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الشباب وأولويات احلياة:
السؤال:
ميس حتى ال يضيعوا وحتى يسريوا
ما هو التوجيه املالئم للشباب عىل وجه ّ
يف مسرية صحيحة وصائبة ،وكيف هيتدي الشاب إىل تنظيم حياته وأولوياته فيها
ويرجح األهم منها؟
بسمه تعاىل:
ّ
إن من الرضوري أن يكون خطاب الشباب خطابا راشدا مبنيا عىل العقالنية
والنصح ،ألن اإلنسان كائن عاقل ،فإذا أثريت له كوامن عقله ودفائنه وعى
واستجاب ،وإذا كان اخلطاب بلغة النصح بمعنى النظر إىل مصلحته ال مصلحة
من خياطبه مثل األب واملعلم ،وال من منطلق الفرض والقهر نفذ اخلطاب يف قلبه
واهتزت مشاعره وانساقت نفسه.
ومالحظة أولويات احلياة وترجيح األهم منها مدخل مناسب النتباه اإلنسان
إىل االهتامم والسلوك الالئق به منذ بدايات الرشد يف عمر املراهقة وحتى آخر
عمره ،ألهنا قضية فطر اإلنسان عليها وال حتميل عليه فيها ،فهو يذعن هبا إذا
خوطب هبا ،ألنه يكون تذكرة فحسب ،وليس قضية نظرية حتتاج إىل استدالل.
لكن من الرضوري بيان ارتباط هذه القضية بمفردات احلياة وانطباقها عليها
لتكون منهجا وسلوكا لإلنسان.
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ويف هذا السياق ننبه عىل أن أولويات احلياة لإلنسان تدور مدار

مفردتني()1

فطر اإلنسان عىل طلبهام :السعادة ،والفضيلة.
فالسعادة هي مفهوم واضح ،وهو أن يعيش اإلنسان الراحة والرفاه واملتعة،
وال يعيش الشقاء والعناء واألذى واملكروه واألمل والقلق واخلوف والضيق.
ولكن من البدهيي أن احلياة ال ختلو عن مكروه وأذى كاألمراض واحلوادث
املؤذية وعدوان اآلخرين.
وعليه :فإنه ال يسع اإلنسان أن يتوقى كل أذى ويعيش الراحة املطلقة ،ولكنه
ينبغي أن خيتار األهم واألدوم واألوثق ،وال يقدم متعة عاجلة عىل رضر باق وعناء
يدوم.
وأما الفضيلة فهي القيم الراقية التي فطر عليها اإلنسان التي جيد اإلنسان
اندفاعا إليها لذاهتا ،وليس حتريا لسعادة أو مصلحة أو دفعا للرضر ،مثل العدل
والصدق والوفاء بالعهد والعفاف واإلحسان والرمحة واألدب وأخواهتا ،وهي
اها *
أيضا أمور بدهيية فطر اإلنسان عليها كام قال سبحانهَ { :و َن ْفس َو َما َس َّو َ
اها}(.)2
ور َها َو َت ْق َو َ
َف َأ ْل َه َم َها ُف ُج َ
وأهم العنارص الدخيلة يف السعادة األبقى واألدوم لإلنسان والفضيلة الالزمة
له هي عدة عنارص متثل حاجات عميقة ومستمرة لإلنسان وتضمن له السري عىل

( ) 1الحظ يف تفصيل ذلك كتاب (رضورة املعرفة الدينية) ـ من سلسلة منهج التثبت يف الدين ــ.
( )2الشمس 7 :ـ ـ .8
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وبناه ودعائمه
املباد الفاضلة يف احلال نفسه ،وهي بذلك أركان حياة اإلنسان ُ
وأسسه ،ومثلها بالنسبة إىل كيان اإلنسان مثل أسس البناء بالنسبة إليه ،وهي أربعة
أسس:
األول :العقيدة الراشدة باإليامن باهلل سبحانه والدار اآلخرة والرسل
األساس ّ
واألوصياء ،وما يستتبعها من ممارسات مثل اإلتيان بالفرائض وزيارة املراقد
وحضور املآتم وجتنب املآثم.
األول للسعادة املستدامة وهو أعمق أركاهنا وأبعدها
فهذا األمر هو األساس ّ
تأثريا يف سعادة اإلنسان من حيث العمق واالمتداد لعدة أسباب ،منها:
ّأوال :ـ وهو األهم ـ ـ إنه يتصل باخللود ،إذ هبا يستبني السبيل املستقيم يف هذه
احلياة ،وجيد اإلنسان ربه ،كام جيد به الرسالة املبعوثة من قبله التي تشتمل عىل
اإلنباء باليوم اآلخر ،واملثل العليا يف احلياة ،وال سعادة لإلنسان إذا كان خالدا إذا
أمهل اآلخرة فلم يستعد هلا مهام عاش من املتع واللذائذ يف هذه الدنيا ،كام قال
احلَيَا ُة الدُّ ْنيَا ييف ْاآل يخ َر ية إي َّال َمتَاع}(َ { ،)1و َما َه يـذ يه ْ
سبحانهَ { :و َما ْ
احلَيَا ُة الدُّ ْنيَا إي َّال َهلْو
َو َل يعب َوإي َّن الدَّ َار ْاآل يخ َر َة َهل ي َي ْ
احلَيَ َوا ُن َل ْو كَانُوا َي ْع َل ُمو َن}(.)2
ثانيا :أن التعاليم الدينية تستجيب حلاجات اإلنسان عىل الوجه األمثل ،فهي
توفر احلاجات الروحية واملعنوية وترسم لإلنسان املثل األعىل ،كام إهنا تقي

( )1الرعد.26 :
( )2العنكبوت.64 :
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اإلنسان من كثري من املفاسد من الفواحش واملوبقات ،كام نالحظ ذلك يف العديد
من الشباب امللتزمني باملقارنة مع آخرين وقعوا يف مفاسد نتيجة ضعف االلتزام
بالدين(.)1
ثالثا :إن من عرف اهلل سبحانه اطمأن به واستك ّن إليه وأمل فيه وتوكل عليه
معني برجائه ودعائه وفق ما
واستعان به ،وهو سبحانه مستجيب لعبده ،ذاكر له،
ّ
ف
يب ا ْمل ُ ْض َط َّر إي َذا َد َعا ُه َو َيك يْش ُ
تسعه مقاديره هلذه احلياة ،كام قال سبحانهَ { :أ َّمن ُجيي ُ
السو َء}( ،)2وذلك مما يزيد سعادة اإلنسان يف هذه احلياة كام نجده لدى املؤمنني
ُّ
بالدين.
ثم العقيدة الصحيحة والعمل الصالح عامد للفضيلة أيضا ،ألن معرفة اهلل
ّ
سبحانه واإلذعان به وبرسالته ورسله وأوصيائهم شكر هلل سبحانه الذي يدين له
ثم يف كل ما يتمتع به من وجوه النعم واإلحسان إذ
املرء باإلنعام يف أصل وجوده ّ
هي بني ما كانت جاهزة له ال دخل له يف صنعه كوجود األبوين وعطفهام ،وما كان
له دخل فيها ولكن كانت مبادهيا وأدواهتا كلها من اهلل سبحانه ،كام قال تعاىل{ :إينَّا

( ) 1الحظ يف هذا السبب وما يليه :كتاب (اجتاه الدين يف مناحي احلياة) ،حمور الدين والسعادة.
( )2النمل.62:
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السبي َيل إي َّما َشاكيرا َوإي َّما َك ُفورا}( ،)1وقال سبحانهَ { :وآتَاكُم ِّمن ك ُِّل َما
َهدَ ْينَا ُه َّ
ي
ي
وها إي َّن ْ ي
نسا َن َل َظ ُلوم َك َّفار}(.)2
َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإين َت ُعدُّ وا ن ْع َم َت ال َّلـه َال ُحتْ ُص َ
اإل َ
األساس الثاين :ـ حلياة اإلنسان ـ ـ تكوين األرسة السليمة من خالل زوج أو
زوجة وأوالد.
فذلك ركن آخر أساس للسعادة ،إذ اإلنسان قد ُفطر يف جسده وتكوينه النفيس
عىل احلياة األرسية ،فال تنقيض طفولته ويصل إىل سن البلوغ إال ويتهيأ نفسيا
وجسديا لتشكيل األرسة وتربز فيه مبادئه ونوازعه حتى إذا نضج بعد مرور فرتة
املراهقة تزوج وعاش حياته كلها مع أرسته يسعد ويشقى معهم وجيده َقدَ َر ُه
مرتبطا هبم ،ولو تأمل املرء أحوال والديه وأقاربه وسائر من حوله لوجد ذلك
عيانا.
ولذلك عىل اإلنسان منذ ّأول مراتب الرشد عند املراهقة أن ينتبه إىل أنه
يتحرك إىل تكوين األرسة ،وتكوين األرسة يقتيض أن يكون لإلنسان شخصية
الئقة وحمرتمة يف داخل أرسته ويف املجتمع العام ،ليصلح أن يكون رجال يرعى
األرسة وينفق عليها ويريب األوالد ويوصلهم إىل احلياة املستقلة عىل وجه الئق ،أو
تكون امرأ ة تصلح أن تكون عامدا لألرسة وحاضنة لألوالد ومربية هلم حتى
استقالهلم حلياهتم اخلاصة.

( )1اإلنسان.3 :
( )2إبراهيم.34 :
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وهذه اللياقات إنام حتصل بالرتبية احلسنة املبكرة من قبل األبوين منذ الطفولة
ثم اهتامم املرء نفسه منذ الرشد عىل مزيد من التعقل واالستيعاب ملقتضيات احلياة
ومعرفة الطريقة السالكة واحلذر عن التجارب املريرة التي تورث الندامة حني ال
مندم.
ومن اخلطأ ما يفعله بعض اآلباء واألمهات من ترك الطفل حرا حتى يكرب،
ويقولون يف مثله( :دعه ليتنفس) و(هناك وقت حتى يكرب) ،وذلك ألن الطفل ال
بدّ أن يكون له مساحة من احلرية لكنه ال بدّ أن يتلقى مع ذلك الرتبية السليمة
بالطرق املالئمة منذ بدايات صلوحه ملعرفة األشياء واكتساب العادات ،إذ
يستحيل تغيريه عام رسخ فيه من ذهنيات وعادات وسلوكيات الحقا ،وكم من
فتى أو فتاة شقي بعدم الرتبية السليمة والوقوع يف التجارب الضارة التي ال تنمحي
آثارها السلبية عىل نفس اإلنسان ،ومل ينجح يف توفري أركان السعادة يف احلياة
األرسية والعامة يف أثر ذلك ،وكم من فتى أو فتاة تعهد والداه برتبيته ورعايته عىل
وجه مالئم فنبت نباتا حسنا وكان رائعا يف شخصيته وسمته وسلوكه وفهمه،
ولكل نامذج مشهودة للجميع.
إذا تكوين األرسة ركن أساس للسعادة ،ألن اإلنسان إنام حييى ويعيش ويسعد
يكوهنا ،فهو طيلة عمره يكون قرين هذه األرسة ،وال مناص له عن
مع أرسته التي ّ
ذلك ،فإن عاش املرء سعادة يف أرسته فتلك اجلزء األهم من السعادة يف احلياة وإن
كان هناك مشاكل خارج األرسة.
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كام أن تكوين األرسة ركن أساس لرعاية الفضيلة ،ألن لإلنسان حوائج
جسدية ونفسية ُفطر عليها ،فإن استجاب هلا وفق ما خطط له يف فطرته استطاع
احلفاظ عىل املباد التي ُز ّود هبا و ُفطر عليها ،وإال ابتيل بوجوه من االنحراف
واخلطيئة والعقد النفسية الناشئة من احلرمان ،وذلك مما يوجب ممارسة اإلنسان
ألنواع من الظلم والعدوان واالزدواجية والشذوذ واالنحراف وكثري من اخلطايا،
تزوج أحرز نصف
ولذلك جاء يف احلديث عن النبي (صىل اهلل عليه وآله) أن من ّ
دينه.
فالزواج املالئم نعم العون عىل رعاية الفضائل وجتنب الرذائل ومراعاة احلدود
واالستقامة يف السلوك ،ومن جتنبه كان عرضة لوجوه من اخلطايا أو األخطاء.
وقد يعتذر بعض الناس بأنه ال جيد الزوج املناسب أو الزوجة املناسبة،
والواقع أن هذا األمر يمكن أن يتفق يف بعض األحوال ،ولكن كثريا ما ينشأ هذا
القول عن عدم البحث الكايف واجلد يف الطلب ،أو التمسك بام ال يتاح ،أو حرص
النفس بخيار غري مالئم .ومن أمثلة ذلك:
 1ـ أن الفتى قد يرغب يف أن يتزوج بفتاة اختارها يف اجلامعة ،لكنه يستحيل أن
يصل إليها إال بام يرض هبا وحيطمها ويفسد حياهتا وهو يؤثر عىل حياته أيضا ،ومن
الغلط أن يرص الشخص عىل أن يديم املسرية يف طريق مسدود.
 2ـ ـ أن يرص عىل التمسك بفتاة ال تقتنع بإمكاناته وراتبه مع أنه ال يستطيع يف
ظروفه أن يستزيد منها ،واملفروض أن يرفع الشاب اليد عن هذه الفتاة يف هذه
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احلالة ألن موقفها هذا ال خيلو أن يكون من جهة عدم تقديرها لظروفه ،فذلك من
سقم املودة ،أو يكون من جهة عدم استطاعتها حسب ما اعتادت عليه أن تقتنع
بمثله ،فال يكون هذا الشاب أولوية هلا باملقارنة مع العنارص التي تفتقدها فيه ،ويف
كال احلالني فال جدوى يف هذا التمسك.
وكثري من العلقات من هذا القبيل ال تتجاوز رغبات غريزية نابعة عن رضب
من الذوق اجلاميل والتفاعل األكثر ،وليست حدودا حكيمة ينبغي تق ّيد املرء هبا
وتقييد مستقبله بنطاقها ،ومن يتحرر منها ويبحث جيد مراغام كثريا وسعة وتنوعا
ور ّب مجال واستجابة مل يستتبع السعادة واملودة املرجوة للمرء كام هو
يف اخللقُ ،
احلال فيام إذا مل يقرتن باألصالة والتحمل والصرب وروح املودة بل كان وباال
وأوجب شقاء ،فال ضري يف االعتبار باجلامل والرتجيح به ولكن ال يصح اعتباره
العنرص األهم عند تزاحم اجلهات ،فاجلامل الروحي واخلصال النفسية املناسبة
أهم وأحرى.
وروح املسؤولية وتقديس احلياة الزوجية ّ
هذا ،وليس من مقتضيات إلفات نظر الشباب إىل أمهية الزواج يف حياة
اإلنسان القبول بتهييج الرغبات اخلاصة والتعلقات العاطفية واالرتباطات اخلاطئة
واإلغراءات املتكلفة مبكرا  ،فإن ذلك كله خطأ فاحش قبل النضج والزواج ،بل
يوجب الوقوع يف األزمات النفسية والتجارب املبكرة الضارة والسلوكيات التافهة
والشواغل الالهية عن االهتاممات األرسية واالجتامعية والدراسية ،وإنام املقصود
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بام ذكرنا االلتفات إىل حترك اإلنسان بحسب سنن احلياة املشهودة إىل االستقالل
عن األهل وتكوين األرسة ومسؤولياهتا كام يشهده األطفال بمالحظة من حوهلم.
األساس الثالث :ـ حلياة اإلنسان ـ ـ حتصيل الرزق وما يتوقف عليه من وجوه
التعلم وكسب املهارات.
فهذا أيضا ركن أساس مهم للسعادة ،ألن اإلنسان بحاجة إىل توفري املأكل
وامللبس واملسكن والعالج وغريها لنفسه وألرسته ،واملفروض به منذ اكتامل
قوامه وبلوغ املراهقة أن يتهيأ لذلك بالتعلم والتخصص أو كسب املهارات
األخرى حتى يستطيع أن يفي بذلك.
واحلاجة إىل الرزق حاجة أساسية يف سعادة اإلنسان ،تنبثق منذ بلوغه حد
يدر
القدرة عىل العمل والتكسب حتى آخر عمره ،فهو ال يستغني عن مكسب ّ
عليه املال ولو بام يبلغ الكفاف لنفسه وألرسته ،وال يصح تعويل املرء فيه عىل آخر
عول املرء
حتى لو كان أباه ،ألن ذلك إن حصل لبعض الوقت كان مؤقتا ،وربام ّ
تعود عليه فتكاسل عن العمل ،عىل أنه ال حيسن باملرء أن يكون َك ا
ال
عىل أبيه لفرتة ّ
عىل غريه يف مجيع األحوال ،بل األصل أن يكفي نفسه بنفسه ويعتمد عليها.
كام أن احلاجة إىل الرزق أساس للفضيلة ،ألن العوز أساس كثري من اخلطايا
مثل اخليانة والسقة والكذب واخلديعة والتلبيس وسائر وجوه أكل املال بالباطل،
كام أنه قد يؤدي إىل تزلزل العقيدة أو ضعفها ،وتعذر الزواج فيوجب خطايا
أخرى.
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ي
بتحصيل سبيل للكسب ويتهيأ
إذا جيب عىل كل شاب منذ املراهقة أن يفكر
له ،ويرصف الوقت يف التعلم أو كسب املهارات حسب االستعدادات الذهنية
والنفسية واإلمكانات املتاحة ،كام أن عليه أن يتعلم االقتصاد يف احلياة والقناعة
بالكفاف حتى يستطيع أن يعيش ما يتاح له يف احلياة من السعادة.
وال ينبغي للمرء أن يتقيد بسبيل خاص إىل االرتزاق مثل الدراسة اجلامعية وما
يتفرع عنها ،وكالتوظيف يف الدوائر احلكومية ،فإن ذلك أمر غري ميس جلميع
الناس بطبيعة حمدودية إمكانات الدولة واختالف املطامح واالستعدادات
والنفوس واإلمكانات ،بل املهم أن يكون الشخص مالئام مع عمله حريصا عليه
متقنا له مقتنعا به يف إدارة ما حيتاج إليه.
األساس الرابع :ـ حلياة اإلنسان ـ ـ التعامل الالئق مع الناس يف االجتامعات
اخلاصة والعامة من األرسة والقرابة واملدرسة والدائرة والرشكاء وأصحاب
املحالت واملجتمع العام.
فهذا عنرص آخر من العنارص األساسية يف حياة اإلنسان ودخيل يف سعادته،
فإن اإلنسان إنام يعيش يف ضمن املجتمع ال حمالة وال يستغني عن حسن العالقة
مع أفراد املجتمع ليعيش سعيدا ،فاالنعزال عن اآلخرين غري ممكن ،ولو تيس
أوجب الكآبة والقلق وسوء الظن وعوارض أخرى ،واالرتباط اليسء يعود عىل
اإلنسان بمثله وحيطمه داخليا ويوجب له القلق واالضطراب ويفقده الراحة
والطمأنينة.
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كام أنه عنرص أساس يف الفضيلة والرقي ،ألن التعامل الالئق مع اآلخرين
اختبار حقيقي لإلنسان يف ما ينطوي عليه من اخلصال احلسنة والكريمة ،فاحلياة
االجتامعية هي التي تبني جوهر اإلنسان وتكشف عن مكنونه وتبني مكونات
شخصيته.
إذا عىل اإلنسان أن يعرف مباد

التعامل الالئق ويكتسب املهارات

االجتامعية املناسبة حتى يعيش سعيدا وراقيا.
وينبغي أن يعلم اإلنسان أن ثالثة أرباع السعادة نفسية وربعها مادية ،فاملرء
يفتقر يف الراحة بحسب فطرته إىل أمور مادية حمدودة وهي األشياء التي فطر عىل
احلاجة إليها كالكفاف من الزواج والطعام واملسكن وامللبس ،ولكن قد حيتاج إىل
كثري من الغنى النفيس حتى يعيش السعادة واهلدوء والطمأنينة بام جيده من
الكفاف ،فكم من شخص يعيش بإمكانات متواضعة حياة هانئة وسعيدة وهو
ميلء بالرضا والسعادة والتفاؤل والقناعة ،عىل أنه قد يسعى ملزيد من اإلمكانات
من دون جشع وحرص وقلق وال ارتكاب للمآثم وال التجاء إىل اخلطيئة ،ينظر يف
احلياة إىل من هو دونه ويشكر اهلل تعاىل عىل ما زيد له عىل ذلك ،وآخر يعيش
بإمكانات مضاعفة لكنه ال يشعر بالراحة والسعادة ألنه يشعر بنقصان ما لديه
شعورا حادا ومؤذيا إلصابته بنوع من النهم يف الرغبات املادية ،فهو كالذي يشعر
باجلوع والعطش مهام أكل ورشب ،أو ملقارنته نفسه دوما بمن هو أعىل منه يف
إمكاناته وتنافسه معه ووضعه إياه مثال أعىل لنفسه ،أو لالهتامم املبالغ فيه بحديث
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الناس عنه وعن غريه ومالحظة تقديرهم أكثر ملن ملك إمكانات أعىل ،فهو مهام
يسعى أو يرتقي يعيش ساخطا حمتقرا ملا لديه ،تصيبه الكآبة والقلق واالضطراب
وتراوده دائام مشاعر الغبطة واحلسد والعداء ،وقد يستحل يف الوصول إىل مزيد من
اإلمكانات املآثم واملحرمات ويرتكب املحظورات وقد ال يرىض من شؤون
حياته إال بعقله وأخالقه وإيامنه وقدراته ،فهو عند نفسه إنام تعوزه املادة واملال
وينقصه احلظ وال تساعده املقادير ،وال يعلم أن شقاءه إنام هو من جهة نفسه
ونفسيته وليس لعوز ما ّدي حقيقي بتاتا.
هذه عنارص أربعة أساسية يف احلياة.
فعىل املرء أن يسعى إىل حتصيل هذه العنارص بمستوى مالئم منذ بداية رشده
ويستعد لذلك من خالل مؤهالته الذهنية والنفسية والسلوكية ليعيش السعادة
املتاحة له والفضيلة الالئقة به يف هذه احلياة ،وال يستسلم للهواجس الضارة
واملؤذية واملوجبة للكسل واإلمهال واليأس ،ولينظر إىل احلياة من عل ليالحظ
أصناف الناس وأحواهلم ،وليعترب بالتجارب السابقة ونصائح األولياء ممن اتصف
باحلكمة وعاش التجربة واكتسب اخلربة ،وليتجنب املطامح غري الواقعية
واملقارنات غري املوضوعية ،ويعلم أن هناك حدودا تفرضها مقادير احلياة وال يسع
ألحد أن يتجاوزها أو يقع فيام هو أرض منها ،وأن عىل كل نعمة رضيبة وعن كل
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ابتالء ختفيف ،وسوف يقدّ ر اهلل سبحانه ملن ضاقت به احلياة ما اتفق له فيها ،وقد
قال سبحانهَ { :و َملَن َص َرب َو َغ َف َر إي َّن َذل ي َك َمل ي ْن َع ْز يم ْاألُ ُم ي
ور}(.)1
َ
يقووا
كام أن عىل الوالدين واألساتذة واملعلمني وسائر املؤثرين يف اآلخرين أن ّ
ويعرفوهم بمقتضياهتا
يف األوالد والتالميذ وعامة الناس الوعي هبذه العنارص
ّ
ّ
ويضخوا فيهم روح الرشد والعزيمة واالستعداد
وتطبيقاهتا يف حياهتم،
للمستقبل ،ويساعدوهم عىل تكوين شخصية مالئمة.
وعىل الدولة واجلهات واألفراد التي متلك إمكانات مناسبة ملعونة اآلخرين أن
هتتم بمساعدة اجليل الناشئ عىل تكوين نفسه ثقافيا ومعنويا وماديا حتى يوفق يف
تكوين حياة تتوفر عىل أساسيات السعادة
وإن اإلنسان املؤمن ليجد يف تعاليم الدين حافزا عىل كل املعاين احلكيمة
والراشدة املتقدمة وجيد يف اإلهل اخلالق سبحانه راعيا له يف هذه احلياة فيتوكل عليه
ويثق به وبام أودعه فيه من قدرات كامنة ،وجيد يف أئمة الدين ُم ُثال عليا يقتدى هبا،
ورب خري انبثق من
ويعلم أن هذه احلياة عىل كل حال ليست النهاية وال الغايةُ ،
ورب راحة استتبعت عناء ،فال ينبغي أن ييأس املرء من بعض النواقص
معاناةُ ،
واحلرمان ،وال أن يشعر باملرارة لتميز غريه يف يشء ،وليتعامل مع بيئته وامكاناته
ت ْي
ُ ي
وِت َخ ْريا كَثيريا
وفق ما يتاح له باحلكمة ،وقد قال سبحانهَ { :و َمن ُي ْؤ َ
احلك َْم َة َف َقدْ أ َ

( )1الشورى.43 :
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اب}( ،)1وقال تعاىل بعد الوصية بالصالةَ { :ف يإ َذا ُق يضي ي
َو َما َي َّذك َُّر إي َّال ُأو ُلو ْاألَ ْل َب ي
ت
َ
ي
َرشوا ييف ْاألَ ْر ي
ض َو ْاب َت ُغوا يمن َف ْض يل ال َّل يـه َوا ْذك ُُروا ال َّلـ َه كَثيريا َّل َع َّلك ُْم
َّ
الص َال ُة َفانت ُ
ُت ْفلي ُح َ
ون}( ،)2وقال عز من قائلَ { :و َال َتت ََمن َّْوا َما َف َّض َل ال َّلـ ُه بي يه َب ْع َضك ُْم َع َىل َب ْعض
ي
ي ي
ي ي
اس َأ ُلوا ال َّلـ َه يمن َف ْضلي يه إي َّن ال َّلـ َه
ِّل ِّلر َجال نَصيب ِّممَّا ا ْكت ََس ُبوا َوللن َِّساء نَصيب ِّممَّا ا ْكت ََس ْب َن َو ْ
يشء َعلييام}(.)3
كَا َن بيك ُِّل َ ْ

( )1البقرة.269 :
( )2اجلمعة.10 :
( )3النساء.32 :

