ال َتق َر ُبوا

ا�ســـــــ ��م الكــتـــــــ ��اب :ال تَق َر ُبوا
ال � � � � � �م � � � � � ��ؤل� � � � � ��ف :ال�شيخ د� .أكرم بركات
ال � � � � �ن� � � � ��ا� � � � � �ش� � � � ��ر :بيت ال�سراج للثقافة والن�شر
الطبع ��ة الثاني ��ة :بيروت 1437هـ 2016 -م
جميع الحقوق محفوظة للم�ؤلف©

ال َتق َر ُبوا

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة على منبر القائم |
قضايا تالمس حاجة الناس في الفكر والسلوك
وتضيء على طريق سعادة اإلنسان،
ّ
وتوضح برنامجها تناولها الشيخ د .أكرم بركات
على منبر مسجد القائم| في الضاحية الجنوب ّية
ثوب الكلمات المكتوبة
لبيروت ث ّم ألبسها َ
بين يديك عسى أن تكون مح ًّال للقبول.

املقدمة
َّ
$
الحمد هلل رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �س ّيد
المر�سلين مح ّمد و�آله الطاهرين.
�إ ّنها مو�ضوعات ر ّكزت عليها ن�صو�ص الإ�سالم العزيز،
و�أ َّكدت التجربة �أهم ّية هذا التركيز الهادف لإبعاد النا�س
عن م�سالك ال�شيطان المنحدرة بهم �إلى الت�سافل ّ
والذل،
وقد جمعتُها من خطب يوم الجمعة المنثورة التي �ألقيتُها
في م�سجد القائم | ،و�ألب�ستُها ثوب هذا الكتاب ال�صغير،
لأتبعها في �سل�سلة بين يدي القائم | �ضمن مجموعة
«يزكيهم».
�إنّ ما طرحته هنا لي�س كل ما ينبغي الحديث عنه،
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فهناك مو�ضوعات �أخ��رى ت�صلح �أن تندرج تحت عنوان
«ال َتق َر ُبوا» تح ّدثت عن بع�ضها في �سائر كتب المجموعة،
أعر�ضت هنا عن بع�ضها الآخر ً
حفاظا على حجم الكتاب
و�
ُ
ال�صغير الذي قد يكون �أكثر جذ ًبا لقراءة النا�س في زمن
الديجيتال.
�أ�س�أل اهلل تعالى �أن يجعل هذا العمل ال�صغير لوجهه
الكريم.
�أكرم بركات
م�سجد القائم |  -ال�ضاحية الجنوبية
�شهر رم�ضان1437 /هـ

1

احلرص
ورد عن الإمام ال�صادق �« :Qأ�صول الكفر ثالثة:
الحر�ص ،واال�ستكبار ،والح�سد»(((.
خلق اهلل تعالى الإن�سان على فطرة االنجذاب �إليه وتوحيده� ,إال �أنَّ
عوامل قد تتدخل لحرفه عن م�ساره الفطري ليقع في �شراك الكفر.
�أ�سباب الحر�ص

ويمكن ت�صنيف هذه العوامل �إلى ثالثة:
 -1التربية في مراحل الطفولة

وه��ذا ما �أ�شار �إليه الحديث« :ك��ل م��ول��ود ي��ول��د على
وين�صرانه»(((.
الفطرة ،و�إ ّنما �أبواه يه ِّودانه ِّ
الكليني ،محمد ،الكافي ،ط ،4طهران ،دار الكتب الإ�سالمية1365 ،هـ�.ش ،ج� ،2ص
(((
ّ
.289
((( الطو�سي ,محمد ,الخالف( ,ال،ط) ،قم ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي1411 ,هـ ,ج,3
�ص .591
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� -2شبهات فكرية عقائدية
فقد تطر�أ �شبهات في العقيدة ال يقنع الإن�سان ب�أجوبة

ل�ضعف في المجيب ,و�إ ّما لخ�صو�ص َّية
الإيمان عنها� ,إ َّما
ٍ
الحالة الذهنية عند �صاحب ال�شبهة...الخ.
� -3صفات نف�سية

وه���ذا م��ا �أ���ش��ار �إل��ي��ه ال��ح��دي��ث ال�����س��اب��ق ع��ن الإم���ام
ال�صادق �« :Qأ� � �ص� ��ول ال �ك �ف��ر ث�ل�اث ��ة :ال �ح��ر���ص،
واال�ستكبار ،والح�سد»((( .وهو ما يدعو للوقوف عند كل
واحدة من هذه ال�صفات ،والبداية مع الحر�ص.
معنى الحر�ص

الحر�ص هو التع َّلق ال�شديد بال�شيء ،والذي ي�صل �إلى
ح ّد االفراط وتو ِّلد الج�شع.
ُيقال في اللغة :حر�ص الثوب �أي خرقه ،وقيل :هو �أن
يد َّقه حتى يجعل فيه ثقب ًا و�شقوق ًا(((.
الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .289
(((
ّ
((( ابن منظور ،محمد ،ل�سان العرب( ،ال.ط) ،قم ،ن�شر �أدب الحوزة1405 ،هـ ،ج،7
�ص.11
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فالحري�ص على المال هو المتع ّلق به تعل ّق ًا �شديد ًا
يخرجه عن حدِّ التوازن ,فيتحول ماله �إلى مالك ال مملوك
له.
والحري�ص على المن�صب هو المتع ِّلق به تع ّل ًقا ال يت�ص َّور
�أ ّنه �سيتخ ّلى عنه �أو ُيعزل منه ،فيكون الحري�ص مر�ؤو�س ًا له
بدل �أن يكون الرئي�س عليه.
وقد �أ�شار الإمام علي� Qإلى حالة الحري�ص الذي
ينقله الحر�ص �إلى موقع المملوك والمر�ؤو�س لما يحر�ص
عليه ,بقوله« :Qالحري�ص عبد المطامع»(((.
�سبب الحر�ص

حب الكمال وال�سعي نحوه ,لذا
�إن الإن�سان مفطور على ِّ
تراه حينما يعتقد كمال �شيء ،ف�إ ّنه ينجذب �إليه ,وقد ين�ش ّد
انجذابه �إلى درجة الت�شبث بذلك ال�شيءُ ,فيفرط في ج�شعه
به.
((( الطبر�سي ،ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل ,ط ،1بيروت ،م� ّؤ�س�سة �آل البيت ،R
1987م ،ج� ,12ص .61
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لكن الإن�سان قد ُيخطىء م�صداق الكمال ,فينجذب �إلى
م�صاديق النق�ص ويتفاعل معها ظ َّن ًا منه �أ َّنها تح ِّقق كماله .و�إلى
هذا المعنى ي�شير قوله تعالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(((� ،أي
�شديد الحر�ص ,قليل ال�صبر.
ويمكن �أن ُيخت�صر عنوان م�صاديق النق�ص بـ « :الدنيا
الغاية» ,مقابل الكمال الحقيقي ال��ذي يتح ّقق من خالل
التوجه �إلى اهلل تعالى.
ّ
والتوجه �إلى اهلل تعالى
التوجه �إلى الدنيا الغاية
ّ
وبين ّ
فالتوجه �إل��ى اهلل تعالى يو ّلد اطمئنان
معاك�سة ظاهرة،
ّ
القلب ,وبالتالي �سعادة الإن�سان ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
التوجه يحلو الحر�ص ,فعن الإمام
ﰓﭼ((( .وفي هذا ُّ
الباقر« :Qال حر�ص كالمناف�سة في الدرجات»(((.
التوجه �إل��ى الدنيا الغاية فهو ال��ذي ينتج الحر�ص
�أ ّم��ا ّ
ال�سلبي ,فعن الإم���ام علي�« :Qإن ال��دن�ي��ا م�شغلة عن
((( �سورة المعارج ,الآية .19
((( �سورة الرعد ,الآية .28
((( الكا�شاني ،محمد ،الوافي ،تحقيق مركز التحقيقات الدينية ،ط� ،1أ�صفهان ،مكتبة
الإمام �أمير الم�ؤمنين  Qالعامة1416 ،هـ ،ج� ،26ص .262
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غيرها ,ولم ي�صب �صاحبها منها �شيئاً �إال فتحت له حر�صاً
عليها ,ولهجاً بها ,ولن ي�ستغني �صاحبها بما نال فيها ع َّما
لم يبلغه منها»(((.
وعن الإمام الباقر« :Qمثل الحري�ص على الدنيا
كمثل دود القز ك ّلما ازدادت من القز على نف�سها ل ّفاً كان
�أبعد لها من الخروج ح ّتى تموت غ ّماً»(((.
لماذا الحر�ص من �أ�صول الكفر ؟

ال��ج��واب :لأنَّ الحر�ص على الدنيا الغاية ال��ذي يواكب
االبتعاد عن ما يريد اهلل تعالى ,وعن ما ق�سمه بين النا�س
يحمل في ط ّياته ّ
ال�شك ب��اهلل ,وق ّلة الثقة ب��ه ,من هنا كان
الحر�ص من �أ�صول الكفر الثالثة.
وقد �أ�شار الإمام علي� Qإلى هذا ال�سبب بقوله الوارد
عنه« :على ّ
ال�شك وق ّلة الثقة باهلل مبنى الحر�ص ُّ
وال�ش ّح»(((.
((( ابن �أبي طالب ،علي ،نهج البالغة� ،شرح مح ّمد عبده ،ط ،1قم ،دار الذخائر،
1412هـ ،ج� ,3ص .78
((( الكليني ,محمد بن علي ,الكافي ,ج� ,2ص .134
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ ،تحقيق ح�سين الح�سيني البيرجندي،
ط ،1قم ،دار الحديث1367 ،هـ�.ش� ،ص .328
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�آثار الحر�ص على الإن�سان

على ق��اع��دة حكمة اهلل وغ��ن��اه ,ف����إنّ ال�شريعة فقه ًا
و�آداب ًا عبارة عن برنامج �سعادة الإن�سان ,فالطاعات تولد
ال�سعادة ,والمنهيات عنها ُتو ِّلد ال�شقاء.
وقد �أر�شدت �أحاديث �أهل البيت� Qإلى �آثار الحر�ص
ال�سلبية على الإن�سان التي تنتج �شقاء منها:
 -1فقدان الحياء ,فعن �أمير الم�ؤمنين« :Qال حياء
لحري�ص»(((.
ّ
والذل ,فعن �أمير الم�ؤمنين« :Qالحر�ص
 -2المهانة
ّ
ذل وعناء»(((.
وعنه« :Qالحري�ص �أ�سير مهانة ال ُي ّ
فك �أ�سره»(((.
وع��ن الإم��ام ال�صادق« :Qم��ا �أق�ب��ح بالم�ؤمن ان
تكون له رغبة تذ ّله»(((.
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص .536
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,12ص .61
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص..30
((( الطبر�سي ،ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,12ص .68
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ذل � ّ
وروي �أ ّن��ه ُ�سئل �أمير الم�ؤمنينّ � :Qأي ّ
أذل؟
قال « :Qالحر�ص على الدنيا»(((.
 -3ال�ت�ع��ب وع ��دم ال��راح��ة ,فعن �أم��ي��ر الم�ؤمنين:Q
«الحري�ص متعوب فيما ي�ض ّره»((( ,وورد عن الإمام
«ح� � � ِر َم
ال�صادق Qف��ي ح��دي��ث ع��ن ال��ح��ري�����صُ :
القناعة ،فافتقد الراحة»(((.
 -4الفقر ,فعن �أمير الم�ؤمنين« :Qالحري�ص فقير،
ولو ملك الدنيا بحذافيرها»(((.
وبالتالي ُ�سئل الإم��ام علي Q« :ما الفقر؟ ,فقال
 :Qالحر�ص وال�شره»(((.
 -5ال�شقاء ,فعن �أمير الم�ؤمنين�« :Qأ�شقاكم �أحر�صكم»(((,
وعنه� Qأي�ض ًا« :من كثر حر�صه كثر �شقا�ؤه»(((.
((( الم�صدر ال�سابق ,ج� ,12ص .59
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .61
((( البروجردي ,ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة( ,ال,ط) ,مدينة العلم ,قم1407 ,هـ ,ج� ,14ص .30
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص .22
((( ال�صدوق ,محمد ,معاني الأخبار ,تحقيق علي الغفاري( ,ال,ط) ,قم ،م�ؤ�س�سة
الن�شر الإ�سالمي1379 ,هـ� ,ص .244
((( الطبر�سي ،ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,12ص .62
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص .459
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عالج الحر�ص

 -1التفكُّر

الم�سلك الأول في عالج الحر�ص ينطلق من ت�صحيح
العقيدة باهلل تعالى وحكمته ,والإيمان بالآخرة ،و�أ ّنها الدار
التي ت�ست�أهل ح ّق ًا دون الدنيا ,ا�سم «الحيوان» ,ف�إنّ ذلك
ينفع في دفع الحر�ص ال�سلبي عن الإن�سان .من هنا �أك َّد
القر�آن الكريم على �أن الدنيا لي�ست كما يظ ّنها الحري�ص,
فقال تعالى :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ (((.
و�أك�� َّد �سبحانه �أن الآخ��رة هي الحياة الحقيقية بقوله:
ﭽﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭼ (((.
كما �ألفت ع َّز وج َّل �أنّ الموجود في الآخرة خير و�أبقى من
المق�صود في الدنيا بقوله تعالى :ﭽﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭼ(((.
((( �سورة الحديد ,الآية .20
((( �سورة العنكبوت  ,الآية .64
((( �سورة ,الق�ص�ص ,الآية .60
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 -2ذكر الموت

الم�سلك الثاني في عالج الحر�ص يكمن في تذ ّكر الموت
وما يعقبه ,وما يواكبه من االنقطاع عن هذه الدنيا ،فقد
ورد في و�صية الإمام ال�صادق  Qلدفع الحر�ص�« :أما
تحزن� ،أما تهتم� ،أما ت�ألم؟ قلت :بلى واهلل .قال :Q
ف��إذا كان ذلك منها ،فاذكر الموت ،ووحدتك في قبرك،
و��س�ي�لان عينيك على خ��دي��ك ،وتقطع �أو��ص��ال��ك ،و�أك��ل
ال��دود من لحمك ،وب�لاك ،وانقطاعك عن الدنيا ،ف��إ َّن
ذلك يح ّثك على العمل ،ويردعك عن كثير من الحر�ص
على الدنيا»(((.
 -3الت�أ ُّمل في كرامة غير الحري�ص على الدنيا

قال اهلل تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﭼ (((.

((( ال�صدوق ,محمد ،الأمالي ،ط ،1قم ،م� ّؤ�س�سة البعثة1417 ،هـ� ,ص .426
((( �سورة المعارج ,الآيات .27-22
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ال ُمراد من ّ
الحق المعلوم

عن الإمام ال�صادق« :Qهو ال�شيء يعمله الرجل
في ماله في اليوم �أو في الجمعة �أو في ال�شهر ق ّل �أو َك ُث َر،
غير �أ ّنه يدوم عليه»(((.
ال�سجاد  ،Qفي بع�ض الروايات الحقّ
ويف�سر الإمام ّ
ِّ
المعلوم بالتب ُّرع (ال�صدقة غير الواجبة) ،في�س�أله �أحدهم:
فماذا ي�صنع به ؟ قال « : Qي�صل به رح ًما ،ويقري
به �ضيفاً ،ويحمل به كال� ،أو ي�صل به �أخا له في اهلل� ،أو
لنائب ٍة تنوبه»(((.

((( الكليني ,محمد ،الكافي ,ج� ,3ص .499
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .500

2

االستكبار
عن الإم���ام ال�صادق �« :Qأ� �ص��ول الكفر ثالثة:
الحر�ص واال�ستكبار والح�سد»(((.
ب ِّين القر�آن الكريم عالقة اال�ستكبار بالكفر في قوله
تعالى :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ

((( ،وقوله تعالى :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓﭼ (((.
�إبلي�س بين الكفر والإيمان

لم يكن �إبلي�س منك ًرا لوجود اهلل تعالى ،بل كان ي�ؤمن
ب���اهلل ،و�أن���ه الخالق ل��ه ولغيره (ﯱ...ﯴ) .وك��ذا
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .289
((( �سورة �ص ،الآيتان.76-75 :
((( �سورة البقرة ،الآية .34
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ﭽﰖﰗﰘ

ك��ان ي���ؤم��ن ب�صفات اهلل الكمالية
ﰙ ﭼ((( .وك��ذا كان ي�ؤمن بيوم القيامة ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﭼ ((( .ومع ذلك رف�ض ال�سجود لآدم  ،Qلماذا؟
ال��ق��ر�آن يجيب ب���أنّ ال�سبب هو اال�ستكبار ،ق��ال تعالى
مخاطب ًا �إبلي�س :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ ((( .وبما �أ ّنه
لي�س من العالين ،فيبقى �أنّ ال�سبب هو اال�ستكبار ،وقد ع ّبر
�إبلي�س عن ا�ستكباره بقوله :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﭼ ((( ،وهذا يعني �أ ّن��ه ر�أى نف�سه فوق غيره ،واعتقد
�أنّ منزلته �أرفع من منزلة غيره ،فتك َّلف التر ُّفع على الغير
وتعالى عليه ،وهذا معنى اال�ستكبار.
وكانت نتيجة �سلوكه النابع من هذه الر�ؤية �أن اهلل تعالى
حكم بالكفر :ﭽﮰﮱﯓﭼ (((.
�إذ ًا م�شكلة �إبلي�س لم تكن من الناحية العلم ّية والمعرف ّية،
((( �سورة �ص ،الآية .82
((( �سورة �ص ،الآية .79
((( �سورة �ص ،الآية .75
((( �سورة �ص ،الآيتان.76-75 :
((( �سورة البقرة ،الآية .34
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بل كانت �سلوكية نابعة من ر�ؤية خا�صة ،قال ال�شاعر:
ل��و ك���ان ال��ع��ل��م م��ن دون ت��ق ً��ى �شرف ًا
ل���ك���ان �أ����ش���رف خ��ل��ق اهلل �إب��ل��ي�����س
االعتبار من ق�صة �إبلي�س

ين ِّبهنا �أمير الم�ؤمنين � Qأنّ ق�صة �إبلي�س ال تنح�صر
اال�ستفادة منها في دائرة المعلومة التاريخية ،بل ينبغي
�أن تكون محلاّ ً لالعتبار ،لذا يقول « :Qما ك��ان اهلل
�سبحانه ل ُيدخل الج ّنة ب�ش ًرا ب�أمر �أخرج به منها مل ًكا»(((.
اال�ستكبار والكفر

�إنّ عالقة اال�ستكبار بالكفر لم تنح�صر بما ورد في ق�صة
�إبلي�س وامتناعه عن ال�سجود لآدم  ،Qفقد تقدّم �أنّ
الإم��ام ال�صادق  Qاعتبر اال�ستكبار من �أ�صول الكفر،
وقد �أ َّكد هذا المعنى في جواب لمن �س�أله عن �أدنى الإلحاد
((( المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ت�صحيح مح ّمد مهدي الخر�ساني( ،ال ،ط)،
طهران ،دار الكتب الإ�سالم ّية1396 ،هـ ،ج� ،14ص .466
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فقال له« :الكبر �أدناه»((( .وهذا ي�شير �إلى �أنّ الكفر والإلحاد
ال ينطلقان دائم ًا من خلف ّية نظرية ،و�إ�شكاالت فكر َّية ،بل قد
يكون للكفر منا�شئ نف�س ّية ،واال�ستكبار هو من هذه المنا�شئ
الخطيرة الم�ؤدّية للكفر .وهذا ما ي�ؤ ّكد �ضرورة التع ّمق بهذه
الآفة الخطرة لفهم �أ�سبابها ،وبواعثها ،ومظاهرها ،وطرق
التخ ّل�ص منها ،وتمييزها عن غيرها وهذا ما نعر�ضه فيما
ي�أتي.
�سبب اال�ستكبار

الخميني { :للكبر �أ�سباب عديدة ترجع
قال الإمام
ّ
ك ّلها �إلى توهم الإن�سان الكمال في نف�سه ،م ّما يبعث على
بحب ال��ذات ،فيحجب كمال الآخرين،
العجب الممزوج ّ
ويراهم �أدنى منه ،ويتر ّفع عليهم قلبي ًا �أو ظاهر ًيا»(((.
والعجب ال��ذي �أ�شار �إليه الإم��ام { هو عبارة عن
ا�ستعظام الذات با�ستعظام خ�صالها التي يراها الإن�سان
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .309
الخميني ،روح اهلل ،الأربعون حديث ًا ،ترجمة محمد الغروي( ،ال،ط) ،بيروت ،دار
(((
ّ
التعارف� ،1991 ،ص .88
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كمال ّية ،فيركن �إليها نا�سب ًا لها �إلى نف�سه ال �إلى اهلل ع َّز
وج َّل.
ِّ
المحذرة من العجب
وق��د ورد العديد من الأح��ادي��ث
النبوي ال�شريف ...« :ال
المب ِّينة لآثاره ال�سيئة ،كالحديث
ّ
وح� ��دة �أوح� �� ��ش م��ن ال� �ع� �ج ��ب»((( ،وم���ا روي ع��ن الإم���ام
علي « :Qمن دخله العجب هلك»((( �إلى غير ذلك.
ّ
والعجب ه��ذا ،و�إن انطلق م ّما ي��راه الإن�����س��ان ك��م��ا ًال في
نف�سه� ،إ ّال �أن التد ّبر في الأمر ي�ؤدّي �إلى فهم المغزى العميق
للحديث الم�ش ِّرح لنف�س ّية المتك ِّبر ،وه��و ما ورد عن الإم��ام
ال�صادق « :Qما من رجلٍ تك َّبر �أو تج َّبر �إ ّال لذلة يجدها
في نف�سه»(((.
لواقح اال�ستكبار

الرئي�سي لال�ستكبار� ،إ ّال
م��ع �أنّ العجب ه��و ال�سبب
ّ
�أنّ جملة من الأم��ور ت�ساهم في �صنعه �أطلق عليها �أمير
((( البروجردي ،ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،1ص.396
((( المرجع ال�سابق� ،ص.368
العاملي ،مح ّمد ،و�سائل ال�شيعة ،تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة �آل البيت عليهم
((( الح ّر
ّ
ال�سالم لإحياء التراث ،ط ،2قم 1414 ،هـ ،ج� ،15ص .380
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الم�ؤمنين Qم�صطلح «لواقح» في قوله ال��وارد عنه:
«ا�ستعيذوا ب��اهلل من لواقح الكبر ،كما ت�ستعيذونه من
طوارق الدهر»(((.
ولع ّل من �أبرز هذه اللواقح الأمور الآتية:
 -1الغنى والثروة.
 -2الجمال وح�سن الهيئة.
 -3القوة وال�شجاعة.
 -4ال�شهرة.
 -5الن�سب.
 -6العلم ...الخ.
مظاهر اال�ستكبار

نالحظ �أنّ الم�ستكبرين يعك�سون تك ّبرهم من خالل ما
يظهرونه من �أمور من قبيل :نوعية الثياب ،هيئة الجلو�س،
كيفية الم�شي ،نبرة ال�صوت � ...إلى غير ذلك من الأمور.
الآداب المتع ِّلقة بمظاهر التك ُّبر
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،14ص .468
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وقد �أولى الإ�سالم االهتمام المنا�سب لإبعاد الإن�سان
عن مظاهر التك ُّبر ،فقد وردت الأحاديث العديدة الداعية
�إلى التفات الإن�سان �إلى ثيابه وجلو�سه وم�شيه ب�أن ال ّ
تدل
على تك ّبر �صاحبها ،نعر�ض من ذلك:
-1عدم تطويل الثوب

كان المتك ِّبرون فيما م�ضى يم ِّيزون �أنف�سهم بتطويل
الأثواب ،لذا وردت الأحاديث تنهى عن فعل ذلك؛ لداللته
على التك ُّبر ،فعن الر�سول الأك���رم « :Pم��ن ج � ّر ثوبه
خيالء لم ينظر اهلل ع ّز وج ّل �إليه يوم القيامة»((( ،وعنه
�« :Pإي��اك و�إ�سبال الإزار والقمي�ص((( ،ف �� ّإن ذل��ك من
يحب المخيلة»((( ،وعن الإمام ال�صادق
المخيلة ،واهلل ال ّ
« :Qما حاذى الكعبين من الثوب ففي النار»(((.
((( الطو�سي ،محمد ،الأم��ال��ي ،تحقيق ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ،ط ،1قم ،دار
الثقافة1414 ،هـ� ،ص .538
((( �أي �إرخاءه على الأر�ض.
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج�،6ص .456
((( الحر العاملي ،محمد ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .383
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-2عدم التبختر في الم�شي

ف�سر العالمة الطباطبائي في الميزان قوله تعالى:
ّ
ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﭼ ((( ب���أ ّن��ه نهي ع��ن ا�ستعظام
الإن�سان نف�سه ب�أكثر م ّما هو عليه لمثل البطر والأ�شر والكبر
مرحا لظهور ذلك
والخيالء ،و�إ ّنما ذكر الم�شي في الأر�ض ً
النبوي« :م��ن م�شى على الأر���ض
ف��ي��ه»((( .وف��ي الحديث
ّ
اختيا ًال لعنته الأر�ض ،ومن تحتها ،ومن فوقها»(((.
عالج اال�ستكبار

يمكن مقاربة عالج التك ّبر من خالل الأمور الآتية:
 -1النظرة الواقعية �إلى نف�سه.

�إنّ الخطوة الأول���ى لعالج التك ُّبر �أن ينظر الإن�سان
�إلى حقيقته نظرة واقع ّية ،ويتف ّكر في ذلك ،فعن الإمام
علي « :Qم��ا الب��ن �آدم والفخر� ،أ ّول��ه نطفة ،و�آخ��ره
ّ
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .37
((( الطباطبائي ,مح ّمد ح�سين ,الميزان في تف�سير القر�آن ,ط ,5بيروت ,الأعلمي,
1983م ,ج� ،13ص .96
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،73ص .303
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جيفة ،وال يرزق نف�سه ،وال يدف ُع حتفه»(((.
ق��ال الإم���ام الخميني { ف��ي معر�ض كالمه حول
معالجة التك ُّبر« :فيا �أيها الإن�سان الذي لم تكن �شيئاً في �أول
�أمرك ،وكنت كامناً في دهور العدم والآباد غير المتناهية،
ما هو الأق � ّل من العدم والال�شيء على �صفحة الوجود،
ث َّم ل ّما ْ
�شاءت م�شيئة اهلل �أن يظهرك� ،إلى عالم الوجود،
و�ض َعتك،
فمن ج � ّراء قلة قابليتك الناق�صة ،وتفاهتكِ ،
وعدم �أهل ّيتك لتق ّبل الفي�ض� ،أخرجك من هيولى العالم
 ال�م��ادة الأول��ى  -ال��ذي ال يكون �سوى ال�ق� ّوة المح�ضةوال�ضعف ال���ص��رف� ،إل��ى ��ص��ورة الج�سم ّية والعن�صر ّية،
أخ�س الموجودات و�أح� ّ�ط الكائنات ،ومن هناك
التي هي � ّ
م�ستها ي��دك ال�ستقذرتها وتطهّرت
�أخ��رج��ك نطفة ل��و ّ
منها  ..وهناك ح ّولك �إلى علقة وم�ضغة ،وغ� ّذاك بغذاء
يزعجك �سماع ا�سمه ويخجلك .ولكن بما �أن الجميع هذا
هو حالهم وتلك هي بل ّيتهم ،زال الخجل وال َب ِل َّي ُة �إذا َع َّمتْ
((( ابن �أبي طالب ،الإمام علي ،نهج البالغة� ،ص .556
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طا َبتْ في كل هذه التطورات كنت �أرذل الموجودات و�أذ ّلها
و�أح� ّ�ط�ه��ا ،ع��اري�اً ع��ن �إدراك ظ��اه��ريّ وب��اط�ن� ّ�ي ،بريئاً من
كل الكماالت .ثم �شملتك رحمته ،وجعلك قاب ً
ال للحياة،
ظهرت فيك الحياة رغم كونك في �أ�ش ّد حاالت النق�ص ..
فزادت برحمته تدريجياً قابليتك على �إدارة �ش�ؤون حياتك،
�إلى �أن �أ�صبحت جديراً بالظهور في محيط الدنيا  ..وبعد
�أن منحك بقدرته ق��واك الظاهرية والباطنية ،ما زلت
�ضعيفاً وتافهاً  ..ول�ست بقادر على الإحتفاظ ب�شبابك
وجمالك .و�إذا ما هاجمتك �آف��ة �أو انتابك مر�ض فل�ست
بقادر على دفعهما عنك  ..وهكذا �أنت في �ش�ؤونك الأخرى
عبد ذل�ي��ل م�سكين ال ق��درة ل��ك على ��ش��يء .ول��و قارنت
ّ
حظك من الوجود ومن الكماالت بما ل�سائر الموجودات،
لوجدت �أنك �أنت وك ّل الكرة الأر�ض ّية ،بل وكل المنظومة
الج�سماني الذي
ال�شم�سية ،ال قيمة لكم مقابل هذا العالم
ّ
(((
هو �أدنى العوالم و�أ�صغرها.
الخميني ،روح اهلل ،الأربعون حديث ًا� ،ص.99-98
(((
ّ
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�إنّ الت�أ ّمل بم�صير المتك ِّبرين ،وما �آل �إليهم الأمر في
الدنيا ،من فقدان ك ّل متاعها ،ونزولهم مج َّردين �إلى القبر،
لت�أكل الديدان �أج�سادهم لهو خير عبرة لتخ ّل�ص الإن�سان
من الكبر.
وم��ن جميل م��ا ي��ذك��ر ب��ه��ذا الأم���ر م��ا �أن�����ش��ده الإم���ام
العبا�سي الذي عرف بتج ّبره
الهادي � Qأمام المتو ّكل
ّ
وظلمه ،فقال :Q
ب��ات��وا ع��ل��ى ُق�� َل ِ��ل الأج���ي���ال تحر�سهم
ُغ�� ْل ُ��ب ال��رج��ال فما �أغنتهم ال ُقل ُل
وا���س��ت��ن��زل��وا ب��ع��د ع��� ّز ع��ن معاقلهم
ف����أودع���وا ُح�� َف��ر ًا ي��ا بئ�س م��ا نزلوا
ن���اداه���م ����ص���ارخ م���ن ب��ع��د م���ا ق��ب��روا
�أي���ن الأ���س��رة والتيجان وال��ح��ل��ل ؟!
�أي�����ن ال����وج����وه ال���ت���ي ك���ان���ت م��ن��ع�� َّم��ة
والكل ُل
م��ن دون��ه��ا ت�ضرب الأ���س��ت��ار ِ
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ف�أف�صح القبر عنهم حين �ساءلهم
ت��ل��ك ال���وج���وه عليها ال����دود يقتتل
ق��د طالما �أك��ل��وا ده���ر ًا وم��ا �شربوا
ف�أ�صبحوا بعد طول الأك��ل قد �أُكلوا
وط��ال��م��ا ع��� َّم���روا دور ًا لتح�صنهم
ف��ف��ارق��وا ال���دور والأه��ل��ي��ن وانتقلوا
وط��ال��م��ا ك���ن���زوا الأم������وال وا َّدخ������روا
فخ َّلفوها على الأع����داء وارت��ح��ل��وا
�أ����ض���ح���ت م��ن��ازل��ه��م ق���ف���ر ًا معطلة
(((
و�ساكنوها �إلى الأجداث قد رحلوا
التدبُّر في م�صير المتك ِّبرين في الآخرة

وقد كثرت الن�صو�ص الدين ّية حول ذلك منها:
قال تعالى :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﭼ(((.
((( الم�سعودي ،علي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ط ،2قم ،دار الهجرة1404 ،هـ،
ج� ،4ص .11
((( �سورة النحل ،الآية .29
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ع��ن الر�سول الأك���رم « :Pيح�شر ال�م�ت�ك� ّب��رون ي��وم
القيامة �أمثال الذ ّر في �صورة الرجال ،يغ�شاهم ّ
الذل من
كل مكان»(((.
وعن الإمام الباقر « :Qالع ّز رداء اهلل ،والكبر �إزاره،
فمن تناول �شيئاً منه �أك ّبه اهلل في جه ّنم»(((.
حقيقة الكبر المذموم

قد يفهم البع�ض التك ُّبر المذموم فهم ًا خاطئ ًا ي���ؤ ّدي
بالبع�ض �إلى تكوين �صورة الم�ؤمن بحيث يكون فيها ذلي ًال
في مظهره ،م�سكين ًا في تعامله ،بعيد ًا عن الأناقة والجمال
في �شكله .مع �أنّ هذه ال�صورة تجافي ب�إطالقها ما يريده
الإ�سالم من الم�ؤمن ولتو�ضيح المطلب �أعر�ض الن�صو�ص
الآتية:
النبي  Pيقول« :م��ن م��ات وف��ي قلبه
� -1سمع �أح��ده��م ّ
مثقال ذ ّرة من كبر لم يجد رائحة الجنة �إ ّال �أن يتوب قبل
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص.31
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .309
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نبي اهلل� ،إ ّني لأحب �أن �أتج ّمل بخ ّالن
ذلك ،فقال :يا ّ
النبي � :Pأ ّنى ذلك ،ولي�س
�سوطي و�ش�سع نعلي .فقال ّ
يحب الجمال� ،إ ّنما الكبر من �سفه
من الكبر؛ � ّإن اهلل ُّ
الحق ،وغم�ض النا�س بعينه»(((.
 -2ورد �أن معاذ بن جبل قال :يا ر�سول اهلل ،ب�أبي �أنت و�أمي
يا ر�سول اهلل� ،أمن الكبر �أن يكون لأحدنا دا ّبة يركبها،
وال��ث��ي��اب يلب�سها� ،أو الطعام يجمع عليه �أ�صحابه؟
قال « :Pال ،ولكن الكبر �أن ي�سفه الحق ويغم�ض
الم�ؤمن»(((.
 -3ورد في �سيرة �أمير الم�ؤمنين � :Qأنه لما قتل عمرو
العامري� ،أتى �إلى ناحية الم�سلمين وهو يتبختر
بن ود
ّ
في م�شيته ،فقال �أحد ال�صحابة� :أال ترى يا ر�سول اهلل
علي كيف يتيه في م�شيه ،فقال الر�سول الأكرم :P
�إلى ّ
«�إ ّنها م�شية ال يمقتها اهلل في هذا المقام»(((.
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .34
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .35
((( الكراجكي ،محمد ،كنز الفوائد ،ط ،2قم ،مطبعة الم�صطفوي1369 ،هـ�.ش� ،ص
.137

3

احلسد
عن الإم���ام ال�صادق �« :Qأ� �ص��ول الكفر ثالثة:
الحر�ص واال�ستكبار والح�سد»(((.
�إنّ الكفر باهلل تعالى ودينه ال ينطلق دائم ًا من خلف ّية
فكر ّية ،بل قد يكون منطل ُق ُه �آ ّف ٌة نف�س َّي ٌة قد ُت َّ
غطى بثوب �آخر،
ومن تلك الآفات النف�س ّية الباعثة على الكفر :الح�سد ،الذي
ح�� ّذر اهلل تعالى منه ،ودع��ا �إل��ى اال�ستعاذة باهلل لتج ّنبه»
فقال ع ّز وج ّل :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭼ(((.
تعريف الح�سد

الح�سد هو حالة نف�س ّية يتم ّنى بها الحا�سد زوال النعمة
التي يت�ص ّورها عند الآخرين ،ويكره و�صول تلك النعمة
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .289
((( �سورة الفلق ،الآية .5
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�إليهم ،في�صيبه غ ٌّم �إنْ و�صلت((( .فقد ينظر التلميذ �إلى
ّ
ال�صف فيجده مج ًّدا في در���س��ه ،متف ِّوق ًا في
رفيقه في
فيغتم لذلك ،ويح�سده على ما
مدر�سته ،بخالف حالته،
ّ
يرى فيه من ِن َع ٍم ،فيتم ّنى له زوال اله َّمة والر�سوب في
االمتحانات.
الغم ،وتنطلق من نف�سه تلك
وقد ُي�صاب الإن�سان بهذا ّ
الأمنية ال�س ّيئة حينما يرى الآخر �صاحب مال� ،أو ذا جاه� ،أو
م�شهور ًا� ،أو عالم ًا� ،أو مرزوق ًا ب�أوالد كثر ،فيتمنى زوال هذه
الخا�صة التي
الأمور ،ال �س ّيما حينما يقارن ما يراه بحالته
ّ
لم تتلقَّ تلك النعم المت�ص َّورة.
وقد ق َّيدتُ النعم ب ـ «المت�ص َّورة»؛ لأ ّنها في الحقيقة قد
ال تكون نعم ًا حقيق ّية ،بل قد تكون نقم ًا ب�صورة ِنعم ،فالمال
والجاه وال�شهرة ونحوها قد تكون نعم ًا حينما ي�ستثمرها
الإن�سان في م�سيرة كماله ،وقد تكون نقم ًا لكونها �أ�سباب ًا
الرجائي،
الح�سيني ومهدي
علي ،ر�سائل المرت�ضى ،تحقيق �أحمد
ّ
ّ
((( �أنظر :المرت�ضىّ ،
(ال،ط) ،قم ،دار القر�آن الكريم1405 ،هـ ،ج� ،2ص.269
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النحرافه عن كماله ،وهذا ما �أر�شد �إليه الحديث عن �أبي
عبد اهلل  Qقالّ �« :إن اهلل �إذا �أراد بعبد خيراً ف�أذنب
ذنباً �أتبعه بنقمة ،ويذ ّكره اال�ستغفار ،و�إذا �أراد بعبد �شراً
ف�أذنب ذنباً �أتبعه بنعمة ،لين�سيه اال�ستغفار»(((.
ولي�س المق�صود هنا ال��ت ّ
��دخ��ل الإل��ه��ي الأ ّول����ي ليبعد
الإن�سان عن اال�ستغفار ،بل المراد �أنّ الإن�سان ي�صل في
انحطاطه و ُبعده عن اهلل �إلى درجة ين�سى اهلل فيها لتكون
عاقبته ن�سيان اللجوء والعودة �إلى اهلل تعالى.
الح�سد والغبطة

هناك حالة نف�س ّية �إيجاب ّية قد يخلط البع�ض بينها وبين
الح�سد ،وتكون حينما يتم ّنى الإن�سان �أن ينعم اهلل عليه بما
�أنعم على غيره ،دون �أن يتم ّنى زوال تلك النعم عن �صاحبها،
وهذا ُي�س ّمى ب ـ «الغبطة» التي لم ُينه عنها في الدين ،بل ورد
في الحديثّ :
«ان الم�ؤمن يغبط وال يح�سد»(((.
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .452
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .307
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�شرعي
الح�سد من منظار
ّ

اتّفق العلماء على ال�سلب ّية الكبيرة الكامنة في �آفة
الح�سد ،كما اتّفقوا على ما ت���ؤ ّدي �إليه من ح��رام حينما
يف ِّعل الحا�سد ح�سده من خالل العمل ،كمن يح�سد رفيقه
في الوظيفة فيت�آمر عليه ليزيله من موقعه.
�أ ّما حينما تكون هذه الآفة في النف�س فقط من دون
تعددت وجهات نظر
�أن يتظاهر بها ويف ّعله في عمله ،فقد َّ
الفقهاء �إليها بين عدم حرمتها ،وحرمتها وكذلك في
درجة حرمتها ،فال�شهيد الثاني اعتبرها مع�صية كبيرة،
واعتبرها المحقق الحلي مع�صية �صغيرة ،بينما اعتبر
بع�ض الفقهاء ان الحا�سد اذا التفت �إلى لوازم الح�سد
كال�سخط على اهلل فهو مع�صية فوق الكبيرة ،وان لم
يتظاهر فهو كالمنافق(((.

((( انظر :الكلبيكاني ،محمد ،كتاب ال�شهادات ،ط ،1قم� ،سيد ال�شهداء1405 ،هـ،
�ص.123
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الح�سد مواكب لم�سار المخلوق المختار

تح ّدثت الن�صو�ص الدين ّية عن قدم �آفة الح�سد مع وجود
المخلوق المختار:
 ففي بداية خلق �آدم ح�سده �إبلي�س وا�ستكبر عليه ،فع�صىاهلل لأجل ذلك ،وقد ع َّبر عن ح�سده بقوله :ﭽ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡﭢﭼ (((.
 وفي العائلة الب�شرية الأولى بعد �آدم وحواء ،ح�سد قابيلاب��ن �آدم �أخ���اه هابيل ،ب�سبب تقديم اهلل ل��ه ف��ي موقع
الوالية ،م ّما �أدّى به �إل��ى قتل �أخيه ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨﯩﭼ (((.
((( �سورة الأعراف ،الآية .12
((( �سورة المائدة ،الآيات .30 - 27

ال َت َ
قر ُبوا

36

 وهكذا ا�ستم ّر الح�سد بين الأمم الالحقة �إلى �أن جاءر�سول الإ�سالم ِّ
ليحذر �أ َّمته من هذه الآفة بقوله� « :أال
دب �إليكم داء الأم��م من قبلكم وه��و الح�سد،
�إ ّن��ه قد َّ
لي�س بحالق ال�شعر ،لكنه حالق الدين»(((.
لماذا الح�سد من �أ�صول الكفر؟

تق ّدم الكالم الخطير عن الح�سد ب�أ ّنه من �أ�صول الكفر،
قد�سي يقول
ولع َّل ال�سبب في كونه كذلك ما �أ�شار �إليه حديث
ٌّ
اهلل تعالى فيهّ �« :إن الح�سود ي�شيح بوجهه ع َّما ق�سمته بين
العباد ،وهو �ساخط على نعمي»(((.
�إذ ًا الح�سد هو حالة تع ِّبر عن االعترا�ض على عدالة اهلل
تعالى ،فعن الر�سول الأكرم « :Pقال اهلل ع ّز وج ّل لمو�سى
ّ
تح�سدن النا�س على
بن عمران  :Qيا ابن عمران ،ال
ما �آتيتهم من �ضلي ،وال تمد َّّن عينيك �إلى ذلك ،وال تتبعه
نف�سك؛ ف �� ّإن الحا�سد �ساخط لنعمي �صا ّد لق�سمي الذي
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،70ص .253
((( نقله الإمام الخميني في كتابه الأربعون حديث ًا� ،ص.114
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ق�سمت بين ع �ب��ادي ،وم��ن ي��ك ك��ذل��ك فل�ست منه ولي�س
مني»(((.
على هذا الأ�سا�س وردت �أحاديث عديدة حول الت�ضاد
بين الح�سد والدين �أو الإيمان وما ينتج عنهما من طاعات،
كالحديث النبوي ال�شريف« :ال يجتمع الإيمان والح�سد
النبوي ال�سابق..« .لكنه حالق
في قلب امرئ»((( ،والحديث
ّ
الدين» ،وكذا ما ورد عنه « :Pالح�سد ي�أكل الح�سنات
كما ت�أكل النار الحطب»(((.
وما ُي�ؤ ِّكد هذا الت�ضا ّد بينهما هو �أنّ �آف��ة الح�سد هي
من �أ ّمهات الرذائل ،فب�سببها قد يقع الإن�سان في الكذب
والغيبة والنميمة والخداع ،والإ�ضرار بالآخرين ،لذا َّ
حذر
اهلل تعالى عن هذا التفعيل ال�سلبي للح�سد القلبي بقوله
تعالى :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭼ(((.
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .307
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .18
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،8ص .45
((( �سورة الفلق ،الآية .5
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عالج الح�سد

يمكن مقاربة عالج الح�سد من خالل الأمور الآتية:
 )1تعميق االعتقاد بعدالة اهلل تعالى في ق�سمة نعمه بين
عباده ،وبحكمته تعالى في العطاء والمنع بين خلقه،
و�أنّ التفاوت بين النا�س ،منه ما يكون منط ِلق ًا من الفعل
التكويني هلل تعالى بح�سب م�صلحة الكمال الإن�ساني فرد ًا
ومجتمع ًا ،ومنه ما يكون من فعل اهلل من خالل الإرادة
االختيار ّية للإن�سان التي بها يتكامل الإن�سان لي�صل �إلى
مرتبة قد تفوق المالئكة ،وعليه ،فال ب ّد للإن�سان �أن
ي�سعى لتح�صيل كماالته دون تق�صير ،ف���إن فعل ذلك،
تن�صب
ف���إنّ ما و�صل �إليه هو ب���إرادة اهلل التي ال ب ّد �أن
ّ
في م�صلحته ،فال ينزعج م ّما يرى من تفاوت بينه وبين
غيره.
وما ِّ
يعزز هذا الأمر �أن ينظر �إلى من لم ينعم اهلل عليهم
بتلك النعم التي �أنعمها عليه ،ف�إن كان ب�صير ًا فلينظر �إلى
ال�ضرير ،و�إن كان �سليم الج�سد ،فلينظر �إلى ال ُمعاق ،و�إن
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كان ح�سن االعتقاد ،فلينظر �إل��ى المنحرف عن الدين،
وهكذا..
 )2الت�أ ّمل في م�ضا ّر الح�سد و�آثاره ال�سلب ّية التي منها:
�أ� -شقاء الحا�سد ،ف�إنّ الأثر ال�سلبي الأول للح�سد يطال
بالغم ،ويبعده عن
الحا�سد نف�سه؛ �إذ ُي�شعره الح�س ُد ّ
اللذة والراحة ،وهذا ما �أ�شار �إليه الإمام علي Q
في العديد من الأحاديث منها:
�«-أق ّل النا�س ل ّذة الح�سود»(((.«-ال راحة لح�سود»(((.«-الح�سود مغموم»(((.االجتماعي،
ب�	-آثاره التي قد ت�ؤ ّدي �إلى هدم البنيان
ّ
والإ���ض��رار بالآخرين بما يطال الحا�سد في ذلك،
والعبرة بما تق َّدم في ق�صة �إبلي�س وقابيل ،وما جرى
((( ال�صدوق ،محمد ،الأمالي� ،ص.73
((( المالكي ،علي ،الف�صول المهمة في معرفة الأئمة ،تحقيق �سامي العزيري ،ط ،1قم،
دار الحديث1422 ،هـ ،ج� ،2ص.1189
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص.19
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على الب�شر ّية ب�سبب تلك الآفة.
ج -عاقبة الحا�سد في الآخرة ،فعن الإمام ال�صادق Q
«واهلل ل��و ق �دَّم �أح��دك��م م��لء الأر� ��ض ذه �ب �اً ع�ل��ى اهلل،
ث� ّم ح�سد م�ؤمناً لكان ذل��ك الذهب مما يكوى به في
النار»(((.
 -2االلتجاء �إلى اهلل تعالى في رفع الح�سد.
� -3أن يعمل الحا�سد في عالقته مع المح�سود خالف هواه،
ب�أن يظهر له المح َّبة واالحترام ،ويذكره في المجال�س
بمحا�سنه.
�	-4أن ي�ستح�ضر ث��واب الإن�����س��ان ال��ذي ج ّنب نف�سه من
الح�سد ،فقد روي �أنّ كليم اهلل مو�سى ر�أى رج ًال عند
رب ،ب َم نال هذا ما هو فيه
العر�ش فغبطه ،وقال« :يا ّ
م��ن �صنعه تحت ظ�لال عر�شك ،ف�ق��ال :ا ّن��ه ل��م يكن
يح�سد النا�س»(((.
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص .19
((( الديلمي ،الح�سن� ،إر�شاد القلوب ،ط ،2قم ،انت�شارات ال�شريف الر�ضي1415 ،هـ،
ج� ،1ص.130
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ا�ستكمال الكمال لرفع الح�سد

بما �أنّ الح�سد �آفة تم ّثل عاقبة في م�سار التكامل الإن�ساني
الب�شري ،ف�إنّ على الم�ؤمن
الذي يريده واهلل تعالى للمجتمع
ّ
�أن ي�ساعد الآخرين في دفع الح�سد عنهم ورفعه ،ولع ّل من
�أبرز المواقع التي عليه �أن يدفع ويرفع الح�سد فيه هو في
مقام التربية ل�ل�أوالد ،فال يقوم بت�ص ّرف مع بع�ض �أوالد
بما قد يح ِّرك ح�سد الآخرين نحو بع�ضهم البع�ض وكذا
بالن�سبة �إلى زمالئه في مقاعد الدرا�سة ،ومكاتب العمل،
ومراكز الم�س�ؤولية.
فرحم اهلل من �أع��ان غيره على طاعة اهلل والبعد عن
مع�صيته.

4

واخملدرات
اخلمر
ِّ

ق���ال اهلل ع��� ّز وج���� ّل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭼ(((.
الخمر والعقل

م ّيز اهلل الإن�سان عن �سائر الحيوانات بنعمة كبرى هي
العقل ،فعن الإمام ال�صادق « :Qل ّما خلق اهلل العقل،
قال له� :أقبل ،ف�أقبل ,ثم قال له� :أدب��ر ،ف�أدبر ،ثم قال:
أحب �إلى منك ،بك
وعزتي وجاللي ،ما خلقت خلقاً هو � ُّ
�آخذ ،وبك �أعطى ،وعليك �أثيب»((( .
والعقل كما ع ّرفه الع ّالمة المجل�سي « :العقل ملكة
وحالة في النف�س تدعو �إل��ى اختيار الخيرات والمنافع
واجتناب ال�شرور والم�ضار»(((.
((( �سورة المائدة ،الآية .90
((( الحر العاملي ,محمد ح�سن ،و�سائل ال�شيعة ,ج� ,1ص .41
((( المجل�سي ,محمد باقر ،بحار الأنوار ,ج� ,1ص .99
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وتنطلق دع��وة العقل ه��ذه من خ�لال التف ّكر بعواقب
النبي�« Pإذا هممت ب�أمر فتد َّبر
الأعمال على قاعدة ّ
عاقبته»((( .من هنا ورد عن الإمام ال�صادق Qحينما
ُ�سئل ما العقل ,قال« :Qما ُعبد به الرحمن واكت�سبت
به الجنان»(((.
وعن ر�سول اهلل« :Pم��ا ُع� ِب� َد اهلل ب�شيء �أف�ضل من
العقل»(((.
و�أراد اهلل تعالى �أن يبقى العقل حاكم ًا على �سلطان
ال�شهوة والغ�ضب وال��وه��م ,من هنا ُح��� ِّر َم على الإن�سان
ما ُيذهب ح�صانة العقل ومنه الخمر ,لذا ورد عن �أمير
الم�ؤمنين« :فر�ض اهلل ...ت��رك ��ش��رب الخمر تح�صيناً
للعقل»(((.
فالخمر ُيذهب العقل ,و�إذا ذهب العقل يمكن �أن يح�صل
((( الحر العاملي ,محمد ح�سن ،و�سائل ال�شيعة ,ج� ,15ص .281
((( ابن ابي حديد� ,شرح نهج البالغة ,تحقيق محمد �إبراهيم( ،ال،ط)( ،ال،م)،
م�ؤ�س�سة ا�سماعيليان( ،ال،ت) ،ج� ,18ص .186
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،1ص .18
((( ابن �أبي طالب ،الإمام علي ،نهج البالغة ,ج� ,4ص .55
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ك ّل �شيء ,من هنا ورد في حكمة تحريم الخمر عن الإمام
ال�صادق« :Qح ّرم اهلل الخمر لفعلها وف�سادها؛ لأن
مدمن الخمر تورثه االرت�ع��ا���ش ,وتذهب ب�ن��وره ,وتهدم
مروته ,وتحمله على �أن يجتري على ارتكاب المحارم,
و�سفك الدماء ,وركوب الزنا  ،وال ي�ؤمن �إذا �سكر �أن يثب
ع�ل��ى ح��رم��ه ,وال يعقل ذل ��ك ،وال ي��زي��د ��ش��ارب�ه��ا �إال ك� َّل
�شر»(((.
ويخت�صر الإمام ال�صادق Qذلك بقوله الوارد عنه:
«�إ َّن اهلل ع ّز وج َّل جعل لل�شر �أقفا ًال ,وجعل مفاتيح تلك
الأقفال ال�شراب»(((.
اجتناب الخمر

ول�ش ّدة الخطورة لم يتع ّلق التحريم فقط بال�شرب,
فالآية تقول ﭽ ﭝ ﭼ ,واالجتناب ي�شمل ال�شرب وغيره,
ل��ذا ورد ع��ن النبي« :Pلعن اهلل ال�خ�م��ر ,وع��ا��ص��ره��ا,
((( ال�صدوق ,محمد ،علل ال�شرائع( ,ال،ط) ،النجف ،من�شورات المكتبة الحيدرية،
1385هـ ،ج� ,2ص .476
((( البروجردي ,ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ,ج� ,13ص .567
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وغار�سها ,و�شاربها ,و�ساقيها ,وبائعها ,وم�شتريها ,و�آكل
ثمنها ,وحاملها ,والمحمولة �إليه»(((.
من هنا ح ّرم اهلل الجلو�س على مائدة عليها خمر ,فعن
الإمام علي« :Qال تجل�سوا على مائدة ُي�شرب عليها
الخمر؛ ف�إن العبد ال يدري متى ي�ؤخ ّذ»(((.
وعن الر�سول الأكرم« :Pمن كان ي�ؤمن باهلل واليوم
الآخر ,فال يجل�س على مائدة ي�شرب عليها الخمر»(((.
وعنه « :Pملعون من جل�س طائعاً على مائدة ي�شرب
عليها الخمر»(((.
كما �أفتى الفقهاء بحرمة �أمور عديدة تتع ّلق بالخمر غير
�شربه ،من قبيل تزويد �سيارة بالوقود ،في حال كونها تنقل
خمر ًا.
((( ال�صدورق ,محمد ،الأمالي� ,ص .512
((( ال�صدوق ،محمد ،الخ�صال( ،ال،ط) ،قم ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي1403 ،هـ،
�ص.619
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .164
((( المجل�سي ,محمد باقر ،بحار الأنوار ,ج� ,63ص .500
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م�صير �شارب الخمر

عن الر�سول الأكرم « :Pوالذي بعثني بالحق نب َّياً ،
�إ َّن �شارب الخمر ي�أتي يوم القيامة م�سوداً وجهه ،ي�ضرب
بر�أ�سه الأر�ض وينادي واعط�شا»(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين« :Qمدمن الخمر يلقى اهلل
ع ّز وج ّل كعابد وثن»(((.
وعن الإمام ال�صادقّ �« :Qإن �أهل الريّ في الدنيا
م��ن ال�م���س�ك��ر ي �م��وت��ون ع�ط��ا��ش��ى و ُي �ح �� �ش��رون ع�ط��ا��ش��ى,
ويدخلون النار عطا�شى»(((.
ِّ
المخدرات

وكما حال الخمر في الن�صو�ص الدينية هو حال المخدِّ رات
التي وردت فيها بعنوان البنج الذي ُف ِّ�س َر ب�أنه نبت مخدِّ ر مخبط
للعقل ,وقد ورد في الروايات ما ّ
يدل على �شديد قبحه ,فعن
الر�سول الأكرم�« :Pسي�أتي يوم على �أمتي ي�أكلون �شيء ا�سمه
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،6ص.404
((( الم�صدر ال�سابق نف�سه.
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،76ص .139
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البنج� ,أنا بريء منهم ,وهم بريئون م ّني»((( .وعنه« :Pمن
�أكل البنج ,فك�أنه هدم الكعبة �سبعين م ّرة ,ك�أنما قتل �سبعين
ملكاً مق ّرباً ,وك�أنما قتل �سبعين نب ّياً مر�س ً
ال ,وك�أنما �أحرق
�سبعين م�صحفاً ,وك�أنما رمى �إلى اهلل �سبعين حجراً»(((.
والمخ ّدرات -اليوم -هي من الو�سائل الأ�سا�سية للحرب
الناعمة التي يقودها �أعداء الأ َّمة الإ�سالمية �ض ّد �شبابنا
و�شاباتنا ,مما ي�ستدعي علينا جميع ًا ّ
دق ناقو�س الخطر,
وت�أكيد التحذير من الوقوع في �شباك هذه الآفة المهلكة.
ّ
المخدرات
�أ�سباب اللجوء �إلى

أخ�ص ،معرفة الأ�سباب
من ّ
المهم للإن�سان وللأبوين ،بال ّ
التي تلجئ �إلى تعاطي المخ ّدرات ،والتي منها:
 -1ال�شعور بال�سعادة ،فقد يعتبر ال�شاب ال�صغير �أنّ الحياة
ق�صيرة و�أيام المدر�سة طويلة ،فعليه �أن يعي�ش ال�سعادة
في هذه الأيام ،فيج ِّرب المخدِّ رات لأجل ذلك.
((( الطبر�سي ،ح�سين ،م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,17ص .86
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .86
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يحب الإن�سان �أن يج ِّرب الأ�شياء الجديدة،
 -2الف�ضول ،فقد ّ
فيتناول بع�ض ًا من المخدِّ رات ،م ّما قد ت���ؤ ّدي به �إلى
الإدمان.
��اب حينما ي���رى رف��اق��ه يتناول
 -3رف���اق ال�����س��وء ،ف��ال�����ش ّ
المخدِّ رات ،ف�إ ّنه يندفع لذلك لأنّ لديه مح ّرك ًا داخلي ًا
يدفعه لالنتماء �إلى الجماعة ،فيفعل ما تح ّبه الجماعة
التي ينتمي �إليها.
دور الآباء بالن�سبة لأبنائهم

 -1االلتفات �إلى �أ�صحاب الأوالد �أن ال يكونوا رفاق �سوء.
 -2ت�أمين بيئة لالنتماء �إلى الجماعة ال�صالحة.
 -3ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���لء �أوق�����ات ف����راغ الأب���ن���اء م���ن خ�لال
الك�شفي ،الح�ضور
الأن�شطة المفيدة كالريا�ضة ،العمل
ّ
الم�سجدي...
ّ
 -4االنتباه �إل��ى المتغ ِّيرات التي قد تح�صل في الأبناء،
وتكون عالمات تعاطيهم المخدِّ رات من قبيل:
 -ا�صفرار الوجه واحتقان العينين.
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 �ضعف ال�شه ّية والميل �إلى �أكل الحلويات وال�سكر.الخارجي.
	�إهمال المظهرّ
 الخمول. االختالل في االتزان ،ك�صعوبات في النطق والتعبيروالم�شي.

5

القمار
ﭽﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫﭼ(((.
ﭽﭔ ﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ ﭜﭼ(((.
ر�سم الإ�سالم منهج ًا للإن�سان في معي�شته هو منهج
العمل والك�سب الحالل ,فحثّ على التجارة والعمل حتّى
ورد �أن النبي  Pق ّبل يد عامل ,معتبر ًا �أ ّنها ي ٌد يح ّبها اهلل.
ففي الحديث �أنَّ رج ًال �صافح ر�سول اللهَّ  Pبيد خ�شنة من
�أثر العمل فقال« :هذه يد يحبها اللهَّ ور�سوله  ...هذه يد
محرمة على النار»(((.
وحاولت ال�شريعة الحنيفة �أن تبعد الإن�سان عن الك�سب
الذي يعتقده �أي�سر �إال �أنّ فيه �شائبة ال�سلبيات والمخاطرة,
((( �سورة البقرة ،الآية .219
((( �سورة المائدة ،الآية.90
((( مغنية ،محمد جواد ،في ظالل نهج البالغة ،ط( ،1ال،م) ،انت�شارات كلمة الحق،
1427هـ ،ج� ،4ص .294
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ومن هذا الك�سب ال�سلبي القمار الذي �أطلق عليه �أ�سم مي�سر
من الي�سر ,لأن��ه ي�أخذه دون جهد مع ما فيه من مخاطر
ّ
و�ضحها اهلل تعالى بقوله :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨﭩﭪﭫﭼ (((.
المقامر بين الربح والخ�سارة

�إذا ربح المقامر ف�سينجر نحو الف�ساد وارتياد المالهي,
ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ (((؛ لأن ك�سبه من غير جهد
يدفعه نحو ذلك ,والمثل يقول« :ما جاءت به الريح ,تذهب
به الريح».
فمن ال ي�شعر بتعب المال ال يبالي به �أين يذهب .
و�إذا خ�سر المقامر ف�إنه �سيحقد على الرابح الذي �أخذ
منه ماله بي�سر ,وقد ال يتوانى عن � ّأي عمل ينطلق من الحقد
ولو كان جريمة كما يح�صل في �أحيان ًا كثيرة.
وفي هذا االطار ذكر موقع  ncbiااللكتروني �أن الباحثين
يقدِّ رون ما يقارب ن�سبة � 30إلى  ٪40من جرائم القتل في
((( �سورة المائدة ،الآية .91
((( �سورة المائدة ،الآية .91
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الواليات المتحدة الأمريكية �أنها تعود لأ�سباب مالية ترتبط
بطريقة �أو ب�أخرى ب�إدمان القمار(((.
ما هو القمار المح ّرم؟

الإم��ام الهادي  Qيجيب« :ك� ُّ�ل م��ا قومر ب��ه ،فهو
المي�سر»(((.
وقيل لر�سول اهلل« :Pما المي�سر ,فقال« :Pك ّل ما
يقمروا به ,حتى الكعاب والجوز»(((.
قال �أحدهم للإمام ال�صادق« :Qال�صبيان يلعبون
بالجوز والبي�ض ويقامرون؟ فقال :Qال ت�أكل منه؛
ف�إ ّنه حرام»(((.

((( موقع  ،ncbiمقالة بعنوان:
The biopsychosocial consequences of patholigical Gambling.

((( الحر العاملي ,محمد ح�سن ،و�سائل ال�شيعة ,ج � ,17ص .326
((( الحلي ,الح�سن ،تذكرة الفقهاء ,تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة �آل البيت عليهم ال�سالم،
ط ،1قم1422 ،هـ ،ج� ,12ص .141
((( الخميني ،روح اهلل ,المكا�سب المح ّرمة ,ط ،3قم ،م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان1410 ،ه،
ج� ,2ص .15

ال َت َ
قر ُبوا

54

حرمة القمار بالأدلة الثالثة

قال الفقيه الكبير �صاحب الجواهر في مقام حديثه عن
حرمة القمار« :ب�لا خ�لاف �أج��ده ،بل الإج�م��اع بق�سميه عليه،
والن�صو�ص م�ستفي�ضة �أو متواترة فيه ،بل فيها ما يقت�ضي كونه
من الباطل الذي نهى اهلل عن �أكل المال به ،و�أ ّنه من المي�سر
الذي هو رج�س من عمل ال�شيطان فتتفق حينئ ٍذ الأد ّلة ال�شرع ّية
الثالثة((( على حرمته ،وحرمة المال الذي ي�ؤخذ به»(((.
مال القمار

ي�شير �صاحب الجواهر في �آخر كالمه �إلى كون المال الناتج
عن القمار هو مال �سحت ال يملكه الرابح ،بل ال ب ّد �أن يرجعه
�إلى �أ�صحابه ،ولو بعد زمن طويل ،ف�إن لم يتع ّرف بعد ذلك
�إلى �صاحب المال ،ف�إنّ حكمه عند ثلة من الفقهاء هو �أ ّنه مال
مجهول المالك ،فال ب ّد �أن ي�ؤدّيه من هو بحوزته �إلى الحاكم
ال�شرعي ليبذله في موارده ال�شرع ّية ،ك�أن يعطيه للم�ساكين.
ّ
((( �أي القر�آن الكريم وال�س ّنة ال�شريفة والإجماع.
((( النجفي ،ح�سن ،جواهر الكالم ،تحقيق علي الآخوندي ،ط ،9طهران ،دار الكتب
الإ�سالمية 1368 ،هـ�.ش ،ج� ،22ص .109
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وهذا الأمر يبقى في ذ ّمة من قامر حتى م ّرت ال�سنون،
وكان قد �صرف المال و�أ�صبح الآن فقير ًا ال يملك �شي ًئا.
�أدوات القمار م�سلك ال�شيطان

في رواي��ة عن الإم��ام الباقر Qبعد �أن ع�� ّدد �أن��واع
ادوات القمار« :وك� ّل هذا بيعه و�شرا�ؤه ,واالنتفاع ب�شيء
من هذا حرام.(((»...
كما �أفتى م�شهور الفقهاء بحرمة الت�سلية ب���أدوات القمار
كورق ال�شدّة حتى لو كان اللعب في الكمبيوتر ،كما �أف ّتى بذلك
بع�ض الفقهاء((( ,والحكمة من ذلك �أن الإ�سالم و�ضع �أ�سوار ًا
مح ّرمة �أمام المح ّرم الأ�شدّ ,كما ح ّرم النظر ب�شهوة ,ولم�س
الأجنبية ,والخلوة ك�أ�سوار حرام �أمام المح ّرم الأ�ش ّد وهو الزنا.
فلو كانت هذه الأ�سوار مباحة ,فاقتحم النظرة والخلوة
واللم�سة على �أ�سا�س الحلية ,ف�سيكون حاله بعد ذلك كحال
((( الحر العاملي ،محمد ،هداية الأمة �إلى �أحكام الأئمة  ،Rط ،1م�شهد ،مجمع
البحوث العلمية1412 ،هـ ،ج� ،6ص.61
((( الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ط ،8بيروت ،الدار الإ�سالمية1429 ،هـ ،ج� ،2ص
.19
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من و�صفه ال�شاعر بقوله:
�أل���ق���اه ف���ي ال���ي ّ���م م��ك��ت��وف�� ًا وق�����ال له
(((
�إي�����اك �إي�����اك �أن ت��ب��ت��ل ب��ال��م��اء
وهكذا حال من يلعب ب���أدوات القمار عن ت�سلية ,ف�إن
ان�شداده �إلى ذلك قد ي�ش ّده �إلى اللعب بها قما ًرا.
ف�ض ًال عن �أ ّن ذلك ي�صدّه عن �سبب �سعادته المتح ّقق بذكر اهلل
والذي به تطمئن القلوب ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﭼ((( وهذا
ما �ألفت �إليه القر�آن الكريم بقوله :ﭽﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭼ(((.
لقد �أراد الإ�سالم للإن�سان �أن ال يترك نف�سه ل�ساحة له ٍو
ُتف�سد حياته وتحول بينه وبين التركيز على الأولويات في
هذه الحياة  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭼ(((.
�سواء على م�ستوى تزك ّية النف�س �أو االهتمام بق�ضايا المجتمع
والأ ّمة.
((( المظفر ,محمد ر�ضا ,عقائد الإمامية ,تحقيق حامد حفني داود( ،ال،ط) ،قم،
انت�شارات �أن�صاريان( ،ال،ت)� ،ص .23
((( �سورة الرعد ،الآية .28
((( �سورة المائدة ،الآية .91
((( �سورة الملك ،الآية .2

6

الغناء
تمهيد

الظاهري تكون
في معركة جهاد النف�س في ميدانها
ّ
الأقاليم ال�سبعة :العين والأذن والل�سان والبطن والفرج
واليد والرجل بين مع�سكري جنود الرحمن وجنود ال�شيطان،
ك ٌّل يحاول �أن يجذبها �إليه(((.
ومن �أدوات الجذب �إلى مع�سكر ال�شيطان �أداة لها دور
�أ�سا�س في �إ�ضعاف �إرادة الإن�سان �أال وهي الغناء الذي
يجذب الأذن لت�ستمع �إليه ،والل�سان ليتح َّرك به.
�إ ّنه م�سلك من م�سالك ال�شيطان ح ّري بنا �أن نقف عنده
في �ضوء ال�شريعة المباركة.
((( راجع في معرفة تف�صيل ذلك كتابنا :برنامج ال�سير وال�سلوك.
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معنى الغناء

الغناء ،بالمعنى العام ،مفهو ٌم عند النا�س ،ولع ّله لأجل
ذلك لم ترد ن�صو�ص وا�ضحة في تحديد معناه الدقيق ،وهو
ما دعا بع�ض العلماء �أن يكتفوا في تحديد الغناء بالمفهوم
منه ُع��رف�� ًا ،فما �أط��ل��ق عليه ال��ع��رف ال��غ��ن��اء ،فهو ح��رام
عندهم(((.
�إال �أنّ ثلة من الفقهاء اعتبروا �أنّ مفهوم الغناء ال ب ّد �أن
يخ�ضع لأدوات الفقاهة ال�شرع ّية ،فقاموا بدرا�سة مفهومه
ال�شرعي وح ّددوه في �ضوء ذلك ،ومثال على ذلك التحديد
ّ
الخامنئي } في كون الغناء المح ّرم
ما ذك��ره الإم��ام
ّ
يتح ّقق بوجود عنا�صر هي:
 -1ترجيع ال�صوت ،قال في �أجوبة الإ�ستفتاءات في تعريفه
للغناء المح َّرم« :ال�صوت مع ترجيع� ،(((»...أي ترديده
((( � 2أنظر :الجبعي ،علي ،م�سالك الأفهام ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة المعارف الإ�سالمية،
قم1413 ،هـ ،ج� ،14ص  /180الأردبيلي� ،أحمد ،زبدة البيان ،تحقيق محمد باقر
.
البهبودي( ،ال،ط) ،طهران ،المكتبة المرت�ضوية( ،ال،ت)� ،ص 413
الخامنئي،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،2ص .27
(((
ّ
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في الحلق((( ،وهو ما يطلق عليه التر ّنم(((.
 -2كون ال�صوت مطر ًبا ،والطرب هو «ن�شوة ت�صاحبها
خفة ل�شدّة ال�سرور»(((.
�أال ُيالحظ � ّأن النا�س الذين ي�ستمعون الغناء ي�شعرون بخ ّفة في
�أج�سادهم ،وهو ما يدفعهم نحو الرق�ص والقفز وما �شاكل.
 -3الكيف ّية المتنا�سبة مع مجال�س اللهو والمع�ص ّية((( .وهذه
الكيف ّية تختلف من ع�صر �إل��ى ع�صر ،وم��ن مكان �إلى
مكان ،وهناك العديد من الأمور التي ت�ساهم في �صناعة
بيئة المع�صية اللهو ّية هذه ،وقد تكون من بين هذه الأمور:
-1هوية المغ ِّني ك�أن يكون من المطربين المعروفين.
� -2إيقاع اللحن.
 -3م�ضمون الكالم الم�صحوب بالألحان.
((( الطريحي ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،ط( ،2ال،م) ،مرت�ضوي1362 ،هـ�.ش،
ج� ،4ص .334
((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ،6ص .76
الفقهي ،الم�صطلحات( ،ال،ط)( ،ال،م)( ،ال،ن)( ،ال،ت)� ،ص
((( مركز المعجم
ّ
.1634
((( الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،2ص .27
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 -4طبيعة المكان الذي يقام فيه حفل الغناء.
� -5شكل اللبا�س الذي يرتديه المغني �أو هو وفرقته على
الم�سرح...الخ.
ومن خالل ما تق ّدم يتّ�ضح حكم المو�سيقى التي ح ّدد
الإم��ام الخامنئي } المح ّرم منها ب�أ ّنها« :المطربة
المتنا�سبة مع مجال�س اللهو والمع�صية»(((.
حرمة الغناء في الأحاديث ال�شريفة

ن�صا في ال��ق��ر�آن الكريم� ،إ ّال �أنّ
لم ت��رد كلمة الغناء ًّ
ف�سرت العديد من الآي���ات ب��ه ،وقد
الأح��ادي��ث ال�شريفة ّ
تمحورت عناوين تلك الآيات التي ُف ِّ�سرت بالغناء بالآتي:
 -1لهو الحديث.
 -2اللغو.
 -3قول الزور.
�-أ ّم��ا تف�سير لهو الحديث بالغناء ،فقد ورد فيه عنمحمد بن م�سلم عن الإم��ام الباقر � :Qسمعته
((( الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،2ص .22
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يقول« :الغناء م ّما وع��د اهلل عليه النار» ،وتال هذه
الآية :ﭽﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﭼ(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qالغناء مجل�س ال ينظر
اهلل �إلى �أهله ،وهو مما قال اهلل ع ّز وج ّل :ﭽ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭼ»(((.
�-أ ّما تف�سير اللغو بالغناء ،فقد ورد فيه �أنّ الإمامالر�ضا � Qأجاب من �س�أله عن حكم ا�ستماع
الغناء�« :أما �سمعت اهلل ع ّز وج ّل يقول :ﭽ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﭼ»(((.
�-أ ّما تف�سير قول الزور بالغناء فقد ورد فيه �أن عبدالأعلى �س�أل الإمام ال�صادق  Qعن قول اهلل ع ّز
وج�� ّل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮﯯﭼ ،قال ...« :قول الزور الغناء»(((.
((( الجبعي ،علي ،م�سالك الأفهام ،ج� ،14ص 180
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،6ص .433
((( ال�صدوق ،محمد ،عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص .135
((( الحر العاملي ،محمد ح�سن ،هداية الأمة �إلى �أحكام الأئمة ،ج� ،6ص .34
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�إ�ضافة �إلى تف�سير تلك العناوين بالغناء ورد عدد من
الأحاديث ال�شريفة الذا ّمة للغناء ،الناهية عنه ،منها:
 -1عن الإمام ال�صادق �« :Qش ُّر الأ�صوات الغناء»(((.
 -2ع��ن الإم���ام علي « :Qو�أل � � ّذ الم�سموعات الغناء
والتر ّنم وهو �إثم»(((.
 -3ورد �أنّ رج ً
�لا ق��ال ل�ل�إم��ام ال�صادق �« :Qإنّ لي
جيرا ًنا ،ولهم ج��وا ٍر يتغنين وي�ضربن بالعود ،فر ّبما
��اع��ا م ّني
دخ��ل��ت ال��م��خ��رج ،ف���أط��ي��ل ال��ج��ل��و���س ا���س��ت��م ً
لهنّ  ،فقال له الإم��ام  :Qال تفعل ،فقال الرجل
للإمام  :Qواهلل ما هو �شيء �آتيه برجلي� ،إ ّنما هو
�سماع �أ�سمعه ب�أذني ،فقال  :Qيا اهلل! �أن��ت! �أما
�سمعت اهلل ع � ّز وج � ّل ي�ق��ول :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ؟ فقال الرجل :ك�أ ّني لم �أ�سمع
((( ال�صدوق ،محمد ،المقنع ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة الإمام الهادي ( ،Qال،ط)،
(ال،م)1415 ،هـ� ،ص .456
((( القمي ،محمد ،العقد الن�ضيد والدر الفريد ،تحقيق علي �أو�سط الناطقي ،ط ،1قم،
دار الحديث1423 ،هـ� ،ص .45
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عربي وال عجمي،
بهذه الآية من كتاب اهلل ع ّز وج ّل من ّ
ال جرم �أ ّني قد تركتها ،و�إ ّني �أ�ستغفر اهلل تعالى»(((.
 -3عن عبد اهلل بن �أبي بكر ،قال .قمت �إلى َّ
متو�ض�أ لي،
فبقيت �ساع ًة
ف�سمعت جارية لجا ٍر لي تغ ّني وت�ضرب،
ُ
دخلت على �أبي
�أ�سمع ،قالّ :ثم خرجت ،فل ّما �أن كان الليل ُ
عبد اهلل  ،Qفحين ا�ستقبلني قال « :Qالغناء
اجتنبوا ،الغناء اجتنبوا ،الغناء اجتنبوا ،اجتنبوا قول
ال ��زور .ق��ال :فما زال يقول :ال�غ�ن��اء اج�ت�ن�ب��وا ،الغناء
اجتنبوا ،قال :ف�ضاق بي المجل�س ،وعلمت �أ ّنه يعنيني،
فل ّما خرجت قلت لمواله معتب :واهلل ما عنى غيري»(((.
�آثار الغناء

� -1إ�ضعاف الإرادة

للغناء ارتباط قويّ ب�إرادة الإن�سان التي هي �أ�سا�س في حقيقة
((( الطو�سي ،محمد ،تهذيب الأحكام ،تحقيق ح�سن المو�سوي الخر�سان ،ط ،3طهران،
دار الكتب الإ�سالمية1364 ،هـ� .ش ،ج� ،1ص .116
((( الطو�سي ،محمد ،الأمالي� ،ص .721-720
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الخميني {�« :أيُّها العزيز ...اجتهد
الإن�سان ّية ،قال الإمام
ّ
لت�صبح ذا عزم و�إرادة؛ ف�إ ّنك �إذا رحلت من هذه الدنيا دون
�أن يتح ّقق فيك العزم [على ترك المح ّرمات] ف�أنت �إن�سان
لب ،ولن تح�شر في ذلك العالم [عالم الآخرة]
�صوري بال ّ
على هيئة �إن�سان؛ لأ ّن ذلك العالم هو مح ّل ك�شف الباطن
وظهور ال�سريرة ،و�إ ّن التج ّر�ؤ على المعا�صي يفقد الإن�سان
تدريجا العزم ،ويختطف منه هذا الجوهر ال�شريف»(((.
ً
الخميني { �سب ًبا �أ�سا�س ًيا
بعد كالمه هذا يحدِّ د الإمام
ّ
يعتبر على ر�أ�س قائمة الأ�سباب التي ت�ضعف �إرادة الإن�سان
�أال وهو الغناء ،ناق ًال ذلك عن �أ�ستاذه ال�شاه �آبادي {.
قال {« :يقول الأ�ستاذ َّ
المعظم }�( :إ ّن �أكثر ما ي�س ّبب
على فقد الإن�سان العزم والإرادة هو اال�ستماع للغناء)»(((.
ول��ع�� ّل ه��ذا العالم الكبير ق��د ا�ستفاد ه��ذا م��ن بع�ض
الروايات التي ربطت بين الغناء والنفاق.
الخميني ،روح اهلل ،الأربعون حديث ًا� ،ص .35
(((
ّ
((( المرجع ال�سابق نف�سه.
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فعن الر�سول الأك��رم  « :Pالغناء ُينبت النفاق في
القلب كما ينبت الماء البقل»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qالغناء ُّ
ع�ش النفاق»(((.
ومن الوا�ضح �أنّ النفاق له مراتب تبد�أ بالعقيدة ،وت�ستم ّر
بالعمل ،وم��ن م���وارد ذل��ك حينما يقوم الإن�����س��ان ببع�ض
الأعمال مع عدم وجود �إرادة داخلية قو َّية تدفعه نحو تلك
الأعمال بنف�سهاّ ،
بغ�ض ال َّنظر عن النا�س ونظرتهم ،فيقوم
مالح ًظا نظرة النا�س �أكثر م ّما هو مريد لها ب���إرادة
بها ِ
م�ستق ّلة جا ّدة ،فيدخل لهذا ال�سبب في مرتبة من النفاق.
والروايات تفيد �أن من الأ�سباب التي تو ِّلد هذا النفاق،
بال�شرح ال�سابق ،ت�ضعف �إرادة الإن�سان ،هو الغناء ،فهو،
بح�سب الرواية الأولىُ « ،ينبت النفاق في القلب كما ينبت
الماء البقل» ،وه��ذا ي�شير �إل��ى الإنماء البطيء ال��ذي قد
ال ي�شعر به الإن�سان كما �أنّ الرواية الثانية « :الغناء ّ
ع�ش
((( البروجردي ،ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج.17
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،6ص .431
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النفاق» ت�شير �إل��ى �أنّ الغناء يم ّثل البيئة الم�ساهمة في
النفاق و�ضعف �إرادة الإن�سان ،كما ي�ساهم ّ
الع�ش في نم ّو
الطير داخل البي�ضة.
 -2تق�سية القلب

ورد ف��ي ال��ح��دي��ث ع��ن ال��ن��ب ّ��ي الأع��ظ��م « :Pث�لاث��ة
يق�سين القلب :ا�ستماع اللهو ،وطلب ال�صيد ،و�إتيان باب
ِّ
ال�سلطان»(((.
ال��م��راد من �إت��ي��ان ب��اب ال�سلطان �إتيانه بخ�ضوع له،
والمراد من طلب ال�صيد هو اللهوي ال بق�صد االنتفاع من
ما ا�صطاده ،والمراد من ا�ستماع اللهو الغناء.
والتوجه
وق�سوة القلب �سبب لالبتعاد عن اهلل تعالى
ّ
�إليه ،وبالتالي تعري�ض الإن�سان نف�سه للحرمان من الرحمة
الإل��ه�� ّي��ة .فالمغني والم�ستمع للغناء ي�ستخدم نعمة اهلل
تعالى في عك�س م�سار تكامله ،فبدل �أن ي�ستثمر �صوته في
تالوة القر�آن �أو الدعاء� ،أو في مجال�س العزاء� ،أو الأنا�شيد
((( ال�صدوق ،محمد ،الخ�صال� ،ص .126
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المعنوي ،في
الهادفة ،ف�إ ّنه يت�سافل ب�صوته نحو االنحدار
ّ
حين �أن الكون ي�سير نحو التكامل.
من جميل ما ورد في وعظ المغ ِّني الحديث الوارد عن
�أبي عبد اهلل �« :Qأال ي�ستحي �أحدكم �أن يغني على
دا ّبته وهي ت�س ِّبح»(((.
وهكذا الحال مع الم�ستمع ،فبدل �أن ي�ستفيد من �أذنه في
ا�ستماع �آيات اهلل وما يفيده ،ف�إنّ البع�ض يت�سافل با�ستماع
الغناء لينحدر بذلك �إلى وادي الع�صيان.
 -3التوريط في الزنا

ورد عن الر�سول الأكرم « :Pالغناء رقية((( الزنا»((( ،وهو
ّ
يدل على �أنّ بيئة الغناء التي ت�ضعف �إرادة الإن�سان قد تو ّرطه
في خ��رق ح��دود اهلل في العالقة بين الجن�سين ،وه��ذا �أمر
معروف لدى النا�س في مجال�س الغناء ال�صاخبة التي يختلط
فيها الجن�سان.
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،61ص .205
((( �أي مو�صل �إلى الزنا.
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،16ص .297
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 -4جلب الفقر

وروى الإم��ام ال�صادق « :Qالغناء ي��ورث النفاق،
ويع ِّقب الفقر»(((.
وتعقيب الغناء للفقر قد يكون من خالل ال�شعور النف�سي
بالحاجة وعدم الغنى ،وهو ما ي�س ّبب االكتئاب لدى الإن�سان.

((( البروجردي ،ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،17ص .188

7

الزنا
قال اهلل تعالى :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ(((.
خلق اهلل تعالى الإن�سان بقوىً �أربع هي ال�شهوة والغ�ضب
والوهم والعقل((( .و�أراد ع َّز وجل �أن يكون العقل هو �سلطان
يوجه الإن�سان
القوى؛ لأنّ العقل لي�س فيه �إ ّال خير ،فهو الذي ِّ
�إلى الخير ،و ُيلفته �إلى نتائج الأمور كي ال يفعل �إ ّال خي ًرا.
�أ ّما ال�شهوة والغ�ضب والوهم ،ف�أ�صل وجودها لأجل الخير،
فبالوهم ِّ
يخطط الإن�سان لفعل الخير ،وبالغ�ضب يدافع
الإن�سان عن نف�سه وعر�ضه و�أر�ضه ،وبال�شهوة يتز َّوج ويكثر
إن�ساني في الأر�ض .ولكن الإن�سان قد ينحرف بهذه
الن�سل ال ّ
القوى ِّ
فيخطط لي�سرق ،ويغ�ضب فيعتدي ،وي�شتهي فيزني.
لذا �أراد اهلل تعالى �أن يبعد الإن�سان عن �سبل االنحراف،
فكانت ال�شريعة في خدمة كمال الإن�سان.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .32
((( لمزيد من االطالع على هذه القوى راجع كتابنا :برنامج ال�سير وال�سلوك.
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في رحاب الآية

والآية الكريمة ال�سابقة تتح ّدث عن انحراف ال�شهوة من
خالل �إقامة عالقة مح َّرمة مع الجن�س الآخر ،وهو ما يطلق
عليه «الزنا» الذي نهى اهلل تعالى عنه في قوله:
ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﭼ

�إ ّنه تعبير بليغ ،فلم يقل «ال تزنوا» بل «ال َتق َر ُبوا»� ،إ ّنه �إ�شارة
فالمنهي عنه ال ينح�صر بمبا�شرة الزنا،
�إلى االبتعاد عن الزنا،
ّ
بل هناك �أمور نهى عنها اهلل تعالى ،وهي قد تكون م�س ِّببات �أو
مه ِّيئات لوقوع الزنا ،وهذا ما �سوف ِّ
نو�ضحه ،ب�إذن اهلل تعالى،
في ما ي�أتي تحت عنوان «االختالط بين الجن�سين».
ﭽﮎﮏﮐﭼ

الفاح�ش في اللغة هو ال�شيء المكروه الذي جاوز ح َّده(((.
وف�سر البع�ض الفاح�شة ب�أ ّنها فعل القبيح على �أقبح الوجوه(((.
َّ
((( ابن فار�س ،احمد ،معجم مقايي�س اللغة ،تحقيق عبد ال�سالم ه��ارون( ،ال،ط)،
(ال،م) ،مكتبة الإعالم الإ�سالمي1404 ،هـ ،ج� ،4ص.478
ال�سمعاني ،تحقيق يا�سر بن ابراهيم وغنيم بن عبا�س،
ال�سمعاني ،من�صور ،تف�سير
(((
ّ
ّ
ط ،1ريا�ض ،دار الوطن1418 ،هـ ،ج� ،3ص.237
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فالقر�آن الكريم ي�صف الزّنا ب�أنه قد تجاوز في قبحه
ح َّد القباحة العاد ّية ،فهو انحراف مريع عن طريق كمال
الإن�سان .ومقابل ذلك ،ولأجل تح�صين المجتمع:
�شجع الإ�سالم على الزّ واج المبكر
�أّ -

النبي الأكرم « :Pما من �شاب تز ّوج في حداثة
فعن ّ
�س ّنه �إ ّال ع ّج �شيطانه :يا ويله ،يا ويله ،ع�صم م ّني ثلثي
دينه ،فليتقِ اهلل العبد في الثلث الباقي»(((.
ورف�ض الإ�سالم التعقيدات �أمام الزواج من غالء المهور،
وت�أمين �ش ّقة �سكن مملوكة ،وغير ذلك ،ور�سم القاعدة النبو ّية
المعروفة�« :إذا جاءكم من تر�ضون دينه وخلقه ،فز ِّوجوه»(((.
ب� -أوجب الإ�سالم الحجاب ل�صيانة المر�أة والمجتمع

قال تعالى:

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﭼ(((.

المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،100ص.221
(((
ّ
الطبر�سي ،الح�سن ،مكارم الأخ�ل�اق ،ط ،6ق��م ،من�شورات ال�شريف الر�ضي،
(((
ّ
1392هـ� ،ص.205
((( �سورة الأحزاب ،الآي .59
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ﭽﮑﮒﭼ

�إ ّنه �إخبار عن كون �سبيل الزنا هو �سبيل �سوء في الدنيا والآخرة.
�أ ّما في الدنيا فله مفا�سده االجتماع ّية العديدة ،التي منها:
العائلي؛ وذلك النقطاع
� -1شياع حالة الفو�ضى في النظام
ّ
العالقة بين الأبناء والآباء ،م ّما ي�ؤ ّدي �إلى بروز �أنا�س
النف�سي لحرمانهم العاطفة
م�ش َّوهين على الم�ستوى
ّ
النف�سي وغير ذلك.
واال�ستقرار
ّ
 -2بروز انحرافات تنطلق من ال�شهوات الجامحة ت�ؤ ّدي �إلى
�أب�شع �أنواع الجرائم.
 -3ظهور الأمرا�ض والم�شاكل ال�صح ّية.
 -4كثرة حاالت الإجها�ض ،وبالتالي التو�سعة في قطع الن�سل(((.
لقد ع َّبر الحديث النبويّ عن �سوء ال�سبيل هذا بالخراب
فعنه �« :Pأربعة ال تدخل بيتاً واحدة ّ
منهن �إ ّال خرب ،ولم
يعمر بالبركة :الخيانة ،وال�سرقة ،و�شرب الخمر ،والزنا»(((.
((( �أنظر :ال�شيرازي ،نا�صر ،تف�سير الأمثل ،ط ،2قم ،مدر�س الإمام �أمير الم�ؤمنين
( ،Qال،ت) ،ج� ،8ص.472
المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،72ص.170
(((
ّ
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يكتف
ال�سيء في الدنيا لم ِ
ولأج��ل منع ه��ذا ال�سبيل ِّ
اهلل بالتوجيه العام ،بل �ش َّرع جملة من القوانين الجزائ ّية
القا�سية ،فدعا �إلى عقوبة الزاني والزانية �أمام النا�س.
ق��ال تعالى :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭼ(((.
�أ ّما في الآخرة ،فقد ب َّين اهلل تعالى عقوبة الزنا ال�شديدة
بقوله تعالى :ﭽﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷﭸﭼ(((.
كما ب َّينت الروايات تفا�صيل في تلك العقوبة الأخرو ّية
النبي « :Pم��ن زن��ا ب��ام��ر�أةٍ :م�سلمة� ،أو يهود ّيةٍ،
فعن ّ
�أو ن���ص��ران� ّي�ةٍ� ،أو مجو�س ّيةٍ ،ح� � َّرةٍ� ،أو �أم� �ةٍ ،ث � ّم ل��م يتب،
ومات م�ص ّراً عليه ،فتح اهلل له في قبره ثالث مائة باب
((( �سورة النور ،الآية .2
((( �سورة الفرقان ،الآيات .70-68
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يخرج منه ح ّيات وعقارب وثعبان النار ،يحترق �إلى يوم
القيامة»(((.
علي �« :Qإذا ك��ان ي��وم القيامة �أه� ّ�ب
وعن الإم��ام ّ
اهلل ريحاً منتن ًة ،يت�أ ّذى بها �أهل الجمع ،حتى �إذا ه ّمت �أن
تم�سك ب�أنفا�س النا�س ،ناداهم منادٍ :هل تدرون ما هذه
الريح التي قد �آذتكم؟ فيقولون :ال ،فقد �آذتنا ،وبلغت منا
ك ّل مبلغ .قال :فيقال :هذه ريح فروج الزناة ،الذين لقوا
اهلل بالزنا ،ث ّم لم يتوبوا ،فالعنوهم لعنهم اهلل ،فال يبقى
في الموقف �أحد �إ ّال قال :اللهم العن الزناة»(((.
النبي � Pآثار الزنا في الدنيا والآخ��رة بقوله
وقد جمع ّ
الوارد عنه« :في الزنا �سبعة خ�صال ثالث منها في الدنيا،
وث�ل�اث منها ف��ي الآخ ��رة :ف��أ ّم��ا ال�ت��ي ف��ي ال��دن�ي��ا :فيذهب
ويعجل الفناء ،ويقطع الرزق ،و�أمّا التي في الآخرة:
بالبهاءِّ ،
ف�سوء الح�ساب ،و�سخط الرحمن ،والخلود في النار»(((.
المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،76ص.29
(((
ّ
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.25
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص.22

8

االختالط بني اجلنسني
في الإ���س�لام موا�ضيع �شرع ّية ان�ص ّبت عليها �أحكام
ان�صب على موا�ضيع
ال�شرع الحنيف كحكم الحرمة الذي
َّ
مح َّددة مثل :الغناء ،الربا ،الزنا� ،إ�شاعة الفاح�شة...
تن�صب عليه حرمة �شرع ّية
�شرعي
فهل يوجد مو�ضوع
ّ
ّ
ا�سمه االختالط بين الجن�سين؟ الجواب :كال ،لكن هناك
جملة م��ن الأح��ك��ام ال�شرع ّية تع ّلقت بعناوين لها عالقة
ب��االخ��ت�لاط ت����ؤ ّدي �إل��ى فهم �أط��روح��ة الإ���س�لام المتع ِّلقة
باالختالط بين الجن�سين.
ونعر�ض من هذه الأحكام الآتي:
 -1الأمر بالحجاب

قال اهلل تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ (((.
((( �سورة الأحزاب ،الآية .59
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 -2الأمر ّ
بغ�ض الب�صر

ق���ال اهلل ت��ع��ال��ى:

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ...ﭼ(((.
ومعنى ّ
الغ�ض في اللغة :الخف�ض والنق�صان من الطرف،
ّ
فغ�ض الب�صر يعني عدم التحديق والإمعان في ال�شيء ،وال
يعني عدم النظر مطل ًقا.
وقد ح ّذرت الأحاديث ال�شريفة من الآثار ال�سلب ّية للنظر المنطلق
الموجد لها ،فعن الإمام ال�صادق :Q
من خلف ّية جن�س ّية �أو ِ
«-النظرة �سهم من �سهام �إبلي�س م�سموم ،وكم مننظرة �أورثت ح�سرة طويلة»(((.
«-النظرة بعد النظرة ت��زرع ف��ي القلب ال�شهوة،وكفى بها ل�صاحبها فتنة»(((.
((( �سورة النور ،الآيتان .30-29
((( الحر العاملي ،محمد ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص .191
((( ال�صدوق ،محمد ،من ال يح�ضره الفقيه ،ط ،2قم ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي،
(ال،ت) ،ج� ،4ص .18
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 -3النهي عن الميوعة في �أ�سلوب الكالم
قال اهلل تعالى :ﭽ ...ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳﭴﭼ(((.
�إ ّنها دعوة للمر�أة الم�سلمة �أن تتح ّدث ب�أ�سلوب متّزن
بعيد عن الأ�ساليب التي تت�س ّبب بفتنة الم�ستمع من الرجال،
ال �س ّيما الذين في قلوبهم مر�ض.
 -4النهي عن الحركة الهادفة �إلى الإعالم بال ّزينة المخفية

قال اهلل تعالى:
ﯹﯺﭼ (((.

ﭽﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ

أجنبي
 -5النهي عن تزيّن المر�أة لل ّ
عن الر�سول الأك���رم « :Pون �ه��ى �أن ت�ت��ز ّي��ن لغير

زوجها ،ف�إن فعلت كان حقًا على اهلل ع ّز ّ
وجل �أن يحرقها
بالنار»(((.
((( �سورة الأحزاب ،الآية .32
((( �سورة النور ،الآية .31
((( ال�صدوق ،محمد ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .6
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أجنبي
 -6النهي عن التط ّيب الجاذب لل ّ

عن الإمام الباقر « :Qوال يجوز لها �أن تتط ّيب �إذا
خرجت من بيتها»(((.
 -7النهي عن اللم�س والم�صافحة بين الجن�سين
عن الر�سول الأكرم « :Pمن �صافح امر�أة حرا ًما جاء

يوم القيامة مغلو ًال ،ث ّم ي�ؤمر به �إلى النار»(((.

 -8النهي عن الخلوة بين الجن�سين
عن الر�سول الأكرم « :Pال يخلون رجل ب�إمر�أة ،فما

من رجل خال ب�إمر�أة �إ ّال كان ال�شيطان ثالثهما»(((.
والمراد من الخلوة بين الرجل والمر�أة �أن يكونا في
مكان ال يدخله ثالث.
�إنّ فل�سفة الأحكام ال�سابقة �أنّ الإ�سالم �أراد �أن ِّ
ينظم
((( ال�صدوق ،محمد ،الخ�صال� ،ص .587
((( ال�����ص��دوق ،محمد ،ث���واب الأع���م���ال ،ط ،2ق��م ،م��ن�����ش��ورات ال�شريف الر�ضي،
1368هـ�.ش� ،ص .283
((( القا�ضي النعمان� ،أبو حنيفة ،دعائم الإ�سالم ،ج� ،2ص  .214البروجردي ،ح�سين،
جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،20ص .309
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العالقة الجن�س ّية بين الرجل وال��م��ر�أة ،ف�ش َّرع ودع��ا �إلى
�إر�ضاء ل ّذة الجن�س من خالل طريق الزواج دون غيره ،ففي
العالقة الزوج ّية يمكن للإن�سان �أن يطلق العنان ل�شهوته،
�أ ّم��ا خارج هذه العالقة ف�إ ّنه ي�ؤ ِّكد على �أن ينطلق ك ٌّل من
الرجل والمر�أة في المجتمع ك�إن�سان يتكامل في �إن�سان ّيته،
وهذا الأمر يت�أ ّكد في المر�أة التي من خ�صائ�صها �أمران:
بنيوي ،م ّما يجعل بع�ض الرجال
ج�سدي ،و�ضعف
جمال
ّ
ّ
ينظرنّ �إليها ال على �أ�سا�س �إن�سان ّيتها ،بل من منطلق
البنيوي ،في�ؤذيها،
الجن�سي ،وقد ي�ستغ ّل �ضعفها
االن�شداد
ّ
ّ
كما ن�سمع يوم ًّيا من حاالت االغت�صاب في العالم.
ولع ّله لأج���ل ذل��ك ق��ال اهلل تعالى :ف��ي �آي���ة الحجاب
ال�سابقة :ﭽ...ﮭﮮﮯﭼ(((.
وكذلك ف���إنّ التعبير عن ال��ذي ينظر �إل��ى ال��م��ر�أة من
الجن�سي ب�أ ّنه :ﭽﭯ ﭰ ﭱﭼ(((ّ ،
يدل
خالل االن�شداد
ّ
((( �سورة الأحزاب ،الآي .59
((( �سورة الأحزاب ،الآية .32
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على انحراف هذا الإن�سان عن طريق كماله الذي ال يتح ّقق
إن�ساني مع الآخر.
�إ ّال من خالل التعامل ال ّ
والخال�صة� :إنّ الإ�سالم ،و�إن لم يح ِّرم االختالط بين
ت�صب
الجن�سين كعنوان مت�سق ّل بنف�سه �إ ّال �أ ّنه �ش َّرع � ً
أحكاما ّ
في خانة حماية المر�أة ّثم الرجل عن االنحراف من م�سار
الإن�سان ّية والتكامل ،ف�أراد منهما �أن ي�سيرا دون مع ِّوقات في
إن�ساني.
تكاملهما ال ّ
ا�ستفادات من الأحكام ال�سابقة

في �إط��ار تحقيق هدف التكامل ي�ستفاد من الأحكام
المتقدِّ مة المتع ِّلقة بالعالقة مع الجن�س الآخر �أمور منها:
الجن�سي
 -1تجنّب الإيحاء
ّ

�إنّ النهي عن الخ�ضوع بالقول �أي الميوعة هو �إيحاء
جن�سي وكذلك قد يح�صل هذا الإيحاء من خالل النظرة،
ّ
واللم�س ،والعطر ،والزينة...
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 -2تجنّب ك�سر حاجز الحياء

م��ن الأم���ور الأ�سا�س ّية ف��ي توطيد العالقة الإن�سان ّية
بين الرجل والمر�أة ،وعدم انحرافها عن م�سار التكامل
هو الحياء ،في حين �أنّ ما تق ّدم من الأم��ور التي ح ِّرمت
ت�ساهم في ك�سر حاجز الحياء من النظرة �إلى الميوعة �إلى
اللم�س� ...إلى غير ذلك.
إلكتروني
االختالط ال
ّ

االجتماعي،
في ع�صر التكنولوجيا وو�سائل التوا�صل
ّ
هناك ن��وع �آخ��ر من التوا�صل بين الجن�سين وق��د ت��و ِّرط
التكاملي ،ال
الإن�سان في الوقوع في �سلوك ُيحرف م�ساره
ّ
الجن�سي وك�سر حاجز الحياء،
�س ّيما من خالل الإيحاء
ّ
فالفتاة التي ق��د ال ت��ج��ر�ؤ على المواجهة المبا�شرة مع
ال�شاب ،تجد نف�سها ،وه��ي في منزل �أهلها ،جريئة في
المحادثة بوا�سطة الهاتف على الفاي�سبوك �أو الوات�س �آب
االجتماعي ،وبهذه الو�سيلة
�أو غيرهما من و�سائل التوا�صل
ّ
تتد ّرج في ك�سر حاجز الحياء ،وتتط ّور العالقة بينهما من
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قلب ينب�ض ،وقد تتط ّور
قلب جامد� ،إلى ٍ
�إر�سال زهر ٍة �إلى ٍ
الفاي�سبوكي
العالقة �أكثر حينما ت�س ُّر المتز ِّوجة �صديقها
ّ
عن خ�صو�صياتها مع زوجها ،وقد ت�شتكي له جمود زوجها
الخا�صة،
العاطفي� ،أو عدم االن�سجام معه في العالقة
ّ
ّ
م ّما قد ي�ؤ ّدي بالطرف الآخر �أن ي�ستغ ّل هذه الحالة فيبدي
تجاهها عاطف ًة لم تجدها من زوجها ،وقد تتط ّور الأمور
الجن�سي �أو الما ّدي �إلى
�إلى ما ال يحمد عقباه من االبتزاز
ّ
الخيانة الزوج ّية� ،إلى غير ذلك ،فقد تر�سل الفتاة �صو ًرا
الجن�سي ،في�ستغ ّل الطرف الآخر
لها فيها م�شهد ّية الإيحاء
ّ
ذلك بابتزازها جن�س ًيا �أو مال ًيا مهدِّ دًا بن�شر تلك ال�صور� ،أو
ب�إر�سالها �إلى زوجها في حال كانت متز ِّوجة.
االجتماعي والطالق
و�سائل التوا�صل
ّ

�أف����ادت ال��ع��دي��د م��ن ال��درا���س��ات �أنّ م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي �ساهمت ف��ي ارت��ف��اع ن�سب ال��ط�لاق ف��ي دول
ّ
عديدة ،وفي ما يلي نعر�ض ً
بع�ضا من تلك النتائج:
 -1ال�سعودية /العام  :2012ارتفعت ح��االت الطالق �إلى
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�أكثر من � 30أل��ف حالة� ،أي  82حالة في اليوم ،و�أحد
�أه��م الأ���س��ب��اب ال��م���ؤ ّدي��ة �إل��ى ال��ط�لاق ،بح�سب درا�سة
�أع ّدتها �صحيفة «�سبق» االقت�صاد ّية ،هو و�سائل التوا�صل
االجتماعي(((.
ّ
 -2م�صر /العام 2013م� :شهدت م�صر �أكثر من � 75ألف
حالة ط�لاق ،وال��دواف��ع ،بح�سب موقع «��س�ت��ار تايمز»
االلكتروني ،لحوالي � 40ألف حالة يعود للهو�س بالأنترنت
ّ
االجتماعي �أو مواقع �أخ��رى غير
في مواقع التوا�صل
ّ
�أخالق ّية(((.
 -3الأردن /ال��ع��ام :2015بلغت ن�سبة الطالق في الأردن
االجتماعي ،وفي مق ّدمها الوات�س
ب�سبب مواقع التوا�صل
ّ
�آب ،نحو ثلث الأ�سباب الم�ؤ ّدية النف�صال العالقة بين
الزوجين ،وفق تقديرات محامين �شرعيين(((.
 -4الإمارات /العام  :2015زادت ن�سبة الخالفات الزوجية
((( �صحيفة �سبق االقت�صادية االلكترون ّية 23 ،ذو الحجة1434 ،هـ.
((( م�صدر� :ستار تايمز االلكتروني.2014/9/17 ،
االلكتروني� 30 /أيار.2015 ،
((( موقع الغد
ّ
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الم�سجلة  5000حالة منها بين � 50إل��ى  % 60تتع ّلق
َّ
االجتماعي ،وانتهت  1000حالة منها
بمواقع التوا�صل
ّ
بالطالق(((.

((( موقع العربية ،الحدث ،الخمي�س  15مح ّرم1437 ،هـ� 29 ،أكتوبر2015 ،م.
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إشاعة الفاحشة
ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ(((.
الفاح�شة ،كما تقدم ،هي الفعل المتناهي في القبح(((,
وبتعبير �آخر هو العمل ال ُمنكر الذي ي�ستقبحه المجتمع(((,
ذاتي ,بمعنى �أنه ال يتو ّقف على معرفة المجتمع
�إال �أنّ قبحها ّ
به ,من هنا قال تعالى :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﭼ(((.
وقد تحدّث القر�آن الكريم عن بع�ض م�صاديق الفاح�شة,
فقال تعالى  :ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﭼ(((.
((( �سورة النور ،الآية .19
((( الفي�ض الكا�شاني ,محمد ،التف�سير الأ�صفى ,تحقيق مركز الأب��ح��اث والن�شر
الإ�سالمي ،ط( ،1ال،م) ،مكتب الإعالم الإ�سالمي1418 ،هـ ،ج� ,3ص .366
((( الطباطبائي ,محمد ح�سين ،تف�سير الميزان ,ج� ,4ص .308
((( �سورة الأعراف ،الآية .33
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .32
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وفي مقابل المنع من االقتراب من الفاح�شة والتحذير من
ذلك ,وعد النبي Pمن اجتنبها بثواب عظيم ,فعنه:P
«من عر�ضت ل��ه فاح�شة �أو �شهوة ،فاجتنبها م��ن مخافة
اهلل ع ّز وج ّل ،ح ّرم اهلل عليه النار ،و�آمنه من الفزع الأكبر،
و�أنجز له ما وعده في كتابه في قوله  :ﭽﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭼ»(((.
�سيا�سة الت�س ّتر

�إنّ قبح الفاح�شة ال ينح�صر بفعلها فقط ،بل ي�شمل
الحديث عنها و�إ�شاعة حدوثها بين النا�س؛ لأنّ ذلك ي�ؤ ّدي
�إلى �أمرين:
الأ ّول :االنتقا�ص من كرامة الإن�سان العزيز ,وهذا يكون
في الحديث عن الم�ؤمن الآخر ب�أ ّنه ارتكب فاح�شة ,وفي
حديث الم�ؤمن عن نف�سه �أ ّنه ارتكب فاح�شة.
الثاني:تهديد درع الحياء االجتماعي؛ ف���إنّ الحديث عن
ح�صول الفاح�شة و�إف�شاء ذلك ون�شره ي�ساعد في �ضعف
((( ال�صدوق ،محمد ،الأمالي� ،ص .514
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المناعة في المجتمع ,ويق ّلل من ا�ستعظام الفواح�ش.
لأج��ل هذين الأم��ري��ن انتهج الإ���س�لام �سيا�سة ال�ستر
والت�ستر عن الفواح�ش والذنوب ,بل عن كل ي�ساهم في
�ضعف القيم في المجتمع ,وذلك من خالل خطوات:
يعط الإن�سان الم�ؤمن حر ّية �أن ينتهك كرامته
الأولى� :أ ّنه لم ِ
ال�شخ�صية ,فقد ورد في الحديث�« :إ ّن اهلل ع � ّز وج� ّل
ف ّو�ض �إلى الم�ؤمن �أموره ك ّلها ،ولم يفوِّ�ض �إليه �أن ّ
يذل
نف�سه»(((.
من هنا دعا الإ�سالم �إلى �أن ي�ستر الم�ؤمن ما يفعله من
الذنوب عن النا�س ,ففي رو�ضة الواعظين في مقام
الحديث عن منن اهلل تعالى في الإ�سالم �أنَّ من يرتكب
من الم�سلمين الخطيئة «ويخفيها عن الأب�صار فيطلع
عليه ر ّبه ,ف�إ َّنه تعالى يقول للمالئكة :عبدي قد �ستر
ذنبه ع��ن �أب�ن��اء جن�سه لق ّلة ثقته بهم ،والتج�أ �إل� َّ�ي؛
لع َّله تتبعه رحمتي� .أ�شهد �أن��ى قد غفرتها له لثقته
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،5ص .63
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برحمتي ,ف ��إذا ك��ان في ي��وم القيامة و�أوق��ف للعر�ض
والح�ساب ي�ق��ول (�أي اهلل تعالى) ع�ب��دي� :أن��ا ال��ذي
�سترتها عليك ف��ي الدنيا  ،وان��ا ال��ذي �أ��س�ت��ره عليك
اليوم»(((.
الثانية :الت�ستر داخل الحياة الزوجية ,فقد ع ّبر اهلل تعالى
عن الزوجة والزوجة باللبا�س ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭼ((( .ومن الوا�ضح �أنّ من وظيفة اللبا�س ال�ستر.
وهذا يعني �أن الأ�صل هو عدم خروج الم�شاكل عن نطاق
البيت الزوجي ,بل �أكثر من ذلك هو احتياط اهلل تعالى
ب�أن ال يعرف الأوالد بالم�شاكل بين �أبيهم و�أمهم ,وهذا ما
نقر�أه في قوله تعالى :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭼ((( .ف��ل��م ي��ق��ل اه��ج��روه��ن عن
الم�ضاجع ،بل في الم�ضاجع ب�أن يكون التعبير عن الموقف
((( الني�سابوري ,محمد ،رو���ض��ة الواعظين ,تحقيق محمد مهدي ال�سيد ح�سن
الخر�سان( ،ال،ط) ،قم ،من�شورات ال�شريف الر�ضي( ،ال،ت)� ،ص .304
((( �سورة البقرة ،الآية .187
((( �سورة الن�ساء ،الآية .34
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ال�سلبي نتيجة الن�شوز هو الهجران في داخ��ل الم�ضجع
ب�أن يدير الرجل للمر�أة ظهره حتى ال ي�شعر الأوالد بوجود
م�شكلة بين �أبويهم.
الثالثة :دعا الإ�سالم �إلى عدم تب ِّني الم�ؤمن لما ي�سمعه من
�أحاديث �سلبية عن الآخرين ,و�إلى �ضرورة التثبت من
ذلك ,وتقديم منهج الحمل على المحمل الح�سن.
ق��ال تعالى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ((( .وف��ي الحديث عن
الف�ضيل �أ ّنه قال للإمام مو�سى الكاظم« :Qجعلت
ف��داك ،الرجل من �إخ��وان��ي يبلغني عنه ال�شيء الذي
�أكرهه ,ف�أ�س�أله عن ذلك فينكر ذلك ،وقد �أخبرني عنه
قوم ثقات .فقال لي :يا محمد ,ك ِّذب �سمعك وب�صرك
ق�سامة ،وقال لك
عن �أخيك ،ف�إن �شهد عندك خم�سون َّ
َّ
تذيعن عليه �شيئاً ت�شينه
ق��و ًال ،ف�صدّقه وك ِّذبهم ،وال
به ,وتهدم به مروءته ,فتكون من الذين قال اهلل في
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .36
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كتابه:

ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾﭼ»(((.
الرابعة :التحذير من �إ�شاعة الفاح�شة في الذين �آمنوا
مح ّذر ًا من عواقب �أخروية ودنيوية.
قال تعالى :ﭽﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﭼ(((.
وم��ن ب��اب تطبيق م��ا ورد ف��ي الآي���ة ورد ع��ن الإم���ام
ال�صادق « :Qمن قال في �أخيه الم�ؤمن ما ر�أته
عيناه و�سمعته �أذن ��اه ،فهو ممن ق��ال اهلل ع��ز وج��ل :

ﭽﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﭼ»(((.
العذاب الأليم

يمكن مقاربة العذاب الأليم الذي ذكرته الآية ال�شريفة
من خالل الروايات الآتية :
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،8ص .147
((( �سورة النور ،الآية .19
((( ال�صدوق ،محمد ،الأمالي� ،ص .417
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�أ -في الدنيا

ورد عن النبي« :Pمن �أذاع فاح�شة كان كمبتدئها ،
ومن ع َّير م�ؤمناً ب�شئ لم يمت حتى يركبه»(((.
ومن الآثار الدنيوية ر ّد �شهادتهم الخارجة عن الإطار
ال�شرعي الدقيق ،وذلك ب�صورة قا�سية ,قال اهلل تعالى:
ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﭼ(((.
ب -في الآخرة

عن النبي« :Pمن رمى مح�ص ًنا �أو مح�صنة �أحبط
اهلل عمله وجلده يوم القيامة �سبعون �ألف ملك من بين
يديه ومن خلفه...ث ّم ي�ؤمر به �إلى النار»(((.
ومما يبرز ب�شاعة ن�شر الفاح�شة ما ورد في الحديث :
«�أال ومن �سمع فاح�شة ف�أف�شاها فهو كالذي �أتاها»(((.
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .356
((( �سورة النور ،الآية .4
((( ال�صدوق ،محمد ،ثواب الأعمال� ،ص .285
((( ال�صدوق ,محمد ،الأمالي� ,ص .516

10

افشاء الس ّر
ق���ال اهلل تعال���ى:

ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﭼ(((.
تنتقد هذه الآية �أنا�س ًا كانوا يف�شون ويذيعون ما ي�سمعونه
من �أخبار ال�سلم والحرب من دون الرجوع �إل��ى الر�سول
الأك��رم  Pو�أه��ل الب�صائر والدراية ممن يعتمد عليهم
ر�سول اهلل  Pوذلك للأثر ال�سلبي الذي ينتج عن �إف�شاء
ه��ذه المعلومات وال�ضرر الالحق بالم�سلمين من خالل
ذلك.
من هذه الآية �أنطلق للحديث عن �آ َّفة من الآفات التي
((( �سورة الن�ساء ،الآية .83
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لها انعكا�سات خطرة على النا�س �أو ما ُع ِّبر عنه في بع�ض
الأحاديث ب ـ «الإذاعة».
معنى �إف�شاء ال�س ّر

�إنّ الإف�شاء والإذاعة ي�أتيان بالمعنى المقابل للكتمان،
ويدوران حول ال�س ّر الذي ال ير�ضى �صاحبه بك�شفه و�إظهاره،
�سواء كان قو ًال �أو فع ًال �أو حال ًة.
الإف�شاء بين ال�سلب والإيجاب

دعا الإ�سالم في خطوطه العري�ضة �إلى �إف�شاء الخير
وال�صالح وال�سالم ،فعن �أمير الم�ؤمنين �« :Qأف�شوا
ال�سالم ،و�أط�ي�ب��وا ال�ك�لام ،و�ص ّلوا بالليل والنا�س نيام،
تدخلوا الج ّنة ب�سالم»((( .كما نهى في خطوطه العري�ضة
عن �إف�شاء �أ�سرار النا�س و�إذاعتها ،فعن الإم��ام الح�سن
الع�سكري �« :Qإ ّياك والإذاعة وطلب الرئا�سة؛ ف�إ ّنهما
يدعوان �إلى الهلكة»(((.
الكليني ،مح ّمد ،الكافي ،ج� ،2ص .645
(((
ّ
المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،50ص .297
(((
ّ
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�أ�سباب �إذاعة ال�س ّر

�إنّ دوافع الإن�سان لإذاعة �أ�سرار الآخرين عديدة ،فقد
تكون لالنتقام منه لما ُي�س ِّببه �إف�شاء �س ّره من تعري�ضه
للإهانة له والتنكيل به وما �شابه ،وقد تكون ب�سبب عقدة
نق�ص ل��دى ال��م��ذي��ع ،فيريد م��ن �إذاع���ة الأ���س��رار �إع�لام
الآخرين ب�أنّ لديه معلومات ومعرفة و�إطالع �أكثر من غيره،
وقد يكون ب�سبب جهله وعدم �إدراكه بالمفا�سد المتر ِّتبة على
بدواع �أخرى تنطلق من عدم كمال
ذلك الإف�شاء ،وقد يكون ٍ
العقل �أو نق�صان في الإيمان ،ولع ّله لذلك �أ ّكدت الأحاديث
على �أنّ الكتمان من �صفات �أهل العقل والإيمان.
الكتمان �صفة العاقل الم�ؤمن

�أ���ش��ارت الأح��ادي��ث ال�شريفة �إل��ى �إنّ م��ن الموا�صفات
الأ�سا�سية للإن�سان العاقل ف�ض ًال عن الم�ؤمن هو �أن يكون
حافظ ًا لل�س ّر ،فعن الإمام علي �« :Qصدر العاقل �صندوق
�س ِّره»(((.
((( ابن �أبي طالب ،الإمام علي ،نهج البالغة ،ج� ،4ص .4
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ل��ذا ورد �أ ّن��ه قيل لأح��د العقالء :كيف ِح ْف ُظك لل�س ِّر؟
ف�أجاب� :أنا قبره .ومن لطيف ما قيل� :صدور الأبرار قبور
الأ�سرار(((.
وقد �أ�شار الإمام علي � Qإلى ارتباط �صفة الكتمان
ب�سعادة الإن�����س��ان ،فعنه « :Qال �ك �ت �م��ان ط ��رف من
ال�سعادة»(((.
وف��ي نف�س الإط���ار �أ���ش��ار ف��ي حديث �آخ��ر �إل��ى عالقة
الكتمان بنجاح الإن�سان في حياته ،فعنه �« :Qأنجح
الأمور ما �أحاط به الكتمان»(((.
وفي ال�سياق ذاته ورد �أ ّنه  Qقال« :جمع خير الدنيا
والآخرة في كتمان ال�س ّر وم�صادقة الأخيار ،وجمع ال�ش ّر
في الإذاعة وم�ؤاخاة الأ�شرار»(((.
ولأهم ّية �صفة كتمان ال�س ّر ربط الإمام الر�ضا Q
((( الطهراني ،علي ،مقتنيات الدرر( ،ال،ط) ،طهران ،محمد الآخوندي1337 ،هـ�.ش،
ج� ،3ص .144
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،75ص .63
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص .123
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،71ص .178
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بينها وبين الإيمان ،فعنه « :Qال يكون الم�ؤمن م�ؤمناً
حتى يكون فيه ث�لاث خ�صال� :س ّنة من ر ّب��ه ،و�س ّنة من
فال�س ّنة من ر ّبه كتمان �س ِّره.(((»...
نب ّيه ،و�س ّنة من ول ّيهُّ ،
�أنواع الكتمان المطلوب

�سر نف�سه
 -1كتمان ّ

دعت الأحاديث ال�شريفة الإن�سانَ �أن يكون حافظ ًا ل�س ِّره
في موردين:
الأول :حينما يتع ّلق نجاح عمله بالكتمان ،وه��ذا له
م�صاديق كثيرة في �أعمال الإن�سان التي قد ال تح ّقق �أهدافه
ب�سبب ّ
تدخالت النا�س الذين يعلمون بالأمر ،لذا ورد عن
الإم��ام علي � Qأ ّن��ه ق��ال�« :أن�ج��ح الأم��ور ما �أح��اط به
الكتمان»(((.
و�سبب ذل��ك �أنَّ علم الآخ��ري��ن ب�س ِّر عمله ُيكثر من
الم�ؤ ّثرين به ،وبالتالي ال يعود م�س َّل ًطا على تحقيق النجاح،
((( ال�صدوق ،محمد ،الخ�صال� ،ص .82
((( الوا�سطي ،علي ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص .123
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وهذا ما �أ�شار �إليه �أمير الم�ؤمنين  Qبقوله« :من كتم
�س ّره كانت الخيرة بيده»(((.
الثاني :حينما يكون �إف�شا�ؤه ل�س ِّر نف�سه ي�ؤ ِّثر �سلب ًّيا على
كرامته و�سمعته ونظرة الآخرين �إليه ،فقد ورد عن الإمام
ال�صادق ّ � « :Qإن اهلل ع ّز وج ّل ف ّو�ض للم�ؤمن �أموره
ك ّلها ،ولم يف ِّو�ض �إليه �أن ّ
يذل نف�سه.(((»...
من هنا ينبغي على الم�ؤمنين عدم التح ُّدث عن ما�ضيهم
ال�سيء ،حتى ولو �أرادوا �أن يب ّينوا بذلك �أ ّنهم قد اهتدوا �إلى
ِّ
الإيمان بعد ال�ضالل.
�إ�ضاف ًة �إلى �أنّ حفظ الإن�سان ل�س ِّر نف�سه ِّ
يعزز فيه منقبة
كتمان ال�س ِّر بالن�سبة للآخرين ففي الحديث« :من �ضعف
عن �س ِّره لم يق َو ل�س ِّر غيره»(((.
قال ال�شاعر:
((( ال�صدوق ،محمد ،الأمالي� ،ص .380
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،5ص .63
((( الري�شهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1282
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�إذا ال���م���رء �أف�������ش���ى ����س��� ّره ب��ل�����س��ان��ه
والم������ه ع��ل��ي��ه غ���ي���ره ف���ه���و �أح���م���قُ
�إذا �ضاق �صدر المرء عن �س ِّر نف�سه
ف�صدر الذي ا�ستودعه ال�س ّر �أ�ضيق
 -2كتمان الأ�سرار العائلية

كثير ًا من الأحيان ي�صدر من الإن�سان في محيط عائلته
الخا�ص ت�ص ّرفات و�أقوال ال يفعلها خارج العائلة ،وال ير�ضى
ّ
بمعرفة الآخرين عنها ،كما �أن��ه قد ُيدلي و ُيف�ضي ب�أمور
خا�صة تع ّد من الأ�سرار العائل ّية ،وهذا ما يجب االلتفات
ّ
�إليه من جميع �أفراد الأ�سرة.
وق��د ح َّ��ذرت الأح��ادي��ث ال�شريفة من ه��ذا الأم��ر ،فعن
الر�سول الأكرم ّ �« :Pإن من �ش ّر النا�س منزلة عند اهلل
يوم القيامة الرجل يف�ضي �إلى امر�أته وتف�ضي� ،إليه ثم
ين�شر �أحدهما �س َّر �صاحبه»(((.
((( ال�شعراني ،عبد الوهاب ،العهود المحمدية ،ط ،2م�صر ،م�صطفى البابي1393 ،هـ،
�ص  .761العجلوني ،ا�سماعيل ،ك�شف الخفاء ،ط ،3بيروت ،دار الكتب العلمية،
1408هـ ،ج� ،2ص .198
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وال ب ّد من الت�أكيد عن هذا الأمر حين ح�صول خ�صومة بين
الزوج والزوجة� ،أو طالق ،فمن القبيح والمعيب على الإن�سان
حينما يخرج من حالة الوئام مع الآخ��ر ،وتح�صل خ�صومة
بينهما �أو طالق �أن يتناوله بف�ضح عيوبه و�أ�سراره .قال ال�شاعر:
وت����رى ال��ك��ري��م �إذا ت�����ص�� َّرم و�صله
ُي��خ��ف��ي ال��ق��ب��ي��ح وي��ظ��ه��ر الإح�����س��ان��ا
وت�����رى ال��ل��ئ��ي��م �إذا ت��ق ّ
�����ض��ى و���ص��ل��ه
(((
يخفي الجميل ويظهر البهتانا
-3كتمان �أ�سرار الآخرين

ع��ن الإم���ام ال�صادق « :Qالمجال�س ب��الأم��ان��ة،
ولي�س لأحدٍ �أن يحدِّث بحديث يكتمه �صاحبه �إ ّال ب�إذنه،
�إال �أن يكون ثقة �أو ذك ًرا له بخير»(((.
فعلى الطبيب �أن ال يف�شي �س َّر مر�ض من ُيعانيه ،وعلى
العامل في المختبر �أن ال ُيعلم الآخرين عن نتائج فحو�صات
((( الفي�ض الكا�شاني ،محمد ،المحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ،ط ،2قم ،مهر،
(ال،ت) ،ج� ،3ص .329
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .660
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من خ�ضع لها ،وعلى ّ
الموظف في الم�صرف (البنك) �أن ال
يعلن كم يملك المو ِدع من مال ،وعلى المح ِّقق والقا�ضي �أن
يحتفظ ب�أ�سرار من يح ِّقق معه �أو يقا�ضيه ،وعلى العا ِلم �أن
يكتم ما �أ�س َّر �إليه الم�ؤمنون الواثقون به ،وهكذا.
 -4كتمان الأ�سرار الخطيرة

أهم الموارد التي ت�ش َّددت فيها ال�شريعة في �ضرورة
من � ّ
الكتمان وحرمة الإف�شاء هي الأمور ذات الطابع الخطير
ك��الأ���س��رار الأم��ن�� ّي��ة والعك�سر ّية ،وال��ت��ي ق��د ت����ؤ ّدي معرفة
العد ّو بها �إلى الإ�ضرار بالم�ؤمنين والتنكيل بهم و�إ�ضعاف
�شوكتهم ،وفي هذا الإطار ورد عن الإمام ال�صادق Q
تف�سي ٌر لقوله تعالى :ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ(((،
هو« :واهلل ما قتلوهم ب�أيديهم وال �ضربوهم ب�أ�سيافهم،
ولك ّنهم �سمعوا �أحاديثهم ف�أذاعوها ،ف�أُخذوا عليها فقتلوا،
ف�صار قت ً
ال واعتدا ًء ومع�صي ًة»(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .21
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .371
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وحول خطورة الإف�شاء عن المعلومات الأمن ّية التي ت�س ِّبب
خطر ًا على م�سيرة �أهل الإيمان وردت �أحاديث عديدة عن
الإم��ام ال�صادق  Qالذي كانت ال�سلطات في ع�صره
تبحث عن معلومات �أمن ّية عن الإم��ام  Qو�أن�صاره؛
ليكون لها ذريعة في التنكيل بهم ،ومن هذه الأحاديث:
«-كتمان �س ّرنا جهاد في �سبيل اهلل»(((.«-من �أذاع علينا حديثنا ،فهو بمنزلة من جحدناح ّقنا»(((.
«-من ا�ستفتح نهاره ب�إذاعة �س ّرنا �س ّلط اهلل عليهح ّر الحديد ،و�ضيق المحاب�س»(((.
«-واهللّ � ،إن �أح� ّ�ب �أ�صحابي �إل� ّ�ي �أورعهم و�أفقههمو�أكتمهم لحديثنا»(((.
فمن الوا�ضح �أنّ المراد من �إذاعة حديثهم هو �إذاعة
المعلومات الأمن ّية التي ت�ض ّر بهم و�شيعتهم ،وال ُيراد منها
المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،72ص .70
(((
ّ
((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .370
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .372
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .223
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توهم ،فهم عليهم
الأ�سرار المعرف ّية الباطن ّية كما قد ُي َّ
ال�سالم لم يكونوا باطنيين ،ولم تكن �أحاديثهم باطن ّية ،بل
معارفهم وا�ضحة من�شورة و�ضوح ال�شم�س في رابعة النهار.
أخيرا
و� ً

�إنّ خطورة �إف�شاء ال�س ّر تزداد في ع�صرنا في ظ ّل تط ّور
االجتماعي ،م ّما يدعو للتن ّبه والحذر
و�سائل التوا�صل
ّ
ال�شديدين تج ّن ًبا لعواقب قد ال تكون مح�سوبة ،ولتبقَ و�ص ّية
ر�سول اهلل  Pحا�ضرة قبل اي قول �أو خطوة�« :إذا �أنت
هممت ب�أمرٍ فتد َّبر عاقبته»(((.

((( الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،8ص .150

11

أذ َّية املؤمن
ق��ال اهلل تعالى:

ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣﭤﭥﭼ(((.
هذه الآي��ة �أعطت الحرمة للإن�سان بعنوانه الإن�ساني
ّ
بغ�ض النظر عن �أ ّية �صفة الحقة به ,مفيد ًة �أن الخروج عن
�أ�صل الحرمة هذه يحتاج �إلى عنوان خا�ص ك�أن يكون قات ًال
�أو مف�سد ًا في الأر�ض.
وحرمة الإن�سان هذه تعلو وتعظم ك ّلما عال الإن�سان في
تكامله ,ف�إذا و�صل �إلى مرحلة الإيمان ت�صل درجة حرمته
�إلى الح ّد الذي ع ّبر عنه ر�سول اهلل Pحينما نظر �إلى
الكعبة وقال« :مرحباً بالبيت ,ما �أعظمك و�أعظم حرمتك
على اهلل ,واهلل للم�ؤمن �أعظم حرمة منك»((( .والذي ع َّبر
((( �سورة المائدة ،الآية .32
((( المجل�سي ,محمد باقر ،بحار الأنوار ,ج� ,64ص .71
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عنه  Pبقوله« :مثل الم�ؤمن كمثل ملك م�ق� َّرب ,و�إن
الم�ؤمن �أعظم حرم ًة عند اهلل من ملك مق َّرب»(((.
وحرمة الم�ؤمن هذه تقت�ضي مراعاة خا�صة في تعامل
النا�س معه ,والح ّد الأدن��ى لهذه المراعاة هو عدم �أذ ّيته
النبي Pو�أهل
وهذا ما �أك َّدت عليه الأحاديث الواردة عن ّ
بيته.R
فعن الر�سول الأكرم� Pأنه قال« :من �آذى م�ؤمناً فقد
�آذاني»(((.
وعن الإمام ال�صادق« :Qقال اهلل ع َّز وجل :لي�أذن
بحربٍ م ّني من �آذى عبدي الم�ؤمن»(((.
هذا ف�ض ًال عن ت�أثير �إيذائه على �سعادة الإن�سان ,فعن
الإمام زين العابدينُّ :
«كف الأذى من كمال العقل ,وفيه
ال و�آج ً
راحة للبدن عاج ً
ال»(((.
((( الم�صدر ال�سابق� ,ص .72
((( المجل�سي ,محمد باقر ،بحار الأنوار ,ج� ,64ص .72
((( الكليني ,محمد ،الكافي ,ج� ,2ص .350
((( المجل�سي ،محمد باقر،بحار الأنوار ،ج� ،75ص .141
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�إنَّ الت�أمل فيما تق ّدم يجعل الإن�سان حري�ص ًا على عدم
الإق��دام على � ّأي �أمر ي�ؤذي �إلى الأذ ّي��ة التي تتح ّقق ب�أمور
كثيرة منها:
 -1النظرة ,فعن الر�سول الأكرم« :Pمن نظر �إلى م�ؤمن
نظرة ليخيفه بها �أخافه اهلل ع ّز وج ّل يوم ال ظ ّل �إال
ظ ّله»(((.
 -2الكلمة ,فعن الإم��ام ال�صادق« :Qم��ن �أع��ان على
م��ؤم��ن ب�شطر كلمة لقي اهلل ع � ّز وج��ل ي��وم القيامة
مكتوب بين عينيه «�آي�س من رحمتي»(((.
 -3ال���ض��رب ,فعن الإم��ام علي« :Qم��ن �ضرب رج� ً
لا
��س��وط�اً ظلماً �ضربه اهلل ت�ب��ارك وت�ع��ال��ى ب�سوط من
نار»(((.
�إ�ضافة �إلى ا�ستحقاق فاعله للعقاب الإلهي ,ف�إ ّنه موجب
الكليني ،محمد ،الكافي ،ج� ،2ص .368
(((
ّ
((( الم�صدر ال�سابق ،ج� ,3ص .68
((( القا�ضي النعمان� ,أبو حنيفة ،دعائم الإ�سالم ,ج� ,2ص .541

ال َت َ
قر ُبوا

108

�شرع ًا لبدل مالي يجب على ال�ضارب �أن يقدِّ مه لمن �ضربه,
وهذا يت�ضح من خالل الجداول الآتية:
(�أ) في ال�ضرب على الوجه مع تغ ُّير ل��ون الوجه فقط
دون جرح �أو ك�سر �أو ورم �أو مر�ض نعر�ض الجدول
الآتي(((:
التغ ّير الحا�صل في
الوجه ب�سبب ال�ضرب
�إذا احم َّر الوجه

دينار ون�صف

5.4غرام

�إذا اخ�ض َّر الوجه

ثالثة دنانير

 10.8غرام

�إذا ا�سو َّد الوجه

�ستة دنانير

 21.6غرام

ال�ضريبة بالدينار ال�ضريبة بالذهب

((( انظر :الإمام الخميني ,روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ,من�شورات ال�سفارة الجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ,بيروت( ,ال،ت) ،ج� ,2ص ( 539كان الح�ساب على �أ�سا�س �أن
الدينار =  3.6غرام من الذهب) .الخوئي مباني تكلمة منهاج ال�صالحين ,ج,2
�ص  .395-394مع الإلفات �إلى �أنّ بع�ض الفقهاء يعتبر �أنّ وزن الدينار �أكثر م ّما
تقدّم ،لذا ال ب ّد من مراجعة الفقيه المق ّلد.
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(ب) في ال�ضرب على البدن مع تغ ُّير لونه فقط كما تق ّدم
نعر�ض الجدول الآتي):(1
التغ ّير الحا�صل في
الوجه ب�سبب ال�ضرب
�إذا احم َّر البدن ثالثة �أرباع الدينار

ال�ضريبة بالدينار ال�ضريبة بالذهب
غرام 7.2

�إذا اخ�ض َّر البدن

دينار ون�صف

غرام 4.5

�إذا ا�سو َّد البدن

ثالثة دنانير

غرام 8.10

(ج) في جرح الر�أ�س والوجه نعر�ض الجدول التالي:

(((

ال�ضريبة

نوع الجرح في الر�أ�س والوجه
بعيران
�إذا دخل الجرح في ال ّلحم ي�سير ًا وخرج الدم
�إذا دخل الجرح في ال ّلحم كثير ًا ولم يبلغ الجلدة
ثالثة �أبعرة
الرقيقة المغ�شية للعظم
�إذا دخل الجرح في ال ّلحم كثير ًا َّ
وقطعت اللحم
�أربعة �أبعرة
الجلدة الرقيقة المغ�شية للعظم
((( انظر :الإمام الخميني ,روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ,ج� ,2ص .536
((( الخميني ،روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ,ج� ,2ص  .538الخوئي� ,أبو القا�سم ،مباني
تكملة منهاج ال�صالحين ,ج� ,2ص .380-378
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� -4إ�شهار ال�سالح :عن الر�سول الأكرم« :Pمن �أ�شار
�إلى �أخيه الم�سلم ب�سالحه لعنته المالئكة حتى ينحيه
عنه»(((.
وروى محمد بن م�سلم عن الإمام الباقر� Qأ ّنه قال:
«م��ن �شهر ال�سالح في م�صر من الأم�صار فعقر ،اقت�ص
منه ونفي من تلك البلد .ومن �شهر ال�سالح في غير الأم�صار,
و�ضرب ,وعقر ,و�أخذ الأموال ،ولم َي ُقتل ،فهو محارب وجزا�ؤه
جزاء المحارب و�أمره �إلى الإمام �إن �شاء قتله ،و�إن �شاء �صلبه،
و�إن �شاء قطع يده ورجله .و�إن �ضرب وقتل و�أخذ المال ,فعلى
الإم��ام �أن يقطع يده اليمنى بال�سرقة ،ثم يدفعه �إلى �أولياء
المقتول فيتبعونه بالمال ،ثم يقتلونه»(((.
 -5اط�لاق ال�ن��ار :ول��و ف��ي ال �ه��واء ،ال على وج��ه حق،
وهو من المح َّرمات ال�شرع َّية؛ لما يوجبه من خطر على
الأرواح و�أذ َّية للنا�س ،كما �أفتى بذلك المراجع الكرام.
((( الطبر�سي ،ح�سين ,م�ستدرك الو�سائل ,ج� ,9ص .148
((( الهندي ,الفا�ضل ,ك�شف اللثام ,تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،ط ،1قم،
1416هـ ،ج� ,10ص .642

12

العصب ّية
ق���ال ت��ع��ال��ى:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ(((.
زرع اهلل داخل ك ّل �إن�سان وغرز فيه ح ّبه لذاته ،فنالحظه
منذ طفولته يندفع نحو الطعام لي�أكل ،ونحو ال�شراب
لي�شرب؛ لبقاء ذاته ونم ّوها ،وحينما يتع ّر�ض لحادث يه ّدد
غريزي ليدافع عن ذاته ،فلو وقع
ذاته ،ف�إ ّنه يندفع ب�شكل
ّ
ال�س ّلم ،ف�إ ّنه ،وب�سرعة فائقة ،يحامي عن الأع�ضاء
عن ّ
((( �سورة المجادلة ،الآية .22
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الأ�سا�س ّية فيه لما تم ّثل من �أركان بقاء ذاته في هذه الحياة.
يحب �أبويه و�إخ��وان��ه لقربهم
ومن منطلق ح ّبه ذات��هّ ،
يحب �أبناءه؛ لأ ّنه يرى
وعالقتهم الحميمة بالذات ،وهكذا ّ
ويحب ع�شيرته لما
فيهم امتدادًا لذاته في هذه الحياة،
ّ
يرى فيهم من حماية لهذه الذات.
العاطفي نحو الوالدين
وقد احترم الإ�سالم هذا االندفاع
ّ
والأبناء والأخ��وان والع�شيرة ،ودعا �إلى تعزيزه من خالل
الب ّر والإح�سان ،وهذا ما نالحظه في ال ّن�صو�ص الآتية:
بر الوالدين
ّ -1

ع��ن الر�سول الأك���رم « :Pب� � ّر ال��وال��دي��ن �أف���ض��ل من
ال�صالة وال�صوم والح ّج والعمرة والجهاد في �سبيل اهلل»(((.
 -2رحمة الأوالد

النبي الأعظم �« :Pأح ّبوا ال�صبيان وارحموهم.(((»...
عن ّ
((( النراقي ،مح ّمد ،جامع ال�سعادات ،تحقيق محمد كالنتر( ،ال،ط) ،النجف
الأ�شرف ،دار النعمان( ،ال،ت) ،ج� ،2ص .203
العاملي ،محمد ح�سن ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .201
((( الح ّر
ّ

ةّيبصعلا

113

�صبي ،فليت�صاب له»(((.
وعنه « :Pمن كان عند ّ
� -3صلة الإخوان

يعتبر الإخ��وان في الن�سب من �أه ّ��م الرحم الذين �أمر
اهلل تعالى بالإح�سان �إليهم بقوله تعالىَ ...« :و ِبا ْل َوا ِل َد ْي ِن
�إِ ْح َ�سا ًنا َو ِب��ذِ ي ا ْل ُق ْر َبى»((( .و�صلتهم لها درجة رفيعة ع ّبر
عنه الر�سول الأكرم  Pلمن �س�أله :ما �أف�ضل الإ�سالم؟
فقال « :Pالإيمان باهلل» ،ف�س�ألهّ :ثم ماذا؟ ف�أجاب :P
«�صلة الرحم»(((.
� -4إكرام الع�شيرة

علي « :Qو�أك� ��رم ع���ش�ي��رت��ك؛ ف��إ ّن�ه��م
ع��ن الإم���ام ّ
جناحك الذي به تطير ،و�أ�صلك الذي �إليه ت�صير ،ويدك
التي بها ت�صول»(((.
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .203
((( �سورة الن�ساء ،الآية .36
الكليني ،مح ّمد ،الكافي ،ج� ،5ص.58
(((
ّ
المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،71ص.104
(((
ّ
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لكن لذلك حدود

الم�سلكي� ،إ ّال
العاطفي
رغم دعوة الإ�سالم �إلى التفاعل
ّ
ّ
�أ ّنه ه ّذب العاطفة ،و�ص ّوب الم�سلك بما ين�سجم مع تكامل
فحب الإن�سان لذاته يعني
الإن�سان الذي هو هدف وجودهّ .
ح ّبه لتكامل ذاته ،و�أراد اهلل تعالى من ح ّبه لوالديه و�أبنائه
و�إخوانه وع�شيرته �أن يكون من�سج ًما مع هذا التكامل.
من هنا دعا الإ�سالم �إلى �أمرين:
الأم��ر الأ ّول� :أن يكون الحبيب الأ ّول عنده هو الأكمل
ال��ذي يزيده االرت��ب��اط به ك��م��ا ًال ،وبما �أنّ اهلل تعالى هو
الحب الأ ّول للإن�سان
الكمال المطلق �أراد تعالى �أن يكون ّ
حب اهلل تعالى.
هو ّ
يمح�ض رجل
لذا ورد عن الإمام ال�صادق « :Qال ّ
أحب �إليه من نف�سه و�أبيه
الإيمان في اهلل حتى يكون اهلل � ّ
و� ّأمه وولده و�أهله وماله ،ومن ال ّنا�س ك ّلهم»(((.
وبما �أنّ الأكمل في عالم الإمكان هو ر�سوله مح ّمد ،P
ال�شيرازي ،نا�صر ،الأمثل ،ج� ،18ص .156
(((
ّ
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فقد دعا الإ�سالم �أن يكون مح ّمد  Pهو حبيبه الأ ّول بعد
اهلل تعالى ،لذا ورد عن ر�سول اهلل « :Pوال��ذي نف�سي
ب�ي��ده ،ال ي��ؤم� ّن��ن عبد حتى �أك��ون �أ ح� ّ�ب �إل�ي��ه م��ن نف�سه
و�أبويه و�أهله وولده وال ّنا�س �أجمعين»(((.
وبما �أنّ الأكمل بعد ر�سول اهلل  Pهم �أهل بيته فقد
النبي « :Pمن �أح ّبني و�أهل بيتي ،ك ّنا نحن وهو
ورد عن ّ
كهاتين» ،و�أ�شار بال�سبابة والو�سطى(((.
الأمر الثاني� :أن تكون التقوى هي الحاكمة في �سلوك
حب الوالدين والأبناء والإخوان والع�شيرة ،فال تح ّركه
�سبيل ّ
عاطفته لي�سلك �سلوك الظلم معهم حينما يكونون ظالمين،
فهذا ال�سلوك هو �سلوك الجاهل ّية ،قال تعالى مع ّب ًرا عن هذا
المعنى :ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﭼ(((.

المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج� ،22ص .88-87
(((
ّ
النوري ،ح�سين ،خاتمة الم�ستدرك ،تحقيق ون�شر �آل البيت  ،Qط ،1قم،
(((
ّ
1416هـ ،ج� ،3ص .165
((( �سورة الفتح ،الآية .26
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من هنا ذ ّم الإ�سالم الع�صب ّية ،واعتبر �أ ّنها تتنافى مع
تع�صب
التقوى والإيمان ،فعن الر�سول الأكرم « :Pمن ّ
تع�صب له ،فقد خلع ربق الإيمان من عنقه»((( ،وعنه
�أو ّ
« :Pمن كان في قلبه ح ّبة من خردل من ع�صب ّية بعثه
اهلل يوم القيامة مع �أعراب الجاهل ّية»(((.
وقد ّ
تو�ضح م ّما تق ّدم �أ ّنه ال يراد من الع�صب ّية مج ّرد
الحب والعالقة في �ضوئه� ،إ ّنما هو الخروج عن التقوى في
ّ
هذه العالقة ،وهذا ما �أو�ضحه الإمام زين العابدين Q
بقوله ال��وارد عنه« :الع�صب ّية التي ي�أثم عليها �صاحبها
�أن يرى الرجل �شرار قومه خي ًرا من خيار قوم �آخرين،
يحب ال��رج��ل ق��وم��ه ،ولكن من
ولي�س م��ن الع�صب ّية �أن ّ
الع�صب ّية �أن يعين قومه على الظلم»(((.
بنا ًء على هذه القاعدة قال اهلل تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
الكليني ،مح ّمد ،الكافي ،ج� ،2ص .307
(((
ّ
((( الم�صدر ال�سابق� ،ص .308
الكليني ،مح ّمد ،الكافي ،ج� ،2ص .308
(((
ّ

ةّيبصعلا

117

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ...ﭼ(((.
الحب المف ّعل
فالمو ّدة المنهي عنها ،في هذه الآي��ة ،هي ّ
بال�سلوك ،ب�أن ي�سلك الإن�سان في �ضوء عاطفته وح ّبه ،فهذا
ال�سلوك ال يجتمع مع الإيمان حينما يكون �سلو ًكا مع من حا ّد
اهلل ور�سوله ،ومعنى حا ّد �أي حارب ،وهو لفظ م�أخوذ �إ ّما
من الحديد ،وهذا ما يتالءم مع كون الحا ّد هو المحارب
حر ًبا م�س ّلحة� ،أو من الح ّد الذي هو المانع ،فيكون الحا ّد
هو الممانع ال�صا ّد �سبيل اهلل ور�سوله ،والمعنيان متقاربان.
وعليه ،ف�إنّ الم�ؤمن الذي ينطلق ح ّبه ومو ّدته بمقيا�س
الكمال ،ف�إ ّنه ال يو ّد وال ي�سلك في �ضوء عاطفته مع الذين
يحا ّدون اهلل ور�سوله ،حتى لو كانوا �أقرب المق ّربين �إليه ﭽ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ...ﭦﭼ(((.
وق��د ورد �أنّ ه��ذه الآي���ة ن��زل��ت ف��ي «ح��اط��ب ب��ن �أب��ي
ق�صته �أ ّنه �أر�سل كتا ًبا مع امر�أة �إلى
بلتعة»((( الذي ورد في ّ
((( �سورة المجادلة ،الآية .22
((( �سورة المجادلة ،الآية .22
((( ال�شيرازي ،نا�صر ،الأمثل ،ج� ،14ص .47
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�أهل م ّكةّ ،
فاطلع اهلل ع ّز وج ّل نب ّيه على ذلك ،فبعث الإمام
عل ًّيا والزبير في �أثر الكتاب ،ف�أدركا المر�أة ،و�أخذا الكتاب،
و�أتيا به �إلى ر�سول اهلل .وكان في الكتاب �إن��ذار �أهل م ّكة
النبي حاط ًبا:
بقدوم ر�سول اهلل � Pإليهم ،وحينما �س�أل ّ
ما حملك على ذل��ك؟ �أج��اب :كنت غري ًبا في �أه��ل م ّكة،
وكان �أهلي بين ظهرانيهم ،وخ�شيت عليهم ،فكتبت كتا ًبا
ال ي�ض ّر اهلل ور�سوله �شي ًئا ،وع�سى �أن يكون منفعة لأهلي(((،
ف�أنزل اهلل تعالى هذه الآية ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ...ﭼ((( لت�شير �إلى �صف ٍة
حب اهلل
من �صفات �أهل الإيمان
الحقيقي الذين يقدِّ مون ّ
ّ
حب ،فال يوا ّدون من حا ّدهما ،كائ ًنا من
ور�سوله على ك ّل ّ
كان ،وهذه ال�صفة هي �أ ّنهم حزب اهلل ﭽ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﭼ»(((.
علي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ،ال،ط) ،بيروت ،دار الكتب
((( �أنظر:
الهيثميّ ،
ّ
العلمية1408 ،هـ ،ج� ،9ص .304 ،303
((( �سورة المجادلة ،الآية .22
((( �سورة المجادلة ،الآية .22

فهرس املصادر واملراجع
1 .1القر�آن الكريم.
�أ
الأردبيلي� ،أحمد:
2 .2زب��دة البيان ،تحقيق محمد باقر البهبودي( ،ال،ط)،
طهران ،المكتبة المرت�ضوية( ،ال،ت).
علي:
ابن �أبي طالب ،الإمام ّ
3 .3نهج البالغة� ،شرح مح ّمد عبده ،ط ،1قم ،دار الذخائر،
1412هـ.
ابن �أبي الحديد:
�4 .4شرح نهج البالغة ،تحقيق محمد �إبراهيم( ،ال،ط)،
(ال،م) ،م�ؤ�س�سة ا�سماعيليان( ،ال،ت).
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ابن فار�س� ،أحمد:
5 .5معجم مقايي�س اللغة ،تحقيق عبد ال�سالم ه��ارون،
(ال،ط)( ،ال،م) ،مكتبة الإعالم الإ�سالمي1404 ،هـ.
ابن منظور ،محمد:
6 .6ل�سان العرب( ،ال.ط) ،قم ،ن�شر �أدب الحوزة1405 ،هـ.
ب
البروجرديّ  ،ح�سين:
7 .7جامع �أح��ادي��ث ال�شيعة( ,ال,ط) ,مدينة العلم ,قم,
1407هـ.
د
الديلمي ،الح�سن:
ّ
�8 .8إر�شاد القلوب ،ط ،2قم ،انت�شارات ال�شريف الر�ضي،
1415هـ.
ر
الري�شهريّ  ,مح ّمد:
9 .9م��ي��زان الحكمة ،تحقيق ون�شر دار ال��ح��دي��ث ،ط،1
(ال،م)( ،ال،ت).
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�س
ال�سمعاني ،من�صور:
ّ
ال�سمعاني ،تحقيق يا�سر بن ابراهيم وغنيم بن
1010تف�سير
ّ
عبا�س ،ط ،1ريا�ض ،دار الوطن1418 ،هـ.
�ش
ال�شيرازيّ  ،نا�صر مكارم:
1111الأمثل في تف�سير القر�آن ،ط ،2قم ،مدر�س الإمام �أمير
الم�ؤمنين ( ،Qال،ت).
ال�شعراني ،عبد الوهاب:
ّ
1212ال��ع��ه��ود المحمدية ،ط ،2م�صر ،م�صطفى البابي،
1393هـ.
ح
الح ّر العاملي ،محمد ح�سن:
1313و�سائل ال�شيعة ،تحقيق ون�شر م� ّؤ�س�سة �آل البيت عليهم
ال�سالم لإحياء التراث ،ط ،2قم 1414 ،هـ.
1414هداية الأم��ة �إلى �أحكام الأئمة  ،Rط ،1م�شهد،
مجمع البحوث العلمية1412 ،هـ.
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الح ّلي ,الح�سن
1515تذكرة الفقهاء ,تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة �آل البيت عليهم
ال�سالم ،ط ،1قم1422 ،هـ.
ج
علي
الجبعيّ ,
ّ
1616م�سالك الأف��ه��ام ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة المعارف
الإ�سالمية ،قم1413 ،هـ.
خ
الخوئي� ،أبو القا�سم:
ّ
1717مباني تكملة منهاج ال�صالحين.
الخميني ،روح اهلل:
ّ
1818الأرب��ع��ون حدي ًثا ،ترجمة محمد ال��غ��روي( ،ال،ط)،
بيروت ،دار التعارف1411 ،هـ.
1919المكا�سب المح ّرمة ,ط ،3قم ،م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان،
1410هـ.
2020تحرير الو�سيلة ,م��ن�����ش��ورات ال�����س��ف��ارة الجمهورية
الإ�سالمية الإيرانية ,بيروت( ,ال،ت).
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علي:
الخامنئيّ ،
ّ
�2121أجوبة اال�ستفتاءات ،ط ،8بيروت ،الدار الإ�سالمية،
1429هـ.
�ص
ال�صدوق ,مح ّمد:
2222المق ّنع ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة الإمام الهادي ،Q
(ال،ط)( ،ال،م).
2323الخ�صال( ،ال،ط) ،قم ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي،
1403هـ.
2424الأمالي ،ط ،1قم ،م� ّؤ�س�سة البعثة1417 ،هـ.
2525ثواب الأعمال ،ط ،2قم ،من�شورات ال�شريف الر�ضي،
1368هـ�.ش.
2626علل ال�شرائع( ،ال،ط) ،النجف الأ���ش��رف ،المكتبة
الحيدر ّية1385 ،هـ.
2727معاني الأخبار ،تحقيق علي الغفاري( ،ال،ط) ،قم،
م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي1379 ،هـ.
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2828م��ن ال يح�ضره الفقيه ،ط ،2ق��م ،م�ؤ�س�سة الن�شر
الإ�سالمي( ،ال،ت).
ط
الطو�سي ،مح ّمد:
ّ
2929ال��خ�لاف( ،ال،ط) ،ق��م ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ���س�لام��ي،
1411هـ.
3030الآمالي ،تحقيق ق�سم الدرا�سات الإ�سالم ّية ،ط ،1قم،
دار الثقافة1414 ،هـ.
المتهجد ،ط ،1ب��ي��روت ،م�ؤ�س�سة فقه ال�شيعة،
3131م�صباح
ّ
1411هـ.
3232تهذيب الأحكام ،تحقيق ح�سن المو�سوي الخر�سان،
ط ،3طهران ،دار الكتب الإ�سالمية1364 ،هـ�.ش.
علي:
الطهرانيّ ،
ّ
3333مقتنيات الدرر( ،ال،ط) ،طهران ،محمد الآخوندي،
1337هـ�.ش.
الطباطبائي ،مح ّمد ح�سين:
ّ
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3434الميزان في تف�سير ال��ق��ر�آن ,ط ,5بيروت ,الأعلمي,
1983م.
الطبر�سي ،ح�سين:
ّ
3535م�����س��ت��درك ال��و���س��ائ��ل ،ط ،1ب���ي���روت ،م���ؤ���س�����س��ة �آل
البيت 1987 ،Rم.
الطبر�سي ،الح�سن:
ّ
3636مكارم الأخالق ،ط ،6قم ،من�شورات ال�شريف الر�ضي،
1392هـ.
الطريحي ،فخر الدين:
ّ
مرت�ضوي1362 ،هـ�.ش.
3737مجمع البحرين ,ط( ,2ال،م),
ّ
ع
العجلوني ،ا�سماعيل:
ّ
3838ك�شف ال��خ��ف��اء ،ط ،3ب��ي��روت ،دار الكتب العلمية،
1408هـ.
ف
الكا�شاني ,مح ّمد:
الفي�ض
ّ
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3939التف�سير الأ�صفى ,تحقيق مركز الأبحاث والن�شر الإ�سالمي،
ط( ،1ال،م) ،مكتب الإعالم الإ�سالمي1418 ،هـ.
4040المحجة البي�ضاء ف��ي تهذيب الأح��ي��اء ،ط ،2ق��م ،مهر،
(ال،ت).
ق
القا�ضي النعمان� ،أبو حنيفة:
4141دع��ائ��م الإ���س�لام ،تحقيق �آ���ص��ف في�ضي( ،ال،ط)،
القاهرة ،دار المعارف1383 ،هـ.
الق ّمي ,مح ّمد:
4242العقد الن�ضيد وال���در ال��ف��ري��د ،تحقيق علي �أو�سط
الناطقي ،ط ،1قم ،دار الحديث1423 ،هـ.
ك
الكا�شاني ،مح ّمد:
ّ
4343ال��واف��ي ،تحقيق م��رك��ز التحقيقات ال��دي��ن��ي��ة ،ط،1
�أ�صفهان ،مكتبة الإمام �أمير الم�ؤمنين  Qالعامة،
1416هـ .
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الكراجكي ،مح ّمد:
ّ
4444ك��ن��ز ال���ف���وائ���د ،ط ،2ق���م ،م��ط��ب��ع��ة ال��م�����ص��ط��ف��وي،
1369هـ�.ش.
الكليني ،مح ّمد:
ّ
الغفاري ،ط ،4طهران ،دار
علي �أكبر
ّ
4545الكافي ،تحقيق ّ
الكتب الإ�سالم ّية1365 ،هـ.
الكلبيكاني ،مح ّمد:
4646كتاب ال�شهادات ،ط ،1قم� ،سيد ال�شهداء1405 ،هـ.
م
مغن ّية ،مح ّمد جواد:
4747في ظالل نهج البالغة ،ط( ،1ال،م) ،انت�شارات كلمة
الحق1427 ،هـ.
علي:
المرت�ضىّ ،
الح�سيني ومهدي
4848ر�سائل المرت�ضى ،تحقيق �أحمد
ّ
الرجائي( ،ال،ط) ،قم ،دار القر�آن الكريم1405 ،هـ.
ّ
المجل�سي ،مح ّمد باقر:
ّ
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4949بحار الأنوار ،ت�صحيح مح ّمد مهدي الخر�ساني( ،ال،
ط) ،طهران ،دار الكتب الإ�سالم ّية1396 ،هـ.
علي:
الم�سعوديّ ّ ،
5050مروج الذهب ومعادن الجوهر ،ط ،2قم ،دار الهجرة،
1404هـ.
المظفر ،مح ّمد:
5151عقائد الإمامية ,تحقيق حامد حفني داود( ،ال،ط)،
قم ،انت�شارات �أن�صاريان( ،ال،ت).
الفقهي:
مركز المعجم
ّ
5252الم�صطلحات( ،ال،ط)( ،ال،م)( ،ال،ن)( ،ال،ت).
ن
الني�سابوريّ  ،مح ّمد:
5353رو�ضة الواعظين ,تحقيق محمد مهدي ال�سيد ح�سن
الخر�سان( ،ال،ط) ،قم ،من�شورات ال�شريف الر�ضي،
(ال،ت).
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النجفي ،ح�سن:
ّ
5454جواهر الكالم ،تحقيق علي الآخوندي ،ط ،9طهران،
دار الكتب الإ�سالمية 1368 ،هـ�.ش.
النوريّ  ،ح�سين:
5555خاتمة الم�ستدرك ،تحقيق ون�شر �آل البيت ،R
ط ،1قم1416 ،هـ.
النراقي ،مح ّمد:
ّ
5656جامع ال�سعادات ،تحقيق محمد كالنتر( ،ال،ط)،
النجف الأ�شرف ،دار النعمان( ،ال،ت).
هـ
الهنديّ  ،الفا�ضل:
5757ك�شف اللثام ,تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي،
ط ،1قم1416 ،هـ.
علي:
الهيثميّ ،
ّ
علي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ،ال،ط)،
5858
الهيثميّ ،
ّ
بيروت ،دار الكتب العلمية1408 ،هـ.
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و
علي:
الوا�سطيّ ،
ّ
5959عيون الحكم وال��م��واع��ظ ،تحقيق ح�سين الح�سيني
البيرجندي ،ط( ،1ال،م) ،دار الحديث( ،ال،ت).
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صدر للمؤلف
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.3

.4
.5

1حقيقة الجفر عند ال�شيعة ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.
2حقيقة م�صحف فاطمة عند ال�شيعة ،بيروت ،بيت ال�سراج
للثقافة والن�شر .حائز على جائزة �أف�ضل كتاب لعام 2003م,
الدولي في �إيران.
في مهرجان الوالية
ّ
3والية الفقيه ،بين البداهة واالختالف ،بيروت ،بيت ال�سراج
للثقافة والن�شر .ر�سالة ماج�ستير حازت على درجة ممتاز,
مع التنويه والتو�صية بالن�شر.
4درو����س ف��ي علم ال��دراي��ة ،ب��ي��روت ،بيت ال�����س��راج للثقافة
والن�شر .معتمد في المناهج الدرا�سية الحوزو ّية.
وليال ع�شر (من وحي عا�شوراء) ،بيروت ،بيت ال�سراج
ٍ 5
للثقافة والن�شر.
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6 .6برقية الح�سين ،Qب��ي��روت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.

مترجم �إلى الإنكليزية والفرن�س ّية:

The Telegram of Hussein (pbuh).

Le Télégramme d’Al-Houssein (Qu’Allah le salue).

7 .7و�أتممناها بع�شر (م��ن وح��ي ع��ا���ش��وراء) ,ب��ي��روت ،بيت
ال�سراج للثقافة والن�شر.
8 .8الم�سائل الم�صطفاة في �أحكام الطهارة وال�صالة فوز دو ايغوا�سو.
�9 .9أحكام الن�ساء .فوز دو ايغوا�سو.
قم.
 1010التبليغ من وحي التجربةّ ،
«( Paulo em busca da verdade 1111باولو» الباحث عن
الحقيقة  -باللغة البرتغالية).
( «Assalat» A ORACAO NO ISLAM 1212ال�صالة في
الإ�سالم باللغة البرتغالية).
1313مخت�صر الواجبات في الإ�سالم (UM RESUMO DOS
)DEVERES NO ISLAM
1414خيوط القبعة ،بيروت ،دار ال�صفوة.
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1515حائك القبعة (الإمام ال�س ّيد عبد الح�سين �شرف الدين)،
بيروت ،دار ال�صفوة.
1616التكفير� ،ضوابط الإ���س�لام وتطبيقات الم�سلمين ،دار
الأمير للثقافة والعلوم.
1717قافلة الب�شرية ،من �سفينة ن��وح �إل��ى دول��ة
المهدي|،
ّ
بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
1818هذا ر�سول اهلل  ،Pبيروت ,بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
1919محا�ضرات في الثقافة الإ�سالمية بيروت ،بيت ال�سراج
للثقافة والن�شر.
مجموعة ي�س�ألونك ,وت�ضم:
2020ي�س�ألونك عن اهلل ,بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية والفرن�س ّية:
They ask you about Allah.

Ils t’interrogent à propos Allah.

2121ي�س�ألونك عن الأنبياء ,Rبيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية والفرن�سية:
They ask you about prophets

Ils t'interrogent sur les prophetes
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2222ي�س�ألونك عن الأئمة ،Rبيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية والفرن�سية:

They ask you about Imams.

ils t'interrogent sur les imams

الولي ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
2323ي�س�ألونك عن ّ
2424ي�س�ألونك عن التقليد ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.

م�ت��رج��م �إل ��ى الإن �ك �ل �ي��زي��ة وال�ف��رن���س� ّي��ة (م��رك��ز ن��ون
للت�أليف والترجمة):

They ask you about Imitation.
Il t’interrogent sue le Taqlid.

2525ي�س�ألونك عن القبر ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية:
They ask you about Death & the Barrier (The Call
)for Departure

2626ي�س�ألونك عن القيامة ،بيروت ,بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية والفرن�سية:

They Ask You about Resurrection

Ils t'interrogent sur la resurrection
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مجموعة تعارفوا ,وت�ضم:
2727دليل العرو�سين بين الخطوبة وال��زف��اف ،بيروت ،بيت
ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية:

Bride & Bridegroom Manual From Engagement to
Marriage

�2828سعادة الزوجين في ثالث كلمات ،بيروت ،بيت ال�سراج
للثقافة والن�شر.
 32929حقوق لحياة زوج ّية ناجحة ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.
�صالحا؟ بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة
3030كيف تجعل ولدك
ً
والن�شر.
3131كيف نتوا�صل مع النا�س؟ بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.
3232كيف نبني مجتم ًعا �أرق��ى؟ بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.
�3333آية الو�صايا الع�شر ،بيروت ,بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
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مجموعة يز ّكيهم ,وت�ضم:
3434ميزان ال�سير وال�سلوك ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
3535برنامج ال�سير وال�سلوك ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
3636هكذا تكون �سعيدً ا ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
مترجم �إلى الإنكليزية.Finding Happiness :
3737كيف ترجع كما ولدتك �أم��ك؟ ب��ي��روت ،بيت ال�سراج للثقافة
والن�شر.
�3838شهر اهلل �آدابه  -منا�سباته � -أوليا�ؤه ,بيروت ,بيت ال�سراج
للثقافة والن�شر.
3939ال تَق َر ُبوا ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر( .بين يدي
القارىء).
4040كيف نتوا�صل مع اهلل ،بيروت ،بيت ال�سراج للثقافة والن�شر.
يمكنك ت�صفح جميع هذه الكتب وغيرها
على موقع �سراج القائم|
www.sirajalqaem.com

