


... قد جاءتكم موعظة









لا 5ةمّدقم

المقّدمة

�لحم���د هلل رّب �لعالمين و�ل�س���اة و�ل�س���ام عل���ى �لمبعوث رحم���ًة للعالمين �أبي 

�لقا�سم محّمد بن عبد �هلل وعلى �آله �لطّيبين �لطاهرين.

يقول �هلل �س���بحانه وتعالى: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ ڈ ژ    

.
(((

ژ ڑ   ڑ ک ک}
{ڌ ڌ ڎ} كت���اب جديد في هذه �ل�سل�س���لة �لثقافّي���ة �لتربوّية، ُيعالج 

مو��سيع هاّمة تتعّلق بالمجتمع وما يعانيه من ظو�هر ف�ساد، �سارت يومًا بعد يوم �أكثر 

تهديدً� للبيئة �الجتماعية وللقيم و�لمبادئ؛ فاإذ� �ل�س���ارع مليء بمظاهر �لف�ساد، و�إذ� 

�لتلفاز ملييء بالمف�س���د�ت �لخلقّية و�الجتماعّية، و�الإد�ر�ت �لر�سمّية تعاني من ف�ساد 

ال يخفى على ذي لّب. 

ونحن في �أّيام �أم�س���ى فيها �لقر�آن مهجورً� و�أ�سبح فيها �لدين مثبورً�... و�أ�سحى 

ُخُل���ُق محّمد و�أدب محّمد ودين محّمد و�أهل بيته R قواًل على �لل�س���ان و�إكثارً� في 

�لبيان من دون �أّي عمٍل وبرهان...

وهذ� �لكتاب �ّلذي بين يدي �لقارئ �لكريم، خطوة على طريق �ل�ساح، عّلنا ننال 

)))  �سورة يون�س، �الآية: 57.
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و�الإ�ساح �لذي دعت �إليه �لكتب �ل�سماوّية و�أمرت به �لر�سل نظرة ور�سًا من �ساحب 

�لع�س���ر و�لزمان �أرو�حنا لتر�ب مقدمه �لفد�ء، �ّلذي يترّقب �لم�سلحون ظهوره، كي 

يماأ �الأر�س ق�سطًا وعداًل بعدما ملئت ظلمًا وجورً�.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

(1(
{ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب }

))) �سورة �لروم، �الآية: )4.

 الفساد
واإلفســــاد في األرض





9ةماـاا دةـ ـإإإإاا  د ةفلا

تمهيد

خلق �هلل �سبحانه وتعالى �الأر�س و�أن�ساأها على �أح�سن حال، �إلى �أن تدّخل فيها �لب�سر، 

فغّي���رو� وبّدل���و� و�أف�س���دو�، فانطلقت حركة �لنبّو�ت فيها، وم�س���ى ر�س���ل �هلل تعالى في 

مهّمتهم �لر�سالية �لكبرى الإ�س���اح �الأر�س بعد ف�سادها، فكانو� حربًا على �لف�ساد بكّل 

�أنو�عه و�أ�سكاله، وعملو� على ن�سر �لف�سيلة وقيم �لخير في مو�جهة �لف�ساد و�لطغيان.

 ولقد بّين �الإ�س���ام خطورة ظاهرة �لف�س���اد في �لدنيا، و�لعو�قب �لوخيمة لها  في 

�الآخرة، ليرتدع �لنا�س عن �الإقد�م عليها ولينتهو� عنها.

ما  المراد بالفساد؟ 

�لف�س���اد هو �لخروج بال�س���يء عن حّد �عتد�له، وهو �س���ّد �ل�س���اح، ويقال �أ�سلح 

، وعلى 
(((

�ل�سيء بعد �إف�ساده. ومن معاني �لف�ساد �لجدب في �لبّر و�لقحط في �لبحر 

.
(((

هذ� �لمعنى ف�ّسر �لف�ساد في قوله تعالى: {ی ی       جئ حئ   مئ..  }

ويطلق �لفقهاء لفظ �لف�س���اد في �لمعامات بمعنى �لبطان، كما ي�س���تعمل بمعنى 

�لخروج عن �ال�ستقامة.

))) ر�جع: تاج �لعرو�س، �لزبيدي، ج5، �س64)-65).

))) �سورة �لروم، �الآية: )4. 
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و�نتظام حّتى يتاأ�ّس���ى بها؛ فاإذ� �أر�د �لب�س���ر �أن ت�س���لح حياتهم، و�أن ت�ستقيم �أمورهم 

كما ��س���تقامت هند�س���ة �ل�س���ماء و�الأر�س فما عليهم �إاّل �أن  ياأخذو� �لميز�ن �لقر�آنّي 

و�لنبوّي في �أعمالهم، و�أن يتبعو� قول �لحّق �سبحانه:

.
(((

{ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ}

ل  فاإذ� ��س���تقام �الإن�س���ان على منهج �هلل تعالى في حياته و�سل �إلى كماالته وتح�سّ

له منها ما فيه �لمنى و�لمر�د. 

ولكن لاأ�س���ف فاإّن كثير� من �لب�س���ر لم يكونو� على هذه �ل�س���فة فاأف�سدو� وخّربو� 

في �الأر�س بعد �إ�س���احها، وكنتيجة حتمّية لهذ� �لتخريب فاإّن بع�س �الأمور �لطبيعّية 

�ّلت���ي �أثر بها �الإن�س���ان تتّجه �ليوم باالأر����س ومن عليها �إلى �لفناء؛ من �إف�س���اد للهو�ء 

و�إف�س���اد للمياه و�إف�س���اد للتر�ب، ناهيك عن �لف�ساد �الجتماعي و�ل�سيا�سي و�الأخاقي 

�ّلذي �سيوؤّدي �أي�سا بنتيجة حتمّية �إلى خر�ب وفناء �لوجود �لب�سري، �إن لم يكن هناك 

من يت�سّدى له. 

يقول �سبحانه: {ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ}. 

�إّن �لمطل���وب من �الإن�س���ان �ّلذي �أنيط���ت به خافة �الأر�س كما ق���ال تعالى:{ٻ 

 �أن يعمرها ويحفظها ويكون �أمينًا عليها، قال �س���بحانه: 
(((

پ پ پ پڀ}
.

(((

{...ىئ ی ی ی       ی جئ}

 و�إن ل���م يفع���ل ذلك ولم يحاف���ظ على هذه �لِنع���م �ّلتي منحه �هلل �إّي���اه، فالعقاب 

�ل�س���ديد بانتظ���اره، ق���ال تعال���ى: {ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

.
(4(

ٿ}

))) �سورة �لجّن، �الآية: 6).

))) �سورة �لبقرة، �الآية: 0).

))) �سورة هود، �الآية: )6.

)4) �سورة �لبقرة، �الآية: ))).
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وقد تجّلى �لف�س���اد و�الإف�س���اد في �الأر�س من خال مظاهر عديدة ذكرتها �الآيات 

�لقر�آنّية:

1 - الكفر وال�سّد عن �سبيل اهلل 

 ق���ال �هلل تب���ارك وتعال���ى :{ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

 .
(((

پ  ڀ ڀ ڀ ڀ}
وهذ� �ل�س���ّد عن �س���بيل �هلل يكون من خال �إ�س���اَل �لنا�س وت�سكيَكهم في دينهم 

و�س���رَفهم عن �لطريق �لم�س���تقيم، و�لعدوُل عن �لحّق بع���د معرفِته {ٿ ٿ ٿ ٹ 

.
(((

ٹ ٹ}
ومن خال �لبدع �لمخالفة ل�سرع �هلل: ورد في �لحديث عنه P قوله: »ل ترجعنَّ 

بعدي كفاراً، مرتّدين، متاأّولين للكتاب على غير معرفة، وتبتدعون ال�ُشّنة بالهوى 

  .
(((

لأّن كل �ُشّنة وحديث وكالم خالف القراآن فهو رّد وباطل«

ـف�ق 2 - النِّ

{ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   : وتعال���ى  تب���ارك  �هلل  ق���ال 

.
(4(

ڱ ڱ  ڱ ں   ں ڻ ڻ ڻ   ڻ}

3 - قتل النف�س 

قال ج���ّل جاله ع���ن فرع���ون : {ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

.
(5(

ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

))) �سورة �لنحل، �الآية: 88.

))) �سورة �آل عمر�ن، �الآية: )6.

))) خ�سائ�س �الأئّمة، لل�سريف �لر�سي، 75.

)4) �سورة �لبقرة، �الآية: )).

)5) �سورة �لق�س�س، �الآية: 4.
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4 - بخ�س الموازين والتطفيف ب�لكيل

قال �هلل تبارك وتعالى على ل�سان �سعيب:{ڎ  ڈ ڈ ژ 

 .
(((

ژڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ}

 5 - قطع الأرح�م

 قال �هلل تبارك وتعالى : {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 

.
(((

ڎ}

6 - الإ�سراف ومج�وزة الحّد في الغّي والتم�دي في المع��سي 

قال �هلل تبارك وتعالى على ل�س���ان مو�س���ى Q:{ک  ک گ گ گ گ 

.
(((

ڳ ڳ ڳ ڳ}

7- ارتك�ب المنكرات والفواح�س 

ق���ال �هلل تب���ارك وتعال���ى عل���ى ل�س���ان ل���وط: {ھ  ھ ے       ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅۅ}

 فماذ� كان جو�ب �لقوم �لمف�سدين ؟ {ى ائ ائ ەئ  ەئ وئ وئ}

.
(4(

فكانت دعوته {ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ}

وياح���ظ من مجموع ه���ذه �لعناوين وهي بع�س م���ن كّل �أّنها عاّمة وت�س���مل جميع 

�لمناحي �الإن�سانّية فهناك: 

))) �سورة هود، �الآية: 85.

))) �سورة محّمد، �الآية: )).

))) �سورة �لبقرة، �الآية: 60.

)4) �سورة �لعنكبوت، �الآية: 0).
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�إف�ساد �لنفو�س بالقتل وبقطع �الأع�ساء  - 

و�إف�ساد �الأبد�ن بتعري�سها للحر�م و�لمفا�سد وما ي�سّرها ك�سرب �لخمور  - 

 - و�إف�ساد �الأمو�ل بالغ�سب و�ل�سرقة و�لربا و�أكل �لمال بالباطل و... 

 - و�إف�ساد �الأديان بالكفر و�ل�سرك  و�لبدع و�لغلّو و�لت�سكيك و.... 

 - و�إف�ساد �الأن�ساب ب�سبب �الإقد�م على �لزنا و�للو�ط ..

 - و�إف�ساد �لعقول ب�سبب �سرب �لم�سكر�ت، و�لخمور وو�سائل �الإعام. 

وفي رو�ية عن �الإمام �لر�سا Q - لمحّمد بن �سنان فيما كتب من جو�ب م�سائله- 

ذكر �لمفا�س���د �لمترتبة على جملة من �الأفعال �ّلت���ي حرمها �هلل تعالى، فقال: »حّرم اهلل 

قت����ل النف�����ص لعلة ف�شاد الخلق ف����ي تحليله لو اأحّل، وفنائهم، وف�ش����اد التدبير... وحّرم 

اهلل تعال����ى الزن����ا لما فيه من الف�شاد من قتل الأّنف�����ص، وذهاب الأن�شاب، وترك التربية 

لالأطفال، وف�شاد المواريث، وما اأ�شبه ذلك من وجوه الف�شاد. وحّرم اهلل عّز وجّل قذف 

المح�شنات لما فيه من ف�شاد الأن�شاب، ونفي الولد، واإبطال المواريث، وترك التربية، 

.
(((

وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل اّلتي توؤدي اإلى ف�شاد الخلق...«

نتاج الكالم

�إّن كثي���رً� م���ن �الأم���ور �الإف�س���ادّية و�ّلتي ذكر بع����س منها في �لق���ر�آن �لكريم وفي 

�أحاديث �ل�س���ّنة �ل�س���ريفة يدركها �الإن�سان بفطرته �ل�س���ليمة ويدرك �سوءها و�سررها 

وتاأثيرها على نف�سه ومجتمعه، ونتيجة لهذ� �الإدر�ك فاإّن عليه �أن يبادر �إلى مو�جهتها 

وتركها وتاأديب نف�س���ه وتهذيبها ومن ثّم نهي مجتمعه عنها حّتى ال يكون من �لهالكين 

�أو �لمهلكي���ن به���ا، ولنعم ما قال ر�س���ول �هلل P: »عجبت لمن يحتم���ي من الطعام 

 .
(((

مخافة الداء، كيف ل يحتمي من الذنوب مخافة النار!«

))) من ال يح�سره �لفقيه، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج) ، �س565.

))) �الأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س46).
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م���ط���ال���ع���ة

نماذج فاسدة ذكرت في القرآن

  )- فرع���ون{ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ 

.
(((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ      ۅ ۉ}
{ہ  ہ ہ ھ ھ       ھ ھ   ےے ۓ ۓ ڭ   ڭ  ق���ارون   -  (

ڭ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې  ې 
ې    ې ى ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ 
ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئىئ  ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ 

.
(((

جب}

 ) - بنو �إ�سر�ئيل {ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈ 

.
(((

ژ ژ ڑ}

{ۉ ې ې ې ې...  ىب       يب جت حت خت متىت  يت جث مث 

.
(4(

ىثيث حج مج جح مح}

 4- ق���وم ه���ود{ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 .
(5(

ڄ ڄ ڄ... ڇ   ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ}
5 - قوم �سالح {ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ 

ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ    ڤ}. 

6 - قوم �س���عيب {ڎ  ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک  

))) �سورة �لق�س�س، �الآية: 4.

))) �سورة �لق�س�س، �الآيتان: 76 - 77.

))) �سورة �الإ�سر�ء، �الآية: 4.

)4) �سورة �لمائدة، �الآية: 64.

)5) �سورة �لفجر، �الآيات: 6 - )).
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 .
(((

ک ک ک گ گ گ گ}
7- قوم ل���وط {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ 

ۅۅ ۉ ۉ             ې ې ې          ې ى ى ائ ائ ەئ  
.

(((

ەئ وئ وئ       ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ} 

8 - �لمل���وك {ۇئ ۇئ    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئىئ 

 .
(((

ی ی}
.

(4(

 9-�لمنافقون{ک گ گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}

0)-�لم�س���رفون{ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  

 .
(6(

 �الإمام علي Q: »اإّن من الف�شاد اإ�شاعة الزاد«
(5(

ڭ}
)) - �ل�س���حرة {پ پ ڀ    ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ     ڄ 
.

(7(

ڄ}
{ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  �ل�س���ارق   -  ((  

 .
(8(

ڇ}
)) - �لتارك تزويج من ير�سى خلقه ودينه،  فعن ر�سول �هللP: »اإذا جاءكم من 

تر�شون خلقه ودين���ه فزوجوه، { ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

.
(9(

ۆ}«
))) �سورة هود، �الآية: 85.

))) �سورة �لعنكبوت، �الآيتان: 9) - 0).

))) �سورة �لنمل، �الآية: 4).

)4) �سورة �لبقرة، �الآية: )).

)5) �سورة �ل�سعر�ء، �الآيتان: )5) - )5).

)6) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج 8 ، �س 4).

)7) �سورة يون�س، �الآيتان: 80 - )8.

)8) �سورة يو�سف، �الآية: )7.

)9) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج 5 ، �س 47).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
(1(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}

))) �سورة يو�سف، �الآية: )).
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أسباب الفساد





9)داسال ةماـاا

تمهيد

�أ�س���ارت �الآي���ات �لقر�آنّية و�لرو�يات �ل�س���ريفة �إل���ى �أهّم �لعو�مل �ّلتي ت�س���اهم في 

�نت�س���ار �لف�ساد، و�ّلتي توؤّكدها �لوقائع و�لدر��س���ات �الجتماعّية، حيث ذكرت منا�سئ 

���ة )�الأ�س���رة( وعاّمة )�لمجتمع من �أ�س���دقاء  نف�س���ّية وتربوّي���ة و�أخاقّية وبيئّية خا�سّ

ومدر�سة وو�سائل �إعام  و...(. 

وقد ذكرت �أّن لكّل عامل من هذه �لعو�مل دورً� ال ُي�س���تهان به في تنمية �ل�سخ�سّية 

�ل�سوّية و�ل�سالحة �أو �لمنحرفة و�لفا�سدة، مع عدم كون ذلك كّله بمثابة �لعّلة �لتاّمة، 

بل يبقى للفرد �لقدرة على �ختيار �ل�س���و�ب و�ّتباع �ل�س���اح، مهما �أغلقت في وجهه 

�الأبو�ب. 

ونذكر من هذه الأ�شباب: 

قّلة الوازع الديني 

�إّن �أغلب �لجر�ئم و�النحر�فات �ل�س���لوكّية يكون نتيجة �لغفلة عن �لرقابة �الإلهّية، 

ون�س���يان �الآخ���رة فا ي�س���عر �الإن�س���ان بالم�س���وؤولّية تج���اه �أعماله فيمعن ف���ي �رتكاب 

 .
(((

�لمفا�سد،  قال �أمير �لموؤمنين Q: »من اأكثر من ذكر الآخرة قّلت مع�شيته«

))) غرر �لحكم، �الآمدي، ح 8769.



... قق جاءتكم لوعظا0)

و�لعك����س �س���حيح؛ فمن ن�س���يها �أو غف���ل عنها كثرت مع�س���يته.  كم���ا �أّن غياب �لقيم 

�لدينّية كاالإيثار و�ل�سدق و�لحياء و�الأمانة و�لحّب و�ل�سجاعة و�الإخا�س و�لوفاء ناتج 

عن �الإهمال في مجال �لتربية �لدينّية �ّلتي تجعل هذه �لقيم من �س���مات �ل�سخ�س���ّية 

�الإ�س���امّية و�لموؤّثر�ت �لهاّمة في �ل�سلوك �الإن�سانّي. كما �إّن من �أ�سول �لتربية �لهاّمة 

في �الإ�سام �لتربية على تعظيم �أمر �هلل وطاعته.

 Q ومنهم نبّي �هلل يو�س���ف ،R وهذ� ما نر�ه بو�س���وح في �س���فات �أنبياء �هلل

�لّذي لم ي�س���قط في حبائل �ل�س���يطان، عندما عر�س���ت تلك �لمر�أة نف�س���ها عليه فقالت 

{ ڀ ڀ} ف���كان جو�ب���ه Q {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
 ،Q وفيه تعظيم هلل �س���بحانه وهو �لحا�س���ر �الأّول في قلب يو�سف ،

(((

ڤ}
وكذ� ينبغي �أن يكون في قلب كّل و�حد مّنا.

ضعف التربية األسريّة

قد حّث �الإ�س���ام على �لتوجيه �لتربوّي للطفل على �لعبادة، حيث روي عن ر�س���ول 

�هلل P: »م���روا �شبيانك���م  بال�ش���الة اإذا بلغ���وا �شبع���ا، وا�شربوه���م عليه���ا اإذا بلغ���وا 

 .
(((

ت�شعا«

و�الأف�س���ل �أن يكون �لتمرين غير �س���اقٍّ للطفل، الأّنه يوؤّدي �إلى �لنفور من �ل�س���اة 

وخلق �لحاجز �لنف�سّي بينه وبينها. وغير ذلك كثير.

فمن �أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه �س���دى فقد �أ�س���اء �إليه غاية �الإ�س���اءة، و�أكثر 

�الأوالد �إّنما ف�س���ادهم م���ن قبل �الآباء و�إهمالهم لهم وت���رك تعليمهم؛ فالطفل مجبول 

بفطرته على �الإيمان باهلل تعالى، حيُث تبد�أ ت�س���اوؤالته عن ن�س���وء �لكون وعن ن�س���وئه 

ون�س���وء �أبويه ون�س���وء من يحيط به، كما �إّن تفكيره �لمحدود مهّياأ لقبول فكرة �لخالق 

و�ل�س���انع، وبالتالي فاإّن على �لو�لدين ��ستثمار ت�س���اوؤالته لتعريفه باهلل تعالى �لخالق 

))) �سورة يو�سف، �الآية: )).

))) م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج)، �س 9). 



))داسال ةماـاا

ف���ي �لحدود �ّلت���ي يتقّبلها تفكيره �لمح���دود، و�الإيمان باهلل تعالى كم���ا يوؤّكده �لعلماء 

�سو�ء كانو� علماء دين �أم علماء نف�س »من اأهّم القيم اّلتي يجب غر�شها في الطفل.. 

وه���ذا م���ا �شيعطيه الأمل ف���ي الحياة والعتم���اد على الخالق، ويوج���د عنده الوازع 

  .
(((

الديني اّلذي يحميه من اقتراف الماآثم«

كما يتجّلى ذلك في �سور عديدة منها: غياب �الآباء و�الأّمهات عن �أحو�ل �أبنائهم، 

ومعرفة م�سكاتهم، و�لجلو�س �إليهم، و�لحو�ر معهم، ومعرفة ما يجول بخو�طرهم.

وم���ن �الأمور �لمتعّلقة به���ذ� �لجانب في �لتربية، �إعطاء �لم���ال للطفل عند �لطلب 

دون �لتنّبه �أو �ل�سوؤ�ل �أو �لمتابعة لكيفّية �سرفه �أو مجاالت �النتفاع به.

رفقة السوء 

�إّن �الإن�س���ان في جميع �أدو�ر حياته محتاج �إلى �الأخّاء و�الأ�سحاب ويق�سي �ل�ساّب 

وقت���ًا كبي���رً� مع �أ�س���حابه �أكثر مّما يق�س���يه مع �أ�س���رته، ف���اإذ� كان هوؤالء �الأ�س���دقاء 

منحرفين فاإّنهم قد يوّرطون �ل�س���اّب في �س���لوك �لطريق غير �ل�سوّي، و�النحر�ف عن 

�ل�سر�ط �لم�ستقيم.

وال يخفى على �أحد ما يتركه �ل�سديق من تاأثير في نف�س �سديقه، من خال �لحالة 

�لعاطفّية فيما بينهما. وهناك �لكثير ممن تف�سد �أخاقهم لف�ساد �أخاق �أ�سدقائهم، 

�أو تف�س���د عقيدتهم لف�س���اد عقيدة �أ�س���دقائهم، فعن �أمير �لموؤمنين Q: »�شحبة 

 .
(((

الأ�شرار تك�شب ال�شّر كالريح اإذا مّرت بالنتن حملت نتنا«

 وتزد�د خطورة �ل�سحبة �ل�سّيئة �إذ� كان �لرفاق في عمر �لمر�هقة حيث �الندفاع 

وعدم �لتاأّني في �تخاذ �لمو�قف.

ومن �لثابت عقًا ونقًا �أّن من ي�س���احب �أهل �ل�سوء ال ي�سلم، وم�ساألة �لتاأّثر ثابتة 

))) ر�جع: قامو�س �لطفل �لطبّي، �س94).

))) غرر �لحكم، �الآمدي، ح 9)58.



... قق جاءتكم لوعظا))

حّت���ى في �لجم���اد�ت و�لنباتات فالماء �لب���ارد �إذ� �ختلط بالحاّر، فاإّن �الأ�س���ّد حر�رة 

�أو برودة �س���يوؤّثر على �الآخر، و�لتّفاحة �لفا�س���دة في �ل�س���ندوق توؤّثر �س���لبًا على بقّية 

�لتّفاح.. فتف�سده، فكيف �إذ� كان كّل تفاح �ل�سندوق فا�سدً� �إاّل تّفاحة و�حدة؟!

وت�سديقه قول �أمير �لموؤمنين Q »ل ت�شحب ال�شّرير فاإّن طبعك ي�شرق من 

 .
(((

طبعه �شّراً واأنت ل تعلم«

ر،  فعلى �لمرء �أن ي�س���حب من ي�س���تفيد من �سحبته، وهو �الإن�س���ان �لموثوق، �لخيِّ

�لطّيب و�لموؤمن �لتقّي،  الأّنه كما تمّر �لريح على �لب�س���اتين �ّلتي ت�س���عد منها �لرو�ئح 

�لطّيبة �لعطرة، فتحمل �لطيب و�لعطر منها فاإّنها عندما تهّب على �أ�سياء نتنة، تحمل 

ر�ئحتها �لنتنة، وهكذ� �الإن�سان �ّلذي يم�سي �أكثر وقته ب�سحبة �الأ�سدقاء، فاإّنه ياأخذ 

من طباعهم و�أنماط حياتهم وم�ساعرهم.

لذل���ك وردت �لرو�يات �ل�س���ريفة �ّلتي تذك���ر مدى �لتاأثير �لكبير لاأ�س���دقاء على 

بع�سهم ودعت �إلى �لتدقيق في �الأ�سحاب �ّلذين ن�ساحبهم. 

فعن �الإمام علّي Q: »احذر مجال�شة قرين ال�شوء فاإّنه يهلك مقارنه، ويردي 

.
(((

م�شاحبه«

فرفقة �ل�س���وء قد ي�س���لون بال�س���اب �إلى حظيرة �الإدمان على �لمخّدر�ت و�س���رب 

�لخم���ر و�رت���كاب �لفو�ح�س، وذلك �لتز�ما منه بما يقوم ب���ه رفقاوؤه وحّتى ال ينبذ من 

قبلهم �أو يّتهم باأّنه �سغير ولم يبلغ مرحلة �لرجولة و�لتحّرر.. و�إذ� كان يمتنع ويرف�س 

يمكن �أن يتو�ّسلو� �إلى ذلك باأ�ساليب �أخرى حّتى يقع في �لمحذور.

وفي المق�بل هن�ك دعوة اإلى اختي�ر: 

1 - اأول���ي النه���ى: فع���ن �أمير �لموؤمني���ن Q: »اأكث���ر ال�شالح وال�ش���واب في 

))) �سرح نهج �لباغة، �بن �أبي �لحديد، ج0)، �س)7).

))) غرر �لحكم، ح 599).
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 .
(((

�شحبة اأولي النهى والألباب«

 .
(((

2 - الحكماء والحلماء: فعنهQ: »�شاحب الحكماء، وجال�ص الحلماء«

3 - م���ن يغن���م ف�شائله���م: عن���ه Q: »عجب���ت لم���ن يرغ���ب ف���ي التكّثر من 

الأ�شح���اب كي���ف ل ي�شحب العلم���اء الألّباء الأتقياء اّلذي���ن يغنم ف�شائلهم، 

 .
(((

وتهديه علومهم، وتزّينه �شحبتهم«

وبالجمل���ة غاي���ة �لموؤم���ن �أن ي���زد�د �إيمانا وُخلق���ا، فما يقّربه م���ن ذلك يازمه 

ومن ذلك م�س���احبة �الأخيار، وما يباعده عن غايته يبتعد منه ومن ذلك م�س���احبة 

�الأ�سر�ر و�ل�سفهاء.

وقد جاء في �لقر�آن �لكريم، تعبير �لقرين وهو �ل�س���ديق و�لخليل، وهو �ل�ساحب 

يوم �لقيامة، عندما يحا�س���ب �هلل �سبحانه وتعالى �الإن�سان، فيحّمل قرينه �لم�سوؤولّية، 

حينما يقول: هذ� �ّلذي �أطاعني، وهذ� �ّلذي �أ�س���ّلني، {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}، فهو 

�أ�سا�سًا لم يكن �سالحًا، فلماذ� ي�سع �للوم علّي؟! {ۋ ۅ         ۅ ۉ ۉ}، ويجيب 

�هلل تعالى: {ې ې ې ى}  �أي يحّمل كّل و�حد منكم �لم�سوؤولّية لاآخر{ ى 

ائ  ائ     ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ } ف���اهلل �س���بحانه وتعال���ى عنده حكٌم و�حد 

 .
(4(

ولي�س حكمان{ۆئ ۆئ ۈئ    ۈئ}

التفّكك األسري

ومن تجّلياته: �لطاق وكثرته، وكثرة �ل�س���قاق و�لخ�سام، و�لنز�ع بين �لو�لدين، 

و�لزو�ج غير �لموّفق، �لخيانة �لزوجية، عدم �لتكافوؤ بين �لو�لدين ثقافّيًا �أو �قت�سادّيًا 

�أو �جتماعّي���ًا، �النف�س���ال �أو �لط���اق �أو �لهجر �ّلذي يوؤّدي �إل���ى �الإعر��س عن �الأوالد 

))) غرر �لحكم، ح 9))).

))) م. ن، ح 8)58.

))) م. ن، ح 77)6.

)4) �سورة ق، �الآيات: 7)-9).
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وع���دم �الهتمام �لتربوّي و�لتوجيهّي، ووجود �أج���و�ء �لحرمان �لعاطفّي و�لتربوّي بين 

�الأب �أو �الأّم وبين �الأبناء.

ع���دم ثب���ات �الأبوين و��س���تقر�رهما ف���ي �لمعاملة، �لق�س���وة و�لظل���م �أو �لرعاية 

�لمفرطة �أو �سّدة �لتعّلق بالطفل �إلى درجة �الإغ�ساء عما يفعل من �أخطاء و�إن كانت 

كبيرة. 

ث���ّم هن���اك �لتمييز بين �الأبن���اء، كّل هذه �الأمور ومع مرور �لوق���ت تنتج في �لغالب 

�أوالد� فا�س���دين ومف�سدين، ويوؤّكد ذلك مر�جعة �لدر��سات و�الإح�ساء�ت �ّلتي ت�سدر 

عن �لموؤ�س�سات �الجتماعية، و�ّلتي تظهر مدى تاأثير هذ� �لتفّكك �الأ�سري على �الأفر�د 

و�لمجتمع وعلى �ل�سلوك و�لتوّجه نحو �النحر�ف و�لمفا�سد.

انتشار الجهل

 �إّن �لجه���ل وفق���د�ن �لمع���ارف �الإلهّية، يوؤثر تاأثيرً� �س���ديدً� على دعامات و�أ�س����س 

�لف�سيلة، ويهبط بالم�ستوى �الأخاقّي للفرد، في خّط �لف�ساد و�النحر�ف و�لباطل.

 .
(((

» عن �الإمام عليQ قال: »الَجهُل اأَ�شُل ُكلِّ �شرٍّ

 .
(((

َرُه والُبخُل َنِتيَجُة الَجهِل« وورد �أي�سًا عنهQ: »الِحر�ُص َوال�شَّ

 :Q وفي �لمقابل ُيبرز �الإمام دور �لعلم في �لتوّجه نحو �ل�سلوك �لح�سن، فيقول

���ُل الأَرحاُم َوُيْعَرُف  ُد، َوِبِه ُتو�شَ  َوُيَوحَّ
ُ
 َوُيعَب���ُد َوبالِعلِم ُيْع���َرُف اهلل

ُ
»ِبالِعل���ِم ُيط���اُع اهلل

 .
(((

الَحالُل َوالَحراُم َوالِعلُم اإِماُم الَعَمِل«

وهن���اك �س���و�هد حّيًة و كثيرًة م���ن �الآي���ات �لقر�آنّية، حول عاقة �لِعل���م و�لمعرفة 

بالف�سائل �الأخاقّية، وكذلك عاقة �لجهل بالرذ�ئل �الأخاقّية منها:

))) ُغرر �لِحكم، ح 096).

))) م. ن، ح ))65.

))) تحف �لعقول، �س)).
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1 ـ الجهل م�سدٌر للف�ح�سة 

 .
(((

قوله تعالى: {ې   ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ}

فقرن هنا �لجهل، باالنحر�ف �لجن�سّي و�لف�ساد �الأخاقّي.

2 ـ الجهل اأحد عوامل الح�سد 

عندما جل�س يو�س���فQ على عر�س م�س���ر، خاطب �إخوته: {ڇ ڇ ڇ ڇ 

 .
(((

ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ   ڎ}

3 ـ عالقة �سوء الظّن ب�لجهل

ورد في �الآية، �لكام عن ُمقاتلي ُ�حد:

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀڀ   : تعال���ى  ق���ال 

 .
(((

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹٹ}
4 ـ الجهل م�سدر ل�سوء الأدب

 .
(4(

قال تعالى :  {ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

�إل���ى غي���ر ذلك من �الآيات �ّلتي بين���ت �لعاقة �لوطيدة بين �لجه���ل، و بين �أعمال 

�ل�سوء و�رتكاب �لرذ�ئل.

سوء األحوال االقتصاديّة

�إّن �لو�سع �القت�سادي �ل�سّيئ و�نت�سار �لفقر و�لحرمان وفقد�ن �لعد�لة �الجتماعّية 

قد يدفع بالعديد �إلى ممار�سة بع�س �أنو�ع �ل�سلوك �لمرفو�س �جتماعّيًا ودينّيًا، كاأعمال 

�لغ�ّس و�لتزوير و�التجار باالأمور �لمحرمة وقبول �لر�سوة و�ل�سرقة و�الحتيال، وما �إلى 

))) �سورة �لنمل، �الآية: 55.

))) �سورة يو�سف، �الآية: 89.

))) �سورة �آل عمر�ن، �الآية: 54).

)4) �سورة �لحجر�ت، �الآية: 4.
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ذلك من �لم�ساكل �ّلتي يدفع �إليها �سوء �الأحو�ل �القت�سادّية.   

وقد وردت رو�يات عّدة في مو�سوع �لفقر و�رتباطه ب�سلوكّيات خاطئة، منها:

ع���ن موالن���ا �أمير �لموؤمني���ن �أّنه قال البنه �لح�س���نQ: » ل تل���م اإن�شانا يطلب 

قْوت���ه، فم���ن ُع���دم قوته كثرت خطاياه. ي���ا بنّي! الفقير حقي���ر ل ُي�شمع كالمه، ول 

ُيعرف مقامه، لو كان الفقير �شادقا ي�شّمونه كاذبا، ولو كان زاهدا ي�شّمونه جاهال. 

ي���ا بن���ّي! من ابتلي بالفقر فقد ابتلي باأربع خ�شال: بال�شعف في يقينه، والنق�شان 

 .
(((

في عقله، والرّقة في دينه، وقّلة الحياء في وجهه، فنعوذ باهلل من الفقر«

 
(((

وعنه Q: »اإّن الفقر مذّلة للنف�ص، مده�شة للعقل، جالب للهموم«

وفي �س���بيل رفع حاجة �لفقر�ء قام �الإ�س���ام باإجر�ء�ت و�س���ّن ت�س���ريعات تفر�س 

مثل �لخم�س و�لزكاة، وحّثت �ل�س���ريعة عل���ى �النفاق ووعد �هلل في مقابل ذلك بالخير 

�لكثير في �لدنيا و�الآخرة كما حارب من خال قانون �لعقوبات كّل ما يوؤّدي �إلى �لظلم 

�الجتماعي.

م���ط���ال���ع���ة

روي �أّن فقير� �س���األ �الإمام �ل�س���ادق Q، فقالQ  لخادمه: »ما عندك؟« 

قال: �أربعمائة درهم، قال: »اأعطه اإّياها« فاأعطاه فاأخذها ووّلى �ساكر�، فقال لخادمه: 

»اأرجعه« فقال: يا �س���ّيدي �ُس���ئلت فاأعطيت، فماذ� بعد �لعطاء؟ فقال له: »قال ر�شول 

اهللP: خير ال�شدقة ما اأبقت غنى، واإّنا لم نغنك، فخذ هذا الخاتم فقد اأعطيت 

.
(((

فيه ع�شرة اآلف درهم، فاإذا احتجت فبعه بهذه القيمة«

))) جامع �الأخبار، �س 00).

))) غرر �لحكم، ح 8)4).

)))م�ستدرك �لو�سائل، �لميرز� �لنوري، ج7، �س77).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
(1(

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

))) �سورة �لتحريم، �الآية: 6.
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تمهيد

جاءت �س���ريعة �الإ�سام بتقرير �الأحكام وتعيين �لحدود �لفا�سلة في عاقة �لرجل 

بالمر�أة لين�س���اأ �لمجتمع �لم�س���لم طاهرً� نظيفًا عفيفًا، ال �أثر فيه لفاح�س���ة، وال وجود 

معها لمنكر.

ه بها �إلى  ومّما جاء به �الإ�س���ام من �أح���كام ترتبط بعاقة �لرجل بالم���ر�أة، وتوجَّ

�لمر�أة ما ذكره تعالى في كتابه وت�سّمن �الأمور �لتالية: 

�أاّل يخ�سعن بالقول فيطمع �ّلذي في قلبه مر�س، - 

و�أاّل يتبرجَن تبّرج �لجاهلية �الأولى، - 

و�أاّل يبديَن زينتهّن �إاّل ما ظهر منها،  - 

و�أن ي�سربَن بخُمرهّن على جيوبهّن،  - 

وال يبديَن زينتهّن �إاّل لاأ�سناف �ّلتي ذكرها �هلل عّز وجّل في كتابه. - 

كذلك �أاّل يخالطَن �لرجال �إال �سمن قيود و�سروط معّينة. - 

االختالط

لقد �أّكدت �ل�س���ريعة �الإ�س���امية على �جتناب �الختاط لم���ا ينتج عنه من عو�قب 
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وخيمة تعود على �الأفر�د و�لمجتمع و�الأ�سرة بالم�سائب و�لويات..

ف���اإذ� �أردنا لهذ� �لمجتمع �أن يكون نظيفًا طاهرً� عفيفًا معافًى �س���المًا من �الآّفات 

فالخطوة �الأولى هي: منع �الختاط �إال �سمن قيود و�سو�بط تمنع من �لف�ساد.

وهناك �أماكن يكثر فيها �الختاط كاالأ�س���و�ق، وقد ورد في ذّم �ل�س���وق، عن �أمير 

�لموؤمني���ن Q - من كتاب له �إل���ى �لحارث �لهمد�ني -: »اإّي���اك ومقاعد الأ�شواق 

.
(((

فاإّنها محا�شر ال�شيطان ومعاري�ص الفتن«

و�الخت���اط  يقع من بع�س ب�س���بب �لع���اد�ت �أو �لتقاليد �أو �لبعد ع���ن �لدين، �أو ما 

ي�س���ّمى با�س���م �لح�س���ارة، فكّل ذلك ال يبّرر هذ� �الأمر بل �لازم هو �لخ�سوع الأحكام 

�لدين �ّلتي ال تاأمر �إاّل بما فيه م�سالح �لعباد وال تنهى �إاّل عّما فيه �لف�ساد.

الخضوع في القول فتنة

فالمر�أة منهّية في كتاب رّبها عن �لخ�سوع في �لقول؛ الأّنه يوجد من في قلبه مر�س 

ويطمع بالنيل منها، كم���ا قال تعالى: {ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

 .
(((

ڄ ڄ ڄ}
فنهاهّن عن �لخ�س���وع بالقول و ذلك باعتماد �الأ�سلوب �للّين �لرقيق في �لمخاطبة 

لاآخر بحيث ت�س���تثار نو�زع �لقلوب �لمري�سة بالدن�س و�لفجور،{ڄ ڄ ڄ} 

م�ستقيمًا م�سعرً� بالح�سمة و�لترّفع و�لوقار.

 فبع�س �لن�س���اء تتدّلل في كامها وتتغّنج في �س���وتها وهذ� ال يجوز �سرعا، �أو �أّنها 

تزيد في �لكام من غير حاجة وهذ� مّما يوقع في �لمحذور. 

نموذج قراآنّي 

 Q ة �بنتي نبّي �هلل �س���عيب��� يذك���ر �لمول���ى جّل وعا ف���ي �لقر�آن �لكريم ق�سّ

))) نهج �لباغة، �لكتاب 69.

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: )).
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���ة �أدب �لكام، وكيفّية ت�سّرف �لمر�أة �لموؤمنة مع �لرجل �الأجنبّي؛  وتظهر هذه �لق�سّ

يق���ول �هلل عّز وجّل في خبر كليمه مو�س���ى Q: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ    ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ  ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
.

(((

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ}
 فقد وجد �لنبّي مو�سى Q �مر�أتين تدفعان �لغنم عن �لماء، ال تز�حمان �لرجال 

وال تخالطانهم، ف�س���األهما: ما خطبكما؟؛ قالتا: ال نز�ح���م هوؤالء �لرعاة، وال نخالطهم 

في �س���قي �لماء، بل ن�س���بر فاإذ� �ن�سرفو� من عند ذلك �لماء؛ جئنا نحن ف�سقينا، وقد 

دفعتنا �لحاجة لهذ� �لعمل -وهو �لرعي- الأّن �أبانا �سيخ كبير عاجز عن نفقتنا {چ 

چ ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ   ڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ}.
 ث���ّم قال �س���بحانه: {ڑ ڑ        ک ک ک}، تم�س���ي م�س���ية فيها 

ل، وال �إغو�ء، و�إّنما م�سية �لحياء و�لعّفة.  حياء، ال فيها تبذُّ

{ک گ  گ گ گ        ڳ  ڳ ڳ ڳڱ}؛ في �أق�سر لفظ و�أو�سحه 

وّجهت �لدعوة �إلى �لنبّي مو�س���ى Q، ما �أكثرت من �لكام وال �أطالت في �لحديث 

و�إّنما لفظ مخت�سر لكّنه و��سح ال ُيغري �أو ُيطمع.

وبه���ذ� نم���وذج قر�آنّي لكّل فتاة تبحث عن �أ�س���وة وقدوة لها ف���ي حياتها، فاأين هي 

ع���ن هذ� �لنموذج وع���ن بنات �الأنبياء R، �س���ّيما موالتنا فاطمة �لزهر�ء �س���ام 

�هلل عليها �ّلتي جاء في �لخبر �أّنها كانت تقول: »خير الن�شاء اأن ل يرين الرجال ول 

 P وبهذ� �لثناء من �أبيها  
(((

يراه���ّن الرجال« ، فقال ر�س���ول �هلل P: »اإّنها مّن���ي«

على هذه �لكلمات يوؤّكد P �أّنها ب�سعة منه وكامها كاأّنما يخرج عنه.

طبع���ا نحن ال نقول بل���زوم �أن تجل�س �لم���ر�أة في �لبي���ت- و�إن كان محّبذً�- فلي�س 

هذ� هو �لمق�س���ود بل �لمق�س���ود �أن تكون في معاماتها مع �لرجال، �س���ّيما �الأجانب 

))) �سورة �لق�س�س، �الآية: )).

))) مكارم �الأخاق، �لطبر�سي، �س))).
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منهم، على �أ�سّد �لحيطة و�لحذر من �لوقوع في مهالك �لفتنة �ّلتي تعمل على �لغر�ئز 

�لحيو�نّية في �الإن�س���ان فتورده �لهلكة، فا تخرج �لمر�أة من بيتها �إاّل لهدف مهّم وذي 

فائ���دة ال كم���ا نرى في �لطرقات هذه �الأّيام من مناظر مخزي���ة تمّهد لباء �إلهّي يعّم 

�لجمي���ع. و�إذ� تكّلم���ت م���ع �أجنبّي فلتتكّلم بما يل���زم وال تطل �ل���كام وال تظهر �لغنج 

و�لدالل و�إاّل فاإّنها �س���تكون من �لملعونين ف���ي �لدنيا و�الآخرة {ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

.
(((

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ}
السفور

لقد نهى �هلل تعالى عن خروج �لمر�أة متبّرجة و�سافرة مبرزة لمفاتنها: 

والتبّرج: هو �أن تبدى �لمر�أة زينتها ومحا�س���نها و مفاتنها مّما ت�ستدعي به �سهوة 

�لرجال. 

و �ل�س���ريعة �الإ�سامية، �إّنما �أمرت �لمر�أة �لم�س���لمة بالحجاب، ونهتها عن �لتبّرج 

و�ل�سفور، حر�سًا على كر�متها و�سيانتها من دو�فع �الإ�ساءة، ووقايًة للمجتمع �الإ�سامّي 

من ف�ساد �الأخاق �ّلذي يوؤّدي �إلى �ل�سقاء و�لهاك.

���ن بالحج���اب، توّقيًا من �لفتن  لذلك �أهاب �الإ�س���ام بالمر�أة �لم�س���لمة �أن تتح�سّ

و�ل�س���رور �ّلتي ق���د تلحق به���ا وبالمجتم���ع: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

.
(((

ڻ ۀ   ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے}
وقد �أّدى �ل�س���فور و�لتبّرج �إلى �نت�سار �لمعاك�سة؛ وقّلة �لحياء بين �ل�سباب كما �أّدى 

هذ� �ل�س���لوك �إلى �سع�سعة �لحياة �الأ�س���رّية و�الجتماعّية، حيث تنطلق �لمر�أة خليعة 

متجّملة باأبهى مظاهر �لجمال، وبو�عث �لفتنة و�الإغر�ء، فتثير �لرجل ويزهد بزوجته 

وال يعود قانعا بها في�سيب �لعائق �لزوجية وهن، وتنف�سم ُعر�ها الأتفه �الأ�سباب. 

))) �سورة �ل�سعر�ء، �الآيتان: 88 -89.

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: 59.
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�لمف�سية �إليه، كالنظر �لمحرم و�لخلوة بالمر�أة �الأجنبّية، و�ختاط �لن�ساء بالرجال، 

و �لتبّرج و�ل�سفور؛ كّل ذلك لتجّنب �لزنى.

قت���ل  م���ن  الف�ش���اد؛  م���ن  في���ه  ل���م  الزن���ى  »ح���ّرم   :Qلر�س���ا� �الإم���ام  ع���ن 

 .
(((

المواري���ث« وف�ش���اد  لالأطف���ال،  التربي���ة  وت���رك  الأن�ش���اب،  وذه���اب  الأّنف����ص، 

 

فالم���ر�أة �إذ� زن���ت �أدخلت �لعار على �أهله���ا، و�إن حملت من �لزنى، فاإّم���ا �أن تقتل ولدها 

فتجمع بين �لزنى و�لقتل، و�إّما �أن تحمله على �لزوج فتدخله في ور�ثته و�لن�سب �إليه ولي�س 

منه. وكذلك زنى �لرجل فاإّنه يوجب �ختاط �الأن�ساب وفي هذ� خر�ب �لدنيا و�لدين.

للزنى خطوات ودرج�ت

 �إّن �الإ�س���ام ق���د نهى ع���ن كل �أنو�ع �لزن���ى، كما نهى �أي�س���ًا عن �لخط���و�ت �ّلتي 

ت�سبقه وتوؤّدي �إليه من نحو �لم�سادقة قال �هلل تعالى: {ېئ ېئ ېئ ىئ 

.»
(((

ىئ ىئی}
الأّن كّل ذل���ك من خطو�ت �ل�س���يطان �ّلتي توؤّدي �إلى �لفاح�س���ة، وقد نهانا �هلل عن 

�ّتباع خطو�ت �ل�سيطان.

وق���د ورد ع���ن نبّي �هلل عي�س���ى Q : »ل تكونّن حديد النظر اإل���ى ما لي�ص لك 

.
(((

فاإّنه لن يزني فرجك ما حفظت عينك...«

 لقد ذكر �لعلماء مر�تب متفاوتة للزنى، كما ذكرت �لرو�يات �أّن لكّل ع�س���و حّظه 

م���ن �لزنى، فالزنى باأجنبّية ال زوج لها عظي���م، و �أعظم منه باأجنبّية لها زوج و�أعظم 

منه بمحَرم، و زنى �ل�س���يخ لكمال عقله �أقبح من زنى �ل�س���اّب، و زنى �لعالم �أقبح من 

زنى �لجاهل، و في �لحديث عن ر�س���ول �هللP: »ثالثة ل يكّلمهم اهلل عّز وجّل ...  

 .
(4(

�شيخ زان، و ملك جبار، ومقّل مختال«

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي،ج79، �س4).

))) �سورة �لمائدة، �الآية: 5.

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�سهري، ج )،  �س )6)).

)4) ثو�ب �الأعمال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س )9).
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آثار الزنى وعواقبه

�لزن���ى ف�س���اد كبير، ل���ه �آثار كبي���رة، وتنجم عنه �أ�س���ر�ر كثيرة. ومن ه���ذه �الآثار 

و�الأ�سر�ر: 

�لزن���ى يجمع خ�س���ال �ل�س���ر كّلها م���ن: قّل���ة �لدين، وذه���اب �لورع، وف�س���اد  ( -

�لمروءة، وقّلة �لغيرة. وقد ورد عن �الإمام علي Q �أّنه قال : »ما زنى غيور 

.
(((

قط«

يقتل �لحياء ويلب�س وجه �ساحبه رقعة من �ل�سفاقة و�لوقاحة. ( -

ظلم���ة �لقلب، وطم�س ن���وره الأّنه من �أكبر �لمعا�س���ي  و�لمع�س���ية تذهب بنور  ( -

�لقلب وتزيد في ��سود�ده ما لم يتد�رك �الأمر بالتوبة.

. 4 -
(((

�لفقر �لازم لمرتكبيه،  عن �الإمام علي Q: »الزنى يورث الفقر«

�أّن���ه ُيذه���ب ُحرم���ة فاعله، وي�س���بح معروف���ا بالفاج���ر، و�لفا�س���ق، و�لز�ني،  5 -

و�لخائ���ن. وينظر �لنا�س �إلى �لز�ني بعين �لريبة و�لخيانة، وال ياأمنه �أحد على 

حرمته و�أوالده. و�لمر�أة  �ّلتي ين�سب �إليها �لزنى يتجّنب �لنا�س �لزو�ج بها  و�إن 

ظهرت توبتها؛ مر�عاة للو�سمة �ّلتي �ت�سفت بها. 

و�إ�ساعة  �لحر�م،  �لو�لدين، وك�سب  �لرحم وعقوق  �لزنى يجّرئ على قطيعة  6 -

�إاّل  تتّم  �إلى �سفك �لدم �لحر�م؛  فهذه �لمع�سية ال  �الأهل و�لعيال ورّبما قاد 

�لمعا�سي  من  �أخرى  �أن��و�ع  عنها  ويتوّلد  ومعها،  قبلها  �لمعا�سي  من  باأنو�ع 

بعدها. 

- 7 �إّن �لزنى جناية على �لولد؛ فاإّن �لز�ني يجعل �لن�سمة �لمخلوقة منه مقطوعة 

))) نهج �لباغة، �لحكمة 05).

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج79 �س)).
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عن �لن�س���ب �إلى �الآباء، فيكون ذلك �س���ببًا لوجود �لولد منقطعًا عّمن يهتّم به 

فا من يعطف عليه وال من يح�سن تربيته.

�لمول���ود �لناتج عن �لزنى ين�س���اأ في �لغالب فا�س���د� نتيجة �نعق���اد نطفته من  8 -

�لحر�م و�إن كانت �أبو�ب �لهد�ية مفتوحة �أمامه، ونتيجة ن�ساأته غير �لم�ستقّرة 

لذلك فاإّن �لنا�س ي�ستخّفون بولد �لزنى، وتنكره طبائعهم مع �أّنه لي�س على ولد 

�لزنى من وزر �أبويه �سيء. 

وقد ال يقت�سر ف�ساده على م�ستوى �ل�سلوك بل قد ي�سل �إلى م�سائل �العتقاد. فعن 

�الإمام �ل�سادق Q: »اإّن لولد الزنى عالمات: اأحدها بغ�شنا اأهل البيت، وثانيها 

اأّن���ه يح���ن اإلى الحرام اّل���ذي خلق منه، وثالثه���ا ال�شتخفاف بالدي���ن، ورابعها �شوء 

.
(((

المح�شر...«

- 9 �لزن���ى يهّي���ج �لع���د�و�ت، ويزّك���ي ن���ار �النتق���ام بي���ن �أه���ل �لم���ر�أة وبي���ن 

�إل���ى  ق���د تدفع���ه  �الإن�س���ان   �ّلت���ي طب���ع عليه���ا  �لغي���رة  �أّن  �لز�ن���ي، ذل���ك 

�لقت���ل وه���ذ� م���ا تق���ّدم ذك���ره  ف���ي �لرو�ي���ة �ل�س���ابقة ع���ن �الإم���ام �لر�س���ا 

الأّنف����ص..«.  قت���ل  م���ن  الف�ش���اد  م���ن  في���ه  لم���ا  الزن���ى  »ح���ّرم   :Q 

كما �أّن للزنى �أ�س���ر�ره �لج�س���يمة على �ل�س���ّحة ي�س���عب عاجها و�ل�س���يطرة 

عليه���ا، وهي قد ال تط���ال �لمرتكب لوحده بل تعّم، وربم���ا �أودت بحياة �لز�ني 

وغيره، نعوذ باهلل تعالى من �لزنى ومن �آثاره. 

))) ميز�ن �لحكمة،�لري�سهري، ج)، �س)6)).
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م���ط���ال���ع���ة

عابد بني إسرائيل

ع���ن �أبي جعف���ر Q قال: »خرج���ت امراأة بغ���ي على �شب���اب من بن���ي اإ�شرائيل 

فاأفتنتهم، فقال بع�شهم: لو كان العابد فالن راآها اأفتنته، و�شمعت مقالتهم فقالت: 

واهلل ل اأن�شرف اإلى منزلي حّتى اأفتنه فم�شت نحوه في الليل فدّقت عليه، فقالت: 

اآوي عن���دك، فاأب���ى عليها، فقالت: اإّن بع�ص �شباب بني اإ�شرائيل راودوني عن نف�شي، 

ف���اإن اأدخلتن���ي واإّل لحقون���ي وف�شحون���ي، فلّما �شم���ع مقالتها فتح له���ا، فلّما دخلت 

علي���ه رمت بثيابها، فلّما راأى جماله���ا وهيئتها وقعت في نف�شه، ف�شرب يده عليها، 

ث���ّم رجع���ت اإلي���ه نف�ش���ه، وق���د كان يوقد تحت ق���در له، فاأقب���ل حّتى و�ش���ع يده على 

الن���ار، فقال���ت: اأّي �شيء ت�شنع؟ فق���ال: اأحرقها لأّنها عمل���ت العمل، فخرجت حّتى 

اأت���ت جماع���ة بني اإ�شرائيل، فقالت: الحقوا فالنا فقد و�شع يده على النار، فاأقبلوا 

.
(((

فلحقوه وقد احترقت يده«

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج4)، �س)49.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  {ڍ 

(1(
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ}

))) �سورة �لتوبة، �الآية: 4).
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تمهيد

�لمال �أمر يحتاجه �لنا�س وهو في نف�س���ه لي�س مذموما �أو ممدوحا، بل هو تابع في 

حكمه لم�س���دره ووجوه �إنفاق���ه، وهذ� يظهر من خال �لرو�ي���ات منها ما عن �الإمام 

�لباقر Q - لما �سئل عن �لدنانير و�لدر�هم وما على �لنا�س فيها -: »هي خواتيم 

اهلل ف���ي اأر�شه، جعلها اهلل م�شلحة لخلقه وبه���ا ت�شتقيم �شوؤونهم ومطالبهم، فمن 

اأكثر له منها فقام بحّق اهلل تعالى فيها واأّدى زكاتها فذاك اّلذي طابت وخل�شت له، 

وم���ن اأكث���ر له منها فبخل بها ولم يوؤّد حّق اهلل فيها واتخذ منها الآنية فذاك اّلذي 

ح���ّق علي���ه وعيد اهلل عّز وجّل في كتاب���ه، قال اهلل: {ک ک  ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ  ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
.

(((

»
(1(

ڻ ڻ                 ڻ}
وعن �الإمام �ل�سادق Q: »ل خير فيمن ل يحّب جمع المال من حالل؛ يكّف 

 .
(((

به وجهه ويق�شي به دينه وي�شل به رحمه«

ولكّن �لم�س���كلة هي في �س���وء ��س���تفادت �لنا�س من هذ� �لمال، حيث نجدهم على 

))) �سورة �لتوبة، �الآية: 5).

))) �الأمالي، �ل�سيخ �لطو�سي، �س0)5.

))) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج)، �س0).
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�أح���و�ل �س���ّتى، وقد ذكر ر�س���ول �هلل P ثاثة �أ�س���ناف من �لنا�س وذكر في و�س���ف 

�ل�س���نف �لثال���ث �أّنهم: »يحّبون جم���ع المال مّم���ا حّل وح���رم، ومنعه مّم���ا افُتر�ص 

ووجب، اإن اأنفقوه اأنفقوا اإ�شرافاً وبدارا، واإن اأم�شكوه اأم�شكوا بخال واحتكارا، اأولئك 

  .
(((

اّلذين ملكت الدنيا زمام قلوبهم حّتى اأوردتهم النار بذنوبهم«

وبناء على �لرو�ية �الأخيرة وما ي�ساكلها من �لرو�يات �ّلتي  تذكر وجوه �لف�ساد يمكن 

�لحديث عن  وجوه �لف�ساد �لمالي �سو�ء من جهة تح�سيل هذ� �لمال �أم من جهة �إم�ساكه 

ومنع �لحقوق منه �أم من جهة �سرفه وطرق �إنفاقه، وذلك �سمن جملة من �لعناوين:

جمع المال من الحالل والحرام

ق���ال تعال���ى: {ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇڇ 
  .

(((

ڇ}
وق���د بّين تعالى ما حّرم وما �أحّل من و�س���ائل جمع �لم���ال. قال تعالى: {ٹ ٹ 

.
(((

ٹ ڤ ڤڤ}
فاأّما �لحال �لبّين فا حرج من �ال�س���تفادة منه. و�أّما �لحر�م �لبّين فا رخ�س���ة 

في �إتيانه -في حالة �الختيار-. وهناك منطقة بين �لحال �لبّين و�لحر�م �لبّين، هي 

منطقة �ل�س���بهات �ّلتي يلتب�س فيها �أمر �لحّل بالحرمة على بع�س �لنا�س، �إّما ال�س���تباه 

�الأدّلة عليه، و�إّما لا�ستباه في تطبيق �لن�ّس على هذه �لو�قعة �أو هذ� �ل�سيء بالذ�ت. 

وقد جعل �الإ�س���ام من �لورع �أن يتجّنب �لم�س���لم هذه �ل�س���بهات ولكن �أكثر �لنا�س ال 

يكتفون بالحال بل يقدمون على �لحر�م وال يعباأون بال�سبهات، وهذ� ما �أّدى بهم �إلى 

�لوقوع في حبائل �ل�سيطان. 

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج74، �س85).

))) �سورة �لن�ساء، �الآية: 9).

))) �سورة �لبقرة، �الآية: 75).
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عن �الإمام �ل�س���ادق Q: »يقول اإبلي�ص لعنه اهلل: ما اأعياني في ابن اآدم فلن 

يعيين���ي من���ه واحدة من ثالث: اأخذ مال من غير حّله، اأو منعه من حّقه، اأو و�شعه 

  .
(((

في غير وجهه«

من الوسائل المحرّمة في جمع المال 

1 - العتداء على اأموال الآخرين:

ويتّم باأ�سكال مختلفة منها �ل�سرقة و�لغ�سب وتندرج تحت عنو�ن �لظلم و�لمنكر.

ويت���ّم �العتد�ء على �أمو�ل �لنا�س �أحيانًا ب�س���ورة �س���ّرية وبعيدً� عن نظر �س���احب 

�لمال، كال�سطو على �لبيوت و�سرقة �أمو�ل �لنا�س، ويطلق على هذ� �لنوع من �العتد�ء 

�لمالي عنو�ن )�ل�س���رقة(. و�أحيانا ي�س���لبون من �الآخرين �أمو�له���م حيلة وتزويرً� وله 

�أ�سكال مختلفة. وهذ� كّله محّرم با �إ�سكال.

قال تعال���ى: {ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ        ٹ ٹ  

 .
(((

ٹٹ ڤ ڤ   ڤ}
2 - اأكل م�ل اليتيم:

�إّن م���ن �الأعر�ف �لقَبلي���ة �أّنه �إذ� تيّتم �لطفل في �أ�س���رة، ولم يكن هناك مرجع 

ه   �أو �س���لطة ق�سائّية ر�س���مّية لتعيِّن قّيما ر�سمّيا عليه، فاإّن كبيرها ي�سبح وليَّ
ّ
قانوني

تلقائّيا. 

وكان وليُّ �ليتيم � �ّلذي يعي�س في كنفه ورعايته � يرى �لخيار �لتامَّ لنف�س���ه فيتملك 

جميع �أمو�ل �لطفل �ليتيم وال يمنعه مانع من هذ� �لعمل، وهو �العتد�ء على ماله. من 

هنا يوؤّكد �لقر�آن �لكريم مر�رً� وباإ�سر�ر على �أن ال يت�سّرف �لكبار في �أمو�ل �ليتامى 

�أو ال يقتربو� منها �إاّل لم�سلحة �ليتيم. 

))) �لخ�سال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س))).

))) �سورة �لمائدة، �الآية: 8).
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{ڦ ڦ ڄڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ  تعال���ى:  ق���ال   

.
(((

چڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ}
ونهى عن �لت�سّرف باأمو�ل �ليتيم قبل �أن يبلغ �إاّل باأف�سل �سورة:

 .
(((

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ}

3 - التطفيف في الميزان:

يعتبر �لتطفيف في �لميز�ن من �أقبح �أنو�ع �لظلم في �لتبادل �لتجاري، وقد �س���ّدد 

 Qلقر�آن �لكريم �لنهي عنه. و�آيات �لقر�آن �لكريم تحكي على ل�سان �لنبّي �سعيب�

�أّن �لتطفيف في �لمكيال كان �أحد �لمفا�سد �ل�سائعة في قومه. قال تعالى:

{ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک  
.

(((

ک ک ک گ گ گ گ}

4 - التدلي�س والغ�ّس:

وهم���ا م���ن �لمحّرمات لما يترّتب عليهما من مفا�س���د وينطب���ق عليهما عنو�ن �أكل 

�لمال بالباطل �لو�رد �لنهي عنه في �الآية �لكريمة. 

 النبّيPفي �ش���وق المدينة بطعام فقال 
ّ
وورد ع���ن �الإمام �لباقر Q: »مر 

ل�شاحبه: ما اأرى طعامك اإّل طّيبا و�شاأله عن �شعره، فاأوحى اهلل عّز وجّل اإليه اأن 

ا، فقال ل�شاحبه: ما اأراك اإّل وقد  يد�ّص يديه في الطعام ففعل فاأخرج طعاما رديًّ

  .
(4(

ا للم�شلمين« جمعت خيانة وغ�شًّ

))) �سورة �لن�ساء، �الآية: ).

))) �سورة �الأنعام، �الآية: )5).

)))�سورةهود، �الآيتان: 84- 85.

)4) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج5، �س.
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هذا وتتعّدد مظاهر الغ�ّص، ومنها: 

اأ � الغ�ّص في البيع وال�شراء: 

ويك���ون �لغ�ّس فيهما بمحاولة �إخفاء �لعيب، وفي ذ�تّية �لب�س���اعة �أو عنا�س���رها �أو 

كّميتها، �أو وزنها �أو �س���فاتها �لجوهرّية كخلط �لحنطة �لجيدة بالرديئة و�س���وب �للبن 

بالماء و�لذهب بالنحا�س ونحو ذلك.

ب � الغ�ّص في الزواج: 

كاأن يعم���د �لخاط���ب �إل���ى �لتظاه���ر باأّنه �س���احب جاه و�أّن���ه يملك م���ن �لعقار�ت 

و�ل�سّيار�ت �ل�سيء �لكثير وهو ال يملك في �لحقيقة �سيئًا. 

وم���ن �لغ�ّس كذل���ك �أن يعمد بع�س �لنا�س �إلى تزكي���ة �لخاطب عند من تقّدم لهم، 

ومدح���ه و�الإط���ر�ء عليه و�أّنه من �ل�س���الحين، مع �أّنه لي�س كذلك. كم���ا �أّنه من �لغ�ّس 

�إخفاء عيوب �لمطلوبة للزو�ج و�إظهار �أّنها في �سّحة مثًا بينما هي مري�سة بمر�س ال 

�سفاء منه �أو بها عاهة مزمنة.

5 - الرب�:

وهو من �لمعامات �لمالّية �ّلتي نهى �لقر�آن �لكريم و�ل�س���ّنة �ل�س���ريفة �لم�سلمين 

ب�س���ّدة عن ممار�س���تها. قال تعالى:  {ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ 

ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ 
 .

(((

ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې}
و�الآيت���ان ت�س���ير�ن �إل���ى �أّن �لربا يوؤدي �إل���ى تكّد�س �لث���رو�ت وتمركزها بدون عمل 

وجهد وبنحو غير م�س���روع، ويكون من�ساأ للخلل و�لف�ساد �القت�سادي في �لمجتمع عد� 

تبعاته �الأخاقية �لقبيحة، حيث يدفع مجموعة من �الأفر�د نحو �لك�سل وطلب �لر�حة 

بدال من �لعمل و�ل�سعي �لنافع.

))) �سورة �لبقرة، �الآيتان: 78) - 79).
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6 - اإنف�ق الم�ل في غير وجه الحّق:

وهذ� ي�س���مل �س���رف �لمال في �لح���ر�م �أو في �لح���ال ولكن على نحو �الإ�س���ر�ف 

و�لتبذير

يق���ول �الإم���ام علّي Q: »من كان له م���ال فاإّياه والف�شاد، ف���اإّن اإعطاءك المال 

ف���ي غي���ر وجهه تبذي���ر واإ�شراف، وه���و يرفع ذكر �شاحب���ه في النا����ص، وي�شعه عند 

اهلل. ول���م ي�ش���ع ام���روؤ مال���ه في غير حّقه وعند غي���ر اأهله اإّل حرم���ه �شكرهم وكان 

خي���ره لغي���ره، ف���اإن بقي مع���ه منهم من يريه ال���وّد ويظهر له ال�شك���ر فاإّنما هو ملق 

 .
(((

وكذب«

و�إذ� كان لمال �لغير حرمة تمنع �لت�س���ّرف به �إاّل باإذن مالكه. فاإّن لمال �الإن�س���ان 

نف�س���ه حرمة �أي�س���ا بالن�س���بة ل�س���احبه تمنعه �أن ي�س���يعه، �أو ي�س���رف فيه، وقد نهى 

�هلل تعال���ى �لموؤمنين عن �الإ�س���ر�ف و�لتبذير، كما نهى عن �ل�س���ّح و�لتقتير حيث قال 

{ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ  �س���بحانه: 

 .
(((

ٺ ٺ}
اآثار الإ�شراف:

ه���ذ� ولاإ�س���ر�ف �آث���ار �س���اّرة وهو قد ي���وؤّدي �إل���ى �النهي���ار في �س���اعات �لمحن 

و�ل�سد�ئد:

فالم�س���رف  �ّلذي ق�سى حياته في �ال�سترخاء و�لترف فلم ياألف �لمحن و�ل�سد�ئد 

ال يلبث �أن  ي�س���عف وينهار  في �ل�س���د�ئد الأّنه لم يربي نف�سه على تحمل �لجوع و�لفقر 

و�لباء.

كما واأّنه ل يوؤمن عليه من الوقوع تحت وطاأة الك�شب الحرام:

))) تحف �لعقول، �لحّر�ني، �س85).

))) �سورة �الأعر�ف، �الآية: )).
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ذل���ك �أّن �لم�س���رف قد ت�س���يق به �ل�س���بل فا يرع���وي عن �لدخول ف���ي �لحر�م  

حفاظ���ا على حياة �لترف و�لنعي���م �ّلذي �ألفه، وقد يرتكب مختلف �أنو�ع �لمفا�س���د 

كال�س���رقة و�لترهيب و�أكل �لمال بالباطل طمعا بما في �أيدي �لنا�س وتلبية لحاجاته 

�ّلتي �عتادها.

الطريق لعالج الإ�شراف:

ال ب���ّد ف���ي محاربة �الإ�س���ر�ف �ّلذي هو مر�س خطي���ر من مر�عاة �الأم���ور �لتالية، 

وهي:

)� �لتفّكر في �الآثار و�لعو�قب �لمترتبة على �الإ�سر�ف وقد تقدم بيان بع�سها. 

)� مجاهدة �لنف�س وحملها على �ل�سبر عن �سهو�تها وتعويدها على تحمل �لم�ساّق 

و�لتخ�ّسن. 

)� معاين���ة �س���يرة �لنبي P و�آل���ه �الأطهارR �ّلذين �س���ربو� �لمثل �الأعلى في 

�لزه���د و�الكتفاء. بما قّل من �لطعام و�ل�س���ر�ب و�لمن���ام ، وفي ذلك حافز لنا 

على �القتد�ء بهم.  

4� �النقطاع عن �سحبة �لم�سرفين.  فاإّن ذلك من �ساأنه �أن يق�سي على كّل مظاهر 

�الإ�سر�ف.
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م���ط���ال���ع���ة

يا ويح ثعلبة

يروى �أّن ثعلبة بن حاطب وكان من �الأن�س���ار، قال للنبّي P: �دع �هلل �أن يرزقني 

م���اال، فقال P: »ي���ا ثعلبة قليل توؤّدي �شكره خير من كثي���ر ل تطيقه ، اأمالك في 

ر�ش���ول اهلل P اأ�ش���وة؟ واّل���ذي نف�ش���ي بي���ده ل���و اأردت اأن ت�شي���ر الجبال مع���ي ذهباً 

وف�ش���ًة ل�ش���ارت«، ث���ّم �أت���اه بعد ذلك، فقال: ي���ا ر�س���ول �هلل �دع �هلل �أن يرزقني ماال ، 

و�ّلذي بعثك بالحّق لئن رزقني �هلل ماال الأعطيّن كّل ذي حّق حّقه، فقال P: »الّلهّم 

ارزق ثعلب���ة م���اًل«، قال: فاتخ���ذ غنما فنمت كما ينمو �لدود، ف�س���اقت عليه �لمدينة 

� حّتى تباعد من �لمدينة، فا�ستغل  فتنّحى عنها فنزل و�ديًا من �أوديتها، ثّم كثرت نموًّ

بذلك عن �لجمعة و�لجماعة، وبعث ر�سول �هللP�لجابي لياأخذ �ل�سدقة فاأبى ثعلبة 

وبخ���ل، وقال: ما هذه �إاّل �أخت �لجزية، فقال ر�س���ول �هللP: »ي���ا ويح ثعلبة، يا ويح 

، فاأنزل �هلل تعالى: { گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ 
(((

ثعلبة«

ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ     ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  

.
(((

ې}

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج))، �س40.

))) �سورة �لتوبة، �الآيات: 78-75.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

 (1(
{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }

))) �سورة �لموؤمنون، �الآية: 5)).
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الفراغ القاتل
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تمهيد

روي عن �لر�سول �الأكرم P: »خ�شلتان كثير من النا�ص مفتون فيهما، ال�شّحة 

     .
(((

والفراغ«

�لوق���ت و�لعم���ر و�الأّيام، �لليل و�لنه���ار و�لدقائق و�للحظات ر�أ����س مال �لعبد، وهو 

نعمة من �أعظم نعم �هلل عّز وجّل عليه. 

وقد �أق�س���م �هلل عّز وجّل بالزمان الأهمّيته في �لعديد من �آيات �لقر�آن؛ فقد �أق�س���م 

بالع�س���ر، وباللي���ل و�لنه���ار، وبالفج���ر وبال�س���حى، فقال عّز وج���ّل: {ٱ ٻ 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
 .

(((

ٺ ٺ   }
 .

(((

وقال تعالى: {ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ}

 .
(4(

وقال تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}

 .
(5(

وقال تعالى: {ٱ       ٻ ٻ ٻ}

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)8 ، �س70).

))) �سورة �لع�سر، �الآيات: )- ).

))) �سورة �لليل، �الآيتان: )- ).

)4) �سورة �ل�سحى، �الآيتان: )- ).

)5) �سورة �لفجر، �الآيتان: )- ).
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وقيم���ة �لزمن تكمن في �أّن �هلل عّز وجّل جعله فر�س���ة لاإيمان، و�لعمل �ل�س���الح، 

وهما �سبب �ل�سعادة في �لدنيا و�الآخرة. 

نعمة العمر

عن �لنبّي P: »ل تزول قدما عبد يوم القيامة حّتى ُي�شاأل عن اأربع: عن عمره 

فيم���ا اأفن���اه؟ و�شبابه فيما اأباله؟ وعن ماله من اأين ك�شبه وفيما اأنفقه؟ وعن حّبنا 

.
(((

اأهل البيت«

في�س���األ �لعبد يوم �لقيامة �س���وؤ�لين عن �لزمن، عن عمره فيم���ا �أفناه عاّمة، وعن 

ة.  �سبابه فيما �أباه خا�سّ

و�لمغب���ون ه���و �ّلذي باع �س���يئًا باأقّل من ثمنه، �أو ��س���ترى �س���يئًا باأكث���ر من ثمنه، 

فال�سّحة و�لوقت نعمتان عظيمتان، �أكثر �لنا�س ال ي�ستفيد منهما وي�سّيعهما ثم يندم 

عليهما، وخطر �الأوقات و�الأنفا�س كذلك مع كونهما ر�أ�س مال �لعبد وفر�س���ة �الأعمال 

�ل�سالحة، �أّن عدد �الأنفا�س �ّلتي قّدرها �هلل عّز وجّل لنا غيب، فا ندري متى تذهب 

�أنفا�س حياتنا. 

 .
(((

قال �أمير �لموؤمنينQ : »نف�ص المرء خطاه اإلى اأجله«

فاهلل عّز وجّل قّدر لنا عددً� محددً� من �الأنفا�س فكلما تنّف�س �لعبد نف�س���ا �س���ّجل 

عليه، حّتى ي�سل �لعبد �إلى �آخر �لعدد �لمقّدر له، عند ذلك يكون خروج �لنف�س وينتقل 

�لعبد من د�ر �لعمل وال ح�ساب �إلى د�ر �لح�ساب وال عمل. 

و�إّنم���ا ي���درك �لعبد خطر �لوقت و�لعمر �إذ� فقد ه���ذه �لنعمة فعند ذلك يتمّنى �أن 

يرج���ع �إل���ى �لدنيا ال من �أجل �أن يجمع حطامها و�س���هو�تها، بل من �أجل �أن يجتهد في 

طاعة �هلل عّز وجّل. 

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج7، �س58).

))) م. ن، ج70، �س8)).
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قال تعالى: {ۓ ۓ   ڭ       ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ    ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى   ى ائ ائ    ەئ 
 .

(((

ەئوئ وئ ۇئ    ۇئ  ۆئ}
وقال تعال���ى: {ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ېې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ 
 .

(((

ۈئ ۈئ}
فالعمر و�لوقت نعمة من �هلل عّز وجّل، فمن �س���كرها بطاعة �هلل عّز وجّل و�أنفقها 

 ،
(((

في �سبيل �هلل تقول له �لمائكة يوم �لقيامة: {ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ}

 .
(4(

وتقول له في �لجّنة: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ}

فينبغ���ي على �لعب���د �أن يعرف خطر �الأوقات و�للحظ���ات، وكان بع�س �لحكماء مّمن 

يقدر قيمة  �لوقت �إذ� جل�س �لنا�س عنده فاأطالو� �لجلو�س يقول: »اأما تريدون اأن تقوموا، 

قد كان قبلكم اأقوام اأحر�ص على اأوقاتهم من حر�شكم على دنانيركم ودراهمكم«. 

الفراغ قد يكون جالباً للشرور والمفاسد 

ال ينبغي للموؤمن �أن يكون عنده  فر�غ، بل هو جاّد متهّيئ للقاء �هلل عّز وجّل  فاالأمم 

رة في عالم �لماّدة تح�سب �لثو�ني الأّنها ت�سابق �لزمن، و�لموؤمن �أولى و�أحرى  �لمتح�سّ

و�أجدر و�أقدر.

الم �هلل �لمفرطي���ن في �أوقاتهم فقال جّل ��س���مه: {گ  گ    گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہہ ہ   
.

(5(

ھ  ھ            ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ}
))) �سورة �لمنافقون: �الآيتان: 0)- )).

))) �سورة فاطر، �الآية: 7).

))) �سورة �لنحل، �الآية: )).

)4) �سورة �لحاّقة: �الآية: 4).

)5)�سورة �لموؤمنون، �الآيات: )))- 5)).
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عند كثير من �ل�سباب فر�غ ال يدرون كيف ي�سرفونه، عندهم كتب �لعلم و�لمعرفة 

ولكن بينهم وبين �لمطالعة عقبة بل عقبات..

ومن �الأزمات �ّلتي نعاني منها عدم �الإح�سا�س بقيمة �لوقت، وال ندري كيف ن�ستفيد 

من���ه وكاأّنه عبء على ظهورنا نريد �لتخّل�س منه، بل يقيم �لكثيرون �أعياد� لميادهم، 

مع �أّن �لازم �أن يحزنو� على فر�ق هذه �الأّيام وتفويتها الأّنهم لم ي�ستغّلوها كما ينبغي.  

فالوق���ت يم�س���ي �س���دى؛ ال مطالعة، ال ذكر، ال ق���ر�ءة، ال عمل بل بطالة وت�س���ييع 

بانتظار م���ا هو �أ�س���ّد و�أده���ى {ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں         

 .
(((

ڻ}
�إّن �أخطر حاالت �لذهن يوم يفرغ �ساحبه من �لعمل فيبقى كال�سيارة �لم�سرعة في 

�نحد�ر با �سائق، تجنح ذ�ت �ليمين وذ�ت �ل�سمال. 

و�ل�سبب هو �أّن هذ� �لفارغ ال هّم له �إاّل  �أن يقتل وقته كيفما كان، فهو ال يملك قيادة 

نف�سه بل هو منقاد لكّل ما يحّقق له تجاوز هذ� �لزمن ولو بما حّرم �هلل.

لذلك كان �لفر�غ من جملة �الأ�س���باب �لد�عية �إلى �رتكاب �لمفا�سد، ومن هنا كان 

�الإمام زين �لعابدين Q ير�سدنا في دعائه �إلى خطورة �لفر�غ فيقول Q : »فاإن 

قّدرَت لنا فراغاً من �شغل فاجعله فراغ �شالمة، ل تدركنا فيه تِبعة، ول تلحقنا فيه 

�شاآم���ة، حّتى ين�شرف عّنا كّت���اب ال�شّيئات ب�شحيفة خالية من ذكر �شّيئاتنا، ويتوّلى 

                           .
(((

كّتاب الح�شنات عّنا م�شرورين بما كتبوا من ح�شناتنا«

ويقول في دعاء مكارم �الأخاق : »الّلهّم �شّل على محّمد واآله، واكفني ما ي�شغلني 

الهتم���ام ب���ه، وا�شتعملن���ي بم���ا ت�شاألن���ي غ���داً عن���ه وا�شتف���رغ اأّيامي في م���ا خلقتني 

.
(((

له«

))) �سورة �لنباأ، �الآية: 40.

))) �ل�سحيفة �ل�سّجادّية، �لدعاء )).

))) م. ن، �لدعاء 0).



55ةماقةا ةمداتا

الفراغ سبب للهّم والغّم 

وذلك الأّن هذ� �لفر�غ ي�س���حب لك ملّفات �لما�سي و�لحا�سر و�لم�ستقبل من �أدر�ج 

�لحياة.

�إّن �لف���ر�غ �أ�س���به بالتعذي���ب �لبطيء �ّلذي يماَر�س في �س���جون مّدعي �لح�س���ارة؛ 

حيث يو�سع �ل�سجين تحت �أنبوب يقطر كّل ب�سع ثو�ن قطرة، وفي فتر�ت �نتظار هذه 

�لقطر�ت ُي�ساب �ل�سجين بالجنون..

الفراغ محرّك لكّل النوازع المكبوتة والرغبات الشهوانّية

�لفر�غ ينعك�س على �س���ورة �لفرد عند ذ�ته حيث يرى نف�س���ه وقد �أ�سبح با جدوى 

وال منفعة، �أ�س���بح �أن�سانا با هدف وحياة با روح؛ ال معنى لوجوده مّما يجعله يبحث 

عن �لهروب و�لميل �إلى �لحيل �لنف�س���ّية بعيدً� عن �لمو�جهة وتحمل �لم�سوؤولّية فتجده 

قد ي�س���تخدم �لم�سكر�ت و�لمخّدر�ت و�لبحث عن �لرذيلة عّله يجد متعة �أو لّذة، ولقد 

بّينت �الأبحاث و�لدر��س���ات �ّلتي �أجريت على مرتكبي �لجر�ئم و�لمخالفات �أّن �لفر�غ 

هو �لمحرك لكّل �لنو�زع �لمكبوتة و�لرغبات �ل�سهو�نّية.

يقول �ل�ساعر:

و�ل���ج���دة و�ل�����ف�����ر�غ  �ل�������س���ب���اب  م��ف�����س��دة�إّن  �أّي  ل���ل���م���رء  م���ف�������س���دة 

و�الأ�سرة  نف�سه  �ل�ساّب  على  عظيمة  فو�ئد  له  و��ستثماره  �لوقت  ��ستغال  �إّن 

و�لمجتمع، كما �إّن �سياع �لوقت �أو �لعبث قد يكون �سببًا في تدهور �سخ�سّية �ل�ساب.

، �ق���ر�أ، طالع، �كت���ب، �عمل، تحّرك،  �إذً�: �م���اأ وقتك وال ت�ست�س���لم للفر�غ؛ �س���لِّ

�نف���ع غيرك؛ حّتى تق�س���ي عل���ى �لفر�غ ف���اإّن �لنف�س �إذ� لم ُت�س���غل بالطاعة �ُس���غلت 

بالمع�سية.

كيف نواجه الفراغ؟

���ن  الب���ّد للموؤمن وهو يعي�س في هذ� �لمجتمع  �لمحاط باالأجو�ء �لموبوءة �أن يح�سّ
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نف�سه �سّد عو�ر�س ومخاطر �لفر�غ، وال بّد له �أن يخلق �الأجو�ء �لدينّية �لمنا�سبة لهذ� 

 :P لتح�سين، عمًا بقوله تعالى {ڈ ژ ژ} و�لتز�ما بقول ر�سول �هلل�

،  و�أّول ما �سن�س���األ عنه هو هذه �لنف�س؛ �أين 
(((

»كّلك���م راع وكّلك���م م�شوؤول عن رعّيته«

و�سعناها وفي �أّي طريق �سلكنا بها؟

 ويتّم ذلك التح�شين من خالل اأمور منها:

- ) �اللت���ز�م بالمو�ظبة على ت���اوة بع�س من �آيات �لق���ر�آن �لكريم كّل يوم بقدر 

�الإمكان، �أو �أقّله باالإن�سات �إلى مقرئيها بخ�سوع وتدّبر وتفكر، ففيها {ۓ  

 ذلك �أّنه »ما جال�ص هذا القراآن 
(((

ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ}
اأح���د اإل ق���ام عن���ه بزي���ادة اأو نق�شان: زيادة ف���ي هدى، اأو نق�ش���ان من عمى، 

واعلم���وا اأن���ه لي�ص على اأحد بعد القراآن من فاقة، ول لأحد بعد القراآن من 

غنى، فا�شت�شفوه من اأدوائكم، وا�شتعينوا به على لأوائكم فاإن فيه �شفاء من 

اأكب���ر ال���داء وهو الكف���ر والنفاق والغ���ّي وال�شالل فا�شاأل���وا اهلل به وتوجهوا 

اإلي���ه بحّب���ه ول ت�شاألوا به خلقه اإّنه ما توجه العب���اد اإلى اهلل بمثله، واعلموا 

ع  اأن���ه �شاف���ع م�شّفع وقائل م�شّدق واأّنه من �َشَفَع ل���ه القراآن يوم القيامة �شفِّ

 و�أّنه »من قراأ القراآن وهو �شاّب موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمه، 
(((

في���ه«

وجعله اهلل عّز وجّل مع ال�شفرة الكرام البررة، وكان القراآن حجيزاً عنه يوم 

. كما �أّن من �لمفيد ��س���تغال �أوقات �لفر�غ في مطالعة �لتفا�سير 
(4(

القيامة«

�لقر�آنّية �لمعروفة.

قر�ءة ما تي�ّسر من �الأدعية و�لمناجاة و�الأذكار، فهي مذّكرة بالذنوب حاّثة على  ( -

�لتوبة، د�عية �إلى �جتناب �ل�س���ّيئات و�لتزّود بالح�س���نات، وهي معر�ج �لموؤمن 

)))بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)7، �س8).

)))�سورة �الأعر�ف، �الآية:)0).

))) نهج �لباغة لاإمام علي Q، ج )، �س )9.

)4) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي ، ج ) ، �س)60.
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.Q إلى بارئه، �أمثال �أدعية �ل�سحيفة �ل�سّجادّية لاإمام زين �لعابدين�

ة عندما ن�سعر بال�س���يق و�لفر�غ �ل�سديد فما  كثرة �لترّدد �إلى �لم�س���جد خا�سّ ( -

�أجمل من �أن نق�س���ي وقتنا في بيت �هلل ن�س���كره على نعمه ونحمده على باءه 

ون�س���األه �لرحمة و�لهد�ية، فعن �أبي ذّر عن �لنبّيP في و�س���ّيته له، قال: »يا 

اأب���ا ذر اإّن اهلل يعطي���ك م���ا دم���ت جال�شاً ف���ي الم�شجد بكّل نَف����ص تتنّف�ص فيه 

درجة في الجّنة، وت�شّلي عليك المالئكة، ويكتب لك بكّل نف�ص تنّف�شت فيه 

 ..
(((

ع�شر ح�شنات، ويمحى عنك ع�شر �شّيئات«

قر�ءة �لكتب و�لمجّات و�ل�سحف �الإ�سامّية و�لعلمّية لا�ستفادة منها، وكذ�  4 -

م�ساهدة �لبر�مج �لتلفزيونّية �لمفيدة و�لهادفة.

�تخاذ �أ�س���دقاء �س���الحين في �هلل، ير�س���دهم وير�س���دونه، ويقّومهم ويقّومونه،  5 -

ويق�س���ي معه���م �أوقات �لف���ر�غ بالمفيد، ويتخّل����س بهم من قرناء �ل�س���وء، ومن 

�لعزلة و�س���لبّياتها، فقد روى �الإمام �ل�سادق Q عن �آبائه R قال: »قال 

ر�ش���ول اهلل P في حديث، م���ا ا�شتفاد امروؤ م�شلم فائدة بعد الإ�شالم مثل اأخ 

 :Q وعن مي�َسر قال: قال لي �الإمام �أبو جعفر �ل�سادق ،
(((

ي�شتفيده في اهلل«

»اأتخلون وتتحّدثون وتقولون ما �شئتم؟ فقلت : اأي واهلل اإّنا لنخلوا ونتحّدث، 

ونقول ما �شئنا فقال: اأما واهلل لوددت اأّني معكم في بع�ص تلك المواطن، اأما 

واهلل اإّن���ي لأح���ّب ريحكم واأرواحكم واإّنكم على دين اهلل ودين مالئكته فاأعينوا 

 .
(((

بورع واجتهاد«

محا�س���بة �الإن�س���ان نف�سه كّل يوم، �أو كّل �أ�س���بوع، عّما فعله وعن وقته و�ساعات  6 -

حياته �أين �أم�ساها، فاإن كان خيرً� �سكر �هلل على ذلك و��ستز�د منه، و�إن كان 

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي، ج ))، �س ))).

))) م. ن، ج4، �س7)).

))) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج)،�س87).
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� ��س���تغفر وتاب عنه، وعزم �أن ال يعود �إليه كّرة �أخرى، فقد �أو�س���ى �لنبّي  �س���رَّ

�لكري���م محّم���د P �أبا ذّر بذلك قائ���ًا له: »يا اأبا ذّر حا�ش���ب نف�شك قبل اأن 

تحا�شب، فاإّنه اأهون لح�شابك غداً، وزن نف�شك قبل اأن توزن، وتجّهز للعر�ص 

الأكب���ر ي���وم تعر�ص ل تخفى على اهلل خافية... يا اأبا ذّر ل يكون الرجل من 

.
(((

المّتقين حّتى يحا�شب نف�شه اأ�شّد من محا�شبة ال�شريك �شريكه..«

م���ط���ال���ع���ة

محاسبة النفس

 R في )تف�سيره( عن �آبائه، عن علّي L عن �الإمام �لح�سن بن علّي �لع�سكري

ع���ن �لنب���ّي P قال: »اأكي�ص الكّي�شين من حا�شب نف�شه، وعم���ل لما بعد الموت، فقال 

رج���ل: ي���ا اأمي���ر الموؤمنين كي���ف يحا�شب نف�ش���ه؟ ق���ال: اإذا اأ�شبح ثّم اأم�ش���ى رجع اإلى 

نف�ش���ه، وق���ال: ي���ا نف�شي اإّن هذا يوم م�شى عليك ل يعود اإلي���ك اأبدا، واهلل ي�شاألك عنه 

بما اأفنيته، فما اّلذي عملت فيه اأذكرت اهلل اأم حمدته؟ 

اأق�شي���ت حوائ���ج موؤمن فيه؟ اأنّف�شت عنه كرب���ة؟ اأحفظته بظهر الغيب في اأهله 

وولده؟ اأحفظته بعد الموت في مخلفيه، اأكففت عن غيبة اأخ موؤمن، اأاأعنت م�شلماً؟ 

ما الذي �شنعت فيه؟ 

فيذك���ر م���ا كان من���ه، فاإن ذكر اأّنه جرى منه خير حم���د اهلل وكبره على توفيقه، 

.
(2(

واإن ذكر مع�شية اأو تق�شيراً ا�شتغفر اهلل وعزم على ترك معاودته«

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي،ج6)، �س98.

))) م. ن.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
(1(

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }

))) �سورة �لروم، �الآية: )).

6

الشهوات والزواج المبكر
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تمهيد

خل���ق �هلل �الإن�س���ان وزرع في���ه عددً� من �لقوى �لنف�س���انّية ومنها �ل�س���هوة فهي من 

�الأمور �الأ�س���يلة في �لنف�س �الإن�سانّية، ولذلك فاإّن �الإ�سام لم يحاربها كما لم يحارب 

بقّية �لقوى و�إّنما دعا �إلى تهذيبها و�الإفادة منها لتحقيق �أغر��س �س���رعّية كالتنا�س���ل 

وحفظ �لنوع �الإن�س���انّي، ولذلك فقد جاءت �الآيات �لكريمة و�لرو�يات �ل�س���ريفة لتبّين 

كيف يتعامل �الإن�سان مع �سهو�ته ب�سكل عاّم ومنها �ل�سهوة �لجن�سّية .

فمن جهة بّينت �أّن على �الإن�سان �أن ال يخ�سع ل�سهو�ته و�إاّل كان في م�ستوى �لبهائم �أو 

�أدنى بل عليه �أن يبقي عقله هو �لقائد و�لموّجه لها  كما دّل على ذلك �لرو�ية عن  �الإمام 

�ل�سادق Q - وقد �ساأله عبد �هلل بن �سنان: �لمائكة �أف�سل �أم بنو �آدم؟ - قال: »قال 

اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب Q: اإن اهلل عّز وجّل رّكب في المالئكة عقاًل بال 

�شه���وة، ورّك���ب في البهائم �شهوة بال عقل، ورّكب في بني اآدم كلتيهما، فمن غلب عقله 

 .
(((

�شهوته فهو خير من المالئكة، ومن غلبت �شهوته عقله فهو �شّر من البهائم«

وم���ن جهة �أخرى يدعو �إلى تلبية هذه �لحاجات �ل�س���رورّية وعدم �إغفالها حّتى ال 

يلزم مفا�سد �أخرى قد تترّتب على تركها كما تترّتب على �النغما�س فيها. 

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج60، �س99).
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الزواج عون على الشهوة

�إّن �هلل - عّز وجّل - يعالج جموحنا لل�سهوة باإغر�ئنا بما هو �أعظم منها �إذ� �تقيناه؛ 

و�لمجاهدة و�ل�س���بر من لو�زم �لتقوى، بقوله تعالى: {ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ ۅۉ 

 .
(((

ۉ ې ې ې    ې  ى ى ائ ائ}
ولكّنه �سبحانه في نف�س �لوقت يدعو �إلى �لزو�ج وتح�سين �لنف�س ب�سكل عاّم وفي مر�حل 

متقّدمة من �لعمر مع �لتمّكن من ذلك، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

، وم���ا ذ�ك 
(((

پ پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ}
�إاّل الأّن �ل���زو�ج ح�س���ن في مو�جهة �ل�س���هوة، �أّما من لم يقدر على �ل���زو�ج فقد �أمره �هلل 

تعالى بال�س���بر و�لتعّفف فقال - جّل وعا : {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

، فاأمر بالعّفة و�ل�سبر وعدم �النغما�س في �ل�سهو�ت و�لتعّر�س لها.
(((

ڤ ڤ ڦڦ}
إتباع الشهوات

 يقول �سبحانه: {ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   ڻ    ڻ       
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

.
(4(

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ}
تتح���ّدث هذه �الآي���ات �لكريمة عن قوم مكّرمين هد�ه���م �هلل و�جتباهم وكانو� في 

�أرقى مقام �لخ�س���وع للباري �س���بحانه وتعال���ى، ثّم جاء من بعدهم ق���وم �آخرون، عّبر 

�س���بحانه عنهم بالخْلف بت�س���كين �ل���ام، و�لخْلف: �الأوالد �لطالحي���ن )بينما �لخَلف 

بفتح �لام: �الأوالد �ل�سالحين(، هوؤالء �أ�ساعو� �ل�ساة �ّلتي دعا �إليها �هلل و�أنبياءه، 

))) �سورة �آل عمر�ن، �الآية: 5).

))) �سورة �لنور، �الآية: )).

))) �سورة �لنور، �الآية: )).

)4) �سورة مريم، �الآيات: 58 -60.
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وكانت نتيجة �إ�ساعتهم لل�ساة �أن غرقو� في ظلمات �ل�سهو�ت �لمحّرمة، �لعقاب في 

�لدنيا و�الآخرة.

�الإيمان  �إلى  �لرجوع  �أب��و�ب  فتح  هو  مو�سع  كّل  في  �لكريم  �لقر�آن  منهج  كان  ولّما 

�لمنحرفة: {ڭ ڭ   ۇ  �الأجيال  �أي�سًا بعد ذكر م�سير  فاإّنه يقول هنا  و�لحّق د�ئما، 

، وعلى هذ� فا يعني �أّن 
(((

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ   ۋ   ۋ ۅ}
�الإن�سان �إذ� غا�س يومًا في �ل�سهو�ت ف�سيكتب على جبينه �لياأ�س من رحمة �هلل، بل �إّن 

قيد  على  د�م  وما  �الإن�سان  �سدر  في  يترّدد  نف�س  بقي  ما  مفتوح  و�لرجوع  �لتوبة  طريق 

�لحياة.

وتوؤّك���د �الأحاديث و�لرو�يات �ل�س���ريفة على �أّن �لتلوث بال�س���هو�ت يعّد من �لمو�نع 

�الأ�س���ا�س �ّلتي ت�سد �الإن�سان عن �سلوك طريق �ل�سعادة و�لكمال، وكذلك من �الأ�سباب 

�لمهّمة الإ�ساعة �لفح�ساء و�لمنكر في �لمجتمعات �لب�سرية.

 .
(((

ْيطاِن« َهَواُت َم�شاِئُد ال�شَّ جاء في �لحديث عن �الإمام علي Q �أّنه قال : »ال�شَّ

حيث ي�سطاد �ل�سيطان �أفر�د �لب�سر بهذه �لو�سيلة بكّل زمان ومكان وفي جميع �سنو�ت 

 .
(((

يَن« ْهَوِة ُتْف�ِشُد الدِّ �لعمر.  ويقول Q: »َطاَعُة ال�شَّ

مواجهة الشهوات

لة في نفو�س �لب�سر من �الإر�دة و�لت�سميم بحيث  ال بّد في مو�جهة �ل�س���هوة �لمتاأ�سّ

ال نكون �أرّقاء لل�سهوة بل نرّو�سها لتكون تحت �سيطرة �لعقل و�لحكمة، و�ستكون نتيجة 

ذلك �لنجاة من �لكثير من �لمهالك.

 .
(4(

َهواِت َت�ْشلَْم ِمَن الآفاِت« ورد عن �الأمير Q قوله: »ِاْمَنْع َنْف�َشَك ِمَن ال�شَّ

))) �سورة مريم، �الآية:60.

))) غرر �لحكم، ح )))).

))) م. ن، ح 5985.

)4) م. ن، ح440).
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ويقابل �تباع �ل�سهوة »العّفة« �ّلتي تعني �المتناع و�لترّفع عّما ال يحّل بل عن �الإفر�ط 

في �لحال، من �سهو�ت �لبطن و�لجن�س، و�لتحّرر من ��سترقاقها �لُمِذّل.

ق���ال تعال���ى : {ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ     ۇ    ۇ ۆ ۆ 

.
(((

ۈ ۈ  ٴۇ}
 .

(((

عن �الإمام علّي Q: »العفاف ي�شون النف�ص وينزّهها عن الدنايا«

وهي تدّل على �سمّو �الإيمان، و�سرف �لنف�س، ولذلك  ذكرت �لرو�يات ف�سلها:

 .
(((

قال �لباقر Q: »ما من عبادة اأف�شل عند اهلّل من عّفة بطن وفرج«

الزواج المبكر حصن من الوقوع في الفاحشة 

تقّدم �أهمّية �لزو�ج ودوره �لهام في �لحياة �لب�سرّية، لكن هناك دعوة �أي�سا للزو�ج 

�لمبكر ذكرته �لرو�يات �ل�سريفة فعن  �لنبّيP: »ما من �شاب تزّوج في حداثة �شّنه 

اإّل عّج �شيطانه: يا ويله، يا ويله! ع�شم مّني ثلثي دينه. فليّتق اهلل العبد في الثلث 

 .
(4(

الباقي«

وعن �الإمام �لر�س���ا Q: »ن���زل جبرئيل على النبّي p فقال: ي���ا محّمد اإّن رّبك 

يق���روؤك ال�ش���الم، ويقول: اإّن الأبكار من الن�شاء بمنزلة الثمر على ال�شجر فاإذا اأينع 

الثم���ر ف���ال دواء ل���ه اإّل اجتن���اوؤه واإّل اأف�شدته ال�شم����ص، وغّيرته الري���ح، واإّن الأبكار 

اإذا اأدرك���ن م���ا تدرك الن�شاء فال دواء لهّن اإّل البع���ول، واإّل لم يوؤمن عليهّن الفتنة، 

 .
(5(

ف�شعد ر�شول اهلل p المنبر فجمع النا�ص ثّم اأعلمهم ما اأمر اهلل عّز وجّل به«

وفي هاتين �لرو�يتين دعوة �سريحة �إلى �لزو�ج �لمبكر لل�ساّب وللفتاة، حيث بّينت 

))) �سورة �لمعارج، �الآيتان: 9) -0).

))) غرر �لحكم،  ح989).

))) �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج)، �س80.

)4) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)0)، �س ))).

)5) م. ن، ج6)، �س ))).
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�الأولى �أّن �لزو�ج يع�س���م ثلثي �لدين، و�لثانية بّينت �أّن���ه مع ترك تزويج �لفتاة مبكرً� 

فاإّنه ال يوؤمن عليهن �لفتنة. 

فتبكي���ر �ل�س���باب  في �ل���زو�ج يع�س���م �أخاقهم م���ن �النحر�ف، ويقيه���م �أخطار 

�النفعاالت �لنف�سّية و�تجاههم �ل�سلوكّي في �لحياة.

�ِسّن الزواج في ال�سريعة الإ�سالمّية 

ا معّينًا بال�سنو�ت لعقد �لزو�ج، بل هو �أمر مرتبط  لم تحّدد �ل�سريعة �الإ�سامّية �سنًّ

بالقدرة على �أد�ء و�جبات هذه �لم�سوؤولّية وتحّقق مو��سفات معّينة، فمتى ما وجد من 

ُير�سى بدينه و�أخاقه مع �لقدرة �لعقلّية و�لموؤّهات �لبدنّية ال م�سكلة في �لزو�ج، بل 

هو مرغوب فيه بغ�ّس �لنظر عن �لعمر.

حقائق علمية حول الزواج المبكر وفوائده

جاءت بع�س �لدر��سات لتوؤّكد على �سرورة »اإ�شباع« �لجانب �لعاطفّي لدى �الإن�سان 

ليتمّتع ب�سّحة �أف�سل، فاأّكدو� �أّن �لمتزّوجين �أكثر �سعادة ويتمّتعون بجهاز مناعّي �أقوى 

���لو� �لعي�س وحيدين من دون زوجة، وهذ� هو م�س���مون �ل�س���كينة  من �أولئك �ّلذين ف�سّ

�ّل���ذي ورد في قول �لحّق تب���ارك وتعالى عندما حّدثنا عن �آية من �آياته فقال  {ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ 
.

(((

ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ}
 فهذه �الآية ت�سير بو�سوح �إلى �ال�ستقر�ر �لنف�سي من خال كلمة {ک} كما 

ت�سير �إلى �إ�سباع �لجانب �لعاطفي من خال قوله { گ ڳ}.

وفي در��سة �أخرى وجدو� �أّن �الإن�سان �لمتزّوج �أكثر قدرة على �لعطاء و�الإبد�ع، و�أّن 

�لمر�أة �لمتزّوجة �أكثر قدرة على �لحنان و�لعاطفة و�لعطاء �أي�سًا.

���ة بالزو�ج في ج�س���د كّل  وت�س���ير بع����س �لدر��س���ات �إلى وجود �س���اعة حيوّية خا�سّ

))) �سورة �لروم، �الآية: )).



... قق جاءتكم لوعظا66

و�ح���د مّنا! فهن���اك توقيت وعمر محّدد ينبغي على �الإن�س���ان �أن يتزّوج خاله وهو في 

�لع�س���رينات �أو �أكثر بقليل، و�إذ� ما تاأّخر �لزو�ج فاإّن هذ� �س���يوؤّثر على خايا �لج�س���د 

وعلى �لنطفة و�لبوي�سة، وبالتالي �سيكون هناك �حتمال �أكبر لم�ساكل نف�سّية وج�سدّية 

ت�سيب �لمو�ليد.

من إيجابّيات الزواج والحمل واإلنجاب في سّن مبكر

اأ- على الم�ستوى ال�سحي: 

)- الإخ�ش���اب: »اإمكانّي���ة الحم���ل« �إّن ن�س���بة �لخ�س���وبة »اأي الحم���ل خالل فترة 

الزواج« عند �لفتيات في �سّن مبكر تفوق �لفتيات في �الأعمار �الأخرى. 

)- �الأور�م �لخبيثة هي �أقّل عند �لن�ساء �للو�تي يبد�أَن �لحمل و�الإنجاب في �ل�سنين 

�لمبكرة. 

ا �أّن �الأمر��س �لمزمنة تبد�أ بالظهور �أو تزيد ��ستفحااًل كّلما تقّدم  ومن �لمثبت طبيًّ

�الإن�س���ان عمرً�، وهذه �الأمر��س �لمزمنة تزيد مخاطر �لحمل و�الإنجاب و�أحيانًا تقف 

عائقًا للحمل و�الإنجاب. 

ب- على الم�ستوى الجتم�عي:

)-  تحّمل �لزوجين للم�سوؤولّية بدل �لعي�س بامباالة وت�سييع �لوقت و�لعمر.

)- �لتقليل من �لوقوع في �لرذيلة و �النحر�ف و�ل�سذوذ �لجن�سّي.

)- �لمحافظة على �لن�سل.

4- �إّن �لتقارب في �ل�س���ّن بين �الآباء و�الأبناء يمّكن �الآباء من رعاية �أبنائهم  وهم 

�أقوياء كما ي�ستفيدون من خدمة �أبنائهم لهم.  

 �إّن تقاليد �لمجتمع في فر�س �لقيود �القت�س���ادّية و�الجتماعّية ��ستطاعت �أن تزرع 

حو�جز حديدّية على م�س���األة �لزو�ج، حّتى �أ�س���بح �لزو�ج ال يتمُّ �إاّل في �سّن �لثاثين �أو 
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�أكثر، غير �أّن �لزو�ج �لمبكر – مع تو�فر �المكانات – يمّثل حاًّ �أ�سا�سًا في �الإ�سام.

هل للزواج المبكر مخاطر وأضرار؟

�دع���ى بع�س �أّن للزو�ج �لمبكر مخاطر متعّددة على �لفتاة من �لنو�حي �ل�س���حّية 

���ة خال  و�الجتماعّي���ة و�لنف�س���ّية، كاالإدعاء باأّن �لفت���اة تتعّر�س �إلى فقر �لدم وخا�سّ

فترة �لحمل. وقد تزد�د ن�س���بة �لوفّيات بين �الأّمهات �ل�سغير�ت لقّلة �لدر�ية و�لوعي 

بالتربية و�لتغذية. 

و�أّن �لفتاة في مرحلة �لمر�هقة ال ت�ستطيع �أن تبدي ر�أيها في �أمور حياتها �لزوجّية 

بثقة و�رتياح يوؤّدي �إلى �لحرمان من �لتعليم وغير ذلك من �أمور.

أأنتم أعلم أم الله؟! 

هو جو�ب مخت�سر مفاده �أّن �هلل تعالى هو �ّلذي خلق �الإن�سان ويعلم ما ي�سلحه وما 

يف�س���ده  {ڀ  ڀ ٺ ٺ} فعلينا �أن نقّر بجهلنا وق�سورنا �أّوال، وب�سيء من �لتوعية 

و�النتباه و�لم�سوؤولّية يمكن تجّنب كّل ما تقّدم.

ن�سيف فنقول �إّن �لبحوث �لعلمّية و�لدر��سات �لعالمّية تثبت �أّنه ال يوجد زيادة في 

م�ساعفات �لحمل عند �لن�ساء �لاتي تتر�وح �أعمارهّن ما بين 5)-9) �سّنة. 

�أّما �دعاء �س���وء �لتغذية فهو بحاجة �إلى زيادة وعي من �لبيت و�الأ�س���رة و�لمدر�سة 

و�لجامعة وو�سائل �الإعام ودور �لرعاية �ل�سحّية. 

كم���ا �إّن �أولياء �الأمور ي�س���تطيعون تقدير �أمور �لزو�ج �لمتعّلق���ة ببناتهم فاإذ� وجد 

ف���ي �بنته �لق���درة على ذلك زّوجها، و�إذ� لم يجد فيها �لق���درة على ذلك لم يزّوجها. 

فحر�س �الإ�س���ام �لحنيف على �لتعجيل بالزو�ج وت�س���هيل �إجر�ء�ته �سمانًا للعفاف ال 

يتعار�س مع �لترّيث و�لتمّهل في �أخذ قر�ر �لزو�ج.
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م���ط���ال���ع���ة

من وّفق للزواج بامرأة صالحة))) 

روى �ل�س���يخ �لكلين���ي ف���ي كتابه �لكاف���ي �لرو�ي���ات �لتالية عن �أهل بيت �لع�س���مة 

و�لطهارةQ و�لتي تبّين لنا قيمة �لنعمة �لمتمّثلة بالزوجة �ل�سالحة، هذه �لزوجة 

�ّلتي ينبغي �لتحّري عنها لكّل من يريد �لزو�ج ال �أن يكون هدف �لزو�ج ت�سكين �ل�سهوة 

فق���ط و�لجمال �لظاهرّي، بل �أن يكون هدفه �أن يحظى بزوجة �أمينة �س���الحة مطيعة 

هلل �سبحانه حّتى تحفظه في نف�سها وماله وولده.

عن �أبي عبد �هللQ، عن �آبائه R قال : قال �لنبّي P: »ما ا�شتفاد امروؤ 

م�شلم فائدة بعد الإ�شالم اأف�شل من زوجة م�شلمة ت�شره اإذا نظر اإليها وتطيعه اإذا 

اأمرها وتحفظه اإذا غاب عنها في نف�شها وماله«.

: قال �هلل عّز وج���ّل: »اإذا اأردت اأن اأجمع  p قال: قال ر�س���ول �هلل Q ع���ن �أبي جعفر

للم�شل���م خي���ر الدني���ا والآخرة جعلت له قلباً خا�شعاً ول�شاناً ذاك���راً وج�شداً على البالء 

�شابراً، وزوجًة موؤمنة ت�شّره اإذا نظر اإليها وتحفظه اإذا غاب عنها في نف�شها وماله«. 

عن �أبي �لح�س���ن علي بن مو�سى �لر�سا L قال: »ما اأفاد عبد فائدة خيراً من 

زوجة �شالحة؛ اإذا راآها �شّرته واإذا غاب عنها حفظته في نف�شها وماله«. 

عن �أبي عبد �هلل Q قال : قال ر�سول �هلل P: »اإّن من الق�شم الم�شلح للمرء 

الم�شل���م اأن يك���ون له المراأة اإذا نظر اإليه���ا �شّرته، واإذا غاب عنها حفظته واإذا اأمرها 

اأطاعته«.

ع���ن �أب���ي عبد �هلل Q قال: ثاثة للموؤمن فيها ر�حة: د�ر و��س���عة تو�رى عورته 

و�س���وء حاله من �لنا�س، و�مر�أة �س���الحة تعينه على �أمر �لدنيا و�الآخرة و�بنة يخرجها 

�إّما بموت �أو بتزويج«.

))) ر�جع: �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج5، �س7))-8)).
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))) �سورة �لمائدة، �الآية: )).
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تمهيد

�إّن ج�س���م �الإن�س���ان كما يتعّر����س الأمر��س ج�س���دّية كذلك فاإّن �لمجتمع �لب�س���رّي 

ُي�س���اب باأمر��س  �جتماعّية كظاهرة �الإجر�م، و�النحر�فات �ل�سلوكّية، وهي خطيرة 

الأّنها تنت�س���ر فتطال �لجميع، فابّد من مو�جهته���ا و�إيجاد �لحلول لها، ومن �أهّم هذ� 

�لنوع من �لجر�ئم:

جرائم ضّد النظام االجتماعي العام

1- التعّدي:

حرم �هلل تعالى كّل �أنو�ع �لتعّدي على �الآخرين مهما كان نوعه ومهما كان مقد�ره. 

قال تعالى: {ۈئ ېئېئ} وورد عن ر�س���ول �هللP: »اأعت���ى النا�ص من قتل غير 

  .
(((

قاتله اأو �شرب غير �شاربه«

فالمعت���دي على �لنا�س و�لمجتمع �الآمن محارب هلل ور�س���وله، مف�س���د في �الأر�س، 

وقد توّعده �هلل �سبحانه بالعذ�ب �ل�سديد و�لعقوبة �لقا�سية في �لدنيا و�الآخرة. 

و�أ�س���ّد �أنو�ع �لمحاربة قتل �لنف�س �لمحترمة، يقول تعالى: {.. پ ڀ  ڀ ڀ  

. وق���د بّي���ن �الإم���ام 
(((

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ..}
�لر�س���ا Q �س���بب �لتحريم لما يترّتب عليه من وجوه �لف�ساد: »حّرم اهلل قتل النف�ص 

  .
(((

لعّلة ف�شاد الخلق؛ في تحليله لو اأحّل، وفنائهم وف�شاد التدبير«

))) �الأمالي، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س 8).

))) �سورة �لمائدة، �الآية: )).

))) من ال يح�سره �لفقيه، �ل�سيخ �ل�سدوق، ج) ، �س565.
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2 - الحتك�ر:

وهو خزن مو�د غذ�ئّية �أ�سا�س���ّية يحتاجها �لنا�س وقت �ال�س���طر�ر يترّب�س �رتفاع 

�س���عرها �أو �إ�سر�ر �الأفر�د و�لدولة. وقد حّرمه �الإ�سام »للقبح العقلي الم�شتفاد من 

ترّت���ب ال�ش���رر عل���ى الم�شلمين، وك���ون من�شئه الحر����ص المذموم عق���اًل، ومنافاته 

 .
(((

للمروءة، ورّقة القلب الماأمور بهما«

فاالحتكار نوع من �لتاعب �ل�س���ريح باالأ�س���عار و��س���تغال حاجة �لمجتمع ل�سلعة 

ما، فيتّم حب�س �ل�سلعة حّتى تقّل بين �لنا�س ويعانون من ندرتها مّما يوؤّدي بهم �إلى دفع 

�أّي �سعر مقابل �لح�سول عليها.

من مفاسد االحتكار

�الحت����كار ي����وؤّدي �إلى �لعديد من �ل�س����لبّيات، لعّل �أهّمها قتل روح �لمناف�س����ة 

�ل�س����ريفة بين �الأف����ر�د و�لدول، و�ّلتي هي �ل�س����بيل �إلى �إتقان �لعمل وتح�س����ين 

م�ستوى �الإنتاج.

كما يدفع �الحتكار �لقائم به �إلى تبديد جزء من �لمو�رد و�لتخّل�س منها �إّما حرقًا 

�أو رميًا في �لبحر �أو غير ذلك خوفًا من �نخفا�س �الأ�س���عار في �ل�سوق �لعالمية، وهذ� 

م���ا كان���ت تقوم به �أمريكا برميها �أطنانًا من �لقمح في �لبحر للمحافظة على �س���عره، 

بدل �أن تر�سله �إلى �لجياع في �لعالم.

كما �أّن �الحتكار يكون �س���ببًا في �نت�س���ار �لحقد و�لكر�هّية بين �الأفر�د مّما ي�ساعد 

على تفّكك �لمجتمع و�نهيار �لعاقات بين �أفر�ده.

 وق���د ورد ف���ي �لحديث عن �الإمام محّمد بن علّي L �أّن ر�س���ول �هلل P قال: 

»اأّيم���ا رجل ا�شترى طعاما، فحب�شه اأربعي���ن �شباحاً، يريد الغالء ثّم باعه، وت�شّدق 

.
(((

بثمنه لم يكن كفارة لما �شنع«

))) �لجو�هر، ج))، �س480.

))) قرب �الإ�سناد، �س)6.
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في مواجهة االحتكار

حر����س �لر�س���ول P و�الأئّم���ة �الأطه���ار على توعي���ة �لنا�س من خ���ال بيان  قبح 

 .
(((

�الحتكار وخطره وعقوبة �لمحتكر  حيث يقول �لر�سول P »المحتكر ملعون«

  .
(((

وعن �الإمام علي Q: »الحتكار داعية الحرمان«

 .
(((

 وعنه Q: »الحتكار �شيمة الفجار«

ومن ناحية ثانية �أباح �الإ�س���ام لاإمام �أو لنائبه �إنذ�ر �لمحتكر ببيع �ل�س���لعة �ّلتي 

يحب�سها عن �لنا�س، فاإذ� رف�س يجوز للدولة �أن تتدّخل وتاأمره ببيع �ل�سلعة لرفع �لظلم 

�ّلذي يتعّر�س له �لمجتمع ب�سبب �الحتكار.

وبالتالي فاإّن هذ� �الإجر�ء ي�س���اهم بمنع �الحتكار ويمنع �لغ�ّس في �ل�س���لع، ويحمي 

�لبيئ���ة �الجتماعّية، من خ���ال وظيفة �الأمر بالمعروف و�لنهي ع���ن �لمنكر كما يمنع 

�لغ�ّس في �أ�سناف �ل�سلع و�الأ�سعار.

وق���د كان �الإمام علّي Q يطوف في �الأ�س���و�ق يعظ �لتّج���ار فيقول : »يا مع�شر 

التّج���ار قّدم���وا ال�شتخ���ارة، وتبّركوا بال�شهول���ة، واقتربوا من المبتاعي���ن، وتزّينوا 

بالحل���م، وتناه���وا ع���ن اليمي���ن، وجانب���وا الك���ذب، وتجاف���وا ع���ن الظل���م، واأن�شف���وا 

المظلومين، ول تقربوا الربا، واأوفوا الكيل والميزان، ول تبخ�شوا النا�ص اأ�شياءهم، 

.
(4(

ول تعثوا في الأر�ص مف�شدين«

3 - ظلم الح�كم

ق���ال �الإم���ام عل���ّيQ - لعمر ب���ن �لخّط���اب -: »ث���الث اإن حفظته���ّن وعملت 

به���ّن كفت���ك م���ا �شواهّن، واإن تركتهّن ل���م ينفعك �شيء �شواهّن، ق���ال: وما هّن يا اأبا 

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)6، �س)9).

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�سهري، ج)، �س666.

))) غرر �لحكم، ح607.

)4) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج78 ، �س54.
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الح�ش���ن؟ قال: اإقامة الحدود عل���ى القريب والبعيد، والحكم بكتاب اهلل في الر�شا 

وال�شخط، والق�شم بالعدل بين الأحمر والأ�شود. فقال له عمر: لعمري لقد اأوجزت 

 .
(((

واأبلغت«

لكن ت�سّلط على رقاب �لنا�س والة �أ�سر�ر مت�سّلطون يرتكبون مختلف �أنو�ع �لمظالم 

و�لمفا�سد؛  فالحاكم �لظالم يهتك حرمات �لنا�س في �أمو�لهم و�أنف�سهم و�أعر��سهم، 

َقاَل تعالى: {ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

. و�لركون هو �لميل و�ل�سكون �إليهم.
(((

ۀ ۀ   ہ ہ}
 :L لولديه �لح�سن و�لح�سين L وجاء في و�سّية �الإمام علّي بن �أبي طالب

.
(((

».... وكونا للظالم خ�شماً وللمظلوم عوناً«

4- الم�سكرات والمخّدرات

وه���ي كّل ماّدة توؤثر على �لجهاز �لع�س���بي بدرجة ت�س���عف وظيفته �أو تفقدها منه 

ب�سفة موؤّقتة. 

و�لمخّدر�ت و�لم�سكر�ت ت�ستركان في تخدير �لعقل، و�إحد�ث فتور في �لبدن، و قد 

يترّتب على بع�سها جر�ئم وجنايات. 

حكمه���ا: جميعه���ا باخت���اف �أنو�عها وتفاوتها ف���ي تاأثيرها على �لعق���ل محّرمة، 

فيحرم تناولها وتعاطيها و�التجار بها وترويجها. 

ومن �الأدّلة على تحريمها قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ 

.
(4(

پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

))) �لتهذيب، �بن حجر، ج6 ، �س7)) ، ح547.

))) �سورة هود، �الآية: ))).

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج )4، �س 56).

)4) �سورة �لمائدة، �الآية: 90.
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 .
(((

وعن �لنبّي P: »الخمر جماع الإثم، واأّم الخبائث، ومفتاح ال�شّر«

���ح هذ� �لحديث �الأخير من خال بيان بع�س �الأ�س���ر�ر �لمترّتبة على �سرب  ويتو�سّ

�لخمور و�الآثار �ل�سلبية �لمترّتبة على ذلك: 

وهي �أ�سر�ر دينّية؛ من �ل�سّد عن ذكر �هلل وعن �ل�ساة. و�أ�سر�ر �جتماعّية؛ من 

�لعد�وة و�لبغ�س���اء، وتفّكك �الأ�سر و�لمجتمع، وكثرة �لحو�دث �لموؤلمة. وهناك عقوق 

�الآباء و�الأّمهات و�لعدو�ن عليهم، و�نحر�ف �الأبناء، و �ل�سمعة �ل�سّيئة، وت�سّوه �لمو�ليد 

�ّلذين يكونون من ن�سل �لمدمنين �أو �لمدمنات. 

هناك �أ�س���ر�ر �سحّية من �الإ�سابة باالأمر��س �لخطيرة �لفّتاكة �ّلتي ت�سيب �لبدن 

م���ن تل���ف �لكبد، ومن �رتفاع ن�س���ب هذه �ل�س���موم في �لدم حّتى ت�س���ل في �لجرعات 

�لز�ئدة �إلى �لموت �لمفاجئ.

كما يترّتب عليها �أ�سر�ر �قت�سادّية؛ من ذهاب بركة �الأمو�ل وزو�ل �لنعم.  

5- الترف 

هو من �لظو�هر �لخطيرة في مجتمعاتنا �الإ�سامّية و�ّلتي �أودت بكثير من �ل�سباب، 

ُع  ْطَغْته، فهو ُمَتَو�سِّ
َ
ي �أ

َ
ْعمُة �أ ْتَرَفْته �لنَّ

َ
ْبَطَرْته �لنعمُة و�َسعة �لعْي�ِس. و�أ

َ
و�لُمْتَرٌف هو �ّلذي �أ

في َماذِّ �لدنيا و�َسهو�ِتها. فالترف مف�سد.

ومن �لظو�هر �الجتماعّية �أّنك ترى من ال يجد �إاّل قوته �ل�س���روري  يقتطع منه من 

�أجل �أن يقتني �أكثر �أجهزة �لهاتف تطّورً�، وي�ستري �أفخر �الأثاث.

وينبغي �الإ�سارة �إلى �أّن �لتنّعم بالمباح � و�إن كان جائزً� � لكّن �ال�ستغر�ق فيه خطر 

الأّن���ه يورث �لم���رء �رتياحًا �إلى �لدنيا وركونًا �إليها، ويبع���د عن �لخوف �ّلذي هو جناح 

�لموؤمن.

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، �س79، ح49).
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�إّن كثرة �لمال وطيب �لعي�س ت�س���ّد م�س���الك �لعلم �إل���ى �لنفو�س، فا تّتجه �لنفو�س 

�إلى �لعلم مع �لترف غالبًا، فاإّن �لغنّي قد ي�س���لك طري���ق �للهو ويفتح بابه، و�إذ� �نفتح 

باب �للهو �ُسّد باب �لنور و�لمعرفة. 

�أّما عاجه فتوحيد �هلل وذكره و�إ�سغال �لقلب باالآخرة، و�التعاظ بحال من د�همهم 

�لموت، وزيارة �لقبور و�لنظر لما بعد هذه �لحياة.

م���ط���ال���ع���ة

مجادلة السيوف أهون من طلب الحالل

عن �أبي جعفر �لفز�رّي قال: دعا �أبو عبد �هلل Q مولى له يقال له: م�س���ادف 

فاأعطاه �ألف دينار وقال له تجّهز حّتى تخرج �إلى م�سر فاإّن عيالي قد كثرو�.

 قال: فتجّهز بمتاع وخرج مع �لتّجار �إلى م�س���ر فلّما دنو� من م�س���ر ��س���تقبلتهم 

قافلة خارجة من م�س���ر ف�س���األوهم عن �لمتاع �ّلذي معهم ما حاله في �لمدينة، وكان 

مت���اع �لعاّمة، فاأخبروهم �أّنه لي�س بم�س���ر منه. �س���يء فتحالفو� وتعاق���دو� على �أن ال 

ينق�سو� متاعهم من ربح �لدينار دينار�.

 Q فلّما قب�سو� �أمو�لهم و�ن�سرفو� �إلى �لمدينة، دخل م�سادف على �أبي عبد �هلل 

ومعه كي�سان في كّل و�حد �ألف دينار.

 فقال: جعلت فد�ك هذ� ر�أ�س �لمال وهذ� �الآخر ربح، فقال Q: �إّن هذ� �لربح 

كثير ولكن ما �سنعته في �لمتاع؟ فحّدثه كيف �سنعو� وكيف تحالفو�.

 فقالQ: �س���بحان �هلل تحلفون على قوم م�س���لمين �أاّل تبيعوهم �إاّل ربح �لدينار 

دينار�، ثّم �أخذ )�أحد( �لكي�س���ين فقال: هذ� ر�أ�س مالي وال حاجة لنا في هذ� �لربح، 

.
(((

ثّم قال: »يا م�شادف: مجادلة ال�شيوف اأهون من طلب الحالل«

))) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج5، �س)6).



ة  »اأن�ش���ف اهلل واأن�شف النا�ص من نف�شك ومن خا�شّ

اأهل���ك، ومن لك فيه ه���وى من رعّيتك، فاإّنك اإّل تفعل 

(1(
تظلم«

))) نهج �لباغة، �لكتاب )5.

8

الفساد اإلدارّي
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تمهيد

�إّن ��ستغال �لموّظف وظيفته �أو �أّي �سخ�س من�سبه �لعاّم لتحقيق م�سلحة ومنفعة 

ه من �أفر�د �لمجتمع مثل �أقربائه �أو �أ�سدقائه �أو  �سخ�س���ّية ذ�تّية لنف�سه �أو لمن يخ�سّ

حزبه دون وجه حّق، يعّبر عنه بالف�ساد �الإد�رّي.

ومن خال معاينة �لو�قع يمكن �إح�س���اء �لعديد من �أ�س���كال �لف�ساد على �لم�ستوى 

�الإد�ري و�لوظيفي يرتكبها بع�س عن علم، وبع�س عن جهل وعدم �لتفات �إلى خطورة 

وعو�قب �أمثال هذه �الإرتكابات.

 نماذج من الفساد اإلداري

من �أبرز هذه �لنماذج �لر�س���وة و�لهدّية و�الإكر�مّية و�البتز�ز و�لو��س���طة و�لن�سب 

و�الحتيال و�الختا�س و�ل�س���رقة و�لتزوير في �لوثائق، و�ال�س���تغال و�لتهّرب من دفع 

�لر�س���وم و�ل�س���ر�ئب وعدم و�س���ع �ل�سخ�س �لمنا�س���ب في مكانه و��س���تعمال �الأمو�ل 

���ة و�لو�س���اطة غير �لم�س���روعة، و�الإ�س���ر�ف وتبذير �الأمو�ل  �لعاّمة في م�س���الح خا�سّ

�لعاّمة، وغير ذلك من عناوين ال تح�س���ى من حيث �لكثرة و�س���نتعر�س �إلى بع�س من 

هذه �لعناوين ومن ثم نبّين حكمها ووجه �لف�ساد فيها.
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الوا�شطة: وهناك �شيوع لهذه الظاهرة، ومن الأمثلة عليها:

تعيي���ن �الأ�س���حاب و�الأقارب �الأق���ّل كفاءة �أو من يفتقدها على ح�س���اب �أ�س���خا�س 

�آخرين �أكثر كفاءة وتعليما وتدريبا وهو ما يوؤدي �إلى عدم و�س���ع �لرجل �لمنا�س���ب في 

�لمكان �لمنا�سب.

ة  ع���ن �أمير �لموؤمنين Q : »اأن�شف اهلل واأن�شف النا�ص من نف�شك ومن خا�شّ

. ويقول Q في 
(((

اأهل���ك، وم���ن لك فيه هوى من رعيتك، فاإّن���ك اإّل تفعل تظلم«

 .
(((

غرر كامه : »من رفع بال كفاية و�شع بال جناية«

المح�شوبّي���ة والمحاب���اة: وتعن���ي تف�س���يل بع�س �لم�س���وؤولين الأ�س���خا�س معّينين 

و�إعطائه���م مي���ز�ت معّينة  دون �أن يكونو� م�س���تحّقين لها وبالرغ���م من وجود من هم 

�أحّق بها منهم.  �أو �أن يقوم �لمدّر�س في �ل�س���ّف بو�س���ع �أعلى �لعامات لطالب معّين 

من �أقاربه رغم �أّنه لي�س �أف�سل طالب في �ل�سف.

يق���ول �الإم���ام �أمي���ر �لموؤمنين Q : »ث���ّم اأنظر في اأم���ور عمال���ك فا�شتعملهم 

اختب���ارا، ول توله���م محاباة واأث���رة، فاإّنهما جماع من �شعب الج���ور والخيانة. وتوّخ 

منه���م اأه���ل التجرب���ة والحي���اء من اأه���ل البيوت���ات ال�شالح���ة، والقدم ف���ي الإ�شالم 

.
(((

المتقّدمة«

وتوؤّدي �لمح�سوبية و�لمحاباة �إلى ح�سر �لمنافع �لعاّمة و�لخدمات في يد فئة قليلة 

من �لمو�طنين �لمتنّفذين �أو �ّلذين لديهم عاقات مع �لم�سوؤولين.

الر�ش���وة: وتعّد من �أبرز �أ�س���كال �لف�س���اد �الإد�ري، و�لر�س���وة محّرم���ة ومن كبائر 

�لذن���وب، على �الآخذ، و�لمعطي، و�لو�س���يط بينهما. ويجب عل���ى من �أخذها رّدها �إلى 

�ساحبها ولي�س له �لت�سّرف فيها.

))) نهج �لباغة، �لكتاب )5. 

))) غرر �لحكم، ح))86.

))) نهج �لباغة ، �لكتاب )5.
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الأجله���ا، ق���ال تعال���ى: { چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

.
(((

ڌ ڌ  ڎ ڎ...}
ع���دم قيام الموّظف بواجبات وظيفته: وذلك باأن يق�س���ي �لموّظف معظم �لوقت 

ة  �س للعمل في �لتحّدث على �لهاتف الأغر��س �سخ�سّية �أو بالتلّهي باأمور خا�سّ �لمخ�سّ

على ح�ساب �لعمل، �أو عدم �أد�ء �لعمل كما ينبغي وبالجودة �لمطلوبة، �أو مغادرة �لعمل 

قبل نهاية �لدو�م �لر�سمي.

اإهدار المال العام: با�س���تخد�م �لممتلكات �لعاّمة الأغر��س �سخ�س���ّية للموّظف �أو 

�لم�س���وؤول، �أو قيام �لم�س���وؤول باإعفاء بع�س �الأ�س���خا�س و�ل�س���ركات �لتجارّية من دفع 

�ل�سر�ئب و�لر�سوم �لجمركّية �لم�ستحّقة عليهم دون وجه حّق.

منشأ الفساد المالي واإلداري

�إّن �لف�س���اد �لمالي و�الإد�ري نتاج �س���وء �لتن�س���ئة �الجتماعّية للموّظف �أو �لم�سوؤول 

وف�ساد �أخاقه وقيمه �الجتماعّية، ويعود �أي�سًا �إلى �لخطاأ في تعيين مثل هذ� �لموظف 

مع �سعف �لمحا�سبة و�لم�ساءلة وعدم فر�س �لعقوبات �لر�دعة على �لموظف �لم�سيء 

ا و�إد�رّيا، كما �أّن بع�س �لمو�طنين ي�ساعدون على �نت�سار �لف�ساد من خال قيامهم  ماليًّ

بتقديم �لهد�يا �لمالّية و�لعينّية للموظفين لقاء �إنجاز معاماتهم.

مكافحة الفساد اإلداري

هن���اك مجموعة من �لعنا�س���ر �ّلتي ت�س���اعد في ح���ال وجودها ف���ي �لمجتمع على 

مكافحة هذ� �لنوع من �لف�ساد وهي: �لرقابة و�لمحا�سبة، �لم�ساءلة و�ل�سفافّية. ويمكن 

تو�سيح كّل منها كما يلي: 

1 - الرقابة والمحا�شبة: من خال �لمتابعة �الإد�رّية و�لتقييم �لم�ستمّر حّتى ُيبنى 

على �ل�سيء مقت�ساه، �إّما �لتنويه و�إّما �لعقاب و�لموؤ�خذة.

))) �سورة �لنحل، �الآية:90.
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يق���ول �الإمام عل���ّي Q في كتابه لمالك �الأ�س���تر: »ث���ّم تفّقد اأعماله���م، وابعث 

العي���ون م���ن اأه���ل ال�شدق والوف���اء عليهم، فاإّن تعاه���دك في ال�ش���ّر لأمورهم حدوة 

لهم )حّث لهم( على ا�شتعمال الأمانة، والرفق بالرعّية.

وتحّف���ظ م���ن الأعيان، ف���اإْن اأحد منهم ب�شط ي���ده اإلى خيان���ة اجتمعت بها عليه 

عن���دك عيون���ك واكتفي���ت بذلك �شاه���دا، فب�شطت علي���ه العقوبة في بدن���ه واأخذته 

بم���ا اأ�ش���اب م���ن عمل���ه، ث���ّم ن�شبته بمق���ام الذّل���ة، وو�شمت���ه بالخيان���ة وقّلدت���ه عار 

 .
(1(

التهمة«

2 - المتابعة الأخالقّية:  وتعني مقارنة �الأعمال �ّلتي يقوم بها �ل�سخ�س مع �لقيم 

�الأخاقّية �ّلتي يجب �اللتز�م بها مثل: �الأمانة في �لعمل، و�ل�سدق في �لقول، و�لعد�لة 

في �لمعاملة، وغير ذلك من �ل�سفات.

3 - الم�شاءلة: وتعني �سرورة م�ساءلة �لم�سوؤولين و�لموظّفين و�لعّمال عن عملهم 

ومتابعاتهم ومحا�س���بتهم على �لتق�س���ير �أو �إ�س���اءة ��س���تخد�م �لمن�س���ب وما �س���ابه 

ذلك... 

كم���ا يمك���ن تبّني حمات تربوّي���ة و�إعامّية لن�س���ر �لوعي �لدين���ّي و�الأخاقّي بين 

�لنا����س و�لموّظفين باالإ�س���افة �إلى رفع م�س���توى �لعقوبات �ّلت���ي يتعّر�س لها �لموظف 

�لفا�سد ليكون له دور كبير في مكافحة �لف�ساد و�لحّد من �نت�ساره.

))) نهج �لباغة، �لكتاب )5. 
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م���ط���ال���ع���ة

من حديث المعراج

روي ع���ن �أمي���ر �لموؤمنين Q �أّن �لنبّي pP �س���األ رّبه �س���بحانه ليلة �لمعر�ج فقال: 

وج���ّل: لي�ص �ش���يء عندي اأف�شل م���ن التوّكل 
ّ
»ي���ا رّب اأّي الأعم���ال اأف�ش���ل؟ فق���ال اهلل عز 

علَ���ّي والر�ش���ا بم���ا ق�شم���ت. ي���ا محّمد وجب���ت محّبت���ي للمتحابّين ف���ّي ووجب���ت محّبتي 

للمتعاطفي���ن ف���ّي، ووجب���ت محّبتي للمتوا�شلين ف���ّي، ووجبت محّبت���ي للمتوّكلين علّي، 

ولي����ص لمحّبتي َعلَم ول غاي���ة ول نهاية .. اأولئك اّلذين نظروا اإلى المخلوقين بنظري 

اإليه���م، ول يرفع���وا الحوائ���ج اإلى الخل���ق، بطونهم خفيفة من اأكل الح���الل، نعيمهم في 

الدنيا ذكري ومحّبتي ور�شاي عنهم. يا اأحمد اإن اأحببَت اأن تكون اأورع النا�ص فازهد في 

الدنيا وارغب في الآخرة. فقال: يا اإلهي كيف اأزهد في الدنيا واأرغب في الآخرة؟ قال: 

ا من الطعام وال�شراب واللبا�ص ول تّدخر لغد، ودم على ذكري.  خذ من الدنيا ِخفًّ

فقال: يا رّب وكيف اأدوم على ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن النا�ص، وبغ�شك الحلو 

والحام�ص، و فراغ بطنك وبيتك من الدنيا. يا اأحمد فاحذر اأن تكون مثل ال�شبّي 

اإذا نظ���ر اإل���ى الأخ�شر والأ�شفر اأحّبه واإذا اأعطى �ش���يء من الحلو والحام�ص اغتّر 

ب���ه، فق���ال: يا رّب دّلن���ي على عمل اأتقّرب به اإليك، قال: اجع���ل ليلك نهارا، ونهارك 

ليال، قال: يا رّب كيف ذلك؟ قال: اجعل نومك �شالة، وطعامك الجوع.

ي���ا اأحم���د وعّزتي وجاللي ما من عبد موؤمن، �شمن لي باأربع خ�شال اإّل اأدخلته 

الجّن���ة: يط���وي ل�شان���ه ف���ال يفتح���ه اإّل بم���ا يعني���ه، ويحفظ قلب���ه م���ن الو�شوا�ص، 

ويحف���ظ علم���ي ونظ���ري اإلي���ه، وتك���ون قّرة عين���ه الجوع. ي���ا اأحمد ل���و ذقت حالوة 

الج���وع وال�شم���ت والخل���وة وم���ا ورثوا منها، ق���ال: يا رب م���ا ميراث الج���وع؟ قال: 

الحكم���ة، وحف���ظ القلب، والتقّرب اإلّي، والحزن الدائم، وخّفة الموؤونة بين النا�ص، 

.
(1(

وقول الحّق، ول يبالي عا�ص بي�شر اأو بع�شر...« 

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج74، �س)).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   }
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

(1(
ۓ ۓ ڭ ڭ}

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: 59.
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تمهيد

 فر����س �هلل �ل�س���تر و�لحجاب للحفاظ على �لعفاف و�لطه���ر و�لروحي و�الأخاقي 

وتح�س���ين �لمجتمع ف���ي مو�جهة عو�مل �لف�س���اد و�لف�س���ق و�النح���ر�ف، ومن �لعبث 

و�لتبّذل. وللحفاظ على قيم ثابتة في حياة �الأ�سرة، و�لمجتمع، ت�سكل حاجة و�سرورة 

ال تتغير بتغير �لزمان و�لمكان.

 قال تعال���ى : {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ 

.
(((

ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ  ۓ ڭ ڭ}
عالقة حجاب المرأة باألمن واإليمان

�لحج���اب يحّقق �الأمن فهو حماية من �إر�س���ال �لنظر وحفظ للفرج، وحماية للقلب 

من مر�س جموح �ل�سهوة. 

وكّل هذه تتحّقق باأن تحتجب �لمر�أة �لم�سلمة و�أن تغّطي محا�سنها ومو��سع �لفتنة 

فيها و�أن تبقى كما قال �هلل عّز وجّل: {ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

 .
(((

چڇ}

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: 59.

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: )).
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الأّن �لتب���ّرج و�ل�س���فور يعقب���ه ذلك �لنظ���ر �لمحّرم وق���د يتلوه �رتكاب �لفاح�س���ة، 

و�رتكاب �لفاح�سة موؤذن بعقوبة �هلل وبغ�سب �هلل وبتعكير �الأمن، فلن يقّر �أمن مجتمع 

�أبدً� �إاّل باأن تحتجب �لمر�أة. 

فلي�س هناك مجتمع تتبرج ن�ساوؤه �إاّل وعاقبته �النحال �الأخاقي و�لتفّكك �الأ�سري، 

ويك���ون ذلك مقّدمة النت�س���ار �لرذ�ئل و�لمخّدر�ت، و�الأف���كار �لهّد�مة، لذلك يحر�س 

�أعد�ء �هلل على �أن يف�س���دو� �لمر�أة �لم�سلمة، ثّم يدخلو� من خاله �إلى �إف�ساد �لقلوب 

فيق�سون على �لعقيدة و�الإيمان، وعلى �الأخاق و�لتما�سك �الجتماعي. 

شروط الحجاب الشرعي 

و�س���ع �الإ�س���ام مجموعة مو��س���فات يجب �أن تتوّفر في �للبا�س لكي يكون »لبا�شا 

�شرعّي���ا« و »زّي���ا اإ�شالمّي���ا« وحّتى يكون موؤّديا للغر�س و�له���دف �ّلذي فر�س من �أجله، 

فالمر�أة �لم�س���لمة �لملتزمة هي �ّلتي تحافظ على هذه �لمو��س���فات في لبا�س���ها، وفي 

زّيه���ا، وقد ظهرت في هذ� �لع�س���ر »اأزي���اء متنّوعة با�ش���م الأزي���اء الإ�شالمّية« قد ال 

ت�سّكل»لبا�شا �شرعّيا« وفق ما ياأتي من �سو�بط. 

حيث ي�سترط �أن يتوّفر»لبا�ص المراأة« على مجموعة مو��سفات و�سروط، من خالها 

يتح���ّدد �لفا�س���ل بين »الزّي ال�شرع���ّي« و »الزّي غي���ر ال�شرعّي«، و�إذ� ج���از �أن تتعّدد 

�الأ�س���كال بتعّدد �الأزمان وتعّدد �لمجتمعات فاإّنه ال يجوز �أبدً� �أن ت�س���قط �لمو��س���فات 

و�ل�سروط و�ل�سو�بط، فهي من �لثو�بت �ّلتي ال تتغّير بتغّير �الأع�سار و�الأم�سار.

من هذه الموا�شفات وال�شروط: 

)- اأن يك���ون اللبا����ص وا�شع���اً ف�شفا�ش���اً: �أي غير �س���ّيق حّتى ال ي�س���ف �س���يئًا من 

ج�سمها �أو يظهر �أماكن �لفتنة من �لج�سم. 

)- اأن يكون م�شتوعبا لجميع البدن با�س���تثناء �لوجه و�لكّفين. قال تعالى: {ڳ 

.
(((

ڳ      ڳ ڱ   ڱ ڱ ڱں}

))) �سورة �لنور، �الآية: )).
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)- اأّل يك���ون الحجاب زينة في نف�س���ه لقوله تعال���ى {ڳ ڳ      ڳ ڱ   ڱ 

ڱ ڱں}.
 4- اأن ل يترّتب على اللبا�ص بع�ص العناوين الفا�شدة: 

كالت�سّبه بالكفار فقد ورد عن �الإمام �ل�سادق Q - عن �آبائه R -: »اأوحى 

اهلل اإل���ى نب���ّي من الأّنبي���اء اأن قل لقومك: ل تلب�شوا لبا�ص اأعدائي، ول ت�شاكلوا بما 

  .
(((

�شاكل اأعدائي، فتكونوا اأعدائي كما هم اأعدائي«

 .
(((

وعن  �الإمام علّي Q: »قّل من ت�شبه بقوم اإّل اأو�شك اأن يكون منهم«

ويظهر من �لرو�ية �أّن من ت�سّبه بقوم وتاأّثر بهم بالقليل لم ياأمن على نف�سه �لزيادة 

في هذ� �الأمر حّتى يكون منقادً� لكّل ما يفعلونه �أو ياأتون به.

 :- R عن �آبائه - Q ت�سّبه �لرجال بالن�ساء وبالعك�س؛ عن �الإمام �ل�سادق

»كان ر�شول اهلل p يزجر الرجل اأن يت�شبه بالن�شاء، وينهى المراأة اأن تت�شبه بالرجال 

  .
(((

في لبا�شها«

ن�س���ر �لثقاف���ة �لغربّية؛ فلو كان �رتد�وؤه يعد �إ�س���اعة للثقاف���ة �لغربّية �لمعادية فا 

يجوز ��س���تير�دها وال بيعها و�سر�وؤها ولب�س���ها، وكونه ن�سر� للثقافة �لغربية �لمعار�سة 

.
(4(

للثقافة �الإ�سامية فموكول �إلى نظر �لعرف

و�لتروي���ج  �لخم���ر  �س���عار  تحم���ل  �ّلت���ي  �الألب�س���ة  كارت���د�ء  للمنك���ر؛  �لتروي���ج 

  .
(5(

للمحرمات

 .
(6(

منافاته  للعّفة و�الأخاق �الإ�سامية

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي، ج))، �س))).

))) نهج �لباغة، �لحكمة 07).

))) مكارم �الأخاق، �لطبر�سي، ج)، �س 56).

)4) �أجوبة �الإ�ستفتاء�ت، �لمعامات، ج )، �س 95).

)5) م. ن، ج )، �س 05).

)6) �أجوبة �الإ�ستفتاء�ت، �لمعامات، ج )، �س 95).
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5. األ يكون لبا�ص �شهرة: وهو �للبا�س �ّلذي ال يتوّقع من �ل�س���خ�س �أن يرتديه من 

�أجل لونه �أو كيفّية خياطته �أو من �أجل كونه خِلقا �أو غير ذلك؛ بحيث لو �رتد�ه 

 .
(((

بمر�أى من �لنا�س ومنظرهم لفت �أنظارهم �إلى نف�سه و�أ�سير �إليه بالبنان

ولبا�س �ل�سهرة في �لم�سطلح �لفقهي هو �للبا�س �ّلذي يثير �ال�ستهجان و�ال�ستقباح 

عن���د عاّمة �لنا�س ف���ي �لبلد وبتعبير �آخر هو �للبا�س �ّلذي يعّر�س �س���احبه للت�س���هير 

و�لت�سنيع وحديث �لنا�س.

وي�س���مل �للبا�س �ّلذي يتزّيا فيه �لرجل بزي �لمر�أة �أو �لعك�س، بحيث ي�س���دق عليه 

تاأّنث �لرجل و��سترجال �لمر�أة.

وه���و محّرم حيث يعّر�س �س���احبه �إلى �لهتك و�الإذالل، حيث يح���رم على �لموؤمن 

�أن يهتك نف�س���ه و�أن يذّلها، ولكن �إذ� �أ�سبح هذ� �لزّي �لجديد �لمتو�فر على �ل�سروط 

�ل�سرعّية زّيا ماألوفا ال يوجب �لت�سهير و�ال�ستقباح و�ال�ستهجان خرج عن كونه »لبا�ص 

�شهرة« وخرج عن كونه محّرما.

: »م���ن لب����ص م�شه���ورا م���ن الثي���اب اأعر����ص اهلل عن���ه ي���وم  p وق���د ورد ع���ن �لنب���ّي

 .
(((

القيامة«

لباس الشهرة يختلف من زمن آلخر

فقد ُيعد  لبا�س في زمن ما  �س���هرة وال ُيعد في زمن �آخر، كذلك وما ُيعتبر �س���هرة 

في بلد �أو مجتمع قد ال يكون كذلك في غيره من �لباد و�لمجتمعات.

لذلك ورد في �لرو�يات �ل�سريفة �أن خير لبا�س كل زمان لبا�س �أهله.

 فع���ن حم���اد بن عثمان: كنت حا�س���ر� عند �أبي عب���د �هلل Q �إذ قال له رجل: 

�أ�سلحك �هلل، ذكرت �أّن علّي بن �أبي طالب Q كان يلب�س �لخ�سن، يلب�س �لقمي�س 

))) م. ن، ج )، �س )8).

))) غرر �لحكم، ح4596.
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باأربعة در�هم، وما �أ�س���به ذلك، ونرى عليك �للبا�س �لجّيد ! قال: فقال لهQ: »اإّن 

عل���ّي ب���ن اأب���ي طال���ب Q كان يلب�ص ذلك ف���ي زمان ل ينكر، ول���و لب�ص مثل ذلك 

اليوم ل�شّهر به، فخير لبا�ص كّل زمان لبا�ص اأهله، غير اأّن قائمنا اإذا قام لب�ص ثياب 

  .
(((

علّي Q و�شار ب�شيرته«

أخطاء المرأة المتعّلقة باللباس والزينة 

ـ خروج المراأة متبّرجة: 

التبّرج: هو �أن تبدى �لمر�أة زينتها ومحا�س���نها و ما يجب �أن ت�س���تره مما ت�ستدعي 

ب���ه �س���هوة �لرجال. وهذ� فعل �لجاهلّي���ة �الأولى و�ّلتي نهى �هلل عن���ه  قال تعالى{ڃ 

 .
(((

چ چ چ چڇ}
فقد تكون �لمر�أة محّجبة �لر�أ�س و�لبدن ولكن ت�س���ع �لم�س���احيق و�لزينة و�لعطور 

�ّلتي تثير �لفتنة وكّل ذلك حر�م.

ـ لب�س الحج�ب غير الواجد لل�سوابط ال�سرعّية )الحج�ب الع�سري(

فقد يتخّيل بع�س �أّن �لمطلوب فقط هو �س���تر �ل�س���عر و�لبدن، وتغفل عن �ل�سو�بط 

�الأخرى �أو تتجاهلها، فترتدي �للبا�س �ل�سيق، �أو �للبا�س ذي �الألو�ن �لمثيرة، وكّل هذ� 

ال ين�سجم مع �الأهد�ف �ّلتي �سّرع من �أجلها �ل�ستر و�لحجاب. 

وق���د يكون بع����س �لثياب زينة في نف�س���ه فيدخ���ل في قول���ه تعالى: {ڳ ڳ      

ڳ...} فلي�س �لمحّرم فقط لب�س �لزينة فوق �لثياب �أو �إظهار محا�س���ن �لمر�أة، 
ب���ل يحرم كّل م���ا هو زينة حّتى لو كان �لثوب نف�س���ه وهذ� هو �لطاغي على ما ي�س���مى 

بالحجاب �لع�سري.

))) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج6 ، �س444 .

))) �سورة �الأحز�ب، �الآية: )).
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م���ط���ال���ع���ة

بعض غايات الحجاب من كلمات اإلمام الخامنئي {  

مة لأمور اأ�سمى اأ - الحج�ب مقدِّ

  يق���ول �لقائ���د حفظه �هلل: »يج���ب اأن تحيا قي���م الإ�شالم في مجتمعن���ا، فم�شاألة 

الحج���اب مث���اًل هي م�شاألة ذات قيم���ة، ورغم اأّن الحجاب هو مقّدم���ة لأمور اأ�شمى، 

لكّن���ه بح���ّد ذات���ه م�شاأل���ة ذات قيمة. ونح���ن اإذ نوؤّكد كثي���راً على الحج���اب، ذلك لأن 

حفظ الحجاب ي�شاعد المراأة على الو�شول اإلى م�شتويات معنوية عالية، وي�شونها 

م���ن الإن���زلق في منزلقات الطريق«. فالحجاب ي�س���اعد على �لو�س���ول �إلى �لجمال 

�لحقيق���ي و�لكمال �الأبقى، يقول �س���ماحته حفظ���ه �هلل: »اأقول اإّن المي���ل نحو الزينة 

والتجّمل، كان قد خبا في مجتمعنا تدريجياً ل�شنوات... 

كان  اإذا  لك���ن  والقلي���ل،  المعت���دل  ه  بح���دِّ بالتجّم���ل  التظاه���ر  اأعار����ص  اإّن���ي ل 

�شياأخ���ذ �شكاًل اإفراطيًّا، لي�شبح تبّرجاً في المالب����ص والزينة والم�شاحيق والذهب 

والمجوه���رات، فعل���ى الن�ش���اء اأن يم�شك���ن ع���ن ذل���ك، واأن يدركن اأهمّي���ة الأمر، واأن 

يزه���دن في ذل���ك لين�ش���رف اهتمامهّن نحو الجم���ال الحقيقّي اأكثر م���ن الهتمام 

بالجمال الظاهرّي...«.

 ب - الحج�ب للحف�ظ على عّفة المراأة

يق���ول �س���ماحته: »... كّل حرك���ة ت�شع���ى للدفاع عن الم���راأة يجب اأن يك���ون ركنها 

الأ�شا�ص هو عّفة المراأة، فكما قلت اإّن الغرب لم يهتّم بق�شّية عّفة المراأة ولم يعتِن 

بها، فانتهى الأمر بهم اإلى التهّتك«. عّفة �لمر�أة هي �أهم عن�س���ر في �سخ�سّيتها... 

وهي و�س���يلة ل�س���مّو �سخ�س���ّية �لمر�أة ورفعتها وتكريمها في �أعي���ن �الآخرين، حّتى في 

�أعي���ن �لرجال �لمتهّتكين، فعّف���ة �لمر�أة عّلة �حتر�م �سخ�س���ّيتها: »فق�شّية الحجاب 
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والمح���ارم وغي���ر المح���ارم والنظر وعدم النظ���ر، اإّن كّل تلك الأم���ور والأحكام اإّنما 

و�شع���ت للمحافظ���ة عل���ى بقاء العّفة �شالم���ة. فالإ�شالم يولي م�شاأل���ة عفاف المراأة 

ة بالمراأة، بل  الأهمّي���ة، طبع���اً فاإّن عفاف الرجل مه���ّم اأي�شاً، فالعّفة لي�ش���ت مخت�شّ

عل���ى الرج���ال اأي�ش���اً اأن يلتزم���وا العّف���ة، كّل م���ا في الأم���ر اأّن الرجل ف���ي المجتمع 

يمتلك قدرة وقّوة ج�شمّية اأكبر، ويمكنه بذلك اأن يظلم المراأة...«. 

وفي خطابه { للن�س���اء يقول: »لذلك طلب من المراأة الحتياط اأكثر. عندما 

ة في  تنظ���رَن اإل���ى العال���م تري���ن اأّن اأحد م�ش���اكل المراأة ف���ي العالم الغرب���ي وخا�شّ

الولي���ات المتح���ّدة الأمريكي���ة هي ا�شتغ���الل الرجال لقّوتهم والعت���داء على عّفة 

الن�ش���اء. اإّن الإح�ش���اءات التي ن�شره���ا الم�شوؤولون الر�شمّيون ف���ي اأمريكا نف�شها... 

ا، ففي ّكل �شّتة ثوان يقع اعتداء عنف في اأمريكا! انظرن اإلى  اإح�شاءات مرعبة حقًّ

م���دى اأهمّي���ة العّف���ة، عندم���ا اأهملوا العّفة بلغ به���م الأمر هك���ذا، كّل �شّتة ثوان يقع 

اعت���داء بالعن���ف، خالفاً لميل المراأة ي�شتخدم رجل قّوت���ه، رجل ظالم متهّتك غير 

عفي���ف يعت���دي على عّفة المراأة. اإّن الإ�شالم يالحظ ذلك، اإّن ق�شّية الحجاب اّلتي 

.
(((

اأّكد عليها الإ�شالم اإلى هذا الحّد، تاأكيده من اأجل هذا...«

))) ر�جع: �لمر�أة حقوق وحّرية وحجاب، جمعّية �لمعارف �الإ�سامّية �لثقافّية.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   }
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

 (1(
ۈ ٴۇ ۋ ۋ }

))) �سورة �لرعد، �الآية: 5).
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تمهيد

ذكرت �لعديد من �الآيات عقوبة �لمف�س���دين في �لدنيا و�الآخرة. وقد تكّرر �لتذكير 

للموؤمني���ن بعاقبة �أهل �لف�س���اد �أكثر من م���ّرة حيث قال تعال���ى: {پ پ             ڀ        

. وم���ا هذ� �لتذكير �إاّل لنعلم خطورة �لف�س���اد و�الإف�س���اد و�س���وء 
(((

ڀ ڀ}
عاقبته.

وقد �س���رب �هلل �س���بحانه وتعالى للنا�س في كتابه مثًا عن عاقبة بع�س من هوؤالء 

كفرعون وملئه حي���ث قال تعالى: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې  ې ې  

ى ىائ ائ  ەئ     ەئ              وئ وئ}، وق���د �أنذره���م �هلل تعالى �أكثر 
م���ن مّرة �إال �أّنهم لم يعتبرو�، يق���ول تعالى: {ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ} فلّما ر�أو� هذه �لباء�ت و�لم�س���ائب 

تن���زل عليه���م ب�س���بب ظلمه���م قال���و� : {... ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک 

گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ  

))) �سورة �لنمل، �الآية: 4).
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 وكان���ت �لعاقب���ة 
(((

ھ  ھ ھ ے ے          ۓ  ۓ ڭ ڭ}
�أليمة، �إذ �أف�س���ت �إلى هاك فرعون ومن معه وتحّطم قدرتهم وزو�ل �سوكتهم؛ الأّنهم 

حاربو� �هلل وكانو� من �لمف�سدين.

عقوبة الدنيا

وعقوبة �لمف�س���دين في �الأر����س �لمحاربين هلل ولر�س���وله - �إن كان هناك حكومة 

�إ�س���امّية – �أحد �أمور �أربعة بيَّنها �هلل تعالى في قوله: {چ  چ چ ڇ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ  ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ  گ ڳ ڳ 

.
(((

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}
فقد ذكرت �الآية �لكريمة عقوبات �أربعًا:  �لتقتيل و�لت�سليب و�لتقطيع و�لنفي.

فالمر�د بكون �لتقطيع  من خاف �أن ياأخذ �لقطع كّاً من �ليد و�لرجل من جانب 

مخالف لجانب �الأخرى كاليد �ليمنى و�لرجل �لي�سرى.

�أّما �لنفي من �الأر�س  فالنفي هو �لطرد و�لتغييب وف�ّسر بطرده من بلد �إلى بلد.

  و �لمروّي عن �أئّمة �أهل �لبيت R �أّن �لحدود �الأربعة مترتبة بح�س���ب درجات 

�الإِف�س���اد؛ كمن �سهر �سيفًا فقتل �لنف�س و�أخذ �لمال �أو قتل فقط �أو �أخذ �لمال فقط �أو 

�سهر �سيفًا فقط.

عن �أبي �لح�س���ن �لر�سا Q حينما �ُسئل عن قول �هلل عّز وجّل: {چ  چ 

�ّل���ذي  ... }فم���ا  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ 
�إذ� فعله ��س���توجب و�ح���دة من هذه �الأربع؟ فقال: »اإذا ح���ارب اهلل ور�شوله و�شعى في 

الأر����ص ف�ش���اداً فقتل قتل به، واإن قتل واأخ���ذ المال قتل و�شلب، واإن اأخذ المال ولم 

))) �سورة �الأعر�ف، �الآيات: 4)) - 6)).

))) �سورة �لمائدة، �الآية: )).
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يقت���ل قطع���ت ي���ده ورجله من خالف، واإن �شهر ال�شيف فح���ارب اهلل ور�شوله و�شعى 

في الأر�ص ف�شاداً ولم يقتل ولم ياأخذ المال نفي من الأر�ص«. قلت: كيف ينفى من 

�الأر�س وما حّد نفيه؟ قال: »ُينفى من الم�شر اّلذي فعل فيه ما فعل اإلى م�شر غيره، 

ويكت���ب اإلى اأهل ذلك الم�ش���ر اأّنه منفّي فال تجال�شوه ول تبايعوه ول تناكحوه ول 

توؤاكلوه ول ت�شاربوه فيفعل ذلك به �شنة فاإن خرج من ذلك الم�شر اإلى غيره ُكتب 

اإليهم بمثل ذلك حّتى تتّم ال�شنة«، قلت: فاإن توّجه �إلى �أر�س �ل�سرك ليدخلها؟ قال: 

 .
(((

»اإن توّجه اإلى اأر�ص ال�شرك ليدخلها قوتل اأهلها«

وما تقّدم يظهر كيف يحارب �الإ�س���ام �لمف�س���دين وينال منهم في �لدنيا قبل �أن 

يِردو� �إلى �هلل تعالى فيجازيهم بما هم �أهله من �لعذ�ب و�لنقمة. 

عقوبة اآلخرة 

العذاب، واللعنة، و�شوء الدار: جهّنم 

رّتب �هلل تعالى على �لف�ساد عقوبًة عظيمة، قال تعالى: {ٱ ٻ      ٻ 

.
(((

ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ}
وقال �سبحانه: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  ۓ ڭ ڭ 

.
(((

ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ}
فما �أ�س���ّد هذ� �لعقاب باأن يطرد �إن�س���ان من رحمة �هلل �س���بحانه ويرث �لنار �ّلتي 

وقودها �لنا�س و�لحجارة، ويح�سر مع �أر�ذل �لب�سر ويكون في جهّنم معهم، نعوذ باهلل 

من عقابه ون�ساأله �لمغفرة.

))) تف�سير �لعّيا�سي، ج)، �س 7)).

))) �سورة �لنحل، �الآية: 88.

))) �سورة �لرعد، �الآية: 5).
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عواقب الفساد 

ينبغي �لتمييز بين نوعين من �لف�ساد مع كونهما معا مّما ال يحّبه �هلل �سبحانه، قال 

.
(((

تعالى: {ىئ ی ی ی یجئ حئ  مئ ىئ يئ جب}

فهناك ف�س���اد قد يبقى في �إطاره �لخا�س وال يعدو �س���احبه  وهذ� من قبيل ذنوب 

بع�س �لنا�س بينهم وبين �هلل تعالى وال يوؤّثر �س���لبًا في �لمجتمع وال ي�س���اهم في �إ�ساعة 

�لف�س���اد، وك���ذ� فيما ل���و كان هذ� �لمرتكب للف�س���اد �أيًّا كان نوعه مّم���ن لي�س له خطر 

ف���ي �لمجتمع �أو ذل���ك �لتاأثير، فمثل هوؤالء ُيوؤمرون بالمعروف وُينهون عن �لمنكر وفق 

�ل�س���روط �ل�س���رعّية)و�ّلتي �س���نتعّر�س لها في �لدر�س �الأخير( ع�سى �أن ينفع �الإر�ساد 

معه���م فينتهون ويتوب���ون، وعلى �لو�ع���ظ �أن يتذّكر د�ئمًا قول ر�س���ول �هلل P الإمام 

�لو�عظين علّي Q: »يا علّي لأن يهدى اهلل على يديك رجاًل خير لك مما طلعت 

.
(((

عليه ال�شم�ص«

وقد تحّدث �لقر�آن �لكريم و�لرو�يات �ل�س���ريفة عن ف�س���اد يتجاوز حدود ما �س���بق 

ذك���ره ف���ا �لذنوب و�لمفا�س���د في �إطاره���ا �ل�س���يق، وال �لمرتكب هو ذلك �الإن�س���ان  

�لمغم���ور �ّل���ذي ال ُيلتفت �إليه بل هو يوؤّثر فيكون لف�س���اده عو�قب وخيمة على �لمجتمع 

�أو يوؤّدي �إلى �س���موله و�لمجتمع �ّلذي يعي�س فيه بنقمة �هلل �س���بحانه، وهذ� ما نو�سحه 

�سمن �لعناوين �لتالية: 

محاربة الحكومة اإلسالمّية الحّقة

ق���ال تعالى: {ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئىئ ىئ ىئ 

.
(((

ی ی ی}
���ة، وهم �لظالمون  فاالآية  تحّذر جميع �لموؤمنين عن فتنة تقوم ببع�ٍس منهم خا�سّ

))) �سورة �لق�س�س، �الآية: 77.

)))�لم�ستدرك، �لحاكم �لني�سابوري، ج)، �س598.

))) �سورة �الأنفال، �الآية: 5).
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غير �أّن �سّيئ �أثره يعّم �لكّل وي�سمل �لجميع في�ستوعبهم �لذّل و�لم�سكنة وكّل ما يترّقب 

م���ن مّر �لباء بن�س���وء �الختاف فيم���ا بينهم، وهم جميعًا م�س���وؤولون عند �هلل، و�هلل 

�سديد �لعقاب.

ّمة مع بع�سها �الآخر في �أمر يعلم جميعهم وجه �لحّق فيه 
ُ
�إّن �ختاف بع�س من �الأ

فيجم���ح بع�س عن قب���ول �لحّق ويقدم �إلى �لمنكر بظلمه، ف���ا يردعونه عن ظلمه وال 

ينهونه عن ما ياأتيه من �لمنكر، و�لمق�س���ود بهذ� �لظلم �ّلذي ي�س���ري �س���وء �أثره �إلى 

ّمة بل ق���د يمتّد �أثره في �أجيال متعاقب���ة وهذ� ما يتمّثل في 
ُ
كاّف���ه �لموؤمني���ن وعاّمة �الأ

محارب���ة حكومة �لحّق و�إبعاد �أهل �لحّق في �لحكم عن مو��س���عهم �ّلتي و�س���عهم �هلل 

تعالى فيها.

وف���ي �لفتن �لو�قعة في �س���در �الإِ�س���ام ما تنطب���ق عليه �الآية �أو�س���ح �نطباق وقد 

�نهدم���ت بها �لوح���دة �لدينّية، وبدت �لفرق���ة ونفدت �لقّوة، وذهبت �ل�س���وكة على ما 

��س���تملت عليه من �لقتل و�ل�س���بي و�لنهب وهتك �الأعر�����س و�لحرمات وهجر �لكتاب 

.
(((

و�إلغاء �ل�سّنة {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }

 التجاهر بالمعاصي 

�لمع�سية محّرمة في �ل�سّر و�لعلن، و�لعا�سي في �لحالتين ي�ستحّق �لعقوبة: 

ق���ال تعال���ى : {ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ چ        چ 

 .
(((

چ چ          ڇ}
.

(((

 {ەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

ولكن �لمتجاهر بالمع�سية له �ساأن �أعظم خطورة وهو �لمعلن مع�سيته �أمام �لماأ  

فاإذ� كان متجاهر� فعاقبته  �لخذالن و�سرعة �لعقوبة: 

))) �نظر: تف�سير �لميز�ن، بت�سّرف: �سورة �لفرقان، �الآية: 9).

))) �سورة �الأنعام، �الآية: 0)).

))) �سورة �الأنعام، �الآية: )5).



... قق جاءتكم لوعظا)0)

عن �الإمام �لر�س���ا Q: »المذيع بال�شيئة مخذول، والم�شتتر بال�شّيئة مغفور 

  .
(((

له«

             .
(((

وعن �الإمام علّيQ: »مجاهرة اهلل �شبحانه بالمعا�شي تعّجل النقم«

و�إذ� �أ�سبح �لع�سيان علنّيًا ظاهرً� دونما ر�دع من خ�سية �هلل وال خ�سية من �لقانون 

�الإلهي و�لعقوبة فلم يردعه �لنا�س فف�سا �لمنكر فعندها تكون �لم�سيبة عاّمة:

ا لم ي�شّر اإّل عاملها، فاإذا  عن ر�سول �هللP »اإّن المع�شية اإذا عمل بها العبد �شرًّ

 :L عمل بها عالنية ولم ُيغّير عليه اأ�شّرت بالعاّمة«، قال �الإمام جعفر بن محّمد

 .
(((

»وذلك اأّنه ُيذّل بعمله دين اهلل ويقتدي به اأهل عداوة اهلل«

وعن �الإمام �ل�سادق Q وهو يعّدد �آثار �لذنوب وعو�قب �رتكاب هذه �لمفا�سد: 

»الذن���وب اّلت���ي تغّي���ر النعم البغي، والذن���وب اّلتي ت���ورث الندم القت���ل، واّلتي تنزل 

النق���م الظلم، واّلت���ي تهتك ال�شتور �شرب الخمر، واّلتي تحب����ص الرزق الزنا، واّلتي 

 .
(4(

تعّجل الفناء قطيعة الرحم، واّلتي ترّد الدعاء وتظلم الهواء عقوق الوالدين«

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)7، �س56).

))) غرر �لحكم، ح ))98.

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج6)، �س6)).

)4)بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي، ج)7،�س74).



)0)عاقسا ةماـاا دعدواا ةمّاـقاع

م���ط���ال���ع���ة

فساد الخاّصة والعاّمة 

���ة  ورد ف���ي بع����س �لرو�يات �أّن �لنا�س يمكن ت�س���نيفهم �إلى ق�س���مين عاّمة وخا�سّ

ة �لعلماء و�لحّكام و�لزّهاد و�الأغنياء و�لتّجار و�لغز�ة، وذكرت مدى  وعّدت من �لخا�سّ

ة على ف�ساد �لعاّمة ما يرّتب على هوؤالء م�سوؤولّيات  �لتاأثير �لكبير لف�ساد هوؤالء �لخا�سّ

كبرى وال ي�ستوون مع غيرهم في تحّمل �لتبعات بل �لحمل و�لوزر عليهم �أكبر.

فع���ن �أمير �لموؤمنين Q - لّما �ُس���ئل عن �أح���و�ل �لعاّمة -: »اإّنما هي من ف�شاد 

���ة لُيق�شم���ون عل���ى خم����ص: العلم���اء وه���م الأدّلء على اهلل،  ���ة، واإّنم���ا الخا�شّ الخا�شّ

والزّه���اد وه���م الطريق اإل���ى اهلل، والتّجار وه���م اأمناء اهلل، والغزاة وه���م اأن�شار دين 

اهلل، والحّكام وهم رعاة خلق اهلل. 

فاإذا كان العاِلم طّماعا وللمال جّماعا فبمن ي�شتدّل؟ واإذا كان الزاهد راغباً ولما 

ف���ي اأي���دي النا�ص طالباً فبمن ُيقتدى؟ واإذا كان التاج���ر خائناً وللزكاة مانعاً فبمن 

ُي�شتوث���ق؟ واإذا كان الغ���ازي مرائياً وللك�شب ناظ���راً فبمن ُيذّب عن الم�شلمين؟ واإذا 

كان الحاكم ظالماً وفي الأحكام جائراً فبمن ُين�شر المظلوم على الظالم؟ فواهلل ما 

اأتل���ف النا�ص اإّل العلماء الطّماعون، والزّهاد الراغبون، والتّجار الخائنون، والغزاة 

 .
(1(

»{ ی ی  ىئ  ىئ  ىئ  المراوؤون، والحّكام الجائرون، {ېئ 

وعنه Q: »قوام الدنيا باأربعة: بعالم م�شتعمٍل لعلمه، وبغنّي باذٍل لمعروفه، 

وبجاه���ٍل ل يتكّب���ر اأن يتعّلم، وبفقي���ر ل يبيع اآخرته بدنيا غي���ره، واإذا َعّطل العالم 

علم���ه، واأم�ش���ك الغنّي معروفه، وتكّبر الجاهل اأن يتعّلم، وب���اع الفقير اآخرته بدنيا 

.
(((

غيره، فعليهم الثبور«

))) غرر �لحكم، ح06).

))) تحف �لعقول، �لحّر�ني، �س))).





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

(1(
ک ک گ گ گ }

))) �سورة �الأعر�ف، �الآية: )0).
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07)عف  ةماـاا

تمهيد

بع���د �أن تبّي���ن لنا بع�س م���ن مظاهر �لف�س���اد ومخاطره على �ل�س���خ�س و�لمجتمع 

و�الأر�س �ّلتي نعي�س عليها، نتعّر�س في هذ� �لدر�س �إلى �أهم �لو�س���ائل �لعاجّية لهذ� 

�لمر�س �لخطير، ومنها:

الدواء، وهو نوعان:

دو�ء تح�سين و�كت�ساب للمناعة �سّد كّل �أنو�ع �لمفا�سد، وذلك يكون من خال:

�لتربية �ل�س���حيحة منذ �ل�سغر على �الأحكام �ل�س���رعّية وبيان �لم�سالح �لمترّتبة 

على �اللتز�م بها و�لمفا�سد �لناتجة عن تركها.

تنمية �ل�سعور بالرقابة �لذ�تّية ومحا�سبة �لنف�س.  - 

تفعيل  �لرقابة �الأ�سرّية و�الجتماعّية. - 

 - تنمية �لو�زع �لديني وحالة �لخوف من �هلل وتقو�ه.

دو�ء القتاع �لمر�س بعد حدوثه و��ستئ�سال جذوره. ويكون ذلك من خال:

�لتوبة و�ال�ستغفار و�لمبادرة �إلى �الإ�ساح �إن كان �لف�ساد حالًة �سخ�سّية. - 

�الأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.  - 



... قق جاءتكم لوعظا08)

 قان���ون �لعقوب���ات في �الإ�س���ام �ل�س���امل للحدود و�لتعزي���ر�ت �ّلتي ت�س���كل ر�دعا 

للمرتكبين و�لمف�سدين وعاجا فوريا لهذه �لحالة �لمر�سية. 

درهم وقاية خير من قنطار عالج

�أّول �لوقاية يكمن في �لتزكية و�إ�ساح �لنفو�س، وبها يرتبط فيها �الإن�سان باهلل عّز 

وجّل، وي�ستح�سر عظمته، ي�ستحيي منه، يخاف عذ�به، ويرجو ثو�به.

حيث �إّن �أهم ما يجب �أن يهتّم به �الإن�سان هو نف�سه �ّلتي بين جنبيه ثّم ينطلق من بعد 

�إ�ساح نف�سه �إلى �إ�ساح �الآخرين. يقول �أمير �لموؤمنين و�أ�ستاذ �لم�سلحين Q في 

 ،
(((

كلماته �لق�سار: »ومعلِّم نف�شه وموؤدبها اأحّق بالإجالل من معلِّم النا�ص وموؤّدبهم«

كم���ا �أّن �لفاح وعدمه يرتبطان بطريقة �لتعامل مع هذه �لنف�س، وذلك في قوله تعالى: 

{ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

.
(((

ڃ }
و�لتزكية كلمة في �للغة �لعربية لها معنيان؛ �لطهارة و�لنماء، فاالإن�سان �إذ� �أر�د �أن 

يزّكي نف�سه عليه �أن يطّهر نف�سه ويخّليها من �لرذ�ئل �أّوال ويحّليها بالف�سائل ثانيًا.

وياح���ظ في �لق���ر�آن �لكريم تركيزه على م�س���األة �إ�س���اح �لنف�س �أكث���ر من بقّية 

�لجو�ن���ب الأّن ذلك ه���و �لمنطلق، قال تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ 

.
(((

پ پ ڀ ڀ      ڀ ڀ}
عن �الإمام �ل�س���ادق Q: »حّق على كّل م�شلم يعرفنا اأن يعر�ص عمله في كّل 

يوم وليلة على نف�شه، فيكون محا�شب نف�شه، فاإن راأى ح�شنة ا�شتزاد منها، واإن راأى 

 .
(4(

�شّيئة ا�شتغفر منها لئاّل ُيخزى يوم القيامة«

))) نهج �لباغة، ج4، �س6).

))) �سورة �ل�سم�س، �الآيات: 7 -0).

))) �سورة �الأعر�ف، �الآية: 58.

)4) تحف �لعقول، �لحّر�ني، �س)0).



09)عف  ةماـاا

 وعن���ه Q: »اإذا اأوي���ت اإلى فرا�شك فانظر ما �شلكت في بطنك وما ك�شبت في 

 .
(((

يومك، واذكر اأّنك مّيت واأّن لك معادا«

فاإذ� قام �الإن�سان بتزكية نف�سه وحا�سبها كما وردت �لرو�يات به فاإّنه ال �سّك �سيبتعد 

ع���ن كّل �أنو�ع �لمعا�س���ي وم���ا يترّتب عليها من مفا�س���د، ولو �أخطاأ ال �س���مح �هلل فاإّنه 

يبادر �إلى �لتوبة كما قال تعالى: {ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 و�إاّل كان من ذوي �لنفو�س �الأّمارة بال�سوء.
(((

ک  گ گ گ}

التربية األسرية والرقابة فيها 

ق���ال تعال���ى : {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې 

.
(((

ې ې ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}
هن���اك و�س���ائل عدي���دة يمكن �الإف���ادة منها في �س���بيل �إ�س���اح �لف���رد و�لمجتمع  

وتق���ف عل���ى ر�أ����س �أولوّيات ه���ذه �لو�س���ائل �لتربية �ل�س���حيحة للفرد على �لم�س���توى 

�لنف�س���ّي و�لترب���وّي و�لدين���ّي و�لتاأدي���ب عل���ى خ�س���ال �لخي���ر وم���كارم �الأخ���اق.

 

وينبغي في �لتربية مر�عاة �الأ�س���ول �ل�س���رعّية و�لتربوّية في تن�سئة �الأوالد، و�الهتمام 

وعدم �الإهمال فما �أف�سد �الأبناء �سيء كتغافل �الآباء و�إهمالهم.

ومن األسس المساهمة في تربية األبناء وصالحهم:

� �لت���و�زن بي���ن �للّين و�ل�س���ّدة وقد �أك���ّدت �لرو�يات على �العتد�ل ف���ي �لتعامل مع 

�لطف���ل فا �إفر�ط وال تفريط، ع���ن �الإمام �لباقر Q: »�شّر الآب���اء من دعاه البّر 

                  .
(4(

اإلى الإفراط«

 ،
ّ
ف���اإذ� لم ينفع �الإقناع و�للين ياأتي دور �لتاأني���ب �أو �لعقاب �لمعنوّي دون �لبدني

))) بحار �الأنو�ر، �لعّامة �لمجل�سي،)7 ، 67) ، 7).

))) �سورة �الأعر�ف، �الآية: )0).

))) �سورة �لتحريم، �الآية: 6.

)4) تاريخ �ليعقوبي، ج)، �س0)).



... قق جاءتكم لوعظا0))

و�لعقوب���ة �لعاطفّي���ة خيٌر م���ن �لعقوبة �لبدنّي���ة كما �أجاب �الإمام مو�س���ى بن جعفر 

�لكاظ���م L حينم���ا �ُس���ِئل عن كيفّي���ة �لتعام���ل مع �لطف���ل فق���ال: »ل ت�شربه 

 .
(((

واهجره... ول ُتطل«

�لمبادرة �إلى �لتربية في �ل�س���غر، فالتربية �لفاعلة هي �ّلتي تكون في �ل�سغر  - 

و�لطفل ين�ساأ على ما يعّوده عليه و�لد�ه في �سغره.

ربط �الأوالد باهلل تعالى وتعظيم �ساأنه وطاعته �سبحانه وَمْن �أمر بطاعته. - 

�تباع �أ�سلوب �لحو�ر، و�عتماد �سبيل �لعتاب بدل �لتوبيخ. - 

وجود �لقدوة �لح�سنة، وينبغي �أن يتمّثل �لو�لد�ن ذلك فهما �أكثر �لنا�س تاأثيرً�  - 

في �أوالدهم.

فضل األدب والتأديب

�لمر�د من �لتاأديب هو �لتهذيب وريا�سة �لنفو�س على محا�سن �الأخاق و�لعاد�ت 

وحمله���ا عل���ى م���كارم �الأخ���اق. وق���د قي���ل: »م���ن اأّدب ابن���ه �شغيراً ق���ّرت ب���ه عينه 

كبي���راً«. 

وقديمًا كانو� ير�سلون �أوالدهم �إلى حيث ينهلون �الأدب وكان يقال للمعلم �لموؤّدب، 

وعلم ال ُيف�سي �إلى �أدب ال خير فيه.

وق���د �أّدب �الأّنبياء R �لنا�س على جملة من �الأمور �ّلتي فيها خيرهم. وقد ذكر 

�لقر�آن بع�سا منها:

{ې ېې ى ى   ائ ائ     :Pور�سوله ت��ع��ال��ى  �هلل  م���ع  �الأدب 

 
(((

 ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ...}

))) بحار �الأنو�ر، �لعامة �لمجل�سي، ج))، �س4)).

))) �سورة �لنور، �الآية: 5.





... قق جاءتكم لوعظا)))

�لولد و�لبنت متى بلغا، قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.
(((

پپ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ}
ودعا �إلى ت�سهيل �أمر �لزو�ج وتخفيف �لمهور و�ختيار �أ�سحاب �لدين و�لخلق، وغير 

ذلك من �أمور مّما ي�سّكل قطعًا لماّدة �لف�ساد قبل �البتاء ب�سيء من هذ� �لقبيل.

الترغيب والترهيب

�عتمد �لقر�آن �لكريم �أ�س���لوب �لترغيب و�لترهيب للتحفيز على فعل �لخير�ت وترك 

�ل�س���رور و�الآثام من خال بيان نتائج �الأفعال بثو�بها وعقابها، فرّغب في �لثو�ب بتبيان 

عظيم �الأجر، كقوله تعالى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ 

ہ  ہ ھ ھ   ھ ھ ے ےۓ ۓ 
ڭ  ڭ   ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ ۅۉ 
ۉ ې ې ې    ې  ى ى ائ ائ    ەئ ەئ وئ وئ  

 .
(((

ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
وحذّر �أي�سا من عظيم �لعقاب، كقوله �سبحانه وتعالى: { ڦ ڄ  ڄ ڄ   ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ 
ڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  

.
(((

ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ                 ڻ}
 وه���ذ� م���ا ياحظ كثير� في كت���اب �هلل وكذ� في �لرو�يات �ل�س���ريفة. وما ذلك �إاّل 

ليعمل �الإن�س���ان من خال �لرغبة و�لرهبة وهو �أ�سلوب يفتر�س �أن يكون موؤّثر� �إاّل عند 

من �سم �أذنيه و�أغم�س عينيه وعمي قلبه.

))) �سورة �لنور، �الآية: )).

))) �سورة �آل عمر�ن، �الآيتان: 4) - 5).

))) �سورة �لتوبة: �الآيتان: 4) - 5).



)))عف  ةماـاا

م���ط���ال���ع���ة

ُيحكى �ّنه كان في �إحدى �لقرى رجٌل عجوز قد �أنهكته �سنّي عمره، و�سار يومًا بعد 

ي���وم ي�س���عر بقرب �أجله، فطلب م���ن ولده في ليلة مظلمة من �لليال���ي �أن يخرج به �إلى 

�سيخ �لقرية الأمر خا�ّس �أخفاه في �سدره.

فخ���رج �لفت���ى يتقّدم �أب���اه �لعجوز في عتم���ة �لليل وفي ي���ده فانو�س ُي�س���يء لهما 

�لطري���ق، وم���ن زقاق �إلى زقاق، حّتى و�س���ا �إلى منزل �ل�س���يخ، وطرق���ا �لباب وطلبا 

�الإذن بالدخول فاأذن لهما.

فقال �لعجوز: يا �س���يخنا �إّني وكما تعلم رجل هِرم قد �أنهكتني �لدنيا وم�س���ائبها، 

و�أخ�س���ى على نف�سي �أن ياأتي طالبها، وي�سترجعها �ساحبها، ولم �أكن قد �أبقيت لها ما 

ينفعه���ا في �آخرتها، ولي قطعة �أر�س تعرفها، �أريد �أن �أتزّود بها الآخرتي، وبما ينفعني 

في رقدتي، فاجعلها في �سبيل �هلل ينتفع بها �لموؤمنون بما تر�ه م�سلحة لهما.

فماذ� ترى الأكتب لك ورقة تقوم بتنفيذها بعد وفاتي؟

فق���ال �ل�س���يخ: �أمهلني لي���وم �أو يومين حّتى ن���رى ما هو �لخيار �ل�س���حيح في هذ� 

�الأمر.

ثّم خرج �لو�لد �لعجوز و�بنه من عند �ل�سيخ، ولّما �سار� في �لطريق، �لتفت �لولد 

�إلى �أبيه، وقال: يا و�لدي �إّنك تعلم �أّني مذ بلغت �لحلم و�أنا مطيع لك و�س���اأبقى كذلك 

ما د�م في ج�سدي عرق ينب�س ولكن لي عندك طلب.

قال: ما هو يا بنّي؟! قال: �أن �أم�سي خلفك وتم�سي �أمامي.

فو�فق �لعجوز على ذلك، وم�س���يا معًا على تلك �لهيئة، وكان �لليل �س���ديد �ل�س���و�د 

و�لظلم���ة، و�لولد يحمل �لفانو�س �لذي ينير �لطريق وهو يم�س���ي خل���ف و�لده، �إلى �أن 

و�سا د�رهما بعد �أن عانى �لعجوز وعثر كثيرً� في �أزقة �لقرية.



... قق جاءتكم لوعظا4))

فالتفت �إلى ولده وقال: �أي بني ما �س���بب كّل هذ� �لعناء؟ وما هي غايتك ور�ء هذ� 

�الأمر؟

فقال �لفتى: يا و�لدي، لو �أّنك تنازلت عن �الأر�س للوقف في حياتك كان خير� لك 

من تنازلك عنها بعد موتك، �أولي�س و�س���ولك للنور خير من �نتظار و�سوله، فلعّل �أحد 

�أبنائك يعتر�س على ما �أقدمت عليه، ويكون �سببًا في تاأخير و�سول �الأجر �إليك، فبادر 

قبل موتك ل�سدقة نافعة باقية م�سمونة.

فما كان من �لو�لد �لعجوز �إاّل �أن ذهب عند �ل�س���باح �إلى �ل�س���يخ وتنازل عن تلك 

�الأر�س لما فيه خير �لم�سلمين و�الإ�سام.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

ڳ  گ  گ  گ  گ  {ک 

(1(
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}

))) �سورة �لتوبة، �الآية: )7.
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تمهيد

لق���د حّذرن���ا �هلل �س���بحانه من �لف�س���اد ف���ي �الأر�س، قال تعال���ى: {ڭ ڭ 

ڭ  ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ 
.

(((

ۉ}
 و�س���بب ذلك �أّن �لف�س���اد عاقبته وخيمة لي�س على �لمف�س���د فح�س���ب، ب���ل قد تعّم 

�لمجتم���ع باأ�س���ره، يق���ول �هلل تعال���ى: {ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ  ېئ 

.
(((

ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی}
وبالتالي فاإّن �لمنكر�ت �إذ� �نت�سرت وف�ست في �لنا�س، ولم يكن من ياأمر بالمعروف 

وينه���ى عن �لمنكر م���ن �لموؤمنين باهلل؛ ف���ا ياأمنّن �أحد من ه���وؤالء �لموؤمنين �أو من 

غيرهم �لباء و�ل�سخط �الإلهّي �ّلذي �سيحيق بهم. 

دواء القتالع المرض بعد حدوثه 

�إّن �إقام���ة �الأمر بالمع���روف و�لنهي عن �لمنكر �س���بب لحفظ �لمجتمع و�س���احه 

وفاحه، وترك ذلك �س���بب في هاكه وف�س���اده، فالمجتمع كال�سفينة �إذ� تهاون �أهلها 

))) �سورة �الأعر�ف، �الآية: 56.

))) �سورة �الأنفال، �الآية: 5).



... قق جاءتكم لوعظا8))

في ردع من يريد خرقها �س���يغرقون جميعًا، فاأ�سحاب �لمنكر�ت كالز�ني و�لم�ستهزئ 

بالدي���ن ومن ي�س���يع �ل�س���فور و�لفجور و�آكل���و �لربا و�أم���و�ل �لنا�س بالباطل و�لر�س���اة 

و�لمرت�س���ون وغيره���م كثير، كّل هوؤالء ينخرون في �س���فينة �لمجتمع، ف���اإن لم ُيمنعو� 

وينكر عليهم �سار �لعذ�ب عاّمًا و�لعقوبة �ساملة.

من هنا فاإّن مكافحة �لف�س���اد ومو�جهة �لظلم و�جب �س���رعّي  وقد جعل �الإ�س���ام 

�الأمر بالمع���روف و�لنهي عن �لمنكر من جملة �لوظائف �ّلتي يجب على �لنا�س �لعمل 

بها لمحاربة �لف�ساد �سمن �سروط و�سو�بط معّينة، وهي لي�ست مقت�سرة على فئة من 

�لنا�س في �لمجتمع كالعلماء و�لحكومات بل ت�سمل �لموؤمنين جميعا.

أهمّية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

{ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں  تعال���ى  ق���ال 

.
(((

ڻڻ ڻ ڻ ۀ}
ع���ن �الإمام علي Q: »قوام ال�شريع���ة الأمر بالمعروف، والنه���ي عن المنكر، 

 .
(((

واإقامة الحدود«

وعن���ه Q - لرج���ل قال له في وقعة �س���فين: ترجع �إلى عر�ق���ك، فنخّلي بينك 

وبين �لعر�ق، ونرجع �إلى �س���امنا فتخّلي بيننا وبين �س���امنا. فقال Q: »....اإن اهلل 

تب���ارك وتعال���ى لم ير�ص من اأوليائه اأن يع�شى ف���ي الأر�ص وهم �شكوت مذعنون ل 

ياأم���رون بالمعروف ول ينهون ع���ن المنكر، فوجدت القتال اأهون علي من معالجة 

 .
(((

الأغالل في جهنم«

لماذا األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؟

�إذ� كان  �لفا�س���د  ال يجد من يردعه فاإّنه �س���وف يتجّر�أ على �لزيادة و�لولوج في ما 

))) �سورة �آل عمر�ن، �الآية: 04).

))) غرر �لحكم، ح7)68.

))) نهج �ل�سعادة، ج ) ، �س 6)).
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هو �أعظم ، وقد يتجّر�أ �الآخرون وي�س���لكون م�سلكه ويعّم �لف�ساد يوما بعد يوم لذ� يقول 

  .
(((

�الإمام علي Q: »ظهر الف�شاد فال ُمنكر ُمغّير، ول زاجر مزدجر«

وعن  �الإمام �لح�س���ين Q: »اعتب���روا اأّيها النا�ص بما وع���ظ اهلل به اأولياءه... 

ث���ّم ق���راأ Q: {ک گ گ  گ گڳ ڳ ڳ 

، وق���ال: فب���داأ اهلل بالأم���ر بالمع���روف، والنه���ي عن المنكر 
(2(

ڳ ڱ ڱ}

فري�شة منه، لعلمه باأنها اإذا اأديت واأقيمت ا�شتقامت الفرائ�ص كّلها هّينها و�شعبها، 

وذل���ك اأن الأم���ر بالمع���روف والنهي عن المنك���ر دعاء اإلى الإ�شالم م���ع رّد المظالم 

ومخالفة الظالم، وق�شمة الفيء والغنائم، واأخذ ال�شدقات من موا�شعها، وو�شعها 

.
(((

في حّقها«

وف���ي رو�ي���ة �أخرى عن �الإم���ام �لباقر Q: »اإّن الأم���ر بالمع���روف والنهي عن 

المنك���ر �شبي���ل الأّنبي���اء، ومنه���اج ال�شلح���اء، فري�ش���ة عظيمة به���ا ُتق���ام الفرائ�ص، 

وتاأم���ن المذاه���ب، وتح���ّل المكا�شب، وت���رّد المظالم، وتعمر الأر����ص، وينت�شف من 

 .
(4(

الأعداء، وي�شتقيم الأمر«

يظه���ر من ه���ذه �لرو�ي���ات �الأثر �له���اّم و�الإيجاب���ّي لهاتي���ن �لفري�س���تين، وذلك 

بالتف�سيل �لتالي: 

)� تقام الفرائ�ص؛ فا يت�ساهل �أحد في �أد�ء هذه �لفر�ئ�س الأّنه باالأمر بالمعروف 

ال يبق���ى مج���ال للتغافل عن هذه �لو�جب���ات الأّن تركها يترت���ب عليه �لعقوبات، 

�إ�س���افة �إلى �أن �نت�سار �لمعروف و�ختفاء �لف�ساد يوؤثر �إيجابا في توجه �لنفو�س 

نحو �لطاعة و�لعبادة و�لفر�ئ�س. 

))) نهج �لباغة، �لخطبة 4).

))) �سورة �لتوبة، �الآية: )7.

))) تحف �لعقول، �س 7)).

)4) �لكافي، �ل�سيخ �لكلينّي، ج5، �س56.
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)� تاأمن المذاهب؛ و�الأمن هو �لمطلب �لرئي�س للنا�س ولذلك �متن �هلل على قري�س 

بهذه �لنعم���ة فق���ال : {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ} و�الأمن �لمطلوب هو �الأمن على جميع �لم�ستويات، على �الأنف�س و�الأمو�ل 

و�الأعر��س وهذ� ما يحّققه ب�سكل كبير �لتز�م هذه �لوظيفة من قبل �لنا�س.

)� تحّل المكا�شب؛ فا ياأخذ �الإن�س���ان م���ا لي�س له، وال ياأكل �لنا�س �أمو�لهم بينهم 

بالباط���ل نتيجة �الإرتد�ع عن �لمعامات و�لمكا�س���ب �لمحّرم���ة، فا تعامل �إال 

بالحال �لطّيب.

4� ُترد المظالم؛ ويكون باإرجاع �لحقوق الأ�س���حابها، الأّن �لتز�م هذه �لفري�سة من 

قب���ل �لحاك���م طوعا �أو فر�س ذلك عليه وهو �ّلذي يملك �ل�س���لطة وبيده مجرى 

�الأمور، وكذلك �لرعّية من خال ن�سرة �لمظلوم على ظالمه، يردع �لظالم عن 

ظلمه ويوقفه عند حّده.

5� تعمر الأر�ص؛ فاإذ� كان �لف�ساد يظهر في �لبّر و�لبحر بما ك�سبت �أيدي �لنا�س، 

فكذلك فاإّن �لوقوف في وجه �لف�س���اد من خال ه���ذه �لوظيفة له �أثر معاك�س، 

فيكثر �لخير وينزل �لغيث وتعمر �الأر�س.

فع���ن �لنب���ّيP: »ل تزال اأّمت���ي بخير م���ا اأمروا بالمع���روف ونهوا ع���ن المنكر 

وتعاون���وا على الِبّر، فاإذا ل���م يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، و�ُشّلط بع�شهم على 

.
(((

بع�ص، ولم يكن لهم نا�شر في الأر�ص ول في ال�شماء«

6� ينت�ش���ف م���ن الأع���داء؛ ف���اإذ� كان���ت �لجبه���ة �لد�خلّي���ة للمجتم���ع �الإ�س���امي 

متما�س���كة ي�س���ودها �ل�س���اح و�لرف���اه و�لكفاي���ة وتخل���و م���ن �الأمر�����س �ّلتي 

تفّكك �لرو�بط بين �أبنائه فا �س���ّك �أّن ذلك �س���يقّوي من ق���درة هذ� �لمجتمع 

ف���ي مو�جه���ة �الأعد�ء، ل���ذ� ورد ع���ن �الأمي���ر Q: »فم���ن اأم���ر بالمعروف 

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي، ج6)، �س))).
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.
(((

�ش���ّد ظه���ور الموؤمني���ن، وم���ن نهى ع���ن المنك���ر اأرغم اأن���وف المنافقي���ن«

خطر ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

عن ر�سول �هللP- فيما رو�ه جعفر بن محّمد عن �أبيه R-: »اإّن المع�شية اإذا 

ا لم ت�شّر اإّل عاملها، واإذا عمل بها عالنّية ولم يعّير عليه اأ�شرت  عمل بها العبد �شرًّ

العام���ة. ق���ال جعفر بن محّم���د L: وذلك اأّنه يذّل بعمله دي���ن اهلل، ويقتدي به 

.
(((

اأهل عداوة اهلل«

 .
(((

: »لتاأمرّن بالمعروف ولتنهّن عن المنكر، اأو ليعّمنكم عذاب اهلل« p وعنه

كيف نتعاطى مع أهل المنكر؟

ق���ال تعالى :  {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ مئ 

.
(4(

ىئيئ جب حب  خب مب ىب يب جت حت خت  مت}
وع���ن �الإمام �لباق���ر Q: »فاأنكروا بقلوبك���م، والفظوا باأل�شنتك���م، و�شّكوا بها 

جباهه���م، ول تخاف���وا في اهلل لومة لئم، ف���اإن اتعظوا واإلى الحّق رجعوا فال �شبيل 

عليه���م، {ى ى ائ ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئۆئ ۈئ ۈئ  

، هنال���ك فجاهدوه���م باأبدانك���م واأبغ�شوه���م بقلوبك���م، غير طالبين 
(5(

ېئ ېئ}

�شلطان���ا، ول باغي���ن م���ال، ول مريدي���ن بالظل���م ظف���را، حّت���ى يفيئوا اإل���ى اأمر اهلل 

  .
(6(

ويم�شوا على طاعته«

ه���ذه �لرو�يات و�أمثالها تح���ّدد طريقة �لتعاطي مع �أهل �لمنك���ر ليكون للنهي عنه 

�الأثر �لفعال و�لنتائج �لمرجّوة، وذلك على �لترتيب �لتالي:

)))نهج �لباغة، ج4، �س8.

))) ثو�ب �الأعمال، �ل�سيخ �ل�سدوق، �س))). 

))) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملي، ج))، �س407.

)4) �سورة �الأنعام، �الآية: 68.

)5)�سورة �ل�سورى، �الآية:)4.

)6) و�سائل �ل�سيعة، �لحّر �لعاملّي، ج))، �س )40.
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اأّوًل: نلق���ى �أه���ل �لمعا�س���ي بوج���وه مكفّه���رة بم���ا يفهمه���م باأّننا ننك���ر �أفعالهم 

وال نرت�س���يها، و�أاّل نعم���ل باأ�س���لوب م���ن تحدث���ت عنه���م �الآي���ة  {چ چ 

 و�أو�سح �الإمام Q -:  »اأنهم لم 
(((

ڇ ڇ ڇ ڇڍ...}
يكون���وا يدخل���ون مداخله���م، ول يجل�شون مجال�شهم، ولك���ن كانوا اإذا لقوهم 

�شحكوا في وجوههم واأن�شوا بهم«.

ثانيا : �الإر�س���اد وبذل �لن�سيحة الأهل �لمعا�سي و�ّلذين قد �أ�سرفو� على �أنف�سهم، 

وتقريبهم �إلى �هلل وتحبيبهم في �لطاعة، ون�سعى لمعالجة هذ� �لمر�س �لنف�سي 

� بنحو ال يوؤّدي �إلى �إف�ساء �أ�سر�ره وال تهدر  لديه. ينبغي �لقيام بهذ� �لو�جب �سرًّ

كر�مته لدى �لمر�سد، ما تي�سر ذلك. 

ثالث���ا: �إعمال �ليد و�ل�س���لطة بما ال يوؤدي �إلى جرح �أو ك�س���ر كما ذكر �لفقهاء و�إاّل 

�حت���اج �الأمر �إلى �إذن �لحاكم �ل�س���رعّي. كما جاء عن �الإمام �لباقرQ في 

�لرو�ي���ة �لمتقّدمة:  »ف���اإن اتعظوا واإلى الح���ّق رجعوا فال �شبي���ل عليهم، اإنما 

ال�شبي���ل عل���ى اّلذين يظلمون النا����ص ويبغون في الأر�ص بغي���ر الحّق اأولئك 

لهم عذاب األيم، هنالك فجاهدوهم باأبدانكم«.

كما يلزم �إرجاع حّق �الآخرين � �لمعتدى عليهم � �إليهم. 

 على �أّنه ينبغي في مجال �الأمر بالمعروف رعاية �أمور �أخرى:

كالتدقي���ق في مو�رد �الأمر بالمعروف و�لنه���ي عن �لمنكر، و�أن ُنخل�س نّياتنا، ويكون 

تعاملنا مع مرتكبي �لمعا�س���ي تعامل �لطبيب �لمخل�س مع �لمري�س كما كان ر�سول �هلل 

)طبيب دّو�ر بطّبه(، ومر�عاة �ل�سروط �ل�سرعّية لاأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

وعلينا �أن ال نتلّوث ونتاأّثر بالمجرمين و�لُع�س���اة، فنقع في فّخ �لمع�س���ية بداًل من 

�لمنع عنها.

)))�سورة �لمائدة، �الآية: 79.



))) د لوةجما ةماـاا

وعلى �سلوكنا �أن  يكون بنحو ال يرّغب �الآخرين في �رتكاب �لمع�سية، فعليه �إ�سافة 

�إلى عدم �رتكابها �أن ال يرغب �الآخرين و�ّلذين معه في �رتكابها.

ويجب �أن ال يوؤخذ �لنا�س بالظن و�لتهمة وُيجعل �الأ�س���ل فيهم �لريبة وعدم �لثقة، 

فهذ� مما يتنافى مع �أ�سول �الإ�سام، فاالأ�سل في �لنا�س �الإيمان و�ل�ساح.

م���ط���ال���ع���ة

األمر بالمنكر والنهي عن المعروف!

 {ۀ ۀ  ہ ہ ہہ ھ ھ ھ  

 .
(((

ھ ے}

عن �الإمام علّي Q: »اإّنه �شياأتي عليكم من بعدي زمان لي�ص فيه �شيء اأخفى 

م���ن الح���ّق، ول اأظه���ر من الباط���ل... ول في الب���الد �شيء اأنكر م���ن المعروف، ول 

 .
(((

اأعرف من المنكر !«

ولعّل �الإمام Q ينطلق في كامه هذ� من كام �آخر لر�س���ول �هللP يتحّدث 

فيه عن زمان ي�سبه �إلى حّد كبير �لزمان �ّلذي نعي�س فيه، حيث يقول P: »كيف بكم 

اإذا ف�ش���دت ن�شاوؤك���م وف�شق �شّبانكم ولم تاأمروا بالمع���روف ولم تنهوا عن المنكر؟! 

قي���ل ل���ه: ويك���ون ذلك يا ر�شول اهلل؟ قال: نعم و�شّر م���ن ذلك، وكيف بكم اإذا اأمرتم 

بالمنك���ر ونهيت���م عن المع���روف؟! قيل: يا ر�شول اهلل ويكون ذل���ك؟ قال: نعم و�شّر 

 .
(((

من ذلك، وكيف بكم اإذا راأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا«

وهذ� يعود �إلى �لتق�س���ير في مو�جهة �لمنكر فيعتاد �لنا�س عليه حّتى ي�س���ير �أمرً� 

))) �سورة �لتوبة، �الآية: 67.

))) نهج �لباغة، �لخطبة 47).

)))تحف �لعقول، �لحّر�ني، �س49.
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م�ست�س���اغًا بل قد ي�س���ير من �لمعروف �ّلذي ال ينبغي �لنهي عنه، كذ� �لمعروف �ّلذي 

ُيهمل �الأمر به ي�سبح غريبًا عن �لنا�س حّتى ال يعود م�ست�ساغًا بينهم فينكروه، و�لو�قع 

خير �س���اهد على ذلك فالربا و�لعاقات �لمحّرمة و��س���تماع �لغناء و�الختاط �س���ار 

�لنهي عنها مدعاة لل�سخرية و�الإنكار، و�لعّفة في �لل�سان و�لفرج و�لتدقيق في �لحال 

و�لحر�م  �سار مدعاة لل�سخرية و�الإنكار �أي�سا، �إاّل في نطاق محدود.
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