


`



الكتاب: مآب المذنبين.

إعداد: مركز نون للتأليف والترجمة.

الطبعة: األولى- بيروت- 2012.



مآب المذنبين
دروس في معرفة الذنوب وآثارها، وُسبل الوقاية منها

مركز نون للتأليف والترجمة

جميع الحقوق محفوظة 



4

مقدمة

و�أتم  �ل�صالة  و�أف�صل  �لعالمين،  ربِّ  هلل  �لرحيم و�لحمُد  �لرحمان  �هلل  ب�صم 
�لت�صليم على محمد �لم�صطفى �لأمين و�آله �لطيبين �لطاهرين، وبعد: 

عو�طفه  وحتى  بل  �لمجالت  �صتى  في  و�لكون  �لحياة  �إلى  �لإن�صان  نظرة  �إنَّ 
و�أحا�صي�صه كلها تدور حول محور �لعقيدة �لتي يتبناها، بحيث ت�صهم في تكوين بنيته 

�لفكري و�َلخالقي و�لجتماعي، وتوّجه طاقاته نحو �لأف�صل و�لأح�صن. 
و�ُل�صول  �لجذور  �إلى  �ِلن�صان  ير�صد  �أن  تعالى  �لخالق  حكمة  �قت�صت  ولقد 
�إلى  لي�صل من خاللها  �لوجود  منها حقائق هذ�  وينهل  معارفه  منها  ي�صتقي  �لتي 
�لمعتقد�ت �ل�صحيحة �ل�صليمة من �ل�صو�ئب و�لبعيدة عن �لنحر�ف بعد �أن منحه 
تعالى �لفطرة �ل�صافية م�صعاًل يهديه �إلى �لنور، نور �لعقيدة �لإ�صالمية �لحّقة �لذي 

�أ�صاء ب�صناه ما حوله. 
ومتى ما حّكم �ِلن�صان عقله يدرك �أّن �لعقيدة �ِل�صالمية ت�صّكل نظامًا متكاماًل 
للحياة �لب�صرية بمختلف �أطو�رها وير�صم �لطريق لكلِّ جو�نبها وين�صجم مع �لفطرة 
متو�زن  ب�صكل  �لمادية  ورغباته  �لروحية  �لفرد  حاجات  تحقق  وي�صمن  �لإن�صانية 

ودقيق، وبما ي�صمن كر�مته و�صخ�صيته. 
و�لمجتمع  �لفرد  �صخ�صية  �ل�صخ�صية،  بناء  يقوم  �لعقيدة  هذه  �أ�صا�س  وعلى 
و�لو�جبات،  �لحقوق  وتتحّدد  و�لرو�بط،  �لعالئق  وتنتظم  �ِل�صالمية،  و�لدولة 
و�لت�صامن،  �لتكافل  وين�صاأ  و�ل�صالم،  �لأمن  وي�صتتّب  و�لم�صاو�ة،  �لعد�لة  وتتحّقق 

وتزدهر �لف�صائل و�لمكارم، وُيبنى �لإن�صان من كافة �لأ�صعدة. 
فعلى �ل�صعيد �لفكري �أخرجت �لعقيدة �ِل�صالمية �لإن�صان من عالم �لخر�فات 
للتاأّمل  فيه  �لكامنة  �لطاقات  محّفزة  و�لنور،  �لعلم  دنيا  �إلى  بيده  لتاأخذ  و�لجهل 
بين  وربطت  �لعتقاد  في  �لتقليد  نبذت  فقد  وبذلك  ودلئله،  �هلل  باآيات  و�لعتبار 

�لعلم و�ِليمان. 
بالرو�بط  ت�صمو  �أن  �لإِ�صالمية  �لعقيدة  ��صتطاعت  �لجتماعي  �ل�صعيد  وعلى 
تتمّثل  معنوية  دعائم  �إلى  و�لمال  و�لّلون  �لقبلية  �لع�صبية  �أُ�ص�س  من  �لجتماعية 
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بالتقوى و�لف�صيلة و�لإخاء �لإن�صاني، ف�صّكل �لم�صلمون خير �أُّمة �أُخرجت للنا�س بعد 
�أن كانو� جماعات متفّرقة متناحرة. 

�لذ�تي  �لو�زع  تنمية  في  �لإ�صالمية  �لعقيدة  نجحت  �لأخالقي  �ل�صعيد  وعلى 
�لقائم على �أ�صا�س �لإيمان برقابة �لخالق جلَّ وعال في كلِّ حركات �لإِن�صان و�صكناته 
وما ي�صتتبع ذلك من ثو�ب وعقاب، �لأمر �لذي �أّدى �إلى تعديل �لغر�ئز وتنمية �صجرة 

�لأخالق �لفا�صلة وجعلها عن�صرً� م�صتركًا في جميع �لأحكام �لإ�صالمية. 
في  و�لنزلق  �لروحي  �ل�صعف  حالة  من  �لم�صلم  بالإن�صان  �لنهو�س  فالأجل 
وتر�صيخ  �لعقيدة،  تلك  بمعطيات  تذكيره  من  بدَّ  ل  ومغرياتها،  �ل�صهو�ت  مهاوي 
قناعته بقوتها و�صالحيتها لكلِّ �لع�صور، وذلك بلغة معا�صرة، وب�صكل يتنا�صب مع 

مقت�صيات �لع�صر �لحديث، و�لتحليل �لفكري. 
�أكثر ما يهّم �لإن�صان في �لحياة هو �أن يعرف حقيقة مبدئه ومعاده، و�لغاية من 

وجوده، ومن �أين جاء، و�إلى �أين ينتهي ، ولماذ� وجد؟
هذه �لأ�صئلة �لتي يطرحها �لإن�صان على �لدو�م، تحتاج �إلى �إجابات �صافية، لكي 
لمجتمعه  ويقيم  �ل�صلوك،  خالله  من  د  يحدِّ �لحياة،  من  موقفًا  �صوئها  على  يتخذ 

نظامًا �صالحًا يرت�صيه. 
عندما  و�لعمق،  �ل�صدق  بمنتهى  ذلك  كلِّ  عن  �لإ�صالمية  �لعقيدة  �أجابت  وقد 
و�أّن  بالنا�س،  يقا�س  ول  بالحو��س  ُينال  ل  قادرً�  حكيمًا  خالقًا  لالإن�صان  �أّن  �أعلنت 
�أرفع  �إلى  خاللها  من  و�لو�صول  تعالى  �هلل  عبادة  وهي  �صامية  لغاية  وجد  �لإن�صان 

درجات �لتكامل و�لخلود. 
وّما ينبغي �لتركيز عليه في هذ� �لإطار: 

أواًل: تعريف �لإن�صان �لم�صلم بعقيدته �لحقة عن طريق منابع �لمعرفة �ل�صافية.

عنا�صر  و�إبر�ز  �لر�هن،  للع�صر  و�صالحيتها  ب�صو�بها  قناعته  تر�صيخ  ثانيًا: 

تفّوقها على �لعقائد �ُلخرى. 
ثالثًا: �لعمل على �إعادة دور �لعقيدة في بناء �لإن�صان �لم�صلم، لتتج�ّصد في فكره 

�إيمانًا عميقًا، وفي �صلوكه عماًل �صالحًا و�أخالقًا حميدة، كما كانت تتفاعل عطاًء 
وجهادً� في نفو�س �لموؤمنين �ل�صابقين ومن تبعهم باإح�صان. 
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وهذ� ما ن�صعى �إلى معالجة �لجز�أ �لأهم منه في هذ� �لكتاب، من خالل طرح 
عن  �لمتفّرعة  بالطاعة  ترتبط  كونها  و�لمعا�صي  بالذنوب  �لإن�صان  �بتالء  ق�صية 

�لتوحيد. 
ومن �لو��صح �أن �لذنوب و�لمعا�صي ترتبط بالمباحث �لعقدية من عدة جهات، 
فهي تج�ّصد مدى �لتز�م �لإن�صان بطاعة ربه �صبحانه وتعالى وتج�صيده لمبد�أ �لتوحيد.
للتاأهيل   وهذ� �لكتاب )ماآب �لمذنبين( هو �لكتاب �لر�بع �صمن �صل�صلة ر�فد 

�لثقافي؛ يمتاز بمجموعة من �لخ�صائ�س يمكن �إيجازها بالنقاط �لآتية:

أواًل: في المضمون: 

بالذنوب  ترتبط  �لإن�صان؛  عند  وم�صيرية  ح�صا�صة  ق�صّية  �لكتاب  يعالج   -1
�صبل  �إلى  �إ�صافة  و�لمجتمع،  �لفرد  على  و�لأخروية  �لدنيوية  و�آثارها  و�لمعا�صي 

�لوقاية منها.
�لمعتبرة  و�لتحقيقات  و�ل�صنة،  �لكتاب  �لم�صامين على  �إعد�د  في  �عتمدنا   -2
ليت�صّنى  وذلك  و�لتربية،  و�لأخالق  و�لعقيدة،  و�لحديث،  �لتف�صير؛  في  لعلمائنا 
�آثار  لد�ر�صه �لتعّرف �لعلمي �ل�صحيح على �لذنوب و�لمعا�صي لما لهذ� �لأمر من 

مبا�صرة على �لإن�صان.

ثانيًا: في المنهج:

�لدرو�س،  يت�صّمن كل محور مجموعة من  �أربعة محاور  �إلى  �لكتاب  ق�ّصمنا   -1
وقد و�صعنا كفايات لكل محور، و�أهد�ف خا�صة بكل در�س.

2- لم�صاعدة �لأ�صتاذ و�لطالب على تركيز بع�س �لمطالب �لمهمة، ��صتخل�صنا 
من كل در�س مجموعة مفاهيم رئي�صة تّم �إفر�دها في �صفحة خا�صة ختام كل در�س.
�لأخالقية  �لتوجيها  من  مقتب�صة  مطالعة  �صفحة  در�س  كل  ختام  و�صعنا   -3
و�لمعنوية لالإمام �لخميني }، تن�صجم في �أغلب م�صامينها مع م�صمون �لكتاب.

�لتنّوع،  و�لتمارين، ر�عينا فيها  �لتطبيقات  4- و�صعنا لكل در�س مجموعة من 
وتعزيز تحقيق �لكفايات، وقد تّمت طباعتها ب�صكل م�صتقل عن �لمتن.

مو�صوعاتها  لح�صا�صية  نظرً�  �لدرو�س  بع�س  م�صامين  في  �لتو�صعة  تعّمدنا   -5



7

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

ب�صكل  للدرو�س  �لعلمية  �لمادة  بمطالعة  ملزمين  �لطالب  �أن  �لعلم  مع  و�أهميتها، 
ل لكي يتمكّنو� من �لإجابة على �أ�صئلة �لتمارين. مف�صّ

من  �لنوع  هذ�  تدري�س  �أن  �إلى  �لكر�م  �لأ�صاتذة  نظر  نلفت  �لختام  في   -6
�لم�صامين يحتاج �إلى �لتخطيط �لم�صبق و�لتح�صير �لجيد من �أجل تحقيق �لأهد�ف 

�لعلمية و�لتربوية �لمتوخاة.

و�لحمد هلل رب �لعالمين.





المحور األول

الذنوب حقيقتها وأنواعها



الكفايات: 

1. بيان حقيقة �لذنب و�أنو�عه ومر�تبه. 
2. بيان �لفرق بني �صغائر �لذنوب وكبائرها، و�ل�صابطة يف معرفة كل منهما.
3. بيان �لأ�صباب و�لدو�فع �لتي توؤّدي �إىل �لوقوع يف �ملع�صية، و�لوقاية منها.

المحتويات: 

�لدر�س �لأول: ماهّية �لذنب و�أنو�عه. 
�لدر�س �لثاين: كبائر �لذنوب. 

�لدر�س �لثالث: �صغائر �لذنوب. 
�لدر�س �لر�بع: �لأ�صباب و�ملنا�صئ  �لد�خلية للذنوب. 

�لدر�س �خلام�س: �لأ�صباب و�ملنا�صئ �خلارجية للذنوب. 



الدرس األول: 

نب وأنواعه
َّ
ماهية الذ

أهداف الدرس:

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن: 

و�مل�صطلح  �للغة  يف  �لذنب  معنى  د  يحدِّ  .1

�ل�صرعي. 

بالذنب  �ل�صلة  ذ�ت  �مل�صطلحات  ي�صّمي   .2

بح�صب �ل�صتخد�م �لقر�آين.

نوب بح�صب  �لذُّ تق�صيم  ف على �صو�بط  يتعرَّ  .3

.R لقر�آن ورو�يات �أهل �لبيت�
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تمهيد: 

قال �هلل تعاىل خماطبًا �لنبي حممد P: {َو�إِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}1، وروي 
م مكارَم �لأخالق«2. عنه P �أنَّه قال: »�إنَّما ُبعثُت لأتمِّ

ا�س  للنَّ رين ومنذرين  �صل مب�صِّ �لأنبياء و�لرُّ �لتكليف �لإلهي وبعثة  �لغاية من  �إنَّ 
ف�صي لالإن�صان، و�إن�صاء �ملجتمع �لإ�صالمي �لفا�صل؛  هي حتقيُق �لكمال �لروحّي و�لنَّ
قد  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  �أن  جند  لذ�  وتتكامل،  �أفر�ده  عالقات  فيه  تتو�زن  �لذي 
تكفل  �لتي  �لأخالق  جمال  يف  و�لتعاليم  و�لن�صائح  �لإر�صاد�ت  من  بالكثري  حفلت 
ق  �صناعة �ملجتمع �لإن�صاين �ملن�صود وتكفل تربية �لنف�س �لإن�صانية وتزكيتها مبا يحقِّ
�إنها �صبغت  بل  �لإر�صاد�ت فح�صب،  بهذه  �ل�صريعة  تكتف  ورفعتها، ومل  لها كمالها 
�لفر�ئ�س ب�صبغة ذ�ت �أبعاد روحية لتنعك�س يف حياة �لإن�صان كلها؛ فال�صالة مثاًل 
�إ�صافة �إىل كونها فري�صًة �إلهيًة تنهى عن �لفح�صاء و�ملنكر، فاإّنها ترّبي �مل�صّلي على 
باقي  وهكذ�  �لذنوب،  يف  �لوقوع  من  نه  يح�صِّ ما  �لإيجابية،  �لأخالقية  �ملمار�صات 

�لفر�ئ�س. 
�جتناب  على  ة-  و�صنَّ -قر�آنًا  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  زت  ركَّ �ملنطلق  هذ�  ومن 
�لإن�صان يف  �نغما�س  �إىل  ي ذلك  يوؤدِّ ل  لكي  �لكبائر منها،  وبالأخ�ّس  كلِّها  نوب  �لذُّ
�ل�صقاء  حالة  ويعي�س  �ملعنوي  �لتكامل  فر�صة  من  نف�صه  ويحرم  ذيلة،  �لرَّ م�صتنقع 
�لدنيوي و�لعذ�ب و�خل�صر�ن �لأخروي، ومن هنا وجب على �لإن�صان جماهدة نف�صه 

1- �لقلم، 4. 
2- بحار �لأنو�ر، ج16، �س21. 
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وتروي�صها و�إبعادها عن �لوقوع يف �ملع�صية، روي عن �أمري �ملوؤمنني Q: »جاهد 
مطالبة  �هلل  بحقوق  وطالبها  �شريكه،  �ل�شريك  محا�شبة  وحا�شبها  نف�شك 

�لخ�شم خ�شمه، فاإن �أ�شعد �لنا�س من �نتدب لمحا�شبة نف�شه«1.

نب: 
َّ
معنى الذ

 :
ً
1. الذنب لغة

نب لغًة مبعنى �لإثم و�جلرم و�ملع�صية، و�جلمع ذنوب، و�أذنب �لرجل �أي �صار  �لذَّ
�أَْن  َفاأََخاُف  َذْنٌب  َعَليَّ  {َوَلُهْم   Q مو�صى  مناجاة  يف  وجل  عز  وقوله  َذنٍب.  ذ� 
Q فق�صى عليه، وكان ذلك  َيْقُتُلوِن}2، عنى به قتل �لرجل �لذي وكزه مو�صى 
ُ ِبُذُنوِبِهم}4، �أي �أخذهم  �لرجل من �آل فرعون3. ويف قوله تعاىل: {َفاأََخَذُهُم �هللَّ
�لّتابع. فكلُّ عمٍل خمالف  نب معناه  �لعمل، فالذَّ �أعمالهم مبعنى تبعة  ئات  �هلل ب�صيِّ
للقر�آن �لكرمي ورو�يات �لّنبي P و�أهل �لبيت R يتبعه نوع من �جلز�ء �لدنيوي 

�أو �لأخروي �أو كالهما معًا5.
ُب اصطالحًا:

ْ
ن

َّ
2. الذ

خالل  من  �لإ�صالميَّة  ريعة  �ل�صَّ يف  �لو�ردة  ة  �لإلهيَّ �لأو�مر  خمالفُة  هو  �لذنب: 
مات �لتي يعاقب �هلل تعاىل عليها.  ترك �لو�جبات �أو �رتكاب �ملحرَّ

فكلُّ خمالفة لتلك �لأو�مر و�لنو�هي تعدُّ ذنبًا، حتَّى لو كان هذ� �لذنب يف نف�صه 
َر�ْصِم  �لرّبانية، و�خلروج عن  و�لنو�هي  �لأو�مر  وب�صيطًا، فهو عظيم ملخالفته  هّينًا 

اعة و�لعبوديَّة. �لطَّ

1- م�صتدرك �لو�صائل، ج12، �س154-153. 
2- �ل�صعر�ء، 14.

3- ر�جع: تاج �لعرو�س، ج1، �س499.
4- غافر، 21.

5- مفرد�ت غريب �لقر�آن، �لر�غب �لأ�صفهاين، كتاب �لذ�ل وما يت�صل بها، �س 181.
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نب في القرآن الكريم: 
ّ
الذ

دة  متعدِّ و�أق�صامه  نب  �لذَّ حول  �لكرمي  �لقر�آن  يف  وردت  �لتي  �مل�صطلحات  �إنَّ 
هي  وتلك  نب«،  »للذَّ ة  �خلا�صَّ �لأبعاد  من  ُبعٍد  عن  يك�صف  م�صطلٍح  وكلُّ  عٌة،  ومتنوِّ
لأن  �مل�صتخدمة،  و�مل�صطلحات  �ل�صتعمال  تنّوع  و�أ�صلوبه يف  �لكرمي  �لقر�آن  طريقة 
بنّي  وقد  �لأخرى.  عٌة هي  متنوِّ �لنا�س  �إىل  �إي�صالها  يريد  �لتي  و�لر�صائل  �لأهد�ف 

�لقر�آن �لكرمي �لآثار �ل�صيئة للذنوب بطرق خمتلفة من خالل هذه �ل�صتعمالت. 
�لآتية1:  هي  »�لذنب«  عن  تعبريً�  �لكرمي  �لقر�آن  يف  وردت  �لتي  و�ل�صتعمالت 
�لف�صاد،  �لف�صق،  �خلطيئة،  �حلر�م،  �جُلرم،  ئة،  �ل�صيِّ �لإثم،  �ملع�صية،  نب،  »�لذَّ

، �لّلمم، �لِوْزُر، و�لثِّقل، �حِلْنُث، �حَلْوُب«. �لفجور، �ملنكر، �لفاح�صة، �خَلْبُط، �ل�صرُّ
نوٌع من  يتبعه  ريعة  لل�صَّ كّل عمٍل خمالٍف  �إنَّ  �لتَّابع، وحيث  ومعناه  نب: 

َّ
الذ  -1

ِبُذُنوِبِهْم  {...َفاأَْهَلْكَناُهْم  تعاىل:  قوله  يف  كما  �لأخروي،  �أو  نيوي  �لدُّ �جلز�ء 
َو�أَْن�َشاأَْنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرنًا2 �آَخِريَن}3.

ي  د و�خلروج عن �لأو�مر �لإلهيَّة، وتعبِّ عن تعدِّ 2- المعصية: ومعناها �لتمرُّ

َوَيَتَعدَّ  َوَر�ُشوَلُه  �هلَل  َيْع�ِس  تعاىل: {َوَمْن  قوله  �لعبودّية، كما يف  �لإن�صان حلدود 
ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َنارً� َخاِلدً� ِفيَها َوَلُه َعَذ�ٌب ُمِهيٌن}4.

و�لثو�ب. وهو دللة  و�لعجز، و�حلرمان من �لأجر  اإلثم: ومعناه �خلمول،   -3

على �أّن �لآثم �صخ�ٌس عاجٌز وحمروٌم ول ينبغي له �أن يتوّهم باأنه فطٌن، وهو قوله 
تعاىل: {َي�ْشاأَُلوَنَك َعِن �ْلَخْمِر َو�ْلَمْي�ِشِر ُقْل ِفيِهَما �إِْثٌم َكِبيٌر}5.

وُتقابلها  و�لذّلة،  للهو�ن  �ملوجب  و�ل�صّيئ  �لقبيح  �لعمل  ومعناها  السّيئة:   -4

َئاِت  يِّ عادة و�لفالح، كما يف قوله تعاىل: {َو�لَِّذيَن َك�َشُبو� �ل�شَّ �حل�صنة �لتي تعني �ل�صَّ
َئٍة ِبِمْثِلَها}6. َجَز�ُء �َشيِّ

تعني  وكذلك  �ل�صجرة  عن  �لثمرة  �نف�صال  �لأ�صل  يف  ويعني  الُجرم:   -5

1- ر�جع: �لذنب و�أ�صبابه وعالجه، �س10.
2- �لقرن: �لقوم و�جلماعة يف زمان معني، و�لقرن: �لقرت�ن مبعنى �لتقارب، وبالنظر لأن �أهل �لع�صر �لو�حد، �أو �لع�صور �ملتقاربة، قريبون من 

بع�صهم، يطلق عليهم وعلى زمانهم ��صم �لقرن، ر�جع: �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج4، �س216. 
3- �لأنعام، 6.

4- �لن�صاء، 14.
5- �لبقرة، 218.

6- يون�س، 27.
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�لنحطاط، و�جلرمية و�جلر�ئم ��صتقت من نف�س هذه �ملادة، و�لتلّوث باجلرم يبعد 
تعاىل {َوَيْوَم  قوله  كما يف  و�لهدف،  و�لتكامل،  و�ل�صعادة،  �حلقيقة،  �لإن�صان عن 

اَعُة ُيْبِل�ُس �ْلُمْجِرُموَن}1، 2. َتُقوُم �ل�شَّ
يرتديه  �لذي  �لإحر�م  كلبا�س  و�حلظر.  �ملنع  �لكلمة  هذه  وتعني  الحرام:   -6

�حلر�م  و�ل�صهر  �لأعمال.  بع�س  ممار�صة  عليه  فيحرم  و�لعمرة  �حلج  يف  �لإن�صان 
هو �ل�صهر �لذي يحّرم فيه �لقتال. و�مل�صجد �حلر�م يعني �مل�صجد �لذي له قد�صّية 
{...َو�إِْن  تعاىل  قوله  يف  كما  فيه،  �لدخول  �مل�صركني  على  ويحرم  خا�صة  وحرمة 

ْخَر�ُجُهْم...}3. ٌم َعَلْيُكْم �إِ َياأُْتوُكْم �أُ�َشاَرى ُتَفاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ
نَب �لكبري، كما  نب غري �ملتعّمد، وقد تعني �أحيانًا �لذَّ 7- الخطيئة: وتعني �لذَّ

حاَطْت ِبِه َخطيَئُتُه  َئًة َو�أَ �أ�صري �إليها يف �آيتني يف �لقر�آن �لكرمي: {َبلى  َمْن َك�َشَب �َشيِّ
اِر ُهْم فيها خاِلُدون}4، وقوله تعاىل يف �صورة �حلاقة: {َوَل  حاُب �لنَّ َفاأُولِئَك �أَ�شْ
َطَعاٌم �إِلَّ ِمْن ِغ�ْشِليٍن  َل َياأُْكُلُه �إِلَّ �ْلَخاِطُئوَن}5. فارتكاب �خلطيئة يقطع على 
�لإن�صان طريَق �لنَّجاة ومينُع حلول �لأنو�ر �لإلهية يف قلبه. فاخلطيئة �إذً�، هي حالٌة 
نب فتمنعه من بلوغ �صبيل �لنَّجاة وحتجُب نفوَذ  حت�صُل لالإن�صان نتيجَة �قرت�فه �لذَّ

�أنو�ر �لهد�ية �إىل قبله.
8- الفسق: ويعني يف �لأ�صل خروج نوى �لتَّمر عن ق�صوره، وهو كنايٌة عن خروج 

اعة و�لعبوديَّة هلل �صبحانه وتعاىل. �أي �أنَّ �لفا�صق قد �نتهَك  �ملذنب عن طريق �لطَّ
نه  حرمَة �لأو�مر �لإلهيَّة، ويف �لنتيجة يبقى هذ� �ملذنُب عاريًا وبدون ح�صٍن يح�صِّ
�أَْمِر  �إِْبلي�َس كاَن ِمَن �ْلِجنِّ َفَف�َشَق َعْن  وحافٍظ يحفظه، كما يف قوله تعاىل: {�إِلَّ 

َربِّه}6.
وتبذير  �ل�صياع  ونتيجته  �لعتد�ل،  حد  عن  �خلروج  ويعني  الفساد:   -9

�لقوى، وي�صاده �ل�صالح، وي�صتعمل ذلك يف �لنف�س و�لبدن و�لأ�صياء �خلارجة عن 

�لياأ�س و�لقنوط. ر�جع: �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل  �أثر �صدة  1- يبل�س: ماأخوذة من مادة)�إبال�س( وتعني يف �لأ�صل �لغم و�حلزن �ملرتتبان على 
�ملنزل، ج12، �س483. 

2- �لروم، 12 .
3- �لبقرة، 85. 
4- �لبقرة، 81.
5- �حلاقة، 37.
6- �لكهف، 50.
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�ل�صتقامة، كما يف قوله تعاىل: {َو�إَِذ� َتَولَّى �َشَعى ِفي �لأْر�ِس ِلُيْف�ِشَد ِفيَها َوُيْهِلَك 
�ْشَل َو�هلُل َل ُيِحبُّ �ْلَف�َشاَد}1. �ْلَحْرَث َو�لنَّ

10- الفجور: ومعناه �صّق �ل�صيء �صّقًا و��صعًا. و�لفجور يعني متّزق �صتار �حلياء 

اِر  �إِنَّ ِكَتاَب �ْلُفجَّ و�ل�صمعة و�لدين، وعاقبته �لفت�صاح، كما يف قوله تعاىل: {َكاَل 
يٍن}2. َلِفي �ِشجِّ

وذلك  �لعرفان.  و�صّده  �ملعروف  غري  مبعنى  �لإنكار  من  و�أ�صله  المنكر:   -11

لكون �لذنب غري ماأنو�س لدى �لفطرة و�لعقل �ل�صليم، بل يعّد�نه قبيحًا �أجنبيًا، كما 
يف قوله تعاىل:{َوَتاأُْتوَن ِفي َناِديُكُم �ْلُمْنَكَر}3.

12- الفاحشة: هي �لكالُم و�لعمُل �لقبيُح �لذي ل �صكَّ يف ُقبحه. وقد ت�صتعمل 

{�إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كما  و�لت�صّجر.  �لعار،  ومبعنى  �لقبح،  ديد  �ل�صَّ �لعمل  مبعنى 
وَن �أَن َت�ِشيَع �ْلَفاِح�َشُة}4. �لَِّذيَن ُيِحبُّ

�ملذنب  وكاأن  و�لقعود،  �لقيام  يف  و�لتو�زن  �لتعادل  عدم  ومعناه  الخبط:   -13

يتحّرك حركات غري موزونة ول معقولة يتبعها خمول و�نحطاط. كما يف قوله تعاىل: 
.5{ ْيَطاُن ِمَن �ْلَم�سِّ ُطُه �ل�شَّ {َيَتَخبَّ

14- الشر: ومعناه كل �صيء قبيح يرف�صه �لنا�س، و�لعك�س منه ��صطالح �خلري، 

مبعنى �لعمل �ملحبوب لدى �لنا�س، وكاأن �لذنب هو على خالف �لفطرة و�لإح�صا�س 
�لد�خلي للب�صر. وهذ� �ل�صطالح ي�صتعمل غالبًا يف مورد �لبالء و�لنو�ئب، وي�صتعمل 
�أحيانًا يف مورد �لذنب، حيث ورد يف قوله تعاىل مبعنى �لذنب: {َوَمْن َيْعَمْل ِمْثقاَل 

� َيَرُه}6. ٍة �َشرًّ َذرَّ
نب، ومبعنى �لأ�صياء �لقليلة  مم: وهو على وزن قلم مبعنى �لقرب من �لذَّ

ّ
15- الل

َيْجَتِنُبوَن  �ل�صغرية، ووردت يف قوله تعاىل: {�لَّذيَن  نوب  �لذُّ �أي�صًا. وي�صتعمل يف 
َكباِئَر �ْلإِْثِم َو�ْلَفو�ِح�َس �إِلَّ �للََّم}7.

1- �لبقرة، 205.
2- �ملطففني، 7.

3- �لعنكبوت، 29.
4- �لنور، 19.

5- �لبقرة، 275.
6- �لزلزلة، 8.
7- �لنجم، 32.
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�لآخرين.  ذنوب  ل  حتمُّ مبعنى  �لأحيان  �أكرث  وياأتي  قُل  �لثِّ ومعناه  ُر:  ْ
الِوز  -16

فالوزير يطلق على من يتحّمل عبَء �حلكومة �لثَّقيل، و�ملذنب غافٌل عن �أنَّه �صيحمُل 
َيْوَم  كاِمَلًة  �أَْوز�َرُهْم  {ِلَيْحِمُلو�  تعاىل:  قوله  يف  كما  ثقياًل،  ِحْماًل  عاتقه  على 

�ْلِقياَم}1.
و�أكرث  �لباطل،  نحو  و�لنحر�ف  �لتمايل  و�أ�صله  وزن جن�س  على  ث:  ْ

الِحن  -17

ما ت�صتعمل هذه �لكلمة للذنوب �لناجتة من عدم �لوفاء بالوعد، ونق�س �لعهد بعد 
وَن  رُّ �للتز�م به، �لتي تعّد من �لذنوب �لكبرية. كما يف قوله تعاىل: {َوَكاُنو� ُي�شِ

َعَلى �ْلِحْنِث �ْلَعِظيِم}2.
18- الَحوب: �حلوب مبعنى �لإثم، فاجلامع ملا يطلق على �خلطيئة و�لإثم يقال 

له: ِحبَت بكذ�، �أي �أِثمت، ويف �لدعاء »رّب تقّبل توبتي و�غفر حوبتي«، ويف كتاب �هلل 
�لعزيز: {َول َتاأُْكُلو� �أَْمو�َلُهْم �إِلى  �أَْمو�ِلُكْم �إِنَُّه كاَن ُحوبًا َكبيرً�}3.

�لزلَّة،  �جلناية،  �جلريرة،  مثل:  نوب  للذُّ �أخرى  ��صتعمالت  �لرو�يات  يف  وجاء 
�لعرثة، و�لعيب و...

نوب وأنواعها: 
ُّ
أقسام الذ

الكبائر والصغائر:

�لكبائر  نوعني هما:  �إىل  �لذنوب  �ل�صريفة  و�لرو�يات  �لكرمي  �لقر�آن  ق�ّصم  لقد 
و�ل�صغائر.

{�إِْن  تعاىل:  قوله  يف  �لتالية،  �ل�صريفة  �لآية  �لتق�صيم  هذ�  �صّحة  على  ويدلُّ 
َئاِتُكْم}4. ْر َعْنُكْم �َشيِّ َتْجَتِنُبو� َكَباِئَر َما ُتْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفِّ

غائر، فاملنهي  ي�صتفاد من �لآية �أن �لكبائر يقابلها ما هو �أدنى منها رتبًة �أي �ل�صَّ
غائر ملنا�صبة �ملقابلة بينها  ئات فهي �ل�صَّ ا �ل�صيِّ عنها هي �ملعا�صي �صغائُر وكبائُر، و�أمَّ
�لنهي  �إىل  قي�س  �إذ�  عنها  �لنهي  باأهمية  يتحّقق  �إّنا  �ملع�صية  وكب  �لكبائر.  وبني 

�ملتعّلق بغريها، ول يخلو قوله تعاىل:  {َما ُتْنَهْوَن َعْنُه} من دللة على ذلك. 

1- �لنحل، 25.
2- �لو�قعة، 46.
3- �لن�صاء، 2 . 
4- �لن�صاء، 31.
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َك  وقوله تعاىل: {�لَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَباِئَر �لإِْثِم َو�ْلَفَو�ِح�َس �إَِل �للََّمَم �إِنَّ َربَّ
َو��ِشُع �ْلَمْغِفَرِة}1، و«�للََّمَم« عبارة عن �ل�صغائر �أو نوع خا�س منها.

نا  �لزِّ »�لفو�ح�س:  قال:  �لآية(  تف�صري  Q: )يف  ادق  �ل�صَّ �لإمام  ُروي عن 
الل  نب في�شتغفر �هلَل منه. قلت: بين �ل�شَّ و�ل�ّشرقة، و�للمم: �لّرجل يلّم بالذَّ

و�لكفر منزلٌة؟ فقال: ما �أكثر عرى �لإيمان«2.
فاللَِّمم هو ما يلم به �لعبد من ذنوٍب �صغريٍة بجهالٍة ثمَّ يندُم وي�صتغفُر ويتوُب 

فُيغَفُر له.
َوْيَلَتَنا َماِل َهَذ� �ْلِكَتاِب َل ُيَغاِدُر  ويدّل على ذلك قوله تعاىل: {َوَيُقوُلوَن َيا 
َك  َربُّ َيْظِلُم  َوَل  رً�  َحا�شِ َعِمُلو�  َما  َوَوَجُدو�  اَها  �أَْح�شَ �إَِل  َكِبيَرًة  َوَل  ِغيَرًة  �شَ

�أََحدً�}3.
ومن جمموع هذه �لآيات يظهر لنا �أن �لذنوب على نوعني: �صغرية وكبرية، بالرغم 
من �أن كل ذنب خمالف لالأو�مر �لإلهية يعتب كبريً� وثقياًل، ولكن هذ� �ملو�صوع ل 
ينايف كون بع�س �لذنوب من حيث �آثارها �لوخيمُة �أكب من �لبع�س �لآخر، وبالتايل 

ميكن لنا تق�صيمها �إىل كبرية و�صغرية.

ها شديدة: 
ُّ
نوب كل

ُّ
الذ

ها ما ينبت عليه  روي عن �لإمام �لباقر Q: »�لّذنوب كّلها �شديدة، و�أ�شدُّ
ٌب و�لجنَّة ل يدخلها �إل طّيب«4. ا معذَّ ا مرحوٌم و�إمَّ م لأنَّه �إمَّ �ّللحم و�لدَّ

وهذ�  �لإلهية  لالأو�مر  خمالفٌة  لأنَّها  ذو�تها،  بح�صب  �أي  �صديدٌة  كّلها  فالّذنوب 
ما   - �لرو�ية  ح�صب   - و�أ�صّدها  بع�س،  من  �أ�صّد  بع�صها  كان  و�إن  �صّدتها  وجه  هو 
ينبُت عليه �للحم و�لدم �لذي قد ي�صمل �أكل �حلر�م و�لإ�صر�ر على �ملع�صية من دون 

تكفريها بالتوبة.
ويقابله  �لدنيا،  �لبالء يف  �أو  بالتوبة  كّفرت ذنوبه  �ملرحوم هو من  �لإن�صان  لأن 
�ملعّذب وهو �لذي مل تكّفر ذنوبه باأحد �لوجوه �ملتقّدمة، و�جلنة ل يدخلها �إل طّيٌب: 

1- �لنجم، 32.
2- ر�جع: �أ�صول �لكايف، ج2، �س278.

3- �لكهف، 49.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س27.
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نوب1. �أي طاهٌر وخال�ٌس من �لذُّ
بينها من جهة خمالفة  فرق  ول  كبائر  وجميعها  �صديدٌة،  كّلها  فالذنوب  وعليه 
غائر هي �أموٌر ن�صبيٌة ل ذ�تيٌة و�إنا ُنطِلُق  �ملوىل �صبحانه وتعاىل، و�إّنا �لكبائر و�ل�صَّ
�لكبائر  لفظ  عليها  ونطلق  منها  �أكب  هو  ما  �إىل  بالإ�صافة  �ل�صغائر  لفظ  عليها 

بالإ�صافة و�لن�صبة �إىل ما هو �أ�صغر منها2. 
فاجلرح بالن�صبة �إىل �لقتل �صغريٌة، وبالن�صبة �إىل �للطم كبريٌة، و�لزنا بالن�صبة 

مة كبريٌة3. �إىل �لنظرة �ملحرَّ
مة �صرورة جتنُّب كل ذنب ُيعَلم كونه ذنبًا ح�صب  وعليه ُيفهم من �لرو�ية �ملتقدِّ
ت عليه �ل�صريعة �لإ�صالمية، بل ينبغي جتنُّب كّل ما ُيحتمل �أّنه كذلك وذلك  ما ن�صَّ
�صة حمتملة حتَّى مع  لعظمة مقام �هلل تعاىل وحّق طاعته، فاإن �جلر�أة على ذ�ته �ملقدَّ
وجود �لحتمال، فمن �حتمل �أن يف �لكاأ�س خمرً� فعليه عقاًل �أن ميتنع من �صربه ل 
ملف�صدة �خلمر و�صرره فح�صب، بل لعظمة �هلل ووجوب طاعته يف كل �ملو�رد �ملحتملة. 

رات الذنوب: 
ّ

محق

�إىل  وي�صتدرجه  �آدم  �بن  منها  ياأتي  خمتلفٌة  ومد�خل  كثريٌة  �أبو�ٌب  لل�صيطان 
نوب  �لذُّ �حتقار  باب  هو  �لنا�س  قلوب  �إىل  منه  يت�صلَُّل  باٍب  �أكرث  و�إنَّ  �ملعا�صي، 
كبائر  يف  �إ�صقاطهم  من  �ل�صيطان  يياأ�س  �أن  بعد  وذلك  قبلهم،  من  و��صت�صغارها 
ون عليها، لأّنها بح�صب  �لذنوب ي�صعى جاهدً� لإيقاعهم يف �ل�صغائر؛ بل قد ي�صرُّ
ت�صنيفهم من �صغائر �لذنوب. لكّنه لو علم مدى خطورتها عليهم ملا وقعو� فيها وملا 
�أ�صّرو� عليها، روي عن ر�صول �هلل P �أنه قال: »ل تنظرو� �إلى �شغر �لذنب، ولكن 

�نظرو� �إلى من �جتر�أتم«4.
ل  فاإنها  �لذنوب  من  �لمحّقر�ت  »�تقو�   :Q �ل�صادق  �لإمام  عن  وروي 
�لذنب  يذنب  �لرجل  قال:  �لمحّقر�ت؟  وما  �لر�وي(:  )�أي  قلت:  تغفر، 

1- ر�جع: �صرح �أ�صول �لكايف، ج9، �س244.
2- ر�جع: �لقت�صاد �لهادي �إىل طريق �لر�صاد، �س144 )بت�صرف(.

�إدري�س �حللّي، و �ل�صيخ �لطو�صي بل ن�صبه  3-  وممن يذهب �إىل هذ� �لر�أي: �ل�صيخ �ملفيد، و�بن �لب�ج �لطر�بل�صي، و�أبو �ل�صالح �حللبي، و�بن 
�لطب�صي يف تف�صريه جممع �لبيان �إىل �أ�صحابنا مطلقًا.

4- بحار �لأنو�ر، ج 74، �س168.
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فيقول: طوبى لي لم يكن لي غير ذلك«1. وروي عن �لإمام �لباقر Q: »�تقّو� 
�لمحّقر�ت من �لذنوب فاإن لها طالبًا«2.

وروي عن �لنبي �لأعظم P يف و�صيته لأبي ذر )ر�س(: »يا �أبا ذر: �إّن �لرجل 
عليه  وهو  �هلل  ياأتي  حتَّى  �لمحّقر�ت  ويعمل  عليها،  فيتكل  �لح�شنة  ليعمل 

غ�شبان، و�إّن �لرجل ليعمل �ل�شيئة فيفرق منها ياأتي �آمنًا يوم �لقيامة«3.
وي�صت�صغرها،  �لإن�صان  يحتقرها  �لتي  نوب  �لذُّ هي  نوب  �لذُّ من  فاملحّقر�ت 
وي�صتهني بها، ويقول ح�صب ما ورد يف بع�س �لرو�يات »�أُذِنب و�أَ�صتغفر«، و�هلل تعاىل 

ْيَناُه ِفي �إَِماٍم ُمِبيٍن}4. ُمو� َو�آَثاَرُهْم َوُكلَّ �َشْيٍء �أْح�شَ يقول: {َوَنْكُتُب َما َقدَّ
فالذي يحّقر ذنبه وي�صت�صهل �أمره، �أل يدري �أن �لذنب مهما كان �صغريً� �أو حقريً� 
فاإنَّه من حيث كونه مع�صيًة هلل �لعظيم فاإنه ُيعد �أمرً� عظيمًا، فال ينبغي للموؤمن �أن 

يحّقر �صيئًا من �لذنوب فقد ل ُيغفر له ب�صبب حتقريه و��صتخفافه بها.
و�ل�صغرية قد تقرتن بقّلة �حلياء وعدم �ملبالة بها، وترك �خلوف و�ل�صتهانة 
فاعة للمذنب،  باهلل �لعظيم و�لإ�صر�ر عليها، وهذ� باملنا�صبة ما مينع من �صمول �ل�صَّ

فتتحول هذه �ل�صغرية �إىل كبريٍة من �لكبائر كما �صّرحت �لرو�يات5.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س287.

2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س270.
3- مكارم �لأخالق، �س462. 

4- ي�س، 12.
5- كما �صياأتي يف �لدرو�س �لالحقة.
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ا�س  للنَّ �صل مب�صرين ومنذرين  �لأنبياء و�لرُّ �لتكليف �لإلهي وبعثة  �لغاية من   .1
ف�صي لالإن�صان، و�إن�صاء �ملجتمع �لإ�صالمي �لفا�صل. هي حتقيُق �لكمال �لروحّي و�لنَّ

ي ذلك  نوب لكي ل يوؤدِّ زت �ل�صريعة �لإ�صالمية  على مو�صوع �جتناب �لذُّ 2. ركَّ
ذيلة وبالتايل حرمانه من فر�صة �لتكامل.  �إىل �نغما�س �لإن�صان يف م�صتنقع �لرَّ

ريعة �لإ�صالميَّة و�لتي يعاقب  ة �لو�ردة يف �ل�صَّ 3. �لذنب هو خمالفُة �لأو�مر �لإلهيَّ
عليها �لباري عّز وجل.

متعّددٌة  و�أق�صامه  نب  �لذَّ حول  �لكرمي  �لقر�آن  يف  وردت  �لتي  �مل�صطلحات   .4
نب وعن �آثاره �ل�صيئة. ة للذَّ عٌة، وكلُّ م�صطلٍح يك�صف عن ُبعٍد من �لأبعاد �خلا�صَّ ومتنوِّ
5. ق�ّصم �لقر�آن �لكرمي و�لن�صو�س �ل�صريفة �لذنوب �إىل كبائر و يقابلها ما هو 

غائر وكالهما ورد �لنهي عنهما. �أدنى منها رتبًة وهي �ل�صَّ
6. �لّذنوب يف �حلقيقة كّلها كبائر ول فرق بينها من جهة خمالفة �ملوىل �صبحانه 
غائر هي �أموٌر ن�صبيٌة، و�إنا ُنطِلُق عليها لفظ �ل�صغائر  وتعاىل، و�إّنا �لكبائر و�ل�صَّ

بالإ�صافة �إىل ما هو �أكب منها.
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العزم على ترك المعاصي

�لعزم...  مقام  وهو  �لتفّكر،  بعد  �ملجاهد  �لإن�صان  يو�جه  �آخر  مقام  هناك 
يقول �أحد م�صايخنا �أطال �هلل عمره: »�إنَّ �لعزم هو جوهر �لإن�صانية، ومعيار ميزة 

�لإن�صان، و�أن �ختالف درجات �لإن�صان باختالف درجات عزمه«.
ترك  على  نف�صه  �لإن�صان  ن  يوطِّ �أن  هو  �ملقام،  وهذ�  يتنا�صب  �لذي  و�لعزم 
حياته،  �أيام  يف  فاته  ما  ويتد�رك  بذلك،  قر�رً�  ويّتخذ  �لو�جبات،  و�أد�ء  �ملعا�صي 
وبالتايل ي�صعى على �أن يجعل من ظاهره �إن�صانًا عاقاًل و�صرعيًا، بحيث يحكم �ل�صرع 
م  و�لعقل ح�صب �لظاهر باأن هذ� �ل�صخ�س �إن�صان. و�لإن�صان �ل�صرعي هو �لذي ينظِّ
يقتدي   ،P �لأكرم  �لر�صول  �ل�صرع، يكون ظاهره كظاهر  يتطلَّبه  �صلوكه وفق ما 
P ويتاأ�ّصى به يف جميع حركاته و�صكناته، ويف جميع ما يفعل وما  �لعظيم  بالنبي 
يرتك. وهذ� �أمر ممكن، لأن جعل �لظاهر مثل هذ� �لقائد �أمر مقدور لأّي فرد من 

عباد �هلل.
بظاهر  بالبدء  �إّل  ميكن  ل  �لإلهية،  �ملعارف  يف  طريق  �أي  طي  �أن  و�علم... 
من  �صيء  له  يح�صل  ل  �حلّقة،  �ل�صريعة  باآد�ب  �لإن�صان  يتاأّدب  مل  وما  �ل�صريعة، 
له  وتتك�ّصف  �ملعرفة  نور  قلبه  يتجّلى يف  �أن  كما ل ميكن  �لأخالق �حل�صنة،  حقيقة 
�لعلوم �لباطنية و�أ�صر�ر �ل�صريعة. وبعد �نك�صاف �حلقيقة، وظهور �أنو�ر �ملعارف يف 

قلبه ل بد من �ل�صتمر�ر يف �لتاأّدب بالآد�ب �ل�صرعية �لظاهرية �أي�صًا.
�أيها �لعزيز... �جتهد لت�صبح ذ� عزم و�إر�دة، فاإنك �إذ� رحلت من هذه �لدنيا 
دون �أن يتحّقق فيك �لعزم )على ترك �ملحرمات( فاأنت �إن�صان �صوري، بال لب، ولن 
�إن�صان، لأن ذلك �لعامل هو حمل  حت�صر يف ذلك �لعامل )عامل �لآخرة( على هيئة 
ك�صف �لباطن وظهور �ل�صريرة، و�إن �لتجّروؤ على �ملعا�صي يفقد �لإن�صان تدريجيًا، 
�لعزم ويختطف منه هذ� �جلوهر �ل�صريف. يقول �لأ�صتاذ �ملعظم )د�م ظله(: »�إنَّ 

�أكرث ما ي�صبب على فقد �لإن�صان �لعزم و�لإر�دة هو �ل�صتماع للغناء«1.

1- �لأربعون حديثا، �لإمام �خلميني }،�حلديث �لأول، �س 34.
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اني:
َّ
رس الث الدَّ

كبائر الذنوب

رس: أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  الب مع نهاية �لدَّ �أن يكون �لطَّ

ورد يف  ما  وفق  و�ل�صغائر  �لكبائر  بني  1. ميّيز 

�لن�صو�س �ل�صريفة.

2. يعّرف �لكبائر ب�صكل دقيق وو��صح. 

3. يعّدد �أنو�ع �لكبائر و�أق�صامها.
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تمهيد: 

نوب من قبيل  �لكبائر جمُع كبريٍة، وهي كلُّ ما كُب من �ملعا�صي وَعُظم من �لذُّ
رك باهلل تعاىل، وعقوق �لو�لدين، و�ليمني �لغمو�س، وغري ذلك من �لأمور �لتي  �ل�صِّ

�صة يف �لنَّهي عنها.  ريعة �ملقدَّ دت �ل�صَّ �صدَّ
�إذ تو�جهنا بع�س �لرو�يات  و�بط و�ملعايري للكبائر،  وقد �خُتلف يف حتديد �ل�صَّ
بتعبري »�ل�صبع �ملوبقات« �أي �ملهلكات و�لتي هي من جملة �لكبائر ل كّلها، وبع�صها 
نوب، بل �كتفى  دٍة من �لذُّ تذكر �أعد�دً� معّينة، ما دفع بالبع�س �إىل ذكر �أعد�ٍد حمدَّ
ريفة دون ذكر  ة �ل�صَّ �لبع�س �لآخر بطرح عناوين يعتبها �لأبرز ح�صب �لقر�آن و�ل�صنَّ
�لكبائر مع بيان  �لتي ُطِرحت لهذه  و�بط  �ل�صَّ للكبائر. ونحن هنا �صنذكر  �أي عدد 
مع  �ملكّلف  عند  �لالزمة  تاأمني �حل�صانة  ذلك  كلِّ  �لأ�صا�س من  و�لهدف  �أهميتها، 

�للتفات �إىل �أنَّ عدم ِذكر بع�صها ل يعني �أنَّها لي�صت من �لكبائر. 
فعلى �ملوؤمن �أن ي�صتعّد د�ئمًا لالبتعاد عن كل ما ُيحتمل �أنه مع�صيٌة �صو�ًء كانت 

�صغرية �أم كبرية فكيف �إن كان يحتمل �أنها من �لكبائر ف�صاًل عن علمه بذلك.

عرف الكبائر؟
َ
كيف ن

د �لكبائر، فذهب  هناك �ختالٌف كبرٌي يف حتديد �ملعيار �لذي على �أ�صا�صه نحدِّ
�ملع�صية  مالحظة  من  بّد  ل  و�ل�صغائر  �لكبائر  بني  �لفرق  ملعرفة  �أّنه  بع�صهم 
و�إ�صافتها �إما �إىل مع�صية كبرية من�صو�س عليها، و�إما �إىل �لطاعة، و�إما �إىل نف�س 
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�لفاعل، فالكالم �إذً� على ثالثة �أق�صام:
تلك  ثو�ب  على  عقابها  ز�د  �إن  �ملع�صية  �أنَّ  مبعنى  اعة:  �لطَّ �إىل  �لإ�صافة   -1
�لطاعة فهي كبرية بالن�صبة �إليها، و�إن نق�س فهي �صغرية، وو��صح �أن هذه �لإ�صافة 

غري �صحيحة �إذ ل ُتقارن طاعة مبع�صية، ول ُين�صب عقاب �إىل ثو�ب.
تلك  عقاب  على  ز�د  �إن  عقابها  �أن  مبعنى  �أخرى:  مع�صية  �إىل  �لإ�صافة   -2

�ملع�صية فهي كبرية بالن�صبة �إليها و�إن نق�س فهي �صغرية.
3- �لإ�صافة �إىل فاعلها: مبعنى �أنَّها �إن �صدرت من �صريف له علم وزهد فهي 

كبرية، و�إن �صدرت ممن هو دون ذلك فهي �صغرية.
وبعبارة �أو�صح: �لفرق بني �ل�صغرية و�لكبرية يتم من خالل عر�س �لذنب على 
من  فهي  و�إل  غائر  �ل�صَّ من  فهي  �أقّلها  عن  نق�صت  فاإن  عليها:  �ملن�صو�س  �لكبائر 
عف عند �مل�صلمني ونحو ذلك ما يف�صي  ار على نقاط �ل�صُّ �لكبائر. مثل تعريف �لكفَّ
�إىل �لقتل و�ل�صبي و�لنهب، فاإن مف�صدته �أعظم من مف�صدة �لفر�ر من �لزحف، ومن 
هنا قد نفهم �ل�صبب �لذي �أدى ببع�س �لعلماء �إىل عدم ح�صر �لكبائر بعدٍد معني، 
�أنه قال : »هي )�لكبائر( �إىل �ل�صبعمائة �أقرب منها �إىل  فقد ُنقل عن �بن عبا�س 

�ل�صبع«1.
وعليه ميكن تطبيق هذه �لقاعدة على كل مع�صية مل يرد ن�سٌّ من �ل�صريعة على 

كونها من �لكبائر.
نوب �لكبرية منها:  ورغم ذلك حاول جملة من �لعلماء �إعطاء �صو�بط للذُّ

1- كلُّ فعل تثبت حرمته ووعد �هلل تعاىل له يف �لقر�آن و�لرو�يات عذ�بًا و�أوجب 
عليه �لنار، يعتب من �لكبائر. 

)كالربا،  �لكبرية،  �لذنوب  من  باأنه  و�لآيات  �لرو�يات  يف  و�صف  ذنب  كل   -2
ب بعد �لهجرة،...(. �لغيبة، �لكذب، �لفر�ر من �لزحف، �لتعرُّ

و�لز�ين،  �خلمر،  )ك�صارب  معينًا  حّدً�  �ملقّد�س  �ل�صارع  له  عنيَّ  ذنٍب  كلُّ   -3
و�ل�صارق،..( وقد حّذر �لقر�آن منه.

4- كلُّ ذنٍب يدلُّ على �ل�صتهانة بالّدين و�لالمبالة به.

1- جو�هر �لكالم، ج13، �س319.
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هادة من مرتكبه. 5- �أن َيِرد �لنَّ�س بعدم قبول �ل�صَّ
6- ما حكم �لعقل باأنَّه كبرية، مبعنى تطبيق �ملفهوم على �مل�صد�ق.

وعليه ما ميكن �أن نخل�س �إليه هو �لتايل: 
رجة �لتي  �إنَّ �ملعيار لكون مع�صيٍة ما كبريًة، هو كون مف�صدتها �صديدًة �إىل �لدَّ
ُيعَلم من �صّدة  يرتتَّب عليها مبغو�صيٌة �صديدٌة وعقوبٌة عظيمٌة، فكب �ملع�صية �إنا 

هي �لو�قع عنها باإ�صر�ٍر �أو تهديٍد بالعذ�ب. �لنَّ

أنواع الكبائر وعددها:

نوب �لكبرية وعددها، ونق�صد بالأنو�ع: �لعنو�ن �لعام �لذي  �خُتلف يف �أنو�ع �لذُّ
نوب  نوب، بدليِل �أنَّ هناك �أمثلًة كثريًة من �لذُّ دة من �لذُّ قد ي�صتمل على �أنو�ٍع متعدِّ
ار مع  يحكم �لعقل �مل�صتقّل بقبحها وكونها من �لكبائر، و�أنَّها مما يوجب دخول �لنَّ
ة يف �لّرو�يات كحب�س �ملح�صنة للّزنا بها، �أو �لدللة  �أنَّها مل ُتذكر بعناوينها �خلا�صَّ
من  �أعظم عند �هلل  و�لتي هي  و�أ�صرهم  قتلهم  �إىل  �ملف�صية  �مل�صلمني  على عور�ت 
امل �ملف�صية �إىل قتله فهي �أعظم  �لفر�ر من �لزحف، وكذ� �لو�صاية باملوؤمن �إىل �لظَّ

من غيبته. 
د  لم �لذي توعَّ نوب �لتي ذكرت كلها تعتب من �أكب م�صاديق �لظُّ وقد ُيفهم �أنَّ �لذُّ
اُر}1،  �لنَّ ُكم  َفَتَم�شَّ َظَلُمو�  �لِذيَن  �إلى  َتْرَكُنو�  تعاىل: {ول  قال  �لنار،  عليه  �هلل 
م�صاديُق  حتتها  تندرُج  نوعيًة  كبريًة  لم  �لظُّ في�صبح  �لكبائر  د�ئرُة  تتَّ�صُع  فحينئٍذ 

كثريٌة ل عدَّ لها ول ح�صَر.
ا من ناحية عدد �لكبائر فرت�وحت �لأقو�ل بني: �صبعة، وع�صرة، و�ثنتي ع�صر،  �أمَّ

وع�صرين، و�أربع وثالثني، و�أربعني، و�أنهاه �آخرون �إىل �صبعني كبرية.
و�يات،  �لرِّ �لو�رد يف  �لختالف  �إىل  ر�جٌع  �لعدد  �لختالف يف  من�صاأ  باأّن  علمًا 
ما قد ُيفهم منها �أنَّ �لكبائَر لي�صت مب�صتوًى و�حٍد، ولهذ� نكتفي مبا ورد يف بع�س 

و�يات �ل�صريفة: �لرِّ

1- هود، 113.
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1. الكبائر السبع: 

عن �بن حمبوب قال: »كتب معي بع�س �أ�شحابنا �إلى �أبي �لح�شن Q ي�شاأله 
عن �لكبائر كم هي وما هي؟ فكتب Q: من �جتنب ما وعد �هلل عليه �لنار 
كّفر عنه �شيئاته �إذ� كان موؤمنًا و�ل�شبع �لموجبات: قتل �لنف�س �لمحترمة، 
عقوق �لو�لدين، �أكل �لربا، �لتعّرب بعد �لهجرة، قذف �لمح�شنات،  �أكل مال 

�ليتيم، �لفر�ر من �لزحف«1.
فالو��صح من �لرو�ية �أّن �لإمام Q قد عّدد �لكبائر وذكرها بال�صم، وو�صفها 
باأنها من موجبات دخول �لنار �أو وعد عليها �لنار، و�إن �جتنبها كّفر عنه ما دونها 

من �ل�صّيئات.
2. الكبائر التسع:

�لإ�شر�ك باهلل  �أعظمهن  »�لكبائر ت�شع:  قال:  �أنه   P ر�صول �هلل  روي عن 
وقذف  �ليتيم،  مال  و�أكل  �لربا،  و�أكل  �لموؤمنة،  �لنف�س  وقتل  وجل،  عز 
�لمح�شنة، و�لفر�ر من �لزحف، وعقوق �لو�لدين، و��شتحالل �لبيت �لحر�م، 
و�ل�شحر، فمن لقي �هلل عز وجل وهو بريء منهّن كان معي في جنة م�شاريعها 

من ذهب«2.
3. الكبائر واحد وعشرون:

روي عن عبد �لعظيم بن عبد �هلل �حل�صني قال حّدثني �أبو جعفر Q قال: 
»�شمعت �أبي يقول: دخل عمرو بن عبيد على �أبي عبد �هلل Q فلما �شلم 
ثم  َو�ْلَفَو�ِح�َس}3  �ْلإِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَن  {َو�لَِّذيَن  �لآية:  هذه  تال  وجل�س 
�أم�شك، فقال �أبو عبد �هلل Q: ما �أ�شكتك؟ قال: �أحبُّ �أن �أعرف �لكبائر 

من كتاب �هلل تعالى، فقال: هم يا عمرو، �أكبر �لكبائر:
�هلُل  َم  َحرَّ َفَقْد   ِ ِباهللَّ ُي�ْشِرْك  َمْن  {�إِنَُّه  �هلل:  يقول  باهلل:  �لإ�شر�ك   -1

َعَلْيِه �ْلَجنََّة}4.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س296. 
2- كنز �لفو�ئد، �س185-184. 

3- �ل�صورى، 37. 
4- �ملائدة، 72. يدخل يف مفهوم �ل�صرك عبدة �لأوثان ، و�ملالحدة، وعبدة �لنار، و�ملج�صمة من �لفرق �ل�صالَّة ، و�لغالة و�أمثالهم.



31

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

َل  {...�إِنَُّه  يقول:  وجل  عّز  �هلل  لأن  �هلل:  روح  من  �لإيا�س  وبعده   -2
َيْياأَ�ُس ِمْن َرْوِح �هلِل �إَِل �ْلَقْوُم �ْلَكاِفُروَن}1.

3- ثم �لأمن لمكر �هلل: لأن �هلل عّز وجل يقول: {...َفاَل َياأَْمُن َمْكَر �هلِل 
�إَِل �ْلَقْوُم �ْلَخا�ِشُروَن}2.

4- ومنها عقوق �لو�لدين: لأن �هلل �شبحانه جعل �لعاق جّبارً� �شقيًا.
5- وقتل �لنف�س �لتي حّرم �هلل �إل بالحق: لأّن �هلل عّز وجّل يقول: {
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه  َب �هللَّ ُم خاِلدً� فيها َوَغ�شِ دً� َفَجز�وؤُُه َجَهنَّ َوَمْن َيْقُتْل ُموؤِْمنًا ُمَتَعمِّ

َو�أََعدَّ َلُه َعذ�بًا َعظيمًا}3.
ْنَيا  �لدُّ ِفي  ُلِعُنو�   ...} يقول:  وجّل  عّز  �هلل  لأّن  �لمح�شنة:  وقذف   -6

َو�لآَِخَرِة َوَلُهْم َعَذ�ٌب َعِظيٌم}4.
7- و�أكل مال �ليتيم: لأن �هلل عّز وجّل يقول: {..�إِنََّما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم 

َلْوَن �َشِعيرً�}5. َنارً� َو�َشَي�شْ
�إَِل  ُدُبَرُه  َيْوَمِئٍذ  ِهْم  ُيَولِّ {َوَمْن  يقول:  �هلل  لأن  �لزحف:  من  و�لفر�ر   -8
ُم  َجَهنَّ َوَماأَْو�ُه  �هلِل  ِمَن  ٍب  ِبَغ�شَ َباء  َفَقْد  ِفَئٍة  �إَِلى  زً�  ُمَتَحيِّ �أَْو  ِلِقَتاٍل  فًا  ُمَتَحرِّ

يُر}6. َوِبْئ�َس �ْلَم�شِ
َبا َل َيُقوُموَن  9- و�أكل �لربا: لأن �هلل عّز وجل يقول: {�لَِّذيَن َياأُْكُلوَن �لرِّ

.7{... ْيَطاُن ِمَن �ْلَم�سِّ ُطُه �ل�شَّ �إَِل َكَما َيُقوُم �لَِّذي َيَتَخبَّ
10- و�ل�شحر: لأّن �هلل عّز وجّل: {...َوَلَقْد َعِلُمو� َلَمِن ��ْشَتَر�ُه َما َلُه ِفي 

�لآَِخَرِة ِمْن َخاَلٍق...}8.
�أََثامًا   َيْلَق  َذِلَك  َيْفَعْل  {َوَمْن  يقول:  وجّل  عّز  �هلل  لأن  و�لزنا:   -11

اَعْف َلُه �ْلَعَذ�ُب َيْوَم �ْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهانًا}9. ُي�شَ

1- يو�صف، 87.
2- �لأعر�ف، 99.

3- �لن�صاء، 93. 
4- �لنور، 23.

5- �لن�صاء، 10. 
6- �لأنفال، 16.

7- �مل�س هو �جلنون، و�خلبط حركة على غري �لنحو �لطبيعي ومن غري �ت�صاق. وقيل ل يقومون من قبورهم ب�صبب �لربا ووزره وثقله عليهم قيامًا مثل 
قيام �صحيح �لعقل بل مثل قيام �ملجانني في�صقطون تارة ومي�صون على غري ��صتقامة تارة ول يقدرون على �لقيام �أخرى. 

8- �لبقرة، 102.
9- ل يبعد �إحلاق �للو�ط و�ل�صحاق و�لزنا من باب �ملثال على كبائر �لفرج.
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{...�لَِّذيَن  يقول:  وجل  عّز  �هلل  لأّن  �لفاجرة:  �لغمو�س  و�ليمين   -12
َي�ْشَتُروَن ِبَعْهِد �هلِل َو�أَْيَماِنِهْم َثَمنًا َقِلياًل �أُوَلِئَك َل َخاَلَق َلُهْم ِفي �لآَِخَرِة...}1.

13- و�لغلول: لأّن �هلل عّز وجل يقول: {...َوَمْن َيْغُلْل َياأِْت ِبَما َغلَّ َيْوَم 
�ْلِقَياَمِة...}2.

ومنع �لزكاة �لمفرو�شة: لأّن �هلل عّز وجل يقول: {...َفُتْكَوى ِبَها   -14
ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم...}3.

و�شهادة �لزور4.  -15
َفاإِنَُّه  َيْكُتْمَها  {...َوَمْن  يقول:  وجّل  عّز  �هلل  لأّن  �ل�شهادة:  وكتمان   -16

�آِثٌم َقْلُبُه...}5.
عبادة  عن  نهى  كما  عنها  نهى  وجّل  عّز  �هلل  لأّن  �لخمر:  و�شرب   -17

�لأوثان.
 P و19- وترك �ل�شالة متعمّدً� �أو �شيئًا مما فر�س �هلل: لأّن ر�شول �هلل  -18

.P قال: من ترك �ل�شالة متعّمدً� فقد برئ من ذّمة �هلل وذّمة ر�شول �هلل
20-  ونق�س �لعهد.

�للَّْعَنُة  َلُهُم  {...�أُوَلِئَك  قال:  وجّل  عّز  �هلل  لأّن  �لرحم:  وقطيعة   -21
�ِر}6 قال: فخرج عمرو وله �شر�خ من بكائه؛ وهو يقول: هلك  َوَلُهْم �ُشوُء �لدَّ

من قال بر�أيه، ونازعكم في �لف�شل و�لعلم«7.

1- �ليمني �لغمو�س تعني �ليمني �لكاذبة على ما م�صى ولي�س فيها كفارة ل�صدة �لذنب فيها فكاأنه مغمو�س يف �لذنب حللفه كاذبًا على علم منه.
2- �لغلول لغة يعني �خليانة هي يف �لأ�صل �خليانة يف �ملغنم )غنائم �حلرب( و�ل�صرقة منها قبل �لق�صمة ول يبعد �إحلاق �لغ�صب و�ل�صرقة يف مفهوم 

�لغلول.
3- �لتوبة، 35.

4- �ل�صهادة بغري علم �صو�ء طابقت �لو�قع �أم ل.
5- �لبقرة، 283.

6- �لرعد، 25.
7- �أ�صول �لكايف، ج2، �س287-285. 
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أقسام الكبائر:

�إىل  هنا  ن�صري  خمتلفٍة،  زو�يا  ومن  دة  متعدِّ �أق�صام  �إىل  �لكبائر  مت  ق�صِّ لقد 
تق�صيمها بلحاظ �جلهة �لتي ت�صدر منها، وهي على ق�صمني:

قة بالجوارح: 
ِّ
1. الكبائر المتعل

وهي �صّتة �أنو�ع متعّلقة: 
حر، �لقذف.  ور، تعليم �ل�صِّ رك باهلل، �صهادة �لزُّ - بالل�صان: �ل�صِّ

رقة. - باليد: �لقتل، �ل�صَّ
- بالبطن: �أكل �لّربا، �أكل �أمو�ل �لأيتام ظلمًا، �صرب �خلمر.

- بالفرج: �لّزنا.
حف. جل: �لفر�ر من �لزَّ - بالرِّ

قة بالجوانح: 
ِّ
2. الكبائر المتعل

و�لعجب  �هلل،  روح  من  و�لياأ�س  �هلل،  مكر  من  و�لأمن  تعاىل،  باهلل  رك  كال�صِّ
ونحوها.
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ريعة  دت �ل�صَّ 1. �لكبائر جمُع كبريٍة، وهي كلُّ ما كُب من �ملعا�صي �لأمور �لتي �صدَّ
�صة بالن�س �ل�صريح يف �لنَّهي عنها. �ملقدَّ

و�بط و�ملعايري �لو��صحة للكبائر، لذ� على  2. يوجد �ختالٌف كبرٌي يف حتديد �ل�صَّ
�ملوؤمن من �لناحية �لروحية �أن ي�صتعد د�ئمًا لالبتعاد عن كل ما ُيحتمل �أنه مع�صيٌة.  
نوب �لكبرية وعددها ومن�صاأ �لختالف يف �لعدد ر�جٌع �إىل  3. �خُتلف يف �أنو�ع �لذُّ
و�يات، مما قد ُيفهم منها �أنَّ �لكبائَر لي�صت مب�صتوًى و�حٍد. �لختالف �لو�رد يف �لرِّ

4. �لكبائر على نوعني؛ كبائر بلحاظ �جلو�رح �ملرتبطة بالبدن، وكبائر بلحاظ 
�جلو�نح �ملتعّلقة بالقلب.

ع�صر،  و�ثنا  وع�صرة،  �صبعة،  بني:  �لأقو�ل  تر�وحت  �لكبائر  عدد  ناحية  من   .5
وع�صرون، و�أربع وثالثون، و�أربعون، و�أنهاه �آخرون �إىل �صبعني كبرية.
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المشارطة والمراقبة والمحاسبة

من �لأمور �ل�صرورية للمجاهد: »�مل�صارطة و�ملر�قبة و�ملحا�صبة«. فامل�صارط هو 
�لذي ي�صارط نف�صه يف �أول يومه على �أن ل يرتكب �ليوم �أي عمل يخالف �أو�مر �هلل، 
ويّتخذ قر�رً� بذلك ويعزم عليه. وو��صح �أن ترك �أو�مر �هلل، ليوم و�حد، �أمر ي�صري 
ب، و�أنظر كيف  للغاية، وميكن لالإن�صان بكل �صهولة �أن يلتزم به. فاعزم و�صارط وجرَّ

�أن �لأمر �صهل ي�صري...
وبعد هذه �مل�صارطة عليك �أن تنتقل �إىل »�ملر�قبة«، وكيفيتها هي �أن تنتبه طو�ل 
مدة �مل�صارطة �إىل عملك وفقها، فتعتب نف�صك ملزمًا بالعمل وفق ما �صارطت. و�إذ� 
فاعلم  �هلل،  لأمر  ترتكب عماًل خمالفًا  باأن  لنف�صك  ـ حديث  �هلل  �صمح  ل  ـ  ح�صل 
��صرتطته على  ا  �أن ترت�جع عمًّ يريدونك  �ل�صيطان وجنده، فهم  �أن ذلك من عمل 
نف�صك، فالعنهم و��صتعذ باهلل من �صرهم، و�خرج تلك �لو�صاو�س �لباطلة من قلبك، 
وقل لل�صيطان: »�إين ��صرتطت على نف�صي �أن ل �أقوم يف هذ� �ليوم ـ وهو يوم و�حد 
ـ باأ ي عمل يخالف �أمر �هلل تعاىل، وهو ويل نعمتي طول عمري، فقد �أنعم وتلّطف 
عليًّ بال�صحة و�ل�صالمة و�لأمن و�ألطاف �أخرى، ولو �أين بقيت يف خدمته �إىل �لأبد 
�أن ل �أيف ب�صرط ب�صيط كهذ�«،  يت حق و�حدة منها، وعليه فلي�س من �لالئق  �أدَّ ملا 

و�آمل ـ �إن �صاء �هلل ـ �أن ين�صرف �ل�صيطان، ويبتعد عنك، وينت�صر جنود �لرحمن.
و�أما »�ملحا�صبة« فهي �أن حتا�صب نف�صك لرتى هل �أّديت ما ��صرتطت على نف�صك 
حقًا  وفيت  قد  كنت  �إذ�  �جلزئية؟  �ملعاملة  هذه  يف  نعمتك  ويل  تخن  ومل  �هلل،  مع 
فا�صكر �هلل على هذ� �لتوفيق، و�إن �صاء �هلل يي�صر لك �صبحانه �لتقدم يف �أمور دنياك 
و�آخرتك، و�صيكون عمل �لغد �أي�صر عليك من �صابقه، فو�ظب على هذ� �لعمل فرتة، 
�صهاًل  �إليك  بالن�صبة  �لعمل  هذ�  ي�صبح  بحيث  فيك  ملكة  �إىل  ل  يتحوَّ �أن  و�ملاأمول 
وي�صريً� للغاية، و�صتح�سُّ عندها باللذة و�لأن�س يف طاعة �هلل تعاىل وترك معا�صيه، 

ويف هذ� �لعامل بالذ�ت1.

1- �لأربعون حديثا، �لإمام �خلميني }،�حلديث �لأول، �س 35.
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رس الثالث: الدَّ

نوب
ّ
صغائر الذ

رس: أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

تتبّدل  خاللها  من  �لتي  �ملو�رد  �أهم  يحّدد   .1

�ل�صغائر �إىل كبائر.

مهما  �لّذنوب  �رتكاب  و�آثار  خطورة  يبنّي   .2

�صُغرت. 

لبّية  �ل�صَّ و�لآثار  �ملخاطر  �أهّم  على  ف  يتعرَّ  .3

للذنوب.
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تمهيد:

ويحاول  عليها،  ويندم  ملع�صيته  ويحزن  وجّل،  عّز  بطاعته هلل  يفرح  �ملوؤمن  �إّن 
�خلروج من �أ�صرها و�لعودة �إىل �لطاعة من جديد، في�صتغفر من ذنبه وُيتِبع �صّيئته 
يغلب على عمله �خللط بني  د�م  ما  قلٍق  �لعبد يف  يز�ل  ول  لعلَّها متحوها،  بح�صنة 
د�ئرة  من  يخرج  حتَّى  يكتمل  ل  بالطاعة  فرحه  �أن  ريب  ول  و�ل�صّيئات،  �حل�صنات 

ه �إليها ذنوبه. �حلزن و�لقلق �لتي ت�ُصدُّ
ل �أزمًة  و�خلطر �لأكب على �ملوؤمن يكمن يف �رتكابه �لكبائر من �لّذنوب �لتي ُت�صكِّ
يتجاوز �هلل عنها  �لتي قد  �للمم -  �أو  �ل�صغائر  ولكن  �إىل �هلل،  �صلوكه  حقيقيًة يف 
فهو حني  �صا�صعٌة جدً�،  �لكبائر  وبني  بينها  �مل�صاحة  �أن  ا�س  �لنَّ بع�َس  ُتوِهُم  - رمبا 
�رتكابه لل�صغرية �صيكون يف ماأمن من �رتكابه للكبرية، وهذ� حتمًا من ت�صويالت 
يطان. ذلك �أّنه ثّمة جتاُذٌب وتبادٌل بني �لكبائر  وء وو�صو�صة �ل�صَّ ارة بال�صُّ ف�س �لأمَّ �لنَّ
م يف �إطارها ذلك �لفا�صل �لزجاجي �لرقيق  و�ل�صغائر ي�صقط فيها �لغافلون، ويته�صَّ
بني �صغائر �لّذنوب وكبائرها فال ي�صحو� �أولئك �لغافلون عن خطر بع�س �ل�صغائر 
�لوقوع  للكبائر وخطو�ٌت على طريق  غائر ممّهد�ٌت  �صو� بالكبائر؛ فال�صَّ تلبَّ �إل وقد 
ِبُعو� ُخُطَو�ِت  فيها، ولعلَّ �أبلغ تعبرٍي يف �لقر�آن يف هذ� �ملجال قوله تعاىل: {َوَل َتتَّ

ْيَطاِن �إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبيٌن}1.  �ل�شَّ
غائر، و�أن يلتفت �إىل �ملو�رد �لتي تنقلب فيها هذه  َب �ل�صَّ فعلى �ملوؤمن �أن يتجنَّ
 :Q صا� و�يات، �إذ ورَد عن �لإمام �لرِّ غائر �إىل كبائر كما ُي�صتفاد من بع�س �لرِّ �ل�صَّ

1- �لبقرة، 168.
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لم  �لقليل  في  �هلل  يَخف  لم  ومن  �لكبائر،  �إلى  طرٌق  �لّذنوب  من  غائر  »�ل�شَّ
َيَخْفُه في �لكثير...«1.

الصغائر طرق إلى الكبائر: 

ذكرت �لأخبار �لو�ردة عن �لعرتة �لطاهرة R �لعديد من �ملو�رد �لتي تتبّدل 
فيها �ل�صغائر �إىل كبائر، نذكر منها:

نب:
َّ
1- اإلصرار على الذ

�ٍت  نب لعّدة مرَّ ريفة �أنَّ ممار�صَة �لذَّ ي�صتفاد من �لآيات �لقر�آنية و�لأحاديث �ل�صَّ
نب �لذي هو عني �ملع�صية هلل تعاىل،  وعدَم �ملبادرة �إىل �لتوبة ُيعّد �إ�صر�رً� على �لذَّ
فقد روي عن �لإمام علي Q قوله: »�إّياك و�لإ�شر�ر فاإّنه من �أكبر �لكبائر، 

و�أعظم �لجر�ئم«2.
 مثاله: �لعني بح�صب �لرو�يات قد تزين، وزناها �لنظر، ولكن زنا �لنظر �أ�صغر 
نا �مل�صطلح، فمع �لإ�صر�ر و�ملو�ظبة على هذ� �لنظر ي�صبح هذ� �لنوع من  من �لزِّ
�لزنا كبرية؛ فقد قال �هلل تعاىل: {َو�لَِّذيَن �إَِذ� َفَعُلو� َفاِح�َشًة �أَْو َظَلُمو� �أَْنُف�َشُهْم 
و� َعَلى َما  رُّ َذَكُرو� �هلَل َفا�ْشَتْغَفُرو� ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر �لّذنوب �إَِل �هلُل َوَلْم ُي�شِ

َفَعُلو� َوُهْم َيْعَلُموَن}3.
فالآية كما هو و��صح ت�صرتط �أنه �إذ� ترك �لإن�صان �لإ�صر�ر �صّحت توبته وغفر 
نب ي�صتوجب �ل�صتهانة باأمر �هلل تعاىل وعدم رعاية  �هلل ذنبه. فالإ�صر�ر على �لذَّ

غائر �أم من �لكبائر4.  نب �ملذكور من �ل�صَّ مقامه تعاىل، �صو�ًء �أكان �لذَّ
مع  كبيرة  ول  �لإ�شر�ر،  مع  �شغيرة  »ل   :Q �ل�صادق  �لإمام  عن  روي 
على  �جتر�أ  ذنبه؛  على  �أ�شّر  »من   :Q علي  �لإمام  عن  وروي  �ل�شتغفار«5. 

ربه«6.
�أخرى  مع�صيٌة  عليها  �لإ�صر�ر  لأنَّ  حالها؛  على  غرية  �ل�صَّ ُيبقي  ل  فالإ�صر�ر 

1- عيون �أخبار �لر�صا Q، ج1، �س193.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج11، �س368.

3- �آل عمر�ن، 135.
4- ر�جع: �مليز�ن يف تف�صري �لقر�آن، ج4، �س21.

5- �أ�صول �لكايف، ج2، �س288. 
6- و�صائل �ل�صيعة، ج11، �س368. 
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ً� على ما يفعله تو�لت �ملعا�صي وتكاثرت وتر�كمت  تن�صمُّ �إىل �لأوىل، فما د�م م�صرِّ
ُن �ل�صتهانَة باهلل تعاىل و�أو�مره. حتَّى تغدو كبريًة، ول�صّيما �إذ� كان �لإ�صر�ُر يت�صمَّ

غرية �إىل كبرية هو تر�كم �لظلمة على �لقلب �لذي هو  و�ل�صبب يف حتويل �ل�صَّ
تر�كم  كّلما  وي�صتّد  ف�صيئًا،  �صيئًا  فيه  وينت�صر  �لذي ي�صيب �حلديد،  بال�صد�أ  �أ�صبه 

�ل�صد�أ عليه فيوؤّدي �إىل تلفه، وهكذ� �رتكاب �ل�صغائر و�لإ�صر�ر عليها.
روي عن �لإمام �ل�صادق Q �أنه قال: »�إنَّ ر�شول �هلل نزل باأر�س قرعاء، 
فقال لأ�شحابه: �ئتو� بحطب، فقالو�: يا ر�شول �هلل، نحن باأر�س قرعاء ما 
�إن�شان بما قدر عليه. فجاوؤو� به حتَّى رمو�  بها من حطب! قال: فلياأِت كّل 
بين يديه بع�شه على بع�شه، فقال ر�شول �هلل P: هكذ� تجتمع �لّذنوب، ثم 
طالبها  و�إّن  �أل  طالبًا،  �شيء  لكل  فاإّن  �لّذنوب؛  من  و�لمحّقر�ت  �إّياكم  قال: 

يكتب ما قدمو� و�آثارهم وكل �شيء �أح�شيناه في �إمام مبين«1.
معاني وأوجه اإلصرار: 

ُذِكر لالإ�صر�ر عدة �أوجه منها:
نب فال ي�صتغفر منه �أ�صاًل. - �أن يذنب �لذَّ

- �أن ل يحّدث نف�صه بتوبة، فذلك �إ�صر�ر �أي�صًا.
- �لإكثار من �لّذنوب، �صو�ء �أكانت من نوع و�حد �أو �أكرث.

- �ملد�ومة على نوع و�حد منها.
مع  ينفع  ل  �ل�صتغفار  �أن  نب،  �لذَّ على  �لإ�صر�ر  فكرة  من  �لرتبوية  لة  و�ملح�صّ
ر منه مهما كان �لذنب �صغريً�، وهذ� معنى قولهم: »ل  �لإ�صر�ر على �لّذنب �ملتكرِّ
ول  غرية  �ل�صَّ يكّرر  من  �أنَّ  كما  �ل�صتغفار(!  ل�صروط  »)طبقًا  �ل�صتغفار  مع  كبرية 
مع  �صغرية  »ل  قولهم:  معنى  وهو  كبريٍة،  �إىل  ُلها  يحوِّ ذلك  فاإنَّ  ��صتغفارً�  يتبعها 

�لإ�صر�ر«. 
نب:

َّ
2- االستهانة بالذ

نوب ل  ر�ت من �لّذنوب، وقيل �إّن هذه �لذُّ قد مرَّ هذ� �ملو�صوع حتت عنو�ن �ملحقَّ
ُتغفر ب�صبب حتقرِيها و�ل�صتهانِة و�ل�صتخفاِف بها.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س288. 



42

�أر�د  ذلك  وبعد  فجرحه،  �صا�س  بالرَّ عمدً�  �صخ�صًا  رمى  �أحدً�  �أنَّ  فر�صنا  فلو 
خ�س �مل�صروب، فمن �ملمكن �أن ي�صاحَمُه  �أْن يتوَب من ذنبه، فندم و�عتذَر من �ل�صَّ

وي�صفَح عنه، مع �أن ما �رتكبه كبريٌة!
ة  ولكن لو فر�صنا �أنه رماه باحل�صى �ل�صغري عمدً� مر�رً�، ومل يعتذر منه بحجَّ
�أّنها م�صاألٌة ب�صيطٌة ولي�صت �صببًا مهّمًا لالعتذ�ر، و��صتخفَّ بهذ� �لأمر و��صت�صغره، 
ه و��صتهانته  بيعي �أن ل ي�صاحَمه ول ي�صفَح عنه؛ لأّن ما فعَلُه نابٌع من تكبُّ فمن �لطَّ

بذنبه.
وقد روي عن �صماعة، �أنه قال: �صمعت �أبا �حل�صن Q يقول: »ل ت�شتكثرو� 
كثيَر �لخير، ول ت�شتقّلو� قليَل �لّذنوب؛ فاإّن قليَل �لّذنوب يجتمُع حتَّى يكون 

ف1«2. كثيرً�. وخافو� �هلل في �ل�شّر حتَّى تقطعو� من �أنف�شكم �لَن�شَ
فينبغي على �ملوؤمن �أن ل يلتفت �إىل َقْدِر �ملع�صية وحجمها، ولكن �إىل َقْدِر من 

ع�صى، فال ينتهك حرمات �هلل تعاىل.
نب:

َّ
ة عند االبتالء بالذ

ّ
رور واللذ 3- االبتهاج والسُّ

بر�حٍة  ي�صعَر  كاأْن  نب،  �لذَّ رور عند �قرت�ف  و�ل�صُّ باللّذة  �لإح�صا�س  �لبتهاج هو 
ُل �إىل  ٍة ملا ي�صدر عنه من معا�ٍس، فاإنَّ �ملع�صية -و�إن كانت �صغريًة- قد تتحوَّ خا�صَّ
عادة  كبريٍة ب�صبب �لبتهاج بها. فبع�صهم يقع يف �ملع�صية في�صعد بها �أو يتظاهر بال�صَّ
نب نف�صه؛ فقد روي عن �لإمام علي  نب �أكب من �لذَّ رور بالذَّ �أمام �لآخرين، فهذ� �ل�صُّ
ذ بمعا�شي  ُح بال�شّر«3، وعنه Q �أي�صًا: »من تلذَّ Q: »�شرُّ �لأ�شر�ر من يتبجَّ

�هلل �أورثه �هلل ذًل«4. 
فاإن  نب؛  بالذَّ و�لبتهاج  »�إّياك   :Q �لعابدين  زين  �لإمام  عن  وروي 
�لبتهاج به �أعظم من ركوبه«5. وعنه Q �أي�صًا: »حالوُة �لمع�شية يف�شُدها 

�أليم �لعقوبة«6.

ف و�لن�صفة )بفتحتني(: ��صم من �لإن�صاف، وهو لزوم �لعدل يف �ملعامالت مع �هلل تعاىل وغريه. 1- �لَن�صَ
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س287.

3- غرر �حلكم، �س462.

4- غرر �حلكم، �س186.
5- بحار �لأنو�ر، ج75، �س159.

6- غرر �حلكم، �س186.
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غيان:
ُّ
نب عند الط

َّ
4- اقتراف الذ

نب عن حالة من  غائر �إىل كبائر هو �صدور �لذَّ ل �ل�صَّ �إّن من �لأ�صباب �لتي تبدِّ
غيان يعني جتاوز �حلّد. فتهاون �لإن�صان و�رتكابه لل�صغرية من غري  غيان، و�لطُّ �لطُّ
غيان و�ل�صتهانة باأمر �هلل تعاىل؛ فقد قال تعاىل: { �أن يعباأ باأمرها هو م�صد�ق للطُّ
نيا  َفاإِنَّ �ْلَجِحيَم ِهَي �ْلَماأَْوى}1، وباملقابل  ا َمْن َطَغى  َو�آَثَر �ْلَحَياَة �لدُّ َفاأَمَّ
َة ِهَي  ِه َوَنَهى �لنَّف�س َعِن �ْلَهَوى  َفاإِنَّ �ْلَجنَّ ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ قوله تعاىل: َفاأَمَّ

�ْلَماأَْوى}2. 
ا َمْن َخاَف َمَقاَم  نيا يوؤّديان �إىل �جلحيم، {َو�أَمَّ غيان، �إذن، و�إيثار �حلياة �لدُّ فالطُّ
َة ِهَي �ْلَماأَْوى}3 فاإنَّ ذلك يوؤّدي �إىل  ْف�َس َعِن �ْلَهَوى  َفاإِنَّ �لَجنَّ ِه َوَنَهى �لنَّ َربِّ

�جلنة.
نيا على  قال ر�صول �هلل P يف و�صّيته لبن م�صعود: »ول توؤثرون �لحياة �لدُّ
ا َمْن َطَغى    �لآخرة باللذ�ت و�ل�شهو�ت؛ فاإّنه تعالى يقول في كتابه: {َفاأَمَّ

نيا...}5،4.  َو�آَثَر �ْلَحَياَة �لدُّ
َماآٍب  َل�َشرَّ  اِغيَن  ِللطَّ َو�إِنَّ  َهَذ�  و�لطغاة:  �لطغيان  ثًا عن جز�ء  يقول �هلل متحدِّ
ادً�   ِمْر�شَ َكاَنْت  َم  َجَهنَّ �أي�صًا: {�إِنَّ  ويقول  �ْلِمَهاُد}6،  َفِبْئ�َس  َلْوَنَها  َي�شْ َم  َجَهنَّ  

اِغيَن َماآبًا}7.  ِللطَّ
تر اإللهي:  5- االغترار بالسِّ

غري ذنبًا كبريً�، �أن يخالج �ملذنَب تفكرٌي باأّن  نب �ل�صَّ من �ملو�رد �لتي حتّول �لذَّ
نيا  عدم جماز�ة �هلل �ل�صريعة له تدّل على عدم �صخطه عليه، و�أنه تعاىل �أمهله يف �لدُّ

و�صرَت عليه، ولن يعاقَبُه يف �لآخرة.
ُبَنا �هلُل  وقد جاء معنى ذلك يف قوله تعاىل: {َوَيُقوُلوَن ِفي �أَْنُف�ِشِهْم َلْوَل ُيَعذِّ
يُر}8، فهم كانو� يقولون لو كان  َلْوَنَها َفِبْئ�َس �ْلَم�شِ ُم َي�شْ ِبَما َنُقوُل َح�ْشُبُهْم َجَهنَّ

1- �لنازعات، 39-37. 
2- �لنازعات، 41-40.
3- �لنازعات، 41-40.

4- �لنازعات، 37- 38. 
5- مكارم �لأخالق، �س455.

6- �س، 55- 56.
7- �لنباأ، 21- 22.

8- �ملجادلة، 8.
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حممد P نبيًا لعّذبنا �هلل، فقال تعاىل: {َح�ْشُبُهْم َجَهنَُّم} �أي يكفيهم ذلك عذ�بًا، 
نيا، وطمعهم باأن يكون  وهذ� دليل على �غرت�رهم بعدم تعّر�صهم للعذ�ب يف هذه �لدُّ

ذلك هو م�صريهم يوم �لقيامة �أي�صًا!!
جاهر بالمعصية: 

َّ
6- الت

هذ�  لأنَّ  كبرية؛  �إىل  غرية  �ل�صَّ نوب  �لذُّ ُل  يبدِّ ا�س  �لنَّ �أمام  نب  بالذَّ �لتَّجاهر  �إّن 
�لتجاهر يعِبّ عن �صفة �لتجّروؤ على �لأو�مر �لإلهية و�ل�صتهانة بها.

فقد روي عن �لإمام �لر�صا Q �أنه قال: »�لم�شتتر بالح�شنة يعدل �شبعين 
ئة مغفوٌر له«1. ئة مخذوٌل، و�لم�شتتر بال�شيِّ ح�شنة، و�لمذيع بال�شيِّ

نب،  ين، و��صتهانة بالذَّ ئة خمذوٌل؛ لأنَّ يف �إذ�عتها ��صتخفاٌف بالدِّ  فاملذيع بال�صيِّ
وتبّجٌح به، و��صتح�صان له، وترويج له بني �لعو�م، وهتٌك ملا �صرته �هلل عليه بف�صله، 

وكلُّ ذلك مذموم عقاًل ونقاًل، وف�صاًل عن ذلك �أّنه يقرب من �لكفر.
�أ�شد  من  فاإّنه  بالفجور؛  و�لمجاهرة  »�إّياك   :Q علي  �لإمام  عن  روي 

�لماآتم«2.
وعن ر�صول �هلل P: »كّل �أمتي معافى �إل �لمجاهرين �لذين يعملون �لعمل 
بالليل في�شتره ربه، ثم ي�شبح فيقول: يا فالن، �إّني عملت �لبارحة كذ� وكذ�، 

فيك�شف �شتر �هلل عزوجل«3.
وروي عن �لإمام �ل�صادق Q: »�إّني لأرجو �لّنجاة لهذه �لأّمة لمن عرف 
حقنا منهم �إل لأحد ثالثة: �شاحب �شلطان جائر، و�شاحب هوى �أو �لفا�شق 

�لمعلن«4.
7- ذنوب المؤمنين: 

هذ�  R حتّدثو� عن  �لبيت  �أهل  ة  �أئمَّ �أنَّ  نرى  �لرو�يات  مر�جعة  من خالل 
�لنوع من �لّذنوب ب�صكٍل خا�س، لأنَّ له بعدين:

- �لُبعد �لفردي: وهو �لذي يكون نطاق �أثره حم�صورً� ب�صخ�س �ملذنب.
ليطال  �لفردي  �جلانب  تاأثريه  نطاق  يتعدى  �لذي  وهو  �لجتماعي:  �لُبعد   -

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س428. 
2- م�صتدرك �لو�صائل، ج11، �س368.

3- كنز �لعمال، ج4، �س239. 
4- �لكايف، ج8، �س128.
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�ملجتمع لأن �ملذنب لي�س فردً� عاديًا.
�ل�صغائر-  من  وكان   - ما  ذنبًا  �رتكب  لو  مثاًل،  �لجتماعي  �ملقام  ف�صاحب 
فاإنه  �لجتماعي  ُبعده  �إىل  بالن�صبة  و�أّما  �صغريًة،  ُيعتب  فاإنه  ل�صخ�صه  فبالن�صبة 
ُيعتب كبريًة؛ لأنه يوّفر �لأر�صية و�لبيئة لالنحر�ف و�لإغو�ء لالآخرين ما قد يوؤّدي 
�ل�صادق  �لإمام  �أّن  ُروي  فقد  تعاىل.  هلل  �ملولوية  بالأو�مر  �ل�صتهانة  �إىل  تدريجيًا 
Q خاطب �صيعته قائاًل: »فاإّن �لرجل �إذ� ورع في دينه، و�شدق في �لحديث، 
ذلك،  في�شّرني  جعفري،  هذ�  قيل:  �لنا�س،  مع  خلقه  وح�شن  �لأمانة،  و�أّدى 
و�إذ� كان على غير دلك  �أدب جعفر،  �ل�شرور، وقيل: هذ�  ويدخل علّي منه 

دخل علّي بالوؤه، وعاره، وقيل: هذ� �أدب جعفر«1.
باعهم هو  R و�تِّ ومن هنا كان ذنب �ملوؤمن �لذي يّدعي �لتويّل لأهل �لبيت 
�أ�صّد من غريه، لأن ذنب �ملو�يل ين�صب لهم بالعنو�ن �لعام بنظر �لعرف، ولو كان 
لونه من  ين R وما ميثِّ على نحو �لتلميح و�لإ�صارة، وكفى بذلك توهينًا لأئمة �لدِّ

قيادة �إلهية للنا�س. 
قر�ين موىل ر�صول �هلل P �أّنه قال: خرج �لعطاء �أيام �أبي  فقد روي عن �ل�صَّ
بجعفر  �أنا  و�إذ�  متحّيرً�،  �لباب  على  فبقيُت  �شفيٌع،  ومالي  �لمن�شور  جعفٍر 
مولك  �أنا  فد�ك،  �هلل  جعلني  له:  فقلت  �إليه،  فقمت   ،Q �ل�شادق 
َب بي، وذكرُت له حاجتي، فنزَل ودخَل، وخرج، و�أعطاني من  قر�ني، فرحَّ �ل�شَّ
كّمه ف�شّبه في كّمي، ثم قال: »يا �شقر�ني، �إن �لَح�َشن من كلِّ �أحٍد َح�َشٌن، و�إّنه 

منك �أح�شن لمكانك مّنا، و�إّن �لقبيح من كّل �أحٍد قبيح، و�إّنه منك �أقبح«2.
�صّدة  �أ�صباب  �أحد  هو  �لديني،  �أو  �لجتماعي  �ملقام  �أن  �لرو�ية  من  فاملفهوم 
يرتّتب  بالولية،  ومت�ّصكًا  �لتز�مًا  و�لطاعة  و�حل�صن،  فعل �خلري  و�أن  �لذنوب،  قبح 
ت عنه بع�س  ك بهم، وهو ما عبَّ عليه ثو�ب يتنا�صب مع هذ� �لقرب و�لولء و�لتم�صُّ

و�يات بعبارِة »ملكانك مّنا«�أو »قربك مّنا«.  �لرِّ

1- �أ�صول �لكايف. ج2، �س636.
2- بحار �لأنو�ر، ج47، �س350.
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عليها،  ويندم  ملع�صيته  ويحزن  وجّل،  عّز  هلل  بطاعته  يفرح  باهلل  �ملوؤمن   .1
غائر د�ئمًا، ويلتفت بحر�س على �ملو�رد �لتي ميكن �أن تنقلب فيها هذه  َب �ل�صَّ ويتجنَّ

غائر �إىل كبائر. �ل�صَّ
�لتي  �لأمور  �لتوبة، من  �إىل  �ملبادرة  �ل�صغرية وعدم  �لذنوب  �لإ�صر�ر على   .2

ميكن ب�صببها �أن تنقلب هذه �ل�صغائر �إىل كبائر.
3. �ل�صتهانة و�ل�صتخفاف باأمر �هلل تعاىل وعدم رعاية �حلرمات �لإلهية مهما 

ل �ل�صغائر �إىل كبائر. �صغرت �أو قّل �صاأنها من �لعو�مل �لتي حتوِّ
يد�ه  �قرتفته  يفرح مبا  فالذي  ركوبه،  �أعظم من  نب  بالذَّ و�لبتهاج  رور  �ل�صُّ  .4

من �لآثام مهما كانت �صغرية لن ميرَّ وقت حتى تنقلب �آثامه �ل�صغرية �إىل كبائر.
نيا  �لدُّ �أمهله يف  و�أنه تعاىل  له،  �ل�صريعة  �لإن�صان بعدم جماز�ة �هلل  5. �غرت�ر 
غري ذنبًا كبريً�.  نب �ل�صَّ ل �لذَّ و�صرَت عليه، ولن يعاقَبُه يف �لآخرة من �ملو�رد �لتي حتوَّ
غرية �إىل كبرية؛ فهو يك�صف  نوب �ل�صَّ ُل �لذُّ ا�س يبدِّ نب �أمام �لنَّ 6. �ملجاهرة بالذَّ

عن �صفة �لتجّروؤ على �لأو�مر �لإلهية و�ل�صتهانة بها.
46
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سقر تحرق جهن

�إن جميع نري�ن جهنم، وعذ�ب �لقب و�لقيامة وغريها مما �صمعت، هي جهنم 
ًر�...}1.  �أعمالك �لتي تر�ها هناك كما يقول تعاىل: {... َوَوَجُدو� َما َعِمُلو� َحا�شِ
هذ�  �صورة  ما هي  يعلم  وحده  �هلل  ولكن  بذلك  ذت  وتلذَّ �ليتيم  مال  �أكلت  لقد 
�صتكون  �لتي  �للذة  نتيجة  هي  وما  جهنم،  يف  �صرت�ها  و�لتي  �لعامل  ذلك  يف  �لعمل 
ن�صيبك هناك؟ �هلل يعلم �أي عذ�ب �صديد ينتظرك ب�صبب تعاملك �ل�صّيء مع �لنا�س 
وظلمك لهم يف ذلك �لعامل؟ �صتفهم �أي عذ�ب قد �أعددت لنف�صك بنف�صك، عندما 
�غتبت؟ فاإّن �ل�صورة �مللكوتية لهذ� �لعمل قد �أعدت لك و�صرتد عليك وحت�صر معها، 
ومالئمة  وباردة  و�صهلة  ي�صرية  وهي  �لأعمال  جهّنم  هي  وهذه  عذ�بها،  و�صتذوق 
�لباطلة  �ل�صيئة  و�لرذيلة  �لفا�صدة  �مللكة  نفو�صهم  يف  زرعو�  �لذين  و�أما  للعا�صني، 
كالطمع و�حلر�س و�جلد�ل و�ل�صره وجب �ملال و�جلاه و�لدنيا وباقي �مللكات، فلهم 
جهنم ل ميكن ت�صّورها، لأن ت�صّور تلك ل ميكن �أن تخطر يف قلبي وقلبك، بل تظهر 
�لنار من باطن �لنف�س ذ�تها، و�أهل جهنم �أنف�صهم يفرون رعبًا من عذ�ب �أولئك، 
»�صقر«،  له  يقال  للمتكبين  و�ديًا  جهنم  يف  هناك  �أن  �ملوثقة  �لرو�يات  بع�س  ويف 
وقد �صكا �لو�دي �إىل �هلل تعاىل من �صدة �حلر�رة وطلب منه �صبحانه �أن ياأذن له 

بالتنّف�س، وبعد �أن �أذن له تنف�س، فاأحرق �صقر، جهنم2.
ت�صلبه  لأنها  جهّنم  يف  �لإن�صان  يخلد  �أن  يف  �صببًا  �مللكات  هذه  ت�صبح  و�أحيانًا 
�لإميان كاحل�صد �لذي ورد يف رو�ياتنا �ل�صحيحة عن �أبي عبد�هلل Q: قال: »�إنَّ 

اُر �لَحَطَب«3. وكحب �لدنيا و�جلاه و�ملال...4 ُكُل �لإيَماَن َكَما َتاأُْكَل �لنَّ �لَح�َشَد َياأْ

1- �لكهف،49.
2- عن �أبي عبد�هلل Q �أن يف جهنم لو�ديًا للمتكبين يقال له �صقر، �صكا �إىل �هلل عز وجل �صدة حّره ف�صاأله �أن ياأذن له �أن يتنف�س فتنف�س 

فاأحرق جهنم. �أ�صول �لكايف، �ملجلد �لثاين، باب �لكب ـ ح 10.
3- �أ�صول �لكايف،ج2،باب �حل�صد، ح2.

4- �لأربعون حديثا، �لإمام �خلميني }،�حلديث �لأول، �س 49.
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رس الرابع:  الدَّ

األسباب والمناشئ الداخلية للذنوب

رس:  أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

�ملوؤّدية  �لد�خلية  و�لأ�صباب  �ملنا�صئ  يـبنّي   .1

نب.  للوقوع يف �لذَّ

ف على �لقوى �ملختلفة للّنف�س.  2. يتعرَّ

�ل�صلوك  يف  �لقلب  حمورّية  على  ف  يتعرَّ  .3

�لإن�صاين.
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تمهيد:

�لتنّبه  ينبغي  بها،  و�لوقوع  بالّذنوب  �لبتالء  �أ�صباب  ف على  �لتعرُّ ن�صتطيع  لكي 

�إىل �أنَّ هناك �أ�صبابًا د�خليًة للذنب، و�أخرى خارجيًة، ولكّل و�حٍد من هذه �لأ�صباب 

ر بها. دة توؤثِّ عو�مل متعدِّ

�لد�خلي، وهي:  بالعدّو  ن�صميه  �أن  �أو ما ميكن  �لد�خلية  لالأ�صباب  �أوًل  نعر�س   

ف�س )�ل�ّصهوّية، و�لغ�صبّية، و�لوهمّية، و�لعاقلة(.  �صعف �لإميان، قوى �لنَّ

الة  ثّم نعر�س للعدّو �خلارجي، ونعني به �ل�صيطان وجنوده و�أعو�نه من �لِفَرق �ل�صّ

و�لبيئة �ملحيطة، ومن و�صائل �لت�صال �حلديثة، و�لإعالم �مل�صلِّل، وغري ذلك. 

فاإن  �لد�خلية و�خلارجية،  و�ملنا�صئ  �لأ�صباب  و��صح بني  �أّن هناك تالزم  على 

�أهل  كمجال�صة  �ملعا�صي،  �رتكاب  �إىل  يوؤّديان  �لتقوى  وعدم  يني  �لدِّ �لر�دع  �صعف 

ف�س  يني، فالذي يجعل �لنَّ �دع �لدِّ �ل�صوء. وهذه �ملعا�صي بنف�صها توؤّدي �إىل �صعف �لرَّ

�أّمارة1 �أو لّو�مة2 �أو مطمئنًة3 هو طبيعة �لعمل �لذي يقوم به �لإن�صان، ولكن - ولأهد�ف 

تعليمية - �صّنفنا �لأ�صباَب �إىل د�خليٍة وخارجيٍة، وق�ّصمنا �لّدرو�س �نطالقًا من هذ� 

�لت�صنيف. 

ِحيٌم} يو�صف، 53. ي َغُفوٌر رَّ َي �إِنَّ َربِّ وِء �إِلَّ َما َرِحَم َربِّ اَرٌة ِبال�صُّ ف�س لأَمَّ ُئ َنْف�ِصي �إِنَّ �لنَّ 1- {َوَما �أَُبرِّ
�َمِة} �لقيامة، 2.  ف�س �للَّوَّ 2- {َوَل �أُْق�ِصُم ِبالنَّ

ُة} �لفجر، 27. ف�س �مْلُْطَمِئنَّ ُتَها �لنَّ 3- {َيا �أَيَّ
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األسباب الداخلية للذنوب

ضعف اإليمان:

عند  يني  �لدِّ �دع  �لرَّ �صعف  هو  �ملعا�صي  يف  �لوقوع  �أ�صباب  من  �صبٍب  �أهمَّ  �إنَّ 

ى بـ »�صعف �لإميان«.  �لإن�صان، �أو ما ي�صمَّ

فالإميان �أمٌر يقبل �لزيادة �أو �لنق�صان، و�ل�صّدة �أو �ل�صعف، فنحن ن�صاهد يف 

ا�س ي�صكون من ق�صوة قلوبهم، ومن قّلة خ�صوعهم يف �صالتهم،  جمتمعنا كثريً� من �لنَّ

نيا وياأ�صهم وقنوطهم وحزنهم يف  ونرى من �صلوكيَّات بع�صهم غلبَة حر�صهم على �لدُّ

ب، �إىل غريها  ة و�لغرور و�لتع�صُّ روف و�مل�صائب �لقا�صية، بالإ�صافة �إىل �لأنانيَّ �لظُّ

دة و�لتي ترجع �إىل �صبٍب و�حٍد وهو �صعُف �لإميان، �لذي يزد�ُد  من �لأمر��س �ملتعدِّ

وي�صتدُّ عب �لطاعات وينق�س وي�صعف باملعا�صي، كما قال تعاىل: {َو�إِذ� ما �أُْنِزَلْت 

َفز�َدْتُهْم  �آَمُنو�  �لَّذيَن  ا  َفاأَمَّ �إيمانًا  هِذِه  ز�َدْتُه  ُكْم  �أَيُّ َيُقوُل  َمْن  َفِمْنُهْم  �ُشوَرٌة 

ا �لَّذيَن في  ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌس َفز�َدْتُهْم ِرْج�شًا �إَِلى  �إيمانًا َوُهْم َي�ْشَتْب�ِشُروَن  َو�أَمَّ

ِرْج�ِشِهْم َوماُتو� َوُهْم كاِفُروَن}1. ول �صّك �أّن هذ� �ل�صعف �أو �لقوة يف �لإميان ل 

»�أمر بني  �أحد، فهذ� ينايف مبد�أ �لختيار وعقيدة  يولد مع �لإن�صان ول ُيجب عليه 

�لذي  �لتكليف  �ختيارية  و�إثبات  للّنا�س،  و�لتفوي�س  �جلب  نفي  تعني  »�لتي  �أمرين 

 .R توؤمن به مدر�صة �أهل �لبيت

فمن خالل هذ� �لبيان نفهم �أّن هناك �أ�صبابًا توؤّدي �إىل �صعف �لإميان، بل �إىل 

تال�صيه يف بع�س �لأحيان وكاأّنه غري موجود. 

من أسباب ضعف اإليمان: 

�إن �أهم �لأ�صباب �ملوؤّدية �إىل �صعف �لإميان هي: 

1- �جلهل وعدم �ملعرفة، فاإّنها من �أعظم �أ�صباب �صعف �لإميان.

�ل�ّصهو�ت،  �إىل  مييل  �لإن�صان  جتعل  �لهوى  فغلبة  �لأمل،  وطوُل  �لهوى  غلبُة   -2

1- �لتوبة، 124- 125.
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نيا. وطول �لأملُ ين�صيه �لآخرة ويجِذُبه �إىل �لدُّ

3- �رتكاب �لكبائر و�لفو�ح�س.

4- م�صاحبة �ل�صفهاء و�لفّجار.

5- �رتياد �أماكن �ملع�صية.

�صة. 6- ترك تعاهد �لقر�آن وعدم �لذهاب �إىل �مل�صاجد و�لأماكن �ملقدَّ

7- ترك جمال�صة �لعلماء و�أهل �لعبادة.

 وهناك �أمور �أخرى ذكرت يف �لرو�يات يوؤّدي فقد�نها �أو نق�صانها �إىل �صعف 

ادق  �لإميان ّما يدفع بالإن�صان �إىل �رتكاب �ملعا�صي، ومنها ما روي عن �لإمام �ل�صَّ

�أركان  له  »�لإيمان   :Q �لموؤمنين  �أمير  »قال  قال:   Q �أبيه  Q عن 

�هلل،  بق�شاء  و�لر�شا  �هلل،  �إلى  �لأمر  وتفوي�س  �هلل،  على  ل  �لتوكُّ �أربعة: 

و�لت�شليم باأمر �هلل عز وجل«1.

 :Q باأّي �صيء يعلم �ملوؤمن باأنه موؤمن؟ قال :Q ل �إمامنا �ل�صادق  و�ُصِئِ

و�يات  �لرِّ فهذه  �شخٍط«2.  �أو  �شروٍر  من  عليه  ورد  فيما  �شا  و�لرِّ هلل  �شليم  »بالتَّ

ريفة وغريها ت�صري ب�صكٍل �صريٍح وو��صٍح �إىل �أنَّ لالإميان �أركانًا، ومن �ملعلوم �أنَّ  �ل�صَّ

�أو  ُيبتنى عليها �ل�ّصيء؛ فلو ُفِقدت هذه �لأركان  كائز و�لأ�ص�س �لتي  �لأركان هي �لرَّ

بع�صها تخلخل بنيان هذ� �ل�صيء وز�ل ��صتقر�ره. 

�أن  ينبغي  �لتي  ة  �لقلبيَّ �ملعرفة  من  نوٌع  وهو  �لقلب،  وموطنه  حمّله  و�لإميان 

�أّنه   P �هلل  ر�صول  عن  �ملروي  �حلديث  يف  كما  بالأركان،  بالعمل  م�صحوبًة  تكون 

�أن  �أر�د  »�لإيمان معرفة بالقلب وقول بالل�شان وعمل بالأركان«3، فمن  قال: 

خ �إميانه باهلل ويحافظ عليه وي�صتكمله، يجب �أن ير�ّصخ هذه �لأركان يف عقله  ير�صِّ

»ل ُيكِمل عبٌد �لإيماَن باهلل حتَّى  �أّنه قال:   P وقلبه معًا، روي عن ر�صول �هلل 

�إلى �هلل، و�لّت�شليم  �لتوّكل على �هلل، و�لّتفوي�س  يكون فيه خم�ُس خ�شاٍل: 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س47.
2- بحار �لأنو�ر، ج72، �س336.
3- بحار �لأنو�ر، ج10، �س228.
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بر على بالء �هلل، �إّنه من �أحّب في �هلل،  �شا بق�شاء �هلل، و�ل�شّ لأمر �هلل، و�لرِّ

و�أبغ�َس في �هلل، و�أعطى في �هلل، ومنَع في �هلل، فقد ��شتكمل �لإيمان«1.

و�لأركان هي:

زق وغريه،  ل على الله تعالى: وهو �لعتماد عليه و�لوثوق به يف �لرِّ
ّ
1- التوك

بات، وهذ� يوجب قّوة �لإميان وثباته،  وقطع تعلُّق �لقلب بغريه من �لأ�صباب و�مل�صبِّ

وعك�صه يوجب �صعف �لإميان وعدم ��صتقر�ره، ول يعني �لتوّكل �ل�صتغناء عن �ل�صعي 

مات �لتوّكل �لتي ل غنى عنها.  و�لأ�صباب �ملادية �أبدً�، بل هي من مقوِّ

وكيد  �لأعد�ء  �صرِّ  دفع  يف  وذلك  تعالى:  الله  إلى  األمر  تفويض   -2

يطان. ف�س وو�صاو�س �ل�صَّ �خل�صماء ومكائد �لنَّ

�مل�صيبة  ونزول  و�لرخاء  �ل�صّدة  يف  وذلك  تعالى:  الله  بقضاء  الرضا   -3

و�لبالء.

ما  وكل  و�حلدود  �ل�صر�ئع  له يف  و�لنقياد  تعالى:  الله  بأمر  التسليم   -4

�نتفى  لو  �إذ  �لإميان؛  لر�صوخ  عظيٌم  �أ�صٌل  �لت�صليم  وهذ�   ،P ر�صوله  على  �أنزله 

ي �إىل �رتكاب  ��صتوىل �صّده - وهو �ل�صّك - على �لقلب، و�ل�صّك ينايف �لإميان، ويوؤدِّ

�ملعا�صي بال �أّي ر�دع. 

سيطرة القوى والغرائز اإلنسانية:

نق�صد بها جمموعة �لغر�ئز و�لقوى �ملوجودة يف باطن �لإن�صان �لتي �إن مل يعرفها 

�ملعا�صي.  يف  ووقوعه  �حلتمي،  هالكه  �إىل  به  �صتوؤّدي  فاإنها  تعديلها  �إىل  ي�صَع  ومل 

�لإفر�ط  �إخر�جها عن حدِّ  تعديلها مبعنى  �إىل  و�ل�صعي  معرفتها  �أّوًل  عليه  فينبغي 

�صيدفع  ما  ��صتقر�رها، وهو  �إىل طغيانها وعدم  �صيوؤّدي  لأّن عدم ذلك  و�لتفريط؛ 

بالإن�صان �إىل �رتكاب �ملعا�صي. 

1- بحار �لأنو�ر، ج77، �س177.
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�إّن هذه �لقوى �لباطنية �ملودعة يف �لإن�صان قد توؤّثر �صلبًا �أو �إيجابًا على �صلوكه 

و�أعطاها جنودً�،  �لعقل«  »قّوة  �لإن�صان  �أوجد يف  وعالقته باهلل تعاىل، فاهلل تعاىل 

و�أوجد فيه »قّوة �جلهل«�أي�صًا و�أعطاها جنودً�.

درجة  من  �أعلى  درجة  �إىل  ي�صل  قد  �لعقلية  �لت�صاعدية  حركته  يف  فالإن�صان 

على  و�صيطرته  لعقله  وحتكيمه  و�ختياره  باإر�دته  نب  �لذَّ عن  �بتعد  �إذ�  �ملالئكة 

غر�ئزه، وقد ي�صل يف حركته �لتنازلية من خالل �ّتباعه لل�صهو�ت �إىل درجٍة ي�صبح 

�إِلَّ َكاْلأَْنَعاِم َبْل ُهْم  {�إِْن ُهْم  فيها كالأنعام، بل �أ�صل �صبياًل، كما يف قوله تعاىل: 

و�صهو�ته  غر�ئزه  و�تَّبع  عقله،  على  هو�ه  م  حكَّ لأّنه  �إل  ذلك  وما  �َشِبياًل}1،  لُّ  �أَ�شَ

ف�صية. �لنَّ

�ل�شهوة  دون  بالعقل  �لَمَلك  خ�ّس  �هلل  »�إّن   :Q �ملوؤمنني  �أمري  عن  روي 

�لجميع،  باإعطاء  �لإن�شان  و�شّرف  دونه،  بهما  �لحيو�نات  وخ�ّس  و�لغ�شب. 

فاإن �نقادت �شهوته وغ�شبه لعقله �شار �أف�شل من �لمالئكة؛ لو�شوله �إلى هذه 

�لمرتبة مع وجود �لمنازع، و�لمالئكة لي�س لهم مز�حم...«2.

وقد ذكر �لعلماء �أّن للنف�س �أربع قوى، هي: �لقّوة �ل�صهوية، �لقّوة �لغ�صبّية، �لقّوة 

�لوهمّية، �لقوة �لعاقلة.

من  �لبهائم  �أفعال  �إل  عنها  ي�صدر  ل  �لتي  �لقّوة  وهي  الشهوّية:  القّوة  أ. 

�لبهيمّية؛  بالقوى  وتو�صف  و�لأكل.  �جلماع  على  و�حلر�س  و�لبطن  �لفرج  عبودّية 

ها �أنَّها ُتْنِزل �لإن�صان �إىل درجة �لأنعام،  لوجودها �لأ�صلي يف �لبهائم، ومن خو��صّ

�إن مل يوّجهها �صمن �ل�صو�بط �لتي حّددتها �ل�صريعة. وهي من �لقوى �لعنيدة �لتي 

ل تهد�أ ب�صرعة، وتقوم بعملني �أ�صا�صيني، هما:

�لأّول: �لأكل، وله فائدتان، هما: 

1.  حفظ �لبدن.

1- �لفرقان، 44. 
2- جامع �ل�صعاد�ت، ج1، �س56.
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ف�س. 2. و�مل�صاعدة على �لو�صول �إىل �لكمالت �ملرتبطة بالنَّ

�لثاني: �جلماع، ولهذ� �لعمل فائدتان �أي�صًا، هما:

1. حفظ �لن�صل �لإن�صاين و��صتمر�ره.

2. حت�صيل �لكمالت �ملرتبطة بالعّفة.

�أفعال �ل�صباع من  القوة الغضبّية: وهي �لقّوة �لتي تكون من�صاأً ل�صدور  ب. 

ا�س باأنو�ع �لأذى. ولهذه �لقوة فائدة مهّمة وهي: �لغ�صب و�لبغ�صاء و�لتوّثب على �لنَّ

فاع، حيث تعتب �لقّوة �لغ�صبيَّة من�صاأ ح�صول �حلمّية و�لغرية لدى �لإن�صان.  �لدِّ

ع من جهٍة  جاعة �لتي تدفع �إىل جهاد �لعدّو هي من �لقوى �لغ�صبّية، �لتي ترتفَّ فال�صَّ

عة، ومن جهٍة �أخرى ترتّيث  عن �جلنب و�خلوف �ملذموم، وعن �لذّلة و�لدناءة و�ل�صِ

ل، وعن �لكلمة �لتي ل متّر بتحليل �لفكر �لنا�صج. فاإذ� �عتدلت  عن �لتهّور و�لتعجُّ

�لقوة �لغ�صبّية و�ّت�صمت بالعقل كانت �صجاعًة، وكانت �صفًة �صريفًة، وطاقًة نافعًة، 

روي عن �لإمام علي Q �أّنه قال: »�ل�شخاء و�ل�شجاعة غر�ئز �شريفة، ي�شعها 

�هلل فيمن �أحّبه و�متحنه«1.  

هوّية، ومع �أنَّها  ة �ل�صَّ ومتتاز �لقّوة �لغ�صبّية باأّنها قّوٌة تهد�أ ب�صرعٍة بخالف �لقوَّ

تها من ناحيٍة، لكنها �صرعان ما تهد�أ من ناحية �أخرى. متتاُز ب�صدَّ

ج. القّوة الوهمّية: وهي �لقّوة �لتي من �صاأنها ��صتنباط وجوه �ملكر و�حِلَيل، 

ل �إىل �لأغر��س بالتَّلبي�س و�خُلَدِع، فهي من �أهّم قوى �لإن�صان، بل �إّن قو�ه  و�لتو�صّ

�لأخرى حتت �صلطان �لقّوة �لوهمّية، وميكن �لقول باأنها �لقّوة �لتي حتكم يف غري 

�ملح�صو�صات باأحكام تنا�صُب �ملح�صو�صات. وي�صيف بع�س �لعلماء قيد �ل�صيطانية، �أي 

ف�صانّية، وهي �لتي حتمل �لإن�صان  �لقّوة �لوهمّية �ل�صيطانّية، �إ�صارًة �إىل �لأهو�ء �لنَّ

ا�س  �لنَّ منازعة  على  لالإن�صان  �لباعثة  وهي  و�أفعاله،  و�صفاته  �هلل  يف  �جلد�ل  على 

وجمار�تهم و�ملخا�صمة معهم يف كلِّ �صيٍء. 

1- غرر �حلكم، �س375.
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فاإن كانت هذه �لقّوة يف خدمة �لقّوة �لغ�صبّية �أ�صبح �لإن�صان جّبارً� يف �لأر�س، 

�لتي  و�لطرق  �لو�صائل  كّل  لها  تهّيئ  فاإّنها  �ل�صهوّية  �لقّوة  �إذ� كانت يف خدمة  و�أّما 

تو�صلها �إىل غر�صها وهو حت�صيل تلك �ل�صهوة.

و�أما �إن كانت هذه �لقّوة يف خدمة �لقّوة �لعاقلة، فاإّنها �صوف تبحث لها عن طرق 

�لو�صول �إىل �لقرب �لإلهي، و�ُصُبل �لرقي يف درجات �لكمال.

د. القّوة العاقلة: مبا �أّن �لقوى �لثالث، �ل�صهوّية و�لغ�صبّية و�لوهمّية، ل متّيز 

مف�صدًة من م�صلحٍة، ول حالًل من حر�ٍم، ول ما ُيبِعُد عن �هلل ول ما يقّرب �إليه، 

�حتاج �لإن�صاُن �إىل ما يركن �إليه يف حتديد م�صريه، فاأوجد �هلل فيه �لقّوة �لعاقلة، 

ور �ملهّم و�خلطري يف م�صرية �لإن�صان نحو �حلق تعاىل1. و�أوكل �إليها �لقياَم بهذ� �لدَّ

نور  فيها  يتجلى  �لتي  وهي  هي،  كما  �لأ�صياء  حلقائق  �ملدركة  �لعاقلة  »فالقّوة   

�أ�صر�ر عاملي �خللق  يّطِلع على  �لذي  وي�صرق فيها �صوء كبيائه، وهو  معرفة �هلل، 

دة«2.  و�لأمر، وهذه �لقّوة من �صنخ �جلو�هر �لقد�صّية، و�لأرو�ح �ملجرَّ

�لقوى  هذه  �صببها  �لّذنوب  كل  �أن  لوجدنا  نب  �لذَّ معرفة  يف  ودّققنا  حّققنا  ولو 

�لثالث )�ل�صهوة، �لغ�صب، �لوهم(، لذلك يجب �ل�صيطرة عليها وتنظيمها وتوجيهها 

و�أن ل نرتكها يف طريق �لإفر�ط و�لتفريط فنقع يف م�صتنقع �لآثام و�لّذنوب.

مرض القلب: 

»ما من قلٍب �إل وله �أذنان: على �أحدهما   :Q ادق  روي عن �لإمام �ل�صَّ

يطان  ملٌك ُمر�شٌد، وعلى �لأخرى �شيطاٌن ُمفِتٌن، هذ� ياأمره وهذ� يزجره، �ل�شَّ

{...َعِن  وجل:  عّز  �هلل  قول  وهو  عنها،  يزجره  و�لملك  بالمعا�شي،  ياأمره 

َماِل َقِعيٌد  َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل �إَِل َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد}3«4. �ْلَيِميِن َوَعِن �ل�شِّ

1- �لرتبية �لروحية، �س153-170 )بتلخي�س وت�صرف(.
2- ر�جع: بحار �لأنو�ر، ج57، �س270.

3- ق، 18-17.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س267-266. 
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فيها  ينفُث  �أذٌن  جوفه:  في  �أذنان  ولقلبه  �إل  موؤمٍن  من  »ما   :Q وعنه 

بالملك،  �لموؤمن  �هلل  فيوؤّيد  �لملك،  فيها  ينفث  و�أُذٌن  ا�س،  �لخنَّ �لو�شو��س 

َدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه}1«2. فذلك قوله: {َو�أَيَّ

وروي عنه Q �أنه قال ل�صليمان بن خالد: »يا �شليمان، �إّن لك قلبًا وم�شامع، 

و�إّن �هلل �إذ� �أر�د �أن يهدي عبدً� فتح م�شامع قلبه، و�إذ� �أر�د به غير ذلك ختم 

م�شامع قلبه، فال ي�شلح �أبدً�، وهو قول �هلل تعالى:{�أَْم َعَلى ُقُلوٍب �أَْقَفاُلَها}3«4.

فهذه �لّرو�يات وغريها - كما هو و��صح - ت�صري �إىل �أّن �لقلب هو مركز �لأو�مر 

اهر هو مركز �لأفعال �حل�صنة. وعلى �لعك�س من ذلك  ليم �لطَّ و�لإدر�ك، فالقلب �ل�صَّ

ري يف طريق  ليم و�ملظلم هو مركز �لأفعال �لفا�صدة، فمن �أر�د �ل�صَّ فالقلب غري �ل�صَّ

َر قلبه، ويحافظ على طهارته. طاعة �هلل �صبحانه وتعاىل يجب �أن ُيطهِّ

رك، و�لكفر، و�حلقد، و�لعجب، و�صوء  و�لأمر��س �لتي ت�صيُب �لقلَب كثريٌة: كال�صِّ

ئة. فات �ل�صيِّ ن، وقول �ل�ّصوء، و�لّتهمة، و�لّرياء، وحّب �جلاه، وغريها من �ل�صِّ �لظَّ

وهي، �أي �لأمر��س، كّلما �زد�دت �أّدت �إىل ��صود�د �لقلب و�إ�صابته بالآفات، و�إّن 

الح ينري �لقلَب، ويدفع عنه �لأمر��س. �لإميان و�لعمل �ل�صَّ

»�لقلوب ثالثة: قلٌب منكو�س ل يعي �شيئًا   :Q �لباقر  �لإمام  روي عن 

من �لخير، وهو قلب �لكافر. وقلٌب فيه نكتة �شود�ء فالخير و�ل�شر يعتلجان، 

فاأّيهما كانت منه غلب عليه، وقلٌب مفتوح فيه م�شباح تزهر ول يطفاأ نوره 

�إلى يوم �لقيامة، وهو قلب �لموؤمن«5.

فالقلب - ح�صب �حلديث �ل�صريف - ينق�صم �إىل ثالثة �أق�صام: 

نيا  قلب الكافر: قلب �نحرف عن فطرته فال خري فيه، ومل يعد له هدف �إل �لدُّ

و�أعر�س عن ربه، فاأ�صيب بالعمى وغ�صيته �لظلمة.

1- �ملجادلة، 22. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س267.

3-حممد، 24. 
4- بحار �لأنو�ر، ج5، �س203.

5- �أ�صول �لكايف، ج2، �س423.
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�لعمل  ب يف  يرغِّ �لإميان،  فيه م�صباح  فاأ�صاء  �هلل،  قبَله  قلب  المؤمن:  قلب 

�ل�صالح ومكارم �لأخالق، عيناه مب�صرتان بنور �إميانه.

�صو�د  من  �أي�صًا  فيه  لكن  �لإميان،  نور  من  فيه  قلب  وهو  المنكت:  القلب 

�ملع�صية، وخريه و�صّره يف حالة �صر�ع، فما غلب منهما �صيطر على هذ� �لقلب.
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1. هناك �أ�صباب د�خلية للذنب، و�أخرى خارجيًة، ولكّل و�حٍد من هذه �لأ�صباب 
ر بها. دة توؤثِّ عو�مل متعدِّ

يف  �صببًا  يكون  �لذي  �لد�خلي  بالعدّو  ن�صميه  ما  �أو  �لد�خلية  �لأ�صباب  من   .2
�قرت�ف �لذنب؛ �صعف �لإميان، وخ�صوع �لإن�صان ل�صلطان قوى �ل�ّصهوة، و�لغ�صب، 

و�لوهمّية. 
3. �جلهل وغلبة �لهوى وترك �لتوّكل على �هلل و�لر�صا بحكمه و�لت�صليم لأمره من 

�أهم �أ�صباب �صعف �لإميان يف �لنف�س و�لوقوع يف �لأخطاء و�لآثام.
4. �صيطرة �صهوة �لفرج و�لبطن على �لإن�صان تقود �إىل �خل�صوع لهما، و�صريورة 
حياة �لإن�صان �أ�صبه بحياة �لأنعام، وبالتايل �لوقوع يف �ملخالفة لأو�مر �هلل و�أحكامه. 
5. �صيطرة �لقوة �لغ�صبية على �لإن�صان تفقده �لقدرة على �ل�صيطرة على نف�صه، 
�لر�دع  ي�صعف  وبالتايل  �لأذى،  باأنو�ع  �لنا�س  على  يتوّثب  �صار  �صبع  �إىل  له  وحتوِّ

�لديني يف �لنف�س.
اهر هو مركز �لأفعال �حل�صنة، فاإذ� تلّوث �لقلب و�أ�صابته  ليم �لطَّ 6. �لقلب �ل�صَّ
�إىل  ذلك  �أدى  �ل�صفات  من  وغريها  و�لرياء  و�لتكّب  كالعجب  �لقلبية  �لأمر��س 

�ملع�صية حتمًا.    
60
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في كيفية معالجة المفاسد األخالقية

�لهمة،  حيازمي  و��صدد  غفلتك،  من  وتنّبه  نومك،  من  �نه�س  �لعزيز؛  �أيها 
و�غتنم �لفر�صة ما د�م هناك جمال، وما د�م يف �لعمر بقية، وما د�مت قو�ك حتت 
ل  ت�صّرفك، و�صبابك موجودً�، ومل تتغّلب عليك ـ بعد ـ �لأخالق �لفا�صدة، ومل تتاأ�صّ
�لأخالق  تلك  لإز�لة  �لدو�ء  على  �أعرث  �لعالج،  عن  فابحث  �لرذيلة،  �مللكات  فيك 

�لفا�صدة: �لقبيحة، وتلّم�س �صبياًل لإطفاء ثائرة �ل�صهوة و�لغ�صب.
و�أف�صل عالج لدفع هذه �ملفا�صد �لأخالقية، هو ما ذكره علماء �لأخالق و�أهل 
�ل�صلوك، وهو �أن تاأخذ كّل و�حدة من �مللكات �لقبيحة �لتي تر�ها يف نف�صك، وتنه�س 
بعزم على خمالفة �لنف�س �إىل �أمد، وتعمل عك�س ما ترجوه وتطلبه منك تلك �مللكة 

�لرذيلة.
وعلى �أّي حال؛ �أطلب �لتوفيق من �هلل تعاىل لإعانتك يف هذ� �جلهاد، ول �صك 
يف �أن هذ� �خللق �لقبيح، �صيزول بعد فرتة وجيزة، ويفّر �ل�صيطان وجنوده من هذ� 

�خلندق، وحتّل حملهم �جلنود �لرحمانية.
فمثاًل من �لأخالق �لذميمة �لتي ت�صبِّب هالك �لإن�صان، وتوجب �صغطه �لقب، 
وتعّذب �لإن�صان يف كال �لد�رين، �صوء �خللق مع �أهل �لد�ر و�جلري�ن �أو �لزمالء يف 
�لعمل �أو �أهل �ل�صوق و�ملحلة، وهو وليد �لغ�صب و�ل�صهوة، فاإذ� كان �لإن�صان �ملجاهد 
ع، عليهـ  عندما يعرت�صه �أمر غري مرغوب فيه حيث تتوّهج فيه  ر يف �ل�صمو و�لرتفِّ يفكِّ
نار �لغ�صب لتحرق �لباطن، وتدعوه �إىل �لفح�س و�ل�صّيء من �لقول ـ عليه �أن يعمل 
بخالف �لنف�س، و�أن يتذّكر �صوء عاقبة هذ� �خللق �لقبيح، ويبدي باملقابل مرونة، 

ويلعن �ل�صيطان يف �لباطن وي�صتعيذ باهلل منه.
�خللق  فاإن  مّر�ت،  عّدة  وكّررته  �ل�صلوك،  بذلك  قمت  لو  باأنك  لك  �أتعّهد  �إين 
�ل�صّيء �صيتغرّي كليًا، و�صيحّل �خللق �حل�صن يف عاملك �لباطن، ولكنك �إذ� عملت وفق 

هوى �لنف�س، فمن �ملمكن �أن يبيدك يف هذ� �لعامل نف�صه1.

1- �لأربعون حديثا، �لإمام �خلميني }،�حلديث �لأول، �س 53.
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رس الخامس:  الدَّ

األسباب والمناشئ الخارجية للذنوب

رس: أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

و�لرتبوية  �لثقافية  و�لأ�صباب  �ملنا�صئ  ي�صرح   .1

نب.  للوقوع يف �لذَّ

و�لبيئية  و�لأ�صباب �لجتماعية  �ملنا�صئ  يبنّي   .2

نب.  للوقوع يف �لذَّ

و�لعائلية  �لأ�صرية  و�لأ�صباب  �ملنا�صئ  ف  يعرِّ  .3

نب. للوقوع يف �لذَّ
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مثلث الشخصية:

دة للذنوب، منها د�خلية  ر�س �لر�بع �إىل وجود عو�مل و�أ�صباب متعدِّ �أ�صرنا يف �لدَّ
ر�س. - وقد حتّدثنا عنها - و�أخرى خارجّية، وهي مورد �هتمامنا يف هذ� �لدَّ

يوجد �أ�صباب عديدة ومتنّوعة خارج �إر�دة �لإن�صان و�ختياره، وهي تقوم بتهيئة 
ومعرفتها  وت�صخي�صها  �لأ�صباب  هذه  �إىل  �لنتباه  �لإن�صان  وعلى  للذنب،  �لأر�صية 

جّيدً�، لي�صار �إىل معاجلتها.
دة، يعّب عنها مبثلث  �إّن فعل �لإن�صان يعّب عن �صخ�صّيته �ملتاأّثرة بعو�مل متعدِّ
�ل�صخ�صية، و�إّن كّل �صلع من �أ�صالع هذ� �ملثلث له تاأثري يف بناء �صخ�صّية �لفرد، 

وهذه �لأ�صالع هي: 
�أ. �لور�ثة.

ب. �لرتبية.
ج. �لبيئة.

أّما الوراثة: فهو �أمر �عرتف به �لعلم و�لتجربة ويلم�صه كل �إن�صان و�ع، فالولد 

بع�س طبائعهما  يرث  قد  فاإنه كذلك  �لو�لدين  فات �جل�صمانية من  �ل�صِّ يرث  كما 
�خُللقية وين�صاأ عليها. فالأبناء ل يرثون من �لآباء �ملال و�لرثوة و�لأو�صاف �لظاهرية 
كمالمح �لوجه ولون �لعيون وكيفيات �جل�صم فح�صب، بل قد يرثون ما يتمّتع به �لآباء 

كليًا �أو جزئيًا من خ�صائ�س روحية، وطبائع �أخالقية عن طريق �لور�ثة.
هة لل�صلبي  وأّما التربية: فياأتي دورها بعد �لور�ثة، لتكون حاكمة عليه �أو موجِّ
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و�ل�صّيئ منها، حيث �إّن �لأبوين يف �ملنزل، و�ملعلِّم يف �ملدر�صة �لرتبوية، �أو �أي قدوة 
تعليمية يف ميادين �حلياة �ملختلفة، توؤّثر بالغ �لأثر يف قلب �لطفل وعقله، ولها �لدور 

�لأهم يف �لبنية �لرتبوية لالإن�صان. 
فيها1.  يعي�س  �لتي  بالبيئة  �صلوكه وخلقه  يتاأّثر يف  �لإن�صان  البيئة: فالأن  وأما 

ويق�صد بالبيئة �لعامل �ملوؤّثر يف �ل�صخ�صية، و�ملحيط �لعام �لذي يعي�س فيه �لإن�صان، 
فات �خُلُلقية لدى �لفرد، �صو�ء عن طريق �ملنزل �أو �ملدر�صة �أو  ن فيه �ل�صِّ و�لذي تتكوَّ

�ملجتمع �أو �لإعالم ونحوه.  

العوامل الثقافية والتربوية:

و�لبيئة  ة  �لأر�صيَّ تهيئة  يف  �أ�صا�صيًا  دورً�  و�لرتبوّية  �لثقافية  �لعو�مل  تلعب 
احلة �أو �لفا�صدة �لتي تنعك�س �إيجابًا �أو �صلبًا على �أخالق �لإن�صان و�صلوكه، و�إن  �ل�صَّ
ر غري �لإلز�مي ل �لعلَّة �لتاّمة، و�إل لزم منه �جلب، ونق�صد به  كانت على نحو �ملوؤثِّ
�صلَب �لختيار عن �لإن�صان، وهو خمالف ملدر�صة �أهل �لبيت R. ول ي�صكُّ �أحٌد - 
على �صبيل �ملثال - مبدى تاأثري �لتلقني و�لتقليد و�ملتابعة و�لقتد�ء على فكر �لإن�صان 
دة من خالل �ملدر�صة و�ملجتمع و�لبيت، وهو  و�صلوكه، �إذ يتعلَّم �صروبًا �صلوكيَّة متعدِّ
�لبالغ على  تاأثريه  �لبيئة. وعليه فاإّن عامل �لرتبية و�لتعليم له  ما يطلق عليه ��صم 

�لفرد.
دة، نذكر منها: و�لعو�مل �لرتبوية متعدِّ

أواًل: البيئة المعرفية: 

ين �لإ�صالمي �أعطى �أهمّية ق�صوى للفكر و�لوعي و�ملعرفة من �أجل بناء  �إّن �لدِّ
�ملجتمع �لفا�صل �لذي ي�صبو �إليه، وحّذر من مغّبة �لوقوع حتت تاأثري �جلهل وتعطيل 
فات �لذميمة، و�إّن �أكرث ما يوؤّدي �إىل وقوع �لعبد يف �ملعا�صي  �لفكر. فاجلهل من �ل�صِّ

هو �جلهل باهلل تعاىل، وما يجب له من �لطاعة.
و�إّن �أخطر �أنو�ع �جلهل هو �جلهل �ملركب، فهو مركب من جهلني: جهل بالو�قع؛ 
لأّن ما يعتقده ل يطابق �لو�قع، وجهٌل بجهله وعدم معرفته؛ فيعتب نف�صه من �أهل �لعلم.

1- ر�صالة �لإن�صان بني �جلب و�لتفوي�س، �س 33- 37 )بت�صرف(.
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نب من �لعبد جنده حمفوفًا بجهلني:  و�إذ� دّققنا يف ق�صية وقوع �لذَّ
نب. �لأول: جهل بحقيقة �لأ�صباب �ل�صارفة عن �لذَّ

�لثاين: جهل بحقيقة �ملف�صدة �أو �ملفا�صد �ملرتّتبة عليه.
�جلهل:  تف�صري  عن  �صاأله  ملا  �أبيه  جو�ب  يف   Q �حل�صن  �لإمام  عن  روي 
»�شرعة �لوثوب على �لفر�شة قبل �ل�شتمكان منها، و�لمتناع عن �لجو�ب، 

مت في مو�طَن كثيرٍة، و�إن كنت ف�شيحًا«1. وِنْعم �لعون �ل�شَّ
 فاجلهل م�صدر لكل �ملفا�صد �لفردية و�لجتماعية، وما مل ُت�صتاأ�صل هذه �لآفة 

لن يت�صّنى للف�صيلة �أن ت�صود، ولن يتحّقق �ملجتمع �لإن�صاين �ملن�صود.
ب�صكٍل  ينية  و�لدِّ ة  �لعمليَّ حياته  على  ُر  توؤثِّ ل  كثريًة  �أمورً�  �لإن�صان  يجهل  فقد 
ر�أ�صها  و�لتي على  له،  رورية  �ل�صَّ باملعارف  �لإن�صان  �مل�صكلة يف جهل  ولكّن  مبا�صر، 
معرفة �ملبد�أ و�ملعاد، �ملعرفة �لتي تك�صف له �ل�صبيل �إىل بلوغ �حلكمة و�لهدف من 

ة و�لأخروّية. وجوده، و بالتايل تدخُله يف �إطار �ملعارف �ل�صروريَّة حلياته �لدنيويَّ
�لغاية من خلقه؟  �لوجود؟ وما هي  �أن يعرف كيفية ظهوره يف  فالإن�صان يجب 
وكيف يجب �أن يعمَل حتَّى ي�صل �إىل �حلكمة �ملرجّوة من وجوده؟ وما هو م�صريه؟ 

ده؟ وما هي �ملخاطر �لتي تهدِّ
ل بالإجابة عن هذه �لأ�صئلة تكمن مبعرفة �لأ�صول و�لفروع  و�ملعارف �لتي تتكفَّ
بالرنحر�ف و�ملجتمَع  �لفرد  بها فيوقع  �أما �جلهل   ،P �لإ�صالم  نبيُّ  بها  �لتي جاء 

�لإن�صاينَّ يف �ملحن و�لبتالء�ت. 
لقين والتقليد: 

َّ
ثانيًا: الت

هل  و�أّنه  وعدمها،  جناعته  عن  �لنظر  وبغ�س  �لتعليم،  و�صائل  �أحد  هو  �لتَّلقني 
ة و�ملوؤّثرة يف ثقافة  ه �أحُد �لعو�مل �ملهّيئة لالأر�صيَّ يعيق �لتَّفكري �لإبد�عيَّ �أم ل؟ لكنَّ
لالأعمال  �لأر�صية  يهّيئ  فاإنه  ولئقًا  �صحيحًا  و�لتَّقليد  �لتَّلقني  كان  فاإن  �لإن�صان. 

�حل�صنة، و�إل فالعك�س.
�لأر�صية  �لتي تهّيئ  �لأمور  �أحد �ُصعب �جلهل، وهو من  و�لتَّقليد -�لأعمى- هو 

نوب. �ملنا�صبة لرتكاب �لذُّ

1- بحار �لأنو�ر، ج1، �س116. 
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ِبُع َما �أَْلَفْيَنا َعَلْيِه  ِبُعو� َما �أَْنَزَل �هلُل َقاُلو� َبْل َنتَّ قال تعاىل: {َو�إَِذ� ِقيَل َلُهُم �تَّ
�آَباءَنا �أََوَلْو َكاَن �آَباوؤُُهْم َل َيْعِقُلوَن �َشْيئًا َوَل َيْهَتُدوَن}1.

ودليله  �جلهل،  من  نابٌع  وهو  و�لتاأّمل،  �لتعّقل  عدم  عن  نا�صئ  �لأعمى  �لتقليد 
و��صح، فاإّن ذوي �لعلم يتمّتعون با�صتقالٍل فكري، و��صتقاللهم �لفكري هذ� ل ي�صمح 
لهم بالتَّقليد �لأعمى، بينما �جلاهلون تر�هم مرتبطون بهذ� وذ�ك وب�صكٍل �أعمى، 

فيتَّبعون �لآخرين على غري ب�صريٍة.
لالآباء  �لأعمى  تقليُدهم  �أهلَكُهم  �أقو�مًا  جنُد  �لكرمي  �لقر�آن  نر�جُع  وعندما 
 ،R صل� و�لأجد�د، �لأمُر �لذي حجبهم عن نور �ملعرفة �لتي جاء بها �لأنبياء و�لرُّ
�آَثاِرِهْم  َعَلى  نَّا  َو�إِ ٍة  �أُمَّ َعَلى  �آَباَءَنا  َوَجْدَنا  �إِنَّا  َقاُلو�  {َبْل  منطقهم:  وكان 

ُمْهَتُدوَن}2.
�أوجد حجابًا بينهم  وهكذ� �نتقلت عاد�تهم �لقبيحة �إىل �لأجيال �لالحقة، ما 

وبني �حلّق تعاىل ور�صله.
دة، نذكر منها: و�لتَّقليُد على �أنو�ٍع متعدِّ

1- تقليد �جلاهل للعامل.
2- تقليد �لعامل للعامل.

3- تقليد �لعامل للجاهل.
4- تقليد �جلاهل للجاهل. 

�إليه �لقر�آن  �أ�صار  ويف �لأق�صام �لأربعة فقط �لق�صم �لأول هو �ملنطقي، وهو ما 
بالأ�صوة �حل�صنة، �أما باقي �لأق�صام �لثالثة �لباقية فكّلها باطلة، ول �أ�صا�س منطقي 

لها.
أسباب التقليد األعمى: 

ضوج الفكري: فالإن�صان �لذي ل ميتلك �لوعي �لفكري، �أو �ملعارف 
ُّ
1. عدم الن

و�لعلوم �لكافية �صيعاين من �صيق �لأفق و�لوعي �لفكري، و�صيعتمد على غريه، ويكون 
تابعًا ومقلِّدً� له، ويف �أكرث �لأحيان �أي�صًا ل ميتلك �لقدر�ت �لالزمة �لتي ت�صمح له 

حيح من غريه.  بت�صخي�س �لتَّقليد �ل�صَّ

1- �لبقرة، 170.
2- �لزخرف، 22. 
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ودون  �أعمى  ب�صكٍل  خ�صيات  �ل�صَّ ببع�س  �لنبهار  �إّن  خصّية: 
َّ

بالش ر 
ّ
التأث  .2

ري خلفهم دون تفكرٍي،  و�ل�صَّ �ّتباعهم  �لإن�صان على  تتّبٍع ودليٍل كافيني �صوف يحمل 
وهذ� ما �صوف يرتك �نعكا�صاٍت �صلبيًة على �صخ�صّيته و�صلوكه.

ق بالتراث واألسالف الماضين: �إّن مثل هذ� �لتعلُّق قد يجعل من 
ّ
3. التعل

�صني حتَّى لو مل يكونو� بهذ� �مل�صتوى، بل وقد يكونون  بع�س �ل�ّصخ�صيات �أنا�صًا مقدَّ
ا�س باأ�صالفهم ومبوروثاتهم  ك بع�س �لنَّ على �لعك�س من ذلك. وهو ما ر�أيناه من مت�صُّ
R، كما ح�صل مع نبي �هلل  وبرت�ثهم �لقدمي يف مو�جهة دعوة �حلّق لالأنبياء 
نبينا  �إىل  و�صوًل  �لأنبياء،  Q وغريهم من  وعي�صى   Q ومو�صى   Q نوح 

 .P د حممَّ
ا�س لّتباع �صخ�صّيٍة �أو طائفٍة �أو  ب بفريٍق من �لنَّ 4. التعّصب: قد يدفع �لتع�صّ

ل، ما يجعل �لأتباع �أ�صبه بالآلت �مليكانيكية، يرّددون �لأفكار  حزٍب دون تفكري �أو تعقُّ
و�ل�صعار�ت �لتي يحملها �لآخرون دون تفكري.

�خلر�فات  من  �لكثري  لنتقال  �صببًا  ُتعّد  وغريها  �ملتقّدمة  �لعو�مل  هذه  �إّن 
�لأر�صّية لالنحر�ف  تهيئة  �أ�صباب  �أهم  �لآخرين، وهي من  �إىل  و�لعاد�ت  و�لعقائد 

�لفكري و�ل�صلوكي1.
ثالثًا: البيئة والمحيط االجتماعي: 

ميكن �أن نق�ّصم �لبيئة و�ملحيط �إىل عاملني �أ�صا�صيني: 
�لعامل �لأول: عو�مل بيئّية مرتبطة باملجتمع.
�لعامل �لثاين: عو�مل بيئّية مرتبطة بالأ�صرة.

وتهيئة  �لفرد،  �صخ�صية  �صياغة  يف  وتاأثريه  �خلا�س  دوره  �لعاملني  من  ولكٍلّ   
احلة له. احلة �أو �لطَّ �لأر�صية �ل�صَّ

�لعامل �لأول: �لعو�مل �ملرتبطة باملجتمع: 
جلساء السوء: 

)جل�صاء  �لأ�صر�ر  م�صاحبة  باملع�صية  �لإن�صان  توقع  �لتي  �خلطرية  �لأمور  من 
يتاأثَّر  فالإن�صان  مثلهم.  ي�صبح  ف�صيئًا  و�صيئًا  ل�صاحبهم،  يزّينون  لأنهم  �ل�صوء(؛ 

1- نفحات �لقر�آن، ج1، �س268- 275 )بت�صرف، تلخي�س(.
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على  ل�صعوريٍّ  ب�صكٍل  و�لإيجابية  لبّية  �ل�صَّ تاأثري�ته  يرتك  و�ل�صديق  ي�صاحب،  مبن 
ٍة مب�صري �لإن�صان يف  د�قة ذ�ت �رتباٍط وعالقٍة قويَّ �صديقه، ما يجعل م�صاألة �ل�صَّ

كثرٍي من �ملجالت.
اِلُم َعَلى َيَدْيِه َيُقوُل َيا َلْيَتِني  وهذ� ما نقر�أه يف قوله تعاىل: {َوَيْوَم َيَع�سُّ �لظَّ
ِخْذ ُفاَلنًا َخِلياًل  َلَقْد  �ُشوِل �َشِبياًل  َيا َوْيَلَتى َلْيَتِني َلْم �أَتَّ َخْذُت َمَع �لرَّ �تَّ

ْيَطاُن ِلالإِْن�َشاِن َخُذوًل}1. ْكِر َبْعَد �إِْذ َجاءِني َوَكاَن �ل�شَّ لَِّني َعِن �لذِّ �أَ�شَ
د�مَة يوم �لقيامة ب�صبب �خلطِّ  فهذ� نوذٌج لالإن�صان �لذي يعي�س �حل�صرَة و�لنَّ
ا�س �لذين حّببو�  �ملنحرف �لذي �صلكه، وذلك �نطالقًا من تاأثُّره ب�صد�قِة بع�س �لنَّ

له �ملع�صية وزّينوها.
جتمع  �لتي  �لعالقات  من  �أ�صمل  قانونًا  يعطي  �آياته  بع�س  يف  �لكرمي  و�لقر�آن 
ُث عن �لتَّابعني و�ملتبوعني. فنفهم معنًى �أكرث �صموًل يف نطاق  �لأ�صدقاء عندما يتحدَّ
�أو  لزوجته  �لّزوج  �ّتباع  كان  �صو�ء  �لعاطفية  احية  �لنَّ ولو من  �إن�صاٍن،  �أمّيا  يتبع  من 

ديق ل�صديقه. �لعك�س، �أو �ّتباع �ل�صّ
�ْلَعَذ�َب  َوَر�أَُو�  َبُعو�  �تَّ �لَِّذيَن  ِمَن  ِبُعو�  �تُّ �لَِّذيَن  �أَ  َتَبرَّ {�إِْذ  تعاىل:  �هلل  قال 
ِمْنُهْم  �أَ  َفَنَتَبرَّ ًة  َكرَّ َلَنا  �أَنَّ  َلْو  َبُعو�  �تَّ �لَِّذيَن  َوَقاَل  �لأ�ْشَباُب   ِبِهُم  َعْت  َوَتَقطَّ
ا َكَذِلَك ُيِريِهُم �هلُل �أَْعَماَلُهْم َح�َشَر�ٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجيَن  ُءو� ِمنَّ َكَما َتَبرَّ

ِمَن �لّنار}2.
نوع  كان  مهما  �مل�صوؤولّية  يتحّملون  �لتَّابعني  �أنَّ  �لآية  هذه  يف  تعاىل  �هلل  يبنّي 
غط �لذي مار�صه �أولئك عليهم، �صو�ء �أكان �صغطًا ماديًا �أو عاطفيًا. فال �صيء  �ل�صَّ
بية �لقر�آنية تعّلمنا  َيفر�س عليهم �أو َيجبهم على هذ� �لإتباع �ملنحرف. �إّن هذه �لرتَّ
ة  خ�س �إىل عالقاته وكيفيَّ مدى تاأّثر �لإن�صان بالإن�صان �لآخر، و�صرورة �أن يلتفت �ل�صَّ

اغطة مهما كان نوعها. �ختيارها، و�أن يتخلَّ�س من �لأجو�ء �ل�صَّ
ِقيَن}3. ُهْم ِلَبْع�ٍس َعُدوٌّ �إِلَّ �ْلُمتَّ ُء َيْوَمِئٍذ َبْع�شُ ولذلك يقول �هلل تعاىل: {�ْلأَِخالَّ
ل كلُّ و�حٍد  هوؤلء �صيقفون �أمام �ملحكمة �لإلهيَّة، كلٌّ �أمام م�صريه �ملحتوم، لُيحمِّ

1- �لفرقان، 27- 29.
2- �لبقرة، 166- 167.

3- �لزخرف، 67.
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د�قة �إىل عد�وٍة عندما  بيعي �أن تنقلب �ل�صَّ اللة لالآخر، ومن �لطَّ ة �ل�صَّ منهم م�صوؤوليَّ
د�قة �ملنحرفة �أّن �صديقه كان عدّوً�  يكت�صف �لإن�صان �لذي كان خا�صعًا لتاأثري�ت �ل�صَّ
يف ثوب �صديق. �أّما �ملّتقون �لذين كانو� يتعاونون على �لّب و�لتقوى فمن �لطبيعي �أن 

نيا.  تبقى �صد�قتهم يف �لآخرة؛ لأّنها كانت �صد�قة ورٍع وُتقًى و�صالٍح يف �لدُّ
وهناك م�صاّر كثريٌة ترتّتب على ع�صرة �أ�صحاب �ل�ّصوء وجمال�صتهم، نذكر منها:

- �أنَّهم قد ي�صّككون بعقائدك �حلّقة وي�صرفوك عنها �إىل �لعقائد �ملنحرفة.
- �أنَّهم يدعون جل�صاءهم �إىل مماثلتهم يف �رتكاب �ملحرمات و�ملنكر�ت.

- �أنك قد تتاأّثر بعاد�تهم �ل�صلوكية و�لأخالقية؛ فاملرء بطبعه يتاأّثر ب�صديقه.
- �أّن روؤيتهم تذّكر مبع�صية �هلل تعاىل.

رم من جمال�صة �ل�صاحلني. - �أنك ب�صببهم قد حُتْ
خ�صية. - �أّن �صحبتهم معّر�صة للزو�ل يف �أّي حلظة؛ لأنها مبنية على �مل�صالح �ل�صَّ

- �أّن جمال�صهم ل تخلو من فعل �ملحرمات و�ملعا�صي من غيبة ونيمة ...
- �أّن جمال�صتهم فيها هدٌر وم�صيعٌة للوقت �لذي ُيَحا�صب عليه �ملرء يوم �لقيامة.

ل: 
ّ
اإلعالم المضل

�ت�صال،  وو�صيلُة  وم�صتقِبٍل،  مر�ِصل  بني  تو��صٌل  هو  َوره  �صُ �أب�صط  يف  �لإعالم 
ا�س. وم�صموُن ر�صالة لإحد�ث �أثٍر يف ق�صية من ق�صايا �حلياة �لتي تهم �لنَّ

ا�س عن �لنهج �حلّق و�ل�صلوك  و�لإعالم �مل�صلِّل يعمل على عّدة حماور لإبعاد �لنَّ
ما  �أن  جند  و�لباطل،  �حلّق  بني  �ل�صر�ع  لنقر�أ  �لتاريخ  �إىل  رجعنا  و�إذ�  �ل�صليم. 
 Q مو�صى  �لنبي  مع  معركته  يف  دة  متعدِّ �إعالمية  طرق  من  فرعون  ��صتخدمه 

نوذجًا و��صحًا لذلك، ونورد منها:
بدين  �للتحاق  ا�س عن  �لنَّ �لكاذبة، ل�صرف  �لدعايات  وبّث  ا�س،  �لنَّ - تخويف 
مو�صى Q، قال تعاىل حكاية عن ذلك: {َقاَل ِفْرَعْوُن �آَمْنُتْم ِبِه َقْبَل �أَْن �آَذَن 
َلُكْم �إِنَّ َهَذ� َلَمْكٌر َمَكْرُتُموُه ِفي �ْلَمِديَنِة ِلُتْخِرُجو� ِمْنَها �أَْهَلَها َف�َشْوَف َتْعَلُموَن  

ُكْم �أَْجَمِعيَن}1. لَِّبنَّ َعنَّ �أَْيِدَيُكْم َو�أَْرُجَلُكْم ِمْن ِخاَلٍف ُثمَّ َلأُ�شَ  َلأَُقطِّ

1- �لأعر�ف، 124-123.  
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�لتي  �لويالت  �صبب  و�أّنهم هم  و�أتباعه،   Q مو�صى  �لت�صاوؤم من  روح  بّث   -
َقْوِم  ِمْن  �ْلَماَلأُ  {َوَقاَل  ذلك:  عن  حكاية  تعاىل  قال  فيها،  وما  �ململكة  على  نزلت 
ُل  ِفْرَعْوَن �أََتَذُر ُمو�َشى َوَقْوَمُه ِلُيْف�ِشُدو� ِفي �ْلأَْر�ِس َوَيَذَرَك َو�آِلَهَتَك َقاَل �َشُنَقتِّ

�أَْبَناَءُهْم َوَن�ْشَتْحِيي ِن�َشاَءُهْم َو�إِنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن}1.
ا�س من �حلق، و�إحلاق  وهذ� ما يعتمده �لإعالم �مل�صّلل �ليوم من خالل تنفري �لنَّ

�لّتهم باأهله. 
:
ُ
ة

َّ
ة والُمضل

َّ
القيادة الضال

Q، نرى كيف متَّ  �إىل �صورة نوح  �إىل �لقر�آن �لكرمي، وبالأخ�ّس  �إذ� رجعنا 
وتهيئة  �جلمهور،  ت�صليل  يف  تاأثريها  ومدى  الة  �ل�صّ �لقيادة  خطورة  على  كيز  �لرتَّ

�لأر�صية �ملنا�صبة لالبتعاد عن �هلل �صبحانه وتعاىل.
اًر�  �إِنََّك  قال تعاىل: {َوَقاَل ُنوٌح َربِّ ل َتَذْر َعَلى �ْلأَْر�ِس ِمَن �ْلَكاِفِريَن َديَّ

اًر�}2. لُّو� ِعَباَدَك َوَل َيِلُدو� �إِل َفاِجًر� َكفَّ �إِْن َتَذْرُهْم ُي�شِ
فالقيادة �ل�صالَّة بح�صب ما يظهر من دعاء �لّنبي نوح Q توؤّدي �إىل �لنحر�ف 
بي نوح Q �إىل  ليمة �لتي يولد عليها �لإن�صان، وهذ� ما دفع �لنَّ عن �لفطرة �ل�صَّ

�لّدعاء باأن ل يبقى للكافرين باقية. 

العوامل المرتبطة باألسرة: 

�لتي  بية  �لرتَّ هي  �ملعا�صي  لرتكاب  �ملنا�صبة  ة  �لأر�صيَّ تهّيئ  �لتي  �لأمور  من 
فل من �أبويه، ففي �حلديث عن �لنبي �لأعظم حممد P: »كل مولود  يتلّقاها �لطِّ
ر�نها«3. فالأ�صرة �مللّوثة  يولد على �لفطرة، حتَّى يكون �أبو�ه يهود�نه �أو ين�شّ
اهرة لها  بالذنوب و�لآثام توؤّثر �صلبًا يف �صلوك �لأبناء و�أخالقهم، وكذ� �لأ�صرة �لطَّ
نوب و�ملعا�صي. ولهذ� فالأ�صرة هي �لَلِبَنة �لأوىل  �لأثر �لبالغ يف �جتناب �أبنائها للذُّ
يف بناء �ملجتمع وتر�صيده، ولها �لدور �لكبري يف َدْرء �لنحر�فات �لتي قد ي�صاب بها 

�لأبناء يف �مل�صتقبل. 

1- �لأعر�ف، 127. 
2- نوح، 27-26. 

3- بحار �لأنو�ر، ج3، �س281.



73

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

فالتوجيه �لعقائدي و�لقيمي و�لأخالقي يبد�أ من �لأ�صرة، ففيها يتعلَّم �لأطفال 
�لتمييز بني �حلّق و�لباطل، وبني �خلري و�ل�صّر، لذ� على �لآباء و�لأمهات جتاه �أبنائهم 

�للتفات �إىل �لأمور �لآتية:
�أنف�صهم  تربية  �صرورة  �إىل  �لآباُء  يلتفَت  باأن  وذلك  �حل�صنة،  �لقدوة  عامل   .1

ل لأبنائهم. �أوًل؛ لكونهم �لقدوُة و�ملثُل �لأعلى �لأوَّ
2. تعريفهم على �حلّقة.

3. تعليمهم �لقر�آن �لكرمي، وتاأديبهم باآد�به.
4. �لّتعريف باأهل �لبيت R، من خالل ذكر �أخالقهم وف�صائلهم ومقاماتهم 

عند �هلل �صبحانه وتعاىل.
.R و�آله P 5. �لتَّن�صئة على حّب �لنبي

6. �لّتهيئة �لروحّية و�لفكرّية للّتمهيد لدولة �لإمام �ملهدي |.
7. بّث �ل�صعور باملر�قبة �لإلهّية يف نفو�صهم.

8. تعويدهم على مبد�أ �ملر�قبة �لذ�تية. 
9. حتذيرهم من �ملعا�صي، وبيان مدى خطورتها على �لفرد و�ملجتمع.

�لّذنوب  �صرك  يف  وقوعهم  لتفادي  �لالزمة  �لوقائّية  �لب�مج  بكّل  �لقيام   .10
و�ملعا�صي.

حيح يف حال �رتكاب �لأبناء للذنوب �أو  11. �ملبادرة لإجر�ء �لعالج �لرّتبوي �ل�صَّ
�صهم لالنحر�ف. تعرُّ

�أماكن  �إىل  �ل�صغر  و��صطحابهم منذ  ينية،  �لدِّ �لو�جبات  �أد�ء  12. حّثهم على 
�لعبادة.
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1. يوجد �أ�صباب عديدة ومتنّوعة هي خارج �إر�دة �لإن�صان و�ختياره، وهي تقوم 
بتهيئة �لأر�صية للذنب، كعامل �لور�ثة و�لرتبية و�لبيئة �ملحيطة.

و�لبيئة  ة  �لأر�صيَّ تهيئة  يف  �أ�صا�صيًا  دورً�  و�لرتبوّية  �لثقافية  �لعو�مل  تلعب   .2
احلة �أو �لفا�صدة �لتي تنعك�س �إيجابًا �أو �صلبًا على �أخالق �لإن�صان و�صلوكه. �ل�صَّ

3. �جلهل م�صدر لكل �ملفا�صد �لفردية و�لجتماعية، وما مل ُت�صتاأ�صل هذه �لآفة 
لن يت�صّنى للف�صيلة �أن ت�صود، ولن يتحّقق �ملجتمع �لإن�صاين �ملن�صود.

�لأر�صية  تهّيئ  �لتي  �لأمور  من  وهو  �جلهل،  �ُصعب  �أحد  هو  �لأعمى  �لتَّقليد   .4
نوب. �ملنا�صبة لالرتكاب �لذُّ

5. رفقاء �ل�صوء، و�لإعالم �مل�صلِّل، و�لقيادة غري �حلكيمة من �لعو�مل �لجتماعية 
د �لأر�صية �ل�صّيئة لرتكاب �ملحّرمات �لإلهية. �لتي متهِّ

�لتي  بية  �لرتَّ �ملعا�صي هي  �ملنا�صبة لرتكاب  ة  �لأر�صيَّ تهّيئ  �لتي  �لأمور  6. من 
فل من �أبويه، فالأ�صرة �ل�صّيئة توؤّثر �أثرً� �صّيئًا يف �صلوك �لأبناء و�أخالقهم. يتلّقاها �لطِّ
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إشاعة الفحشاء من أعظم الكبائر

باملوؤ�مر�ت  �ملرتبطة  بالق�صايا  له  عالقة  ل  ممنوعًا،  و�عتب  ذكر  ما  كل  �إن 
يف  تلتقي  و�لتي  �لإ�صالمية،  �جلمهورية  ونظام  لالإ�صالم  �ملعار�صة  و�جلماعات 
�لأوكار �ل�صرية للتخطيط لإ�صقاط نظام �جلمهورية �لإ�صالمية و�غتيال �ل�صخ�صيات 
�ملجاهدة و�لنا�س �لأبرياء يف �ل�صارع و�ل�صوق، وكذلك �لتخطيط لالأعمال �لتخريبية 
و�لإف�صاد يف �لأر�س وحماربة �هلل ور�صوله. بل ينبغي �لت�صدي لكل هوؤلء بحزم وقوة 
�أينما وجدو� مبا يف ذلك �ملر�كز �حلكومية و�لأجهزة �لق�صائية و�جلامعات وغريها. 
ويجب �لعمل باحتياط تام ووفقًا للمعايري �ل�صرعية ومبا ين�صجم مع توجيهات �لق�صاة 
و�ملحاكم، لأن تعدي �حلدود �ل�صرعية غري جائز حتى بالن�صبة لأمثال هوؤلء، مثلما 
�أن �مل�صاحمة و�لت�صاهل غري مقبولني �أي�صًا. ويجب على �جلميع �للتز�م بال�صو�بط 

و�ملعايري �ملن�صو�س عليها ومر�عاة �لأحكام �ل�صرعية.
وقد مت �لتاأكيد مر�رً� باأنه �إذ� ما مت �لدخول خطاأ �إىل منزل �أو مكان عمل �صخ�س 
�جلمهورية  �صد  و�لتج�ّص�س  �لف�صاد  ومر�كز  �ل�صرية  �لأوكار  عن  �لك�صف  بد�فع  ما 
�لأمور  من  وغريها  و�لفح�صاء  و�لقمار  �للهو  و�صائل  على  هناك  وعرث  �لإ�صالمية، 
�ملنحرفة كاملخدر�ت، فال يجوز �إف�صاء ذلك لالآخرين، لأن �إ�صاعة �لفح�صاء تعتب 
من �أعظم �لكبائر، ول يحق لأحد �نتهاك حرمة �مل�صلم وجتاوز �ل�صو�بط �ل�صرعية. 
و�إنا يجب �لعمل فقط بو�جب �لنهي عن �ملنكر بالنحو �لذي ن�ّس عليه �لإ�صالم ول 
و�إّن تعّدي �حلدود  �أو �صربهم و�صتمهم،  �أ�صحاب �ملنزل و�صكنته  يحق لهم �عتقال 

�لإلهية يعتب ظلمًا يوجب �لتعزير و�أحيانًا �لق�صا�س.
غري �أن �لذين يت�صح من عملهم �ملتاجرة باملخدر�ت وتوزيعها بني �لنا�س، فهم 
�حلرث  و�إهالك  لالإف�صاد  �لأر�س  يف  لل�صاعي  وم�صد�قًا  �لأر�س  يف  �ملف�صد  بحكم 
و�لن�صل، ول بد من تقدميهم لل�صلطات �لق�صائية ف�صاًل عن م�صادرة ما مت ك�صفه1.

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 17،�س122.    
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المحور الثاني:

نوب
ّ
آثار الذ



الكفايات:

�لوجود  �لتي تظهر يف عو�مل  �لّذنوب  �ملرتّتبة على  �لآثار  �أهّم  �لتعّرف على   .1
نيا، عامل �لبزخ، عامل �لآخرة. �لثَّالث: عامل �لدُّ

نيا؛ لت�صّكل  لبّية و�خلطرية يف �لدُّ لة �لوثيقة بني �لّذنوب و�آثارها �ل�صَّ 2. بيان �ل�صّ
نيا.  ر�دعًا يحول دون �لّت�صاهل بها يف د�ر �لدُّ

كيز يف �لآثار على �جلو�نب �لبتالئية �لتي مَت�ّس حياة �لإن�صان �لإميانّية  3. �لرتَّ
يف عالقته مع �هلل، وحياة �لإن�صان �لأخروّية يف �لّد�ر �لآخرة.

المحتويات:

نيا)1(. ر�س �ل�صاد�س: �آثار �لّذنوب يف �لدُّ �لدَّ
نيا)2(. ر�س �ل�صابع: �آثار �لّذنوب يف �لدُّ �لدَّ

ر�س �لثامن: �لآثار �لبزخية للّذنوب. �لدَّ
ر�س �لتا�صع: �لآثار �لأخروية للذنوب. �لدَّ



ادس:  رس السَّ الدَّ

نيا )1( نوب في الدُّ
ّ
آثار الذ

رس: أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

1. يبنّي معنى �لذنوب يف �لدنيا وحقيقتها.

يف  للذنب  �لعامة  �لآثار  بع�س  على   ف  يتعرَّ  .2

نيا. �لدُّ

بيان  خالل  من  �لذنوب  ترك  �أهمّية  يحّدد   .3

لبّية. �آثارها �ل�صَّ
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المراحل الثالث للعمل:

�لعالج  �عتماد  وعدم  �لّطبيب،  ي�صفها  �لتي  �ل�صحّية  �لإر�صاد�ت  خمالفة  �إّن 
�ملنا�صب يوؤّديان �إىل ظهور �آثار وعو�ر�س على �صحة �لإن�صان قد تودي بحياته. وكذ� 
خمالفته لالأو�مر �لرّبانية و�رتكابه للّذنوب فاإنَّهما يوؤّديان �إىل ظهور �آثار وعو�ر�س 

ف�صّية. على �صّحته �لنَّ
ئة �أو �حل�صنة   ولتو�صيح هذه �لفكرة �أكرث نقول: �إّن �رتباط �لإن�صان باأعماله �ل�صيِّ

ميرُّ مبر�حل ثالث، هي1: 
المرحلة األولى: الحال

ونعني بها ح�صول حالة معينة لدى �لإن�صان بعد قيامه بعمل ما، لكن �صرعان ما 
تزول هذه �حلالة بزو�ل �ملوؤّثر. من قبيل �أن ي�صمع �لإن�صان موعظًة يف �مل�صجد، �أو 
ًة، فتح�صل لديه رغبة يف �لإنفاق �أو �جلهاد �أو غري ذلك، ولكّنها �صرعان  كلمًة حما�صيَّ

د خروجه من �مل�صجد، ومرور فرتٍة زمنّيٍة ق�صريٍة على �ملوعظة. ما تزول مبجرَّ
انية: الملكة

ّ
المرحلة الث

ر  يتع�صَّ بحيث  �لإن�صان  نف�س  يف  وقّوتها  ابقة  �ل�صَّ �حلالة  ��صتد�د  بها  ونق�صد 
تزلزلت هذه  و�إذ�  �لعادل.  �لعد�لة يف  وملكة  جاع،  �ل�صُّ جاعة يف  �ل�صَّ زو�لها، كملكة 

�مللكات فاإّنها �صرعان ما تعود.
حاد

ّ
المرحلة الثالثة: االت

وهي �ملرحلة �لتي تكون فيها �مللكة جزءً� من وجود �لإن�صان بحيث ل ميكن زو�لها 
منه، وهي �أول درجات �لع�صمة، ولذ� ل ميكن ت�صوُّر �صدور �ملع�صية من �ملع�صوم؛ 

1- �لرّتبية �لروحية، �س 140- 144 )بت�صرف(. 
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لأّن ملكة �لعد�لة قد ��صتّدت فيه حتَّى �صارت جزءً� من وجوده �ملبارك. 
فارتباط �لإن�صان بعمله ميّر بهذه �ملر�حل �لثالث، و�لإن�صان يف �أّي مرحلة كان، 
فاإّن لعمله ظاهٌر وباطٌن، فاأكل مال �ليتيم قد يبدو يف ظاهره م�صدَر نْفٍع ملرتكبه، 
ُظْلًما  �ْلَيَتاَمى  �أَْمَو�َل  َياأُْكُلوَن  �لَِّذيَن  {�إِنَّ  تعاىل:  »ناٌر«، كما قال  باطنه  ولكّنه يف 
َلْوَن �َشِعيًر�}1، و�إذ� �فرت�صنا �أّن هذ� �جلز�ء  �إِنََّما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًر� َو�َشَي�شْ

�صار جزءً� من وجود �لإن�صان ف�صيكون هو قطعُة ناٍر و�صيدخل �لّنار خالدً� فيها.
�أو عذ�ب  فذنوب �لإن�صان حينما تكون »حاًل« قد يكفي يف عقابه �صغطة �لقب 
ت  ��صتدَّ �إذ�  �أّما  طاهٌر،  وهو  �لقيامة  يوم  لياأتي  ذنوبه  تبعات  من  فَيْطُهر  �لبزخ، 
لت �إىل »ملكة« فقد ل تكفي �صغطة �لقب ول عذ�بات �لبزخ كلُّها  هذه �حلالة وحتوَّ
دً�.  �إن كان موحِّ هر بها  �لّنار يوم �لقيامة لكي َيطَّ �أن يدخل  لتطهريه، بل ل بدَّ من 
وهكذ� مبقد�ر ��صتد�د �مللكات �لطاحلة فينا وتر�كم �لأعمال �ل�صّيئة، يتحّدد مقد�ر 

عذ�بنا من حيث �ل�صّدة وطول �ملّدة.

آثار الذنوب العاّمة:

و�صعتها  �لتي  �لآثار  عن  ُث  نتحدَّ تارًة  ولكن  �آثارً�،  نوب  �لذُّ من  ذنٍب  لكّل  �إّن 
يده،  تقطع  و�ل�صارق  يجلد،  فاإنه  �خلمر  ي�صرب  كمن  �صة،  �ملقدَّ ريعة  �ل�صَّ دتها  وحدَّ
وهكذ�، وهذ� ما يتحّدث عنه �لفقهاء، وجنده يف �لر�صائل �لعملية، ونطلق عليه ��صم 

�لآثار �ل�صرعّية، و�لتي لي�صت مورد بحثنا.
ة �لتكوينيَّة، وهي �ملق�صودة يف هذ� �لبحث. و�أخرى نتحّدث عن �لآثار �لو�صعيَّ

ومن خالل ما تقّدم ن�صتنتج �لآتي: 
1. �إّن �آثار �لّذنوب حت�صل مبجرد �رتكابها؛ لأّن �جلز�ء هو باطن �لعمل. 

�آثار �لذنوب وتبعاتها مرتبٌط بنوعيَّة عالقته بذنبه  �إنَّ تخلُّ�س �لإن�صان من   .2
كونها »حاًل، ملكًة، �أو �حتادً�«.

ر على باطن �لإن�صان وقلبه. 3. �إّن �لّذنوب توؤثِّ
نب  �لذَّ �إّن  نقول  �إىل عامَل، فعندما  �لّذنوب تختلف من عامَل  �آثار  �إّن طبيعة   .4
�لفالين له �أثر، فال بّد من حتديد طبيعة �لعامَل �لذي نتحّدث عنه، فمن �آثار �لّذنوب 
زق وغريها من �لأمور �لتي تتنا�صب مع طبيعة  �لرِّ �أو  نيا مثاًل حرمان �لعلم  �لدُّ يف 

1- �لن�صاء، 10.
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نيا، �أّما �آثار �لّذنوب يف عامل �لبزخ فاإّنها تتنا�صب مع طبيعة ذلك �لعامل،  عامل �لدُّ
كوح�صة �لقب وظلمته و�مل�صاءلة فيه �لخ. و�أي�صًا �آثار �لّذنوب يف �لآخرة تتنا�صب مع 

طبيعة عامل �لآخرة، من غ�صب �هلل، و�حل�صرة و�لند�مة، و�لعمى يوم �لقيامة �لخ.
نيا، وهي: وفيما يلي ن�صرع يف بيان بع�س �لآثار �خلطرية للذنوب يف �لدُّ

1- الفساد في األرض:

ا�س  �لنَّ �أَْيِدي  َك�َشَبْت  ِبَما  َو�ْلَبْحِر  �ْلَبرِّ  �ْلَف�َشاُد ِفي  {َظَهَر    قال �هلل تعاىل: 
ِلُيِذيَقُهْم َبْع�َس �لَِّذي َعِمُلو� َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن}1.

�ملاء  يف  �لف�صاد  من  �أنو�عًا  �لأر�س  يف  ِدث  حُتْ �أّنها  و�ملعا�صي  �لّذنوب  �آثار  من 
بالأمم  لالّتعاظ مبا حلَّ  تدعو  �لكرمية  فالآية  ذلك.  وغري  و�لّثمار  و�لّزرع  و�لهو�ء 
و�لّذنوب  �لف�صاد  من  �أيديهم،  ك�صبت  مبا  �إل  كانت  ما  �لتي  �مل�صائب  من  ابقة  �ل�صَّ

و�لآثام، فيو�صك �أن يحّل باملخاطبني مثل ما حّل باأولئك.
روي عن �لإمام �لباقر Q �أّنه قال: »ما من �شنة �أقّل مطرً� من �شنة، ولكّن 
�هلل ي�شعه حيث ي�شاء. �إّن �هلل عّز وجّل �إذ� عمل قوم بالمعا�شي �شرف عنهم 
ما كان قّدر لهم من �لمطر في تلك �ل�شنة �إلى غيرهم، و�إلى �لفيافي و�لبحار 
�لأر�س  عن  �لمطر  بحب�س  جحرها  في  �لُجَعَل2  ليعّذب  �هلل  و�إّن  و�لجبال، 
�لتي هي بمحّلها خطايا من بح�شرتها، وقد جعل �هلل لها �ل�شبيل في م�شلك 
�شوى محّلة �أهل �لمعا�شي. قال: ثّم قال �أبو جعفر Q: فاعتبرو� يا �أولي 

�لأب�شار«3.
ويعّلق �لعالمة �لطباطبائي على �لآية �لكرمية  {َظَهَر �ْلَف�َشاُد ِفي �ْلَبرِّ َو�ْلَبْحِر} 
بالقول: »�حلو�دث �لكونية تتبع �لأعمال بع�س �لتبعية، فجري �لنوع �لإن�صاين على 
طاعة �هلل �صبحانه وتعاىل و�صلوكه �لطريق �لذي يرت�صيه ي�صتتبع نزول �خلري�ت، 
و�نفتاح �أبو�ب �لبكات، و�نحر�ف هذ� �لنوع عن �صر�ط �لعبودية ومتاديه يف �لغّي 
و�لبحر،  �لب  يف  �لف�صاد  ظهور  يوجب  �لعمال  و�صناعة  �لنّيات  وف�صاد  و�ل�صاللة 
وهالك �لأمم بف�صو �لظلم و�رتفاع �لأمن وبروز �حلروب و�صائر �ل�صرور �لر�جعة �إىل 
�لإن�صان و�أعماله، وكذ� ظهور �مل�صائب و�حلو�دث �ملبيدة �لكونية كال�صيل و�لزلزلة 

1- �لروم، 41.
2- �جلعل، هي �حلرباء.

3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س272.
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و�ل�صاعقة و�لطوفان وغري ذلك، فالأّمة �لظاملة �إذ� �نغمرت يف �لرذ�ئل و�ل�صيئات 
�أذ�قها �هلل وبال �أمرها، و�آَل ذلك �إىل �إهالكها و�إبادتها...«1.

2- نزول العذاب اإللهي: 

دة طريقَة ربط �ملا�صي  بوية �ملتعدِّ يعتمد �لقر�آن �لكرمي يف طرقه و�أ�صاليبه �لرتَّ
ح �حلقائق �لتاريخيَّة، ويك�صف عن  منني يو�صِّ باحلا�صر؛ لأنَّ �لرتباط بني هذين �لزَّ
م�صوؤولية �لأجيال �لقادمة، ويوقفها على و�جباتها جتاه خالقها �عتبارها مبا ح�صل 
�ْلأَْر�ِس  ِفي  َف�ِشيُرو�  �ُشَنٌن  َقْبِلُكْم  ِمْن  َخَلْت  {َقْد  تعاىل:  قال  �ل�صابقة،  �لأمم  يف 
ِبيَن}2، وهذ� يعني �أن هلل يف �لأمم �صننًا عاّمة  َفاْنُظرو� َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة �ْلُمَكذِّ
ل تخت�ّس بهم، �إذ هي جتري على �حلا�صرين كما جرت على �ملا�صني �صو�ء ب�صو�ء، 
للموؤمنني �ملجاهدين  �لتقّدم  للّتدهور و�لندحار،  و�لبقاء، و�صنن  للتقّدم  �صنٌن  وهي 
�لكافرة،  لالأمم  و�لتَّدهور  و�لندحار  جهادهم،  و�أهمّية  عملهم  لقد��صة  �لو�عني 

�س، و�لغارقة يف �لّذنوب و�لآثام. و�لأمم �لبعيدة عن عّز �جلهاد �ملقدَّ
وقد ورد يف �لقر�آن �لكرمي �آياٌت ت�صرُي ب�صكٍل و��صٍح �إىل وجود نوٍع من �لرتباط 
و�لبتالء�ت  �مل�صائب  وبني  �لإن�صان،  يقرتفها  �لتي  و�لّذنوب  �لأعمال  بني  �لوثيق 
�لتي ت�صيبه ب�صبب تلك �لأعمال، قال �هلل تعاىل: {َوما �أَ�شاَبُكْم ِمْن ُم�شيَبٍة َفِبما 
َك�َشَبْت �أَْيديُكْم َو َيْعُفو� َعْن َكثيٍر}3، وقال تعاىل يف �آية �أخرى {َول َيز�ُل �لَّذيَن 
ِتَي َوْعُد  َنُعو� قاِرَعٌة4 �أَْو َتُحلُّ َقريبًا ِمْن د�ِرِهْم حتَّى َياأْ َكَفُرو� ُت�شيُبُهْم ِبما �شَ

َ ل ُيْخِلُف �ْلميعاَد}5.  ِ �إِنَّ �هللَّ �هللَّ
روي عن �لإمام �لباقر Q يف تف�صري هذه �لآية، قال: »وهي �لنقمة، »�أو حتّل 
قريبًا من د�رهم »فتحّل بقوم غريهم فريون ذلك وي�صمعون به، و�لذين حّلت بهم 
ع�صاة كّفار مثلهم، ول يّتعظ بع�صهم ببع�س، ول يز�لون كذلك حتَّى ياأتي وعد �هلل 

�لذي وعد �ملوؤمنني من �لن�صر ويخزي �هلل �لكافرين«6.
�لعذ�ب،  من  دة  متعدِّ �أنو�عًا  �لكرمي  �لقر�آن  يف  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  ذكر  وقد 

1- ر�جع: �مليز�ن يف تف�صري �لقر�آن، ج 2، �س181.
2- �آل عمر�ن، 137.

3- �ل�صورى، 30.
عمة. 4- �لقارعة، �لد�هية �ملهلكة، وهي �لنازلة �لتي تزعج �لنِّ

5- �لرعد، 31.
6- تف�صري نور �لثقلني، ج2، �س507.
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مّما  و�ملعا�صي،  �لّذنوب  يف  متاديهم  جّر�ء  و�لقرى؛  �ل�صابقة  �لأقو�م  على  نزلت 
جعلهم ي�صتحقون �ألو�ن �لعذ�ب.

نعر�س فيما ياأتي ناذج من هذه �لبتالء�ت:
َفَحا�َشْبَناَها  َوُر�ُشِلِه  َها  َربِّ �أَْمِر  َعْن  َعَتْت  َقْرَيٍة  ِمْن  ْن  {َوَكاأَيِّ تعاىل:  �هلل  قال 

ْبَناَها َعَذ�بًا ُنْكر�}1. ِح�َشابًا �َشِديدً� َوَعذَّ
ُبو�  ا َكذَّ وقال �هلل تعاىل يف و�صف عذ�ب قوم نبي �هلل نوح Q: {َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّ

اِلِميَن َعَذ�بًا �أَِليمًا}2.  ا�ِس �آَيًة َو�أَْعَتْدَنا ِللظَّ �ُشَل �أَْغَرْقَناُهْم َوَجَعْلَناُهْم ِللنَّ �لرُّ
و� َفاأَْر�َشْلَنا  وكذ� حينما ذكر عذ�ب قوم �صباأ بال�صيل و�لطوفان فقال: {َفاأَْعَر�شُ
َتْيِن َذَو�َتْي �أُُكٍل َخْمٍط َو�أَْثٍل َو�َشْيٍء  َتْيِهْم َجنَّ ْلَناُهْم ِبَجنَّ َعَلْيِهْم �َشْيَل �ْلَعِرِم َوَبدَّ

ِمْن �ِشْدٍر َقِليٍل  َذِلَك َجَزْيَناُهْم ِبَما َكَفُرو� َوَهْل ُنَجاِزي �إَِل �ْلَكُفوَر}3.
ا َعاٌد َفاأُْهِلُكو�  ومنها �أي�صًا ما عّذب �هلل تعاىل به قوم عاد ملا كفرو� برّبهم: {َو�أَمَّ

ر�5...}6. ْر�شَ ٍر َعاِتَيٍة}4، {َفاأَْر�َشْلَنا َعَلْيِهْم ِريحًا �شَ ْر�شَ ِبِريٍح �شَ
ْيَحُة  �ل�شَّ َظَلُمو�  �لَِّذيَن  {َو�أََخَذ  بال�صيحة:   Q �صالح  قوم  وعذ�ب 
َفَكاُنو�  َو�ِحَدًة  ْيَحًة  �شَ َعَلْيِهْم  �أَْر�َشْلَنا  {�إِنَّا  َجاِثِميَن}7،  ِدَياِرِهْم  ِفي  َبُحو�  َفاأَ�شْ

َكَه�ِشيِم �ْلُمْحَتِظِر}8.
�أي�صًا وهو �لذهاب يف �لأر�س. وهو �لعذ�ب �لذي عّذب �هلل به  ومنها �خل�صف 
قارون ملا بغى و�أف�صد، قال تعاىل: {َفَخ�َشْفَنا ِبِه َوِبَد�ِرِه �لأْر�َس َفَما َكاَن َلُه ِمْن 

ِريَن}9. ُروَنُه ِمْن ُدوِن �هلِل َوَما َكاَن ِمَن �ْلُمْنَت�شِ ِفَئٍة َيْن�شُ
وغريها من �أنو�ع �لعذ�ب �لذي نزل على �لأقو�م �ل�صالفة بعد �أن �أعر�صت عن 

�حلّق وع�صت �أمره.

1- �لطالق، 8.
2- �لفرقان، 37.
3- �صباأ، 17-16.

4- �حلاقة، 6.
5- �لريح �ل�صر�صر: �ل�صديدة �ل�صوت و�لبد �أو �لعاتية �صديدة �لع�صف.

6-  ف�صلت، 16.
7- هود، 67.

8- �لقمر، 31.
9- �لق�ص�س، 81.
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نيا: 3- حبط األعمال في الدُّ

و�َنُه َفاأَْحَبَط  َبُعو� ما �أَ�ْشَخَط �هلَل َو َكِرُهو� ِر�شْ قال �هلل تعاىل: {ذِلَك ِباأَنَُّهُم �تَّ
�أَْعماَلُهْم}1.

نيا. و�حلبط هو  لبّية و�خلطرية للذنوب �أنها حتبط �لأعمال يف �لدُّ من �لآثار �ل�صَّ
�صقوط ثو�ب �لعمل �ل�صالح باملع�صية �ملتاأّخرة، و�لتكفري عك�صه، �أي �صقوط �لّذنوب 
�ملتقّدمة بالطاعة �ملتاأّخرة. ومرجع هذه �لفكرة هو معرفة مدى �لتاأثري �ملتبادل بني 
�أّن  �أي  بع�صها،  تاأثري على  لها  �لأعمال  �ل�صيئة، فجميع  و�لأعمال  �لأعمال �حل�صنة 

هناك تاأثرٌي وتاأثٌُّر وحبٌط وتكفرٌي ب�صورٍة م�صتمّرٍة. 
وعليه  وجهد،  �صعٍي  كّل  ويف  بل  �لأعمال،  َقبول  يف  �صرٌط  تعاىل  �هلّل  ر�صا  �إّن 
وجّل  عّز  �هلّل  �إغ�صاب  على  ون  ُي�صرِّ �لذين  �أولئك  �أعمال  حُتبَط  �أن  بيعي  �لطَّ من 
قد  �لوفا�س،  خالو  وهم  نيا  �لدُّ هذه  عون  ويودِّ يرت�صيه،  ما  ويخالفون  و�إ�صخاطه، 

�أثقلتهم �أوز�رهم و�أرهقتهم ذنوبهم. 
�لعمل، نذكر منها على  دة توجب حبط  �لكرمي ذنوبًا متعدِّ �لقر�آن  وقد ورد يف 

�صبيل �ملثال: 
1. االرتداد عن اإلسالم: �إن �لرتد�د عن �لإ�صالم يوجب حبط �لعمل، لأن 

�ملعيار �لأ�صا�صي يف قبول �لأعمال هو �لإ�صالم، وعندما يرتد �لإن�صان ت�صقط جميع 
َفَيُمْت  ِديِنِه  َعْن  ِمْنُكْم  َيْرَتِدْد  {َوَمْن  �لقبول، قال �هلل تعاىل:  �أعماله من ميز�ن 
َحاُب �لّنار  �شْ وَلِئَك �أَ نيا َو�لآَِخَرِة َو�أُ َوُهَو َكاِفٌر َفاأُوَلِئَك َحِبَطْت �أَْعَماُلُهْم ِفي �لدُّ

ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن}2.
2. الشرك المقارن بالعمل: من م�صاديق �ل�صرك باهلل تعاىل هو �ل�صرك 

بالعمل، وهذ� �ل�صرك يوؤّدي �إىل �أن يرتد �لعمل على �صاحبه، ول �أجر ل�صاحبه �إل 
ِمْن  �لَّذيَن  َو�إَِلى  �إَِلْيَك  �أُوِحَي  {َوَلَقْد  تعاىل:  قال �هلل  �لعمل،  له ذلك  ممن عمل 
 ِ َقْبِلَك َلِئْن �أَ�ْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن �ْلخا�ِشريَن}3، {ذِلَك ُهَدى �هللَّ

َيْهدي ِبِه َمْن َي�شاُء ِمْن ِعباِدِه َو َلْو �أَ�ْشَرُكو� َلَحِبَط َعْنُهْم ما كاُنو� َيْعَمُلوَن}4. 
لدينه  كر�هية  هو  تعاىل  �هلل  �أنزل  ما  كر�هية  �إن  الله:  أنزل  ما  كراهة   .3

1- حممد، 28.
2- �لبقرة، 217.

3- �لزمر، 65.
4- �لأنعام، 88.
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عزوجل، وهذه �لكر�هية طريق لرتك �لإن�صان �للتز�م بالأحكام �لإلهية، وبالتايل 
وقوعه يف �صرك �إبلي�س و�أعو�نه، ما ياأخذ بيده �إىل حبط �أعماله عند �هلل عزوجل، 
نَُّهْم َكِرُهو�  لَّ �أَْعَماَلُهْم  َذِلَك ِباأَ قال تعاىل: {َو�لَِّذيَن َكَفُرو� َفَتْع�شًا َلُهْم َو�أَ�شَ

َما �أَْنَزَل �هلُل َفاأَْحَبَط �أَْعَماَلُهْم}1.
4. الصدَّ عن سبيل الله: �ل�صد عن �صبيل �هلل �صد عن دينه، وعن طريق 

�لهدى و�ل�صالح، ثم �إن �أعد�ء �هلل و�أعد�ء ر�صله ل عمل لهم لكي يو�صع يف �ملو�زين 
{�إِنَّ  �لقيامة، قال �هلل تعاىل:  �أعمالهم ل قيمة لها يوم  �إن جميع  �لقيامة، بل  يوم 
َلُهُم  َن  َتَبيَّ ما  َبْعِد  ِمْن  �ُشوَل  �لرَّ و�  َو�َشاقُّ  ِ �هللَّ �َشبيِل  َعْن  و�  دُّ َو�شَ َكَفُرو�  �لَّذيَن 

َ �َشْيئًا َو�َشُيْحِبُط �أَْعماَلُهْم}2. و� �هللَّ رُّ �ْلُهدى  َلْن َي�شُ
هذ� بالإ�صافة �إىل �أن خمالفة �أمر �لر�صول P وم�صاّقته طريق حلبط �لأعمال، 
َعْن  و�  دُّ َو�شَ َكَفُرو�  �لَِّذيَن  {�إِنَّ  تعاىل:  قال  تعاىل،  لأن خمالفته هي خمالفة هلل 
َ �َشْيًئا  و� �هللَّ رُّ َن َلُهُم �ْلُهَدى َلْن َي�شُ �ُشوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ و� �لرَّ ِ َو�َشاقُّ �َشِبيِل �هللَّ

َو�َشُيْحِبُط �أَْعَماَلُهْم}3.
5. الكفر: �إن من �أهم �أ�صباب �حلبط هو �لكفر، و�لكافر �لذي �صلك �صبيل �لغي، 

و�صبيل �لبعد عن �هلل �صبحانه وتعاىل، �أعماله كال�صر�ب �لذي ير�ه �ل�صائر عن بعد 
َفَقْد  ِباْلإيماِن  َيْكُفْر  {َوَمْن  تعاىل:  �هلل  قال  لها،  قيمة  ل  فاأعماله  ماء،  فيح�صبه 

َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي �ْلآِخَرِة ِمَن �ْلخا�ِشريَن}4.
نيا واإلعراض عن اآلخرة: �إن �لتعّلق بالدنيا و�إر�دتها  6. اإلقبال على الدُّ

لذ�تها يبعد �لإن�صان عن �صاحة �لطاعة �لإلهية، وبعده عن تلك �ل�صاحة �لإلهية هو 
بة هلل عزوجل، فتعّلقه بالدنيا هو بعد عن �هلل، وبعده عن �هلل  بعده عن �لأعمال �ملقرِّ
ترك لأو�مره، وهذ� ما يوؤّدي به �إىل �لنغما�س باملع�صية و�لذنب حتى حتبط �أعماله، 
نيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ �إَِلْيِهْم �أَْعَماَلُهْم ِفيَها  قال �هلل تعاىل: {َمْن َكاَن ُيِريُد �ْلَحَياَة �لدُّ
َوُهْم ِفيَها َل ُيْبَخ�ُشوَن  �أُوَلِئَك �لَِّذيَن َلْي�َس َلُهْم ِفي �لآَِخَرِة �إَِل �لّنار َوَحِبَط 

َنُعو� ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنو� َيْعَمُلوَن}5. َما �شَ

1- حممد، 9-8.
2- حممد، 32.
3- حممد، 32.
4- �ملائدة، 5.

5- هود، 15- 16.
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7. إنكار اآلخرة ولقاء الله: �إن تكذيب �آيات �هلل تعاىل �صبب حلبط �لأعمال، 

َوِلَقاِء  ِباآَياِتَنا  ُبو�  َكذَّ {َو�لَِّذيَن  تعاىل:  �هلل  قال  عزوجل،  �هلل  لدين  �إنكار  لأنها 
�لآَِخَرِة َحِبَطْت �أَْعَماُلُهْم َهْل ُيْجَزْوَن �إَِل َما َكاُنو� َيْعَمُلون}1. 

8. النفاق: �إن �لنفاق يحبط �لعمل، ومييث �لإميان من �لقلب، قال �هلل تعاىل: 

َلَمَعُكْم  �إِنَُّهْم  �أَْيماِنِهْم  ِ َجْهَد  �أَْق�َشُمو� ِباهللَّ �أَهوؤُلِء �لَّذيَن  �آَمُنو�  {َوَيُقوُل �لَّذيَن 
َبُحو� خا�ِشريَن}2. �شْ َحِبَطْت �أَْعماُلُهْم َفاأَ

قساوة القلب: 

�أَ�َشدُّ  �أَْو  َكاْلِحَجاَرِة  َفِهَي  َذِلَك  َبْعِد  ِمْن  ُقُلوُبُكْم  َق�َشْت  {ُثمَّ  تعاىل:  �هلل  قال 
َق�ْشَوًة...}3.

�إّن ق�صوة �لقلب وذهاب �للني و�لرحمة و�خل�صوع مر�س خطرٌي جدً�، قد ذم �هلل 
عليه بع�س �لأمم �ل�صابقة كبني �إ�صر�ئيل، و�إّن �صاحب �لقلب �لقا�صي �أبعد ما يكون 
يقبل  ول  مبوعظة  ينتفع  ول  و�لباطل،  �حلّق  بني  ز  مييِّ ل  و�صاحبه  تعاىل،  �هلل  عن 

ن�صيحة.
ت عبادته، و�صار يعي�س يف �صعادة  �لعبد، و�صحَّ ��صتقام حال  ُلح  �إذ� �صَ فالقلب 
وهناء، وذ�ق طعم �لأن�س وحمبة �هلل ومناجاته، ولكن �إذ� ق�صا �لقلب و�أظلم، ف�ُصد 
دة، فرت�ه ل  حال �لعبد، وخلت عبادته من �خل�صوع، وغلبت عليه مظاهر و�آثار متعدِّ
يخ�صع يف �صالته وعبادته ول يتاأّثر بقر�ءة �لقر�آن، ول تنفعه �ملو�عظ ول يتاأثَّر بها، 

نيا باأ�صرها.  ويح�ّس ب�صيٍق �صديٍد وفقِر َنْف�ٍس رهيب، حتَّى لو ملك �لدُّ
ُروي عن ر�صول �هلل P: »ل تكثرو� �لكالم بغير ذكر �هلل، فاإّن كثرة �لكالم 

ا�س من �هلل �لقا�شي �لقلب«4. بغير ذكر �هلل يق�ّشي �لقلب، و�إّن �أبعد �لنَّ
»يا علي ثالث يق�ّشين �لقلب: ��شتماع �للهو، وطلب �ل�شيد،  P قال:  وعنه 

و�إتيان باب �ل�شلطان«5.

1- �لأعر�ف، 147.
2- �ملائدة، 53.
3- �لبقرة، 74.

4- بحار �لأنو�ر، ج90، �س164.
5- م�صتدرك �صفينة �لبحار، ج8، �س527.
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ادق Q: »ما من �شيء �أف�شد للقلب من خطيئة، �إّن  وروي عن �لإمام �ل�صَّ
�لقلب ليو�قع �لخطيئة فما تز�ل به حتَّى تغلب عليه في�شير �أعاله �أ�شفله«1.
�إّن تر�كم �ملعا�صي وظلمتها على قلب �لإن�صان ي�صرّيه طبعًا له؛ لأّن �لّذنوب لها 
ظلمات �إْن تر�كمت �صارت رينًا، كما قال تعاىل: {َكاَل َبْل َر�َن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنو� 

َيْك�ِشُبوَن}2.
)ر�ن(: من )�لرين( على وزن )عني(، وهو: �ل�صد�أ يعلو �ل�صيء �جلليل )كما 
يقول �لر�غب يف مفرد�ته( ، ويقول عنه بع�س �أهل �للغة: �إنه ق�صرة حمر�ء تتكون 
على �صطح �حلديد عند مالم�صته لرطوبة �لهو�ء، وهي عالمة لتلفه، و�صياع بريقه 
وح�صن ظاهره. وقيل: ر�ن عليه: غلب عليه، ورين به: وقع يف ما ل ي�صتطيع �خلروج 

منه ول طاقة له به3.
و�إذ� �صارت هكذ� ُطبع على قلب �لإن�صان، وهذ� ما قد ُيعّب عنه بالقلب �لأ�صود �أو 
�ملنكو�س وغري ذلك. �إذ ي�صبح هذ� �لقلب قاباًل لكّل �أنو�ع �ل�صاللة و�لنحر�ف؛ فلو 
ي  فر�صنا �أّن فيه نورً� ما، فاإّن �رتكابه �لّذنوب ينزع من قلبه �لّنور، ول يعود قاباًل لتلقِّ
لكلِّ �صاللٍة  قاباًل  في�صبُح خاليًا  فيه من �حلّق  كان  ما  منه  يخرج  بل  �أبدً�،  �حلّق 

و�نحر�ف؛ لأنَّها من �صنخه �ملظلم. 
ولذ� ورد عن �لإمام �ل�صادق Q: »�إذ� �أذنب �لرجل خرج من قلبه نكتة4 
�شود�ء، فاإن تاب �نمحت، و�إن ز�د ز�دت حتَّى تغلب على قلبه فال يفلح بعدها 

�أبدً�«5.
وروي عن �لإمام �أمري �ملوؤمنني Q: »ما جّفت �لدموع �إل لق�شوة �لقلوب، 

وما ق�ّشت �لقلوب �إل لكثرة �لّذنوب«6.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س268.
2- �ملطففني، 14.

3- �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج20، �س27. 
4- �لنكتة، �لنقطة، وكل نقطة يف �صيء بخالف لونه فهي نكتة.

5- �أ�صول �لكايف، ج2، �س271. 
6- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س45. 
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و�لحتاد،  و�مللكة  �حلال  هي؛  مر�حل  بثالث  ميّر  بعمله  �لإن�صان  �رتباط   .1
وتخلُّ�س �لإن�صان من تبعات ذنوبه مرتبٌط بنوعيَّة عالقته بذنبه كونها »حاًل، ملكًة، 

�أو �حتادً�«. 
2. للذنوب تبعات و�آثار �صرعية حّددت �أحكامها �ل�صريعة، و�آثار تكوينية يف �لدنيا 

و�لآخرة.
3. من �لآثار �لتكوينية للذنوب يف �لدنيا �أنها عامل جوهري و�أ�صا�صي يف �إف�صاد 

�لأر�س وخر�بها. 
4. يوجد �رتباط وثيق بني �لأعمال و�لّذنوب �لتي يقرتفها �لإن�صان، وبني �مل�صائب 

و�لبتالء�ت �لتي ت�صيبه ب�صبب تلك �لأعمال يف �حلياة �لدنيا.
نيا،  �لدُّ يف  �لأعمال  حتبط  �أنها  للذنوب  جدً�  و�خلطرية  لبّية  �ل�صَّ �لآثار  من   .5
مبعنى �أنها تكون �صببًا ل�صقوط ثو�ب �لعمل �ل�صالح ب�صبب �قرت�ف �ملعا�صي �لالحقة.
6. �صالح دين �لإن�صان ب�صالح نيته وقلبه، و�لأعمال �ل�صيئة ترتك �آثرً� بالغًا على 
قلب �لإن�صان، حتى �إذ� تر�كمت هذه �ل�صيئات وكرثتها تورث �لقلب �لظلمة و�لق�صوة. 

90



91

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

عة
طال

لم
ل

وسوسات شيطانية

وذكر �حلا�صر  �لياأ�س من �حل�صور  ب�صالح  �ل�صيوخ  نحن  يطردنا  �ل�ّصيطان  �إنَّ 
فو�صو�س لنا باأن �لوقت قد فاتنا و�أننا ل ميكن �أن ن�صلح، و�أن �أيام �ل�صباب �لتي هي 
وقت �لزر�عة و�حل�صاد قد وّلت، و�أن �لقدرة على �لإ�صالح قد فقدت يف �صني �صعف 
�ل�صيخوخة، و�أن جذور �لأهو�ء و�ملعا�صي قد نفذت يف جميع �أركان �لوجود وتر�صخت 
نيا  وجعلتك ل تليق مبح�صره- جل وعال- و�أن �لأو�ن قد فات، فالأف�صل �أن ت�صتغلَّ �لدُّ

�أق�صى �ل�صتغالل يف هذه �لأيام �لقليلة من نهاية عمرك.
لكم  فيقول  معكم،  يت�صّرف  كما  �ل�ّصيوخ  نحن  معنا  �ل�صيطان  يت�صّرف  وقد 
�إنكم �صباب و�ن ف�صل �ل�صباب هذ� هو وقت �لتمّتع و�لتلّذذ، فا�صبع �صهو�تك، ويف 
�أو�خر �لعمر �صيكون طريق �لتوبة وباب �لرحمة مفتوحني �إن �صاء �هلل، و�هلل �أرحم 
�آخر  �إىل �حلق يف  و�لرجوع  �لندم  فاإن  و�أكرث  �أكب  �لذنوب  �لر�حمني، وكلما كانت 
وعال-،  -جل  به  و�لت�صال  تعاىل  �هلل  �إىل  �لتوّجه  و�صيزد�د  �أكرث  �صيكونان  �لعمر 
فما كان �أكرث �لنا�س �لذين يتمّتعو� كثريً� يف �صبابهم ولكنهم �أم�صو� بقية �لعمر يف 
�صني �ل�صيخوخة يف �لعبادة و�لذكر و�لدعاء وزيارة �لأئمة R و�لتو�ّصل ب�صفاعتهم 
�لو�صاو�س  �ل�صيوخ مثل هذه  لنا نحن  يو�صو�س  �صعد�ء. وهو  �لدنيا  ورحلو� عن هذه 
و�أنَّ هناك  �ل�صرعة،  بهذه  �صوف متوتون  �أنَّكم  �ملعلوم  لي�س من  �أن  لنا  قائاًل  �أي�صًا 
فر�صة، فتب يف �لأيام �لقليلة �ملتبقية من �لعمر، ثم �إنَّ باب �صفاعة �لنبي P مفتوٌح 
�صوف  و�أنك  يعّذب حمبوه  باأن  ي�صمح  ل  �صوف   -Q �ملوؤمنني-  �أمري  �ملوىل  و�إن 
�أذن  �أقاويل كثرية يلقيها يف  �إىل ذلك من  ياأخذ بيدك وما  تر�ه عند �ملوت و�صوف 

�لإن�صان1.

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 16،�س168.

91





ابع: رس السَّ الدَّ

نيا )2( نوب في الدُّ
ّ
آثار الذ

رس:  أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

ونزول  �لّذنوب  �رتكاب  بني  �لعالقة  ي�صتنتج   .1

نيا. �لعذ�ب و�حلرمان يف �لدُّ

2. يذكر بع�س �لآثار �لدنيوية للذنوب.

نيا يف �مليادين �لعبادية  نب يف �لدُّ 3. يبنّي �أثر �لذَّ

و�جلهادية لالإن�صان.
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ر�س ذكر  نيا، نكمل يف هذ� �لدَّ نوب يف �حلياة �لدُّ ة للذُّ يف �صياق ذكر �لآثار �لعامَّ
بة على �قرت�ف �لّذنوب و�ملعا�صي، فنذكر منها: بع�س �لآثار �ملرتتِّ

عمة:
ِّ
زوال الن

ون�صارته،  ح�صنه  �لعي�س  ونعمة  غيد،  �لرَّ و�لعي�س  �حل�صن  �حلال  هي  عمة:  »�لنِّ  
عمة و�لعطاء، و�رتكاب �لّذنوب ب�صكٍل  وزو�لها عقوبة �إلهية ملن ل ي�صكر �هلل على �لنِّ
عمة  ة توجب تغيري �لنِّ عمة، و�إن كان هناك ذنوٌب خا�صَّ ي �إىل زو�ل هذه �لنِّ عام يوؤدِّ
عم وترك �ل�ّصكر«1، وهو  ا�س، وترك ��صطناع �ملعروف وكفر�ن �لنِّ مثل �لبغي على �لنَّ
ُنوَب �لَِّتي َتْهِتُك  ما �أ�صار �إليه �لإمام علي Q يف دعاء كميل: »�لّلُهمَّ �ْغِفْر ِلَي �لذُّ
ُنوَب �لَِّتي  َقَم، �لّلُهمَّ �ْغِفْر ِلَي �لذُّ ُنوَب �لَِّتي ُتْنِزُل �لنِّ َم ، �لّلُهمَّ �ْغِفْر ِلَي �لذُّ �لِع�شَ

َعَم«2. ُر �لنِّ ُتَغيِّ

�أنعمها على  نعمًة  فاهلل تعاىل مبقت�صى عدله �ملطلق وق�صده يف حكمه ل يغريِّ 
َ َلْم َيُك  �أحٍد ول ي�صلبها �أحدً� �إل ب�صبب ذنٍب �رتكبه، كما قال تعاىل: {َذِلَك ِباأَنَّ �هللَّ
َ �َشِميٌع َعِليٌم}3.  ُرو� َما ِباأَْنُف�ِشِهْم َو�أَنَّ �هللَّ ًر� ِنْعَمًة �أَْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم حتَّى ُيَغيِّ ُمَغيِّ

َقْو� َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن    قال �هلل تعاىل: {َوَلْو �أَنَّ �أَْهَل �ْلُقَرى �آَمُنو� َو�تَّ
ُبو� َفاأََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنو� َيْك�ِشُبوَن}4. َماِء َو�لأْر�ِس َوَلِكْن َكذَّ �ل�شَّ

1- معاين �لأخبار، �س 269.
2- �إقبال �لأعمال، ج3، �س332.  

3- �لأنفال، 53.
4- �لأعر�ف، 96.
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بذنوب  �إل  عي�ٍس  ن�شارُة  ول  نعمٌة  ز�لت  »ما   :Q علي  �لإمام  عن  روي 
بالّدعاء  ذلك  ��شتقبلو�  �أّنهم  ولو  للعبيد،  بظالٍم  لي�س  �هلل  �إّن  �جترحو�، 

و�لإنابة لم تزل«1.

Q: »ما �أنعم �هلل على عبٍد نعمًة ف�شلبها �إياه  روي عن �لإمام �ل�صادق 
لب«2. حتَّى يذنب ذنبًا ي�شتحّق �ل�شَّ

�أّن بع�س �لّذنوب قد توجب حب�س �ملطر، ومن هنا  وقد ورد يف بع�س �لّرو�يات 
اتها  وم�صتحبَّ �آد�بها  �صمن  ومن  �ل�صت�صقاء،  �صالة  ��صتحباب  عن  �لفقهاء  حتّدث 

الة. ًة �إىل �ل�صَّ ا�س كافَّ خروج �لنَّ
فقد ورد �أّن �لنبي �صليمان Q خرج لي�صت�صقي، فر�أى نلًة قد ��صتلقت على 
ظهرها، وهي تقول: »�للهم �إّنا خلٌق من خلقك، ل غنى لنا عن رزقك، فال تهلكنا 

بذنوب بني �آدم«، فقال لها �صليمان Q: »�رجعو�؛ فقد �شقيتم بغيركم«3.
Q: »ما �أنعم �هلل على عبد نعمة فظلم فيها �إل   وروي عن �لإمام علي 

كان حقيقًا �أن يزيلها عنه«4.

زق: الحرمان من الرِّ

كما �إّن �لطاعة جملبٌة للرزق، فاإّن �لذنوب و�ملعا�صي متنع �لرزق وحتب�صه، و�إذ� 
زق ملن ع�صوه فقط، فاإن ذلك من باب �لإمهال و�ل�صتدر�ج، �إذ  ب�صط �هلل تعاىل �لرِّ
يقول تعاىل: {َول َيْح�َشَبنَّ �لَّذيَن َكَفُرو� �أَنَّما ُنْملي  َلُهْم َخْيٌر ِلأَْنُف�ِشِهْم �إِنَّما ُنْملي  

َلُهْم ِلَيْزد�ُدو� �إِْثمًا َوَلُهْم َعذ�ٌب ُمهيٌن}5. 

زق لغري �ملوؤمن؛ لأّن �لعبة يف  زق للموؤمن و�لرِّ على �أّنه هناك فرٌق كبرٌي بني �لرِّ
زُق  عادة مع �لبكة و�إن كان �لرِّ ا�س يجُد �ل�صَّ ل يف حياة �لنَّ �لبكة ل يف �لكرثة، فاملتاأمِّ
ُق �لبكة و�إن بلغ يف �لغنى ما بلغ، وعليه فاإّن �لّذنوب قد توؤّدي  قاء هو حَمْ ي�صريً�، و�ل�صَّ

زق.  �إىل حرمان �لرِّ

1- و�صائل �ل�صيعة، ج5، �س178.
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س274.

3- �لكايف، ج8، �س246. 
4- بحار �لأنو�ر، ج14، �س94.

5- �آل عمر�ن، 178.
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وينبغي �للتفات �إىل:
و�ملعنوي، فقد  �ملاّدي  زق  �لرِّ ي�صمل  �لذي  �لعام  �ملفهوم  زق  �لرِّ �ملق�صود من  �أّن 
�لذي هو يف  �ملعنوّي  زق  �لرِّ ُيحرم  وقد  �ملاّدي،  زق  �لرِّ ذنوبه  ب�صبب  �لإن�صان  ُيحَرُم 
�أ�صا�س وجوده، كاحلفظ، و�لأمن،  زق �ملاّدي، بل هو  �أهّم من �لرِّ كثرٍي من �لأحيان 

و�لتَّ�صديد �لإلهّي، وغري ذلك.
زق«1.  نب فيحرم به �لرِّ روي عن �لإمام �ل�صادق Q: »�إّن �لموؤمن لياأتي �لذَّ

زق«2. نب َفُيْزَوى عنه �لرِّ وروي عن �لإمام �لباقر Q: »�إّن �لعبد ليذنب �لذَّ
نب؛ لأّن �حلكمة  زق �أو تقتريه من باب �لعقوبة �أو تكفري �لذَّ وقد يكون �نزو�ء �لرِّ
�أعظم  من  زق  �لرِّ و�صرف  و�لباليا،  بامل�صائب  �ملذنب  تطهري  �قت�صت  �لإلهية 

�مل�صائب.

نسيان العلم:

�إّن ن�صيان �لعلم  لعّله من �أ�صعب �لعقوبات �لتي ت�صيب �أرباب �لعلم؛ لأّن �لعلم  
-كما تعّب بع�س �لرو�يات- هو نوٌر يقذفه �هلل يف �لقلوب �لعامرة بطاعته، �ملنيبة 
 :P �إليه، و�ملع�صية ظلمٌة، ول تن�صجم �لّظلمة مع �لّنور. فقد روي عن ر�صول �هلل 
به  فين�شى  نب  �لذَّ ليذنب  �لعبد  �إّن  للخير�ت،  ممحقة  فاإّنها  �لّذنوب؛  »�ّتقو� 

�لعلم �لذي كان قد علمه«3.

ادق Q: »لي�س �لعلم بالتعّلم، �إّنما هو نوٌر يقع في قلب  وعن �لإمام �ل�صَّ
من يريد �هلل تبارك وتعالى �أن يهديه«4.

�لقلب،  يف  يقع  �أو  تعاىل  �هلل  يقذفه  نوٌر   Q �لإمام  تعبري  حّد  على  فالعلم 
و�ملع�صية ظالٌم يطفئ ذلك �لّنور، فاإذ� �أكرم �هلل تعاىل �لعبَد بنور �لعلم، فينبغي 

عليه �أن ل يطفئه بظلمة �ملع�صية.

1- �لكايف، ج2، �س270.
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س270. 
3- بحار �لأنو�ر، ج70، �س377. 

4- بحار �لأنو�ر، ج1، �س225. 
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 نقصان العمر: 

زق ونق�صانهما وعدم  وقد حتّدثت بع�س �لّرو�يات عّما يوجب زيادة �لعمر و�لرِّ
�لإمام  روي عن  وقطيعتها،  �لرحم  و�صلة  وعقوقهما،  �لو�لدين  كبِّ  فيهما،  �لبكة 
يعي�س  ومن  بالآجال،  يموت  ممن  �أكثر  بالّذنوب  يموت  »من   :Q ادق  �ل�صّ

بالإح�شان �أكثر ممن يعي�س بالأعمار«1. 

�أجل  من  فذلك  �لعمر،  زيادة  نعمة  فرد  �أو  جمتمع  على  �أنعم  �إذ�  تعاىل  فاهلل 
�لتكامل �ملعنوي و�ل�صتفادة من نعمة �حلياة. فاحلياة على ق�صمني: حياة �لأبد�ن، 
وحياة �لقلوب، وعمر �لإن�صان �حلقيقي لي�س �إل �أوقات طاعته و�رتباطه باهلل تعاىل، 
وبالتقوى تزيد هذه �ل�صاعات �لتي هي عمره �لأ�صلي، و�إذ� �أعر�س عن �هلل و��صتغل 
مبعا�صيه �صاعت عليه �أيام حياته �حلقيقية، فاملعا�صي توؤّثر على حياة �لأبد�ن كما 

توؤّثر على حياة �لقلوب.

موت الفجأة: 

P: »�إذ� ظهر  �أي�صًا »موت �لفجاأة«، فقد ورد عن ر�صول �هلل  �آثار �لّذنوب  من 
�لزنا من بعدي كثر موت �لفجاأة...«2، وعنه P: »�إّن موت �لفجاأة تخفيٌف عن 

�لموؤمن، و�أخذة �أ�شف3 عن �لكافر«4. �إّن �لّذنوب ب�صكٍل عام ممحقٌة لبكة �لعمر، 

زق، وبركة �لعمل، فال جتد �أقل بركة يف عمره ودينه ودنياه ممن ع�صى  وبركة �لرِّ
و�لّذنوب  �ملعا�صي  وترك  �خللق،  �إل مبعا�صي  �لأر�س  من  �لبكة  وما حُمقت  �هلل، 

�صبٌب من �أ�صباب نزول �لبكات.

1- �لكايف، ج5، �س140. 
2- �أ�صول �لكايف، ج1، �س374.

3- �أخذة �أ�صف �أي �أخذة غ�صب.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س112.



99

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

عاء: عدم استجابة الدُّ

عاَء. �لّلُهمَّ  ُنوَب �لَِّتي َتْحِب�ُس �لدُّ فقد ورد يف دعاء كميل: »�لّلُهمَّ �ْغِفْر ِلَي �لذُّ
�ْغِفْر ِلَي �ّلذُنوَب �ّلتي ُتْنِزُل �لَباَلء«1.

عاء، كما يف �حلديث �ملروي عن �لإمام �لباقر  �إّن �لّذنوب مانعٌة من ��صتجابة �لدُّ
Q حيث قال: »�إّن �لعبد ي�شاأل �هلل �لحاجة فيكون من �شاأنه ق�شاوؤها �إلى 
�أجل قريب �أو �إلى وقت بطيء، فيذنب �لعبد ذنبًا، فيقول �هلل تبارك وتعالى 

و��شتوجب  ل�شخطي  فاإّنه تعّر�س  �إّياها؛  للَمَلك: ل تق�شي حاجته و�حرمه 

�لحرمان مني«2.

�صلب  يف  تاأثريً�  ريعة  �ل�صَّ طور  عن  �خلارجة  و�لأعمال  للّذنوب  �أنَّ  يعني  »هذ� 
حمة؛ وذلك لأّن �لفي�س �لإلهي ل ُبْخَل ول َمْنَع من ِقَبِله، و�إّنا ذلك بح�صب عدم  �لرَّ
�أّن �ملذنب معر�ٌس عنه غري معرت�س لرحمته، بل م�صتعد ل�صّد  �ل�صتعد�د، وظاهر 
ذلك �أعني �صخطه وعذ�به، فا�صتحّق بذلك �أن ل ينال رحمته وُيحرم من �لإجابة«3.

َذ�  {َو�إِ تعاىل:  قال  �لدعاء،  لقبول  مانعًا  بنف�صه  ذنب  كّل  يكون  �أن  ويحتمل 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن َفْلَي�ْشَتِجيُبو� ِلي  نِّي َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ ي َفاإِ َلَك ِعَباِدي َعنِّ �َشاأَ

لر�صول  قال  �أعر�بيًا  �أّن  �لآية  نزول  وروي يف  َيْر�ُشُدوَن}4،  َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْلُيوؤِْمُنو� 

�أم بعيد فنناديه؟ فنزلت �لآية �لكرمية. و�خلطاب  �أقريب ربك فنناجيه   :P �هلل 
�لعباد،  باأفعال  علمه  لكمال  تعبري  وهو  َقِريٌب}،  {َفاإِنِّي  و�لتقدير:   ،P للنبي 
و�ّطالعه على �أحو�لهم، فاإذ� �صاألك عبادي عّني من جهة ُقربي وُبعدي، فقل: �إيّن 

عليٌم �أعلم دعاءكم، ولو كان يف غاية �خلفاء.
�عي  غيب يف �لتِّكر�ر، وتعريف �لدَّ عاء و�لرتَّ ويف �لآية �لكرمية حتري�ٌس على �لدُّ
بالألف و�لالم �إ�صارة �إىل د�ٍع خا�س، وهو �لذي يدعو متيقنًا لالإجابة ويطلب ما له 
وبعبارة  نب،  �لذَّ �رتكاب  عدم  �لد�عي  �صروط  �أهم  من  فاإّن  وعليه  �مل�صلحة5.  فيه 

1- �إقبال �لأعمال، ج3، �س332.  
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س271.

3- �صرح �أ�صول �لكايف، ج9، �س248.
4- �لبقرة، 186.

5- ر�جع: زبدة �لبيان، �س167. 
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�أخرى: �إّن مقت�صي �لإجابة - وهو جمّرد �لدعاء – موجوٌد، ولكّن �ملانع قد مينع من 
نب. تاأثري �ملقت�صي، و�ملانع يف �ملقام هو �لذَّ

ذهاب الحياء:

�حلياء هو: »�لمتناع من �لفعل خمافة �أن ُيعاب على فاعله«1. وقيل: »هو �نقبا�س 
ف�س عن �لقبيح خمافة �لذّم«2. �لنَّ

�حلياُء يف �لإن�صان �ملوؤمن هو من �أهمِّ و�أف�صل �لأخالق و�أعظمها قدرً� و�أكرثها 
ي �إىل �لعّفة و�لعفاف. نفعًا، وهو �لذي يوؤدِّ

�خلري  ذهاب  وذهابه  خرٍي،  كلِّ  �أ�صل  وهو  �لقلوب،  حياة  ماّدة  �لعلماء  ويعتبه 
فة  �أجمعه؛ فاإّن حياة �لقلب هي �ملانعة من �لقبائح، بخالف من ل ميتلك هذه �ل�صّ

فال حياء مينعه ول �إميان يزجره عن فعل �لقبائح.
من  �هلل  »رحم  �حلكم:  بن  له�صام  و�صّيته  Q يف  �لكاظم  �لإمام  عن  روي 
��شتحيا حّق �لحياء فحفظ �لر�أ�س وما حوى، و�لبطن وما وعى، وذكر �لموت 

بال�شهو�ت«3،  محفوفة  و�لّنار  بالمكاره،  محفوفٌة  �لجّنة  �أّن  وعلم  و�لبلى، 

�أ�س من �لعني و�لأذن و�لل�صان و�صائر  و�ملر�د ِبـ »ما حوى »يف �حلديث �أي ما حو�ه �لرَّ
ما  �أي  وعى،  وما  بالبطن  و�ملر�د  تعاىل،  �هلل  حّرم  عما  يحفظها  باأن  �لأع�صاء، 
�أي �لندر��س  باأن ل يكون من �حلر�م، و�ملر�د بالبلى  عام و�ل�صر�ب  جمعه من �لطَّ
و�ل�صمحالل يف �لقب. وروي عن ر�صول �هلل P قال: »�إّن لكّل دين خلقًا، وخلق 

�لإ�شالم �لحياء«4. 

1- ر�صائل �ملرت�صى، �س269. 
2- ذكرى �ل�صيعة يف �أحكام �ل�صريعة، ج3، �س455.

3- بحار �لأنو�ر، ج1، �س142.
4- م�صتدرك �لو�صائل، ج8، �س465.
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فس:
َّ
نسيان الن

ف�س؛ لأنَّ من يبتلى باملعا�صي يكون بعيدً� عن �هلل  من �آثار �لّذنوب �أي�صًا ن�صيان �لنَّ
تعاىل ويغفل عنه وين�صاه، فاإذ� ن�صي �لعبُد �هلل فاإّن �هلل �صوف ُيْن�صيه نف�صه. وهذ� من 
�أعظم �لعقوبات �لدنيوية و�أكب �خل�صائر �لأخروية، بل هي حقيقة �لبوؤ�س و�ل�صقاء. 
لأّن كّل �صيء يف �لوجود متعلٌِّق باهلل تعاىل وحمتاج �إليه، و�لإن�صان �أحد �أفر�د هذ� 
�لوجود وحمتاج �إىل �هلل و�صفاته، فاإذ� ن�صي �هلل و�صفاته و�أ�صماءه و�أفعاله، فمعناه 
�أّنه قد ن�صي و�قعّيته وُهوّيته �ل�صخ�صّية؛ لأّنها مرتبطٌة باهلل تعاىل، قال تعاىل: {َوَل 
�ْلَفا�ِشُقون}1، {َن�ُشو�  ُهُم  وَلِئَك  �أُ �أَْنُف�َشُهْم  َفاأَْن�َشاُهْم  �هلَل  َن�ُشو�  َكالَِّذيَن  َتُكوُنو� 

�هلَل َفَن�ِشَيُهْم}2.

ف�س، وقد عّب �هلل تعاىل عنه باخل�صر�ن:   فن�صيان �لأعمال �خلرّية هو ن�صيان �لنَّ
ِمُنوَن}3. {�لَِّذيَن َخ�ِشُرو� �أَْنُف�َشُهْم َفُهْم َل ُيوؤْ

�إعر��صه  مبعنى  نف�صه،  تن�صيته  »�إّما  معنيني:  باأحد  ف�س  �لنَّ ن�صيان  ر  ُف�صِّ وقد 
له زرع فاأهمله ون�صيه،  و�أ�صباب �صعادتها وفالحها وطالحها، كمن  عن م�صاحلها 
و��صتغل بغريه، و�صّيع م�صاحله، و�إّنه �صيف�صد قطعًا، فمن ن�صي م�صاحله �لأخروية 
يكون نا�صيًا لنف�صه. و�إّما �أن تكون مبعنى ين�صيه عيوب نف�صه و�آفاتها، فال يخطر بباله 
�إز�لتها و�إ�صالحها، فطول �لأمل ين�صي �لآخرة - ح�صب ما ورد يف �لرو�يات - لأن 
ف�س4.  طول �لأمل يوقع يف �لأمور �ملادّية و�لنغما�س بال�صهو�ت، وهذ� يوجب ن�صيان �لنَّ
روي عن �لإمام علي Q: »من ن�شي �هلل �شبحانه �أن�شاه �هلل نف�شه و�أعمى 

قلبه«5.

1- �حل�صر، 19.
2- �لتوبة، 67.

3- �لأنعام، 12. 
4- ر�جع: �مليز�ن يف تف�صري �لقر�آن، ج19، �س219 )بت�صرف(.

5- غرر �حلكم، �س190.



102

وفيق للعبادة:
َّ

عدم الت

ينبغي �أن تكون حياة �لإن�صان يف طاعة �هلل؛ لأّن �هلل تعاىل خلقنا وجعل طاعته 
طريقًا �أ�صا�صيًا ملعرفته، يقول تعاىل: {َوَما َخَلْقُت �ْلِجنَّ َو�ْلإِْن�َس �إِلَّ ِلَيْعُبُدوِن}1، 
�لإمام  عن  روي  فقد  اعة،  �لطَّ وحرمان  �ملع�صية  �رتكاب  بني  تبادٌل  فهناك 
ينبت  كما  �لقلب  في  �لنفاق  ينبت  و�للهو  �لغناء  »��شتماع   :Q �ل�صادق 

�لماء �لزرع«2.

وهكذ� �لّذنوب توؤّثر على �لطاعات، فكّلما �زد�د �لعبد مع�صيًة وُبعدً� كّلما تثاقل 
نب عقوبٌة و�أثٌر �إل �أن  عن �لطاعة وُحِرَمها، و�أحّب �ملع�صيَة و�أِلَفها. ولو مل يكن للذَّ
ادق  اعة لكان يف ذلك كفاية ملا فيه من �حلرمان، روي عن �لإمام �ل�صَّ ي�صدَّ عن �لطَّ
في  �أ�شرع  �ل�شّيئ  �لعمل  و�إّن  �لليل،  �شالة  فيحرم  ليذنب  �لرجل  »�إّن   :Q
�شاحبه من �ل�شّكين في �للحم«3، ف�صّبه �لإمام Q �ل�صّيئة يف �لرو�ية بال�صكني؛ 

ل�صرعة �لّنفوذ وقّوة �لتاأثري. 

الهوان عند الله تعالى:

�هلل  على  هانو�  فالع�صاة  و�صقوطه.  رّبه  على  �لعبد  لهو�ن  �صبب  هي  �ملع�صية 
فرتكهم يف مع�صيته، ولو عّزو� عليه لع�صمهم. و�إذ� هان �لعبد على �هلل تعاىل مل 
�أو خوفًا من  �إليه،  �إّما حلاجتهم  ا�س يف �لظاهر وذلك  �لنَّ َمه  و�إن عظَّ �أحٌد،  يكِرْمه 
ُ َفَما  ه، ولكّنه و�قعًا ل ي�صاوي �صيئًا يف قلوبهم، قال �هلل تعاىل: {َوَمْن ُيِهِن �هللَّ �صرِّ
نب حتَّى يهون  َ َيْفَعُل َما َي�َشاُء}4، فالعبد ل يز�ل يرتكب �لذَّ َلُه ِمْن ُمْكِرٍم �إِنَّ �هللَّ

نب �إذ� �صُغر يف عني �لعبد هلك  عليه، وي�صغر يف قلبه، وذلك عالمة هالكه؛ فاإنَّ �لذَّ
عند �هلل. 

1- �لذ�ريات، 56.
2- �لكايف، ج6، ح20، �س434.

3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س272. 
4- �حلج، 18.
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فالّذنوب �إذً� هي �لتي توؤّدي بالعبد �إىل �لو�صول لتلك �حلالة من �لهو�ن، وقد ورد 

الة: »و�إن �أهنتني فمن ذ� �لذي يكرمني، و�إن عّذبتني فمن ذ� �لذي  يف تعقيب �ل�صَّ

يرحمني«1.

الغفلة:

�لغفلة لها مفهوم و��صع و�صامل ملو�رد كثرية، فمنها �لغفلة عن �هلل، و�لغفلة عن 

يوم �لقيامة، و�لغفلة عن و�صاو�س �إبلي�س، وللغفلة عو�قب م�صوؤومة، نذكر منها:

1. تورث قساوة القلب: فقد روي عن �لإمام �لباقر Q: »�إّياك و�لغفلة؛ 

ففيها تكون ق�شاوة �لقلب«2.

ورة يو�صد باب  2. تميت القلب: وهي درجة �أعلى من �لق�صاوة، ويف هذه �ل�صُّ

�لعودة و�لإنابة �إىل �هلل تعاىل، فعن �أمري �ملوؤمنني Q �أنَّه قال: »من غلبت عليه 

�لغفلة مات قلبه«3.

عن  �لغفلة  يعي�صون  �لذين  �لأ�صخا�س  �أّن  �أحيانًا  جند  األعمال:  فساد   .3

يف  حتّركو�  �أّنهم  ولو  �خلري�ت،  د�ئرة  يف  �صلوكياتهم  يف  يتحّركون  ل  و�لآخرة  �هلل 

�أمري  عن  روي  �لإخال�س،  بحالة  يتمّتعو�  �أن  لهم  ت�صّوغ  ل  �لغفلة  فاإّن  بيل  �ل�صَّ هذ� 

�ملوؤمنني Q �أّنه قال: »�إياك و�لغفلة و�لغتر�ر بالمهلة؛ فاإّن �لغفلة تف�شد 

�لأعمال«4.

 وبالتاأّمل جّيدً� يف �لآيات و�لرو�يات نالحظ �أنَّ �لّذنوب �صبٌب �أ�صا�ٌس للوقوع يف 

�لغفلة؛ فهي تورث ق�صاوة �لقلب؛ وهي �حلالة �لتي يعّب عنها �لقر�آن بـ »�لّرين« �أو 

»�خلتم« �أو »�لُغلف«، وذلك �إذ� تكاثرت �لّذنوب على قلب �لإن�صان. فالّذنوب تورث 

�لغفلة، و�لغفلة تورث �لق�صوة، و�لق�صوة تورث �لبعد من �هلل، و�لبعد من �هلل يورث 

1- م�صباح �ملتهجد، �س1940.
2- بحار �لأنو�ر، ج75، �س164.

3- �صرح غرر �حلكم، ج5، �س293.

4- �صرح غرر �حلكم، ج2، �س312.
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بحّب  �أنف�صهم  �أماتو�  قد  فاإّنهم  �لأمو�ت  �أّما  �لأحياء،  هذ�  يف  يتفّكر  و�إّنا  �لّنار. 

نيا. �لدُّ

�إذ� �أخطاأ خطيئًة نكت في قلبه نكتة  »�إّن �لعبد  P قال:   عن ر�صول �هلل 

�شود�ء، فاإذ� هو نزع و��شتغفر وتاب �شُقل قلبه، و�إن عاد زيد حتَّى تعلو قلبه، 

وهو �لر�ن �لذي ذكره �هلل، َكالَّ َبْل َر�َن َعَلى ُقُلوِبِهْم َما َكاُنو� َيْك�ِشُبوَن}1« 2.

ة: الهزيمة العسكريَّ

�صعفها  �إىل  وتوؤّدي  مقتلها  يف  �لأّمة  ت�صيب  �لتي  �لهزمية  �أ�صباب  �أهم  �أحد 

ووهنها هو ُبعُد كثرٍي من �مل�صلمني عن دينهم، و�نغما�صهم بالّذنوب و�ملعا�صي، وعدم 

�حّتادهم �أمام عدّوهم، وعدم توّحدهم حتت قيادة و�حدة. 

و�لتاريخ �لإ�صالمي حّدثنا عن نوذٍج مهّم وهو معركة �أحد، �لتي �نتهت بتحّول 

�ملخالفة  هو  ذلك  �إىل  �أّدى  �لذي  �لّرئي�س  و�ل�ّصبب  هزمية،  �إىل  �مل�صلمني  ن�صر 

يَبٌة  ُم�شِ اَبْتُكْم  �أَ�شَ ا  {�أََوَلمَّ تعاىل:  قال �هلل  بع�س �جلنود،  �رتكبها  �لتي  و�ملع�صية 

َ َعَلى ُكلِّ �َشْيٍء  نَّ �هللَّ ْنُف�ِشُكْم �إِ نَّى َهَذ� ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد �أَ ْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم �أَ َقْد �أَ�شَ

َقِديٌر}3. وقد �أخب �هلل تعاىل يف �صياق بيان تلك �لأحد�ث يف غزوة �أحد، فقال: 

َمْن  َوِمْنُكْم  نيا  �لدُّ ُيِريُد  َمْن  ِمْنُكْم  وَن  ُتِحبُّ َما  �أََر�ُكْم  َما  َبْعِد  ِمْن  ْيُتْم  {...َوَع�شَ

ُيِريُد �ْلآِخَرَة...}4، فاهلل تعاىل يحّدثنا يف هذه �لآية عن مع�صية تلك �لفئة �لتي 

كانت ترمي �لنبال، وعن ع�صيان هوؤلء لأمر �لويّل، وما ترتب على هذ� �لع�صيان 

من �آثار طالت �جلميع.

معًا،  و�خلطورة  �لأهمّية  غاية  يف  در�صًا  للم�صلمني  يقّدم  �أن  يريد  تعاىل  فاهلل 

نيا وتقا�صم �لغنائم قبل �أو�نها وترك �ملو�قع وعدم  �أل وهو �أّن �ن�صغال بع�صكم بالدُّ

�لتقيد باأو�مر ر�صول �هلل P �أّدى �إىل �لهزمية، و�إىل ��صت�صهاد �صبعني جماهدً� من 

1- �ملطففني، 14.
2- رو�صة �لو�عظني، �س414. 

3- �آل عمر�ن، 165.

4- �آل عمر�ن، 152.
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�صفوة �أ�صحاب ر�صول �هلل P، من بينهم �حلمزة )ر�س( وم�صعب بن عمري )ر�س(، 

P كما هو معلوم ذنٌب، بل ذنب عظيٌم �صرعان ما ظهرت  �لر�صول  �أمر  وخمالفة 

نتائجه �لرهيبة يف تلك �ملعركة وحتَّى ما بعدها من �أحد�ٍث وبيلة عانى منها كيان 

�لأمة �لإ�صالمية1.

 P و�أمريهم �ملنذر بن عمرو ، بعثهم ر�صول �هلل ،P 1- حادثة بئر معونة: »�أهل بئر معونة: هم �صبعون رجال من �لقر�ء و�أ�صحاب ر�صول �هلل
�إىل بئر معونة يف �صفر �صنة �أربع من �لهجرة على ر�أ�س �أربعة �أ�صهر من �أحد ليعلمو� �لنا�س �لقر�آن و�لعلم ، فقتلهم جميعا عامر بن �لطفيل«. بحار 
�لأنو�ر، ج20، �س21، و وكذ� يف غزوة �لرجيع: » فقد بعث ر�صول �هلل P مرثد بن �أبي مرثد �لغنوي حليف حمزة وخالد بن �لبكري وعا�صم بن ثابت 
بن �لأفلج وخبيب بن عدي وزيد بن دثنة وعبد �هلل بن طارق، و�أمري �لقوم مرثد، ملا قدم عليه رهط من ع�صل و�لدي�س، وقالو�: �بعث معنا نفر� من 
قومك يعلموننا �لقر�آن و يفقهوننا يف �لدين فخرجو� مع �لقوم �إىل بطن �لرجيع وهو ماء لهذيل فقتلهم حي من هذيل يقال لهم: بنو حليان، و�أ�صيبو� 

جميعًا«. بحار �لأنو�ر، ج20، �س151-150. 
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1. �هلل تعاىل مبقت�صى عدله وحكمته ورحمته �لو��صعة ل يغريِّ نعمًة �أنعمها على 
�أحٍد �أو ي�صلبها منه �إل بذنٍب �رتكبه �أو مع�صيته �قرتفته يد�ه.

زق ُيعّد من �لآثار �ملرتتبة  2. كما �إّن �لطاعة جملبٌة للرزق، فاإّن �حلرمان من �لرِّ
على �لّذنوب.

�أعظم  من  يتعّلمه  �لذي  و�لعلم  �لإن�صان  وعمر  للخري�ت،  ممحقة  �لذنوب   .3
�لن�صيان،  �لعا�صي  وتورث  �لّنور،  هذ�  تطفئ  �ملعا�صي  �أن  بيد  نور،  وهو  �خلري�ت 

فين�صى �لعلم �لذي كان قد علمه.
4. �لّذنوب توؤّثر على �لطاعات، فكّلما �زد�دت معا�صي �لعبد قّلت طاعته وتثاقل 
عنها وحرم من بركاته توفيقاتها، فال يوّفق للدعاء، �أو �ل�صالة وغريها من �أنو�ع 

�لعباد�ت.
و�لغفلة عن �هلل  �لن�صيان  �لإن�صان  تورث  �أنها  للذنوب  �لوخيمة  �لعو�قب  5. من 
تعاىل، وكل من يغفل عن �هلل يق�صو قلبه، وكل من ين�صى �هلل ين�صيه نف�صه ويعمي 

قلبه. 
6. �ملع�صية هي �صبب لهو�ن �لعبد على رّبه و�صقوطه، و�إذ� هان �لعبد على �هلل 

تعاىل �أوكله �إىل نف�صه و�أعد�ئه. 
106
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عدم االنخداع بالشفاعة

بني! ل ُت�صع �لفر�صة و�أ�صلح نف�صك يف �ل�صباب .. على �ل�صيوخ �أي�صًا �أن يعلمو� 
�أن يتالفو� �لذنوب و�ملعا�صي ولكن �لأمر  �أنَّهم ي�صتطيعون ما د�مو� يف هذ� �لعامل 
�صيخرج من �أيديهم �إذ� �نتقلو� من هنا. �إن �لتعّلق ب�صفاعة �لأولياء R و�لتجّروؤ 
�لذين  �أولئك  �لكبرية. �نظرو� يف حالت  �ل�صيطانية  �ملعا�صي هما من �خلدع  على 
وخذو�  ولو�عجهم  و�أدعيتهم  تاأّوهاتهم  �إىل  �نظرو�  �صفاعتهم،  على  �لآمال  عّلقو� 

�لعب. 
يكون  �لذين  ن�صيب  من  �ل�صفاعة  تكون  �أن  �ملحتمل  من  فاإن  ذلك  عن  وف�صاًل 
فيع حا�صاًل، و�لذين تكون ر�بطتهم �لإلهية معهم بحيث  �رتباطهم �ملعنوي مع �ل�صَّ
يكون لديهم �ل�صتعد�د لنيل �ل�صفاعة و�إذ� ما مل يح�صل هذ� �لأمر يف هذ� �لعامل 
فرمبا ي�صتحّقون �ل�صفاعة بعد �لت�صفيات و�لتزكيات يف عذ�بات �لبزخ، بل جهنم، 

و�هلل يعلم مقد�ر �أمدهم.
�إذ�  �ل�صفاعة  �آيات حول  �لكرمي  �لقر�آن  �أي�صًا، فقد وردت يف  وف�صاًل عن ذلك 
لالإن�صان،  �طمئنان  هناك  يكون  �أن  �ملمكن  غري  من  فاإن  �لعتبار  بنظر  �أخذناها 
�إِلَّ  َي�ْشَفُعوَن  {َوَل  وكقوله  ِباإِْذِنِه}  �إِلَّ  ِعْنَدُه  َي�ْشَفُع  �لَِّذي  َذ�  {َمن  تعاىل  كقوله 
ى} و�أمثالها. ففي نف�س �لوقت �لذي تكون فيه �ل�صفاعة ثابتة �إل �أننا ل  ِلَمِن �ْرَت�شَ
نعلم ملن �صتكون ولأي جماعة ويف �أي ظروف ويف �أي وقت، وهو �أمر ل ميكنه �أن يغري 
�لإن�صان وي�صّجعه. نعم �إن لنا �لأمل بال�صفاعة ولكن هذ� �لأمل يجب �أن يقودنا �إىل 

طاعة �حلق تعاىل ل �إىل مع�صيته.
�لنا�س ففي هذه  �لدنيا بحق  �أن ل ترحل عن هذه  �أجل  �بذل جهدك من  بني! 
�حلالة �صيكون �أمرك �صعبًا للغاية. �إن حق �هلل تعاىل �لذي هو �أرحم �لر�حمني �أ�صهل 
بكثري من حق �لنا�س. و�إيّن �أعوذ باهلل تعاىل من �بتالئي �أنا و�أنت و�ملوؤمنني يف حقوق 
�هلل  نت�صامح يف حقوق  �أن  يعني  ل  وهذ�  �ملبتلني.  للنا�س  مدينني  نكون  ولن  �لنا�س 

و�ملعا�صي!1

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 16،�س169.    
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رس الثامن: الدَّ

اآلثار البرزخية للذنوب

رس:  أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

د �أهم �لآثار �لبزخية للذنوب. 1. يعدِّ

�لأعمال  �آثار  ظهور  حتمية  على  ي�صتدّل   .2

�لدنيوية يف عامل �لبزخ.

من:  لكل  و�ملنّجية  �مل�صّببة  �لأمور  د  يحدِّ  .3

�لقب،  �صغطة  �لقب،  وح�صة  �ملوت،  �صكر�ت 

�مل�صاءلة يف �لقب.
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حقيقة البرزخ:

يئني و�ملانع من �ختالطهما و�متز�جهما«1. �لبزخ يف �للغة: »�حلاجز بني �ل�صَّ

م،  وقد جاء ذكر �لبزخ يف �لقر�آن يف ثالثة مو��صع، كّلها باملعنى �للغوي �ملتقدِّ

َيْبِغَياِن}2، و{َوَجَعَل  َل  َبْرَزٌخ  َبْيَنُهَما  َيْلَتِقَياِن   �ْلَبْحَرْيِن  {َمَرَج  قال تعاىل: 

َبْيَنُهَما َبْرَزًخا َوِحْجًر� َمْحُجوًر�}3، و{َوِمْن َوَر�ِئِهْم َبْرَزٌخ �إَِلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن}4.

هناك  �أّن  يو�صح  �أن  �لبزخ  للفظ  �ل�صتخد�م  هذ�  من  �أر�د  �لكرمي  فالقر�آن 

ليوم  به كمقّدمة  �ملرور  لالإن�صان من  بّد  ول  و�لآخرة،  نيا  �لدُّ �آخر يف�صل بني  عاملًا 

نيا  و�يات ورد �أّن �لبزخ هو �لقب، و�أنَّه عامل �لّثو�ب و�لعقاب بني �لدُّ �لقيامة، ويف �لرِّ

و�لآخرة، روي عن �لإمام �ل�صادق Q: »�لبرزخ �لقبر، وهو �لّثو�ب و�لعقاب 

نيا و�لآخرة«5. بين �لدُّ

�لإمام  عن  روي  �لإن�صان،  بها  ميّر  و�صديدة  كثرية  عقبات  �لبزخ  ولعامل 

و�أي�شرها  �أهونها  عقبة،  �ألف  و�لآخرة  نيا  �لدُّ بين  »�إّن   :Q ادق  �ل�صَّ

بها  قام  �لتي  و�آثارها  وعو�قبها  �لأعمال  تبعات  هي  �لبزخية  و�لآثار  �لموت«6، 

نيا، وذلك ح�صب �رتباطه، بعمله، وتظهر هذه �لآثار مبا  �لإن�صان يف ن�صاأة عامل �لدُّ

1- جممع �لبحرين، ج1، �س186.
2- �لرحمن،  19- 20.

3- �لفرقان، 53.
4- �ملوؤمنون، 100. 

5- نور �لثقلني، ج3، �س553.
6- من ل يح�صره �لفقيه، ج1، �س362.
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يتنا�صب مع طبيعة عامل �لبزخ، و�أّن هذ� �لعامل )�لبزخ( حمجوب عن �لأحياء، 

فلو ُرفع �حلجاب لر�أى �لأحياء حياة �أهل �لبزخ، ولأّدى ذلك رمبا �إىل �إقالعهم عن 

وح بهذ� �لبدن، و�أّن  نيا وعامل �لبزخ هو تعّلق �لرُّ ذنوبهم، و�أّن �حلاجب بني عامل �لدُّ

وح.  �حلجاب يزول عند �نفكاك هذ� �لتعّلق، وهذ� ما ي�صطلح عليه قب�س �لرُّ

آثار الذنوب في البرزخ: 

1. سكرات الموت وشدة النزع:   

قال تعاىل: {َوَجاَءْت �َشْكَرُة �ْلَمْوِت ِباْلَحقِّ َذِلَك َما ُكْنَت ِمْنُه َتِحيُد}1.

جميع  من  باملحت�صر  حتيط  ف�صد�ئدها  �ل�صعبة،  �لعقبات  من  �ملوت  �صكر�ت 

�جلهات؛ فمن جهٍة يو�جه �صّدة �ملر�س و�لوجع وذهاب �لقوى من �لبدن، ومن جهٍة 

ثالثة فر�ق ما  �أحبة، ومن جهٍة  �لعائلة من بكاء وعويل وود�ع  �أخرى يو�جه م�صهد 

نيا من ماٍل و�أمالٍك وغري ذلك، ومن جهٍة ر�بعٍة يو�جه قدومه على  جمع يف عامل �لدُّ

ن�صاأٍة هي غري هذه �لن�صاأة، ثّم �إّن عينيه تريان �أ�صياء مل ترها من قبل، وقد �جتمع 

�إميانه؛  ي�صلبوه  �أن  �ل�صك، وهم يحاولون جاهدين  ليوقعوه يف  و�أعو�نه  �إبلي�س  عليه 

نيا بال �إميان، هذ� كّله �إىل جانب هول ح�صور ملك �ملوت، وباأّي �صورٍة  ليخرج من �لدُّ

وهيئٍة �صياأتي، وباأّي نحٍو �صوف َيقب�س روحه2. 

فال�صورة  ا�س،  �لنَّ لكلِّ  و�حدٍة  ب�صورٍة  ياأتي  ل   Q عزر�ئيل  �ملوت  فملك 

�أو �صّدة جمالها مرتبطٌة باأعمال  �إّن �صّدة ُقبح �صورته،  و�إّما جميلٌة، بل  �إّما قبيحٌة 

�أتاه �مللك ب�صورٍة جميلة، و�إذ� كان  �أعماله �صاحلًة  �لإن�صان يف �لدنيا، فاإذ� كانت 

مبتلًى بالرذ�ئل و�ملعا�صي �أتاه �مللك ب�صورٍة قبيحٍة، يقول �لإمام �خلميني)ر�س( يف 

مو�صع �آخر: »�إّن لكّل من �لأعمال �حل�صنة و�لأفعال �لعبادية �صورًة باطنيًة ملكوتيًة 

و�أثرً� يف قلب �لعابد، �أّما �ل�صورة �لباطنية فهي �لتي تعمر �لعو�مل �لبزخية و�جلّنة 

1- ق، 19.
2- ر�جع: منازل �لآخرة، �س107)بت�صرف(. 
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و�إّن �لأذكار و�لأعمال مو�د  �أر�س �جلّنة قاع خاليٌة من كّل �صيء،  �جل�صمانية؛ لأّن 

�إن�صاء وبناء لها«1.

يعة عبٌد يقارف �أمرً� نهيناه  روي عن �أمري �ملوؤمنني Q �أّنه قال: »ما من �ل�شِّ

�ُس بها ذنوبه، �إّما في ماٍل، و�إّما في ولٍد،  عنه فيموت حتَّى ُيبتلى ببلّية ُتمحَّ

و�إّما في نف�شه، حتَّى يلقى �هلل عّز وجّل وما له ذنٌب، و�إّنه ليبقى عليه �ل�شيء 

ُد به عليه عند موته«2.  من ذنوبه فُي�شدَّ

ه فيه �ملوت بامل�صفاة، فيقول: «�لموت هو  ويف �حلديث عن ر�صول �هلل P ي�صبِّ

�آخر  �ألم ي�شيبهم كّفارة  �آخر  �لم�شفاة ت�شّفي �لموؤمنين من ذنوبهم، فيكون 

�أو ر�حٍة  لّذٍة  �آخر  �لكافرين من ح�شناتهم، فيكون  وزٍر بقي عليهم، وت�شّفي 

تلحقهم هو �آخر ثو�ب ح�شنة تكون لهم«3.

وح�صنًا  ُقبحًا  �مللك  و�صورة  �صعفًا،  �أو  �صدًة  �لإن�صان  روح  قب�س  فاإّن  وعليه    

�آثارها �لبزخية من حلظة  نيا، و�لتي تظهر  مرتبطة بطبيعة �لأعمال يف ن�صاأة �لدُّ

و�لحت�صار  �ملوت  �صكر�ت  حلظة  فالإن�صان  �لبزخ،  عقبات  كل  يف  وت�صتمر  �لّنزع، 

ي�صاهد �صور �أعماله و�آثارها. 

2. وحشة القبر وغربته: 

 كتب �أمري �ملوؤمنني Q ملحّمد بن �أبي بكر: »يا عباد �هلل، ما بعد �لموت لمن 

ل ُيغفر له �أ�شّد من �لموت، �لقبر فاحذرو� �شيقه و�شنكه وظلمته وغربته« 4.

 وح�صة �لقب هي �أول �ملنازل �لتي ميّر بها �لإن�صان، وقد ُعّب عنها يف �لرو�يات 

تعّب عن وح�صة  �أو  بذ�تها،  �أهو�ل م�صتقّلة  �إّما  �لتعبري�ت  دة، وهذه  بتعبري�ت متعدِّ

دة، من قبيل:  �لقب لكن باألفاظ متعدِّ

- غّم �لقب.

- �صيق �لقب.

1- �لأربعون حديثًا، �س470.
2- بحار �لأنو�ر، ج6، �س157.
3- بحار �لأنو�ر، ج6، �س153.
4- بحار �لأنو�ر، ج6، �س218.
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- ظلمة �لقب. 

- وح�صة �لقب1. 

على  ت�صّورها  ي�صعب  ومهولة،  �صّيقة  ومنازل  عظيمة  �أهو�ل  �ملنزل  لهذ�  و�إّن 

.R لعقل �لب�صري؛ ولذ� �صرحها لنا �أئّمة �أهل �لبيت�

تبد�أ �ملنازل بوح�صة �لقب، ف�صغطة �لقب، ثم �مل�صاألة يف �لقب وهكذ�. ونحن 

نذكر هذه �لأمور باخت�صاٍر �صديٍد للفت �لنَّظر �إىل عالقتها بطبيعة �لأعمال يف عامل 

نيا، فالّذنوب و�ملعا�صي تظهر �آثارها يف ذلك �لعامل. �لدُّ

ل يف  وما يوؤّيد هذ� �لأمر )�أهو�ل �لقب( ما ورد يف �لرو�يات من ��صتحباب �لتمهُّ

»و�إذ� ُحمل �لميت   :Q �إنز�ل �مليِّت �إىل قبه، حيث روي عن �لإمام �ل�صادق 

�إلى قبره فال يفاجاأ به �لقبر؛ لأن للقبر �أهو�ًل عظيمة، ويتعّوذ حامله باهلل 

مه  من هول �لمّطلع، وي�شعه قرب �شفير �لقبر، وي�شبر عليه هنيهًة، ثم يقدِّ

قلياًل وي�شبر عليه هنيهة؛ لياأخذ �أهّبته، ثم يقّدمه �إلى �شفير �لقبر«2.

يوؤمُنها  ا�س  �لنَّ من  فئٌة  هناك  بل  لز�مًا،  ا�س  �لنَّ جميع  حال  �لوح�صة  ولي�صت 

»�للهّم �شّل على   :Q �لعابدين  �لإمام زين  �لدعاء عن  �هلل منها، كما ورد يف 

�لإ�شالم  وعلى  موؤمنين،  بك  �إخو�ني  وجميع  و�جعلني  محّمد،  و�آل  محّمد 

ثابتين، ولفر�ئ�شك موؤّدين... وعند معاينة �لموت م�شتب�شرين، وفي وح�شة 

و�ب  بال�شّ م�شاءلتهم  وعند  م�شرورين،  ونكير  منكر  وبلقاء  فرحين،  �لقبر 

مجيبين...«3. 

غيب يف فعل ما ُيزيُل وح�صَة  عاء -وغريه من �لّرو�يات- يدّل على �لرتَّ هذ� �لدُّ

�لقب، وما ت�صتاأن�س به �لنُّفو�س، وهي �لأخالق �لفا�صلة و�لأعمال �حل�صنة، وذلك ملا 

�أّنهما يظهر�ن ب�صورٍة ح�صنٍة يف �لقب، وهكذ� �لأعمال �ل�صّيئة توؤّدي �إىل  روي من 

وح�صة �لقب و�صّدة �أهو�له، روي عن �أبي عبد �هلل �ل�صادق Q �أّنه قال: »... فاإذ� 

1- م�صباح �ملتهجد، �س562.
2- من ل يح�صره �لفقيه، ج1، �س170.

3- �ل�صحيفة �ل�صجادية، دعاوؤه رقم 206،  بحار �لأنو�ر، ج91، �س123. 
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دخلها )�أي حفرة �لقبر( عبٌد موؤمٌن، قال: مرحبًا و�أهاًل، �أما و�هلل لقد كنت 

قال  ذلك،  ف�شترى  بطني  دخلت  �إذ�  فكيف  ظهري،  على  تم�شي  و�أنت  �أحّبك 

Q: فيف�شح له مدى �لب�شر، ويفتح له باب يرى مقعده من �لجنة، قال: 

ويخرج من ذلك رجٌل لم تر عيناه �شيئًا قّط �أح�شن منه، فيقول: يا عبد �هلل، 

ما ر�أيت �شيئًا قط �أح�شن منك! فيقول: �أنا ر�أيك1 �لح�شن �لذي كنت عليه، 

وعملك �ل�شالح �لذي كنت تعمله...«2. 

 من وحشة القبر:
ٌ

 منجية
ٌ

أعمال

وعامل  �ملوت  و�صكر�ت  وح  �لرُّ نزع  ة  �صدَّ �لإن�صان  على  تخّفف  �حل�صنة  �لأعمال 

من  �ملُنجية  �لأعمال  بع�س  و�يات  �لرِّ يف  ورد  وقد  ئة،  �ل�صيِّ �لأعمال  بخالف  �لقب، 

وح�صة �لقب، نذكر منها:

:Q والية اإلمام أمير المؤمنين -

عن �أبي �صعيد �خلدري �أّنه قال: �صمعت ر�صول �هلل P: »يا علي، �أب�شر وب�شّر، 

فلي�س على �شيعتك ح�شرٌة عند �لموت، ول وح�شة في �لقبور، ول حزن يوم 

�لن�شور، ولكاأّني بهم يخرجون من جدث �لقبور ينف�شون �لتر�ب عن روؤو�شهم 

�َشُكوٌر   َلَغُفوٌر  َنا  َربَّ �إِنَّ  �ْلَحَزَن  ا  َعنَّ �أَْذَهَب  �لَِّذي   ِ هلِلَّ �ْلَحْمُد  يقولون:  ولحاهم، 

ِفيَها  َنا  َيَم�شُّ َوَل  ٌب  َن�شَ ِفيَها  َنا  َيَم�شُّ َل  ِلِه  َف�شْ ِمْن  �ْلُمَقاَمِة  َد�َر  �أََحلََّنا  �لَِّذي   

ُلُغوٌب}3«4.

- الصدقة، وصالة ليلة الوحشة5:

عن ر�صول �هلل P: »ل ياأتي على �لميت �شاعة �أ�شّد من �أول ليلة، فارحمو� 

�أحدكم ركعتين، يقر�أ في �لأولى  فاإن لم تجدو� فلي�شلِّ  موتاكم بال�شدقة، 

1- �لر�أي: يعني �لعتقاد و�لإميان.
2- �لكايف، ج3، �س130.

3- فاطر، 35. 
4- بحار �لأنو�ر، ج7، �س198. 

5- بحار �لأنو�ر، ج6، �س244، وهي ركعتان يف �لأوىل بعد �حلمد �آية �لكر�صي �إىل » هم فيها خالدون« ويف �لثانية بعد �حلمد �صورة �لقدر 10 مر�ت، 
وبعد �ل�صالم يقول: » �للهم �صل على حممد و�آل حممد و�بعث ثو�بها �إىل قب فالن وي�صمي �مليت، ولها كيفية �أخرى تر�جع يف �لر�صائل �لعملية.
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بفاتحة �لكتاب مّرة و�آية �لكر�شي مرة وقل هو �هلل �أحد مرتين، وفي �لثانية 

بفاتحة �لكتاب مّرة و�ألهاكم �لتكاثر ع�شر مر�ت وي�شلم، ويقول: �للهم �شّل 

�إلى قبر ذلك �لميت فالن �بن فالن،  على محمد و�آل محمد و�أبعث ثو�بهما 

فيبعث �هلل من �شاعته �ألف ملك �إلى قبره، مع كّل ملك ثوب وحّلة، ويو�شع في 

قبره من �ل�شيق �إلى يوم ينفخ في �ل�شور... «1.

- إتمام الركوع: 

لم  ركوعه  �أتّم  »من  قال:  �أّنه   Q �لباقر  �لإمام  عن  �حلديث  يف  ورد  فقد 

تدخله وح�شة �لقبر«2.

- قراءة سورة ياسين:

�لقر�آن  و�إّن قلب  لكّل �شي ء قلبًا،  »�إّن  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  ُروي عن 

من  نهاره  في  كان  ُيم�شي،  �أن  قبل  نهاره  في  �أو  ينام  �أن  قبل  قر�أها  من  ي�س، 

�لمحفوظين و�لمرزوقين حتَّى ُيم�شي، ومن قر�أها في ليله قبل �أن ينام وّكل 

�هلل به مئة �ألف ملك يحفظونه من كّل �شيطان رجيم ومن كّل �آفة، و�إن مات 

في يومه �أدخله �هلل �لجّنة«3.

- الصيام في شهر شعبان:

ففي �حلديث عن ر�صول �هلل P �أّنه قال: »من �شام �ثني ع�شر يومًا من �شعبان 

ز�ره في قبره كّل يوم �شبعون �ألف ملك �إلى �لنفخ في �ل�شور«4.

- عيادة المريض:

موؤمنًا  عاد  موؤمن  »�أّيما  قال:  �أّنه   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  �حلديث  ففي 

�لعّو�د يعوده في قبره،  ملكًا من  في �هلل عّز وجّل في مر�شه، وّكل �هلل به 

وي�شتغفر له �إلى يوم �لقيامة«5.

1- بحار �لأنو�ر، ج88، �س219. 
2- بحار �لأنو�ر، ج82، �س107.
3- و�صائل �ل�صيعة، ج6، �س247.

4- و�صائل �ل�صيعة، ج10، �س498.
5- �لكايف، ج3، �س120.
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- صبر المرأة على زوجها:

ورد يف �حلديث عن �لإمام �ل�صادق Q �أّنه قال: »ثالثة من �لن�شاء يرفع 

P، �مر�أة  �هلل عنهّن عذ�ب �لقبر، ويكون مح�شرهّن مع فاطمة بنت محمد 

�شبرت على غيرة زوجها، و�مر�أة �شبرت على �شوء خلق زوجها، ومر�أة وهبت 

�شد�قها لزوجها، يعطي �هلل كل و�حدة منهّن ثو�ب �ألف �شهيد، ويكتب لكّل 

و�حدة منهن عبادة �شنة«1.

ضغطة القبر:

�إىل �حلّد  �لأر�س،  �أو �صّمة  �لقب  ل�صغطة  يتعّر�س  �ملّيت  �أّن  �لّرو�يات  ورد يف   

هذه  �أّن  غري  �أ�صالعه،  وتخلط  دهونه  وتذيب  دماغه  وتطحن  حلمه  تفري  �لذي 

غطة -ح�صب �لّرو�يات- درجاٌت يف �ل�صّدة و�لأمل، وهي متنا�صبٌة متامًا مع عمل  �ل�صَّ

نيا، وقّلما ي�صلم منها �أحٌد، �إل من ��صتوفى �صروط �لإميان،  �ملوؤمن ودينه يف عامل �لدُّ

�صغطة  من  �أيفلت   :Q ادق  �ل�صَّ �لإمام  ب�صري  �أبو  �صاأله  �لكمال،  درجات  وبلغ 

�لقب �أحد؟ فقال Q: »نعوذ باهلل منها، ما �أقّل من يفلت من �شغظة �لقبر«2. 

حابي �جلليل �صعد بن معاذ )ر�س(، حيث جاء  �س ل�صغطة �لقب �ل�صَّ وقد تعرَّ

يف �لرو�يات: »�أّنه لّما حمل على �شريره �شيَّعته �لمالئكة، وكان P قد تبعه 

ى �لُلبن عليه، فقالت �أّم �شعد: يا �شعد،  بال حذ�ء ول رد�ء، حتَّى لحده و�شوَّ

P: يا �أّم �شعد، مه، ل تجزمي على رّبك؛ فاإن �شعد  هنيئًا لك �لجنة، فقال 

قد �أ�شابته �شّمة، وحينما �ُشئل عن �شبب ذلك قال P: �إّنه كان في خلقه مع 

�أهله )زوجته( �شوٌء«3.

1- و�صائل �ل�صيعة، ج 21، �س285.
2- �لكايف، ج3، �س236.

3- علل �ل�صر�ئع، ج1، �س309. 
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 Q عن �صعوبة �صغطة �لقب، �إذ ورد عن �لإمام علي R وقد حّدثنا �أئمتنا

يف نهج �لبالغة �أّنه قال: »وبادرو� �لموت في غمر�ته، و�مهدو� له قبل حلوله، 

�لقيامة، وكفى بذلك و�عظًا لمن عقل،  �لغاية  فاإّن  و�أعّدو� له قبل نزوله، 

ومعتبرً� لمن جهل، وقبل بلوغ �لغاية ما تعلمون من �شيق �لأرما�س1، و�شّدة 

و��شتكاك  �لأ�شالع2،  و�ختالف  �لفزع،  وردعات  �لمّطلع،  وهول  �لإبال�س، 

�لأ�شماع، وظلمة �للحد3، و�شيقة �لوعد، و�شّم �ل�شريح4، وردم �ل�شفيح5...«6.

مفهوم ضغطة القبر واختالف درجاتها:

�إنَّ �صغطة �لقب تعني �لتَّ�صييق على �مليِّت، و�إّن طبيعة �لأعمال هي �لتي حتّدد 

يق و�لأذى يف عامل �لبزخ، وهي حتّدد �أي�صًا �أَمَد ��صتمر�ر  �صّدة هذ� �ل�ّصعور بال�صِّ

غطة �لتي قد تكون �صعورً� و�أذى روحيًا موؤّقتًا يزول بعد حني، وقد ي�صتمر  هذه �ل�صَّ

�أمدً� طوياًل، وقد يبقى �إىل �لبعث و�لن�صور.

ا�س من �أن �صغطة �لقب حت�صل يف    فلي�س من �ل�صحيح ما يت�صّوره بع�س �لنَّ

بد�ية دخول �لإن�صان يف عامل �لبزخ وتنتهي؛ فامل�صتفاد من �لن�صو�س �ل�صريفة �أّنها 

�أو نتيجة لعو�مَل  نيا،  ا�س يف �لدُّ قد ت�صتمر، وقد تنقطع، ثّم تعود نتيجة لأعمال �لنَّ

خارجيٍة تطر�أ لحقًا، كا�صتغفار �بٍن لأبيه، فرتفع عنه �صغطة �لقب، �أو وقوع �أحد 

�لذين �أ�صّلهم بغري علم يف متاهات عقائدية �أو �صلوكية، فتنعك�س على �لإن�صان وهو 

يف عامل �لبزخ.

�آخر،  �إىل  �صخ�سٍ  من  حالها  يختلف  غطة  �ل�صَّ هذه  �أّن  و�يات  �لرِّ من  وُيفهم    

غطة ل  نيا، و�أّن هذه �ل�صَّ وذلك ح�صب درجة �إميانه وطبيعة عمله يف ن�صاأة عامل �لدُّ

ت�صمل كّل �لأمو�ت، ومنها ما دلَّت عليه �لرو�يات باأّن �لقيام ببع�س �لأعمال يوؤّدي �إىل 

�لنجاة من �صغطة �لقب، كما �صياأتي.

1- �لأرما�س: جمع �لرم�س وهو �لقب، و�لإبال�س: �لياأ�س و�لنك�صار و�حلزن.
2- �ختالف �لأ�صالع: كناية عن �صغطة �لقب �إذ يح�صل ب�صببها تد�خل �لأ�صالع و�ختالفها.

3- �للحد: يف �جلانب.
4- �ل�صريح �ل�صق يف و�صط �لقب.

5- �ل�صفيح: �حلجر. و�ملر�د بردمه هنا �صد �لقب به.
6- بحار �لأنو�ر، ج60، �س244.
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 عن �أبي ب�صري عن �أبي عبد �هلل Q »قلت: جعلت فد�ك، فاأين �شغطة 

�لأر�س  هذه  �إّن  و�هلل،  �شيء.  منها  �لموؤمنين  على  ما  »هيهات  فقال:  �لقبر؟ 

موؤمن،  ظهرك  على  يطاأ  ولم  موؤمن،  ظهري  وطاأ  فتقول:  هذه،  على  لتفتخر 

�إذ�  فاأّما  ظهري،  على  تم�شي  و�أنت  �أحّبك  كنت  و�هلل،  �لأر�س:  له  وتقول 

وليتك ف�شتعلم ماذ� �أ�شنع بك، فتف�شح له مّد ب�شره«1.

وتعبري �لإمام �ل�صادق Q يف �لرو�ية �ملتقدمة »ما �أقّل من يفلت منها« يدّل 

�ل�صّيدة  حّق  يف  ثابت  هو  كما  �لقب،  �صغطة  من  يفلت  قد  �ملوؤمنني  بع�س  �أنَّ  على 

فاطمة بنت �أ�صد O، وذلك ح�صب رو�يات �أهل �لبيت R حيث ُرفعت عنها 

ريف.  �صغطة �لقب ببكة نزول �لنبي P �إىل قبها �ل�صَّ

وينبغي �لإ�صارة �إىل �أن ّ�صغطة �لقب على �ملوؤمن - لو ح�صلت - فهي من باب 

نيا، فيخرج نقيًا �إىل عامل �لقيامة، وروي  تطهريه من �لّذنوب �ملتبقية يف عامل �لدُّ

عن �لإمام �ل�صادق Q عن �آبائه R عن �أمري �ملوؤمنني علي Q قال: »قال 

عم«2. ر�شول �هلل P: �شغطة �لقبر للموؤمن كّفارة لما كان منه من ت�شييع �لنِّ

األعمال المؤدية إلى ضغطة القبر:

ورد يف �لرو�يات �أّن هناك �أعماًل توؤّدي �إىل �صغطة �لقب �أو �إىل �صّدتها، نذكر 

منها ما روي عن �أمري �ملوؤمنني Q �أّنه قال: »عذ�ب �لقبر يكون من �لنميمة، 

و�لبول، وعزب3 �لرجل عن �أهله«4.

قال:   - �صعد  و�صف  P - عندما  ر�صول �هلل  Q عن  �ل�صادق  �لإمام  وعن 

»�إّنما كان من زعارة5 في خلقه على �أهله«6.

1- �لكايف، ج3، �س130.
2- بحار �لأنو�ر، ج6، �س221.

3- عزب �لرجل عن �أهله معناه �بتعاده عن فر��صه وطعامه، مع ظلمه لزوجته.
4- علل �ل�صر�ئع، ج1، �س309.

5- �لزعارة:-بت�صديد �لر�ء وتخفيفها-�صر��صة �خللق، و�لرجل �صر�س �أي �صيء �خللق. 
6- بحار �لأنو�ر، ج6، �س261.
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P: ثالٌث من �لّذنوب تعّجل  »قال ر�شول �هلل  �أّنه قال:  �أي�صًا   Q وعنه 

ا�س، وكفر  عقوبتها ول توؤّخر �إلى �لآخرة: عقوق �لو�لدين، و�لبغي على �لنَّ

�لإح�شان«1. 

وروي عن �لإمام �ل�صادق Q �أّنه قال: »�أُقِعد رجٌل من �لأخيار في قبره، 

فقيل له �إّنا جالدوك مئة جْلدة من عذ�ب �هلل، فقال: ل �أطيقها، فلم يز�لو� 

به حتَّى �نتهو� �إلى جلدة و�حدة، فقالو�: لي�س منها ُبّد، قال فبما تجلدونيها؟ 

قالو�: نجلدك لأّنك �شّليت يومًا بغير و�شوء، ومررت على �شعيٍف فلم تن�شره، 

قال: فجلدوه جلدًة من عذ�ب �هلل عّز و جّل، فامتالأ قبره نارً�«2.

األمور المنجية من ضغطة القبر: 

 ورد يف �لرو�يات �ل�صريفة �أّن هناك �أعماًل و�أمورً� تنجي �أو تخّفف من �صغطة 

�لقب، ن�صري �إىل بع�صها:

»لو يعلم  Q قال:  �لباقر  Q: عن �لإمام  الحسين  اإلمام  زيارة   ·1

وتقّطعت  �شوقًا  لماتو�  �لف�شل  من   Q �لح�شين  قبر  زيارة  في  ما  ا�س  �لنَّ

مالئكة  ح�شرته  �شنته  مات  فاإن  قال(  �أن  )�إلى  ح�شر�ت،  عليه  �أنف�شهم 

قبره  �إلى  وي�شّيعونه  له،  و�ل�شتغفار  و�أكفانه   غ�شله  يح�شرون  �لّرحمة، 

بال�شتغفار له، ويف�شح له في قبره مّد ب�شر، ويوؤمنه �هلل من �شغطة �لقبر، 

ومن منكر ونكير �أن يرّوعانه، ويفتح له باب �إلى �لجّنة...«3.

»من مات   :Q �لإمام �ل�صادق  الجمعة: روي عن  ليلة يوم  الموت   ·2

ما بين زو�ل �ل�شم�س من يوم �لخمي�س �إلى زو�ل �ل�شم�س من يوم �لجمعة من 

�لموؤمنين �أعاذه �هلل من �شغطة �لقبر«4.

لم  �أربع حجج  »من حّج   :Q �ل�صادق  �لإمام  مرات: عن  أربع  الحج   ·3

ت�شبه �شغطة �لقبر �أبدً�«5.

1- و�صائل �ل�صيعة،ج16، �س312.
2- بحار �لأنو�ر،ج6، �س221.

3- م�صتدرك �لو�صائل، ج10، �س 309، كامل �لزيار�ت، �س271. 
4- �لأمايل، �س355.

5- �خل�صال، �س216. 
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كل  في  �لن�شاء  �شورة  قر�أ  »من   :Q علي  �لإمام  عن  القرآن:  قراءة   ·4

قر�أ  »من  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  وعن  �لقبر«1.  �شغطة  من  �أوؤمن  جمعة 

�شورة ي�س �أوؤمن من �شغطة �لقبر �أي�شًا«2. 

�لليل؛ فما من  »عليكم ب�شالة   :Q �لر�صا  �لإمام  الليل: عن  5· صالة 

�لوتر  وركعة  �ل�شفع،  وركعتي  ركعات،  ثماني  في�شّلي  �لليل  �آخر  يقوم  عبٍد 

و��شتغفر �هلل في قنوته �شبعين مرة، �إل �أُجير من عذ�ب �لقبر ومن عذ�ب 

ع عليه في معي�شته«3.  �لّنار، وُمدَّ له في عمره، وُو�شِّ

 القبر بالماء أو وضع جريدة رطبة: قيل لأبي عبد �هلل Q: لأّي 
ّ

6· رش

�صي ء تو�صع مع �ملّيت �جلريدة؟ قال Q: »�إّنه يتجافى عنه �لعذ�ب ما د�مت 

رطبة«4.

 :Q �أي�صًا يف عّلة ر�ّس �ملاء على �لقب، فقال   Q و�ُصِئل �لإمام �ل�صادق 

»يتجافى عنه �لعذ�ب ما د�م �لّندى في �لّتر�ب«5.

ول بّد من �لإلفات هنا �إىل �أن ما ورد يف �لرو�يات مل يرد على نحو �حل�صر، �أو 

على نحو �لعّلة �لتامة لكل عمل؛ بل ل بّد من �جتماع �أحد هذه �لأعمال �أو جمموعة 

منها مع �لتز�م �لإن�صان بباقي �لتكاليف يف �حلياة �لدنيا. 

المساءلة في القبر:

ة  حمة �أو �لعذ�ب هي من �لأمور �لقطعيَّ   �إّن �مل�صاءلة يف �لقب، وما يتبعها من �لرَّ

 Q ة، حتَّى عدَّ �لإمام �ل�صادق ة وعند �أهل �لبيت R خا�صَّ عند �مل�صلمني عامَّ

منكرها خارج عن �لت�صيُّع، �لإمام �ل�صادق Q: »من �أنكر ثالثة �أ�شياء فلي�س 

من �شيعتنا، �لمعر�ج، و�لم�شاألة في �لقبر، و�ل�شفاعة«6. 

1- ثو�ب �لأعمال، �س105.
2- بحار �لأنو�ر، ج84، �س3.

3- بحار �لأنو�ر، ج87، �س161.
4- �لكايف، ج3، �س153.
5- �لكايف، ج3، �س200.

6- م�صتدرك �لو�صائل، ج6، �س223.
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�أمرين  ُي�صاأل �لإن�صان عن   ،Q �أهل بيت �لع�صمة و�لطهارة  وح�صب رو�يات 

�أ�صا�صيني: 

ه ودينه ونبيه و�إمامه، فقد ُروي عن �لإمام �لباقر  1· عقيدته: فُي�صاأل عن ربِّ

Q، عن �أبيه Q قال: »�إذ� مات �لموؤمن �شّيعه �شبعون �ألف ملك �إلى قبره، 

وما  رّبك؟  من  له:  ويقولن  فيقعد�نه  وَنِكيٌر،  ُمنَكٌر  �أتاه  قبره  �أُدخل  فاإذ� 

دينك؟ ومن نبّيك؟ فيقول: رّبي �هلل ومحّمد نبّيي و�لإ�شالم ديني، فيف�شحان 

�ألفًا  �شبعون  �شّيعه  �لكافر  مات  �إذ�   :Q قال  ثّم  ب�شره.  مّد  قبره  في  له 

�إل  �شي ء  كّل  ي�شمعه  ب�شوٍت  حامليه  لينا�شد  و�إّنه  قبره،  �إلى  �لّزبانية  من 

�أهول  في  ونكير  منكر  �أتاه  ا�س  �لنَّ وفارقه  قبره  �أُدخل  فاإذ�   ... �لّثقالن، 

�شورة؛ فيقيمانه، ثّم يقولن له: من رّبك؟ وما دينك؟ ومن نبّيك؟ فيتلجلج 

ل�شانه، ول يقدر على  �لجو�ب، في�شربانه �شربًة من عذ�ب �هلل، يذعر لها كّل 

�شي ء«1. 

2· أعماله: ُي�صاأل �لإن�صان - عند دخوله يف قبه، وح�صور �مللكني عنده - عن 

�أعماله، فعن �لإمام �ل�صادق Q قال: »ُي�شاأل �لمّيت في قبره عن خم�س: عن 

�شالته وزكاته وحّجه و�شيامه ووليته �إّيانا �أهل �لبيت، فتقول �لولية من 

جانب �لقبر لالأربع: ما دخل فيكّن من نق�س فعلّي تمامه«2. 

من يسأل العبد في قبره؟ 

  دلَّت �لرو�يات �أّن �ملالئكة تنزل على �ملوتى يف قبوره؛ فت�صاألهم عن �لأمور �لتي 

مّر ذكرها، فاإن �أجاب باحلّق �صلَّموه �إىل مالئكة �لنعيم، و�إن �رجّت  –ح�صب تعبري 

و�يات مبعنى ��صُتغلق عليه �لكالم- �صلَّموه �إىل مالئكة �لعذ�ب. �لرِّ

ر   �إن ��صمي �مللكني �لذين ينزلن على �لكافر هما ناكر ونكري، وعلى �ملوؤمن مب�صِّ

وب�صري، وقيل �إّنا �ُصّمي ملكا �لكافر ناكرً� ونكريً�؛ لأّنه ينكر �حلّق وينكر ما ياأتيانه 

به ويكرهه، و�ُصّمي ملكا �ملوؤمن مب�ّصر وب�صري؛ لأّنهما يب�ّصر�نه من �هلل تعاىل بالر�صا 

1- بحار �لأنو�ر، ج6، �س222.
2- �لكايف، ج3، �س241.
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و�لثو�ب �ملقيم. و�إّن هذين �ل�صمني لي�صا بلقٍب لهما، و�إّنا عبارة عن فعلهما. ول 

وهذ�  معناها،  ويعرف  �مل�صاألة  يفهم  �إل من  ي�صاألن  ول  �إل على حّي،  �مللكان  ينزل 

دللة على �أّن �هلل تعاىل يحي �لعبد بعد موته للم�صاألة، ويدمي حياته لنعيٍم �إن كان 

ي�صتحّقه، �أو لعذ�ٍب �إن كان ي�صتحقه1.

1- ت�صحيح �عتقاد�ت �لإمامية، �س98- 99. 
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نيا و�لآخرة، وهناك �رتباط وثيق بني �أعمال  1. �لبزخ هو عامل يف�صل بني �لدُّ
�لإن�صان يف �لدنيا و�لآثار �لبزخية �لتي �صوف تظهر يف ذلك �لعامل.

2. �لإطاللة �لأوىل على عامل �لبزخ تبد�أ منذ �للحظات �لأوىل ل�صكر�ت �ملوت، 
وهذه �ل�صكر�ت تتفاوت �صدة و�صعفا بح�صب �أعمال �لإن�صان �لدنيوية.

3. وح�صة �لقب هي �أي�صًا من �لأهو�ل �لتي ميّر بها �لإن�صان عند �نتقاله من هذه 
�لدنيا، و�لوح�صة �صببها �لأ�صا�صي ذنوب �لإن�صان �لتي �قرتفها يف �لدنيا ب�صبب حبه 

لها.
وطبيعة  �لبزخ،  عامل  �أهو�ل  من  هي  �مليِّت  على  �لتَّ�صييق  �أو  �لقب  �صغطة   .4
يق و�لأذى هناك  بال�صِّ �ل�ّصعور  �لتي حتّدد �صّدة هذ�  �لدنيا هي  �لإن�صان يف  �أعمال 

غطة.  �أَمَد هذه �ل�صَّ
ة  حمة �أو �لعذ�ب هي من �لأمور �لقطعيَّ 5. �مل�صاءلة يف �لقب، وما يتبعها من �لرَّ
عند �مل�صلمني، ولن يتمّكن من �لإجابة على هذه �لأ�صئلة �إل من تنّور قبله بالإميان 

وتنّزه عمله من دن�س �لآثام.
124
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رأس كل خطيئة

ُبني! ل ت�صت�صغر �لذنوب مهما بدت �صغرية لك. )�نظر �إىل من ع�صيت( وبهذه 
�لنظرة تبدو �لذنوب كلها كبرية ول تغرّت ب�صيء ٍ ول تن�س ح�صور �هلل تبارك وتعاىل 
�أن كل �صي ء منه ولو �نقطعت عنايته �لرحمانية عن كائنات عامل  �إذ  يف كل حال، 
�لأنبياء و�ملر�صلني و�ملالئكة �ملقربني  �أثر حتى من  �لوجود حلظة و�حدة فال يبقى 
�إذ �أن جميع �لعامل جتٍل لرحمانيته- جّل وعال- و�إن رحمته �لرحمانية- جّل وعال- 
مع ق�صر �للفظ و�لتعبري ُتبقي نظام �لوجود با�صتمر�رية و)ل تكر�ر يف جتليه جل 
وعال( وقد يعّب عنه بب�صط �لفي�س وقب�صه على �صبيل �ل�صتمر�ر. على كل حال فال 
R �إذ  �أل تياأ�س و�أل تغرت ب�صفاعة �ل�صافعني  تن�صه ول تغرّت برحمته، كما عليك 
�لتاأّمل  �صلوكك وعملك  �أ�صا�س  يكون  و�أن  �إلهية ونحن عنها غافلون  لها مو�زين  �أن 
�لنف�س  �أهو�ء  �إن  وعذ�به.  �حلق  خوف  من  وحرقتهم   R �ملع�صومني  �أدعية  يف 

و�صيطان �لنف�س �لأمارة تدفعنا �إىل �لغرور وتهلكنا بذلك.
�لدنيا حتى  حّب  �أن  �إذ  كان من حاللها  و�إن  �لدنيا  ور�ء حت�صيل  تكن  ل  ُبني! 
عامل  نحو  �لإن�صان  وي�صوق  �لأكب  �حلجاب  هو  �إذ  خطيئة،  كل  ر�أ�س  منها  �حلالل 
�حلر�م. �إنك �صاب وت�صتطيع بنعمة �ل�صباب �لتي منحها �هلل لك �أن توقف �خلطوة 
�لأوىل من �لنحر�ف، و�أل ت�صمح لها باأن توؤّدي �إىل �خلطو�ت �لتالية �إذ �أن ور�ء كل 
خطوة خطو�ت �أخرى، و�إن كل ذنب- مهما �صغر- يجر �لإن�صان نحو �لذنوب �لكبرية 
حتى تبدو �لذنوب �لكبرية �صئيلة يف ر�أي �لإن�صان بل يتباهى بع�س �لنا�س بارتكاب 
�لكبائر وقد يتحّول �ملنكر يف نظره معروفًا و�ملعروف منكرً� ل�صدة �لظلمات و�حلجب 

�لدنيوية عنده1.

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج  18، �س 412.    
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رس التاسع:  الدَّ

اآلثار األخروية للذنوب

رس:  أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطالب مع نهاية �لدَّ

1. ي�صتدّل على حتمية ظهور �آثار �أعمال �لإن�صان 

يف �لآخرة ويوم �لقيامة.

على  �ملرتّتبة  �لأخروية  �لآثار  �أهّم  د  يعدِّ  .2

�لّذنوب.

�حلياة  يف  �لأعمال  جت�ّصم  حقيقة  ي�صرح   .3

�لآخرة.
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العمل والجزاء:

نيا د�ر عمل ول ح�صاب فيها، و�لآخرة د�ر ح�صاب ول عمل فيها، �إذ ُيجزى  �إّن �لدُّ
قد  وتعاىل  �صبحانه  ف�صّر. فاهلل  �صّرً�  و�إن  �إن خريً� فخري،  �إن�صان ح�صب عمله،  كّل 
�إليهم �لأنبياء و�لر�صل لهد�يتهم  �أمر عباده بطاعته ونهاهم عن مع�صيته، و�أر�صل 
�إىل طريق �حلّق، و�إبعادهم عن طريق �لغّي و�ل�صالل. فمن عمل باإر�صاد�ت �لأنبياء 
ده �هلل  ة خالدً� فيها، ومن خالف �إر�صاد�تهم فقد توعَّ و�لر�صل فقد وعده �هلل باجلنَّ
بالّنار. فاهلل تعاىل يثيب �لإن�صان �أو يعاقبه وفقًا لعمله، فاإن كان �لعمل مو�فقًا لإر�دة 
عم و�لكر�مات �لإلهية، و�إن كان مو�فقًا  م �صاحبه باأنو�ع �لنِّ ُنعِّ �هلل وطاعته ور�صاه 
قال  وماآله،  حاله  ح�صب  وذلك  �لعذ�ب،  باأنو�ع  �لإن�صان  ب  ُعذِّ و�صخطه  �هلل  لنهي 
َوَلُه  نارً� خاِلدً� فيها  ُيْدِخْلُه  َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه  َوَر�ُشوَلُه   َ َيْع�ِس �هللَّ {َوَمْن  تعاىل: 

َعذ�ٌب ُمهيٌن}1.
نيا وحاله يف �لآخرة،  يف �حلقيقة هناك عالقٌة مبا�صرٌة بني عمل �لإن�صان يف �لدُّ
ظرف  هي  و�لآخرُة  �لعمل،  باطُن  هو  �جلز�ُء  بل  وجز�ئه،  �لعمل  بني  �نفكاَك  فال 
ُم يف �لآخرة، فري�ها �لإن�صان ب�صورٍة  ظهور �جلز�ء ل وجوده. فكلُّ عمٍل �صوف يتج�صَّ
�أو �صقائه. وبناًء عليه  نيوي، فتكون �صببًا ل�صعادته  دٍة حتاكي طبيعة عمله �لدُّ جم�صَّ
ثت عن روؤية �لأعمال حُتَمل على حقيقتها، كقوله تعاىل: {َيْوَم  فاإّن �لآيات �لتي حتدَّ

ًر�}2، �أي روؤية نف�س �لعمل.  ْح�شَ ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّ َتِجُد ُكلُّ َنْف�ٍس مَّ

1- �لن�صاء، 14.
2- �آل عمر�ن، 30.



130

دة تظهر يف عو�مَل خمتلفة، �آخرها عامل  وكما �أ�صرنا �صابقًا، للّذنوب �آثاٌر متعدِّ
�أعظم من كل هول،  بل هو  فاإّن هوله عظيم،  و�أ�صعبها؛  �أ�صّدها  �لقيامة، وهو  يوم 

ونحاول هنا �أن نذكر �أهّم هذه �لآثار و�أبرزها:

ار1:
ّ
استحقاق دخول الن

َفاأُولِئَك  َخطيَئُتُه  ِبِه  َو�أَحاَطْت  َئًة  �َشيِّ َك�َشَب  َمْن  {َبلى   تعاىل:  �هلل  قال   
�أّن  و�ملعا�صي  نوب  للذُّ �ملعروفة  �لآثار  فمن  خاِلُدوَن}2.  فيها  ُهْم  �لّنار  حاُب  �أَ�شْ
د  مرتكبها �إذ� مل يتب فهو م�صتحقٌّ لدخول �لّنار، وقوله تعاىل -يف �آية �أخرى- يوؤكِّ
ْت ُوُجوُهُهْم ِفي �لّنار َهْل ُتْجَزْوَن �إِلَّ ما  َئِة َفُكبَّ يِّ هذه �حلقيقة: {َوَمْن جاَء ِبال�شَّ

ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن}3.
�إّن من �لآثار �لعاّمة للمع�صية يوم �لقيامة هو ��صتحقاق مرتكبها دخول �لّنار، 

وهذ� �ل�صتحقاق له ثالُث �صوٍر:
�لإلهيَّة  حمة  �لرَّ �أدركته  حاِل  يف  وذلك  �أ�صاًل؛  �لّنار  �إىل  يدخل  ل  �أن  األولى: 

بي و�أهل بيته )�صلو�ت �هلل عليهم �أجمعني(، هذ� �إن كان م�صتحّقًا  و�صملته �صفاعة �لنَّ
ُة  روط �لتي ُذكرت يف كتب �لعقائد؛ لأنَّ �ل�صتحقاق ل يلزم منه فعليَّ لها �صمن �ل�صُّ

دخول �لّنار.
نيا، لكن  انية: �أن يدخل �لّنار ب�صبب بع�س �أعماله �لتي قام بها يف عامل �لدُّ

َّ
الث

باهلل  �لكفر  هما:  ب�صببني،  ر  ُيت�صوَّ �لّنار  �إىل  خول  �لدُّ ��صتحقاق  لأنَّ  فيها؛  ُيخلَّد  ل 
د على �هلل ومع�صيته، و�ل�صتحقاق هو غري �خللود يف �لّنار �لذي يكون  تعاىل، و�لتمرُّ

بخ�صو�س �لكفر �أو �ل�صرك.
�أّنها  �لّنار  »�عتقادنا يف  �لإمامية:  �عتقاد�ت  �ل�صدوق )ر�س( يف  �ل�صيخ  يقول 
�أهل �لكفر  �إل  �أهل �لكفر و�لع�صيان، ول ُيخلَّد فيها  د�ر �لهو�ن، ود�ر �لنتقام من 
تدركهم  �لتي  حمة  بالرَّ منها  فيخرجون  �لتَّوحيد  �أهل  من  �ملذنبون  فاأّما  و�ل�ّصرك، 

فاعة �لتي تنالهم«4. و�ل�صَّ
1- �لتعبري با�صتحقاق �لّنار ين�صجم مع �عتقاد�ت �لإمامية �لقائلة بالوعد دون �لوعيد؛ فاهلل �أوجب على نف�صه �لوفاء بوعده و�إدخال عباده �إىل �جلنة، 

ولكن قد ل يفي بوعيده، وهو �إدخال عباده �إىل �لّنار؛ وذلك مبقت�صى رحمته �لتي و�صعت كّل �صيء.
2- �لبقرة، 81.
3- �لنمل، 90.

4- بحار �لأنو�ر، ج8، �س324.
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�لّنار فهي د�ر  يخ �ملفيد يف كتابه ت�صحيح �عتقاد�ت �لإمامية: »و�أّما  �ل�صَّ يقول 
َمن َجِهَل �هلَل، وقد يدخلها بع�ُس من عرفه، غري �أنَّه ل ُيخلَّد فيها، بل يخرج منها 
يف  �خللود  ن  تت�صمَّ �آيٍة  وكلُّ  �لكافرون...  �إل  فيها  يخّلد  ولي�س  �ملقيم،  عيم  �لنَّ �إىل 
ا هي يف �لكّفار دون �أهل �ملعرفة باهلل، بدلئل �لعقول، و�لكتاب �مل�صطور،  �لّنار فاإنَّ

اهر �مل�صهور«1. و�خلب �لظَّ
و�يات �لتي توؤّكد عدم خلود �ملوؤمن يف �لّنار كثرية، منها:  و�لرِّ

- ما روي عن �لإمام �لكاظم Q: »ل ُيخّلد �هلل في �لّنار �إل �أهل �لكفر 
و�لجحود، و�أهل �ل�شالل و�ل�شرك«2، فاملوؤمن �لفا�صق خارٌج عن كلِّ �لأق�صام �لتي 

و�ية.   ذكرها �لإمام Q يف هذه �لرِّ
�صا Q: »�إنَّ �هلل ل ُيدخل �لّنار موؤمنًا وقد وعده  - ما روي عن �لإمام �لرِّ

�لجنَّة، ول ُيخرج من �لّنار كافرً� وقد �أوعده �لّنار و�لخلود فيها«3.
م من �أّن �ملوؤمَن ل ُيخلَّد يف �لّنار، ولكن هذ� ل يعني عدم فعلّية  رغم كلِّ ما تقدَّ
و�يات �أنَّ بع�َس �لّذنوب توجُب تطويَل �أمِد �لعذ�ب،  دخوله �إىل �لّنار، فقد ورد يف �لرِّ
نني،  فاعة قد ل ت�صُل �إليه �إل بعد مئات �ل�صِّ دة، �أو �إنَّ �ل�صَّ ويعاقب عليها باألو�ٍن متعدِّ
و�إّنه  عام،  مئة  ذنوبه  من  ذنب  على  لُيحب�س  �لعبد  »�إّن   :P بي  �لنَّ عن  روي 
نَب مينُع  لينظر �إلى �أزو�جه في �لجنة يتنعمن«4، و�حلديث فيه دللٌة على �أّن �لذَّ
من، ول دللة فيه على �أّنه يف تلك �ملدة يكون يف �لّنار  ة مّدًة من �لزَّ من دخول �جلنَّ

�أو يف �صد�ئد �لقيامة.
�شفاعتنا  فاإنَّ  ب�شفاعتنا؛  تتَّكلو�  »ل  قال:  �أنَّه   Q علي  �لإمام  عن  وروي 
قد  �ل�صفاعة  �أّن  يو�صح  و�حلديث  �شنة«5،  ثالثمئة  بعد  �إل  باأحدكم  تلحق  ل 
تاأتي �إذ� مات �ملوؤمن على �لتوحيد و�لنبوة و�لإمامة، ولكن بعد ثالثمئة �صنة، ومقد�ر 

�ل�صنة عند �هلل يختلف عن مقد�رها عندنا.

1- ر�جع: بحار �لأنو�ر، ج8، �س325 )بت�صرف(.
2- بحار �لأنو�ر، ج8، �س351.

ة يف �أ�صول �لأئمة« بابًا حتت عنو�ن: »�إّن ف�ّصاق �مل�صلمني  3- بحار �لأنو�ر، ج8، �س362، ولقد عقد �حلرُّ �لعاملي )ر�س( يف كتابه »�لف�صول �ملهمَّ
و�يات يف ذلك  ة، وروى يف ذلك �ثني ع�صرَة رو�يًة، ثم علَّق يف نهاية �لباب قائاًل: و�لآيات و�لرِّ ل يخلدون يف �لّنار، بل يخرجون منها ويدخلون �جلنَّ

كثريٌة جّدً�«. ر�جع: �لف�صول �ملهمة يف �أ�صول �لأئمة، ج1، �س376- 380.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س272.
5- بحار �لأنو�ر، ج70، �س331.
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الثالثة: �خللود يف �لّنار:

�لّنار، كقوله تعاىل:  و�ملنافقني يف  �لكّفار  �إىل خلود  ت�صري  �آيات كثرية  هناك 
ين ِفيَها ِهَي َح�ْشُبُهْم  َم َخالدِّ اَر َناَر َجَهنَّ ُ �ْلُمَناِفِقيَن َو�ْلُمَناِفَقاِت َو�ْلُكفَّ {َوَعَد �هللَّ
ُ َوَلُهْم َعَذ�ٌب ُمِقيٌم}1، فالكافر و�ملنافق يخّلد�ن يف �لّنار دون �ملوؤمن  َوَلَعَنُهُم �هللَّ

كما تقّدم.
وقد �ُصئل �لإمام �ل�صادق Q: عن �لموؤمن يقتل متعمدً�، �أله توبة، فقال: »�إن 
كان قتله لإيمانه فال توبة له، و�إن كان قتله لغ�شٍب �أو ل�شبب �شيٍء من �أمر 
نيا، فاإّن توبته �أن يقاد منه، و�إن لم يكن علم به �أحد �نطلق �إلى �أولياء  �لدُّ
�أعطاهم  يقتلوه  فلم  فاإن عفو� عنه  بقتل �شاحبهم،  فاأقّر عندهم  �لمقتول 
�لدية، و�أعتق ن�شمة، و�شام �شهرين متتابعين، و�أطعم �شتين م�شكينًا توبة �إلى 

�هلل عز وجل«2.

االفتضاح يوم القيامة: 

�لذين  �صاهد، وهم  �لأ�صهاد: جمع  �ْلأَ�ْشَهاُد}3،  َيُقوُم  تعاىل: {َوَيْوَم  قال �هلل 
�صرور  ذلك  ويف  �لقيامة،  يوم  و�لكافرين  �ملبطلني  على  للموؤمنني  باحلّق  ي�صهدون 

للُمحّق وف�صيحة للمبطل، يف ذلك �ليوم �لعظيم.
ت�صري �لآية �إىل معنًى دقيق، وهو �أّن يوم �لأ�صهاد هو �ليوم �لذي ُيب�َصط فيه �لأمر 
يف حم�صر �هلل تعاىل، وتنك�صف �ل�صر�ئر و�لأ�صر�ر لكاّفة �خلالئق، وهو يوم تكون 
�ليوم �لذي  �إّنه  �أروع ما يكون،  �أفظع ما تكون، ويكون �لنت�صار فيه  �لف�صيحة فيه 
ين�صر �هلل فيه �لأنبياء ويزيد يف كر�متهم، و�إّنه يوم �فت�صاح �لكافرين و�صوء عاقبة 
�لأ�صهاد  �لأ�صهاد4. قيل:  �أمام  �لظاملني، ويوم ل يحول �صيء دون �فت�صاح �لظاملني 

�أربعة: �ملالئكة، �لأنبياء، �أّمة حممد P، �جلو�رح5.

1- �لتوبة، 68.
2- من ل يح�صره �لفقيه، ج4، �س95.

3- غافر، 51.
4- ر�جع: �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج 15، �س283 )بت�صرف(.

5- ر�جع: �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج22، �س442.
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ة �إظهار  وما يهم يف �لأمر �أّن �لعبة من قيام �لأ�صهاد و�عتبار قولهم هو بيان �صدَّ
�لف�صيحة.

لذ� ينبغي على �لإن�صان �ملوؤمن �لعاقل �أن يخاَف �أهو�َل ذلك �ليوِم �لعظيِم، و�أْن 
ا�س �أجمعني. يخاَف �لف�صيحَة �أماَم �هلل وُر�صله و�لأمم و�لنَّ

باهلل  �أيقن  ف�شّتة:  �لموقن  »و�أّما عالمة  قال:  �أّنه   P �هلل  ر�صول  روي عن 
�لبعث حٌق فخاف  باأّن  و�أيقن  �لموت حٌق فحذره،  باأّن  و�أيقن  فاآمن به،  حقًا 
�لف�شيحة، و�أيقن باأّن �لجّنة حٌق فا�شتاق �إليها، و�أيقن باأّن �لّنار حٌق فظهر 

�شعيه للنجاة منها، و�أيقن باأّن �لح�شاب حٌق فحا�شب نف�شه«1.
عبانية: »�إلهي قد �شترت علي ذنوبًا  يقول �أمري �ملوؤمنني Q يف �ملناجاة �ل�صَّ
نيا و�أنا �أحوج �إلى �شترها علّي منك في �لأخرى، �إلهي قد �أح�شنت �إلّي  في �لدُّ
�إذ لم تظهرها لأحد من عبادك �ل�شالحين، فال تف�شحني يوم �لقيامة على 

روؤو�س �لأ�شهاد...«2.
جلعل  تعاىل  �هلل  �صاء  ولو  �خللو�ت،  يف  �لعبُد  يرتكبها  �لتي  نوب  �لذُّ من  فكم 
�صّدة  بح�صب  �ل�صو�د  هذ�  �صّدة  وتختلف  مع�صية،  لكلِّ  مثاًل-  و�د  -كال�صَّ عالمًة 
�ملع�صية، ولكّن �هلل �صّتار على عباده، قد �أظهر �جلميل و�صرت �لقبيح... ولهذ� يطلب 
Q �أن يدمي �هلل هذ� �ل�ّصرت حتَّى يف �لآخرة، حني تكون �صاعة �لف�صيحة  �لإمام 

على روؤو�س �لأ�صهاد. 

 والهوان يوم القيامة:
ّ

الذل

من �مل�صاهد �لتي تظهر يوم �لقيامة م�صهد �لذّل و�لهو�ن �للذ�ن ي�صيبان �لكفرة 
و�لع�صاة. 

�لذّل  غاية  يف  فالأ�صقياء  و�صعد�ء،  �أ�صقياء  �صنفان:  �ملوقف  ذلك  يف  ا�س  و�لنَّ
�لتي ي�صفها �هلل تعاىل لهوؤلء  و�لهو�ن، وهذ� ما ميكن فهمه من خالل �لأو�صاف 
�لع�صاة يف �لقر�آن �لكرمي، كقوله تعاىل: {خا�ِشَعًة �أَْب�شاُرُهْم َتْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َوَقْد 

1- حتف �لعقول، �س20. 
2- �إقبال �لأعمال، ج3، �س297.
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ُجوِد َوُهْم �شاِلُموَن}1، �أي وجوٌه تظهر عليها عالئم �خلزي  كاُنو� ُيْدَعْوَن �إَِلى �ل�شُّ
�ْلغا�ِشَيِة    َحديُث  تاَك  �أَ َهْل  كقوله:  �أخرى  باأو�صاٍف  ي�صفها  ثم  و�لهو�ن، 
لى  نارً� حاِمَيًة}2، �أي �أنَّ هوؤلء  َبٌة  َت�شْ ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ خا�ِشَعٌة  عاِمَلٌة نا�شِ
نيا بجدٍّ ولكن لغري �هلل تعاىل، فمع كلِّ تعبهم وعنائهم مل  ار كانو� يعملون يف �لدُّ �لُكفَّ
ي�صتفيدو� �صيئًا من �أعمالهم، فتكوُن �آثاُر �خليبِة باديًة على وجوههم يوم �لقيامة، 
لى   وزيادًة يف بيان حالهم من �لُذّل و�لهو�ن يقول �هلل تعاىل: �إّن هذه �لوجوه: {َت�شْ
نيا كانت خا�صرًة،  ب بها؛ لأّن �أعمالهم يف �لدُّ نارً� حاِمَيًة} �أي تقا�صي حّر �لّنار وُتعذَّ

غلبها �ل�صّر وفارقها �خلري. 
�لَِّذيَن  يُب  {�َشُي�شِ �أي�صًا تدّل على هذ� �ملعنى، قال تعاىل:  �أخرى  �آيات  وهناك 
�صيلحق  �أي  َيْمُكُروَن}3،  َكاُنو�  ِبَما  �َشِديٌد  َوَعَذ�ٌب   ِ �هللَّ ِعْنَد  َغاٌر  �شَ �أَْجَرُمو� 
ديد جز�ًء ملا كانو� ينكرون،  �ملجرمني ذٌل وهو�ٌن د�ئمان، ويدركهم �لعذ�ب �ملوؤمل �ل�صَّ
نيا  هم يف �لدُّ �صل و�لنقياد ملا جاوؤو� به، فب�صبب تكبُّ وعقوبًة لتكّبهم عن �ّتباع �لرُّ
َعْن  َي�ْشَتْكِبُروَن  �لَِّذيَن  تعاىل: {�إِنَّ  وقال  �لقيامة،  يوم  ديد  �ل�صَّ بالذلِّ  �صي�صابون 

َم َد�ِخِريَن}4، �أي �صاغرين �أذلء. ِعَباَدِتي �َشَيْدُخُلوَن َجَهنَّ

الحسرة والندامة:

تعاىل:  �هلل  قال  و�لند�مة«،  �حل�صرة  »يوم  هو  �لقيامة  يوم  �أو�صاف  �أحد  �إّن 
ُيوؤِْمُنوَن}5،  َل  َوُهْم  َغْفَلٍة  ِفي  َوُهْم  �ْلأَْمُر  َي  ُق�شِ ْذ  �إِ �ْلَح�ْشَرِة  َيْوَم  {َو�أَْنِذْرُهْم 

وي�صتفاد من �لآية: 
امل على ظلمه،  أواًل: �إّنه يف يوم �حل�صرة و�لند�مة يندم �لكافر على كفره، و�لظَّ

ه على تق�صريه، لكن �مل�صكلة �أنه يوم ل ينفع فيه �لندم. ر يف طاعة ربِّ و�ملق�صِّ
ثانيًا: ينبغي �أن ل يكون �ملوؤمن يف غفلٍة، بل على ��صتعد�ٍد د�ئٍم للقاء �هلل تعاىل.

ى �أن يفدي  فاإّن من ِعَظم �حل�صرة �لتي ت�صيب �أهل �لّنار �أّن �لو�حد منهم يتمنَّ

1- �لقلم، 43.
2- �لغا�صية، 1- 4.

3- �لأنعام، 124.
4- غافر، 60.
5- مرمي، 39.
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نيا باأ�صرها، مع �أّنه  ا�س �أجمعني، بل مبلك �لدُّ نف�صه من عذ�ب �هلل مباله وولده و�لنَّ
ُطلب منه ما هو �أهون من ذلك فلم يفعل، قال تعاىل: {َيَودُّ �ْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن 
يَلِتِه �لَِّتي ُتوؤِْويِه  َوَمْن  ِخيِه  َوَف�شِ اِحَبِتِه َو�أَ َعَذ�ِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه  َو�شَ

ِفي �ْلأَْر�ِس َجِميًعا ُثمَّ ُيْنِجيِه}6.
ا�س  دة، منها »�أ�صدُّ �لنَّ ريفة هذه �حل�صرَة باأ�صكاٍل متعدِّ و�يات �ل�صَّ وقد و�صفت �لرِّ
ا�س ح�شرة يوم �لقيامة  ح�صرًة يوم �لقيامة«، عن �لإمام �لباقر Q: »�أ�شّد �لنَّ
�لذين و�شفو� �لعدل ثم خالفوه، وهو قول �هلل عّز وجّل: {�أَْن َتُقوَل َنْف�ٌس َيا 

ْطُت ِفي َجْنِب �هلِل}7«8. َح�ْشَرَتا َعَلى َما َفرَّ
�أمير   : ِ �هللَّ »َجْنِب  بقوله:   » ِ �هللَّ »َجْنِب   Q �لكاظم  �لإمام  ف�ّصر  وقد    
�أن  �إلى  Q، وكذلك ما كان بعده من �لأو�شياء بالمكان �لرفيع  �لموؤمنين 

ينتهي �لأمر �إلى �آخرهم«9.
اعة، فقال:  و�أَّوَل �ل�صيخ �ل�صدوق } معنى �جَلْنب يف علّي Q مبعنى �لطَّ
»�جَلْنب: �لطاعة يف لغة �لعرب، ُيقال: هذ� �صغري يف َجْنب �هلل، �أي يف طاعة �هلل عزَّ 
وجل؛ فمعنى قول �أمري �ملوؤمنني Q: »�أنا َجْنب �هلل« �أي �أنا �لذي وليتي طاعُة 

�هلل«10. 
ة كّلها  ة و�لأخرويَّ ة و�لبزخيَّ   �إّن من �أهّم �لأعمال �لتي لها �آثار يف �لعو�مل �لدنيويَّ
-وبالأخ�س يوم �لقيامة- هي ولية �أهل �لبيت R، فمن �أطاعهم وو�صلهم و�صله 
ادمني يوم �لقيامة؛ لأنَّ  �هلل يوم �لقيامة، ومن مل يو�ِلهم ونكث �لعهد كان من �أ�صدِّ �لنَّ

هم من �أعظم �لكبائر. ترَك وليِتهم وحبِّ
 ُ �هللَّ ُيِريِهُم  {َكَذِلَك  تعاىل  قوله  تف�صري  يف   Q �لباقر  �لإمام  عن  وروي    
�أَْعَماَلُهْم َح�َشَر�ٍت َعَلْيِهْم.ِ..}11، قال: »هو �لرجل يك�شب �لمال ول يعمل فيه 
خيرً�، فيرثه من يعمل فيه عماًل �شالحًا... فيرى �لأول ما ك�شبه ح�شرًة في 

ميز�ن غيره«12.
6- �ملعارج، 11- 14.

7- �لزمر، 5.
8- بحار �لأنو�ر، ج2، �س30.

9- �أ�صول �لكايف، ج1، �س145.
10- �لتوحيد، �س165.

11- �لبقرة، 167.
12- تف�صري نور �لثقلني، ج1، �س152.
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�أّن هناك ذنوبًا توجب �حل�صرة و�لند�مة    فتبنّي من خالل �لرو�يات �ملتقّدمة 
يوم �لقيامة، ومنها: �لِكْب و�لرياء، �للذ�ن هما من �أخطر �لأمر��س �لأخالقية �لتي 

ا�س.   ت�صيب قلوب �لنَّ

تجّسم األعمال بصوٍر قبيحة:

نب. من �لآثار �لأخروّية للذنوب جت�ّصد �لأعمال ب�صورٍة تتنا�صُب مع طبيعة �لذَّ
ُ ِمَن �ْلِكَتاِب َوَي�ْشَتُروَن ِبِه َثَمًنا  قال تعاىل: {�إِنَّ �لَِّذيَن َيْكُتُموَن َما �أَْنَزَل �هللَّ

َقِلياًل �أُوَلِئَك َما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم �إِلَّ �لّنار...}1.
وهذه �لآية تبنّي جت�صيم �لأعمال يف �لآخرة، وتدّل على �أنَّ �لأمو�َل �ملكت�صبة عب 
ُم ب�صكٍل و�قعيٍّ  م، هي يف �لو�قع نري�ٌن تدخُل يف بطونهم، وتتج�صَّ ريق �ملحرَّ هذ� �لطَّ

يف �لآخرة.
ًر� َوَما َعِمَلْت  قال �هلل تعاىل: {َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْف�ٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْح�شَ
ُ َرُءوٌف  ُ َنْف�َشُه َو�هللَّ ُرُكُم �هللَّ ِمْن �ُشوٍء َتَودُّ َلْو �أَنَّ َبْيَنَها َوَبْيَنُه �أََمًد� َبِعيًد� َوُيَحذِّ

ِباْلِعَباِد}2. 
ئة يوم �لقيامة، فريى كّل  احلة و�ل�صيِّ ت�صرُي هذه �لآية �إىل ح�صور �لأعمال �ل�صَّ
�مرٍئ ما عمَل من خرٍي وما عمَل من �صٍرّ حا�صرً� �أمامه، فالذين ي�صاهدون �أعمالهم 
احلة يفرحون وي�صتب�صرون، و�لذين ي�صاهدون �أعمالهم �ل�صّيئة ي�صتويل عليهم  �ل�صَّ
�لآية: يتمنون فناء  �أن يبتعدو� عنها، ومل تقل  ��صتطاعو�  �أنَّهم  لو  عب، ويتمنُّون  �لرُّ
�أعمالهم و�صيئاتهم؛ لأّنهم علمو� �أنَّ كلَّ �صيٍء يف ذ�ك �لعامل ل يفنى، فلذلك متّنو� 

�لبتعاد عنها.
وهذ�  قليلة،  كانت  مهما  �لقيامة  يوم  و�لقبيحة  �أعماله �حل�صنة  يجد  فالإن�صان 

ين�صجم مع كلمة »جتد« من �لوجود من �لعدم3. 
باملعاد.  �ملرتبطة  �لق�صايا  �أهم  من  يعتب  �لأعمال  جت�ّصد  �إّن  �لقول:  وخال�صة 
و�ملوجود يف ذلك �لعامل هو �نعكا�ٌس كامٌل لهذ� �لعامل، فاأعماُلنا و�أفكاُرنا و�أ�صاليبنا 

1- �لبقرة، 174.
2- �آل عمر�ن، 30. 

3- ر�جع: �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل،ج2، �س463)بت�صرف(.
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ذلك  يف  �أمامنا  د  وتتج�صَّ م  تتج�صَّ �صوف  �ملختلفة  �لأخالقيَّة  و�صفاتنا  �لجتماعيُة 
�لعامل، لتبقى قرينًة لنا د�ئمًا.
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نيا د�ر عمل ول ح�صاب فيها، و�لآخرة د�ر ح�صاب ول عمل فيها، �إذ ُيجزى  1. �لدُّ
كّل �إن�صان فيها ح�صب عمله، �إن خريً� فخري، و�إن �صّرً� ف�صّر.

فال  �لآخرة،  يف  وحاله  نيا  �لدُّ يف  �لإن�صان  عمل  بني  مبا�صرٌة  عالقٌة  هناك   .2
�نفكاَك بني �لعمل وجز�ئه، بل �جلز�ُء هو باطُن �لعمل، و�لآخرُة هي ظرف ظهور 

�جلز�ء ل وجوده.
�لّنار  ��صتحقاق مرتكبها دخول  �لقيامة هو  يوم  للمع�صية  �لعاّمة  �لآثار  3. من 
يف  �قرتفها  �لتي  و�لذنوب  �ملعا�صي  ودرجة  نوعية  ح�صب  �أي�صًا  فيها  �خللود  ورمبا 

�لدنيا.
4. من �لآثار �ل�صلبية للذنوب يف يوم �لآخرة �أن �صاحبها مفت�صح �أمام �لأ�صهاد، 

ما يكون �صببًا لهو�نه ومذلته.
نب،  ُد �لأعماَل ب�صورٍة تتنا�صُب مع طبيعة �لذَّ 5. من �لآثار �لأخروّية للذنوب جت�صِّ
ذلك  �أمامه يف  د  تتج�صَّ �صوف  �ل�صيئة  ة  �لأخالقيَّ و�صفاته  و�أفكاره  �لإن�صان  فاأعمال 

�لعامل، لتبقى قرينًة له د�ئمًا.
138
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ال تؤخروا التوبة إلى سن الكهولة

يجب �أن نبني �أنف�صنا؛ فاإن بنيتم �أنف�صكم كانت جميع �أعمالكم جهادً� بناًء. وكل 
�أ�صبحتم جماهدين.  به �صيكون يف حيز �جلهاد �لذي دخلتموه. لقد  عمل تقومون 
و�أعمال �ملجاهد �أعمال جهادية. �بذلو� جهودكم لبدء جهاد �لبناء من �أنف�صكم. �أي: 
��صتغلو� بهذ� �لعمل، ول تهملوه �إىل �آخر عمركم، فهذ� �لإرجاء و�حد من �إغر�ء�ت 

�ل�صيطان �لكثرية. 
�هلل  �صاء  �إن  �صاأتوب  و�أّنني  حاليًا،  �صاب  �أنني  هو  لالإن�صان  �لد�خلي  �ل�صيطان 
عندما �أ�صل �ىل �صّن �لكهولة. �أنتم ل تعرفون �أن �لتوبة لن تكون �صهلة �ملر��س يف �صن 
�لكهولة. �ل�صجرة �لتي مت غر�صها حديثًا بالإمكان قلعها، حتى باإمكان �لطفل فعل 
ذلك. وعندما تنمو يكون باإمكان رجل بالغ �أن يقلعها. و�إن نت �أكرث من ذلك كانت 
بحاجة �إىل �آلة لقلعها. وعندما تتجّذر وت�صتّد على �صاقها، مثل �صجرة �ل�صيد �صالح1 
-ل �أعرف �إن كانت موجودة حاليًا �أم ل- مثل هذه �ل�صجرة ل ميكن قلعها ب�صهولة. 
وتعود  �لإن�صان،  بها  يقوم  �لتي  �لأعمال  �لفا�صدة هي جذور  �لأخالق  �إن جذور 
بع�س جذورها �إىل �لنف�س، فهي �صهلة يف �لأول. �إّن �صدرت منه مع�صية لكان باإمكانه 
�أن ينيب ب�صرعة، لكن �إذ� كرثت �ملعا�صي ��صتع�صت �لتوبة منها، وكلما تقّرب من 
�صن �لكهولة �أ�صبحت �ملع�صية �أقوى لأن �إر�دته ل ت�صعفه من �لذنب �لذي يتغّلب على 
عزمه، ويفقده طاقة �ملبادرة �إىل �خلال�س، فال توؤّخرو� �لتوبة �إىل �صن �لكهولة. ل 

تقولو�: عندما نكب نتوب، لأّن �لإقالع عن �لذنب ع�صري يف تلك �ل�صن.
نتحّلى  ونحن  �لعامل  ذلك  �إىل  �لدخول  يحرمنا  لكي  �ل�صيطان  يو�صو�س  هكذ� 

بالإميان2.

1- �صجرة عظيمة �جلذع كانت موجودة يف �أحد �ملقامات �لقدمية يف �إير�ن، وُي�صرب بها �ملثل.
2- �صحيفة �لإمام،ج 11،�س307.    
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أصول الكفر: 

�لِحر�س  ثالثة:  �لكفر  »�أ�شول  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  روي 
�ل�ّشجرة  عن  ُنِهَي  حين   Q �آدم  فاإّن  �لِحر�س  فاأّما  و�لح�شد،  و�ل�شتكبار 
حمله �لِحر�س على �أن �أكل منها، و�أّما �ل�شتكبار فاإبلي�س حيث �أُِمَر بال�ّشجود 

لآدم فاأبى، و�أّما �لح�شد فاْبَنا �آدم حيث قتل �أحدهما �شاحبه«1.
»�لكفر  مو�صوع  يف  ورد  ما  خ�صو�صًا   -  R �لبيت  �أهل  لرو�يات  ع  �ملتتبِّ �إن 
دة، نذكر منها: �أ�صول �لكفر، عالمات  و�لإميان« - يجدها �أعطت للكفر عناوين متعدِّ

�لكفر، منازله، موجباته، وغري ذلك.   
و�صوف نعر�س يف هذ� �لدر�س م�صطلح »�أ�صول �لكفر«، وهي �لأمور �لتي توؤّدي 
ل ثالوث  �إىل �لكفر �أو تكون م�صّببة له، و�لتي تتمثَّل يف �لرو�يات بثالث خ�صال ت�صكِّ
م يف رو�ية �لإمام  �لكفر، وهي: »�ل�صتكبار، �حِلر�س، �حل�صد«، وذلك ح�صب ما تقدَّ
�ل�صادق Q. و�إىل هذه �لأ�صول ترجع �أغلب �لذنوب، روي عن حممد بن م�صلم 
بن �صهاب قال : �صئل علي بن �حل�صني L �أي �لأعمال �أف�صل عند �هلل عز وجل؟ 
فقال: »ما من عمل بعد معرفة �هلل عز وجل ومعرفة ر�شوله P �أف�شل من بغ�س 
�لدنيا، و�إن لذلك ل�شعبًا كثيرة وللمعا�شي �شعبًا، فاأّول ما ع�شي �هلل به �لكبر، 
�لكافرين، و�لحر�س وهي  �أبى و��شتكبر وكان من  �إبلي�س حين  وهي مع�شية 
َوَل  �ِشْئُتَما  َحْيُث  ِمْن  لهما:{ُكاَل  وجل  عز  �هلل  قال  حين  وحو�  �آدم  مع�شية 
�إليه  بهما  حاجة  مال  فاأخذ�  اِلِميَن}،  �لظَّ ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  �ل�شَّ َهِذِه  َتْقَرَبا 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س289.
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فدخل ذلك على ذريتهما �إلى يوم �لقيامة، وذلك �أن �أكثر ما يطلب �بن �آدم ما 
ل حاجة به �إليه، ثم �لح�شد وهي مع�شية �بن �آدم حيث ح�شد �أخاه فقتله، 
فت�شعب من ذلك حب �لن�شاء، وحب �لدنيا، وحب �لرئا�شة، وحب �لر�حة، 
في  كلهّن  فاجتمعّن  خ�شال،  �شبع  ف�شرّن  و�لثروة،  �لعلو  وحب  �لكالم،  وحب 
ر�أ�س كل  حب �لدنيا، فقال �لأنبياء و�لعلماء بعد معرفة ذلك: حب �لدنيا 

خطيئة، و�لدنيا دنياء�ن: دنيا بالغ ودنيا ملعونة«1.

حقيقة الِكْبر:

�لِكْب على نحوين:
- ِكْب �لباطن: وهو ُخُلق يف باطن �لإن�صان ونف�صه.

- ِكْب �لظاهر: وهي �لأعمال �لتي ت�صدر بو��صطة جو�رح �لإن�صان.
�إّن �صلوك �ملتكبِّ و�أعماله �جلو�رحية �لظاهرية هي - يف �حلقيقة - ثمرُة باطنه، 
خ�س نف�صه فوق م�صتوى  لأن �لباطن هو �لأ�صل، و�لظاهر فرٌع منه. فعندما يرى �ل�صَّ
�لآخرين، بحيث يغدو ذلك معتقدً� عنده، فيفرح به ويركن �إليه، ويعتزُّ به يف نف�صه، 
يكون قد �تَّ�صف بـ »بُخُلق �لِكْب«. وعندما يظهر ذلك �خُللق على �صلوكيات �ل�صخ�س 
Q عندما  �أر�د بيانه �لإمام  ، وهو ما  جتاه �لآخرين ي�صمى ذلك �خُللق بالتكبُّ

.Q ث عن �خُلُلق �لذي منع �إبلي�س من �ل�صجود لآدم حتدَّ
ٌة جتعل �لإن�صاَن يرتّفع ويتعاىل على �لآخرين ويحتقرهم، ويرى  و�لِكْب حالٌة نف�صيَّ
ة و�لقلبيَّة �ملذمومة  ف�صيَّ ا�س كّلهم. وهو من �لأمر��س �لنَّ �أّن لنف�صه �لف�صَل على �لنَّ
�إعجاُب �لإن�صان بنف�صه وحّبه �ملفرط لها.  �أ�صا�ٍس-  �صرعًا وعقاًل، ومن�صوؤه -ب�صكٍل 
ا�س من يتكبَّ على �لغري بعلمه، �أو بعبادته، �أو بَح�َصِبه، �أو بجماله، �أو بقّوته،  ومن �لنَّ

�أو بكرثة �أولده و�أهله، �أو مبن�صبه، وهكذ�.
�لوهمّي، و�لذي  �لّنمو  �إىل طور  بيعي  �لطَّ �لنمّو  �لإن�صاَن عن طور  ُيخِرُج  و�لِكْب 
ُيظهر �لإن�صاَن �أكب من و�قعه و�أ�صخَم من حقيقته، فريى نف�َصُه ول يرى غريه، �أو 
ٍد يف  ِبذرُة مترُّ �أ�صوله  يرى نف�صه ول يرى لغريه من �صاأٍن ول خطٍر. و�ل�صتكبار يف 
تها �ملظلمة، ومنعها  دها وذ�تيَّ غف بحفِظ تفرُّ ف�س و�ل�صَّ ف�س، قو�مها حبُّ �لنَّ د�خل �لنَّ

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س131-130. 
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اعة حتَّى لو كانت هلل �لكبري �ملتعال.  من �لطَّ
ريد«، فكان  وتاريخ �لتكّب و�ل�صتكبار يف �لعامل تاريٌخ طويٌل، بد�أ مع »�إبلي�س �لطَّ
�أَْن  َمَنَعَك  �إِْبلي�ُس ما  �لفاحُت لباب �ل�صتكبار وهو �أخطر �لأبو�ب، يقول تعاىل: {يا 

ْم ُكْنَت ِمَن �ْلعاليَن}1. َت�ْشُجَد ِلما َخَلْقُت ِبَيَديَّ �أَ�ْشَتْكَبْرَت �أَ

درجات الِكْبر:

ف�س بح�صب حال  �لنَّ ي�صتّد وي�صعف يف  �لقلبية  �لأمر��س  كاأّي مر�ٍس من  �لِكْبُ 
�إىل ثالث  �لِكْب  نق�ّصم  �أن  باطنه، وميكننا  �لآفة يف  ��صتفحال هذه  �لإن�صان ومدى 

ٍة، هي:  درجاٍت �أ�صا�صيَّ
األول: التكّبر على الله تعالى وأوامره:

وع من �أفح�س �أنو�ع �لتكّب ويوؤّدي ب�صاحبه �إىل �لكفر، كما حدث لإبلي�س  وهذ� �لنَّ
َو��ْشَتْكَبَر  َبى  �أَ �إِْبِلي�َس  �إِلَّ  َف�َشَجُدو�  ِلآَدَم  ��ْشُجُدو�  ِلْلَماَلِئَكِة  ُقْلَنا  {َو�إِْذ  �للعني: 
َوَكاَن ِمَن �ْلَكاِفِريَن}2. وفرعون �لذي كان ملكًا على م�صر و�لذي ��صتكب وطغى، 
�أمره  �إذ�  حتَّى  كثرية،  مناظر�ت   Q مو�صى  �هلل  نبي  وبني  بينه  حدثت  و�لذي 
مو�صى Q بالإميان هلل تعاىل وعبادته، �أبى و��صتعلى و�ّدعى �لربوبية لنف�صه، كما 
َها �ْلَماَلأُ َما َعِلْمُت َلُكْم  ذكر ذلك �لقر�آن �لكرمي يف قوله تعاىل: {َوَقاَل ِفْرَعْوُن َيا �أَيُّ
ِلُع �إَِلى  ْرًحا َلَعلِّي �أَطَّ يِن َفاْجَعْل ِلي �شَ ْوِقْد ِلي َيا َهاَماُن َعَلى �لطِّ ِمْن �إَِلٍه َغْيِري َفاأَ

ُه ِمَن �ْلَكاِذِبيَن}3. �إَِلِه ُمو�َشى َو�إِنِّي َلأَُظنُّ
ومن�صاأ هذ� �لنوع من �لِكْب كما يقول �لإمام �خلميني }: »هو منتهى �جلهل، 

وعدم معرفة �ملمكن4 حدود نف�صه، وعدم معرفة مقام و�جب �لوجود«5.
�أّما عن مرجع هذه �لدرجة من �لِكْب فيقول �لإمام �خلميني } مبّينًا حقيقة 
هذه �لدرجة: »�أّما �لتكّب على �أو�مر �هلل تعاىل فيظهر يف بع�س �لعا�صني، كاأن ميتنع 
الة؛  �أحدهم عن �حلّج بحّجة �أّنه ل ي�صت�صيغ منا�صكه من �إحر�م وغريه، �أو يرتك �ل�صَّ
جود ل يليق مبقامه، بل قد يظهر ذلك عند �أهل �لنُّ�صك و�لعبادة و�أهل �لعلم  لأنَّ �ل�صُّ

1- �س، 75.
2- �لبقرة، 34.

3- �لق�ص�س، 38. 
4- �أي �ملوجود�ت دون �هلل تعاىل، �صو�ء �أكانت �ملالئكة، �أم �جلن، �أم �لإن�س، وهي �لتي حتتاج يف وجودها �إىل و�جب �لوجود )�أي �هلل تعاىل(.

5- �لأربعون حديثًا، �س104.



148

ل مقولة �حلّق �إذ� جاءت ممن هو قريٌب  و�لتديُّن، كاأن يرتَك �لأذ�ن تكّبً�، �أو ل يتقبَّ
له �أو دونه منزلًة؛ فقد ي�صمع �لإن�صان قوًل من زميٍل له فريّده ب�صّدة ويطعن يف قائله، 
�صخ�صًا  �إّن  قبله.  نيا  �لدُّ �أو  �لدين  يف  كبرٍي  من  نف�صه  �لقول  ذ�ك  �صمع  �إذ�  ولكّنه 
هذ� �صاأنه ل يكون من طالب �حلّق، بل يكون تكّبه �أخفى عنه �حلق، و�أعماه متلُّقه 
ه. ومثل هذ� من يرتك تدري�س علٍم �أو كتاٍب باعتباره ل يليق به،  لذ�ك �لكبري و�أ�صمَّ
�أو برتك �صالة  قليل،  لأّن عددهم  �أو  لهم،  �أ�صخا�ٍس ل مركزّية  تدري�س  يرف�س  �أو 

�جلماعة يف م�صجد �صغري....«1.
الثاني: التكّبر على عباد الله تعالى:

رجة منبتها هو �لتكبُّ على �هلل تعاىل �أي�صًا، وذلك باأن ي�صتعظم نف�َصه  وهذه �لدَّ
ع عليهم، فيزدريهم  وي�صتحقَر غريه، فتاأبى نف�صه عن �لنقياد لهم، وتدعوه �إىل �لرتفُّ
دة، منها  وي�صت�صغرهم وياأبى م�صاو�تهم. ويظهر هذ� �لنوع من خالل مظاهر متعدِّ

م يف �ملجال�س، ويف �مل�صي، ونحو ذلك... رف�ُس جمال�صة �لفقر�ء، و�لتقدُّ
�لِكْب:  من  �لدرجة  هذه  م�صاديق  بع�س  مبّينًا   { �خلميني  �لإمام  يقول 
�أهم و�أكرث من كّل �صيء. ومن هذ� �لتكّب  »و�أقبحه �لتكّب على �لعلماء، ومفا�صده 
رف�س جمال�صة �لفقر�ء، و�لتقّدم يف �ملجال�س و�ملحافل، ويف �مل�صي و�ل�صلوك. وهذ� 
�لنوع من �لتكّب ر�ئج و�صائع بني خمتلف �لطبقات، �بتد�ًء من �لأ�صر�ف و�لأعيان 
و�لعلماء و�ملحّدثني و�لأغنياء حتَّى �لفقر�ء و�ملعوزين، �إل من حفظه �هلل من ذلك«2.

أسباب الِكْبر: 

يرى �لإمام �خلميني } �أنَّ للِكْب �أ�صبابًا ومنا�صئ عديدًة، ولكن: »ترجع كّلها 
ف�س، ما يبعث على �لُعجب �ملمزوج  م �لكمال يف �لنَّ �إىل �صبٍب �أ�صا�ٍس و�حد، وهو توهُّ
ُع  ويرتفَّ منه،  �أدنى  وير�هم  �لآخرين  كمال  �لإن�صان(  )عن  فيحجب  �ت،  �لذَّ بحبِّ 

ًا«3.  ًا �أو ظاهريَّ عليهم قلبيَّ
وهناك عو�مل و�أ�صباب �أخرى بالإ�صافة �إىل هذ� �ل�صبب، منها:

1- �لأربعون حديثًا، �س104- 105.
2- �لأربعون حديثًا، �س104ـ 105. 
3- �لأربعون حديثًا، �س104ـ 105. 
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1. الجهل: �إّن جهل �لإن�صان بحاله وعدم �إدر�كه لو�صاعته ونق�صه و�حتياجه، 

وغفلته عن حقيقة خلقته، وتنا�صيه �أّن �أ�صَله نطفٌة من مني، و�أّنه يف طريقه ليكون 
جيفًة نتنًة، وتغافله عن مثو�ه �لأخري، و�لعاقبة �لتي بانتظاره يف يوم من �لأيام �لتي 
ف�س وما �صتوؤول �إليه، هو من �لأ�صباب  ل مفرَّ منها ول مهرَب، هذ� �جلهل بحقيقة �لنَّ

�عية لتكّب �لإن�صان وتعاليه على �لآخرين. ِة �لدَّ �ملهمَّ
وعن �لإمام زين �لعابدين Q �أنه قال: »عجبت للمتكّبر �لفخور، كان �أم�س 

نطفة وهو غدً� جيفة!«1.
ر�أى يف نف�صه �صفَة كماٍل ما، فا�صتح�صنها،  �أو  �لإن�صان  توّهم  �إذ�  الُعجب:   .2

ف�س حتَّى �صار معجبًا ومفتونًا مبا  و�نتابته حالٌة من �ل�ّصرور و�لفرح و�لعتد�د بالنَّ
توّهمه �أو ر�آه، فغد� ل يرى �أّي قيمٍة لأعمال �لآخرين، بل يجدها د�ئمًا ناق�صًة ول 
�س من قيمتها ما ��صتطاع  ترقى مل�صتوى �أعماله و�إجناز�ته، فيحتقرها ويزدريها ويبخِّ
�إليه �صبياًل، ويف �ملقابل يجُد نف�صه �أهّم من �لآخرين و�أعظم، فيقع يف �صر�ك �لتكّب 

�ملهلكة. 
3. الِحقد: �حلقود ل ميكن �أن تطاوعه نف�صه للتو��صع �أمام �لآخرين، خ�صو�صًا 

�إذ� ما �متزج هذ� �حلقد بالغ�صب و�لع�صبية، ففي هذه �حلالة �صوف يجد �لتكّب 
ف�س.  �أر�صًا �صاحلة لغر�س بذوره �ل�صّيئة و�ملف�صدة يف �لنَّ

4. الحسد: هو �أي�صًا من �لعو�مل �لرئي�صة �مل�صّببة للتّكب و�لرتّفع على �لآخرين. 

فاحل�صد يوجب �لبغ�س للمح�صود، و�إن مل يكن من جهته �إيذ�ء و�صبب يقت�صي �لغ�صب 
و�حلقد، ويدعو �أي�صًا �إىل �جلحود باحلّق، حتَّى �أّنه مينع من قبول �لن�صيحة وتعّلم 
�لعلم. فكم من جاهل بقي يف رذيلة �جلهل ل�صتنكاف نف�صه من �أن ي�صتفيد من �أحد 
�أقاربه ح�صدً� وبغيًا عليه! فهو ُيعر�س عنه ويتكّب عليه مع معرفته  �أو  علماء بلدته 
باأّنه ي�صتحّق �أن ُيتو��صع له بف�صل علمه، ولكّن �حل�صد يبعثه على �أن يعامله باأخالق 

�ملتكّبين و�صمائلهم.

1- بحار �لأنو�ر، ج7، �س42.
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مفاسد الِكْبر:

رذيلة �لِكْب �صفٌة قبيحة، وهي بحّد ذ�تها �أحد �لأمر��س �لقلبية �ملهلكة، و�لتي 
يتوّلد منها مفا�صُد و�آثاٌر �أخرى، ومن هذه �لآثار �لقبيحة:

1. التعّرض للمقت اإللهي: فالِكْب مينع �لإن�صان من �لو�صول �إىل كمالته 

�لظاهرية و�لباطنية، و�حلظوظ �لدنيوية و�لأخروية؛ لأّن �ملتكّب ميقته �هلُل ويذّله، 
على  و�لِكْبر  �إّياك  ه�شام،  »يا  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  �حلديث  ففي 
�أوليائي، و�ل�شتطالة بعلمك؛ فيمقتك �هلل، فال تنفعك بعد مقته دنياك ول 

�آخرتك«1.
فوس الحقد والعداوة: لأنَّ �ملتكب ل يحّب �أن يرى �أحدً� 

ُّ
د في الن

ِّ
2. يول

�لنا�س  �لآخرين، وحتمل  �أعني  �لإن�صان يف  قدر  من  �صفٌة  حتّط  وهي  منه،  �أف�صل 
على �أن يعاملوه باملثل، روي عن �لإمام �ل�صادق Q: »ما من عبٍد �إل وفي ر�أ�شه 
حكمة وَمَلٌك يم�شكها، فاإذ� تكّبر قال له: �ّت�شع، و�شعك �هلل. فال يز�ل �أعظم 
�لنا�س في نف�شه، و�أ�شغر �لنا�س في �أعين �لنا�س، و�إذ� تو��شع رفعها �هلل عّز 
وجّل، ثم قال: �نتع�س، نع�شك �هلل. فال يز�ل �أ�شغر �لنا�س في نف�شه، و�أرفع 

�لنا�س في �أعين �لنا�س«2.
ِبَها  {َوَجَحُدو�  تعاىل:  قال  كما  الحق:  قبول  من  اإلنسان  يمنع   .3

� َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة �ْلُمْف�ِشِديَن}3. َو��ْشَتْيَقَنْتَها �أَْنُف�ُشُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ
عن  تعاىل  قال  وانتقاصهم:  الناس  احتقار  إلى  اإلنسان  يدفع   .4

ُمو�َشى  ْر�َشْلَنا  �أَ {ُثمَّ  �إ�صر�ئيل:  وبني   Q مو�صى  على  وقومه  فرعون  ��صتعالء 
َو�أََخاُه َهاُروَن ِباآَياِتَنا َو�ُشْلَطاٍن ُمِبيٍن  �إَِلى ِفْرَعْوَن َوَمَلِئِه َفا�ْشَتْكَبُرو� َوَكاُنو� 

ِمُن ِلَب�َشَرْيِن ِمْثِلَنا َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن}4. َقْوًما َعاِليَن  َفَقاُلو� �أَُنوؤْ
�لعلم  نف�صه من  �ملتكّب يحرم  �لإن�صان  والمعرفة:  العلم  من  الحرمان   .5

و�ملعرفة، ويعي�س حالة �جلهل �ملركب د�ئمًا؛ لأن �ملتكّب غري م�صتعٍد لتح�صيل �لعلوم 
و�ملعارف من �لأ�صخا�س �لذين ير�هم دونه �أو يف مرتبته، يف و�صّية �لإمام �لكاظم 
Q له�صام بن �حلكم، يقول Q: »�إّن �لزرع ينبت في �ل�شهل ول ينبت في 

1- بحار �لأنو�ر، ج75، �س311. 
2- بحار �لأنو�ر، ج70، �س224.

3- �لنمل، 14.
4- �ملوؤمنون، 47-46-45.
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�ل�شفا، فكذلك �لحكمة تعمر في قلب �لمتو��شع، ول تعمر في قلب �لمتكّبر 
�لجّبار؛ لأّن �هلل جعل �لتو��شع �آلة �لعقل، وجعل �لتكّبر من �آلة �لجهل«1. 

6. مصدر لكثيٍر من الذنوب: لو تاأّملنا يف حالت �لأ�صخا�س �لذين يعي�صون 

لرتكاب  �لد�عي  �أّن  لر�أينا  �لأخرى،  و�لذنوب  �لل�صان،  وبذ�ءة  و�حِلر�س،  �حل�صد، 
جميع �لذنوب من�صوؤه يف �لأ�صل هو �لتكّب. فهوؤلء ل يجدون يف �أنف�صهم رغبًة لروؤية 
�صوف  �لآخرين  تكون من ن�صيب  نعمة وموهبة  �أي  فاإّن  ولذ�  �أف�صل منهم،  من هو 
»�لِحر�س و�لِكْبر   :Q يتعاملون معهم من موقع �حل�صد، روي عن �لإمام علي 

م في �لذنوب«2. و�لح�شد دو�ٍع �إلى �لتقحُّ
ار: توّعد �هلل �صبحانه وتعاىل �صاحب �لِكْب بالعذ�ب و�لّنار، فكان  ّ

7. دخول الن

رد�ء  »�لعّز   :Q �لباقر  �لإمام  قال  �لأليم.  للعذ�ب  لدخول  وبابًا  �صبياًل  �لِكْب 
 :Q هلل، و�لِكْبر �إز�ره، فمن تناول �شيئًا منه �أكّبه �هلل في جهنم«3، وعنه�

»�لِكْبر مطايا �لّنار«4.
وهذه  �ملمّيزة،  �ل�ّصياطني  �أخالق  من  �لِكْب  �إّن  الله:  رحمة  من  الخروج   .8

�ل�صفة كانت �أّول مع�صية ع�صي �هلل بها، فاأّدت �إىل طرد �ل�صيطان من ح�صرة �هلل، 
�لباري  يتكّب على  فال�صيطان مل  ذيلة.  �لرَّ �لنا�س يف مثل هذه  يوقع  �أن  يريد  وهو 
)عّز وّجل(، بل على �آدم Q، وهو من خملوقات �حلّق حيث قال: {َقاَل �أََنا َخْيٌر 
ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطيٍن}5. وكانت �لنتيجة �أن �أ�صبح �إبلي�س مطرودً� 
من �صاحة �لرحمة �لإلهية، كما �أخب عّز وجّل: {قاَل َفاْهِبْط ِمْنها َفما َيُكوُن َلَك 

اِغريَن}6. َر فيها َفاْخُرْج �إِنََّك ِمَن �ل�شَّ �أَْن َتَتَكبَّ

عالج الِكْبر: 

وهذه  �لآخرين.  لذو�ت  وحتقري  وتقليل  للذ�ت  ت�صخيم  هو  حقيقته  يف  �لِكْب 
�حلالة �ملر�صية قد تتعاظم لت�صبح مر�صًا خطريً� جدً�، كجنون �لعظمة �لذي عا�صه 
ولهذ�  �حلا�صر.  طو�غيت  وبقّية  �ملا�صي  طو�غيت  من  وغريهما  و�لنمرود  فرعون 

1- بحار �لأنو�ر، ج1، �س153.

2- نهج �لبالغة، �حلكمة371.
3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س309.

4- و�صائل �ل�صيعة، ج15، �س377.
5- �لأعر�ف، 12.
6- �لأعر�ف، 13.
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حاربت �لأديان �ل�صماوية كّلها هذه �حلالة �ملر�صية، ودعت �إىل �أخالقيات م�صادة 
لها، مثل �لتو��صع �لذي من �صاأنه �أن يعالج هذه �ل�صطر�بات �لفكرية و�ل�صلوكية. 
فالِكْب �صلوك ُمكَت�َصب، وهو ل يولد مع �لإن�صان، وعالجه ممكن من خالل مر�عاة 

�لأمور �لآتية:
1. تشخيص المرض: 

ف�س، ومعرفة درجته دور �أ�صا�س يف معاجلة هذه     �إّن ملعرفة وجود �لِكْب يف �لنَّ
�لآفة، بالإ�صافة �إىل حتديد مدى جتّذرها يف �لباطن؛ فاإنه ي�صاهم م�صاهمًة كبريًة يف 
حتديد �لعالج �ملنا�صب لطبيعة �حلالة. وتلعب �ملعرفة �لنظرية �مل�صبقة بهذ� �ملر�س 
دورً� فعاًل يف �كت�صافه وت�صخي�صه �ملبكر، وذلك من خالل �لقر�ءة �مل�صبقة حول هذه 
عيدين �لفردي و�لجتماعي، �أو من  �ئم باآثاره �ملدّمرة على �ل�صّ ر �لدَّ �ملر�س، و�لتفكُّ
ْر  خالل �ل�صتماع �إىل موعظة ح�صنة حتيي �لقلب وتفتِّح �لروح، يقول تعاىل: {َفَذكِّ

ْكَرى}1. �إِن نََّفَعِت �لذِّ
2. القرار والمراقبة:

وي�صاعدنا على  �لعالج،  �لقر�ر مببا�صرة  �أخذ  بّد من  �ملر�س، ل  ت�صخي�س  بعد 
ذلك �صماع ر�أي �لآخرين فينا، وتقّبل توجيهاتهم و�نتقاد�تهم لنا. ول بّد من �ملر�قبة 
�لذ�تية للنف�س؛ ملعرفة مدى �لتز�مها بالقر�ر �لذي �تخذته بعدم �لتكّب على عباد 
لأن  �لطريق؛  بد�ية  بهم، خ�صو�صًا يف  نثق  باأ�صخا�ٍس  �ل�صتعانة  �هلل. ول مانع من 

زً� �أو غري مو�صوعي. تقييمنا لأنف�صنا - يف �لأغلب - �صيكون متحيِّ
3. التنفيذ:

دة،  وهي �ملرحلة �لأهم، بل هي نتيجة �لّت�صخي�س و�لقر�ر، وهناك �أ�صاليب متعدِّ
منها: 

ومو�ردها  �لتكّب  حالت  و�إح�صاء  �لِكْب،  ملظاهر  اليومي:   الرصد  أواًل: 

على  عامٍل؟  على  فقرٍي؟  على  تكّبت؟  من  فعلى  وكيفّيته.  �لتكّب  ونوعّية  �ليوم،  يف 
عاجٍز؟... وباأّي كيفية؟ بالعبو�س؟ بامل�صاجرة؟...

1- �لأعلى، 9.
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ف�س  ثانيًا: وضع نظام للتأديب: مبعنى �أن يلجاأ �لإن�صان - يف حما�صبة �لنَّ

ومعاقبتها - �إىل �لطرق �ل�صرعية، يف حال تبنّي له �أنها خالفت ما تعّهدت به و�أقّرته 
�لت�صّدق،  �ملحا�صبة:  طرق  ومن  �لآخرين.  على  و�لتعايل  �لتكّب  بعدم  نف�صها  على 
ف�س. �ل�صوم، �لقيام بالأ�صحار، وغريها من �لعباد�ت �لتي ميكن �أن تتثاقل منها �لنَّ

4. اللجوء إلى الله تعالى:

�ملهلكة  �لآفة  وينّجينا من هذه  يخّل�صنا  و�لت�صّرع كي  بالدعاء  �إىل �هلل  �للجوء 
و�لهّد�مة، و�لتي تعتب �أهّم مانٍع وقاطٍع لطريق �لتكامل و�لرقّي �لإن�صاين. 

دة لهذه �ل�صفة، منها ما ذكره �لفي�س  وقد ذكر علماء �لأخالق عالجاٍت متعدِّ
يف  �لرن�قي)ر�س(  �ل�صيخ  ذكره  ما  ومنها  �لبي�صاء،  �ملحّجة  يف  �لكا�صاين)ر�س( 
جامع �ل�ّصعاد�ت، وما ذكره �لإمام �خلميني } يف �لأربعون حديثًا، وغريهم مّما 

ذكره �لعلماء يف كتبهم �لقّيمة. 
:P 5. االقتداء بتواضع رسول الله

يعلف   ...« كان:  – �أنَّه  �لرو�يات  يف  جاء  كما   -  P �هلل  ر�صول  �صرية  يف  ورد 
�لنا�صح، ويعقل �لبعري، ويقّم �لبيت، ويحلب �ل�صاة، ويخ�صف �لنعل، ويرقع �لثوب، 
مينعه  ول  �ل�صوق،  من  �ل�صيء  وي�صرتي  �أعيى،  �إذ�  عنه  ويطحن  خادمه،  مع  وياأكل 
�لغني  ي�صافح  �أهله،  �إىل  وينقلب  ثوبه،  طرف  يف  يجعله  �أو  بيده  يعلِّقه  �أن  �حلياء 
و�لفقري، و�ل�صغري و�لكبري، وي�صّلم مبتدئًا على كل من ��صتقبله من �صغري �أو كبري، 
�أو �أ�صود �أو �أحمر، حّر �أو عبد، من �أهل �ل�صالة، لي�صت له حّلة ملدخله وحّلة ملخرجه، 
ل ي�صتحي من �أن يجيب �إذ� دعي، و�إن كان �أ�صعث �أغب، ول يحّقر ما دعي �إليه، و�إن 
�إل ح�صف �لدقل1، ل يرفع غد�ء لع�صاء ول ع�صاء لغد�ء، هنّي �ملقولة،  كان ل يجد 
ب�ّصامًا من غري �صحك،  لنّي �خُللقة، كرمي �لطبيعة، جميل �ملعا�صرة، طلق �لوجه، 
حمزونًا من غري عبو�س، �صديدً� يف غري عنف متو��صعًا يف غري مذلَّة، جو�دً� من غري 

�صرف، رحيمًا لكّل ذي قربى، قريبًا من كل ذّمي وم�صلم، رقيق �لقلب...«2.

1- ح�صف �لدقل: �لياب�س �لفا�صد �لبايل، و�لدقل:�أردء �لتمر.
2- بحار �لأنو�ر،ج70، �س208.
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»�لكفر  مو�صوع  يف  ورد  ما  خ�صو�صًا   R �لبيت  �أهل  لرو�يات  ع  �ملتتبِّ  .1
دة منها: �أ�صول �لكفر، عالمات �لكفر،  و�لإميان«  يجدها �أعطت للكفر عناوين متعدِّ

منازله، موجباته و..
2. �أ�صول �لكفر بح�صب ما ورد يف �لرو�يات �ل�صريفة هي ثالثة: �لكب، �حل�صد، 

�حلر�س.
من  وهو  �لآخرين،  على  ويتعاىل  يرتّفع  �لإن�صاَن  جتعل  ٌة  نف�صيَّ حالٌة  �لِكْب   .3

ة و�لقلبيَّة �ملذمومة �صرعًا وعقاًل. ف�صيَّ �لأمر��س �لنَّ
4. من�صاأ �لكب �صدة �إعجاُب �لإن�صان بنف�صه وحّبه �ملفرط لها، وجهله بحقيقة 
نف�صه، وعدم �إدر�كه لو�صاعة نف�صه وفقره و�حتياجه، بالإ�صافة �إىل عاملي �حلقد 

و�حل�صد �أي�صًا.
رحمته،  من  و�خلروج  �لإلهي  �ملقت  منها؛  كثرية  �صلبية  �آثارً�  �لكب  لرذيلة   .5
حرمان �لإن�صان من �لعلم و�ملعرفة وقبول �حلق، �صبب للوقوع يف �لكثري من �ملعا�صي، 

ولي�س �أخريً� دخول �لنار. 
6. عالج �لكب يكون بالعلم �لنافع و�لعمل �ل�صالح، فعلى �ملبتلى بهذه �لآفة �أن 
بالوظائف  نف�صه  جماهدة  على  يعمل  ثم  ومن  �ملر�س،  هذ�  �آثار  يف  ويتاأّمل  يتفّكر 

و�لو�جبات �ل�صرعية للتخّل�س منه.
154



155

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

عة
طال

لم
ل

معصية الشيطان

فيا �أيها �لعزيز، �أ�صدد عزميتك، ومّزق عن نف�صك �صجف �جلهل، و�جن بنف�صك 
من هذه �لورطة �ملهلكة! كان �إمام �ملتقني و�صالك طريق �حلقيقة ينادي يف �مل�صجد 
حيِل«!  ُزو� َرِحَمُكُم �هلُل َفَقْد ُنوِدَي ِفيُكْم ِبالرَّ هَّ باأعلى �صوته حتى ي�صمعه �جلري�ن: »جَتَ
وما ز�ٌد ينفعك �صوى �لكمالت �لنف�صانية، وتقوى �لقلب، و�لأعمال �ل�صاحلة، و�صفاء 

�لباطن، وخلو�س �لنية من كل عيب وغ�س. 
فاإذ� كنت من �أهل �لإميان �لناق�س و�ل�صوري، فعليك �أن تطّهر نف�صك من هذ� 
�لغ�س حتى تن�صم �إىل زمرة �ل�صعد�ء و�ل�صاحلني. و�لغ�س يزول بنار �لتوبة و�لندم، 
�إىل  و�لعودة  �لند�مة  و�للوم، و�صهرها يف حر�رة  �لعذ�ب  �أتون  �لنف�س يف  وباإدخال 
ِلُع  َتطَّ �لَِّتي  �ْلُموَقَدُة،   ِ �هللَّ {َناُر  فاإن  و�إّل  �لعامل،  هذ�  يف  تعمل  �أن  عليك  �هلل. 
َعَلى �لأَْفِئَدِة}. �صوف تذيب قلبك. و�هلل �أعلم كم قرن من قرون �لآخرة ي�صتغرق 
و�لت�صّور�ت  فالتّغري�ت  ي�صري،  �صهل  �لدنيا  هذه  يف  �لتطّهر  �إّن  هذ�!!  �إ�صالحك 
�صريعة �لوقوع فيها، �أما يف �لعامل �لآخر فالتغيري يكون ب�صكل �آخر، فزو�ل �صفة من 

�صفات �لنف�س قد ي�صتغرق قرونًا عديدة. 
�أيها �لأخ، ما دمت يف مقتبل عمرك، وزهرة �صبابك، و�أوج قوتك، وحرية  �إذً�، 
هذه  على  وطاأ  و�ملقام،  �جلاه  لهذ�  باًل  تلق  ول  نف�صك،  لإ�صالح  �صارع  �إر�دتك، 
�لعتبار�ت بقدميك �إنك �إن�صان، فاأبعد نف�صك عن �صفات �ل�صيطان، فلعّل �ل�صيطان 
يهتم بهذه �ل�صفة �هتمامًا كبريً� لكونها �صفة من �صفاته. وهي �لتي �أّدت �إىل طرده 
من ح�صرة �هلل، ولذلك فهو يريد �أن يوقع �لإن�صان، عارفًا �أو عامّيًا عاملًا �أو جاهال، 
يف مثل هذه �لرذيلة )�لكب(، حتى �إذ� ما لقيك يوم �لقيامة �َصَمَت بك قائاًل: »يا 
�أبيك قد طردين من ح�صرة �حلق.  �بن �آدم، �أمل يخبك �لأنبياء باأن �لتكّب على 
لقد نزلت علّي لعنة �هلل لأين �حتقرت مقام �آدم و��صتعظمت مقامي، فلماذ� �أوقعتك 

نف�صك يف هذه �لرذيلة« ؟. 
و�أحّطها،  �هلل  خملوقات  �أرذل  �صماتة  مو�صع  �مل�صكني!  �أيها  ت�صبح،  وعندئذ 
و�صفه.  �لكالم عن  يعجز  وح�صرتك مما  وند�متك  و�بتالء�تك  ف�صاًل عن عذ�بك 
�إن �ل�صيطان مل يكن قد تكّب على �هلل، بل على �أدم وهو من خملوقات �حلق، فقال: 
و�أنت  �آدم.  و��صتحقر  نف�صه  فا�صتعظم  ِطيٍن}.  ِمْن  َوَخَلْقَتُه  َناٍر  ِمْن  {َخَلْقَتِني 

ت�صت�صغر بني �آدم وت�صتكب بنف�صك عليهم، فاأنت �أي�صًا تع�صي �أو�مر �هلل1.

1- �لأربعون حديثًا،�حلديث �لر�بع، ف�صل يف بيان معاجلة �لكب.
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رس الحادي عشر: الدَّ

أصول الكفر )2(: )الِحرص، الحسد(

رس: أهداف الدَّ

ر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لّطالب مع نهاية �لدَّ

1. يبنّي حقيقة كل من �آفتي �حِلر�س و�حل�صد.

�آفتي  يف  للوقوع  �ملوجبة  �لأ�صباب  يعّدد   .2

�حِلر�س و�حل�صد.

3. يذكر �لطريق �ل�صحيح ملعاجلة �آفتي �حلر�س 

و�حل�صد.
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مفهوم الِحرص:

ف�صانية، تدفع �لإن�صان �إىل جمع ما هو �أكرث من  �حِلر�س �صفٌة من �ل�صفات �لنَّ
نيا، ومن �ل�صفات �ملهلكة و�لأخالق �لفا�صدة. حاجته، وهو �صعبٌة من حّب �لدُّ

)�لعطا�س(،  �ل�صت�صقاء  بد�ء  �ملبتلى  بال�صخ�س  ن�صّبه �حلري�س  �أن  ون�صتطيع   
فاإن عط�صه ل ينطفئ مهما �صرب من �ملاء،  وكذ� �ل�صخ�س �حلري�س، فاإّن نهمه 
نيا  وعط�صه وولعه يف جمع �لأمو�ل و�لرثو�ت ل يقف عند حد، فرت�ه يلهث ور�ء �لدُّ
حتَّى �آخر حلظة من عمره، بل �إّن بع�صهم يزد�د حر�صًا وطمعًا كلما �زد�د عمره، 

و�أوغل يف �ل�صيخوخة.
�لِحر�س،  خ�شلتان:  فيه  وي�شّب  �آدم  �بن  »ي�شيب   :P �هلل  ر�صول  عن  روي 
وطول �لأمل«1، وروي عنه �أي�صًا P: »منهومان ل ي�شبعان: طالب دنيا وطالب 
نيا على ما �أحّل �هلل له �شِلم، ومن تناولها من غير  علم، فمن �قت�شر من �لدُّ
ِحّلها َهَلك، �إل �أن يتوب �أو ير�جع، ومن �أخذ �لعلم من �أهله وعمل بعلمه نجا، 

نيا فهي حّظه«2. ومن �أر�د �لدُّ
�أبدً�، بل يبقى يف حالة �زدياٍد  نيا ل ي�صبع  �أّن طالب �لدُّ ُيفهم من هذه �لرو�ية 
د�ئٍم ل ينقطع؛ لأّن من طلب ب�صكل يفوق �حلد �ملعقول، كان ذلك ل�صّدة ِحر�صه على 
جمع زخارفها، وطول �أمله يف حت�صيل ما يت�صّور منها، وكمال حمبته لها بنف�صها، 
فهو ل ي�صبع بتناول مرتبة من مر�تبها، بل كّلما ح�صلت له مرتبة �قت�صى �حِلر�س 

وطول �لأمل تناول مرتبة �أخرى فوقها، وهكذ� د�ئمًا �إىل �أن ميوت جوعًا«3.
1- بحار �لأنو�ر، ج70، �س22.
2- �أ�صول �لكايف، ج1، �س46.

3- �صرح �أ�صول �لكايف، ح2، �س158.
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جذور الِحرص وأنواعه:

نيا، و�لتعّلق بزخارفها وزبرجها وزينتها.  �أ�صباب �حِلر�س هو حّب �لدُّ �أهّم  من 
نيا، �صوف يرتك �أثرً� يف �لقلب، و�صوف يكون  ف�س من حٍظّ يف هذه �لدُّ فما تناله �لنَّ
نيا، ��صتّد تاأّثر �لقلب  �صببًا لتعّلق �لقلب بها و�حِلر�س عليها. وكّلما �زد�د �لتلّذذ بالدُّ
بها وحّبه لها و�حِلر�س عليها، كما يف �حلديث عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »ما 

نيا �إل فتح �هلل عليه من �لِحر�س مثله«1. فتح �هلل على عبد بابًا من �أمر �لدُّ
جاهدً�  ي�صعى  بحيث  معنّي  ب�صيء  و�لرغبة  �لعالقة  �صّدة  يعني  �لذي  و�حِلر�س 
لتح�صيله، هو على نحوين: ِحر�س ممدوح و�آخر مذموم، وذلك بح�صب متعّلقه. فاإذ� 
نيا وحت�صيل �ملال و�لرثوة و�مللّذ�ت فاإنه يكون مذمومًا،  وقع �حِلر�س يف طريق �لدُّ
�أّما �إذ� وقع يف طريق �خلري، كاحِلر�س على �لعلم �أو �جلهاد يف �صبيل �هلل فاإّنه يكون 

ممدوحًا.
روي عن �لإمام علي Q يف �حِلر�س �لإيجابي -عند بيانه ل�صفات �ملتقني- 
�أّنه قال: »فِمن عالمة �أحدهم �أّنك ترى له قوًة في دين، وِحر�شًا في علم«2، 

وعن �لإمام �لباقر Q: »ل ِحر�س كالمناف�شة في �لدرجات«3.
ُخِلَق  �ْلإِْن�شاَن  {�إِنَّ  تعاىل:  قوله  �صرح  يف  )ر�س(  �لطباطبائي  �لعالمة  يقول 
»�لهلوع �صفٌة م�صتقٌة  َمُنوعًا}:  �ْلَخْيُر  ُه  َم�شَّ َو�إِذ�  رُّ َجُزوعًا  ُه �ل�شَّ َم�شَّ �إِذ�  َهُلوعًا 
ديد �لذي ُجبل عليه �لإن�صان  من �لَهَلع، وهو �صّدة �حِلر�س. وذلك �أّن �حِلر�س �ل�صَّ
لي�س ِحر�صًا منه على كل �صي ء، خريً� كان �أو �صرً�، نافعًا كان �أو �صارً�، بل ِحر�صًا 
عليه  �ملجبول  �حِلر�س  و�صّدة  �لهلع  ولي�س  نافعًا.  �أو  لنف�صه  ير�ه خريً�  ما  على  منه 
�لإن�صان - وهو من فروع حّب �لذ�ت - يف حّد نف�صه من �لرذ�ئل �ملذمومة، كيف؟ 
و�إّنا  وجوده،  وكمال  �صعادته  بلوغ  �إىل  �لإن�صان  تدعو  �لتي  �لوحيدة  �لو�صيلة  وهي 
وفيما  ينبغي  فيما  فا�صتعملها  تدبريها،  �لإن�صان يف  �أ�صاء  �إذ�  رذيلًة مذمومًة  تكون 
ف�صانية �لتي هي كرمية ما لزمت  ل ينبغي، وباحلّق وبغري حّق، ك�صائر �ل�صفات �لنَّ

حّد �لعتد�ل، و�إذ� �نحرفت �إىل جانب �لإفر�ط �أو �لتفريط عادت رذيلًة ذميمة«4.

1- �لكايف، ج2، �س319.
2- نهج �لبالغة، خطبة �ملتقني193. 

3- بحار �لأنو�ر، ج75، �س165.
4- ر�جع: �مليز�ن يف تف�صري �لقر�آن، ج20، �س14)بت�صرف(.
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لبّية للِحرص:  اآلثار السَّ

و�صيئًة عديدة،  �صلبيًة  �آثارً�  للِحر�س  �أّن  �ل�صريفة، جند  �لرو�يات  �إىل  بالرجوع 
نذكر منها: 

1. سوء الظن: فاحِلر�س يوؤّدي �إىل �صوء �لظن باهلل تعاىل، كما ورد يف �حلديث 

عن ر�صول �هلل P �أّنه قال: »�علم يا علي، �إّن �لُجبن و�لِحر�س و�لبخل غريزٌة 
و�حدٌة، يجمعها �شوء �لظن«1.

�لتعب،  �لإن�صان  يورث  نيا  �لدُّ ملذ�ت  على  �حِلر�س  َصب: 
َ
والن ة 

ّ
المشق  .2

رطه يف �ل�صعي �لد�ئب لتاأمني رغباته �ملوهمة وملّذ�ته �لفانية، فعن �أمري �ملوؤمنني  ويوَّ
Q قال: »�لِحر�س مطّية �لتعب«2.

3. الفقر والهالك: �حلري�س ل ي�صبع؛ لأنه د�ئمًا ي�صعى �إىل جمع �ملال و�إكثار 

نيا بحذ�فيرها«3.  �لرثو�ت، عن �لإمام علي Q: »�لحري�س فقير ولو ملك �لدُّ
روي  و�ملهالك،  �ملز�لق  يف  �صاحبه  لوقوع  �صبب  �أّنه  للِحر�س  لبّية  �ل�صَّ �لآثار  ومن 
�أهلكا من كان قبلكم، وهما  �لدينار و�لدرهم  »�إّن  قال:  �أّنه   P ر�صول �هلل  عن 

مهلكاكم«4.
تو�صد  �أن  �إىل  �آخر  بعد  يومًا  بالقيود  نف�صه  ل  ُيكبِّ والغّم: �حلري�س  الهّم   .4

�أمامه �صيئًا ف�صيئًا طرق �لنجاة و�لفالح بالكامل، روي عن �لإمام �لباقر Q قال: 
نيا كَمَثل دودة �لقز، كّلما �زد�دت من �لقّز على نف�شها  »َمَثل �لحري�س على �لدُّ

لّفًا، كان �أبعد لها من �لخروج حتَّى تموت غّمًا«5. 
و�خلطايا  �لذنوب  من  �لكثري  �إىل  يوؤّدي  �حِلر�س  الحرام:  في  الوقوع   .5

و�لتلّوث  �لآخرين،  وترك �حرت�م  ومنها عدم مر�عاة �حلالل و�حلر�م،  و�لقبائح، 
باأنو�ع �لظلم و�جلور و�لعدو�ن، فيما �أو�صى به �أمري �ملوؤمنني Q مالك �لأ�صرت يف 
عهده: »ول ُتدخلَّن في م�شورتك... ول حري�شًا يزّين لك �ل�شره بالجور...«6.      

1- بحار �لأنو�ر، ج67، �س386.
2- م�صتدرك �لو�صائل، ج12، �س61.

3- غرر �حلكم، �س295.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س316.

5- غرر �حلكم، �س294.
6- نهج �لبالغة، من عهد له Q كتبه لالأ�صرت �لنخعي رقم 53.  
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�إىل غريها من �لعو�قب و�لآثار �ل�صيئة �لتي تورث �لإن�صان �لبعد عن �هلل تعاىل، 
وتبعده عن �لكمال يومًا بعد �آخر. 

عالج الِحرص:

   �حِلر�س �صلوك مكت�صب ميكن عالجه كالِكْب، ول بّد �أن ميّر مبر�حل �لعالج 
�لتي طرحناها �صابقًا يف عالج �لِكْب، وهي: مرحلة �لت�صخي�س، ثّم مرحلة �لقر�ر، 
وهذه  �ملر�قبة،  فمرحلة  �لذ�تي،  و�لعقاب  �لثو�ب  مرحلة  ثّم  �لتنفيذ،  مرحلة  ثّم 

�ملر�حل ميكن �أن تنفع يف كّل �لأمر��س �لأخالقية. 
�أهّمها  �حِلر�س،  مر�س  ملعاجلة  و�أ�صاليب  طرق  عّدة  �لأخالق  علماء  ذكر  وقد 
�لظن  و�صوء  نيا  �لدُّ يعتب حب  و�لذي  �ملر�س،  لهذ�  �لأ�صا�صية  �إىل �جلذور  �لرجوع 
�لعقائدية  �لبنية  و�أ�صبابه، ويك�صف عن وجود خلٍل يف  �أهم ركائزه  باهلل تعاىل من 

لالإن�صان، وبالتحديد خلل يف �لتوحيد �لأفعايل لدى �ملعتقد.
فالذي ل يعتقد باأّن �هلل تعاىل قادٌر ور�زق، و�أّن كّل �صيء بيده، و�أن مفاتيح �خلري 
جلمع  له  د�فعًا  يكون  و�صوف  و�صلوكه،  �إميانه  يف  يوؤّثر  �صوف  هذ�  فاإّن  عنده،  كّلها 
حقيقيًا  �إميانًا  يوؤمن  �لذي  خ�س  �ل�صَّ �أّما  ح�صيب.  ول  ر�دٍع  دون  و�لرثو�ت  �لأمو�ل 
�حِلر�س  من  وبدًل  فاإّنه  َباٍق}1،  �هلِل  ِعْنَد  َوَما  َيْنَفُد  ِعْنَدُكْم  {َما  تعاىل:  بقوله 
على جمع �لأمو�ل، �صوف يرتكز جّل هّمه على كيفية �إنفاق هذ� �ملال يف �صبيل �هلل، 

وي�صعى يف عمل �خلري وخدمة �لنا�س �صكرً� هلل تعاىل على نعمه.
و�لعمدة يف عالج هذه �لآفة �أمر�ن �أ�صا�صيان2: 

- العالج النظري:

لبّية لهذه �لآفة �ملهلكة، ويف عو�قبها �لوخيمة  وهو �أن يتفّكر �لإن�صان يف �لآثار �ل�صَّ
ة.  على �ل�صعيدين �لفردي و�لجتماعي، وما يرتّتب عليها من �ملهانة و�ملذمَّ

وعّزة  رف  و�ل�صَّ �ملدح  �لقناعة، وما حتويه من  يتفّكر يف ف�صيلة  �أن  �ملقابل  ويف 
�لآخرين، وغريها من �خل�صال �حلميدة، فقد روي عمرو  و�ل�صتغناء عن  ف�س  �لنَّ
من  �إلى  ب�شرك  تطمح  �أن  »�إّياك   :Q جعفر  �أبو  قال   : قال  �أّنه  هالل  بن 

1- �لنحل، 96.
2- جامع �ل�صعاد�ت، ج 2، �س80-81-82 )بت�صرف(.
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هو فوقك، فكفى بما قال �هلل عز وجل لنبيه P:{َفاَل ُتْعِجْبَك �أَْمَو�ُلُهْم َوَل 
ْعَنا ِبِه �أَْزَو�ًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة  نَّ َعْيَنْيَك �إَِلى َما َمتَّ �أَْولُدُهْم...}1، وقال: {َوَل َتُمدَّ
 ،P ر�شول �هلل  فاإن دخلك من ذلك �شيء فاذكر عي�س  ْنَيا...}2،  �لدُّ �ْلَحَياِة 

فاإنما كان قوته �ل�شعير، وحلو�ه �لتمر، ووقوده �ل�شعف3 �إذ� وجده«4.
�إّن هذ� �لتفّكر بالن�صبة لالإن�صان مقّدمًة نظريًة وفكريًة ت�صاعده يف عدم �لوقوع 
يف �ِصر�ك هذه �لآفة �خلطرية. كما �إّن للتاأّمل يف �صرية �لأنبياء و�ل�صاحلني عظيم 
فائدة يف هذ� �ملجال �أي�صًا؛ لكونهم �لأ�صوة و�لقدوة �حل�صنة �لتي ُيحتذى بها على 

�لدو�م.
- العالج العملي:

�أوًل: �لقت�صاد يف �أمر �ملعي�صة حتَّى ل يقع يف وهم �خلوف من �لفقد و�خل�صر�ن، 
 P فمن كرث �إنفاقه ي�صعب عليه �أن يتحّلى بُخلق �لقناعة بعد ذلك، عن ر�صول �هلل
�أّنه قال: »ما عال من �قت�شد«5، وعنه P: »ثالث منجيات: خ�شية �هلل في �ل�شر 
 P و�لعالنية، و�لق�شد في �لغنى و�لفقر، و�لعدل في �لر�شا و�لغ�شب«6، وعنه
�أي�صًا قال: »�لتدبير ن�شف �لعي�س«7، وعن �لإمام �ل�صادق Q: »�شمنت لمن 

�قت�شد �أل يفتقر«8.
�أن يكون م�صطربًا لأجل �مل�صتقبل، و�أن  باأمر �حلال، ول ينبغي  ثانيًا: �لهتمام 
يقّوي �عتقاده و�عتماده على ف�صل �هلل تعاىل، ووعده باأّن �لرزق �لذي ُقّدر له �صوف 
ياأتيه حتمًا، و�إن مل يكن حري�صًا، ول م�صطربًا لأجله، ول يعلم لنف�صه مدخاًل ياأتي 
منه رزقه، قال ر�صول �هلل P: »�أبى �هلل �أن يرزق عبده �لموؤمن �إل من حيث ل 

يعلم، فاإّن �لعبد �إذ� لم يعلم وجه رزقه كثر دعاوؤه«9. 

 
1- �لتوبة، 55. 
2- طه، 131. 

3- �ل�صعف: �أغ�صان �لنخل ما د�مت يف �خلو�س. 
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س138-137. 

5- مو�صوعة �أحاديث �أهل �لبيت، ج1، �س394.
6- و�صائل �ل�صيعة، ج9، �س41.

7- مو�صوعة �أحاديث �أهل �لبيت، ج7، �س401.
8- �أ�صول �لكايف، ج4، �س53.

9- بحار �لأنو�ر، ج18، �س107.
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الحسد: 

�إبلي�ُس  ُلِعن  فباحل�صد  �لقلب،  �إىل  يطان  �ل�صَّ مد�خل  من  �أ�صا�ٌس  مدخٌل  �حل�صُد 
مو��صَع  يف  �لكرمي  �لقر�آن  يف  �حل�صد  تعاىل  �هلل  ذّم  ولقد  رجيمًا.  �صيطانًا  وُجِعل 
{�أَْم  قال:  �أخرى،  �آية  ويف  َح�َشَد}1،  �إَِذ�  َحا�ِشٍد  �َشرِّ  {َوِمْن  تعاىل:  قال  دة؛  متعدِّ
ْبَر�ِهيَم �ْلِكَتاَب  ِلِه َفَقْد �آَتْيَنا �آَل �إِ ُ ِمْن َف�شْ ا�َس َعَلى َما �آَتاُهُم �هللَّ َيْح�ُشُدوَن �لنَّ
َو�ْلِحْكَمَة َو�آَتْيَناُهْم ُمْلًكا َعِظيًما}2، وذلك لأنَّ �حلا�صَد عنَده �صيٌء من �لعرت��س 
رها على عباده. ونار �حل�صد �إذ� ��صتعلت �أحرقت كلَّ  على �أقد�ر �هلل تعاىل �لتي قدَّ
�لِقَيم �لفا�صلة، وولَّدت رذ�ئل �لأخالق، من حقٍد وعد�وٍة و�صعٍي لوقيعة بني �لأخو�ن، 

و�لبغ�صاء بني �لنا�س، و�لتعّزز و�لرتّفع على �لآخرين، وغري ذلك.
من  �أ�صل  وهو  للمع�صية،  �لثالث  �مل�صدر   Q �ل�صادق  �لإمام  �عتبه  ولذ� 
�لأخالقية �خلطرية  �لقلب  �أمر��س  وهو من   - �لرو�ية  مرَّ يف  كما   - �لكفر  �أ�صول 
�لتي تظهر عو�ر�صها بطرق خمتلفة، و�أ�صكال خميفة يف كثري من �لأحيان، كال�صعي 

�لفعلي لإز�لة �لنعمة عن �لآخرين، ل متّني زو�لها فقط.
�أّول  وهي  للقلب،  و�أف�صدها  و�أ�صّرها،  �ملعا�صي  و�أكب  �لأدو�ء،  �أعظم  من  »وهو 
�ملع�صية، فكانت  Q فحمله على  �آدم  �إبلي�س  ملّا ح�صد  �لأر�س  خطيئة وقعت يف 
�لبلية من ذلك �إىل �لأبد، وقد �أمر �هلل تعاىل نبيه P بال�صتعاذة من �صّره، ومن �صّر 

حا�صد �إذ� ح�صد، بعد �أن ��صتعاذ من �ل�صيطان و�ل�صاحر و�أنزله منزلتهما«3. 
تعريف الحسد:

�حل�صُد هو متّني زو�ل نعمة �ملح�صود و�نتقالها للحا�صد �أو جمّرد زو�لها عنه، فاإن 
مل يتمّنى زو�لها بل متّنى نظريها فهذه غبطة، وهي لي�صت ذميمة. فالغبطُة �إذً� هي 
�أن يتمّنى زو�ل  �أو �أكرث منها، دون  متّني �لإن�صان �أن تكون له نعمة مثلما لالآخرين 

تلك �لّنعمة عن �لآخر. 
و�ل�صبب �لذي من �أجله ُعّد �حل�صد من �أ�صول �لكفر؛ هو كون �حل�صد يف �لأ�صل 

مر�صًا قلبيًا، وجحودً� لف�صل �هلل تعاىل. 

1- �لفلق، 5. 
2- �لن�صاء، 54. 

3- ك�صف �لريبة عن �أحكام �لغيبة، �س310.
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بواعث الحسد:

يرى �لعالمة �ملجل�صي } �أّن �أ�صباب �حل�صد ميكن ح�صرها يف �صبعة �أمور1: 
بو�عث  �أقوى  من  وهو  اآلخرين:  على  والحقد  والبغضاء  العداوة   .1

�حل�صد، و�أ�صّدها على مكايدة �حل�صود و��صتالب نعمته، ما يت�صّبب يف زو�ل �لنعمة 
عن �لطرف �لآخر �لذي يحمل له �لعد�ء ويبطن له �حلقد.

ع: لأن �حل�صود ل يتحّمل �أن يرى �لنعمة على �لآخرين، لذ�  ّ
2. التكّبر والترف

يدفعه هذ� �خللق �ل�صّيئ �إىل �لرتّفع على �ملح�صود و�لتكّب عليه. فاإذ� �أ�صاب بع�س 
�أمثاله وليًة �أو علمًا �أو ماًل خاف �أن يز�حمه �أحٌد، فرت�ه يعمل على �إز�لة هذه �لنعمة 
قوًل وعماًل، ولكن هذه �ملرة من باب �لتعايل و�لرتّفع على �ملح�صود، ولأجل �إحر�ز 

تفّوقه وغلبته عليه. 
قد  ما  �إن�صان  يف  عظيمًة  نعمًة  ر�أى  �إذ�  فاحل�صود  والرفض:  االستنكار   .3

يتعّجب من كيفية فوزه بهذه �لنعمة �أو �لفر�صة، فيدفعه هذ� �ل�صتغر�ب �إىل �إنكار 
هذه �لنعمة �أو ت�صفيهها و�لتقليل من �صاأنها، كمقّدمة لزو�لها لحقًا، كما �أخب �هلل 
لَّ َب�َشٌر ِمْثُلَنا}2، فهم تعّجبو� من �أن ُيَنّور  تعاىل �لأمم �ل�ّصالفة �إذ قالو�: {�إِْن �أَْنُتْم �إِ
ب�صٌر مثلهم برتبِة �لّر�صالة و�لوحي و�لُقرب من �هلل تعاىل؛ فح�صدوهم ومتّنو� زو�ل 

�لنبّوة عنهم بغيًا وح�صدً�. 
�صاحُب  يز�حَمه  �أن  من  يخاف  فاحل�صود  المقاصد:  فوت  من  الخوف   .4

يدفعه  لذ�  ِنعم.  من  لديه  مبا  و�أهد�فه  مقا�صده  �إىل  �لو�صول  من  ومينعه  �لّنعمة، 
خوفه هذ� �إىل ��صتفر�غ �لُو�صع و�جُلهد لإبعاد من يز�حمه؛ ليتفّرد هو يف �لو�صول 
�إىل هذه �لغايات و�ملقا�صد. ومن هذ� �جلن�س حتا�صد �لأخوة يف �لتَّز�حم على نيل 
�ملنزلة يف قلب �لأبوين لأهد�ٍف مالّية مثاًل، وكذلك حتا�صد �لّتلميذين لنيل �حلظوة 
و�لّدرجة �لّرفيعة عند �لأ�صتاذ، �إذ� كان غر�صهما نيل �ل�ّصهرة وغريها من �حلالت 

و�لّنماذج...

1- بحار �لأنو�ر، ج70، �س240. 
2- �إبر�هيم، 10.
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5. حّب الرئاسة: حيث يكون �صببًا يف متّني �لإن�صان �ملحّب لل�ّصلطة و�ملن�صب 

ن من حتكيم �صيطرته وحكومته وب�صط نفوذه.  زو�ل نعمٍة عن �لآخرين، لكي يتمكَّ
يه بع�س �لعلماء بالبخل، فالبخل  ينة والّسريرة: وهذ� ما ي�صمِّ

ّ
6. خبث الط

�لإن�صان   َ يتاأملَّ �أن  �أي�صًا  �لبخل  بل من م�صاديق  �ملال،  �لإنفاق يف  فقط عدم  لي�س 
وهذ� يف �حلقيقة من خبث  �إىل غريه.  ت�صل  تعاىل  �هلل  ِنعم  يرى  وينزعَج عندما 

ف�س و�ُصّحها على عباد �هلل تعاىل. �لنَّ

مفاسد الحسد وآثاره:

�حل�صد كاأّي ظاهرٍة مر�صيٍة لها �أعر��س وعالمات تظهر على �صاحبها، ول بّد 
�لأوىل،  �ملر�حل  �إىل عالجها خ�صو�صًا يف  و�ملبادرة  �لعالمات،  لهذه  �للتفات  من 
 Q علي  �لإمام  عن   Q �آبائه  عن   Q �ل�صادق  �إمامنا  عن  �حلديث  يف 
وي�شمت  غاب،  �إذ�  ويغتاب  �شهد،  �إذ�  يتمّلق  عالمات:  ثالث  »للحا�شد  قال: 

بالم�شيبة«1.
وهناك عالئم كثرية ُذكرت للح�صد، منها: 

بالشرور: �حلا�صد يحزن ويتاأمّل عندما ي�صمع بنعمة ت�صيب غريه،  1. الفرح 

و�ل�صرور  �لأ�صر�ر  �أو  باخل�صارة  ويفرح  حمياه،  على  �حلزن  �آثار  تظهر  مل  لو  حتَّى 
�لتي تقع على غريه، عن �أمري �ملوؤمنني  Q: »�لحا�شد يفرح بال�شرور، ويغتّم 

بال�شرور«2.
2. الالمباالة: �أحيانًا قد يكتفي �حل�صود باإظهار عدم �هتمامه بالطرف �لآخر، 

ث �أحٌد عنه غريَّ �حلديث، و�إذ� �أُجب  �أو يقطع ر�بطته وعالقته معه، و�إذ� �ّتفق �أن حتدَّ
على �لتحّدث فاإنه ي�صعى لإخفاء �صفاته �لبارزة ونقاط قّوته �أو �كتفى بال�ّصكوت3.

وللح�صد نتائُج �صلبيٌة على �مل�صتوى �لفردي، يبّينها �لإمام �خلميني } بالقول:
يوجدها  �لتي  و�لآثار  تتنافى  للموؤمن  و�لظاهرية  �ملعنوية  �ل�صفات  جميع  »�إّن   

�حل�صد يف ظاهر �لإن�صان وباطنه، ومن هذه �لأمور: 

1- بحار �لأنو�ر، ج1، �س128.
2- جامع �أحاديث �ل�صيعة، ج13، �س552.

3- ر�جع: �لأخالق يف �لقر�آن، ج2، �س122)بت�صرف(.
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�لذي يق�صمه بني  به، وهو ر��ٍس بق�صمه  �لظّن  ُيح�صن  �ملوؤمن باهلل تعاىل  �أّن   -
عباده. �أّما �حل�صود ف�صاخٌط على �هلل تعاىل، ي�صيح بوجهه عن تقدير�ته.

نيا، و�حل�صود �إّنا هو مبتلًى ب�صّدة حّبه للدنيا. - �ملوؤمن ل يغلبه حّب �لدُّ
فخوفه  �حل�صود  �أّما  �خللق،  بارئ  من  �إل  حزٌن  ول  خوٌف  يد�خله  ل  �ملوؤمن   -

وحزنه يدور�ن حول �ملح�صود.
- �ملوؤمن متو��صع، و�حل�صود متكٌب يف معظم �حلالت.

- �حل�صد �آفة �لإميان �لتي تاأكله، كما تاأكل �لّنار �حلطب، عن �لإمام �ل�صادق 
Q: »�آفة �لدين �لح�شد، و�لُعجب، و�لفخر«1، وعنه: »�إّن �لرجل لياأتي باأّي 

بادرٍة فيكفر، و�إّن �لح�شد لياأكل �لإيمان كما تاأكل �لّنار �لحطب«2.
- من مفا�صد هذ� �خُلُلق �لذميم، �أّنه يورث �صيق �لقب و�صغطته.

- تتوّلد عن �حل�صد مفا�صد �أخرى، بل �إّن عددً� من �ل�صيئات �لأخالقية و�لأعمال 
و�لنميمة،  و�لغيبة،  بع�س �حلالت،  كالِكْب يف  وليدة �حل�صد،  �لأخرى هي  �لباطلة 

و�ل�صتم، و�لإيذ�ء، وغري ذلك مّما هو من �ملوبقات و�ملهلكات«3.    

عالُج الحسد:

�حل�صد مر�ٌس �أخالقٌي خطري، لو ت�صّلط على �لإن�صان و�صيطر عليه فاإّنه �صُيتلف 
�لإن�صان ويدّمر دينه ودنياه. وعالج هذ� �ملر�س - كاأّي مر�ٍس �أخالقٍي �آخر - يعتمد 

على طريقني: 
الطريق العلمي:

ل يف �لأمور �لآتية: خ�س �حل�صود �أن ُيدّقق ويتاأمَّ على �ل�صَّ
نيا، و�أنه �ل�صبب  1. �أن يعلم علم �ليقني �أّن �حل�صد فيه �صرٌر عليه يف �لّدين و�لدُّ

 .R لرئي�س يف �صعف �لإميان وتاآكله كما ورد عن �أهل بيت �لع�صمة�
�لكالم  م  تقدَّ �لتي  للح�صد  ارة  �ل�صَّ و�لعو�قب  لبّية  �ل�صَّ �لنتائج  يف  يتاأّمل  �أن   .2

عنها.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س307. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س306. 

3- ر�جع: �لأربعون حديثًا، �س111-110.
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ف�س. 3. �أن يتاأّمل يف جذور ودو�فع ح�صول �حل�صد يف �لنَّ
�ل�صفات  هذه  معاجلة  باإمكانه  فاإّن  نيا  �لدُّ عامل  يف  د�م  ما  �أّنه  يعلم  �أن   .4
ف�س. و�لرذ�ئل، وتختلف �صعوبة �ملعاجلة و�صهولتها ح�صب �صّدة هذه �ل�صفات يف �لنَّ

5. �أن يعلم �أّن �إز�لة �ل�صفة حديثة �لعهد �أ�صهل بكثري من �ل�صفات �ملتجّذرة يف 
ف�س. �لنَّ

6. عليه �مل�صارعة �إىل معاجلة م�صكلة »�صعف �لإميان« يف نف�صه؛ فاحل�صد يك�صف 
عن خلٍل ما يف �إميان �ملرء باهلل تعاىل وعدم معرفته بالتوحيد �لأفعايل للباري عّز 

ق �أ�ص�س �لّتوحيد يف قلبه. وجّل، وعليه �أن يعمِّ
العالج العملي1:

�إّن �أ�ص�س �لعالج �لعملي وقو�عده تقوم على مر�عاة �لأمور �لآتية:
1. �إّن �أهّم م�صاألٍة يف �لعالج �لعملي �أن يقوم �ل�صخ�س بالنقطة �مل�صاّدة للح�صد 
يتكّلف  باأن  وذلك  لالآخرين،  وحّب �خلري  �لن�صح  وهي  �لعملية،  ويقّويها يف حياته 

�لإن�صان �إظهار �ملحّبة للمح�صود وذلك بعك�س ما تهو�ه نف�صه �لأّمارة وتطلبه.
ذيلة هي �أن تتكّلف �إظهار  يقول �لإمام �خلميني }: »�لعالج �لعملي لهذه �لرَّ
�ملحبة للمح�صود، وترّتب �لأمور بحيث يكون هدفك هو معاجلة مر�صك �لباطني. 
�إّن نف�صك تدعوك لإيذ�ئه و�عتباره عدوً�، وتك�صف لك عن م�صاوئه ومفا�صده، ولكن 
م عليه وجتلُّه، و�حمل ل�صانك على  ف�س، و�أن ترتحَّ عليك �أن تعمل خالفًا ملا تريده �لنَّ
وتذّكر  �لآخرين،  وعلى  نف�صك  �ل�صاحلة على  �أعماله  و�عر�س  يذكر حما�صنه،  �أن 

�صفاته �جلميلة...«2. 
ف�س.  2. �أن يكّرر هذ� �لعمل؛ لأّن �لتكر�ر يوؤّدي تدريجيًا �إىل �صريورته عادًة يف �لنَّ
ك نحو تقوية �صخ�صيته  فلو �أّن �حل�صود - وبدًل من �صعيه �إىل �إ�صقاط �لآخرين - حترَّ
هو، وبدًل من �لتحّدث بالغيبة وذّم �لطرف �لآخر لو �صعى �إىل ذكر �صفاته �لإيجابية 
بحيث  نف�صه،  على  هائلًة  �إيجابيًة  �آثارً�  �صيرتك  ذلك  فاإّن  �لآخرين،  �أمام  ومدحه 
ف�س مع مرور �لوقت، وكّلما حتلى �أكرث فاأكرث  �صيتمّكن من قلع جذور هذه �لآفة من �لنَّ

بالثبات و�لعزمية.  

1- ر�جع: �لأخالق يف �لقر�آن ، ج2، �س130-131 )بت�صرف(. 
2- �لأربعون حديثًا، �س115.
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3. �أن ير�صى �لعبد بر�صا �هلل تعاىل وق�صمه، و�أن ي�صلِّم مب�صيئته ويقنع من حياته 
�أمري  عن  روي  بيده،  كّلها  �لأمور  و�أزّمة  �حلقيقي،  �ملالك  لأّنه  عليه؛  �هلل  �أنعم  مبا 

َي ِبَحاِلِه َلْم َيْعَتِوْرُه �لَح�َشد«1. �ملوؤمنني Q: »َمْن َر�شِ

1- غرر �حلكم، �س300.
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1. �حِلر�س �صفٌة نَّف�صانية قبيحة تدفع �لإن�صان �إىل جمع ما هو �أكرث من حاجته، 
نيا، ومن �ل�صفات �ملهلكة و�لأخالق �لفا�صدة. وهو �صعبٌة من حّب �لدُّ

ف�س من حٍظّ يف هذه  نيا و�لتعّلق بها. فما تناله �لنَّ 2. من�صاأ �حِلر�س هو حّب �لدُّ
بها و�حِلر�س عليها  للتعّلق  �صببًا  �لقلب، و�صوف يكون  �أثرً� يف  نيا، �صوف يرتك  �لدُّ

و�خلوف من فو�تها.
�لظن  �صوء  من  معي�صته  له  تنّغ�س  �لتي  �ملنّغ�صات  باأنو�ع  مبتلى  �حلري�س   .3
و�مل�صقة و�لتعب �إىل �لهم و�لغم و�لقلق �لد�ئم وغريها من �لآثار �لتي حترم �لإن�صان 

من فر�صة �لتكامل.
4. عمدة �لعالج يف �حلر�س �أمر�ن؛ �أن يتفّكر يف �لآثار �ل�صلبية لهذه �لآفة ومن 

ثم �لعمل وفق �لقو�عد و�لوظائف �ل�صرعية �لتي حّددتها �ل�صريعة يف هذ� �ملجال.
وهو مدخل  للحا�صد،  و�نتقالها  �ملح�صود  �لنعمة عن  زو�ل  هو متّني  �حل�صُد   .5

�أ�صا�صي من مد�خل �ل�صيطان �إىل �لقلب، ومن�صاأ للكثري من �ملفا�صد �لأخرى.
6. بو�عث �حل�صد عديدة منها �لتكّب و�حلقد على �لآخرين، بالإ�صافة �إىل خبث 

�ل�صريرة وحب �لرئا�صة و�جلاه.
7. عالج �حل�صد هو نف�صه عالج �لتكّب و�حلر�س، �أي من خالل �لعلم و�لعمل 

�لنافعني.
170
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زرع الخالفات من كبائر الذنوب 

�أقول �ليوم لكل �ل�صعب ولكل �لطو�ئف ولكل �ملجاميع: �أن خ�صمكم �حلايل هو 
كنتم  و�إذ�  �لقوى،  �ليوم مثل هذه  تو�جه  وبالدكم  �لكبى،  �لدول  وكذلك  �أمريكا، 
و�لإ�صالم يف خطر.  �لإ�صالمية،  �لدولة  تر�صو�  �أن  فعليكم، طبعًا  �لإ�صالم  تر�صون 
�ليوم  تتظاهرو�  �أن  خطر.  يف  ووطنكم  خطر،  يف  ف�صعبكم  وطنيني،  كنتم  و�إذ� 
وي�صرب هذ� ذ�ك وذ�ك هذ� وتقع مثل هذه �لأمور، فهذ� ما ل ير�صاه �لعقل، �إّنه 
خالف �ملعايري �لعقلية وخالف �ل�صرع بال �إ�صكال، وهو من �لذنوب �لكبرية �لتي ل 
�أو ل. على  �أ�صر �ليوم بالإ�صالم فهل �صتقبل منه توبة بعد ذلك  �إذ�  �أحدً�  �أن  ُيعلم 
�لنا�س �ملتنّورين �ل�صاحلني �أن ين�صحو� هولء �لأذناب �لذين يريدون �لقيام مبثل 
م�صلمون  �أنكم  لهم:  ويقولو�  �ل�صطر�بات،  وخلق  �ملفا�صد  و�إيجاد هذه  �لأمور  هذه 
تعار�صون  �أنكم  تعلمون  �أل  �لإ�صالم؟  �مل�صلم  يعار�س  �أن  يجب  ملاذ�  حال.  كل  على 
�لإ�صالم؟ �أل تعلمون �أنكم �لآن تعار�صون بالد �لإ�صالم؟ �أل تعلمون �أن �خلالف �إذ� 
وقع بيننا �صتح�صد نتائجه �أمريكا و�لدول �لكبى؟ �أل تفهمون هذ�؟ �أو �إنكم تفهمون 

وتتعمدون؟ 
عليه.  يعرت�س  �أن  لأحد  يحق  ل  �صورتي،  ومّزق  �أحد،  �صّبني  لو  �أنه  �أعلن  �إنني 
لي�س  فعل.  مهما  ي�صربني  �أو  �صورتي  ميزق  �أو  ي�صبني  من  على  حر�م  �لعرت��س 
�أن يجابهه فيجر  �أحد ونحن  مبتلون يف هذ� �لوقت بهذه �مل�صيبة �لكبى  من حق 
ل  �أن  ينبغي  �ليوم.  �لهدوء  نريد  �إننا  ��صطر�بات.  وحتدث  �ل�صتباك  �إىل  �لأمر 
حتدث قالقل. يجب �أن ند �صو�عدنا بع�صنا لبع�س لكيال حتدث ��صطر�بات. نّد 
و�أيدينا بع�صنا لبع�س. حافظو� على هدوئكم، وليهتم �جلميع برفع  كلنا �صو�عدنا 
�مل�صكالت �لتي تو�جه �صعبنا �ليوم. �إنني �أقول هذ� لكل �ل�صعب، �أقوله للكرد، �أقوله 
للعرب،  �أقوله  للبلو�ص�صتانيني.  �أقوله  لل�صي�صتانيني.  �أقوله  لالتر�ك.  �أقوله  للبلو�س. 
�إير�ن  �ليوم بوجه �لكفر. لي�صت �مل�صاألة هي  �إن �لإ�صالم يقف  �ل�صعوب.  �أقوله لكل 
�أن  كافة  �ل�صعوب  وعلى  �لكفر.  مقابل  �ليوم  يقف  �لذي  �لإ�صالم  هي  �مل�صاألة  �إنا 
تو�فقنا. وعلى �لكل �أن يدعو� خالفاتهم جانبًا ويّتفقو� معنا. ملاذ� يختلفون بينهم 

يف �أمور �صغرية؟1

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 11، �س155.
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الدرس الثاني عشر: 

موجبات دخول النار

أهداف الدرس:

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن: 

�لنار  لدخول  �ملوجبات  �ل�صبع  مفهوم  يبنّي   -1

�لو�ردة يف �لرو�يات.

�لكبائر  من  كبرية  كلِّ  خ�صائ�س  ي�صرح   -2

�ل�ّصبع �ملوجبات على ِحدى.

نيا و�لآخرة. 3-  يبنّي �آثار هذه �لكبائر يف �لدُّ
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تمهيد:

 Q ُروي عن �بن حمبوب �أّنه قال: كتب معي بع�س �أ�صحابنا �إىل �أبي �حل�صن

�هلل  وعد  ما  �جتنب  »من   :Q فكتب  هي؟  وما  هي؟  كم  �لكبائر  عن  ي�صاأله 

عليه �لّنار كّفر عنه �شيئاته �إذ� كان موؤمنًا، و�ل�شبع �لموجبات: قتل �لنف�س 

�لحر�م، عقوق �لو�لدين، �أكل �لربا، �لتعّرب بعد �لهجرة، قذف �لمح�شنات، 

�أكل مال �ليتيم، �لفر�ر من �لزحف«1. وفيما يلي �صوف نذكر نبذة خمت�صرة عن 

هذه �ملوجبات �ل�صبعة:

قتل النفس المحترمة:

�أو  ق�صا�س  من  �ل�صرع  من  �إباحة  – بال  عمدً�  �مل�صلم  قتل  �لكرمي  �لقر�آن  عدَّ 

�لتخليد يف جهّنم، ول  توّعد عليها  �لتي  �لكبرية  �لذنوب  و�حدً� من  �إجر�ٍء حلّد - 

ترّدد يف هذ� �لأمر ول �صبهة. وذكر �لقر�آن �لكرمي للقتل �خلطاأ و�لعمدي �أحكامًا 

خا�صة ميكن مر�جعتها يف كتب �لفقه. 

ومعنى �لنف�س �ملحرتمة �أّن دمها حمرتم ول جتوز �إر�قته �أو �لعتد�ء عليه، وقد 

ت�صل �أحكام �لق�صا�س من مرتكبي مثل هذه �لكبائر �إىل حدود �لقتل، قال تعاىل: 

َجَعْلَنا  َفَقْد  َمْظُلومًا  ُقِتَل  َوَمْن  ِباْلَحقِّ  �إَِل  َم �هلُل  �لَِّتي َحرَّ ْف�َس  �لنَّ َتْقُتُلو�  {َوَل 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س276.
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ورً�}1. ِه �ُشْلَطانًا َفاَل ُي�ْشِرْف ِفي �ْلَقْتِل �إِنَُّه َكاَن َمْن�شُ ِلَوِليِّ

�إّن حرمة دماء �لب�صر وحرمة قتل �لنف�س �ملحرتمة تعتب من �مل�صائل �ملّتفق عليها 

يف كّل �ل�صر�ئع �ل�صماوية وقو�نني �لب�صر، فقتل �لنف�س عن غري وجه حقٍّ يعتب لدى 

�لَِّتي  ْف�َس  �لنَّ َتْقُتُلو�  {َوَل  تعاىل:  قال  �لكبرية،  و�ملخالفات  �لذنوب  من  �جلميع 

  .2{... َم �هلُل �إَِل ِباْلَحقِّ َحرَّ

�إل �أّن �لإ�صالم تعامل بطريقة ��صتثنائية مع هذه �مل�صاألة، حيث �عتب من يقتل 

�إن�صانًا فكاأنا قتل �لنا�س جميعًا، كما يف قوله تعاىل: {ِمْن �أَْجِل ذِلَك َكَتْبنا َعلى  

َقَتَل  َفَكاأَنَّما  ْر�ِس  �ْلأَ ِفي  َف�شاٍد  �أَْو  َنْف�ٍس  ِبَغْيِر  َنْف�شًا  َقَتَل  َمْن  نَُّه  �أَ �إِ�ْشر�ئيَل  َبني  

ا�َس َجميعًا}3.  نَّما �أَْحَيا �لنَّ ا�َس َجميعًا َوَمْن �أَْحياها َفَكاأَ �لنَّ

و�إّن حرمة دم �لإن�صان يف �لإ�صالم ل تخت�ّس بامل�صلمني وح�صب، بل ت�صمل حرمَة 

غري �مل�صلمني �أي�صًا من غري �ملحاربني و�لذين يعي�صون مع �مل�صلمني عي�صًة م�صاملًة، 

فاإنَّ دماءهم و�أعر��صهم و�أرو�حهم م�صونٌة، وُيْحَرُم �لتَّجاوز عليها4.

�إ�صهار �ل�صالح يف وجه �مل�صلم هو  �أن  R �عتبت  �أهل �لبيت  �إن رو�يات  ثم 

تعري�س للعن �ملالئكة، فقد روي عن �لإمام �ل�صادق Q عن �آبائه عن �لإمام علي 

Q عن ر�صول �هلل P �أنه قال: » من �أ�شار �إلى �أخيه �لم�شلم ب�شالحه، لعنته 

�لمالئكة حتى ينّحيه عنه«5.

قتل  بني  فيه  فرَق  ل  ف�س،  �لنَّ قتل  بحرمة  �حلكم  �أّن  �إىل  �أي�صًا  �لإ�صارة  وجتدر 

قتل  كُحرمة  حر�ٌم  فهو  )�لنتحار(،  ي�صمى  ما  �أو  نف�صه  قتل  وبني  لالآخر  �لإن�صان 

َوَمْن  َرِحيمًا   ِبُكْم  َكاَن  �هلَل  �إِنَّ  �أَْنُف�َشُكْم  َتْقُتُلو�  {َوَل  تعاىل:  قال  �لآخرين، 

ِليِه َنارً� َوَكاَن َذِلَك َعَلى �هلِل َي�ِشيرً�}6. َيْفَعْل َذِلَك ُعْدَو�نًا َوُظْلمًا َف�َشْوَف ُن�شْ

1- �لإ�صر�ء، 33.
2- �لأنعام، 151.

3- �ملائدة،32.
4- �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج8، �س474.

5- م�صتدرك �لو�صائل، ج9، �س148. 
6- �لن�صاء، 30-29.
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فس المحترمة:
َّ
عقوبة قاتل الن

دً� َفَجَز�وؤُُه  ُمَتَعمِّ ُموؤِْمنًا  َيْقُتْل  {َوَمْن  ويف بيان عقاب �لقاتل يقول �هلل تعاىل: 

َب �هلُل َعَلْيِه َوَلَعَنُه َو�أََعدَّ َلُه َعَذ�بًا َعِظيمًا}1، ي�صتفاد  ُم َخاِلدً� ِفيَها َوَغ�شِ َجَهنَّ

من هذه �لآية �لكرمية �أنَّ للقاتل �أربَع عقوبات:

1. �خللود يف جهّنم.

2. �لغ�صب �لإلهي.

رد من �لرحمة �لإلهية، وهو معنى �للعن. 3. �لطَّ

4. �لعذ�ب �لعظيم. 

ف�س  �لنَّ �إزهاق  فمطلق  و�إل  �ملثال،  باب  من  �لآية  يف  جاء  �لذي  �لقتل  �أّن  على 

نيا  �لدُّ �لقاتل يف  �أّما عقوبة  ذلك.  �صابه  ما  �أو   ، �ُصمٍّ �أو  �أو غرٍق،  بحرٍق،  ولو  حر�ٌم 

َلَعلَُّكْم  �ْلأَْلَباِب  وِلي  �أُ َيا  ا�ِس َحَياٌة  {َوَلُكْم ِفي �ْلِق�شَ فهي �لق�صا�س، قال تعاىل: 

ُقوَن}2. َتتَّ

عقوق الوالدين ومظاهره:

يعتب عقوق �لو�لدين من كبائر �ملحّرمات، ومن �ل�ّصبع �ملوجبات لدخول �لّنار 

 P أي�صًا. وقد دّلت على ذلك �لن�صو�س �ل�صريفة من �لقر�آن �لكرمي ورو�يات �لنبي�

.R و�أهل بيته

�إليهما.  �لإح�صان  وعدم  �صلتهما،  وترك  قطيعتهما،  �لو�لدين  عقوق  وي�صمل 

ويظهر ذلك باأ�صكال خمتلفة: 

ف: عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »لو علم �هلل �شيئًا �أدنى من �أُفٍّ  ّ
1. التأف

لنهى عنه، وهو من �أدنى �لعقوق، ومن �لعقوق �أن ينظر �لّرجل �إلى و�لديه، 

فيحّد �لَنظر �إليهما«3.

1- �لن�صاء، 93.
2- �لبقرة، 179.

3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س348.
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2. إحزان الوالدين: يف �حلديث �ملروي عن ر�صول �هلل P قال: »من �أحزن 

و�لديه فقد عّقهما«1.

ادق Q: »من نظر �إلى �أبويه  ظر إليهما بمقٍت: عن �لإمام �ل�صَّ
َّ
3. الن

نظر ماقت لهما - وهما ظالمان له - لم يقبل �هلل له �شالًة«2. 

�أو  بالقول،  �أكان  �صو�ٌء  �لأبوين  �أذّية  �إىل  يوؤّدي  �أّي عمٍل  �أّن  و�يات  �لرِّ ُيفهم من 

بالفعل، �أو بالإ�صارة، �أو بالكتابة، باأّي طريقٍة كان، هو من م�صاديق �لعقوق بعينه. 

هل ح�صرها، منها:  دة للعقوق، لي�س من �ل�صَّ وهناك مظاهر متعدِّ

- �إبكاُء �لو�لدين وحتزينهما بالقول �أو �لفعل.

- �لتاأّمُر عليهما، وترك �لإ�صغاء حلديثهما، و�صتمهما.

- ذمُّ �لو�لدين �أمام �لنا�س، وت�صويه �صمعتهما.

- �ملكُث طوياًل خارج �ملنزل مع حاجة �لو�لدين، و�أذّيتهما باخلروج.

- �لبخُل عليهما و�مِلّنة، وتعد�د �لأيادي عليهما.

- �إثارُة �مل�صكالت �أمامهما.

نيوية واألخروّية لعقوق الوالدين: اآلثار الدُّ

نيا و�لبزُخ و�لآخرُة، ومن  دة لعقوق �لو�لدين تظهُر يف عامل �لدُّ هناك �آثاٌر متعدِّ

هذه �لآثار:

1. دخول �لّنار: روي يف �حلديث عن ر�صول �هلل P �أّنه قال: »كن باّرً� و�قت�شر 

على �لجّنة، و�إن كنت عاّقًا {فّظًا} فاقت�شر على �لّنار«3، وعنه P �أي�صًا قال: 

»�لجّنة د�ر �لأ�شخياء، و�لذي نف�شي بيده، ل يدخل �لجّنة بخيل، ول عاّق 

و�لديه، ول مّنان بما �أعطى«4، وعنه P: »وليعمل �لعاّق ما �شاء �أن يعمل، فلن 

يدخل �لجنة«5.

�لدعاء،  قبول  من  مينع  �أّنه  �لو�لدين  لعقوق  �ل�صلبية  �لآثار  من  �لدعاء:  رّد   .2
1- م�صتدرك �لو�صائل، ج15، �س188.

2- و�صائل �ل�صيعة، ج21، �س501. 
3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س348.

4- م�صتدرك �لو�صائل، ج15، �س188.

5- م�صتدرك �لو�صائل، ج15، �س193.
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Q - يف ذكره لأنو�ع  �أ�صا�س لرّده، كما يف �حلديث عن �لإمام �ل�صادق  و�صبب 

عقوق  �لهو�ء،  وتظلم  �لّدعاء  ترّد  �لذنوب(  )�أي  »...و�لتي  قال:   - �لذنوب 

�لو�لدين«1.

نيا: عقوق �لو�لدين من �ملعا�صي �لّثالث �لتي ُتعّجل عقوبتها  3. �لعذ�ب يف �لدُّ

ر �إىل �لآخرة، روي عن ر�صول �هلل P: »ثالٌث من �لذنوب تعّجل  نيا ول توؤخَّ يف �لدُّ

عقوبتها ول توؤّجل �إلى �لآخرة: عقوق �لو�لدين، و�لبغي على �لنا�س، وكفر 

�لإح�شان«2.

»من  قال:  �أّنه   P �لأكرم  �لنبّي  عن  روي  �لإلهي:  و�لّلعن  لل�صخط  �لتعّر�س   .4

�أ�شخط و�لديه فقد �أ�شخط �هلل، ومن �أغ�شبهما فقد �أغ�شب �هلل، و�إن �أمر�ك 

 Q أن تخرج من �أهلك ومالك فاخرج لهما، ول تحزنهما«3، وعن �لإمام �ل�صادق�

قال: »ملعون ملعون من �شرب و�لده �أو و�لدته، ملعون ملعون من عّق و�لديه«4.

يف  كما  �أي�صًا،  �لفقر  تورث  �لتي  �لعو�مل  من  �لو�لدين  عقوُق  �لفقر:  يورث   .5

�إلى  ويوؤّدي  �لقّلة،  ب  ُيعقِّ »�لعقوق  قال:   Q ادق  �ل�صّ �لإمام  عن  �حلديث 

�لّذلة«5.

»ثالثة في  قال:  �أّنه   P �لأكرم  �لر�صول  �لقيامة: عن  يوم  �هلل  يكّلمهم  ل   .6

ولهم  يزّكيهم،  ول  �إليهم،  ينظر  ول  �هلل،  يكّلمهم  ل  �لقيامة،  يوم  �لَمْن�َشى 

ب بالقدر، و�لمدمن في �لخمر، و�لعاّق لو�لديه«6. عذ�ب �أليم، وهم �لُمكذِّ

 P قال: »�إّن ر�شول �هلل Q 7. �ل�صّدة وقت �لنزع: روي عن �لإمام �ل�صادق

ح�شر �شاّبًا عند وفاته، فقال له: قل: ل �إله �إل �هلل، قال: فاعتقل ل�شانه 

قال:  �أّمه،  �أنا  نعم،  قالت:  �أّم؟  لهذ�  هل  ر�أ�شه:  عند  لمر�أٍة  فقال  مر�رً�، 

�أف�شاخطة �أنت  عليه؟ قالت: نعم، ما كّلمته منذ �شّت حجج، قال لها: �ر�شي 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س448.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س312.
3- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س193.
4- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س194.
5- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س195.
6- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س194.



180

ر�شول  له  فقال  �هلل،  ر�شول  يا  عنه  بر�شاك  عنه  �هلل  ر�شي  قالت:  عنه، 

�هلل P: قل: ل �إله �إل �هلل، قال: فقالها، فقال له �لنبّي P: ما ترى؟ فقال: 

وليني  قد  �لّريح،  نتن  �لّثياب،  و�شخ  �لمنظر،  قبيح  �لوجه،  �أ�شود  رجاًل  �أرى 

�ل�ّشاعة، ياأخذ ِبَكَظمي، فقال له �لّنبّي P: قل: يا من يقبل �لي�شير، ويعفو 

عن �لكثير، �قبل مّني �لي�شير، و�عف عّني �لكثير، �إّنك �أنت �لغفور �لّرحيم، 

�أبي�س  رجاًل  �أرى  قال:  ترى؟  ما  �نظر،   :P �لّنبّي  له  فقال  �ل�شاّب،  فقالها 

�لّلون، ح�شن �لوجه، طّيب �لّريح، ح�شن �لّثياب، قد وليني، و�أرى �لأ�شود قد 

توّلى عّني، قال: �أعد، فاأعاد، قال: ما ترى؟ قال: ل�شت �أرى �لأ�شود، و�أرى 

�لأبي�س قد وليني، ثّم طفا على تلك �لحال«1.

عالج عقوق الوالدين: 

�لعمل  �صوى  يتطّلب  ل  وهو  و�صهٌل،  ب�صيٌط  �لعقوق  �أّن عالج  �إىل  ن�صري  �أن  يبقى 

على عك�س هذ� �لفعل �لقبيح، وتوطني �لّنف�س �لّد�ئم على �لّب من خالل �ملجاهدة 

�لّد�ئمة للّنف�س على ذلك، حتَّى ي�صبح �لّب يف �لّنف�س ملكًة ر��صخًة، و�صجّيًة حميدًة. 

نهرهما،  من  و�حلذر  بالكالم،  و�لتلّطف  �إليهما،  و�لإح�صان  طاعتهما،  خالل  ومن 

ورفع �ل�صوت عليهما، وجتّنب لومهما وتقريعهما، و�لإ�صغاء �إليهما، و�لإقبال عليهما 

�لتحّبب  �أو منازعتهما �حلديث. ومن خالل  وترك مقاطعتهما  �إذ� حتّدثا،  بالوجه 

�إليهما، ومن ذلك مباد�أتهما بال�صالم، وتقبيل �أيديهما ور�أ�صيهما، و�لتَّو�صيع لهما يف 

عام قبلهما، و�أن مي�صي خلفهما يف �لنهار، و�أمامهما يف  �ملجل�س، فال ميدُّ يده �إىل �لطَّ

�لليل، وخ�صو�صًا �إذ� كان �لطريق مظلمًا �أو وِعرً�. ومن خالل ترك �ملّنة عليهما عند 

�خلدمة �أو �لعطّية، وم�صاعدتهما يف �لأعمال، فال يليق بالولد �أن يرى و�لديه يعمالن 

وهو ينظر �إليهما دون م�صاعدة لهما. 

1- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س189.
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قذف المحصنة:

�لقذف: »هو �لّرمي بالّزنا �أو �ّللو�ط، ومثاله: �أن يقول لغريه: زنيت �أو �أنت ز�ن... 

ّما يوؤّدي هذ� �ملعنى«1.

�لكبائر  �لنا�س، ومن هذه  باأعر��س  و�لتالعب  �ل�صتطالة  تعاىل  وقد حّرم �هلل 

بالعقوبة  عليه  تعاىل  �هلل  توّعد  �لتي  بالزنا،  �لعفيفات  �لغافالت  �ملوؤمنات  قذف 

�لرجال  يعّم  �لقذف  بل  بالن�صاء،  خمت�صًا  لي�س  و�لقذف  و�لأخروية.  �لدنيوية 

و�لن�صاء، لكّنه يف حّق �لن�صاء �أظهر و�أ�صهر.

عقوبة قذف المحصنات:

�إّن ن�صبة �لزنا وما �صابه ذلك للم�صلمة �ملح�صنة �أو �مل�صلم �ملح�صن يطلق عليه 

يف �لفقه �لإ�صالمي »�لقذف«، و�هلل تعاىل يف �لقر�آن قد توّعد مرتكب هذه �لكبرية 

نيا وو�حدة يف �لآخرة. باأربع عقوبات، ثالث يف �لدُّ

نيا، فهي: - �أما �لعقوبات يف �لدُّ

1. �جَللد ثمانني جلدة.

2. عدم قبول �صهادته، بل رّدها مطلقًا ما مل يتوب �إىل �هلل.

َناِت ُثمَّ َلْم َياأُْتو�  3. �حلكم عليه بالف�صق، قال تعاىل: {َو�لَِّذيَن َيْرُموَن �ْلُمْح�شَ

َبًد� َو�أُوَلِئَك  ِباأَْرَبَعِة �ُشَهَد�َء َفاْجِلُدوُهْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلو� َلُهْم �َشَهاَدًة �أَ

ُهُم �ْلَفا�ِشُقوَن}2.

- �أما يف �لآخرة:

 فقد �أوجب �هلل تعاىل عليه �للعنة و�لطرد من رحمته، قال تعاىل: {�إِنَّ �لَِّذيَن 

نيا َو�ْلآِخَرِة َوَلُهْم َعَذ�ٌب  َناِت �ْلَغاِفاَلِت �ْلُموؤِْمَناِت ُلِعُنو� ِفي �لدُّ َيْرُموَن �ْلُمْح�شَ

ْرُجُلُهْم ِبَما َكاُنو� َيْعَمُلوَن}3. َعِظيٌم  َيْوَم َت�ْشَهُد َعَلْيِهْم �أَْل�ِشَنُتُهْم َو�أَْيِديِهْم َو�أَ

كل هذه �لزو�جر وغريها من �أجل �حلفاظ على �لأعر��س، و�صون �ملجتمع �مل�صلم 

1- تكملة منهاج �ل�صاحلني، �س43.
2- �لنور، 4.

3- �لنور، 24-23.
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و�لفا�صدين،  �حلاقدين  قبل  من  �صورته  ه  وت�صوِّ �صمعته،  ث  تلوِّ �لتي  ائعات  �ل�صَّ من 

و�لذين يحّبون �أن ت�صيع �لفاح�صة يف �ملجتمع �لإ�صالمي.

أكل مال اليتيم:

عّز  وقال  �أَْح�َشُن...}1،  ِهَي  ِبالَِّتي  �إِلَّ  �ْلَيِتيِم  َماَل  َتْقَرُبو�  {َوَل  تعاىل:  قال 
نَُّه َكاَن ُحوًبا َكِبيًر�}2. ْمَو�ِلُكْم �إِ َلى �أَ وجّل يف �آية �أخرى: {...َوَل َتاأُْكُلو� �أَْمَو�َلُهْم �إِ
م  نهى �هلل �صبحانه وتعاىل عن �أكل مال �ليتيم ظلمًا، وذكر �آية �أخرى غري ما تقدَّ
�لَِّذيَن  {�إِنَّ  و�لعقاب، فقال:  نوع �جلز�ء  �ليتامى، وحّدد  �أمو�ل  ياأكل  يف وعيد من 
َلْوَن �َشِعيًر�}3،  َياأُْكُلوَن �أَْمَو�َل �ْلَيَتاَمى ُظْلًما �إِنََّما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًر� َو�َشَي�شْ
تتاأّجج،  نارً�  بطونهم  ياأكلون يف  فاإّنا  وعدو�نًا،  �ليتامى ظلمًا  مال  ياأكلون  فالذين 
�صو�ٌء �أكانت �لّنار فعليًة يف بطونهم، �أو نار �جلز�ء �لتي �صوف تظهر لهم يوم �لقيامة.

مفهوم اليتيم وأحكامه:

�ليتيم هو: »من مات �أبوه قبل بلوغه«4، ل يعي �أمرً� ول يدرك ت�صّرفًا، فاإذ� بلغ 
يف  ولليتيم  تاأّثٍر،  و�أ�صّد  حاجٍة  �أعظم  فيكون  معًا،  �أبويه  يفقد  وقد  يتيمًا،  ُي�صّمى  ل 

�لإ�صالم حالتان: 
�أقاربه، فيحفظ  �أحد  �أو  �أمه  �أبوه ويرتك له ماًل، فتتكّفل به  �أن ميوت  األولى: 

له ماله ول يقربه �إل باحل�صنى، ثم يوؤّديه �إليه حني يرى �أّنه ي�صتطيع �لت�صّرف فيه.
�لتعاون  باب  من  عليه  ُينفق  وهذ�  ماًل،  له  ومل يرتك  �أبوه  �أن ميوت  الثانية: 

َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِذي  �إِْح�َشاًنا  {...َوِباْلَو�ِلَدْيِن  باب  من  و�لتقوى  �لّب  على 
َو�ْلَم�َشاِكيِن...}5. فال تالزم بني �لفقر و�ليتم، فقد يكون �ليتيم فقريً� وقد يكون 
غنيًا، وم�صكلته غنيًا ل تقّل عن م�صكلته فقريً�، فاإن كان فقريً� فم�صكلته قّلة �ملال 

فيجب تاأمني �حتياجاته، و�إن كان غنيًا فم�صكلته �لعجز عن �لت�صّرف يف ماله.
بالق�صط  ياأمر  فتارًة  كبرية،  عنايًة  بالأيتام  �لإ�صالم  ُعني  فقد  ذلك  �أجل  ومن 

1- �لإ�صر�ء، 34.
2- �لن�صاء، 2.

3- �لن�صاء، 10.
4- معجم �ألفاظ �لفقه �جلعفري، باب �لياء، �س 457. 

5- �لبقرة، 83.
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{َوِبِذي  �إليهم  بالإح�صان  و�أخرى  ِباْلِق�ْشِط}1،  ِلْلَيَتاَمى  َتُقوُمو�  ْن  {َو�أَ �إليهم 
ا �ْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر}3، كّل ذلك يبنّي  �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى}2، وثالثًة بعدم �لقهر {َفاأَمَّ
�لنهي  �أ�صّد  ونهى  �هلل  حّذر  فقد  �أمو�لهم  يف  �أّما  باليتامى.  �لإ�صالم  �هتمام  ة  �صدَّ
�تخاذ  بوجوب  �لإ�صالم  �أمر  ومن هنا  �أح�صن،  بالتي هي  �إل  �لت�صّرف مبالهم  عن 
و�صّي ينوب عن �ليتيم يف �لت�صّرف باأمو�له، وو�صع �صروطًا و�صو�بطًا لذلك، ميكن 

مر�جعتها يف كتب �لفقه.
أكل مال اليتيم في الروايات:

�أكل مال  Q عن  لأبي عبد �هلل  �لكاهلي، قال: قيل  عن عبد �هلل بن يحيى 
�أيتام ومعهم خادم لهم، فنقعد  �أٍخ لنا في بيت  »�إّنا ندخل على  �ليتيم، فقال: 
على ب�شاطهم، ون�شرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه �لطعام 
من عند �شاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ فقال Q: �إن كان 
 :Q في دخولكم عليهم منفعٌة لهم فال باأ�س، و�إن كان فيه �شرر فال، وقال
يَرٌة}4، فاأنتم ل يخفى عليكم، وقد قال �هلل عّز  {َبِل �ْلإِْن�َشاُن َعَلى َنْف�ِشِه َب�شِ

ِلِح}5«6. ُ َيْعَلُم �ْلُمْف�ِشَد ِمَن �ْلُم�شْ ْخَو�ُنُكْم َو�هللَّ وجّل: {َو�إِْن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِ
وعن علي بن �ملغرية قال: قلت لأبي عبد �هلل Q: �إّن يل �بنة �أٍخ يتيمة، فرمبا 
�أهدى لها �ل�صيء، فاآكل منه، ثّم �أطعمها بعد ذلك �ل�صيء من مايل، فاأقول: يا رّب، 

هذ� بهذ�؟ فقال Q: »ل باأ�س«7.

الفرار من الزحف: 

�لفر�ر من �لزحف من �لكبائر �ملن�صو�س عليها يف �لآيات ورو�يات �أهل �لبيت 
�صّرح  وقد  �لّنار.  لدخول  �ملوجبات  �أو  �ملوبقات  �ل�صبع  من  �عتبتها  و�لتي   ،Q
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إَِذ� َلِقيُتُم �لَِّذيَن  �لقر�آن �لكرمي بحرمتها، قال �هلل تعاىل: {َيا �أَيُّ

1- �لن�صاء، 127.
2- �لن�صاء، 36. 
3- �ل�صحى، 9.

4- �لقيامة، 14. 
5- �لبقرة، 220. 

6-  �لكايف، ج5، �س129.
7- �لكايف، ج5، �س129.
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فًا ِلِقَتاٍل  ِهْم َيْوَمِئٍذ ُدُبَرُه �إَِل ُمَتَحرِّ َكَفُرو� َزْحفًا َفاَل ُتَولُّوُهُم �لأْدَباَر  َوَمْن ُيَولِّ

يُر}1. ُم َوِبْئ�َس �ْلَم�شِ ٍب ِمَن �هلِل َوَماأَْو�ُه َجَهنَّ زً� �إَِلى ِفَئٍة َفَقْد َباء ِبَغ�شَ �أَْو ُمَتَحيِّ

تعريفه وأسباب تحريمه:

�أو   Q  هو �لفر�ر من �أر�س �ملعركة �ل�صرعية �لتي �أمر بها �لإمام �ملع�صوم 
نائبه يف ع�صرنا �حلا�صر.

ويف �أ�صباب حترميه ُروي عن �لإمام �لر�صا Q يف خب حممد بن �صنان: �إّن 
م �هلل �لفر�ر من �لزحف  �أبا �حل�صن كتب �إليه فيما كتب من جو�ب م�صائله: »حرَّ
لما فيه من �لوهن في �لدين، و�ل�شتخفاف بالر�شل و�لأئمة �لعادلة، وترك 

�لإقر�ر  من  �إليه  دعو�  ما  ترك  على  لهم  و�لتقوية  �لأعد�ء،  على  ن�شرتهم 

من  ذلك  في  لما  �لف�شاد،  و�إماتة  �لجور،  وترك  �لعدل،  و�إظهار  بالربوبية، 

جر�أة �لعدّو على �لم�شلمين، وما يكون ذلك من �ل�شبي و�لقتل، و�إبطال دين 

�هلل عّز وجّل، وغيره من �لف�شاد«2، وي�صتفاد من �لرو�ية �أّن �صبب حترمي  �لفر�ر 

من �لزحف هو �لأمور �لآتية:  
- �لوهن يف �لدين.

- �ل�صتخفاف بالر�صل و�لأئمة �لعادلة.
- ترك ن�صرة �لأولياء على �لأعد�ء.

- ترك ن�صرة دعوتهم.
- جر�أة �لعدو على �مل�صلمني وغري ذلك من �ملفا�صد3. 

ب بعد الهجرة4: التعرُّ

ظاهرة  على  �ملقّد�س  �ل�صارع  �أطلقه  �إ�صالمي،  م�صطلح  �لهجرة  بعد  �لتعّرب 

1- �لأنفال، 15ـ 16.
2- بحار �لأنو�ر، ج6، �س98.

3- جو�هر �لكالم، ج21، �س56.
4  �لتعّرب: هو �لتخّلق باأخالق �لأعر�ب من �صّكان �لبادية، و�لأعر�ب جمع  »�لأعر�بي« وهو �جلاهل من �لعرب، و�لبدوي �لذي مل يتفّقه يف �لدين. 
ب هو �لإقامة و�ل�ُصكنى مع �لأعر�ب، و�لتاأقلم مع جاهليتهم، و�لتخلُّق باأخالقهم. وهو من �ل�صبع �ملوجبات �أو �ملوبقات، ومن �لكبائر �لتي  فمعنى �لتعرُّ

توؤّثر على �لفرد و�ملجتمع.
�لهجرة: �ملق�صود بالهجرة هنا، هو �لتحّول �لإيجابي من حياة �لبد�وة و�جلاهلية و�لكفر �إىل �حلياة �مللتزمة بتعاليم �لإ�صالم ويف حا�صرة �لإ�صالم، 

كما ح�صل بالن�صبة �إىل �مل�صلمني �لأو�ئل، حيث �أ�صلمو� وهاجرو� �إىل �ملدينة، حيث �أقام �لر�صول P دولة �لإ�صالم. 
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�ل�ُصكنى  �إيثارهم  وعدم  �لإ�صالمي،  �ملجتمع  و�بتعادهم عن  �مل�صلمني  بع�س  نكو�س 

مع �مل�صلمني يف ظّل �لدولة �لإ�صالمية بعد هجرتهم �إىل د�ر �لإ�صالم وممار�صتهم 

حياة �للتز�م �لديني، مما يدّل على تركهم �للتز�م بتعاليم �لإ�صالم، وتخّليهم عن 

�لدفاع عن �لإ�صالم، وتقاع�صهم عن ن�صرة مبادئه وقيمه.

جو�ب  من  كتب  فيما  �صنان  بن  حممد  �إىل   Q مو�صى  بن  علي  �لإمام  كتب 

م �هلل عّز وجّل �لتعّرب بعد �لهجرة؛ للرجوع عن �لدين، وترك  م�صائله: »وحرَّ

كّل  و�إبطال حّق  �لف�شاد  R، وما في ذلك من  �لموؤ�زرة لالأنبياء و�لحجج 

ذي حّق، ل لعّلة �ُشكنى �لبدو، ولذلك لو َعَرَف �لرجل �لدين كاماًل لم يجز 

له م�شاكنة �أهل �لجهل، و�لخوف عليه؛ لأّنه ل يوؤَمن �أن يقع منه ترك �لعلم، 

و�لدخول مع �أهل �لجهل، و�لتمادي في ذلك«1.   

     و�لقاعدة �لأ�صا�صية يف مو�صوع  »�لتعرب بعد �لهجرة« هي �أّن �لعبة لي�صت يف 

�لأر�س ومكان �ل�صكن، �إّنا �لعبة باللتز�م و�ملحافظة على �لدين و�لتدّين، فلو كان 

يف �أر�ٍس ل ي�صتطيع �إقامة �ل�صعائر �لدينية فيها، وجبت �ملغادرة �إىل �أر�س �أخرى، 

�شبرً�  كان  و�إن   - �أر�س  �إلى  �أر�ٍس  من  بدينه  فرَّ  »من   :P �هلل  ر�صول  روي عن 

�إبر�هيم ومحمد )�شلى �هلل  من �لأر�س - ��شتوجبت له �لجنة، وكان رفيق 

عليهما و�آلهما(«2.

حرمة الربا:

 �لربا3 يف �لأ�صل هو �لزيادة، ربا �ملال يربو ربو� �إذ� ز�د و�رتفع، و�لربا زيادة 

على ر�أ�س �ملال.   وعرّفه �لإمام �خلميني }: »�لربا هو بيع �أحد �ملثلني بالآخر مع 

زيادة عينية، كبيع كيلو من �حلنطة بكيلو منها ودرهم، �أو زيادة حكمية )وهي �لأجل 

يف �أحدهما( كبيع كيلو حاّلً بكيلو موؤّجاًل«4.

1- و�صائل �ل�صيعة، ج15، �س100.
2- بحار �لأنو�ر، ج19، �س31.

3-  م�صطلحات �لفقه، �س268-267.
4- تهذيب حترير �لو�صيلة، ج2، �س64، م�صاألة 124.
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ين، وهو من �لكبائر، عن �لنبي P: »�إّن �هلل   وحرمة �لربا من �صرورّيات �لدِّ

عّز وجّل لعن �آكل �لربا، وموكله، وكاتبه، و�شاهديه«1، وقد �أّكد �لكتاب �ملجيد 

و�ل�صّنة �ل�صريفة على �لردع عنها، وبع�س �لن�صو�س �عتبتها من �أكب �لكبائر، فعن 

�لإمام �ل�صادق Q: »درهم ربا �أ�شّد من �شبعين زنية، كّلها بذ�ت محرم«2.

ما  و�ملالئكة  تعاىل  �هلل  لعنة  يف  يز�ل  ل  و�صاحبه  �ملكا�صب،  �أخبث  �لربا  ويعّد 

كان عنده منه قري�ط، و�هلل تعاىل �إذ� �أر�د �إهالك قوم ما �أظهر فيهم �لربا. و�لربا 

�لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا  تعاىل:  و�ل�صاهد، قال  و�لكاتب،  و�ملعطي،  �لآكل،  �إثمه  ي�صرتك يف 

وقال  ُتْفِلُحوَن}3،  َلَعلَُّكْم   َ �هللَّ ُقو�  َو�تَّ اَعَفًة  ُم�شَ َعاًفا  �أَ�شْ َبا  �لرِّ َتاأُْكُلو�  َل  �آَمُنو� 

ْيَطاُن  ُطُه �ل�شَّ َبا َل َيُقوُموَن �إِلَّ َكَما َيُقوُم �لَِّذي َيَتَخبَّ تعاىل: {�لَِّذيَن َياأُْكُلوَن �لرِّ

َدقاِت َو�هلُل ل  با َوُيْرِبي �ل�شَّ ُ �لرِّ ... }4. وقال عّز وجّل: {َيْمَحُق �هللَّ ِمَن �ْلَم�سِّ

اٍر �أَثيٍم}5. ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّ

َياأُْكُلوَن  {�لَِّذيَن  تعاىل:  �هلل  قول  تف�صري  يف   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  وروي 

َبا...}، قال: »قال ر�شول �هلل P: لما �أ�شري بي �إلى �ل�شماء، ر�أيت قومًا  �لرِّ

يريد �أحدهم �أن يقوم فال يقدر �أن يقوم؛ من عظم بطنه، فقلت: من هوؤلء 

ياجبر�ئيل؟ قال: هوؤلء �لذين ياأكلون �لربا، ل يقومون �إل كما يقوم �لذي 

يتخّبطه �ل�شيطان من �لم�ّس، و�إذ� هم ب�شبيل �آل فرعون يعر�شون على �لّنار 

غدّوً� وع�شّيًا، ويقولون: رّبنا، متى تقوم �ل�شاعة...«6.

و�آكله، وبايعه،  �لربا،   P ر�شول �هلل  »لعن  قال:   Q �ملوؤمنني  �أمري  وعن 

وم�شتريه، وكاتبه، و�شاهده«7.

 

1- بحار �لأنو�ر، ج100، �س116.
2- تهذيب حترير �لو�صيلة، ج2، �س64، م�صاألة 123.

3- �آل عمر�ن، 130.
4- �لبقرة، 275.
5- �لبقرة، 276.

6- بحار �لأنو�ر، ج18، �س324.
7- و�صائل �ل�صيعة، ج12، �س43.
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  ويف رو�ية ه�صام بن �حلكم، �صاأل �لإمام �ل�صادق Q عن عّلة حترمي �لربا، 

»�أّنه لو كان �لربا حالًل لترك �لنا�س �لتجار�ت وما يحتاجون   :Q فقال 

�إليه، وحّرم �هلل �لربا؛ لتنفر �لنا�س من �لحر�م �إلى �لحالل، و�إلى �لتجار�ت 

من �لبيع و�ل�شر�ء، فيبقى ذلك بينهم في �لقر�س«1.

1- و�صائل �ل�صيعة، ج18، �س12. 
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1. قتل �مل�صلم عمدً�  بال �إباحة من �ل�صرع من ق�صا�س �أو �إجر�ٍء حلّد  و�حدً� من 
�لذنوب �لكبرية �لتي توّعد  �هلل تعاىل عليها �لطرد من رحمته و�خللود يف نار جهّنم.
�لّنار،  لدخول  �ملوجبات  �ل�ّصبع  ومن  �ملحّرمات،  كبائر  من  �لو�لدين  عقوق   .2

وي�صمل عقوق �لو�لدين قطيعتهما، وترك �صلتهما، وعدم �لإح�صان �إليهما.
عة منها؛ �لتاأّفف منهما، و�إحز�نهما،  3. لعدم �لإح�صان �إىل �لو�لدين مظاهر متنوِّ

و�لنظر مبقت و�زدر�ء لهما، وذمهما، و�لت�صّبب بامل�صاكل و�ملنّغ�صات لهما.
�لكبائر  هذه  ومن  �لنا�س،  باأعر��س  و�لتالعب  �ل�صتطالة  تعاىل  �هلل  حّرم   .4
بالعقوبة  عليه  تعاىل  �هلل  توّعد  �لذي  بالزنا،  �لعفيفات  �لغافالت  �ملوؤمنات  قذف 

�لدنيوية و�لأخروية.
�إّنا  �حلقيقة  يف  �أنهم  وك�صف  وعدو�نًا،  ظلمًا  �ليتامى  مال  �أكل  �هلل  حّرم   .5

ياأكلون يف بطونهم نارً�، لأن �لنار هي �ل�صورة �لغيبية لأكل مال �ليتيم يف �لدنيا. 
6. �لفر�ر من �لزحف من �لكبائر �ملن�صو�س عليها يف �لآيات ورو�يات �أهل �لبيت 

R، و�لتي �عتبتها من �ملوجبات �ل�صبع �ملوؤدية لدخول �لّنار.
و�إيثاره  �لإ�صالمية،  و�لبيئة  �حلياة  �مل�صلم  ترك  �لهجرة مبعنى  بعد  �لتعّرب   .7
�ل�ُصكنى مع غري مع ما ي�صتلزمه من ترك للتعاليم �لإ�صالمية، من �لأمور �لتي توّعد 

عليها �هلل �لعذ�ب �لأليم. 
8. يعد �لربا �أخبث �ملكا�صب، و�صاحبه ل يز�ل يف لعنة �هلل تعاىل و�ملالئكة ما 

كان عنده منه قري�ط، و�هلل تعاىل �إذ� �أر�د �إهالك قوم ما �أظهر فيهم �لربا.
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الندم ال يأتي بسهولة

قلب �لن�صان �صفحة بي�صاء، وما �أن يرتكب ذنبًا، حتى تظهر فيه نقطة �صود�ء 
تزد�د �ت�صاعًا بازدياد �لذنوب، �إن قلب �ل�صاب لطيف وملكوتي، لكنه حينما يدخل 
هذه �ملجتمعات، ويتدّخل يف هذه �لأمور فاإنه يتعّلم �صيئًا ف�صيئًا -ل �صمح �هلل- ويتعّود 
�لقيام ببع�س �ملمار�صات، وما ميّر عليه ليل ونهار �إل ويكون قد �رتكب ذنبًا- نعوذ 
��صوّد  قد  قلبه  ويكون  ي�صيب  وحينما  �ل�صود�ء،  �لنقطة  تلك  قلبه  فتظهر يف  باهلل- 
�ل�صبان  �أيها  �أنتم  بي�صر، يف حني  �لأوىل  حالته  �إىل  �إعادته  من  يتمّكن  فلن  متامًا، 

ت�صتطيعون ذلك، فلديكم قدرة �ل�صباب.
 قدرة �ل�صباب من جهة، و�صعف هذه �لأمور فيكم من جهة ثانية، ي�صهل �لمر. 
ولكن كّلما تقدمت �أعماركم، ومع كل خطوة تخطونها ونخطوها، فاإننا نقرتب من 
�أمرً�  لي�صت  �لتوبة  �أن  كما  �لإن�صان،  ل�صعادة  �ملنافية  �لأمور  هذه  وتزد�د  �لثانية، 

يتحّقق للمرء مبجرد قوله »�أتوب �ىل �هلل« فالندم، هذ� �لندم ل ياأتي ب�صهولة لأولئك 
�لذين �أم�صو� خم�صني عامًا وهم يغتابون �لآخرين! 

لالآخرين،  بالقول  ويفّح�صون  ي�صّبون،  وهم  عامًا  خم�صني  �أم�صو�  �لذين  �أولئك 
فمثل ذلك �لإن�صان قد �صقط يف �لكفر و�لغيبة، ولن ي�صتطيع �خلال�س، و�صيظل مبتليًا 
بذلك حتى �آخر عمره. �أما �ل�صباب، فحينما يحدث لهم ذلك ول ت�صمحو� بحدوث 
�ملع�صوم  يقول  رو�ية  قر�أت  كاأين  �لغيبة،  يف  يقعون  جمل�س  �أهل  ر�أيتم  فاإذ�  ذلك، 
لو   :Q فيقول  ��صتطيع،  ل  فيجيبه:  �ملجل�س،  �أترك ذلك  لأحدهم:  فيها   Q
كان قد �صب �أباك �أل تنه�س ملنع ذلك؟ �صتنه�س حتمًا. نعم كاأن هناك رو�ية هكذ�. 
فال تدع �أحدً� يغتاب �أحدً� �أمامك، �إن �ل�صامع �أحد �ملغتابني، فال ت�صمحو� بحدوث 

هذه �ملفا�صد1.

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 2، �س27.
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الدرس الثالث عشر: 

رك بالله، اليأس من روح الله، األمن من مكر الله
ِّ

أكبر الكبائر )1(: الش

أهداف الدرس:

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن: 

ف على مفهوم »�أكب �لكبائر«. 1. يتعرَّ

�لياأ�س  باهلل،  رك  �ل�صِّ �لتالية:  �لكبائر  ي�صرح   .2

من روح �هلل، �لأمن من مكر �هلل.

ومدى  �لكبائر  لهذه  �ل�صلبية  �لآثار  يبنّي   .3

خطورتها على �لإميان و�لتدّين.
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 تمهيد:

 �إّن م�صطلح »�أكب �لكبائر« قد مّر معنا يف رو�ية �ل�صيد عبد �لعظيم �حل�صني 
)ر�س(، حيث روى عن �لإمام Q �أّن �أكب �لكبائر هي �إحدى وع�صرون كبرية، 
وهذه �لرو�ية �لتي �صوف نعتمدها1 يف هذه �ملجموعة مع حذف �لكبائر �مل�صرتكة بني 

ابق. ر�س و�لّدر�س �ل�صَّ هذه �لدَّ

رك بالله تعالى:
ِّ

الش

رك  �إنَّ �أعظم ما ُع�صي به �هلل تعاىل منذ بدء �خلليقة �إىل يومنا هذ� هو �ل�صِّ
رك  رك باأّنه ظلٌم عظيم، قال تعاىل: {�إِنَّ �ل�شِّ باهلل �صبحانه، حتَّى َو�صف تعاىل �ل�صِّ

َلُظْلٌم َعِظيٌم}2.
رك هو �أن يجعل �لإن�صان هلل تعاىل �صريكًا يف �لذ�ت، �أو يف �ل�صفات، �أو يف  و�ل�صِّ

�لأفعال، �أو يف �لعبادة.
رك يقابله مفهوم �لكفر، �أي كّل م�صرٍك فهو كافٌر، ولي�س كلُّ كافٍر   ومفهوم �ل�صِّ
يتخذ  �أن  دون  كفَرُه  توجب  باأموٍر  يعتقد  �أو  باأعماٍل  يقوم  قد  �لإن�صان  لأّن  م�صرٌك؛ 
�إذ ينطبق عليه عنو�ن �لكفر دون  مع �هلل تعاىل �صريكًا، كمنكر �صروريات �لدين، 

رك. �ل�صِّ
رك ظلم عظيم، كما قال لقمان Q لبنه وهو يعِظه: {َو�إِْذ قاَل ُلْقماُن  فال�صِّ

�أكب عدد من �لكبائر، وكون  1- هناك �عتبار�ت متعددة جعلتنا نعتمد رو�ية عبد �لعظيم �حل�صني، منها: كونها �صحيحة �ل�صند، ��صتمالها على 
�لرو�ية قد بّينت �لكبائر ح�صب ورودها يف �لقر�آن �لكرمي، مع ذكر �آية لكّل كبرية.

2- لقمان، 13.
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رك َلُظْلٌم َعظيٌم}1. ِ �إِنَّ �ل�شِّ ِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه يا ُبَنيَّ ل ُت�ِشرك ِباهللَّ
ورو�يات  كرمية  �آيات  وردت  وقد  �لكبائر،  �أكب  ومن  �ملهلكات،  �أعظم  من  وهو 
�صريفة حتّذر من خطورة هذ� �ملعتقد �لفا�صد، �لذي مينع من قبول �أّي عمل ي�صدر 
ُدوَن  َما  َوَيْغِفُر  ِبِه  ُي�ِشرك  �أَْن  َيْغِفُر  َل  {�إِنَّ �هلَل  �لإن�صان، منها قوله تعاىل:  من 
َذِلَك ِلَمْن َي�َشاُء َوَمْن ُي�ِشرك ِباهلِل َفَقِد �ْفَتَرى �إِْثمًا َعِظيمًا}2، وقوله تعاىل: {
ِمْن  اِلِميَن  ِللظَّ َوَما  �لّنار  َوَماأَْو�ُه  َة  �ْلَجنَّ َعَلْيِه  َم �هلُل  َفَقْد َحرَّ  ِ ِباهللَّ ُي�ِشرك  َمْن 

ار}3. �أَْن�شَ
    ومما روي عن ر�صول �هلل P �أّنه قال لعبد �هلل بن م�صعود: »�إّياك �أن ت�ِشرك 
حرقت  �أو  �شلبت،  �أو  قّطعت،  �أو  بالمن�شار،  ن�شرت  و�إن  عين،  طرفة  باهلل 

بالّنار«4.

رك:
ِّ

أنواع الش

رك �إىل ق�صمني: ق�ّصم �لعلماء �ل�صِّ
�أو  بربوبية  �لعتقاد  �أو  �هلل،  لغري  كليًا  �لعبادة  �صرف  وهو  األكبر:  رك 

ِّ
الش  -

�ألوهية �أحٍد غري �هلل. وهذ� �لنوع خمرج من �لإ�صالم.
و�ل�صيام  بالعمل، كال�صالة  تعاىل  �إ�صر�ك غري �هلل  األصغر: وهو  رك 

ِّ
الش  -

من �أجل �لنا�س وعلى �أعينهم، وهو ما ُي�صطلح عليه بالرياء، روي عن �أبي عبد �هلل 
�ل�صادق Q: »كّل رياء �ِشرك، �إّنه من عمل للنا�س كان ثو�به على �لنا�س، 

ومن عمل هلل كان ثو�به على �هلل«5. 
فات  �أو �ل�صِّ احلة،  و�إبر�ز �صيٍء من �لأعمال �ل�صّ �إظهار  و�لّرياء هو عبارة عن 
يف  منزلة  على  �حل�صول  لأجل  للنا�س؛  حيحة  �ل�صّ �حلّقة  �لعقائد  �أو  �حلميدة، 
الح، و�ل�صتقامة، و�لأمانة، و�لتديُّن، بدون نّيٍة �إلهّيٍة  قلوبهم، و�ل�صتهار بينهم بال�صَّ

�صحيحٍة وخال�صٍة. 

1- لقمان، 13.
2- �لن�صاء، 48.
3- �ملائدة، 72.

4- بحار �لأنو�ر،ج 75، �س107.
5- �أ�صول �لكايف، ج2، �س293.
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، منها:
ٌ

ياُء أنواٌع ودرجات والرِّ

�لباطلة  �لعقائد  نف�صه عن  يبعد  �أن  و  �لإلهية،  �لعقائد �حلّقة  ُيظهر  �أن  األّول: 

�أي�صًا بهدف �حل�صول على �جلاه و�ملنزلة يف قلوب �لنا�س.
الثاني: �أن ُيظهر �خل�صال �حلميدة، �أو �أن يتّب�أ مّما يقابلها.

الثالث: �أن ياأتي بالأعمال و�لعباد�ت، �أو �أن يرتك �أعماًل حمّرمًة �أو مكروهة، 

كّل ذلك بهدف مر�ء�ة �لنا�س، وجلب قلوبهم«1.
ُروي عن زيد �ل�ّصّحاِم قال: »قلت لأبي عبد �هلل Q: �إّني �شمعتك تقول: 
لأّن  �لعمل؟ قال:  من  �لنّية خيرً�  تكون  من عمله، فكيف  �لموؤمن خيٌر  نَية 
�لعمل رّبما كان رياًء للمخلوقين، و�لنّية خال�شة لرّب �لعالمين، فيعطي عّز 

وجّل على �لنّية ما ل يعطي على �لعمل«2.
من  �شيئًا  يعمل  رجل  من  »لي�س   :Q �لر�صا  �لإمام  عن  �أخرى  رو�ية  ويف 
�لثو�ب، ل يطلب به وجه �هلل، �إّنما يطلب تزكية �لنا�س، ي�شتهي �أن ت�شمع به 
�لنا�س، �إل �أ�شرك بعبادة رّبه في ذلك �لعمل، فيبطله �لرياء، وقد �شّماه �هلل 

رك«3. تعالى �ل�شِّ

رك:
ِّ

عالج الش

�لعلم،  خالل  من  �لنف�س،  يف  �لإميان  دو�عي  تقوية  يف  يكمن  رك  �ل�صِّ عالج   
ول  لها.  و�مل�صّببة  �لآفة  هذه  ور�ء  �لكامنة  �لأ�صباب  �لعتبار  بعني  و�لأخذ  و�لتعّلم، 
رك، وعالجه على حدة. فعلى �لفرد �ملوؤمن  بد من در��صة كّل �صبب من �أ�صباب �ل�صِّ
�إىل  و�ملبادرة  �مل�صارعة   - �ملهلكة  تعاىل  باهلل  رك  �ل�صِّ �صر�ك  يف  �لوقوع  لتجنب   -
�أّول ظهورها؛ لأن ��صتفحال �ل�صبهة قد مينع من عالجها يف  �ل�صبهات يف  معاجلة 

�أغلب �لأحيان.
�لعقل  يف  �لإميان  �أ�ص�س  تقوية  هو  و�لأ�صلم  �لأجنع  �لعالج  �أّن  يبقى  ولكن 
َه �إَِلْيُكُم �ْلُكْفَر  َنُه في  ُقُلوِبُكْم َوَكرَّ َب �إَِلْيُكُم �ْلإيماَن َوَزيَّ َ َحبَّ و�لقلب، {َولِكنَّ �هللَّ

��ِشُدوَن}4.  ولِئَك ُهُم �لرَّ ياَن �أُ َو�ْلُف�ُشوَق َو�ْلِع�شْ
1- ر�جع: �لأربعون حديثًا، �س 47-46.

2- و�صائل �ل�صيعة، ج1، �س53.
3- فقه �لر�صا، ج1، �س387.

4- �حلجر�ت، 7.
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 اليأس من روح الله تعالى:

مفهوم اليأس من روح الله وخطورته: 

�أحد�ث  مو�جهة  عند  تنهار  �لنف�س  فاإّن  �لعزمية،  وتلني  �لإر�دة،  ت�صعف  حني 
وثالثة در��صية،  �أُ�صرية،  و�أخرى  �قت�صادية ومالية،  �حلياة وم�صاكلها، فمن م�صكلة 
�لإن�صان، وحتيط به من كّل جانب، ويف�صل مر�رً�  �مل�صاكل على  وهكذ�... فترت�كم 
دة، ل يعرف كيف يخرج منها، يف هذه �حلالة  وتكر�رً� يف حّلها، ويو�جه مو�قف متعدِّ
�حلركة،  من حرّية  ومينعه  ي�صّله،  قيٍد  يكون مبثابة  �لذي  بالياأ�س،  �لبع�س  ُي�صاب 
فيقبع يف مكانه غري قادر على �لعمل و�لجتهاد لتغيري و�قعه؛ ب�صبب �صيطرة �لياأ�س 
عليه، ونظرته �لت�صاوؤمية �إىل كّل ما هو موجود وقادم، وقد ت�صل هذه �حلالة �إىل 
درجة �صوء ظّنه برّبه، و�صعف توّكله عليه، و�نقطاع رجائه به، ومن حتقيق مر�ده، 
رك  هذه �حلالة نطلق عليها ��صم »�لياأ�س من روح �هلل« وهي من �أكب �لكبائر بعد �ل�صِّ

باهلل تعاىل.
�إىل درجة  و�صل  �إذ�  �صيء، فكيف  نف�صٌي  كان، هو عن�صٌر  �أّي مرتبة  �لياأ�س يف 
وُيورث  �لقلب،  وُي�صتت  �لعمل،  �لهمم عن  ُيفقد  �لياأ�س من كرم �هلل وعدله، فذلك 
�لقلق و�لأمل �لنف�صي، ويقتل روح �لأمل. وعلى �لإن�صان �ملوؤمن �أن ل ي�صمح للياأ�س باأن 
ِ �إِنَُّه َل  ينال من عزميته وقّوته، وقد قال �هلل تعاىل: {...َوَل َتْياأَ�ُشو� ِمْن َرْوِح �هللَّ

ِ �إِلَّ �ْلَقْوُم �ْلَكاِفُروَن}1. َيْياأَ�ُس ِمْن َرْوِح �هللَّ
فما د�م �لإن�صان حّيًا، وفيه ِعرق ينب�س، ل ينبغي له �أن يياأ�س، بل ل بّد من �أن 
�هلل حتقيق  من  ر�جيًا  �إىل عالجها،  وَيعمد  بدّقة،  ويدر�صها  ف�صله،  �أ�صباب  ير�جع 
مة، نفهم منها �أّن �لكفر  مق�صوده، وو�صوله �إىل �أهد�فه. و�إذ� دّققنا يف �لآية �ملتقدِّ
هو من�صاأ �لياأ�س من روح �هلل تعاىل؛ فالآية تفيد بح�صب منطوقها �أّن �ليائ�س من �هلل 

كفر، وتفيد مبفهومها �أّن �ملوؤمن ل يياأ�س من روح �هلل تعاىل �أبدً�.
آثار اليأس من روح الله:

�أّن �لنتيجة �لعملية �لتي ي�صل  هناك عالقة تبادلية بني �لياأ�س و�لكفر، مبعنى 
ظو�هر  ُيرجع  فالكافر  �لياأ�س،  �إليها  ي�صل  �لتي  �لنتيجة  نف�صها  هي  �لكافر  �إليها 

1- يو�صف، 87.
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�لطبيعة �إىل �لعلل و�لأ�صباب �ملادّية �ملح�صة، ول يرى �صيئًا ور�ء نظام �لعّلة و�ملعلول 
�ملاديني، بينما �ملوؤمن يعتقد باأّن ور�ء هذه �لعلل �لظاهرّية، م�صّبٌب حقيقٌي، هو �هلل 

تعاىل، و�أّن �إر�دته تعاىل هي �حلاكمة على نظام �لأ�صباب و�مل�صّببات.
فال�صخ�س �لذي ي�صيطر عليه �لياأ�س، �صي�صل بالنتيجة �إىل قطع �لأ�صباب عن 
بها �حلقيقي، وهو �هلل تعاىل، فهي - عمليًا - نف�س نتيجة �لكفر. �أّما �ملوؤمن فال  م�صبِّ
ي�صيطر عليه �لياأ�س �أ�صاًل؛ لأّنه يعلم علم �ليقني �أّن �لإر�دة �لإلهية فوق كّل �صيء، 
و�أّنها �ملهيمنة على ذّر�ت �لوجود، فلن ُي�صاب بالياأ�س �أو �لقنوط. �إذن هناك مالزمٌة 
و��صحٌة وطبيعيٌة بني �لياأ�س من رحمة �هلل وبني �لكفر به، كما �إّن هناك مالزمٌة بني 

�لإميان باهلل، و�لأمل باهلل، ورحمته �لو��صعة، وقدرته �ملطلقة. 
لتو�صيح ذلك �أكرث نبنّي �لفكرة على �ل�صكل �لآتي:

1. �إّن �هلل تعاىل رّتب �لنظام �لكوين على �أ�صا�س �لعلل و�لأ�صباب، �صو�ء يف �لأمور 
بب �لأ�صباب. �ملادّية �أو يف �لأمور �ملعنوية، فاهلل تعاىل يف �لنهاية هو م�صِّ

�لأ�صباب  �أّن  يتخيلو�  �أن  �لقدرة  و�صكر�ت  �لغفلة  حلظات  يف  للب�صر  وميكن   .2
ب �لأ�صباب  توؤّثر مبفردها، �أي مبعزل عن �خلالق تعاىل، ما يوؤّدي �إىل ن�صيان م�صبِّ

�حلقيقي، وحزنهم عند زو�ل �لأ�صباب لعتمادهم على �لأ�صباب �لظاهرية.
ولكن �لذي ير�جع �لظو�هر �ملختلفة �لتي ح�صلت مع �لأنبياء R، وبالأخ�ّس 
مع �لنبّي �إبر�هيم Q، جتعل �لنا�س يطمئنون �إىل �أّن �ل�صبب مبفرده ل يوؤّثر بال 
�إر�دة �مل�صبِّب �حلقيقي، وهو �هلل تبارك وتعاىل. وذلك لكي ياأملو� بكرمه، وجوده، 

ولطفه، و�لعتماد �ملطلق عليه، مع وجود �لأ�صباب، ومع عدمها.
رك باهلل تعاىل؛  وعليه، ُيعّد �لياأ�س من روح �هلل ثاين �لذنوب �لكبرية، بعد �ل�صِّ
لأّن �أّي ذنٍب من �لذنوب �لتي يرتكبها �لإن�صان ميكن �أن يغفرها �هلل تعاىل بالتوبة 

�لن�صوح، ولكن �لياأ�س يوؤّدي ب�صاحبه �إىل �أمرين:
1. �أل يحتمل عفو �هلل تعاىل؛ لأنه ل ياأمل بعفوه ومغفرته حتَّى يتوب.

2. �لياأ�س ي�صبِّب �جلر�أة على �هلل تعاىل.
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عالج اليأس من روح الله:

�إّن عالج �لياأ�س من روح �هلل، يكمن يف �أمرين �أ�صا�صيني: 
�لأّول: يف �لأمور �لدنيوية: 

قدرة  �أمام  ب�صيء  لي�صت  �خللق  جميع  وحو�ئج  حو�ئجه  باأّن  �لإن�صان  يعتقد  �أن 
�هلل �لالمتناهية، و�أن يفّكر يف فعل �هلل فيه و�صنعه معه، منذ حلظة �نعقاد نطفته 
�إىل وجوده �لفعلي، فهو �لذي يتلّطف على �لإن�صان يف كل حلظة من حلظات حياته 

�لعديدة.
وعليه فلي�س �هلل تعاىل بعاجز عن فعل كّل ما فيه م�صلحة �لإن�صان و�صالحه، ول 

هو بخيل فيمنع �خللق عن حاجاتهم، تعاىل �هلل عن ذلك علوً� كبريً�.
�لثاين: يف �لأمور �لأخروية:

حالة  فاعرتته  �أبدً�،  تناله  لن  �لإلهية  و�ملغفرة  �لعفو  باأّن  �لإن�صان  �عتقد  �إذ� 
�لياأ�س، فعليه �أن يعلم:

1. �أّن ياأ�صه هو من �أ�صو�أ �لذنوب و�أقبحها، بل هو �أخطر على �لإن�صان من �أّي ذنب 
�آخر؛ لأن �لياأ�س �صوف مينعه من طلب �لعفو و�ملغفرة من �هلل تعاىل.

2. �أّن كّل �لذنوب ميكن غفر�نها، و�أّن �هلل يقبل �لتوبة، ب�صرط حتّقق �صروطها، 
ْوَبَة  و�لتي هي لي�صت بالأمر �ملعجز و�مل�صكل، كما قال تعاىل: {َوُهَو �لَِّذي َيْقَبُل �لتَّ

َئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن}1. يِّ َعْن ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن �ل�شَّ
وقال عّز ��صمه: {ُقْل َيا ِعَباِدَي �لَِّذيَن �أَ�ْشَرُفو� َعَلى �أَْنُف�ِشِهْم َل َتْقَنُطو� ِمْن 

ِحيُم}2. ُنوَب َجِميعًا �إِنَُّه ُهَو �ْلَغُفوُر �لرَّ َرْحَمِة �هلِل �إِنَّ �هلَل َيْغِفُر �لذُّ

األمن من مكر الله تعالى:

�هلل،  مكر  ياأمن  ل  كذلك  �هلل،  رحمة  يقنط من  ل  �أّنه  كما  تعاىل  باهلل  �ملوؤمن 
في�صري يف هذه �حلياة بني خوفه من رّبه ورجائه له، فهو يجمع بني �خلوف و�لرجاء. 
فاإذ� خاف فال يقنط من رحمة �هلل تعاىل، بل يرجو رحمته تعاىل من غري �أن يّتكل 
على ذلك ويتمادى يف �لرجاء حتَّى ياأمن عقوبة �هلل، وهو م�صٌر على �لذنوب، ولكّنه 

1- �ل�صورى، 25.
2- �لزمر، 53.
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ي�صري بني �لأمرين، فهو خائف ور�ٍج يف �آن و�حد، يخاف ذنوبه، ويعمل بطاعة رّبه، 
ْن ُهَو َقاِنٌت �آَناَء �للَّْيِل �َشاِجًد� َوَقاِئًما َيْحَذُر  ويرجو رحمته، كما قال تعاىل: {�أَمَّ
ِه ُقْل َهْل َي�ْشَتِوي �لَِّذيَن َيْعَلُموَن َو�لَِّذيَن َل َيْعَلُموَن  �ْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ
ُر �أُوُلو �ْلأَْلَباِب}1، وقال تعاىل يف �آية �أخرى: {...�إِنَُّهْم َكاُنو� ُي�َشاِرُعوَن  �إِنََّما َيَتَذكَّ

ِفي �ْلَخْيَر�ِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنو� َلَنا َخا�ِشِعيَن}2. 
مفهوم المكر:

َخْيُر   ُ َو�هللَّ  ُ �هللَّ َوَيْمُكُر  {...َوَيْمُكُروَن  بقوله:  نف�صه  ي�صف  تعاىل  �هلل  �إّن 
�ْلَماِكِريَن}3.

�خلفّي  �لتدبري  عن  عبارة  وهو  يق�صده،  عما  �لغري  �صرف  �لأ�صل:  يف  �ملكر 
�ملف�صي باملمكور به �إىل ما ل يحت�صب. فاملكر �إذ� ُن�صب �إىل �لإن�صان، فمعناه �إقامة 

�حليلة، و�خلديعة، و�لوقيعة بالآخرين.
�أما �إذ� ُن�صب �إىل �هلل تعاىل، فهو يعني تدبريه تعاىل �لذي يخفى على �لنا�س. 
دة، منها �إي�صال �جلز�ء و�لعقوبة للماكرين من حيث ل  ويكون ب�صوٍر و�أ�صكاٍل متعدِّ
ي�صعرون، ومنها �إحباط و�إبطال �لأعمال �ل�صيطانية و�ملوؤ�مر�ت �لتخريبية �لتي يقوم 

بها �أعد�ء �لدين.
األسباب المؤّدية إلى األمن من مكر الله:

�ملوؤمن  عند  موجودًة  دو�فعها  تكون  قد  �ملع�صية  هذه  �إىل  توؤّدي  �لتي  �لأ�صباب 
و�لفا�صق، على �ل�صكل �لآتي:

1. �إعر��س �لعبد عن �لدين، وغفلته عن �هلل تعاىل وما له من �حلقوق، وتهاونه 
�ملحرمات،  يف  ُمنهمكًا  �لو�جبات،  عن  رً�  ُمق�صِّ غافاًل،  ُمعر�صًا،  يز�ل  فال  بذلك، 
حتَّى ي�صمحّل خوف �هلل من قلبه، ول يبقى يف قلبه من �لإميان �صيء؛ لأّن �لإميان 
باهلل يحمل على �خلوف منه عّز وجّل، وخوف عقابه �لدنيوي و�لأخروي، قال تعاىل: 

ِ �إِلَّ �ْلَقْوُم �ْلَخا�ِشُروَن}4.  ِ َفاَل َياأَْمُن َمْكَر �هللَّ ِمُنو� َمْكَر �هللَّ {�أََفاأَ
2. �إذ� كان �لعبد جاهاًل، ومعجبًا بنف�صه، ومغرورً� بعلمه، وبقي على هذه �حلالة 

1- �لزمر، 9.
2- �لأنبياء،90.
3- �لتوبة، 30.

4- �لأعر�ف، 99.
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فقد يتجر�أ بعمله، ويزول �خلوف عنه، ويرى �أّن له عند �هلل �ملقامات �لعالية، فيغدو 
�آمنًا من مكر �هلل، مّتكال على نف�صه �ل�صعيفة، فُيخذل ويُحال بينه وبني �لتوفيق.

عالج األمن من مكر الله:

�إّن �لعالج �حلقيقي لالأمن من مكر �هلل، يكمن يف تعادل حالة �خلوف و�لرجاء 
وتو�زنهما يف نف�صه؛ لأّن �لأمن من مكر �هلل يرجع ب�صكل رئي�س �إىل حالة �لإفر�ط 
يف �خلوف �أو �لتفريط يف �لرجاء. وهي يف نهاية �ملطاف خروٌج عن �لعتد�ل، وحتَّى 
ي�صّح �لعالج ل بّد من �لعتد�ل يف حالتي �خلوف و�لرجاء، كما ورد يف رو�يات �أهل 

.R لبيت�
فالأمن من مكر �هلل هي �حلالة �ملعاك�صة متامًا للياأ�س من روح �هلل تعاىل، وتعني 
��صرت�صال �لعبد باملع�صية معتمدً� على �لرحمة �لإلهّية، و�أّن �هلل تعاىل لن يعّذبه، بل 

�صريحمه ويعفو عنه، في�صرت�صل يف �ملعا�صي و�لكبائر.
عن �بن �ملغرية، عن �أبي عبد �هلل �ل�صادق Q قال: قلت له: ما كان في و�صية 
لبنه:  قال  �أن  فيها  كان  ما  �أعجب  وكان  �لأعاجيب،  فيها  كان  قاَل:  َلقماَن؟ 
َخِف �هلل عز وجل خيفة لو جئته ببرِّ �لثقلين لعّذبك، و�رُج �هلل رجاًء لو 
جئته بذنوب �لثقلين لرحمك. ثّم قال �أبو عبد �هلل Q كان �أبي يقول: 
�إّنه لي�س من عبد موؤمن �إل وفي قلبه نور�ن، نور خيفة ونور رجاء، لو وِزَن هذ� 

لم يزد على هذ�، ولو وِزَن هذ� لم يزد على هذ�«1. 
من هنا ينبغي على �ملوؤمن �للتفات �إىل عّدة �أمور، منها:

يبعثه  �صديدً�،  وعالنيته خوفًا  �صّره  �أمره يف  على  �ملّطلع  رّبه  �هلل  يخاف  �أن   .1
على طاعته، ويردعه عن جميع معا�صيه، ومينعه عن �ّتباع �ل�صهو�ت �لتي تبعده عن 

مر�صاته، وتوجب له ��صتحقاق غ�صبه ومقته.
�لذنوب، ففي  �ملعا�صي وكرثت  �صبقت منه  و�إن  �أن يرجو رحمة �هلل وعفوه،   .2
ئك على معا�شيه،  »�رُج �هلل رجاًء ل يجرِّ  :Q �ل�صادق  �لإمام  �لرو�ية عن 

وخف �هلل خوفًا ل ييئ�شك من رحمته«2. 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س67.
2- بحار �لأنو�ر،ج67، �س384.
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3. �أن يكون عاماًل ملا يخاف وملا يرجو، وقد قيل لالإمام �ل�صادق Q: قوم من 
مو�ليك يلّمون باملعا�صي، ويقولون نرجو، فقال Q: »كذبو�، لي�شو� لنا بمو�ل، 
�أولئك قوم ترّجحت بهم �لأماني، من رجا �شيئًا عمل له، ومن خاف من �شيٍء 

هرب منه«1. 
و�لعمدة  �ل�صبب  هو  �لقبور  من  �لبعث  »�إّن   :{ �لطباطبائي  �لعالمة  يقول 
�لد�عي �إىل �لإميان بالكتاب، و�ّتباعه فيما يدعو �إليه، و�أما �لعتقاد بيوم �حل�صاب 
هو �لذي ي�صتتبع �خلوف و�لرجاء، خوف �لعقاب، ورجاء �لثو�ب �لد�عني �إىل عبادة 

�هلل«2.

1- �أ�صول �لكايف،ج2، �س384.
2- ر�جع: �مليز�ن يف تف�صري �لقر�آن، ج 17، �س305.
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رك معناه �أن يجعل �لإن�صان هلل تعاىل �صريكًا يف �لذ�ت، �أو �ل�صفات، �أو  1. �ل�صِّ
�لأفعال، �أو �لعبادة، وهو �أعظم ما ُع�صي به �هلل تعاىل منذ بدء �خلليقة �إىل يومنا 

رك باأّنه ظلٌم عظيم. هذ�، حتَّى َو�صف تعاىل �ل�صِّ
�هلل،  لغري  كليًا  �لعبادة  �صرف  وهو  �لأكب  رك  �ل�صِّ نحوين؛  على  �ل�صرك   .2
�أجل  �إ�صر�ك غري �هلل تعاىل يف �لنية و�لعمل، كال�صالة من  و�ل�صرك �لأ�صغر وهو 

�لنا�س وهو ما ُي�صطلح عليه بالرياء.
و�لرو�يات  �لقر�آن  يف  عليها  �ملن�صو�س  �لكبائر  من  �هلل  روح  من  �لياأ�س   .3
�ل�صريفة، وهناك عالقة تبادلية بني �لياأ�س و�لكفر، مبعنى �أّن �لنتيجة �لعملية �لتي 

ي�صل �إليها �لكافر هي نف�صها �لنتيجة �لتي ي�صل �إليها �لياأ�س.
4. �لأمن من مكر �هلل من �لكبائر و�ملوؤمن باهلل تعاىل كما �أّنه ل يقنط من رحمة 
�هلل، كذلك ل ياأمن مكر �هلل، في�صري يف هذه �حلياة �لدنيا بني خوفه من رّبه ورجائه 

له، فهو يجمع بني �خلوف و�لرجاء.
202
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إنها لعبادة كبيرة

�إذ نهي  قّلما يوجد بني �لذنوب ذنبًا يف �لقر�آن و�ل�صنة حظي بالهتمام كالربا 
عنه، و�ل�صبب هو �أّن �لربا �إذ� �صاع يلهو ويعبث و�أمو�له تتو�لد. �إذ� �أر�د �لإن�صان �أخذ 
�لربا وفر�صه على �مل�صلمني، فهو من ناحية ظلمًا بح�صب �لآية �ل�صريفة �لتي نعتته 
�أن يتحّرك هذ� �ملال ويخلق  �لبطالة. يجب  ُيوِجد  �أخرى فاإنه  بالظلم، ومن ناحية 
�لأعمال وياأتي منه �لرزق. وهوؤلء ي�صعون �ملال هكذ� يف يد �صخ�س ويطالبون باأن 
�ل�صريف  �لقر�آن  �صّماه  يفّرخ لهم من دون عمل، وهذ� ف�صاد كبري يف �ملجتمع وقد 
�أمر  ِبَحْرٍب ِمَن �هلِل} وهذ�  �أي�صًا {َفاآِذُنو�  ُتْظَلُمون}. وقال  َتْظِلُموَن َول  ظلمًا {ل 
خطري جدً�. مبقد�ر ما يكون �لقر�س بالربا قبيحًا فاإن �لقر�س �حل�صن �خلايل من 

�لربا وكذلك �لقر��س، �أمر ممدوح... 
حّققو� مع �أنف�صكم كل ليلة و�نظرو� ما �لذي فعلتموه يف �ل�صندوق. هل تعاملتم 
�لإن�صان  يعطي  قد  جدً�.  مهم  هذ�  يقرت�س؟  جاء  �لذي  �مل�صكني  هذ�  مع  بازدر�ء 
�لقر�س، وقد يعطي جمانًا، قد يعطي �لقر�س �حل�صنة، ولكن بوجه مكفهر، �أي �نه 
يجرح قلب �ملقرت�س، و�لقلب هو �ملكان �لذي يتجلى فيه �هلل. �إذ� �قر�صتم فاقر�صو� 

بوجه من�صرح...
�ل�صالح  وعملكم  بب�صا�صتكم  �رفعو�  �حل�صنة  �لقر�صة  بدفع  �ملتكفلون  �أنتم 
هذه �لنقي�صة �لتي قد ي�صعرها �لإن�صان يف نف�صه و�لهو�ن �لذي قد ير�ه يف نف�صه، 
فهذ� �أهم حتى من �لقر�س نف�صه. ح�صنة �لقر�س �أعلى من �لقر�س �حل�صن. فاإن 
تطييب خو�طر �ملعوزين و�ل�صعفاء و�مل�صت�صعفني رمبا كان �أعظم بكثري من �لأعمال 
متنحون  حيث  �لعبادة  بهذه  وتتكّفلون  �لعبادة،  هذه  متار�صون  �إذ  و�أنتم  �لأخرى. 

�لقر�س �حل�صن وتفتحون �صندوقًا للمحتاجني، ��صطلعو� بتلك �لعبادة �أي�صًا.
�إنها لعبادة كبريٌة تطييُب خاطر �لإن�صان �لذي رمبا يكون �أكرم منكم عند �هلل 
و�أنتم ل تعلمون. رمبا كان �إميانه باهلل �أرقى منكم و�أنتم ل تعرفون. تطييب خاطر 
هذ� �لإن�صان �أ�صمى من عملكم ذ�ك، و�إذ� �أعطى �صخ�ٌس �صدقة و�رفقها باملنة فهو 
ر بتهذيب  منبوذ عند �هلل و�صدقته غري مقبولة �أ�صاًل. ينبغي على �لإن�صان �أن يفكِّ

ب نف�صه1. نف�صه، عليه �أن يهذِّ

1- �صحيفة �لإمام �خلميني،ج 12، �س343.
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أهداف الدرس: 

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن: 

نا، �ليمني  حر، �لزِّ 1. ي�صرح �لكبائر �لتالية: �ل�صِّ

هادة،  ور، كتمان �ل�صَّ �لغمو�س، �لغلول، �صهادة �لزُّ

نق�س �لعهد.

ومدى خطورتها على  �لكبائر  �آثار هذه  يبنّي   .2

�لفرد و�ملجتمع.

3. يذكر �لطرق �لناجعة ملعاجلة هذه �لذنوب.

الدرس الرابع عشر: 

ور وكتمان 
ُّ
نا، اليمين الغموس، الغلول، شهادة الز

ِّ
حر، الز أكبر الكبائر )2(: السِّ

هادة، نقض العهد
َّ

الش
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تمهيد:

للمفا�صد  �لكبائر،  �أكب  من  وعّدها  �ملوبقات  من  عددً�  �لإ�صالمي  �لدين  حّدد 
ولقد  �ملجتمع،  يف  بن�صرها  و�لقيام  وممار�صتها  بها  �لبتالء  عن  �لنا�صئة  �لعظيمة 
�لعظيمة، ويف هذ�  �لكبائر  تلك  با�صتعر��س جمموعة من  ابق  �ل�صَّ ر�س  �لدَّ قمنا يف 

ر�س �صنكمل ��صتعر��س جمموعة �أخرى من �لكبائر �لعظيمة. �لدَّ

حر:  السِّ

حر هو: »ما يعمل من كتابٍة، �أو تكّلٍم، �أو دخنٍة، �أو ت�صويٍر، �أو نفٍث، �أو عقٍد،  �ل�صِّ
�أو  �إح�صاره،  �أو عقله، فيوؤّثر يف  �أو قلبه،  يوؤّثر يف بدن �مل�صحور،  ونحو ذلك، بحيث 
عبذة،  �إنامته، �أو �إغمائه، �أو حتبيبه، �أو تبغي�صه، ونحو ذلك، ويلحق به �لكهانة، و�ل�صَّ

و�لتَّ�صخري، و�لتَّنجيم«1.
َبُعو�  {َو�تَّ تعاىل:  قال  �لكبائر،  من  باأّنها  �لت�صريح  ورد  �لتي  نوب  �لذُّ من  وهو 
َياِطيَن َكَفُرو�  َياِطيُن َعَلى ُمْلِك �ُشَلْيَماَن َوَما َكَفَر �ُشَلْيَماُن َوَلِكنَّ �ل�شَّ َما َتْتُلو �ل�شَّ
حر َوَما �أُْنِزَل َعَلى �ْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَت َوَما ُيَعلَِّماِن  ا�َس �ل�شِّ ُيَعلُِّموَن �لنَّ
ُقوَن  ُيَفرِّ َما  ِمْنُهَما  َفَيَتَعلَُّموَن  َتْكُفْر  َفال  ِفْتَنٌة  َنْحُن  �إِنََّما  َيُقوَل  حتَّى  �أََحٍد  ِمْن 
َوَيَتَعلَُّموَن   ِ ِباإِْذِن �هللَّ �إِلَّ  �أََحٍد  ِمْن  ِبِه  يَن  ارِّ ِب�شَ ُهْم  َوَما  َوَزْوِجِه  �ْلَمْرِء  َبْيَن  ِبِه 
ُهْم َوَل َيْنَفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُمو� َلَمِن ��ْشَتَر�ُه َما َلُه ِفي �ْلآَِخَرِة ِمْن َخاَلٍق  رُّ َما َي�شُ

ْنُف�َشُهْم َلْو َكاُنو� َيْعَلُموَن}2.  َوَلِبْئ�َس َما �َشَرْو� ِبِه �أَ

1- حترير �لو�صيلة، ج1، م�صاألة 16، �س498.
2- �لبقرة، 102.
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وورد عن  ر�صول �هلل P: »ثالثٌة ل يدخلون �لجّنة:  مدمُن خمٍر، وموؤمُن 
�شحٍر، وقاطُع رحٍم«1. 

حر - قلياًل �أو كثيرً�   وروي عن �أمري �ملوؤمنني Q: »من تعّلم �شيئًا من �ل�شِّ
- فقد كفر، وكان �آخر عهده برّبه، وحّدُه �أن ُيقتل �إل �أن يتوب«2. 

رع فهو �لقتل، يف �حلديث عن ر�صول �هلل P قال:  احر �مل�صلم يف �ل�صَّ و�أما حدُّ �ل�صَّ
»�شاحر �لم�شلمين يقتل، و�شاحر �لكّفار ل يقتل، قيل: يا ر�شول �هلل، وِلم؟ 
مقرونان«3،  رك  و�ل�شِّ حر  �ل�شِّ ولأّن  حر؛  �ل�شِّ من  �أعظم  �لكفر  لأّن   :P فقال 
�أّنه ل  �أوىل  �لكافر غري �حلربي ل يقتل ب�صبب كفره، فبطريق  �إذ� كان  �أّنه  ومعناه 
لأنه  فيقتل؛  �مل�صلمني  �صاحر  و�أّما  حر،  �ل�صِّ من  �أعظم  فالكفر  �صحره؛  ب�صبب  يقتل 

رك.  �قرتب من �ل�صِّ

حر: أنواع السِّ

 :
ُ
ة ـَ هان

َ
1. الك

من  بو�صولها  �عتقادً�  بها،  و�لتنّبوؤ  �مل�صتقبلية،  �لأمور  عن  �لإخبار  هي  �لكهانة 
بع�س طو�ئف �جلن، �أو مبقدمات و�أ�صباب تنبوؤّهم بامل�صتقبل، كاأن يكت�صف من خالل 

كلمات، وحالت، وت�صّرفات �ل�صائل، بع�س �لأمور �مل�صتقبلية �أو �خلفّية.
وعمله،  وتعليمه،  حر،  �ل�صِّ تعّلم  �أّن  كما  �لفقهاء،  جميع  باّتفاق  حر�م  و�لكهانة 
هاب للكاهن لأجل �لتكّهن حر�م �أي�صًا، بل ذكر بع�س �لفقهاء �أّن �لكهانة من  و�لذَّ

حر. �أق�صام �ل�صِّ
»من َتكّهن �أو ُتكّهن له، فقد بِرئ من دين   :Q  ُروي عن �لإمام �ل�صادق 

.4»P محمد
سخير: 

َّ
عبذة والت

َّ
2. الش

بحيث  �لعجيبة،  �لأفعال  عليها  يرتّتب  �لتي  �ل�صريعة  �حلركات  »وهي  عبذة  �ل�صَّ
يلتب�س على �حل�ّس �لفرق بني �ل�صيء و�صبهه؛ ل�صرعة �لنتقال منه �إىل �صبهه«5،  كما 

1- بحار �لأنو�ر، ج71، �س90.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج17، �س148.
3- و�صائل �ل�صيعة، ج17، �س146.
4- و�صائل �ل�صيعة، ج17، �س149.

5- �حلد�ئق �لنا�صرة، ج18، �س185. 
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يف فر�رة �لنار، حيث ترى �لعني د�ئرًة كاملة من �لنار؛ نظرً� ل�صرعة حركة �لفر�رة، 
يف حني �أّن �لأمر لي�س كذلك يف �لو�قع، ومثل من يركب �ل�صّيارة �أو �لباخرة، فريى 

كاأّنه هو �ل�صاكن، و�لأر�س �أو �لبحر هو �ملتحّرك.
دّلت  وقد  حر،  �ل�صِّ �أق�صام  من  وهي  �لفقهاء،  جميع  باّتفاق  حر�م  و�ل�صعوذة 
�أنه يرت�فق ولفت �لنا�س عن �هلل تعاىل  �لرو�يات على حرمة هذ� �لفعل خ�صو�صًا 
احر و�مل�صعبذ يدعو  وعبادته وحرفهم عن حمّجة �أوليائه �ملع�صومني R، لأنَّ �ل�صَّ
لنف�صه، وي�صابه �هلل يف خماريق ل يقدر على �لإتيان بها غرُيه، وكاأنَّه ندٌّ هلل تعاىل 
يف �أر�صه! فعن �لإمام �ل�صادق Q �أنَّه قال: »لعن �هلل �لمغيرة بن �شعيد ولعن 
�إنَّ  �إليها يتعلَّم منها �ل�ّشحر و�ل�ّشعبذة و�لمخاريق  ًة كان يختلُف  �هلل يهوديَّ
و�إن قومًا كذبو� علّي، ما لهم؟  �أبي ف�شلبه �هلل �لإيمان،  �لمغيرَة كذب على 

�أذ�قهم �هلل حرَّ �لحديد«1. 
�صائر  �أو  �لب�صر،  �أرو�ح  �أو  �جلّن،  �أو  �مَلَلك،  ��صتخد�م  فهو  �لتَّ�صخري،  و�أّما 

حر. �حليو�نات، وغري ذلك. و�لتَّ�صخري حر�م، وُعّد من �أق�صام �ل�صِّ
3. التنجيم: 

وزيادة  و�لكرثة،  كالقحط  كونية،  حو�دث  عن  �جلازم  �لقطعي  �لإخبار  هو 
�لأمطار وقّلتها، و�أمثال ذلك من �أنو�ع �خلري و�ل�صّر، و�لنفع و�ل�صّر، �عتمادً� على 
اأثري على عاملنا.  حركات �لأفالك، و�ت�صالت �لكو�كب، �عتقادً� باأّنها م�صتقلٌَّة يف �لتَّ
با�صتقالليَّة  �لعتقاد  دون  ومن  �لحتمال،  بنحو  �لأمور  هذه  عن  �لإخبار  �أّما 
ذلك  فمثل  �حلقيقّي،  ر  �ملوؤثِّ هو  تعاىل  �هلل  باأّن  �لعتقاد  بل  اأثري،  �لتَّ يف  �لأفالك 
جائٌز كالتنبُّوؤ بالك�صوف و�خل�صوف، وتقارب �لنُّجوم، وتباعدها عن بع�صها، فاإنَّه ل 
قيقة حلركات  مانع من ذلك، �إذ �أنَّ مثل هذه �لأخبار ُتعرف بو��صطة �حل�صابات �لدَّ

�لأفالك و�لكو�كب، ومد�ر�تها و�أو�صاعها، ولها �أ�صوٌلٌ وقو�عُد م�صبوطٌة.
م من �لتَّنجيم هو �لإخبار �لقاطع �جلازم باحلو�دث �لكونيَّة،  وباجلملة، فاملحرَّ
ملحق  �لنُّجوم  علوم  من  �لق�صم  وهذ�  وحركاتها،  �لأفالك  �آثار  من  �أنَّها  باعتقاد 

حر.  بال�صِّ

1- بحار �لأنو�ر، ج64، �س280.
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نا هو وطء �ملر�أة من غري عقٍد �صرعي د�ئٍم �أو منقطع، ويتحّقق ذلك باإدخال  �لزِّ
�لرجل ذَكره يف فرج �مر�أة حترم عليه بالأ�صالة1.

متّزق  �إىل  توؤّدي  و�لتي  و�خلطرية،  �لفّتاكة  �لجتماعية  �لأمر��س  من  نا  فالزِّ
ا�س، وله مفا�صُد عظيمٌة �إىل �حلّد �لذي  �ملجتمع، و�إىل قطع �لأن�صاب، و�لفنت بني �لنَّ
�آَخَر  �إَِلهًا  َمَع �هلِل  َيْدُعوَن  َل  {َو�لَِّذيَن  به، قال تعاىل:  رك  بال�صِّ قرنه �هلل تعاىل 
َم �هلُل �إَِل ِباْلَحقِّ َوَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْلَق  ْف�َس �لَِّتي َحرَّ َوَل َيْقُتُلوَن �لنَّ

�آَثامًا}2.
�ني حين يزني وهو موؤمن«،  وروي عن �لإمام �لر�صا Q قال: »ل يزني �لزَّ
ف�ُصِئل عن معنى ذلك، فقال: »يفارقه روح �لإيمان في تلك �لحالة حتَّى يتوب«3.
ويف رو�ية عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »�إّن �أ�شّد �لّنا�س عذ�بًا يوم �لقيامة 

رجٌل �أقّر نطفته في رِحٍم يحرم عليه«4.
نا خم�س خ�شال: يذهب بماء �لوجه،  وعن �لر�صول �لأكرم P قال: »في �لزِّ
حمن، ويخّلد في �لنار، نعوذ باهلل  ويورث �لفقر، وينق�س �لعمر، وي�شخط �لرَّ

نا من بعدي، َكُثَر موت �لفجاأة«6.  ار«5، وعنه P �أي�صًا قال: »�إذ� كثر �لزِّ من �لنَّ
�أّنه يذهب �لبكة، وي�صّبب خر�ب �لدور، روي عن ر�صول  �أي�صا  نا  �آثار �لزِّ ومن 
بالبركة:  يعمر  ولم  خرب،  �إل  منهّن  و�حدٌة  بيتًا  تدخل  ل  »�أربع   :P �هلل 

نا«7 . �لخيانة، و�ل�شرقة، و�شرب �لخمر، و�لزِّ
نا: 

ِّ
مقدمات الز

و�خللوة  �ملحّرم،  �لنظر  نا:  �لزِّ �إىل  �لإن�صان  تدفع  �لتي  �ملقّدمات  �أهّم  من 
�لنظر  فتنة  يف  للوقوع  جدً�  خ�صبًة  �أر�صًا  يعّد�ن  �لذين  مني،  �ملحرَّ و�لختالط 
نا، و�لعياذ باهلل. وفيما  و�صهوتها، و�لتي هي بدورها �صبب رئي�س للوقوع لحقًا يف �لزِّ

1- �حلرمة بالأ�صالة: �أي هي لي�صت زوجته �أ�صاًل، ويقابله �حلرمة �لعر�صية �أو بالعر�س، وهي �حلرمة �ملرتبطة بعنو�ٍن جديد وعار�س كاحلي�س، 
حيث يحرم وطء �حلائ�س يف هذه �حلالة؛ وذلك للعنو�ن �لعار�س )�أي �حلي�س(  وحكمه �حلرمة باتفاق �مل�صلمني.

2- �لفرقان، 68.
3- بحار �لأنو�ر، ج76، �س28.

4- �لكايف، ج5، �س541.
5- �لكايف، �س542.
6- �لكايف، �س541.

7- بحار �لأنو�ر، ج72، �س170.
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يلي نذكر نبذًة عن هذه �ملقدمات:
1. الخلوة المحرمة1:

�لنحر�فات  �لكثري من  للوقوع يف  �أر�ٌس خ�صبٌة  هو   - عاّم  ب�صكل   - �لختالط 
�ل�صلوكّية، �لتي قد ت�صتدرج �لإن�صان ليجد نف�َصه يف حلظٍة ما قد َفَقَد كّل �لدفاعات 
و�أ�صبح  بال�صوء،  �لأّمارة  و�لنف�س  �ل�ّصيطان  و�صو�صات  وجه  يف  تقف  �لتي  �لنف�صّية 
�صريعًا حتت �صلطة �إبلي�س �للعني، بعيدً� عن �لّرحمة �لإلهّية، من هنا كان لالختالط 
من  �لإن�صان  متنع  و�لتي  �ل�ّصرعّية،  �حلدود  معرفة  حُتتِّم  �لتي  ة،  �خلا�صّ خطورته 
ليبقى  �لكافيتني؛  و�حل�صانة  �حلماية  له  وتوؤّمن  وجنوده،  �إبلي�س  �َصَرك  يف  �لوقوع 

عزيزً� يف هذه �لّدنيا، فائزً� يف �لآخرة.
2. االختالط المحّرم: 

�إىل  ي�صل  �لذي  �لختالط  وهو  �لختالط،  من  نوعًا  �ملقّد�صة  �ل�صريعة  حّرمت 
حّد �خللوة بني �لرجل و�ملر�أة �لأجنبّيني، �صمن �صروٍط يذكرها �لإمام �خلميني } 
ول  �أحٌد هناك،  يوجد  و�ملر�أة يف حمّلة خلوة، بحيث مل  �لرجل  �جتمع  »�إذ�  بقوله: 
يرتكا  �أن  فيجب  �حلر�م  يف  �لوقوع  يخافان  كانا  فاإن  �لدخول،  من  �لغري  يتمّكن 

�ملكان«2.
حمّرمة  �خللوة  هذه  فمثل  �ملحّرمة،  �لنظرة  مبقد�ر  �حلر�م  يكون  �أن  ويكفي 
من  فما  بامر�أة؛  رجل  يخلوّن  »ل   :Q علي  �لإمام  عن  �لرو�ية  ويف  بنف�صها، 

يطان ثالثهما«3. رجٍل خال بامر�أٍة �إّل كان �ل�شَّ
ضوابط االختالط الحالل:

عند  و�جتنابها  �إليها  �للتفات  ينبغي  �أو  يجب  �لتي  �حلدود  من  �لعديد  هناك 
�ل�صطر�ر �إىل �لختالط، ن�صري �إىل بع�صها:

1. ترك الخضوع في القول: مبعنى �مليوعة يف طريقة �لكالم، وقد نهى �هلل 

َقْيُتنَّ  �َشاء �إِِن �تَّ َن �لنِّ ِبيِّ َل�ْشُتنَّ َكاأََحٍد مِّ تعاىل عن ذلك يف قوله تعاىل: {َيا ِن�َشاء �لنَّ
ْعُروًفا}4. ْعَن ِباْلَقْوِل َفَيْطَمَع �لَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَر�ٌس َوُقْلَن َقْوًل مَّ َفاَل َتْخ�شَ

1- ر�جع: مكانة �ملر�أة ودورها، �إعد�د جمعية �ملعارف �لإ�صالمية )بت�صرف(.
2- تو�صيح �مل�صائل، م�صاألة 2445.

3- جامع �أحاديث �ل�صيعة، ج20، �س309.
4- �لأحز�ب، 32.
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ِمْن  و�  َيُغ�شُّ ْلُموؤِْمِنيَن  لِّ {ُقل  تعاىل:  يقول  النظر:  في  اإلمعان  عدم   .2

َنُعوَن     َ َخِبيٌر ِبَما َي�شْ ْزَكى َلُهْم �إِنَّ �هللَّ اِرِهْم َوَيْحَفُظو� ُفُروَجُهْم َذِلَك �أَ �أَْب�شَ
اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ �إِلَّ  ْب�شَ َن ِمْن �أَ �شْ ْلُموؤِْمَناِت َيْغ�شُ َوُقل لِّ
... }1، فعلى �ملوؤمنني و�ملوؤمنات  ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَي�شْ
و� من �أب�صارهم، ومعنى �لغ�ّس يف �للغة: �خلف�س و�لنق�صان من �لطرف،  �أن يغ�صّ

وغ�ّس �لب�صر يعني عدم �لتحديق و�لإمعان يف �ل�صيء.
مالأت  بعل  ذ�ت  �مر�أة  على  �هلل  غ�شب  »��شتّد   :P �لأكرم  �لنبّي  عن  روي 
�هلل  �أحبط  فعلت  �إن  فاإّنها  منها،  محَرم  ذي  غير  �أو  زوجها،  غير  من  عينها 
»�لنظرة �شهٌم   :Q )عّز وجّل( كّل عمل عملته...«2، وعن �لإمام �ل�صادق 
 :Q من �شهام �إبلي�س م�شموم، وكم من نظرة �أورثت ح�شرة طويلة«3، وعنه

»�لنظرة بعد �لنظرة تزرع في �لقلب �ل�شهوة، وكفى بها ل�شاحبها فتنة«4.
3. ترك المزاح والهزل: ينبغي �أن يحافظ كّل من �ملر�أة و�لرجل على ر�صانتهما 

عند �لختالط، فال تطلق �ملر�أة �لعنان لنف�صها لتظهر وكاأّنها ذ�ت �صخ�صّية خفيفة، 
متيل مع �لأهو�ء ب�صهولة، فكرثة �ملز�ح و�ل�صحك هو من �أكرث �لأمور �لتي ُتظهر خّفة 
�أي�صًا، ويف �لرو�ية عن  جل  �ملر�أة، وعدم ر�صانتها يف �ملجتمع �ملختلط، وكذلك �لرَّ
ر�صول �هلل P: »من فاكه �مر�أًة ل يملكها حب�شه �هلل بكّل كلمة في �لدنيا �ألف 

عام«5. فاملز�ح يرفع �حلو�جز �لنف�صّية، وميّهد �لطريق �أمام �أّي �نزلق حمتمل.

نا:
ِّ
عالج الز

ينق�صم �لعالج �إىل ق�صمني:
�لفاح�صة  �لوخيمة لهذه  بالآثار  و�لتدّبر  �لتاأّمل  عالج علمي: وذلك من خالل 

�لعظيمة، �صو�ء �أكان على م�صتوى �لفرد �أم على م�صتوى �ملجتمع، ومر�جعة �لرو�يات 
�لو�ردة يف هذ� �ل�صاأن.

1- �لنور، 30-29.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج20، �س232.
3- و�صائل �ل�صيعة، ج20، �س191.
4- و�صائل �ل�صيعة، ج20، �س192.

5- و�صائل �ل�صيعة، ج20، ج14، �س143.
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�لوقاية  �صاأنها  من  بخطو�ت  �لقيام  �صمن  �لعالج  يكون  العملي:  العالج 

قد  �لتي  �ملقّدمات  عن  �لبتعاد  خالل  من  وذلك  نا،  �لزِّ يف  �لوقوع  من  و�لتح�صني 
تكون �أ�صبابًا موجبًة للزنا، �صو�ء �أكانت �أ�صبابًا قريبًة �أم �أ�صبابًا بعيدًة، من قبيل:

�لختالط بني �لن�صاء و�لرجال، و�إذ� ُفِر�س هكذ� نوع من  �أماكن  • �لبتعاد عن 
�لختالط، فال بّد من مر�عاة �ل�صو�بط �ل�صرعية.

�ملحرم. يف  �لوقوع  عن  و�صرفه  �لنظر،  �إىل  • �للتفات 
• �لبتعاد عن �خللوة �ملحّرمة، وهي �خللوة بني �لرجل و�ملر�أة، ولها تفا�صيل يف 

�لفقه ميكن مر�جعتها.

اليمين الغموس:

عّدة  ولها  �ل�صريفة،  �لرو�يات  عليها  ت  ن�صّ �لتي  �لكبائر  من  �لغمو�س  �ليمني 
�أق�صام:

دة لأمور ما�صية �أو م�صتقبلية. - �ليمني �ملوؤكِّ
- �ليمني �للغو، �لتي تخرج من غري ق�صد حلقيقتها.

- �ليمني �لكاذبة على �أمٍر ما�س.
و�ليمني �لغمو�س تتعلق بالق�صم �لثالث، وميكن تعريفها باأّنها: »�ليمني �لكاذبة، 
و�صورتها: �أن يحلف على �أمر ما�ٍس كذبًا«، وهي من �لكبائر، وقد مّر ذكرها يف رو�ية 

�ل�صيد عبد �لعظيم �حل�صني، وقد عّدها �لإمام Q من �لكبائر.
وعّرفها �ل�صهيد �لثاين)ر�س(: »�حللف على �ملا�صي كاذبًا متعّمدً�، باأن يحلف 
لأّنها  �صّميت غمو�صًا؛  و�إّنها  و�إّنها حمرمة،  بالعك�س،  �أو  �أّنه ما فعل، وقد كان فعل، 
»�ليمين  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  ار،  �لنَّ �أو  نب  �لذَّ يف  �حلالف  تغم�س 
حب�س  على  م�شلٍم  �مرٍئ  حقِّ  على  يحلف  �لّرجل  ار  �لنَّ توجب  �لتي  �لغمو�س 
�أّنه  يعلم  يمين وهو  »من حلف على  قال:  �أخرى  رو�ية  Q يف  وعنه  ماله«1، 
كاذب فقد بارز �هلل عّز وجّل«2. وهي �صبب للحرمان من �لّرحمة �لإلهية، كما جاء 

1- �لكايف، ج7، �س436.

2- �لكايف، ج7، �س435.
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يف �حلديث �لقد�صي، قال �هلل عّز وجّل: »ل �أنيل رحمتي من يعّر�شني لالأيمان 
�لكاذبة...«1.

الغلول:

يقال: »َغَلّ من �ملَْغَنم، َيُغل )بال�صم( ُغلوًل، خان، و�لإغالل: �خليانة«2، و�لغلول 
�أخذ �صيء من غنيمة �حلرب خفية3. 

قال تعاىل: {َوَما َكاَن ِلَنِبٍيّ �أَْن َيُغَلّ َوَمْن َيْغُلْل َياأِْت ِبَما َغَلّ َيْوَم �ْلِقَياَمِة ُثَمّ 
ى ُكُلّ َنْف�ٍس َما َك�َشَبْت َوُهْم ل ُيْظَلُموَن}4. »نزلت يف حرب بدر، وكان �صبب  ُتَوَفّ

نزولها �أّنه كان يف �لغنيمة �لتي �أ�صابوها يوم بدر قطيفة حمر�ء، ففِقدت، فقال رجل 
من �أ�صحاب ر�صول �هلل P: ما لنا ل نرى �لقطيفة؟! ما �أظّن �إل ر�صول �هلل P �أخذها، 
} �إىل قوله: {َوُهْم َل ُيْظَلُموَن}، فجاء  فاأنزل �هلل يف ذلك {َوَما َكاَن ِلَنِبٍيّ �أَْن َيُغَلّ
»�إّن فالنًا قد غّل قطيفة، فاحتفرها هنالك،  P، فقال:  �إىل ر�صول �هلل  رجل 

فاأمر ر�شول �هلل P بحفر ذلك �لمو�شع، فاأخرج �لقطيفة«5. 

ادق Q: »�لغلول كلُّ �شيء ُغلَّ عن �لإمام، و�أكُل مال  وروي عن �لإمام �ل�صَّ
حُت �شبهٌة«6.  �ليتيم �شبهٌة، و�ل�شُّ

خ�صي  �ل�صَّ �لعام، و�ل�صتخد�م  للمال  �لغلول �ل�صتخد�م �ملفِرط  ومن م�صاديق 
�ململوكة  و�لُعَدد  و�لآلت،  لل�صيَّار�ت،  خ�صي  �ل�صَّ كال�صتخد�م  ة،  �لعامَّ للممتلكات 
و�لّطباعة،  �لت�صوير،  و�آلت  �حلا�صوب،  و�أجهزة  و�لهو�تف،  و�لقرطا�صّية،  للجهة، 
و�أّي ��صتخد�م �صخ�صٍيّ �آخر ل يكون ل�صالح �لعمل �لر�صمّي. وباجلملة، يحُرم �لأخذ 
، على �أِيّ وجه كان، ويحرم �أيُّ  من مال �مل�صلمني )�أو ما ُي�صّمى باملال �لعام( بغري حٍقّ
ك�صٍب ياأتي على ح�صاب �لوظيفة �لعامة ��صتغالًل، وحترم �ملحاباة باإعطاء �لمتياز�ت 
�أو �حلقوق لغري م�صتحقيها، بناًء على �ملح�صوبية يف �لعطاء�ت، �أو �لوظائف، �أو �مِلنح 

1- و�صائل �ل�صيعة، ج23، �س208.
2- �ختيار معرفة �لرجال، �س11. 

3- كتاب �ملكا�صب، ج2، �س294. 
4- �آل عمر�ن، 161.

5- بحار �لأنو�ر، ج19، �س269-268.
6- تف�صري �لعيا�صي، ج1، �س140.
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كّلها يف  تدخل  فهي  كان،  �أِيّ جماٍل  ي�صتحق يف  ل  كِلّ من  �إعطاء  �أو يف  �لدر��صية، 
�لغلول.

ور:
ُّ
شهادة الز

ور تعني �أن ي�صهد �لإن�صاُن بغري �حلقِّ �إما بقول ول�صانه و�إما باأعماله،       �صهادة �لزُّ
ا�س،  �لنَّ حقوق  �صياع  فيها  لأّن  �لقلوب؛  يف  غائن  و�ل�صَّ �لأحقاد  لزرع  �صبٌب  وهي 
امل على ظلمه،  ور �أْن ُتعنَي �لظَّ وظلمهم، وطم�س معامل �لعدل. َفِمْن �صاأن �صهادة �لزُّ
�س �أركان �لأمن، وتع�صف باملجتمع وتدّمره، يقول  وتعطي �حلّق لغري م�صتحّقه، وتقوِّ
و� ِكَر�مًا}1، ويقول  و� ِبالَلّْغِو َمُرّ ور َو�إَِذ� َمُرّ �هلل تعاىل: {َو�َلِّذيَن ل َي�ْشَهُدوَن �لزُّ
ور}2  ْج�َس ِمَن �لأَْوَثاِن َو�ْجَتِنُبو� َقْوَل �لزُّ عّز ��صمه يف �آية �أخرى: {َفاْجَتِنُبو� �لِرّ

ُهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكرً� ِمَن �ْلَقْوِل َوُزورً�}3. ويقول عّز وجّل �أي�صًا: {َو�إَِنّ
هادة: 

َّ
ور وكتم الش

ُّ
حكم شهادة الز

ور على حدٍّ �صو�ء،  هادة، وحرمة �صهادة �لزُّ دّلت �لنُّ�صو�س على حرمة كتمان �ل�صَّ
ور من بين يدي �لحاكم  »ل ينق�شي كالم �شاهد �لزُّ  :Q �أبي عبد �هلل  فعن 

هادة«4. ار، وكذلك من كتم �ل�شَّ حتَّى يتبّوء مقعده في �لنَّ
وعن �أبي جعفر Q قال: قال ر�صول �هلل P: »من كتم �شهادًة، �أو �شهد بها؛ 
�لقيامة  يوم  �أتى  م�شلم،  �مرئ  مال  بها  ليزوي  �أو  م�شلم،  �مرئ  دم  بها  ليهدر 
ولوجهه ظلمة مّد �لب�شر، وفي وجهه كدوح تعرفه �لخالئق با�شمه ون�شبه«5.
ور، ونهى عن كتمان  وعن �لنبي P يف حديث �ملناهي: »�إّنه نهى عن �شهادة �لزُّ
هادة، وقال: من كتمها �أطعمه �هلل لحمه على روؤو�س �لخالئق، وهو قول  �ل�شَّ

هادة َوَمْن َيْكُتْمَها َفاإِنَُّه �آَِثٌم َقْلُبُه«6. �هلل عّز وجّل: َوَل َتْكُتُمو� �ل�شَّ
هادة من �ملحرمات  ور وكتم �ل�صَّ  و�مل�صتفاد من هذه �لأخبار وغريها �أّن �صهادة �لزُّ

و�لكبائر7.

1- �لفرقان، 72.
2- �حلج، 30.

3- �ملجادلة، 2.
4- و�صائل �ل�صيعة، ج18، �س237.
5- و�صائل �ل�صيعة، ج18، �س227.
6- بحار �لأنو�ر، ج104، �س310.

7- ر�جع: كتاب �ل�صهاد�ت، �س10- 11.
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ور:
ُّ
آثار شهادة الز

ور ل تزول قدماه  1. عذاب النار: عن �أبي عبد �هلل Q قال: »�شاهد �لزُّ

حتَّى تجب له �لنار«1، وعن �أبي جعفر Q قال: »ما من رجٍل ي�شهد ب�شهادة 
زور على مال رجل م�شلم ليقطعه، �إل كتب �هلل له مكانه �شكًا �إلى �لنار«2. 

 P يف حديث �أن �لنبي Q 2. العذاب عند قبض الروح: عن �أبي عبد �هلل

قال: »يا علي، �إّن ملك �لموت �إذ� نزل فقب�س روح �لكافر نزل معه ب�شّفود من 
نار، فينزع روحه، في�شيح جهّنم«، فقال علي Q: هل ي�شيب ذلك �أحدً� من 

�أمتك؟ قال: »نعم، حاكم جائر، و�آكل مال �ليتيم ظلمًا، و�شاهد زور«3. 
ور  3. شّدة العذاب يوم القيامة: عن ر�صول �هلل P قال: »ُيبعث �شاهد �لزُّ

يوم �لقيامة يدلع ل�شانه في �لّنار، كما يدلع �لكلب ل�شانه في �لإناء«4. 
4. نودي يف �لكاذبني: عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »من �شهد على موؤمن بما 

َيْثِلُمه، �أو َيْثِلُم ماله، �أو ُمُرّوَته، �شّماه �هلل كاذبا«5.
ور:

ُّ
عالج شهادة الز

�لتَّوبة  �لوخيمة هو  �آثارها ونتائجها  �لآفة وجتّنب  �لوحيد ملعاجلة هذه  �لطريق 
�إىل �هلل من هذ� �لفعل �لقبيح، و�لعزم على عدم �لعود �إليه مطلقًا، ومن ثّم �لعمل 
بذل  �إعادة  �أو  �لأمانات،  رّد  خالل  من  لفعله،  �ل�صلبّية  تائج  و�لنَّ �لآثار  جب  على 
حيحة قدر �لو�صع و�مل�صتطاع، حتَّى ل يرتك بابًا �إل و�صعى �إليه من �أجل  هادة �ل�صَّ �ل�صَّ

ردِّ �ملظامل �إىل �أهلها. 
ور: ما توبته؟ قال: »يوؤّدي من �لمال  �ُصِئل �لإمام �ل�صادق Q عن �صاهد �لزُّ
�لذي �شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله �إن كان �لّن�شف، �أو �لّثلث �إن كان �شهد 

هذ� و�آخر معه«6. 

1- بحار �لأنو�ر، ج101، �س301.

2- بحار �لأنو�ر، ج101، �س310.
3- و�صائل �ل�صيعة، ج27، �س325.

4- م�صتدرك �لو�صائل، ج17، �س414.
5- بحار �لأنو�ر، ج101، �س312.
6- و�صائل �ل�صيعة، ج27، �س327.
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نقض العهد وعواقبه:

يفي  ل  من  موّدة  على  تعتمد  »ل  قال:  �أّنه   Q �ملوؤمنني  �أمري  عن  روي 
�لجتماعية  و�لعالقات  �لرو�بط  تقوية  يف  يت�صّبب  عن�صر  و�أهّم  �أّول  �إّن  بعهده«1. 
جناح  ميز�ن  �إّن  �لقول:  ميكن  بل  و�ملو�ثيق،  بالعهود  �لوفاء  هو  �لب�صر،  �أفر�د  بني 
يقرُّ  لذ�  بعهودهم،  �لتز�مهم  مبدى  يرتبط  �لدنيوية  حياتهم  يف  �لأ�صخا�س 
Q حقيقًة �جتماعية، مفادها: عدم �لعتماد على �لأ�صخا�س �لذين ل  �لإمام 
يوفون بعهودهم. فنق�ُس �لعهد �إذً� �صوف يوؤّدي �إىل �صلب �لثِّقة بني �أفر�د �ملجتمع، 
ي�صتطيعو�  ولن  بينهم،  فيما  و�لتَّكاتف  �لحّتاد  عن�صر  يتال�صى  �صوف  وبالتَّايل 
ي لعدّوهم �مل�صرتك، عن ر�صول �هلل P �أّنه قال: »و�إذ� نق�شو� �لعهد �شّلط  �لت�صدِّ

�هلل عليهم عدّوهم«2.
فنق�س �لعهد لي�س من �صيم �ملوؤمنني �ل�صاحلني، بل هو من �صفات �لفا�صقني 
على  قطعه  �لذي  بالتز�مه  يفي  �أن  عليه  يجب  يتعّهد،  عندما  و�ملوؤمن  و�ملنافقني. 
نف�صه، �أو �لذي قطعه لالآخرين، قال �هلل تعاىل: {َوما َوَجْدنا ِلأَْكَثِرِهْم ِمْن َعْهٍد 
�لعهود،  نق�س  �ملوؤمنني  على  �هلل  حّرم  وقد  َلَفا�ِشِقيَن}3.   �أَْكَثَرُهْم  َوَجْدنا  َو�إِْن 
نَّ �ْلَعْهَد كاَن َم�ْشوؤًُل}4، وقال  �إِ ْوُفو� ِباْلَعْهِد  {َو�أَ و�أوجب عليهم �لوفاء بها، فقال: 

َها �لَّذيَن �آَمُنو� �أَْوُفو� ِباْلُعُقوِد}5.  تعاىل يف �آية �أخرى: {يا �أَيُّ
وقد توّعد �هلل ناق�س �لعهد بالعديد من �لعو�قب منها:

ِمْن  َعْهَد �هلِل  وَن  َيْنُق�شُ {�لَّذيَن  العظيم: قال �هلل عّز وجّل:  الخسران   .1

ولِئَك  ْر�ِس �أُ َل َوُيْف�ِشُدوَن ِفي �ْلأَ ُ ِبِه �أَْن ُيو�شَ َبْعِد ميثاِقِه َوَيْقَطُعوَن ما �أََمَر �هللَّ
ُهُم �ْلخا�ِشُروَن}6. 

َو�بِّ ِعْنَد  3. أنه يكون شّر الخلق عند الله: قال �هلل تعاىل: {�إِنَّ �َشرَّ �لدَّ

وَن َعْهَدُهْم  ِ �لَّذيَن َكَفُرو� َفُهْم ل ُيوؤِْمُنوَن  �لَّذيَن عاَهْدَت ِمْنُهْم ُثمَّ َيْنُق�شُ �هللَّ
ُقوَن}7.  ٍة َوُهْم ل َيتَّ في  ُكلِّ َمرَّ

1- غرر �حلكم، �س418.
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س374.

3- �لأعر�ف، 102.
4- �لإ�صر�ء، 34.

5- �ملائدة، 1.
6- �لبقرة، 27.

7- �لأنفال، 56-55. 
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عالج نقض العهد:

مما تقّدم من بحث »دو�فع نق�س �لغر�س و�أ�صبابه« �أ�صبح لدينا �ملعرفة �لكافية 
�صّدها،  من  �لوقاية  طرق  �إىل  بالإ�صافة  بالعهد،  �لوفاء  ف�صيلة  حت�صيل  بكيفية 

وعالج مر�س نق�س �لعهد.
    ورد عن �أمري �ملوؤمنني Q قوله: »ِمْن َدلِئِل �لإِيمـاِن �ْلَوفـاُء ِباْلَعْهِد«1. 

َتُه«2. ويقول: »مـا �أيقن ِباهلِل َمْن َلْم َيْرَع ُعُهوَدُه َوِذمَّ
ل ر�دعًا  ة لهذ� �لفعل �لقبيح ي�صكِّ كما �إّن �لتفكرَّ و�لتاأّمل يف �لعو�قب و�لآثار �ل�صلبيَّ
له �لإن�صان  لدى �ملوؤمنني، فيمنعهم من �قرت�ف هذه �ملوبقة. فرغم ما ميكن �أن يح�صِّ
�ملدى  على  �أّنه  �إل  للعهود،  بنق�صه  �لق�صري  �ملدى  على  و�ملنفعة  �لربح  بع�س  من 
و�لأقرباء،  �لأ�صدقاء  بني  ومكانته  �صخ�صيته،  �صقوط  يف  ذلك  يت�صّبب  قد  �لطويل 
 Q ورمبا يف ف�صيحته يف �ملجتمع، فيخ�صر بذلك ثقة �لنا�س فيه، عن �لإمام علي

قال: »و�لُخلف يوجب �لمقت عند �هلل وعند �لنا�س«3.

1- م�صتدرك �لو�صائل، ج16، �س97.
2- م�صتدرك �لو�صائل،ج11، �س201. 

3- بحار �لأنو�ر، ج33، �س611.
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عبذة و�لتَّ�صخري و�لتَّنجيم من �لكبائر �لتي  1. �ل�صحر وملحقاته من �لكهانة و�ل�صَّ
توّعد �هلل عليها �لعذ�ب �لأليم حتى جعل حّد �ل�صاحر �لقتل.

نا من �لكبائر  نا هو وطء �ملر�أة من غري عقٍد �صرعي د�ئٍم �أو منقطع فالزِّ 2. �لزِّ
�لتي ن�ّس عليها �لقر�آن �لكرمي وله مفا�صُد عظيمٌة �إىل �حلّد �لذي قرنه �هلل تعاىل 

رك به. بال�صِّ
و�خللوة  �ملحّرم،  �لنظر  �أهمها  له  �لوقوع  �إىل  �لإن�صان  تدفع  مقّدمات  للّزنا   .3

و�لختالط �ملحرمني.
يحلف  �أن  و�صورتها  �لكبرية  �لذنوب  من  �لكاذبة  �ليمني  �أو  �لغمو�س  �ليمني   .4
�لإن�صان على �أمر ما�ٍس كذبًا ب�صكل عمدي و�إّنها �صّميت غمو�صًا؛ لأّنها تغم�س �حلالف 

ار.  يف �لنَّ
�أخذ ما مل يبح �لنتفاع به من �لغنائم وغريها قبل حوزها من  5. �لغلول وهو 
ة  �لكبائر، ومن �أهم م�صاديقها �ل�صتخد�م �ملفِرط للمال �لعام، �أو �ملمتلكات �لعامَّ

بغري وجهة �صرعية.
ور من �ملحّرمات �لكبرية يف �لإ�صالم وتعني �أن ي�صهد �لإن�صاُن بغري  6. �صهادة �لزُّ
ا�س، وظلمهم، وطم�س  �حلقِّ على �أمر ما و�صاحبها يف �لنار لأّن فيها �صياع حقوق �لنَّ

معامل �لعدل.
7. نق�س �لعهد هو من �أهم عالمات �صعف �لإميان يف �لنف�س وهو من �لكبائر 
كتاب  ن�ّس على ذلك  كما  ملعون ومطرود  و�صاحبها  �لإ�صالم  �ملن�صو�س عليها يف 

�هلل �لعزيز.
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أعظم إمتحان

من  �أ�صعب  م�صتوياتها  �إختالف  على  و�ملنا�صب  بالرئا�صة  �لنا�س  �إمتحان  �إن 

�إمتحانهم بنق�س �لأولد و�لأنف�س. و�إن �لإن�صان ليجد �صعوبة �أكب يف �جتياز هذ� 

�لمتحان ب�صالم، دون �أن تلحقه تبعات على �أعماله، �أو �أن يلقى �هلل ب�صحيفة خالية 

�أن  �أي بلد،  �أينما كانو� ويف  من �لذنوب. فعلى �لروؤو�صاء و�مل�صوؤولني ورجال �لدولة 

يعلمو� �أن �لو�صول �إىل هذه �ملنا�صب �إنا هو �إمتحان �إلهي و�أي �إمتحان، فلينظرو� 

�إىل حالهم قبل ت�صّلمهم لهذه �ملنا�صب وبعدها، لينظرو� كم طر�أ على حالهم من 

�لتغيري. فقبل و�صولهم �إىل هذه �ملنا�صب كانو� يكرثون من �لإعرت��س و�لإ�صكال... 

على  �صيعملون  فهل  و�مل�صوؤوليات  �ملنا�صب  هذه  �أنف�صهم  هم  ت�صّلمو�  وقد  �لآن  �أما 

�أم  لهم  �لقادمة  �لأجيال  �إنتقاد  فينالهم  �صبقهم  بها من  �لتي عمل  �لطريقة  نف�س 

Q ويعملون على نحو يبقى �لنا�س  كال؟ يريدون �أن يقتدو� بعلي بن �أبي طالب 

معه يذكرونهم ويتحدثون عنهم؟ فعلي Q بعد ت�صّلمه �حلكم و�لرئا�صة- ح�صب 

��صطالحكم �أنتم- كانت �إير�ن و�لعر�ق وم�صر و�صائر �ملناطق �لخرى حتت �صلطته 

وكان يعامل �لنا�س على نحو ل يقدر عليه �أي �صخ�س. يف �إحدى �ملر�ت �صعد �ملنب 

ك ثوبه، لأنه كان قد  ليخطب يف �لنا�س خطبة �جلمعة، كان بني �لفينة و�لأخرى يحرِّ

غ�صله ول يز�ل مبّلاًل، ومل يكن عنده ثوب غريه ليلب�صه.

�آل  وخط  لنهج  و�أتباع  �صيعة  �أننا  �إّدعاء  جمرد  �إنه  �لت�صيع،  نّدعي  �إننا 

�صيعة  نحن  هل  �أمرنا،  حقيقية  عن  �صيك�صف  �لذي  �لإمتحان  �إنا   ،R �لبيت 

حقيقيون، قوًل وفعاًل و�صلوكًا �أم نحن �صيعة مزّيفون ندعي �لت�صّيع فح�صب؟ �لإمتحان 

�صيك�صف لو كنا �صنعامل �لنا�س وجميع �لب�صر كما كان يعاملهم علي Q �أم على 

خالف ذلك. علي Q �لذي غ�صب على �أ�صخا�س ل�صلبهم ن�صاًء ذميات )يهوديات 

�إمرءً� م�شلمًا مات من بعد  �أن   »فلو  �آ�صفًا:  ون�صارى( قالئدهن وحجالهن، وقال 

باأننا  نحن  نّدعي  ثم  جديرً�«   عندي  به  كان  بل  ملومًا،  به  كان  ما  �أ�شفًا  هذ� 
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�صيعة... لن�صتيقظ جميعًا! فجميعكم يف حم�صر �هلل وجميعكم حما�صبون غدً�، كّفو� 

�إىل  عن �ملخا�صمة لأجل �ملنا�صب. ل جتعلو� دماء �ل�صهد�ء �صّلمًا ترتقونه لت�صلو� 

رغباتكم و�أطماعكم 1.

1- �صحيفة �لإمام، ج 13 ، �س 360    
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أهداف الدرس:

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن: 

ترك  �خلمر،  �صرب  �لتالية:  �لكبائر  ي�صرح   .1

�ل�صالة، قطيعة �لرحم.

2. يبنّي خطورة هذه �لكبائر على �لفرد و�ملجتمع.

3. يذكر �لطرق �لناجعة ملعاجلة هذه �لذنوب.

الدرس الخامس عشر: 

أكبر الكبائر )3(: شرب الخمر- ترك الصالة متعّمدًا - قطيعة الرحم
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حرمة شرب الخمر:  

اُب  َو�لأْن�شَ َو�ْلَمْي�ِشُر  �ْلَخْمُر  �إِنََّما  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا  تعاىل:  �هلل  قال   
ُيِريُد  �إِنََّما  ُتْفِلُحوَن    َلَعلَُّكْم  َفاْجَتِنُبوُه  ْيَطاِن  �ل�شَّ َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌس  َو�لأْزَلُم 
ُكْم َعْن  دَّ اء ِفي �ْلَخْمِر َو�ْلَمْي�ِشِر َوَي�شُ ْيَطاُن �أَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم �ْلَعَد�َوَة َو�ْلَبْغ�شَ �ل�شَّ

اَلِة َفَهْل �أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن}1. ِذْكِر �هلِل َوَعِن �ل�شَّ
�أو�صحت �لآية �صّدة خطورة �خلمر وحرمته من خالل �لأمور �لآتية:

- قرنه �هلل تعاىل بعبادة �لأوثان.
- �أطلق عليه لفظ )�لرج�س(.

- �عتبه من عمل �ل�صيطان �خلال�س.
- �أمر �هلل تعاىل �جتنابه، و�لجتناب يعني عدم �لقرت�ب مطلقًا، وهو �أ�صّد من 

�لنهي.
- �إّن �خلمر من �لأمور �لتي توقع �لعد�وة و�لبغ�صاء بني �لنا�س.

و�ل�صّد  عنها،  وي�صّد  بل  �ل�صالة،  عن  وحتديدً�  تعاىل،  �هلل  ذكر  عن  يبعد   -
�أعظم من �ملنع.

�لأفعال  يعني  و�لإثم  �خلمر،  على  )�لإثم(  لفظ  �هلل  �أطلق  �لآيات  بع�س  ويف 
�ملُبِطئة عن �لثو�ب، و ياأتي �خلمر على ر�أ�صها.

تعاىل  �هلل  يختم  �خلمر...(  )�إّنا  بعبارة  و�حل�صر  �لتاأكيد�ت  هذه  كل  وبعد 
�أبي عبد �هلل �ل�صادق  ُمْنَتُهوَن}، ويف �حلديث عن  �أَْنُتْم  {َفَهْل  �لآية بلغة �لتهديد 

1- �ملائدة، 90 - 91.
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Q قال: »... عن ر�شول �هلل P قال: �لخمر حر�م بعينه، و�لم�شكر من كّل 
�شر�ب، فما �أ�شكر كثيره فقليله حر�م«1. ولهذ� �ّتفقت كلمة �مل�صلمني جميعًا على 

حرمته، و�عتباره من �لكبائر. 

مفاسد شرب الخمر:

من �لآثار �ل�صلبية ل�صرب �خلمر �لو�ردة يف �لن�صو�س و�لرو�يات �ل�صريفة:
1. الخروج من اإليمان: روي عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »من زنى خرج 

�شهر  من  يومًا  �أفطر  ومن  �لإيمان،  من  خرج  �لخمر  �شرب  ومن  �لإيمان،  من 
رم�شان متعّمدً� خرج من �لإيمان«2. 

اء الدفين: روي عن �لإمام  2. يورث فساد العقل، وذهاب الحياء، والدَّ

�لر�صا Q قال: »و�إّن �هلل تعالى حّرم �لخمر؛ لما فيها من �لف�شاد، وبطالن 
�لعقول في �لحقائق، وذهاب �لحياء من �لوجه، و�إنَّ �لّرجل �إذ� �شكر فرّبما 
ين،  وقع على �أّمه، �أو قتل �لّنف�س �لتي حّرم �هلل، ويف�شد �أمو�له، ويذهب بالدِّ

وي�شي ء �لمعا�شرة، ويوقع �لعربدة، وهو يورث مع ذلك �لّد�ء �لّدفيَن«3.
وابط االجتماعّية: روي عن �لإمام  عن، والحرمان من العالقة والرَّ

ّ
3. الل

زّوجته فكاأنما قدت  فاإن  �لخمر؛  �شارب  �أن تزّوج  »و�إّياك  قال:   Q �لر�صا 
نا، ول ت�شّدقه �إذ� حّدثك، ول تقبل �شهادته، ول تاأمنه على �شي ء من  �إلى �لزِّ
مالك؛ فاإن �ئتمنته فلي�س لك على �هلل �شمان، ول توؤ�كله، ول ت�شاحبه، ول 
ت�شحك في وجهه، ول ت�شافحه، ول تعانقه، و�إن مر�س فال َتُعْدُه، و�إن مات 
فال ت�شّيع جنازته، ول ت�شّل في بيت فيه خمر مح�شرة في �آنية، ول تاأكل في 
مائدة ي�شرب عليها بعدك خمر، ول تجال�س �شارب �لخمر، ول ت�شّلم عليه 
ول  و�ل�شباح،  بالم�شاء  �ل�شالم  عليه  ترّد  فال  عليك  �شّلم  فاإن  به،  جزت  �إذ� 

تجتمع معه في مجل�س؛ فاإّن �لّلعنة �إذ� نزلت عّمت من في �لمجل�س«4. 
 شر: روي عن �لإمام �لباقر Q قال: »�إّن �هلل عّز وجّل جعل 

ّ
4. مفتاح كل

1- �لكايف، ج6، �س408. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س 278.
3- بحار �لأنو�ر، ج63، �س491.
4- بحار �لأنو�ر، ج63، �س491.
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�ل�صادق  �لإمام  وعن  �ل�شر�ب...«1  �لأقفال  �أقفال، وجعل مفاتيح تلك  لل�شّر 
Q يف رو�ية �أخرى قال: »�شرب �لخمر مفتاح كّل �شّر«2، وعن �لإمامني �لباقر 

و�ل�صادق Q قال: »�إّن �لخمر ر�أ�س كّل �إثم«3. 
»ل   :P Q: روي عن ر�صول �هلل  المعصوم  الحرمان من شفاعة   .5

ينال �شفاعتي من ��شتخّف ب�شالته، ول يرد علّي �لحو�س ل و�هلل، ل ينال 
�شفاعتي من �شرب �لم�شكر، ول يرد علّي �لحو�س ل و�هلل«4. 

6. ال تقبل صالة شارب الخمر: روي عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »من 

�شرب م�شكرً� �نحب�شت �شالته �أربعين يومًا، و�إن مات في �لأربعين، مات ميتة 
جاهلّيًة، فاإن تاب، تاب �هلل عّز وجّل عليه«5. 

»من  Q قال:  األليم في اآلخرة: روي عن �لإمام �ل�صادق  العذاب   .7

�شرب �لّنبيذ على �أّنه حالل ُخّلد في �لّنار، ومن �شربه على �أّنه حر�م ُعّذب 
في �لّنار«6. 

8. اسوداد الوجه: وروي عن �لإمام �لباقر Q قال: »يوؤتى �شارب �لخمر 

يوم �لقيامة م�شوّدً�، وجهه ُمْدَلعًا ل�شانه، ي�شيُل لعابه على �شدره، وحقٌّ على 
قال:  خبال(،  بئر  من  قال:  )�أو  خبال  طينٍة  من  ي�شقيه  �أن  وجلَّ  عزَّ  �هلل 

ناة«7.  قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر ي�شيل فيها �شديد �لزِّ

الة:  ترك الصَّ

�ملجيد:  كتابه  حمكِم  يف  تعاىل  قال  م�صلٍم،  كلِّ  على  و�جبٌة  فري�صٌة  الُة  �ل�صَّ
الَة كاَنْت َعَلى �ْلُموؤِْمنيَن ِكتابًا َمْوُقوتًا}8، وتركها ُيعّد  الَة �إِنَّ �ل�شَّ {َفاأَقيُمو� �ل�شَّ
اَلَة  ِقيُمو� �ل�شَّ ف مرتكبها باأّنه م�ِصرك، كما يف قوله تعاىل: {َو�أَ من �لكبائر �لتي ُو�صِ
َوَل َتُكوُنو� ِمَن �ْلُم�ِشركيَن}9، فالأمر �لإلهي بال�صالة و��صٌح و�صريٌح ل لب�س فيه، 

1- �لكايف، ج2، �س339.

2- �لكايف، ج6، �س403.

3- �لكايف، ج6، �س402.

4- �لكايف، ج6، �س400.

5- �لكايف، ج6، �س400.

6- �لكايف، ج6، �س398.

7- �لكايف، ج6، �س396.
8- �لن�صاء، 103.

9- �لروم، 31.
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لون �إىل �هلل، و�أّول ما يحا�صب عليه �لإن�صان  �أف�صل ما يتو�ّصل به �ملتو�صِّ حتَّى غدت 
عندما يلقاه يف �لآخرة.   

�صاأل معاوية بن وهب �لإمام �ل�صادق Q عن �أف�صل ما يتقّرب به �لعباد �إىل 
�هلل، فقال Q: »ما �أعلم �شيئًا بعد �لمعرفة �أف�شل من هذه �ل�شالة، �أل ترى 
َكاِة َما ُدْمُت  اَلِة َو�لزَّ اِني ِبال�شَّ �أّن �لعبد �ل�شالح عي�شى بن مريم قال: {َو�أَْو�شَ

ا}1«2. َحيًّ
وروي عن �لإمام �ل�صادق Q �أّنه قال: »�أول ما يحا�شب به �لعبد �ل�شالة، 

فاإن ُقِبلت ُقِبل �شائر عمله، و�إن ُرّدت عليه ُرّد عليه �شائر عمله«3. 
حكم تارك الصالة متعّمدًا:

يف  بذلك  �لتَّ�صريح  ورد  كما  �ملن�صو�صة،  �لكبائر  من  هو  عمدً�  �ل�صالة  ترك 
�صحيحة عبد �لعظيم �حل�صني �ملتقّدمة. وحيث �إّن �ل�صالة يف �لإ�صالم من �لأحكام 
الة مع �إنكار وجوبها ُيعّد كافرً�، وخارجًا من دين  �لو�جبة و�ل�صرورية، فاإّن تارك �ل�صَّ
�لإ�صالم. �أّما �إذ� مل يكن منكرً� لوجوبها، وكان موؤمنًا ومعتقدً� باأّنها من �لو�جبات 
�ل�صرعية �لتي حكم بها �هلل تعاىل، ولكن تركه لها �إّنا هو عن ك�صل و�إهمال، فاإّن مثل 
هذ� �ل�صخ�س ُيعّد فا�صقًا. و�لأخبار �لو�ردة يف كفر تارك �ل�صالة ناظرة لل�صورة 
دً� فقد كفر«4،  �لأوىل، روي عن �لنبي �لأكرم P �أّنه قال: »من ترك �ل�شالة متعمِّ

وروي عن �لإمام �لباقر Q: »تارك �لفري�شة كافر«5. 
ين�صاأ  �ملحّرمات  �رتكاب  �أّن  �ل�صالة،  تارك  �لت�صديد يف �حلكم على  و�صّر هذ� 
نا،  �إّياه نحو �ملع�صية، كما هو يف �لزِّ غالبًا من غلبة �ل�صهوة على �لإن�صان، ودفعها 
�أو من �صيطرة �لغ�صب عليه، فتدفعه نحو �لذنوب �لعظام و�لقذف، و�لقتل وغريها 
من �ملوبقات، �أما ترك و�جب كال�صالة، فاإّنه ل تتدّخل �ل�صهوة ول �لغ�صب �إطالقا 
يف دفعه نحو ترك �ل�صالة، بل �لأمر منح�صر يف ��صتخفاف �لإن�صان بحكم �هلل، 
و��صتحقاره لالأو�مر �لدينية. فلهذ� �ل�صبب دخل ترك �ل�صالة يف عنو�ن �لكفر باهلل. 

1- مرمي، 31.
2- �لكايف، ج3، �س264. 

3- و�صائل �ل�صيعة، ج4، �س34.
4- بحار �لأنو�ر، ج30، �س673.
5- و�صائل �ل�صيعة، ج4، �س59.
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فال�صتخفاف بالدين و��صٌح يف ترك �ل�صالة، و�أظهر من غريه، فاإّن تارك �لزكاة 
و�حلج مثاًل، قد ين�صاأ تركه �أحيانًا من �حِلر�س على �ملال، وترك �ل�صوم ميكن �أن 
ين�صاأ من �صهوة �لبطن، �أّما يف ترك �ل�صالة فال يوجد د�فع لذلك �صوى �ل�صتخفاف 
َوَلِعبًا ذِلَك  َخُذوها ُهُزوً�  الِة �تَّ �إَِلى �ل�شَّ {َو�إِذ� ناَدْيُتْم  بالدين، قال �هلل تعاىل: 

ِباأَنَُّهْم َقْوٌم ل َيْعِقُلوَن}1. 
العواقب الوخيمة لترك الصالة: 

�ملجيد،  �لقر�آن  بالعذ�ب يف  �لوعيد عليها  �لتي جاء  �لّذنوب  الة من  �ل�صّ ترك 
َما �َشَلَكُكْم  َيَت�َشاَءُلوَن  َعِن �ْلُمْجِرِميَن   اٍت  {ِفي َجنَّ كما يف �صورة �ملدثر: 
ا  لِّيَن  َوَلْم َنُك ُنْطِعُم �ْلِم�ْشِكيَن  َوُكنَّ ِفي �َشَقَر  َقاُلو� َلْم َنُك ِمَن �ْلُم�شَ

يِن}2.  ُب ِبَيْوِم �لدِّ ا ُنَكذِّ يَن  َوُكنَّ َنُخو�ُس َمَع �ْلَخاِئ�شِ
َوَتَولَّى   َب  َوَلِكْن َكذَّ لَّى   َق َوَل �شَ دَّ {َفاَل �شَ ويقول تعاىل يف �صورة �لقيامة: 
ْوَلى  ُثمَّ �أَْوَلى َلَك َفاأَْوَلى}3.  ى  �أَْوَلى َلَك َفاأَ  ُثمَّ َذَهَب �إَِلى �أَْهِلِه َيَتَمطَّ
رين �أّن معنى {�أَْوَلى َلَك َفاأَْوَلى} �أي ويٌل لك، وقد كّررت هذه  ذكر بع�س �ملف�صِّ
�لكلمة �أربع مر�ت تاأكيدً�، �أو �إ�صارًة �إىل �ملر�تب �لأربعة يف �لهالك، وهي �لهالك يف 

�لدنيا، وعذ�ب �لقب، و�أهو�ل �لقيامة، و�خللود يف �لعذ�ب. 
وورد يف �حلديث عن ر�صول �هلل P �أّنه قال: »من تهاون ب�شالته من �لرجال 
�لدنيا، وثالت  و�لن�شاء �بتاله �هلل بخم�س ع�شرة خ�شلة، �شت منها في د�ر 

عند موته، وثالث في قبره، وثالث يوم �لقيامة �إذ� خرج من قبره. 
من  �لبركة  �هلل  يرفع  فالأولى  �لدنيا:  د�ر  في  ت�شيبه  �للو�تي  فاأّما 
عمره، ويرفع �هلل �لبركة من رزقه، ويمحو �هلل عّز وجّل �شيماء �ل�شالحين 
�ل�شماء،  �إلى  دعاوؤه  يرتفع  ول  عليه،  يوؤجر  ل  يعمله  عمل  وكّل  وجهه،  من 

و�ل�شاد�شة لي�س له حظ في دعاء �ل�شالحين. 
و�أّما �لّلو�تي ت�شيبه عند موته: فاأولهن �أن يموت ذلياًل، و�لثانية يموت 

جائعًا، و�لثالثة يموت عط�شانًا، فلو �شقي من �أنهار �لدنيا لم يرو عط�شه. 

1- �ملائدة، 58.
2-  �ملدثر، 40- 46.

3- �لقيامة، 31 - 35. 
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في  يزعجه  ملكًا  به  �هلل  ُيوِكل  فاأولهن  قبره:  في  ت�شيبه  �لّلو�تي  و�أّما 
قبره، و�لثانية ي�شّيق عليه قبره، و�لثالثة تكون �لظلمة في قبره. 

ُيوِكل  �أن  فاأّولهّن  قبره:  من  خرج  �إذ�  �لقيامة  يوم  ت�شيبه  �لّلو�تي  و�أّما 
�هلل به ملكًا ي�شحبه على وجهه، و�لخالئق ينظرون �إليه، و�لثانية يحا�شبه 

ح�شابًا �شديدً�، و�لثالثة ل ينظر �هلل �إليه، ول يزّكيه وله عذ�ب �ليم«1.

صلة الرحم وقطيعتها:

   �صلة �لرحم هي عبارة عن: »�لإح�صان �إىل �لأقارب على ح�صب حال �لو��صل 
و�ملو�صول، فتارًة تكون باملال، وتارًة باخلدمة، وتارًة بالزيارة، وتارًة بال�صالم، وتارًة 
بطالقة �لوجه، وتارًة بالن�صح، وتارًة برّد �لظلم، وتارًة بالعفو و�ل�صفح، وغري ذلك 

من �أنو�ع �ل�صلة، على ح�صب �لقدرة، و�حلاجة، و�مل�صلحة«2.
�لقريب، وترك و�صله،  وقطيعة �لرحم هي خالف �صلته، و�ملق�صود بها: هجر 

و�لإح�صان �إليه.
وهناك �أحكاٌم عديدة ومتفّرقة تتعّلق بالأرحام، من �أهّمها: حرمة قطيعة �لرحم 
�إىل  �ل�صريعة بالأرحام، د�عيًة  �أو�صت  �لفقهاء، ولذ�  ووجوب �صلتها، باتفاق جميع 

مًة باأ�صّد �لتعابري قطيعتها. �صلتها، حمرِّ
قطيعة الرحم في القرآن:

�صبحانه  �هلل  نهى  وقد  �لكبائر،  من  وقطيعته  �مل�صلم،  على  و�جبٌة  �لرحم  �صلة 
حم، فقال يف حمكم كتابه �لكرمي: {َفَهْل َع�َشْيُتْم �إِْن َتَولَّْيُتْم  وتعاىل عن قطيعة �لرَّ
 ُ �هللَّ َلَعَنُهُم  �لَّذيَن  �أُولِئَك  �أَْرحاَمُكْم   ُعو�  َوُتَقطِّ �ْلأَْر�ِس  ِفي  ُتْف�ِشُدو�  �أَْن 

ْعمى  �أَْب�شاَرُهْم}3.   ُهْم َو�أَ مَّ َفاأَ�شَ
و�لآيات �لقر�آنية �لتي حتّدثت عن �صلة �لرحم وقطيعته توّزعت على عنو�نني:

حم. �لعنو�ن �لأول: �صلة �لّرحم، ويفهم منه باملالزمة حرمة قطيعة �لرَّ
حم. �لعنو�ن �لثاين: �لآيات �لتي حتّدثت ب�صكٍل مبا�صٍر عن قطيعة �لرَّ

1- بحار �لأنو�ر، ج80، �س21.
2- �لقامو�س �لفقهي، �صلة �لرحم، �س145.

3- حممد، 2.
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من �لآيات �ملرتبطة ب�صلة �لرحم:
َ َوَل ُت�ِشركو� ِبِه �َشْيًئا َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�َشاًنا َوِبِذي  قوله تعاىل: {َو�ْعُبُدو� �هللَّ
اِحِب  َو�ل�شَّ �ْلُجُنِب  َو�ْلَجاِر  �ْلُقْرَبى  ِذي  َو�ْلَجاِر  َو�ْلَم�َشاِكيِن  َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى 
ُمْخَتاًل  َكاَن  َمْن  ُيِحبُّ  َل  �هلَل  �إِنَّ  �أَْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  َوَما  ِبيِل  �ل�شَّ َو�ْبِن  ِباْلَجْنِب 

َفُخوًر�}1.
وُلو  َو�أُ ِمْنُكْم  َفاأُوَلِئَك  َمَعُكْم  َوَجاَهُدو�  َوَهاَجُرو�  َبْعُد  ِمْن  �آَمُنو�  {َو�لَِّذيَن   

َ ِبُكلِّ �َشْيٍء َعِليٌم}2.  ِ �إِنَّ �هللَّ ُهْم �أَْوَلى ِبَبْع�ٍس ِفي ِكَتاِب �هللَّ �ْلأَْرَحاِم َبْع�شُ
ُكُم �لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْف�ٍس َو�ِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  ُقو� َربَّ ا�ُس �تَّ َها �لنَّ {َيا �أَيُّ
�إِنَّ  ُقو� �هلَل �لَِّذي َت�َشاَءُلوَن ِبِه َو�ْلأَْرَحاَم  َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثيًر� َوِن�َشاًء َو�تَّ

�هلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا}3.
قطيعة الرحم في الروايات:

فيما يلي بع�س �لآثار �ل�صيئة لقطع �لرحم، كما جاءت يف �لرو�يات �ل�صريفة عن 
�أهل بيت �لع�صمة و�لطهارة R، �أهّمها:

1. سبب لتعّجل الفناء:

�لتي  �لذنوب  من  باهلل  »�أعوذ  يقول:   Q �ملوؤمنني  �أمري  �لكّو�ء  �بن  �صمع 
تعّجل  ذنوب  �أيكون  �لموؤمنين،  �أمير  يا  �لكّو�ء:  �بن  فقال  �لفناء،  تعّجل 
�لفناء؟ قال Q: نعم، قطيعة �لرحم، �إّن �أهل بيت يكونون �أتقياء، فيقطع 
فيتو��شون،  فجرًة،  يكونون  بيت  �أهل  و�إّن  �هلل،  فيحرمهم  بع�شًا،  بع�شهم 

فيرزقهم �هلل«4.
2. سبب لقطيعة الله:

روي عن ر�صول �هلل P قال: »�لّرحم حبٌل ممدود من �لأر�س �إلى �ل�ّشماء، 
يقول: من قطعني قطعه �هلل، ومن و�شلني و�شله �هلل«5، ويف حديٍث �آخر عن 
ر�صول �هلل P قال: »قال �هلل تعالى: �أنا �لّرحمن، خلقت �لّرحم، و�شققت لها 

��شمًا من �أ�شمائي، فمن و�شلها و�شلته، ومن قطعها قطعته«6.
1- �لن�صاء، 36.
2- �لأنفال، 75.

3- �لن�صاء، 1.
4- مو�صوعة �أحاديث �أهل �لبيت، ج4، �س52. 

5- م�صتدرك �لو�صائل، ج15، �س242.

6- م�صتدرك �لو�صائل، ج15، �س242.
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3. سبب لِقَصر العمر:

ر�شول  عن  جّدي،  عن  �أبي،  »حّدثني  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  روي 
عمره  من  بقي  قد  كان  �إ�شر�ئيل  بني  ملوك  من  ملكًا  »�إّن  قال:  �أّنه   P �هلل 
ثالث �شنين، وو�شل رحمه، فجعلها �هلل ثالثين �شنة، و�إّن ملكًا من ملوك بني 
�إ�شر�ئيل كان قد بقي من عمره ثالثون �شنة، فقطع رحمه، فجعله �هلل ثالث 
�شنين، فقال: هذ� �لذي ق�شدت، و�هلل لأ�شلّن �ليوم رحمي، ثّم �شّرحنا �إلى 

�أهلنا �شر�حًا جِمياًل«1. 
4. الحرمان من الجنة:

�لجنة  في  �إّن   :P �هلل  ر�شول  »قال  قال:   Q �ل�صادق  �لإمام  عن  روي 
درجة ل يبلغها �إل �إمام عادل، �أو ذو رحم و�شول، �أو ذو عيال �شبور«2، وعنه 
ريحها  و�إّن  ريحها،  وطّيب  فطّيبها،  �لجّنة  خلق  �هلل  »�إّن  قال:  �أي�صًا   Q

ليوجد من م�شيرة �ألفي عام، فال يجد ريحها عاق، ول قاطع رحم«3. 
5. العذاب في الدنيا:

Q: ثالث خ�شال ل  Q قال: »في كتاب علي  �لباقر  روي عن �لإمام 
و�ليمين  �لرحم،  وقطيعة  �لبغي،  وبالهن:  يرى  حتَّى  �أبدً�  �شاحبهن  يموت 

�لكاذبة يبارز �هلل بها، و�إّن �أعجل �لطاعة ثو�بًا َل�شلة �لرحم...«4.
أسباب قطيعة الرحم:

هناك �أ�صباب متعّددة قد توؤّدي �إىل قطع �لرحم، نذكر منها: 
و�آثارها  �لرحم  قطيعة  بعو�قب  �ملعرفة  وعدم  فاجلهل  المعرفة:  عدم   .1

�لدنيوية و�لأخروية �لعاجلة و�لآجلة، �صبب �أ�صا�س لقطيعة �لأرحام، كما �إّن �جلهل 
باأهمّية �صلة �لرحم و�آثارها �لعاجلة و�لآجلة قد يوؤّدي �إىل تق�صرٍي يف �لقيام بحّق 

�ل�صلة. 
للذنوب، ومنها قطيعة  �لرئي�صة  �ملنابع  �أحد  �لتكّب - كما مر - هو  الِكْبر:   .2

تاجرً�  كان  �أو  �أو حاز مكانًة عالية،  رفيعًا،  نال من�صبًا  �إذ�  �لنا�س  فبع�س  �لرحم، 

1- بحار �لأنو�ر، ج47، �س187.
2- بحار �لأنو�ر، ج71، �س90.
3- بحار �لأنو�ر، ج29، �س96.

4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س347.
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�أّنه �صاحب  �إليهم، بحيث يرى  �أقاربه، و�أِنف من زيارتهم و�لتوّدد  كبريً� تكّب على 
�حلق، و�أّنه �أوىل باأن يز�ر ويوؤتى �إليه. 

�أّي  �أقاربه فرتًة طويلًة، وبدون  الطويل: هناك من ينقطع عن  االنقطاع   .3

يارة، فيتمادى به  ٍر، في�صيبه من جّر�ء ذلك وح�صٌة منهم، فيبد�أ بالتَّ�صويف بالزِّ مبِّ
�لأمر �إىل �أن ينقطع عنهم بالكلّية، فيعتاد �لقطيعة، وياألف �لبعد.

من  �لتَّقليل  وعادته  طبعه  من  ا�س  �لنَّ بع�س  ائرين: 
َّ
بالز االهتمام  ة 

ّ
قل  .4

بل  حلديثهم،  ي�صِغ  ومل  �لهتمام،  لهم  يبِد  مل  �أقاربه  ز�ره  فاإذ�  �لآخرين،  �صوؤون 
جتده معر�صًا م�صيحًا بوجهه عنهم �إذ� حتّدثو�، ل يفرح مَبْقَدِمهم، ول ي�صكرهم على 

جميئهم، ول ي�صتقبلهم �إل بكلِّ تثاقٍل وبروٍد؛ مّما يقلِّل رغبتهم يف زيارته. 
�أدنى  ل  يتحمَّ ل  ا�س  �لنَّ بع�س  عليهم:  والصبر  األقارب  تحّمل  عدم   .5

�صيٍء من �أقاربه، فبمجّرد �أّي هفوة، �أو زّلة، �أو ِعتاٍب من �أحٍد من �أقاربه يبادر �إىل 
�لقطيعة و�لهجر. 

6. النميمة واإلصغاء إليها: من �لنا�س من د�أبه وديدنه �إف�صاد ذ�ت �لبني، 

هم، وتكدير �صفوهم، فكم تقّطعت من �أو��صر،  فتجده ي�صعى بني �لأحّبة؛ لتفريق �صفِّ
ميمة، فكانت �صببًا حقيقيًا لقطع �لأرحام. وكم تفّرق من �صمل، ب�صبب �لو�صاية و�لنَّ

عالج قطيعة الّرحم:

و�ملجتمع،  �لفرد  على  رة  �ملدمِّ و�أثارها  و�أ�صر�رها  �لقطيعة،  يف  �لكالم  م  تقدَّ
و�أّنها توجب �لبتعاد عن �هلل تعاىل يف �لدنيا و�لآخرة، وبيان بع�س �لأ�صباب �ملوجبة 
للقطيعة، و�أن يعرف باأن قطيعة �لرحم هي ترك �لو�جب كالعباد�ت �ملفرو�صة، فاإذ� 
كان �لأمر كذلك، فعلى �ملوؤمن �أن يحذر قطيعة �لرحم، و�أن يتجّنب �لأ�صباب �لد�عية 
�إليها، وي�صعى يف عالجها، و�أن ي�صل �لرحم، و�أن يعرف عظيم �صاأن �لرحم، ويتحرى 

�أ�صباب و�صلها، ويرعى �لآد�ب �لتي ينبغي مر�عتها مع �لأقارب. 
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1. �صرب �خلمر حر�م يف �لإ�صالم وهو من �لكبائر �ملن�صو�س عليها يف �لقر�آن 
�لكرمي حتى و�صفه �هلل تعاىل بالرج�س و�أنه من عمل �ل�صيطان.

2. ل�صرب �خلمر مفا�صد عظيمة جدً� �أهمها �أنه؛ �صبب ل�صعف �لإميان يف �لنف�س 
فردية  ومف�صدة  �صّر  لكل  مفتاح  �حلق،  و�صياع  �لعقل  ل�صعف  �صبب  لحقًا،  وزو�له 

و�جتماعية.
ف  الُة فري�صٌة و�جبٌة على كلِّ م�صلٍم، وتركها ُيعّد من �لكبائر �لتي ُو�صِ 3. �ل�صَّ

منكر وجوبها عن عمد كافرً�، و�إن كان تركه لها عن ك�صل و�إهمال عّد فا�صقًا. 
تارك  �هلل  توّعد  وخيمة وخطرية حيث  عو�قب  بها  و�لتهاون  الة  �ل�صَّ 4. لرتك 
��صمها  �لتي  جهنم  نار  يف  �لأليم  بالعذ�ب  �لأمر  له  ليختم  و�لثبور  بالويل  �ل�صالة 

�صقر.
5. �صلة �لرحم مبعنى �لإح�صان �إىل �لأقارب على ح�صب حال �لو��صل و�ملو�صول 

من �لو�جبات �ل�صرعية �لأ�صا�صية يف �لإ�صالم وتركها من �لذنوب �لكبرية.
فهي  و�لجتماعي،  �لفردي  �مل�صتوى  على  جدً�  �صيئة  �آثار  �لرحم  لقطيعة   .6
تورث �لعذ�ب، و�صبب لزو�ل �لنعم ونق�صان �خلري�ت، وتوؤّدي �إىل �لتفّكك �لأ�صري 

و�لجتماعي معًا.
7. �صلة �لرحم و�جبة كباقي �لفر�ئ�س عند جميع �لفقهاء، وتركها حر�م كذلك.
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دعاء المعصوم واستغفاره 

من �صمن ما يحمله لنا �صهر رم�صان ق�صية �لأدعية �ملاأثورة فيه؛ عندما ينظر 
�لن�صان �ىل �أدعية �لأئمة R يف �صهر رم�صان ويف غريه ي�صاب بالياأ�س و�لقنوط 
بعظمته   Q �ل�صجاد  �لمام  هذ�  تعاىل.  �هلل  رحمة  من  �لياأ�س  عن  �لنهي  لول 
نت�صور  مما  �أكب  �ملو�صوع  �ملعا�صي؛  من  ويخ�صى  تالحظون-  كما  �هلل-  يناجي 
بكثري، و�أعظم من �أن يدركه فكرنا �أو عقل �لعقالء �أو عرفان �لعرفاء؛ وليدرك هذه 

�لق�صية �صوى �أولياء �هلل.
�أجل  �أدعيتهم جاءت من  �أّن  ولي�س معنى ذلك  �لأدعية،  يعلموننا يف هذه  �إّنهم 
�لليل  ويق�صون  �هلل،  يخ�صون  فهم  �أنف�صهم،  لهم  �لأدعية  كانت  بل  فقط،  تعليمنا 
ب�صاحب  و�نتهاءً�  بالنبي  بدءً�  جميعًا  كانو�  ذنوبهم.  �أجل  من  و�لنحيب  بالبكاء 
و�صلو�  �أولئك  وذنوبكم،  كذنوبي  لي�صت  ذنوبهم  �أن  بيد  �لذنوب،  يخ�صون  �لزمان 
�ىل مرحلة من �لعظمة و�لإدر�ك، فالهتمام بالكرثة يعد من �لكبائر لديهم. قال 
�لمام �ل�صجاد Q ذ�ت ليلة: »�للهمُّ �رْزقنا �لتجافي عن د�ِر �لغرور، و�لإنابة 

�لى د�ِر �ل�شروِر، و�ل�شتعد�َد للموِت قبَل حلوِل �لًفوِت«.
�أمام  �أنف�صهم ويرونها لتعدل �صيئًا  �أمر عظيم، فعندما ينظر هوؤلء �ىل  �لأمر 
عظمة �هلل جل وعال- وهذ� هو و�قع �لأمر- يجه�صون بالبكاء ويت�صّرعون �إليه تعاىل، 
لذ� ين�صب �ىل ر�صول �هلل P �أّنه قال: »�إنه لُير�ُن على َقلبي فاإّني لأ�شتغفر �هلَل 

في كلِّ يوٍم �شبعيَن مّرًة«.
كان �أولئك يف �صيافة �هلل، بل فوق تلك �ل�صيافة، ومع ح�صورهم �أمام �هلل تعاىل  
يدعون �لنا�س للت�صّرع و�لدعاء، ويح�صل لهم من ذلك ��صتياء وتّبم. �إّن �للتفات 
�ىل �ملظاهر �للهية بنظرهم- مع كونها �إلهية- تعّد من �لكبائر، ومن �لذنوب �لتي 
�إليه«؛  �لنقطاع  »كمال  وهو  �إليه،  يطمحون  �لذي  �لغيب  لذلك  ملخالفتها  تغتفر؛  ل 
فهذ� ميثل د�ر غرور لدى �لمام �ل�صجاد Q، مالحظة �مللكوت د�ر غرور بالن�صبة 
تعاىل  �حلق  �ىل  �لنقطاع  يرومون  هوؤلء  �مللكوت؛  فوق  ما  مالحظة  وكذلك  لهم. 

بدون �أن تكون هناك �صيافة، وهذ� يخت�س بُكّمل �أوليائه تعاىل1.

1- �صحيفة �لإمام �خلميني، ج 20، �س221.
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الدرس السادس عشر: 

آفات اللسان )1(: الكذب، الغيبة، البهتان

أهداف الدرس:

�أن يكون �لطالب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن:  

1. يعّرف حقيقة كلٍّ من �لكبائر �لتالية: �لكذب، 

�لغيبة، �لبهتان.

2. يبنّي خطورة هذه �لكبائر على �لفرد و�ملجتمع.

وكيفّية  �لآفات،  هذه  معاجلة  طرق  ي�صرح   .3

�خلال�س منها.
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أهمّية حفظ اللسان:

َما  َقِعيٌد   َماِل  �ل�شِّ َوَعِن  �ْلَيِميِن  َعِن  َياِن  �ْلُمَتَلقِّ ى  َيَتَلقَّ {�إِْذ  تعاىل:  قال 
َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل �إِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد}1، يف هذه �لآية تذكرٌي للموؤمنني برقابة �هلل 
تعاىل، �لتي ل ترتكه حلظًة من �للحظات، حتَّى لو تركته �ملالئكة، فالرقابة �ملبا�صرة 
وبالو��صطة ل تغفل عنه يف حال من �لأحو�ل، حتَّى فيما ي�صدر عنه من �أقو�ل وما 
يخرج من فمه من كلمات، كّل قول حم�صوب له �أو عليه، وكّل كلمة مر�صودة يف �صجّل 

�أعماله، ي�صّجله �مَلَلَكان يف �لدنيا، ويوم �لقيامة ينك�صف �حل�صاب و�جلز�ء.   
َرِقيٌب  َلَدْيِه  �إِلَّ  َقْوٍل  ِمْن  َيْلِفُظ  {َما   :Q �ل�صادق  �لإمام  عن  رو�يٍة  ويف 
حتَّى  بكى  ثم  �ل�صعد�ء،  فتنّف�س  �لآية  �لإمام  قر�أ  عندما  �لر�وي:  قال  َعِتيٌد}، 
نادى  �إّنما  وتعالى  تبارك  �هلل  �إّن  �إ�شحاق،  »يا  وقال:  حليته،  دموعه  بت  خ�صّ
�لمالئكة �أن يغيبو� عن �لموؤمنين �إذ �لتقيا �إجالًل لهما، فاإذ� كانت �لمالئكة 
ل تكتب لفظهما، ول تعرف كالمهما، فقد عرفه �لحافظ عليه، عاِلم �ل�شّر 
و�أخفى. يا �إ�شحاق، فخِف �هلل كاأّنك تر�ه، فاإن كنت ل تر�ه فاإّنه ير�ك، فاإن 
كنت ترى �أّنه ل ير�ك فقد كفرت، و�إن كنت تعلم �أّنه ير�ك، ثّم ��شتترت عن 
�لناظرين  �أهون  بها، فقد جعلته في حّد  له  بالمعا�شي، وبرزت  �لمخلوقين 

�إليك«2.

1- ق، 18-17.
2- ثو�ب �لأعمال، �س147.
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�لل�صان من �أعظم �لنعم �لإلهية على �لعبد، فاإّنه - مع �صغر حجمه ودّقة �صنعه - 
عظيم �لفائدة؛ �إذ ل ي�صتبني يف �لأغلب �لكفر و�لإميان �إل ب�صهادة �لل�صان.

�لل�صان ل�صانان: ل�صان خري ول�صان �صر.
1. لسان الخير: هو �لذي ينطق باخلري، ويلهج بذكر �هلل تعاىل، ويذكر ِنَعم 

�هلل عليه، ول ينطق �إل باحلكمة و�ملوعظة �حل�صنة.
2. لسان الشّر: وهو ل�صان �ل�صيطان، �لذي ل ينطق �إل مبا ميليه عليه �صيطانه، 

من �صّب، وقدٍح، وغيبٍة، وبهتاٍن، ونيمٍة، ون�صر �لفنت و�لأحقاد و�ل�صغائن.
ول بّد من �للتفات �إىل �أن �أع�صى �لأع�صاء على �لإن�صان �لل�صان؛ فاإّنه ل تعب يف 
�إطالقه، ول موؤونة يف حتريكه، وقد يت�صاهل �خللق يف �لحرت�ز عن �آفاته، و�حلذر 
من م�صائده وحبائله، و�أّنه �أعظم �آلة لل�صيطان يف ��صتغو�ء �لإن�صان، جاء رجل �إىل 
ر�شول  يا  قال:  ل�شانك،  »�حفظ  قال:  �أو�صني،  �هلل،  ر�صول  يا  فقال:   P �لنبي 
 :P حفظ ل�شانك، قال: يا ر�شول �هلل، �أو�شني، قال� :P هلل، �أو�شني، قال�
�حفظ ل�شان، ويحك، وهل يكّب �لنا�س على مناخرهم في �لنار �إل ح�شائد 
�أل�شنتهم«1، وعن �لإمام �ل�صادق Q: »من خاف �لنا�س ل�شانه فهو في �لنار«2.
ويف �ملقابل تكمن �لنجاة يف �أمٍر و�حد، وهو حفظ �لل�صان، كما ورد يف �حلديث 

عن �لر�صول �لأكرم P: »نجاة �لموؤمن حفظ ل�شانه«3.
وفيما يلي �صوف ن�صرع يف بيان بع�س �آفات �لل�صان.

الكذب: 

على  مق�صورً�  �لإخبار  ولي�س  �لو�قع،  بخالف  �ل�صيء  عن  �لإخبار  هو  �لكذب: 
�لقول، بل قد يكون بالفعل، كالإ�صارة باليد، �أو هّز �لر�أ�س، وقد يكون بال�صكوت.

  و�لكذب من عالمات �ملنافق، ومن �أ�صباب نزع �لثقة من �لكاذب، و�لنظر �إليه 
�أنو�عه ما  بعني �خليانة، وهو دليل �صعة �لنف�س، و�لكّذ�ب يقّلب �حلقائق، و�أخطر 
ف �لكذب  يرتبط بالدين و�صريعة �صّيد �ملر�صلني. ويف رو�يات �أهل �لبيت R ُو�صِ

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س115.

2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س327.

3- �أ�صول �لكايف، ج2، �س113.
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باأّنه نوع من �خليانة، �لتي من �ملمكن �أن تقود للوقوع يف موبقات �أخرى، كال�صرقة 
و�لغ�ّس مثاًل، روي عن �لنبي P �أّنه قال: »كبرت خيانة �أن تحّدث  �أخاك حديثًا 

هو لك م�شّدق، و�أنت به كاذب«1. 
ى بها ر�صول  ول�صّدة خطورة هذه �لآفة على �لفرد و�ملجتمع فاإّن �أّول م�صاألة و�صّ
»يا علي،   :P فقال  �لكذب،  و�جتناب  �ل�صدق  هي   Q �ملوؤمنني  �أمري   P �هلل 
�أو�شيك في نف�شك بخ�شال فاحفظها عني، ثّم قال: �للهم �أعنه، �أما �لأولى 

فال�شدق، فال يخرجّن من فيك كذبة �أبدً�، و�لثانية �لورع...«2. 
دوافع الكذب ومظاهره: 

�أو  �لعقاب  �لنقد، و�خلوف من  للكذب دو�فع كثرية وعديدة، منها �خلوف من 
و�ملحيط  �لرتبية،  �صوء  �لكذب،  �عتياد  بال�صريعة،  و�للتز�م  �لتدّين  قّلة  �لعتاب، 
�لجتماعي، وغري ذلك... وهناك مظاهر عديدة للكذب منت�صرة بني �لنا�س، منها: 
1. الكذب على الله وعلى رسوله: وهو من �أقبح �أنو�ع �لكذب، ومثاله �ملفتي 

بغري علم، و�ملف�ّصر للقر�آن بر�أيه، و�لتقّول على �هلل وعلى ر�صوله �لكذب.
ُهُم  َفاأُوَلِئَك  َذِلَك  َبْعِد  ِمْن  �ْلَكِذَب   ِ �هللَّ َعَلى  �ْفَتَرى  {َفَمِن  تعاىل:  قال 
ُتْرَجُع  �هلِل  �إَِلى  َو  َقْبِلَك  ِمْن  ُر�ُشٌل  َبْت  ُكذِّ َفَقْد  ُبوَك  ُيَكذِّ {َو�إِْن  اِلُموَن}3،  �لظَّ
�ْلأُُموُر}4. وتتعّدد دو�عي �لكذب على �هلل وعلى ر�صوله، ومهما تنّوعت فهي بالنتيجة 
�أو لرتويج  �لنا�س،  لإبكاء  كذب، فنجد من يكّذب للرتغيب و�لرتهيب، ومن يكّذب 
�أفكار باطلة، �أو غري ذلك. كّله ينطبق عليه قول �لنبي P: »من كّذب علّي متعّمدً� 

فليتبّو�أ مقعده من �لنار«5.
2. الكذب في المعامالت التجارية )البيع والشراء(: وهو يح�صل بني 

�لنا�س كثريً�، كالذي يحلف ويق�صم بالأميان �لكاذبة على جودة �صلعته، �أو ي�صفها 
باأو�صاف مبالغ فيها، وغري حقيقّية، وهو ما ي�صمى بـ  »�لغ�ّس« فالغ�ّس نوع من �لكذب 
على �مل�صرتي يف �ل�صلعة، و�لرو�يات �لتي نهت عن ذلك كثرية جدً�، ويكفي منها قول 

1- ميز�ن �حلكمة، ج3، �س2672.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج15، �س181.

3- �آل عمر�ن، 94.
4- فاطر، 4.

5- من ل يح�صره �لفقيه، ج4، �س364.
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�لإمام �ل�صادق Q: »من غ�ّشنا لي�س مّنا«1.
ل  نف�صّية، فرت�ه  يعي�س عقد  �لنا�س  بع�س  الناس:  بين  للفتنة  الكذب   .3

يهد�أ له بال، ول يقّر له حال، حتَّى يحدث فتنة، ويف�صد ذ�ت �لبني؛ فين�صج �لأكاذيب 
و�لأباطيل لإف�صاد �لوّد بني �لأخوة، ولتوتري �حلياة �لزوجية، فكم نرى من �أو��صر قد 

تقّطعت، و�أرحام قد تخا�صمت، و�أزو�ج قد ُطّلقت، وغري ذلك، ب�صبب كذبة.
4. الكذب المقرون بالحسد: تقّدم يف بحث �أ�صول �لكفر، �أّن �حل�صد قد يوّلد 

دة، من �أبرزها �لكذب، فاحلا�صد �إذ� ر�أى من هو متفّوق عليه  معا�صي وكبائر متعدِّ
مباٍل �أو من�صب �أو علم، قد نر�ه يكذب؛ ليقّلل من �صاأن �لطرف �لآخر، ويرميه بكّل 

�صفة نق�س.
�لكذب  مظاهر  من  وهو  المحرجة:  المواقف  من  ص 

ّ
للتخل الكذب   .5

�ل�صائع، و�ملنت�صر كثريً�، وهذ� �لنوع له دو�ٍع، وهي يف �لغالب تكون خوفًا من �لعقاب 
�أو �لعتاب، كحال من يكذب على و�لديه، �أو مدّر�صه، �أو م�صوؤوله، وهكذ�.

6. الكذب لتسويغ األخطاء وتبريرها: هذ� �لنوع منت�صٌر جدً� بني �لنا�س 

�أي�صًا، فمن يريد �أن ي�صّوغ بخله، �أو ق�صوته، �أو تق�صريه، �أو عمله �خلاطئ، يلجاأ عادًة 
�إىل �لكذب. 

ل�صتدر�ر  كالكذب  �أي�صًا،  �لنا�س  بني  منت�صرة  �أخرى  كثرية  مظاهر  وهناك 
عطف �لنا�س، و�لتمّلق لأرباب �لرث�ء و�أ�صحاب �ملنا�صب، و�لكذب يف دعوى �ملحّبة 
و�ل�صد�قة، و�لكذب على �لأولد رغبًة يف �لتخّل�س منهم، �أو تخويفًا لهم بالإ�صافة 
�إىل نقل �لأخبار �لكاذبة، و�لكذب �ل�صيا�صي، و�لدجل �لإعالمي، كما نرى يف �حلرب 
�لقيادية، وغري  ـ وعلى رموزها  ـ يف هذه �لأيام  �لإعالمية على �ملقاومة �لإ�صالمية 

ذلك.
آثار الكذب:  

تقّدم �أّن للذنوب �آثارً� يف �لدنيا قبل �لآخرة، فكما �أّن �لذي ل يت�صّدق ل يزيد 
�هلل يف رزقه، و�لذي ل ي�صل رحمه ل يزيد �هلل يف عمره، و�لعاّق لو�لديه ي�صّلط �هلل 

عليه �أولدً� يعّقوه، كذلك هو �لأمر بالن�صبة للكذب، ومن �أهم �آثاره �أّنه: 

1- �لكايف، ج5، �س160.
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يورث  �لكذب  »�عتياد   :Q �ملوؤمنني  �أمري  عن  ُرِوي  الفقر:  يورث   .1

�لفقر«1.
2. الكذب مفتاح الشّر: عن �لإمام �لباقر Q: »�إّن �هلل عّز وجّل جعل 

لل�شّر �أقفاًل، وجعل مفاتيح تلك �لأقفال �ل�شر�ب، و�لكذب �شّر �ل�شر�ب«2.
�لكاذب  يذوق  �لإميان، فال  �إىل خر�ب  يوؤّدي  �لكذب  �إّن  اإليمان:  ذهاب   .3

طعم �لإميان، ُرِوي �أّنه �ُصِئل �لنبي P: يكون �ملوؤمن جبانًا؟ قال: »نعم، قيل: ويكون 
بخياًل؟ قال: نعم، ويكون كّذ�بًا؟ قال: ل«3.

4. ذهاب بهاء المؤمن: عن �لإمام �ل�صادق Q قال: »قال �لنبي عي�شى 

بن مريم  Q: »من كثر كذبه ذهب بهاوؤه«4.
5. يؤّدي إلى النفاق: ُرِوي عن �لنبي P: »�لكذب باٌب من �أبو�ب �لنفاق«5.

وَن}6، و�خلّر��صون �أي �لكاذبون،  ��شُ 6. �للعنة و�لهالك: قال تعاىل: {ُقِتَل �ْلَخرَّ
وُقتل �أي ُلِعن وهِلك.

7. اسوداد الوجه يوم القيامة: قال تعاىل: {َوَيْوَم �ْلِقَياَمِة َتَرى �لَِّذيَن 

ِريَن}7. َم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِّ ٌة �أََلْي�َس ِفي َجَهنَّ ِ ُوُجوُهُهْم ُم�ْشَودَّ َكَذُبو� َعَلى �هللَّ
عالج الكذب:

يوؤّدي  حتَّى  بنف�صه  �لفرد  يبد�أ  �أن  وينبغي  �لأهمية،  بغاية  م�صاألة  �لكذب  عالج 
يف  و�جته  �لكذب  ترك  لو  �ملجتمع  لأّن  �ملجتمع؛  يف  �لآفة  هذه  عالج  �إىل  بالتدريج 

معامالته و�صلوكياته �إىل �ل�صدق، لز�ل �لظلم و��صتقام �أمر �ملجتمع.
من �لأمور �لتي ينبغي �لعمل عليها للتخّل�س من هذه �لآفة:

1. التعّرف على جذور الكذب؛ لكي يعالج �لكذب من جذوره، فاإن كانت 

هو  �لد�فع  كان  و�إذ�  �لإميان،  دعائم  تقوية  عليه  فيجب  �لإميان،  �صعف  �مل�صكلة 
�حل�صد و�لتكّب، فعليه معاجلة �مل�صكلة من خالل معاجلة �لِكب و�حل�صد، وهكذ�... 

1- بحار �لأنو�ر، ج 69، �س261. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س329.

3- جامع �أحاديث �ل�صيعة، ج13، �س565.
4- بحار �لأنو�ر، ج 14، �س331.  

5- ميز�ن �حلكمة، ج3، �س2673.
6- �لذ�ريات، 10.

7- �لزمر، 60.
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ر في اآليات والروايات التي ذّمت الكذب، فاعتبته 
ّ
2. التأّمل والتفك

مفتاح كّل �صّر، وبّينت �آثاره �ل�صلبية على �لفرد و�ملجتمع، ملا لهذ� �لتفّكر من عامل 
مهّم وم�صاعد لرتك هذ� �لعمل �ملذموم.

و�ل�صعور  �ل�صخ�صية  �صعف  هو  �لكذب  دو�فع  �أحد  لأّن  الشخصية؛  قّوة   .3

بالدونية، فالكاذب يريد جب�ن نق�صه من خالل �لكذب، ولهذ� ل يتوّرع عنه.
للنف�س  �لد�ئم  �لرتوي�س  خالل  من  وميكن  للكذب،  العملي  العالج   .4

وجماهدتها، و�لعمل على خالف رغبتها، حتَّى تقلع عن هذ� �لفعل �لقبيح. فالنف�س 
مّيالة بطبيعتها �إىل ما حتب، وينبغي �أن ل يدع �لإن�صان نف�صه ملا تهو�ه وتريده، بل 
�أن  �إىل  �لكذب،  على  �أقدمت  لو  فيما  يحا�صبها  و�أن  حّدها،  عند  يوقفها  �أن  عليه 

يتخّل�س من هذه �لرذيلة �صيئًا ف�صيئًا.

الغيبة والبهتان:

�أَخيِه  َلْحَم  َياأُْكَل  �أَْن  �أََحُدُكْم  �أَُيِحبُّ  َبْع�شًا  ُكْم  َبْع�شُ َيْغَتْب  {َول  تعاىل:  قال 
�ٌب َرحيٌم}1.  َ َتوَّ َ �إِنَّ �هللَّ ُقو� �هللَّ َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َو�تَّ

   تعتب �لغيبة من �أ�صّد �لأمر��س �لجتماعية �لفّتاكة �لتي تق�صي على �ملجتمع 
بع�س  بع�صًا، حتَّى عّبت عنها  بع�صها  ياأكل  متناحرٍة،  وفئاٍت  �أحز�ٍب  �إىل  وحتوّله 
�لرو�يات باأّنها �لآكلة يف دين �لرجل كالآكلة يف ج�صد �لإن�صان. ولقد �صّور �لقر�آن 
�لكرمي يف هذه �لآية �لكرمية جرمية �لغيبة ب�صورة ب�صعة ومقّززة للنف�س، مل ي�صّور 
غريها من �ملحّرمات بهذه �ل�صورة، وهي لي�صت ت�صبيهًا ول �صورة خيالية، بل هي 
ولعاينو�  لر�أو�  �لنا�س  �أعني  عن  �لغطاء  ك�صف  لو  و�لتي  للغيبة،  �مللكوتية  �ل�صورة 

�حلقيقة كما هي بقوله تعاىل: {�أَُيِحبُّ �أََحُدُكْم �أَْن َياأُْكَل َلْحَم �أَخيِه َمْيتًا}.
تعريف الغيبة وحكمها: 

�لغيبة - كما عرفها �ل�صهيد �لثاين - هي: »ذكر �لإن�صان حال غيبته مبا يكره 
ن�صبته �إليه، مّما يعّد نق�صانًا يف �لُعرف، بق�صد �لنتقا�س و�لذم«2.

»ذكرك   :P فقال  �لغيبة؟  ما  يوم:  ذ�ت  �صائل  �صاأله   P �هلل  ر�صول  �أّن  ُرِوي   

1- �حلجر�ت، 12.
2- ر�جع: ك�صف �لريبة يف �أحكام �لغيبة،�س284.
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قال:  به؟  ُيذكر  �لذي  فيه  كان  فاإن  �هلل،  ر�شول  يا  قلت:  يكره،  بما  �أخاك 
�علم �أّنك �إذ� ذكرته بما هو فيه فقد �غتبته، و�إذ� ذكرته بما لي�س فيه فقد 

بهته«1.
�أّن  �أخبار �لغيبة  } حكم �لغيبة، فقال: »�مل�صتفاد من  وبنّي �لإمام �خلميني 
ك�صف �صرت �ملوؤمنني حر�م، مبعنى �أّنه يحرم �إظهار عيوب �ملوؤمنني �مل�صتورة، من دون 
فرٍق بني �أن تكون هذه �لعيوب َخلقية �أو ُخلقية �أو �صلوكية، �صو�ء �أكان �ل�صخ�س �ملت�صف 

بالعيب ر��صيًا بك�صف عيبه �أم ل، و�صو�ء �أكان هناك ق�صد �نتقا�س �أم ل ...«2.
�هلل  »�إّن  بقوله:  �ملوؤمنني  �صرت  ك�صف  حرمة  يف  �ل�صبب  )ر�س(  �لإمام  ويبنّي   
لنامو�س  هتكًا  عور�تهم،  وك�صف  �ملوؤمنني  �صرت  هتك  ويكون  غيور،  وتعاىل  �صبحانه 
�هلل،  حرمات  وهتك  باحلدود،  �ل�صتهتار  يف  جتاوز  �إن�صانًا  �أّن  ولو  وكر�مته.  �إلهي 
ك�صف �هلل �لغيور عيوبه �لتي �صرتها عن �لآخرين بلطفه و�صّتارّيته، وهتك �أ�صر�ره 
و�لأنبياء  �ملالئكة  �أمام  �لآخرة  �لنا�س، ويف عامل  �أمام  �لعامل  �أمره يف هذه  وف�صح 

و�لأولياء«3.
أقسام الغيبة:    

فهذ�  عليه،  �لتنبيه  �أو  به،  �لإعالم  �أو  يكره،  �أخيك مبا  �لغيبة هي ذكر  �أّن  مبا 
يعني �أن للغيبة م�صاديق متعّددة، وقد �أ�صار �لإمام �ل�صادق Q �إىل ذلك بالقول: 
و�لمذ�هب،  و�لمعاملة،  و�لفعل،  �لُخلق،  في  عيٍب  بذكر  تقع  �لغيبة  »وجوه 

و�لجهل، و�أ�شباهه«4. و�صوف ن�صري �إىل هذه �لأوجه �ملختلفة:
1. في البدن: كقولك فالٌن ق�صري، �أو طويل، �أو قبيح �ملنظر، �أو �أعور، وغريها، 

مّما يت�صّور �أن يو�صف به مّما يكرهه. 
2. في النسب: كقولك �أبوه فا�صق، �أو ن�صبه خ�صي�س، ونحو ذلك، مما يكرهه 

كيف كان.
لق: كقولك فالن �صيء �خللق، متكّب، جبان، مر�ئي...

ُ
3. في الخ

يهتم  ل  كّذ�ب،  �صارق،  فالن  كقولك  بالدين:  قة 
ّ
المتعل أفعاله  في   .4

1- و�صائل �ل�صيعة، ج12، �س281.
2- �لأربعون حديثًا، �س285.
3- �لأربعون حديثًا، �س286.

4- ر�جع: ك�صف �لريبة عن �أحكام �لغيبة، �س289.
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بالطهارة و�ل�صالة، ظامل، لي�س باّرً� بو�لديه، يتعّر�س لأعر��س �لنا�س...
قة بالدنيا: كقولك فالن كثري �لكالم،  كثري �لأكل، ل 

ّ
5. في أفعاله المتعل

يرى لأحد عليه حّقًا، متهاون بالنا�س، قليل �لأدب...
�لغيبة  خطورة  ل�صدة  وغريها؛  �لأمور  تلك  كّل  يتجّنب  �أن  �ملوؤمن  على  فيجب 

و�آثارها �ملدّمرة يف �لدنيا و�لآخرة.
اآلثار الدنيوية واألخروية للغيبة: 

للغيبة �آثار تظهر يف عامل �لدنيا، ويف �لبزخ، ويوم �لقيامة:
»ل  P �لنا�س ب�صوم يوم، وقال:  �أمر ر�صول �هلل  �أن�س:  النار: قال  1. عذاب 

يفطرّن �أحد حتَّى �آذن له، ف�شام �لنا�س حتَّى �إذ� �أم�شو�، جعل �لرجل يجيء، 
جاء  حتَّى  له،  فاأِذن  لأفطر،  لي  فاأذن  �شائمًا،  ظللت  �هلل،  ر�شول  يا  ويقول: 
رجل، فقال: يا ر�شول �هلل، فتاتان من �أهلك ظلتا �شائمتين، و�إّنهما ت�شتحيان 
�أن تاأتيانك، فاأذن لهما �أن تفطر�، فاأعر�س عنه، ثّم عاوده، فاأعر�س عنه، 
ياأكل  �ليوم  هذ�  ظّل  من  �شام  وكيف  ت�شوما،  لم  �إّنهما  فقال:  عاوده،  ثم 
�إليهما  ت�شتقيئا، فرجع  �أن  كانتا �شائمتين  �إن  ُمرهما،  �ذهب  �لنا�س؟!  لحوم 
فاأخبرهما، فا�شتقاءتا، فقاءت كّل و�حدة منهما علقة دم، فرجع �إلى �لنبي 
P فاأخبره، فقال: و�لذي نف�س محمد بيده، لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما 
�لنار«1، وهذ� ل يعني �أن �ل�صوم باطل �صرعًا، بل �ملق�صود هو عدم كمال �ل�صوم 
على م�صتوى �لثو�ب �لأخروي، وهنالك فرق بني �صحة �ل�صوم وقبوله عند �هلل تعاىل. 
2. المغتاب يأكل من لحمه يوم القيامة: فعن نوف �لبكايل عن �أمري 

يا  �لنار، ثّم قال:  �إد�م كالب  فاإنها  �لغيبة؛  »�جتنب  قال:  �أّنه   Q �ملوؤمنني 
نوف، كذب من زعم �أّنه ُولد من حالل، وهو ياأكل لحوم �لنا�س بالغيبة«2، ول 

منافاة بني �أن ياأكل حلم �مليتة، �أو �أن ياأكل حلم ج�صده.
3. الفضيحة يوم القيامة: عن ر�صول �هلل P : »... ومن م�شى في غيبة 

�أخيه وك�شف عورته، كانت �أول خطوة خطاها و�شعها في جهنم، وك�شف �هلل 
عورته على روؤو�س �لخالئق«3.

1- �صرح نهج �لبالغة، ج9، �س61.
2- بحار �لأنو�ر، ج 72، �س248.

3- و�صائل �ل�صيعة، ج12، �س286.
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4. العذاب في البرزخ: عن ر�صول �هلل P : »مررت ليلة �أُ�ْشِري بي على قوٍم 

يخم�شون وجوههم باأظافيرهم، فقلت: يا جبرئيل، من هوؤلء؟! قال: هوؤلء 
�لذين يغتابون �لنا�س، ويقعون في �أعر��شهم«1.

�إىل  ب�صاحبها  يدفع  �لغيبة  مر�تب  بع�س  �إّن  الدنيا:  في  الفضيحة   .5

 Q �أبا عبد �هلل  �إ�صحاق بن عّمار، قال: �صمعت  �لف�صيحة يف عامل �لدنيا، عن 
تذّمو�  ل  قلبه،  �إلى  �لإيمان  ُيْخِل�س  ولم  بل�شانه،  �أ�شلم  من  مع�شر  »يا  يقول: 
�لم�شلمين، ول تّتبعو� عور�تهم؛ فاإّن من تتّبع عور�تهم تتبع �هلل عورته، ومن 

تتّبع �هلل عورته يف�شحه ولو في بيته«2.
6. الدخول في والية الشيطان: �لغيبة توؤّدي �إىل خروج �ملغتاب من ولية 

و�لإميان، عن  �لنجاة  �أهل  يكون من  �ل�صيطان، فال  ولية  و�لدخول يف  تعاىل،  �هلل 
�لإمام �ل�صادق Q: »ومن �غتابه بما فيه، فهو خارج من ولية �هلل، د�خل 

في ولية �ل�شيطان«3.
مع�صية  �إّن  الغيبة:  صاحب  يرضى  ى 

َّ
حت للمغتاب  الله  ُيغفر  ال   .7

�لغيبة �أ�صّد من كافة �ملعا�صي، و�إّن �آثارها �أخطر من �آثار �لذنوب �لأخرى؛ لأن �لغيبة 
يغفر  ول  �أي�صًا،  �لنا�س  تعاىل، فهي مت�ّس حقوق  �أّنها مت�ّس حقوق �هلل  �إىل  م�صافًا 
�إياك  �أبا ذر،  »يا   :P �لنبي  �لغيبة، عن  للمغتاب حتَّى ير�صى �صاحب  �هلل تعاىل 
قال:  �هلل؟!  ر�شول  يا  ذ�ك  وِلم  قلت:  نا«  �لزِّ من  �أ�شّد  �لغيبة  فاإّن  و�لغيبة، 
»لأّن �لرجل يزني فيتوب �إلى �هلل، فيتوب �هلل عليه، و�لغيبة ل ُتغفر حتَّى 
يغفرها �شاحبها«4.  ولو �أن �لإن�صان - و�لعياذ باهلل - مات وعليه حقوق �لنا�س، كان 
�أمره �صعبًا جدً�؛ �إذ �إّن عالقة �لإن�صان يف حقوق �هلل تكون من �لكرمي �لّرحيم، �لذي 
و�لت�صّفي،  و�لعد�وة،  و�ل�صغينة،  �لبغ�س،  �صيء من  �لقد�صّية  �صاحته  �إىل  ق  يتطرَّ ل 
ولكّنه يف حقوق �لعباد قد يرتبط باإن�صان فيه تلك �ل�صفات �لفا�صدة، ول يتجاوز عنه 

ب�صرعة، �أو ل ير�صى عنه نهائيًا 5.

1- بحار �لأنو�ر، ج72، �س222.
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س354.

3- و�صائل �ل�صيعة، ج18، �س292.
4- و�صائل �ل�صيعة، ج 12، �س281.

5- ر�جع: �لأربعون حديثًا، ح 19، �س 284ـ 287.
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عالج الغيبة1:

ومتابعٍة  كبريٍة،  جماهدٍة  �إىل  يحتاُج  �خلطري  �لأخالقي  �ملر�س  هذ�  عالج  �إّن 
دقيقٍة، ول بدَّ من رعاية �لأمور �لآتية للوقاية من �لوقوع يف هذ� �ملر�س �أو عالجه: 

- �أن يفّكر يف �لآثار �ملفيدة �لتي ترتتب على معاجلة هذه �ملوبقة، ويقارنها مع 
�لآثار �ل�صّيئة �لتي ترتتَُّب على �لغيبة.

و�يات �لتي حتّدثت عن �لآثار �لغيبيَّة لهذه �ملع�صية. ل يف �لرِّ - �أن يفّكر ويتاأمَّ
- �أن يفّكر يف �لآثار �لدنيوّية للغيبة، ك�صقوط �لإن�صان من �أعني �لّنا�س.

�لوقت  ف�س عن هذه �ملع�صية لبع�س  �لنَّ بّد من كفِّ  �لعمليَّة فال  احية  �لنَّ - من 
بعدم  ف�س  �لنَّ ومعاهدة  ف�س،  للنَّ �لكاملة  و�ملر�قبة  �لل�صان،  �صعبًا، وجلم  كان  مهما 

�قرت�ف هذه �خلطيئة، ومر�قبتها، و�حلفاظ عليها وحما�صبتها.
خ�س �أن يرتكب �لغيبة،  - معاجلة �لعو�مل و�لأ�صباب و�جلذور �لتي توؤّدي بال�صَّ

كاحل�صد، و�حلقد، و�لأنانيَّة، وحّب �لنتقام، و�لتكّب، و�لغرور، و�أمثال ذلك.
لأنها  �لنا�س؛  حّق  �لغيبة  �أّن  وهي  �حلقيقة،  هذه  د�ئمًا  وي�صتح�صر  يفّكر  �أن   -

هاب مباء وجوههم. تت�صبَّب يف هدم �صمعتهم، و�لذَّ

البهتان: 

تعريف البهتان، ومنبعه:

�لبهتان هو �ّتهام �ملوؤمن، و�لتجّني عليه مبا مل يفعله �أو لي�س فيه �أ�صاًل، وهو �أ�صّد 
ْو �إِْثًما ُثمَّ َيْرِم  �إثمًا و�أعظم جرمًا من �لغيبة، قال تعاىل: {َوَمْن َيْك�ِشْب َخِطيَئًة �أَ

ِبِه َبِريًئا َفَقِد �ْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َو�إِْثًما ُمِبيًنا}2.
وروي عن �لإمام �ل�صادق Q: »�لغيبة �أن تقول في �أخيك ما هو فيه، مّما 
قد �شتره �هلل عليه، فاأّما �إذ� قلت ما لي�س فيه، فذلك قول �هلل: {َفَقِد �ْحَتَمَل 

ُبْهَتاًنا َو�إِْثًما ُمِبيًنا}»3.
و�لبهتان نابع من �لفرت�ء و�لكذب، ما يجعل �ملفرتى عليه مبهوتًا متحرّيً� لدى 

1- ر�جع: �لأربعون حديثًا، �س 290)بت�صرف(، �لأخالق يف �لقر�آن، ج 3، �س 91ـ93)بت�صرف(.
2- �لن�صاء، 112. 

3- بحار �لأنو�ر، ج72، �س258.
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�صماعه ما ُن�ِصب �إليه. وي�صتعمل لفظ �لبهتان يف �لكذب؛ لأن �لبهتان غالبًا ما ينطوي 
على �لكذب.

و�لبهتان من �أقبح �لأعمال؛ لأن �ّتهام �إن�صان بريء يعتب من �أقبح �لأعمال �لتي 
�أد�نها �لإ�صالم ب�صّدة، و�إّن �لآية �ملذكورة - بالإ�صافة �إىل �لرو�يات �لكثرية - تو�صح 

ر�أي �لإ�صالم �ل�صريح يف هذ� �لعمل.
»�لبهتان على  �أّنه قال:  �أحد �حلكماء  Q عن  �ل�صادق  �لإمام جعفر  ينقل 
�أخاه  �لموؤمن  �ّتهم  »�إذ�   :Q وعنه  �لر��شيات«1،  �لجبال  �أثقل من  �لبريء 
يذوب  �لإميان  �أّن  �أي  �لماء«2،  في  �لملح  ينماث  كما  قلبه،  في  �لإيمان  �نماث 
ويزول من قلب �ملوؤمن، ب�صبب �ّتهامه لأخيه �ملوؤمن، كما يذوب �مللح يف �ملاء، ويزول 

عن �لنظر.
فالتهمة و�لبهتان – يف �حلقيقة- هما �أقبح �أنو�ع �لكذب، لأنهما بالإ�صافة �إىل 
�حتو�ئهما ملفا�صد �لكذب، فاإّنهما يحمالن �أ�صر�ر �لغيبة، وهما كذلك من �أ�صو�أ �أنو�ع 
�لظلم و�جلور، ولهذ� �ل�صبب يقول �لنبي P: »من بهت موؤمنًا �أو موؤمنة، �أو قال 
فيه ما لي�س فيه، �أقامه �هلل تعالى يوم �لقيامة على تّل من نار حتَّى يخرج 
مّما قاله فيه«3، وحقيقة �لأمر، �إّن �إ�صاعة مثل هذ� �لعمل �جلبان – يف �أّي حميٍط 
�إن�صاين كان- يوؤّدي يف �لنهاية �إىل �نهيار نظام �لعد�لة �لجتماعّية، و�ختالط �حلّق 

بالباطل، وتوّرط �لبيء، وتبئة �ملذنب، وزو�ل �لثقة من بني �لّنا�س4. 

1- بحار �لأنو�ر، ج72، �س194. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س170. 

3- عيون �أخبار �لر�صا Q، ج1، �س37.
4- �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج3، �س446.
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1. �لل�صان من �أعظم �لنعم �لإلهية على �لعبد، وهو �إما ل�صان خري يوؤّدي بالإن�صان 
�إىل �أعلى عليني، �أو ل�صان �صّر يقوده �إىل �أ�صفل �صافلني ب�صبب ما �بتلي به من �آفات 

وعلل.
2.  �لكذب من �آفات �لل�صان ومن �لذنوب �لكبرية، وهو عبارة  عن �لإخبار عن 
�ل�صيء بخالف �لو�قع، وهو على �أنو�ع و�أخطر �أنو�عه ما يرتبط بالدين و�صريعة �صيد 

�ملر�صلني.
3. للكذب �آثار خطرية جدً� يف �لدنيا و�لآخرة، فهو يذهب �لإميان ويورث �لنفاق 

و�لفقر يف �لدنيا، وعذ�ب �لنار �لأليم يف �لآخرة.
�أ�صباب �لكذب، ومعاجلة هذه �لآفة تكمن بالدرجة  4. �صعف �لإميان من �أهم 
�لأوىل بتقوية دو�عي �لإميان يف �لنف�س، ومن ثم جماهدة �لنف�س و�لعمل على خالف 

رغبتها، حتَّى تقلع عن هذ� �لفعل �لقبيح.
ذكر  وهي  �لكرمي،  �لقر�آن  عليها  ن�ّس  �لتي  و�لكبائر  �ملحّرمات  من  �لغيبة   .5
بنظر  ذمًا  �أو  �نتقا�صًا  يعّد  مّبا  ح�صوره،  يف  �صماعه  يكره  مبا  غيبته  حال  �لإن�صان 

�لعرف �أو �ل�صرع. 
�أو  �أو �ملعاملة،  �أو �لفعل،  6. للغيبة وجوه وحالت عديدة كذكر عيٍب يف �خُللق، 

�ملذ�هب، �أو �جلهل و�أ�صباه ذلك.
�آثار كثرية على �ل�صعيد �لفردي و�لجتماعي، فهي �صبب للعذ�ب يف  7. للغيبة 
�لبزخ و�لد�ر �لآخرة، و�صبب للف�صيحة يف �لدنيا و�خلروج من ولية �هلل و�لدخول 

يف ولية �ل�صيطان.
8. عالج �لغيبة يكمن يف �أمرين من �لناحية �لنظرية �لتفّكر يف مفا�صد �لغيبة 
ف�س وجلمها عن هذه �ملع�صية عنوة. و�آثارها �خلطرية، ومن �لناحية �لعملية كفُّ �لنَّ
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المسارعة إلى اإلصالح 

�لعتبار  مو�صع  ت�صعه  مل  ر�أيته  و�لذي  نف�صك،  �صوى  تر  مل  �إنك  �لعزيز!  �أيها 
�لدنيا  �إىل نف�صك وما متلك من �صوؤون �حلياة وزخارف  �أن تنظر  و�ملقارنة. حاول 
�لتي  �لدنيا  يف  �لدول  ب�صائر  ووطنك  بوطنك،  مدينتك  وقارن  مبدينتك.  وقارنها 
مل ت�صمع باأكرث من و�حدة باملائة منها، وقارن كل �لدول بالكرة �لأر�صية، و�لأر�س 
باملنظومة �ل�صم�صية، وبالكر�ت �لو��صعة �لتي تعي�س على فتات �أ�صعة �ل�صم�س �ملنرية، 
باملنظومات  وفكرك،  فكري  حميط  عن  �خلارجة  �ل�صم�صية  �ملنظومة  كل  وقارن 
�إحدى  �صيار�ت  من  و�حدة  �صيار�تها،  وجميع  �صم�صنا  تعد  �لتي  �لأخرى  �ل�صم�صية 
�كت�صف  ما  �أن  يقال  و�لتي  معها،  �صم�صنا  تقارن  �أن  ميكن  ل  �لتي  �ملنظومات  تلك 
منها حتى �لآن يبلغ عدة ماليني من �ملّجر�ت، و�أن يف هذه �ملجرة �لقريبة �ل�صغرية 
عدة ماليني من �ملنظومات �ل�صم�صية �لتي تكب �أ�صغر �صم�صها على �صم�صنا ماليني 
�ملر�ت وت�صطع نور �أكرث. هذه كلها من �لعو�مل �جل�صمانية �لتي ل يعرفها �إّل خالقها، 
و�إن ما �كت�صفت منها ل يبلغ �جلزء �ل�صئيل منها. وكل عو�مل �لأج�صام هذه ل تكون 
�صيئًا بالقيا�س �إىل عامل ما ور�ء �لطبيعة، فهناك عو�مل ل ميكن للعقل �لب�صري �أن 

يتخيلها. 
هذه �صوؤون حياتك وحياتي وهذه حظوظنا ون�صيبنا من عامل �لوجود. وعندما 
ت�صاء �إر�دة �هلل �أن تتوفاك وتنقلك من هذه �لدنيا، فاإنه ياأمر جميع قو�ك بالجتاه 
نحو �ل�صعف وجميع حو��صك بالتوّقف عن �لعمل، فتختل �أجهزة وجودك، ويذهب 
�أيام  بعد  تزكم  جماد  قطعة  فت�صري  وقدر�تك،  قو�ك  وت�صمحل  وب�صرك  �صمعك 
ر�ئحتك �لعفنة، �أنوف �لنا�س وتوؤذي م�صاّمهم، ويهربون من �صورتك وهيئتك، وما 
�أن مت�صي عليك �أيام �أخر حتى تهرت�أ �أع�صاوؤك وتتف�ّصخ. هذه هي �أحو�ل ج�صمك، 

�أما �أحو�ل �أمو�لك وثروتك فاأمرها معروف. 
�أما عامل برزخك: فاإنك �إن �نتقلت من هذه �لدنيا ل �صمح �هلل ـ قبل �أن ت�صلحه 
�لإدر�ك يف هذ�  �أن قوى  �إذ  �أحو�لك،  تكون  يعلم كيف تكون �صورتك، وكيف  فاهلل 
�لعامل عاجزة عن �أن ت�صمع �أو ترى �أو ت�صم �صيئًا من ذلك �لعامل. �إن ما ت�صمعه عن 
�لعامل من ظلمة ووح�صة  تقي�صه على ما يف هذ�  �إنا  �لقب ووح�صته و�صيقه  ظلمة 
و�صيق، مع �أن هذ� �لقيا�س وهذه �ملقارنة باطلة. ن�صاأل �هلل �أن ينّجينا مما �أعددنا 

لأنف�صنا باأنف�صنا!1. 
1- �لأربعون حديثا، �حلديث �لر�بع، ف�صل يف بيان معاجلة �لكب.
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رس: أهداف الدَّ

الب مع نهاية �لدر�س قادرً� على �أن:  �أن يكون �لطَّ

ميمة،  1. يبنّيَ حقيقَة كلٍّ من �لكبائر �لتَّالية: �لنَّ

خرّية. وبذ�ءة �لل�صان، و�ل�صُّ

2. يبنّيَ خطورة هذه �لكبائر على �لفرد و�ملجتمع.

وكيفّية  �لآفات،  هذه  معاجلة  طرَق  يذكَر   .3

�خلال�س منها.

الدرس السابع عشر: 

خرية  السُّ اللسان،  بذاءة  السر،  إفشاء  النميمة،   :)2( اللسان  آفات 
واالستهزاء
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ميمة:
َّ
الن

ميمة �أنَّها: »نقل قول �لغري �إىل �ملقول فيه، كما  يعّرف �ل�صهيد �لثاين )ر�س( �لنَّ
�لإ�صارة  �أو  �لكتابة،  �أو  بالقول،  نقل ذلك  �صو�ء  وكذ�،  بكذ�  تكّلم فالٌن فيك  يقول: 
و�لرمز، وكان ذلك �لنقل كثريً� ما يكون متعّلقه نق�صانًا، �أو عيبًا يف �ملحكي عنه، 
موجبًا لكر�هته له، و�إعر��صه عنه. كان ذلك ر�جعًا �إىل �لغيبة، فجمع بني مع�صية 

�لغيبة و�لنميمة«1.
فحقيقة �لنميمة ك�صف ما يكره �لغري ك�صفه، وهي من �أنو�ع �إف�صاء �ل�ّصر، وهتك 
�لأ�صَر، ويفّرُق  �لأل�صن فيهدُم  �ل�ّصرت عّما يكره ك�صفه، وهي د�ٌء خبيٌث ي�صري على 

�لأحّبة، ويقطُع �لأرحام. 
ميمة: 

َّ
حرمة الن

�لنميمة حمّرمة باإجماع �مل�صلمني، وهي من �لكبائر، �لتي توؤّدي �إىل �صّدة �لعذ�ب 
ِبَنِميٍم}2،  اٍء  َم�شَّ اٍز  {َهمَّ تعاىل:  قال  ورو�ياٌت،  �آياٌت  ب�صاأنها  وردت  وقد  �لقب،  يف 
وقال تعاىل: {َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة}3، و�لهّماز: �لنّمام، »هّماز من مادة )همز(، 
على وزن رمز، ويعني �لغيبة، و��صتق�صاء عيوب �لآخرين. م�ّصاء بنميم: تطلق على 
�خل�صومة  و�إيجاد  و�لفرقة،  �لإف�صاد  باإيجاد  ا�س  �لنَّ بني  مي�صي  �لذي  �ل�صخ�س 

و�لعد�ء فيما بينهم«4. وقيل �أّن �لُهَمَزة: �لنّمام، و�لُلَمَزة: �ملغتاب.

1- ك�صف �لريبة عن �أحكام �لغيبة، �س303.
2- �لقلم، 11.

3- �لهمزة، 1. 
4- �لأمثل يف تف�صري كتاب �هلل �ملنزل، ج18، �س531.
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�أل   :P �هلل  ر�شول  »قال  قال:   Q ادق  �ل�صَّ �هلل  عبد  �أبي  عن  وروي 
�أنبئكم ب�شر�ركم؟ قالو�: بلى، يا ر�شول �هلل، قال P: �لم�ّشاوؤون بالنميمة، 
�لباقر  �لإمام  وعن  �لمعايب«1،  للُبر�ِء،  �لمبتغون  �لأحّبة،  بين  �لمفّرقون 
Q: »محّرمة �لجّنة على �لعيابين، �لم�ّشائين بالنميمة«2، وُرِوي عن �لإمام 
�ل�صادق Q: »ل تقبل في ذي رحمك، و�أهل �لرعاية من �أهل بيتك، قول 
من حّرم �هلل عليه �لجّنة، وجعل ماأو�ه �لنار؛ فاإّن �لنّمام �شاهد زور، و�شريك 
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �إِْن  �إبلي�س في �لإغر�ء بين �لنا�س، فقد قال �هلل تعالى: {َيا �أَيُّ
ِبُحو� َعَلى َما َفَعْلُتْم  يُبو� َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُت�شْ ُنو� �أَْن ُت�شِ َجاَءُكْم َفا�ِشٌق ِبَنَباإٍ َفَتَبيَّ

َناِدِميَن}3«4.      
ميمة:

َّ
دوافع الن

دو�فع �لنميمة عديدة، وهي نف�صها تقريبًا دو�فع �لغيبة، وميكن �أن ُي�صاَف �إليها 
دو�فع �أخرى، منها: 

- �جلهل بحرمة �لنميمة، و�أّنها من كبائر �لذنوب، وعدم �للتفات �إىل �أخطارها 
�لدنيوية و�لأخروية.

وء باملحكي عنه، كاأن يكون حاقدً� على �لآخر �أو باغ�صًا له، فيذكر  - �إر�دة �ل�صُّ
د �صدره بو��صطة �لنميمة. م�صاوئ من يبغ�س، ي�صفي حقده ويبِّ
فعة لها، فينقل عنه �لنميمة. ف�س، و�لرِّ - �إر�دة �لنت�صار للنَّ

- �إظهار �ملجاملة و�لتمّلق، �أو �حلّب للمحكي له.
- مو�فقة �جلل�صاء وجماملتهم فيما هم عليه من �لباطل.

- �ل�صخرية و�ل�صتهز�ء و�حتقار �لآخرين.
- �حل�صد و�لتكّب، فاإّنها من �لأ�صباب �لتي تدفع �صاحبها �إىل �لنميمة.

ميمة:
َّ
عالج الن

ميمة، فعلى �لإن�صان يف  كّل ما مّر يف عالج �لغيبة ينطبق بنف�صه على عالج �لنَّ
ميمة؛ ليقوم مبعاجلة ما هو م�صادٌّ لها؛ ليقطع بذلك  جوع �إىل دو�فع �لنَّ �لبد�ية �لرُّ

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س235.

2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س369.
3- �حلجر�ت، 6. 

4- بحار �لأنو�ر، ج47، �س168.
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�لأ�صباب و�لدو�فع �مل�صّببة لهذه �لآفة من جذورها: 
- فاإذ� كان �ل�صبب هو �لغ�صب، فعليه �أن يعالج م�صاألة �لغ�صب �أوًل،  كاأن يقول: 
�أم�صيت غ�صبي على فالن فلعّل �هلل تعاىل مي�صي غ�صبه علّي ب�صبب �لنميمة،  �إن 

وقد نهاين �هلل تعاىل عنهما، فع�صيته و��صتخففت بنهيه.
�لغ�صب  �ل�صبب مو�فقة �لآخرين وطلب ر�صاهم، فهذ� من دو�عي  و�إذ� كان   -
�لإلهي �أي�صًا؛ �إذ طلبت �صخطه بر�صا �ملخلوقني، فكيف ير�صى �ملوؤمن ب�صخط �هلل 

تعاىل من �أجل �أنا�ٍس ل ينفعون ول ي�صّرون.
- �إذ� كان �ل�صبب تنزيه �لنف�س ون�صبة �خليانة �إىل غريك بهدف �إر�صاء �لنا�س، 
�لتعّر�س ملقت �خللق  بكثري من  �أ�صّد  تعاىل وغ�صبه،  �لتعّر�س ملقت �هلل  �أن  فاعلم 
�أو ل  �إن كان �صي�صلم من �صخط �لنا�س  �أ�صاًل  بالنميمة و�لغيبة، ول يدري �لإن�صان 
عليه  وُي�صخط  عليه،  �هلل  ي�صخط  تعاىل  �هلل  ب�صخط  �لنا�س  ير�صي  فالذي  ي�صلم، 

�لنا�س.
�أّن �لإن�صان قد جمع بني عذ�بني؛  - �إذ� كان �حل�صد �صببًا للنميمة، فهذ� يعني 
لأنه ح�صد �لآخرين على ما �أنعم �هلل تعاىل عليهم من نعمه وفي�صه، و�حلا�صد -كما 
تقّدم يف مبحث �أ�صول �لكفر- يجد �لهّم و�لغّم، و�صيق �ل�صدر، فعليه �أن يلتفت �إىل 

خطورة �حل�صد، �لذي هو �أحد �أ�صباب �لغيبة �أو �لنميمة.
��صتهز�أ  �أّنه متى  يعلم  �أن  بّد  و�ل�صخرية، فال  �ل�صتهز�ء  �لباعث هو  �إذ� كان   -
�لإن�صان بغريه فاإّن ذلك �صيوؤّدي �إىل ��صتهز�ء �لنا�س به �أي�صًا، فعليه �أن يعالج �أ�صباب 
�لنميمة يف نف�صه �أوًل؛ لكي ل يكون عر�صًة لال�صتهز�ء و�ل�صخرية لحقًا، وليمنع من 

�نت�صار هذه �ملر�س �خلبيث يف باطنه، ومن ثّم يف �ملجتمع.

إفشاء السر

�لأمو�ل  وحفظ  �لأمو�ل،  �أمناء  من  وجودً�  �أقّل  �لأ�صر�ر  �أمناء  �إّن  قالو�:  قدميًا 
و�أحر�ز  و�لأقفال،  بالأبو�ب  منيعة  �لأمو�ل  �أحر�ز  لأّن  �لأ�صر�ر؛  كتمان  من  �أي�صر 

�لأ�صر�ر بارزة يذيعها ل�صان ناطق، وي�صيعها كالم �صابق. 



258

�إّن كتمان �ل�ّصر من ق�صايا �لأخالق �لعملية، �لتي ل ينبغي �أن يغفل عنها وعن 
�أهميتها �ملوؤمن، �لذي يهتم برتبية نف�صه، وتزكيتها على مكارم �لأخالق. �إّن كّل �صّر 
�أو �لجتماعي، فهذ� �ل�صّر  �إف�صاوؤه �إىل مف�صدة، �صو�ء على �مل�صتوى �لفردي،  يوؤّدي 
يجب كتمانه من باب حرمة �لإ�صر�ر بالنف�س و�لآخرين �أو �إيذ�ئهم، فال ينبغي �أن 
ُيذ�ع �ل�صّر؛ ملا ميكن �أن يرتتَّب على �إف�صائه من حماذير وعو�قب وخيمة. ول �صّك �أّن 
كتمان �ل�صّر �صوف يكون عاماًل مهّمًا ي�صاعد على جناح �ملوؤمنني يف �أعمالهم �لعامة، 

�لجتماعية و�لدينية و�جلهادية وغريها.
ما المراد بالسّر؟   

�ل�صّر هو كّل ما ل ير�صى �صاحبه )�لفرد �أو �جلهة( بك�صفه و�إظهاره، �صو�ء �أكان 
قوًل �أو فعاًل �أو حالة، و�صو�ء �أكان �ل�صر بني �ثنني �أو �أكرث. ويدخل �صمن هذ� �لإطار 

مو�رد كثرية جدً�:
و�جل�صمّية،  �ملالّية،  �لنا�س  �أ�صر�ر  على  �ّطالع  مهنته  ح�صب  له  من  كّل   .1
و�لروحّية، كالعلماء لكرثة رجوع �لّنا�س �إليهم، وطرح م�صاكلهم لهم، �أو �لأطباء، �أو 

�لق�صاة، �أو موظفي �لبنوك، ودو�ئر �لأحو�ل �ل�صخ�صية، وغريهم...
2. كّل من له �رتباط باأ�صر�ر �لعمل �لتي قد ي�صّر �إف�صاوؤها باأمن �لأ�صخا�س، �أو 

باأمن �ملنّظمة، �أو �لدولة. 
حكم إفشاء السّر:

باجلانب  يتعّلق  ما  منها  كثرية،  فاملو�رد  �ل�صّر،  لكتمان  مو�رد حمّددة  توجد  ل 
و�لقت�صادي،  و�ل�صيا�صي  �لعملي  باجلانب  يرتبط  ما  ومنها  و�لعائلي،  �ل�صخ�صي 

ومنها ما يرتبط باجلانب �لأمني و�لع�صكري.
فالقاعدة �لفقهية يف مورد كتمان �أو �إف�صاء �ل�صّر �أّن حكم ذلك يختلف باختالف 
متعّلقه، فقد يحُرم �أو يجب �أو ي�صتحب. ففي �إف�صاء �صّر �ملوؤمن مثاًل، ورد يف رو�يات 
�إف�صاء �صّره و�إذ�عته، و�عتبه �لفقهاء خماًل  R �لنهي �ل�صديد عن  �أهل �لبيت 

بعد�لة �ل�صخ�س؛ لأّنه من �لذنوب �لتي يعاقب �هلل تعاىل عليها يف �لدنيا و�لآخرة.
روي عن �لإمام �ل�صادق Q �أّنه قال: »�لمجال�س بالأمانة، ولي�س لأحٍد 
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�أو ذ�كرً� له  �إل �أن يكون ثقة،  �أن يحّدث بحديث يكتمه �شاحبه �إل باإذنه، 

بخير«1. 
عن حممد بن م�صلم، قال: �صمعت �أبا جعفر Q يقول: »ُيح�شر �لعبد يوم 
�لقيامة وما ندى دمًا2، فيدفع �إليه �شبه �لمحجمة، �أو فوق ذلك، فُيقال له: 
هذ� �شهمك من دم فالن، فيقول: يا رّب، �إّنك لتعلم �أّنك قب�شتني وما �شفكت 
حتى  فُنقِلت  عليه،  فرويتها  وكذ�،  كذ�  فالٍن  من  �شمعت  بلى،  فيقول:  دمًا، 

�شارت �إلى فالٍن �لجبار فقتله عليها، وهذ� �شهمك من دمه«3.
كما ورد يف بع�س �لرو�يات نهٌي �صديٌد عن �إ�صاعة �لفاح�صة، ُوف�ّصرت �لفح�صاء 
 :P قال: »قال ر�شول �هلل Q باإف�صاء �ل�صّر، منها ما ُرِوي عن �لإمام �ل�صادق
من قال في موؤمن ما ر�أته عيناه، و�شمعته �أذناه، فهو من �لذين قال �هلل عّز 
َعَذ�ٌب  َلُهْم  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  ِفي  �ْلَفاِح�َشُة  َت�ِشيَع  �أَْن  وَن  ُيِحبُّ �لَِّذيَن  {�إِنَّ  وجّل: 

�أَِليٌم... }4«5.
هذه �لرو�يات وغريها، بل كّل �لرو�يات �لتي حتّدثت عن حرمة �لغيبة و�لنميمة، 
تدخل �صمن حرمة �إف�صاء �ل�صّر؛ لأّن �لغيبة قد تت�صّمن �إف�صاء �ل�صّر، و�لنميمة – كما 

تقّدم - هي يف �حلقيقة من م�صاديق �إف�صاء �ل�صّر، وهتك �ل�صرت.
موارد استثناء كتمان السر:

 �لأ�صل يف �ل�صّر هو حظر وحرمة �لإف�صاء، �إل يف مو�رد عّددها �لفقهاء، وهي: 
1. الحكم والشهادة واإلفتاء: يجوز �إف�صاء �ل�صّر �إذ� كان لزمًا عند �حلاكم 

�ل�صرعي �لعادل، �صو�ء �أكان �لفا�صي هو �صاحب �لدعوى، �أو �ل�صاهد، بل يجب على 
�ل�صاهد �لإف�صاء، لو توّقفت �ل�صهادة و�حلكم عليه، كما لو ر�أى �جلاين حني جنايته 

�صّرً�، �أو �أقّر �ملدين بدينه عنده �صّرً�.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س660.
2- ورد يف حا�صية �لكايف )ج2، �س370(: »ما ندى دما« �أي ما �بتل بدم، وهو جماز �صائع بني �لعرب و�لعجم. قال يف �لنهاية فيه: من لقي �هلل ومل 
ينتد من �لدم �حلر�م ب�صيء دخل �جلنة، �أي مل ي�صب منه �صيئًا، ومل ينله منه �صيء، كاأّنه نالته ند�وة �لدم وبلله، يقال: ما نديني من فالن �صيء 

�أكرهه، ول نديت كّفي له ب�صيء.
3- بحار �لأنو�ر، ج7، �س203.

4- �لنور، 19. 
5- بحار �لأنو�ر، ج73، �س213.
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عند  �ل�صاهد  ف�صق  يوجب  ما  �إف�صاء  يجب  قد  بل  يجوز  الشهود:  جرح   .2

�حلاكم؛ لكي ل يحكم طبقًا ل�صهادة فا�صدة.
�أ�صر�ر  �إف�صاء  على  بدعة  �إبطال  توّقف  �إذ�  واألباطيل:  البدع  إبطال   .3

مبتدعها للنا�س لكي يبتعدو� عنه ول ي�صّلو� ب�صببه جاز، بل وجب، لكن يف مورده، 
و�أمام �جلهة �ملعنية فقط.  

الفحش وبذاءة اللسان:

�لفح�س هو: �لتعبري عّما يقبح �لت�صريح به، كاألفاظ �جلماع، و�لآلة، مّما يتلّفظ 
و�مل�ّس،  كاللم�س  و�لرمز  بالكناية  عنها  ويعّبون  �لنبالء،  ويتحا�صاه  �ل�صفهاء،  به 
كناية عن �جلماع. و�أهل �لأدب و�لأخالق ل يتلفظون مبثل هذه �لألفاظ و�ملفاهيم 
لياقًة و�أدبًا، كالكناية عن �لزوجة بالعائلة، وعن �لتبّول و�لتغّوط بق�صاء �حلاجة، �إذ 

�لت�صريح بتلك �لألفاظ و�ملفاهيم م�صتهجن عند �لعقالء و�لعارفني.
�أما �ل�صّب فهو �ل�صتم، نحو: »يا خنزير، يا خائن...«و�أمثاله من م�صاديق �لإهانة 

و�لتحقري. 
و�أما �لقذف، نحو: يا �بن �لفاعلة، يا زوج �لز�نية...

�ل�صرع  ��صتنكرها  �لتي  �لل�صان  م�صاوئ  �أب�صع  تعتب من  �لثالثة  وهذه �خل�صال 
و�لعقل، وحّذرت منها �لرو�يات«.

 :P إّن �لفح�س لو كان مثاًل، لكان مثال �شوء«1، وعنه�« :P قال ر�صول �هلل
»�إّن �هلل يبغ�س �لفاح�س �لبذيء، �ل�شائل �لملحف«2، وعنه P: »�إّن من �أ�شّر 
ف�شوق،  �لموؤمن  »�شباب   :P وعنه  لفح�شه«3،  مجال�شته  تكره  من  �هلل  عباد 

وقتاله كفر، و�أكل لحمه مع�شية، وحرمة ماله كحرمة دمه«4.
وروى عمر بن نعمان �جلعفي قال: »كان لأبي عبد �هلل Q �شديق ل يكاد 
يفارقه، فقال لغالمه يومًا: يا �بن �لفاعلة، �أين كنت؟ قال: فرفع �أبو عبد 
وقد  �أّمه،  تقذف  �هلل،  »�شبحان  قال:  ثم  نف�شه،  جبهة  بها  ف�شّك  يده  �هلل 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س324.
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س325، �مللحف: �أحلف يف �مل�صاألة �إحلافًا �إذ� �ألّح فيها ولزمها.

3- بحار �لأنو�ر، ج16، �س281.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س360.
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كنت �أرى �أّن لك ورعًا فاإذ� لي�س لك ورع«. فقال: جعلت فد�ك، �إّن �أّمه �شندية 
م�شِركة، فقال Q: »�أما علمت �أّن لكّل �أّمة نكاحًا؟! تنّح عني«، فما ر�أيته 

يم�شي معه حتى فّرق �لموت بينهما«1. 
لبية لبذاءة اللسان: اآلثار السَّ

لبذ�ءة �لل�صان �لعديد من �لآثار �ل�صلبية و�لقبيحة، نذكر منها:
1. جُتّرد �لإن�صان من خ�صائ�س �لإن�صانية �ملهّذبة، و�أخالقها �لكرمية، وت�صّمه 

بال�صفالة و�لوح�صّية.
�ملقت  و�إيجاب  �لجتماعية،  �لعالقات  و�إف�صاد  و�لبغ�صاء،  للعد�ء  �صبٌب  هي   .2

و�ملجافاة بني �أفر�د �ملجتمع.
3. ُتعّر�س ذويها ل�صخط �هلل وعقابه �لأليم كما �صّورته �لن�صو�س �ل�صالفة، روي 

�أمري �ملوؤمنني Q: »�لل�شان �َشُبٌع، �إن ُخلي عنه عقر«2.
عالج بذاءة اللسان3:

ولقد دعت �ل�صريعة �لإ�صالمّية �إىل �لتحّلي باأدب �حلديث، وطيب �لقول ب�صنوف 
�لجتماعي،  لل�صالم  �إ�صاعًة  متو��صاًل؛  تركيزً�  ورّكزت على ذلك  و�لأخبار،  �لآيات 

وتعزيزً� لأو��صر �ملجتمع.
ْيَطاَن َيْنَزُغ َبْيَنُهْم   قال تعاىل: {َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلو� �لَِّتي ِهَي �أَْح�َشُن �إِنَّ �ل�شَّ
ا�ِس  ِللنَّ {َوُقوُلو�  �أخرى:  �آية  ويف  ُمِبيًنا}4،   � َعُدوًّ ِلاْلإِْن�َشاِن  َكاَن  ْيَطاَن  �ل�شَّ �إِنَّ 
ُقو� �هلَل َوُقوُلو� َقْوًل �َشِديًد�   َها �لَِّذيَن �آَمُنو� �تَّ يُّ ُح�ْشًنا}5، وقال �أي�صًا: {َيا �أَ
َ َوَر�ُشوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًز�  ِلْح َلُكْم �أَْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع �هللَّ ُي�شْ

َعِظيًما}6.
معًا،  و�لأعد�ء  �لأ�صدقاء  نفو�س  يف  ووقعه  حالوته  و�لعفيف  �لطّيب  فالكالم 
�إف�صاد عالئق  �لوّد، ومينع نزغ �ل�صيطان يف  ففي �لأ�صدقاء ينّمي �حلّب، وي�صتدمي 
�ل�صد�قة و�ملوّدة، ويف �لأعد�ء يلّطف م�صاعر �لعد�ء، ويخّفف من �إ�صاءتهم وكيدهم.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س324.
2- بحار �لأنو�ر، ج68، �س290.

3- ر�جع: كتاب �لأخالق ، �س242-236.
4-  �لإ�صر�ء، 53.

5- �لبقرة، 83.
6- �لأحز�ب، 71-70.
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السخرية واالستهزاء: 

معنى السخرية:

�صبيل  على  �صفاتهم  �أو  �أفعالهم،  �أو  �لنا�س،  �أقو�ل  حماكاة  هي  �ل�صخرية 
��صتنقا�صهم و�ل�صحك عليهم، باألو�ن �ملحاكاة �لقولية و�لفعلية. وقد حّرمها �ل�صرع 
لإيجابها �لعد�ء، و�إثارة �لبغ�صاء، و�إف�صاد �لعالقات �لودّية بني �أفر�د �مل�صلمني وكيف 
يجر�أ �ملرء على �ل�صخرية باملوؤمن و��صتنقا�صه، و�إعابته، وكل فرد �صوى �ملع�صوم، ل 
�أن جتعله عو�دي �لزمن يومًا هدفًا لل�صخرية  ياأمن  يخلو من معائب ونقائ�س، ول 

و�لزدر�ء.
َها �لَِّذيَن �آَمُنو� َل َي�ْشَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َشى �أَْن َيُكوُنو�  قال �هلل تعاىل: {َيا �أَيُّ
َخْيًر� ِمْنُهْم َوَل ِن�َشاٌء ِمْن ِن�َشاٍء َع�َشى �أَْن َيُكنَّ َخْيًر� ِمْنُهنَّ َوَل َتْلِمُزو� �أَْنُف�َشُكْم 
وَلِئَك  يَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفاأُ َوَل َتَناَبُزو� ِباْلأَْلَقاِب ِبْئ�َس �ِل�ْشُم �ْلُف�ُشوُق َبْعَد �ْلإِ

اِلُموَن}1.  ُهُم �لظَّ
الفرق بين السخرية واللمز والتنابز:

حيث  �ل�صابقة،  �لآية  يف  جاء  كما  منها،  وحّذر  بال�صخرية،  �لكرمي  �لقر�آن  نّدد 
حّذرت من ثالثة عناوين:

1. �ل�صخرية.
2. �لّلمز.

3. �لتنابز بالألقاب. 
ويفّرق بع�س �لعلماء بني هذه �لعناوين بال�صكل �لتايل:

· السخرية: هي عيب من ل ي�صتحق �أن ُيعاب، على وجه �لحتقار له.

· الهمز: �لعيب يف حال غياب �ل�صخ�س، �أي �لغيبة. وقيل: ل يكون �إل يف �لل�صان.

مز: �لعيب يف �مل�صهد، وقيل: �إّنه يكون بالل�صان وبالعني و�لإ�صارة، وكالهما 
ّ
· الل

ي�صدق عليهما م�صطلح �لغيبة، كما تقّدم يف بحث تعريف �لغيبة.
· النبز: �لقذف باللقب، ُيقال: نبزته �أنبزه، �أي ل تقل لأخيك �مل�صلم: يا فا�صق، 

يا منافق، وما �صاكل ذلك.

1- �حلجر�ت، 11. 
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حكم السخرية واالستهزاء:

ل يجوز للم�صلم �أن ي�صتهزئ وي�صخر من �أخيه �مل�صلم، �أو يلمزه ويتتبع عرث�ته، 
�أو ينبزه بالألقاب �ل�صّيئة. فال�صورة �لتي يقّدمها ويريدها �لقر�آن �لكرمي للمجتمع 
ما  عك�س  وهي  �إِْخَوٌة}1،  ِمُنوَن  �ْلُموؤْ {�إِنََّما  �لأخّوة  �أ�صا�س  على  قائمة  �لإ�صالمي، 

حتّققه �ل�صخرية و�ل�صتهز�ء.
فالر�بطة �لقوية �لتي توؤّطر �ملجتمع �لإمياين �ل�صالح، وت�صّد بع�صه بع�صًا، هي 
تاأمّل ع�صو  �إذ�  �لأخوة �لإميانية، �لتي جتعل �ملوؤمنني فيما بينهم كاجل�صد �لو�حد، 
�لأخّوة، ل ميكن  �ملبني على  �ملجتمع  و�إّن هذ�  باحلمى.  بقية �جل�صد  له  �صهر  منه 
�أن يبقى موّحدً�، وقويًا، ومتما�صكًا، �إذ� دّبت فيه �لأمر��س �لأخالقية، كال�صخرية، 

و�للمز، و�لتنابز بالألقاب، فاإّن هذه �لأمور من �أهم �أ�صباب تفكيك �ملجتمع. 
علينا  و�ل�صعف،  و�لنهيار،  �لنحطاط،  من  �لإ�صالمي  �ملجتمع  نحفظ  ولكي 

�عتماد �لقو�عد �لجتماعية �لتي تفهم من �لآية �لكرمية، وهي ثالث قو�عد:
�أوًل: عدم �ل�صخرية بني �لأفر�د، فهي طريقة ل �أخالقية يف �لتعاطي مع �لأمور.
ثانيًا: عدم تتّبع عرث�ت �مل�صلمني، فالآية �لكرمية تدعو �إىل عدم تتّبع عرث�ت 
بع�صكم  يطعن  ل  �أي  �أَْنُف�َشُكْم}  َتْلِمُزو�  {َوَل  تعاىل:  قال  ولذ�  وك�صفها،  �مل�صلمني 
على بع�س، ول يتتّبع بع�صكم عرث�ت بع�س. وقد وردت رو�يات كثرية عن �أهل �لبيت 
قال  Q قال:  �أبي عبد �هلل  �ل�صّيئة، عن  R حُتّذر من خطورة هذه �ل�صفة 
قلبه،  �إلى  �لإيمان  ُيخل�س  ولم  بل�شانه،  �أ�شلم  من  مع�شر  »يا   :P ر�شول �هلل 
ل تذّمو� �لم�شلمين، ول تتّبعو� عور�تهم؛ فاإّنه من تتّبع عور�تهم تتبع �هلل 

عورته، ومن تتّبع �هلل عورته يف�شحه ولو في بيته«2.
ثالثًا: عدم �لتنابز بالألقاب، بل ينبغي خماطبة �لنا�س بع�صهم مبوّدة، وتقدير، 
و�حرت�م د�ئمًا، �أّما تخاطب �لنا�س بالألقاب �ل�صّيئة، �لتي يعب عنها �لقر�آن بالتنابز 
بالألقاب، فهي ف�صاًل عن حرمتها فاإّنها تك�صف عن تخّلف ذلك �ملجتمع و�نحطاطه.

1- �حلجر�ت، 10. 
2- �أ�صول �لكايف، ج2، �س354.
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الكالم فيما ال يعني:

عّرفه العلماء: »حّد �لكالم فيما ل يعنيك �أن تتكّلم بكالم لو �صكّت عنه مل تاأثم 

ومل ت�صت�صّر به يف حال ول مال...«1.
مثال ذلك �أن جتل�س مع قوم، فتذكر لهم �أ�صفارك، وما ر�أيت، وما ح�صل معك 
من �صوؤون و�صجون، فلو فر�صنا �أّنك بالغت، وجاهدت نف�صك، و�أبعدتها عن �لتفاخر، 
وتزكية �لنف�س و�لغيبة، يبقى ذلك م�صيعًة للوقت و�جُلهد. ومن جملة تلك �لأمور �أن 

ت�صاأل غريك عّما ل يعنيك. 
ل  فيما  �لكالم  وهي  ربي،  رحم  من  �إل  �إن�صاٌن،  منها  ينجو  يكاد  ل  �لآفة  وهذه 
يعني. وعلى �ملوؤمن �أن يلتفت، حتى يف �ملو��صع �لتي تعنيه ينبغي �أن ل يتكّلم بها حتى 

يجد لذلك مكانًا منا�صبًا لقوله، هذ� ف�صاًل عن كون كالمه فيما ل يعني.
�إ�شالم  ح�شن  »من   :Q �أبيه  عن  ينقل   ،Q �ل�صادق  �لإمام  عن  روي 
�إميانه  وكمال  �لإن�صان  �إ�صالم  �أّي من جملة حما�صن  �لمرء تركه ما ل يعني«2، 
هو تركه ما ل يعنيه من قول، �أو فعل، و�قت�صاره على ما يعنيه من �لأقو�ل و�لأفعال، 
�صّدة  و�لعناية  ومطلوبه،  مق�صده  من  ويكون  به،  عنايته  تتعّلق  �أن  »يعنيه«  ومعنى 
�لهتمام بال�صيء، و�إذ� ح�صن �لإ�صالم �قت�صى ترك ما ل يعني كّله، من �ملحرمات، 
كّله ل  فاإّن هذ�  �إليها،  �لتي ل يحتاج  �ملباحات،  و�ملكروهات، وف�صول  و�مل�صتبهات، 

يعني �مل�صلم �إذ� كمل �إ�صالمه.
ومن �أهّم �لآثار �ل�صلبية للكالم فيما ل يعني �أّنه يوقع �لإن�صان يف �خلطاأ و�لزلل، 
مت حكم وقليل فاعله، ومن كان كالمه فيما ل  فعن ر�صول �هلل P قال: »�ل�شّ
يعنيه كثرت خطاياه«3، بالإ�صافة �إىل �أّنه يفوت على �لإن�صان ما ميكن �أن يعنيه 
»من ��شتغل بما ل يعنيه، فاته ما  Q قال:  �لإمام علي  و�قعًا، عن  �أو يفيده 
باهلل  و�لفكر  �لذكر  من  و�ملنع  �لوقت،  ت�صييع  يوجب  �أّنه  �إىل  بالإ�صافة  يعنيه«4، 

تعاىل، وغريها من �لطاعات و�لعباد�ت.

1- �إحياء علوم �لدين، ج4، �س185. 
2- و�صائل �ل�صيعة، ج12، �س199.

3- نزهة �لناظر وتنبيه �خلاطر، �س20. 
4- بحار �لأنو�ر، ج73، �س319.
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�أن يلزم نف�صه �ل�صكوت عن بع�س ما يعنيه؛ حتى  لذ� ينبغي على �لفرد �ملوؤمن 
يعتاد على ترك ما ل يعنيه.

�لم�شلم  دين  بكمال  �لمعرفة  »�إّن   :Q �حل�صني  بن  علي  �لإمام  عن  ُرِوي 
ترك �لكالم فيما ل يعني، وقّلة مر�ئه، وحلمه، و�شبره، وح�شن خلقه«1.

و�ُصِئل �لإمام زين �لعابدين Q يومًا عن �لكالم و�ل�صكوت، �أيهما �أف�صل؟ قال: 
»لكّل و�حد منهما �آفات، و�إذ� �شلما من �لآفات، فالكالم �أف�شل من �ل�شكوت؛ لأن 
�هلل عّز وجّل ما بعث �لأنبياء و�لأو�شياء بال�شكوت، و�إّنما بعثهم بالكالم، ول 
يت  ��شُتِحّقت �لجّنة بال�شكوت، ول ��شُتوِجبت ولية �هلل بال�شكوت، ول ُتوقِّ
�لنار بال�شكوت، ول ُيجَنب �شخط �هلل بال�شكوت، �إّنما كّله بالكالم، وما كنت 
لأعدل �لقمر بال�شم�س، �إّنك ت�شف ف�شل �ل�شكوت بالكالم، ول�شت ت�شف ف�شل 

�لكالم بال�شكوت«2.    

1- م�صتدرك �صفينة �لبحار، ج1، �س207.
2- بحار �لأنو�ر، ج68، �س274.



266

سة
ئي

الر
م 

هي
فا

لم
ا

1. �لنميمة ك�صف ما يكره �لغري ك�صفه، وهي من �أنو�ع �إف�صاء �ل�ّصر، وهتك �ل�ّصرت 
عّما يكره ك�صفه، وهي من �ملحّرمات و�لكبائر �لتي  ت�صري على �لأل�صن فتهدُم �لأ�صَر، 

وتفّرُق �لأحّبة، وتقطُع �لأرحام. 
ميمة؛ ليقوم �لإن�صان  جوع �إىل دو�فع �لنَّ 2. عالج �لنميمة يكمن يف �لبد�ية بالرُّ
مبعاجلة ما هو م�صادٌّ لها؛ فيقطع بذلك �لأ�صباب و�لدو�فع �مل�صّببة لهذه �لآفة من 

جذورها.
3. �ل�صّر هو كّل ما ل ير�صى �صاحبه بك�صفه و�إظهاره، �صو�ء �أكان قوًل �أو فعاًل 
�ملف�صدة  �لوقوع يف  �لإف�صاء  ترّتب على هذ�  �إذ�  �لكبائر  �إف�صاوؤه من  ويعد  �أو حالة، 

و�ل�صرر.
مّما  و�لآلة،  �جلماع،  كاألفاظ  به،  �لت�صريح  يقبح  عّما  �لتعبري  هو  �لفح�س   .4
�ل�صارع  نهى عنها  �لتي  �لكبرية  �لذنوب  �لنبالء من  ويتحا�صاه  �ل�صفهاء،  به  يتلّفظ 

�ملقّد�س ملا لهذ� �لفعل من �آثار خطرية على �لفرد و�ملجتمع معًا.
5. �ل�صخرية هي حماكاة �أقو�ل، �أفعال، �أو �صفات �لنا�س على �صبيل ��صتنقا�صهم 
لإيجابها  �ل�صرع  حّرمها  وقد  و�لفعلية.  �لقولية  �ملحاكاة  باألو�ن  عليهم،  و�ل�صحك 

�لعد�ء، و�إثارة �لبغ�صاء بني �أفر�د �مل�صلمني.
غياب  �لعيب يف حال  ذكر  هو  �لهمز  �أن  و�لتنابز،  و�للمز  �لهمز  بني  �لفرق   .6
�ل�صخ�س، �أما �للمز فهو �لعيب يف �مل�صهد ل يف �لغيب، و�لتنابز هو �لقذف بالّلقب 

بق�صد �لننقا�س.
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المفاسد الكبيرة لحب الدنيا

وهو  �لقلب،  يف  �أثرً�  يرتك  �لدنيا،  هذه  يف  حظ  من  �لنف�س  تناله  ما  �أن  �علم 
من تاأثري �مللك و�لطبيعة، وهو �ل�صبب يف تعّلقه بالدنيا. وكّلما �زد�د �لتلّذذ بالدنيا، 
��صتد تاأّثر �لقلب وتعّلقه بها وحبه لها، �إىل �أن يتجه �لقلب ُكّليًا نحو �لدنيا وزخارفها، 
باملعا�صي  و�بتالءه  �لإن�صان  �إن جميع خطايا  �ملفا�صد.  �لكثري من  يبعث على  وهذ� 

و�ل�صيئات �صببها هذ� �حلب للدنيا و�لتعّلق بها. 
)روحي  �لعارف1  �صيخنا  يقول  كان  كما  �لدنيا  حلب  �لكبرية  �ملفا�صد  من  و�إن 
�لأن�س بها،  �لإن�صان، و��صتد  �لدنيا على �صفحة قلب  �إذ� �نطبع حب  �أنه  فد�ه( هو 
�نك�صف له عند �ملوت �أن �حلق �ملتعال يف�صل بينه وبني حمبوبه، ويفّرق بينه وبني 
�لقا�صم  �لقول  هذ�  �إن  نعمته.  ويل  على  مغتاظًا  �صاخطًا  �لدنيا  فيغادر  مطلوبه، 
من  باهلّل  فالعياذ  قلبه.  على  للحفاظ  �إيقاظ  �أمّيا  �لإن�صان  يوقظ  �أن  يجب  للظهر 
�إن�صان ي�صخط على ويل نعمته، مالك �مللوك �حلق، �إذ لي�س �أحد يعرف �صورة هذ� 

�ل�صخط و�لعد�ء، غري �هلّل تعاىل. 
يف  كان  �إنه  م،  �ملعظَّ �أبيه  عن  نقاًل  ظله(  )د�م  �ملعّظم  �صيخنا  �أي�صًا  ويقول 
�أو�خر عمره خائفًا ب�صبب �ملحبة �لتي كان يكّنها لأحد �أولده، ولكنه بعد �لنهماك 
م�صرورً�،  �ل�صرور  د�ر  �إىل  و�نتقل  �خلوف،  ذلك  من  تخّل�س  �لنف�صية  بالريا�صات 

ر�صو�ن �هلل عليه. 
جاء يف »�لكايف« باإ�صناده عن طلحة بن زيد، عن �أبي عبد�هلل Q قال: »َمَثُل 

نيا َكَمَثِل ماِء �لبحِر ُكلَّما �َصِرَب ِمْنُه �لعط�صاُن �زد�َد َعَط�صًا َحتَّى يقتل«.  �لدُّ
�إن حب �لدنيا ينتهي بالإن�صان �إىل �لهالك �لأبدي، وهو �أ�صل �لباليا و�ل�صّيئات 
يَناَر �أَْهَلكا  ْرَهَم َو�لدِّ �لباطنية و�لظاهرية وقد نقل عن ر�صول �هلل P قول: »�إِنَّ �لدِّ

َمْن َكاَن َقْبَلُكْم، َوُهَما ُمْهِلَكاُكْم«. 
وعلى فر�س �أن �لإن�صان مل يرتكب معا�صي �أخرىـ  على �لرغم من �أن هذ� �لفر�س 
بعيد، �أو من �مل�صتحيل عادة ـ فاإّن �لتعّلق بالدنيا نف�صه مع�صية، بل �إّن مقيا�س طول 
�لتعّلق  كان  فكّلما  �لتعّلقات.  هذه  �أمثال  هو  و�لبزخ  �لقب  عامل  يف  �لإن�صان  بقاء 
لذلك  �أق�صر.  فيه  و�أو�صع، ومكثه  نورً�  �أكرث  �لإن�صان  �لبزخ وقب  �أقل كان  بالدنيا 
فقد ورد يف بع�س �لرو�يات: �إن عامل �لقب لأولياء �هلل ل يزيد عن ثالثة �أيام، و�إّنا 

كان هذ� لأجل �لتعّلق �لطبيعي و�لعالقة �جِلِبّلية لأولياء �هلل جتاه �لعامل2. 

1- �ل�صاه �آبادي } �أ�صتاذ �لإمام �خلميني يف �لفل�صفة و�لعرفان.
2- �لأربعون حديثا، �حلديث �ل�صاد�س، ف�صل يف بيان تاأثري �حلظوظ �لدنيوية يف �لقلب ومفا�صده.
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حكمة تشريع التوبة واالستغفار1: 

للرجاء دوٌر مهٌم يف �إبقاء �حليوية �ملعنوية يف �لفرد �مل�صلم، فال�صريعة مل تقطع 
رجاءه على �أثر �رتكابه بع�س �لذنوب، بل فتحت م�صر�عيها للمذنبني كي يعودو�، 

وجعلت لذلك طرقًا، منها: �ل�صفاعة، و�لتوبة، و�ل�صتغفار. 
�أَْنُف�َشُهْم جاوؤَُك َفا�ْشَتْغَفُرو� �هلَل َو��ْشَتْغَفَر  �إِْذ َظَلُمو�  �أَنَُّهْم  قال تعاىل: ِ{َوَلْو 
َفَعُلو�  �إِذ�  {َو�لَّذيَن  �أي�صًا:  وقال  َرحيمًا}2،  �بًا  َتوَّ  َ �هللَّ َلَوَجُدو�  �ُشوُل  �لرَّ َلُهُم 
ُنوَب  َ َفا�ْشَتْغَفُرو� ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر �لذُّ فاِح�َشًة �أَْو َظَلُمو� �أَْنُف�َشُهْم َذَكُرو� �هللَّ
و� َعلى  ما َفَعُلو� َوُهْم َيْعَلُموَن  �أُولِئَك َجز�وؤُُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن  رُّ ُ َوَلْم ُي�شِ �إِلَّ �هللَّ

اٌت َتْجري ِمْن َتْحِتَها �ْلأَْنهاُر خاِلديَن فيها َوِنْعَم �أَْجُر �ْلعاِمليَن}3.  ِهْم َوَجنَّ َربِّ
روي عن �أبي عبد �هلل Q قال: »�لعبد �لموؤمن �إذ� �أذنب ذنبًا �أجّله �هلل 
�شبع �شاعات، فاإن ��شتغفر �هلل لم يكتب عليه �شيء، و�إن م�شت �ل�شاعات ولم 
ي�شتغفر ُكِتبت عليه �شيئة، و�إّن �لموؤمن ليذكر ذنبه بعد ع�شرين �شنة حتى 

ي�شتغفر ربه فيغفر له، و�إّن �لكافر لين�شاه من �شاعته«4. 
لذ� رّغبت �ل�صريعة �ملوؤمنني وحّثتهم على �ل�صتغفار، و�لن�صو�س �لو�ردة يف ذلك 

م�صتفي�صة جدً�، كتابًا و�صنة.

1- ر�جع: �ملو�صوعة �لفقهية �ملي�صرة، �س24-29)بت�صرف(.
2- �لن�صاء، 64.

3- �آل عمر�ن، 136-135.
4- �أ�صول �لكايف، ج2، �س437.
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�ل�صتغفار،  لأنو�ع  و�ملت�صّمنة   R �لبيت  �أهل  عن  �ملروّية  �لأدعية  �أكرث  وما 
»�للهم  فيه:  جاء  ومّما  زياد،  بن  كميل  عّلمه  �لذي   Q علي  �لإمام  دعاء  منها 
�غفر لي �لذنوب �لتي تهتك �لع�شم، �للهم �غفر لي �لذنوب �لتي ُتنزل �لنقم، 
�للهم �غفر لي �لذنوب �لتي ُتغّير �لنعم، �للهم �غفر لي �لذنوب �لتي تحب�س 
ذنب  لي كل  �غفر  �للهم  �لبالء،  ُتنزل  �لتي  �لذنوب  لي  �غفر  �للهم  �لدعاء، 

�أذنبته«1.

حقيقة المغفرة والتوبة:
»�ملغفرة هي �ل�صرت، مبعنى �أن ي�صرت �لقادُر �لقبيَح �ل�صادَر ممن حتت قدرته«.2
�هلل  �أ�صماء  من  وهي  عنها،  و�لعفو  �لذنوب  على  �لتغطية  هي  �إذن  فاملغفرة 
عن  �ملتجاوز  وعيوبهم،  عباده،  لذنوب  �ل�صاتر  مبعنى  و�لغّفار،  �لغفور،  وجّل،  عّز 

خطاياهم، وذنوبهم.
�لتوبة: »�لرجوع من �لذنب. وفى �حلديث: » �لندم توبة »، وكذلك �لتوب مثله. 

وقال �لأخف�س : �لتوب جمع توبة ، مثل عومة وعوم. وتاب �إىل �هلل توبة ومتابًا«3. 
جوع �إىل �صر�ط �هلل �مل�صتقيم بعد �لنحر�ف عنه4. �أّما �صرعًا، فهي �لرُّ

فها علماء �لأخالق باأّنها ترك �ملعا�صي يف �حلال، و�لعزم على �لبتعاد  وقد عرَّ
عنها يف �ل�صتقبال، وتد�رك ما �صبق من �لتق�صري يف حّق �هلل وحقوق �لآخرين.

قال �لإمام �خلميني } ب�صاأنها: »�لتوبة من �ملنازل �ملهّمة �ل�صعبة، وهي عبارة 
عن �لرجوع عن عامل �ملادة �إىل روحانية �لنف�س، بعد �أن ُحجبت هذه �لروحانية ونور 

�لفطرة بغ�صاو�ت ظلمانية من جّر�ء �لذنوب و�ملعا�صي«5.
فحقيقة �لتوبة �إذن، هي �لرجوع �لختياري عن �ملع�صية �إىل �لطاعة و�لعبودية 
َها �ْلُموؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}6.  هلل وحده ل �صريك له، {َوُتوُبو� �إَِلى �هلِل َجِميعًا �أَيُّ
وتوبة �لعبد �إىل �هلل ورجعوه برتكه للمع�صية - وهو توفيق �إلهي حم�س -؛ لن �لإن�صان 

1- مفاتيح �جلنان، �س92. 
2- �لقامو�س �لفقهي، �س 276-275.

3- �ل�صحاح، ج1، �س92-91. 
4- �ملكا�صب، �س335.

5- �لأربعون حديثًا، �س257.
6- �لنور، 31.



275

ن
بي

ذن
لم

ب ا
مآ

�ٌس يف �حلاجة، لذ� فهو حمتاج �إىل  يف ذ�ته فقري، و�لفقر عني ذ�ته، مبعنى �أّنه متمحِّ
توفيق �هلل ومدده تعاىل. 

حكم التوبة:

�إذ� �أقدم �لإن�صان على �ملع�صية، وكان بالغًا عاقاًل عاملًا بحرمة ما �رتكبه، غري 
م�صّطر �إليه، ولي�س جمبً� عليه، يعتب حينئٍذ عا�صيًا، وت�صبح �لتوبة و�جبًة عليه. 

وقد �أفتى �لفقهاء بوجوبها، فذكر �لإمام �خلميني } يف حترير �لو�صيلة: »من 
�لو�جبات �لتوبة من �لذنب، فلو �رتكب حر�مًا �أو ترك و�جبًا جتب �لتوبة فورً�، ومع 
عدم ظهورها منه وجب �أمره بها، وكذ� لو �ُصّك يف توبته، وهذ� غري �لأمر و�لنهي 
رً�، �أو ُعلم بعدمه، ل يجب �لإنكار  بالن�صبة �إىل �صائر �ملعا�صي، فلو �ُصّك يف كونه مق�صِّ

بالن�صبة �إىل تلك �ملع�صية، لكن يجب بالن�صبة �إىل ترك �لتوبة«1. 
ويعتب �لإن�صان مذنبًا، وجتب عليه �لتوبة، �إذ� حتّققت �أربعة �صروط:

1- �أن يكون �ملذنب قد بلغ �صن �لتكليف �ل�صرعي؛ لأن غري �ملكّلف لي�س خماطبًا 
بالأحكام �ل�صرعية، و�إن ترّتب على بع�س �أفعاله حقوق ق�صائية، فيما يتعّلق بحماية 

�لفرد و�ملجتمع.
2- �أن يكون �ملذنب عاملًا بحرمة ما �رتكبه من جرم، وما �قرتفه من مع�صية، 

�أي غري جاهٍل �أو خمطئ به.
3- �أن يكون �ملذنب عاقاًل حني �إقد�مه على �ملع�صية، وقد �رتكبها بكامل وعيه 

)�أي �رتكبها مع �صبق �لإ�صر�ر(.
{َفَمِن  4- �أن ل يكون �ملذنب م�صّطرً� �إىل �رتكاب �ملع�صية و�لتلّب�س باجلرمية 

ُطرَّ َغْيَر َباٍغ َوَل َعاٍد َفاَل �إِْثَم َعَلْيِه}2. ��شْ
�س به، ي�صبح مذنبًا من جهة  فاإذ� مّتت هذه �ل�صروط يف مرتكب �جلرم، وقد تلبَّ

�صرعية، وجتب عليه �ملبادرة �إىل �لتوبة. 

1- حترير �لو�صيلة، ج 1، م�صاألة 5، �س470. 
2- �لبقرة، 173.
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التوبة واالستغفار في القرآن الكريم:

{َو��ْشَتْغِفُرو�  تعاىل:  قوله  كما يف  مو��صع،  �لتوبة يف  على  �لكرمي  �لقر�آن  حّث 
َه  ِ َجِميًعا �أَيُّ ي َرِحيٌم َوُدوٌد}1، {...َوُتوُبو� �إَِلى �هللَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبو� �إَِلْيِه �إِنَّ َربِّ َربَّ
ُ َغُفوٌر  ِ َوَي�ْشَتْغِفُروَنُه َو�هللَّ �ْلُموؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}2، {�أََفال َيُتوُبوَن �إَِلى �هللَّ
ُغر،  َرِحيٌم}3، فهذه �لآيات فيها حّث على �لتوبة و�ل�صتغفار، مهما َكُب �لذنب �أو �صَ
ومهما كان �لإن�صان، عاديًا �أو من �لأولياء �ل�صاحلني، وغريهم. و�آيات �لتوبة �لتي 
ووجود  لأهمّيتها،  �آيات؛  �أربع  على  منها  نقت�صر  وعديدة،  كثرية  �لقر�آن  يف  وردت 

نكات دقيقة فيها: 
وء ِبَجَهاَلٍة  ْوَبُة َعَلى �هلِل ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَن �ل�شُّ �لآية �لأوىل: قوله تعاىل: {�إِنََّما �لتَّ

ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب َفاأُوَلِئَك َيُتوُب �هلُل َعَلْيِهْم َوَكاَن �هلُل َعِليمًا َحِكيما}4.
و�جلهالة �ملق�صودة بالآية لي�صت هي عدم �لعلم باملع�صية، و�إّنا طغيان �لغريزة، 
و�صيطرة �لأهو�ء �جلاحمة، و�حلقيقة نف�صها بّينها �لإمام زين �لعابدين Q يف 
و�أنا بربوبيتك جاحد، ول  ك حين ع�شيتك  �أع�شِ »�إلهي لم  �أبي حمزة:  دعاء 
باأمرك م�شتخف، ول لعقوبتك متعّر�س، ول لوعيدك متهاون، لكن خطيئة 

عر�شت، و�شّولت لي نف�س، وغلبني هو�ي«5.
�أَْنُف�َشُهْم  �أَْو َظَلُمو�  �إَِذ� َفَعُلو� َفاِح�َشًة  {َو�لَِّذيَن  �لآية �لثانية: قال �هلل تعاىل: 
و� َعَلى َما  رُّ ُنوَب �إَِل �هلُل َوَلْم ُي�شِ َذَكُرو� �هلَل َفا�ْشَتْغَفُرو� ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َيْغِفُر �لذُّ

َفَعُلو� َوُهْم َيْعَلُموَن}6.
َفَعُلو�  �إَِذ�  لّما نزلت هذه �لآية: {َو�لَِّذيَن   :Q �ل�صادق  �لإمام  ُرِوي عن 
باأعلى �شوته  ثور، ف�شرخ  له:  يقال  بمّكة  �إبلي�س جباًل  َفاِح�َشًة...}، �شعد 
هذه  نزلت  قال:  دعوتنا؟  لم  �شّيدنا  يا  فقالو�:  �إليه،  فاجتمعو�  بعفاريته، 
وكذ�،  بكذ�  لها  �أنا  فقال:  �ل�شياطين،  من  عفريت  فقام  لها؟  فمن  �لآية، 
قال: ل�شت لها، فقام �آخر، فقال: مثل ذلك، فقال: ل�شت لها، فقال �لو�شو��س 

1- هود، 90.
2- �لنور، 31.

3- �ملائدة، 74.
4- �لن�صاء، 17.

5- �ل�صحيفة �ل�صجادية، دعاءه يف �صحر كل ليلة من �صهر رم�صان.
6- �آل عمر�ن، 135.
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�لخّنا�س، �أنا لها، فقال: بماذ�؟ قال: �أعدهم و�أمّنيهم حتى يو�قعو� �لخطيئة، 
فاإذ� و�قعو� �لخطيئة �أن�شيتهم �ل�شتغفار، فقال: �أنت لها، فوّكله بها �إلى يوم 
�لقيامة«1. ويف �حلديث �ل�صريف عن ر�صول �هلل P عندما نزلت �لآية �ل�صريفة، 
ة من �لرجال و�لن�شاء، ولم ُيعطها �أحٌد من  قال: »هذه هدّية لي ولأّمتي خا�شّ

�لأنبياء �لذين كانو� قبلي، ول غيرهم«2 .
اِلحًا َفاأُوَلِئَك  �لآية �لثالثة: قال �هلل تعاىل: {�إَِل َمْن َتاَب َو�آَمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ

َئاِتِهْم َح�َشَناٍت َوَكاَن �هلُل َغُفورً� َرِحيمًا}3. ُل �هلُل �َشيِّ ُيَبدِّ
يكتفي  لن  تعاىل  باأّن �هلل  �لإلهية؛ فهي ت�صّرح  �لرحمة  تدّل على عظمة  و�لآية 

مبغفرة ذنوب �ملذنبني، بل �صيبّدل �صيئاتهم �إىل ح�صنات.
�أَْنُف�ِشِهْم َل  �أَ�ْشَرُفو� َعَلى  ُقْل َيا ِعَباِدَي �لَِّذيَن  �لآية �لر�بعة: قال �هلل تعاىل: 
ِحيُم}4. ُنوَب َجِميعًا �إِنَُّه ُهَو �ْلَغُفوُر �لرَّ َتْقَنُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلِل �إِنَّ �هلَل َيْغِفُر �لذُّ
حّذر �هلل تعاىل عباده من �لياأ�س و�لقنوت، وب�ّصرهم يف هذه �لآية �لكرمية باأّنه 
تعاىل يغفر جميع �لذنوب دون ��صتثناء، �إل �ل�ِصرك به تعاىل كما �صّرح �لقر�آن �لكرمي، 
َ َل َيْغِفُر �أَْن ُي�ْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َي�َشاُء}5، �إل  قال تعاىل: {�إنَّ �هللَّ
�إذ� تاب من �ل�صرك وعاد �إىل �لإ�صالم. فال مغفرة -كما �صّرح �لقر�آن- دون توبٍة 

رك، و�لآية �ملذكورة ناظرٌة �إىل �ملغفرة من دون �لتَّوبة.  من �ل�صِّ

آثار التوبة واالستغفار:

�إّن لال�صتغفار و�لتوبة �آثارً� عظيمًة على �لإن�صان، توؤّثر عليه من خالل جمريات 
حياته، ن�صري فيما ياأتي �إىل بع�صها: 

�ملجتمع  �صالح  وبني  �ل�صتغفار  بني  قوٌي  �رتباٌط  هناك  والبركة:  الخير   .1

َقْوِم  {َوَيا   :Q هود  عن  حكاية  تعاىل  قال  �لطيبة،  و�حلياة  �لبكات  ونزول 
ًة �إَِلى  َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَر�ًر� َوَيِزْدُكْم ُقوَّ ُكْم ُثمَّ ُتوُبو� �إَِلْيِه ُيْر�ِشِل �ل�شَّ ��ْشَتْغِفُرو� َربَّ

1- بحار �لأنو�ر، ج60،�س197.
2- بحار �لأنو�ر، ج88، �س131.

3- �لفرقان، 70.
4- �لزمر، 35.

5- �لن�صاء، 48 و116. 
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َقْو�  ِتُكْم َوَل َتَتَولَّْو� ُمْجِرِميَن}1، وقوله تعاىل: {َوَلْو �أَنَّ �أَْهَل �ْلُقَرى �آَمُنو� َو�تَّ ُقوَّ
َماِء َو�ْلأَْر�ِس}2.  َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن �ل�شَّ

P: من  »قال ر�شول �هلل  R، قال:  �آبائه  Q، عن  وعن �لإمام �لر�صا 
�لرزق فلي�شتغفر  ��شتبطاأ  �أنعم �هلل عّز وجّل عليه نعمة فليحمد �هلل، ومن 

�هلل، ومن حزنه �أمر فليقل: ل حول ول قوة �إل باهلل«3. 
2. دفع العذاب: من �آثار �ل�صتغفار �لطيبة رفع �لعذ�ب عن هذه �لأمة، وعن 

»كان في �لأر�س �أمانان من عذ�ب �هلل �شبحانه، وقد  Q قال:  �لإمام علي 
ر�شول  فهو  ُرِفع  �لذي  �لأمان  �أّما  به،  �لآخر فتم�ّشكو�  �أحدهما، فدونكم  ُرِفع 
 ُ �هلل P، و�أما �لأمان �لباقي فال�شتغفار، قال �هلل عّز من قائل: {َما َكاَن �هللَّ

َبُهْم َوُهْم َي�ْشَتْغِفُروَن}4«5. ُ ُمَعذِّ َبُهْم َو�أَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن �هللَّ ِلُيَعذِّ
3. طرد الشيطان: �ل�صتغفار يبعد �ل�صيطان ويحبط موؤ�مر�ته، عن �ل�صادق 

�أخبركم  �أل  لأ�شحابه:   P �هلل  ر�شول  »قال  قال:   ،R �آبائه  عن   ،Q
عن  �لم�شرق  تباعد  كما  عنكم  �ل�شيطان  تباعد  فعلتموه  �أنتم  �إن  ب�شيٍء 
ظهره،  تك�شر  و�ل�شدقة  وجهه،  ي�شّود  �ل�شوم  قال:  بلى،   : قالو�  �لمغرب؟ 
و�ل�شتغفار  د�بره،  يقطعان  �ل�شالح  �لعمل  على  و�لموؤ�زرة  �هلل  في  و�لحّب 

يقطع وتينه«6. 
ر �هلل بها جميع ذنوبه  4. تكفير السيئات: فاإذ� تاب �لعبد توبة ن�صوحًا كفَّ

وحًا َع�َشى  ِ َتْوَبًة َن�شُ َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُتوُبو� �إَِلى �هللَّ وخطاياه، قال تعاىل: {َيا �أَيُّ
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها �لأَْنَهاُر}7.  َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّ َر َعْنُكْم �َشيِّ ُكْم �أَْن ُيَكفِّ َربُّ

ل �هلل �صيئات �صاحبها  5. تبّدل السيئات حسنات: فاإذ� َح�ُصنت �لتوبة بدَّ

ُل  اِلحًا َفاأُْوَلِئَك ُيَبدِّ ح�صنات، قال �هلل تعاىل: {�إِلَّ َمْن َتاَب َو�آَمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
�لِب�صارة  �أعظم  من  وهذ�  َرِحيمًا}8.  َغُفورً�   ُ �هللَّ َوَكاَن  َح�َشَناٍت  َئاِتِهْم  �َشيِّ �هلُل 

1- هود، 52.
2- �لأعر�ف، 96.

3- بحار �لأنو�ر،ج75، �س201.
4- �لأنفال، 33.

5- بحار �لأنو�ر، ج90، �س284.
6- �أ�صول �لكايف، ج4، �س62.

7- �لتحرمي، 8.
8- �لفرقان، 70.
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للتائبني، �إذ� �قرتن بتوبتهم �إميان وعمل �صالح. 
6. طهارة القلوب: �ل�صتغفار كما ورد يف �لن�صو�س �ل�صريفة يجلي �لقلوب، 

للقلوب �شد�ء ك�شد�ء  »�إّن   :P ر�صول �هلل  قال  ويطّهرها من كل خبث وجن�س، 
�لنحا�س، فاأجلوها بال�شتغفار«1، لقد عّب ر�صول �هلل P عن �لذنوب بال�صد�أ، 

�لتي ل ميكن جالوؤها �إل بال�صتغفار. 

مراتب التوبة ودرجاتها:

َذَكر �ل�صهيد د�صتغيب �أربع مر�تب للتوبة2:
1- �لعودة من �لكفر �إىل �لإميان، ومن �ل�ِصرك �إىل �ليقني، وهكذ� �لرجوع من 

�أّي عقيدٍة باطلٍة �إىل �حلّق.
2- �لعودة من �ملع�صية - �صغريًة كانت �أو كبرية - �إىل �لطاعة، ومن �ملخالفة 

�إىل �لمتثال و�ملو�فقة.
�أد�ء وظائف  �أو  تعاىل،  �لتق�صري يف معرفة �خلالق  �أو  �لق�صور  �لعودة من   -3

�لعبودية بالنحو �ملنا�صب.
4- �لعودة من �لغفلة عنه تعاىل �إىل ذكره، و�لُبعد عنه �إىل �لتقّرب منه، و�لعودة 

ة يدركها �لقليلون. من �جلفاء معه تعاىل �إىل �لوفاء، وهذه درجة خا�صّ

أركان التوبة وشرائطها:

عن  و�إقالعه  تعاىل،  �هلل  �إىل  �لعبد  رجوع  هي   - ذكرنا  كما   - �لتوبة  حقيقة 
�ملعا�صي، ول يتحّقق ذلك �إل مبر�عاة �صروط �لتوبة و�للتز�م باأركانها؛ فالتوبة ما 
مل تقرتن بندٍم حقيقٍي على �لفعل �لذي هو حاجب بني �لعبد ورّبه، وت�صميٍم على 
عدم �لعودة �إليه �أ�صاًل، و�صعٍي ملحو كّل �آثاره �لباطنية و�خلارجية، من خالل �إفر�غ 
تبقى  �لتوبة  فاإّن  �لنا�س،  �أو حّق  �لإلهي  �صو�ء �حلّق  فيها،  متعّلق  �أّي حّق  ذّمته من 
ناق�صًة وغري مكتملٍة، ول يتوّقع منها �أن توؤتي ثمارها �لطيبة و�ملرجّوة، قال تعاىل: {

1- و�صائل �ل�صيعة، ج7، �س176.
2- �لذنوب �لكبرية، �س410.
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ِحيُم}1. �ُب �لرَّ وَّ ُنو� َفاأُوَلِئَك �أَُتوُب َعَلْيِهْم َو�أََنا �لتَّ َلُحو� َوَبيَّ �إَِل �لَِّذيَن َتاُبو� َو�أَ�شْ
جاء يف نهج �لبالغة �أّن �أمري �ملوؤمنني Q قال لقائل قال بح�صرته �أ�صتغفر 
�لعّليين، وهو  �إّن �ل�شتغفار درجة  �أتدري ما �ل�شتغفار؟  �أّمك،  »ثكلتك  �هلل: 

��شم و�قع على �شّتة معان:
�أّولها: �لندم على م�شى.

و�لثاني: �لعزم على ترك �لعود �إليه �أبدً�.
و�لثالث: �أن توؤّدي �إلى �لمخلوقين حقوقهم؛ حتى تلقى �هلل �أمل�س لي�س 

عليك َتِبعة.
و�لر�بع: �أن تعمد �إلى كّل فري�شٍة عليك �شيعتها، فتوؤّدي حّقها.

و�لخام�س: �أن تعمد �إلى �للحم �لذي نبت على �ل�شحت، فتذيبه بالأحز�ن، 
حتى تل�شق �لجلد بالعظم، وين�شاأ بينها لحم جديد.

�لمع�شية،  حالوة  �أذقته  كما  �لطاعة،  �ألم  �لج�شم  تذيق  �أن  و�ل�شاد�س: 
فعند ذلك نقول: �أ�شتغفر �هلل«2.

ومما تقّدم يف كالم �لإمام علي Q، ن�صتنتج �أّن للتوبة ركنني و�أربعة �صروط.
1. �لركن �لأول: �لندم على �لذنب.

2. �لركن �لثاين: �لعزم على ترك �لذنب وعدم �لعود �إليه، ورد عن �أمري �ملوؤمنني 
Q: »�إّن �لندم على �ل�شّر، يدعو �إلى تركه«3.

و�أّما �ل�صروط، فهي على ق�صمني:
- �صروط �لقبول:  

1.  تاأدية حقوق �ملخلوقني باإرجاعها �إىل �أهلها: عن �أمري �ملوؤمنني Q: »�أّيها 
نرجو  وذنب  مغفور،  غير  وذنب  مغفور،  فذنب  ثالثة:  �لذنوب  �إّن  �لنا�س، 
ل�شاحبه، ونخاف عليه. قيل: يا �أمير �لموؤمنين Q فبّينها لنا، قال: نعم.
�أحلم  �أّما �لذنب �لمغفور، فعبد عاقبه �هلل على ذنبه في �لدنيا، فاهلل   
و�أكرم من �أن يعاقب عبده مرتين. و�أّما �لذنب �لذي ل ُيغفر، فمظالم �لعباد 

1- �لبقرة، 160.
2- نهج �لبالغة، �لكلمات �لق�صار، رقم 417.

3- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س67.
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بع�شهم لبع�س، �إّن �هلل تبارك وتعالى �إذ� برز لخلقه �أق�شم ق�شمًا على نف�شه، 
م�شحة  ولو  بكف،  كّف  ولو  ظالم،  ظلم  يجوزني  ل  وجاللي،  وعّزتي  فقال: 
من  بع�شهم  للعباد  فيقت�ّس  �لحّماء،  �إلى  �لقرناء  بين  ما  نطحة  ولو  بكّف، 

بع�س، حتى ل تبقى لأحٍد على �أحٍد مظلمة، ثم يبعثهم للح�شاب.
منه،  �لتوبة  ورزقه  خلقه،  على  �هلل  �شتره  فذنب  �لثالث،  �لذنب  و�أّما   
له  نرجو  لنف�شه،  هو  كما  له  فنحن  لرّبه،  ر�جيًا  ذنبه  من  خائفًا  فاأ�شبح 

�لرحمة، ونخاف عليه �لعذ�ب«1.
2.  تاأدية حقوق �خلالق �صبحانه وتعاىل: يجب على �لتائب تد�رك ما فّوته من 
�لإ�صالمية،  �ل�صريعة  قّررت  ما  كّلها ح�صب  فيتد�ركها  يعود  و�أن  تعاىل،  �هلل  حقوق 
فيق�صي �ل�صالة، ويق�صي �ل�صوم، ويكّفر عما فاته �أي�صًا، �إىل غري ذلك من �لأمور 

�ملتعّلقة بحقوق �هلل تعاىل.
- �صروط �لكمال:

1.  �إذ�بة �للحم �لذي نبت على �حلر�م )كاأكل �لربا(.
2.  �إذ�قة �جل�صم �أمل �لطاعة.

التوبة النصوح:

وحًا}2. َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُتوُبو� �إَِلى �هلِل َتْوَبًة َن�شُ قال �هلل تعاىل: {َيا �أَيُّ
�أو  �لتوبة  درجات  �أعلى  �لن�صوح  و�لتوبة  �لن�صوح،  �لتوبة  على  حّث  �لآية  يف 
�لتائبني، بعد �لدرجات �لأوىل للتوبة، من ترك �لذنوب مّدة، �أو ترك �لكبائر فقط.

�أخل�صته«3،  �أي  �لوّد،  له  ن�صحت  نحو  �لإخال�س،  مبعنى  لغًة،  »�لن�صح  �ملعنى: 
فالتوبة �لن�صوح هي �لتي ت�صرف �صاحبها عن �ملع�صية، وتخلِّ�صه من �لرجوع �إىل 

�لذنب، وذلك بتحري جميع �لطرق �لرتبوية �لتي ت�صّده عن �ملع�صية.
ومعناها �صرعًا: هي �لتوبة �لتي ل يعود فيها �لتائب �إىل �لذنب �لذي تاب عنه، 
تعاىل:  �هلل  قول  معنى  عن   Q �َصِئل  حيث   ،Q �ل�صادق  عن  ورد  ما  على 

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س443.
2- �لتحرمي، 8.

3- مفرد�ت �ألفاظ �لقر�آن للر�غب �لأ�صفهاين )ن�صح(.
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وحًا}، فقال: »يتوب  �لعبد من  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُتوُبو� �إَِلى �هلِل َتْوَبًة َن�شُ {َيا �أَيُّ
�لذنب، ثم ل يعود فيه«1.

و�إذ� رجعنا �إىل رو�يات �أهل �لبيت R جند �لتوبة �لن�صوح قد ُف�ّصرت بثالثة 
تفا�صري:

قلت  قال:  ب�صري  �أبي  عن  �أ�صاًل،  �إليه  يعود  ول  �لذنب،  من  �لعبد  يتوب  �أن   .1
وحًا}، قال  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُتوُبو� �إَِلى �هلِل َتْوَبًة َن�شُ لأبي عبد �هلل Q: {َيا �أَيُّ

Q: »هو �لذنب �لذي ل يعود فيه �أبدً�«2.
2. �أن يكون باطن �لتائب كظاهره، عن �لإمام �ل�صادق Q: »�لتوبة �لن�شوح 

�أن يكون باطن �لرجل كظاهره و�أف�شل«3.

3. �أن �لن�صوح ما كانت خال�صًة لوجه �هلل �صبحانه، من قولهم: ع�صٌل ن�صوح، 
�إذ� كان خال�صًا من �ل�صمع، باأن يندم على �لذنوب لقبحها، وكونها خالف ر�صا �هلل 

تعاىل، ل خلوف �لنار مثاًل. 
4. منها: �أّن �ملر�د توبة تن�صح �لنا�س، �أي تدعوهم �إىل �أن ياأتو� مبثلها؛ لظهور 
�آثارها �جلميلة يف �صاحبها، �أو ين�صح �صاحبها فيقلع عن �لذنوب، ثّم ل يعود �إليها 

�أبدً�. 
رو��صب  من  وتخلِّ�صه  �لقلب،  تن�صح  �صادقة  �إنابة  هي  �إذن،  �لن�صوح  فالتوبة 
على  ويو�ظب  �أخرى،  مرة  �لذنب  �إىل  يعود  لئال  �صاحبها؛  تن�صح  وتظّل  �ملعا�صي، 

�لطاعات، ويجتنب �ملحرمات مر�قبًا نف�صه يف كل �حلالت.
ُرِوي عن ر�صول �هلل P �أّنه خطب يومًا بامل�صلمني، فقال: »�أيها �لنا�س، توبو� 
�أن  �ل�شالحة قبل  بالأعمال  بادرو�  �أن تموتو�،  ن�شوحًا قبل  �إلى �هلل توبًة 

ت�شغلو�...«4.

�آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ َيا   }:Q �هلل  عبد  لأبي  »قلت  قال:  ب�صري  �أبي  وعن 
وحًا} قال: هو �لذنب )�أي �لتوبة من �لذنوب( �لذي  ُتوُبو� �إَِلى �هلِل َتْوَبًة َن�شُ

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س432.
2- و�صائل �ل�صيعة، ج16، �س72.

3- و�صائل �ل�صيعة، �س77.
4- �إر�صاد �لقلوب، ج1، �س45.
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ل يعود فيه �أبدً�، قلت و�أّينا لم يعد؟ فقال: يا �أبا محمد، �إن �هلل يحبُّ من 

عباده �لمفتتن �لتّو�ب«1.
�إىل  للتوبة  بالتخطيط  يبد�أ  متكامل،  تربوي  منهج  �لن�صوح  �لتوبة  فاإّن  ولهذ�، 
�إعالنها، �إىل تطبيق �خلطط �لعملية للتوبة، و�صوًل �إىل �ملر�قبة �لذ�تية، فاملحا�صبة 

�ليومية.

1- �أ�صول �لكايف، ج2، �س432.
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1. �حلكمة من ت�صريع �لتوبة و�ل�صتغفار، فتح باب �لرجوع �إىل �هلل �أمام �لع�صاة 
ل�صم  �لعملي  و�لتجلي  �لإلهية  �لرحمة  �أبو�ب  �أعظم  من  وهو  بخطئهم،  �ملقّرين 

�لرحمن.
�هلل  �أ�صماء  من  و�لغفور  عنها،  و�لعفو  �لذنوب  على  �لتغطية  هي  �ملغفرة   .2
�لطاعة  �إىل  �ملع�صية  عن  �لختياري  و�لرجوع  �لإنابة  فتعني  �لتوبة،  �أّما  �حل�صنى، 

و�لعبودية هلل.
3. �لتوبة من �لذنب من �لو�جبات �لإلهية، و�إذ� �رتكب �إن�صان ما حر�مًا �أو ترك 

و�جبًا وجب عليه �لتوبة فورً�، ومع عدم ظهورها منه وجب �أمره بها. 
4. للتوبة و�ل�صتغفار �آثار �إيجابية عظيمة، فهي جتلب �خلري و�لرحمة �لإلهية، 
وتدفع �لعذ�ب و�لنقمة، وتطرد �ل�صيطان و�أعو�نه، وتبّدل �ل�صيئات ح�صنات، وتطّهر 

�لقلوب.
�لعبد  توبة  بها حتى ت�صبح  و�للتز�م  و�صروط جتب مر�عاتها  �أركان  للتوبة   .5
مقبولة، و�أف�صل �أنو�ع �لتوبة هي �لتوبة �لن�صوح، وهي �لتي ل يعود �لعبد بعدها �إىل 

�لذنب. 284
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اإلنسان بفطرته يحب الكمال

ل يخفى على كل ذي وجد�ن �أن �لإن�صان، بح�صب فطرته �لأ�صيلة وجبّلته �لذ�تية، 
و�لكامل من  �لإطالق  قلبه �صطر �جلميل على  ويتوّجه  �ملطلق،  �لتام  �لكمال  يع�صق 
جميع �لوجوه. وهذ� من فطرة �هلل �لتي فطر �لنا�س عليها وبهذ� �حلب للكمال، تتوّفر 
�إر�دة �ملُلك و�مللكوت، وتتحّقق �أ�صباب و�صول ع�ّصاق �جلمال �ملطلق �إىل مع�صوقهم. 

�لكمال يف �صيء ما، ح�صب حاله ومقامه، فيتوّجه قلبه  �أن كل �مرئ يرى  غري 
متوّجهة  فقلوبهم  ودرجاتها،  �لآخرة  مقامات  يف  �لكمال  يرون  �لآخرة  فاأهل  �إليه. 
�إليها. و�أهل �هلّل يرون �لكمال يف جمال �حلق، و�جلمال يف كماله �صبحانه يقولون 
ِ حال«   َماَو�ِت َو�لأَْر�َس}. ويقولون: »يل َمَع �هللَّ ْهُت َوْجِهي ِللَِّذي َفَطَر �ل�شَّ {�إِنِّي َوجَّ
وفيهم حب و�صاله وع�صق جماله. و�أهل �لدنيا عندما ر�أو� �أن �لكمال يف لذ�ئذها، 
وتبنّي لأعينهم جمالها، �جتهو� فطريًا نحوها. ولكن على �لرغم من كل ذلك، فاإنه 
ملّا كاَن �لتوجه �لفطري و�لع�صق �لذ�تي قد تعلقا بالكمال �ملطلق، كان ما عد� ذلك 

من �لتعّلقات عر�صيًا ومن باب �خلطاأ يف �لتطبيق.
 �إن �لإن�صان مهما كرث ُملكه وملكوته، ومهما نال من �لكمالت �لنف�صية �أو �لكنوز 
ف�صاحب  �لتهابًا.  ع�صقه  ونار  �صّده،  ��صتياقه  �زد�د  و�ل�صلطان،  �جلاه  �أو  �لدنيوية 
لي�صت  �أخرى  قلبه مب�صتهيات  تعّلق  �زد�د  �مل�صتهيات،  �أمامه  �زد�دت  كّلما  �ل�صهوة، 
يف متناول يده، و��صتّدت نار �صوقه �إليها. وكذلك �لنف�س �لتي تطلب �لرئا�صة، فهي 
عندما تب�صط لو�ء قدرتها على قطر من �لأقطار، تتوّجه بنظرة طامعة �إىل �آخر، بل 
لو �أنها �صيطرت على �لكرة �لأر�صية برمتها، لرغبت يف �لتحليق نحو �لكر�ت �لأخرى 
لال�صتيالء عليها. �إّل �أن هذه �لنف�س �مل�صكينة ل تدري باأن �لفطرة �إّنا تتطلع �إىل 
�صيٍء �آخر. �إن �لع�صق �لفطري �جلبّلي يتجه �إىل �ملحبوب �ملطلق، �إن جميع �حلركات 
تتوّجه  �لنف�صية  و�مليول  �لقلبية  �لتوّجهات  وجميع  و�لإر�دية،  و�لطبيعية  �جلوهرية 
نحو جمال �جلميل �لأعلى على �لإِطالق، ولكنهم ل يعلمون، فينحرفون بهذ� �حلب 
ـ �لتي هي بر�ق �ملعر�ج و�أجنحة �لو�صول �إىل وجهة هي خالف  و�لع�صق و�ل�صتياق 

وجهتها، فيحّرروها ويقيدوها بال فائدة1. 

1- �لأربعون حديثًا، �حلديث �ل�صاد�س، ف�صل: �لإن�صان بفطرته يحب �لكمال �لّتام �ملطلق.
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