب ،ألنــه يذهــب بثواهبــا وال تتبــدل
إىل حســنة ،وال داللــة هلــا عــى إبطــال العجــب للعمــل.
و(منها) :ما عنه (عليه السالم) يف النهج:
«ا ِ
اب َي ْمن َُع ِالز ِْد َيا َد»((( .
إل ْع َج ُ

174

ألن املعجب ال يرى حاجة إىل تكثري العبادة والعمل.

و(منها) :ما عنه (عليه السالم) أيضا:
«عجب ا َْلر ِء بِنَ ْف ِسه َأحدُ حس ِ
اد َع ْقلِه»(((.
َ ُ َّ
ُ ْ ُ ْ

وال داللة يف يشء منها عىل حرمة العجب وال عىل إبطاله العبادة.

و(منهــا) :مــا عــن داود بــن ســليامن ،عــن الرضــا عــن آبائــه (عليهــا الســام)،

عــن عــي (عليــه الســام):

ك ِمــن ِ
ِ
ـوك ح ـكّام عـ َـى النّـ ِ ِ
ـم َع َل ِ
العل ـ ِم أن
وحس ـ ُب َ َ
يهــمَ ،
«ا ُمللـ ُ ُ ٌ َ
ـم حاكـ ٌ
ـاس والعلـ ُ
ـل أن تُعجــب بِ ِع ِ
َت َشــى اهللَ ،وحس ـب َ ِ
اجلهـ ِ
ـن َ
لمـ َ
ـك»(((.
َ َ
ك مـ َ
َ ُ
وهــي مضافــة إىل ضعــف ســندها ال داللــة هلــا عــى فســاد العمــل بالعجــب،

وإنــا تــدل عــى أنــه نــاش عــن اجلهــل كــا مــر ،فاملتحصــل أنــه ال داللــة يف يشء مــن
(((
(((
(((
(((

الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح  .22هنج البالغة.46/477 :
الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح  .23هنج البالغة .167/500
الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح  .24هنج البالغة.212/507 :
الوسائل  / 105 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،23ح .25
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تلــك األخبــار عــى حرمــة العجــب باملعنــى املتقــدم مــن حيــث مقدمتــه أو إزالتــه،

وال عــى بطــان العمــل بــه مقارنــا كان أو متأخــرا ،وإنــا تــدل عــى أنه مــن الصفات
اخلبيثــة املهلكــة البالغــة باإلنســان إىل مــا ال يــرىض بــه اهلل ســبحانه كــا أســلفنا.

بقــي مــن األخبــار روايــة واحــدة ،وهــي مــا رواه يونــس بــن عــار ،عــن أيب

عبــد اهلل (عليــه الســام) قــال :قيــل لــه وأنــا حــارض :الرجــل يكــون يف صالتــه

خاليــا فيدخلــه العجــب؟ فقــال:

«إذا كان أول صالتــه بنيــة يريــد هبــا ربــه فــا يــره مــا دخلــه بعد ذلــك فليمض

يف صالته وليخســأ الشــيطان» ((( .

حيــث قــد يتوهــم داللتهــا عــى بطــان العبــادة بالعجــب املقــارن إذا كان يف

أوهلــا لقولــه (عليــه الســام) إذا كان أول صالتــه .إال أهنا كســابقتها قــارصة الداللة.
أمــا مــن حيــث ســندها فربــا يتوهــم أن عــي بــن إبراهيــم إنــا يــروي عــن حممــد

بــن عيســى بواســطة أبيــه إبراهيــم ابــن هاشــم كــا يف جامــع الــرواة وغــره ومل تثبــت
روايتــه عــن حممــد بــن عيســى بــا واســطة ،والواســطة مل يذكــر يف الســند مضافــا

إىل أن يف نفــس حممــد بــن عيســى كالمــا ،ويف روايتــه عــن يونــس كالمــا آخــر ،عــى

أهنــا ضعيفــة بيونــس بــن عــار لعــدم توثيقــه يف الرجــال.

ويدفعــه مــا قررنــاه يف حملــه ،مــن روايــة عــي بــن إبراهيــم عــن الرجــل بــا

واســطة وأن حممــد بــن عيســى يف نفســه قابــل لالعتــاد عليــه ،كــا ال بــأس برواياتــه

عــن يونــس فالحــظ؛ نعــم :يونــس بــن عــار مل توثــق يف الرجــال ولكنــه حيــث وقــع

يف أســانيد كامــل الزيــارات فــا بــد مــن احلكــم بوثاقتــه.
((( الوسائل  /107 :1أبواب مقدّ مة العبادات ب  ،24ح .3
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وأمــا مــن حيــث داللتهــا فألنــه ال بــد مــن محــل الروايــة عــى معنــى آخــر لعــدم

إمــكان محلهــا عــى ظاهرهــا مــن جهــة القرينــة العقليــة واللفظيــة :أمــا العقليــة
فللقطــع بــأن العجــب لــو كان مبطــا للعمــل فــا يفــرق فيــه بــن حتققــه أول
العبــادة وبــن حدوثــه يف أثنائهــا أو يف آخرهــا.

وأمــا القرينــة اللفظيــة فهــي قولــه (عليــه الســام) وليمــض يف صالتــه وليخســأ
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الشــيطان حيــث إن العجــب إذا حتقــق وقلنــا بكونــه مبطــا للعمــل فــا معنــى

للمــي فيــه ألخســاء الشــيطان ألنــه باطــل عــى الفــرض.

وعلي ــه :ف ــا ب ــد م ــن محله ــا ع ــى الوسوس ــة الطارئ ــة ع ــى االنس ــان بع ــد

دخول ــه يف العب ــادة ،ألن الش ــيطان ع ــدو عجي ــب لإلنس ــان فق ــد جيي ــئ م ــن قب ــل
الوسوســة يف أن العمــل مقــرون بالعجــب فهــو باطــل ،أو ال ثــواب لــه وقــد أمــر

(علي ــه الس ــام) بامل ــي يف العم ــل وع ــدم االعتن ــاء ب ــه ليخس ــأ الش ــيطان ،ه ــذا
كل ــه يف العج ــب) (((.

ً
ثانيا  -ما ورد يف املذاهب االسالمية حول حكم العجب يف العبادة أو العمل.
ال��ف  -قول احلافظ الس��بكي((( (ت756 :هـ) يف احتم��ال العجب مع العمل
واحتماله مع الرياء.
((( كتاب الطهارة :ج ،5ص.51-29
((( عــي بــن عبــد الــكايف بــن عــي بــن ّمتــام األنصــاري اخلزرجــي ،تقــي الديــن أبــو احلســن الســبكي
املــري ،كان أحــد مشــاهري فقهــاء الشــافعية وح ّفاظهــمُ ،أصوليـ ًا ،متك َّلـ ًا ،أديبـ ًاُ ،مفـ ّـر ًا.
ولد سنة ثالث وثامنني وستّامئة يف ُس ْبك (من أعامل املنوفية بمرص).

وأخــذ التفســر عــن علــم الديــن العراقــي ،واحلديــث عــن الدمياطــي ،والفقــه عــن نجــم الديــن
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بعــد البحــث فيــا توفــر لــدي مــن مصــادر -لفقهــاء املذاهب االســامية الســتة-

مل أعثــر عــى مبحــث للعجــب وأثــره يف العمــل كــا كان لــدى فقهــاء اإلماميــة (أعىل
اهلل مقامهــم) ســواء أكان متأخــر ًا عــن العمــل أم مقارنـ ًا لــه ،ســوى مــا عثــرت عليــه

عنــد احلافــظ الســبكي الشــافعي يف فتاويــه ،وقــد نقــل ســؤاالً قــد ســأل بــه الشــيخ

شــهاب الديــن الســهروردي((( فكان الســؤال:

اإلنســان (مــع األعــال يداخلــه العجــب ومتــى تــرك األعــال خلــد اىل

الر ْفعــة ،واألُصــول عــن عــاء الديــن الباجــي ،واخلــاف عــن الســيف البغــدادي ،والنحــو
ابــن ِّ
عــن أيب حيــان ،والتصـ ّـوف عــن ابــن عطــاء اهلل ،والقــراءات عــن التقــي الصائــغ.
ورحــل إىل القاهــرة واإلســكندرية والشــام واحلجــاز ،وســمع عــن مجاعــة ،منهــم :ابــن الصـ ّـواف،
ـرف ،وريض الديــن
وابــن مجاعــة ،وابــن الق ّيــم ،وابــن عبــد املنعــم ،وابــن املوازينــي ،وابــن مـ ّ
الطــري ،وآخــرون.

ودرس باملنصوريــة وغريهــا ،وتـ َّ
ـول مشــيخة امليعــاد باجلامــع الطولــوين ،ثــم قضــاء الشــام ســنة
ّ
ّ
فتــوف هبــا يف نفــس
( 739هـــ) فاســتمر إىل أن مــرض  -ســنة ( 756هـــ) ،فعــاد إىل القاهــرة،
الســنة.
وللمرتجــم كتــب كثــرة ،منهــا :الــدر النظيــم يف تفســر القــرآن العظيــم ،االبتهــاج يف رشح
«املنهــاج» للنــووي ،القــول املوعــب يف القضــاء باملوجــب ،الداللــة عــى عمــوم الرســالة ،الســيف
الصقيــل (مطبــوع) ،جمموعــة فتــاوى (مطبــوع) ،شــفاء الســقام يف زيــارة خــر األنــام (مطبــوع)
وهــو رد عــى ابــن تيم ّيــة ،املناســك الكــرى ،املناســك الصغــرى ،االغريــض يف احلقيقــة واملجــاز
والكنايــة والتعريــض ،كشــف ال َّلبــس عــن املســائل اخلمــس ،كتــاب التحقيــق يف مســألة التعليــق،
وهــو الــر ُّد الكبــر عــى ابــن تيميــة يف مســألة الطــاق ،ورافــع الشــقاق يف مســألة الطــاق ،وهــو
الصغــر( .موســوعة طبقــات الفقهــاء :ج ،8ص.)147-146
((( أبــو حفــص عمــر بــن كان أوحــدا يف العلــوم احلكميــة جامعــا للفنــون الفلســفية بارعــا يف
األصــول الفلكيــة مفــرط الــذكاء جيــد الفطــرة فصيــح العبــارة مل يناظــر أحــدا إال بــزه ومل يباحــث
حمصــا إال أربــى عليــه وكان علمــه أكثــر مــن عقلــه.

كان شــهاب الديــن الســهروردي قــد أتــى إىل فخــر الديــن املاردينــي وكان يــردد إليــه يف أوقــات
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البطالــة؟ قــال :اجلــواب ال يــرك األعــال ويــداوي العجــب بــأن يعلــم أن ظهــوره

عــن النفــس وكلــا أمل ببطانــه خاطــر العجــب يســتغفر اهلل ويكــره اخلاطــر فإنــه
يصــر ذلــك كفــارة خاطــر العجــب وهــذا ال يــدع العمــل راســ ًا.

وهــذا الــذي قــال شــهاب الديــن يشــبه مــا قلنــاه مــن وجــه دون وجــه؛ أمــا

شــبهه إيــاه فمــن جهــة أن العجــب يفســده كالريــاء ومل يســمح لــه بــرك العمــل كــا
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قلنــاه؛ وأمــا عــدم شــبهه فــإن العجــب ال يضــاد النيــة كــا يضادهــا الريــاء لــو أنفــرد؛

فمــن هــذه اجلهــة ال يلــزم مــن احتــال العمــل مــع العجــب احتاملــه مــع الريــاء)(((.
أقـولّ :
إن أفـراد العجـب عـن العمـل ليـس لـه معنـى واقـع يف العمـل ،ومن ثم

وبينهــا صداقــة وكان الشــيخ فخــر الديــن يقــول مــا أذكــى هــذا الشــاب وأفصحــه ومل أجــد أحــدا
مثلــه يف زمــاين إال أين أخشــى عليــه لكثــرة هتــوره واســتهتاره وقلــة حتفظــه أن يكــون ذلــك ســببا
لتالفــه ،توجــه إىل الشــام أتــى إىل حلــب وناظــر هبــا الفقهــاء ومل جيــاره أحــد فكثــر تشــنيعهم عليــه
فاســتحرضه الســلطان امللــك الظاهــر غــازي ابــن امللــك النــارص صــاح الديــن يوســف بــن أيوب
واســتحرض األكابــر مــن املدرســن والفقهــاء و املتكلمــن ليســمع مــا جيــري بينهــم وبينــه مــن
املباحــث والــكالم؛ فتكلــم معهــم بــكالم كثــر بــان لــه فضــل عظيــم وعلــم باهــر وحســن موقعــه
عنــد امللــك الظاهــر وقربــه وصــار مكينــا عنــده خمتصــا بــه فــازداد تشــنيع أولئــك عليــه وعملــوا
حمــارضة بكفــره وســروها إىل دمشــق إىل امللــك النــارص صــاح الديــن وقالــوا إن بقــي هــذا فإنــه
يفســد اعتقــاد امللــك الظاهــر وكذلــك إن أطلــق فإنــه يفســد أي ناحيــة كان هبــا مــن البــاد وزادوا
عليــه أشــياء كثــرة مــن ذلــك فبعــث صــاح الديــن إىل ولــده امللــك الظاهــر بحلــب كتابــا يف
حقــه بخــط القــايض الفاضــل وهــو يقــول فيــه إن هــذا الشــهاب الســهروردي ال بــد مــن قتلــه
وال ســبيل أنــه يطلــق وال يبقــى بوجــه مــن الوجــوه وملــا بلــغ شــهاب الديــن الســهروردي ذلــك
وأيقــن أنــه يقتــل وليــس جهــة إىل اإلفــراج عنــه اختــار أن يــرك يف مــكان مفــرد ويمنــع مــن الطعام
والــراب إىل أن يلقــى اهلل تعــاىل ففعــل بــه ذلــك وكان يف أواخــر ســنة ســت وثامنــن ومخســائة
بقلعــة حلــب وكان عمــره نحــو ســت وثالثــن ســنة( .ينظــر :عيــون االنبــاء يف طبقــات األطبــاء،
ابــن أيب أصيبعــة :ص.)642-641
((( فتاوي السبكي :ج ،1ص.165
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ال يمكـن أن يبنـى عليـه حكـم إذ يتحول املقام اىل النفـس دون العمل ،والبحث هنا

يف أثـر العجـب على العمـل متأخـرا عليه أو مقرونـ ًا به؛ ال أصل وجـوده يف النفس.
ويف هــذه احلالــة يكــون مبحثــه يف احلقــل االخالقــي ،وليــس احلقــل الفقهــي

الــذي يعنــى بالعناويــن وأحكامهــا.

ب��اء  -ق��ول ابن حج��ر((( يف مواضع متفرقة من ش��رحه لصحيح البخ��اري لبيان
إث��ر العجب يف بع��ض األعمال دون غريها.

يف بيــان معنــى قــول رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآله وســلم) الــذي رواه عثامن

بــن عفــان يف الوضــوء واتباعــه بصــاة ركعتــن (ال حيــدث فيهــا نفســه) فقــال:

نق ـ ً
ا عــن بعــض الــراح قوهلــم( :حيتمــل ان يكــون املــراد بذلــك االخــاص أو

تــرك العجــب بــان ال يــرى لنفســه ميــزة خشــية أن يتغــر فيتكــر فيهلــك)(((.
يف بيان معنى قوله (صىل اهلل عليه وآله وسلم):
«ليس من الرب الصيام يف السفر»(((؛ ً
قائال:

(مــن خــاف عــى نفســه العجــب أو الريــاء اذا صــام يف الســفر فقــد يكــون الفطــر

((( أبــو الفضــل شــهاب الديــن أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن عــي بــن حممــود أمحــد بــن
حجــر العســقالين تــويف ســنة  852هــ .ولــد ســنة ثــاث وســبعني وســبعامئة ،وتــويف يف ســنة
اثنتــن ومخســن وثامنامئــة ،مــن شــيوخه :العراقــي والبلقينــي ،مــن تالميــذه :الســخاوي ،ولــه
تصانيــف كثــرة مفيــدة كتهذيــب التهذيــب ،وتقريــب التهذيــب ،ولســان امليــزان ،واإلصابــة
يف متييــز الصحابــة .وأشــهر تأليفاتــه (بلــوغ املــرام) ،وأجــل تصنيفاتــه (فتــح البــاري يف رشح
البخــاري)( .ينظــر :الوفيــات واألحــداث :ج ،1ص.)171
((( فتح الباري :ج ،1ص.233
((( فتح الباري :ج ،1ص.159
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افضل له)(((.
املسألة الثالثة :ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة .

تنــاول العلــاء يف كتــب االخــاق موضــوع العجــب واولــوه عنايــة كبــرة ملــا له

مــن اثــار ســلبية عــى النفــس والســلوك ،وممــن أهتــم هبــذا اجلانــب العالمــة حممــد

مهــدي النراقــي (رمحــه اهلل) حيــث توســع يف البحــث والدراســة وتتبــع الروايــات
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الرشيفــة يف عــاج النفــس مــن العجــب والتخلــص منــه.

ولذلــك :نــورد مــا تيــر مــن البحــث كــي ال خيــرج الكتــاب عــن عنوانــه

ومنهجــه فضــ ً
ا عــن القصــد يف اعــام الفائــدة للباحثــن وطــاب املعرفــة.
ً
أوال -تعريف العجب وفرقه عن الكرب واإلدالل عند علماء األخالق.

ّ
إن (العجــب وهــو اســتعظام -اإلنســان  -نفســه ألجــل مــا يــرى هلــا مــن صفــة

كــال ،ســواء كانــت لــه تلــك الصفــة يف الواقــع أم ال .وســواء كانــت صفــة كــال يف
نفــس األمــر أم ال ،وقيــل« :هــو إعظــام النعمــة والركــون إليهــا مــع نســيان إضافتهــا
إىل املنعــم) وهــو قريــب ممــا ذكــر ،وال يعتــر يف مفهومــه رؤيــة نفســه فــوق الغــر

يف هــذا الكــال وهــذه النعمــة ،وبذلــك يمتــاز عــن الكــر ،إذ الكــر هــو أن يــرى
لنفســه مزيــة عــى غــره يف صفــة كــال ،وبعبــارة أخــرى هــو االســرواح والركــون
إىل رؤيــة النفــس فــوق املتكــر عليــه ،فالكــر يســتدعي متكــر عليــه ومتكــرا بــه.

والعجــب ال يســتدعي غــر املعجــب ،بــل لــو مل خيلــق اإلنســان إال وحــده

تصــور أن يكــون معجبــا ،وال يتصــور أن يكــون متكــرا ،إال أن يكــون مــع غــره
((( فتح الباري :ج ،4ص.160
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وهــو يــرى نفســه فــوق ذلــك الغــر يف صفــة الكــال ،وال يكفــي أن يســتعظم نفســه

ليكــون متكــرا ،فإنــه قــد يســتعظم نفســه ،ولكــن يــرى يف غــره أعظــم مــن نفســه
أو مثــل نفســه ،فــا يتكــر عليــه ،فهــو معجــب وليــس متكــرا .وال يكفــي أن
يســتحقر غــره ،فإنــه مــع ذلــك لــو رأى نفســه أحقــر أو رأى غــره مثــل نفســه مل

يكــن متكــرا ،بــل املتكــر هــو أن يــرى لنفســه مرتبــة ولغــره مرتبــة ،ثــم يــرى مرتبــة
نفســه فــوق مرتبــة غــره.

واحلاصــل :أن العجــب جمــرد إعظــام النفــس ألجــل كــال أو نعمــة ،وإعظــام

نفــس الكــال والنعمــة مــع الركــون ونســيان إضافتهــا إىل اهلل ،فــإن مل يكــن معــه

ركــون وكان خائفــا عــى زوال النعمــة مشــفقا عــى تكدرهــا أو ســلبها باملــرة ،أو

كان فرحــه هبــا مــن حيــث أهنــا مــن اهلل مــن دون إضافتهــا إىل نفســه مل يكــن معجبــا،
فاملعجــب أال يكــون خائفــا عليهــا ،بــل يكــون فرحــا هبــا مطمئنــا إليهــا ،فيكــون
فرحــه هبــا مــن حيــث أهنــا صفــة كــال منســوبة إليــه ،ال مــن حيــث أهنــا عطيــة

منســوبة إىل اهلل تعــاىل .ومهــا غلــب عــى قلبــه أهنــا نعمــة مــن اهلل مهــا شــاء ســلبها:

زال العجــب.

ثــم لــو انضــاف العجــب  -أي غلــب عــى نفــس املعجــب  -أن لــه عنــد اهلل

حقــا ،وإنــه منــه بمــكان ،واســتبعد أن جيــري عليــه مكــروه ،وكان متوقعا منــه كرامة

لعملــه ،ســمي ذلــك (إدالال) بالعمــل ،فكأنــه يــرى لنفســه عــى اهلل دالــة فهــو وراء
العجــب وفوقــه إذ كل مــدل معجــب ،ورب معجــب ال يكــون مــدال ،إذ العجــب
جمــرد االســتعظام ونســيان اإلضافــة إىل اهلل مــن دون توقــع جــزاء عــى عملــه،
واإلدالل يعتــر فيــه توقــع اجلــزاء بعملــه ،إذ املــدل يتوقــع إجابــة دعوتــه ويســتنكر

ردهــا بباطنــه ويتعجــب منــه ،فــاإلدالل عجــب مــع يشء زائــد .وعــى هــذا ،فمــن
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أعطــى غــره شــيئا ،فــإن اســتعظمه ومــن عليــه كان معجبــا وإن اســتخدمه مــع
ذلــك أو اقــرح عليــه االقرتاحــات واســتبعد ختلفــه عــن قضــاء حقوقــه كان مــدال
عليــه .وكــا إن العجــب قــد يكــون ممــا يــراه صفــة كــال وليــس كذلــك العجــب

بالعمــل قــد يكــون بعمــل هــو خمطــئ فيــه ويــراه حســنا ،كــا قــال ســبحانه:
﴿ َأ َفمَنْ ُزيِّنَ َلهُ سُوءُ عَمَلِهِ َفرَآهُ حَسَنًا﴾.
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وقــال أبــو احلســن عليهــا الســام« :العجــب درجــات :ومنهــا أن يزيــن للعبــد

ســوء عملــه فــراه حســنا ،فيعجبــه وحيســب أنــه حيســن صنعــا  .ومنهــا أن يؤمــن

العبــد بربــه ،فيمــن عــى اهلل  -عــز وجــل  -وهلل عليــه فيــه املــن») (((.
ً
ثانيا  -اآلفات اليت حيدثها العجب يف النفس:

لقــد ورد الكثــر مــن األحاديــث الرشيفــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه

وســلم) وعرتتــه (صلــوات اهلل عليهــم) يف ذم العجــب وبيــان قبحــه ،وقــد أورد

ســاحة الســيد اخلوئــي (قــدس رسه) مجلــة منهــا يف املســالة الســابقة ضمــن الفقــرة
بــاء؛ ولــذا أقتــى املنهــج عــدم أيــراد هــذه الروايــات بغيــة منــع وقــوع التكــرار.

ولكــن نــورد هنــا اآلفــات التــي حيدثهــا العجــب يف النفــس بغيــة التنبيــه اىل

أرضاره الكبــرة ،فكانــت عــى النحــو اآليت:
اآلفة األوىل :الكرب.

وهــو العــزة املوجبــة لرؤيــة النفــس فــوق الغــر ،وهــو مــن الرذائــل التــي

تصيــب الباطــن والتــي تقتــي العمــل يف الظاهــر فتســمى هــذه االعــال (تكــر ًا).
((( جامع السعادات :ج ،1ص.284-280
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والكــر هــو أحــد أســباب العجــب بالنفــس وواحد مــن ثمراتــه التــي إن مل تتعالج

تتعاظــم يف النفــس فتوقــع اإلنســان يف رذائــل أعظم أثــر ًا يف التســافل واالنحدار.
االفة الثانية :نسيان الذنوب وإهماهلا.

ّ
إن العجــب يدعــو اىل نســيان الذنــوب وإمهاهلــا فــا يتذكــر منهــا شــيئ ًا ،وإن

تذكــر بعض ـ ًا منهــا يســتصغرها وال يســتعظمها ،فــا جيتهــد يف تداركهــا وتالفيهــا،
بــل يظــن اهنــا تغفــر لــه.

اآلفة الثالثة :استعظام العبادة واملن بها على اهلل تعاىل.
ومــن اآلفــات التــي يبتــي هبــا االنســان املصــاب برذيلــة العجــب أنــه يســتعظم

العبــادة حــن يؤدهيــا وبعــد أدائهــا يمــن هبــا عــى اهلل وينســى نعمــة اهلل تعــاىل عليــه

بالتوفيــق والتمكــن منهــا وادائهــا.

اآلفة الرابعة :األمن من مكر اهلل تعاىل.
ّ
إن انشـــغال اإلنســـان املعجـــب بنفســـه فـــرى أعاملـــه مقبولـــة؛ فـــا حيـــرك

نفســـه للبحـــث عـــن شـــوائب هـــذه األعـــال النشـــغاله بالعجـــب ممـــا يـــؤدي

بـــه اىل األمـــن مـــن مكـــر اهلل تعـــاىل الـــذي يســـتدرجه مـــن خـــال هـــذه اآلفـــة،
فيوقع ــه بس ــبب ه ــذه الرذيل ــة أم ــا بحرمان ــه م ــن العب ــادة أو يطي ــل علي ــه امل ــدة يف

االنج ــرار وراء ه ــذه اآلف ــة مم ــا يق ــوده اىل اهل ــاك والعي ــاذ ب ــاهلل ف ــا تدرك ــه رمح ــه
اهلل وفضل ــه فيك ــون م ــن الغافل ــن اهلالك ــن فيبق ــى ظانــ ًا أن ل ــه مكانــ ًا عن ــد اهلل

تع ــاىل ب ــا يق ــوم ب ــه م ــن عب ــادة؛ ه ــي م ــن األس ــاس ق ــد رسى اليه ــا العج ــب ك ــا
م ـ ّـر بيان ــه يف املس ــألة الس ــابقة.
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اآلفة اخلامسة :االستبداد بالرأي واالستنكاف من السؤال والتعلم.
يندفــع املعجــب اىل تزكيــة نفســه والثنــاء عليــه؛ ممــا يــرى يف رأيــه وعقلــه

الصــواب ومــن ثــم ال بــد لــه أن يســتبد برأيــه فــا يعيــل إىل أراء األخريــن وال
يأخــذ هبــا.

ٍ
أحــد كــي يتعلــم أو ينظــر يف صحــة رأيــه
بــل انــه ليســتنكف أن يســأل مــن
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وذلــك انــه يــرى لنفســه ميــزة عــى االخريــن فيبقــى بذلــك يف دائــرة اجلهــل الــذي
يقــوده اىل اخطــار كبــرة أن مل يــؤدي بــه احلــال اىل اهلــاك كــا هــو احلــال يف املســائل
العقديــة التــي ينــاط هبــا نجــاة االنســان يف االخــرة وصالحــه يف الدنيــا.
اآلفة السادسة :الفتور يف السعي لتحصيل األمن.
يظــن املعجــب أنــه ليــس بحاجــة اىل حتســن حالــه ســواء يف املســتوى املعيــي،

أو التعليمــي أو االجتامعــي وذلــك لرؤيتــه نفســه بأهنــا غنيــة عــن اآلخــر بســبب

عجبــه هبــا ومــن ثــم ال يتحــرك اىل حتســن حالــه والســعي بجــد للتغــر نحــو
األحســن.

ً
ثالثا -عالج العجب على حنو االمجال ال التفصيل:

خيصــص العالمــة النراقــي (رمحــه اهلل) فصـ ً
ا يف جامعــه للســعادات للعــاج من

العجــب بنحــو اإلمجــال والتفصيــل ،وقــد وجدنــا أن إمتــام املنفعــة يف املوضــع تقتــي

أن نــورد عــاج العجــب بنحــو االمجــال وتــرك التفصيــل ،وذلــك لفســح املجــال ملــن
رغــب املزيــد يف املعرفــة فليعــود اىل الكتــاب فجــزى اهلل مصنفــه كل خــر.
قال (رمحه اهلل)( :اعلم أن للعجب عالجني :إمجاليا وتفصيليا:
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أمــا العــاج اإلمجــايل ،فهــو أن يعــرف ربــه ،وأنــه ال تليــق العظمــة والعــزة إال

بــه ،وأن يعــرف نفســه حــق املعرفــة ،ليعلــم أنــه بذاتــه أذل مــن كل ذليــل وأقــل مــن

كل قليــل ،وال تليــق بــه إال الذلــة واملهانــة واملســكنة ،فــا لــه والعجــب واســتعظام
نفســه ،فإنــه ال ريــب يف كونــه ممكنــا ،وكل ممكــن يف ذاتــه رصف العــدم وحمــض

الــايشء ،كــا ثبــت يف احلكمــة املتعاليــة ،ووجــوده وحتققــه وكاملــه وآثــاره مجيعــا
مــن الواجــب احلــق ،فالعظمــة والكربيــاء إنــا تليــق بمفيــض وجــوده وكامالتــه،

ال لذاتــه التــي هــي رصف العــدم وحمــض الليــس ،فــإن شــاء أن يســتعظم شــيئا
ويفتخــر بــه فليســتعظم ربــه وبــه افتخــر ،ويســتحقر نفســه غايــة االســتحقار وحتــى

يراهــا رصف العــدم وحمــض الــايشء .وهــذا املعنــى يشــرك فيــه كل ممكــن كائنــا

مــن كان.

وأمــا املهانــة والذلــة التــي ختــص هــذا املعجــب وبنــي نوعــه ،فكــون أولــه نطفــة

قــذرة وآخــره جيفــة عفنــة ،وكونــه مــا بــن ذلــك محــال نجاســات منتنــة ،وقــد مــر

عــى ممــر البــول ثــاث مــرات .وتكفيــه آيــة واحــدة مــن كتــاب اهلل تعــاىل لــو كان لــه
النْسَــانُ مَــا َأ ْ
ك َفـرَهُ * مِـنْ َأيِّ شَـيْءٍ خَ َل َقـهُ *
بصــرة ،وهــي قولــه تعــاىلُ ﴿ :قتِــلَ ْ ِ

مِـنْ ن ُْط َفـةٍ خَ َل َقـهُ َف َقـدَّرَهُ * ُثـمَّ السَّـبِيلَ يَسَّـرَهُ * ُثـمَّ َأمَاتَـهُ ف ََأ ْقبَـرَهُ * ُثـمَّ إِذَا شَــاءَ َأنْشَـرَهُ﴾(((.
فقــد أشــارت اآليــة إىل أنــه كان أوال يف كتــم العــدم غــر املتناهــي ،ثــم خلقــه

مــن أقــذر األشــياء الــذي هــو نطفــة مهينــة ،ثــم أماتــه وجعلــه جيفــة منتنــة خبيثــة.
وأي يشء أخــس وأرذل ممــن بدايتــه حمــض العــدم ،وخلقتــه مــن أنتــن

األشــياء وأقذرهــا ،وهنايتــه الفنــاء وصريورتــه جيفــة خبيثــة .وهــو مــا بــن املبــدأ
((( عبس.22-17 :
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واملنتهــى عاجــز ذليــل ،مل يفــرض إليــه أمــره ،ومل يقــدر عــى يشء لنفســه وال لغــره،

إذ ســلطت عليــه األمــراض اهلائلــة ،واألســقام العظيمــة ،واآلفــات املختلفــة
والطبائــع املتضــادة ،مــن املــرة والــدم والريــح والبلغــم ،فيهــدم بعــض أجزائــه

بعضــا ،شــاء أم أبــى ،ريض أم ســخط ،فيجــوع كرهــا ،ويعطــش كرهــا ،ويمــرض
كرهــا ،ويمــوت كرهــا ،ال يملــك لنفســه نفعــا ورضا وال خــرا ورشا ،يريــد أن
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يعلــم الــيء فيجهلــه ،ويريــد أن يذكــر الــيء فينســاه ،ويريــد أن ينســى الــيء

فــا ينســاه ،ويريــد أن ينــرف قلبــه إىل مــا هيمــه فيجــول يف أوديــة الوســاوس
واألفــكار باالضطــرار  .فــا يملــك قلبــه قلبــه ،وال نفســه نفســه.

يشــتهي وفيــه هالكــه ،ويكــره الــيء وفيــه حياتــه ،يســتلذ مــا هيلكــه ويرديــه،

ويستبشــع مــا ينفعــه وينجيــه ،وال يأمــن يف حلظــة مــن ليلــه أو هنــاره أن يســلب ســمعه

وبــره وعلمــه وقدرتــه ،وتفلــج أعضــاؤه ،وخيتلــس عقلــه ،وختطــف روحــه،
ويســلب مجيــع مــا هيــواه يف دنيــاه ،وهــو مضطــر ذليــل إن تــرك فنــي ،وإن خــي مــا

بقــي ،عبــد مملــوك ،ال يقــدر عــى يشء مــن نفســه وال مــن غــره .فــأي يشء أذل منــه

لــو عــرف نفســه؟ وأنــى يليــق العجــب بــه لــوال جهلــه؟ وهــذا وســط أحوالــه.

وأمــا آخــره ،فهــو املــوت -كــا عرفــت -فيصــر جيفــة منتنــة قــذرة ،ثــم

تضمحــل صورتــه ،وتبــى أعضــاؤه ،وتنخــر عظامــه ،وتتفتــت أجــزاؤه ،فيصــر
رميــا رفاتــا ،ثــم يصــر روثــا يف أجــواف الديــدان ،هيــرب منــه احليــوان ،ويســتقذره

كل إنســان ،وأحســن أحوالــه أن يعــود إىل مــا كان ،فيصــر ترابــا تعمــل منــه
الكيــزان ،ويعمــر منــه البنيــان ،فــا أحســنه لــو تــرك ترابــا ،بــل حييــى بعــد طــول

البــى ليقــايس شــدائد البــاء ،فيخــرج مــن قــره بعــد مجــع أجزائــه املتفرقــة ،ويســاق
إىل عرصــات القيامــة ،فــرى ســاء مشــققة ،وأرضــا مبدلــة ،وجبــاال مســرة،
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ونجومــا منكــدرة ،وشمســا منكســفة ،وجحيــا مســعرة ،وجنــة مزينــة ،وموازيــن
منصوبــة ،وصحائــف منشــورة ،فــإذا هــو يف معــرض املؤاخــذة واحلســاب عليــه

مالئكــة غــاظ شــداد ،فيعطــى كتابــه إمــا بيمينــه أو شــاله ،فــرى فيــه مجيــع أعاملــه
وأفعالــه ،مــن قليــل وكثــر ونقــر وقطمــر  .فــإن غلبت ســيئاته عــى حســناته وكان

مســتحقا للعــذاب والنــار ،متنــى أن يكــون كلبــا أو خنزيــرا ،لصــر مــع البهائــم ترابا

وال يلقــى عقابــا وال عذابــا .وال ريــب يف أن الكلــب واخلنزيــر أحســن وأطيــب ممن

عــى ربــه القهــار ويعــذب يف النــار ،إذ أوهلــا وآخرمهــا الــراب ،وهــو بمعــزل عــن
العقــاب والعــذاب ،والكلــب واخلنزيــر ال هيــرب منهــا اخللــق ،ولــو رأى أهــل
الدنيــا مــن يعــذب يف النــار لصعقــوا مــن وحشــة خلقتــه وقبــح صورتــه .ولــو
وجــدوا رحيــه ملاتــوا مــن نتنــة ،ولــو وقعــت قطــرة مــن رشابــه الــذي يســقاه يف بحــار

الدنيــا صــارت أنتــن مــن اجليفــة املنتنــة.

فــا ملــن هــذه حالــه والعجــب واســتعظام نفســه! ومــا أغفلــه مــن التدبــر يف

أحــوال يومــه وأمســه! ولــو مل يدركــه العــذاب ومل يؤمــر بــه النــار فإنــا ذلــك للعفــو،
ألنــه مــا مــن عبــد إال وقــد أذنــب ذنبــا ،وكل مــن أذنــب ذنبــا اســتحق عقوبــة ،فلــو

مل يعاقــب فإنــا ذلــك للعفــو .وال ريــب يف أن العفــو ليــس يقينــا بــل هــو مشــكوك
فيــه ،فمــن اســتحق عقوبــة وال يــدري أيعفــى عنهــا أم ال ،جيــب أن يكــون أبــدا
حمزونــا خائفــا ذليــا ،فكيــف يســتعظم نفســه ويلحقــه العجــب ،أال تــرى أن مــن

جنــى عــى بعــض امللــوك بــا اســتحق بــه ألــف ســوط مثــا ،فأخــذ وحبــس يف

الســجن .وهــو منتظــر أن خيــرج إىل العــرض وتقــام عليــه العقوبــة عــى مــأ مــن
اخللــق ،وليــس يــدري أيعفــى عنــه أم ال ،كيــف يكــون ذلــه يف الســجن؟ أفــرى

إنــه مــع هــذه احلالــة يكــون معجبــا بنفســه؟! وال أظنــك أن تظــن ذلــك .فــا مــن
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عبــد مذنــب ،ولــو أذنــب ذنبــا واحــدا ،إال وقــد اســتحق عقوبــة مــن اهلل ،والدنيــا

ســجنه ،وال يــدري كيــف يكــون أمــره ،فيكفيــه ذلــك خوفــا ومهانــة وذلــة .فــا
جيــوز لــه أن يعجــب ويســتعظم نفســه .هــذا هــو العــاج اإلمجــايل للعجــب) (((.
ً
رابعا  -ما ورد يف احلديث من شروح نهج البالغة:
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تناول رشاح كتاب هنج البالغة قوله (صلوات اهلل وسالمه عليه):
وء َك َخ ْي ِعنْدَ اللَّ ِم ْن َح َسن ٍَة ُت ْع ِ
ج ُب َ
ك».
َ
«س ِّي َئ ٌة ت َُس ُ
ٌ

يف كتبهــم عــى اختــاف مشــارهبم العقديــة والفكريــة ،وقــد أوردنــا بعضــ ًا

يســر ًا منهــا ،فكانــت كاآليت:

ألف  -ابن ميثم البحراني (ت679 :هـ):

قال يف بيانه للحديث:

(أراد بالســيئة التــي تســوؤه كذنــب يصــدر عنــه فينــدم عليــه وحيــزن لفعلــه،

وباحلســنة ا َّلتــي تعجبــه كصــاة أو صدقــه حيصــل هبــا إعجــاب .فأ ّمــا ّ
أن تلــك

ّ
فــأن النــدم املعاقــب للســ ّيئة مــاح هلــا
الســ ّيئة خــر عنــد اهلل مــن هــذه احلســنة
واحلســنة املســتعقبة للعجــب مــع إحباطهــا بــه يكــون هلــا أثــر هــو س ـ ّيئة ورذيلــة

تســود لــوح النفــس فكانــت الســ ّيئة أهــون فكانــت خــرا عنــد اهلل) (((.
ّ
باء  -ابن أبي احلديد املعتزلي (ت656 :هـ).

قال يف رشحه للحديث:
((( جامع السعادات :ج ،1ص.289-287
((( رشح هنج البالغة :ج ،5ص.267
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(هــذا حــق ،ألن االنســان إذا وقــع منــه القبيــح ثــم ســاءه ذلــك ونــدم عليــه

وتــاب حقيقــة التوبــة ،ك ّفــرت توبتــه معصيتــه ،فســقط مــا كان يســتحقه مــن
العقــاب ،وحصــل لــه ثــواب التوبــة ،وأمــا مــن فعــل واجبــا واســتحق بــه ثوابــا

ثــم خامــره اإلعجــاب بنفســه واإلدالل عــى اهلل تعــاىل بعلمــه ،والتيــه عــى النــاس

بعبادتــه واجتهــاده ،فإنــه يكــون قــد أحبــط ثــواب عبادتــه بــا شــفعها مــن القبيــح
الــذي أتــاه ،وهــو العجــب والتيــه واإلدالل عــى اهلل تعــاىل ،فيعــود ال مثابــا وال

معاقبــا ،ألنــه يتكافــأ االســتحقاقان.

وال ريــب أن مــن حصــل لــه ثــواب التوبــة وســقط عنــه عقــاب املعصيــة ،خــر

ممــن خــرج مــن األمريــن كفافــا ال عليــه وال لــه)(((.

جيم  -حبيب اهلل اهلامشي اخلوئي (ت1342 :هـ).

قال (رمحه اهلل) يف رشح احلديث:

ّ
(كل عمــل يصــدر مــن الفاعــل املختــار يبــدأ مــن شــعور قلبــي يدعــو إليــه،

ويتع ّقــب بوجــدان باطنــي يرت ّتــب عليــه ،وإ ّنــا يــوزن هــذا العمــل هبــذا ّ
الشــعور

ا َّلــذي دعــا إليــه وهبــذا الوجــدان ا َّلــذي تر ّتــب عليــه ،فمــن استشــعر تعظيــم رجــل

فعمــل عليــه يعــدّ فعلــه تعظيــا وإن أخطــأ يف أداء الصنيعــة أو كيف ّيــة الصنيعــة،
ـم نــدم وأعــذر بجــران هــذا التأثــر الوجــداين ســوء عملــه،
ومــن أهــان رجــا ثـ ّ

ـم تأثــر مــن عمــل نفســه واســتاء
فمــن ارتكــب ســيئة بداعــي شــهوته أو طمعــه ثـ ّ

بــه فكأنــه نــدم وطلــب العــذر والعفــو فتــدارك ســوء فعلــه ومــن دخلــه العجــب

مــن حســنة أتــى هبــا ورأى فيهــا نفســه فقــد أزال إخالصــه وعملــه هلل تعــاىل فكأ ّنــه
((( رشح هنج البالغة :ج ،18ص.174
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وحولــه إىل نفســه الشــيطان ّية وأبطلــه)(((.
اســرجع عملــه مــن اهلل ّ

أقــول :إن الغايــة التــي جتمــع الفقهــاء واملفكريــن والرتبويــن الذيــن اختــذوا

مــن كالمــه (صلــوات اهلل وســامه عليــه) مــدار ًا لبحثهــم وعنوانـ ًا حلكمهــم ،هــو
خلــوص العمــل وإحــراز القربــة هلل تعــاىل ،فاإلنســان هبــذا القصــد يبنــي نفســه
ويصلحهــا ،ومــن أصلــح نفســه أصلــح دنيــاه ونجــى يف آخرتــه؛ وللوصــول إىل
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هــذه الغايــة ال بــد مــن الركــون إىل الفقهــاء وعلــاء األخــاق وأهــل الفكــر القويم.
تــم بحمــد اهلل وســابق لطفــه وفضلــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) ويليــه

كتــاب الطهــارات.

((( منهاج الرباعة :ج ،21ص.85
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