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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد وعلى اآله الط�هرين، وبعد...

حينم��� اأ�س��رقت �سم���ص الإ�س��الم عل��ى الع�ل��م، ي��وم ك�ن��ت المجتمع���ت الب�س��رية تتع��ّذب 

وه��ي مكّبل��ة بقيود الجه��ل وال�سط��راب والفو�سى، يوم ك�ن��ت الرذائل الأخالقية ت�س��ود تلك 

المجتمع�ت بدًل من الف�س�ئل، يوم لم تكن الب�س��رية في اأرج�ء الع�لم كّله� لتتمّتع ب�أّي مظهٍر 

من مظ�هر حي�ٍة تليق ب�إن�س�نية الإن�س�ن فيم� بين مجتمع�ته�، التي ك�نت ت�سوده� ال�سطراب�ت 

والم�س�عب، ويخّيم عليه� ظالم دام�ص ل ُيط�ق. 

في مثل تلك الفترة التي فقدت الحي�ُة فيه� كّل مظ�هر ال�ستقرار والهدوء والراحة، ك�نت 

الح�ج��ة ملّح��ًة اإلى ظهور ُم�سلٍح وق�ئٍد قوّي يحمل ر�س���لة ذات م�س��وؤولية ع�لميٍة؛ لإنق�ذ هذه 

الب�س��رية المته�وية ال�سعيفة، فك�ن اأن ُبعث ر�س��وُل الإ�س��الم P يحمل ر�س���لًة تحيط بجميع 

�س��وؤون الحي�ة الب�س��رية بكّل اأبع�ده� وجوانبه� وخ�س�ئ�سه� المختلفة. ك�نت ر�س���لته �سم�وية 

خ�ل��دة، ل��م تغف��ل عن ذكر كّل م� من �س���أنه اأن يبني الإن�س���ن بن�ًء �س�لحً�. وق��د اأعلن القراآن 

الكري��م غ�يته��� التربوية الأ�س��س��ية في و�سفه لنبّي الإ�س��الم، بقوله تع�ل��ى: ﴿ِإَونََّك لََعَل ُخلٍُق 

.
َعِظيم﴾)1)

وق��د اهت��ّم القراآن الكريم ب�لأخ��الق ومك�رمه�، وذّم م�س���وئه� في اآي�ته المتكّررة و�س��وره 

المتت�لي��ة، حي��ث بل��غ مجم��وع الآي�ت الت��ي تحّدثت عن الأخ��الق، �سراح��ة اأو اإ�س���رة، اأمرًا اأو 

نهي��ً�، م� يقرب م��ن ربع العدد الإجم�لّي لآي�ت القراآن الكريم، وهذا يدّل على اأهمّية العن�سر 

)1) �سورة القلم، الآية 4.
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الأخالقّي في ال�سريعة الإ�سالمية. 

لذا، نجد اأّن هذا العن�سر له دور اأ�سيل في جميع م� اأ�ّس�س��ه ال�س���رع في اأ�سوله الت�س��ريعية 

والتهذيبية. ف�إّن القوانين وال�س��نن التي �س��ّنه� ال�س���رُع واإن ك�نت ع�دلة في حدود مف�هيمه�، 

واأحك�م الجزاء واإن ك�نت ب�لغة في �س��ّدته�، ل تجري على ر�س��له� في المجتمع، ول ت�س��ّد ب�ب 

الخ��الف وطري��ق التخّل��ف، اإل ب�أخ��الق ف��سلة اإن�س���نية، تقطع داب��ر الظلم والف�س���د، كملكة 

اّتب�ع الحق واحترام الإن�س���نية والعدالة والكرامة والحي�ة ون�سر الرحمة ونظ�ئره�. وب�لجملة 

ال�سنن والقوانين ل ت�أمن التخّلف اإّل اإذا ت�أ�ّس�ست على اأخالق كريمة اإن�س�نية وا�ستظهرت به�. 

ومن هن� تبرز اأهّمية الأخالق في ا�ستقرار حي�ة الب�سر وفي جعله� اأكثر �سع�دة واأكثر �سموًا. 

هذا الكت�ب، »اأخالقنا الإ�س��المية«، يع�لج في مجموعة من الدرو���ص اله�دفة ج�نبً� ه�ّمً� 

من ال�سف�ت الأخالقية التي يجب اأن يتحّلى به� الإن�س�ن الم�سلم في حي�ته الفردية والعملية، 

ابت��داًء م��ن النية، و�سوًل اإلى مجموعة من المف�هيم الأخالقي��ة والتربوية اله�مة؛ وذلك بلغة 

�سهلة خ�لية من التعقيد اللفظّي والمعنوّي.

والحمد هلل رب الع�لمين



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

الدرس األول

النية واإلخالص

يف�ّسر اأهمية النّية ومك�نته� في العب�دات. . 1

يبّين م�هية الإخال�ص وموقعّيته في العب�دة. . 2

ي�سرح كيفية تح�سيل الإخال�ص في العب�دة واآث�ره  . 3

المختلفة.





ما هي سرنّية؟
 .

َ بَِقۡلٖب َسلِيٖم﴾)1) َت ٱللَّ
َ
 يقول اهلل تع�لى في كت�به العزيز: ﴿يَۡوَم َل يَنَفُع َماٞل َوَل َبُنوَن ٨٨ إِلَّ َمۡن أ

النّية: »هي الت�سميم والعزم على الإتي�ن ب�أمر واإجم�ع النف�ص على فعله بعد ت�سّوره والت�سديق 

. ول 
(3(

. »والنّية ح�لة نف�س�نية وجدانية يعّبر عنه� ب�لهّمة والعزم والإرادة والق�سد«
(2(

بف�ئدته«

يمكن اأن يخلو عمل اختي�رّي لإن�س�ٍن من نيٍة ب�أّي ح�ٍل من الأحوال، فلو اأراد �سخ�ٌص م� الإتي�ن 

ب�أمٍر اختي�ريٍّ بال نّية لم� ا�ستط�ع ذلك مهم� ح�ول.

أهّمية سرنّية وموقعّيتفا في سإلسالم
وللنية في الإ�سالم دوٌر مهمٌّ في اإعط�ء الفعل والموقف الإن�س�نّي قيمته الحقيقية، كم� له� 

دوٌر ف��ي تقيي��م الف�عل اأي تحدي��د قيمته وموقعه اأو رتبته الحقيقية. ف�لإ�س��الم لم يعط الفعل 

العب���دّي ول الف�ع��ل قيم��ًة ول اأهّميًة مجّردة ع��ن النية والق�سد وبمعزٍل عنهم���، بل اإّن الفعل 

العب�دّي في نظر الإ�سالم هو جهٌد اإن�س�نّي تحّدد قيمته النّية والق�سد، لأّن مدار الأعم�ل على 

النّي�ت فهي التي تعطي العمل قيمته الواقعية.

وبم� اأّن النية تعبيٌر عن الموقف الداخلّي، وعن التوّجه الذاتّي، والحقيقة الب�طنة لالإن�س�ن 

التي هي روح الفعل الحقيقية، لذلك ف�إّن النية تعتبر اأداة ك�سٍف عن حقيقة الب�طن الإن�س�نّي. 

تل��ك الحقيق��ة التي لي���ص ب�إمك�ن الفع��ل اأن يك�س��فه� لأّن الفعل يمكن اأن يخ�س��ع لعملية تزوير 

مق�سودة من قبل الن�س���ن، وذلك اأّنه �سي�غٌة لجهٍد ظ�هر، يمكن اأن يخرجه الفرد ب�س��كٍل ل 

 �سورة ال�سعراء، الآيت�ن 89-88.
 (1(

)2)  راجع: الإم�م الخميني، روح اهلل المو�س��وي، الآداب المعنوية لل�سالة، ترجمة ال�س��يد عب��ص نور الدين، بيروت، مركز 
ب�ء للدرا�س�ت، 2009م، ط 1، الب�ب الث�لث، الف�سل الأول: في حقيقة النية في العب�دات، �ص 167.

)3)  م. ن.
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يتط�بق ب�ل�سرورة مع حقيقته الداخلية ومحتواه الب�طن.

ومن اأجل اإي�س�ح الفكرة اأكثر نقول اإّنن� نرى الكثير من الن����ص يبذل الم�ل، ويبدي ح�س��ن 

الخل��ق، وي�سّل��ي وي�سوم. ونحن ن�س���هد تلك ال�س��ور الظ�هرة لالأفع�ل مت�س���وية في الظ�هر 

عند جميع المم�ر�س��ين له�، فنح�س��به� �س��واء، ولكن لتقييمه� في نظر الإ�س��الم و�سيلة اأخرى، 

ولوزنه� ميزان اآخر، وهو النية. 

ف�لأعم���ل اّلت��ي تك��ون على هيئ��ة واحدة ف��ي الّظ�هر، مث��ل الّذه�ب للجه���د، ل تكون كله� 

مت�س���وية ف��ي الني��ة والدافع. فيمكن اأن يكون الب�عث لهذا العمل ك�س��ب الغن�ئم اأو ال�س��تعالء 

عل��ى الّن����ص والتف�خ��ر ب�لبط��ولت، اأو قد يك��ون داِفُعُه ن�سرة الح��ّق ودفع الّظل��م واإطف�ء ن�ر 

الِفتن واأمث�ل ذلك.

ف�لّذه���ب ِللح��رب، واح��ٌد ف��ي ال�ّس��كل والّظ�هر، ولكن �س��ّت�ن بي��ن الّنواي� ال�ّس��ليمة، وبين 

الّنواي� المغر�سة.

ولأجل ذلك، اأتت الأوامر ب�إ�سالح النّية، وتنقيته� من ال�ّسوائب، قبل ال�ّسلوك في اأّي طريق. 

وم� ال�ّس�لك في خّط اهلل، والكم�ل المعنوّي ِبُم�ستثنى عن ذلك، فهل اأّن هدفه من �سلوك �سبيل 

التهذيب والري��سة، هو الّتك�مل المعنوّي، والو�س�ل الحقيقّي، اأم اأّنه يريد ك�سب عن�سر الّقوة 

في ع�لم النف�ص، والّت�سّلط على م� وراء الّطبيعة، لي�س�ر اإليه ِب�لَبن�ن؟!

عماُل بالنِّيَّاِت ولكل امرئ 
َ
وم� ورد في الحديث ال�س��ريف عن النبّي الأكرم P: »اإِّنما الأ

 اإ�س���رٌة له��ذا المعن��ى، وروي عن��ه P اأي�س��ً� اأّن��ه ق���ل: »اإّن الرجلي��ن م��ن اأّمتي 
م��ا ن��وى«)1)

يقوم��ان ف��ي ال�ص��الة وركوعهم��ا و�ص��جودهما واح��د واإّن م��ا بي��ن �صالتيهم��ا مث��ل م��ا بي��ن 

 .
ال�صماء والأر�ض«)2)

)1)  ال�س��يخ الح��ر الع�مل��ي، محم��د ب��ن ح�س��ن، تف�سيل و�س���ئل ال�س��يعة اإل��ى تح�سيل م�س���ئل ال�س��ريعة، قم، موؤ�س�س��ة اآل 
البيت  R، 1409ه�.، ط 1، ج1، �ص49.

)2)  العالم��ة المجل�س��ي، محم��د ب�ق��ر بن محمد تقي، بح�ر الأن��وار الج�معة لدرر اأخب�ر الأئمة الأطه�ر، بيروت، ن�س��ر دار 
اإحي�ء التراث العربي، 1403ه�.، ط 2، ج81، �ص249.



15 سرنية وسإلنالا

سرنّية وآثارها
اإّن العب�دة لي�س��ت عب�رة عن الطقو���ص البدنية، بل حقيقة العب�دة وقوامه� بلح�ظ الح�لة 

النف�س��ية والني��ة القلبية، ف�لعبرة ب�لقل��ب والب�طن ل ب�لق�لب والظ�ه��ر »فحقيقة العب�دة هي 

الت�سليم للحّق قلبً�، فمن لم ي�سلم له قلبً� فهو ع��ص بحقيقة وجوده، ول تفيد الأعم�ل ال�س�درة 

.
(1(

منه التي هي ب�سورة البّر والتقوى، لأنه� حينئذ لي�ست اإّل مجّرد ال�سورة بال روح العبودية«

وه��ذه النية له��� اآث�ر كثيرة وخطيرة بينته� رواي�ت اأه��ل البيتR. ومن هذه الرواي�ت 

ننقل الآتي: 

النّية أساس العمل:   .1
 َق�َل: »َلْي�َض 

ۡحَســُن َعَمٗلۚ﴾)2)
َ
يُُّكۡم أ

َ
َعْن اأبي َعْبِداهلِل Q في َقْوِل اهلل َتع�لى: ﴿ِلَۡبلَُوُكۡم أ

اِدَقُة واْلَح�َصَنُة)3)  اَبُة َخ�ْصَيُة اهلل والنِّيَُّة ال�صَّ َوَبُكْم َعَماًل واإِنََّما الإِ�صَ �صْ
َ
ْكَثَر َعَماًل وَلِكْن اأ

َ
َيْعِني اأ

�َص��دُّ ِمَن اْلَعَمِل واْلَعَمُل اْلَخاِل�ُض الَِّذي َل ُتِريُد 
َ
-ُثمَّ َقاَل- الإِْبَقاُء َعلَى اْلَعَمِل َحتَّى َيْخُل�َض اأ

َة ِهَي اْلَعَمُل ُثمَّ  َل واإِنَّ النِّيَّ
َ
ُل ِمَن اْلَعَمِل اأ ْف�صَ

َ
ُة اأ لَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ والنِّيَّ َحٌد اإِ

َ
ْن َيْحَمَدَك َعلَْيه اأ

َ
اأ

.
ٰ َشاِكَتِهِۦ﴾)4) َيْعِني َعلَى ِنيَِّته«)5) ٞ َيۡعَمُل َعَ : ﴿قُۡل ُكّ َتاَل َقْوَله َعزَّ وَجلَّ

 في هذه الرواية نق�ط متعّددة جديرة ب�لهتم�م نجمله� ب�لآتي: 

اإّن العمل ال�س�در من الإن�س�ن ح�سنه قد يتحّقق بكثرة العمل ت�رة وب�إ�س�بته اأخرى. 	·
ۡحَسُن َعَمٗلۚ﴾ بخلو�سه ل بكثرته.

َ
ف�سر الإم�م ﴿أ 	·

اعتب��ر الإم���م اأّن العم��ل الأ�س��وب اأي الأخل���ص يوج��ب الق��رب منه تع�لى ول��ه درج�ت  	·
متف�وتة يتف�وت القرب بح�سبه�.

اِدَقُة واْلَح�َصَنُة«. ح�سر الإم�م الإ�س�بة في اأمرين وهم�: »َخ�ْصَيُة اهلل والنِّيَُّة ال�صَّ 	·

)1)  ال�سيخ الكربالئي، جواد بن عب��ص، الأنوار ال�س�طعة في �سرح زي�رة الج�معة، مراجعة مح�سن الأ�سدي، ل.م، موؤ�س�سة 
الأعلمي للمطبوع�ت، 1428هـ - 2007م، ط 1، ج5، �ص 459.

)2)  �سورة الملك، الآية 2.
)3)  في بع�ص الن�سخ ] والخ�سية[.

)4)  �سورة الإ�سراء، الآية 84.
)5)  الكلين��ي، محم��د ب��ن يعق��وب ب��ن اإ�س��ح�ق، الك�ف��ي، تحقي��ق وت�سحيح عل��ي اأكب��ر الغف�ري، طه��ران، ن�س��ر دار الكتب 

الإ�سالمية، 1407ه�.، ط 4، ج2، �ص 16، ب�ب الإخال�ص، ح4.
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ل ول يتقّوم بدون نية �س�دقة ح�سنة، وينيغي حفظه عن ارتك�ب الحرام،  العمل ل يتح�سّ 	·
واإّنم� يح�سل ذلك بملكة الخ�سية والخوف من اهلل �سبح�نه.

اإ�س�بة العمل وخلو�سه لي�ص بمجّرد وقوعه كذلك بل ب�عتب�ر بق�ئه وا�ستمراره م� دام العمر. 	·
اإّن الري�ء كم� يتحّقق في اأّول العب�دة وو�س��طه� كذلك يتحّقق بعد الفراغ منه� اإلى اآخر  	·
العم��ر فيجع��ل م��� فع��ل هلل خ�ل�سً� في حكم م��� فعل لغيره ول��ذا ك�ن الإبق�ء اأ�س��ّد لأّنه 

يحت���ج اإل��ى مراقبة النف���ص والمح�فظ��ة على العمل م��ن البطالن في زم���ن اأطول من 

.
(1(

زم�ن وقوعه

وف�ّسر الإم�م العمل الخ�ل�ص اأّنه الّذي ل تريد اأن يحمدك عليه اأحد حين العمل وبعده  	·
.

(2(
اإّل اهلل تع�لى

النية باب سعة الرزق:   .2
هن�ك رواي�ت رويت بلفظ »من ح�صنت نيته« ورتبت على »ح�صن النية« كذلك اآث�رًا دنيوية 

واآخروية، ومن هذه الرواي�ت الآتي: 

.
عن الإم�م ال�س�دق Q: »وَمْن َح�ُصَنْت ِنيَُّته ِزيَد ِفي ِرْزِقه«)3)

.
وعنه Q: »ومن ح�صنت نيته زيد في عمره«)4)

وع��ن الإم���م عل��يQ: »م��ن ح�ص��نت نيت��ه كث��رت مثوبت��ه وطاب��ت عي�ص��ته ووجب��ت 

.
مودته«)5)

واعلم اأّن الدليل على جواز الزي�دة في الأرزاق، هو الدليل على جواز الزي�دة في الأعم�ر، 

.
(6(

لأّن اهلل تع�لى اإذا زاد في عمر عبده، وجب اأن يرزقه م� يغتذي به

)1)  ينظر: الم�زندراني، محمد �س�لح بن اأحمد، �س��رح اأ�سول الك�في، مع تعليق�ت الميرزا اأبو الح�س��ن ال�سعراني طهران، 
المكتبة الإ�سالمية، 1424ه��، ط 1، ج9، �ص 298.)بت�سرف(.

)2)  الم�زندراني، �سرح اأ�سول الك�في، ج 8، �ص 49 - 52.
)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 105.

)4)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج66، �ص 408.
)5)  الليثي الوا�س��طي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق وت�سحيح ح�س��ين الح�س��ني البيرجندي ، قم، ن�س��ر 

دار الحديث، 1418ه�.، ط 1، �ص 465.

)6)  الديلمي، ح�سن بن محمد، اأعالم الدين في �سف�ت الموؤمنين ، تحقيق وت�سحيح موؤ�س�سة اآل البيت R، قم، موؤ�س�سة 
اآل البيت R، 1408 ه�، ط 1، �ص 161.
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ومعن��ى »م��ن ح�ص��نت نيت��ه« اأي عزم��ه على الط�ع���ت اأو على اإي�س���ل النفع اإل��ى العب�د اأو 

�سريرته في مع�ملة الخلق ب�أن يكون ن��سحً� لهم غير مبطن لهم غ�سً� وعداوة وخديعة، اأو في 

مع�مل��ة اهلل اأي�س��ً� ب�أن يكون مخل�س��ً� ول يكون مرائيً� ول يكون ع�زمً� عل��ى المع��سي ومبطنً� 

.
(1(

خالف م� يظهر من مخ�فة اهلل عّز وجّل

النية طريق المثوبة األخروية:   .3
ِبي َعْبِد اهللQ َق�َل: »اإِنَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ َيْح�ُص��ُر 

َ
وم��ن الآث���ر الأخروية للنية م� روي َعْن اأ

.
اِتِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2) النَّا�َض َعلَى ِنيَّ

ْنَيا  اِتِهْم َكاَنْت ِفي الدُّ نَّ ِنيَّ
َ
��اِر لأ ْهُل النَّاِر ِفي النَّ

َ
ِب��ي َعْبِد اهللQ َق�َل: »اإِنََّما ُخلَِّد اأ

َ
َع��ْن اأ

اِتِهْم َكاَنْت ِفي  نَّ ِنيَّ
َ
ْهُل اْلَجنَِّة ِفي اْلَجنَِّة لأ

َ
َبداً واإِنََّما ُخلَِّد اأ

َ
وا اهلل اأ ْن َيْع�صُ

َ
ْن َلْو ُخلُِّدوا ِفيَها اأ

َ
اأ

َبداً َفِبالنِّيَّاِت ُخلَِّد َهوؤَُلِء وَهوؤَُلِء ُثمَّ َتاَل َقْوَله َتَعاَلى: 
َ
ْن ُيِطيُعوا اهلل اأ

َ
ْن َلْو َبُقوا ِفيَها اأ

َ
ْنَيا اأ الدُّ

.
ٰ َشاِكَتِهِۦ﴾)3) َقاَل َعلَى ِنيَِّته«)4) ٞ َيۡعَمُل َعَ ﴿قُۡل ُكّ

العون على قدر النية:   .4
عن اأبي عبد اهللQ  ق�ل: اإّنم� قّدر اهلل عون العب�د على قدر نّي�تهم فمن �سّحت نّيته 

.
(5(

ر تمَّ عون اهلل له، ومن ق�سرت نّيته ق�سر عنه العون بقدر الذي ق�سّ

وه��ذه الرواي��ة دقيقة وعميق��ة جدًا فقد رب��ط الإم�م بي��ن المق�دير الإلهي��ة و�سّحة النية، 

اأي اأّن اإب��رام المق�دي��ر الإلهية والق�س�ء المحتوم يتوّقف على �س���كلة نية الإن�س���ن وحجم تلك 

النية بح�سب حجم هّمته، ف�إّن العزائم الإلهية ت�أتي على قدر همم الرج�ل وهذا الترابط بين 

 :P الفعل النف�س�نّي لالإن�س�ن وهو نيته مع الفعل الآلهّي ي�سير اإليه الحديث النبوّي عن النبّي

.
»تفاءلوا بالخير تجدوه«)6)

)1)  ينظر: العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 68، �ص 8.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، ب�ب الغزو مع الن��ص اإذا خيف على الإ�سالم، ح1، �ص 20.

)3)  �سورة ال�سراء، الآية 84.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، ب�ب النية، ح 5، �ص 85.

)5)  المفيد، محمد بن محمد، الأم�لي، تحقيق وت�سحيح ح�س��ين اأ�س��ت�د ولي وعلي اأكبر غف�ري، قم، ن�س��ر موؤتمر ال�س��يخ 
المفيد، 1413ه�، ط 1، المجل�ص ال�س�بع، ح11، �ص 66.

)6)  محمد الري�سهري، ميزان الحكمة، قم، دار الحديث، ل.ت، ط 1، ج3، الف�أل، �ص 2353.
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.
(1(

فب�سنع الن�س�ن لنيته وبح�سن نيته ت�سطنع له المق�دير، فنية كّل �سخ�ص حظه من قدره

َة َعلَى  وفي نهج البالغة في و�سية الإم�م علّي لبنه الإم�م الح�سنL ق�ل »َفاإِنَّ اْلَعِطيَّ

. ومعن��ى ذلك اأّن ال�س��تج�بة تط�بق الدعوة فم� �س���أله ال�س���ئل من��ه تع�لى على 
��ِة«)2) َق��ْدِر النِّيَّ

ح�س��ب م��� عق��د عليه حقيق��ة �سميره وحمل��ه ظهر قلبه هو ال��ذي يوؤت�ه، ل م� ك�س��ف عنه قوله 

.
(3(

واأظهره لفظه، ف�إّن اللفظ رّبم� ل يط�بق المعنى المطلوب كّل المط�بقة

عن اأمير الموؤمنينQ اأّنه ق�ل: »اإّن اهلل تعالى يدخل بح�ص��ن الّنية و�صالح ال�ص��ريرة 

.
من ي�صاء من عباده الجنة«)4)

من خالل الرواي�ت المتقّدمة تبّين اأّن للنية اآث�رًا متعّددة بع�سه� دنيوّي كزي�دة الرزق، وزي�دة 

العمر وغير ذلك، وبع�سه� اأخروّي. وقد ج�ء بع�ص هذه الآث�ر بعن�وين كلية »َيْح�ُص��ُر النَّا���َض َعلَى 

، »الخل��ود في الجنة والن�ر ب�س��بب النية«، وبع�ص الرواي���ت بين اأهمية النية من خالل 
اِتِه��ْم«)5) ِنيَّ

�سوغ ق�نون ع�م في غ�ية الأهمية وهو »اأّن المق�دير الإلهية تتنّزل بمقدار النية«.

ما هو سإلنالا؟ ومن هو سرمخلص؟
الني��ة ه��ي مي��زان قبول الأعم�ل. والمعي���ر في قبوله� هو كونه� خ�ل�س��ة هلل. فم� معنى اأن 

تكون النية خ�ل�سًة هلل تع�لى؟ وم� هو الإخال�ص؟ وم� هي حقيقته؟

Q: »الإخال���ض غاي��ة  الإخال���ص هلل ه��و غ�ي��ة الدي��ن كم��� ق���ل اأمي��ر الموؤمني��ن 

، وهو اأف�سل العب�دات، بل هو روح العبودية هلل وجوهره�، كم� اأخبر عن ذلك اإم�من� 
الدين«)6)

.
ال�س�دق Q: »اأف�صل العبادة الإخال�ض«)7)

)1)  ينظر: الني�ت والخواطر، ال�سيخ محمد ال�سند، �ص 15-16.)بت�سرف(.
)2)  ال�سيد الر�سي، محمد بن ح�سين، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، تحقيق وت�سحيح �سبحي ال�س�لح، قم، دار 
الهجرة، 1414ه�.، ط 1، �ص 399، الخطبة 31، من و�سية له Q للح�سن بن علي Q كتبه� اإليه بح��سرين عند 

ان�سرافه من �سفين.

)3)  العالمة الطب�طب�ئي، ال�سيد محمد ح�سين، الميزان في تف�سير القراآن، قم، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة 
المدر�سين بقم الم�سرفة، 1417ه�.، ط 5، ج 2، �ص 37.

)4)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 143.
)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، �ص 20.

)6)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 19.
)7)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج67، �ص245.
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الإخال���ص ف��ي العمل هو تنزي��ه العمل اأن يكون لغير اهلل فيه ن�سي��ب. وفي الحديث الوارد 

عن الر�سول الأكرم P اأّنه ق�ل: »اإن ِلُكلِّ َحقٍّ َحِقيَقًة، َوما َبلََغ َعْبٌد َحِقيَقَة الإِخال�ِض َحّتى 

. فحقيقة الإخال�ص تخلي�ص نّية الإن�س�ن وعمله 
ْن ُيْحَمَد َعلَى �َصيء ِمْن َعَمل هلل«)1)

َ
ل ُيِحبَّ اأ

م��ن �س���ئبة غي��ر اهلل تع�ل��ى. وهو ل يتحّقق اإل عن��د من ك�ن محّبً� هلل عّز وج��ّل بحيث ل يبقى 

لح��ّب الدني��� وحّب النف���ص والتعّلق ب�س��هواته� وملّذاته� و�س��معته� وج�هه��� ومن��سبه� في قلبه 

قرار. 

ف�لمخل���ص ه��و ال��ذي ل يطل��ب م��ن وراء اأّي عم��ٍل يق��وم به �س��وى اهلل تع�ل��ى، ول يكون له 

مق�سٌد اأو دافٌع �سوى ر�س�ه، والتقّرب اإليه، ونيل الّزلفى لديه. بحيث تكون نّيته متوّجهًة دائمً� 

اإل��ى اهلل، ف��ال تطل��ب اإّل ر�س�ه ووجهه الكريم، حّبً� به، وطمعً� في ف�سله واإح�س���نه، لأّن العمل 

الخ�ل�ص هو الذي ل تريد اأن يمدحك عليه اأحٌد �سوى اهلل تع�لى.

اإّن اأعم���ل الن����ص مرهون��ة ب�لنّي�ت كم� اأ�س��لفن�. واإذا لم تكن النواي��� خ�ل�سًة، فهذا يعني 

، لأن 
(2(

َك بِهِۦ﴾  ن يُۡشَ
َ
َ َل َيۡغفُِر أ اأّنه ي�س��وبه� ال�ّس��رك واهلل تع�لى ل يغفر اأن ي�س��رك به: ﴿إِنَّ ٱللَّ

، واهلل تع�ل��ى لم ي�أمر اإّل 
َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم﴾)3) ۡ ِۖ إِنَّ ٱلّشِ ال�ّس��رك ظل��ٌم عظي��ٌم ﴿َيُٰبَنَّ َل تُۡشِۡك بِــٱللَّ

، وهو ب�لأ�سل ل يقبل 
َ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن﴾)4) ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبُدواْ ٱللَّ

ُ
ب�لإخال���ص كم��� في قول��ه: ﴿َوَمآ أ

اإّل م��� ك�ن ل��ه خ�ل�س��ً�، كم� في الحديث القد�س��ّي الم��روّي عن الإم�م ال�س���دق Q ق�ل: 

»ق��ال اهلل ع��َز وج��ّل: اأن��ا خير �ص��ريك من اأ�ص��رك معي غي��ري في عمل عمله ل��م اأقبله اإّل ما 

. فم� لم يكن العمل مقبوًل عند اهلل فال قيمة له على الإطالق.
(5(

كان لي خال�صاً« 

وعليه نخل�ص من كّل م� �س��بق اإلى اأّن الإخال�ص اأ�س����ص الدين ودع�مته التي يرتكز عليه� 

ف��ي عملّية بن�ء الإن�س���ن عل��ى خّط الإيم�ن ب�هلل والتوّج��ه الدائم اإليه وتوحيده. كم� اأّنه راأ���ص 

الف�س�ئ��ل، والمن���ط ف��ي قب��ول الأعم���ل و�سّحته�، ف��ال قيمة لعم��ٍل ل اإخال�ص مع��ه، كم� ورد 

)1)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج69، �ص 304.
)2)  �سورة الن�س�ء، الآية 116.

)3)  �سورة لقم�ن، الآية 13.
)4)  �سورة البينة، الآية 5.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص295.
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 .
ع��ن مول��ى الموّحدي��ن الإم�م عل��يQ: »من ل��م ي�صح��ب الإخال�ض عمل��ه لم يقب��ل«)1)

وق�ل  Q في �س�أن المخل�سين: »طوبى لمن اأخل�ض هلل العبادة والدعاء ولم ي�صغل قلبه 

.
بما ترى عيناه ولم ين�ض ذكر اهلل بما ت�صمع اأذناه ولم يحزن �صدره بما اأعطي غيره«)2)

آثار سإلنالا
لالإخال���ص اآث�ٌر وخ�س�ئ�ص عديدٌة وردت في الن�سو�ص والرواي�ت ال�س��ريفة، ل يتمّتع به� 

اإّل المخل�س��ون والمنقطع��ون اإلى اهلل تع�لى بنّي�تهم واأعم�له��م، اأّم� الآخرون فمحرومون من 

نّية. وفيم� يلي نذكر بع�س�  منه�:  عم والكرام�ت ال�َسّ هذه النِّ

اأوًل: ع��دم ت�س��ّلط ال�س��يط�ن على الإن�س���ن المخل���ص، بحيث ل يعود لل�س��يط�ن قدرة على 

اإغوائه. لأّن اهلل تع�لى ح��سٌر دائمً� في حي�ته، فهو ل يرى غيره، ول يفّكر اإّل فيه، ونّيته دائمً� 

ۡجَعِنَي ٨٢ إِلَّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم 
َ
ۡغوَِينَُّهۡم أ

ُ
تَِك َل متوّجهة اإليه، فال يكون لل�سيط�ن اإليه �سبيل: ﴿قَاَل فَبِعِزَّ

. والمخَل�ص هو الذي خّل�سه اهلل تع�لى من دن���ص الخط�ي��� والذنوب، واخت�ره 
ٱلُۡمۡخلَِصنَي﴾)3)

ي�َء ِفيِه، فُهَو  ُه وَت��َرَك الرِّ ْمَح�سَ
َ
يَن: اأ ْخَل�َص هلِل الدِّ

َ
بع��د اأن راأى في��ه �سدق النّي��ة واإخال�سه�. »اأ

ي مِن ُدوِن اهلل  َب��رِّ ْخال�ِص: التَّ �ِئِر: َحِقيَق��ُة الإِ ، وهو َمَج�ٌز، وف��ي الَب�سَ َعْب��ٌد ُمْخِل���صٌ وُمْخَل���صٌ

ّج�ُج: الُمْخَل�ص:   وفْتِحه�، ق�ل الزَّ
ِ
 ِبَك�ْس��ِر الَّالم

َتَع�َل��ى، وُق��ِرَئ: ﴿إِلَّ ِعَباَدَك ِمۡنُهُم ٱلُۡمۡخلَِصنَي﴾)4)

��َد اهلل تع�ل��ى َخ�ِل�سً�.  : الَِّذي َوحَّ َن���ِص، والُمْخِل���صُ ��ِذي َجَعَل��ه اهلل ُمْخت���رًا َخ�ِل�س��ً� م��ن الدَّ الَّ

. وهو اأمر اختي�رّي يمكن لكل اإن�س���ن 
(5(

َتُه، َنَقَله الَفّراُء« َخ��َذ ُخال�سَ
َ
��ْمَن: اأ ُجُل ال�سَّ ْخَل���صَ الرَّ

َ
واأ

اأن ين���ل ن�سيب��ً� وحظً� منه بح�س��ب �س��عيه واجته�ده. ف�إذا تدّرج الإن�س���ن ف��ي مراتب ال�سدق 

والإخال���ص ا�سطف���ه اهلل واجتب�ه لنف�س��ه فك�ن من المخَل�سين، ولكن تبق��ى المراتب الع�لية 

 .R ة ب�أهل بيت الع�سمة والطه�رة لالإخال�ص والجتب�ء مخت�سّ

)1)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 464.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص16.

)3)  �سورة �ص، الآيت�ن 83-82.
)4)  �سورة �ص، الآية 83.

)5)  الح�س��يني الزبي��دي، محم��د مرت�س��ى، ت�ج العرو���ص م��ن جواهر الق�مو���ص، تحقيق علي �س��يري، بي��روت، دار الفكر، 
1414هـ - 1994م، ط 1، ج9، �ص274.
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ويق��ول العاّلم��ة الطب�طب�ئ��ي ف��ي تف�س��ير الآي��ة: »وق��د �س��ّم�هم اهلل �س��بح�نه عب���د اهلل 

المخل�سين ف�أثبت لهم عبودية نف�سه. والعبد هو الذي ل يملك لنف�سه �سيئً� من اإرادة ول عمل 

فه��وؤلء ل يري��دون اإّل م� اأراده اهلل ول يعملون اإّل ل��ه. ثم اأثبت لهم اأنهم مخل�سون بفتح الالم 

اأي اإّن اهلل تع�لى اأخل�سهم لنف�سه فال ي�س�ركه فيهم اأحد فال تعّلق لهم ب�سي ء غيره تع�لى من 

.
(1(

زينة الحي�ة الدني� ول من نعم العقبى ولي�ص في قلوبهم اإّل اهلل �سبح�نه«

ثانياً: الإن�س���ن المخل�ص ُمعفى من الح�س���ب في يوم الح�س��ر وعند الوقوف في عر�س�ت 

ي��وم القي�م��ة. فقد اأ�س���ر الق��راآن الكريم اإلى وج��ود فئة من الن����ص ت�أمن �سعقة ي��وم القي�مة 

، وفي اآيٍة 
(2(﴾ۖ ُ ۡرِض إِلَّ َمن َشــآَء ٱللَّ

َ
ــَمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱۡل ورِ فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ وفزعه: ﴿َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

، ف�إذا �سممن� 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصنَي﴾)3) وَن ١٢٧ إِلَّ ِعَباَد ٱللَّ ُهۡم لَُمۡحَضُ بُوهُ فَإِنَّ اأخرى يقول اهلل تع�لى: ﴿فََكذَّ

هذه الآية اإلى الأولى يّت�سح اأّن هذه الط�ئفة من الّن����ص هي عب�د اهلل المخل�سين، لأنه لي���ص 

لهوؤلء اأعم�ل توجب ح�سورهم في عر�س�ت يوم القي�مة، فهم قد قتلوا النف�ص الأّم�رة ب�ل�سوء 

في �س�ح�ت جه�د النف�ص وتروي�سه� ب�لمراقبة والعب�دة والأعم�ل ال�س�لحة، وتّم لهم ح�س�بهم 

خالل فترة جه�دهم لعدّوهم الب�طنّي والظ�هرّي في الحي�ة الدني�. 

ثالثاً: كّل م� ُيعطى الإن�س�ن في يوم القي�مة من ثواٍب واأجٍر فهو مق�بل م� عمله في الحي�ة 

الدني��� اإّل ط�ئف��ة المخَل�سين من الن����ص، ف���إّن الكرامة الإلهّية لهم تتعّدى ح��دود الأجر على 

العم��ل كم��� اأخب��ر تع�لى بذلك ف��ي كت�به الكريم حي��ث ق�ل: ﴿َوَما ُتۡــَزۡوَن إِلَّ َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن 

. فعب���د اهلل المخَل�سين لن يكون 
ۡعلُومٞ﴾)4) ْوَلٰٓئَِك لَُهــۡم رِۡزٞق مَّ

ُ
ِ ٱلُۡمۡخلَِصــنَي ٤٠ أ ٣٩ إِلَّ ِعَبــاَد ٱللَّ

جزاوؤهم بح�سب اأعم�لهم، بل اهلل المّن�ن �سوف يعطيهم بف�سله وكرمه. فهم ل ين�لون الجزاء 

مق�بل العمل واإّنم� ين�لون من الكرام�ت الإلهّية وفق اإرادته تع�لى وم�سيئته وفي�ص كرمه و�سعة 

عط�ئه الذي ل حّد له. 

)1)  العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج17، �ص136.
)2)  �سورة الزمر، الآية 68.

)3)  �سورة ال�س�ف�ت، الآيت�ن 128-127.
)4)  �سورة ال�س�ف�ت، الآي�ت 41-39.
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رابعاً: اإّن لهوؤلء المق�م المنيع والمن�سب الّرفيع والمرتبة العظيمة التي ي�س��تطيعون فيه� 

 ِ اأداء الحمد وال�ّس��كر والثن�ء للّذات المقّد�س��ة كم� هو لئٌق به�. ق�ل عّز من ق�ئل ﴿ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

. وهذه غ�ي��ة كم�ل المخلوق. فه��ذه الآية و�سفت 
ِ ٱلُۡمۡخلَِصنَي﴾)1) ــا يَِصُفوَن ١٥٩ إِلَّ ِعَبــاَد ٱللَّ َعمَّ

المخل�سين ب�أّنهم الوحيدون الذين ي�سّح منهم و�سف الذات الإلهّية المقّد�سة، مم� يدّل على 

عمق معرفتهم ب�هلل �سبح�نه وتع�لى، فلم يكن في و�سفهم هلل تع�لى اأّي اإ�سك�ل بخالف �س�ئر 

النا�س.

خام�صاً: من يخل�ص هلل يرزقه اهلل العلم والحكمة كم� في الحديث عن ر�سول اهللP اأّنه 

 .
ق�ل: »من اأخل�ض العبادة هلل اأربعين �صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على ل�صانه«)2)

ف�لمداومة على الإخال�ص تورث الإن�س�ن العلم الإلهّي اّلذي لي�ص فوقه اأّي علم.

�صاد�ص��اً: م��ن يخل�ص هلل تع�ل��ى في النّية والعمل يرزقه اهلل تع�ل��ى الب�سيرة في دينه، فال 

تلتب�ص عليه الأمور، ول يقع في م�ساّلت الفتن، وي�سبح ع�رفً� بطريقه جّيدًا وموقنً� بم� يفعله. 

.
فعن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »عند تحّقق الإخال�ض ت�صتنير الب�صائر«)3)

�صابعاً: نج�ح الأعم�ل، فقد ورد في الحديث عن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »ِفي اإخال�ِض 

.
عماُل«)5)

َ
. وق�ل Q اأي�سً�: »َلو َخُل�َصِت النِّيَّاُت َلَزَكِت الأ

النّياِت َنجاُح الأموِر«)4)

ق سإلنالا؟
ّ

كيف يتحق
يتحّق��ق الإخال���ص م��ن خ��الل اإزال��ة الم�ن��ع ال��ذي يح��ول دون تحّقق��ه. وه��ذا الم�ن��ع ه��و 

ه��وى النف���ص. فع��ن اأمي��ر الموؤمنين Q اأّنه ق���ل: »كي��ف ي�ص��تطيع الإخال�ض م��ن يغلبه 

 .
الهوى؟«)6)

)1)  �سورة ال�س�ف�ت، الآيت�ن 160-159.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج53، �ص326.

)3)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 338.
)4)  م.ن، �ص 354.
)5)  م.ن، �ص 415.

)6)  التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ت�سنيف غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق وت�سحيح م�سطفى درايتي،  اإيران، 
قم، مكتب الإعالم الإ�سالمي، 1407 ه�، ط 1، �ص 306.
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واله��وى ه��و حّب النف���ص واّتب���ع الأوامر ال�س�درة منه���، وهو م� ُيعتبر �س��ركً�، لأّن الُمط�ع 

الل عن  فيه هو نف���ص الإن�س���ن ولي���ص الحّق عّز وجّل. اإّن اّتب�ع الهوى يوؤّدي ب�لإن�س���ن اإلى ال�سّ

�س��بيل اهلل عّز وجّل و�سراطه الم�س��تقيم، ذلك اأّن �س��بيله تع�لى مرهوٌن ب�أمرين هم� التوحيد 

. ولالأ�س��ف ف�إّنن� 
(1(﴾ِۚ والط�عة، وقد ق�ل عّز من ق�ئٍل: ﴿َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َســبِيِل ٱللَّ

في كثيٍر من الموارد نجعل اأهواءن� مك�ن اهلل تع�لى، ونن�س�ع لميولن� النف�س��ّية بدل الن�سي�ع 

لأحك�م ال�ّسرع. 

ا َمۡن َخاَف َمَقــاَم َرّبِهِۦ َوَنَه ٱنلَّۡفَس َعِن  مَّ
َ
م��ن هن��� يق��ول الحّق تع�لى ف��ي كت�به العزيز: ﴿َوأ

، ف�إن حّب النف���ص يوؤّدي اإلى ط�عته� واّتب�ع اأوامره�، واّتب�ع 
(2(

َوٰى﴾ 
ۡ
ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ ٱۡلَنََّة ِهَ ٱلَۡمأ

اأوامره��� يعن��ي اأّن الُمط���ع لي���ص اهلل تع�لى، مّم� يكون �س��ببً� في وقوع الإن�س���ن ف��ي المع�سية 

والمخ�لفة لأوامر الحق عّز وجّل، وب�لت�لي البعد عن اهلل والحرم�ن من الهداية.

وهن�ك اأمٌر اآخر ي�س�عد اأي�سً� على تحّقق الإخال�ص وهو اليقين. لأّن الإخال�ص هلل هو وليد 

الإيم�ن واليقين العميق ب�لمع�رف الإلهّية، كم� ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »الإخال�ض ثمرة 

. فلك��ي يغدو الإن�س���ن مخل�سً� يج��ب اأن يكون �س�حب يقيٍن على م�س��توى التوحيد، 
اليقي��ن«)3)

وموؤمنً� ب�أنه ل موؤّثر في الوجود اإّل اهلل، واأّن كّل �سيء في هذا الع�لم يبداأ من اهلل ويعود اإليه، 

 .
(4(

آ إَِلۡهِ َرِٰجُعوَن﴾  ِ ِإَونَّ ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا لِلَّ َصَٰبۡتُهم مُّ
َ
ِيَن إَِذآ أ ليكون من: ﴿ٱلَّ

 والخطوة الأولى نحو اليقين ال�سحيح تكمن ب�لعلم والمعرفة ب�أ�س���ص هذا الدين ومب�دئه 

ومع�رف��ه الإلهي��ة، وم��ن دون ه��ذه المعرف��ة يبق��ى يقين الإن�س���ن �سعيف��ً� ومتزل��زًل، وب�لت�لي 

محروم��ً� م��ن ف�سيل��ة الإخال�ص. عن اأمير الموؤمنين الإم�م عل��ّيQ اأّنه ق�ل: »اأّول الدين 

معرفت��ه وكم��ال معرفت��ه، الت�صدي��ق ب��ه، وكم��ال الت�صدي��ق ب��ه توحي��ده، وكم��ال توحي��ده 

.
الإخال�ض له«)5)

)1)  �سورة �ص، الآية 26. 
)2)  �سورة الن�زع�ت، الآيت�ن 41-40.

)3)  التميمي الآمدي، ت�سنيف غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 23.
)4)  �سورة البقرة، الآية 156.

)5)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 39، الخطبة 1. 
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سرمهاهيم سرلئيسة

الفعل العب�دّي في نظر الإ�سالم هو جهٌد اإن�س�نّي ُتحّدد قيمته النية والق�سد، لأّن مدار   .1

الأعم�ل على الني�ت فهي التي تعطي العمل قيمته الواقعية.

اإّن الأج��ر والث��واب ل يوزن���ن عن��د اهلل تع�لى وف��ق المقدار الموؤّدى م��ن الأفع�ل، ولكن   .2

بقدر اإخال�ص النّية في هذا الفعل، وبمدى تط�بقه مع اإرادة اهلل �سبح�نه.

الإخال���ص ف��ي العمل هو تنزيه العم��ل اأن يكون لغير اهلل فيه ن�سي��ب. وهو غ�ية الدين   .3

وه��و روح العبودي��ة هلل وجوهره�. وحقيق��ة الإخال�ص تخلي�ص نّية الإن�س���ن وعمله من 

�س���ئبة غير اهلل تع�لى. والعمل الخ�ل�ص هو الذي ل تريد اأن يمدحك عليه اأحٌد �س��وى 

اهلل تع�لى.

﴾، ف�إذا  ِ ٱدّلِيُن ٱۡلَالُِصۚ َل لِلَّ
َ
اهلل تع�ل��ى ق��د اخت�ر لنف�س��ه الدين الخ�ل�ص حيث ق���ل: ﴿أ  .4

ك�ن ل�س��يٍء من الأهواء النف�س��ّية والحظوظ الدنيوّية دخٌل في الدين فال يكون خ�ل�سً�، 

وم� ك�نت فيه �س�ئبة الغيرّية والنف�س�نّية فهو خ�رج عن حدود دين الحّق.

لالإخال�ص اآث�ر وخ�س�ئ�ص عديدة على المخل�ص: عدم ت�س��ّلط ال�س��يط�ن، اإعف�وؤه من   .5

الح�س�ب يوم القي�مة، نيل الكرام�ت الإلهّية، ي�سّح منه و�سف الذات الإلهّية المقّد�سة، 

يرزق العلم والحكمة والب�سيرة في دينه، نج�ح الأعم�ل.

يتحّقق الإخال�ص من خالل اإزالة الم�نع الذي يحول دون تحّققه، وهذا الم�نع هو هوى   .6

النف���ص. واأي�س��ً� من خ��الل اليقين، لأن الإخال�ص هلل هو ولي��د الإيم�ن واليقين العميق 

ب�لمع�رف الإلهّية.

الخط��وة الأول��ى نحو اليقين ال�سحيح تكمن ب�لعلم والمعرفة ب�أ�س���ص ه��ذا الدين ومب�دئه 

ومع�رفه الإلهية، ومن دون هذه المعرفة يبقى يقين الإن�س�ن �سعيفً� ومتزلزًل.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

بر واأهم مراتبه. . 1 يتعّرف اإلى حقيقة ال�سّ

بر ونت�ئجه. . 2 يبّين اآث�ر ال�سّ

�برين. . 3 ي�سرح كيفّية الو�سول اإلى مق�م ال�سّ

الصبر والثبات

الدرس الثاني 





معنى سرّصبل
ب��ر ه��و: »ك��فُّ النف���ص عن الج��زع عند حلول مك��روه«، وقي��ل اإّنه: »امتن�ع النف���ص عن  ال�سّ

ال�س��كوى على الجزع الم�س��تور«. والمراد من ال�سكوى هن� ال�سكوى اإلى المخلوق، واأّم� ال�سكوى 

ب��ر. كم�  عن��د الخ�ل��ق المتع�ل��ي واإظه���ر الّج��زع والف��زع اأم���م قد�س��ّيته ف��ال تتن�ف��ى مع ال�سّ

 
ۡيَطُٰن بُِنۡصٖب وََعَذاٍب﴾)1) ِنَ ٱلشَّ ّنِ َمسَّ

َ
ا�س��تكى النبّي اأيوب Q عند الحّق �س��بح�نه ق�ئاًل: ﴿أ

. وق�ل النبّي 
اٞب﴾)2) وَّ

َ
ۥٓ أ رغ��م اأنَّ اهلل تع�ل��ى اأثن��ى علي��ه بقوله ﴿إِنَّا وََجۡدَنُٰه َصابِٗرۚا ّنِۡعَم ٱۡلَعۡبــُد إِنَُّه

�بري��ن. بل اإّن ترك   م��ع اأّنه ك�ن مع ال�سّ
(3(﴾ِ ۡشــُكواْ َبّثِ وَُحۡزِنٓ إَِل ٱللَّ

َ
َمآ أ يعق��وب  Q: ﴿إِنَّ

ال�سكوى اإلى الحّق المتع�لي اإظه�ٌر للجالدة وللدعوى. 

ويبدو من تراجم حي�ة الأنبي�ء العظ�م والأئمة المع�سومين - �سلوات اهلل عليهم اأجمعين 

بر ومق�م الر�س� والت�س��ليم،  - اأّنه��م عل��ى الرغم م��ن اأّن مق�م�تهم ك�نت اأرفع م��ن مق�م ال�سّ

اإلَّ اأنه��م ل��م يمتنع��وا عن الدع���ء والت�سّرع والعج��ز اأم�م المعب��ود. وك�نوا يطلب��ون ح�ج�تهم 

م��ن الح��ّق �س��بح�نه. وه��ذا ل يك��ون مغ�يرًا للمق�م���ت الروحية، ب��ل اإن تذّكر الح��ّق جّل وعال 

والخل��وة والمن�ج���ة م��ع المحبوب واإظه�ر العبودي��ة والذّل اأم�م عظمة الكم���ل المطلق، غ�ية 

بر هو المتن�ع عن  اآم���ل الع�رفين وثمرة �س��لوك ال�س���لكين. وعلى اأّي ح�ل ف�لحقيق��ة اأنَّ ال�سّ

ال�سكوى على الجزع الك�من. 

)1)  �سورة �ص، الآية 41.

)2)  �سورة �ص، الآية 44.
)3)  �سورة يو�سف، الآية 86.
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ملستب سرصبل
ب��ر كثي��رة، نذكر هن� بع���ص المراتب الت��ي تط�بق الحديث النبوّي ال�س��ريف:  مرات��ب ال�سّ

بر ثالثة: �صبٌر عند الم�صيبة،  عن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »قال ر�ص��ول اهللP: ال�صّ

و�صب��ٌر عل��ى الطاع��ة، و�صب��ٌر ع��ن المع�صية، فم��ن �صبر عل��ى الم�صيبة حّتى يرّدها بح�ص��ن 

عزائه��ا، كت��ب اهلل ل��ه ثالثمائ��ة درج��ة م��ا بي��ن الدرج��ة اإل��ى الدرج��ة كم��ا بي��ن ال�ص��ماء اإلى 

الأر���ض. وم��ن �صب��ر عل��ى الطاع��ة، كتب اهلل له �ص��تمائة درجة ما بين الدرج��ة اإلى الدرجة 

كما بين تخوم الأر�ض اإلى العر�ض. ومن �صبر عن المع�صية كتب اهلل له ت�صعمائة درجة ما 

.
بين الدرجة اإلى الدرجة كما بين تخوم الأر�ض اإلى منتهى العر�ض«)1)

بر:  ونعلم من هذا الحديث ال�سريف ثالث درج�ت لل�سبر، وهي مب�دئ ال�سّ

المرتبة األولى: الّصبر على البلّيات والمصائب
وذلك ب�أن يكون الإن�س�ن في هذا النوع من الواردات متمّلكّ� نف�سه، فال يجزع ول ي�سكو عند 

الخلق. اأّم� الجزع وال�سك�ية عند الخ�لق فهي لي�ست نق�سً�. واإن ك�نت عيبً� عند اأهل المعرفة، 

لأّن��ه تجّل��د وت�سّلب، وفي مذهب الع�س��ق والمحب��ة يعتبر التجّلد عيبً� كبي��رًا، لأّن المطلوب هو 

فق��ط اإظه���ر العجز والفق��ر، والتجّلد هو الغرور واإظه�ر الوجود، وه��ذا عند اأهل المعرفة من 

بر في الم�سيب�ت ثالثم�ئة درجة من الثواب م� بين الدرجة اإلى الدرجة  اأكبر الجن�ي�ت. ولل�سّ

كم� بين ال�سم�ء اإلى الأر�ص. 

المرتبة الثانية: الّصبر على الطاعة
وذلك ب�أن يكون الإن�س���ن في ط�عة الحّق تع�لى متم�لكً� لنف�س��ه، فال ت�أخذ النف���ص الأّم�رة 

ب�ل�سوء الّزم�م من يد الإن�س�ن ويطلق له� العن�ن. واإطالق العن�ن ب�سكٍل ع�م يكون في مق�مين، 

بر في اأحدهم� اأ�سعب كثيرًا منه في الآخر:  وال�سّ

بر عن اإطالق العن�ن للّنف���ص  بر فيه �س��هاًل، وهو ال�سّ المق��ام الأّول: وه��و الذي يكون ال�سّ

بر في هذه المرحلة عب�رة عن مق�ومة النف���ص الأّم�رة وال�س��يط�ن،  في ترك الط�ع�ت. وال�سّ

والإتي�ن ب�لوظ�ئف الإلهية بحدوده� ال�سرعّية واآدابه� القلبية، وهذا من الم�س�عب.

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ص 91.
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ب��ر في��ه يك��ون اأ�سعب، وه��و منع اإطالق العن�ن للنف���ص بع��د الإتي�ن  المق��ام الثان��ي: وال�سّ

ب�لعمل والط�ع�ت، وهو حب���ص النف���ص بعد القي�م ب�آداب العمل و�س��رائطه الظ�هرة والب�طنة 

لك��ي ل تبتل��ى ب�لعجب والكبر وغيرهم�. وربم� يدعو ال�س��يط�ن والنف���ص الأّم�رة الإن�س���ن اإلى 

الأعم���ل ال�س�لح��ة، والأخالق الحميدة والتبعّية لل�س��ريعة المطّهرة ل�س��نواٍت طويلة رج�ء اأن 

يبتلى ب�لإعج�ب وحب النف�ص في�سقط رغم جميع م�سّق�ته وري��س�ته.

المرتبة الثالثة: الّصبر عن المعصية
بمعنى اأّن الإن�س�ن ي�سبر في مج�هدة نف�سه وجنود اإبلي�ص، وبوا�سطة ال�ستق�مة والمث�برة 

بر ف��ي كل درجٍة منه�  يتغّل��ب عليه��م. ولهذه الدرج��ة مق�م�ٌت وحق�ئق ولط�ئ��ف كثيرة، وال�سّ

بر في هذه المرتبة ي�سهل عليه  بر على الط�ع�ت. بل اإّن الموّفق في ال�سّ اأ�سعب واأدّق من ال�سّ

بر على الط�ع�ت.  ال�سّ

آثار سرّصبل ونتائجه
بر نت�ئج كثيرٌة اأهمه�:  لل�سّ

ترويض النفس وتربيتها:   .1
ف�لإن�س���ن اإذا �سب��ر حين��ً� م��ن الوق��ت عل��ى المف�ج���آت المزعج��ة ونوائ��ب الده��ر، وعلى 

م�س���ّق العب���دات والمن��س��ك، وعلى م��رارة ترك الملّذات النف�س��ّية امتث�ًل لأوام��ر ولّي النعم، 

ع�ب مهم� ك�نت �س��ديدة وموؤلمة؛ اعت�دت النف���ص �س��يئً� ف�س��يئً� وترّو�ست، وتخّلت  وتحّمل ال�سّ

عن التمّرد، وتذّللت �سعوبة تحّمل الم�س���ق عليه�، وح�سلت للنف���ص ملكٌة را�س��خة نورانية، به� 

بر على المع�سية  بر ليبلغ المق�م�ت الأخرى ال�س�مخة. بل اإّن ال�سّ يتج�وز الإن�س�ن مق�م ال�سّ

بر  بر على الط�عة ي�س��ّبب ال�ستين����ص ب�لحق ع��ّز وجّل، وال�سّ يبع��ث على تقوى النف���ص، وال�سّ

عل��ى البالي��� يوجب الر�س� ب�لق�س�ء الإلهّي. وكل ذلك من المق�م�ت ال�س���مخة لأهل الإيم�ن، 

بل لأهل العرف�ن.

بر حب���ص النف���ص عن الج��زع عند  يق��ول المحّق��ق الخبي��ر ن�سي��ر الدي��ن الطو�س��ي: »ال�سّ

المكروه. وهو يمنع الب�طن عن ال�سطراب، والل�س���ن عن ال�ّس��ك�ية، والأع�س�ء عن الحرك�ت 
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. وعلى العك���ص، ف�إّن الإن�س���ن غير ال�س�بر، قلبه م�سطرب، وب�طنه موح���ص، 
(1(

غير المعت�دة«

ونف�س��ه قلق��ة ومهزوزة. وهذا بنف�س��ه بلّيٌة فوق جمي��ع البالي�، وم�سيبٌة م��ن اأعظم الم�س�ئب 

بر فتخ��ّف الرزّية، ويتغّلب القلب  التي تحّل ب�لإن�س���ن وت�س��لب من��ه الراحة والقرار. واأّم� ب�ل�سّ

�بر  على الّنوائب والبالي�، وتنت�سر اإرادة الإن�س�ن على الم�س�ئب. ولذا نجد الإن�س�ن غير ال�سّ

ي�سكو عند من هو اأهٌل لل�سك�ية، ومن لي�ص ب�أهٍل لل�سك�ية، وهذا الأمر ب�لإ�س�فة اإلى اأّنه يوؤّدي 

اإل��ى الف�سيحة لدى الن����ص، وال�س��ته�ر ب�ل�سع��ف بينهم، وعدم الجالدة، ف�إنه �سي�س��قطه من 

اأعين الن��ص ويحّط من كرامته لدى مالئكة اهلل، واأم�م جالل القد�ص الربوبّي.

تثبيت اإليمان في النفس:   .2
بر. فع��ن الإم�م  ورد ف��ي الأح�دي��ث ال�س��ريفة ع��ن اأهل بي��ت الع�سمة ثن���ٌء بليٌغ عل��ى ال�سّ

ب��ر م��ن الإيمان بمنزلة الراأ���ض من الج�ص��د، فاإذا ذهب الراأ���ض  ال�س���دق Q ق���ل: »ال�صّ

.
بر ذهب الإيمان«)2) ذهب الج�صد، وكذلك اإذا ذهب ال�صّ

بر من الإيمان بمنزلة الراأ���ض  وعن الإم�م ال�ّس��ج�د علّي بن الح�س��ين L ق�ل: »ال�صّ

بر مفت�ح اأبواب ال�سع�دات، وب�عٌث للنج�ة  . اإّن ال�سّ
من الج�صد، ول اإيمان لمن ل �صبَر له«)3)

بر يهّون الم�س�ئب، ويخّفف ال�سع�ب، ويقّوي العزم والإرادة، ويبعث  من المه�لك، بل اإّن ال�سّ

عل��ى ا�س��تقاللية مملكة الروح. واأّم� الف��زع والجزع فب�لإ�س�فة اإلى اأنَّهم� عيٌب، وك��س��ف�ن عن 

ال�سعف في النف�ص، ف�إّنهم� يجعالن الإن�س�ن م�سطربً�، والإرادة �سعيفًة والعقل موهونً�. 

اإّن العب��د ال��ذي ل يتحّمل م�سيبًة واحدًة ن�زلًة علي��ه من الحّق المتع�لي والحبيب المطلق، 

والذي اإذا واجه بلّيًة واحدًة رفع �سوته ب�ل�ّسكوى من ولّي نعمه اأم�م المخلوق رغم نزول البرك�ت 

 له اأم�م المق�م 
ٍ
عليه وتلّقيه اآلف اآلف اآلف الّنعم، مثل هذا العبد اأّي اإيم�ٍن له ؟ واأّي ت�س��ليم

القد�س��ّي للح��ّق؟ في�س��ّح اأن يق�ل اإذًا: اإّن من ل �سبر له ل اإيم�ن ل��ه. لو كنت موؤمنً� ب�لح�سرة 

الربوبي��ة، وراأي��ت اأّن مج���ري الأم��ور بيد قدرت��ه الك�ملة، واأّن��ه ل يكون لأحٍد ي��ٌد في الحوادث 

والأم��ور لم��� ا�س��تكيت من ح��وادث الأّي�م والبلّي�ت اأم���م غير الحّق تع�لى، بل ل�س��تقبلته� بكل 

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 68، �ص 68.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ص 87.

)3)  م.ن، �ص 89.
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حف�وٍة وتكريم، و�س��كرت نعم الحّق �س��بح�نه. فكّل ال�سطراب�ت النف�س��ية وال�سك�وى الل�س�نية 

والحرك�ت غير الالئقة وغير المعت�دة لالأع�س�ء، ت�سهد ب�أّنن� ل�سن� من ذوي الإيم�ن.

فم� دامت الّنعمة موفورة، �سكرن� ربن� �سكرًا ظ�هريً� ل لّب له، بل يكون لأجل طمع الزي�دة، 

وحينم� تواجهن� م�سيبٌة واحدٌة اأو يحّل بن� األٌم ومر�ٌص، ا�س��تكين� من الحّق تع�لى لدى الن����ص 

وغمزن� فيه، واعتر�سن� عليه، واأبدين� ال�سكوى اأم�م كّل من هو اأهل، ومن لي�ص ب�أهل. وتتحّول 

ال�س��ك�وى والجزع والفزع الح��سل في النف���ص، اإلى بذور البغ�ص تج�ه الحّق والق�س�ء الإلهّي، 

ثّم ينمو �س��يئً� ف�س��يئً�، وي�ستّد حّتى يتحّول اإلى ملكة، بل ل �سمح اهلل، تتحّول ال�سورة الداخلية 

للذات اإلى �سورة البغ�ص لق�س�ء الحّق، والعداء للذات المقّد�سة.

ف�لج��زع والف��زع ل يجدي���ن نفعً�، ب��ل لهم� اأ�سراٌر مخيف��ة، ومه�لك تن�س��ف الإيم�ن. واأّم� 

بر والجالدة فلهم� الثواب الجزيل، والأجر الجميل، وال�سورة البهّية البرزخية ال�سريفة،  ال�سّ

ب��ر يعقب خي��راً، فا�صب��روا ووّطن��وا اأنف�ص��كم على  كم��� ورد ف��ي الحدي��ث ال�س��ريف: »... ال�صّ

 .
بر توؤجروا«)1) ال�صّ

 ،Q بر هي الخير في هذه الدني�، كم� ي�س��تف�د من التمثيل ب�لنبّي يو�س��ف فع�قبة ال�سّ

ويبع��ث عل��ى الأج��ر والثواب ف��ي يوم الآخرة. وف��ي الحديث عن الإم���م ال�س�دق Q ق�ل: 

. ووردت اأح�ديث 
»من ابتلي من الموؤمنين ببالٍء ف�صبر عليه كان له مثل اأجر األف �صهيد«)2)

بر �سورًة بهيًة برزخية، فعن الإم�م ال�س�دق Q اأّنه  كثيرة في هذا الم�سم�ر. واأّم� اأّن لل�سّ

ق�ل: »اإذا دخل الموؤمن في قبره، كانت ال�صالة عن يمينه، والزكاة عن ي�ص��اره، والبّر مطّل 

بر  ب��ر ناحي��ة، فاإذا دخل عليه المل��كان اللذان يليان م�ص��اءلته، قال ال�صّ علي��ه، ويتنّح��ى ال�صّ

.
لل�صالة والزكاة والبّر: دونكم �صاحبكم، فاإن عجزتم عنه فاأنا دونه«)3)

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ص 89.
)2)  م.ن، �ص 92.
)3)  م.ن، �ص 90.
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ق بمقام سرّصبل
ّ

كيهّية سرتحق
بر في  اإّن م��ن النت�ئ��ج الكبي��رة والثم�ر العظيمة لتحّرر الإن�س���ن من عبودية النف���ص؛ ال�سّ

البالي��� والنوائ��ب. ف�لإن�س���ن اإذا اأ�سب��ح مقه��ورًا لهيمنة ال�س��هوة والميول النف�س��ية، ك�ن رّقه 

وعبوديت��ه وذّلت��ه بق��در مقهورّيته لتلك ال�س��لطة الح�كمة علي��ه. ومعنى العبودية ل�س��خ�صٍ هو 

الخ�س��وع الّت�م له واإط�عته. والإن�س���ن المطيع لل�س��هوات المقهور للنف���ص الأّم���رة يكون عبدًا 

منق�دًا له�. وكّلم� اأوحت هذه ال�س��لط�ت ب�س��يٍء اأط�عه� الإن�س���ن وخ�سع له� منتهى الخ�سوع، 

ل  حتى يغدو عبدًا خ��سعً� ومطيعً� اأم�م تلك القوى الح�كمة. ويبلغ به الأمر اإلى م�س��توى يف�سّ

ط�عته� على ط�عة خ�لق ال�سم�وات والأر�ص، وعبوديته� على عبودية م�لك الملوك الحقيقّي.

وف��ي ه��ذه الح�ل��ة تزول عن نف�س��ه الع��ّزة والكرامة والحري��ة، ويحّل محله� ال��ذّل والهوان 

والعبودية، ويخ�سع لأهل الدني�، وينحني قلبه اأم�مهم واأم�م ذوي الج�ه والح�سمة، ولأجل بلوغ 

�س��هواته النف�س��ية يتحّمل الذّل والمّنة، ولأجل الترفيه عن البطن والفرج ي�ست�س��يغ الهوان، ول 

يت�س�يق من اقتراف م� يخ�لف ال�سرف والفتّوة، عندم� يكون اأ�سيرًا لهوى النف�ص وال�سهوة.

وينقلب اإلى اأداٍة طّيعة اأم�م كل �س�لٍح وط�لح، ويقبل امتن�ن كّل و�سيٍع عنده لمجّرد احتم�ل 

نيل م� يبتغيه حّتى اإذا ك�ن ذلك ال�سخ�ص اأحّط واأتفه اإن�س�ن. اإّن عبيد الدني� وعبيد الرغب�ت 

الذاتي��ة، والذي��ن و�سع��وا ر�س��ن عبودية الميول النف�س��ية ف��ي رق�بهم، يعب��دون كّل من يعلمون 

اأّن لدي��ه الدني��� اأو يحتمل��ون اأّنه من اأهل الدني�، ويخ�سعون ل��ه، واإذا تحّدثوا عن التعّفف وكبر 

النف���ص، ك�ن حديثهم تدلي�س��ً� مح�سً�، واإّن اأعم�لهم واأقوالهم تكذب حديثهم عن عّفة النف�ص 

ومن�عته�.

اإّن ه��ذا الأ�س��ر والّرق لل�س��هوات واأهواء النف���ص، من الأم��ور التي تجعل الإن�س���ن دائمً� في 

المذّل��ة والع��ذاب والن�سب. ويجب على الإن�س���ن ذي النبل والكرامة اأن يلتجئ اإلى كّل و�س��يلٍة 

لتطهي��ر نف�س��ه منه���. ويتّم التّطهر من هذه الق��ذارات والتحّرر من كّل خ�ّس��ٍة وهواٍن بمع�لجة 

النف�ص، وهي ل تكون اإلَّ بوا�سطة العلم والعمل الن�فع.

اأّم� العمل: فيكون ب�لري��سة ال�س��رعية وبمخ�لفة النف���ص فترًة يتّم فيه� �سرف النف���ص عن 

حّبه� المفرط للدني� وال�سهوات والأهواء حّتى تتعّود هذه النف�ص على الخيرات والكم�لت.
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اأّم��ا العل��م: فيت��ّم بتلقي��ن النف���ص واإبالغ القلب ب���أّن الن����ص الآخرين ي�س�هون��ه في الفقر 

وال�سعف والح�جة والعجز، واأّنهم ي�س��بهونه اأي�سً� في الحتي�ج اإلى الغنّي المطلق الق�در على 

جمي��ع الأم��ور الجزئي��ة والكلّية. واأّنهم غي��ر ق�درين على اإنج���ز ح�جة اأحٍد اأب��دًا، واأّنهم اأتفه 

من اأن تنعطف النف���ص اإليهم ويخ�س��ع القلب اأم�مهم. واإّن الق�در الذي منحهم العّزة وال�سرف 

والم�ل والوج�هة ق�دٌر على اأن يمنح الجميع.

ومن الع�ر حقيقًة على الإن�س�ن اأن يتذّلل وينحّط في �سبيل بطنه و�سهوته ويتحّمل المتن�ن 

من مخلوٍق فقيٍر ذليٍل ل حول له ول علم ول وعي. اإذا اأردت اأّيه� الإن�س�ن اأن تقبل المّنة فلتكن 

م��ن الغنّي المطلق وخ�لق ال�س��موات والأر���ص، ف�إّنك اإذا وّجهت وجهك اإلى الذات المقد�س��ة، 

، وخلعت من رقبتك طوق العبودية للمخلوق 
(1(

وخ�سع في مح�سره قلبك، تحّررت من الع�لمين

لأّن العبودية هلل وحده ل �سريك له.

)1)  اأي كل م� �سوى اهلل عّز وجل.
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سرمهاهيم سرلئيسة

بر قوٌة معنوية تمنع النف�ص عن ال�سكوى والجزع والعترا�ص عند حلول مكروٍه م�.  ال�سّ  .1

بر ثالث مراتب: �سبٌر على الم�سيبة، و�سبٌر على المع�سية، و�سبٌر على الط�عة. لل�سّ  .2

بر تكمن في اأّنه اأهّم و�سيلة لتروي�ص النف�ص وتربيته� حّتى تتدّرج في مراتب  اأهّمية ال�سّ  .3

بر وقوة   معنوي اإلَّ من خالل ال�سّ
ٍ
الكم�ل الإن�س�نّي، لأّنه لن ي�سل الإن�س�ن اإلى اأّي مق�م

التحّمل.

بر يتمّثل من خالل اأمرين: العبودية هلل والت�س��ليم لأمره، وتهذيب  الطريق العملّي لل�سّ  .4

النف�ص.

بر نت�ئج كثيرٌة اأهمه�: تروي�ص النف�ص وتربيته�، وتثبيت الإيم�ن في النف�ص. لل�سّ  .5

بر في  اإّن من النت�ئج الكبيرة والثم�ر العظيمة لتحّرر الإن�س�ن من عبودية النف�ص؛ ال�سّ  .6

البالي� والنوائب.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

ي�س��رح مفه��وم ال�س��دق ومحورّيت��ه ف��ي ال�سف�ت  . 1

الأخالقية القراآنية.

يبّين اأق�س�م ال�سدق واأنواعه. . 2

يتع��ّرف اإل��ى �سف���ت وعالم���ت ال�س�دقي��ن ف��ي  . 3

القراآن وعالم�تهم.

الصدق

الدرس الثالث





مهفوم سرصدق 
 ،

(1(
اإذا ك�ن الكذب هو الإخب�ر عن الأ�سي�ء على خالف م� هي عليه، ف�إّن ال�سدق هو �سّده

وه��و مط�بق��ة القول للواقع الذي هو عليه. وهو اأ�س��رف ال�سف�ت المر�سية، ورئي���ص الف�س�ئل 

النف�سية، وم� ورد في مدحه وعظم ف�ئدته من الآي�ت والأخب�ر مم� ل يمكن اإح�س�وؤه. ق�ل اهلل 

 .
ِٰدقنَِي﴾)2) َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ �سبح�نه: ﴿ٱتَُّقواْ ٱللَّ

وق���ل ر�س��ول اهلل P: »تقّبل��وا اإل��ّي ب�ص��ت خ�ص��ال اأتقّب��ل لك��م بالجّن��ة: اإذا حّدثت��م ف��ال 

تكذب��وا، واإذا وعدت��م ف��ال تخلف��وا واإذا ائتمنت��م ف��ال تخون��وا، وغ�ص��وا اأب�صارك��م، واحفظ��وا 

.
فروجكم، وكّفوا اأيديكم واأل�صنتكم«)3)

أهمّية سرصدق
اإّن م��ن �سرورات الحي�ة الجتم�عّية ومقّوم�ته� الأ�سيلة �س��يوع التف�هم والت�آزر بين اأفراد 

المجتم��ع الواح��د، ليتمّكنوا من النهو���ص ب�أعب�ء الحي�ة، وتحقيق غ�ي�ته��� واأهدافه�، لينعموا 

بحي���ة ه�نئ��ة وكريم��ة، ملوؤه� المودة وال�س��الم. وه��ذا ل يتحّقق اإّل ب�لتف�ه��م والتع�ون الوثيق 

وتب���دل الثق��ة والئتم���ن بين الأفراد. وم��ن البديهّي اأن الّل�س���ن هو اأحد اأه��ّم اأدوات التف�هم 

والتوا�س��ل بي��ن الب�س��ر، والترجم���ن العمل��ّي لأفك�رهم وم� يدور ف��ي خلدهم، فه��و يلعب دورًا 

خطيرًا في حي�ة المجتمع والأفراد. وعلى �سدق الّل�س�ن وكذبه تبنى �سع�دة المجتمع و�سق�وؤه، 

الم  ه�دة والنقل، ك�ن ع�ماًل مهمً� في اإر�س�ء ال�سَّ ف�إن ك�ن الّل�س�ن �س�دق القول، واأمينً� في ال�سَّ

)1)  النراقي، محمد مهدي، تحرير ج�مع ال�س��ع�دات، تحرير ر�س� مخت�ري، بيروت، الأمير للطب�عة والن�س��ر، 2009م، ط 
1، �ص360 و370.

)2)  �سورة التوبة، الآية 119.
)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 66، �ص372.
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ف��ي المجتم��ع، وزي���دة اأوا�سر التف�ه��م والتع��سد بين اأف��راده، وك�ن رائد خير ور�س��ول محبة 

بين الب�سر. واأّم� اإن ك�ن مّت�سفً� ب�لخداع والتزوير، والخي�نة والكذب، غدا رائد �سّر، ومدع�ة 

دق من �سرورات الحي�ة  للتب�غ�ص بين اأفراد المجتمع، و�س��ببً� لخرابه وف�س���ده. لذا ك�ن ال�سِّ

الجتم�عي��ة والفردي��ة لم� له من انعك��س���ت مب��س��رة على كّل منه�، فهو نظ���م عقد المجتمع 

ال�س��عيد والم�س���لم، ودليل ا�ستق�مة اأفراده والموؤكد على �سّحة وقّوة اإيم�نهم. لذا ك�ن الت�أكيد 

والح��ّث ال�س��ديد ف��ي الآي���ت والرواي���ت عليه لأّن��ه ب�خت�س�ر العم��ود الفقرّي لمجتم��ع مع�فًى 

 من الأحق�د والتن�زع.
ٍ
و�سليم

 :Qاأّنه ق�ل في و�سيته لالإم�م علّي P من الرواي�ت ال�سريفة م� روي عن ر�سول اهلل

دق ول يخ��رج من فيك كذبة  عن��ه الأولى ال�صِّ
َ
»اأو�صي��ك ي��ا عل��ّي في نف�ص��ك بخ�صال اللهّم اأ

.
اأبداً«)1)

دق،  هل الجّنة؟ ق�ل P: »ال�صِّ
َ
وج���ء رجل اإلى النبّي P: فق�ل ي� ر�س��ول اهلل م� عم��ل اأ

.
اإذا �صدق العبد برَّ واإذا برَّ اآمن واإذا اآمن دخل الجّنة«)2)

.
ف�سل ق�ل P: »الجود وال�صدق«)3)

َ
ّي الأخالِق اأ

َ
وقيل لر�سول اهلل P: اأ

ربع من كنَّ فيه كم��ل اإيمانه واإْن كان من قرنه اإلى 
َ
وع��ن الإم���م ال�س�دق Q ق�ل: »اأ

.
داء الأمانة والحياء وح�صن الخلِق«)4)

َ
دق واأ قدمه ذنوباً لم ينق�صه ذلك. قال، وهو ال�صِّ

.
وعنه Q اأي�سً� ق�ل: »من �صدق ل�صانه زكا عمله«)5)

مقام سرصدق وسرصادقين في سرقلآن
ال�س��دق في الق��راآن الكريم من المف�هيم المحورية في المنظوم��ة القيمية التربوية. وقد 

حّث القراآن الكريم على هذه القيمة الرفيعة ب�أ�س�ليب متعّددة وطرق مختلفة، وا�ستهدفه� في 

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج12، �ص 164.
)2)  الديلمي، الح�س��ن بن محمد، اإر�س���د القلوب اإلى ال�سواب، قم، انت�س���رات ال�س��ريف الر�سي، 1412ه�، ط 1، ج 1، �ص 

.185
)3)  الميرزا النوري، ح�سين بن محمد تقي ، م�ستدرك الو�س�ئل وم�ستنبط الم�س�ئل ، قم، موؤ�س�سة اآل البيت R، 1408ه �، 

ط 1، ج15، �ص258.

)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص99 - 100.
)5)  م.ن، �ص 104.
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من��س��ب�ت متنّوع��ة ومتعّددة. و�س��نبّين بع�ص هذا المق�م لل�س��دق وال�س�دقين �سمن الجدول 

الآتي: 

ال�صتنتاجالآية

َما  ٱلُۡمۡؤِمننَِي رَِجــاٞل َصَدقُواْ  ﴿ّمَِن 
ن قََضٰ َنَۡبُهۥ  َ َعلَۡيهِۖ فَِمۡنُهم مَّ َعَٰهُدواْ ٱللَّ
َتۡبِديٗل  لُــواْ  َوَما بَدَّ ــن يَنَتِظُرۖ  َوِمۡنُهم مَّ
ِٰدقِــنَي بِِصۡدقِِهۡم  ُ ٱلصَّ َۡجــزَِي ٱللَّ ٢٣ ّلِ
ۡو َيُتوَب 

َ
َب ٱلُۡمَنٰفِقِنَي إِن َشــآَء أ َوُيَعــّذِ

.
َ َكَن َغُفوٗرا رَِّحيٗما﴾)1) َعلَۡيِهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

اإّن ال�س��بب الحقيقّي للمج�زاة الإلهية لهولء الرج�ل هي �سدقهم 

َۡجزَِي ٱلُل  عل��ى عهده��م ب���أن ل يف��ّروا اإذا لق��وا الع��دو. فق���ل: ﴿ّلِ

ِٰدقِــنَي بِِصۡدقِِهۡم﴾، والب�ء لل�س��ببية اأي ليج��زى الموؤمنين الذين  ٱلصَّ
�سدقوا عهدهم ب�س��بب �سدقهم في اأقوالهم واأحوالهم، ومع�ملتهم مع 

اهلل، وا�ستواء ظ�هرهم وب�طنهم. 

يَنَفُع  يَــۡوُم  َهَٰذا   ُ ﴿قَــاَل ٱللَّ
ٰٞت  َجنَّ لَُهۡم  ِصۡدُقُهــۡمۚ  ِٰدقنَِي  ٱلصَّ
نَۡهُٰر َخِٰلِيَن 

َ
َتۡرِي ِمن َتۡتَِهــا ٱۡل

ُ َعۡنُهۡم َورَُضواْ  بَٗداۖ رَِّضَ ٱللَّ
َ
فِيَهآ أ

.
َعۡنُهۚ َذٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم﴾)2)

والمراد بهذا ال�سدق من ال�س�دقين هو �سدقهم في الدني�. وقوله: 

ٰٞت﴾ فهو بي�ن لج��زاء �سدقهم عن��د اهلل. ف�ل�س�دقون في  ﴿لَُهۡم َجنَّ
الدني��� في قولهم وفعلهم ينتفعون يوم القي�مة ب�سدقهم، لهم الجّن�ت 

الموع��ودة وه��م الرا�سون المر�سيون الف�ئزون بعظي��م الفوز. على اأّن 

ال�سدق في القول ي�ستلزم ال�سدق في الفعل - بمعنى ال�سراحة وتنزه 

العمل عن �سمة النف�ق - فينتهي به اإلى ال�سالح.

نَّ لَُهۡم 
َ
ِيــَن َءاَمُنٓواْ أ ِ ٱلَّ ﴿َوبَّشِ
.

قََدَم ِصۡدٍق ِعنَد َرّبِِهۡمۗ﴾)3)

﴿قََدَم ِصدٍۡق﴾ �س���بقة ومنزلة رفيعة. �سّميت قدمً� لأّن 
ال�سبق وال�سعي به�، كم� �سّميت النعمة يدًا، لأّنه� تعطى ب�ليد. 

واإ�س�فته� اإلى ال�سدق لتحّققه�، والتنبيه على اأّنهم اإّنم� ين�لونه� 

ب�سدق القول والنّية.

والم��راد بقدم ال�سدق هو المنزلة ال�س�دقة كم� ي�س��ير اإليه 

 ف���إن الإيم�ن 
(4(﴾ِۢ ۡقَتِدر قول��ه: ﴿ِف َمۡقَعِد ِصــۡدٍق ِعنَد َملِيٖك مُّ

لّم��� ا�س��تتبع الزلف��ى والمنزلة عند اهلل ك�ن ال�س��دق في الإيم�ن 

ي�س��تتبع ال�سدق في المنزلة التي ي�س��تتبعه� فلهم منزلة ال�سدق 

كم� اأّن لهم اإيم�ن ال�سدق.

)1) �سورة الأحزاب، الآيت�ن 24-23.
)2) �سورة الم�ئدة، الآية 119.

)3)  �سورة يون�ص، الآية 2.
)4) �سورة الرحمن، الآية55.
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رَّۡحَتَِنا  ّمِــن  لَُهم  ﴿َوَوَهۡبَنــا 
لَِســاَن ِصــۡدٍق  لَُهــۡم  وََجَعۡلَنــا 
، وق�ل تع�لى: ﴿َوٱۡجَعل 

ا﴾)1) َعلِّيٗ
.

ّلِ لَِساَن ِصۡدٖق ِف ٱٓأۡلِخرِيَن﴾)2)

ت��ي تط�ب��ق الح��ّق  ل�س���ن ال�س��دق: الكلم���ت والخط�ب���ت الَّ

م��ن تعليم���ت اإلهّي��ة واأحك�م حّقة ومع���رف دينّية تبق��ى اإلى اآخر 

الأزمن��ة، وي�س��تفيد منه��� المت�أّخ��رون فيم��� بع��د. ف�أنبي���ء اهلل 

واأولي���وؤه مّت�سف��ون دائم��ً� بل�س���ن ال�سدق، ومتكلَّم��ون ب�لحّق ول 

ينطقون اإلَّ حّقً� و�سدقً�.

ُمۡدَخَل  ۡدِخۡلِن 
َ
أ رَّّبِ  ﴿َوقُــل 

ۡخرِۡجِن ُمۡــَرَج ِصۡدٖق 
َ
ِصــۡدٖق َوأ

ُســۡلَطٰٗنا  نَك  ُ دلَّ ِمن  ّلِ  َوٱۡجَعــل 
.

نَِّصرٗيا﴾)3)

ف�لأنبي�ءۡ يطلبون من اهلل ب�إلح�ح اأن يكون دخولهم وخروجهم 

في كّل اأمر منعوتً� ب�ل�سدق دائمً�، وج�ريً� على الحقيقة من غير 

اأن يخ�لف ظ�هره ب�طنه اأو ي�س�ّد بع�ص اأجزائه بع�سً�. ك�أن يدعو 

الإن�س�ن بل�س�نه اإلى اهلل وهو يريد بقلبه اأن ي�سود على الن��ص، اأو 

اأن يخل�ص في بع�ص دعوته هلل وي�س��رك في بع�سه� غيره والعي�ذ 

ب���هلل. ل��ذا دع�وؤهم دائمً� اأن يوّفقهم اهلل ليكونوا من ال�س�دقين 

حقً� ظ�هرًا وب�طنً�.

أقسام سرصدق
لل�سدق اأق�س�م متعّددة منه�: 

الصدق مع اهلل:   .1
يَن  ، وق�ل تع�لى: ﴿لِۡلُفَقــَرآءِ ٱلُۡمَهِٰجرِيَن ٱلَِّ

َُّهۡم﴾)4) ا ل َ لَــَاَن َخرۡيٗ ق���ل تع�ل��ى: ﴿فَلَۡو َصَدقُواْ ٱللَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ۥٓۚ أ َ َورَُســوَلُ وَن ٱللَّ ِ َورِۡضَوٰٗنا َوَينُصُ ۡمَوٰلِِهۡم يَۡبَتُغــوَن فَۡضٗل ّمَِن ٱللَّ

َ
ۡخرُِجــواْ ِمن دَِيٰرِهِۡم َوأ

ُ
أ

.
ِٰدقُوَن﴾)5) ٱلصَّ

الآية الأولى تقول اإّن هولء لو �سدقوا اهلل فيم� زعموا من الحر�ص على الجه�د اأو اليم�ن، 

َُّهۡم﴾ في  ا ل اأو ل��و �سدق��وا ف��ي اإيم�نه��م وواط�أت قلوبه��م في��ه األ�س��نتهم ﴿لََاَن﴾ ال�س��دق ﴿َخرۡيٗ

.
(6(

دينهم ودني�هم من نف�قهم

)1)   �سورة مريم، الآية 50.
)2)   �سورة ال�سعراء، الآية 84.

)3) �سورة الإ�سراء، الآية 80.
)4)  �سورة محمد، الآية 21.
)5)  �سورة الح�سر، الآية 8.

)6)  المال فتح اهلل الك��س�ني، زبدة التف��سير، ج6، �ص 359.
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والآي��ة الث�ني��ة تق��ول اإّن ه��وؤلء المه�جرين لي�س��وا من اأ�سح���ب الّدع�ءات، ب��ل هم رج�ل 

ح��ّق وجه�د، وق��د �سدقوا اهلل ب�إيم�نهم وت�سحي�تهم الم�س��تمرة. وفي مرحل��ة اأخرى ي�سفهم 

�س��بح�نه ب�ل�س��دق. وم��ع اأّن ال�س��دق له مفهوم وا�س��ع، اإل اأّن �س��دق هوؤلء يتج�ّس��د في جميع 

.
(1(

الأمور: ب�لإيم�ن، وفي محبة الر�سول، وفي التزامهم بمبداأ الحق

الصدق في األحوال؛ في النيات:   .2
وه��ذا ي�س��تلزم اأن تكون بواعث الأعم�ل والأقوال كّله� هلل ع��ّز وجّل، واأن يكون ظ�هر العبد 

معب��رًا عن ب�طن��ه. ف�ل�سدق في الأح��وال يقت�سي الإخال�ص، وهو تمحي���ص النية وتخلي�سه� 

هلل، ب���أّل يك��ون لالإن�س���ن هدف م��ن وراء ط�عته وعب�دته اإّل ر�س��� اهلل والتقرب اإليه. ق�ل اهلل 

.
َ ُمۡلِِصنَي َلُ ٱدّلِيَن﴾)2) ِمُرٓواْ إِلَّ ِلَۡعُبُدواْ ٱللَّ

ُ
تع�لى ﴿َوَمآ أ

الصدق في األقوال:   .3
ال�س��دق ف��ي الق��ول هو الإخب�ر عن الأ�س��ي�ء على م� هي عليه. وهو ي�س��توجب على الموؤمن 

اأن يحفظ ل�س���نه فال يتكّلم اإل ب�سدق ول ينطق اإّل بحق، ف�أح�س��ن الكالم م� �سدق فيه ق�ئله، 

 واْلَي��ْوِم الآِخِر 
َّ

ِمُن ِب��اهلل ِب��يِّ P اأنه َق���َل: »وَم��ْن َكاَن ُيوؤْ وانتف��ع ب��ه �س���معه. كم��� ورد َعِن النَّ

 .
ْو ِلَي�ْصُكْت«)3)

َ
َفْلَيُقْل َخْيراً اأ

الصدق في األعمال:   .4
 يتحّقق ال�سدق في العمل من خالل ثالث عالم�ت هي: 

مط�بق��ة ظ�ه��ر العم��ل ب�طن��ه، م��ن ا�س��تواء ال�س��ريرة والعالني��ة، فيك��ون الب�طن مثل  اأ. 

الظ�ه��ر، اأو خي��ًرا من��ه، فتك��ون الأعم���ل ال�س�لح��ة الظ�هرة الت��ي يقوم به� الم�س��لم 

ترجمة �س�دقة لم� هو م�ستقّر في ب�طنه. بمعنى اآخر تكون �سريرته وعالنيته واحدة.

اإتق���ن العم��ل ال�س�لح الذي يقوم ب��ه الموؤمن، من خالل اأداء الأعم���ل والحقوق ك�ملة  ب. 

ُمَوّفرة، فال يبخ�ص ول يغ�ّص ول يخ�دع ول يظلم. 

)1)  ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ل.م، ل.ن، ل.ت، ل.ط، ج18، �ص 192.
)2)  �سورة البينة، الآية 5.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 667، ب�ب حق الجوار، ح6.
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اأن يكون العمل ط�عة هلل ولأوامره ونواهيه، من خالل الأخذ بكت�به مقتديً� ب�سّنة ر�سوله  ج. 

ونهج اأهل بيته.

الصدق في العزم:   .5
والمق�س��ود ب�ل�س��دق ف��ي الع��زم اأن يك��ون ج�زم��ً� وع�زم��ً� على الخي��ر دومً� وث�بت��ً� عليه. 

ف���إذا ع��زم عل��ى اأم��ر م��� ك�أن يت�سّدق اإذا خّل�س��ه اهلل تع�لى م��ن بلية ابتلي به�، ف���إن ك�ن في 

ب�طن��ه ج�زم��ً� على ه��ذا العزم، وم�سممً� عل��ى العمل بمقت�س�ه ك�ن عزم��ه �س�دقً�، وكتب في 

ال�س�دقين. واأّم� لو تغلبت عليه نف�سه ولم يِف بم� عزم عليه لم يكن �س�دقً� ول م�سداقً� لقوله 

.
َ َعلَۡيهِۖ﴾)1) تع�لى: ﴿رَِجاٞل َصَدقُواْ َما َعَٰهُدواْ ٱللَّ

عالماا سرصادقين
لق��د بّي��ن القراآن في ت�س�عي��ف اآي�ته الكريمة عالم���ت ال�س�دقين في العدي��د من الآي�ت 

ُّواْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل ٱلَۡمۡشِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَلِٰكنَّ ٱلِۡبَّ َمۡن  ن تَُول
َ
القراآني��ة منه��� قول��ه تع�ل��ى: ﴿لَّۡيَس ٱلِۡبَّ أ

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  ِ َوٱۡلَۡوِم ٱٓأۡلِخرِ َوٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ َوٱۡلِكَتِٰب َوٱنلَّبِّيِ ۧــَن َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ َءاَمــَن بِٱللَّ
َكٰوةَ َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا  لَٰوةَ َوَءاَت ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
ــآئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَاِب َوأ ــبِيِل َوٱلسَّ َوٱلَۡمَسٰــِكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ

.
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾)2)

ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
ِسۗ أ

ۡ
آءِ وَِحنَي ٱۡلَأ َّ َسآءِ َوٱلضَّ

ۡ
ِٰبِيَن ِف ٱۡلَأ ْۖ َوٱلصَّ َعَٰهُدوا

وفيم� يلي نعّدد العالم�ت ال�سّت الأ�س��سية التي ذكرته� الآية الكريمة وهي: 

العالم��ة الأول��ى: الإيم���ن ب�لمبداأ، والمع���د، والمالئكة الم�أمورين من قب��ل اهلل، والمنهج 

الإلهّي، والنبيين الدع�ة اإلى هذا المنهج.

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ  العالمة الث�نية: الإنف�ق بعد الإيم�ن، وهو قوله: ﴿َوَءاَت ٱلَۡماَل َعَ

آئِلنَِي َوِف ٱلّرِقَاِب﴾. بِيِل َوٱلسَّ َوٱلَۡمَسِٰكنَي َوٱۡبَن ٱلسَّ
لَٰوةَ﴾.  قَاَم ٱلصَّ

َ
العالمة الث�لثة: اإق�مة ال�سالة. وهي قوله: ﴿َوأ

َكٰوةَ﴾. العالمة الرابعة: اأداء الزك�ة والحقوق الم�لية الواجبة: ﴿َوَءاَت ٱلزَّ

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 23.
)2)  �سورة البقرة، الآية 177.
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﴾، ف�لثقة المتب�دلة راأ���ص  ْۖ العالمة الخ�م�س��ة: الوف���ء ب�لعهد: ﴿َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َعَٰهُدوا

م���ل الحي���ة الجتم�عي��ة. وت��رك الوف���ء ب�لعهد من الذن��وب التي تزل��زل الثق��ة وتوهن عرى 

العالق�ت الجتم�عية، من هن� وجب على الم�سلم اأن يلتزم بثالثة اأمور تج�ه الم�سلم والك�فر، 

واإزاء البّر والف�جر، وهي: الوف�ء ب�لعهد، واأداء الأم�نة، واحترام الوالدين.

ِسۗ﴾.
ۡ
آءِ وَِحنَي ٱۡلَأ َّ َسآءِ َوٱلضَّ

ۡ
ِٰبِيَن ِف ٱۡلَأ العالمة ال�س�د�سة: ال�سبر: ﴿َوٱلصَّ

ِيَن  ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
ثّم توؤّكد الآية على اأهمية الأ�س�ص ال�ستة وعلى عظمة من يتحّلى به�، فتقول: ﴿أ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن﴾.
ُ
ْۖ َوأ َصَدقُوا

الملف��ت للنظ��ر اأّن ال�سف���ت ال�س��ّت المذك��ورة ت�س��مل الأ�س��ول العتق�دي��ة والأخالقي��ة 

والمن�ه��ج العملي��ة. فت�سّمنت الآية كّل اأ�س���ص العقيدة، وكذلك اأ�س���رت اإل��ى الإنف�ق وال�سالة 

وال��زك�ة بي��ن المن�هج العملية، وهي اأ�س���ص ارتب���ط المخلوق ب�لخ�لق، والمخل��وق ب�لمخلوق. 

وفي الحقل الأخالقّي ركزت الآية على الوف�ء ب�لعهد، وعلى ال�سبر وال�ستق�مة والثب�ت، وهي 

، لتختم الآية موؤّكدة اأّن هذه هي �سف�ت ال�س�دقين.
(1(

اأ�س��ص كّل ال�سف�ت الأخالقية ال�س�مية

)1)  ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج1، �ص 500-499.
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سرمهاهيم سرلئيسة

1.  ال�س��دق ه��و مط�بق��ة الق��ول للواق��ع الذي هو علي��ه. وهو اأ�س��رف ال�سف���ت المر�سية، 

ورئي�ص الف�س�ئل النف�سية، وم� ورد في مدحه وعظم ف�ئدته من الآي�ت والأخب�ر مم� ل 

 .
ِٰدقنَِي﴾)1) َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ يمكن اإح�س�وؤه. ق�ل اهلل �سبح�نه: ﴿ٱتَُّقواْ ٱللَّ

2.  الّل�س�ن هو اأحد اأهّم اأدوات التف�هم والتوا�سل بين الب�سر، والترجم�ن العملّي لأفك�رهم 

وم��� يدور في خلده��م، فهو يلعب دورًا خطيرًا في حي�ة المجتمع والأفراد. وعلى �سدق 

الّل�س���ن وكذب��ه تبن��ى �س��ع�دة المجتمع و�س��ق�وؤه، فه��و العم��ود الفقرّي لمجتم��ع مع�فًى 

 من الأحق�د والتن�زع.
ٍ
و�سليم

3.  ال�س��دق في الق��راآن الكريم من المف�هي��م المحورية في المنظوم��ة القيمية التربوية. 

وق��د ح��ّث القراآن الكريم على ه��ذه القيمة الرفيعة ب�أ�س���ليب متع��ّددة وطرق مختلفة، 

وا�ستهدفه� في من��سب�ت متنّوعة ومتعّددة.

4.  لل�س��دق اأق�س���م متع��ّددة منه���: ال�س��دق م��ع اهلل، ال�سدق ف��ي الأحوال؛ ف��ي الني�ت، 

ال�سدق في الأقوال، ال�سدق في الأعم�ل، ال�سدق في العزم.

5.  لق��د بّي��ن الق��راآن عالم���ت ال�س�دقين ف��ي العديد من الآي���ت القراآنية وه��ي: الإيم�ن 

ب�لمب��داأ، والمع���د، والمالئك��ة الم�أموري��ن م��ن قب��ل اهلل، والمنه��ج الإله��ّي، والنبيين، 

الإنف�ق، اإق�مة ال�سالة، اأداء الزك�ة والحقوق الم�لية الواجبة، الوف�ء ب�لعهد، وال�سبر.

 

)1)  �سورة التوبة، الآية 119.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

الدرس الرابع 

كتمان السر

ي�س��رح اأهّمي��ة كتم���ن ال�س��ّر واآث���ره عل��ى الف��رد  . 1

والمجتمع. 

ي�سّخ�ص بدّقة اأحك�م اإف�س�ء ال�سّر وموارده. . 2

يتعّرف اإلى الدوافع النف�س��ية والجتم�عية لإف�س�ء  . 3

ال�سّر ويعمل على مع�لجته�.





تمفيد
اإّن �سي�ن��ة ال�س��ّر والمب�لغ��ة في كتم�نه هي ف�سيلة من اأ�س��مى الف�س�ئ��ل وخ�سلة من اأكرم 

الخ�س���ل وخّل��ة م��ن خ��الل الم��روءة، واآية م��ن اآي ال�س��رف والعقل و�س��مة من �س��م�ت المجد 

والر�س��د. فم��� ه��و معنى كتم�ن ال�س��ّر؟ وم��� حكم اإف�س���ئه؟ وغيره� م��ن الأ�س��ئلة التي نح�ول 

الإج�بة عنه� في هذا الدر�ص.

معنى كتمان سرسّل
ْظَهَرُه َفُهَو 

َ
ْيَء: َكَتَمُه َواأ �َسَرّ ال�َسّ

َ
�ْسَراٌر َو�َس��َراِئُر. َواأ

َ
ْف���ِص، َواْلَجْمُع اأ ��ِرّ ُلَغًة: َم� ُيْكَتُم ِفي الَنّ ال�ِصّ

. َوَل 
(2(

ْعَي�ِن َواْلَمَع�ِني
ْ
اِغُب: الإْ�ْس��َراُر ِخاَلُف الإْْعاَلِن، َوُي�ْسَتْعَمل ِفي الأ . َق�ل الَرّ

(1(
َداِد �سْ

ْ
ِمَن الأ

 .
(3(

ّ
ِ

َيْخُرُج ا�ْسِتْعَم�ل اْلُفَقَه�ِء ِلَهَذا الَلّْفِظ َعِن اْلَمْعَنى الّلَغِوي

وكتم��ان ال�ص��ّر: ه��و اأن ي�سب��ط ال��كالم من الإن�س���ن ع��ن اإظه�ر م��� ي�سمره مّم��� ي�سّر به 

اإظه�ره واإبداوؤه قبل وقته. فهو ال�سبر عن اإظه�ر م� ل يح�سن اإظه�ره. 

سرسّل في سرقلآن سركليم
المتتّبع لآي�ت القراآن يجد اأن كلمة ال�سّر وم�ستق�ته� قد وردت ثالثين مّرة في اأربع وع�سرين 

.
(4(

�سورة

)1)  راجع: الزبيدي، ت�ج العرو�ص، ج6، �ص 511، �سرر.
)2)  الراغب الأ�سفه�ني، ح�سين بن محمد، مفردات األف�ظ القراآن، بيروت، دار القلم، دم�سق، الدار ال�س�مية، 1412ه�.، 

ط 1، �ص 404، �سرر.

)3)  راجع: المو�س��وعة الفقهية المي�س��رة، ال�س��يخ محمد علي الأن�س�ري، قم، مجمع الفكر الإ�س��المي، 1422ه�، ط 1، ج4، 
�ص 288.

)4)  المعجم المفهر�ص لألف�ظ القراآن الكريم، محمد فوؤاد عبد الب�قي، �ص 428.
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وَن  َ َيۡعلَُم َما يُِسُّ نَّ ٱللَّ
َ
َو َل َيۡعلَُمــوَن أ

َ
واأب���ن الق��راآن اأّن ال�س��ّر �س��ّد العالنية، يقول تع�لى: ﴿أ

 ،
ا وََجۡهًراۖ﴾)2) زَۡقَنُٰه ِمنَّا رِزۡقًا َحَسٗنا َفُهَو يُنفُِق ِمۡنُه ِسًّ . وال�س��ّر خالف الجهر﴿َوَمن رَّ

َوَما ُيۡعلُِنوَن﴾)1)
.

ۡرِض َيۡعلَُم ِسَُّكۡم وََجۡهَرُكۡم َوَيۡعلَُم َما تَۡكِسُبوَن﴾)3)
َ
َمَٰوِٰت َوِف ٱۡل ُ ِف ٱلسَّ ﴿ َوُهَو ٱللَّ

ۡعلَُم َما ُتۡبــُدوَن َوَما ُكنُتۡم 
َ
والكتم���ن ه��و ال�س��ّر وخ��الف الجه��ر والإف�س���ء، فف��ي الآي��ة ﴿َوأ

.
ۡهَر ِمَن ٱۡلَقۡوِل َوَيۡعلَُم َما تَۡكُتُموَن﴾)5) ، ويقول تع�لى: ﴿إِنَُّهۥ َيۡعلَُم ٱۡلَ

تَۡكُتُموَن﴾)4)
وهن�ك اآي�ت كثيرة حّثت على حفظ ال�سّر واآي�ت اأخرى تحّدثت عن اأنبي�ء واأولي�ء حفظوا 

ت  اأ�سرارهم فك�نت لهم النج�ة في الدني� قبل الآخرة، ن�لوا خير الدني� والآخرة. فعندم� اأ�سرَّ

 اأّم النب��ّي مو�س��ى Q اأم��ر ولدة نبي اهللQ، وكتمت �س��رَّ ولدت��ه، واألقته في اليم: 

 ،
ٰ قَۡلبَِها ِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)6) َبۡطَنا َعَ ن رَّ

َ
ّمِ ُموَسٰ َفٰرًِغۖ إِن َكَدۡت َلُۡبِدي بِهِۦ لَۡوَلٓ أ

ُ
ۡصَبَح فَُؤاُد أ

َ
﴿َوأ

ِ َحّقٞ َوَلِٰكنَّ  نَّ وَۡعَد ٱللَّ
َ
ّمِهِۦ َكۡ َتَقرَّ َعۡيُنَها َوَل َتَۡزَن َوِلَۡعلََم أ

ُ
ك�ن الجزاء الإلهّي: ﴿فََرَدۡدَنُٰه إَِلٰٓ أ

. وحين ق�صَّ نبّي اهلل يو�س��فQ روؤي���ه على اأبيه النبّي يعقوب 
ۡكَثَُهۡم َل َيۡعلَُموَن﴾)7)

َ
أ

Q، اأو�س�ه بحفظ ال�س��ر واألَّ يق�س�ص على اإخوته م� راآه: ﴿قَاَل َيُٰبَنَّ َل َتۡقُصۡص رُۡءيَاَك 

 َحِفَظ نبّي اهللQ ال�سّر 
بنِٞي﴾)8) نَسِٰن َعُدّوٞ مُّ ۡيَطَٰن لِۡلِ ٰٓ إِۡخَوتَِك َفَيِكيُدواْ لََك َكۡيًداۖ إِنَّ ٱلشَّ َعَ

 ِمۡنَها َحۡيُث يََشآُءۚ 
ُ
أ ۡرِض يَتََبوَّ

َ
نَّا ِلُوُســَف ِف ٱۡل وعمل ب�لو�سية وك�ن الجزاء الإلهّي: ﴿َوَكَذٰلَِك َمكَّ

يَن َءاَمُنواْ َوكَنُواْ  ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخرۡيٞ ّلِلَِّ ََ
 ﴿َول

ۡجَر ٱلُۡمۡحِسننَِي﴾)9)
َ
ََّشــآُءۖ َوَل نُِضيُع أ نُِصيُب بِرَۡحَتَِنا َمن ن

.
َيتَُّقوَن﴾)10)

)1)  �سورة البقرة، الآية 77.
)2)  �سورة النحل، الآية 75.
)3)  �سورة الأنع�م، الآية 3.

)4)  �سورة البقرة، الآية 33.
)5)  �سورة الأنبي�ء، الآية 110.

)6)  �سورة الق�س�ص، الآية 10.

)7)  �سورة الق�س�ص، الآية 13.
)8)  �سورة يو�سف، الآية 5.

)9)  �سورة يو�سف، الآية 56. 
)10)  �سورة يو�سف، الآية 57.
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وه��ذا مّم��� يدّل على م� لحفظ الأ�س��رار من فوائد عظيمة. هذا ف�س��اًل عن الآي�ت الكثيرة 

التي ت�أمر الإن�س���ن بعدم الإكث�ر من الكالم، وتبّين اأّن الإن�س���ن مح��سب على كّل كلمة يقوله�، 

.
يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد﴾)1) ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِلَّ دَلَ ﴿مَّ

موسرد سركتمان
توج��د م��وارد كثي��رة لكتم�ن ال�س��ّر، منه� م��� يتعّل��ق ب�لج�نب ال�س��خ�سّي والع�ئل��ّي، ومنه� 

م��� يرتب��ط ب�لج�نب ال�سي��س��ّي والقت�س���دّي، ومنه� م� يرتب��ط ب�لج�نب الأمنّي والع�س��كرّي، 

والج�نب الدينّي: 

1. الجانب ال�ص��خ�صّي والعائلّي: ففيم� يرجع اإلى حي�ة الن�س���ن اليومية والع�ئلية، والتي 

تبق��ى عل��ى حفظ بع�ص ال�س��رار الخ��سة، والخ��سع��ة للتبّدل والتغّير، فمن كتم �س��ره 

ۡزَوِٰجهِۦ 
َ
َسَّ ٱنلَِّبُّ إَِلٰ َبۡعِض أ

َ
اأمكن��ه تجنب الأخط�ء. يقول تع�ل��ى في كت�به الكريم: ﴿ِإَوۡذ أ

َها بِهِۦ قَالَۡت 
َ
ا َنبَّأ ۡعَرَض َعۢن َبۡعٖضۖ فَلَمَّ

َ
ُ َعلَۡيهِ َعرََّف َبۡعَضُهۥ َوأ ۡظَهَرهُ ٱللَّ

َ
ۡت بِهِۦ َوأ

َ
ا َنبَّأ َحِديٗثا فَلَمَّ

ل معنى الآية ال�س��ريفة: واإذ اأف�سى  . ومح�سّ
ِنَ ٱۡلَعلِيُم ٱۡلَبرُِي﴾)2)

َ
َك َهَٰذاۖ قَــاَل َنبَّأ

َ
ۢنَبأ

َ
َمۡن أ

النب��ّي P اإلى بع�ص اأزواجه حديثً� واأو�س�ه� بكتم�نه فلّم� اأخبرت به غيره� واأف�س��ت 

ال�سرَّ خالفً� لم� اأو�س�ه� به، واأعلم اهلل النبّي P اأّنه� نّب�أت به غيره� واأف�ست ال�سّر، 

ع��رف واأعل��م بع�سه واأعر�ص ع��ن بع�ص اآخر، فلّم� خبره� النب��ّي P ب�لحديث ق�لت 

 :P م��ن اأنب�أك واأخبرك اأّني نّب�أت به غيري واأف�س��يت ال�س��ّر؟ ق�ل النبّي :P للنب��ّي

.
(3(

نب�أني وخّبرني العليم الخبير وهو اهلل العليم ب�ل�سّر والعالنية الخبير ب�ل�سرائر

ويت�س��ح لن��� من خالل مفهوم الآية اأنَّ الر�س��ول P قد نهى عن اإف�س���ء ال�س��رار الع�ئلية 

وال�سخ�سّية، واأمر بحفظه�.

2. الجان��ب ال�صيا�ص��ّي والقت�ص��ادّي: وه��و خ����ص ب�لع�ملي��ن ف��ي ه��ذا المج���ل، وعليهم 

التحّرز من اإف�س�ء اأّي معلومة يمكن له� اأن ت�سّر بم�س�لح الم�سلمين. وقد ورد في ق�سة 

)1)  �سورة ق، الآية 18.
)2)  �سورة التحريم، الآية 3.

)3)  العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج19، �ص 331.
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��ه Q رّكز من بي��ن جميع من��سب الدول��ة على من�سب  نب��ّي اهلل يو�س��ف Q اأنَّ

الإ�س��راف عل��ى الخزان��ة، وذلك لعلم��ه اأّن��ه اإذا نجح في ترتي��ب اقت�س�د م�س��ر، ف�إّنه 

يتمّكن من اإ�سالح كثير من المف��س��د الجتم�عية، كم� اأّن تنفيذه للعدالة القت�س�دية 

 Q يوؤّدي اإلى �سيطرته على �س�ئر دوائر الدولة وجعله� تحت اإمرته. والنبّي يو�سف

ٰ َخَزآئِِن  اأخبر الملك بموؤّهالته الإدارّية وب�أنَّه حفيظ عليم، ق�ل تع�لى: ﴿قَاَل ٱۡجَعۡلِن َعَ

. وهذه اإ�س���رة اإلى اأهمي��ة عن�سر الإدارة اإلى ج�نب عن�سر 
ۡرِضۖ إِّنِ َحفِيٌظ َعلِيٞم﴾)1)

َ
ٱۡل

الأم�نة، لكونه قرن  ﴿ال َعلِيٞم﴾ مع ال ﴿َحفِيٌظ﴾. وكثيرًا م� ن�س�هد الأ�سرار الن�تجة عن 

. ف�لأم�نة وكتم�ن 
(2(

الخي�ن��ة ل تق��ّل ب��ل تزيد على الخ�س���ئر الن�تجة ع��ن �س��وء الإدارة

الأ�سرار الإقت�س�دية، وال�سي��سية، والإداريَّة من اأبرز �سروط النج�ح والظفر.

3. الجانب الأمنّي والع�صكرّي: ولعّله اأكثر الموارد اأهمية لكتم�ن ال�سّر، لأّن العدّو ي�ستفيد 

من المعلوم�ت المف�س���ة ب�س��رعة، ويلحق ال�سرر ب�لم�سلمين. فال يجوز نقل وبّث وذكر 

المعلوم�ت والخطط والأ�سرار المتعّلقة ب�لعمل الجه�دّي والع�سكرّي والأمنّي مهم� ك�ن 

نوع وحجم تلك المعلوم�ت، والخطط والأ�س��رار، وعبر اأّي و�س��يلة ك�نت ولأّي �س��خ�ص 

ك�ن. ول��و اأّدى نق��ل المعلوم���ت اإل��ى اأث��ٍر م��� على الم�س��يرة الجه�دّي��ة اأو ك�ن �س��ببً� في 

.
(3(

ا�ست�سه�د اأو جرح بع�ص الأ�سخ��ص، ف�إنَّ ذلك يعّد م�س�ركًة في اإراقة دم�ئهم

 وم��ن جه��ة ث�ني��ة ل يج��وز اإخف���ء المعلوم���ت الت��ي تتعّل��ق ب�لعم��ل الجه���دّي والع�س��كرّي 

والأمن��ّي ع��ن الجه���ت المعنّي��ة �س��واء طلبت تل��ك الجه�ت ه��ذه المعلوم�ت اأم ل��م تطلبه� من 

الذي��ن يمتلكونه���، بل يجب على كّل من توافرت لديه معلوم�ت تتعّلق ب�لعمل الجه�دّي، وحفظ 

.
(4(

ة الم�سيرة الجه�دية اأن يبّلغه� للجه�ت المخت�سّ

)1)  �سورة يو�سف، الآية 55.
)2)  اأنظر: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج 7، �ص 243-242. 

)3)  اأنظر: اإ�ستفت�ءات الم�م الخميني، ج3، �ص 53، �ص44.
)4)  اأنظر: ال�ستفت�ء الخطي من الأر�سيف رقم 45261.
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معنى إفشاء سرسّل
اإذا ك�ن الحف�ظ على ال�سّر واجًب� ف�إن اإف�س�ء ال�سّر حرام لأّنه يوؤّدي اإلى �سرر، ف�إّن اختي�ر 

�س��ّريته دليل على اأن اإف�س���ءه فيه �سرر، وال�سرر ممنوع �س��رًع� - كم� اأن اإف�س���ءه يكون خي�نة 

حي��ث يكون ال�س��ّر اأم�نة، ويكون غ��درًا ب�لعهد وعدم وف�ء ب�لوع��د، اإذا ك�ن هن�ك وعد اأو عهد 

ب�سي�نته. 

وب�لعنوان الع�م كّل �سّر توؤّدي اإذاعته اأو اإف�س�وؤه اإلى مف�سدة �سواء على الم�ستوى الفردّي اأم 

الجتم�عّي، اأو العملّي، فهذا ال�س��ّر يجب كتم�نه من ب�ب حرمة الإ�سرار ب�لنف���ص اأو الآخرين 

اأو اإيذائهم فال يعطى هذا ال�سّر اإلى من يمكن اأن تترّتب على اإعط�ئه له مح�ذير واأ�سرار. 

ويق�بل كتم�ن ال�س��ّر اإف�س�ء ال�سّر: اأي ن�سره واإظه�ره، وهو نقي�ص الحفظ والكتم�ن، ويطلق 

على عملية الإف�س�ء الإذاعة كم� ورد في القراآن والرواي�ت.

.
ه الإِْف�َصاُء«)1) دُّ وقد ورد في رواية العقل والجهل »واْلِكْتَماُن و�صِ

 إفشاء سرسّل من سرناحية سرهقفية)2)
يختلف حكم الإف�س�ء ب�ختالف متعّلقه، فقد يحرم اأو يجب. وفيم� يلي نذكر موارد الحرمة 

والوجوب، والموارد الم�ستثن�ة من حكم التحريم: 

اإلفشاء المحرم:   .1
يحرم الإف�س�ء في عدة موارد ن�سير اإليه� اإجم�ًل، وهي: 

اإف�صاء �صّر الموؤمن واإذاعته:   اأ. 

المراد من ال�سّر في هذه الموارد م� ل ير�سى �س�حبه بك�سفه واإظه�ره، �سواء ك�ن قوًل، اأو 

فعاًل، اأو ح�لة. و�سواء ك�ن ال�سّر بين اثنين اأو اأكثر.

ويدخ��ل �سم��ن ه��ذا الإط���ر الم�ست�س���رون بجمي��ع رتبه��م واأعم�له��م وم��ن لهم- بح�س��ب 

مهنتهم- اّطالع على اأ�سرار الن��ص الم�لية والج�سمية والروحية، ك�لعلم�ء لكثرة رجوع الن��ص 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ص 22، كت�ب العقل والجهل، ح 14.
)2)  اأنظر: المو�سوعة الفقهّية المي�سرة، ال�سيخ محمد علي الأن�س�ري، ج 4، �ص 288.
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اإليهم وطرح م�س�كلهم لهم، والأطب�ء، والق�س�ة، وموظفي البنوك ودوائر الأحوال ال�سخ�سية، 

ونحوهم.

وق��د ورد النهي ال�س��ديد عن اإف�س���ء �س��ّر الموؤم��ن واإذاعته، وهن�ك رواي���ت كثيرة في هذا 

المج�ل نكتفي بروايتين: 

َث ِبَحِديٍث َيْكُتُمه  ْن ُيَحدِّ
َ
َحٍد اأ

َ
َماَنِة وَلْي�َض لأ

َ
ِبي َعْبِد اهلل Q َق�َل: »اْلَمَجاِل�ُض ِبالأ

َ
َعْن اأ

.
ْو ِذْكراً َله ِبَخْيٍر«)1)

َ
ْن َيُكوَن ِثَقًة اأ

َ
اِحُبه اإِلَّ ِباإِْذِنه اإِلَّ اأ �صَ

َب� َجْعَفٍر Q َيُقوُل: »ُيْح�َص��ُر اْلَعْبُد َي��ْوَم اْلِقَياَمِة وَما 
َ
 َق�َل �َس��ِمْعُت اأ

ٍ
ِد ْبِن ُم�ْس��ِلم َع��ْن ُمَحمَّ

ْو َفْوَق َذِلَك َفُيَقاُل َله َهَذا �َصْهُمَك ِمْن َدِم ُفاَلٍن َفَيُقوُل 
َ
َنِدَي َدماً َفُيْدَفُع اإَِلْيه �ِصْبه اْلِمْحَجَمِة)2) اأ

َتِني وَما �َص��َفْكُت َدماً َفَيُقوُل َبلَى �َص��ِمْعَت ِمْن ُفاَلٍن ِرَواَيَة َكَذا وَكَذا  نََّك َقَب�صْ
َ
َيا َربِّ اإِنََّك َلَتْعلَُم اأ

.
اِر َفَقَتلَه َعلَْيَها وَهَذا �َصْهُمَك ِمْن َدِمه«)3) اَرْت اإَِلى ُفاَلٍن اْلَجبَّ َفَرَوْيَتَها َعلَْيه َفُنِقلَْت َحتَّى �صَ

اإف�صاء الفاح�صة:  ب. 

ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۚ  ِلٞم ِف ٱدلُّ
َ
ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ن تَِشيَع ٱۡلَفِٰحَشُة ِف ٱلَّ

َ
ِيَن ُيِبُّوَن أ ق�ل تع�لى: ﴿إِنَّ ٱلَّ

. اإّن اهلل جّل وعّز ل يحب اأن ت�س��يع الف�ح�س��ة بح�ل، �س��واء اأك�ن 
نُتۡم َل َتۡعلَُموَن﴾)4)

َ
ُ َيۡعلَُم َوأ َوٱللَّ

الم�سيع والمذيع ف�عله� اأم غيره، و�سواء اأك�نت حقً� اأم ب�طاًل. واإ�س�عة الف�ح�سة: تعني اإف�س�وؤه�.

فقد ورد النهي عن اإ�س�عة الفح�س�ء وتف�سيره� ب�إف�س�ء ال�سر في رواي�ت عديدة، فمنه�: م� 

ُذَناه َفُهَو ِمَن 
ُ
ْته َعْيَناه و�َصِمَعْته اأ

َ
ِبي َعْبِد اهلل Q َق�َل: »َمْن َقاَل ِفي ُموؤِْمٍن َما َراأ

َ
روي َعْن اأ

ِلٞم﴾)5).
َ
ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ ن تَِشيَع ٱۡلَفِٰحَشُة ِف ٱلَّ

َ
ِيَن ُيِبُّوَن أ : ﴿إِنَّ ٱلَّ الَِّذيَن َقاَل اهلل َعزَّ وَجلَّ

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 660، ب�ب المج�ل�ص ب�لأم�نة، ح3.
)2)  »م� ندى دم�« في بع�ص الن�سخ مكتوب ب�لي�ء وفى بع�سه� ب�لألف وك�أن الث�ني ت�سحيف ولعله »ندى« بك�سر الدال مخفف� 
و»دم���« ام��� تميي��ز اأو من�س��وب بنزع الخ�ف�ص، اأي م��� ابتل بدم وهو مج�ز �س���ئع بين العرب والعجم.ق���ل في النه�ية: 

في��ه م��ن لق��ي اهلل ول��م ينتد من الدم الحرام ب�س��يء دخ��ل الجنة اأي لم ي�سب منه �س��يئً� ولم ينله منه �س��يء ك�أنه ن�لته 

نداوة الدم وبلله، يق�ل: م� نديني من فالن �سيء اأكرهه ول نديت كفى له ب�سيء وق�ل الجوهري: المندي�ت: المخزي�ت 

يق�ل: م� نديت ب�سيء نكرهه. وق�ل الراغب: م� نديت ب�سيء من فالن اأي م� نلت منه ندى ومندي�ت الكلم، المخزي�ت 

التي تفرق. اأقول: يمكن اأن يقراأ على بن�ء التفعيل فيكون »دم�« من�سوب� بنزع الح�ف�ص. والمحجمة: ق�رورة الحج�م.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 370، ب�ب الإذاعة، ح3.
)4)  �سورة النور، الآية 19.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 357، ب�ب الغيبة والبهت، ح2.
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ما يستثنى من حرمة اإلفشاء:   .2
ا�ستثنى الفقه�ء من حرمة اإف�س�ء ال�سّر عّدة موارد، يجمعه� اأن تكون م�سلحة الإف�س�ء في 

ذلك المورد اأعظم من م�سلحة ال�ستر وعدم الإف�س�ء، ومن تلك الموارد: 

اأ - الحكم وال�ص��هادة والإفتاء: يجوز اإف�س���ء ال�س��ّر - اإذا ك�ن لزمً� - عند الح�كم �س��واء 

ك�ن الف��س��ي هو �س�حب الدعوى اأو ال�س���هد. بل يجب على ال�س���هد الإف�س�ء لو توّقفت 

ال�س��ه�دة والحك��م علي��ه، كم� لو راأى الج�ني حين جن�يته �س��رًا، اأو اأق��ّر المديون بدينه 

عنده �سرًا. وكذا لو ا�ستلزم ال�ستفت�ء ذكر �سخ�ص مع م� يخت�ّص به من �سفة اأو ح�لة.

ب - ج��رح ال�ص��هود: يج��وز اإف�س���ء م� يوجب ف�س��ق ال�س���هد عند الح�كم، لك��ي ل يحكم طبقً� 

ل�سه�دة ف��سدة، بل يجب لو طلب منه ذلك، لأنه من اأداء ال�سه�دة، وهي واجبة كم� تقّدم.

ج - ن�صح الم�صت�ص��ير: ن�سح الم�ست�س��ير واجب، ف�إذا ا�س��تلزم ذلك اإف�س���ء ال�س��ّر ج�ز، بل 

وجب، كم� اإذا اأراد �سخ�ص اأن يتزوج ب�مراأة ف��ست�س�ر من يعلم بخ�س�ئ�سه� الروحية 

والج�سمية والعتق�دية، ف�أبرز الم�سير من خ�س�ئ�سه� م� ك�ن خفيً� على الم�ست�سير.

د - اإبطال البدع والأباطيل: اإذا توّقف اإبط�ل بدعة على اإف�س���ء اأ�س��رار مبتدعه� للن����ص، 

لكي يبتعدوا عنه ول ي�سلوا ب�سببه ج�ز، بل وجب.

اإلفشاء الواجب:  .3
 اإّنم��� يج��ب اإف�س���ء ال�س��ّر اإذا ك�ن��ت م�سلح��ة الإف�س���ء اأكثر م��ن م�سلحة ال�س��تر، كبع�ص 

الح�لت التي ذكرن�ه� في م�ستثني�ت حرمة الإف�س�ء، مثل ال�سه�دة وال�ست�س�رة واإبط�ل بدعة 

المبتدع، ونحوه� مم� ل يمكن ح�سره فعاًل. 

دوسفع إفشاء سرسّل
لم�ذا نف�سي الأ�سرار؟ وم� هي الدوافع والأ�سب�ب وراء ذلك؟

الُعجب والفخر والزهو وذلك ب�إظه�ر علمه ب�سيء ل يعلمه غيره.  .1

م��ن طبيعة الإِن�س���ن حبُّ��ه اإتي�ن م� ُمنع منه، ف���إّن المحظور ُيغ��ري ب�رتك�به اإن لم تكن   .2

هن�ك ع�سمة من ُخلق اأو دين.
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النك�ية اأو الت�س��هير، ف�إّن اإف�س���ء ال�سّر يوؤذي �س�حب ال�س��ّر اإيذاء �سديدًا. وال�سّر �سالح   .3

خطي��ر ق��د ي�س��تعمل في ال�س��ّر اإن ل��م يكن هن�ك خل��ق اأو دين. ونرى ذل��ك حين عداوة 

الأ�سدق�ء اأو عندم� يطلق الرجل زوجته فتف�سي الأ�سرار نك�ية وحقًدا.

ال�س��تف�دة م��ن هذه الأ�س��رار الت��ي عرفه� فهي معلوم���ت يمكن ل��ه اأن ينتهزه� فر�سة   .4

وي�ستعمله� في خير يفيده.

الخي�نة، ف�إف�س���ء الأ�س��رار والمعلوم�ت ال�سرّية اإلى العدّو من ب�ب الخي�نة وبيع النف�ص   .5

ة. لأعداء الأمَّ

فوسئد كتمان سرسّل
لكتم�ن ال�سّر فوائد عديدة تربوية وعملية ن�سير اإلى بع�سه�: 

تحقيق النصر:   .1
َفُر ِباْلَحْزِم  اإن كتم���ن ال�س��ّر ع�مل مهم في تحقيق الن�سر؛ فعن الإم���م علّي Q: »الظَّ

. معنى الح��زم لغًة: �سبط الّرجل اأمره 
�ْص��َراِر«)1)

َ
يِن الأ ُي ِبَتْح�صِ

ْ
اأ ِي والرَّ

ْ
اأ واْلَح��ْزُم ِباإَِجاَل��ِة ال��رَّ

واأخذه ب�لثقة، والمق�سود من الإج�لة: الإدارة.

 وق��د بّي��ن Q ف��ي هذا الحديث �س��بيل الّظفر ب�لمق��س��د في مي�دين الن�س���ل والمب�رزة 

�سواء ك�نت في المع�رك واقعًة بين خ�سمين مع ال�ّسالح والعت�د، اأو في مي�دين الحرب الب�ردة.

واأفــاد Q اأّن مب��داأ الظف��ر الأ�سلّي ه��و كتم�ن الأ�س��رار و�سبطه� وحفظه��� من مظ�ّن 

تطلع الخ�سم، واإج�لة الراأي اإ�س���رة اإلى طرح البرامج واإق�مة الإجتم�ع�ت للت�س���ور في �س��ّتى 

ل  جوان��ب الن�س���ل، فب�ج�ل��ة هوؤلء الّرج�ل اآراءهم في �س��ّتى نواحي المب���رزة والقت�ل يتح�سّ

�ئب في العواقب، ويتّم تنظيم الأمور بحيث ت�سل اإلى المطلوب، وتتحقق  الح��زم والّنظ��ر ال�سّ

.
(2(

الأهداف

)1)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 477، حكمة رقم 48.
)2)  اأنظ��ر: اله��س��مي الخوئ��ي، الميرزا حبيب اهلل ، منه�ج البراعة في �س��رح نهج البالغة وتكمل��ة منه�ج البراعة، ترجمة 
ح�س��ن ح�س��ن زاده الآمل��ي، ومحم��د ب�ق��ر كمرئي، تحقي��ق وت�سحيح اإبراهي��م  مي�نجي، طه��ران،  المكتبة الإ�س��المية، 

1400ه�، ط 4، ج 21، �ص 88-87.
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2.الحفاظ على التوازن المعنوّي للمجتمع: 
 لإّن اإف�س�ء الأ�سرار قد يوؤّدي اإلى اإيج�د ح�لت من البلبلة في المجتمع. يقول تع�لى: ﴿ِإَوَذا 

ِيَن  ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَّ
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
وهُ إَِل ٱلرَُّســوِل ِإَوَلٰٓ أ َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَۡو َردُّ

َ
وِ ٱۡلَۡوِف أ

َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡل

َ
َجآَءُهــۡم أ

 .
ۡيَطَٰن إِلَّ قَلِيٗل﴾)1) َبۡعُتُم ٱلشَّ ِ َعلَۡيُكۡم َورَۡحَُتُهۥ َلتَّ يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَل فَۡضُل ٱللَّ

وت�س��ير هذه الآية اإلى حركة منحرفة من حرك�ت المن�فقين اأو �سع�ف الإيم�ن، تتمّثل في 

�س��عيهم اإلى تلّقف اأّي نب�أ عن انت�س�ر الم�س��لمين اأو هزيمتهم، وبّثه بين الن����ص في كّل مك�ن، 

دون التحقيق والتدقيق في اأ�سل هذا النب�أ اأو الت�أّكد من م�سدره، وك�ن الكثير من هذه الأنب�ء 

ل يتع��ّدى الإ�س���عة ق��د َعَمد اأعداء الم�س��لمين اإلى بّثه���؛ لتحقيق اأهدافهم الدنيئة، ولي�س��يئوا 

اإلى معنوي�ت الم�سلمين وي�سروا بهم، بينم� ك�ن من واجب هوؤلء اأن يو�سلوا هذه الأخب�ر اإلى 

حوا للن����ص م��� ك�ن حقيقيً� منه� وم� ك�ن  ق�دته��م المحيطي��ن ب�لأمور، الق�درين على اأن يو�سّ

اإ�س���عة ف�رغ��ة. وهم النبّيP، وخلف�وؤه من اأئّمة اأه��ل البيتRب�لّدرجة الأولى، وي�أتي 

.
(2(

�سون في هذه الم�س�ئل من بعدهم العلم�ء المتخ�سّ

3.نجاح األمور: 
 اأم��رت الرواي���ت ب�لكتم���ن ف��ي ق�س���ء الح�ج���ت فكي��ف اإذا ك�ن م��� نكتمه من الأ�س��رار 

 .
ف�لأم��ر في��ه اأولى واآكد، فعن الإم�م عليQ ق�ل: »اَْنَج��ُح اْلُُموِر َما اََحاَط ِبِه اْلكْتماَُن«)3)

 .
وعن ر�س��ول اهلل P ق�ل: »ا�ص��تعينوا على اأموركم بالكتمان فاإن كل ذي نعمة مح�ص��ود«)4)

ف�لكتم�ن �سرورة، وواجب في كثير من الأحي�ن من الزاوية ال�سرعية لحفظ كرامة الآخرين.. 

و�سرورة للحف�ظ على النف���ص.. و�سرورة للحف�ظ على الآخرين.. و�سرورة لنج�ح الكثير من 

الم�س���ريع التي يجب اإن ل ت�س��ّلط عليه� الأ�سواء، والمالحق�ت من قبل الآخرين، وتدّخالتهم 

.
(5(

ال�سلبية، وف�سول الكثير من الن��ص.. وفي جّل الن��ص �سيء من الف�سول...

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 83.
)2)  اأنظر: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج 3، �ص 348. 

)3)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 123.
)4)  ابن �س��عبة الحراني، الح�س��ن بن علي، تحف العقول عن اآل الر�س��ول P، قم، ن�س��ر موؤ�س�س��ة الن�س��ر الإ�سالمي الت�بعة 

لجم�عة المدر�سين بقم، 1404ه�.، ط 2، �ص 48.

)5)  ينظر: ال�سيخ ح�سن معن، النظرات حول الإعداد الروحي، ل.م، ل.ن، ل.ت، ل.ط، �ص 250.
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4.توثيق الصلة باإلخوان: 
 كتم�ن ال�سّر يوثق �سلة الإن�س�ن ب�أخيه حين يحفظ اأ�سراره، وحيث يثق الإن�س�ن ب�أّن �س�حبه 

يحفظ اأ�سراره يمّهد ذلك له ا�ست�س�ره فيم� ل يحّب اأن يطلع عليه الن��ص.

عوسقب إفشاء سرسّل
اإّن انت�س�ر ال�سّر فيه مخ�طر عديدة منه�: 

1.إفشاء السّر قد يؤّدي إلى القتل: 
ۢنبَِيآَء بَِغرۡيِ 

َ
 فق��د ج���ء ع��ن الإم���م ال�س�دق Q في تف�س��ير قول��ه تع�لى: ﴿َوَيۡقُتلُــوَن ٱۡل

.
(1(﴾ ۚ َحّقٖ

.
ْف�َصْوا َعلَْيِهْم َفُقِتُلوا«)2)

َ
ُهْم واأ َذاُعوا �ِصرَّ

َ
�ْصَياِفِهْم وَلِكْن اأ

َ
َما واهلل َما َقَتُلوُهْم ِباأ

َ
َفق�َل: »اأ

2.الذّل في الدنيا وعدم النور في اآلخرة: 
��ه اهلل ِب��ه ِف��ي  َذلَّ

َ
ْمَرَن��ا وَل��ْم َيْكُتْم��ه اأ

َ
َذاَع اأ

َ
ع��ن الإم���م ال�س���دقQ: »...َي��ا ُمَعلَّ��ى َم��ْن اأ

. وفي رواية 
وَر ِمْن َبْيِن َعْيَنْيه ِفي الآِخَرِة وَجَعلَه ُظْلَمًة َتُقوُده اإَِلى النَّاِر...«)3) ْنَيا وَنَزَع النُّ الدُّ

َذاَع َحِديَثَنا َقْتَل َخَطاأٍ وَلِكْن َقَتلََنا َقْتَل 
َ
اأخرى عن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »َما َقَتلََنا َمْن اأ

.
َعْمٍد«)4)

3.إيذاء اآلخرين: 
اإف�س���ء ال�س��ّر ي��وؤّدي اإلى اإي��ذاء واإه�نة بحّق الأ�سدق���ء اأو غيرهم من الم�س��لمين، وهو من 

رذائل قوة الغ�سب اإن ك�ن من�س���أه العداوة، ومن رذائل قوة ال�س��هوة اإن ك�ن من�س���أه ت�سّور نفع 

.
(5(

م�لّي، اأو مجّرد اهتزاز النف�ص بذلك لخب�ثته�

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 112.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 371، ب�ب الإذاعة، ح7.

)3)  م.ن، �ص 224، ب�ب الكتم�ن، ح8.

)4)  م.ن، �ص 370، ب�ب الإذاعة، ح4.
)5)  النراقي، مال محمد مهدي، ج�مع ال�سع�دات، تحقيق وتعليق ال�سيد محمد كالنتر، تقديم ال�سيخ محمد ر�س� المظفر، 

النجف الأ�سرف، دار النعم�ن للطب�عة والن�سر، ل.ت، ل.ط، ج 2، �ص 210.
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إفشاء السّر ضرر في كثير من المجاالت:   .4
 اإف�س�ء ال�سر موجب لل�سغينة، موقع في الحرج، مفرق بين الأحبة، مخّرب لالأ�سرة، م�سّبب 

ن للعدو من النيل من الإِن�س�ن اأو الجم�عة، فقد يكون عند الإِن�س�ن ثروة  ا�سطراب الأمن، ممكِّ

ل��و عرف الغير �س��ره� لأغ��رت الل�سو�ص اأو اأكثرت الح�س���د عليه، وقد يكون م�س��روع علمي لو 

اّطلع الغير عليه ل�سبقه اإليه اأو تخطيط حربّي لو عرفه العدّو لأف�د منه.

نصائح رمعارجة إفشاء سرسّل
يمكن القول اإّن اإف�س���ء ال�س��ّر يكون اإّم� لطبيعة في النف���ص، واإّم� لإرادة ال�سّر للغير، اأو حّب 

الخير للنف�ص.

لم في اإف�س���ء  وعل��ى الإن�س���ن الموؤم��ن اأن يق��وم بتربي��ة نف�س��ه على الخي��ر والبعد ع��ن الظُّ

د المرء نف�سه على حفظ ال�سر عليه:  الأ�سرار وحتى يعوِّ

اأوًل: مراقب��ة اهلل وه��و موقن ب�أّنه �س��بح�نه مّطلع على كّل خ�فية فال يع�سيه ب�إف�س���ء �س��ّر 

ا�ستوؤمن عليه.

ثانًيا: حّب الخير لكّل م�سلم ومعرفة اأّن هن�ك �سرًرا قد يقع على �س�حب ال�سّر اإذا اأظهره.

ثالًثا: ا�ست�س��ع�ر ال�سرر الذي يقع على الم�س��لم من جراء اإف�س���ء �س��ره فلربم� لحقه اأذى 

عظي��ٌم م��ن ج��راء اإف�س���ء �س��ره فقد تك��ون زوجة تطّل��ق اأو موظًف� ين�ل من��ه اأو قريًب��� يهجر اأو 

�سديًق� فتنقطع المودة.

ك به� عند اهلل. رابًعا: اإن اإف�س�ء ال�سّر مظلمة لأخيك يجده� يوم القي�مة ويح�جُّ

خام�ًص��ا: من �سف�ت الأخوة المح�فظة على العهد والوعد وعدم اإف�س���ء م� ي�سمع من اأخيه 

الم�سلم.

�صاد�ًص��ا: اإّنك ب�إف�س���ء ال�س��ّر تفقد نعمة عظيمة وهي نعمة م�س���ورة الن����ص لك واختي�رهم 

اإي�ك وثقتهم فيك!.
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سرمهاهيم سرلئيسة

ْظَهَرُه 
َ
ْيَء: َكَتَمُه َواأ �َس��َرّ ال�َسّ

َ
�ْس��َراٌر َو�َسَراِئُر. َواأ

َ
ْف���ِص، َواْلَجْمُع اأ ��ِرّ ُلَغًة: َم� ُيْكَتُم ِفي الَنّ 1.  ال�ِصّ

ْعَي�ِن 
ْ
�ْس��َراُر ِخ��اَلُف الإْْعاَلِن، َوُي�ْس��َتْعَمل ِف��ي الأ اِغُب: الإْ . َق�ل الَرّ

(1(
��َداِد �سْ

ْ
َفُه��َو ِم��َن الأ

 .
(3(

ّ
ِ

. َوَل َيْخُرُج ا�ْسِتْعَم�ل اْلُفَقَه�ِء ِلَهَذا الَلّْفِظ َعِن اْلَمْعَنى الُلَغِوي
(2(

َواْلَمَع�ِني

.
(4(

2.  اإنَّ المتتّبع لآي�ت القراآن يجد اأن كلمة ال�سّر وم�ستق�ته� قد وردت ثالثين مّرة في اأربع وع�سرين �سورة

3.  توج��د م��وارد كثي��رة لكتم�ن ال�س��ّر، منه� م� يتعّلق ب�لج�نب ال�س��خ�سّي والع�ئل��ّي، ومنه� م� يرتبط 

ب�لج�نب ال�سي��سّي والقت�س�دّي، ومنه� م� يرتبط ب�لج�نب الأمنّي والع�سكرّي، والج�نب الدينّي.

4.  يق�ب��ل كتم�ن ال�س��ّر ن�س��ره واإظه�ره، وه��و نقي�ص الحفظ والكتم���ن، ويطلق على عملية 

الإف�س���ء الإذاع��ة كم��� ورد ف��ي الق��راآن والرواي���ت. وقد ورد ف��ي رواية العق��ل والجهل 

.
ه الإِْف�َصاُء«)5) دُّ »واْلِكْتَماُن و�صِ

5.  يختلف حكم الإف�س�ء ب�ختالف متعّلقه، فقد يحرم اأو يجب.

6.  يح��رم الإف�س���ء ف��ي ع��دة م��وارد ن�س��ير اإليه��� اإجم���ًل، وه��ي: اإف�س���ء �س��ّر الموؤم��ن 

واإذاعته،اإف�س�ء الف�ح�سة.

7.  م��� ي�س��تثنى م��ن حرم��ة الإف�س���ء: الحك��م وال�س��ه�دة والإفت���ء، ج��رح ال�س��هود، ن�سح 

الم�ست�سير، اإبط�ل البدع والأب�طيل.

8.  من دوافع اإف�س�ء ال�سّر: الُعجب والفخر ،النك�ية اأو الت�سهير،الخي�نة.

9.  لكتم���ن ال�س��ّر فوائد عديدة تربوية وعملية ه��ي: تحقيق الن�سر، الحف�ظ على التوازن 

المعنوّي للمجتمع، نج�ح الأمور.توثيق ال�سلة ب�لإخوان.

10.  اإّن انت�س���ر ال�س��ّر فيه مخ�طر عديدة منه� اأنَّ اإف�س���ء ال�س��ّر قد يوؤّدي اإلى القتل والذّل في 

الدني� وعدم النور في الآخرة، كم� اأنَّه ُيعدُّ اإيذاء الآخرين، و�سرر في كثير من المج�لت.

)1)  راجع: الزبيدي، ت�ج العرو�ص، ج6، �ص 511، �سرر.
)2)  الراغب الأ�سفه�ني، ح�سين بن محمد، مفردات األف�ظ القراآن، بيروت، دار القلم، دم�سق، الدار ال�س�مية، 1412ه�.، 

ط 1، �ص 404، �سرر.

)3)  راجع: المو�سوعة الفقهية المي�سرة، ال�سيخ محمد علي الأن�س�ري، قم، مجمع الفكر الإ�سالمي، 1422ه�، ط 1، ج4، �ص 288.
)4)  المعجم المفهر�ص لألف�ظ القراآن الكريم، محمد فوؤاد عبد الب�قي، �ص 428.

)5)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 1، �ص 22، كت�ب العقل والجهل، ح 14.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

األمانة

ي�ستنتج مق�م الأم�نة ومحورّيته� في القراآن. . 1

ي�س��تدّل عل��ى اأّن الأم�ن��ة و�س��دق الحدي��ث هم���  . 2

الأ�س��ص في بن�ء ال�سخ�سية الإيم�نية.

يتع��ّرف اإل��ى خط��ورة الخي�ن��ة واآث�ره� ف��ي الدني�  . 3

والآخرة.

ي�س��تنتج اآث���ر خي�ن��ة بي��ت الم�ل م��ن كالم الإم�م  . 4

.Qعلّي

الدرس الخامس 





تمفيد
)الأم�نة( من اأهّم الف�س�ئل الأخالقية والقيم الإ�سالمية والإن�س�نية والتي وردت كثيرًا فى 

القراآن الكريم والأح�ديث ال�سريفة، وقد اأوله� علم�ء الأخالق اأهمّية كبيرة على م�ستوى بن�ء 

الذات وال�سخ�سية، وعلى العك�ص من ذلك )الخي�نة( التي تعّد من الذنوب الكبيرة والرذائل 

الأخالقية في واقع الإن�س�ن و�سلوكه الجتم�عي.

ً
 وسصطالحا

ً
تعليف سألمانة رغة

.
(1(

الأم�نة لغًة: الأمن وال�سكون ورفع الخوف والوح�سة وال�سطراب

.
(2(

الأم�نة ا�سطالحً�: هي كّل حّق لزمك اأداوؤه وحفظه

وقي��ل ه��ي: التعّف��ف عّم��� يت�س��ّرف الإن�س���ن في��ه م��ن م�ل وغي��ره، وم��� يوّثق ب��ه عليه من 

.
(3(

الأعرا�ص والحرم مع القدرة عليه، ورّد م� ي�ستودع اإلى مودعه

سألمانة في سرقلآن
هن�ك اآي�ت متعّددة في �س��ور مختلفة تتحّدث عن اأهمّية الأم�نة ولزوم رع�يته� في �س��لوك 

الإن�س�ن الفردي والجتم�عي، ومن هذه الموارد نذكر: 

وجوب مراعاة وحفظ االمانة بصورة مطلقة:   .1
.

َمَٰنٰتِِهۡم وََعۡهِدهِۡم َرُٰعوَن﴾)4)
َ
ِيَن ُهۡم ِل ق�ل تع�لى: ﴿َوٱلَّ

)1)  ال�سيخ ح�سن الم�سطفوي، التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج1، �ص 150.
)2)  المن���وي، في���ص القدي��ر �س��رح الج�مع ال�سغير، ت�سحيح اأحمد عبد ال�س��الم، بيروت، دار الكت��ب العلمية، 1415هـ - 

1994م، ط 1، ج1، �ص 288.
)3)  تهذيب الأخالق، الج�حظ، �ص 24.

)4)  �سورة الموؤمنون، الآية 8، �سورة المع�رج، الآية32.
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اإّن )الأم�ن���ت( ال��واردة ف��ي هذه الآية ذكرت ب�سورة الجمع، وهي اإ�س���رة اإل��ى اأّن الأم�نة 

له��� اأن��واع واأ�س��ك�ل مختلف��ة. والكثي��ر من المف�ّس��رين ذكروا اأّن مفه��وم الأم�نة ف��ي هذه الآية 

ل يقت�س��ر عل��ى الأم�ن��ة الم�لية بل ي�س��مل الأم�ن�ت المعنوي��ة ك�لقراآن الكري��م والدين الإلهي 

والعب�دات والوظ�ئف ال�سرعية، وكذلك النعم الإلهية المختلفة على الإن�س�ن في حركة الحي�ة 

الم�دية والمعنوية.

 :Pخيانة أمانة النفس خيانٌة هلل تعالى ولرسوله  .2
.

نُتۡم َتۡعلَُموَن﴾)1)
َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوَتُونُٓواْ أ ِيَن َءاَمُنواْ َل َتُونُواْ ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ق�ل تع�لى: ﴿َيٰٓ

الآي��ة كم� هو وا�سح تنهى عن ثالثة اأ�س��ي�ء مخ�طب��ة الموؤمنين في هذا النهي وهي: خي�نة 

اهلل، خي�نة الر�سول، خي�نة اأم�ن�ت الن��ص. 

الخي�ن��ة ه��ي نق���ص الأم�ن��ة التي هي حفظ الأم��ن لحق من الحق��وق بعه��د اأو و�سية ونحو 

ذل��ك. ق���ل الراغ��ب: الِخَي�َن��ة والّنف���ق واح��د، اإل اأّن الخي�نة تق���ل اعتب�رًا ب�لعه��د والأم�نة، 

والّنف�ق يق�ل اعتب�رًا ب�لّدين، ثم يتداخالن، ف�لخي�نة: مخ�لفة الحّق بنق�ص العهد في ال�ّسّر. 

ونقي���ص الخي�ن��ة: الأم�نة، يق�ل: ُخْنُت فالنً�، وخنت اأم�نة ف��الن، وعلى ذلك قوله: ﴿َل َتُونُواْ 

 .
َمَٰنٰتُِكۡم﴾)2)

َ
َ َوٱلرَُّسوَل َوَتُونُٓواْ أ ٱللَّ

َ َوٱلرَُّسوَل﴾ نهي عن خي�نة اأم�نة اهلل ور�سوله وهي بعينه� خي�نة لأم�نة  فقوله: ﴿َل َتُونُواْ ٱللَّ

الموؤمنين اأنف�س��هم، ف�إن من الأم�نة م� هو اأم�نة اهلل �س��بح�نه عند الن��ص ك�أحك�مه الم�سرعة 

م��ن عن��ده، ومنه� م� هو اأم�نة الر�س��ول ك�س��يرته الح�س��نة، ومنه� م� هو اأم�نة الن����ص بع�سهم 

عند بع�ص ك�لأم�ن�ت من اأموالهم اأو ا�سرارهم، ومنه� م� ي�سترك فيه اهلل ور�سوله والموؤمنون، 

وه��ي الأم��ور التي اأمر به� اهلل �س��بح�نه واأجراه� الر�س��ول وينتفع به� الن����ص ويقوم به� �سلب 

مجتمعهم ك�لأ�س��رار ال�سي��س��ية والمق��سد الحربية التي ت�سيع ب�إف�س���ئه� اآم���ل الدين وت�سّل 

ب�إذاعته��� م�س���عي الحكوم��ة الإ�س��المية فيبط��ل به ح��ّق اهلل ور�س��وله ويعود �س��رره اإلى ع�مة 

الموؤمنين.

)1)  �سورة الأنف�ل، الآية 27.
)2)  الراغب الأ�سفه�ني، مفردات األف�ظ القراآن، �ص 305، م�دة »خون«.



63 سألمانة

فهذا النوع من الأم�نة خي�نته خي�نة هلل ور�سوله وللموؤمنين. ف�لخ�ئن بهذه الخي�نة يخون 

اهلل والر�س��ول وهو يعلم اأّن هذه الأم�نة التي يخونه� اأم�نة لنف�س��ه ول�س���ئر اإخوانه الموؤمنين، 

نُتــۡم َتۡعلَُموَن﴾ اأي وتخونوا في 
َ
َمَٰنٰتُِكۡم َوأ

َ
وه��و يخ��ون اأم�نة نف�س��ه. ف�لم��راد بقول��ه: ﴿َوَتُونُٓواْ أ

�سم��ن خي�ن��ة اهلل والر�س��ول اأم�ن�تك��م، والح���ل اإّنك��م تعلمون اأّنه��� اأم�ن�ت اأنف�س��كم ومع هذا 

تخونونه���. واأّي ع�ق��ل يقدم على خي�نة اأم�نة نف�س��ه والإ�سرار بم� ل يعود اإّل اإلى �س��خ�سه في 

.
(1(

نه�ية المط�ف؟

األمانة هي الوالية االلهية:   .3
ۡشَفۡقَن ِمۡنَها 

َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبنۡيَ أ

َ
َباِل فَأ ۡرِض َوٱۡلِ

َ
ــَمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسَّ

َ
ق�ل تع�لى: ﴿إِنَّا َعَرۡضَنا ٱۡل

.
نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهوٗل﴾)2) وََحَلََها ٱۡلِ

الأم�ن��ة كم��� قلن��� هي اأن يودع �س��يء م��� عند الغي��ر ليحتفظ به ث��ّم يرّده اإل��ى المودع عند 

مط�لبته به. والآية الكريمة ت�س��ير اإلى �س��يء م� ائتمن اهلل تع�لى الإن�س���ن عليه ليح�فظ على 

�سالمته وا�ستق�مته ثّم يرّده اإليه �سبح�نه كم� اأودعه.

 الخ، اأّنه اأم��ر يترّتب على حمله 
ُ ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت﴾)3) َب ٱللَّ َُعــّذِ وي�س��تف�د من قوله: ﴿ّلِ

الإيم�ن وعلى عدم حمله النف�ق وال�سرك. فينق�سم ح�ملوه ب�ختالف كيفية حملهم اإلى من�فق 

وم�سرك وموؤمن.

ف�لأم�نة المذكورة في الآية الكريمة ل مح�لة مرتبطة ب�لدين الحّق الذي يح�سل التلّب���ص 

به وعدم التلّب���ص به اإّم� النف�ق وال�س��رك اأو الإيم�ن. ولهذا ف�س��ّر بع�ص المف�س��رين الأم�نة في 

الآي��ة الكريم��ة ب�لولية الإلهية، اأي الط�عة هلل ولر�س��وله ولأولي الأم��ر، التي عر�سه� اهلل على 

عب�ده ف�نق�سم الن��ص في حفظ هذه الأم�نة وعدمه� اإلى موؤمن وم�سرك ومن�فق.

تحقيق العدالة من مصاديق االمانة:   .4
ن َتُۡكُمواْ 

َ
ۡهلَِها ِإَوَذا َحَكۡمُتم َبنۡيَ ٱنلَّاِس أ

َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ  ق���ل تع�ل��ى: ﴿إِنَّ ٱللَّ

)1)  راجع: العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج9، �ص 55.
)2)  �سورة الأحزاب، الآية 72.
)3)  �سورة الأحزاب، الآية 73.
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.
َ َكَن َسِميَعۢا بَِصرٗيا﴾)1) ا يَعُِظُكم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّ َ نِعِمَّ بِٱۡلَعۡدِلۚ إِنَّ ٱللَّ

اإن هذي��ن الق�نوني��ن المهمي��ن )حف��ظ الأم�ن��ة، والعدالة ف��ي الحكم والحكوم��ة( يمّثالن 

ق�عدة المجتمع الإن�س���نّي ال�س��ليم، ول ي�س��تقيم اأمر مجتمع، �سواء ك�ن م�ديً� اأو اإلهيً� من دون 

تنفيذ واإجراء هذين الأ�سلين.

يمك��ن الق��ول اإّن الحك��م ب�لعدل من م�س�ديق الأم�ن��ة؛ لأّن الأم�نة بمفهومه� الع�ّم ت�س��مل 

جمي��ع المق�م���ت والمن��سب الجتم�عية التي تعتبر اأم�ن�ت اإلهية، وكذلك اأم�ن�ت ب�س��رية من 

قبل الن��ص بيد اأ�سح�ب المن��سب هذه.

سألمانة وصدق سرحديث
عند مراجعة الرواي�ت ال�سريفة نجده� رّكزت على اأمرين هم�: 

�سدق الحديث.  .1

واأداء الأم�نة.  .2

اإّن ه�تين ال�سفتين هم� راأ�ص الم�ل الأ�س��ص للحي�ة الجتم�عية، اإذ العالق�ت الجتم�عية 

تقوم على اأ�س��ص الثقة المتب�دلة بين اأفراد المجتمع. وهن�ك تالزم بين ه�تين ال�سفتين لأّن 

ال�سدق لي�ص �سيئً� �سوى الأم�نة فى القول، والأم�نة لي�ست �سيئً� �سوى ال�سدق فى العمل. 

ُجِل و�ُص��ُجوِده َف��اإِنَّ َذِلَك  َلى ُط��وِل ُرُك��وِع الرَّ ع��ن اأب��ي َعْب��ِد اهلل Q ق���ل: »َل َتْنُظ��ُروا اإِ

 .
َماَنِته«)2)

َ
َداِء اأ

َ
��ْدِق َحِديِث��ه واأ �َص��ْيٌء اْعَت��اَده َفلَ��ْو َتَرَك��ه ا�ْصَتْوَح���َض ِلَذِلَك وَلِكِن اْنُظ��ُروا اإَِلى �صِ

اَلِة  ُجَل ُربََّما َلِهَج ِبال�صَّ نَّ الرَّ َياِمِهْم َفاإِ وا ِب�َصاَلِتِهْم وَل ِب�صِ وعن��ه Q اأي�س��ً� ق�ل: »َل َتْغَترُّ

.
َماَنِة«)3)

َ
َداِء الأ

َ
ْدِق اْلَحِديِث واأ ْوِم َحتَّى َلْو َتَرَكه ا�ْصَتْوَح�َض وَلِكِن اْخَتِبُروُهْم ِعْنَد �صِ وال�صَّ

سألمانة وسرخيانة في بيت سرمال
عندم��� نتحّدث عن الأم�نة ين�سرف الذهن اإل��ى الأم�نة الم�لية ويق�بله� الخي�نة الم�لية. 

ولك��ن عن��د مراجعة الآي�ت والرواي�ت الواردة ع��ن الأئّمة المع�سومين R نجد اأّن الأم�نة 

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية 58.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 105، ب�ب ال�سدق واأداء الأم�نة، ح12.

)3)  م.ن، ج2، �ص 104، ح 2.
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له� مفهوم وا�سع جّدًا بحيث ت�ستوعب جميع المواهب الإلهّية والنعم الرب�نّية على الإن�س�ن.

وي�ستف�د من بع�ص الأح�ديث اأّن ال�سالة والزك�ة والحّج هى اأم�ن�ت وودائع اإلهّية. وكذلك 

الزوج��ة اأي�س��ً� اأم�نة اإلهّية، والعم��ل اأم�نة اأي�س� كم� روي عن الإم�م علّيQ اأّنه ق�ل: »واإِنَّ 

.
َماَنٌة«)1)

َ
َعَملََك َلْي�َض َلَك ِبُطْعَمٍة وَلِكنَّه ِفي ُعُنِقَك اأ

���ن بعم��ل معّي��ن وم�س��داق خ����صّ ومح��دود، لأّن النت�ئج  ف���إّن الأم�ن��ة والخي�ن��ة ل تخت�سّ

المترّتب��ة عل��ى ه�تي��ن ال�سفتين ل تتح��ّدد ب�لأم�نة والخي�ن��ة الم�لية. ولكن �س��نق�سر الكالم 

على الخي�نة الم�لية لبيت الم�ل.

اإّن مقت�س��ى الأم�ن��ة الم�لي��ة العّفة عّم� لي���ص لالإن�س���ن به حّق م��ن الم�ل، وت�أدي��ة م� عليه 

م��ن ح��ّق لذوي��ه، وت�أدية م� تح��ت يده منه لأ�سح�ب الح��ّق فيه. ول فرق في ذل��ك بين الأموال 

ال�س��خ�سية اأو م��� يرج��ع اإل��ى بيت الم�ل م��ن قبيل اأم��وال الموؤ�س�س���ت اأو م� يرجع اإل��ى اأموال 

العمل، بل الأمر قد يكون في هذه الأمور اأخطر ب�عتب�ر اأّن ال�س��رقة من بيت الم�ل اأثره� على 

كّل الم�س��لمين. ف�إذا ك�نت ال�س��رقة من الم�سلم له� كّل هذا الت�سديد من قبيل قطع يد ال�س�رق 

في ح�ل تحّققت ال�س��رقة بمعن�ه� ال�س��رعّي ومع مالحظة كّل ال�س��روط التي ذكرت في اإق�مة 

الحّد على ال�س�رق فم� ب�لك ب�سرقة بيت م�ل الم�سلمين؟ وفي ال�سي�ق ذكرت الرواية اأنَّ َعِقيالً  

َم�  ِميِر اْلُموؤِْمِنيَنQ  ِب�ْلُكوَفِة َي�ْسَتْرِفُدُه، َفَعَر�َص َعَلْيِه َعَط�َءُه َفَق�َل َعِقيلٌ : اإِنَّ
َ
ِخيهِ  اأ

َ
َقِدَم َعَلى اأ

لَّى َعِليٌّ Q اْلُجُمَعَة َق�َل َلُه: »َيا َعِقيلُ  َما َتُقوُل ِفي َمْن َخاَن  � �سَ ِري��ُد ِم��ْن َبْي��ِت اْلَم�ِل. َفَلمَّ
ُ
اأ

.
ْعِطَيَك«)2)

ُ
ُخوَنُهْم َواأ

َ
ْن اأ

َ
َمْرَتِني اأ

َ
نََّك اأ ُجُل َق�َل: »َفاإِ ْجَمِعيَن«؟ َق�َل: ِبْئ�َص الرَّ

َ
َهوؤَُلِء اأ

وفي حديثه Q اإلى بع�ص عّم�له مّمن �سرق اأموال الّن��ص ق�لQ: »َفاتَِّق اهلل واْرُدْد 

ْعِذَرنَّ اإَِلى اهلل ِفيَك 
ُ
ْمَكَنِني اهلل ِمْنَك - لأ

َ
ْن َلْم َتْفَعْل ُثمَّ اأ ْمَواَلُهْم - َفاإِنََّك اإِ

َ
َلِء اْلَقْوِم اأ اإَِلى َهوؤُ

.
َحداً اإِلَّ َدَخَل النَّاَر«)3)

َ
ِرَبنََّك ِب�َصْيِفي الَِّذي َما �َصَرْبُت ِبه اأ �صْ

َ
- ولأ

و�سن�سير اإلى هذا المو�سوع الح�ّس��ص �سمن العن�وين الآتية.

)1)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 366، الكت�ب الخ�م�ص.
)2)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 34، �ص 292.

)3)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 413، الكت�ب 41.
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قوسعد سرتصّلف في بيت سرمال

يمنع التصّرف الشخصّي مطلقًا من بيت المال وأموال العمل:   .1
لأّن الأموال الع�مة هي ملك لالأمة وب�لت�لي ل يوجد فيه� اأي ملك �سخ�سي لأحد حّتى للخليفة 

وح�ك��م الم�س��لمين وبن���ًء على ذل��ك ل يحّق الت�س��ّرف ال�س��خ�سّي ببيت الم�ل تح��ت اأّي عنوان 

م��ن العن�وي��ن، ف�لمن��س��ب العتب�رية ك�لرئ��س��ة والإدارة وم� �س���به ذلك والعالق�ت الن�س��بية، 

والأعراق، والمن�طقية وم� �س�به ذلك من العن�وين ل يبرر للقّيم على بيت الم�ل اأن ل يعدل في 

توزيع الحقوق، اأو اأن يجتهد في كيفية الت�سّرف فيه� بم� يخ�لف القواعد ال�سرعية والأنظمة.

إتالف بيت المال موجب للضمان:   .2
. ف�ت��الف بي��ت الم�ل 

ع��ن النب��ّي P ق���ل: »ل من��ع ول اإ�ص��راف ول بخ��ل ول ات��الف«)1)

موجب للكثير من الآث�ر ال�سلبية؛ ك�لإثم وا�ستحق�ق العقوبة. هذا من ن�حية الحكم التكليفّي. 

كم� اأّن المتلف عليه ال�سم�ن، اأي عليه اإع�دة اأو تعوي�ص اإّم� قيمة م� اأتلفه اأو م� يم�ثله، بح�سب 

م� ذكر تف�سياًل في كتب الفقه.

يقول الفقه�ء بح�س��ب ق�عدة الإتالف اإّنه )من اأتلف م�ل غيره فهو له �س�من(. ومرادهم 

من ذلك اأّن من ُيتلف م�ًل يعود لجهة اأو اأحد من الن����ص دون اإذن من �س�حبه اأو من ال�س���رع 

.
(2(

ت�ستغل ذّمته بعو�سه

يمنع اإلسراف من بيت المال:   .3
��داً، واْذُك��ْر ِفي اْلَي��ْوِم َغداً،  روي ع��ن الإم���م عل��ّي Q اأنه ق�ل: »َف��َدِع الإِ�ْص��َراَف ُمْقَت�صِ

. ف�لإ�س��راف وه��و 
ِلَي��ْوِم َحاَجِت��َك«)3) ��َل  ِم اْلَف�صْ ِبَق��ْدِر �َصُروَرِت��َك، وَق��دِّ ْم�ِص��ْك ِم��َن اْلَم��اِل 

َ
واأ

الخروج عن حّد العتدال اأمر مذموم �س��رعً� وعقاًل ويوقع في الكثير من المف��س��د ال�سخ�سية 

والجتم�عي��ة. ل��ذا وجب على القّيمين على ال�س���أن الم�لّي اأن يت�سّدوا لهذه الآّفة فال ي�س��رفوا 

)1)  اب��ن اأب��ي جمه��ور الأح�س���ئي، محمد بن زين الدين، عوال��ي اللئ�لي العزيزية في الأح�دي��ث الدينية، تحقيق وت�سحيح 
مجتبى العراقي، قم، دار �سيد ال�سهداء للن�سر، 1405ه�.، ط 1، ج 1، �ص 296، ح 198.

)2)  ينظر: موؤ�س�س��ة دائرة مع�رف الفقه الإ�س��المي، مو�س��وعة الفقه الإ�سالمي طبقً� لمذهب اأهل البيت R، 1423هـ - 
2002م، ط 1، �ص 234 وم� بعده�.

)3)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 377، الكت�ب رقم 21.
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ول يبذروا في الأموال الع�مة لأّنه� ودائع اأودعه� اهلل بين اأيديهم ك�أم�نة، والتعّدي فيه� خي�نة 

بل من اأ�سّد اأنواع الخي�نة �سوءا.

 آثار نيانة بيت سرمال
م��ن الوا�س��ح اأّن لكل مع�سية اأثرًا تتركه على الم�س��توى الف��ردّي والجتم�عّي. وخي�نة بيت 

الم�ل ب�لإ�س�فة اإلى كونه مع�سية كبيرة على الم�س��توى الت�س��ريعّي له� اآث�ر على الأفراد الذين 

ق�موا بهذا العمل واآث�ر على المجتمع.

ومن الآث�ر ال�سلبية لخي�نة بيت الم�ل ح�سب كالم الإم�م علّي Q م� يلي: 

الخزي في الدنيا:    .1
ه َنْف�َصه وِديَنه  َماَنِة وَرَتَع ِفي اْلِخَياَنِة، وَلْم ُيَنزِّ

َ
ق�ل الإم�م علّي Q: »وَمِن ا�ْصَتَهاَن ِبالأ

ْعَظَم 
َ
ْخ��َزى، واإِنَّ اأ

َ
َذلُّ واأ

َ
ْنَيا، وُهَو ِف��ي الآِخَرِة اأ لَّ واْلِخ��ْزَي ِفي الدُّ َح��لَّ ِبَنْف�ِص��ه الذُّ

َ
َعْنَه��ا، َفَق��ْد اأ

.
ِة«)1) ِئمَّ

َ
ْفَظَع اْلِغ�ضِّ ِغ�ضُّ الأ

َ
ِة، واأ مَّ

ُ
اْلِخَياَنِة ِخَياَنُة الأ

اإلهانة والذّل أمام اهلل تعالى:    .2
َل واإِنَّ اإِْعَطاَء 

َ
ْيُت َبْيَنُهْم، َفَكْيَف واإِنََّما اْلَماُل َماُل اهلل، اأ ق�لQ: »َلْو َكاَن اْلَماُل ِلي َل�َصوَّ

ُعه ِف��ي الآِخَرِة،  ْنَي��ا، وَي�صَ اِحَبه ِفي الدُّ ��ه َتْبِذي��ٌر واإِ�ْص��َراٌف، وُه��َو َيْرَف��ُع �صَ اْلَم��اِل ِف��ي َغْي��ِر َحقِّ

.
وُيْكِرُمه ِفي النَّا�ِض وُيِهيُنه ِعْنَد اهلل...«)2)

اأي لو ك�ن الم�ل لي واأن� اأفّرقه بينهم ل�سّويت، فكيف واإّنم� هو م�ل اهلل وفيئه ! ثّم ذكر اأّن 

اإعط�ء الم�ل في غير حّقه تبذير واإ�سراف، وقد نهى اهلل عنه، واأنه يرفع �س�حبه عند الن��ص، 

وي�سع��ه عن��د اهلل، واأّن��ه لم ي�س��لك اأح��د هذا الم�س��لك اإّل حرم��ه اهلل وّد الذين يتحّب��ب اإليهم 

ب�لم�ل، ولو احت�ج اإليهم يومً� عند عثرة يعثره� لم يجدهم.

سلب الثقة بالعاملين في بيت المال:    .3
لق��د وّب��خ الإم�م عل��ّي Q اأحد عّم�له ال��ذي اأوكل اإليه الأم�نة الم�لية ولكن��ه خ�ن الأم�نة 

وف��ّرط فيه�، ف��س��توجب �س��لب الثقة به وعدم العتم���د عليه في اأمر لم يراعه ح��ّق رع�يته، ولم 

)1)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 383، الكت�ب رقم 26.
)2)  م.ن، �ص 183، الخطبة رقم 126.
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يعط��ه حّق��ه، ف�أر�س��ل اإلي��ه الإم�م Q ر�س���لة يوّبخ��ه فيه� ويطل��ب عودته ويعفيه م��ن مه�مه. 

َذا  نََّك َتتَِّبُع َهْدَيُه وَت�ْصُلُك �َصِبيلَُه َفاإِ
َ
ِني ِمْنَك وَظَنْنُت اأ ِبيَك َغرَّ

َ
اَلَح اأ ا َبْعُد َفاإِنَّ �صَ مَّ

َ
ق�ل Q: »اأ

َليَّ َعْنَك َل َتَدُع ِلَه��َواَك اْنِقَياداً وَل ُتْبِقي ِلآِخَرِتَك َعَتاداً)1) َتْعُمُر ُدْنَياَك ِبَخَراِب  ��َي اإِ ْن��َت ِفيَم��ا ُرقِّ
َ
اأ

ْهِلَك و�ِص�ْص��ُع)2) 
َ
��ُل َع�ِص��يَرَتَك ِبَقِطيَع��ِة ِديِنَك وَلِئْن َكاَن َما َبلََغِني َعْنَك َحّقاً َلَجَمُل اأ اآِخَرِت��َك وَت�صِ

ْو ُيْعلَى َله َقْدٌر 
َ
ْمٌر اأ

َ
ْو ُيْنَفَذ ِبه اأ

َ
ْن ُي�َصدَّ ِبه َثْغٌر اأ

َ
ْهٍل اأ

َ
َفِتَك َفلَْي�َض ِباأ َنْعِلَك َخْيٌر ِمْنَك وَمْن َكاَن ِب�صِ

.
ُل اإَِلْيَك ِكَتاِبي َهَذا اإِْن �َصاَء اهلل«)3) َليَّ ِحيَن َي�صِ ْقِبْل اإِ

َ
َمَن َعلَى ِجَباَيٍة َفاأ ْو ُيوؤْ

َ
َماَنٍة اأ

َ
ْو ُي�ْصَرَك ِفي اأ

َ
اأ

سلب العز في الدنيا واآلخرة:    .4
يحّذر الإم�م علّي اأحٍد عم�له من خي�نة بين م�ل الم�سلمين ويهّدده ب�لعقوبة اإن اتركب هذا 

الفع��ل القبي��ح. ويورد Q اأمورا ثالثة �س��تكون ع�قبت��ه فيم� لو تجّراأ على م�ل الم�س��لمين. 

نََّك ُخْنَت ِمْن َفْيِء اْلُم�ْص��ِلِميَن �َص��ْيئاً 
َ
اِدقاً َلِئْن َبلََغِني اأ ْق�ِص��ُم ِباهلل َق�َص��ماً �صَ

ُ
ق�لQ: »واإِنِّي اأ

 .
ْمِر«)4)

َ
ْهِر، �َصِئيَل الأ ًة َتَدُعَك َقِليَل اْلَوْفِر، َثِقيَل الظَّ نَّ َعلَْيَك �َصدَّ �ُصدَّ

َ
ْو َكِبيراً لأ

َ
ِغيراً اأ �صَ

ف�لإم�م يحّذر ع�مله على بيت الم�ل من �سلبه ثالثة كم�لت: 

الأول: نق�س�ن م�له وقلَّته. 

الثاني: نق�س�ن ج�هه. وكّنى عنه بقوله Q: »�صئيل الأمر«. 

.
(5(

الثالث: ثقل ظهره ب�لأوزار والتبع�ت

إقامة الحّد:    .5
من يتعّدى على م�ل الم�سلمين ول يتوّرع عن اأخذ م� يحرم عليه اأخذه من بيت الم�ل، ف�إّن 

اإق�مة الحّد ال�سرعي عليه واجب. ق�ل الإم�م علّي Q: »َفاتَِّق اهلل واْرُدْد اإَِلى َهوؤَُلِء اْلَقْوِم 

ِرَبنََّك ِب�َصْيِفي  �صْ
َ
ْعِذَرنَّ اإَِلى اهلل ِفيَك، ولأ

ُ
ْمَكَنِني اهلل ِمْنَك، لأ

َ
نََّك اإِْن َلْم َتْفَعْل ُثمَّ اأ ْمَواَلُهْم، َفاإِ

َ
اأ

.
َحداً، اإِلَّ َدَخَل النَّاَر«)6)

َ
الَِّذي َما �َصَرْبُت ِبه اأ

)1)  العت�د: العّدة.
)2)  ال�س�سع: �سير بين الإ�سبعين في النعل العربي.

)3)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 461-462، الكت�ب رقم 71.
)4)  م.ن، �ص 377، الكت�ب رقم 20.

)5)  اب��ن ميث��م البحران��ي، �س��رح نه��ج البالغ��ة، الحوزة العلمي��ة - قم - اإي��ران، مركز الن�س��ر مكتب الإعالم الإ�س��المي، 
1362�ص، ط 1، ج4، �ص 400-399.

)6)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 413-414، الكت�ب رقم 41.
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سرمهاهيم سرلئيسة

. وا�سطالحً�: 
(1(

الأم�نة لغًة: الأمن وال�سكون ورفع الخوف والوح�سة وال�سطراب   .1

.
(2(

هي كّل حّق لزمك اأداوؤه وحفظه

2.  هن���ك اآي���ت متع��ّددة في �س��ور مختلفة تتح��ّدث عن اأهمّي��ة الأم�نة ول��زوم رع�يته� في 

�سلوك الإن�س�ن الفردي والجتم�عي.

َباِل  ۡرِض َوٱۡلِ
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل َمانََة َعَ ٱلسَّ

َ
الأم�ن��ة ه��ي الولية اللهية: ق�ل تع�لى: ﴿إِنَّا َعَرۡضَنا ٱۡل  -

.
نَسُٰنۖ إِنَُّهۥ َكَن َظلُوٗما َجُهوٗل﴾)3) ۡشَفۡقَن ِمۡنَها وََحَلََها ٱۡلِ

َ
ن َيِۡمۡلَنَها َوأ

َ
َبنۡيَ أ

َ
فَأ

3.  عند مراجعة الرواي�ت ال�سريفة نجده� رّكزت على اأمرين هم�: �سدق الحديث، واأداء 

الأم�نة.

4.  عندم��� نتح��ّدث ع��ن الأم�ن��ة ين�س��رف الذه��ن اإلى الأم�ن��ة الم�لي��ة ويق�بله��� الخي�نة 

 R الم�لي��ة. ولكن عند مراجعة الآي���ت والرواي�ت الواردة عن الأئّمة المع�سومين

نج��د اأّن الأم�نة له� مفهوم وا�س��ع جّدًا بحيث ت�س��توعب جميع المواه��ب الإلهّية والنعم 

الرب�نّية على الإن�س�ن.

5.  م��ن قواع��د الت�سّرف في بيت الم�ل: منع الت�سّرف ال�س��خ�سّي مطلق��ً� من بيت الم�ل 

واأم��وال العم��ل، ومن��ع الإ�س��راف م��ن بي��ت الم���ل، كم��� اأنَّ اإت��الف بيت الم���ل موجب 

لل�سم�ن،.

6.  م��ن اآث���ر خي�نة بي��ت الم�ل: الخزي في الدني��� الإه�نة ،والذّل اأم�م اهلل تع�لى، و�س��لب 

الثقة ب�لع�ملين في بيت الم�ل، و�سلب العز في الدني� والآخرة.

)1)  ال�سيخ ح�سن الم�سطفوي، التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج1، �ص 150.
)2)  المن���وي، في���ص القدي��ر �س��رح الج�مع ال�سغير، ت�سحيح اأحمد عبد ال�س��الم، بيروت، دار الكت��ب العلمية، 1415هـ - 

1994م، ط 1، ج1، �ص 288.
)3)  �سورة الأحزاب، الآية 72.
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أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتع��ّرف اإلى معن��ى الإيث���ر واأنواعه المتع��ّددة من  . 1

خالل القراآن والرواي�ت.

ي�ستنتج من خالل تعريف الإيث�ر اآدابه واأ�سوله. . 2

ف اإلى اأ�س��ب�ب الإيث���ر واأهمّيته على النف���ص  . 3 يتع��رَّ

والمجتمع.

التضحية اإليثار

الدرس السادس





تمفيد
الإيث���ر م��ن مح��س��ن الأخ��الق الإ�س��المية، وهو مرتب��ة راقية م��ن مراتب الب��ذل، ومنزلة 

عظيم��ة م��ن من���زل العط�ء. ويعّد الإيث���ر اأحد اأبرز الف�س�ئ��ل والقيم الإن�س���نية حيث و�سفته 

، واأعلى 
الرواي�ت ب�أو�س�ف كريمة من قبيل اأّنه اأعلى مك�رم الأخالق: »الإيثار اأعلى المكارم«)1)

 ،
، واأعل��ى مراتب الإيم���ن: »الإيثار اأعل��ى الإيمان«)3)

الإح�س���ن: »الإيث��ار اأ�ص��رف الإح�ص��ان«)2)

 وهكذا.
، و»اأعلى مراتب الكرم الإيثار«)5)

واأف�سل عب�دٍة: »الإيثار اأف�صل عبادة واأجّل �صيادة«)4)

تعليف سإليبار
الإيث��ار لغ��ة: الإيث�ر من اآث��ر يوؤثر اإيث�رًا بمعنى التقديم والختي���ر والخت�س��ص. ف�لإيث�ر 

.
(6(

م�سدر من الجذر »اأثر« بمعنى تقديم ال�سيء

الإيثار ا�صطالحاً: الإيث�ر اأن يقّدم غيره على نف�سه في النفع له والدفع عنه، وهو النه�ية 

.
(7(

في الأخوة

ج���ء ا�س��تعم�ل لفظ الإيث�ر وم�س��تّق�ته ف��ي الن�سو�ص الإ�س��المية بمعنيي��ن مت�س�ّدين، اإذ 

ُي�س��تعمل ت�رة بمعنى التقديم الإيج�بّي الذي يعّد بدوره من اأعظم القيم الأخالقية واأ�س��م�ه�، 

)1)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 19.
)2)  م.ن، �ص 33.
)3)  م.ن، �ص 51.
)4)  م.ن، �ص 29.

)5)  م.ن، �ص 118.
)6)  راج��ع: اأحم��د ب��ن ف�ر���ص ب��ن زكري�، معجم مق�يي���ص اللغة، تحقيق عبد ال�س��الم محم��د ه���رون، ل.م، مكتبة الإعالم 

الإ�سالمي، 1404ه�، ل.ط، ج1، �ص 53.

)7)  كت�ب التعريف�ت، ال�سريف الجرج�ني، ب�ب الألف، �ص 40.
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. كم� ي�س��تعمل بمعنى 
نُفِســِهۡم َولَۡو َكَن بِِهــۡم َخَصاَصةۚٞ﴾)1)

َ
ٰٓ أ كم��� ف��ي قول��ه تع�لى: ﴿َوُيۡؤثُِروَن َعَ

 .
(2(﴾ ۡبَقٰٓ

َ
ۡنَيا ١٦ َوٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ َوأ التقديم ال�سلبّي كم� يقول تع�لى: ﴿بَۡل تُۡؤثُِروَن ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

ومن هن� يفهم اأّنه لي�ص مطلق التقديم هو م� يحّقق الإيث�ر المطلوب في الآي�ت والرواي�ت 

لأّن التقدي��م ف��ي غي��ر محّل��ه ل يعتب��ر ذا قيم��ة اأخالقية، بل ل ب��ّد من اأن يكون تقديم ال�س��يء 

بحّق��ه. كم� ورد في م�سب�ح ال�س��ريعة عن الإم���م ال�س�دقQ ق�ل: »اأ�ص��ل الإِيثاِر َتقديُم 

. ف�أ�سل الإيث�ر هو تقديم الآخر اأو الغير على النف���ص ولكن ب�س��رط اأن يكون 
ِه«)3) ��يِء ِبَحقِّ ال�صَّ

هذا التقديم في طريق الحّق ل الب�طل واإّل ي�سبح من الإيث�ر ال�سلبّي.

أنوسع سإليبار
يمكن تق�سيم الإيث�ر بلح�ظ متعّلقه اإلى ق�سمين: 

إيثار متعّلق بالخالق:   .1
وه��و اأف�س��ل اأن��واع الإيث�ر واأعاله� منزل��ة، واأرفعه� ق��درًا. وهو اإيث�ر ر�س��� اهلل تع�لى على 

ر�س��ى غي��ره واإيث���ر حّبه على ح��ّب غيره واإيث�ر خوف��ه ورج�ئه على خوف غي��ره ورج�ئه واإيث�ر 

الذّل له والخ�سوع وال�ستك�نة وال�سراعة والتمّلق على بذل ذلك لغيره. ولهذا النوع من الإيث�ر 

دلئل وعالم�ت دالة عليه وهي: 

اأن يفع��ل الم��رء كّل م��� يحّب��ه اهلل تع�لى وي�أمر ب��ه، واإن ك�ن م� يحب��ه اهلل مكروهً� اإلى  اأ. 

ُ َوَيۡغفِۡر  َ فَٱتَّبُِعوِن ُيۡبِۡبُكُم ٱللَّ نف�سه، ثقياًل عليه. كم� ق�ل تع�لى: ﴿قُۡل إِن ُكنُتۡم ُتِبُّوَن ٱللَّ

.
ُ َغُفورٞ رَِّحيٞم﴾)4) لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۚ َوٱللَّ

اأن يت��رك م��� يكره��ه اهلل تع�ل��ى وينهى عنه، واإن ك�ن محّببً� اإليه، ت�س��تهيه نف�س��ه، وترغب  ب. 

فيه، واأن يكون حّب اهلل هو الأ�س��ص عنده في عالق�ته مع الآخرين، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ َوِمَن 

.
(5(﴾ِۗ َّ ا لّلِ َشدُّ ُحّبٗ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ أ ِۖ َوٱلَّ نَداٗدا ُيِبُّوَنُهۡم َكُحّبِ ٱللَّ

َ
ِ أ ٱنلَّاِس َمن َيتَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱللَّ

)1)  �سورة الح�سر، الآية 9.
)2)  �سورة الأعلى، الآيت�ن 17-16.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 68، �ص 147.
)4)  �سورة اآل عمران، الآية 31.

)5)  �سورة البقرة، الآية 165.
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إيثار متعّلق بالخلق:   .2
اإّن الإيث�ر كم� تقّدم قيمة اأخالقية ومرتبة راقية من البذل، كذلك هو مذهب اأخالقّي يرى 

اأّن الأفراد لديهم التزام اأخالقّي لم�س�عدة الآخرين اأو خدمتهم اأو نفعهم، اإذا لزم الأمر، في 

الت�سحية ب�لم�سلحة الذاتية. 

ق بارخلق
ّ

مصاديق سإليبار سرمتعل
الإيث�ر المتعّلق ب�لخلق له �سور وم�س�ديق متعّددة اأهّمه�: 

اإليثار في المال:   .1
��اَلِة َكْي��َف ُمَحاَفَظُتُه��ْم  ق���ل اأب��و عب��د اهللQ: »اْمَتِحُن��وا �ِص��يَعَتَنا ِعْن��َد َمَواِقي��ِت ال�صَّ

ْمَواِلِهْم َكْيَف ُمَوا�َصاُتُهْم ِلإِْخَواِنِهْم 
َ
َنا، َواإَِلى اأ �ْصَراِرَنا َكْيَف ِحْفُظُهْم َلَها َعْن َعُدوِّ

َ
َعلَْيَها، َواإَِلى اأ

.
ِفيَها«)1)

اإّن مواّد المتح�ن التي حّدده� الإم�م Q ل�سيعته ثالث: 

المادة الأولى: المح�فظة على اأوق�ت ال�سالة.

المادة الثانية: حفظ الأ�سرار.

المادة الثالثة: الموا�س�ة ب�لأموال.

اإّن ه��ذه الم���دة الث�لثة في المتح�ن تعني كيفية تع�مل ال�س��يعة م��ع اأخوانهم المحت�جين. 

هل ي�س���ركونهم ويق��س��مونهم اأموالهم؟ هل يفتحون قلوبهم واأيديهم للمحت�جين؟ اإّن هذا م� 

اأراده الإم�م ب�لموا�س���ة في الم�ل. فهل ي�س��تطيع الإن�س�ن اأن ي�سع م�له وممتلك�ته في ت�سّرف 

اإخوانه حّتى ي�ستوفوا منه� ح�جتهم؟ هل تحّب لأخيك م� تحّبه لنف�سك؟ وعليه اإّن من �سف�ت 

ال�سيعة موا�س�ة الآخرين ب�أموالهم.

اإليثار في النفس:   .2
.

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾)2) ِۚ َوٱللَّ ق�ل تع�لى: ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ

)1)  الحميري القمي، عبد اهلل بن جعفر، قرب الإ�سن�د، قم، تحقيق موؤ�س�سة اآل البيت لإحي�ء التراث، 1413ه�. ط1، �ص 
78، ح 253. 

)2)  �سورة البقرة، الآية 207.
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اإذا ت�أملن��� ف��ي الآي���ت التي �س��بقت هذه الآية ال�س��ريفة وهي من قوله تع�ل��ى: ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس 

 اإلى الآية مورد 
دَلُّ ٱۡلَِصاِم﴾)1)

َ
ٰ َما ِف قَۡلبِهِۦ َوُهَو أ َ َعَ ۡنَيا َويُۡشــِهُد ٱللَّ َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُۥ ِف ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ

البحث يظهر لن� ُح�س��ن التق�بل بين رجلين اأحدهم� مف�س��د وم�سمر للنف�ق اإلى اآخر اأو�س�فه، 

والآخ��ر ه��و اأه��ل الإيث���ر ب�لنف���ص. وق��د ورد ف��ي الرواي���ت اأّن ه��ذا الرج��ل ه��و الإم���م اأمي��ر 

الموؤمنين Q. ومن هذه الرواي�ت م� ُنقل عن ج�بر عن اأبي جعفر Q ق�ل: اأّم� قوله: 

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾ ف�إّنه� اأنزلت في علّي بن  ِۚ َوٱللَّ ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَســُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱللَّ
اأبي ط�لب Q حين بذل نف�س��ه هلل ولر�س��وله ليلة ا�سطجع على فرا�ص ر�سول اهلل P لّما 

.
(2(

طلبته كّف�ر قري�ص

وخال�س��ة التف�س��ير اأّن قوله تع�ل��ى: ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن ُيۡعِجُبَك﴾، بي�ن اأّن هن�ك رجاًل معتزًا 

، ل يع��ود من��ه اإلى ح���ل الدين 
(3(

ب�إثم��ه معجب��ً� بنف�س��ه متظ�ه��رًا ب�لإ�س��الح م�سم��رًا للنف���ق

والإن�س���نية اإّل الف�س���د والهالك. يق�بله قوله تع�لى: ﴿َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَسُه﴾، وهو بي�ن 

اأن هن�ك رجاًل اآخر ب�ع نف�س��ه هلل �س��بح�نه ل يريد اإّل م� اأراده اهلل تع�لى ل هوى له في نف�س��ه 

ول اعتزاز له اإّل برّبه ول ابتغ�ء له اإّل مر�س�ة اهلل تع�لى، في�سلح به اأمر الدين والدني�، ويحي� 

به الحّق، ويطيب به عي�ص الإن�س�نية.

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ﴾، بقوله  وبذل��ك يظه��ر ارتب���ط ذيل الآية ب�سدره��� اأي قول��ه تع�ل��ى: ﴿َوٱللَّ

﴿ َوِمَن ٱنلَّاِس َمن يَۡشِي َنۡفَســُه﴾، ف�إّن وجود اإن�س���ن هذه �سفته من راأفة اهلل �س��بح�نه بعب�ده 
اإذ ل��ول رج���ل هذه �سف�تهم بين الن����ص في مق�ب��ل رج�ل اآخرين �سفتهم م��� ذكر من النف�ق 

والإف�س�د لنهدمت اأرك�ن الدين، ولم ت�ستقّر من بن�ء ال�سالح والر�س�د لبنة على لبنة.

لكّن اهلل �س��بح�نه ل يزال يزهق ذاك الب�طل بهذا الحّق ويتدارك اإف�س���د اأعدائه ب�إ�سالح 

، وق�ل تع�لى: 
ۡرُض﴾)4)

َ
ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَســَدِت ٱۡل اأولي�ئه كم� ق�ل تع�لى: ﴿َولَۡوَل َدۡفُع ٱللَّ

)1)  �سورة البقرة، الآية 204.
)2)  العي��سي، محمد بن م�سعود، تف�سير العي��سي، تحقيق ه��سم الر�سولي المحالتي، طهران، المكتبة العلمية الإ�سالمية، 

1422ه�. ط 1، ج1، �ص 101، ح 292.
)3)  ورد اأنه� نزلت في الأخن���ص بن �س��ريق الثقفي حليف لبني زهرة وذلك ح�س��ب رواي�ت الع�مة، وفي بع�ص الرواي�ت عن 

اأئمة اأهل البيت اأنه� من الآي�ت الن�زلة في اأعدائهم.

)4)  �سورة البقرة، الآية 251.
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َمۡت َصَوِٰمُع َوبَِيٞع َوَصلََوٰٞت َوَمَسٰــِجُد يُۡذَكُر فِيَها ٱۡســُم  َُّهّدِ ِ ٱنلَّاَس َبۡعَضُهم بَِبۡعٖض ل ﴿َولَــۡوَل َدۡفُع ٱللَّ
 .

َنا بَِها قَۡوٗما لَّۡيُســواْ بَِها بَِكٰفِرِيَن﴾)2) ءِ َفَقۡد َوكَّۡ ُؤَلٓ ، وق�ل تع�لى: ﴿فَإِن يَۡكُفۡر بَِها َهٰٓ
ِ َكثرِٗياۗ﴾)1) ٱللَّ

ف�لف�س�د الط�رىء على الدين والدني� مّمن اّتبع هواه وغرائزه، ل يمكن �سّد ثلمته اإّل ب�ل�سالح 

الف�ئ�ص من قبل اآخرين مّمن ب�ع نف�س��ه هلل �س��بح�نه، ول هوى له ول هم اإّل في ربه، واإ�سالح 

الأر�ص ومن عليه�. فمن اأبرز م�س�ديق الإيث�ر ب�لنف���ص الجه�د في �س��بيل اهلل، وم� يتبع ذلك 

م��ن تعري���ص النف���ص اإل��ى مخ�طٍر ع��دة ك�لإ�س�بة ف��ي اأر�ص المعرك��ة، ف�ساًل ع��ن الوقوع في 

الأ�سر، و�سوًل اإلى القتل في �سبيل اهلل. ف�أمث�ل هوؤلء يوؤثرون ب�أنف�سهم ويقّدمون اأ�سمى واأرقى 

م�س�ديق الإيث�ر في دف�عهم عن بي�سة الإ�سالم. 

 وق��د و�س��ف اهلل تع�ل��ى اأولئك المج�هدين الذين ب�عوا اأنف�س��هم هلل وم��� ين�لونه عند اهلل 

نَّ لَُهُم ٱۡلَنََّةۚ يَُقٰتِلُوَن 
َ
ۡمَوٰلَُهم بِأ

َ
نُفَسُهۡم َوأ

َ
ٰى ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي أ َ ٱۡشَتَ م��ن الكرام��ة والف�سل فق�ل: ﴿إِنَّ ٱللَّ

ۡوَفٰ بَِعۡهِدهِۦ ِمَن 
َ
جِنيِل َوٱۡلُقۡرَءاِنۚ َوَمۡن أ ا ِف ٱلَّۡوَرىٰةِ َوٱۡلِ ِ َفَيۡقُتلُوَن َوُيۡقَتلُوَنۖ وَۡعًدا َعلَۡيهِ َحّقٗ ِف َســبِيِل ٱللَّ

.
(4(

، اإلى غير ذلك من الآي�ت
ِي بَاَيۡعُتم بِهۦِۚ َوَذٰلَِك ُهَو ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم﴾)3) واْ بِبَۡيعُِكُم ٱلَّ ِۚ فَٱۡسَتۡبِشُ ٱللَّ

اإليثار في الدعاء:   .3
اأي تقديم الآخرين على اأنف�سن� كم� هو منهج اأهل البيت R فقد ك�نوا يوؤثرون الآخرين 

على اأنف�سهم.

فقد ك�َنت ال�سيدة الزهراء O اإذا َدَعت َتدعو ِللُموؤِمنيَن َوالُموؤِمن�ِت ول َتدعو ِلَنف�ِسه�، 

فق��د ورد ع��ن الإم���م الح�س��ن Q ق���ل: »راأي��ت اأّم��ي فاطمهO قام��ت ف��ي محرابها 

بح و�ص��معتها تدعو للموؤمنين  ليل��ة جمعته��ا فل��م تزل راكعة �ص��اجدة حّت��ى اّت�صح عمود ال�صّ

والموؤمنات وت�ص��ّميهم وتكثر الّدعاء لهم ول تدعو لنف�ص��ها ب�ص��يء فقلت لها: يا اأّماه ِلَم ل 

.
تدعين لنف�صك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بنّي الجار ثّم الّدار«)5)

)1)  �سورة الحج، الآية 40.
)2)  �سورة الأنع�م، الآية 89.
)3)  �سورة التوبة، الآية 111.

)4)  ينظر: العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج2، �ص -98 99.) بت�سرف(.
)5)  ال�سدوق، محمد بن علي  بن ب�بويه، علل ال�سرائع ، قم، ن�سر مكتبة داوري ، 1427 ه�.، ط 1 ، ج1، �ص 182، الب�ب 145 

العلة التي من اجله� ك�نت ف�طمة عليه� ال�سالم تدعو لغيره� ول تدعو لنف�سه�، ح1.
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أسباب سإليبار
هن�ك اأ�سب�ب تعين على الإيث�ر منه�: 

تعظي��م الحق��وق: ف�لإن�س���ن اإذا عظم��ت الحق��وق عن��ده، ق���م بواجبه��� ورع�ه��� ح��ّق   .1

رع�يته��� وا�س��تعظم اإ�س�عته���، وعلم اأّنه اإن ل��م يبلغ درجة الإيث�ر ل��م يوؤّده� كم� ينبغي 

فيجعل اإيث�ره احتي�طً� لأدائه�.

مق��ت ال�ص��ّح: ف�إّن��ه اإذا مقته واأبغ�سه التزم الإيث���ر؛ ف�إّنه يرى اأّنه ل خال�ص له من هذا   .2

المقت البغي�ص اإّل ب�لإيث�ر.

الرغب��ة ف��ي مكارم الأخالق: وبح�س��ب رغبته فيه� يكون اإيث���ره؛ لأّن الإيث�ر اأف�سل درج�ت 

 :Q وق�ل ،
. عن الإم�م علّيQ اأّنه ق�ل: »الإيثار اأعل��ى المكارم«)2)

(1(
م��ك�رم الأخ��الق

.
»ل تكمل المكارم اإّل بالعفاف والإيثار«)3)

يمكن اعتب�ر هذه الأ�س��ب�ب المتقدمة مب�دئ لالإيث�ر بمعنى اأّن هن�ك �س��يئً� اأ�س��س��ً� تتوّلد 

من��ه ه��ذه الأمور المتقّدم��ة. وعند مراجعة الرواي�ت نجد اأّن الأ�س����ص الوحيد الذي يوّلد هذه 

الخ�سل��ة الأخالقي��ة الحمي��دة هو الإيم�ن؛ فكّلم� ك�ن اإيم�ن الإن�س���ن اأقوى واأر�س��خ واأثبت في 

النف�ص كّلم� ك�نت اأعم�له اأ�سلح، والعك�ص �سحيح؛ اأي كّلم� ك�ن اإيم�نه ب�هلل تع�لى اأ�سعف ك�نت 

اأعم�له �سعيفة وهزيلة بمقدار �سعف اإيم�نه. ف�ل�س��ع�دة الحقيقة لالإن�س�ن تبتني على الإيم�ن 

ب�هلل تع�لى. واإّن الأعم�ل ال�س�لحة والأخالق الحميدة ل بّد اأن تكون ن��سئة من الإيم�ن. ومن 

دون هذا الإيم�ن ل اأثر لالأعم�ل في الآخرة على الإطالق، واإن ك�ن له� اأثر في الدني�. 

فع��ن الإم���م الإم���م ال�س���دق Q-في و�س��ف الك�ملين م��ن الموؤمنين-: »ه��م البررة 

بالإخوان في حال الع�ص��ر والي�ص��ر، الموؤثرون على اأنف�ص��هم في حال الع�ص��ر كذلك و�صفهم 

.
نُفِسِهۡم َولَۡو َكَن بِِهۡم َخَصاَصةۚٞ﴾«)4)))5)

َ
ٰٓ أ اهلل فقال: ﴿َوُيۡؤثُِروَن َعَ

)1)  ينظر: مدارج ال�س�لكين، ابن القيم، ج3، �ص 303 - 304.
)2)  التميم��ي الآم��دي، عب��د الواحد بن محمد، غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق وت�سحيح ال�س��يد مهدي رج�ئي ، قم ، ن�س��ر 

دار الكت�ب الإ�سالمي ، 1410ه�، ط 2، �ص54.

)3)  الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 781.
)4) �سورة الح�سر، الآية9.

)5)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 64، �ص 351.
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ال�صعي نحو الكمال: فقد روي اأّن �س�ئاًل ق�ل لالإم�م ال�س�دق Q اإّنن� نخ�سى اأن ل   .3

نكون موؤمنين، فق�ل Q: »ولَم ذاك؟« فق�ل ال�س�ئل: وذلك اأّن� ل نجد فين� من يكون 

اأخ��وه عن��ده اآثر من درهمه ودين�ره، ونجد الدين���ر والدرهم اآثر عندن� من اأخ قد جمع 

بينن� وبينه موالة اأمير الموؤمنين Q، فق�ل Q: »كاّل، اإّنكم موؤمنون ولكن ل 

تكملون اإيمانكم حّتى يخرج قائمنا، فعندها يجمع اهلل اأحالمكم فتكونون موؤمنين 

كاملي��ن، ول��و ل��م يك��ن ف��ي الأر���ض موؤمن��ون كامل��ون، اإذاً لرفعن��ا اهلل اإلي��ه، واأنكرت��م 

الأر���ض واأنكرت��م ال�ص��ماء. والذي نف�ص��ي بيده، اإن في الأر�ض ف��ي اأطرافها موؤمنين، 

م��ا ق��در الدني��ا كّلها عنده��م يعدل جناح بعو�صة« - اإلى اأن ق�ل Q - »هم البررة 

بالإخوان في حال الي�ص��ر والع�ص��ر، والموؤثرون على اأنف�ص��هم في حال الع�ص��ر، كذلك 

و�صفه��م اهلل فق��ال: ﴿َوُيۡؤثِــُروَن﴾« - اإلى اأن ق���ل - »حليتهم ط��ول ال�ص��كوت بكتمان 

ال�ص��ّر، وال�ص��الة، وال��زكاة، والح��ّج، وال�ص��وم، والموا�ص��اة لالإخ��وان ف��ي ح��ال الي�ص��ر 

.
والع�صر«)1)

ثملة سإليبار
الإيث�ر �سفة تدفع الإن�س�ن اإلى مع�لجة الأن�نية النف�سية عنده، واإلى الق�س�ء ب�سكل تدريجّي 

على �سفة ال�س��تئث�ر التي ت�سّر ب�لبنية الجتم�عية، وتدّمر وحدته وان�س��ج�مه. فكّلم� �س���عت 

�سفة الإيث�ر �سعفت بمقدار ذلك �سفة ال�ستئث�ر. 

ل��ذا يه��دف الإ�س��الم من وراء اإ�س���عة ثق�فة الإيث�ر والموا�س���ة لالآخرين اإل��ى التخفيف اأو 

الق�س���ء عل��ى ثق�ف��ة ال�س��تئث�ر والأث��رة التي هي ولي��دة الفكر الم���دّي الذي ل يوؤم��ن ب�لغيب 

والم�ورائي���ت، بخ��الف الإيم�ن ب�هلل الذي يرتكز على ع�لم م��� وراء الم�دة والغيب. والقراآن 

الكريم اأعطى ق�عدة لبي�ن ف�ئدة الإيث�ر وهي اأّن تربية النف�ص على خلق الإيث�ر تعني اأن يبني 

ۡحَسنُتۡم 
َ
الإن�س�ن ذاته وُيح�سن لنف�سه وُيوؤّمن م�س�لحه الحقيقية الدائمة كم� ق�ل تع�لى: ﴿إِۡن أ

نُفِسُكۡمۖ﴾ و﴿فَلََهاۚ﴾ هي لالخت�س��ص،  . اإّن الالم في ﴿لَِ
ُتۡم فَلََهاۚ﴾)2)

ۡ
َسأ

َ
نُفِسُكۡمۖ ِإَوۡن أ

َ
ۡحَسنُتۡم ِل

َ
أ

)1)  الميرزا النوري، م�ستدرك الو�س�ئل، ج7، �ص314-313.
)2)  �سورة الإ�سراء، الآية 7.
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اأي اإّن من اإح�س�نكم واإ�س�ءتكم مخت�ّص ب�أنف�سكم دون اأن يلحق غيركم، وهي �سّنة اهلل الج�رية 

. لق��د اأوجز القراآن الكريم الآث�ر 
(1(

اأّن العم��ل يع��ود اأثره وتبعته اإلى �س�حبه اإن خيرًا واإن �س��رًا

 ،
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن﴾)2)

ُ
والثمرات الفردية والجتم�عية لالإيث�ر بقوله ﴿َوَمن يُوَق ُشحَّ َنۡفِسهِۦ فَأ

اأي الَّذي ي�س�ن عن ال�سّح المكنون في نف�سه فهو المفلح.

ن  وهذه ال�سفة اإذا ر�س��خت وثبتت في القلب وغلبت على الأهواء والغرائز، ف�إّنه� �س��تح�سّ

.
(3(

النف�ص وتحول دون وقوعه� في الكثير من الموبق�ت والآث�م

آدسب سإليبار
تق��ّدم اأّن اأ�س��ل الإيث�ر هو: »تقديم ال�س��يء بحّق��ه«. وهذا التعريف ي�س��تبطن جميع مب�دئ 

اآداب الإيث�ر. ومن هذه الآداب: 

اإلخالص:   .1
الأدب الأّول الذي يوؤّطر الإيث�ر هو الإخال�ص، فمع غي�ب الإخال�ص عن هذه المم�ر�س��ة ل 

يتحّقق مفهوم »تقديم الآخر«. فلو وهب الإن�س�ن اإن�س�نً� اآخر �سيئً� هو بح�جة اإليه لكن بدافع 

غي��ر اإله��ّي ف�س��يكون في الواقع كمن قّدم ذلك ال�س��يء اإلى نف�س��ه، اإذ هو ف��ي حقيقة الأمر قد 

ا�س��تج�ب اإلى دافعه النف�س��ّي، واإّن اأن�نيته هي التي دفعت به اإلى هذه المم�ر�سة، وهي الح�فز 

الك�من وراءه. 

الحّب:   .2
تق��ّدم ف��ي بع�ص التع�ري��ف اأّن الإيث�ر بمعنى اأن يقّدم غيره على نف�س��ه في النفع له والدفع 

عنه، وهو النه�ية في الأخّوة. وهذا يعني اأّن هن�ك حّبً� وعالقة لم� توؤثر به الآخر. ولذا يتمّثل 

الأدب الث�ن��ي لالإيث���ر بوج��ود حّب ي�س��ّد اإلى م� يوؤثر به، واإّل فمع غي�ب ه��ذه ال�سلة ل معنى ل� 

»تقديم الآخرين« ولن يتحّقق هذا المعنى في واقع هذه المم�ر�سة. والدافع لهذا الحّب و�سببه 

ه��و هلل تع�ل��ى. فعندم��� يك��ون اهلل تع�لى هو المح��ور والأ�سل في كّل مع�مل��ة ت�سبح منطلق�ت 

)1)  العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج13، �ص 40.
)2)  �سورة الح�سر، الآية 9.

)3)  التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ال�سيخ ح�سن الم�سطفوي، ج6، �ص 22. )بت�سرف(.
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 .
ٰ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي﴾)1) ۡجرَِي إِلَّ َعَ

َ
ۡجٍرۖ إِۡن أ

َ
ۡس َٔلُُكۡم َعلَۡيهِ ِمۡن أ

َ
الأعم�ل وغ�يته� اإلهية. ﴿َوَمآ أ

تقديم األقرباء:   .3
م��ن الآداب اُلخ��رى لالإيث���ر تقديم اأول��ي الأرح�م والأقرب�ء ب�س��كل ع�ّم، كم��� ق�ل تع�لى: 

. ومن هن� يجب 
ِ ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي َوٱلُۡمَهِٰجرِيَن﴾)2) ۡوَلٰ بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ

َ
رَۡحاِم َبۡعُضُهــۡم أ

َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
﴿ َوأ

على الإن�س���ن النهو�ص بنفقتهم �س��رعً� ويتحّتم عليه ت�أمين احتي�ج�تهم الحيوّية، فال يتحّقق 

الإيث�ر مع احتي�ج الأرح�م والأق�رب من حوله. ويمكن فهم ذلك من قيد »بحّقه« في التعريف 

المتقّدم لالإيث�ر؛ ذلك اأّن تقديم الآخرين على »الأرح�م والأقرب�ء« ل ي�سّح عقاًل ول �سرعً�.

تقديم أهل اإليمان:   .4
خ��رى لالإيث�ر تقديم اأهل الإيم�ن. ورد عن الإم�م علّي Q قوله: »عاِمل 

ُ
م��ن الآداب الأ

 .
�صاِئَر الّنا�ِض ِبالإِن�صاِف، وعاِمِل الُموؤِمنيَن ِبالإِيثاِر«)3)

تقديم األحوج:   .5
يدخل هذا الأدب كذلك في مقّوم�ت الإيث�ر، واإّل ف�إّن ت�أمين الحتي�ج�ت الث�نوية لالآخرين 

على ح�س�ب الت�سحية ب�لحتي�ج�ت الأ�س��سية للموؤِثر نف�سه والتفريط به� ل يعّد حّق� ول يندرج 

في عداد القيم. من هن� ج�ء عن الإم�م علّي Q في ظّل اآية الإيث�ر: »ل َت�صَتاأِثر َعلَيِه ِبما 

 .
ُهَو اأحَوُج اإَليِه ِمنَك«)4)

)1)  �سورة ال�سعراء، الآية 109.
)2)  �سورة الحزاب، الآية 6.

)3)  الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 467.
)4)  الكوفي الأهوازي، ح�سين بن �سعيد، الموؤمن، قم ، موؤ�س�سة الإم�م المهدي |، 1404 ه�، ل.ط، �ص 45، ح 104.
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سرمهاهيم سرلئيسة

الإيث�ر لغة: الإيث�ر من اآثر يوؤثر اإيث�رًا بمعنى التقديم والختي�ر والخت�س��ص. ف�لإيث�ر   .1

م�سدر من الجذر »اأثر« بمعنى تقديم ال�سيء.

الإيث���ر ا�سطالح��ً�: الإيث���ر اأن يق��ّدم غي��ره على نف�س��ه في النف��ع له والدف��ع عنه، وهو   .2

النه�ية في الأخوة.

يمك��ن تق�س��يم الإيث�ر بلح���ظ متعّلقه اإلى ق�س��مين: اإيث���ر متعّلق ب�لخ�ل��ق، اإيث�ر متعّلق   .3

ب�لخلق.

الإيث�ر المتعّلق ب�لخلق له �سور وم�س�ديق متعّددة اأهّمه�: الإيث�ر في الم�ل، الإيث�ر في   .4

النف�ص، الإيث�ر في الدع�ء.

هن�ك اأ�سب�ب تعين على الإيث�ر منه�: تعظيم الحقوق، مقت ال�سّح، ال�سعي نحو الكم�ل.  .5

الإيث���ر �سف��ة تدفع الإن�س���ن اإل��ى مع�لجة الأن�نية النف�س��ية عنده، واإلى الق�س�ء ب�س��كل   .6

تدريجّي على �سفة ال�ستئث�ر التي ت�سّر ب�لبنية الجتم�عية، وتدّمر وحدته وان�سج�مه. 

فكّلم� �س�عت �سفة الإيث�ر �سعفت بمقدار ذلك �سفة ال�ستئث�ر. 

اإّن اأ�سل الإيث�ر هو: »تقديم ال�صيء بحّقه«. وهذا التعريف ي�ستبطن جميع مب�دئ اآداب   .7

الإيث���ر. وم��ن ه��ذه الآداب: الإخال���ص، الحّب، تقدي��م الأقرب�ء، تقديم اأه��ل الإيم�ن، 

وتقديم الأحوج. 



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى معنى ال�س���ئعة واأهّم الأمور التي تقوم  . 1

عليه�. 

يعّدد اأنواع ال�س���ئع�ت ويبّين خطورته� على الفرد  . 2

والمجتمع.

ي�سرح منهج القراآن في التع�طي مع ال�س�ئع�ت. . 3

الشائعات وآثارها 
السلبية

الدرس السابع





تمفيد
ال�س���ئع�ت الك�ذب��ة م��ن اأخط��ر الرذائ��ل الت��ي متى ف�س��ت ف��ي اأّمة م��ن الأم��م ، ا�سطربت 

اأحواله��� ، و�سعف��ت الثق��ة بين اأبن�ئه� ، وانت�س��ر فيهم �س��وء الظ��ّن المبنّي عل��ى الأوه�م ل على 

الحق�ئق.

واإّن اأكثر الن����ص ُعر�سًة لل�س���ئع�ت الك�ذبة ، هم الر�سل الكرام ، والم�سلحون المخل�سون ، 

والأتقي���ء الأ�سفي���ء الأخي�ر ، وهذا ث�بت منذ فجر الإن�س���نية ، واإل��ى اأن يرث اهلل الأر�ص ومن 

عليه� .

ما هي سرشائعة؟

الشائعة في اللغة:   .1
�َس����َص 

َ
. اأو َخَبٌر َل اأ

(1(
����ص د، ينت�س��ر بين النَّ اإ�س���عة: خبٌر مكذوٌب غير موثوق فيه وغير موؤكَّ

��ِص. والإِ�س�َعُة: كّل خبٍر ينت�سر بين الن��ص غير مثَبٍت منه. ويطلق  ِة َذاِئٌع َبْيَن النَّ حَّ َلُه ِمَن ال�سِّ

.
(2(

َي�ُع على م� ُت�َسبُّ به الن�ر من الوقود الخفيف ال�سِّ

الشائعة في االصطالح:   .2
ال�س���ئعة ا�سطالح��ً� تعن��ي الخب��ر الم�س���ع والمنت�س��ر بي��ن الن����ص، ويحتم��ل ال�س��دق اأو 

. وهي نوع من 
(4(

. اأو بتعبير اآخر هي ن�س��ر الأخب�ر التي ينبغي �س��تره� ل�س��ين الن����ص
(3(

الكذب

)1)  معجم اللغة العربية المع��سرة، الدكتور اأحمد مخت�ر عبد الحميد عمر، ج2، �ص ي ع، �ص 1257.
)2)  المعجم الو�سيط، مجمع اللغة العربية ب�لق�هرة، ج1، الإ�س�عة، �ص 503.

)3)  الم�سطلح�ت، اإعداد مركز المعجم الفقهي، الإ�س�عة، �ص 326.
)4)  معجم الم�سطلح�ت والألف�ظ الفقهية، محمود عبد الرحمن عبد المنعم، ج1، الإ�س�عة، �ص 184.
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النب���أ اله���دف ال��ذي يكون م�سدره َمْجُهوًل، وهي �س��ريعة النت�س���ر، ذات ط�بع ا�س��تفزازّي اأو 

ه�دئ ح�سب طبيعة ذلك النب�أ.

ق سإلشاعة؟
ّ

كيف تتحق
لق��د ابتلي��ت المجتمع�ت الب�س��رية وع�نت الكثير من الم�س�ئب والنكب�ت الرهبية، ب�س��بب 

بروز ظ�هرة اختالق الإ�س���عة ون�س��ره� بين الأفراد حيث ك�نت توؤّثر ت�أثيرًا �س��لبيً� كبيرًا على 

معنوي���ت اأفراد المجتمع، وت�سعف فيهم ال��روح الجتم�عية وروح التف�هم والتع�ون بين اأبن�ء 

المجتمع الواحد. وتبداأ الإ�س���عة ب�أن يختلق من�فٌق كذبًة، ثّم ين�س��ره� بين اأفراد مغر�سين اأو 

ب�سط�ء، ليقوموا بدورهم ب�لترويج له� بين اأبن�ء المجتمع دون التحقيق فيه�. ومن اأهّم الأمور 

التي توؤّدي اإلى تحّقق الإ�س�عة: 

وجود ق�سية تدور حوله� الإ�س�عة.  .1

�سي�غة الإ�س�عة بطريقة متقنة، حّتى يوؤدي ذلك اإلى اعتق�ده�.  .2

وجود الو�سط الم�س�عد لنقل الإ�س�عة.  .3

التركيز على هدف معين دون الت�سعب اإلى جزئي�ت متعددة.  .4

اختي�ر الزمن المن��سب لن�سر الإ�س�عة.  .5

اختي�ر المك�ن المن��سب لبّث الإ�س�عة.  .6

عدم توثيق م�سدر الإ�س�عة.  .7

وجود هدف معين من �سي�غة الإ�س�عة.  .8

اختي���ر الأ�س��لوب اله���دف ل�سي�غ��ة ون�س��ر الإ�س���عة على ح�س��ب المو�سوع، ف���إذا ك�ن   .9

المو�س��وع يحت���ج اإل��ى عب���رات ه�دئ��ة لين��ة، اختي��رت الألف���ظ المالئم��ة التي تّت�س��م 

ب�ل�س��كينة، واإن ك�ن المو�س��وع يحت���ج اإل��ى ال�س��تفزاز والث��ورة، اختي��رت الأ�س���ليب 

المن��سبة التي تن�سح ب�لقوة وال�سمئزاز.

جهل المجتمع الذي تنت�سر فيه الإ�س�عة.  .10

انعدام المعلوم�ت والمف�هيم عن المو�سوع الُم�َس�ِع.  .11
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ف���إذا ُوِجَدْت هذه الأمور، ف�إّن خطر ال�س���ئعة �سي�س��ري بين الأف��راد والجم�ع�ت في جميع 

المجتمع�ت الإن�س�نية، وعلى مختلف الأزمنة، ومختلف الأمكنة.

أنوسع سرشائعاا
تختل��ف اأنواع ال�س���ئع�ت وذلك ح�س��ب اختالفه� ف��ي الهدف والزم�ن، والم�س��در، والآث�ر 

المترّتبة عليه�، وغير ذلك. ون�سير اإلى اأهّم اأنواع هذه ال�س�ئع�ت: 

شائعات الخوف:   .1
ي�س��تهدف هذا النوع من ال�س���ئع�ت اإث�رة القلق والرعب في نفو�ص الب�سر، وتعتبر من اأنواع 

�، اأو ب�أمور الحرب  �ْس��َخ��سً
َ
ْحَداًث� ك�لك��وارث، اأو اأ

َ
ال�س���ئع�ت المرّوع��ة والمخيف��ة، فقد تم���ّص اأ

ـاُس إِنَّ ٱنلَّاَس قَۡد َجَُعواْ  ِيَن قَاَل لَُهُم ٱنلَـّ وال�س��ّلم وغيره��� م��ن الأم��ور. ق�ل تع�لى في كت�ب��ه: ﴿ٱلَّ

. وذكر العاّلم��ة الطب�طب�ئي 
ُ َونِۡعَم ٱلَۡوكِيُل﴾)1) لَُكۡم فَٱۡخَشــوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِيَمٰٗنا َوقَالُواْ َحۡســبَُنا ٱللَّ

ل  ����ص( وردت مّرتين في الآية، واأنَّ دللته� في المورد الأوَّ في تف�س��يره لهذه الآية اأنَّ كلمة )النَّ

مختل��ف عنه��� في الث�ن��ي، ف�لمق�سود في مورده��� الث�ني هو العدّو ال��ذي ك�ن يجمع الجموع، 

ل ف�لّن����ص ف��ي الآية هم الخ�ذلون المثّبط��ون الذين ك�نوا يقولون م��� يقولون ويبثون  ��� الأوَّ واأمَّ

.
(2(

ال�س�ئع�ت؛ ليخيفوا الموؤمنين فيمنعونهم عن الخروج اإلى قت�ل الم�سركين

شائعات الكراهية:   .2
وته��دف اإل��ى زرع بذور الع��داوة والفتن��ة والفرقة والبغ�س���ء والحقد وغيره� م��ن العوامل 

التي ت�س��ّبب الكراهية والتب�عد بين الب�س��ر. ك�أن ُتْطَلُق �س���ئعة تهدف اإلى بذر بذور الفتن بين 

�س��عبين ك�لعرب والفر���ص، اأو بين الطوائف الدينية ك�لم�س��لمين والأقب�ط اأو مذهبية ك�ل�س��ّنة 

وال�س��يعة. والمق�س��ود ه��و ب��ّث الكراهي��ة الديني��ة والتحري���ص عل��ى العنف. وذل��ك من خالل 

اإ�س�عة ال�س�ئع�ت الك�ذبة بغية تفكيك بيئة المجتمع الذي ت�ستهدفه ال�س�ئعة بن�ره� و�سمومه� 

الملهكة، لت�سرب وحدته ون�سيجه الجتم�عّي.

)1)  �سورة اآل عمران، الآية 173.
)2)  اأنظر: العالمة الطب�طب�ئي، الميزان فى تف�سير القراآن، ج 4، �ص 64. 
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الشائعات السياسّية:   .3
 تتمّثل بن�سر معلوم�ت �سي��سّية ك�ذبة، تهدف اإلى زعزعة الحكم واإحداث خلل في المنظومة 

ال�سي��سّية للمجتمع ومن دوافعه� النتق�م، وت�سفية الح�س�ب مع اأ�سخ��ص معنيين، واإزالة الثقة 

الع�ّمة ب�ل�س��خ�سي�ت ال�سي��س��ية الكبيرة، وحرف الراأي الع�م عن الق�س�ي� الجوهرية. ومهم� 

اختلفت الدوافع في بّث هذه ال�س�ئع�ت الك�ذبة ف�لنتيجة النه�ئية هي تدمير المجتمع�ت .

الشائعات األمنية والعسكرية:   .4
 اإّن اختالق ون�سر هذا النوع من ال�س�ئع�ت يوّدي اإلى �سيطرة القلق وال�سطراب والإخالل 

ب�لأمن وانعدام الثقة، وهذه من اأهّم م� ترمي اإليه الحرب النف�سّية لالأعداء بغية اإث�رة البلبلة 

ون�س��ر الفزع، ليت�س��ّنى لهم الّتغّلب الع�سكرّي وال�سي��سّي لحقً�. فعندم� يعجز العدّو عن اإلح�ق 

ال�س��رر ب�س��ورة مب��س��رة، يقوم بن�س��ر ال�س���ئع�ت، لب��ّث الرعب والقلق في الن����ص، لي�س��غلهم 

ب�أنف�سهم، وليحرفهم عن اأهّم ق�س�ي�هم ح�س��سية، وليت�سّنى له التمّكن منهم في كّل مج�ل.

الشائعات المتعّلقة باألعراض:   .5
وهي ال�س���ئع�ت الأكثر خطورة على المجتمع لأّنه� تم�صُّ اأعرا�ص الموؤمنين، ويوؤّدي ن�سره� 

اإلى هتك كرامة الن�س�ن والنتق��ص منه� والإ�س�ءة اإلى �سمعته بين اأبن�ء مجتمعه، وفي بع�ص 

الأحي�ن قد تت�سّبب هذه ال�س�ئع�ت بقتل نف�ٍص بغير ذنب.

 وقد نهت ال�س��ريعة الإ�س��المّية عن الخو�ص في الأعرا�ص، بل نهت عن اإ�س���عة الف�ح�س��ة 

حّتى مع وقوعه� وتوّعدت ب�لعذاب الأليم لمرتكبي هذا الذنب. وقد ج�ء في حديث عن محمد 

بن الف�سيل عن الإم�م مو�سى بن جعفرQ ق�ل: قلت له: جعلت فداك الرجل من اإخواني 

بلغن��ي عنه ال�س��ي ء الذي اأكرهه ف��س���أله عنه فينك��ر ذلك وقد اأخبرني عنه ق��وم ثق�ت؟ فق�ل 

الإم���مQ لــي: »ي��ا محّمد كّذب �ص��معك وب�ص��رك عن اأخيك، واإن �ص��هد عندك خم�ص��ون 

ق�ّصامة، وقال لك قول ف�صدقه وكذبهم، ول تذيعّن عليه �صيئاً ت�صينه به وتهدم به مروءته، 

ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم  ن تَِشــيَع ٱۡلَفِٰحَشــُة ِف ٱلَّ
َ
ِيَن ُيِبُّوَن أ فتكون من الذين قال اهلل عّز وجّل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

.
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۚ﴾)1)«)2) ِلٞم ِف ٱدلُّ

َ
َعَذاٌب أ

)1)  �سورة النور، الآية 19.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 8، �ص 147.
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آثار سرشائعاا على سرهلد وسرمجتمع
اإّن كثي��رًا م��ن الأحداث الموؤلمة وال�سراع�ت المدّمرة الت��ي تقع في ع�لمن� المع��سر، وم� 

وق��ع ف��ي الت�ري��خ الإ�س��المي من قتل و�س��فك دم���ء ونهب وتدمير، ك�ن ق�س��م مهم منه ب�س��بب 

الإ�س�ع�ت والأك�ذيب التي ك�ن يرّوجه� العمالء والمند�ّسون والمن�فقون في المجتمع الإيم�نّي، 

ُبغية تفكيكه وهدم ُعراه وتقوي�ص اأرك�نه.

ل��ذا وجب الحذر لأّنن� نعي���ص ف��ي مجتمع اختلطت فيه الموازي��ن، وي�سعب فيه التميز بين 

الح��ّق والب�ط��ل، فقد ننخ��دع ببريق بع�ص ال�س��خ�سي�ت ون�أخذ بكالمه ونبن��ي عليه ت�سّرف�ت 

ومواق��ف معين��ة ث��ّم يتبّين لن��� الخلل الكبير ال��ذي وقعن� فيه ب�س��بب هذا الإن�س���ن اأو المحطة 

الإعالمي��ة الفالني��ة، لأّن��ه ك�ن ظ�ه��ره وديعً� ولك��ن حقيقته ك�ن��ت تخبئ اإن�س���ن� ك�لثعلب في 

روغ�نه، والعقرب في لدغ�ته�. لذا المطلوب دائم� التثّبت ثم التثّبت ثّم التثّبت... 

ف�ل�س���ئعة الت��ي هي الأقوال والأخب�ر التي َيتن�قُله� الن����ص، والَق�س���ص التي َيروونه�، دون 

دِقه�، يمكن اأن يكون من�س���أه� �س��خ�ص، اأو جريدة، اأو  ق ِمن �سِ ته���، اأو التحقُّ التثبُّ��ت ِم��ن �سحَّ

ل وغيره�، وغ�لبً� م� تكون له� اآث�ر  ية، اأو �َسريط ُم�سجَّ َمجلَّة، اأو اإذاعة، اأو تلف�ز، اأو ر�س�لة خطِّ

موؤذية واأ�سرار �س��لبية، فهي توؤّثر مب��س��رة على �َس��ع�دة الفرد والأ�س��رة والمجتمع وعلى اأمِنه� 

م��ت، وكم من  اء هذه الإ�س���ع�ت، وك��م ِمن بيوت هدِّ ك��ْت ِمن جرَّ النف�س��ّي. فك��م من اأ�س��ر تفكَّ

اب.  دت؛ كّل ذلك ب�سبب �س�ئعة مغر�سة من ُمن�فٍق اأو كذَّ اأموال �سيِّعت، واأطف�ل �ُسرِّ

�س�ص 
ُ
وقد بّين اهلل تع�لى في القراآن الكريم اأ�س�ص ومع�ييَر اإق�مة المجتمع. وِمن اأهّم هذه الأ

ُخو 
َ
ة وال�س��الم بين اأفراد المجتَمع الواحد؛ ف� »اْلُم�ْص��ِلُم اأ خوَّ

ُ
والمع�يير اأن َت�ُس��ود روح الحبِّ والأ

 
اْلُم�ْص��ِلمِ  ُه��َو َعْيُن��ُه َوِمْراآُتُه َوَدِليُلُه َل َيُخوُنُه َوَل َيْخَدُع��ُه َوَل َيْظِلُمُه َوَل َيْكِذُبُه َوَل َيْغَتاُبُه«)1)

. هذه 
ا«)2) كم��� ق���ل الإم�م ال�س�دقQ، و»الموؤمن للموؤمن كالُبنيان؛ ي�ص��دُّ بع�ص��ه بع�صً

ه��ي ال��روح الت��ي اأراد اهلل تع�لى اأن يبثَّه� بي��ن اأبن�ء الأمة ويحّث على اّتب�عه�. اأّم� اأن تت�أ�ّس���ص 

العالق�ت بين الأفراد على الُفرقة والتن�ُزع والخِتالف والإف�س���د بين الن����ص، فهذا م� ح�ربه 

الإ�س��الم. والإ�س���عة �س��بب رئي���ص لبثِّ هذه الأخالق المذمومة التي نهى عنه� الإ�س��الم. وقد 

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ص 166.
)2)  الإم�م اأحمد بن حنبل، م�سند اأحمد، بيروت - لبن�ن، دار �س�در، ل.ت، ل.ط، ج4، �ص 404.
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ح��ّدد اهلل تع�ل��ى في القراآن الكريم منظومة ردعية متك�ملة لمح�ربة ال�س���ئع�ت تبداأ ب�لتربية 

النف�سية لالأفراد، اإلى العالج�ت الوق�ئية والردعية في مواجهة هذه الأخب�ر كم� �سنبين.

منفجية سرقلآن في سرتعاطي مع سرشائعاا
لِۡسنَتُِكۡم َوَتُقولُوَن 

َ
ۡونَُهۥ بِأ يق��ول اهلل تع�ل��ى في كت�به الكريم مبينً� خطورة ال�س���ئعة: ﴿إِۡذ تَلَقَّ

. تبّين الآية الكريمة 
ِ َعِظيٞم﴾)1) ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ ِعۡلٞم َوَتَۡســُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُهَو ِعنَد ٱللَّ ۡفَواهُِكم مَّ

َ
بِأ

لِۡســنَتُِكۡم﴾ اأي 
َ
ۡونَُهۥ بِأ كيف ابتلي جم�عة بهذا الذنب العظيم نتيجة ت�س���هلهم، فتقول ﴿إِۡذ تَلَقَّ

ا لَۡيَس لَُكم بِهِۦ  ۡفَواهُِكم مَّ
َ
تذك��روا كي��ف رحبتم بهذه التهمة الب�طلة فتن�قلتموه��� ﴿َوَتُقولُوَن بِأ

ِ َعِظيٞم﴾. ِعۡلٞم َوَتَۡسُبونَُهۥ َهّيِٗنا َوُهَو ِعنَد ٱللَّ
وت�سير هذه الآية اإلى ثالثة اأنواع من ذنوبهم العظيمة في هذا المج�ل: 

الأول: تقّبل ال�س�ئعة: ا�ستقب�له� وتن�قله�.

الث�ني: ن�سر ال�س�ئعة دون اأي تحقيق اأو علم ب�سدقه�.

الث�لث: ا�س��ت�سغ�ر ال�س���ئعة واعتب�ره� و�س��يلة لّلهو وق�س�ء الوقت، في وقت تم�ّص فيه كي�ن 

المجتمع الإ�سالمي و�سرفه، اإ�س�فة اإلى م�س��سه� ب�سرف بع�ص الم�سلمين.

لِۡســنَتُِكۡم﴾ ت���رة وت���رة اأخ��رى تعبي��ر 
َ
ومّم��� يلف��ت النظ��ر اأّن الآي��ة ا�س��تعملت تعبي��ر ﴿بِأ

ۡفَواهُِكم﴾ على الرغم من اأن جميع الكالم ي�سدر عن طريق الفم والل�س���ن. وهو اإ�س���رة 
َ
﴿ بِأ

اإل��ى اأّنك��م ل��م تطلب��وا الدليل على الكالم ال��ذي تقّبلتموه، ول تملكون دلياًل ي�س��ّوغ لكم ن�س��ره. 

.
(2(

والأمر الوحيد الذي ك�ن ب�أيديكم هو لقلقة ل�س�نكم وحرك�ت اأفواهكم

والقراآن الكريم قد ر�سم لن� منهجً� وا�سحً� وفريدًا في التع�مل مع مر�ص ال�س�ئع�ت يتمّثل 

ف��ي جمل��ة م��ن الآداب عند وجود الإ�س���عة. وعندم� ن�س��تقرئ اآي���ت القراآن الت��ي تحّدثت عن 

المواجهة الإعالمية، واأ�س��لوب التع�مل مع الدع�ية الم�س�دة وال�س�ئع�ت، نجد القراآن قد رّكز 

عل��ى اأ�س���ليب اأ�س��س��ية عديدة، منطلقً� من اأ�س���ص نف�س��ّية ومو�سوعّية ب�لغ��ة الأهمّية، لتكوين 

الدوافع وك�سب ال�ستج�بة والمواقف. واأهم هذه الأ�س�ص والآداب هي: 

)1)  �سورة النور، الآية 15.
)2)  ينظر: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج11، �ص -42 47.
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األساس األول: التثّبت والتبّين عند سماع األخبار
ا�س��تخدم الق��راآن الكريم ثالث مفردات وهي: )اليقظ��ة والتبّين والحذر(، والمطلوب من 

المجتمع الإ�س��المّي اأن يّت�س��م بهذه المفردات الثالثة، وهذا هو م� يعّبر عنه بم�سطلح اليوم 

ّمة اأو الجم�عة الواعية، 
ُ
ّمة اأو تلك الجم�ع��ة ب�لأ

ُ
ب�)الوع��ي(. وعنده��� يمكن اأن ن�سف هذه الأ

والعك�ص �سحيح.

ويتمّثل بّث الوعي في المجتمع الإ�سالمّي من خالل الإجراءات العلمية والعملية الآتية: 

التبّين:   .1
اأر�س��ى الق��راآن ق�عدة منهجية اأ�س��س��ية ف��ي التع�طي مع الأخب�ر وه��ي التبّين، ق�ل تع�لى: 

ٰ َما َفَعۡلُتۡم  ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ َعَ
َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِســُقۢ بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ

. تتح��ّدث هذه الآي��ة عن اأهّم م�س���ألة موؤّثرة في بني��ة المجتمع وه��ي تلّقي الأفراد 
َنِٰدِمــنَي﴾)1)

لالأنب���ء والأخب���ر وتن�قله��� فيم��� بينه��م. وتوؤّكد الآي��ة الكريمة على �س��رورة اأخ��ذ الأنب�ء من 

م�س�دره��� الموث��وق به�. واأّم� اإذا ك�نت مّمن ا�س��تهر وعرف ب�لف�س��ق والك��ذب والنف�ق، اأو لم 

تكن مّمن يوثق به، فال يمكن الركون اإليه والأخذ منه. لذا ينبغي ال�ستق�س�ء عند نقل الخبر 

ة نقله اأو ل. والتدقيق في م�سدره، واإمك�نيَّ

ومعن��ى التبّي��ن؛ يبدو اأّنه ي�س��مل كّل اأ�س��لوب ي��وؤّدي اإلى ح�ل��ة الو�سوح عند الإن�س���ن. ومن 

الأمور التي تعين على هذا الأدب الترّوي وعدم العجلة في نقل الأخب�ر. وبعب�رة اأو�سح ينبغي 

عدم العجلة والت�سّرع في نقل الأخب�ر، لخطورة م� يمكن اأن تحدثه كلمة واحدة غير �سحيحة 

في العقول والنفو�ص. لذا عند نقلن� لالأخب�ر علين� التبّين جّيدًا.

عدم إفشاء أسرار المؤمنين:   .2
اهت��ّم الق��راآن الكريم ب�لمح�فظة على اأ�س��رار الموؤمنين وعدم اإف�س���ئه� للعدّو. وقد تقّدم 

بحث ذلك في كتم�ن ال�سّر.

اليقظة والحذر:   .3
ف��ي كت���ب اهلل العزيز العديد من الآي�ت التي تحّذر الم�س��لمين م��ن المك�ئد والمخّطط�ت 

)1)  �سورة الحجرات، الآية 6.
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الت��ي يحيكه� الأع��داء لهم، و�سرورة التنّبه واليقظة دائمً� م��ن نواي�هم واأهدافهم. ومن هذه 

التحذي��رات تل��ك التي اأطلقه� الق��راآن الكريم بحّق اليهود على وج��ه الخ�سو�ص كم� في قوله 

. وغيره� من الآي�ت في 
(1(﴾ ْۖ ُكوا ۡشَ

َ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡلَُهوَد َوٱلَّ َشدَّ ٱنلَّاِس َعَدَٰوٗة  ّلِلَّ

َ
تع�لى: ﴿َلَِجَدنَّ أ

هذا المج�ل.

كم��� يح��ّذر القراآن الكريم الم�س��لمين في مو�سع اآخر من عدم ط�عة اهلل ور�س��وله فيقول: 

.
ٰ رَُسونِلَا ٱۡلََلُٰغ ٱلُۡمبنُِي﴾)2) نََّما َعَ

َ
ُۡتۡم فَٱۡعلَُمٓواْ أ ْۚ فَإِن تََولَّ ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َوٱۡحَذُروا

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱللَّ

َ
﴿ َوأ

وينتق��ل الخط���ب القراآن��ّي اإل��ى مو�س��ع اآخر، لك��ي يح��ّذر الموؤمنين م��ن عدّو يقب��ع داخل 

ا  ۡوَلِٰدُكۡم َعُدّوٗ
َ
ۡزَوِٰجُكۡم َوأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ ِمــۡن أ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ بيوته��م، ولرّبم��� ل��م يلتفتوا اإلى خط��ره: ﴿َيٰٓ

.
(3(﴾ لَُّكۡم فَٱۡحَذُروُهۡمۚ

ويذه��ب الخط���ب القراآن��ّي اإلى اأبع��د مدي�ته في التحذير من العدّو الم�س��تتر ال��ذي يتغلغل في 

.
(4(

�سفوف الجم�عة الم�سلمة، وتتكّفل �سورة )المن�فقون( بف�سح هوؤلء وتعريتهم والتحذير منهم

األساس الثاني: الفضح
وه��ذه النقط��ة ح�ّس��س��ة ج��دًا. وقد تعّر�ص له��� القراآن ك�إح��دى الطرق لمواجه��ة اأ�سح�ب 

ال�س���ئع�ت، فق��د لع��ب المن�فق��ون دورًا رئي�س��ً� وب���رزًا ف��ي ن�س��ر ال�س���ئع�ت داخ��ل المجتم��ع 

الإ�سالمّي، وذلك ُبغية �سع�سعة ال�سّف الإ�سالمّي الواحد، وقد ق�موا بن�سر ال�س�ئع�ت الك�ذبة 

ف��ي ح��ّق الدعوة وفي حّق الر�س��ول ومن اأجل اإ�سع�ف هذه الفئة. وقد لج���أ القراآن الكريم اإلى 

ف�سحهم وتعريتهم اأم�م المجتمع الإ�سالمّي وذلك من خالل بي�ن منهجهم، وطريق تفكيرهم، 

و�س��م�تهم الت��ي يتمّيزون به���، مّم� يجعلهم فئة مف�سوح��ة للمجتمع الإ�س��المّي، وهو م� يجعل 

المجتمع يتجّنبهم ويفّكر األف مّرة قبل ت�سديقهم اأو نقل اأّي معلومة �س�درة عنهم. بل الأ�سل 

في مثل هوؤلء هو التكذيب وعك�ص ذلك يحت�ج اإلى دليل. هذا بعك�ص التع�طي مع الم�سلم ف�إّن 

الأ�سل فيه هو ح�سن الظّن واأ�س�لة ال�سدق وعك�ص ذلك يحت�ج اإلى دليل.

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية 82.

)2)  �سورة الم�ئدة، الآية 92.

)3)  �سورة التغ�بن، الآية 14.
)4)  ينظر: �سورة المن�فقون، الآية 4-1.
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نُفَسُهۡم 
َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َيَۡدُعوَن إِلَّ َ َوٱلَّ ق�ل تع�لى في ك�سف هوؤلء وف�سحهم: ﴿يَُخِٰدُعوَن ٱللَّ

ِلُمۢ بَِما َكنُواْ يَۡكِذبُوَن ١٠ ِإَوَذا قِيَل لَُهۡم 
َ
ُ َمَرٗضاۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ َرٞض فََزاَدُهُم ٱللَّ َوَما يَۡشــُعُروَن ٩ ِف قُلُوبِِهم مَّ

ُهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَلِٰكن لَّ يَۡشُعُروَن ١٢ ِإَوَذا قِيَل  َلٓ إِنَّ
َ
ۡرِض قَالُٓواْ إِنََّما َنُۡن ُمۡصلُِحوَن ١١ أ

َ
َل ُتۡفِســُدواْ ِف ٱۡل

.
َفَهآُء َوَلِٰكن لَّ َيۡعلَُموَن﴾)1) ُهۡم ُهُم ٱلسُّ َلٓ إِنَّ

َ
َفَهآُءۗ أ نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ

َ
لَُهۡم َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱنلَّاُس قَالُٓواْ أ

األساس الثالث: التفنيد والتحصين )اإلعالم المضاّد(
ف��ي الوق��ت ال��ذي بّي��ن القراآن الكري��م �س��م�ت المن�فقين من اأج��ل الحذر منه��م، بّين لن� 

�سرورة القي�م ب�أمرين من اأجل مواجهة ال�س�ئع�ت هم�: 

اأوًل: ك�س��ف زي��ف الإ�س���عة والدع�ي��ة الم�س���ّدة �سّده���، وذل��ك م��ن خالل بي���ن الكذب 

والتن�ق�ص فيه�، لإ�سق�ط ف�عليته�، وتوجيه رّد الفعل �سّد مرّوجيه�.

ثاني��اً: تح�سي��ن المجتم��ع، م��ن خ��الل رفع من�س��وب الوعي في��ه. ف�لتوعي��ة اأمر اأ�س����ص في 

المجتمع، وخ�سو�سً� في مق�ومة الإ�س�عة وتفنيده� ب�ل�ستن�د اإلى الحجج والبراهين المنطقية، 

جه� الأعداء والمرجفون. ن الن��ص �سّد �سموم ال�س�ئع�ت، التي يروِّ والحق�ئق الواقعية التي تح�سِّ

نُتۡم ُشَهَدآُءۗ 
َ
ِ َمۡن َءاَمَن َتۡبُغوَنَها ِعوَٗجا َوأ وَن َعن َسبِيِل ٱللَّ ۡهَل ٱۡلِكَتِٰب لَِم تَُصدُّ

َ
أ ق�ل تع�لى: ﴿قُۡل َيٰٓ

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب يَُردُّوُكم 
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن تُِطيُعواْ فَرِيٗقا ّمَِن ٱلَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ا َتۡعَملُوَن ٩٩ َيٰٓ ُ بَِغٰفٍِل َعمَّ َوَمــا ٱللَّ

ۥۗ َوَمن  ِ َوفِيُكۡم رَُســوُلُ نُتۡم ُتۡتَلٰ َعلَۡيُكۡم َءاَيُٰت ٱللَّ
َ
َبۡعــَد إِيَمٰنُِكۡم َكٰفِرِيَن ١٠٠ َوَكۡيَف تَۡكُفُروَن َوأ
.

ۡسَتقِيٖم﴾)2) ِ َفَقۡد ُهِدَي إَِلٰ ِصَرٰٖط مُّ َيۡعَتِصم بِٱللَّ
األساس الرابع: التسقيط 

ومن الأ�س���ليب التي ا�س��تخدمه� القراآن اأ�س��لوب ت�س��قيط الطرف الآخر واإ�س��ع�ره بتف�هة 

�س��خ�سيته ومواقفه، ليكّون الهزيمة في اأعم�قه النف�سية، وي�سلب منه الروح المعنوية والقدرة 

عل��ى المواجه��ة، بتوجيه الخط���ب اإليه، كطرف هزيل، يو�سع مو�سع ال�س��تهزاء وال�س��خرية. 

ونالحظ هذا الأ�س��لوب عندم� يتحّدث القراآن عن المكّذبين واأعداء الدعوة الإ�س��المية، ق�ل 

ُ ٱۢنبَِعاَثُهــۡم َفَثبََّطُهۡم َوقِيَل ٱۡقُعُدواْ َمَع  ٗة َوَلِٰكن َكرِهَ ٱللَّ واْ َلُۥ ُعدَّ َعدُّ
َ
َراُدواْ ٱۡلُُروَج َل

َ
تع�ل��ى: ﴿َولَــۡو أ

)1)  �سورة البقرة، الآي�ت 9 - 13.
)2)  �سورة اآل عمران، الآي�ت 99 - 101.
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ۡوَضُعواْ ِخَلٰلَُكۡم َيۡبُغونَُكُم ٱۡلفِۡتَنَة َوفِيُكۡم 
َ
ا َزاُدوُكۡم إِلَّ َخَبــاٗل َوَل ٱۡلَقٰعِِديــَن ٤٦ لَۡو َخرَُجواْ فِيُكم مَّ

، اإلى اآخر الآي�ت الكريمة.
(1(

ٰلِِمنَي﴾  ُ َعلِيُمۢ بِٱلظَّ ُٰعوَن لَُهۡمۗ َوٱللَّ َسمَّ
األساس الخامس: اإلهمال وعدم االعتناء

وم��ن الأ�س���ليب الت��ي دع� له��� القراآن اأ�س��لوب الإهم�ل وع��دم العتن�ء ب�لخ�سم، ب�س��رط اأن 

يكون هو الطريق المو�سول اإلى الهدف وهو ت�سعيف الطرف الآخر وعدم فع�لية اإ�س�عته. وذلك 

عندم� يكون الإهم�ل، وعدم الدخول في حرب كالمية هو الأ�سلوب الأف�سل للموقف والق�سية.

يَن  ،﴿وَِعَباُد ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلَِّ
ِيَن ُهۡم َعِن ٱللَّۡغــوِ ُمۡعرُِضوَن﴾)2)  كقول��ه تع�ل��ى ف��ي الآي�ت الآتي��ة: ﴿َوٱلَّ

ۡعَرُضواْ َعۡنُه 
َ
،﴿ِإَوَذا َسِمُعواْ ٱللَّۡغَو أ

ۡرِض َهۡوٗنا ِإَوَذا َخاَطَبُهُم ٱۡلَجِٰهلُوَن قَالُواْ َســَلٰٗما﴾)3)
َ
َيۡمُشــوَن َعَ ٱۡل

.
ۡعَمٰلُُكۡم َسَلٌٰم َعلَۡيُكۡم َل نَۡبَتِغ ٱۡلَجِٰهلنَِي﴾)4)

َ
ۡعَمٰلَُنا َولَُكۡم أ

َ
َوقَالُواْ نَلَآ أ

األساس السادس: االستمالة 
وم��ن الأ�س���ليب التي دع� له� القراآن اأ�س��لوب الإح�س���ن والكالم اللين م��ع الآخرين، لأّن هذه 

الطريق��ة تعتب��ر م��ن الط��رق المهم��ة والموؤّثرة ف��ي الآخرين، وقد ا�س��تخدمه� النب��ّي P واأهل 

البي��ت R م��ع اأعدائه��م وذلك من خالل توجيه الخط���ب اللّين والكلم��ة الجّذابة لالآخرين، 

ِي بَۡيَنَك َوَبۡيَنُهۥ َعَدَٰوةٞ  ۡحَســُن فَإَِذا ٱلَّ
َ
ّيَِئُةۚ ٱۡدَفۡع بِٱلَِّت ِهَ أ كقوله تع�لى: ﴿َوَل تَۡســَتوِي ٱۡلََسَنُة َوَل ٱلسَّ

َســَنةِۖ َوَجِٰدلُۡهم بِٱلَِّت ِهَ  ۡكَمةِ َوٱلَۡموِۡعَظةِ ٱۡلَ ، وقوله: ﴿ٱۡدُع إَِلٰ َســبِيِل َرّبَِك بِٱۡلِ
ـُهۥ َوِلٌّ َحِيٞم﴾)5) نَـّ

َ
َكأ

.
ۡحَسُنۚ﴾)6)

َ
أ

)1)  ينظر: �سورة التوبة، الآيت�ن 46 - 47.
)2)  �سورة الموؤمنون، الآية 3.
)3)  �سورة الفرق�ن، الآية 63.

)4)  �سورة الق�س�ص، الآية 55.
)5)  �سورة ف�سلت، الآية 34.
)6)  �سورة النحل، الآية 125.
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سرمهاهيم سرلئيسة

 .
(1(

����ص د، ينت�س��ر بين النَّ 1.  ال�س���ئعة لغًة: اإ�س���عة خبٌر مكذوٌب غير موثوق فيه وغير موؤكَّ

وال�س���ئعة ا�سطالحً� تعني الخبر الم�س���ع والمنت�س��ر بين الن����ص، ويحتم��ل ال�سدق اأو 

. 
(2(

الكذب

2.  م��ن اأه��ّم الأمور الت��ي توؤّدي اإل��ى تحّقق الإ�س���عة: وجود ق�سي��ة تدور حوله� الإ�س���عة، 

�سي�غةالإ�س���عة بطريقة متقنة، وجود الو�س��ط الم�س���عد لنقل الإ�س�عة، التركيز على 

ه��دف معي��ن، اختي���ر الزم��ن والم��ك�ن المن��س��ب لب��ّث الإ�س���عة، عدم توثي��ق م�سدر 

الإ�س���عة. وجود هدف معين من �سي�غة الإ�س���عة، اختي�ر الأ�س��لوب اله�دف ل�سي�غة 

ون�سر الإ�س�عة على ح�سب المو�سوع. 

3.  تختلف اأنواع ال�س�ئع�ت وذلك ح�سب اختالفه� في الهدف والزم�ن، والم�سدر، والآث�ر 

المترّتب��ة عليه�، وغير ذلك. ون�س��ير اإلى اأهّم اأنواع هذه ال�س���ئع�ت: �س���ئع�ت الخوف، 

�س���ئع�ت الكراهي��ة، ال�س���ئع�ت ال�سي��س��ّية ال�س���ئع�ت الأمني��ة والع�س��كرية ال�س���ئع�ت 

المتعّلقة ب�لأعرا�ص.

اإّن كثي��رًا م��ن الأح��داث الموؤلمة وال�سراع�ت المدّمرة التي تق��ع في ع�لمن� المع��سر،    .4

وم��� وق��ع ف��ي الت�ريخ الإ�س��المي من قتل و�س��فك دم�ء ونه��ب وتدمير، ك�ن ق�س��م مهم 

منه ب�سبب الإ�س�ع�ت والأك�ذيب التي ك�ن يرّوجه� العمالء والمند�ّسون والمن�فقون في 

المجتمع الإيم�نّي، ُبغية تفكيكه وهدم ُعراه وتقوي�ص اأرك�نه.

اإنَّ القراآن الكريم قد ر�سم لن� منهجً� وا�سحً� وفريدًا في التع�مل مع مر�ص ال�س�ئع�ت    .5

يتمّث��ل ف��ي جمل��ة م��ن الآداب عند وجود الإ�س���عة، اأهمه���: التثّبت والتبّين عند �س��م�ع 

الأخب�ر، وف�سح اأ�سح�ب ال�س���ئع�ت، وك�سف زيف الإ�س�عة والدع�ية الم�س�ّدة �سّده�، 

وذلك من خالل بي�ن الكذب والتن�ق�ص فيه�، لإ�سق�ط ف�عليته�، وتوجيه رّد الفعل �سّد 

)1)  معجم اللغة العربية المع��سرة، الدكتور اأحمد مخت�ر عبد الحميد عمر، ج2، �ص ي ع، �ص 1257.
)2)  الم�سطلح�ت، اإعداد مركز المعجم الفقهي، الإ�س�عة، �ص 326.
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مرّوجيه�، والعمل على تح�سين المجتمع، من خالل رفع من�سوب الوعي فيه.

6.  م��ن الأ�س���ليب الت��ي دع��� له��� الق��راآن اأ�س��لوب الإح�س���ن وال��كالم اللين م��ع الآخرين، 

لأّن ه��ذه الطريق��ة تعتب��ر من الط��رق المهمة والموؤّثرة ف��ي الآخرين، وقد ا�س��تخدمه� 

النب��ّي  P واأه��ل البيت R م��ع اأعدائهم وذلك من خالل توجي��ه الخط�ب اللّين 

والكلمة الجّذابة لالآخرين.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى معنى الهوى المذموم.  . 1

يتعّرف اإلى الهوى المذموم في الآي�ت والرواي�ت.  . 2

يتعّرف اإلى مج�مع الهوى الخم�سة في القراآن. . 3

يتعّرف اإلى معنى طول الأمل. . 4

اّتباع الهوى وطول األمل

الدرس الثامن





تمفيد
ا َمن  مَّ

َ
يحّذرن��� اهلل تع�ل��ى ف��ي كت�به الكريم من الدني��� ومن عواقب التعّلق به� فيق��ول: ﴿فَأ

ا َمۡن َخاَف َمَقاَم َرّبِهِۦ َوَنَه ٱنلَّۡفَس  مَّ
َ
َوٰى ٣٩ َوأ

ۡ
ۡنَيا ٣٨ فَإِنَّ ٱۡلَِحيَم ِهَ ٱلَۡمــأ َطــَغٰ ٣٧ َوَءاثََر ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

. فكّل من يوؤثر الحي�ة الدني� على الآخرة ع�قبته �ستكون 
َوٰى﴾)1)

ۡ
َعِن ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ ٱۡلَنََّة ِهَ ٱلَۡمأ

�س��يئة اإل��ى حّد دخول ن�ر جهّنم. وف��ي المق�بل من يوؤثر الآخرة عل��ى الدني�، وعالمته مح�ربة 

الهوى والنف�ص الأّم�رة، ف�إّن م�أواه الجّنة.

كم� وقد حّذر الإم�م علّي Q من مخ�طر اّتب�ع الهوى والنف�ص الأّم�رة ومن طول الأمل 

َخاُف 
َ
ْخَوَف َما اأ

َ
َها النَّا�ُض اإِنَّ اأ يُّ

َ
في الدني� لكونهم� من اأعظم الموبق�ت واأ�سّد المهلك�ت فق�ل: »اأ

َمِل 
َ
ا ُطوُل اْلأ مَّ

َ
دُّ َعِن اْلَحقِّ َواأ َباُع اْلَهَوى َفَي�صُ ا اتِّ مَّ

َ
َمِل َفاأ

َ
َباُع اْلَهَوى َوُطوُل اْلأ َعلَْيُكُم اْثَناِن اتِّ

.
َفُيْن�ِصي اْلآِخَرَة«)2)

من الآية الكريمة والرواية ال�س��ريفة يمكن اأن نفهم مخ�طر هذه الآّفة، فمن يتج�وز الحّد 

اًل بذلك الدني� عل��ى الآخرة، ف�إّن الن�ر  ال��ذي ح��ّده اهلل ول يتوّرع عن ارتك��ب المع��سي، مف�سّ

من���زله وم�أواه. واأّم� من خ�ف اهلل تع�لى والتزم بم� يجب عليه فعله اأو تركه بح�سب القوانين 

والت�س��ريع�ت الإلهي��ة، ونهى نف�س��ه عن الحرام الذي تهواه وت�س��تهيه ف�إّن الجّن��ة مقّره ومثواه. 

ولكونهم��� م��ن اأعظم المهل��ك�ت حّذر منهم��� الإم�م عل��ّي Q؛ فخطرهم� موؤّك��د واأثرهم� 

ال�سلبّي مب��سر على �سلوك الإن�س�ن وقربه من اهلل تع�لى. 

)1)  �سورة الن�زع�ت، الآي�ت 37 - 41.
)2)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 72، الخطبة رقم 28.
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باع سرفوى
ّ

معنى ست
»الهوى« في اللغة »حّب ال�س��يء« و»ا�س��ته�وؤه« من دون فرق في اأن يكون المتعّلق اأمرًا ح�س��نً� 

ممدوحً�، اأو قبيحً� مذمومً�. وهوى النف�ص هو حّب النف�ص والتعّلق به�، وميل الإن�س�ن اإلى اّتب�ع 

الأوامر ال�س�درة عنه� �س��واء ك�نت هذه الأوامر خيرًا اأم �س��ّرًا. واّتب�ع اأوامر النف�ص يعّد �سركً� 

ب�هلل لأّن المط�ع في هذه الح�لة هو اأوامر النف�ص ولي�ص اأوامر اهلل تع�لى. 

ف���ص اإن ك�ن خي��رًا ول��م يك��ن في ط�ع��ة اهلل ولأه��داف اإلهية فهو  ف�لأم��ر ال�س���در ع��ن النَّ

ف���ص الأّم�رة ب�ل�سوء  مخ�لف لإرادة اهلل تع�لى وب�لت�لي ب�طل، واإن ك�ن �س��رًا فهو �س�در عن النَّ

التي ت�أمر الإن�س�ن ب�ل�سوء دائمً� وتدفعه اإلى مع�سية الرّب ومخ�لفة اأمره. 

سرفوى سرمذموم في سآلياا وسرلوسياا
حّذرن��� اهلل تع�ل��ى م��ن اّتب���ع اله��وى في كثي��ر من اآي�ت الق��راآن. وق��د وردت هذه الآي���ت ب�سيغ 

مختلفة فتحّدث عن هذه الحقيقة واأ�س�ر اإلى اأن المّتبع لهواه في الحقيقة ع�بد لغير اهلل وهذا الغير 

ٰ ِعۡلٖم وََخَتَم  ُ َعَ َضلَُّه ٱللَّ
َ
ََذ إَِلَٰهُهۥ َهَوىُٰه َوأ فََرَءيَۡت َمِن ٱتَّ

َ
ه��و النف���ص اأو م��� يعّبر عنه ب�ل� )الأن�(، ق���ل: ﴿أ

. ففي الآية اإ�س�رة 
ُروَن﴾)1) فََل تََذكَّ

َ
ِۚ أ ٰ بََصِهِۦ ِغَشَٰوٗة َفَمن َيۡهِديهِ ِمۢن َبۡعِد ٱللَّ ٰ َســۡمعِهِۦ َوقَۡلبِهِۦ وََجَعَل َعَ َعَ

وا�سح��ة اإل��ى اأّن الإن�س���ن يمكن اأن يهبط اإلى الحّد الذي ت�سبح فيه نف�س��ه ه��ي المعبودة والمط�عة 

َبَع  ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡخَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ  قوله تع�لى ﴿َولَۡو ِشۡئَنالََرَفۡعَنُٰه بَِها َوَلِٰكنَُّه

ً
. ومن الآي�ت اأي�س� ولي�ص الحّق عزَّ وجلَّ

نََّك َعۡنَها َمن  ، ﴿فََل يَُصدَّ
ۡمُرهُۥ فُُرٗطا﴾)3)

َ
َبَع َهَوىُٰه َوكََن أ ۡغَفۡلَنا قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتَّ

َ
، ﴿َوَل تُِطۡع َمۡن أ

(2(﴾ َهَوىُٰهۚ
 .

(5(﴾ َبَع َهَوىُٰه بَِغرۡيِ ُهٗدى ّمَِن ٱللَِّ ِن ٱتَّ َضلُّ ِممَّ
َ
، ﴿َوَمۡن أ

َبَع َهَوىُٰه َفَتَۡدٰى﴾)4) لَّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱتَّ
 والم�س��كلة الكب��رى ف��ي هذه التبعية للنف���ص تكمن في اأّنه� ت�سّل الإن�س���ن ع��ن ج�ّدة الحّق 

ۡهَوآئِِهم بَِغرۡيِ ِعۡلٍمۚ إِنَّ َربََّك ُهَو 
َ
ُِضلُّوَن بِأ ��راط الم�س��تقيم، كم� ق�ل ع��زَّ ا�س��مه: ﴿ِإَونَّ َكثرِٗيا لَّ وال�سِّ

 .
ۡعلَُم بِٱلُۡمۡعَتِديَن﴾)6)

َ
أ

)1)  �سورة الج�ثية، الآية 23.
)2)  �سورة الأعراف، الآية 176.

)3)  �سورة الكهف، الآية 28.
)4)  �سورة طه، الآية 16.

)5)  �سورة الق�س�ص، الآية 50.
)6)  �سورة الأنع�م، الآية 119.



101 باع سرفوى وطول سألما
ّ

ست

ف���ص وط�عته�، لأّنه� لن  لذا ك�ن اأمر اهلل وحكمه وا�سحً� و�سريحً� ب�سرورة تجّنب هوى النَّ

ِيَن يَِضلُّوَن  ِۚ إِنَّ ٱلَّ تورث الإن�س���ن اإّل العذاب وال�سالل: ﴿َوَل تَتَّبِِع ٱلَۡهَوٰى َفُيِضلََّك َعن َســبِيِل ٱللَّ

�دق يكفيه اأن يعرف  . والموؤمُن ال�سَّ
ِ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديُدۢ بَِما نَُسواْ يَۡوَم ٱۡلَِســاِب﴾)1) َعن َســبِيِل ٱللَّ

ف�ص، وم� وعد اهلل به الذين يخ�فونه في  الأ�سرار والم�س�وئ الن�جمة عن اّتب�ع الهوى وحّب النَّ

ا َمۡن َخاَف َمَقــاَم َرّبِهِۦ َوَنَه ٱنلَّۡفَس َعِن ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ  مَّ
َ
الغي��ب م��ن الجن���ن، حّتى يقلع عنه: ﴿َوأ

.
(2(

َوٰى﴾ 
ۡ
ٱۡلَنََّة ِهَ ٱلَۡمأ

مجامع سرفوى نمسة
واإذا رجعن��� اإل��ى الق��راآن الكري��م نج��ده ذك��ر اأّن مج�م��ع الهوى خم�س��ة اأم��ور جمعه� قوله 

ۡوَلِٰدۖ 
َ
ۡمَوِٰل َوٱۡل

َ
ۡنَيا لَعِٞب َولَۡهوٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُرۢ بَۡيَنُكۡم َوتََكاثُٞر ِف ٱۡل َما ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ نَّ

َ
�س��بح�نه: ﴿ٱۡعلَُمٓواْ أ

ا ُثمَّ يَُكوُن ُحَطٰٗماۖ َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد  ىُٰه ُمۡصَفّرٗ اَر َنَباتُُهۥ ُثمَّ يَِهيُج َفَتَ ۡعَجَب ٱۡلُكفَّ
َ
َكَمَثِل َغۡيٍث أ

.
ۡنَيآ إِلَّ َمَتُٰع ٱۡلُغُرورِ﴾)3) ِ َورِۡضَوٰٞنۚ َوَما ٱۡلََيٰوةُ ٱدلُّ َوَمۡغفَِرةٞ ّمَِن ٱللَّ

ومج�مع الهوى ح�سب الآية على ال�سكل الآتي: 

اللعب: وهو عمل منظوم لغر�ص خي�لّي كلعب الأطف�ل.  .1

اللهو: وهو م� ي�سغل الن�س�ن عّم� يهّمه.  .2

الزينة: يراد به� م� ُيتزّين به وهي �سّم �س��يء مرغوب فيه اإلى �س��يء اآخر ليرغب فيه   .3

بم� اكت�سب به من الجم�ل.

التفاخر: المب�ه�ة ب�لأن�س�ب والأح�س�ب.  .4

.
(4(

التكاثر: في الأموال والأولد.  .5

وبي�ن هذه المراحل على ال�سكل الآتي: 

مرحلة الطفولة: والحي�ة في هذه المرحلة ع�دة مقترنة بح�لة من الغفلة والجهل واللعب.

مرحل��ة المراهق��ة: حيث ي�أخذ اللهو مك�ن اللعب. وفي هذه المرحلة يكون الإن�س���ن لهثً� 

)1)  �سورة �ص، الآية 26.
)2)  �سورة الن�زع�ت، الآيت�ن 40 - 41.

)3)  �سورة الحديد، الآية 20.
)4)  ينظر: العالمة الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج19، �ص 164.)بت�سرف(.
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وراء الو�س�ئل والأمور التي تلهيه وتبعده عن الأعم�ل الجّدية.

مرحلة ال�صباب: وهي مرحلة الحيوية والع�سق وحّب الزينة.

مرحلة الكهولة: واإذا م� تج�وز الإن�س���ن مرحلة ال�س��ب�ب ف�إّنه ي�سل اإلى المرحلة الرابعة 

حيث تتوّلد في نف�سه دوافع العلّو والتف�خر.

مرحل��ة م��ا بع��د الكهول��ة: واأخيرًا ي�س��ل اإلى المرحلة الخ�م�س��ة حيث يفّك��ر فيه� بزي�دة 

.
(1(

الم�ل والأولد وم� اإلى ذلك 

والأمور التي تح�سل منه� هذه الخم�سة؛ �سبعة جمعه� قوله �سبح�نه: 

ةِ َوٱۡلَۡيِل  َهِب َوٱۡلفِضَّ ــَهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ َوٱۡلَننَِي َوٱۡلَقَنِٰطريِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱلَّ ﴿ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ
. وقد رّد القراآن 

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱۡلَم َٔاِب﴾)2) ۡنَياۖ َوٱللَّ نَۡعِٰم َوٱۡلَۡرِثۗ َذٰلَِك َمَتُٰع ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
ٱلُۡمَســوََّمةِ َوٱۡل

.
َوٰى﴾)3)

ۡ
الكّل اإلى واحد فق�ل: ﴿َوَنَه ٱنلَّۡفَس َعِن ٱلَۡهَوٰى ٤٠ فَإِنَّ ٱۡلَنََّة ِهَ ٱلَۡمأ

 :Q اأّم��� الرواي���ت ال��واردة ف��ي ذّم اّتب�ع الهوى فكثي��رة، منه� م� ورد ع��ن الإم�م علّي

َرٌة  ْهِل اْلَهَوى َمْن�َص��اٌة ِلالإِيَم��اِن وَمْح�صَ
َ
��ِقيُّ َم��ِن اْنَخ��َدَع ِلَه��َواه وُغ��ُروِره... وُمَجاَل�َص��َة اأ »وال�صَّ

.
ْيَطاِن...«)4) ِلل�صَّ

ْهَواِئُكْم َف��اإِنَّ النَّاِزَل ِبَهَذا 
َ
وعن��ه Q »ِعَب��اَد اهلل َل َتْرَكُن��وا اإَِل��ى َجَهاَلِتُك��ْم وَل َتْنَقاُدوا لأ

.
ٍع..«)5) ٍع اإَِلى َمْو�صِ َدى َعلَى َظْهِره ِمْن َمْو�صِ اْلَمْنِزِل َناِزٌل ِب�َصَفا ُجُرٍف َهاٍر َيْنُقُل الرَّ

وق��د ح��ّذر الإم�م علّي Q من اأّول اله��وى وبداي�ته: »اإّياكم وتمّكن اله��وى منكم، فاإّن 

، وعنهQ: »اإّياكم وغلبة ال�صهوات على قلوبكم، فاإّن بدايتها 
اأّوله فتنة واآخره محنة«)6)

.
، وعنه Q: »اأّول ال�صهوة طرب، واآخرها عطب«)8)

ملكة، ونهايتها هلكة«)7)

)1)  ينظر: ال�سيخ ن��سر مك�رم ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج18، �ص 56. )بت�سرف(.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 14.

)3) �سورة الن�زع�ت، الآيت�ن 41-40.
)4)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 117، الخطبة رقم 86.

)5)  م.ن، �ص 152، الخطبة رقم 105.
)6)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 101.

)7)  م.ن، �ص 101.

)8)  م.ن، �ص 112.
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هس
َّ
باع هوى سرن

ّ
آثار ست

�صع��ف الإيم��ان بالآخ��رة: اّتب�ع الهوى يمكن اأن يحول بين الإن�س���ن والإيم�ن ال�سحيح   .1

نََّك َعۡنَها  ۡخفِيَها ِلُۡجَزٰى ُكُّ َنۡفِۢس بَِما تَۡسَعٰ ١٥ فََل يَُصدَّ
ُ
َكاُد أ

َ
اَعَة َءاتَِيٌة أ ب�لآخرة: ﴿إِنَّ ٱلسَّ

.
َبَع َهَوىُٰه َفَتَۡدٰى  ﴾)1) َمن لَّ يُۡؤِمُن بَِها َوٱتَّ

َضلُّ 
َ
ال�صالل: اّتب�ع الهوى يورث ال�ساللة، فهو يخرج الإن�س���ن عن طريق اهلل: ﴿َوَمۡن أ  .2

 .
ٰلِِمنَي﴾)2) َ َل َيۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱلظَّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ َبَع َهَوىُٰه بَِغرۡيِ ُهٗدى ّمَِن ٱللَّ ِن ٱتَّ ِممَّ

ن 
َ
انتف��اء العدال��ة: اّتب���ع اله��وى م�ن��ع م��ن الع��دل والإن�س���ف: ﴿فَــَل تَتَّبُِعــواْ ٱلَۡهَوىٰٓ أ  .3

.
(3(﴾ ْۚ َتۡعِدلُوا

ف�ص��اُد الك��ون: اإّن نظ���م ال�س��م�ء والأر���ص خ��س��ع لإرادة حكيمة وع�دل��ة، فلو دار حول   .4

ۡهَوآَءُهۡم 
َ
َبَع ٱۡلَقُّ أ محور اأهواء الّن����ص و�س��هواتهم لعّم الف�س�د كّل �س���حة الوجود: ﴿َولَوِ ٱتَّ

.
ۡعرُِضوَن﴾)4) َتۡيَنُٰهم بِِذۡكرِهِۡم َفُهۡم َعن ذِۡكرِهِم مُّ

َ
ۚ بَۡل أ ۡرُض َوَمن فِيِهنَّ

َ
َمَٰوُٰت َوٱۡل لََفَسَدِت ٱلسَّ

ۡغَفۡلَنا 
َ
5.  اأ�صا�ض الغفلة: اّتب�ع الهوى يحجب عن �سبيل الحّق ويورث الغفلة: ﴿َوَل تُِطۡع َمۡن أ

.
ۡمُرهُۥ فُُرٗطا﴾)5)

َ
َبَع َهَوىُٰه َوَكَن أ قَۡلَبُهۥ َعن ذِۡكرِنَا َوٱتَّ

ف�ص��اد العقل: اّتب�ع الهوى يف�س��د العقل وي�سعه ويمنعه من التَّمييز بين الحّق والب�طل:   .6

 .
فعن الإم�م علّي Q ق�ل: »طاعة الهوى تف�صد العقل«)6)

اأ�صا���ض المحن: اّتب�ع الهوى �س��بب اأ�س��س��ّي للمحن والبالءات التي ت�سيب الإن�س�ن في   .7

.
�ضُّ المحن«)7)

ُ
هذه الحي�ة، كم� اأخبر بذلك اأمير الموؤمنين Q: »الهوى اأ

)1)  �سورة طه، الآيت�ن 16-15.
)2)  �سورة الق�س�ص، الآية 50.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 135.
)4)  �سورة الموؤمنون، الآية 71.

)5)  �سورة الكهف، الآية 28.
)6)  الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 434.

)7)  م.ن، �ص 56.
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باع سرفوى
ّ

عالج ست
ف���ص دون اهلل والن�سي���ع الت���ّم لتلبية  اإذا عرفن��� اأّن اّتب���ع اله��وى يك��ون ب�ّتب���ع اأوام��ر النَّ

ف�ص والحتك�م عو�سً�  رغب�ته�، ف�إّن العالج الأ�س��ص يكون بمخ�لفة هذه الأوامر الن�بعة من النَّ

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱللَّ

َ
َّۡم َيُۡكم بَِمآ أ عنه� اإلى اأحك�م ال�ّسريعة في ك�فة �سوؤون حي�تن� لأّنه ﴿َوَمن ل

ف���ص. فمن ي�س��عر بوجود اهلل  ، ب�لإ�س�فة اإلى تقوية رادع الإيم�ن والتقوى في النَّ
ٱۡلَكٰفُِروَن﴾)1)

دائمً� في حي�ته ويراه ح��سرًا ون�ظرًا اإلى �سلوكّي�ته واأفع�له، ويرى محكمة العدل الإلهّية يوم 

القي�مة بعين الب�سيرة ل يمكن اأن يتجّراأ على ك�سر طوق الحدود الإلهّية ويتج�وز الت�سريع�ت 

هوات والرذائل. فعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »خالف نف�صك  الدينية ويتلّوث بمف��سد ال�سَّ

ف���ص واإ�س��غ�له� دائمً� ب�لط�ع���ت والواجب�ت  . فمخ�لفة النَّ
ت�ص��َتِقْم، وخال��ط العلم��اء تْعل��م«)2)

��هوات، هي ال�س��بيل الوحيد  ال�س��رعّية بحي��ث ل يع��ود له� منفٌذ للجري وراء تلبية الأهواء وال�سَّ

للتك�م��ل والرق��ّي الإن�س���نّي، كم� اأنَّ مع��س��رة ال�س�لحي��ن وترك �سحبة رف�ق ال�س��وء له� الأثر 

ذائل.  الأكبر في توجيه الإن�س�ن نحو مع�لي الأخالق وعدم التلّوث في م�ستنقع الرَّ

معنى طول سألما
 المراد ب�لأمل تعّلق النف���ص بح�سول محبوب في الم�س��تقبل، ويرادفه الطمع والرج�ء، اإّل 

اأّن الأم��ل كثيرًا م� ي�س��تعمل فيم� ي�س��تبعد ح�سوله، والطمع فيم� ق��رب ح�سوله، والرج�ء بين 

الأم��ل والطم��ع. وط��ول الأمل عب���رة عن توّقع اأمور دنيوّية ي�س��تدعي ح�سوله��� مهلة في الأجل 

وف�سحة من الزم�ن الم�ستقبل.

طول سألما سرمذموم
الأمل في نف�سه لي�ص مذمومً� بل ورد في بع�ص الرواي�ت عن ر�سول اهلل P قوله: »الأمل 

.
رحمٌة لأّمتي، ولول الأمل ما َر�َصَعت والدٌة ولَدها، ول َغَر�ض غار�ض �صجراً«)3)

اأّم��� ط��ول الأمل المذموم فهو م� اأ�س���ر اإلي��ه الإم�م علّي Q في الحدي��ث بقوله: »واأّما 

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية 44.
)2)  الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، �ص 364.

)3)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�سي، ج74، �ص 173.
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طول الأمل فُين�صي الآخرة«، لأّن طول الأمل عب�رة عن توّقع اأمور محبوبة دنيوّية، فهو يوجب 

دوام مالحظته�، ودوام مالحظته� م�ستلزم لإعرا�ص النف�ص عن مالحظة اأحوال الآخرة، وم� 

يمكن اأن يعقب هذا الإعرا�ص من ن�سي�ن ك�مل له� بعد حين.

وال�س��بب الأ�س����ص لطول الأمل هو حّب الدني�. ف�إّن الإن�س���ن اإذا اأن���ص ب�لدني� ولّذاته� ثقل 

علي��ه مف�رقته��� واأح��ّب دوامه�، فال يتفّكر في الموت الذي هو �س��بب مف�رقته���. ف�إّن من اأحّب 

�س��يئً� كره الفكر فيم� ُيزيله وُيبطله، فال تزال نف�س��ه تتمّنى البق�ء في الدني� وتقّدر ح�سول م� 

تحت�ج اإليه من اأهل وم�ل واأدوات واأ�سب�ب، وي�سير فكره م�ستغرقً� في ذلك، فال يخطر الموت 

ول الآخرة بب�له.

واإن خط��ر بخ�ط��ره الم��وت والتوبة والإقب�ل على الأعم�ل الأخروّي��ة اأّخر ذلك من يوم اإلى 

يوم، ومن �س��هر اإلى �س��هر، ومن ع�م اإلى ع�م، وق�ل: اإلى اأن اأكتهل وتزول �س��ّن ال�س��ب�ب، ف�إذا 

اكته��ل ق���ل: اإل��ى اأن اأ�سير �س��يخً�، ف�إذا �س���خ ق�ل: اإل��ى اأن اأتّم هذه ال��دار واأزّوج ولدي فالنً�، 

واإلى اأن اأعود من هذا ال�س��فر، وهكذا ي�س��ّوف التوبة، كّلم� فرغ من �س��غل عر�ص له �س��غل اآخر � 

بل اأ�سغ�ل � حّتى يختطفه الموت وهو غ�فل عنه غير م�ستعّد له م�ستغرق القلب في اأمور الدني�، 

. ج�ء فيم� ن�جى اهلل 
(1(

فتطول في الآخرة ح�سرته، وتكثر ندامته، وذلك هو الخ�سران المبين

ْل في الدنيا اأَملَك فيق�ص��و قلُبك، والقا�ص��ي  تع�لى النبّي مو�س��ى Q: »يا مو�ص��ى، ل ُتطوِّ

 .
القلْب مّني بعيد«)2)

ولمعرف��ة خط��ورة ط��ول الأمل على الآخرة ل بّد اأن نلتفت اإل��ى الحديث المروّي عن الإم�م 

الك�ظ��م Q ال��ذي يق��ول فيه: »اعم��ل لدنياك كاأّنك تعي���ض اأب��داً، واعمل لآخرت��ك كاأنك 

. وهذا الحديث هو عن��وان الموؤمن الفطن حّقً�، يعمل لإ�سالح الدني�، عمل من 
تم��وت غ��داً«)3)

يرى اأّن الدني� اأبدّية دائمة، فيعّبد الأر�ص، وي�س��ّق الأنه�ر، ويزرع الفي�في، ويعّمر البالد، وم� 

اإل��ى ذل��ك من زينة الحي���ة الدني�، وبهجة الح�س�رة الب�س��رية... هذا م��ن ج�نب، ومن ج�نب 

)1)  ينظر: حبيب اهلل اله��سمي الخوئي، منه�ج البراعة في �سرح نهج البالغة، ج4، �ص 202.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 329، ب�ب الق�سوة، ح1.

)3)  ال�س��دوق، محم��د ب��ن علي بن ب�بويه، من ل يح�سره الفقيه ، تحقيق وت�سحيح علي اأكبر غف�ري، قم ، موؤ�س�س��ة الن�س��ر 
الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم ، 1413 ه� ، ط 2، ج3، �ص 156، ح 3569.
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اآخ��ر يعم��ل لالآخرة، ك�أنه يموت غدًا، في�سّلي لربه الفرائ�ص، ويوؤّدي ال�سدقة الواجبة، ويحّج 

البيت اإن ا�ستط�ع اإليه �سبياًل، وي���سوم ال�سوم الواجب، وي�أمر ب�لمعروف ويتحّلى ب�لف�سيلة، 

ويجتنب المح��ّرم�ت والم�آثم، حّتى ل يب�لي اأم�ت غدًا اأو بعد األف �سنة.

وهك��ذا اإن�س���ن هو الج�مع بين خير الدني� وخير الآخرة. اأّم� ال��ذي يوؤّخر اأمر الآخرة ك�أّنه 

يعي�ص اأبدًا، ويقّدم اأمر الدني� فهو الذي له )اأمل خ�طئ(، ومثل هذا الأمل مذموم ُمهلك. اإّنه 

يعتقد بق�ءه مّدة متم�دية، فيهّيئ لنف�س��ه لوازم لهذه المدة من م�ل ودار واأث�ث وري����ص، ثّم ل 

يلتفت اإلى الآخرة، يرجئ الحّج ويوؤّخر الخم���ص، ول يخرج عن المظ�لم، ول يب�در لق�س�ء م� 

ف�ته من �سالة و�سي�م وهكذا فج�أة ي�أتيه الموت.

كالم سإلمام سرخميني حول طول سألما
يقول الإم�م الخمينّي }: »يجب اأن نعرف اأّن من اأهّم اأ�سب�ب عدم التيّقظ الذي يوؤّدي 

اإلى ن�سي�ن المق�سد ون�سي�ن لزوم الم�سير، واإلى اإم�تة العزم والإرادة، هو اأن يظّن الإن�س�ن اأّن 

في الوقت مّت�س��عً� للبدء ب�ل�س��ير، واأّنه اإذا لم يبداأ ب�لتحّرك نحو المق�سد اليوم، ف�سوف يبداأه 

غدًا، واإذا لم يكن في هذا ال�س��هر، ف�س��يكون في ال�س��هر المقبل. ف�إّن طول الأمل هذا وامتداد 

الرج�ء، وظّن طول البق�ء، والأمل في الحي�ة والرج�ء �سعة الوقت، يمنع الإن�س�ن من التفكير 

ف��ي المق�سد الأ�س��س��ّي ال��ذي هو الآخرة. ومن لزوم ال�س��ير نحوه ومن ل��زوم اّتخ�ذ ال�سديق 

وتهيئة الزاد للطريق، ويبعث الإن�س���ن على ن�س��ي�ن الآخرة ومحو المق�سد من فكره - ول قّدر 

اهلل ، اإذا اأ�سيب الإن�س�ن بن�سي�ن للهدف المن�سود في رحلة بعيدة وطويلة ومحفوفة ب�لمخ�طر 

ة والعدد رغم �سرورتهم� في ال�س��فر، ف�إّن��ه من الوا�سح ل  م��ع �سي��ق الوقت، وعدم توّف��ر الُعدَّ

يفكر في الزاد والراحلة، ولوازم ال�س��فر، وعندم� يحين وقت ال�س��فر ي�س��عر ب�لتع��س��ة، ويتعّثر 

وي�سقط في اأثن�ء الطريق، ويهلك دون اأن يهتدي اإلى �سبيل.

اعلم اإذًا، اأّيه� العزيز، اأّن اأم�مك رحلة خطرة ل من��ص لك منه�، واأن م� يلزمه� من عّدة 

وع��دد وزاد وراحل��ة ه��و العل��م والعمل ال�س�ل��ح. وهي رحلة لي���ص له� موعد معّي��ن، فقد يكون 

الوقت �سيقً� جدًا، فتفوتك الفر�سة. اإّن الإن�س���ن ل يعلم مّتى يقرع ن�قو���ص الرحيل لالنطالق 

فورًا. اإّن طول الأمل المع�ّس�ص عندي وعندك الن�جم من حّب النف�ص ومك�ئد ال�سيط�ن الملعون 
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ّ

ست

ومغري�ت��ه، تمنعن��� م��ن الهتم�م بع�لم الآخ��رة ومن القي�م بم� يجب علين���. واإذا ك�نت هن�ك 

مخ�ط��ر وعوائق في الطريق، فال ن�س��عى لإزالته��� ب�لتوبة والإن�بة والرجوع اإلى طريق اهلل، ول 

نعم��ل ع��ل تهيئة زاد وراحلة، حّتى اإذا م� اأزف الوع��د الموعود ا�سطررن� اإلى الرحيل دون زاد 

ول راحل��ة، وم��ن دون العم��ل ال�س�لح، والعلم الن�فع، اللذين تدور عليهم��� موؤونة ذلك الع�لم، 

ولم نهّيئ لأنف�س��ن� �س��يئً� منهم�. حّتى لو كّن� قد عملن� عماًل �س�لحً�، ف�إنه لم يكن خ�ل�سً� بل 

م�س��وب ب�لغ���ّص، ومع اآلف من موانع القبول. واإذا كّن� قد نلن� بع�ص العلم، فقد ك�ن علمً� بال 

نتيج��ة وه��ذا العلم اإّم��� اأْن يكون لغوًا وب�طاًل، واإّم� اأّنه من الموان��ع الكبيرة في طريق الآخرة. 

ول��و ك�ن ذل��ك العلم والعمل �س�لحين، لك�ن لهم� ت�أثير حتمّي ووا�سح فين� نحن الذين �سرفن� 

عليهم� �س��نوات طواًل، ولغّيرا من اأخالقن� وح�لتن�. فم� الذي ح�سل حتى ك�ن لعملن� وعلمن� 

مدة اأربعين اأو خم�سين �سنة ت�أثير معكو�ص بحيث اأ�سبحت قلوبن� اأ�سلب من ال�سخر الق��سي؟ 

م��� ال��ذي جنين���ه من ال�س��الة التي ه��ي مع��راج الموؤمنين؟ اأين ذل��ك الخوف وتلك الخ�س��ية 

المالزمة للعلم؟ لو اأّنن� اأجبرن� على الرحيل ونحن على هذه الح�ل � ل �س��مح اهلل  لك�ن علين� 

.
(1(

اأن نتحمل الكثير من الح�سرات والخ�س�ئر العظيمة في الطريق، مّم� ل يمكن اإزالته!«

)1)  ينظر: الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، حديث اإتب�ع الهوى وطول الأمل. 
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سرمهاهيم سرلئيسة

»اله��وى« ف��ي اللغة »حّب ال�س��يء« و»ا�س��ته�وؤه« من دون ف��رق في اأن يك��ون المتعّلق اأمرًا   .1

ح�س��نً� ممدوح��ً�، اأو قبيح��ً� مذمومً�. وهوى النف���ص هو حّب النف���ص والتعّل��ق به�، وميل 

الإن�س�ن اإلى اّتب�ع الأوامر ال�س�درة عنه� �سواء ك�نت هذه الأوامر خيرًا اأم �سّرًا. واّتب�ع 

اأوامر النف�ص يعّد �سركً� ب�هلل لأّن المط�ع في هذه الح�لة هو اأوامر النف�ص ولي�ص اأوامر 

اهلل تع�لى. 

مج�مع الهوى هي: اللعب، التك�ثر، الزينة، التف�خر، اللهو.  .2

ف���ص: �سعف الإيم���ن ب�لآخرة، ال�سالل، انتف�ء العدالة، ف�س���ُد  م��ن اآث���ر اّتب�ع هوى النَّ  .3

الكون، وف�س�د العقل، والوقوع في  الغفلة، وا لمحن والبالءات.

ف���ص والحتك�م عو�سً�  اإّن الع��الج الأ�س����ص يك��ون بمخ�لفة هذه الأوام��ر الن�بعة من النَّ  .4

نَْزَل الل 
َ
عنه��� اإل��ى اأحك�م ال�ّس��ريعة ف��ي ك�فة �س��وؤون حي�تن� لأّنه ﴿َوَمْن لَــْم َيُْكْم بِما أ

ف�ص. ولئَِك ُهُم الْافُِروَن﴾، ب�لإ�س�فة اإلى تقوية رادع الإيم�ن والتقوى في النَّ
ُ
فَأ

المراد ب�لأمل تعّلق النف���ص بح�سول محبوب في الم�س��تقبل، ويرادفه الطمع والرج�ء،   .5

وطول الأمل عب�رة عن توّقع اأمور دنيوّية ي�ستدعي ح�سوله� مهلة في الأجل وف�سحة من 

الزم�ن الم�ستقبل.

الأم��ل في نف�س��ه لي���ص مذمومً� ب��ل ورد في بع���ص الرواي�ت عن ر�س��ول اهلل P قوله:   .6

»الأمل رحمٌة لأّمتي، ولول الأمل ما َر�َصَعت والدٌة ولَدها، ول َغَر�ض غار�ض �صجراً«.

اأّم��� ط��ول الأمل المذموم فهو م� اأ�س���ر اإليه الإم�م عل��ّي Q في الحديث بقوله: »واأّما 

طول الأمل فُين�صي الآخرة«.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

يتعّرف اإلى المعنى الُمراد من ال�سهوات. . 1

يعرف نظرة الإ�سالم اإلى ال�سهوات.  . 2

يدرك اأ�سب�ب النجرار وراء ال�سهوات. . 3

يتعّرف اإلى طرق تربية ال�سهوات وتر�سيده�. . 4

تربية الشهوات

الدرس التاسع





ما سرمقصود من سرشفوسا؟
ال�سهوة لغة رغبة النف�ص وا�ستي�قه� اإلى �سْيء: »�َصِهَي ال�صيَء و�َصهاه َي�ْصهاه �َصْهَوًة وا�ْصَتهاه 

 .
َحبَّه وَرِغب فيه«)1)

َ
وَت�َصّهاه: اأ

والمعنى ال�سطالحّي لل�سهوات ل يخت�ّص ب�ل�سهوة الجن�سّية بل ي�سمل ك�فة الميول واللذات 

ة، والطع�م، وال�س��راب، والنوم والراحة...  والرغب�ت النف�س��ّية، كحّب الم�ل، والذهب، والف�سّ

والقراآن الكريم نراه قد ا�ستعمل »ال�سهوة« ب�لمعنى الع�ّم، وهو ميل النف�ص وال�سعى اإلى اإ�سب�ع 

ذلك الميل. وجمع في اآية واحدة اأحّب �س��هوات الأر�ص اإلى نف���ص الإن�س���ن: الن�س���ء، والبنين، 

بة، والأنع�م،...  والأموال المكّد�سة، والخيل، والأر�ص المخ�سّ

َهَوِٰت ِمَن ٱلّنَِســآءِ َوٱۡلَننَِي َوٱۡلَقَنِٰطريِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ   كم� فى قوله، �س��بح�نه: ﴿ُزّيَِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡســُن  ۡنَياۖ َوٱللَّ نَۡعِٰم َوٱۡلَۡرِثۗ َذٰلَِك َمَتُٰع ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
ةِ َوٱۡلَۡيِل ٱلُۡمَســوََّمةِ َوٱۡل َهِب  َوٱۡلفِضَّ ِمَن ٱلَّ

 .
ٱۡلَم َٔاِب﴾)2)

من هن� ف�إنَّ المعنى المراد من ال�س��هوة اأعّم من طلب اللذة الجن�س��ّية، وهو ي�س��مل الميول 

الأخرى للنف���ص، ك�س��هوة البطن، والم�ل،.. كم� اأ�س���رت الآية الكريمة ال�س���بقة وعّددت �س��تة 

من مت�ع الدني� وهي: المراأة، والولد، والم�ل، والخيول الأ�سيلة، والموا�سي والإبل، والزراعة، 

وهي اأرك�ن الحي�ة الم�ّدية.

)1)  اأنظ��ر: اب��ن منظ��ور، محمد بن مكرم ، ل�س���ن العرب ، تحقيق وت�سحيح جم�ل الدين الميردام���دي،  بيروت، دار الفكر 
للطب�عة والن�سر والتوزيع- دار �س�در، 1414ه�، ط 3، ج 14، �ص 445.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية 14.
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نظلة سإلسالم إرى سرشفوسا
اإّن ال�سهوة ل ت�سّكل عيبً� ُيع�ب الإن�س�ن به. وذلك اأّن ال�سهوة هي �سّنة خلقية تالزم الإن�س�ن 

في حي�ته. اإّنم� الم�س��كلة تكمن في النجرار وراء هذه ال�س��هوات؛ واإخراجه� عن حّد العتدال 

ف�ل�س��تغراق ف��ي �س��هوات الدني�، ورغب�ت النفو���ص، ودوافع الميول الغرائزي��ة، وعدم التوازن 

ر والعتب�ر، وُي�س��ّكل ح�جبً� على الب�سي��رة الإيم�نية،  فيه��� هو الذي ي�س��غل القلب ع��ن التب�سّ

ويدف��ع ب�لإن�س���ن اإل��ى الغ��رق في لجة اللذائ��ذ القريبة المح�سو�س��ة؛ ويحجب عنه م��� هو اأرفع 

واأعل��ى؛ ويعّط��ل الح���ّص واأدوات الإن�س���ن المعرفّي��ة؛ فيحرم��ه متع��ة التطّلع اإلى م��� وراء اللذة 

القريب��ة؛ ومتع��ة الهتم�م���ت الكبي��رة الالئقة ب��دور الإن�س���ن العظيم في ه��ذه الأر�ص، الذي 

عّرفه اهلل تع�لى اأّنه خليفة اهلل في اأر�سه.

من هن� دعت ال�سريعة الإ�سالمية اإلى العتدال والو�سطية في التع�مل مع ال�سهوات؛ فنهت 

عن اإطالقه� وتحرّره� ب�سورة ك�ملة، كم� منعت كبته� وتدميره�. ف�لإ�سالم يدعو اإلى �سبط 

ال�سهوات وتنظيمه� واعتداله�، واإلى تقوية روح الت�س�مي في الإن�س�ن والتطّلع اإلى م� هو اأعلى.

ون�ستطيع اأن ن�ستخل�ص نظرة الإ�سالم اإلى ال�سهوات من خالل النق�ط الآتية: 

يمت���ز الإ�س��الم بمراع�ت��ه لل�س��هوات والغرائ��ز الب�س��رية والقب��ول بواقعه���، ومح�ول��ة   .1

تهذيبه� ورفعه�، ل كبته� وقمعه�.

م الإ�س��الُم الرهب�نيَة؛ لأنه� تخ�لف التكوين وال�سن�عة الإن�س�نية، وت�س�دم ال�سنن  حرَّ  .2

ِ ٱلَِّتٓ  َم زِيَنَة ٱللَّ الإلهي��ة ك�س��ّنة ال��زواج والتك�ث��ر، وتعطل الحي�ة الب�س��رّية.﴿قُۡل َمۡن َحــرَّ

.
(1(﴾ ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ

َ
أ

تت�سّم��ن الآي���ت القراآنّي��ة مق�بلة مت�َع الدني� بنعيم الآخرة، به��دف تحقيق التوازن في   .3

�س��لوك الن����ص حّتى ل ي�ستر�س��لوا في تن�ول �سهوات الدني�، وي�س��تغرقوا فيه�، فت�سغلهم 

عن ذكر اهلل والآخرة.

اإنَّ تعذيَب الج�سد، وتحميَله م� ل يطيق، لي�ص من مق��سد الإ�سالم واأهدافه العلي�، ول   .4

من و�س�ئله لبلوغ الكم�ل الإن�س�نّي.

)1)  �سورة الأعراف، الآية 32.
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أسباب سالنجلسر ورسء سرشفوسا
الإن�س���ن اإذا لم يتخلق ب�لأخالق الف��سلة فهو خ�رج عن نط�ق الإن�س���نية وداخل في حدود 

الحيواني��ة، وذلك ب�س��بب ت�س��ّلط ال�سف���ت الحيواني��ة عليه والّتب���ع الأعمى ل�س��هوات البطن 

والفرج، والغ�سب والع�سبية والنتق�م والغدر وغيره� من ال�سف�ت ال�سبعية، فيغدو م�سداق� 

ۡعنُيٞ لَّ 
َ
نِسۖ لَُهۡم قُلُــوٞب لَّ َيۡفَقُهوَن بَِها َولَُهۡم أ ّنِ َوٱۡلِ نَا ِلََهنََّم َكثرِٗيا ّمَِن ٱۡلِ

ۡ
لقول��ه تع�ل��ى ﴿َولََقــۡد َذَرأ

.
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَغٰفِلُوَن﴾)1)

ُ
ۚ أ َضلُّ

َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
ْوَلٰٓئَِك َكٱۡل

ُ
وَن بَِها َولَُهۡم َءاَذاٞن لَّ يَۡسَمُعوَن بَِهاۚٓ أ ُيۡبِصُ

واإذا غل��ب عل��ى الإن�س���ن الج�نب البهيمّي ف�س��وف يكون لهثً� طوال الوقت وراء ال�س��هوات 

والمل��ّذات الج�س��دية فيت�س���فل لي�سبح اأدنى م��ن الأنع�م والحيوان�ت لتفريط��ه بنعم اهلل التي 

َبَع َهَوىُٰهۚ َفَمَثلُُهۥ  ۡرِض َوٱتَّ
َ
ۡخَلَ إَِل ٱۡل

َ
ۥٓ أ اأنعمه� عليه والتي تخّوله الو�سول اإلى اأعلى عليين، ﴿َوَلِٰكنَُّه

.
ۡكُه يَۡلَهثۚ ﴾)2) ۡو َتۡتُ

َ
َكَمَثِل ٱۡلَكِۡب إِن َتِۡمۡل َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ

 ومن هن� ف�إّن معرفة اأ�سب�ب النجرار وراء ال�سهوات ي�س�عد على تربية ال�سهوات وعالجه�. 

ومن هذه الأ�سب�ب نذكر الآتي: 

ضعف اإليمان:   .1
 اإّن الإيم���ن ب���هلل ع��ّز وجّل هو ال�سم�نة والوق�ية من المع�سي��ة، فكّلم� �سعف اإيم�ن العبد 

َبُعواْ  لَٰوةَ َوٱتَّ َضاُعــواْ ٱلصَّ
َ
ك�ن اأكث��ر ج��راأة عل��ى مح���رم اهلل عّز وج��ّل ﴿فََخلََف ِمۢن َبۡعِدهِۡم َخۡلٌف أ

.
َهَوِٰتۖ فََسۡوَف يَۡلَقۡوَن َغيًّا﴾)3) ٱلشَّ

جليس السوء:   .2
 ظ�ه��رًا وب�طن��ً�. اأّم��� ظ�هرًا 

َق���َل َر�ُس��وُل اهلل P: »اْلَم��ْرُء َعلَ��ى ِدي��ِن َخِليِل��ه وَقِريِن��ه«)4)

فظ�ه��ر لأّن��ه عند الن����ص مثلهم، واأّم��� ب�طنً� فالأّن النف���ص م�ئلة اإلى ال�س��رور فتميل اإلى طبع 

الجلي�ص �سريعً� وت�سكن اإليه فت�ستعّد ل�سدور م� ي�سدر عنه من الأمور المنكرة، وعلى العك�ص 

 .
(5(

اإذا ك�ن الجلي�ص زاهدًا متورعً� ع�لمً� متدينً�

)1)  �سورة الأعراف، الآية 179.

)2)  �سورة الأعراف، الآية 176.
)3)  �سورة مريم، الآية 59.

)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 375، ب�ب مج�ل�سة اأهل المع��سي، ح3.
)5)  الم�زندراني، �سرح اأ�سول الك�في، ج 10، �ص 33.



أخالقنا اإلسالمية دروس في المفاهيم األخالقية114

النظر المحرم:   .3
 َ ۡزَكٰ لَُهۡمۚ إِنَّ ٱللَّ

َ
بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظــواْ فُُروَجُهۡمۚ َذٰلَِك أ

َ
واْ ِمۡن أ ق���ل اهلل تع�ل��ى: ﴿قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

 .
(1(﴾ بَۡصٰرِهِنَّ َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ

َ
َخبرُِيۢ بَِما يَۡصَنُعوَن ٣٠ َوقُل ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت َيۡغُضۡضَن ِمۡن أ

ِب��ي َعْب��ِد اهلل Q َق���َل: »النََّظُر �َص��ْهٌم ِمْن �ِص��َهاِم اإِْبِلي���َض َم�ْص��ُموٌم وَكْم ِم��ْن َنْظَرٍة 
َ
َع��ْن اأ

.
ْوَرَثْت َح�ْصَرًة َطِويلًَة«)2)

َ
اأ

وع��ن اأب��ي عب��د اهللQ: »النظ��رة بع��د النظ��رة ت��زرع ف��ي القل��ب ال�ص��هوة وكف��ى به��ا 

.
ل�صاحبها فتنة«)3)

ف�لنظ��ر اإلى الأمور المحّرمة التي تثير ال�س��هوة �س��وف تترك اآث�رًا �س��لبية ج��دًا على خي�ل 

الإن�س���ن وتفكيره وحّتى تركيزه. و�س��وف ي�سبح مرتع� لل�سور الف��سدة التي �ستجّره حتمً� اإلى 

ارت��ك�ب الأعم���ل القبيحة، فيغرق �س��يئً� ف�س��يئً� في رم���ل الذنوب المتحّركة الت��ي لو لم يب�در 

ل�ستنق�ذ نف�سه منه� �سوف ترديه في الهلكة وتقوده نحو اله�وية.

التفكير بالشهوة:   .4
التفكي��ر بح��ّد ذات��ه ل مح��ذور في��ه ب��ل هو نعم��ة م��ن اهلل واأمر ممدوح ف��ي الإن�س���ن. لكّن 

التفكير اإذا ك�ن في اأمر محّرم فقد يقود �س�حبه اإلى فعل الحرام، وهذا هو التفكير المنبوذ. 

وال�س��تغراق ف��ي التفكي��ر الح��رام خطي��ر جدًا على نف���ص الإن�س���ن وروح��ه خ�سو�سً� ال�س���ّب 

والفت�ة. لذا لو خطرت لالإن�س�ن خ�طرة اأو فكرة م� محّرمة ف�إّن الواجب عليه اأن يقطع التفكير 

به��� مب��س��رة وي�س��غل فكره ب�أمور خّيرة ومفيدة وفيه� ر�س� هلل ولر�س��وله ولإم���م زم�نه، لأّنهم 

ٖن َوَما َتۡتلُواْ ِمۡنُه ِمن قُۡرَءاٖن 
ۡ
جميعً� �س��هود على اأعم�له م� ظهر منه� وم� بطن ﴿َوَما تَُكوُن ِف َشــأ

.
َوَل َتۡعَملُوَن ِمۡن َعَمٍل إِلَّ ُكنَّا َعلَۡيُكۡم ُشُهوًدا﴾)4)

)1)  �سورة النور، الآيت�ن 31 - 32.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج5، �ص 559، ب�ب نوادر، ح12.

)3)  ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج4، �ص 18، ح 4970.
)4)  �سورة يون�ص، الآية61.
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تلبية سرشفوسا 
على الإن�س���ن الموؤمن اأن يعمل على تربية نف�س��ه من خالل اإخ�س�عه� لحكم ال�سرع والعقل 

ر بنور ال�س��رع، لم� لهذه التربية من دور ح��س��م وفّع�ل في ال�سيطرة على ال�سهوات وعدم  المنوَّ

ال�س��م�ح له� ب�لتحّكم المطلق ب�لإن�س���ن. وقد اأ�س���رت الآي�ت والرواي�ت ال�سريفة اإلى م� يمكن 

اأن يقّوي النف���ص الإن�س���نية ويعطيه� العزيمة والقوى الالزمة لتتمّكن من مواجهة مّد ال�س��هوة 

الج�رف. و�سوف نكتفي بذكر ثالثة من هذه العن�وين وهي: 

تعزيز الحكمة والمعرفة:   .1
ف  الحكم��ة ه��ي العلم بحق�ئق الأ�س��ي�ء. واأ�س��رف العلوم واأح�س��نه� هو علم العقي��دة الُمعرِّ

ف لمنجي�ت النف�ص ومهلك�ته�، وعلم الفقه المعّرف لكيفية  لأ�سول الدين، وعلم الأخالق المعرِّ

نً�  العب�دات والمع�مالت. وكلّم� عّزز الإن�س�ن الجوانب المعرفية والعلمّية فيه، ك�ن اأكثر تح�سّ

اأم���م ال�س��هوات. م��ن هن��� وجب على الإن�س���ن معرفة اأ�س��ب�ب الإنج��رار وراء ال�س��هوات؛ حّتى 

 .
يك��ون في م�أم��ٍن منه�. عن الإم�م علّيQ ق�ل: »كّلما قويت الحكمة �صعفت ال�ص��هوة«)1)

.
وعنه Q اأي�س� اأّنه ق�ل: »اأغلب ال�صهوة تكمل لك الحكمة«)2)

تربية النفس على العّفة:   .2
من الطرق المعروفة في عالج الأمرا�ص الأخالقية المواظبة على �سّده�. والنظرية التي 

ت�س���ّد نظري��ة ال�س��هوات تم�مً� هي نظري��ة العّفة، فعالج حّب ال�س��هوات يكمن ف��ي تربية هذه 

ال�سهوات بطريقة �سحيحة من خالل تربية العّفة في نفو�ص الموؤمنين.

والعّفة هي �سفة نف�سية في الإن�س�ن وتعني �سون النف�ص وتنزيهه� عن كّل اأمر دنّي. والتحّلي 

ب�لعفة يرفع من مق�م العبد ويح�سّنه من الوقوع في المع��سي ومنه� ال�سهوات المحّرمة، عن 

. فهذه الرواية ت�سير اإلى اأّن 
ْن َيُكوَن َملَكاً ِمَن اْلَماَلِئَكِة«)3)

َ
الإم�م علي Q: »َلَكاَد اْلَعِفيُف اأ

العّفة �سبب في ترك المع��سي والقرب من اهلل تع�لى بحيث ي�سبح �سلوكه كله ط�عة هلل تع�لى 

)1)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 395.
)2)  م.ن، �ص 75.

)3)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 559، الحكمة 474.
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.
وك�أن العفيف ملك من المالئكة، وعنه Q: »ثمرة العفة ال�صيانة«)1)

 وذلك لعتدال 
ْنُف�ُص��ُهْم َعِفيَف��ٌة«)2)

َ
وو�س��ف الإم���م اأمي��ر الموؤمنين Q المتقين ب���أّن »اأ

قّوتهم ال�س��هوية ووقوعه� على الو�س��ط بين رذيلتي الخمود والفجور فال يعجزون عن الحّق ول 

 .
(3(

يميلون اإلى الفجور

��ِفلََة َفاإِنََّما �ِص��يَعُة َعِل��يٍّ َمْن َعفَّ  ُبو َعْب��ِد اهلل Q: »اإِيَّاَك وال�صَّ
َ
��ٍل َق���َل: َق�َل اأ وَع��ْن ُمَف�سَّ

وَلِئ��َك 
ُ
ْي��َت اأ

َ
َذا َراأ َبْطُن��ه وَفْرُج��ه وا�ْص��َتدَّ ِجَه��اُده وَعِم��َل ِلَخاِلِق��ه وَرَج��ا َثَواَب��ه وَخ��اَف ِعَقاَب��ه َف��اإِ

 .
وَلِئَك �ِصيَعُة َجْعَفٍر«)4)

ُ
َفاأ

وح�س��ب م��� ورد ف��ي كالم اأمي��ر الموؤمنينQ: »المّتق��ون اأنف�ص��هم قانعة و�ص��هواتهم ميتة 

، ف�لعف��ة تحف��ظ النف���ص وتجعل ال�س��هوات في موقع 
(5(

ووجوهه��م م�صتب�ص��رة وقلوبه��م محزون��ة« 

و�سطّي معتدل. من هن� ك�ن ل بدَّ للموؤمن من تربية نف�سه على العّفة بكل موارده�؛ لي�سبح م�سداق 

ۡغنَِيآَء 
َ
ۡرِض َيَۡسُبُهُم ٱۡلَاهُِل أ

َ
ٗبا ِف ٱۡل ِ َل يَۡسَتِطيُعوَن َضۡ واْ ِف َســبِيِل ٱللَّ ۡحِصُ

ُ
ِيَن أ قوله تع�لى: ﴿لِۡلُفَقَرآءِ ٱلَّ

.
َ بِهِۦ َعلِيٌم﴾)6) ِف َتۡعرُِفُهم بِِسيَمُٰهۡم َل يَۡس َٔلُوَن ٱنلَّاَس إِۡلَاٗفاۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخرۡيٖ فَإِنَّ ٱللَّ ِمَن ٱلََّعفُّ

التفّكر بعواقب الشهوة المحّرمة:   .3
ْي�َصُر ِمْن َطلَِب التَّْوَبِة وَكْم ِمْن �َصْهَوِة �َصاَعٍة 

َ
ِمِنيَن Q: »َتْرُك اْلَخِطيَئِة اأ ِميُر اْلُموؤْ

َ
َق�َل اأ

. والم��راد م��ن الحزن في كالم الأمير Q ه��و الحزن بعد الموت 
ْوَرَث��ْت ُحْزن��اً َطِوي��اًل«)7)

َ
اأ

بم�س���هدة �س��وء الع�قبة اأبدًا، اأو قبل الموت اأي�سً�، فم� يتبع ال�س��هوة بعد انق�س�ئه� هو الحزن 

. من هن� نج��د اأنَّ التفّكر بتوابع وعواقب 
(8(

ال�س��ديد، وذلك لعلم الإن�س���ن بقبح وظلم��ة اآث�ره�

ال�س��هوات المحّرمة يردع الإن�س���ن عن الوق��وع في مه�لكه�، ويجّنبه الح�س��رة والندم والحزن 

وغيره� من الآث�ر الوخيمة.

)1)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 208.
)2)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 132، ب�ب ذم الدني� والزهد فيه�، ح15.

)3)  الم�زندراني، �سرح اأ�سول الك�في، ج 8، �ص 366.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 233، ب�ب الموؤمن وعالم�ته و�سف�ته، ح9.

)5)  الليثي الوا�سطي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 58.
)6)  �سورة البقرة، الآية 273.

)7)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ال�سيخ الكليني، ج2، �ص 451، ب�ب اأن ترك الخطيئة اأي�سر من ]طلب[ التوبة، ح1.
)8)  اأنظر: �سرح اأ�سول الك�في، مولي محمد �س�لح الم�زندراني، ج10، �ص 200.
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سرمهاهيم سرلئيسة

ال�سهوة لغة رغبة النف�ص وا�ستي�قه� اإلى �سْي: �َسِهَي ال�سيَء و�َسه�ه َي�ْسه�ه �َسْهَوًة وا�ْسَته�ه   .1

 .
(1(

ه وَرِغب فيه َحبَّ
َ
وَت�َسّه�ه: اأ

والمعن��ى ال�سطالحّي لل�س��هوات ل يخت�ّص ب�ل�س��هوة الجن�س��ّية بل ي�س��مل ك�فة الميول   .2

ة، والطع�م، وال�س��راب،  والل��ذات والرغب���ت النف�س��ّية، كح��ّب الم�ل، والذه��ب، والف�سّ

والنوم والراحة.

يمت���ز الإ�س��الم بمراع�ت��ه لل�س��هوات والغرائ��ز الب�س��رية والقب��ول بواقعه���، ومح�ول��ة   .3

تهذيبه� ورفعه�، ل كبته� وقمعه�.

م الإ�س��الُم الرهب�نيَة؛ لأنه� تخ�لف التكوين وال�سن�عة الإن�س�نية، وت�س�دم ال�سنن  حرَّ  .4

ِ ٱلَِّتٓ  َم زِيَنَة ٱللَّ الإلهي��ة ك�س��ّنة ال��زواج والتك�ث��ر، وتعطل الحي�ة الب�س��رّية.﴿قُۡل َمۡن َحــرَّ

.
(2(﴾ ّيَِبِٰت ِمَن ٱلّرِۡزِقۚ ۡخَرَج لِعَِبادِهِۦ َوٱلطَّ

َ
أ

تت�سّم��ن الآي���ت القراآنّي��ة مق�بلة مت�َع الدني� بنعيم الآخرة، به��دف تحقيق التوازن في   .5

�س��لوك الن����ص حّتى ل ي�ستر�س��لوا في تن�ول �سهوات الدني�، وي�س��تغرقوا فيه�، فت�سغلهم 

عن ذكر اهلل والآخرة.

اإنَّ تعذيَب الج�سد، وتحميَله م� ل يطيق، لي�ص من مق��سد الإ�سالم واأهدافه العلي�، ول   .6

من و�س�ئله لبلوغ الكم�ل الإن�س�نّي.

اأ�سب�ب النجرار وراء ال�سهوات: �سعف الإيم�ن، جلي�ص ال�سوء، النظر المحرم، التفكير   .7

ب�ل�سهوة.

الحكم��ة ه��ي العلم بحق�ئق الأ�س��ي�ء، وكلّم� عّزز الإن�س���ن الجوان��ب المعرفية والعلمّية   .8

نً� اأم�م ال�سهوات. فيه، ك�ن اأكثر تح�سّ

)1)  اأنظ��ر: اب��ن منظ��ور، محمد بن مكرم ، ل�س���ن العرب ، تحقيق وت�سحيح جم�ل الدين الميردام���دي،  بيروت، دار الفكر 
للطب�عة والن�سر والتوزيع- دار �س�در، 1414ه�، ط 3، ج 14، �ص 445.

)2)  �سورة الأعراف، الآية 32.
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م��ن الط��رق المعروفة في عالج الأمرا�ص الأخالقي��ة المواظبة على �سّده�. والنظرية   .9

الت��ي ت�س���ّد نظرية ال�س��هوات تم�مً� ه��ي نظرية العّفة، فعالج حّب ال�س��هوات يكمن في 

تربية هذه ال�سهوات بطريقة �سحيحة من خالل تربية العّفة في نفو�ص الموؤمنين.



أهدسف سردرا

م مع نفاية هذس سردرا أن:
ّ

على سرمتعل

الدرس العاشر

النظم واالنضباط

ي�س��تدّل على اأّن الإ�س��الم ديٌن محوره النظ�م وهو  . 1

ق�ئم على اأ�س��سه.

ي�س��رح العالق��ة الت��ي ترب��ط الإيم���ن ب�لنظ�م في  . 2

الإ�سالم.

يتح��ّدث ب�خت�س���ر عن اأهّم الجوان��ب التي ينبغي  . 3

اأن ي�سمله� النظ�م في الحي�ة.





سإلسالم دين سرنظام

اإّن الإ�س��الم ُينّظم الحي�ة الب�سرّية في مختلف مي�دينه� القت�س�دّية وال�سي��سّية والثق�فّية 

والجتم�عّية. وقد ُبِني دينن� كلُّه على النظ�م، ف�لنظ�م هو محور حي�ة الم�س��لم، بل الكون كلُّه 

ي�سير في نظ�م: الب�سر، الك�ئن�ت، الليل والنه�ر، ال�سم�ء، الفَلك... 

خل��ق اهلل ع��ّز وجّل هذا الكون على اأ�س����ص منّظم، فو�سع كّل �س��يء ف��ي مو�سعه، وجعل له 

ُۡل نَۡسلَُخ ِمۡنُه ٱنلََّهاَر فَإَِذا ُهم  َُّهُم ٱلَّ مهّمة، عليه اأن يوؤّديه� في هذه الدني�، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿َوَءايَةٞ ل

 ٰ ۡرَنُٰه َمَنازَِل َحتَّ ََّهاۚ َذٰلَِك َتۡقِديُر ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَعلِيِم ٣٨ َوٱۡلَقَمَر قَدَّ ــۡمُس َتۡرِي لُِمۡســَتَقّرٖ ل ۡظلُِموَن ٣٧ َوٱلشَّ مُّ
ٞ ِف فَلَٖك  ُۡل َســابُِق ٱنلََّهارِۚ َوُكّ ن تُۡدرَِك ٱۡلَقَمَر َوَل ٱلَّ

َ
ــۡمُس يَۢنَبِغ لََهآ أ َعَد َكٱۡلُعرُۡجوِن ٱۡلَقِديِم ٣٩ َل ٱلشَّ

ِل َوٱنلََّهارِ َوٱبۡتَِغآؤُُكم ّمِن فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك  ، وق�ل تع�لى: ﴿َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ َمَناُمُكم بِٱلَّۡ
يَۡسَبُحوَن﴾)1)

ۦ بِهِ  ــَمآءِ َماٗٓء َفُيۡحِ ُِل ِمَن ٱلسَّ َق َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوُيَنّ ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم يَۡســَمُعوَن ٢٣ َوِمۡن َءاَيٰتِهِۦ يُرِيُكُم ٱلَۡبۡ
 .

ۡرَض َبۡعَد َمۡوتَِهاۚٓ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَلَيٰٖت ّلَِقۡوٖم َيۡعقِلُوَن﴾)2)
َ
ٱۡل

وكذلك نظرة الإ�س��الم للنظ�م في تع�مالت الب�س��ر وا�سحة، ف�ل�س��تئذان �س��رط، ومن ل 

يوؤَذن له ل يدخل، ولالأكل اآدابه، واللتزام ب�لعهود والعقود �س��رط، وفي ال�س��فر اإن خرج اثن�ن 

د   �س�لٍح ل��الأولد بمجرَّ
ٍ
��را اأحدهم�، وو�س��ل النظ�م اإلى �س��رورة اختي�ر ا�س��م ف��ي �س��فٍر فليوؤمِّ

ة وال�س��الم، وفي  ولدتهم، ثمَّ ح�س��ن تربيتهم. وو�سع الإ�س��الم، كذلك، قواعد في اآداب التحيَّ

)1)  �سورة ي�ص، الآي�ت 37 - 40.
)2)  �سورة الروم، الآي�ت 22 - 24.
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وا الخلل، ولينوا)1) باأيدي اإخوانكم،  ال�سالة: »اأقيموا ال�صفوف، وحاذوا بين المناكب، و�صدُّ

 .
ول تذروا فرجاٍت لل�صيطان«)2)

، وغيره� 
ۡرُصوٞص﴾)3) نَُّهم ُبۡنَيٰٞن مَّ

َ
ا َكأ ِيَن يَُقٰتِلُوَن ِف َسبِيلِهِۦ َصّفٗ َ ُيِبُّ ٱلَّ وفي الجه�د: ﴿إِنَّ ٱللَّ

م��ن الم��وارد. فه��ذا ب�خت�س�ر هو الإ�س��الم، دين النظ��م والنتظ�م، نظ�م في كّل �س��يء، منذ 

الولدة وحّتى المم�ت، في الأمور ال�سخ�سّية والمع�مالت، وفي تكوين الأر�ص وال�سم�وات.

سرنظام قلين سرتقوى وسإليمان
وم��ن و�سّي��ة لالإم���م علّي Q للح�س��ن والح�س��ين L لّم��� �سربه اب��ن ملجم )لعنه 

اهلل( عل��ى راأ�س��ه ال�س��ريف: »اأو�صيكم��ا وجمي��ع ول��دي واأهل��ي ومن بلغ��ه كتاب��ي بتقوى اهلل 

.
ونظم اأمركم، و�صالح ذات بينكم...«)4)

ويح��بُّ اهلل ع��ّز وج��ّل - ال��ذي خلق ه��ذا الكون به��ذا النظم العجي��ب - اأن يكون الإن�س���ن 

منّظمً� في حي�ته ال�س��خ�سّية والع�مة، وقد بيَّن طريق ذلك في ر�س���لت ال�سم�ء وب�لخ�سو�ص 

دين الإ�سالم، واأمر برع�ية م� بّينه واأنزله.

وقد اأو�سى الإ�س��الم بنظم الأمور في مختلف جوانب الحي�ة الإن�س���نّية، ب�أبع�ده� الفردّية 

والجتم�عّية بهدف تحقيق امتث�ل التكليف الإلهّي. ويتجّلى اللتزام ب�لنظ�م ب�للتزام بتع�ليم 

الدين الحنيف، التي ج�ءت لتنظيم الحي�ة الإن�س���نّية وت�أمين ال�س��ع�دة للمجتمع الب�سرّي كّله، 

وه��و م��� اأ�س���ر اإليه الإم�م علّي Q ف��ي و�سّيته لولديه، حيث قرن التق��وى - التي ُتعّبر عن 

اأعلى مراتب الإيم�ن واللتزام العملّي ب�أحك�م ال�سريعة وقوانينه�- ب�لو�سّية بنظم الأمر، لأّنه 

ل يمك��ن اأن يك��ون الإن�س���ن موؤمنً� يتحّلى ب�لتق��وى والإيم�ن الحقيقّي دون اأن يرّبي نف�س��ه على 

النظ���م، واللت��زام ب�لحق��وق والواجب�ت تج���ه اهلل والن����ص، واإّل لبُتلي ب�لنف���ق والكذب، م� 

يوؤّدي اإلى �سعف الإيم�ن والتديُّن، ول يبقى عنده� اأّي قيمة للتقوى والإيم�ن. 

)1)  ومعن��ى »ولين��وا...« اإذا ج���ء رج��ل اإل��ى ال�س��ف فذهب يدخل في��ه فينبغي اأن يلين ل��ه كل رجل منكبي��ه حّتى يدخل في 
ال�سف.

)2)  ال�سج�س��ت�ني، �س��ليم�ن بن الأ�س��عث، �س��نن اأبي داود، تحقيق وتعليق �س��عيد محمد اللح�م، دار الفكر للطب�عة والن�س��ر 
والتوزيع، 1410هـ - 1990م، ط 1، ج1، �ص157.

)3)  �سورة ال�سف، الآية 4.
)4)  ال�سيد الر�سي، نهج البالغة خطب الإم�م علي Q، �ص 421، الخطبة 47.
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وجوب ملسعاة سرنظام في سرهقه سإلسالمّي
اأفت��ى الفقه�ء الم�س��لمون بوجوب اللت��زام بمقّررات نظ�م المجتمع، ول��و ك�نت من دولة غير 

. ولي�ص لأّي اأحد اأن ي�سع في ال�سوارع والطرق�ت الع�ّمة 
(1(

اإ�سالمّية، تجب مراع�ته� على كّل ح�ل

م� ي�سّر ب�لم�ّرة ونحوهم، ول بّد من منع ذلك ب�أّية و�سيلة ممكنة، ولو بت�سجيل عقوبة م�ّدّية عليه 

لحف��ظ الم�س�لح الع�ّمة، وك��ذا الح�ل في و�سع القذارات فيه�، ول ينبغي لأحد مخ�لفة النظ�م، 

. ومن الطبيعّي اأّن المح�فظة على اأنظمة وقوانين، مثل: 
(2(

ول �س��ّيم� مع ح�سول الإ�سرار ب�لج�ر

�سبك�ت الكهرب�ء والم�ء واله�تف الع�مة، وعلى اأنظمة ال�سير والبن�ء وال�سم�ن ال�سحّي والبيئة، 

وغيره��� مّم��� له جنبة م�سلحة وف�ئ��دة اجتم�عية ع�ّمة، م��ن الم�س�ديق الطبيعّي��ة، التي تندرج 

تحت النظ�م الع�م الذي اأوجب الفقه�ء اللتزام به ومراع�ته.

سرنظم في سرعالقاا سالجتماعّية
اأولى الإ�س��الم الآداب الع�ّمة التي ترتبط ب�لمجتمع وتم���ّص حي�ة الن����ص وحقوقهم اأهّمّية 

ق�س��وى، تب��رز في مختلف مراف��ق الحي�ة الع�ّمة والجتم�عّية. فقد جعل الإ�س��الم كّل م�س��لم 

م�سوؤوًل في بيئته الجتم�عّية، يم�ر�ص دوره الجتم�عّي من موقعه، ق�ل ر�سول اهلل P: »كّلكم 

، ودع� P اإلى الهتم�م ب�أمور الم�سلمين، وم�س�ركتهم في 
راٍع، وكّلكم م�صوؤول عن رعّيته«)3)

.
مور الم�صلمين فلي�ض بم�صلم«)4)

ُ
اآم�لهم واآلمهم، فق�ل: »من اأ�صبح ل يهتّم باأ

ف�لم�سلم م�سوؤول عن اإ�سالح وتح�سين نف�سه واأفراد مجتمعه، من خالل اللتزام ب�لأحك�م 

ال�س��رعّية الجتم�عّي��ة المتعّلق��ة ب�لأ�س��رة، والأرح���م، والجي��ران والأبن�ء، والأم��ر ب�لمعروف 

والنه��ي عن المنك��ر، والمح�فظة على النظ���م الع�م، ورع�ية حقوق الآخري��ن، وعدم الته�ون 

والت�س�هل به�، ب�لإ�س�فة اإلى الم�س�همة والح�سور الجتم�عّي بح�سب الم�سلحة والو�سع. ق�ل 

.
(5(﴾ َخَوۡيُكۡمۚ

َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ تع�لى ﴿إِنَّ

)1)  الإم�م الخ�منئي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، الكويت، دار النب�أ للن�سر والتوزيع، 1415هـ - 1995م، ط 1، ج 2 �ص 98.
)2)  مجمع الم�س�ئل، ج1، �ص399، م16.

)3)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 72، �ص 38.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 2، �ص 163.

)5)  �سورة الحجرات، الآية 10.
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سرنظام في سرحياة سرهلدّية
ت�س��تمل الحي�ة ال�سخ�سّية لالإن�س���ن على النظ�فة وال�سّحة وترتيب اللب��ص ونظ�فة ال�سعر 

والوجه وغيره�... ون�سير ب�سكل مخت�سر اإلى بع�ص هذه الموارد: 

1.  التجّمل: ُروي اأّن النبّي P ك�ن كّلم� اأراد الخروج اإلى الم�سجد، اأو اإلى لق�ء اأ�سح�به، 

ر، وك�ن يقول: »اإّن اهلل ُيح��بُّ من عبده اإذا خرج  ينظ��ر ف��ي المراآة وُيرتِّب �س��عره ويتعطَّ

.
ل«)1) اأ لهم ويتجمَّ اإلى اإخوانه اأن يتهيَّ

2.  النظاف��ة: ومّم��� اأم��ر ب��ه الإ�س��الم اأي�سً� رع�ي��ة النظ�ف��ة الع�ّمة وال�س��خ�سّية، لم� في 

ذلك من مظهر ح�س�رّي ومدنّي له العديد من الأبع�د التربوية بين الن��ص، فعن النبّي 

، وفي كالم 
الأك��رم P ق���ل: »اإّن اهلل طّي��ب ُيحبُّ الطّي��ب، نظيف ُيحبُّ النظاف��ة«)2)

فوا بكلِّ ما ا�ص��تطعتم، فاإّن اهلل  اآخ��ر ل��ه P قّي��د الدخول اإلى الجّنة ب�لنظ�ف��ة: »تنظَّ

، وعن الإم�م 
تعال��ى بن��ى الإ�ص��الم عل��ى النظافة، ولن يدخ��ل الجّنة اإّل كّل نظي��ف«)3)

 .
الر�س� Q ق�ل: »من اأخالق الأنبياء التنّظف«)4)

3.  المظهر الح�ص��ن: اإّن تع�ليم الإ�س��الم كم� اأمرتن� برع�ية النظ�فة والتجّمل والتطّيب، 

اأمرتن��� اأي�س��ً� ب���أن نراع��ي المظهر الح�س��ن في ال�س��كل واللب����ص، فقد ورد عن ر�س��ول 

اهلل  P اأّن��ه راأى رج��اًل �س��عثً�، ق��د تفّرق �س��عره، فق�ل P: »اأم��ا كان يج��د هذا ما 

، وعن 
. وروي عنه P اأي�سً� اأّنه ق�ل: »من اّتخذ ثوباً فلينّظفه«)6)

ي�صكن به �صعره«)5)

الإم�م علّي Q حول لب�ص الحذاء ق�ل: »ا�صتجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على 

.
ال�صالة والطهور«)7)

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 5، �ص 11.
)2)  المتقي الهندي، كنز العم�ل، �سبط وتف�س��ير ال�س��يخ بكري حي�ني، ت�سحيح وفهر�س��ة ال�س��يخ �سفوة ال�س��ق�، بيروت - 

لبن�ن موؤ�س�سة الر�س�لة، 1409 - 1989م، ل.ط، ج 15، �ص 389.

)3)  م.ن، ج9، �ص277.
)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج 5، �ص 567.

)5)  ال�سج�ست�ني، �سنن اأبي داود، ج 2، �ص 261.
)6)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج6، �ص441.

)7)  م.ن، ج6، �ص 462.
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سالنإباا في سروقت
اإّن ال�س��تف�دة ال�سحيح��ة م��ن الوق��ت هي م��ن اأهمِّ الأمور الت��ي توجب نج�ح الإن�س���ن في 

اأموره الجتم�عّية ونج�ح عالق�ته مع الآخرين، ويكون ذلك عبر قي�م الإن�س�ن بتنظيم برن�مج 

�سخ�سّي له للعمل، وللثق�فة وللزي�رات. اإّن عدم وجود نظ�م ي�سير عليه الإن�س�ن يوجب �سي�ع 

الفر�ص، واأّم� الن�سب�ط والعمل �سمن برن�مج معيَّن فهو موجب لال�ستف�دة من ط�قة الإن�س�ن 

وا�ستثم�ر نت�ئج عمله. وي�أمر الإم�م الك�ظم Q الإن�س�ن بتق�سيم اأوق�ته اإلى اأربعة اأق�س�م، 

ْرَبَع �َصاَعاٍت �َصاَعًة ِلُمَناَجاِة اهلل َو�َصاَعًة 
َ
ْن َيُكوَن َزَماُنُكْم اأ

َ
فقد ورد عنه Q: »اْجَتِهُدوا ِفي اأ

��وَن  ُفوَنُك��ْم ُعُيوَبُك��ْم َوُيْخِل�صُ ِذي��َن ُيَعرِّ َق��اِت الَّ ْخ��َواِن َوالثِّ ْم��ِر اْلَمَعا���ِض َو�َص��اَعًة ِلُمَعا�َص��َرِة اْلإِ
َ
ِلأ

��اَعِة َتْقِدُروَن َعلَى  ٍم َوِبَهِذِه ال�صَّ اِتُكْم ِف��ي َغْيِر ُمَحرَّ َلُك��ْم ِف��ي اْلَباِط��ِن َو�َص��اَعًة َتْخُلوَن ِفيَها ِللَذَّ

َث َنْف�َصُه ِباْلَفْقِر َبِخَل  ْنُف�َصُكْم ِبَفْقٍر َوَل ِبُطوِل ُعُمٍر َفاإِنَُّه َمْن َحدَّ
َ
ُثوا اأ الثَّاَلَثِة �َصاَعاٍت- َل ُتَحدِّ

ْنَيا ِباإِْعَطاِئَها َما َت�ْص��َتِهي  ْنُف�ِص��ُكْم َحّظاً ِمَن الدُّ
َ
َثَه��ا ِبُط��وِل اْلُعُم��ِر َيْحِر�ُض اْجَعُلوا ِلأ َوَم��ْن َحدَّ

يِن َفاإِنَُّه  ُموِر الدِّ
ُ

َة َوَما َل �َص��َرَف ِفيِه َوا�ْص��َتِعيُنوا ِبَذِلَك َعلَ��ى اأ ِم��َن اْلَح��اَلِل َوَم��ا َل َيْثِلُم اْلُمُروَّ

.
ْو َتَرَك ِديَنُه ِلُدْنَياُه«)1)

َ
ُرِوَي َلْي�َض ِمنَّا َمْن َتَرَك ُدْنَياُه ِلِديِنِه اأ

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 75، �ص 321.
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سرمهاهيم سرلئيسة:

اإّن الإ�س��الم ُينّظ��م الحي���ة الب�س��رّية ف��ي مختل��ف مي�دينه��� القت�س�دّي��ة وال�سي��س��ّية    .1

والثق�فّي��ة والجتم�عّي��ة. وق��د ُبِن��ي دينن��� كلُّه عل��ى النظ���م، ف�لنظ�م هو مح��ور حي�ة 

الم�سلم، بل الكون كلُّه ي�سير في نظ�م.

اأو�سى الإ�س��الم بنظم الأمور ف��ي مختلف جوانب الحي�ة الإن�س���نّية، ب�أبع�ده� الفردّية    .2

والجتم�عّية بهدف تحقيق امتث�ل التكليف الإلهّي. ويتجّلى اللتزام ب�لنظ�م ب�للتزام 

بتع�ليم الدين الحنيف، التي ج�ءت لتنظيم الحي�ة الإن�س�نّية وت�أمين ال�سع�دة للمجتمع 

الب�سرّي كّله.

اأفتى الفقه�ء الم�س��لمون بوجوب اللتزام بمقّررات نظ�م المجتمع، ولو ك�نت من دولة    .3

.
(1(

غير اإ�سالمّية، تجب مراع�ته� على كّل ح�ل

اأولى الإ�سالم الآداب الع�ّمة التي ترتبط ب�لمجتمع وتم�ّص حي�ة الن��ص وحقوقهم اأهّمّية    .4

ق�سوى، تبرز في مختلف مرافق الحي�ة الع�ّمة والجتم�عّية.

5.  الم�س��لم م�س��وؤول ع��ن اإ�س��الح وتح�سين نف�س��ه واأف��راد مجتمع��ه، من خ��الل اللتزام 

ب�لأحك�م ال�سرعّية الجتم�عّية المتعّلقة ب�لأ�سرة، والأرح�م، والجيران والأبن�ء، والأمر 

ب�لمعروف والنهي عن المنكر، والمح�فظة على النظ�م الع�م، ورع�ية حقوق الآخرين، 

وعدم الته�ون والت�س���هل به�، ب�لإ�س�فة اإلى الم�س���همة والح�سور الجتم�عّي بح�س��ب 

.
(2(﴾ َخَوۡيُكۡمۚ

َ
ۡصلُِحواْ َبنۡيَ أ

َ
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ فَأ الم�سلحة والو�سع. ق�ل تع�لى ﴿إِنَّ

اإّن ال�س��تف�دة ال�سحيحة من الوقت هي من اأهمِّ الأمور التي توجب نج�ح الإن�س���ن في    .6

اأموره الجتم�عّية ونج�ح عالق�ته مع الآخرين، ويكون ذلك عبر قي�م الإن�س�ن بتنظيم 

برن�مج �سخ�سّي له للعمل، وللثق�فة وللزي�رات.

)1)  الإم�م الخ�منئي، اأجوبة ال�ستفت�ءات، الكويت، دار النب�أ للن�سر والتوزيع، 1415هـ - 1995م، ط 1، ج 2 �ص 98.
)2)  �سورة الحجرات، الآية 10.
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