ترمجة :الدكتورة دالل عبّاس
احلِرص ،من الرذائل األخالقيّة ،مصدرٌ عريبٌّ ،أحد معنَيَيْه األساسيّني شدّة اإلرادة والشّره إىل املطلوب ( ابن
فارس؛ ابن منظور ،دهخدا ،املادّة)ُ .حمّلت لفظة احلِرص يف األحاديث والنصوص األخالقيّة معنًى سىلًّي،ا ،لّنّ ىا

استُخدمت يف القرآن أكثر مبعناها اللغويّ نفسه ( تتمّة املقالة).

 )1يف القرآن والتفاسري :وردت لفظة حرص مخس مرّات يف القرآن الّرمي .يف اآلية  69من سورة الًّقرة ،ذُكر
ميل الي ود الشديد إىل طول احلياة يف الدنيا بعًّارة (أحْرَص الناس عل حياةِ) .إنّ حِرص الي ود هذا مردّه إىل أّن م كانوا

يعلمون أّن م بسًّب كفرهم لن ينالوا سوى العذاب ،وسيحرمون من النعم اإل ٰل يّة ( الطربيّ؛ الطوسيّ ،اآلية) .كما
استُخدمت هذه اللفظة يف عدّة آيات للتعًّري عن طلب النيبّ اخلري للناس ،وعزمه عل هدايتى م ( التوبىة121 :؛
يوسف101 :؛ النحل13 :؛ الطوسيّ ،شرح التوبة ،121 :يوسف101 :؛ الفخر الرازي ،شىرح التوبىة،121 :
النحل13 :؛ القرطيبّ ،شرح يوسُف ،101 :النحل13 :؛ أيضًا الدامغاينّ ،مج ،1ص .)292اآلية  126من سورة
النساء تتضمّن أيضًا املعىن اللغويّ للحرص.
مرادف احلريص يف القرآن الّرمي "اهلَلُوع" ( املعارج .)16 :تقول اآلية إنّ اهلل عزّ وجلّ خلق اإلنسان هلوعًا.

شرح املفسّرون هذه اللفظة مبعىن احلِرص الشديد وقلّة الصرب ( الطربيّ؛ الطوسيّ؛ القرطيبّ ،شرح اآلية) .هذا املعىن
عل ما يًّدو استنادًا إىل اآليتني  20و 21من سورة املعارج "إِذَا مَسََّهُ الشََّرَُّ جَزُوعاً ،وَإِذَا مَسََّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً" (ملزيد من
االطالع  الطربيّ ،الزخمشريّ ،الطربسيّ ،الطًّاطًّائيّ ،شرح اآليتني).
ي رى املفسّرون أنّ اهلل عزّ وجلّ وضع هذه الصفة يف جًّلّة اإلنسان ليستخدم ا مستعينًا بالعقل للوصول إىل اخلري
واحلِرص عل اخلري ،واهلروب من الشرّ؛ لذا فإنّ توبيخ الناس يف اآليات  16إىل  21من سورة املعارج تذمّ سوء تدبري
بعض الناس يف االستفادة من هذه الصفة ،وليس أصل الصفة اليت خلق ا اهلل عزّ وجلّ (ملزيد من االطالع  اآليتىان
 21-22من املعارج ،اللتان تستثنيان املصلّني؛ الطوسيّ ،الزخمشريّ ،الفخر الرازيّ؛ الطًّاطًّائيّ ،شرح املعارج.)16 :
 )2يف األحاديث  :ذُكرت مصاديق احلِرص يف األحاديث ،كما هي العادة ،وحَُّلت لفظة احلِرص معىن إجيابي،ا أو

سلًّي،ا حبسب السياق .أمنوذج القسم األوّل األحاديثُ اليت توصي باحلِرص عل القيام بأفعال اخلري ( ابىن حنًّىل،

مج ،2ص ،) 199أو احلِرص عل ف م الدين (الفقه) ،واجل اد يف سًّيل اهلل ،ومها من مسات املؤمنني ( الّليين ،مج
 ،2ص .) 211يف املقابل ورد ذمُّ احلِرص عل الدينا وعل املال والسلطة ( ابن جنًّل ،مج  ،2ص ،441مىج ،1
ص.)162
عل أساس األحاديث ،احلِرصُ املذمومُ هو سعي اإلنسان الدائم للحصول عل ما هو أكثر مىن حاجتىه (
الّليين ،مج ،2ص ،)111-110وهذا دليل يف الواقع عل عدم قناعته بالرزق الذي قدّره اهلل له (مصًّاح الشريعة،
ص113؛ الربقيّ ،مج  ،1ص13؛ ابن بابويه1404 ،هى1611/م ،مج  ،4ص161؛ لذا ُعدّ ترك احلِرص موجًًّىا
لزيادة رزق اإلنسان ( ابن بابويه1401 ،هى1611/م ،مج ،2ص.)505
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إنّ أصل احلِرص حبّ الدينا وكذلك سوء الظنّ باهلل ( هنج الًّالغة ،الرسالتان 51 ،46؛ مصًّاح الشىريعة،

ص ،116الطرباينّ ،مج  ،10ص .)191واحلِرص واإلميان باهلل ال جيتمعان ( ابن بابويه1401 ،هىى1611/م،
مج ،1ص ،11متّقي ،مج ،1ص .)50وردت يف األحاديث أيضًا اإلشارة إىل ماهيّة احلِرص وصفات احلريص ،من ذلك
أنّ احلِرص أمرٌ غري عقالينّ ( ابن شُعًّة ،ص )26وآسرٌ ال يُخلي سًّيل احلريصِ إلّا حلظة موته ( ابن حنًّل ،م.ن،
ص.ن؛ الّليين ،مج ،2ص .) 114عدّ اإلمام السجّاد عليه السالم احلِرصَ أوّل إمث ارتًّّه اإلنسان (آدم وحوّاء) وهو أنّه
أراد ما ليس حباجة إليه (الّليين ،مج ،2ص .)111-110وصف عليّ عليه السالم احلِرص عل الدنيا أدىن الدنايا (ابن
بابويه1404 ،هى1611/م ،مج ،4ص.)112

من ناحية أخرى ،إنّ وجود عوامل داخليّة وخارجيّة حلضّ الناس عل احلِرص ،أوجب عل املعصومني علىي م
السالم أن حيذّروا أتًّاع م من احلِرص بتأكيدات خمتلفة (عل سًّيل املثال ابن بابويه1401 ،هى1611/م ،مج،1
ص125-124؛ السيوطيّ ،مج ،1ص .)451ويف أدعيت م أيضًا دعوا اهلل عزّ وجلّ أن حيفظ م وحيمي م مىن هىذه
الرذيلة ( علي بن احلسني عليه السالم ،الدعاء  .)1وقد هنوا أتًّاع م ال سيّما احلّّام من مشىورة احلىريص ،ألنّ
احلِرص غريزة تزيّن الشره باجلور ( هنج الًّالغة ،الرسالة 51؛ ابن بابويه1404 ،هى1611/م ،مج ،4ص.)406
عل الرَّغم من الذم الشديد للحِرص عل الدنيا ،من تعاليم املعصومني علي م السالم ،أنّ كسب املال من الطرق احلالل،
واالستغناء عن اآلخرين من أرفع العًّادات ( ابن بابويه1406 ،هى1616/م ،ص.)111-110

يف األحاديث ذات الطابع األخالقيّ ،ورد أنّ القناعة* ( الربقيّ ،مج ،1ص163؛ ابىن شُىعًّة ،ص،)215

وذكرَ املوت ( مصًّاح الشريعة ،ص 131؛ ابن باباويه1401 ،هى1611/م ،مج ،2ص  )16يفضيان إىل جلىم
احلِرص ،ويف األحاديث أيضًا مفاهيم متناقضة للحرص مثل التوكّل* ( الربقيّ ،م.ن ،ص.ن) والزهد* ( الّليين،
مج ،2ص126؛ ابن بابويه1401 ،هى1611/م ،مج ،1ص.)36
وردت يف األحاديث أيضًا اإلشارة إىل الدور املؤثّر للحرص ،وكذلك إىل نتائجه املضرّة ،من ذلك أ ّن احلِىر َ
ص
والّربَ واحلسدَ ثالثة مصادر من مصادر الّفر ( الّليين ،مج ،2ص ،)216واحلِرص يؤدّي إىل الغفلة عن ذكر اهلل،

وتلك أعظم املفاسد ( مصًّاح الشريعة ،ص .) 103وتُستتًّع كذلك باليأس من رحىة اهلل (ابىن شُىعًّة ،ص،)1
والسخط لرضاه (ابن بابويه1401 ،هى1611/م ،مىج  ،1ص .)96ينسى احلىريص اآلخىرة (ابىن بابويىه،
1404هى1611/م ،م.ن ،ص.ن؛ احلاكم النيسابوريّ ،مج ،4ص )124ويقع يف شًّاك اآلثام (الّلىيين ،مىج ،1
ىن
ىج ،22ص31؛ ابى
ىرباينّ ،مى
ىرام (الطى
ىب احلى
ىرحم والّسى
ىع الى
ىم وقطى
ىذب والظلى
ص ،)16ومن ى ا الّى
بابويه1401،هى1611/م ،مج ،1ص .) 139لذا ،فإنّ احلريص يعرّض نفسه لغضب اهلل ،وتالي،ا لعقابه الشديد األبديّ
( مصًّاح الشريعة ،ص ،)111وحيرم من النِعَم األخرويّة ( الّليين ،مج ،2ص126؛ املتّقي ،م.ن ،ص.ن).
من نتائج احلِرص األخرى االبتالء بالفقر ( ابن بابويه1401 ،هى1611/ممج ،2ص .)505فاحلِرص كما
عًّّر عنه اإلمام عليّ عليه السالم هو الفقر األكرب ( نفسه1402 ،هى1612/م ،ص .)244ألنّ احلريص حبرصىه
حيرم نفسه من املعاش الذي قدّره له اهلل عزّ وجلّ ،وهذا هو الفقر بعينه .فضلًا عن أنّ احلِرصَ بناءً عل حديث رواه ابن
بابويه (1404هى1614/م ،مج ،1ص )233-239أحد مخس صفات تؤدّي إىل مجع املال احلرام ومراكمته.
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يف روايات أخرى ،احلِرص عالمة الضِّعة ( مصًّاح الشريعة ،ص ،)122والشقاء (الّليين ،مج ،2ص،)260
وأيضًا جامع العيوب القًّيحة (م.ن ،مج ،1ص .) 16وحبسب كالم اإلمام الصادق عليه السالم ،حيرم احلِرصُ اإلنسان
من الراحة يف احلياة ( ابن بابويه1401 ،هى1611/م ،مج ،1ص ،)96ألنّ فّره وجسده يف أمل دائم لقلقه مىن

دون جدوى عل مصريه اآليت ،وحلزنه أيضًا عل أمواله اليت مل يُحصّل ا بعد ( مصًّاح الشريعة ،ص.)111

يف الروايات األخالقيّة ،تُستخدم أحيانًا ألفاظ ومصطلحات ،معناها قريبٌ من معىىن احلِىرص ،أو يىرى إىل

والن ْمة (هنج الًّالغة ،الرسالة 51؛ ابن بابويىه1401 ،هىى1611/م،
الشحّ ،والشَّرَهَّ ،
مستلزماته ونتائجه ،مثل ُّ
ص139 ،51؛ نفسه1402 ،هى1612/م ،ص ،)244وعًّارات "طََلبُ الدنيا" و"مجع املال" و"طول األمىل" (
ابىىن بابويىىه1406 ،هىىى1616/م ،ص110؛ نفسىىه1404 ،هىىى1614/م ،مىىج ،2ص16؛ نفسىىه
1404هى1611/م ،مج ،1ص .)51، 15مع ذلك ذُكرت يف بعض الروايات مصطلحات يف معرض الّالم على
احلِرص ،كرذائل مستقلّة ،من ا األماين الًّعيدة والطويلة األمد املرافقة للحرص ،اليت وُصفت أنّ ا من نتائج حبّ الىدنيا
( الطرباينّ ،مج ،10ص ،191أيضًا  ابن بابويه1404 ،هى1614/م ،مج ،1ص .)233-239تدلّ بعىض
الروايات كذلك عل معىن احلِرص ،من دون أن تستخدم لفظة احلِرص أو ما يراد من ا (من ذلك  ابن حنًّل ،مج،1
ص.)122
)1يف األخالق والعرفان :يف الّتب األخالقيّة جُعل احلِرص مقابل القناعة ( النراقىيّ ،مىج ،1ص105؛
الغزايل ،إحياء علوم الدين ،مج  ،1ص .) 211وعُرّف تعريفًا قريًًّا من التعريف املوجود يف األحاديث .وصف النراق ّي
(املتوّف سنة 1206هى1365/م؛ مج ،2ص ) 102احلِرصَ أنّه حالة نفسيّة ،تدفع اإلنسان إىل مجع أمىوال تفىوق
حاجته من دون أن يّتفي حبدّ معيَّن .لذا حبسب مُسّويه (املتوّف سنة 421هى؛ ص )44ترك احلِىرص يف كسىب
احلالل ،هو حبدِّ ذاته أحد الفضائل األخالقيّة.
عدّ الراغب اإلصف اينّ (املتوّف سنة 502هى ،ص ،)133أنّ مصدر احلِرص الفقر واخلوف من الفقر ،أمّا الغزايل
(املتوّف سنة 505هى) يف إحياء علوم الدين (م.ن ،ص.ن) ،فقد أيّد هذا الرأي وتطرّق إىل إمتامه ،وما يؤدّي إىل وقوع
اإلنسان يف حًّائل احلِرص :عدم قناعة الفقري ،وكذلك تعلّق اإلنسان باآلمال الًّعيدة والعريضة ( نفسىه ،منى اج
العابدين ،ص .)31-30النراقيّ أيضًا (مج ،1ص ،105مج ،2ص )102عدّ احلِرصَ مىن نتىائج قىوّة الشى وة
ومستلزماهتا ،وأقوى مظ ر من مظاهر حبّ الدنيا ،وأش ر جتلّيات هذا احلبّ.
تطرّق علماء األخالق أيضًا إىل توضيح آثار احلِرص .يعتقد الغزايل (إحياء علوم الدين ،م.ن ،ص.ن) ،أنّ اإلنسان
الذي ال ميلك شيئًا ويف الوقت عينه ،يفتقد إىل القناعة ،من املمّن أن يًّتليَ باحلِرص .واحلِرص يؤدّي به إىل الطمع ،أو
السعي لّسب أسًّاب املعاش مبختلف الطرق .ويرى (إحياء علوم الدين ،مج  ،1ص  ،)211أنّ مثل هذا الشىخص
ستسوء أخالقُه ،وسريتّب أنواع املوبقات (لالطالع عل هذه املنّرات  مسّويه ،م.ن ،ص.ن.)،

يعتقد الغزايل (من اج العابدين ،ص  ،) 31أنّ أقلّ أضرار احلِرص أن ينشغل اإلنسان بأمور تضيّع عمره ووقته.
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يف املصادر األخالقيّة ،ذُكرت جمموعة من النصائح العمليّة والنظريّة ،ملداواة احلِرص .كالوسىطيّة يف املعيشىة،
واالعتدال يف اإلنفاق ،وجتنّب القلق غري اجملدي بالنسًّة إىل املستقًّل ،التفّري بفضيلة القناعة ،وقًّح احلِىرص والطمىع

وغريمها ( الغزايل ،إحياء علوم الدين ،مج  ،1ص 241-241؛ النراقيّ ،مج  ،2ص .)103-109

استُخدمت يف كتب العرفان والتصوّف ألفاظٌ خمتلفة لشرح مف وم احلِرص .فاحلارث احملاسيب مثلًا (املتوّف سىنة
241هى1425 ،هى2005/م ،ص  ،) 53يف أثناء ذكره أمورًا حول القناعة والتواضع ،وضّح املفاهيم املضىادة أي
والرغًّْة" (1406 هى1616/م ،ص 112؛
املىُّاثَرة والًَِّّر ،وهو يقول إنّ اإلسراف يف األكل يؤدّي إىل "الشَّرَه َّ
أيضًا  نويا( ،)1ص  .)241 ،216ذكر النجم الرازي (املتوّف سنة 954ه ،ص  )504مستل مًا آية " ...شَغ ََتتنََا

أت نموَالََُا وَتأهنَُونَا( "...الفتح ،) 11 :من آفات املال واجلاه "االشتغال" جبمعه وحفظه وصرفه يف األمور واللذّات الدنيويّة،
اليت ميّن عدّها مطابقة ملف وم احلِرص .فسَّر القُشَرييّ (ص  )191أيضًا املراد من كلمة "اجلَحيم" يف آية "وَإِنتَّ الْفُجََّارَ

لتفِى جحِيم" (االنفطار )14 :باحلِرص عل الدنيا.

يعتقد ابن عريب (املتوّف سنة 911هى ،مج  ،2ص  ،)161أنّ احلِرص مبعناه اإلجيايبّ من املقامىات (ولىيس
احلاالت العرفانيّة ،وتالي،ا هو مرافقٌ لإلنسان باستمرار .لقد أخذ يف احلسًّان (مىج  ،2ص  ،)166-161مسىتخدمًا
اآليات واألحاديث اجلانًَّ ني احملمود واملذموم للحرص ،ووصف اجلانب احملمود منه أنّه من صىفات "العىالِم الىوارث
الّامل" ،قائد األمّة ،الذي ي تم باستمرار بصالح ا.
يف النصوص العرفانيّة ،مل يرد غالًًّا تعريف صريح للحرص ،وإنّما تؤكّد العًّارات الواردة في ا أكثر عل النى ي
عنه .فضلًا عن ذلك ،من اليسري تطًّيق املراد من هذه العًّارات عل احلِرص انطالقًا من اخللفيّة الفّريّة النابعة من تعريفه
الوارد يف النصوص األخالقيّة .فاحلارث احملاسيب مثلًا (1114هى1694/م ،م.ن ،ص.ن) قال نقلًا عن بعض الصحابة
إنّ أسوأ الناس من أخذ من الدنيا أكثر من حاجته (أيضًا نفسه1406 ،هى1611/م ،ص .)191 ،112 ،109
النجم الرازي (م.ن ،ص.ن) أيضًا يف تعريفه "االشتغال" قال :إنّ تضييع العمر هو يف مجع املال وحفظه وصرفه وانفاقه يف
احلصول عل املرادات الدنيويّة وامللذّات النفسانيّة واملتع احليوانيّة ،وقوله هذا ميّن مطابقته عل تعريف احلِرص الوارد يف
املصادر األخالقيّة.

املصادر واملراجع :فضلًا عن القرآن الّرمي؛ ابن بابويه ،ثواب األعمال وعقىاب األعمىال ،قىم1191 ،ش
[]1616؛ نفسه ،عيون أخًّار الرضا ،ط .م دي الالجورديّ ،قم 1191ش [1614م]؛ نفسه ،كتاب اخلصال ،ط.
علي أكرب الغفاريّ ،قم 1192ش [1611م]؛ نفسه ،كتاب من ال حيضره الفقيه ،ط .علىي أكىرب الغفىاريّ ،قىم
1404هى1614/م؛ نفسه ،معاين األخًّار ،ط .علي أكرب الغفاريّ ،قم 1191ش [1612م]؛ ابن حنًّىل ،مسىند
اإلمام أحد بن حنًّل ،بريوت :دار صادر[ ،التا].؛ ابن شُعًّة ،حتف العقول عن آل الرسول صّل اهلل علي م ،ط .علي
أكرب الغفاريّ ،قم 1191ش [1614م]؛ ابن عريب ،الفتوحات املّّيّة ،بريوت :دار صادر[ ،التا].؛ ابن فارس؛ ابىن
منظور؛ أحد بن حممّد الربقيّ ،كتاب احملاسن ،ط .جالل الدين احملدّث األرمويّ ،قم [؟1111ش [1652م]]؛ احلارث
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احملاسيب ،رسالة املسترشدين ،ط .عًّد الفتاح أبو غدّه ،القاهرة 1406هى1616/م؛ نفسه ،الوصايا ،ط .عًّد القىادر
أحد عطا [القاهرة 1114هى1695/م]؛ حممّد بن عًّد اهلل احلاكم النيسابوريّ ،املستدرك على الصىحيحني ،ط.
يوسف عًّد الرحٰن املرعشليّ ،بريوت 1409هى1619/م؛ حسني بن حممّد الدامغاينّ ،الوجوه والنظائر أللفاظ كتاب
اهلل العزيز ،ط .حممّد حسن أبو العزم الزفييت ،القاهرة 1421-1419هى2001-1669/م؛ دهخدا؛ احلسىني بىن
حممّد الراغب اإلصف اينّ ،كتاب الذريعة إىل مّارم الشريعة ،ط .أيب زيد العجمي ،القاهرة [؟1403هى1613/م]،
ط .أوفست قم 1131ش [1664م]؛ الزخمشريّ؛ عًّد الرحٰن بن أيب بّر السيوطيّ ،اجلامع الصغري يف أحاديث الًّشري
النذير ،بريوت 1401هى1611/م؛ الطًّاطًّائيّ؛ سليمان بن أحد الطرباينّ ،املعجم الًّّري ،ط .حيد عًّد اجمليد سلفي،
ط .أوفست بريوت 1404؟140-هى-1614/؟؛ الطربسيّ؛ الطربيّ ،اجلامع؛ الطوسيّ؛ عليّ بن أيب طالىب (ع)،
اإلمام األوّل ،هنج الًّالغة ،ط .صًّحي الصاحل ،بريوت 1113هى1691/م ،ط .أوفست قم [التا].؛ عليّ بن احلسني
(ع) ،اإلمام الرابع ،الصحيفة السجّاديّة ،ط .حممّد جواد احلسيين اجلاليل ،قم1110 ،ش [2001م]؛ حممّد بن حممّىد
الغزايل ،إحياء علوم الدين ،بريوت :دار الندوة اجلديدة[ ،التا].؛ نفسه ،من اج العابدين ،بريوت 1406هى1616/م؛
حممّد بن عمر الفخر الرازي ،التفسري الًّّري ،أو مفاتيح الغيب ،بريوت 1421هى2001/م ،حممّد بن أحد القرطيب،
اجلامع ألحّام القرآن ،مىج  ،5ج  9و  6و  ،10القىاهرة 1113هىى1693/م ،مىج  ،6ج  ،11بىريوت
1115هى1699/م ،ط .أوفست ط ران 1194ش [1615م]؛ عًّد الّرمي بن هوازن القشرييّ ،الرسالة القُشرييّة،
ط .معروف زريق وعلي عًّد اجمليد الًّلطجي ،بريوت 1401هى1611/م؛ الّليين؛ علي بن حسام الدين املتّقي ،كنز
العمّال يف سنن األقوال واألفعال ،ط .بّري احلّياين وصفوة السقّا ،بريوت 1406هى1616/م؛ أحىد بىن حممّىد
مسّويه ،هتذيب األخالق وتط ري األعراق ،ط .حسن متيم ،بريوت [؟1161هىى1631/م] ،ط .أوفسىت قىم
1410هى1660/م؛ مصًّاح الشريعة[ ،املنسوب إىل] اإلمام جعفر الصىادق (ع) ،بىريوت :مؤسّسىة األعلمىي
للمطًّوعات1400 ،هى1610/م؛ عًّد اهلل بن حممّد النجم الرازي ،مرصاد العًّاد ،ط .حممّد أمني الرياحيّ ،ط ىران
1195ش [1619م]؛ حممّد م ىدي بىن أيب ذر النراقىيّ ،جىامع السىعادات ،ط .حممّىد كالنتىر ،النجىف
1113هى1691/م ،ط .أوفست بريوت [التا].؛ بول نويا ،التفسري القرآينّ واللغة العرفانيّة ،ترمجة بالفارسيّة إمساعيل
سعادت ،ط ران 1131ش [ ]1664م.
/أمحد زرنكار وأبو الفضل واالزاده/
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