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ملخص البحث

الشقي والسعيد عند علماء 
الدين السالمي )دراسة وتحليل(

يمة  الشقاء ضد السعادة، وقد ذكرت اآليات الكر

والــســعــادة، فقال  الــشــقــاء  يــم لفظ  الــكــر ــقــرآن  ال فــي 

 ِبِإْذِنِه َفِمْنُهْم َشِقّيٌ 
َّ

ُم َنْفٌس ِإال
َّ
 َتَكل

َ
ِت ال

ْ
تعالى: ))َيْوَم َيأ

َوَسِعيٌد(()١( اي يوم القيامة حين الجزاء يمنعون من 

ينقسمون  وهم  تعالى،  بأذنه  فهو  بالحق  إال  التكلم 

المستحقون  وهـــم  األشــقــيــاء،  منهم  قسمين  الـــى 

للعقاب، ومنهم السعداء وهم المستحقون للثواب، 

بسوء  شقي  من  فالشقي  عمله،  حسب  انسان  كل 

سعد  مــن  والسعيد  تعالى،  اهلل  معاصي  فــي  عمله 

بحسن عمله في طاعة اهلل عّزَ وَجّل، وقد بحثنا هذا 

في  واآلخــرة  الدنيا  في  االنسان  على  وأثــره  الموضوع 

النبوية  السنة  وأحــاديــث  العظيم  العلي  اهلل  كتاب 

بالموضوع  العاقة  ذات  ومصادر  والعلماء  يفة  الشر

فكان على النمو التالي:

الشقي  معنى  ــة  دراسـ احــتــوى  ــد  وق التمهيد:   .١

والسعيد لغة واصطاحًا.

الشقاوة  دراســة  على  يشمل  األول:  والمبحث   .٢

والسعادة في ضوء اآليات الكريمة الدالة عليه.

)١( سورة هود اآلية )١05(.

عاقة  دراســة  على  احتوى  الثاني:  المبحث   .3

ــســعــادة بــاألعــمــال الــحــســنــة والــســيــئــة،  الــشــقــاوة وال

الطريق  يختار  أما  طريقه،  اختيار  في  حر  فاإلنسان 

الذي  والمجتمع  الشرع  قبل  من  المقبول  الصحيح 

فيه سعادته، أو يختار الطريق السيء المرفوض شرعًا 

ومجتمعًا والذي فيه شقائه.

الشقاوة  اثــر  فيه  تناولنا  الــثــالــث:  المبحث   .٤

بين  وقد  واآلخــرة،  الدنيا  في  اإلنسان  على  والسعادة 

الدين اإلسامي تلك اآلثار والنتائج المترتبة ألعمال 

الشقي والسعيد لإلنسان، فالشقي في الدنيا ال يجني 

شيء سوى الطرد من رحمة اهلل تعالى وعدم التوفيق 

يعيش منبوذًا من قبل الناس، وال يقترب  والحرمان، و

منه أحد مخافة شره، فمن ختم أعماله بالمعاصي، 

 وَعا خسر الدنيا واآلخرة، 
ّ

ولم يبالي بغضب ربه جَل

وتعالى  سبحانه  نـــاره  بــدخــول  السيئة  العاقبة  ــه  ول

فهو  السعيد  االنسان  إما  النعيم،  جنات  عن  والبعد 

يلتزم بالفرائض ويبتعد  الذي يلتزم بتعاليم اإلسام و

كــان طريقه خير ورضــا  ومــن  مــحــرم،  عــن أي شــيء 

الخالق عّزَ وَجّل فعاقبته الى الخير يناله في الدارين 

أمــوره  وتسهيل  الرحيم،  الرحمن  عند  من  والتوفيق 

القيامة، بدخول الجنة  في الدنيا، فهو في مأمن يوم 

والخلود فيها.

الكلمات المفتاحية: الشقاء، السعادة، الجزاء.

***
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المقدمة

على  والسام  والصاة  العالمين  رب  هلل  الحمد 

الى  وااله  والــه وصحبه ومن  األنــام محمد �  خير 

يوم الدين.

والسعادة،  الشقاء  الدين اإلسامي على  كد  أ لقد 

كيد يتأتى بأنه سبب لتقرير مصير االنسان  وهذا التأ

في الدنيا واآلخرة، فدنيويًا أما حياة هادئة مستقرة فيها 

التوفيق  بعدم  مليئة  حياة  أو  وَجــّل  عّزَ  الخالق  رضا 

أما  يــًا  وآخــرو وتعالى،  سبحانه  الــرب  غضب  بسبب 

. جنة ونعيم أو جهنم وبئس المصير

واإلنسان حر في اختيار طريقه، فسبحانه وتعالى 

وضع لإلنسان العقل الذي ميزه به عن الحيوان، وعن 

الصالح  والعمل   ، األمور نتائج  معرفة  يستطيع  طريقه 

الى ماذا يؤدي، وكذلك أعماله السيئة، وأن مخالفة 

وحدوث  السعادة  من  حرمانه  سبب  تعالى  اهلل  أوامر 

السام( طردا من حياة  آدم وحواء )عليه  ان  الشقاء، 

أوامر  تنفيذ  عدم  بسبب  الجنة  في  والنعيم  السعادة 

من  بطردهما  العقوبة  النتيجة  فكانت  وَعا،   
ّ

جَل اهلل 

الجنة، وبدء رحلة الشقاء والعذاب في األرض.

وبسبب تأثير الشقاء على حياة االنسان وحرمانه 

كتب  من السعادة، اخترت هذا الموضوع واردت أن أ

والسعادة  الشقاء  جوانب  بعض  فيه  استعرض  بحثًا 

الــديــن اإلســامــي، ألنــه مــوضــوع مهم جــدًا  فــي نظر 

يــة  واآلخــرو الدنيوية  االنــســان  بحياة  وثيقة  عاقة  لــه 

ئ الكريم نتائج أعماله  كشف أيضًا للقار وأردت أن أ

المصادر  مراجعة  الــى  فعمدت  والسيئة،  الصالحة 

القرآنية  النصوص  وجمعت  المكتبات  في  المتوفرة 

عن  فضًال  بالموضوع  المختصة  النبوية  واألحاديث 

أراء الصالحين، فجعلت هذا البحث مشتمًال على 

ثة مباحث هي: تمهيد وثا

الشقاء  معنى  على  احتوى  فقد  التمهيد  فأما   .١

لغة واصطاحًا.

٢. في حين درست في المبحث األول النصوص 

القرآنية التي ذكرت الشقاء والسعادة نصًا.

عاقة  فيه  وضحت  فقد  الثاني  المبحث  أما   .3

الشقاوة والسعادة باألعمال الحسنة والسيئة.

أثر  على  الثالث  المبحث  اشتمل  حين  فــي   .٤

واآلخــرة  الدنيا  في  اإلنــســان  على  والسعادة  الشقاوة 

فضًال عن ذلك سجلنا خاتمة ومصادر البحث.

***
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التمهيد

المعنى اللغوي والصطالحي

الشقي لغة:

 
ُ

ُيَمّد السعادة،  ــد 
ُ

ّض بالفتح،  ــقــاوُة، 
َ

والــّش قاُء 
َ

الّش

، َشِقي َيْشَقى َشقًا وَشقاًء وَشقاوًة وَشْقوًة وِشْقوًة.  ُيْقَصُر و

ِشْقَوُتَنا(()١(،  ْيَنا 
َ
َعل َبْت 

َ
َغل َنا  ّبَ ))َر العزيز  التنزيل  وفي 

يقال شاَقيُت ذلك األمر بمعنى عاْنيُته)٢(. و

ْحس،  ْعد: الُيْمن، وهو نقيض الّنَ والسعيد لغة: الّسَ

ــادة: خــاف  ــع ــس ـــعـــودة: خـــاف الــنــحــوســة، وال والـــّسُ

َيْسَعُد  وَسِعَد  نحس،  ويوم  َسْعد  يوم  يقال:  الشقاوة. 

َسِلم  مثل  َشقي  نقيُض  َسِعيْد:  فهو  وَسعاَدة،  َسْعدًا 

والجمُع  َمــْســُعــوٌد،  فهو   ، ــّمِ
َ

ِبــالــّض وُســِعــد،  َسليم،  فهو 

يكون  أن  وَجاِئر  األزهري:  قال  بالهاِء.  نثى 
ُ
واأل ُسعداء 

يجوز أن يكون  سعيٌد بمعنى َمْسُعود من َسَعدُه اهلل، و

سعده 
َ
وأ اهلُل  َيْسَعد، فهو َسِعيٌد. وقد سَعده  من َسِعد 

سعده 
َ
وأ اهلل  َسعده  وقــد  سعيد،  فهو  َيْسِعد،  وَسِعد 

وأسعده  اهلل  َســعــده  وقــد  سعيد،  فهو  َيْسَعد  وَســِعــد 

نماه)3(.
َ
َسعده: أ

َ
ه وأ

ُ
وَسِعد َجّد

)١( سورة المؤمنون، اآلية )١06(.
: لسان العرب، لمحمد بن لمكرم بن منظور اآلفريقي  )٢( ينظر
لبنان  بيروت-  العرب،  لسان  دار  )ت٧١١هـــ(،  ي  اآلنصار

)ب-ت(، مادة )شقا(،3٤3-3٤٤/٢.
: المصدر نفسه، مادة سعد، ٢/١٤6. )3( ينظر

احدهما:  أوجــه،  اربعة  : )على 
ً
اصطالحا الشقي 

ا  ّمَ
َ
َفأ َوَسِعيٌد  َشــِقــّيٌ  ))َفِمْنُهْم  تعالى:  كقوله  الكافر 

كقوله  المعصية  والثاني:   .)٤()) اِر الّنَ َفِفي  َشُقوا  ِذيَن 
َّ
ال

والثالث:  ــا(()5(  َشــِقــّيً ــاًرا  َجــّبَ ِني 
ْ
َيْجَعل ـــْم 

َ
)) َول تعالى: 

ُقْرآَن 
ْ
ال ْيَك 

َ
َعل َنا 

ْ
نَزل

َ
أ َما  ))طه  تعالى:  كقوله   التعب، 

ِمَن  ُكَما  ُيْخرَِجّنَ  
َ

))َفـــا تعالى:  وقوله  ِلــَتــْشــَقــى (()6(، 

تعالى:  كقوله  البخت،  والرابع:  َفَتْشَقٰى(()٧(،  ِة  َجّنَ
ْ
ال

ْيَنا ِشْقَوُتَنا{(()8()٩(.
َ
َبْت َعل

َ
َنا َغل ّبَ }َر

يشمل كل انواع الشر والقلق  والشقاء: سوء الحظ، و

والغم والمحنة والضغوط)١0(.

شاعر  وهــو  شقى،  ضد  سعد   :
ً
اصطالحا السعيد 

والسعيد:  معنى،  أو  حسًا  الخير  ونال  والفرح  بالرضا 

حسن  والسعادة:  النحس)١١(.  وجانبه  اليمن  لقى  من 

)٤( سورة هود، اآليتان )١05-١06(.
)5( سورة مريم، اآلية )3٢(.
)6( سورة طه, اآلية )١-٢(.

)٧( سورة، طه، اآلية )١١٧(.
)8( سورة المؤمنون، اآلية )١06(.

أحمد  بــن  اسماعيل  الرحمن  عبد  ألبــي  ــرآن،  ــُق ال وجــوه   )٩(
عليه:  وعلق  حققه  )ت٤3١هـــــ(،  ي  النيسابور الحبري 
الدكتور نجف عرشي، المراجعة: ناصر النجفي، مؤسسة 
ايران،  المقدسة، مشهد-  الرضوية  التابع لآلستانة  الطبع 

الطبعة األولى، ١٤٢٢ه، باب الشقاوة، ص 3٤0-3٤١.
تقي  محمد  للشيخ  والتربية،  الوراثة  بين  الطفل   : ينظر  )١0(
الحسيني  فاضل  وتعليق:  تعريب  )ت١٤١8هـــ(،  فلسفي 
الطبعة  االشــرف،  النجف  في  االداب  مطبعة  المياني، 

األولى، ١38٧هـ -١٩6٧م، 65/١.
: معجم األلفاظ واألعام القرآنية، لمحمد اسماعيل  )١١( ينظر
 ، ، القاهرة -مصر ابراهيم، دار الفكر العربي للطبع والنشر
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والبركة  والرفاه  الخير  صنوف  جميع  يشمل  و الحظ، 

وراحة البال وطمأنينة القلب)١(.

***

الطبعة الثانية، ١٩6٩م، ص٢6٧.
: الطفل بين الوراثة والتربية، 65/١. )١( ينظر

المبحث األول

الشقاوة والسعادة في القرآن الكريم

يتناول هذا المبحث اآليات الكريمة التي وردت 

فيها لفظ السعادة والشقاء صريحًا بمبناه ومعناه.

ِبــِإْذِنــِه   
َّ

ِإال َنْفٌس  ُم 
َّ
َتَكل  

َ
ال ِت 

ْ
ــأ َي )) َيـــْوَم  تعالى:  قال 

اِر  الّنَ َفِفي  َشُقوا  ــِذيــَن 
َّ
ال ا  ّمَ

َ
َوَسِعيٌد ، َفأ َشِقّيٌ  َفِمْنُهْم 

َداَمــِت  َمــا  ِفيَها  َوَشــِهــيــٌق ، َخــاِلــِديــَن  َزِفــيــٌر  ِفيَها  ــُهــْم 
َ
ل

َما  ِ
ّ
 ل

ٌ
ال َك َفّعَ ّبَ  َر

َ
َك ِإّن ّبُ  َما َشاَء َر

َّ
ْرُض ِإال

َ ْ
َماَواُت َواأل الّسَ

ِفيَها  َخاِلِديَن  ِة  َجّنَ
ْ
ال َفِفي  ُسِعُدوا  ِذيَن 

َّ
ال ــا  ّمَ

َ
َوأ يُد،  ُيرِ

َعَطاًء  ــَك  ّبُ َر َشاَء  َما   
َّ

ِإال ْرُض 
َ ْ
َواأل َماَواُت  الّسَ َداَمــِت  َما 

الجزاء  حين  القيامة  يوم  بمعنى  وٍذ (()٢(، 
ُ

َمــْجــذ َغْيَر 

يمنعون  وقتًا  فيه  ان  أي  بــأذنــه((  إال  نفس  تكلم  ))ال 

تعالى:  وقوله  تعالى،  بأذنه  فهو  بالحق  إال  التكلم  من 

))فمنهم شقي وسعيد(( يبين لنا رب العالمين بأنهم 

المستحقون  وهم  االشقياء،  منهم  قسمين  ينقسمون 

للعقاب، ومنهم السعداء، وهم المستحقون الثواب، 

بسوء  شقى  من  والشقي  الباء،  اسباب  قوة  والشقاء 

سعد  مــن  والسعيد  تعالى،  اهلل  معاصي  فــي  عمله 

بحسن عمله في طاعة اهلل عّزَ وَجّل)3(.

)٢( سورة هود، اآليات )١05-١08(
بن  محمد  جعفر  ألبي  القرآن،  تفسير  في  التبيان   : ينظر  )3(
حبيب  احمد  تحقيق:  )ت٤60هـــــ(،  الطوسي  الحسن 
العاملي، نشر وطبع مكتب االعام االسامي، قم،  قصير 

١٤0٩هـ، 65-6/6٤.
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يــمــة حـــال الــســعــداء  ــات الــكــر ــ ــوضــح هـــذه اآليـ ت

الصالحون  هــم  فالسعداء  القيامة،  يــوم  واألشــقــيــاء 

االشقياء  حين  في  النعيم،  بجنات  الفائزين  األتقياء 

 وَعـــا بسبب 
ّ

هــم الــمــحــرومــيــن مــن رحــمــة اهلل جـــَل

اعمالهم السيئة والذنوب.

وورد لفظ الشقاء والسعادة في معنى قوله تعالى: 

ــا(()١(، أي  َشــِقــّيً ــاًرا  َجــّبَ ِني 
ْ
َيْجَعل ــْم 

َ
َول ِبــَواِلــَدِتــي  ا  ــّرً َبـ ))َو

وقد  بسببي  قاسته  مــا  بسبب  والــدتــي  ببر  وأمــرنــي 

يقرن  ما  كثيرًا  تعالى  اهلل  ألن  ربه؛  اهلل  طاعة  بعد  ذكره 

عز  اهلل  قال  كما  الوالدين،  وطاعة  بعبادتُه  األمــر  بين 

َواِلَدْيِن 
ْ
َوِبال ــاُه  ِإّيَ  

َّ
ِإال َتْعُبُدوا   

َّ
ال

َ
أ ــَك  ّبُ َر ))َوَقــَضــٰى  وعا: 

َوِلَواِلَدْيَك  ِلي  اْشُكْر  ِن 
َ
))أ تعالى:  وقال  ِإْحَساًنا(()٢(. 

اًرا  َجّبَ ِني 
ْ
َيْجَعل ْم 

َ
))َول (()3(، وقوله تعالى:  َمِصيُر

ْ
ال ّيَ 

َ
ِإل

عبادته  عن  مستكبرًا  جبارًا  يجعلني  ولم  أي  ا((  َشِقّيً

وطاعته وبر والدتي واألحسان أليها، فأشقى بذلك)٤(. 

المرء وعدم  الكريمة أن سعادة  تبين هذه اآليات 

شقائه نابعة من رضا الوالدين والعطف عليهم والرفق 

فيكسب  وَجــّل  عّزَ  الخالق  رضا  إلى  تؤدي  ألنها  بهم 

الفرد سعادة الدنيا واآلخرة.

)١( سورة مريم، اآلية )3٢(.
)٢( سورة االسراء، اآلية )٢3(.

)3( سورة لقمان، اآلية )١٤(.
بن  إسماعيل  الفداء  ألبي  العظيم،  القرآن  تفسير   : ينظر  )٤(
يوسف  د.  له  قدم  )ت٧٧٤هـــ(،  الدمشقي  القرشي  كثير 
لبنان،   - بيروت  المعرفة،  دار  المرعشلي،  الرحمن  عبد 

١٤١٢هـ- ١٩٩١م،.3/3٤0

ا(()5(.  َشِقّيً َرّبِ  ِبُدَعاِئَك  ُكن 
َ
أ ــْم 

َ
))َول تعالى:  وقال 

عّزَ  اهلل  إلى  السام(  )عليه  يا  زكر النبي  وتوسل  دعــاء 

وَجّل في طلبه الولد، أي لم تكن يا رب تردني خائبًا 

يزل  ولم  لدعائي،  مجيبًا  بل  اإلجابة  من  محرومًا  وال 

إحسانك إلي، وهذا دعاء اهلل تعالى الذي احسن إليه 

يقال  الحقا،  يتمم إحسانه  وأن  بإجابة دعواتُه،  سابقًا 

يحصل  ولــم  بسببها  تعب  إذا  بحاجته  فــان  شقى 

مطلوبه منها)6(.

على  والحصول  الشقاء  زوال  إلــى  يــؤدي  الدعاء 

السعادة ووصول الفرد إلى حاجته فهو القائل سبحانه 

ِجيُب 
ُ
يٌب أ ي َفِإّنِي َقرِ َك ِعَباِدي َعّنِ

َ
ل

َ
ِإَذا َسأ وتعالى: ))َو

اِع ِإَذا َدَعاِن(()٧(، والمؤمن عليه التوجه إلى 
َ

َدْعَوَة الّد

الرؤوف المنان على عباده في صغائر األمور وكبيرها 

المتفضل  المعطي  الوهاب  لألمور  الميسر  هو  ألنــه 

عليهم والمحسن اليهم.

ــْرآَن  ــُقـ ـ
ْ
ــَك ال ــْي

َ
ــل ـــَنـــا َع

ْ
ْنـــَزل

َ
ــا أ ــ  َجـــالـــُه: ))َم

َ
ــّل ــ  قـــال َج

قال  لتشقى،  القرآن  عليك  أنزلنا  ما  أي  ِلَتْشَقى(()8(، 

إذا   � محمد  النبي  كــان  وقــد  لتسعد،  بل  تعالى 

صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل اهلل 

)5( سورة مريم، اآلية )٤(.
: مجمع البيان في تفسير القرآن، ألبي علي الفضل  )6( ينظر
باسم  السيد  تحقيق  )ت5٤8هــــ(،  الطبرسي  الحسن  بن 
بيروت-  العربين  التراث  احياء  دار  تي،  المحا الرسولي 

لبنان، ١3٧٩هـ، ٢05/5.
)٧( سورة البقرة اآلية: )١86(.

)8( سورة طه، اآلية )٢(.
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عّزَ وَجّل هذه اآلية)١(.

إن أنزال القرآن والشرع من أجل سعادة الفرد والفوز 

يشعر  و التسهيل،  غاية  تعالى  اهلل  وسهله   ، والنصر

المؤمن بالراحة النفسية، وأصحاب العقول السليمة 

هم الذين يعملون بما جاء فيه لعلمها بما يحمله من 

خير لإلنسان في الدنيا واآلخرة وأنه ال يشقى معه.

 َوال 
ُ

ــِضــّل َي ــا  َف ــَداَي  ــ ُه ــَع  ــَب
َ
اّت ــِن   قــال تعالى: ))فــَم

 � محمد  الكريم  رسولنا  اتبع  من  أي  َيْشَقى(()٢(. 

وقرأ القرآن وعمل بما جاء فيه فإنه ال يضل في الدنيا 

وال يشقى في اآلخره)3(.

وتجنب  أوامــره  أتباع  بأن  وتعالى  تبارك  اهلل  أخبر 

بين  وقد   ، الدارين  في  السعادة  إلى  تــؤدي  معصيته 

وَعا   
ّ

جَل أرادتــه  تنفيذ  وعدم  مخالفته  بأن  سبحانه 

تؤدي إلى الشقاء.

 
َ

ــّل َج كقوله  آيــاتــه  فــي  المعنى  ذلــك  اوضـــح  وقــد 

 
َ

َفا َوِلَزْوِجَك  َك 
َّ
ل َعُدّوٌ  ا 

َ
ذ َهٰ  

َ
ِإّن اَدُم  ـَٔ َيٰٓ َنا 

ْ
))َفُقل َجالُه: 

الكاشاني  الــفــيــض  لمحسن  الــصــافــي،  تفسير   : يــنــظــر  )١(
المطبعة  بــطــهــران،   - الــصــدر مكتبة  الــنــاشــر  ـــ(،  ــ )١0٩١هـ
١٤١6هـ،  الثانية،  الطبعة  المقدسة،  قم   - الهادي  مؤسسة 

.3/٢٩٩
)٢( سورة طه، اآلية )١٢3(.

جمال  الفرج  ألبي   ، التفسير علم  في  المسير  زاد   : ينظر  )3(
ي القرشي  الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز
بن  محمد  هوامشه:  وكتب  حققه  )ت5٩٧ه(،  البغدادي 
السعيد  هاجر  ابو  احاديثه:  خرج  اهلل،  عبد  الرحمن  عبد 
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  زغلول،  بسيوني  بن 
بيروت - لبنان، الطبعة األولى، ١٤0٧هـ-١٩8٧م، 5/ ٢٢5.

تعالى  اهلل  نهى   ،)٤()) َفَتْشَقٰىٓ ِة  َجّنَ
ْ
ل ٱ ِمَن  ُكَما  ُيْخرَِجّنَ

آدم )عليه السام( من اتباع الشيطان، الن ذلك سببًا 

السام(  )عليه  آدم  وخاطب  الجنة،  من  لخروجهما 

والكاسب  عليها  الــكــاد  هــو  ألنــه  )فتشقى(  بلفظ 

الــكــســوة والــطــعــام والــشــراب  الــمــســؤول عــن  لها فهو 

على  تقع  والشقاوة  السام(  لحواء)عليها  والمسكن 

بدليل  البدن  شقاوة  وهو  وحده،  السام(  )عليه  آدم 

 َتُجوَع 
َّ

ال
َ
َك أ

َ
 ل

َ
أن اهلل تعالى اعقبه بقوله عّزَ وَجّل: ))ِإّن

كل هذه الكسوة   َتْعَرٰى(()5(. اي في الجنة لُه 
َ

ِفيَها َوال

أمري  خالفت  وأنــك  والمسكن؛  والــشــراب  والطعام 

ي الشيطان فشقيت تعبًا ونصبًا؛ ألنك  واطعت عدو

ترد إلى األرض إذا اخرجت من الجنة فجعت وعريت 

وظمئت وأصابتك الشمس، فخصه بذكر الشقاء ولم 

يقل فتشقيان؛ ألنه أراد أن يخبرنا أن نفقة الزوجة على 

األزواج،  على  النساء  نفقة  جرت  يؤمئذ  فمن  الــزوج، 

بناتها  نفقات  كذلك  آدم  على  حــواء  نفقة  أنــه  وبما 

على بني آدم بحق الزوجية)6(.

ُبَها  َيَتَجّنَ َيْخَشٰى، َو َمــن  ــُر 
َ

ّك
َّ

))َســَيــذ تعالى:  وقــال 

يتعض بالقرآن من في قلبه  ْشَقى(()٧(، اي سيتذكر و
َ ْ
األ

)٤( سورة طه، اآلية )١١٧(.
)5( سورة طه، اآلية )١١8(.

عبد  ألبـــي  الـــقـــرآن،  ألحــكــام  الــجــامــع  الــقــرطــبــي  تفسير   )6(
)ت6٧١هــــ(،  القرطبي  ي  األنــصــار أحمد  بــن  محمد  اهلل 
مصححة: احمد عبد العليم البردوني، دار أحياء التراث 
الثانية، ١٤05هـــ-١٩85م،  الطبعة  لبنان،  بيروت-  العربي، 

.١١/٢5٢
)٧( سورة األعلى، اآليتان )١0-١١(.
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خشية اهلل تعالى والخوف من عذابه وحسابه، وقوله عّزَ 

ْشَقى(( فالمقصود باألشقى من 
َ ْ
أل ٱ ُبَها  َيَتَجّنَ وَجّل ))َو

ليس في قلبه شيء من خشية اهلل تعالى، وسيتباعد 

بعد  والتذكرة  تعالى،  اهلل  يخشى  ال  من  الذكرى  عن 

التذكرة له ال تنفع شيئًا ولذا أمر باإلعراض عن ذلك 

ْم ُيرِْد 
َ
ٰى َعن ِذْكرَِنا َول

َّ
ن َتَول ْعرِْض َعن ّمَ

َ
فقال تعالى: ))َفأ

ْنَيا(()١(، وقيل ان الذكرى نافعة ال محالة 
ُ

لّد َحَيٰوَة ٱ
ْ
ل  ٱ

َّ
ِإال

يادة الطاعة واألنتهاء عن المعصية، وفيه أن كون  في ز

نافعة مفيدة دائمًا حتى فيمن يعاند الحق،  الذكرى 

ْيِهْم 
َ
َعل )) َسَواٌء  وقد تمت عليه الحجة، وقيل فيهم: 

وِبِهْم 
ُ
ى ُقل

َ
ْم ُتْنِذْرُهْم ال ُيْؤِمُنوَن، َخَتَم اهلُل َعل

َ
ْم ل

َ
ْرَتُهْم أ

َ
ْنذ

َ
أ
َ
أ

إلى  ِغَشاَوٌة(()٢( أشارة  ْبَصاِرِهْم 
َ
أ ى 

َ
َوَعل ى َسْمِعِهْم 

َ
َوَعل

كأنه قيل:  استبعاد النفع في تذكرة هؤالء المذكورين 

إن لم ينتفعوا به)3(. مرت به لتؤجر و
ُ
افعل ما أ

الشقاء  المؤمن  عــن  تبعد  تعالى  اهلل  خشية  إن 

وأن  النفسي،  والــهــدوء  والخير  السعادة  له  وتجلب 

فرج  بــه  الـــذي  السبب  كــانــت  ــّل  وَجـ عـــّزَ  اهلل  خشية 

جبٍل  كهف  دخــلــوا  الــذيــن  ثة  الثا كــرب  تعالى  اهلل 

الجبل  مــن  صخرة  عليهم  فسقطت  المطر  بسبب 

عّزَ  اهلل  ثة  الثا هــؤالء  دعــوا  لقد  بابه،  عليهم  فغلقت 

تعالى،  اهلل  خشية  إال  فعلوها  ما  التي  بأعمالهم  وَجّل 

ــبــارك وتــعــالــى عــنــهــم، وقـــد ذكــرهــا نبينا  ت  فــفــرج اهلل 

)١( سورة النجم، اآلية )٢٩(.
)٢( سورة البقرة، اآليتان )6-٧(.

حسين  لمحمد  الـــقـــرآن،  تفسير  فــي  الــمــيــزان   : يــنــظــر  )3(
أيران،  قم-  المجتبى،  مؤسسة  )ت١٤١٢هـــ(،  الطباطبائي 

الطبعة األولى، ١٤٢5هـ-٢00٤م، ٢0/30٢.

كتاب  فــي  ــت  يـ ورو ألصــحــابــه  يــم محمد �  الــكــر

ي)٤(. صحيح البخار

 
َ
ِإاّل َها 

َ
َيْصا  

َ
ال ى، 

َ
ّظ

َ
َتل َناًرا  ْرُتُكْم 

َ
نذ

َ
))َفأ تعالى:  وقال 

ْتَقى(()5( 
َ ْ
األ ُبَها  َوَسُيَجّنَ ى، 

َّ
َوَتَول َب 

َّ
َكذ ِذي 

َّ
ال ْشَقى، 

َ ْ
األ

قال  وكذلك  الهداية،  سبل  من  والتحذير  اإلنذار  أي 

ى(( وتلظى من 
َ

ّظ
َ
َتل َناًرا  ْرُتُكْم 

َ
نذ

َ
سبحانه وتعالى: ))فأ

اللظى، وهو الشعلة المتوهجة الخالصة من الدخان 

، وتطلق ))لظى(( على جهنم، تشير  كبر ذات حرارة أ

اآلية إلى المجموعة التي تدخل هذه النار المتلظية 

ْشَقى((، وفي وصف 
َ ْ
 األ

َّ
َها ِإال

َ
 َيْصا

َ
الحارقة وتقول: ))ال

وتــولــى((، ومعيار  كــذب  ــذي  ))ال اآليــة:  تقول  األشقى 

ينتج  وما  واإليمان،  الكفر  هو  إذن  والسعادة  الشقاء 

عنهما من أفعال وأعمال ، فأن الشقي هو الذي يبتعد 

 ، والتقوى  لإليمان  الوصول  وسبل  الهداية  طرق  عن 

اشارة  هنا  والتكذيب  جميعًا،  الناس  اشقى  إنه  بل 

الصالحة  ترك األعمال  إلى  والتولي أشارة   ، الكفر الى 

وقد   ، للكفر مــازم  هو  إذ  السيئة،  باألعمال  والقيام 

التكذيب  يــكــون  و اإليــمــان،  تــرك  إلــى  الفعان  يشير 

قال  ثم  اإلعــراض عنه،  والتولي  بالنبي محمد �، 

األخرى  الفئة  وهي  ــَقــى((  ْت
َ ْ
أل ٱ ُبَها  ))َوَسُيَجّنَ تعالى: 

التي هي المؤمنة السخية التقية التي مصيرها الجنة 

بن  محمد  اهلل  عــبــد  ألبـــي  ي:  ــبــخــار ال صحيح   : يــنــظــر  )٤(
ي  البخار بــردزبــه  بــن  المغيرة  بــن  ابراهيم  بــن  اسماعيل 
إحياء  دار   ، كــر شــا محمد  احــمــد  لــه  قــدم  ـــ(،  ــ )ت٢56هـ
التراث العربي، بيروت- لبنان، كتاب األدب، باب اجابة 

دعاء من بر والديه، 8/ 3-٤.
)5( سورة الليل، اآليتان )١٤-١٧(.
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في حين أن مصير الفئة األولى جهنم)١(.

يقسم  تعالى  اهلل  بــإن  الكريمة  ــات  اآلي هــذه  تبين 

الناس في يوم القيامة إلى مجموعتين، والمقارنة بين 

أصحاب المجموعة األولى وبين المجموعة الثانية، 

المجموعة  أمــا  والــشــدة  والشقاء  جهنم  لها  فــاألولــى 

. الثانية فلها السعادة والراحة واليسر

ِشْقَوُتَنا  ْيَنا 
َ
َعل َبْت 

َ
َغل َنا  ّبَ َر وْا 

ُ
))َقال تعالى:  اهلل  قال 

يَن(()٢( الشقوة والشقاوة والشقاء خاف  ِ
ّ
ا َقْوًما َضٓال َوُكّنَ

وقوله   ، الــكــفــار إلــى  تشير  الكريمة  ــة  واآليـ الــســعــادة، 

واستولت  قهرنا  أي  ِشْقَوُتَنا((  ْيَنا 
َ
َعل َبْت 

َ
))َغل تعالى: 

يدل  أنفسهم  إلى  الشقوة  اضافة  وفي  شقوتنا،  علينا 

بسبب  بأنفسهم  ذلك  صنعوا  الذين  هم  انهم  على 

قال  بعد  قولهم  هــذا  على  والدليل  أختيارهم،  ســوء 

َظاِلُموَن(( ا 
َ
َفِإّن ُعْدَنا  َفِإْن  ِمْنَها  ْخرِْجَنا 

َ
أ َنا  ّبَ ))َر تعالى: 

بالذنب  واعترافهم  بالحسنات،  منهم  وعد  وهذا   ،)3(

الدنيا  إلى  والرجوع  العذاب  من  التخلص  أجل  من 

شاهدوا  فقد  الشقاء،  عن  واالبتعاد  السعادة  لكسب 

في الدنيا أن اعتراف العاصي المتمرد بذنبه وظلمه 

توبة منه مطهرة له تنجيه من تبعة الذنب)٤(.

المنزل، لناصر مكارم  كتاب اهلل  األمثل في تفسير   : )١( ينظر
ي، قسم الترجمة والنشر  ي، تحقق: مهدي األنصار الشيراز
قم-ايران،  السام(،  المؤمنين)عليه  أمير  اإلمام  لمدرسة 

الطبعة الثانية، ١368ه، ٢0/ ٢5٢.
)٢( سورة المؤمنون، اآلية )١06(.

)3( سورة المؤمنون، اآلية )١0٧(.
: الميزان في تفسير القرآن، ٧0/١5. )٤( ينظر

ْشَقٰىَها(()5( أي حين قام 
َ
أ ٱنَبَعَث  قال تعالى: ))ِإِذ 

أشقى قبيلة ثمود بعد اختيار قومه له لعقر ناقة صالح 

)عليه السام(، وهذا األشقى يضرب به المثل بشقائه 

الف السنين)6(. منذ أ

ان الشقاء يؤدي إلى الحرمان من السعادة والخير 

ثمود  لقوم  جرى  كما  وتعالى  سبحانه  الرب  وغضب 

السام(  )عليه  صالح  نبيهم  لتكذيبهم  عذاب  من 

وعقرهم الناقة، وقد جاء لفظ الشقاء على لسان نبي 

أهله  السام( حين خاطب  ابراهيم )عليه  تعالى  اهلل 

ُدوِن  ِمْن  َتْدُعوَن  َوَما  ُكْم 
ُ
ْعَتزِل

َ
))وأ تعالى:  قال  وقومه، 

ا(()٧(  َشِقّيً ي  ّبِ َر ِبُدَعاِء  ُكوَن 
َ
أ  

َّ
ال

َ
أ َعَسى  ي  ّبِ َر ْدُعو 

َ
َوأ اهلِل 

تعالى،  ال تعبدون اهلل  ألنكم  واتبرأ منكم  اي اهجركم 

من  واصبح  اشقى  ال  والعبادة  وبالدعاء  ربي،  واعبد 

األصنام  بعبادة  تشقون  وأنتم  واآلخــرة،  الدنيا  سعداء 

فلما  وعنادكم)8(،  كفركم  بسبب  السعادة  وتخسرون 

منهم،  وافضل  خيرًا  وتعالى  تبارك  اهلل  أبدله  هجرهم 

بن  يعقوب  بعده  ومــن  السام(  أسحق)عليه  فوهبه 

هو  ــذا  وه بالنبوة،  وشرفهما  الــســام(  )عليه  أسحق 

َيْعُبُدوَن  ــا  َوَم ــُهــْم 
َ
اْعــَتــَزل ــا  ــّمَ

َ
))َفــل تعالى:  بقوله  الــمــراد 

)5( سورة الشمس، اآلية )١٢(.
مؤسسة  مغنية،  جواد  لمحمد  الكاشف:  التفسير   : ينظر  )6(
األولى،  الطبعة  اسوة،  مطبعة  قم،  االسامي،  الكتاب  دار 

١٤٢٤هـ-٢003م، 5٧١/٧.
)٧( سورة مريم، اآلية )٤8(.

محمد  ألبــي  الــقــرآن،  تفسير  فــي  التنزيل  معالم   : ينظر  )8(
عبد  تحقيق:  )ت5١0هــــ(،  البغوي  مسعود  بن  الحسين 
الرزاق المهدي، دار احياء التراث العربي بيروت- لبنان، 

الطبعة االولى، ١٤٢0هـ، .٢36/5
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َنا 
ْ
َجَعل  

ًّ
َوُكــا َيْعُقوَب  َو ِإْسَحاَق  ُه 

َ
ل َوَهْبَنا  اهلِل  ُدوِن   ِمن 

ا (()١(، وهذا دليل على أن المؤمن أذا ترك شيئًا من  َنِبّيً

أمور الدنيا في سبيل اهلل تعالى ورضاته وألصاح دينه 

اهلل  نبي  الرحيم خيرًا منه)٢(. هجر  الرحمن  إال عوضه 

تعالى ابراهيم )عليه السام( أهله وقومه حتى ال يكون 

وهذا  وعبادته.  أعماله  بقبول  سعيدًا  يكون  و شقيًا، 

يخالف شرع اهلل  يدل على أن المؤمن لو رأى منكرًا و

بأستطاعته  يكن  لم  إذا  و باألبتعاد  فعليه  وَجــّل  عــّزَ 

السعادة  يفقد  ال يكون شقيًا و التغير واألصاح حتى 

ية.  الدنيوية واآلخرو

 
َ

كقوله تعالى: ))َوال ومن معاني السعادة هو الفرح، 

ْحَياٌء 
َ
أ َبْل  ْمَواًتا 

َ
أ اهلِل  َسِبيِل  ِفي  وا 

ُ
ُقِتل ِذيَن 

َّ
ال َتْحَسَبّنَ 

َفْضِلِه  ِمن  اهلُل  آَتاُهُم  ِبَما  َفرِِحيَن  ُيــْرَزُقــوَن،  ِهْم  ّبِ َر ِعنَد 

 
َّ

ال
َ
أ ِفِهْم 

ْ
َخل ْن  ّمِ ِبِهم  َحُقوا 

ْ
َيل ْم 

َ
ل ِذيَن 

َّ
ِبال َيْسَتْبِشُروَن  َو

كل شهيد   ُهْم َيْحَزُنوَن(()3(، وتشمل 
َ

ْيِهْم َوال
َ
َخْوٌف َعل

الطيب  كالذكر  أحياء  والشهداء  تعالى  اهلل  أجل  من 

ــع منزلة الــشــهــداء في  ــا الــيــه، فــاألســام وحـــده رف وم

 :� اهلل  رســول  قال  واأليمان  والعدل  الحق  سبيل 

وما  الدنيا  من  خير  اهلل،  سبيل  في  روحــة  أو   ))غــدوة 

)١()8( سورة مريم، اآلية )٤٩(.
: التفسير الكاشف، 5/ ١85. )٢()٩( ينظر
)3( سورة آل عمران، االيتان )١6٩-١٧0(.

فيها(()٤(، وقال: ))الجنة تحت ظال األسنة(()5( من 

أجل القضاء على الظلم والشر والباطل، وقوله تعالى: 

أنهم  على  يدل  َفْضِلِه((  ِمن  اهلُل  آَتاُهُم  ِبَما  ))َفرِِحيَن 

ورضا  نعيم  من  الجنة  في  به  يتمتعون  بما  سعداء 

أجله،  من  بحياتهم  ضحوا  ألنهم  وَجــّل؛  عــّزَ  الخالق 

تعالى:  وقوله  حبه،  على  تدل  التي  الحبيب  كهدية 

 
َّ

ال
َ
أ ِفِهْم 

ْ
َخل ْن  ّمِ ِبِهم  َحُقوا 

ْ
َيل ْم 

َ
ل ِذيَن 

َّ
ِبال َيْسَتْبِشُروَن  ))َو

يحب  مؤمن  كل  أي  َيْحَزُنوَن((  ُهْم   
َ

َوال ْيِهْم 
َ
َعل َخــْوٌف 

ألخيه في األيمان ما يحبه لنفسه، والذين استشهدوا 

يعرفونهم،  اهلل  فــي  أخـــوان  لهم  تعالى  اهلل  سبيل  فــي 

وقد  تعالى  هلل  واألخــاص  األيمان  في  مثلهم  وهــؤالء 

رأوا  حين  الشهداء  فــرح  وقــد  بعدهم،  احياء  تركوهم 

وأستبشر  عليه،  حصلوا  وما  عليهم  تعالى  اهلل  فضل 

تركوهم  الــذيــن  أخوانهم  ألن  فــرحــًا؛  وزادوا  الشهداء 

والــجــهــاد في  واألخـــاص  األيــمــان  فــي  على نهجهم 

نفس  ينالون  سوف  وأنهم  وتعالى  سبحانه  اهلل   سبيل 

المنزلة والكرامة)6(.

يني  القزو يزيد  بن  محمد  اهلل  عبد  ألبي  ماجة،  ابن  سنن   )٤(
فؤاد  محمد  عليه:  وعلق  حققه  ـــ(،  )ت٢٧5هـ ماجة  ابن 
يع، بيروت-  عبد الباقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
 ،٢٧55 رقــم   ،٢/٩٢١ )ب-ت(،  األولـــى،  الطبعة  لبنان، 
الكاشف، لمحمد جواد  التفسير   : ينظر و الجهاد،  كتاب 

مغنية، ٢03/3.
، لمحمد  )5( بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار
بــيــروت-  ــوفــاء،  ال مؤسسة  )ت١١١١هــــــ(،  المجلسي  بــاقــر 

لبنان، الطبعة الثانية، ١٤03هـ، ٩٧/١3.
: التفسير الكاشف،٢03-٢/٢0٢. )6( ينظر
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اإليمان  ألهــل  إال  تكون  ال  الحقيقية  السعادة  أن 

 وَعا المخلصين له، والتعاسة والشقاء لمن 
ّ

باهلل جَل

قطعوا صلتهم بخالقهم ونبذوا منهجه وطريقه، ففرح 

به  يفرح  شئ  على  يحصل  عندما  الدنيا  في  األنسان 

العمل  عامل  وهــو  تعالى  ربــه  يلقى  يــوم  اآلخــرة  وفــي 

الصالح ومقدم العطاء والخير في الدنيا، مثل الصائم 

له فرحتان، عن أبي عبد اهلل الصادق)عليه السام( 

عن آبائه عن رسول اهلل � قال: ))للصائم فرحتان 

فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه(()١(.

***

بن  يعقوب  بــن  محمد  جعفر  ألبــي  الكافي،  مــن  الــفــروع   )١(
الكتب  دار  ي )ت3٢٩/3٢8هـــ(،  الراز الكليني  اسحاق 
ي،  الحيدر مطبعة  السلطاني،  سوق  طهران-  االسامية، 

الطبعة الثالثة، ١3٧5هـ، ٤/65، باب الصيام.

المبحث الثاني

عالقة الشقاوة والسعادة 
باألعمال الحسنة والسيئة

اشقياء،  وآخرين  سعداء  اشخاص  نرى  ما  كثيرًا 

أما أن تكون السعادة والشقاء من اهلل عّزَ وَجّل وأما ان 

تكون من العبد، يقول النبي محمد � : ))الشقي 

بطن  في  سعد  من  والسعيد  أمــه  بطن  في  شقي  من 

صنفين:  على  أمه  بطن  في  االنسان  أن  أي  امـــه(()٢( 

شقي وسعيد والمعنى من الحديث الشريف: ))عن 

موسى  الحسن  ابا  سألُت  قال:  عمير  ابي  بن  محمد 

اهلل  رســول  قــول  معنى  عــن  الــســام(  )عليه  جعفر بــن 

من  والسعيد  أمــه  بطن  في  شقي  من  الشقي   :  �

وهو  اهلل  علم  مــن  الشقي  فــقــال:  أمــه،  بطن  فــي  سعد 

والسعيد  األشقياء،  أعمال  سيعمل  انه  أمه  بطن  في 

أعمال  سيعمل  أنــه  أمــه  بطن  فــي  وهــو  اهلل  علم  مــن 

في  وهو  وشقائه  الفرد  سعادة  أن  أي  الــســعــداء(()3(، 

بأنه سيكون  تعالى  اهلل  يكون على علم من  أمه  بطن 

بأختياره  سعيدًا  أو  السيئة  لألعمال  بأختياره  شقيًا 

بن  علي  محمد  جعفر  أبي  الصدوق  للشيخ  التوحيد،   )٢(
الحسين بن بابوية القمي )ت38١هـ( صححه وعلق عليه 
منشورات  الطهراني،  الحسيني  هاشم  السيد  المحقق 
المقدسة،  قم  العلمية،  الــحــوزة  في  المدرسين  جماعة 

الطبعة الثانية، ١3٩8هـ، ص356.
)3( بحار األنوار للمجلسي، .١5٧/5



147 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ياسمين ذيبان عباس

يكون  أن  دون  مــن  الــحــســنــة  الــصــالــحــة   لــألعــمــال 

. هناك أي جبر

يــقــه، أمـــا يختار  ــان حــر فــي أخــتــيــار طــر ــس إن اإلن

الطريق الصحيح والمقبول من قبل الشرع والمجتمع 

الذي فيه سعادته، أو يختار الطريق السيء المرفوض 

 
َ

ّن
َ
شرعًا ومجتمعًا والذي فيه شقائه، قال تعالى: )) َوأ

َق  ُبَل َفَتَفّرَ ِبُعوا الّسُ  َتّتَ
َ

ِبُعوُه َوال
َ
ا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاّت

َ
ذ َهٰ

ُقوَن(()١(  َتّتَ ُكْم 
َّ
َعل

َ
ل ِبِه  ُكم  ا َوّصَ ِلُكْم 

ٰ
َذ َسِبيِلِه  َعن  ِبُكْم 

أي أن هذا طريقي وديني الذي اخترته لكم، قويمًا ال 

غيره،  دينًا  تبغوا  وال  فاسلكوه،  الحق  عن  به   أعوجاج 

التي  السبل  في  تتفرقوا  وال  غيره،  منهجًا  تتبعوا  وال 

الجحيم،  في  فتقعدون   ، الحق  طريق  عن  تبعدكم 

وهو طريق الهاك)٢(.

عن طريق القرآن الكريم يخاطب اهلل العلي القدير 

اإلنسان بإتباع طريق الحق الذي فيه سعادته واالبتعاد 

عن مخالفته؛ ألن فيه عذابه وشقائه.

هي  اعمالنا  بــأن   � الكريم  رسولنا  لنا  يبين 

أحدكم  ))إن   :  � بقوله  مصيرنا  إلى  تسيرنا  التي 

قه في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون في 
ْ
لُيجمع خل

ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل 

الــروح،  فيه  فينفخ  الملك  إليه  اهلل  يرسل  ثم  ذلــك، 

)١( سورة األنعام، اآلية )١53(.
جعفر  ألبــي  الــقــرأن،  آي  تأويل  عن  البيان  جامع   : ينظر  )٢(
محمد بن جرير الطبري 0ت3١0هـ(، قدم له الشيخ خليل 
، دار  الميس، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار
يع، بيروت- لبنان، ١٤١5هـ- الفكر للطباعة والنشر والتوز

١٩٩5م،١٢/٢٢٩.

وعمله،  وأجــلــه،  ــه،  رزق يكتب  كلمات:  بأربع  ويؤمر 

أحدكم  إن  غــيــره  ــه  إل ال  الـــذي  فــو  سعيد،  أو  وشــقــي 

وبينها  بينه  يكون  ما  حتى  الجنة  اهل  بعمل  ليعمل 

اال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى  فيدخلها، و

الكتاب  عليه  فيسبق  ذراع  إال  وبينها  بينه  يكون  ما 

فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها(()3(. يوضح هذا 

الحديث الشريف مايختم لإلنسان بأحد األمرين في 

من  وهو  سعيد،  فهو  بخير  اعماله  ختم  فمن  الدنيا، 

بشر  اعماله  ختم  ومن  الجنة،  وجــزاؤه  السعادة،  أهل 

التوبة  فطريق   ، الــنــار ومصيره  الشقاء،  أهــل  من   فهو 

مفتوحة أمامه.

في   � النبي  كان  قال   � علي  اإلمــام  وعن 

فقال  األرض  بــه  ينكت  فجعل  شيئًا  فــأخــذ   جــنــازة 

النار  مــن  مقعده  كتب  وقــد  إال  أحــد  مــن  منكم  )مــا 

ومقعده من الجنة( قالوا يا رسول اهلل أفا نتكل على 

كتابنا وندع العمل قال )اعملوا فكل ميسر لما خلق 

أهل  لعمل  فييسر  السعادة  أهــل  من  كــان  من  أمــا  له 

لعمل  فييسر  الشقاء  أهل  من  كان  من  وأما  السعادة 

أهل الشقاوة(، ثم قرأ: ))فأما من أعطى واتقى، وصدق 

بالحسنى(()٤()5(.

بدء  كتاب  ــم3036،  ــ رق  ،١١٧5  /3 ي،  الــبــخــار صحيح   )3(
الخلق.

)٤( سورة الليل، اآليتان )6-5(.
تفسير  كتاب   ،٤666 رقــم   ،٤/١8٩١ ي،  البخار صحيح   )5(
: تفسير القرآن العظيم  ينظر القرآن، باب فيسره للعسرى، و

، ص5٩6. ألبن كثير
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فمن  ييسر  لــه  تعالى  اهلل  مــاقــدر  على  ــســان  واإلن

لعمل  وَعــا   
ّ

جــَل اهلل  يسره  سعيدًا  يكون  أن  له  كتب 

اهلل  يسره  شقيًا  يكون  أن  له  قدر  ومن  السعادة،  أهل 

تعالى لعمل أهل الشقاوة، اهلل عّزَ وَجّل اعطٰى للعبد 

أعطاه  وسلوكه،  حياته  فــي  تساعده  التي  الوسائل 

 ، والبصر والسمع  والبصيرة،  العقل،  الرحيم  الرحمن 

 َجالُه: ))َواهلُل 
َ

وكل ميسر لما خلق له، كما قال اهلل َجّل

َوَجَعَل  َشْيًئا  ُموَن 
َ
َتْعل  

َ
ال َهاِتُكْم  ّمَ

ُ
أ ُبُطوِن  ن  ّمِ ْخَرَجُكم 

َ
أ

َتْشُكُروَن(()١(،  ُكْم 
َّ
َعل

َ
ل ْفِئَدَة 

َ ْ
َواأل ْبَصاَر 

َ ْ
َواأل ْمَع  الّسَ ُكُم 

َ
ل

فمن  الكتب،  وأنــزل  الرسل،  تعالى  اهلل  ارســل  وأيضًا 

كتب له السعادة يسر اهلل تعالى له القبول إلى العمل 

الطيب، وسار في طريق السعادة، ومن كان شقيًا سار 

في الطريق الذي يؤدي به إلى الشقاوة.

والعبد يتنعم من فيض اإللهام االلهي، واهلل تعالى 

َهَمَها ُفُجوَرَها 
ْ
ل

َ
، قال عّزَ وَجّل: ))َفأ يلهمه الخير والشر

وله  االلهي،  االلهام  تنفيذ  في  حر  وهو  ــْقــَواَهــا(()٢(،  َوَت

الحرية التامة من أجل أن يسير على أحكام اهلل تعالى 

وقوانينه وأرادته حتى ينال السعادة والرضا، أو يعمل 

ضدها فيقع في الشقاء والضال والفساد، قال تعالى: 

اَه(()3()٤(. اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدّسَ
َ

َح َمْن َزّك
َ
ْفل

َ
))َقْد أ

يبين اهلل تعالى أن التقي والمطيع لقدره هو الرابح 

، وأن العلي  الناجح، أما العاصي فهو محبط وخاسر

)١( سورة النحل، اآلية )٧8(.

)٢( سورة الشمس، اآلية )8(.
)3( السورة نفسها، اآلية )٩(.

فلسفي،  تقي  لمحمد  والتربية  الوراثة  بين  الطفل   : ينظر  )٤(
.١/٢١5

يدلنا  و  ، بالخير وأمــره   ، الشر عن  العبد  نهٰى  القدير 

ِبيَل  الّسَ َهَدْيَناُه  ــا 
َ
))ِإّن تعالى:  قوله  المعنى  هذا  على 

ــوًرا(()5(، فمن اختار الخير على  ــُف َك ـــا  ِإّمَ َو ِكــًرا  َشــا ــا  ِإّمَ

الشر وطهر نفسه من اآلثام والذنب فهو الفائز الرابح، 

ومن أختار الشر على الخير وسار في طريق الذنوب 

والقبائح فهو الخائب الخاسر)6(.

ــن  ــال: ))م ــ ق ــه  أنـ الــنــبــي مــحــمــد �  ــن  وورد ع

عامات الشقاء: جمود العينين، وقسوة القلب، وشدة 

الحرص في طلب الرزق، واإلصرار على الذنب(()٧(، 

هي   � الكريم  الرسول  ذكرها  التي  الصفات  هذه 

وأخاقه،  اعماله  نتيجة  نفسه،  االنسان  اختيار  من 

لذلك فإن الشقاء من صنع االنسان وبإرادته، وليس 

من صنع اهلل تعالى.

وهناك أشياء أخرى تجعل اإلنسان سعيدًا أو شقيًا 

ذكرها  وقد  آخرته،  على  تأثير  لها  أنها  إال  الدنيا،  في 

النبي محمد � قال: ))أربع من السعادة واربع من 

الصالحة،  المرأة  السعادة  من  التي  فاألربع  الشقاوة. 

البهي.  والمركب  الصالح،  والجار  الواسع،  والمسكن 

ــوء، والــمــرأة  ــس واألربــــع الــتــي مــن الــشــقــاوة: الــجــار ال

أن   . السوء(()8(  والمركب  الضيق،  والمسكن  السوء، 

)5( سورة اإلنسان، اآلية )3(.
: التفسير الكاشف،.5٧0-5٧١/٧  )6( ينظر

.330 /٩0 ، )٧( بحار األنوار
)8( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، لألمير عاء الدين 
علي بن بلبان الفارسي)ت٧3٩هـ(، حققه وخرج أحاديثه 
الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرنــؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق 
ومكارم  النكاح،  كتاب   ،3٤0/٩ ١٤١٤هـــ-١٩٩3م،  الثانية، 
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األمور التي ذكرها الرسول � التي تسبب الشقاوة 

 بالرغم من أنها ليست فيها معصية أو جريمة، ولكن 

في  اإلنسان  شقاء  أسباب  من  يعدها   � الرسول 

دنــيــاه، فــي حــيــن ذكـــر الــرســول � الــتــي تسبب 

توفرت  إذا  فهي  الدنيا  في  لإلنسان  والراحة  السعادة 

للعبد فاز وتنعم في حياته، وبالرغم أن هذه السعادة 

دينه  أمر  على  اإلنسان  يعين  وجودها  أن  إال  دنيوية، 

وآخرته، فمثا: المرأة الصالحة توجه زوجها لألعمال 

والبيت   ، والسيئة  القبيحة  األعمال  وتــرك  الحسنة 

على  يساعده  مما  والسكينة،  الراحة  له  يوفر  الواسع 

طبيعية  بصورة  حياته  نشاطات  وممارسة  العبادة 

وجيدة، والجار الصالح الذي يقدم المساعدة لجاره 

ازعــاج وقد وصانا اهلل  له أي  الحاجة وال يسبب  عند 

ُتْشرُِكوا   
َ

َوال اهلَل  ))َواْعُبُدوا  فقال:  بالجار  وتعالى  تبارك 

َيَتاَمى 
ْ
َوال ُقْرَبى 

ْ
ال َوِبِذي  ِإْحَساًنا  َواِلَدْيِن 

ْ
َوِبال َشْيًئا  ِبِه 

ُجُنِب(()١(، 
ْ
ال َجاِر 

ْ
َوال ُقْرَبى 

ْ
ال ِذي  َجاِر 

ْ
َوال ِكيِن  َمَسا

ْ
َوال

والجار الحسن ال يأتي منه إال الخير والبركة والمعاملة 

لقضاء  اإلنــســان  يساعد  الجيد  والــمــركــب  الطيبة، 

المسجد  إلــى  أو  العمل  الــى  الذهاب  مثل  حوائجه 

للصاة وغيره، بينما المركب السوء يؤخر صاحبه في 

الوصول إلى هدفه.

الفضل  بــن  الحسن  نصير  أبــي  الــديــن  لرضي  األخـــاق، 
البغدادي،  عــون  بشير  مراجعة:  ـــ(،  )ت5٤8هـ الطبرسي 
األولى،  الطبعة  بيروت-لبنان،  العربي،  يخ  التار مؤسسة 
الــوراثــة  بين  الطفل   : يــنــظــر و ١٤٢5هـــــــــــ-٢00٤م،ص١3٧، 

والتربية، ١/65.
)١( سورة النساء، اآلية )36(.

ــرد لبعض  ــف ــاف ال ــص ــي أت ــاك عــامــل مــهــم ف ــن وه

دنيويًا  سعادته  إلــى  ــؤدي  ت التي  الحسنة  الصفات 

الشقاء  إلى  به  تؤدي  التي  السيئة  والصفات  يًا  وآخرو

الوراثة  علماء  ويؤكد  الوراثة،  عامل  وهو  الدارين،  في 

على انتقال الصفات الوراثية من اآلباء واألمهات إلى 

ــم، وقــد أشــار الــرســول الكريم � إلــى ذلك  أوالدهـ

العرق  فأن  ولــدك،  تضع  شيء  أي  في  ))أنظر  بقوله: 

دّساس(()٢(. 

الــعــرق  ــأن  فـ لنطفكم،  ))تــخــيــروا   :  � وقــولــه 

الوراثة  دّســاس(()3(، فالرسول الكريم يؤكد على تأثير 

الذي ينتج عنه  الصالح  المنبت  األبناء وعلى  على 

افراد اسوياء صالحين، وقوله �: ))تخيروا لنطفكم، 

فإن النساء يلدن اشباه إخوانهّن واخواتهّن(()٤(، وعنه 

دّســاس(()5(.  العرق  فإن  الخال  ))استجيدوا   :  �

وقال أيضًا �: ))اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد 

الضجيعين(()6(؛ ألن الولد يكسب من أخاق أخواله 

كنز العمال، لعاء الدين على المتقي بن حسام الدين   )٢(
لبنان،  بــيــروت-  الــرســالــة،  مؤسسة  )٩٧5هـــــ(،  الهندي 

١5/855، وسنن ابن ماجة، ١/633، رقم ١٩68.
)3( الفروع من الكافي، 5/33٢.

، لجال الدين  )٤( الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير
 ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت٩١١هـ(، دار الفكر

بيروت- لبنان، ١/ 5١٩، رقم 3٢6٩.
، لمجد الدين المبارك  )5( النهاية في غريب الحديث واألثر
األثير )ت606هـــ(، تحقيق: طاهر  ابن  ي  الجزر بن محمد 
المكتبة  الــطــنــاحــي،  محمد  مــحــمــود  ي-  ــزاو ــ الـ احــمــد 

العلمية، بيروت- لبنان، ١3٩٩ه- ١٩٧٩م، ٢/ ١١٧.
)6( الفروع من الكافي، 5/33٢.
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وبعض من صفاتهم بالوراثة.

ــر الــمــجــلــســي مــعــلــقــًا:  ــاق قـــال الــعــامــة مــحــمــد ب

بيان  المراد  لعل  الضجيعين(،  )أحد   :  � ))قوله 

فكأن  أخاقه،  في  الولد  مشابهة  في  الخال  مدخلية 

منه  تــولــد  فيما  لمدخليته  الــرجــل  ضجيع  الــخــال 

على  األدلـــة  ــن  وم الـــولـــد)١(((،  مــن  المضاجعة  عند 

وجهه(  اهلل  علي)كرم  اإلمــام  أن  ي  رو ما  أيضًا،  ذلــك 

العرب  بأنساب  عالمًا  نسابة  وكان  عقيل  ألخيه  قال 

من  الفحولة  ولدتها  قد  امــرأة  إلى  ))انظر  وأخبارهم: 

له:  فقال  فــارســًا.  غامًا  لي  فتلد  ألتــزّوجــهــا،  الــعــرب، 

تزّوج أم البنين الكابية، فإّنها ليس في العرب أشجع 

الفضل  ــا  أب لــه  فأنجبت  فــتــزوجــهــا(()٢(،  آبــائــهــا.  مــن 

كرباء  فــي  استشهد  الــذي  الــســام(  العباس)عليه 

وهو يدافع عن أخيه الحسين)عليه السام(، فضرب 

يذكر  و والمحبة،  واألخــاص  الشجاعة  في  مثل  اروع 

نهر  من  الماء  لشرب  ذهب  عطشانًا  كان  عندما  أنه 

فرمٰى  السام(  الحسين)عليه  عطش  فتذكر  الفرات، 

باقر  لمحمد  الــرســول،  آل  أخــبــار  شــرح  فــي  العقول  مــرآة   )١(
المجلسي )ت١١١١هـ(، نشر دار الكتب اإلسامية، مطبعة 

ي، الطبعة الثانية، ١٤0٤هـ، .٢٢/٢0 مرو
لجمال  طــالــب  أبـــي  آل  ــاب  ــس أن ــي  ف الــطــالــب  عــمــدة   )٢(
عنبة  بأبن  المعروف  الحسيني  علي  بــن  احمد  الــديــن 
)ت8٢8هـــــــــ(، عــنــي بــتــصــحــيــحــه: مــحــمــد حــســن آل 
النجف،  في  ية  الحيدر المطبعة  منشورات  الطالقاني، 
الطبعة الثانية، ١380هـ١٩6١م، ص35٧، واعيان الشيعة، 
العاملي )ت١3٧١هـــ(، تحقيق وتخريج:  األمين  لمحسن 
حــســن األمــيــن، دار الــتــعــارف لــلــمــطــبــوعــات، بــيــروت- 

لبنان،١٤03هـ١٩83م، ٧/ ٤٢٩.

قربته وقال: ))يانفس من بعد الحسين هوني(()3(.

الوراثة،  مجال  في  ذلك  من  كثر  ا بعضهم  وذهب 

مثًال يرٰى الشيخ باقر شريف القرشي أن عملية الوراثة 

أبنائهم،  إلــى  اآلبـــاء  مــن  واإللــحــاد  الكفر  نقل  تشمل 

ْر 
َ

 َتذ
َ

ّبِ ال  ُنوٌح ّرَ
َ

ودليله على ذلك قول اهلل تعالى: ))َوَقال

وا 
ُّ
ْرُهْم ُيِضل

َ
َك ِإن َتذ

َ
اًرا، ِإّن َكاِفرِيَن َدّيَ

ْ
ْرِض ِمَن ال

َ ْ
ى األ

َ
َعل

اًرا(()٤(، فإنه يقول: ))فاآلية 
َ

 َفاِجًرا َكّف
َّ

 َيِلُدوا ِإال
َ

ِعَباَدَك َوال

دلت بوضوح على انتقال الكفر واإللحاد بالوراثة من 

اآلباء إلى األبناء(()5(، واإلسام يرى في سلوك الوالدين 

عن  يحملون  الذين  األبناء  سلوك  على  كبيرًا  تأثيرًا 

طريق الوراثة صفاتهم الحسنة والسيئة، ولذا نجد أن 

السام(  نوح)عليه  لسان  على  يحكي  الكريم  القرآن 

هذه الحقيقة الواضحة، فإنه )عليه السام( دعا على 

حوالي  قومه  هداية  من  يئس  أن  بعد  بالهاك  قومه 

يلدون ال  فانهم  بقائهم  من  فائدة  ال  ألن  عـــام)6(؛   ٩00 

إال فاجرًا كفارًا)٧(.

مسلم  بن  مخنف  ألبي  السام(،  )عليه  الحسين  مقتل   )3(
منشورات  مــن  )ت١5٧هــــــــ-٧٧٤م(،  الــغــامــدي  األزدي 
المرعشي  الــديــن  شــهــاب  للمحقق  الــعــامــة،  المكتبة 
العلمية،  المطبعة  ي،  الغفار الحسن  وتعليق:  النجفي، 

قم- ايران، ١3٩8هـ، ص١٧٩.
)٤( سورة نوح، اآليتان )٢6-٢٧(.

)5( حياُة اآلمام الحسين بن علي )عليه السام(، لباقر شريف 
القريشي، مطبعة اآلداب، النجف األشرف، الطبعة األولى، 

١3٩8هـ-١٩٧٤م، ١/٤3.
: الطفل بين الوراثة والتربية، 8٢/١. )6( ينظر

)٧( بحار األنوار للمجلسي، ٤0/٢0.
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فاآلباء واالمهات المؤمنون ينجبون ابناء صالحين 

على  يسيرون  هــؤالء  فمثل   ، الخير صفات  يحملون 

تؤدي  التي  األعمال  عن  ويبتعدون  السعادة،  طريق 

واألمهات  ــاء  اآلب كــان  إذا  حين  في  الشقاء،  إلــى  بهم 

لــيــســت لــديــهــم فــكــرة عـــن األيـــمـــان يــتــجــهــون نحو 

مع  سار  إذا  منهم  والقليل  عائلته،  مثل  الشر  طريق 

يحذو  و بهم  يقتدي  و بهم،  يتأثر  مؤمنين  أشخاص 

المؤمنين  الصالحين  األفــراد  من  فيصبح   حذوهم، 

في المجتمع.

))حسن  أيضًا:  وجهه(  اهلل  )كرم  علي  اإلمام  وقال 

الحديث  ، في هذا  ــراق(()١(  األعـ كرم  برهان  األخــاق 

الشرف  دلــيــل على  اإلنــســان  أخـــاق  أن  ــى  إل أشـــارة 

التي  العوائل  من  وأنها  عائلته،  لدى  والتقوى  والكرم 

الكريم  ولذا يحذر رسولنا  واأليمان،  الخير  ينبع منها 

المنحطة  األســر  عــن  األبتعاد  مــن  المسلمين   �

سافلين  اوالد  عنهم  ينتج  ألنه  ــزواج؛  ال عند  والسيئة 

اشقياء غير صالحين، فيقول عليه الصاة والسام: 

كم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول اهلل وما خضراء  ))ايا

الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت سوء(()٢(.

لو  حتى  المرآة  أن   � العظيم  الرسول  لنا  يبين 

كانت جميلة يجب عدم أختيارها اذا كانت من األسر 

يخلفون  العوائل  تلك  مثل  ألن  ؛  الشر ومنبع  السافلة 

واآلخــرة.  الدنيا  في  اشقياء  وأنما  سعداء  غير  ابناء 

)١( غرر الحكم ودرر الكلم، لعبد الواحد بن محمد التميمي 
اآلمدي )ت5١0هـ( دار الثقافة، النجف األشرف، ص١٤٤، 

رقم 5358.
)٢( بحار األنوار للمجلسي، ٢3/5٤.

من  تنشٔا  التي  الخضرة  عن  عبارة  الدمن  ))وخضراء 

انبات بعض الحشائش على قطعة من األرض مليئة 

الرائحة،  طيبة  اعشاب  أنها  للناظر  فيتراءى  بالروث 

لكن النظر الى أصول هذه الحشائس يكشف للناظر 

تنتمي  التي  الحسناء  فالمرأة  تحتها.  الــروث  وجــود 

التي  الحشائش  هذه  شأن  شأنها  منحطة  أســرة  إلى 

ظاهرها جميل وباطنها خبيث(()3(.

أختيار  حسن  على  يؤكد  الكريم  فالرسول  لذلك 

الزوجة، فمن يتقدم لخطبة فتاة عليه أن يجعل هذه 

))العماد  هي  فالزوجة  عينيه،  امــام  النبوية  الحكم 

الذي  المحور  هي  الزوجة  ألن  األســرة  بناء  في  األول 

تدور حوله رحى الحياة الزوجية وهي المدرسة التي 
تسامت بتربية البنين والبنات.(()٤(

كتب اإلمام علي)كرم اهلل وجهه( لمالك بن  ومن 

كيف  يخبره  وهــو   ، مصر واله  حين  األشتر  الــحــارث 

أن  يجب  التي  والــشــروط  كــفــاء  األ الموظفين  يختار 

))وتـــوّخَ  واألعــمــال:  المناصب  إعطائهم  في  يتبعها 

منهم أهـــل الــتــجــربــة والــحــيــاء مــن أهـــل الــبــيــوتــات 

كرم  أ فانهم  المتقدمة،  اإلسام  في  والقدم  الصالحة 

أخاقًا، وأصح أعراضًا، وأقل في المطامع إشرافًا وأبلغ 

في عواقب األمور نظرًا(()5(.

)3( الطفل بين الوراثة والتربية، 8٤/١.
احمد  الرحمن  لعبد  نــظــراإلســام،  فــي  الطفل  رعــايــة   )  )٤(
دار  يــة  مــديــر الــمــوصــل  جامعة  بمطابع  طبع  المحمود، 

الكتب، الموصل- عراق ١٤0٧هـ - ١٩86م ، ص ١3.
)5( نهج الباغة، لإلمام علي بن أبي طالب )كرم اهلل وجهه(، 
عبد  الدين  محي  محمد  تحقيق:  عبده،  محمد  شــرح 
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الموظف  أن  اإلمام علي �  يتبين من حديث 

يكون  أن  فيه  يشترط  األدارة  شــؤون  إليه  يسند  الــذي 

اإلسام  في  شريفة  وأســرة  عريقة  عشيرة  إلى  منتميًا 

يمارسون  ألنهم  صــادقــًا؛  عفيفًا  يكون  وان  والتدين، 

يستغلون  وال  يرتشون،  وال  وأمــانــة  بــإخــاص  عملهم 

المنصب من أجل غاياتهم ومصالحهم الشخصية.

والطفل يتأثر وهو في رحم أمه بالحاالت الجسدية 

فقط  ليس  فهو  منها،  عضوًا  يعد  ألنه  لألم؛  والنفسية 

يتأثر بالحاالت الجسمانية لألم والمواد التي تتغذى 

منها تؤثر عليه، فهو أيضًا يتأثر بالصفات الرذيلة لألم، 

إنسانيتها،  و وصفائها  قلبها  طهارة  وتقواها،  وأيمانها 

وجميع  وشــجــاعــتــهــا،  بــالــهــا،  ــة  وراحــ األم  إطــمــئــنــان 

الصفات  هــذه  جميع  فــان  لــألم،  الحسنة  الصفات 

رحم  في  وهو  الطفل  على  أثارها  تترك  وشرها  خيرها 

أمه، وتبني أساس سعادته وشقائه، وهنا يتحقق قول 

بطن  في  شقي  من  ))الشقي   :  � الكريم  الرسول 

األم  فسلوك  أمــه((،  بطن  في  سعد  من  والسعيد  أمــه، 

فالرجل  لذا  الطفل وشقائه،  كبير في سعادة  تأثير  له 

السلوك  حسن  ولــد  على  يحصل  أن  يــرغــب  الـــذي 

وطاهر القلب، عليه أن يبتعد من التزوج من النساء 

على  تعتمد  البشرية  فالسعادة  السيئات،  البذيئات 

تؤثر في  فالتربية  والتربية،  الوراثة  ركنين مهمين هما: 

سلوك الطفل والشخص المتولد من أبوين صالحين 

في  الخيرة  الصفات  لنشوء  مساعدة  تربة  يمتلك 

 ،3/١05 االستقامة،  مطبعة  ية،  التجار المكتبة  الحميد، 
: الطفل بين الوراثة والتربية، 85/١. ينظر و

او  الصغر  منذ  فاسدة  بيئة  في  ترك  إذا  ولكن  نفسه، 

النتيجة  فإن  وأشرار  األخاق  بذيئين  ناس  مع  عاش 

يصبح فرد فاسد شرير وجاهل؛ ألن الصفات الموروثة 

والفضائل العائلية ال تستطيع المقاومة أمام قوة التربية 

فإنه  السام(  )عليه  نوح  إبن  قصة  ذلك  على  ومثال 

جالس الكفار وخالط الفسق، فذهبت عنه الفضائل 

سلوكه  في  أبيه  عن  ورثها  التي  الحميدة  والصفات 

اتصف  النــه  األشقياء؛  من  أصبح  وهكذا  وتصرفاته 

عن  وبعد  نهجهم،  ونهج  عاشرهم  الذين  بصفات 

الطريق المستقيم السعيد الذي رسمه له والده)عليه 

السام(، فهو أختار أن يكون كافرًا مثلهم، وحين دعاه 

ابوه )عليه السام( إلى أن يركب السفينة لينجو من 

ي  السيل وال يصيبه عذاب اهلل تعالى، أجابه بما يرو

ِمَن  َيْعِصُمِني  َجَبٍل  ٰى 
َ
ِإل ي  العظيم عنه ))َسآِو القرآن 

 
َ

َماِء(()١(، وبالرغم أن نوحًا )عليه السام( قال له ))ال
ْ
ال

والده  بكام  يتعظ  لم  ٱهلِل(()٢(  ــرِ  ْم
َ
أ ِمــْن  ــَيــْوَم 

ْ
ل ٱ َعاِصَم 

)عليه السام(، فكانت نهايته الغرق.

من  يتولدون  الذين  األفــراد  أن  فلو  العكس  وعلى 

لنشوء  المساعدة  التربة  ولديهم  فــاســديــن،  أبــويــن 

مليئة  بيئة  في  تركوا  لو  سلوكهم،  في  السيئة  األثــار 

فمن  صالحين  مربين  مع  وعاشوا  والخير  بالصاح 

ينشأوا  الممكن أن تختفي تلك األثار السيئة عنهم و

واإلسام  والتقوى،  واأليمان  بالفضيلة  يتصفون  أناسًا 

أبنائهم  بتربية  يقومون  الذين  واألمهات  اآلباء  يحترم 

)١( سورة هود، اآلية )٤3(.
)٢()(السورة نفسها واآلية.
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تربية دينية صالحة، فهم الحجر األساس لسعادتهم 

األبناء  ويوصي  شقائهم،  وعــدم  يــة  واآلخــرو الدنيوية 

يأمرهم  بالطاعة لهم واحترامهم جزاء على جهودهم و

يدعون لهم بدعاء الخير  بالمعاملة الحسنة الطيبة و

ْحَمِة  لّرَ ِ ِمَن ٱ
ّ

ل
ُّ

لذ ُهَما َجَناَح ٱ
َ
قال تعالى: ))َوٱْخِفْض ل

َياِنى َصِغيًرا(()١()٢(. ّبَ ّبِ ٱْرَحْمُهَما َكَما َر َوُقل ّرَ

وأروع مثال للتربية الناجحة الصحيحة شخصية 

مثالية  شخصية  فإنه  وجــهــه(،  اهلل  علي)كرم  اإلمــام 

الحسنة  الصفات  فيه  توفرت  فقد  كله،  العالم  في 

وغير  المسلم   ، والعدو الصديق  له  وخضع  الفاضلة، 

يخه المشرف النبيل،  المسلم، وكل من اطلع على تار

أن هذه الشخصية العظيمة يفخر بالتربية التي تلقاها 

))وقد  فيقول:   � الرحمة  نبي  يد  على  صغره  في 

القريبة  بالقرابة   � اهلل  رسول  من  موضعي  علمتم 

ولــٌد  ــا  وأن حــجــرِه  فــي  وضعني  الخصيصة،  والمنزلة 

يمسني  و فراشه،  في  يكنفني  و صــدره،  إلى  يضمني 

يشمني َعْرَفُه(()3(، ثم يستطرد فيقول: ))يرفع  جسدُه و

باالقتداء  يأمرني  و أخاقه  من  علمًا  يــوم  كل  في   لي 

الحنون،   � النبي  حجر  فــي  تربى  لقد  ــه(()٤(،  ــ ب

فأشبعه من محبته وعطفه، وأعطاه دروسًا في األخاق 

 � األعظم  الرسول  مربيه  كان  ومن  باتباعها،  وأمره 

جدير أن يكون في الكبر قائد السعادة البشرية وأمير 

)١( سورة األسراء، اآلية )٢٤(.
: الطفل بين الوراثة والتربية، ١6٧-١/١٢٤. )٢( ينظر

الطفل   : ينظر و  ،٢/١8٢ القاصعة  الخطبة  الباغة،  نهج   )3(
بين الوراثة والتربية، ١/٢٧٩.

)٤( المصدر نفسه والخطبة.

الحكيمة  التربوية  فالطرق  والتقوى،  اإليمان  جيش 

اهلل  علي)كرم  مع   � الكريم  الرسول  اتبعها  التي 

يتقبل  وجعلته  الكامنة  قــدراتــه  بينت  قــد  وجــهــه( 

ــن وعـــي وادراك  ــن عــمــره ع ــي الــعــاشــرة م ــام ف ــ اإلس

وعمل على نشر تعاليمه متبعًا في ذلك سيرة النبي 

أخر  إلى  المستقيم  الصراط  عن  ينحرف  ولم   ،  �

اإلمام  في  نراه  الصالحة  للتربية  آخر  ونموذج  حياته، 

وجهه(،  اهلل  علي)كرم  ابــن  الــســام(  الحسين)عليه 

السام(  الحسين)عليه  شهامة  يخ  التار خلد  لقد 

والعدالة،  الحق  أيثاره وعظمته في إعاء  وتضحيته، 

كوالده  السام(  )عليه  الحسين  اإلمــام  تباهى  ولقد 

من  كثير  في  العريقة  أسرته  بطهارة  الــســام(  )عليه 

إن الدعي  ال و المواقف، وقال في تربية عائلته له: ))أ

والذلة،  السلة  بين  اثنتين:  بين  ركــز  قد  الدعي  إبــن 

وهيهات منا الذلة يأبى اهلل ذلك لنا ورسوله والمؤمنون 

وحجور طابت وطهرت(()5(، قال اهلل عّزَ وَجّل: ))وهلل 

الحسين)عليه  واإلمــام  وللمؤمين(()6(  ولرسوله  العزة 

المؤمنين  قائد  وهو  المؤمنين  من  نفسه  هو  السام( 

وأنه  والفساد،  الظلم  لقوى  ال ينصاع  أن  وعليه يجب 

أبي  بن  وعلي   � األعظم  الرسول  حجر  في  تربى 

طالب والصديقة الزهراء )عليهم السام(، ونشأ على 

الشرف والفضيلة، فلم يبايع يزيد ولم يخضع ألوامره 

التربية  نتيجة  والشموخ  اإلبــاء  وهذا  العزة  هذه  ابــدًا، 

المظلوم،  الحسين  سيدنا  مصيبة  في  المهموم  نفس   )5(
لعباس القمي، تحقيق: السيد احمد الحسيني، نشر دار 

المحجة البيضاء، بيروت- لبنان، ٢0١٤م، ص١٤٩.
)6( سورة المنافقين، اآلية)8(.
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المملوءة  الصحيحة  التربية  األســـرة،  فــي  األصيلة 

بالحب واأليمان والصفاء)١(.

فمن الطبيعي مثل تلك األسر تكون أبنائها بعيدة 

مقومات  كل  يمتلكون  و والشر  الشقاء  عن  البعد  كل 

السعادة والخير والصاح، حيث أن األسس الدينية 

والخلقية تصقل وتكون شخصية الفرد.

الصغر  منذ  أبنائهم  يــض  تــرو اآلبـــاء  على  يجب  و

له  ــــاص  واألخ تعالى  هلل  والــطــاعــة  الــعــبــادات  على 

الدين  في  وتحبيبهم  والمعاصي  السيئات  وتجنب 

الدينية، مثل الصاة  النشاطات  وترغيبهم بممارسة 

وقراءة القرآن وفهم معانيه، فلهم القدرة على الحفظ 

، فعلى اآلباء تشجيعهم ومدحهم وأعطائهم  في الصغر

الهداية، فبذلك تصبح لديهم قيم ومفاهيم تؤثر على 

واألستقامة،  الصاح  نحو  فيسيروا  وسلوكهم،  عقلهم 

من  مأمن  في  يكونوا  و السعداء،  األفراد  من  يصبحوا  و

السقوط في الرذيلة والمعاصي والشقاء.

بقوله  ذلــك  على   � الكريم  نبينا  حــث  وقــد 

))أدبوا أوالدكم على ثاث خصال حب نبيكم، وحب 

أهل بيته، وقراءة القرآن(()٢(، لذلك فإن الدين عصمة 

علي)عليه  اإلمــام  قال  الشر  نحو  األنحراف  من  لهم 

 اهلل تعالى أنزل كتابًا هاديًا بين فيه الخير 
َ

السام( ))إّن

، فخذوا نهَج الخيرِ تهتدوا(()3(. والشر

فالجسم  وجــســم  روح  ــن  م يــتــكــون  األنـــســـان  ِإّن 

تدرك  األنسان  لدى  والسعادة  معنوي  والــروح  مــادي 

: الطفل بين الوراثة والتربية، ٢80-١/٢٧8 )١( ينظر
)٢( كنز العمال، ١6/٤56، رقم٤5٤0٩.

)3( نهج الباغة، .٢/٩٧

بالجوانب الروحية أي بذاته بغير واسطة، أما المدارك 

الدماغ  الجسم مثل  الت  آ بواسطة  تدرك  الجسمانية 

فالصبي  يدركه.  بما  ابتهاج  له  مدرك  وكل  والحواس 

بمداركه الجسمانية يبتهج بما يبصره من الضوء وما 

يسمعه من األصوات من محيطه الذي يعيش فيه، في 

حين أن النفس الروحانية التي يحصل عليها األنسان 

ابتهاج ولذة  لها  يحصل  بغير واسطة و المؤمن تدرك 

بكشف حجاب الحس ونسيان المدارك الحسية. 

فارق  إذا  الروحاني  الجزء  ِإّن  خلدون:))  ابن  قال 

مختصًا  لــه  ذاتــيــًا  ــًا  ــ ك إدرا أدرك  الجسمانية  الــقــوى 

بصنف من المدارك وهي الموجودات التي احاط به 

علُمنا، وليس بعام االدارك في الموجودات كلها إذ لم 

تنحصر وانه يبتهج بذلك النحو من االدراك ابتهاجًا 

في  الحسية  بــمــداركــه  الصبي  يبتهج  كما   شــديــدًا 
اول نشوئه.(()٤(

***

)٤( مقدمة ابن خلدون، للعامة عبد الرحمن بن خلدون )ت 
808 هـ - ١٤06م(، اعتنى به وراجعه محمد علي قطب، 
الطبعة  القاهرة،   ، المختار مؤسسة   ، مــراد  يحى  تحقيق: 

االولى، ١٤٢٩هـ - ٢008م، ص6٩8.



155 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ياسمين ذيبان عباس

المبحث الثالث

أثر الشقاوة والسعادة على 
اإلنسان في الدنيا واآلخرة

المترتبة  والنتائج  اآلثــار  بين  االسامي  الدين  أن 

واآلخرة،  الدنيا  في  لإلنسان  والسعيد  الشقي  ألعمال 

من  الطرد  ســوى  شــيء  يجني  ال  الدنيا  في  فالشقي 

يعيش  و والحرمان،  التوفيق  وعــدم  تعالى  اهلل  رحمة 

مخافة  احد  منه  يقترب  وال  الناس،  قبل  من  منبوذا 

شره، فمن ختم اعماله بالمعاصي ولم يبالي بغضب 

 وَعا خسر الدنيا واآلخرة، وله العاقبة السيئة 
ّ

ربه جَل

جنات  عــن  والــبــعــد  وتــعــالــى  سبحانه  نـــاره  بــدخــول 

 � النبي  أمرنا  الشقاء  عاقبة  سوء  ولشدة  النعيم، 

 أن نــتــعــوذ مــنــه، عــن أبـــي هــريــرة رضـــي اهلل عــنــه أن 

النبي � قال: ))تعوذوا باهللِ  من جهِد الباء، ودرك 

الّشقاء، وُسوء القضاِء، وشماتِة األعــداء(()١(. ومعنى   ِ

المعاصي  امتاك  اي  َقاِء(( 
َ

الّش ))َوَدَرِك   :  � قوله 

الدنيا  فــي  لإلنسان  الشقاء  تسبب  التي  والــذنــوب 

فيه  الــذي  الصحيح  الطريق  عن  فينحرف  ــرة،  واآلخ

سعادته، أما االنسان السعيد فهو الذي يلتزم بتعاليم 

يلتزم بالفرائض ويبتعد عن اي شيء محرم،  االسام، و

و من كان طريقه خير ورضا الخالق عّزَ وَجّل فعاقبته 

ي، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد  )١( صحيح البخار
الباء،٩3/8

والتوفيق من عند  واآلخرة  الدنيا  يناله في  الخير  الى 

في  وهو  الدنيا،  في  أمــوره  وتسهيل  الرحيم،  الرحمن 

وقد  فيها،  والخلود  الجنة  القيامة، بدخول  يوم  مأمن 

قال اإلمام الصادق)عليه السام(: ))السعادة سبب 

والشقاء  النجاة،  الى  فيجره  السعيد  به  تمسك  خير 

الهلكة،  إلى  فيجره  الشقي  به  تمسك  خذالن  سبب 

وكل بعلم اهلل تعالى(()٢(.

ــام عــلــي )عــلــيــه الـــســـام(: ))الــســعــادة  ــ  وعـــن اإلم

(()3(، وعــنــه )عليه الــســام(:  مــا أفــضــت إلــى الـــفـــوز

ــار  وأن الــحــق  سبيل  لكم  أوضـــح  قــد  تعالى  اهلل  ))ان 

ايضا:  وعنه  دائمة(()٤(،  سعادة  أو  الزمة  فشقاوة  طرقه 

فأن  ــالــســعــادة(()5(.  ب الظفر  بــرهــان  الــعــبــادة  ))دوام 

يرتكز  التي  األساسية  الركيزة  هو  بالعبادات  االلتزام 

الدارين وتجنب  عليها المسلم لضمان سعادته في 

اإلمام  والمعاصي، قال  الذنوب  واالبتعاد عن  شقائه، 

)عليه السام(: ))ما من نكبة تصيب العبد إال  الباقر

بذنب(()6(، لذا يقسم اهلل تعالى في سورة العصر بأن 

جميع الناس في أي عصر عاشوا مبتلون بالخسران 

إال المؤمنين باهلل تعالى المخلصين له والمطهرين من 

ِذيَن آَمُنوا 
َّ
 ال

َّ
، ِإال ِفي ُخْسرٍ

َ
ْنَساَن ل ِ

ْ
، ِإَنّ اإل َعْصرِ

ْ
اآلثام ))َوال

اِلَحاِت(()٧(، وقال تعالى في سورة البقرة:  وا الَصّ
ُ
َوَعِمل

١0/١8٤. ، )٢( بحار األنوار
)3( غرر الحكم ودرر الكلم لآلمدي،ص ١6٧، رقم 3٢6٩.

)٤( نهج الباغة،6٧/٢.
)5( غرر الحكم ودرر الكلم، ص١٩8، رقم 3٩36.

)6( األصول من الكافي، .٢/٢6٩
، اآليات )١-3( )٧( سوره العصر
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ْيِهْم 
َ
ُتوُب َعل

َ
ِئَك أ

َٰ
ول

ُ
ُنوا َفأ َبّيَ ُحوا َو

َ
ْصل

َ
ِذيَن َتاُبوا َوأ

َّ
 ال

َّ
))ِإال

ِحيُم (()١(، يبين سبحانه وتعالى أهمية  اُب الّرَ ّوَ َنا الّتَ
َ
َوأ

إما  أعمال األنسان بتقرير مصيره، أما جنة وسعادة و

نار وشقاء، فمن تاب وأصلح أعماله غفر له عّزَ وَجّل 

وصفح عنه برحمته.

السعادة  ))درك  السام(:  علي)عليه  اإلمــام  قال 

كيات(()٢( أي تحقيق  بمبادرة الخيرات واألعمال الزا

والرغبة  الصالحة  باألعمال  اليها  والوصول  السعادة 

، كما قال)عليه السام(: ))السعيد  بفعل اعمال الخير

من وعظ بغيره والشقي من انخدع لهواه وغروره(()3(.

أن االنسان السعيد هو من أتعظ بما أصاب غيره 

يتقي ويبتعد عن الوقوع في الشر مثله،  من مكروه، و

وال يتبع اهوائه وشهواته حتى ال يقع في الشقاء.

في  يتصفح  و نفسه،  محاسبة  الفرد  على  يجب  و

، فإن اخطأ اليكرر خطأه  ليله، ماصدر عنه اثناء النهار

في المستقبل، فالسعيد من تنبه ألفعاله وافعال غيره، 
فاقتدى بأحسنها، وابتعد عن سيئها. )٤(

وقد حثت النصوص النبوية الشريفة على محاسبة 

النفس ومراقبتها ))فعن أمير المؤمنين )عليه السام( 

قال  فلما رجعوا  إّن رسول اهلل � بعث سرية  قال: 

)١( سورة البقرة، اآلية )١60(
)٢( غرر الحكم ودرر الكلم، ص ١6٧ رقم 3٢٧٩

)3( نهج الباغة، .١/١٤٩
: أدُب الدنيا والدين، ألبي الحسن علي بن محمد  )٤( ينظر
الماوردي) ت٤50 هـ( ، حققه وعلق  البصري  بن حبيب 
 - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  السقا،  مصطفى  عليه 

لبنان، الطبعة الرابعة، ١3٩8 هـ - ١٩٧8م ، ص 3٤٢.

مرحبًا بقوم قضوا الجهاد األصغر وبقي عليهم الجهاد 

قال:  ؟  كــبــر األ الجهاد  ومــا  اهلل  يــارســول  ّقيل:   ، كــبــر األ

جهاد النفس، وقال )عليه السام(: أفضل الجهاد من 
جاهد نفسه التي بين جنبيه((. )5(

وقال رسول اهلل � : ))حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا((. )6(

يعودها على الخير  فعلى اإلنسان ان يصقل نفسه و

اإلنسانية  النفس  تستقيم  حتى  الصالحة،  واألعمال 

تقود  فالنفس  شــيء،  على  تعود  اذا  كالطفل  ألنها  ؛ 

حياة  فيحيا  أولى،  والحسن  السيء  أو  الحسن  على 

تعالى  ربه  امام  وقوفه  وعند  واآلخــرة،  الدنيا  في  طيبة 
)٧(. للحساب ليس عليه ذنوب تذكر

التي  األمـــور  مــن   (( القمي:  عباس  الشيخ  وقــال 

الرذائل  من  نفسه  تطهير  على  المؤمن  االنسان  تعين 

التي  األعمال  على  المواظبة  بالفضائل؟  وتحليتها 

يلزم بها نفسه ان رضيت،  تنتجها الصفات الحسنة و

كل عمل قبل  مراقبة حال نفسه واعماله بالتأمل في 

بن  علي  بــن  محمد  الــصــدوق  للشيخ   ، االخــبــار معاني   )5(
علي   : تحقيق   ، ـــ(  )ت٢8١هـ القمي  بابوية  بن  الحسين 
ي، مؤسسة النشر االسامي ، الطبعة الخامسة  كبر الغفار أ

١٤٢5هـ - ص ٢63.
)ت١٢0٩هـــ(،  النراقي  مهدي  لمحمد  السعادات،  جامع   )6(
السيد  عليه  علق   ، المظفر رضــا  محمد  الشيخ  له  قــدم 
)عج(،الطبعة  الحجج  ثــامــن  مطبعة   ،، كــانــتــر محمد 

األولى، ايران، ١٤٢5هـ ، ٩3/3.
القرآن  ضــوء  في  اإلسامية  الخليقة  المفاهيم   : ينظر  )  )٧(
المصادر  دار  الخزرجي،  جمعة  رحيم  للدكتور  والسنة، 

يع، بغداد، الطبعة األولى ،٢0١8 م ، ص ٢٧3. للنشروالتوز
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أعماله  وان يحمل  بنفسه  ال ينخدع  ان   ، فيه  الشروع 
يستقصي عيوب غيره((. )١( على محمل الصحة و

كيفية  أن االنسان يمتلك عقًال يرشده إلى معرفة 

المكانة  إلى  خاله  من  يصل  و السعادة  إلى  الوصول 

المناسبة له، قال اإلمام علي)عليه السام(: ))كفاك 

في عقلك ما أوضح لك سبل َغّيك من رشدك(()٢(، 

الظال  طريق  يميز  العقل  خال  من  االنسان  أن  أي 

في  الغريزة  أن  والسعادة،  النجاة  طريق  عن  والشقاء 

عالم الحيوانات هي المرشد لها في طريق سعادتها، 

لإلمام  وقيل  العقل،  هــو  لــه  المرشد  االنــســان  بينما 

علي )عليه السام(: ))صف لنا العاقل(( قال: ))هو 

الذي يضع الشيء مواضعه(()3(، أن الحيوانات تضع 

الهداية  بدافع  موضعه  في  بحياتها  يرتبط  شيء  كل 

بهداية  العمل  بــهــذا  يــقــوم  االنــســان  بينما  الفطرية، 

العقل، قال النبي � : ))لكل شيء مطية، ومطية 

المرء: العقل(()٤(، والمقصود من المطية هو المركب 

كب إلى اهدافه ومصالحه،  الذي يصل من خاله الرا

ليتمكن  األنبياء،  تعاليم  على  أيضًا  يعتمد  واإلنسان 

من ادراك طريق الحق المستقيم والمنهج الحقيقي 

القمي  عــبــاس  للشيخ  األخــــاق،  فــي  ــًا  ــ درس خــمــســون   )١(
كتاب مفاتيح الجنان( )ت١35٩هـ(، تحقيق:  )صاحب 
نزار نعمة الحسن، مؤسسة المرتضى للثقافة واألرشاد قم- 

ايران، ١٤٢٤هـ ، ص ١88.
الـــوراثـــة  بــيــن  الــطــفــل   : ــنــظــر ي و  ،3/٢5٤ الــبــاغــة  نــهــج   )٢(

والتربية،.١/٢0٧
)3( نهج الباغة .٢05/3

 ، والتربية  الوراثة  بين  الطفل   : ينظر  ،١/3٢  ، االنــوار  بحار   )٤(
١/٢0٧.

للسعادة، والرسول الكريم � جاهد لقمع الصفات 

بدًال  وزرع  المسلمين،  نفوس  فــي  والــشــريــرة  الرذيلة 

عنها الصفات الحميدة الخيرة، واستطاع � من 

الصالح  الطريق  إلى  وهوايتهم  العرب  كبار  اصــاح 

كد  الصحيح الذي فيه سعادتهم وترك الشقاء، وقد أ

اهلل تعالى في آياته على االلتزام بتعاليم الدين واطاعة 

ِذيَن آَمُنوا 
َّ
َها ال ّيُ

َ
األنبياء وما جاءوا به، قال تعالى: ))َيا أ

ُيْحِييُكْم(()5( ِلَما  ُكْم  َدَعا ِإَذا  ُسوِل  َوِللّرَ هلِلَِّ  اْسَتِجيُبوا 

محمد  الكريم  ورســولــه  تعالى  هلل  االستجابة  أي   )6(

النبي �  أوامره وعدم اهمال سنن  � وتطبيق 

الدنيا  في  اإلنسان  سعادة  فيه  ألن  وشريعته  ومنهجه 

واآلخرة والخروج من الشقاء.

عن  السام(  الصادق)عليه  اإلمــام  عن  ي  رو وقد 

آبائه عن النبي محمد � حديث لطلب السعادة 

يمنعكم  ))مــا  فقال:  الشقاء،  وذهــاب  تعالى  اهلل  من 

اللهم  مــرات:  ثــاث  ومساء  صباح  كل  في  تقولوا  أن 

وال  دينك،  على  قلبي  ثبت  واألبصار  القلوب  ُمقلب 

تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمًة 

إنك أنت الوهاب، وأجرني من النار برحمتك، اللهم 

ــدد لــي فــي عــمــري، وأوســـع علي فــي رزقـــي، وأنشر  ام

الكتاب  ّم 
ُ
أ فــي  عــنــدك  كنت  وأن  رحــمــتــك،  علي 

شقيا فاجعلني سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وُتثبُت، 

م الكتاب(()٧(.
ُ
وعندك أ

)5( سورة االنفال اآلية )٢٤(.
: الطفل بين الوراثة والتربية، .٢0٧-١/٢06 )6( ينظر

السيد  تعريب  القمي،  عباس  للشيخ  الجنان،  مفاتيح   )٧(
بيروت- المرتضى،  دار  النجفي،  ي  الــنــور رضــا  محمد 
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أن الدعاء سبب للنجاة والسعادة، كما ال يحدث 

ــام، فهي من  ــبــاع اإلســ الــشــقــاء مــع قـــراءة الــقــرآن وات

الوسائل التي تؤدي إلى السعادة، واالنسان على مدى 

كل  سنين عمره يواجه الكثير من المصاعب والمشا

بالتعاليم  واأليمان  تعالى  اهلل  نحو  األلتجاء  فيعتبر 

ولكن  البشرية  سعادة  ففيه  له  ملجأ  احسن  الدينية 

ال  اآلن  الحاصل  والتحضر  التطور  ان  المؤسف  من 

يهتم لمثل هذه القيم والمثل.

وبــر  تــعــالــى،  اهلل  خشية  مــع  الــشــقــاء  يــحــدث  وال 

السام(:  )عليه  علي  اإلمــام  قال  والتقوى،  الوالدين 

))أوصيكم، عباد اهلل، بتقوى اهلل فإنها حق اهلل عليكم، 

عليها  تستعينوا  وان  حقكم،  اهلل  على  والــمــوجــبــة 

اليوم  في  التقوى  فــإن  اهلل،  على  بها  وتستعينوا   بــاهلل 

الحرُز والجنُة(()١(.

كيًا  حا وقــال  التوابين،  لألوابين  مغفرته  وأعــد   ((

 َشْيٍء 
َ

ُكّل َنا َوِسْعَت  ّبَ ئكته وحملة عرشة: ))َر عن ما

َك َوِقِهْم 
َ
َبُعوا َسِبيل

َ
ِذيَن َتاُبوا َواّت

َّ
ًما َفاْغِفْر ِلل

ْ
َرْحَمًة َوِعل

َجِحيِم(( )٢()3(.
ْ
اَب ال

َ
َعذ

لبنان، الطبعة االولى، ١٤33هـ -٢0١٢م، ص 50.
)١( نهج الباغة،٢/١5٧.
)٢(سورة غافر ، اآلية )٧(.

)3( نصيحة الملوك، ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي 
)ت ٤50هـ - ١058م(، تحقيق : محمد جاسم الحديثي، 
دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعام، بغداد- 
 ، ١٩86م   - ١٤06هـــ  للطباعة،  الحرية  دار  مطابع   العراق، 

ص ١٩١.

يحذر اهلل تعالى من اتباع طريق الشيطان، وتحقيق 

والسعادة،  الجنة  من  البشر  بني  اخــراج  في  رغبته 

ــِإَذا  ))ف تعالى:  قــال  والشقاء  النار  بطريق  وسقوطهم 

ُه َساِجِديَن(()٤(، 
َ
وِحي َفَقُعوا ل ْيُتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمن ّرُ َسّوَ

ئكة عن إرادته  يبين اهلل تعالى في القرآن الكريم للما

لخلق اإلنسان، فمتى تمت تسوية بناء هيكل األنسان 

ئكة  ونفخ اهلل عّزَ وَجّل فيه من روحه وجب على الما

ئكة جميعًا إال ابليس  أن يسجدوا)5(. فسجدت الما

اٍر 
َ
ّن ِمن  ْقَتِني 

َ
َخل ْنُه  ّمِ َخْيٌر  ــا  َن

َ
))أ وقــال:  واستكبر  أبى 

الجنة  من  تعالى  اهلل  فطرده  ِطــيــٍن(()6(.  ِمن  ْقَتُه 
َ
َوَخل

واصبح من األشقاء وتوعد لبني البشر بالوسوسة لهم 

وجعلهم من أتباعه المكتوب عليهم بالشقاء مثله.

اتباع  من  الناس  السام(  علي)عليه  اإلمــام  حذر 

ال  ))أ بالقول:  لهم  ناصحًا  طريقه،  وسلوك  الشيطان 

بترفعه؟  اهلل  ووضعه  بتكبره؟  اهلل  صغره  كيف  تــرون 

ــرة  ــي األخـ ــه ف ــد ل الــدنــيــا مـــدحـــورًا، وأعــ ــي   فجعله ف

سعيرا(()٧(، واإلنسان العاقل يكفيه معرفة قول ابليس: 

ُهْم  َيّنَ ْغِو
ُ َ
ْرِض َوأل

َ ْ
أل ُهْم ِفى ٱ

َ
َنّنَ ل ّيِ َز

ُ َ
ْيَتِنى أل ْغَو

َ
))َرّبِ ِبَمٓا أ

وشقائه،  نهجه  على  يسير  ال  حتى  ْجــَمــِعــيــَن(()8(، 
َ
أ

له  تعالى  اهلل  يريدها  التي  المكانة  في  نفسه  يضع  و

التي فيها سعادته وخاصه.

)٤( سورة الحجر اآلية )٢٩(.
، الطفل بين الوراثة والتربية،١/٢١٧. )5( ينظر

)6( سورة األعراف اآلية )١٢(.
)٧( نهج الباغة، ٢/١6٢.

)8( سورة الحجر اآلية )3٩(0
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مصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

بن  علي  الحسن  ألبــي  والــديــن،  الدنيا  أدُب   .١

هـ(،  ت٤50  الــمــاوردي)  البصري  حبيب  بن  محمد 

الكتب  دار  الــســقــا،  مصطفى  عليه  وعــلــق  حققه 

العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة، ١3٩8 هـ - 

١٩٧8م.

بن  محمد  جعفر  ــي  ألب الــكــافــي،  مــن  ٢.األصــــول 

ي )ت 3٢8-3٢٩ه(  يعقوب بن اسحاق الكليني الراز

السلطاني،  ســوق  طــهــران-  اإلســامــيــة،  الكتب  دار 

ي، ١3٧5هـ. الطبعة الثالثة، مطبعة الحيدر

العاملي  األمــيــن  لمحسن  الــشــيــعــة،  اعــيــان   .3

دار  األمــيــن،  حسن  وتخريج:  تحقيق  ـــ(،  ــ )ت١3٧١ه

التعارف للمطبوعات، بيروت- لبنان، ١٤03هـ.

لناصر  الــمــنــزل،  اهلل  كتاب  تفسير  فــي  األمــثــل   .٤

ي، مدرسة  ي، تحقيق: مهدي االنصار مكارم الشيراز

اإلمام علي بن أبي طالب، الطبعة الثانية، قم ١٤٢6هـ.

 ، 5. بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار

الوفاء،  مؤسسة  )ت١١١١هـــ(،  المجلسي  باقر  لمحمد 

بيروت -لبنان، الطبعة الثانية، ١٤03هـ.

6.التبيان في تفسير القرآن، ألبي جعفر محمد بن 

حبيب  احمد  تحقيق  ٤60هـــ(  )ت  الطوسي  الحسن 

الطبعة  العربي،  التراث  احياء  دار  العاملي،  قصير 

األولى، الناشر مكتب األعام اإلسامي، قم ١٢0٩هـ.

الكاشاني  الفيض  لمحسن  الصافي،  ٧.تفسير 

حسني  عليه  وعلق  له  وقــدم  صححه  ـــ(،  )ت١0٩١هــ

األعلمي، مطبعة مؤسسة الهادي، قم ، الناشر مكتبة 

- طهران، الطبعة الثانية ١٤١6هـ. الصدر

8.تفسير القرآن الكريم، ألبي الفداء اسماعيل بن 

كثير القرشي الدمشقي )ت٧٧٤ هـ( قدم له د. يوسف 

عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 

١٤١٢هـ -١٩٩١م.

٩.تــفــســيــر الــقــرطــبــي الــجــامــع ألحـــكـــام الـــقـــرآن، 

القرطبي  ي  األنــصــار أحمد  بن  محمد  عبداهلل  ألبــي 

ــيــومــي وعــبــداهلل  )ت6٧١هــــــــ (، تــحــقــيــق مــحــمــد ب

ي، مكتبة اإليمان، القاهرة، )ب- ت(. المنشاو

مغنية،  جـــواد  لمحمد  الــكــاشــف،  التفسير   .١0

أســوة،  مطبعة  قــم-  اإلســامــي،  الكتاب  دار  مؤسسة 

الطبعة االولى، ١٤٢٤هـ - ٢003 م.

أبي جعفر محمد  الصدوق  للشيخ  التوحيد،   .١١

علي بن الحسين بن بابويه القمي )38١هـ(، صححه 

الحسيني  ــم  ــاش ه الــســيــد  الــمــحــقــق  عــلــيــه  ــق  ــل وع

الحوزة  في  المدرسين  جماعة  منشورات  الطهراني، 

العلمية، قم، المقدسة، الطبعة الثانية، ١3٩8 هـ.

١٢. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ألبي جعفر 

الشيخ  له  قدم  ـــ(  )ت3١0ه الطبري  جرير  بن  محمد 

خليل الميس، ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل 

يع، بيروت-  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز العطار

لبنان،١٤١5هـ- ١٩٩5م.

النراقي  مهدي  لمحمد  الــســعــادات،  ١3.جــامــع 

، علق  )ت١٢0٩هـ(، قدم له الشيخ محمد رضا المظفر

الحجج،  ثامن  مطبعة   ، كانتر محمد  السيد  عليه 
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ايران، الطبعة األولى، ١٤٢5هـ.

 ، النذير البشير  أحاديث  في  الصغير  الجامع   .١٤

السيوطي  بكر  أبــي  بن  الرحمن  عبد  الدين  لجال 

، بيروت - لبنان. )ت٩١١هـ( دار الفكر

١5. حياة اإلمام الحسين بن علي )عليه السام(، 

النجف  اآلداب،  مطبعة  الــقــرشــي،  شــريــف  لــبــاقــر 

األشرف، الطبعة األولى، ١3٩8هـ- ١٩٧٤م.

ــي األخــــــــاق، لــلــشــيــخ  ــ ــون درســـــــًا ف ــ ــس ــ ــم ــ ١6.خ

الجنان(  مفاتيح  كــتــاب  )صــاحــب  القمي  عــبــاس 

مؤسسة  الحسن،  نعمة  نــزار  تحقيق:  )ت١35٩هــــ(، 

المرتضى للثقافة واألرشاد قم- ايران، ١٤٢٤هـ.

الرحمن  لعبد  اإلســام،  نظر  في  الطفل  رعاية   .١٧

الموصل  جــامــعــة  بمطابع  طــبــع  الــمــحــمــود،  احــمــد 

مديرية دار الكتب، الموصل- عراق ١٤0٧هـ - ١٩86م

الفرج  ألبــي   ، التفسير علم  فــي  المسير  ١8.زاد 

ــن عــلــي بــن محمد  ــديــن عــبــد الــرحــمــن ب جــمــال ال

الــبــغــدادي )ت 5٩٧هـــــ(، حققه  الــقــرشــي  ي  الــجــوز

اهلل،  عبد  الرحمن  عبد  بن  محمد  هوامشه:  وكتب 

خرج احاديثه: ابو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول، 

لبنان،  بيروت-  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار 

الطبعة األولى، ١٤0٧هـ - ١٩8٧م.

بن  محمد  بن  اهلل  عبد  ألبي  ماجه،  أبن  سنن   .١٩

وعلق  حققه  ـــ(  )ت٢٧5هـ ماجه  أبــن  يني  القزو يزيد 

للطباعة  الفكر  دار  الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  عليه: 

األولــى،  الطبعة  لبنان،  بــيــروت-  يــع،  والــتــوز  والنشر 

)ب- ت(.

لألمير  بلبان،  أبن  بترتيب  حبان  أبن  صحيح   .٢0

ـــ(،  )ت٧3٩هـ الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عــاء 

األرنؤوط،  شعيب  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه 

مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ- ١٩٩3م. 

بن  محمد  اهلل  عبد  ألبــي  ي،  البخار صحيح   .٢١

ي  يه البخار اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردز

، دار  كــر ـــ(، قــدم لــه أحــمــد بــن محمد شــا ــ )ت٢56هـ

احياء التراث العربي بيروت- لبنان.

٢٢. الطفل بين الوراثة والتربية، للشيخ محمد تقى 

فلسفي )ت١٤١8هـ( تعريب وتعليق: فاضل الحسيني 

المياني، مطبعة اآلداب في النجف األشرف، الطبعة 

األولى، ١38٧هـ- ١٩6٧م، 65/١.

ــاب أبـــي طــالــب،  ــس ــي أن ٢3. عــمــدة الــطــالــب ف

المعروف  الحسيني  علي  بن  أحمد  الدين  لجمال 

محمد  بتصحيحه:  عني  ـــ(  )ت8٢8هــ عنبة  بأبي 

ية  الحيدر المطبعة  منشورات  الطالقاني،  آل  حسن 

في النجف، الطبعة الثانية، ١380هـ - ١٩6١م.

بن  الــواحــد  لعبد  الكلم،  ودرر  الحكم  غــرر   .٢٤

الثقافة،  دار  )ت5١0هـــــ(  األمـــدي  التميمي  محمد 

النجف األشرف.

بن  محمد  جعفر  ألبــي  الــكــافــي،  مــن  الــفــروع   .٢5

ي )ت3٢٩/3٢8هـ(  يعقوب بن اسحاق الكليتي الراز

السلطاني،  ســوق  طــهــران-  اإلســامــيــة،  الكتب  دار 

ي، الطبعة الثالثة، ١3٧5هـ. مطبعة الحيدر

بن  المتقي  علي  الدين  لعاء  العمال،  كنز   .٢6

الرسالة،  مؤسسة  )ت٩٧5هـــ(  الهندي  الدين  حسام 

بيروت- لبنان.

بن  مــكــرم  بــن  لمحمد  ــعــرب،  ال لــســان   -٢٧.٢3



161 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ياسمين ذيبان عباس

لسان  دار  ـــ(  ــ )ت٧١١هـ ي  األنــصــار يــقــي  األفــر منظور 

العرب، بيروت- لبنان )ب- ت(.

علي  ألبي  القرآن،  تفسير  في  البيان  مجمع   .٢8

تحقيق  ـــ(،  )ت5٤8هـ الطبرسي  الحسن  بن  الفضل 

التراث  احياء  دار  تي،  المحا الرسولي  باسم  السيد 

العربي، بيروت- لبنان، ١3٧٩ه.

الــعــقــول فــي شـــرح أخــبــار آل الــرســول،  ــرآة  ٢٩. مـ

باقر المجلسي )ت١١١١هـــ( نشر دار الكتب  لمحمد 

ي، الطبعة الثانية،١٤0٤ه. اإلسامية، مطبعة مرو

30. معالم التنزيل في تفسير القرآن، ألبي محمد 

تحقيق:  ـــ(،  )ت5١0هـ البغوي  مسعود  بن  الحسيني 

العربي،  الــتــراث  احــيــاء  دار  الــمــهــدي،  الـــرزاق  عبد 

بيروت- لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢0هـ.

بن  محمد  الصدوق  للشيخ   ، االخبار 3١.معاني 

 ، )ت٢8١هـــــ(  القمي  بــابــويــة  بــن  الحسين  بــن  علي 

ي، مؤسسة النشر اإلسامي،  كبر الغفار تحقيق : علي أ

الطبعة الخامسة ١٤٢5هـ.

لمحمد  القرآنية،  واألعـــام  األلــفــاظ  معجم   .3٢

 ، والنشر للطبع  العربي  الفكر  دار  ابراهيم،  اسماعيل 

، الطبعة الثانية، ١٩6٩ م. القاهرة- مصر

القمي،  عــبــاس  للشيخ  الــجــنــان،  مفاتيح   .33

دار  النجفي،  ي  ــنــور ال رضــا  محمد  السيد  تعريب 

هـ-   ١٤33 األولــى،  الطبعة  لبنان،  بيروت-  المرتضى 

٢0١٢ م.

القرآن  ضوًء  في  اإلسامية  الخليقة  3٤.المفاهيم 

والسنة، للدكتور رحيم جمعة الخزرجي، دار المصادر 

يع، بغداد، الطبعة األولى ، ٢0١8. للنشروالتوز

35. مقتل الحسين )عليه السام(، ألبي مخنف 

٧٧٤م(،  ـــ-  ــ )ت١5٧هـ الــغــامــدي  األزدي  مسلم  بــن 

شهاب  للمحقق  الــعــامــة  المكتبة  مــنــشــورات  مــن 

ي،  الغفار الحسن  تعليق:  النجفي،  المرعشي  الدين 

المطبعة العلمية، قم- ايران ١3٩8 هـ. 

الرحمن  عبد  للعامة  خــلــدون،  ابــن  36.مقدمة 

 ، بن خلدون )ت 808 هـ - ١٤06م(، مؤسسة المختار

القاهرة، الطبعة االولى، ١٤٢٩هـ - ٢008م.

3٧. مــكــارم االخـــاق، لــرضــي الــديــن أبــي نصير 

مراجعة:  الطبرسي )ت 5٤8هـــ(،  الفضل  بن  الحسن 

يــخ الــعــربــي،  ــبــغــدادي، مــؤســســة الــتــار بشير عـــون ال

بيروت- لبنان، الطبعة األولى، ١٤٢5هـ - ٢00٤ م.

حسين  لمحمد  القرآن،  تفسير  في  الميزان   .38

قم-  المجتبى،  مؤسسة  )ت١٤١٢هـــــ(  الطباطبائي 

ايران، الطبعة األولى، ١٤٢5هـ - ٢00٤ م.

3٩. نصيحة الملوك، ألبي الحسن علي بن محمد 

محمد   : تحقيق  ١058م(،   - ٤50هــــ  )ت  الــمــاوردي 

جاسم الحديثي، دار النشؤون الثقافية العامة ، وزارة 

الحرية  دار  مطابع  العراق،  بغداد-  واالعــام،  الثقافة 

للطباعة، ١٤06هـ.

الحسين  سيدنا  مصيبة  في  المهموم  نفس   .٤0

أحمد  السيد  تحقيق:  الــقــمــي،  لعباس  الــمــظــلــوم، 

الحسيني، نشر دار المجة البيضاء ، بيروت- لبنان، 

٢0١٤ م.

، لمجد  ــر ــ ٤١.الــنــهــايــة فــي غــريــب الــحــديــث واألث

ي أبـــن األثــيــر  ــزر ــجـ الـــديـــن الــمــبــارك بـــن مــحــمــد الـ

محمود  ي-  الــزاو أحمد  طاهر  تحقيق:  هـ(  )ت606 
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لبنان،  بيروت-  العلمية،  المكتبه  الطناحي،  محمد 

١3٩٩هـ- ١٩٧٩م.

٤٢. نهج الباغة، لألمام علي بن أبي طالب )عليه 

محي  محمد  تحقيق:  عبده،  محمد  شرح  السام(، 

مطبعة  يــة،  الــتــجــار المكتبة  الحميد،  عبد  الــديــن 

االستقامة.

اسماعيل  الرحمن  عبد  ألبــي  الــقــرآن،  وجــوه   .٤3

حققه   ، ٤3١هـــ(  )ت  ي  النيسابور الحيري  أحمد  بن 

ناصر  المراجعة:  عرشي،  نجف  الدكتور  عليه:  وعلق 

الرضوية  لآلستانة  التابعة  الطبع  مؤسسة  النجفي، 

المقدسة، مشهد- ايران، الطبعة األولى ، ١٤٢٢ هـ .

***

الخاتمة ونتائج البحث

بالشقاء  تتعلق  ــور  أمـ مــن  عليه  اطلعت  مــا  فــي 

الحسنة  بــاألعــمــال  عــاقــة  مــن  لهما  ومــا  والــســعــادة 

واآلخـــرة،  الدنيا  فــي  اإلنــســان  على  وأثرهما  والسيئة 

لــهــا صله  الــتــي  ــور  ــ بــعــض هـــذه األم يمكن أجــمــال 

البحث  مضامين  ضوء  في  والسعادة  بالشقاء   وثيقة 

وهي األتي:

الشقي  مفهومي  بين  مترابطة  عــاقــه  هــنــاك   -١

والسعيد اللغوي واألصطاحي فقد عد أغلب علماء 

والشقاء  الــســعــادة،  ضــد  الشقاء  واالصــطــاح  اللغة 

الحظ  حــســن  فــهــي  الــســعــادة  ونقيضه  الــحــظ   ســـوء 

. والبركة والخير

٢- لقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى الشقاء والسعادة 

كد على عدم السير في طريق  في النصوص القرآنية وأ

الشقاء، وفعل األعمال الصالحة التي تؤدي بهم إلى 

السعادة في الدارين، وكذاك ذكر في أحاديث السنة 

النبوية الشريفة والعلماء.

3- إن سعادة الفرد وشقائه وهو في بطن أمه يكون 

باختياره  شقيًا  سيكون  بأنه  تعالى  اهلل  من  علم  على 

لــألعــمــال الــســيــئــة أو ســعــيــدًا بــاخــتــيــاره لــألعــمــال 

. الصالحة الحسنة من دون أن يكون هناك أي جبر

يختار  أمــا  طريقه،  اختيار  في  حر  االنسان  أن   -٤

الطريق الصحيح والمقبول من قبل الشرع والمجتمع 

الذي فيه سعادته، أو اختيار الطريق السيء المرفوض 

شرعا ومجتمعا والذي فيه شقائه.
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من  وهــو  سعيد  فهو  بخير  اعماله  يختم  من   -5

بشر  ومــن يختمها  الــجــنــة،  ــزاؤه  ــ وج الــســعــادة،  أهــل 

التوبة  فطريق   ، الــنــار ومصيره  الشقاء  اهــل  مــن   فهو 

مفتوحة أمامه.

التي  الــوســائــل  للعبد  اعــطــى  تــعــالــى  اهلل  إن   -6

الرحيم  الرحمن  اعطاه  وسلوكه،  حياته  في  تساعده 

وأنزل  الرسل  وأرسل  والبصر  والسمع  والبصيرة  العقل 

كتب له السعادة يسر اهلل عّزَ وَجّل له  الكتب ، فمن 

السعادة  طريق  في  وسار  الطيب  العمل  إلى  القبول 

كـــان شقيا ســـار فــي الــطــريــق الـــذي يـــؤدي به   ومـــن 

إلى الشقاوة.

الصفات  انــتــقــال  على  ــة  ــوراث ال علماء  ٧-يــؤكــد 

الوراثية من اآلباء واألمهات إلى اوالدهم، وهذا يؤثر في 

تؤدي  التي  الحسنة  الصفات  لبعض  الفرد  أتصاف 

يًا، وكذلك الصفات السيئة  إلى سعادته دنيويًا وآخرو

التي تؤدي به إلى الشقاء في الدارين.

التربية تؤثر في سلوك اإلنسان، والشخص  8- أن 

مساعدة  تربة  يمتلك  صالحين  أبوين  من  المتولد 

لنشوء الصفات الخيرة في نفسه.

المترتبة  والنتائج  األثــار  االسامي  الدين  بين   -٩

الدنيا  فــي  لــإلنــســان  والسعيد  ي  الــشــقــي،  ألعــمــال 

واآلخرة، فالشقي ال يجني شيء سوى الطرد من رحمة 

يعيش منبوذا  اهلل تعالى في الدارين، وعدم التوفيق، و

شــره،  مخافة  احــد  منه  يتقرب  فــا  الــنــاس،  قبل  مــن 

االسام  بتعاليم  يلتزم  الذي  هو  السعيد  االنسان  أما 

الخير  تكون  فالعاقبة  محرم،  شيء  أي  عن  ويبتعد 

يًا والتوفيق من قبل اهلل تعالى، وهو  يناله دنيويا وآخرو

في مأمن يوم القيامة بدخول الجنة والخلود فيها.

١0- ال يحدث الشقاء مع خشية اهلل تعالى واتباع 

من  فهي  والتقوى  الوالدين  وبر  القرآن  وقــراءة  اإلسام 

الوسائل التي تؤدي إلى السعادة.

***
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Research summary:

The Naughty and Happy According to Islam-

ic Scholars 

)Study and Analysis(

Misery vs Happiness, the verses in the Holy 

Qur’an mentioned the word misery and happi-

ness. God Almighty said ))on the day when it 

comes, no person shall speak except by his )All 

ah’s( leave. Some among them will be wretched 

and others blessed(()1( which is the day of Res-

urrection when the reward will Prevented from 

speaking except for the truth for it is by God’s 

permission.

They are divided in to two parts, among them 

are the watched and they are deserving of pun-

ishment, and the happy ones, who deserve the 

reward each according to his deeds. The naughty 

is the one who is wretched with his bad deeds in 

disobedience to God Almighty.

And the happy one is the one who rejoices in 

his good work in obedience to god Almighty. 

We have discussed this topic and its impact on 

the person in this world and in the hereafter in the 

Book of God Almighty and sayings of the Noble 

prophet’s Sunnah, scholars and related sources 

)1(  Surat Hud, verse105.

and it was as follows:

1.Preface: It contained a study of the meaning 

of naughty and happy linguist ally and idiomat-

ically.

2.The first topic: it includes the study of mis-

ery and happiness in the light of the noble verses 

in dictating it.

3.The second topic: it contains a study of the 

relationship of misery and happiness with good 

and bad deeds. The person is free to choose his 

way, or he chooses the right way accepted by the 

law and the society in which he finds his happi-

ness. Or he chooses the bad way, which is reject-

ed by law and society and in which his misery is.

4.The third topic: we talked about the effect 

of misery and happiness in this world and the 

hereafter, The Islamic religion showed these 

effects and results of his actions. The wretched 

person in this world does not gain anything but 

expulsion from the mercy of God almighty lack 

of success and deprivation and he lives shunned 

by people and no one approaches him for fear of 

his evil, whoever seals is deeds with disobedi-

ences and does not care about the wrath of his 

lord Almighty will lose this world and here after 

and he will have a bed cons sequence by entering 

his fire )Glory be to him( and being far from par-
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adise. As for the happy person, he is the one who 

adheres to the teachings and duties of Islam and 

stays away from anything forbidden. And who-

ever is in his way is good and is pleasing to the 

creator Almighty, then he will end in goodness 

in world and in the hereafter and success is from 

the most merciful and make his affairs easier in 

this world, so he will be safe on the Day of resur-

rection by entering Paradise and immortalizing 

there in.

Conclusion and search results:

A.There is a coherent relationship between 

the naughty and the happy linguistically and id-

iomatically.

B.God Almighty emphasized the concept of 

misery and happiness in the Holy Quran in many 

verses, as well as the sayings of the honourable 

sunnah of the prophet and scholars.

C.The happiness and misery of an individu-

al while he is in his mother’s womb is knowing 

from God Almighty that he will be wretched by 

his choice of bad deeds or happy by his choice 

of good and righteous deeds without there being 

confusion, and this is evidenced by the words 

of the prophet Muhammad )Pace be upon him(: 

))The wretched one is wretched in his mother’s 

womb, and a happy one is happy in his mother’s 

womb((.

D.Geneticists emphasize the Transmission of 

Genetic traits from fathers and mothers to their 

children and the noble prophet referred to this by 

saying: ))choose to your sperm, for the origin is 

return((. And this effects the individual’s char-

acterization of some good qualities that lead to 

his happiness in the worldly and in the hereafter 

as well as the bad qualities that lead to misery in 

two worlds.

E.Education affects the behaviour of a per-

son. A person born of good parents possesses 

assets that help in the emergence of good qual-

ities in himself.

F.Misery does not happen with the fear of 

Good Almighty following Islam, reading the 

Qur’an, honouring parents and piety, as they are 

among the means that lead to happiness.

***


