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ال َتقَرُبوا



سلسلة على منبر القائم |

قضايا تالمس حاجة الناس في الفكر والسلوك 

وتضيء على طريق سعادة اإلنسان، 

وتوّضح برنامجها تناولها الشيخ د. أكرم بركات 

على منبر مسجد القائم| في الضاحية الجنوبّية 

لبيروت ثّم ألبسها ثوَب الكلمات المكتوبة 

بين يديك عسى أن تكون محالًّ للقبول.

بسم الله الرحمن الرحيم



مة املقدَّ
$

�شّيد  وال�شالم على  وال�شالة  العالمين،  الحمد هلل رب 

المر�شلين محّمد واآله الطاهرين.

اإّنها مو�شوعات رّكزت عليها ن�شو�ص االإ�شالم العزيز، 

دت التجربة اأهمّية هذا التركيز الهادف الإبعاد النا�ص  واأكَّ

الت�شافل والذّل،  اإلى  المنحدرة بهم  ال�شيطان  عن م�شالك 

األقيُتها  التي  المنثورة  الجمعة  يوم  وقد جمعُتها من خطب 

في م�شجد القائم |، واألب�شُتها ثوب هذا الكتاب ال�شغير، 

مجموعة  �شمن   | القائم  يدي  بين  �شل�شلة  في  الأتبعها 

»يزكيهم«.

عنه،  الحديث  ينبغي  ما  كل  لي�ص  هنا  طرحته  ما  اإّن 
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عنوان  تحت  تندرج  اأن  ت�شلح  اأخــرى  مو�شوعات  فهناك 

»ال َتقَرُب�ا« تحّدثت عن بع�شها في �شائر كتب المجموعة، 

واأعر�شُت هنا عن بع�شها االآخر حفاًظا على حجم الكتاب 

ال�شغير الذي قد يكون اأكثر جذًبا لقراءة النا�ص في زمن 

الديجيتال.

لوجهه  ال�شغير  العمل  هذا  يجعل  اأن  تعالى  اهلل  اأ�شاأل 

الكريم.

اأكرم بركات

م�شجد القائم | - ال�شاحية الجنوبية

�شهر رم�شان/ 1437هـ



1

احلرص
ورد عن االإمام ال�شادق Q: »اأ�ص�ل الكفر ثالثة: 

.
(1(

الحر�ص، واال�صتكبار، والح�صد«

خلق اهلل تعالى االإن�شان على فطرة االنجذاب اإليه وتوحيده، اإال اأنَّ 

عوامل قد تتدخل لحرفه عن م�شاره الفطري ليقع في �شراك الكفر.

اأ�سباب الحر�ص

ويمكن ت�شنيف هذه العوامل اإلى ثالثة:

1- التربية في مراحل الطفولة

على  ي���ل��د  م���ل���د  »ك��ل  الحديث:  اإليه  اأ�شار  ما  وهــذا 

.
(2(

رانه« دانه وين�صِّ الفطرة، واإّنما اأب�اه يه�ِّ

)1)  الكلينّي، محمد، الكافي، ط4، طهران، دار الكتب االإ�شالمية، 1365هـ.�ص، ج2، �ص 

.289

)2)  الطو�شي، محمد، الخالف، )ال،ط(، قم، موؤ�ش�شة الن�شر االإ�شالمي، 1411هـ، ج3، 

�ص 591.
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2- �شبهات فكرية عقائدية

باأجوبة  االإن�شان  يقنع  ال  العقيدة  في  �شبهات  تطراأ  فقد 

لخ�شو�شيَّة  واإّما  المجيب،  في  ل�شعٍف  ا  اإمَّ عنها،  االإيمان 

الحالة الذهنية عند �شاحب ال�شبهة...الخ.

3- �شفات نف�شية

ـــام  ــه الــحــديــث الــ�ــشــابــق عــن االإم ــي وهـــذا مــا اأ�ــشــار اإل

ال��ح��ر���ص،  ث���الث���ة:  ال��ك��ف��ر  »اأ�����ص�����ل   :Q ال�شادق

كل  عند  للوقوف  يدعو  ما  وهو   .
(1(

والح�صد« واال�صتكبار، 

واحدة من هذه ال�شفات، والبداية مع الحر�ص.

معنى الحر�ص

اإلى  ي�شل  والذي  بال�شيء،  ال�شديد  التعلَّق  هو  الحر�ص 

حّد االفراط وتولِّد الج�شع.

اأن  هو  وقيل:  خرقه،  اأي  الثوب  حر�ص  اللغة:  في  ُيقال 

.
(2(

ه حتى يجعل فيه ثقبًا و�شقوقًا يدقَّ

)1)  الكلينّي، محمد، الكافي، ج2، �ص 289.

1405هـ، ج7،  الحوزة،  اأدب  ن�شر  قم،  العرب، )ال.ط(،  ل�شان  ابن منظور، محمد،   (2(

�ص11.
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�شديدًا  تعلّقًا  به  المتعّلق  هو  المال  على  فالحري�ص 

يخرجه عن حدِّ التوازن، فيتحول ماله اإلى مالك ال مملوك 

له.

ر  والحري�ص على المن�شب هو المتعلِّق به تعّلًقا ال يت�شوَّ

اأّنه �شيتخّلى عنه اأو ُيعزل منه، فيكون الحري�ص مروؤو�شًا له 

بدل اأن يكون الرئي�ص عليه.

الذي  اإلى حالة الحري�ص   Qاالإمام علي اأ�شار  وقد 

يحر�ص  لما  والمروؤو�ص  المملوك  موقع  اإلى  الحر�ص  ينقله 

.
(1(

عليه، بقولهQ: »الحري�ص عبد المطامع«

�سبب الحر�ص

لذا  نحوه،  وال�شعي  الكمال  حبِّ  على  مفطور  االإن�شان  اإن 

تراه حينما يعتقد كمال �شيء، فاإّنه ينجذب اإليه، وقد ين�شّد 

انجذابه اإلى درجة الت�شبث بذلك ال�شيء، ُفيفرط في ج�شعه 

به.

 ،R البيت  اآل  موؤ�ّش�شة  بيروت،  ط1،  الو�شائل،  م�شتدرك  ح�شين،  الطبر�شي،    (1(

1987م، ج12، �ص 61.
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اإلى  فينجذب  الكمال،  م�شداق  ُيخطىء  قد  االإن�شان  لكن 

ق كماله. واإلى  ًا منه اأنَّها تحقِّ م�شاديق النق�ص ويتفاعل معها ظنَّ

، اأي 
هذا المعنى ي�شير قوله تعالى: چ چ چ چ ڇ چ)1)

�شديد الحر�ص، قليل ال�شبر.

ويمكن اأن ُيخت�شر عنوان م�شاديق النق�ص بـ : »الدنيا 

خالل  من  يتحّقق  الــذي  الحقيقي  الكمال  مقابل  الغاية«، 

التوّجه اإلى اهلل تعالى.

تعالى  اهلل  اإلى  والتوّجه  الغاية  الدنيا  اإلى  التوّجه  وبين 

اطمئنان  يوّلد  تعالى  اهلل  اإلــى  فالتوّجه  ظاهرة،  معاك�شة 

مث  جث  يت  ىت  چ  االإن�شان  �شعادة  وبالتالي  القلب، 

االإمام  الحر�ص، فعن  ه يحلو  التوجُّ . وفي هذا 
ىثچ)2)

 .
(3(

الباقرQ: »ال حر�ص كالمناف�صة في الدرجات«

الحر�ص  ينتج  الــذي  فهو  الغاية  الدنيا  اإلــى  التوّجه  ــا  اأّم

عن  م�صغلة  ال��دن��ي��ا  »اإن   :Qعلي االإمـــام  فعن  ال�شلبي، 

)1)  �شورة المعارج، االآية 19.

)2) �شورة الرعد، االآية 28.

)3)  الكا�شاني، محمد، الوافي، تحقيق مركز التحقيقات الدينية، ط1، اأ�شفهان، مكتبة 

االإمام اأمير الموؤمنين Q العامة، 1416هـ، ج26، �ص 262.
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اإال فتحت له حر�صاً  غيرها، ولم ي�صب �صاحبها منها �صيئاً 

ا  بها، ولن ي�صتغني �صاحبها بما نال فيها عمَّ عليها، ولهجاً 

.
(1(

لم يبلغه منها«

وعن االإمام الباقرQ: »مثل الحري�ص على الدنيا 

كمثل دود القز كّلما ازدادت من القز على نف�صها لّفاً كان 

.
(2(

اأبعد لها من الخروج حّتى تم�ت غّماً«

لماذا الحر�ص من اأ�صول الكفر ؟

يواكب  الــذي  الغاية  الدنيا  على  الحر�ص  الأنَّ  الــجــواب: 

النا�ص  بين  ق�شمه  ما  وعن  تعالى،  اهلل  يريد  ما  عن  االبتعاد 

كان  هنا  من  بــه،  الثقة  وقّلة  بــاهلل،  ال�شّك  طّياته  في  يحمل 

الحر�ص من اأ�شول الكفر الثالثة.

وقد اأ�شار االإمام عليQ اإلى هذا ال�شبب بقوله الوارد 

.
(3(

ّح« عنه: »على ال�صّك وقّلة الثقة باهلل مبنى الحر�ص وال�صُّ

الذخائر،  دار  قم،  ط1،  عبده،  محّمد  �شرح  البالغة،  نهج  علي،  طالب،  اأبي  ابن    (1(

1412هـ، ج3، �ص 78.

)2)  الكليني، محمد بن علي، الكافي، ج2، �ص 134.

البيرجندي،  الح�شيني  ح�شين  تحقيق  والمواعظ،  الحكم  عيون  علي،  الوا�شطي،    (3(

ط1، قم، دار الحديث، 1367هـ.�ص، �ص 328.
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اآثار الحر�ص على الإن�صان

فقهًا  ال�شريعة  فـــاإّن  وغــنــاه،  اهلل  حكمة  قــاعــدة  على 

واآدابًا عبارة عن برنامج �شعادة االإن�شان، فالطاعات تولد 

ال�شعادة، والمنهيات عنها ُتولِّد ال�شقاء.

وقد اأر�شدت اأحاديث اأهل البيتQ اإلى اآثار الحر�ص 

ال�شلبية على االإن�شان التي تنتج �شقاء منها:

حياء  »ال   :Qالموؤمنين اأمير  فعن  الحياء،  فقدان   -1

.
(1(

لحري�ص«

2- المهانة والذّل، فعن اأمير الموؤمنينQ: »الحر�ص 

.
(2(

ذّل وعناء«

.
(3(

وعنهQ: »الحري�ص اأ�صير مهانة ال ُيفّك اأ�صره«

ان  بالم�ؤمن  اأق��ب��ح  »م��ا   :Qال�شادق االإمــام  وعــن 

.
(4(

تك�ن له رغبة تذّله«

)1)  الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 536.

)2)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 61.

الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص30..  (3(

)4)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 68.
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اأذّل؟  ذّل  اأّي   :Qالموؤمنين اأمير  �ُشئل  ــه  اأّن وروي 

.
(1(

قال Q: »الحر�ص على الدنيا«

 :Qالموؤمنين اأمــيــر  فعن  ال���راح���ة،  وع���دم  ال��ت��ع��ب   -3

االإمام  عن  وورد   ،
(2(

ي�صّره« فيما  متع�ب  »الحري�ص 

»ُح������ِرَم  الــحــريــ�ــص:  عــن  حــديــث  فــي   Qال�شادق

.
(3(

القناعة، فافتقد الراحة«

فقير،  »الحري�ص   :Qالموؤمنين اأمير  فعن  الفقر،   -4

.
(4(

ول� ملك الدنيا بحذافيرها«

فقال الفقر؟،  ما   Q« علي:  االإمــام  �ُشئل  وبالتالي 

.
(5(

Q: الحر�ص وال�صره«

 ،
(6(

5- ال�صقاء، فعن اأمير الموؤمنينQ: »اأ�صقاكم اأحر�صكم«

.
(7(

وعنهQ اأي�شًا: »من كثر حر�صه كثر �صقاوؤه«

)1)  الم�شدر ال�شابق، ج12، �ص 59.

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص 61.

)3)  البروجردي، ح�شين، جامع اأحاديث ال�شيعة، )ال،ط(، مدينة العلم، قم، 1407هـ، ج14، �ص 30.

)4)  الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 22.

موؤ�ش�شة  قم،  )ال،ط(،  الغفاري،  علي  تحقيق  االأخبار،  معاني  محمد،  ال�شدوق،    (5(

الن�شر االإ�شالمي، 1379هـ، �ص 244.

)6)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 62.

)7)  الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 459.
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عالج الحر�ص 

ر 1- التفكُّ

ت�شحيح  من  ينطلق  الحر�ص  عالج  في  االأول  الم�شلك 

العقيدة باهلل تعالى وحكمته، واالإيمان باالآخرة، واأّنها الدار 

»الحي�ان«، فاإّن ذلك  التي ت�شتاأهل حّقًا دون الدنيا، ا�شم 

اأكدَّ  هنا  من  االإن�شان.  عن  ال�شلبي  الحر�ص  دفع  في  ينفع 

القراآن الكريم على اأن الدنيا لي�شت كما يظّنها الحري�ص، 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  تعالى:  فقال 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
.

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ چ )1)
بقوله:  الحقيقية  الحياة  االآخــرة هي  اأن  �شبحانه   واأكــدَّ 

.
چ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺچ )2)

كما األفت عزَّ وجلَّ اأّن الموجود في االآخرة خير واأبقى من 

.
المق�شود في الدنيا بقوله تعالى: چڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ چ)3)

)1)  �شورة الحديد، االآية 20.

)2)  �شورة العنكبوت ، االآية 64.

)3)  �شورة، الق�ش�ص، االآية 60.
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2- ذكر الموت

الم�شلك الثاني في عالج الحر�ص يكمن في تذّكر الموت 

الدنيا، فقد  االنقطاع عن هذه  يواكبه من  يعقبه، وما  وما 

ورد في و�شية االإمام ال�شادق Q لدفع الحر�ص: »اأما 

 :Q بلى واهلل. قال  قلت:  تاألم؟  اأما  اأما تهتم،  تحزن، 

ف��اإذا كان ذلك منها، فاذكر الم�ت، ووحدتك في قبرك، 

واأك��ل  اأو���ص��ال��ك،  وتقطع  خ��دي��ك،  على  عينيك  و���ص��ي��الن 

ف��اإنَّ  الدنيا،  وانقطاعك عن  وب��الك،  ال��دود من لحمك، 

ذلك يحّثك على العمل، ويردعك عن كثير من الحر�ص 

.
(1(

على الدنيا«

ل في كرامة غير الحري�ص على الدنيا 3- التاأمُّ

 قال اهلل تعالى: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
.

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ )2)

)1)  ال�شدوق، محمد، االأمالي، ط1، قم، موؤ�ّش�شة البعثة، 1417هـ، �ص 426.

)2)  �شورة المعارج، االآيات 27-22.
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الُمراد من الحّق المعلوم

ال�صيء يعمله الرجل  عن االإمام ال�شادقQ: »ه� 

في ماله في الي�م اأو في الجمعة اأو في ال�صهر قّل اأو َكُثَر، 

.
(1(

غير اأّنه يدوم عليه«

ر االإمام ال�شّجاد Q، في بع�ص الروايات الحّق  ويف�شِّ

ع )ال�شدقة غير الواجبة(، في�شاأله اأحدهم:  المعلوم بالتبرُّ

ويقري  رحًما،  به  »ي�صل   :  Q قال  ؟  به  ي�شنع  فماذا 

اأو  اأو ي�صل به اأخا له في اهلل،  به �صيفاً، ويحمل به كال، 

.
(2(

لنائبٍة تن�به«

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج3، �ص 499.

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص 500.
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االستكبار
ثالثة:  الكفر  »اأ���ص���ل   :Q ال�شادق  االإمـــام  عن 

.
(1(

الحر�ص واال�صتكبار والح�صد«

قوله  في  بالكفر  اال�شتكبار  عالقة  الكريم  القراآن  بيِّن 

ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چۈ  تعالى: 

ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
، وقوله تعالى: چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

(2(

.
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ )3)

اإبلي�ص بين الكفر والإيمان

يوؤمن  كان  بل  تعالى،  لوجود اهلل  منكًرا  اإبلي�ص  يكن  لم 

وكــذا  )ۇئ...ۈئ(.  ولغيره  لــه  الخالق  واأنـــه  بـــاهلل، 

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 289. 

)2)  �شورة �ص، االآيتان: 76-75.

)3)  �شورة البقرة، االآية 34.
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مح  جح  مج  چ  الكمالية  اهلل  ب�شفات  يــوؤمــن  ــان  ك

ىب  مب  خب  چ  القيامة  بيوم  يوؤمن  كان  وكــذا   .
جخ چ)1)

. ومع ذلك رف�ص ال�شجود الآدم Q، لماذا؟
يب چ )2)

تعالى  قــال  اال�شتكبار،  هو  ال�شبب  ــاأّن  ب يجيب  الــقــراآن 

اأّنه  وبما   .
(3( چ  ې ې ى ى ائ  چ  اإبلي�ص:  مخاطبًا 

لي�ص من العالين، فيبقى اأّن ال�شبب هو اال�شتكبار، وقد عّبر 

اإبلي�ص عن ا�شتكباره بقوله: چ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

واعتقد  غيره،  فوق  نف�شه  راأى  اأّنــه  يعني  وهذا   ،
(4( چ  ېئ 

ع على الغير  اأّن منزلته اأرفع من منزلة غيره، فتكلَّف الترفُّ

وتعالى عليه، وهذا معنى اال�شتكبار.

وكانت نتيجة �شلوكه النابع من هذه الروؤية اأن اهلل تعالى 

.
حكم بالكفر: چ ۓ ۓ ڭ چ )5)

اإذًا م�شكلة اإبلي�ص لم تكن من الناحية العلمّية والمعرفّية، 

)1)  �شورة �ص، االآية 82.

)2)  �شورة �ص، االآية 79.

)3)  �شورة �ص، االآية 75.

)4)  �شورة �ص، االآيتان: 76-75.

)5)  �شورة البقرة، االآية 34.
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بل كانت �شلوكية نابعة من روؤية خا�شة، قال ال�شاعر:

�شرفًا تــقــًى  دون  مــن  الــعــلــم  كـــان  ــو  ل

اإبــلــيــ�ــص ــق اهلل  اأ�ـــشـــرف خــل لـــكـــان 

العتبار من ق�صة اإبلي�ص

هنا اأمير الموؤمنين Q اأّن ق�شة اإبلي�ص ال تنح�شر  ينبِّ

ينبغي  بل  التاريخية،  المعلومة  دائرة  في  منها  اال�شتفادة 

اهلل  ك��ان  »ما   :Q يقول  لذا  لالعتبار،  محاّلً  تكون  اأن 

.
(1(

�صبحانه لُيدخل الجّنة ب�صًرا باأمر اأخرج به منها ملًكا«

ال�صتكبار والكفر

اإّن عالقة اال�شتكبار بالكفر لم تنح�شر بما ورد في ق�شة 

اأّن  تقّدم  فقد   ،Q الآدم  ال�شجود  عن  وامتناعه  اإبلي�ص 

الكفر،  اأ�شول  من  اال�شتكبار  اعتبر   Q ال�شادق  االإمــام 

د هذا المعنى في جواب لمن �شاأله عن اأدنى االإلحاد  وقد اأكَّ

)1)  المجل�شي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ت�شحيح محّمد مهدي الخر�شاني، )ال، ط(، 

طهران، دار الكتب االإ�شالمّية، 1396هـ، ج14، �ص 466.
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. وهذا ي�شير اإلى اأّن الكفر واالإلحاد 
(1(

فقال له: »الكبر اأدناه«

ة، بل قد  ال ينطلقان دائمًا من خلفّية نظرية، واإ�شكاالت فكريَّ

يكون للكفر منا�شئ نف�شّية، واال�شتكبار هو من هذه المنا�شئ 

الخطيرة الموؤّدية للكفر. وهذا ما يوؤّكد �شرورة التعّمق بهذه 

وبواعثها، ومظاهرها، وطرق  اأ�شبابها،  لفهم  الخطرة  االآفة 

فيما  نعر�شه  ما  وتمييزها عن غيرها وهذا  التخّل�ص منها، 

ياأتي.

�صبب ال�صتكبار

قال االإمام الخمينّي }: للكبر اأ�شباب عديدة ترجع 

يبعث على  مّما  نف�شه،  في  الكمال  االإن�شان  توهم  اإلى  كّلها 

االآخرين،  كمال  فيحجب  ــذات،  ال بحّب  الممزوج  العجب 

.
(2(

ويراهم اأدنى منه، ويترّفع عليهم قلبيًا اأو ظاهرًيا«

عن  عبارة  هو   { االإمــام  اإليه  اأ�شار  الــذي  والعجب 

االإن�شان  يراها  التي  خ�شالها  با�شتعظام  الذات  ا�شتعظام 

الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 309.
 

 (1(

)2)  الخمينّي، روح اهلل، االأربعون حديثًا، ترجمة محمد الغروي، )ال،ط(، بيروت، دار 

التعارف، 1991، �ص 88.
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عزَّ  اهلل  اإلى  ال  نف�شه  اإلى  لها  نا�شبًا  اإليها  فيركن  كمالّية، 

. وجلَّ

العجب  من  رة  المحذِّ االأحــاديــث  من  العديد  ورد  وقــد 

»... ال  ال�شريف:  النبوّي  كالحديث  ال�شيئة،  الآثاره  نة  المبيِّ

، ومـــا روي عــن االإمـــام 
(1(

وح����دة اأوح�������ص م���ن ال���ع���ج���ب«

 اإلى غير ذلك.
(2(

علّي  Q: »من دخله العجب هلك«

في  كــمــااًل  االإنــ�ــشــان  ــراه  ي مّما  انطلق  واإن  ــذا،  ه والعجب 

العميق  المغزى  اإلى فهم  يوؤّدي  االأمر  التدّبر في  اأن  اإاّل  نف�شه، 

االإمــام  عن  ورد  ما  وهــو  ر،  المتكبِّ لنف�شّية  ح  الم�شرِّ للحديث 

ال�شادق Q: »ما من رجٍل تكبَّر اأو تجبَّر اإاّل لذلة يجدها 

.
(3(

في نف�سه«

لواقح ال�صتكبار

اإاّل  لال�شتكبار،  الرئي�شّي  ال�شبب  هــو  العجب  اأّن  مــع 

اأمير  عليها  اأطلق  �شنعه  في  ت�شاهم  االأمــور  من  جملة  اأّن 

)1) البروجردي، ح�شين، جامع اأحاديث ال�شيعة، ج1، �ص396.

)2) المرجع ال�شابق، �ص368.

عليهم  البيت  اآل  موؤ�ّش�شة  ون�شر  تحقيق  ال�شيعة،  و�شائل  محّمد،  العاملّي،  الحّر    (3(

ال�شالم الإحياء التراث، ط2، قم، 1414 هـ، ج15، �ص 380.
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عنه:  ــوارد  ال قوله  في  »لواقح«  م�شطلح   Qالموؤمنين

من  ت�صتعيذونه  كما  الكبر،  ل�اقح  من  ب��اهلل  »ا�صتعيذوا 

.
(1(

ط�ارق الدهر«

ولعّل من اأبرز هذه اللواقح االأمور االآتية:

الغنى والثروة.  -1

الجمال وح�شن الهيئة.  -2

القوة وال�شجاعة.  -3

ال�شهرة.  -4

الن�شب.  -5

العلم... الخ.  -6

مظاهر ال�صتكبار

نالحظ اأّن الم�شتكبرين يعك�شون تكّبرهم من خالل ما 

يظهرونه من اأمور من قبيل: نوعية الثياب، هيئة الجلو�ص، 

كيفية الم�شي، نبرة ال�شوت ... اإلى غير ذلك من االأمور.

الآداب المتعلِّقة بمظاهر التكبُّر

)1)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج14، �ص 468.
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االإن�شان  الإبعاد  المنا�شب  االهتمام  االإ�شالم  اأولى  وقد 

عن مظاهر التكبُّر، فقد وردت االأحاديث العديدة الداعية 

تدّل  باأن ال  ثيابه وجلو�شه وم�شيه  اإلى  االإن�شان  التفات  اإلى 

على تكّبر �شاحبها، نعر�ص من ذلك:

1-عدم تطويل الثوب

بتطويل  اأنف�شهم  يميِّزون  م�شى  فيما  رون  المتكبِّ كان 

االأثواب، لذا وردت االأحاديث تنهى عن فعل ذلك؛ لداللته 

ث�به  ج��ّر  »م��ن   :P االأكـــرم  الر�شول  فعن  التكبُّر،  على 

، وعنه 
(1(

خيالء لم ينظر اهلل عّز وجّل اإليه ي�م القيامة«

من  ذل��ك  ف��اإّن   ،
)2(

والقمي�ص االإزار  واإ�صبال  »اإي���اك   :P

، وعن االإمام ال�شادق 
(3(

المخيلة، واهلل ال يحّب المخيلة«

.
(4(

Q: »ما حاذى الكعبين من الث�ب ففي النار«

دار  قم،  ط1،  االإ�شالمية،  الدرا�شات  ق�شم  تحقيق  االأمــالــي،  محمد،  الطو�شي،    (1(

الثقافة، 1414هـ، �ص 538.

)2)  اأي اإرخاءه على االأر�ص.

)3)  الكليني، محمد، الكافي، ج6،�ص 456.

)4)  الحر العاملي، محمد، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص 383.
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2-عدم التبختر في الم�شي

تعالى:  قوله  الميزان  في  الطباطبائي  العالمة  ف�ّشر 

ا�شتعظام  عــن  نهي  ــه  بــاأّن  
(1( چ  جبحب  يئ  ىئ  مئ  چ حئ 

االإن�شان نف�شه باأكثر مّما هو عليه لمثل البطر واالأ�شر والكبر 

والخيالء، واإّنما ذكر الم�شي في االأر�ص مرًحا لظهور ذلك 

االأر���ص  على  م�صى  »م��ن  النبوّي:  الحديث  وفــي   .
(2(

فــيــه«

.
(3(

اختيااًل لعنته االأر�ص، ومن تحتها، ومن ف�قها«

عالج ال�صتكبار

يمكن مقاربة عالج التكّبر من خالل االأمور االآتية:

1- النظرة الواقعية اإلى نف�شه.

االإن�شان  ينظر  اأن  التكبُّر  لعالج  االأولـــى  الخطوة  اإّن 

االإمام  فعن  ذلك،  في  ويتفّكر  واقعّية،  نظرة  حقيقته  اإلى 

واآخ��ره  نطفة،  اأّول���ه  والفخر،  اآدم  الب��ن  »م��ا   :Q علّي

)1)  �شورة االإ�شراء، االآية 37.

االأعلمي،  بيروت،  القراآن، ط5،  تف�شير  في  الميزان  الطباطبائي، محّمد ح�شين،    (2(

1983م، ج13، �ص 96.

)3)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج73، �ص 303.
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.
(1(

جيفة، وال يرزق نف�صه، وال يدفُع حتفه«

حول  كالمه  معر�ص  فــي   { الخميني  ـــام  االإم قــال 

معالجة التكبُّر: »فيا اأيها االإن�صان الذي لم تكن �صيئاً في اأول 

اأمرك، وكنت كامناً في ده�ر العدم واالآباد غير المتناهية، 

ال�ج�د،  والال�صيء على �صفحة  العدم  االأق��ّل من  ما ه� 

اإلى عالم ال�ج�د،  اأن يظهرك،  لّما �صاءْت م�صيئة اهلل  ثمَّ 

َعتك،  و�صِ وتفاهتك،  الناق�صة،  قابليتك  قلة  ج��ّراء  فمن 

وعدم اأهلّيتك لتقّبل الفي�ص، اأخرجك من هي�لى العالم 

ال��ق��ّ�ة المح�صة  ال��م��ادة االأول���ى - ال��ذي ال يك�ن �ص�ى   -

والعن�صرّية،  الج�صمّية  ���ص���رة  اإل���ى  ال�����ص��رف،  وال�صعف 

هناك  ومن  الكائنات،  واأح��ّط  الم�ج�دات  اأخ�ّص  التي هي 

وتطّهرت  ال�صتقذرتها  ي��دك  م�ّصتها  ل���  نطفة  اأخ��رج��ك 

اإلى علقة وم�صغة، وغ��ّذاك بغذاء  .. وهناك حّ�لك  منها 

يزعجك �صماع ا�صمه ويخجلك. ولكن بما اأن الجميع هذا 

ْت  ُة اإذا َعمَّ ه� حالهم وتلك هي بلّيتهم، زال الخجل والَبِليَّ

)1)  ابن اأبي طالب، االإمام علي، نهج البالغة، �ص 556.
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طاَبْت في كل هذه التط�رات كنت اأرذل الم�ج�دات واأذّلها 

واأح��ّط��ه��ا، ع��اري��اً ع��ن اإدراك ظ��اه��رّي وب��اط��ن��ّي، بريئاً من 

للحياة،  قاباًل  �صملتك رحمته، وجعلك  الكماالت. ثم  كل 

ظهرت فيك الحياة رغم ك�نك في اأ�صّد حاالت النق�ص .. 

فزادت برحمته تدريجياً قابليتك على اإدارة �ص�ؤون حياتك، 

اإلى اأن اأ�صبحت جديراً بالظه�ر في محيط الدنيا .. وبعد 

زلت  ما  والباطنية،  الظاهرية  ق���اك  بقدرته  منحك  اأن 

ب�صبابك  االإحتفاظ  على  بقادر  ول�صت   .. وتافهاً  �صعيفاً 

فل�صت  مر�ص  انتابك  اأو  اآف��ة  هاجمتك  ما  واإذا  وجمالك. 

بقادر على دفعهما عنك .. وهكذا اأنت في �ص�ؤونك االأخرى 

قارنت  ول���  ���ص��يء.  ل��ك على  ق���درة  ذل��ي��ل م�صكين ال  عبد 

حّظك من ال�ج�د ومن الكماالت بما ل�صائر الم�ج�دات، 

ل�جدت اأنك اأنت وكّل الكرة االأر�صّية، بل وكل المنظ�مة 

ال�صم�صية، ال قيمة لكم مقابل هذا العالم الج�صمانّي الذي 

)1(
ه� اأدنى الع�الم واأ�صغرها.

)1)  الخمينّي، روح اهلل، االأربعون حديثًا، �ص99-98.
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2- االعتبار بم�شير المتكّبرين في الدنيا

في  االأمر  اإليهم  اآل  وما  رين،  المتكبِّ بم�شير  التاأّمل  اإّن 

دين اإلى القبر،  الدنيا، من فقدان كّل متاعها، ونزولهم مجرَّ

االإن�شان  لتخّل�ص  اأج�شادهم لهو خير عبرة  الديدان  لتاأكل 

من الكبر.

ومــن جميل مــا يــذكــر بــهــذا االأمـــر مــا اأنــ�ــشــده االإمـــام 

اأمام المتوّكل العبا�شّي الذي عرف بتجّبره   Q الهادي

:Q وظلمه، فقال

تحر�شهم االأجـــيـــال  ُقــَلــِل  عــلــى  ــوا  ــات ب

الُقلُل اأغنتهم  فما  الــرجــال  ــُب  ــْل ُغ

معاقلهم عــن  عـــّز  بــعــد  وا�ــشــتــنــزلــوا 

نزلوا مــا  بئ�ص  يــا  ُحــَفــرًا  فـــاأودعـــوا 

نـــاداهـــم �ـــشـــارخ مـــن بــعــد مـــا قــبــروا

؟! والــحــلــل  والتيجان  ــرة  ــش االأ� اأيـــن 

ــة ـــــن الــــوجــــوه الـــتـــي كـــانـــت مــنــعــمَّ اأي

والِكلُل االأ�ــشــتــار  ت�شرب  دونــهــا  مــن 
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�شاءلهم حين  عنهم  القبر  فاأف�شح 

يقتتل ــــدود  ال عليها  الـــوجـــوه  تــلــك 

�شربوا ومــا  دهـــرًا  ــوا  ــل اأك طالما  قــد   

كلوا
ُ
اأ قد  االأكــل  طول  بعد  فاأ�شبحوا 

لتح�شنهم دورًا  ـــروا  عـــمَّ ــا  ــم وطــال

وانتقلوا واالأهــلــيــن  ـــدور  ال فــفــارقــوا 

خــــــروا ــــــوال وادَّ ــمــا كـــنـــزوا االأم وطــال

وارتــحــلــوا االأعــــداء  على  فخلَّفوها 

معطلة قـــفـــرًا  مــنــازلــهــم  اأ�ـــشـــحـــت 

(1(

و�شاكنوها اإلى االأجداث قد رحلوا

التدبُّر في م�صير المتكبِّرين في الآخرة

وقد كثرت الن�شو�ص الدينّية حول ذلك منها: 

قال تعالى: چڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ 

.
ڎچ)2)

)1)  الم�شعودي، علي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط2، قم، دار الهجرة، 1404هـ، 

ج4، �ص 11.

)2)  �شورة النحل، االآية 29.
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ي���م  ال��م��ت��ك��ّب��رون  »يح�صر   :P االأكـــرم  الر�شول  عــن 

القيامة اأمثال الذّر في �ص�رة الرجال، يغ�صاهم الذّل من 

.
(1(

كل مكان«

وعن االإمام الباقر Q: »العّز رداء اهلل، والكبر اإزاره، 

.
(2(

فمن تناول �صيئاً منه اأكّبه اهلل في جهّنم«

حقيقة الكبر المذموم

يــوؤّدي  خاطئًا  فهمًا  المذموم  التكبُّر  البع�ص  يفهم  قد 

بالبع�ص اإلى تكوين �شورة الموؤمن بحيث يكون فيها ذلياًل 

في مظهره، م�شكينًا في تعامله، بعيدًا عن االأناقة والجمال 

اأّن هذه ال�شورة تجافي باإطالقها ما يريده  في �شكله. مع 

الن�شو�ص  اأعر�ص  المطلب  ولتو�شيح  الموؤمن  االإ�شالم من 

االآتية:

قلبه  وفــي  مــات  »مــن  يقول:   P النبّي  اأحــدهــم  �شمع   -1

مثقال ذّرة من كبر لم يجد رائحة الجنة اإاّل اأن يتوب قبل 

الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص31.
 

 (1(

الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 309.
 

 (2(
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بخاّلن  اأتجّمل  اأن  الأحب  اإّني  اهلل،  نبّي  يا  فقال:  ذلك، 

�شوطي و�ش�شع نعلي. فقال النبّي P: اأّنى ذلك، ولي�ص 

من الكبر؛ اإّن اهلل يحبُّ الجمال، اإّنما الكبر من �صفه 

.
(1(

الحق، وغم�ص النا�ص بعينه«

ورد اأن معاذ بن جبل قال: يا ر�شول اهلل، باأبي اأنت واأمي   -2

يا ر�شول اهلل، اأمن الكبر اأن يكون الأحدنا داّبة يركبها، 

اأ�شحابه؟  عليه  يجمع  الطعام  اأو  يلب�شها،  والــثــيــاب 

ويغم�ص  الحق  ي�صفه  اأن  الكبر  ولكن  »ال،   :P قال 

.
(2(

الم�ؤمن«

ورد في �شيرة اأمير الموؤمنين Q: اأنه لما قتل عمرو   -3

اإلى ناحية الم�شلمين وهو يتبختر  اأتى  بن ود العامرّي، 

في م�شيته، فقال اأحد ال�شحابة: اأال ترى يا ر�شول اهلل 

 :P اإلى علّي كيف يتيه في م�شيه، فقال الر�شول االأكرم

.
(3(

»اإّنها م�صية ال يمقتها اهلل في هذا المقام«

الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 34.
 

 (1(

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص 35.

)3)  الكراجكي، محمد، كنز الفوائد، ط2، قم، مطبعة الم�شطفوي، 1369هـ.�ص، �ص 

.137
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احلسد
ثالثة:  الكفر  »اأ���ص���ل   :Q ال�شادق  االإمـــام  عن 

.
(1(

الحر�ص واال�صتكبار والح�صد«

دائمًا من خلفّية  ينطلق  ال  ودينه  تعالى  باهلل  الكفر  اإّن 

ى بثوب اآخر،  ٌة قد ُتغطَّ فكرّية، بل قد يكون منطلُقُه اآّفٌة نف�شيَّ

ومن تلك االآفات النف�شّية الباعثة على الكفر: الح�شد، الذي 

لتجّنبه«  باهلل  اال�شتعاذة  اإلــى  ودعــا  منه،  تعالى  اهلل  حــّذر 

.
فقال عّز وجّل: چ چ چ چ چ ڇ چ)2)

تعريف الح�صد

الح�شد هو حالة نف�شّية يتمّنى بها الحا�شد زوال النعمة 

النعمة  تلك  و�شول  ويكره  االآخرين،  عند  يت�شّورها  التي 

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 289.

)2)  �شورة الفلق، االآية 5.
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اإلى  التلميذ  ينظر  فقد   .
(1(

و�شلت اإْن  غمٌّ  في�شيبه  اإليهم، 

في  قًا  متفوِّ در�ــشــه،  في  ا  مجدًّ فيجده  ال�شّف  في  رفيقه 

ما  على  ويح�شده  لذلك،  فيغتّم  حالته،  بخالف  مدر�شته، 

في  والر�شوب  ة  الهمَّ زوال  له  فيتمّنى  ِنَعٍم،  من  فيه  يرى 

االمتحانات.

وقد ُي�شاب االإن�شان بهذا الغّم، وتنطلق من نف�شه تلك 

االأمنية ال�شّيئة حينما يرى االآخر �شاحب مال، اأو ذا جاه، اأو 

م�شهورًا، اأو عالمًا، اأو مرزوقًا باأوالد كثر، فيتمنى زوال هذه 

ة التي  االأمور، ال �شّيما حينما يقارن ما يراه بحالته الخا�شّ

رة. لم تتلقَّ تلك النعم المت�شوَّ

رة«؛ الأّنها في الحقيقة قد  وقد قيَّدُت النعم بــ »المت�شوَّ

ال تكون نعمًا حقيقّية، بل قد تكون نقمًا ب�شورة ِنعم، فالمال 

ي�شتثمرها  حينما  نعمًا  تكون  قد  ونحوها  وال�شهرة  والجاه 

اأ�شبابًا  لكونها  نقمًا  تكون  وقد  كماله،  م�شيرة  في  االإن�شان 

)1)  اأنظر: المرت�شى، علّي، ر�شائل المرت�شى، تحقيق اأحمد الح�شينّي ومهدي الرجائّي، 

)ال،ط(، قم، دار القراآن الكريم، 1405هـ، ج2، �ص269.
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النحرافه عن كماله، وهذا ما اأر�شد اإليه الحديث عن اأبي 

فاأذنب  بعبد خيراً  اأراد  اإذا  اهلل  »اإّن  قال:   Q اهلل  عبد 

اأتبعه بنقمة، ويذّكره اال�صتغفار، واإذا اأراد بعبد �صراً  ذنباً 

.
(1(

فاأذنب ذنباً اأتبعه بنعمة، لين�صيه اال�صتغفار«

ليبعد  االأّولــــي  االإلــهــي  الــتــدّخــل  هنا  المق�شود  ولي�ص 

في  ي�شل  االإن�شان  اأّن  المراد  بل  اال�شتغفار،  عن  االإن�شان 

انحطاطه وُبعده عن اهلل اإلى درجة ين�شى اهلل فيها لتكون 

عاقبته ن�شيان اللجوء والعودة اإلى اهلل تعالى.

الح�صد والغبطة

هناك حالة نف�شّية اإيجابّية قد يخلط البع�ص بينها وبين 

الح�شد، وتكون حينما يتمّنى االإن�شان اأن ينعم اهلل عليه بما 

اأنعم على غيره، دون اأن يتمّنى زوال تلك النعم عن �شاحبها، 

وهذا ُي�شّمى بــ »الغبطة« التي لم ُينه عنها في الدين، بل ورد 

.
(2(

في الحديث: »اّن الم�ؤمن يغبط وال يح�صد«

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 452.

)2)  الم�شدر نف�شه، ج2، �ص 307.
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الح�صد من منظار �صرعّي

اآفة  في  الكامنة  الكبيرة  ال�شلبّية  على  العلماء  اّتفق 

حينما  حــرام  من  اإليه  تــوؤّدي  ما  على  اّتفقوا  كما  الح�شد، 

ل الحا�شد ح�شده من خالل العمل، كمن يح�شد رفيقه  يفعِّ

في الوظيفة فيتاآمر عليه ليزيله من موقعه.

النف�ص فقط من دون  االآفة في  اأّما حينما تكون هذه 

دت وجهات نظر  اأن يتظاهر بها ويفّعله في عمله، فقد تعدَّ

في  وكذلك  وحرمتها  حرمتها،  عدم  بين  اإليها  الفقهاء 

درجة حرمتها، فال�شهيد الثاني اعتبرها مع�شية كبيرة، 

اعتبر  بينما  �شغيرة،  مع�شية  الحلي  المحقق  واعتبرها 

الح�شد  لوازم  اإلى  التفت  اذا  الحا�شد  ان  الفقهاء  بع�ص 

لم  وان  الكبيرة،  فوق  مع�شية  فهو  اهلل  على  كال�شخط 

.
(1(

يتظاهر فهو كالمنافق

1405هـ،  ال�شهداء،  �شيد  قم،  ط1،  ال�شهادات،  كتاب  محمد،  الكلبيكاني،  انظر:    (1(

�ص123.
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الح�صد مواكب لم�صار المخلوق المختار

تحّدثت الن�شو�ص الدينّية عن قدم اآفة الح�شد مع وجود 

المخلوق المختار:

ففي بداية خلق اآدم ح�شده اإبلي�ص وا�شتكبر عليه، فع�شى   -

اهلل الأجل ذلك، وقد عبَّر عن ح�شده بقوله: چ ڀ ٺ 

.
ٺ ٺ ٺ ٿ چ )1)

وفي العائلة الب�شرية االأولى بعد اآدم وحواء، ح�شد قابيل   -

موقع  فــي  لــه  اهلل  تقديم  ب�شبب  هابيل،  اأخـــاه  اآدم  ابــن 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  چ  اأخيه  قتل  اإلــى  به  اأّدى  مّما  الوالية، 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ 
ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

.
ې ى ىچ )2)

�شورة االأعراف، االآية 12.
 

 (1(

)2)  �شورة المائدة، االآيات 27 - 30.
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جاء  اأن  اإلى  الالحقة  االأمم  بين  الح�شد  ا�شتمّر  وهكذا   -

اأال   « بقوله:  االآفة  ته من هذه  اأمَّ ر  ليحذِّ االإ�شالم  ر�شول 

الح�صد،  االأم��م من قبلكم وه���  داء  اإليكم  اإّن��ه قد دبَّ 

.
(1(

لي�ص بحالق ال�صعر، لكنه حالق الدين«

لماذا الح�صد من اأ�صول الكفر؟

تقّدم الكالم الخطير عن الح�شد باأّنه من اأ�شول الكفر، 

ولعلَّ ال�شبب في كونه كذلك ما اأ�شار اإليه حديث قد�شيٌّ يقول 

ا ق�صمته بين  اهلل تعالى فيه: »اإّن الح�ص�د ي�صيح ب�جهه عمَّ

.
(2(

العباد، وه� �صاخط على نعمي«

ر عن االعترا�ص على عدالة اهلل  اإذًا الح�شد هو حالة تعبِّ

تعالى، فعن الر�شول االأكرم P: »قال اهلل عّز وجّل لم��صى 

بن عمران Q: يا ابن عمران، ال تح�صدّن النا�ص على 

ّن عينيك اإلى ذلك، وال تتبعه  ما اآتيتهم من �صلي، وال تمدَّ

الذي  لق�صمي  �صاّد  لنعمي  �صاخط  الحا�صد  ف��اإّن  نف�صك؛ 

)1)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج70، �ص 253.

)2)  نقله االإمام الخميني في كتابه االأربعون حديثًا، �ص114.
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ولي�ص  منه  فل�صت  ك��ذل��ك  ي��ك  وم��ن  ع��ب��ادي،  بين  ق�صمت 

.
(1(

مني«

الت�شاد  عديدة حول  اأحاديث  وردت  االأ�شا�ص  هذا  على 

بين الح�شد والدين اأو االإيمان وما ينتج عنهما من طاعات، 

والح�صد  االإيمان  يجتمع  »ال  ال�شريف:  النبوي  كالحديث 

، والحديث النبوّي ال�شابق. »..لكنه حالق 
(2(

في قلب امرئ«

الح�صنات  ياأكل  »الح�صد   :P عنه  ورد  ما  وكذا  الدين«، 

.
(3(

كما تاأكل النار الحطب«

هي  الح�شد  اآفــة  اأّن  هو  بينهما  الت�شاّد  هذا  د  ُيوؤكِّ وما 

الكذب  في  االإن�شان  يقع  قد  فب�شببها  الرذائل،  اأّمهات  من 

ر  لذا حذَّ باالآخرين،  واالإ�شرار  والخداع،  والنميمة  والغيبة 

بقوله  القلبي  للح�شد  ال�شلبي  التفعيل  هذا  عن  تعالى  اهلل 

.
تعالى: چ چ چ چ چ ڇ چ)4)

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 307.

)2)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 18.

)3)  الكليني، محمد، الكافي، ج8، �ص 45.

)4)  �شورة الفلق، االآية 5.
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عالج الح�صد

يمكن مقاربة عالج الح�شد من خالل االأمور االآتية:

بين  نعمه  ق�شمة  في  تعالى  اهلل  بعدالة  االعتقاد  تعميق   )1

خلقه،  بين  والمنع  العطاء  في  تعالى  وبحكمته  عباده، 

واأّن التفاوت بين النا�ص، منه ما يكون منطِلقًا من الفعل 

التكويني هلل تعالى بح�شب م�شلحة الكمال االإن�شاني فردًا 

ومجتمعًا، ومنه ما يكون من فعل اهلل من خالل االإرادة 

االختيارّية لالإن�شان التي بها يتكامل االإن�شان لي�شل اإلى 

اأن  لالإن�شان  بّد  فال  وعليه،  المالئكة،  تفوق  قد  مرتبة 

ذلك،  فعل  فــاإن  تق�شير،  دون  كماالته  لتح�شيل  ي�شعى 

اأن تن�شّب  بّد  التي ال  بــاإرادة اهلل  اإليه هو  فــاإّن ما و�شل 

في م�شلحته، فال ينزعج مّما يرى من تفاوت بينه وبين 

غيره.

اإلى من لم ينعم اهلل عليهم  اأن ينظر  ز هذا االأمر  وما يعزِّ

بتلك النعم التي اأنعمها عليه، فاإن كان ب�شيرًا فلينظر اإلى 

اإلى الُمعاق، واإن  ال�شرير، واإن كان �شليم الج�شد، فلينظر 
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الدين،  عن  المنحرف  اإلــى  فلينظر  االعتقاد،  ح�شن  كان 

وهكذا..

التاأّمل في م�شاّر الح�شد واآثاره ال�شلبّية التي منها:  )2

�شقاء الحا�شد، فاإّن االأثر ال�شلبي االأول للح�شد يطال  اأ- 

الحا�شد نف�شه؛ اإذ ُي�شعره الح�شُد بالغّم، ويبعده عن 

 Q اللذة والراحة، وهذا ما اأ�شار اإليه االإمام علي

في العديد من االأحاديث منها:

- .
(1(

»اأقّل النا�ص لّذة الح�ص�د«

- .
(2(

»ال راحة لح�ص�د«

- .
(3(

»الح�ص�د مغم�م«

اإلى هدم البنيان االجتماعّي،  اآثاره التي قد توؤّدي  ب- 

ذلك،  في  الحا�شد  يطال  بما  باالآخرين  واالإ�ــشــرار 

م في ق�شة اإبلي�ص وقابيل، وما جرى  والعبرة بما تقدَّ

)1) ال�شدوق، محمد، االأمالي، �ص73.

)2) المالكي، علي، الف�شول المهمة في معرفة االأئمة، تحقيق �شامي العزيري، ط1، قم، 

دار الحديث، 1422هـ، ج2، �ص1189.

)3) الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص19.
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على الب�شرّية ب�شبب تلك االآفة.

 Q عاقبة الحا�شد في االآخرة، فعن االإمام ال�شادق ج- 

م اأح��دك��م م���لء االأر�����ص ذه��ب��اً ع��ل��ى اهلل،  »واهلل ل��� ق���دَّ

به في  الذهب مما يك�ى  ذل��ك  لكان  ث��ّم ح�صد م�ؤمناً 

.
(1(

النار«

2- االلتجاء اإلى اهلل تعالى في رفع الح�شد.

3- اأن يعمل الحا�شد في عالقته مع المح�شود خالف هواه، 

ة واالحترام، ويذكره في المجال�ص  باأن يظهر له المحبَّ

بمحا�شنه.

من  نف�شه  جّنب  الــذي  االإنــ�ــشــان  ثــواب  ي�شتح�شر  اأن   -4

راأى رجاًل عند  مو�شى  كليم اهلل  اأّن  روي  فقد  الح�شد، 

بَم نال هذا ما ه� فيه  رّب،  »يا  العر�ص فغبطه، وقال: 

ل��م يكن  اّن��ه  ف��ق��ال:  م��ن �صنعه تحت ظ��الل عر�صك، 

.
(2(

يح�صد النا�ص«

الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج12، �ص 19.
 

 (1(

الديلمي، الح�شن، اإر�شاد القلوب، ط2، قم، انت�شارات ال�شريف الر�شي، 1415هـ، 
 

 (2(

ج1، �ص130.
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ا�صتكمال الكمال لرفع الح�صد

بما اأّن الح�شد اآفة تمّثل عاقبة في م�شار التكامل االإن�شاني 

الذي يريده واهلل تعالى للمجتمع الب�شرّي، فاإّن على الموؤمن 

اأن ي�شاعد االآخرين في دفع الح�شد عنهم ورفعه، ولعّل من 

اأبرز المواقع التي عليه اأن يدفع ويرفع الح�شد فيه هو في 

اأوالد  بع�ص  مع  بت�شّرف  يقوم  فال  لــالأوالد،  التربية  مقام 

وكذا  البع�ص  بع�شهم  نحو  االآخرين  ح�شد  ك  يحرِّ قد  بما 

العمل،  الدرا�شة، ومكاتب  اإلى زمالئه في مقاعد  بالن�شبة 

ومراكز الم�شوؤولية. 

والبعد عن  اأعــان غيره على طاعة اهلل  فرحم اهلل من 

مع�شيته.





4

رات اخلمر واخملدِّ
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  وجــــّل:  عـــّز  اهلل  قـــال 

.
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ)1)

الخمر والعقل

مّيز اهلل االإن�شان عن �شائر الحيوانات بنعمة كبرى هي 

العقل، فعن االإمام ال�شادق Q: »لّما خلق اهلل العقل، 

اأدب��ر، فاأدبر، ثم قال:  اأقبل، فاأقبل، ثم قال له:  قال له: 

وعزتي وجاللي، ما خلقت خلقاً ه� اأحبُّ اإلى منك، بك 

. 
(2(

اآخذ، وبك اأعطى، وعليك اأثيب«

ملكة  العقل   « المجل�شي:  العاّلمة  عّرفه  كما  والعقل 

والمنافع  الخيرات  اختيار  اإل��ى  تدع�  النف�ص  في  وحالة 

.
(3(

واجتناب ال�صرور والم�صار«

)1)  �شورة المائدة، االآية 90.

)2)  الحر العاملي، محمد ح�شن، و�شائل ال�شيعة، ج1، �ص 41.

)3)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج1، �ص 99.
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بعواقب  التفّكر  خــالل  من  هــذه  العقل  دعــوة  وتنطلق 

فتدبَّر  باأمر  هممت  »اإذا   Pالنبّي قاعدة  على  االأعمال 

. من هنا ورد عن االإمام ال�شادقQ حينما 
(1(

عاقبته«

�ُشئل ما العقل، قالQ: »ما ُعبد به الرحمن واكت�صبت 

.
(2(

به الجنان«

من  اأف�صل  ب�صيء  اهلل  ُع��ِب��َد  »م��ا   :Pاهلل ر�شول  وعن 

.
(3(

العقل«

�شلطان  على  حاكمًا  العقل  يبقى  اأن  تعالى  اهلل  واأراد 

االإن�شان  على  َم  ُحـــرِّ هنا  من  والــوهــم،  والغ�شب  ال�شهوة 

اأمير  عن  ورد  لذا  الخمر،  ومنه  العقل  ح�شانة  ُيذهب  ما 

تح�صيناً  الخمر  ���ص��رب  ت��رك  اهلل...  »فر�ص  الموؤمنين: 

.
(4(

للعقل«

فالخمر ُيذهب العقل، واإذا ذهب العقل يمكن اأن يح�شل 

)1)  الحر العاملي، محمد ح�شن، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص 281.

)ال،م(،  )ال،ط(،  اإبراهيم،  محمد  تحقيق  البالغة،  نهج  �شرح  حديد،  ابي  ابن    (2(

موؤ�ش�شة ا�شماعيليان، )ال،ت(، ج18، �ص 186.

)3)  الكليني، محمد، الكافي، ج1، �ص 18.

)4)  ابن اأبي طالب، االإمام علي، نهج البالغة، ج4، �ص 55.
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كّل �شيء، من هنا ورد في حكمة تحريم الخمر عن االإمام 

الأن  وف�صادها؛  لفعلها  الخمر  اهلل  »حّرم   :Qال�شادق

وتهدم  ب��ن���ره،  وتذهب  االرت��ع��ا���ص،  ت�رثه  الخمر  مدمن 

المحارم،  ارتكاب  على  يجتري  اأن  على  وتحمله  مروته، 

و�صفك الدماء، ورك�ب الزنا ، وال ي�ؤمن اإذا �صكر اأن يثب 

اإال ك��لَّ  ���ص��ارب��ه��ا  ي��زي��د  ع��ل��ى ح��رم��ه، وال يعقل ذل���ك، وال 

.
(1(

�سر«

ويخت�شر االإمام ال�شادقQ ذلك بقوله الوارد عنه: 

اأقفااًل، وجعل مفاتيح تلك  لل�صر  »اإنَّ اهلل عّز وجلَّ جعل 

.
(2(

االأقفال ال�صراب«

اجتناب الخمر

بال�شرب،  فقط  التحريم  يتعّلق  لم  الخطورة  ول�شّدة 

فاالآية تقول چ ڀ چ، واالجتناب ي�شمل ال�شرب وغيره، 

وع��ا���ص��ره��ا،  ال��خ��م��ر،  اهلل  »لعن   :Pالنبي عــن  ورد  لــذا 

الحيدرية،  المكتبة  النجف، من�شورات  ال�شرائع، )ال،ط(،  ال�شدوق، محمد، علل    (1(

1385هـ، ج2، �ص 476.

)2)  البروجردي، ح�شين، جامع اأحاديث ال�شيعة، ج13، �ص 567.
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واآكل  وم�صتريها،  وبائعها،  و�صاقيها،  و�صاربها،  وغار�صها، 

.
(1(

ثمنها، وحاملها، والمحم�لة اإليه«

من هنا حّرم اهلل الجلو�ص على مائدة عليها خمر، فعن 

عليها  ُي�صرب  مائدة  على  تجل�ص�ا  »ال   :Qاالإمام علي

.
(2(

الخمر؛ فاإن العبد ال يدري متى ي�ؤخّذ«

وعن الر�شول االأكرمP: »من كان ي�ؤمن باهلل والي�م 

.
(3(

االآخر، فال يجل�ص على مائدة ي�صرب عليها الخمر«

وعنه P: »ملع�ن من جل�ص طائعاً على مائدة ي�صرب 

.
(4(

عليها الخمر«

غير  بالخمر  تتعّلق  عديدة  اأمور  بحرمة  الفقهاء  اأفتى  كما 

تنقل  كونها  حال  في  بالوقود،  �شيارة  تزويد  قبيل  من  �شربه، 

خمرًا.

)1)  ال�شدورق، محمد، االأمالي، �ص 512.

1403هـ،  االإ�شالمي،  الن�شر  موؤ�ش�شة  قم،  )ال،ط(،  الخ�شال،  محمد،  ال�شدوق،    (2(

�ص619.

)3)  الم�شدر ال�شابق، �ص 164.

)4)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج63، �ص 500.
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م�صير �صارب الخمر

 ، اً  »والذي بعثني بالحق نبيَّ  :P عن الر�شول االأكرم 

اإنَّ �صارب الخمر ياأتي ي�م القيامة م�ص�داً وجهه، ي�صرب 

.
(1(

براأ�صه االأر�ص وينادي واعط�صا«

يلقى اهلل  الخمر  »مدمن   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

.
(2(

عّز وجّل كعابد وثن«

اأهل الرّي في الدنيا  »اإّن   :Qوعن االإمام ال�شادق

م���ن ال��م�����ص��ك��ر ي��م���ت���ن ع��ط��ا���ص��ى وُي��ح�����ص��رون ع��ط��ا���ص��ى، 

.
(3(

ويدخل�ن النار عطا�صى«

رات المخدِّ

رات  وكما حال الخمر في الن�شو�ص الدينية هو حال المخدِّ

ر مخبط  َر باأنه نبت مخدِّ التي وردت فيها بعنوان البنج الذي ُف�شِّ

فعن  قبحه،  �شديد  على  يدّل  ما  الروايات  في  ورد  وقد  للعقل، 

الر�شول االأكرمP: »�صياأتي ي�م على اأمتي ياأكل�ن �صيء ا�صمه 

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج6، �ص404.

)2)  الم�شدر ال�شابق نف�شه.

)3)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج76، �ص 139.
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. وعنهP: »من 
(1(

البنج، اأنا بريء منهم، وهم بريئ�ن مّني«

اأكل البنج، فكاأنه هدم الكعبة �صبعين مّرة ،كاأنما قتل �صبعين 

اأحرق  وكاأنما  مر�صاًل،  نبّياً  �صبعين  قتل  وكاأنما  مقّرباً،  ملكاً 

.
(2(

�صبعين م�صحفاً، وكاأنما رمى اإلى اهلل �صبعين حجراً«

والمخّدرات -اليوم- هي من الو�شائل االأ�شا�شية للحرب 

�شبابنا  �شّد  االإ�شالمية  ة  االأمَّ اأعداء  يقودها  التي  الناعمة 

الخطر،  ناقو�ص  دّق  جميعًا  علينا  ي�شتدعي  مما  و�شاباتنا، 

وتاأكيد التحذير من الوقوع في �شباك هذه االآفة المهلكة.

اأ�صباب اللجوء اإلى المخّدرات

من المهّم لالإن�شان ولالأبوين، باالأخ�ّص، معرفة االأ�شباب 

التي تلجئ اإلى تعاطي المخّدرات، والتي منها:

ال�شعور بال�شعادة، فقد يعتبر ال�شاب ال�شغير اأّن الحياة   -1

ق�شيرة واأيام المدر�شة طويلة، فعليه اأن يعي�ص ال�شعادة 

رات الأجل ذلك. ب المخدِّ في هذه االأيام، فيجرِّ

)1)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج17، �ص 86.

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص 86.
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ب االأ�شياء الجديدة،  الف�شول، فقد يحّب االإن�شان اأن يجرِّ  -2

اإلى  به  ــوؤّدي  ت قد  مّما  رات،  المخدِّ من  بع�شًا  فيتناول 

االإدمان.

يتناول  رفــاقــه  يـــرى  حينما  فــالــ�ــشــاّب  الــ�ــشــوء،  رفـــاق   -3

داخليًا  لديه محّركًا  الأّن  لذلك  يندفع  فاإّنه  رات،  المخدِّ

يدفعه لالنتماء اإلى الجماعة، فيفعل ما تحّبه الجماعة 

التي ينتمي اإليها.

دور الآباء بالن�صبة لأبنائهم

االلتفات اإلى اأ�شحاب االأوالد اأن ال يكونوا رفاق �شوء.  -1

تاأمين بيئة لالنتماء اإلى الجماعة ال�شالحة.  -2

ـــاء مـــن خــالل  ـــن ـــــات فــــراغ االأب الــعــمــل عــلــى مـــلء اأوق  -3

الح�شور  الك�شفّي،  العمل  المفيدة كالريا�شة،  االأن�شطة 

الم�شجدّي...

االأبناء،  في  تح�شل  قد  التي  المتغيِّرات  اإلــى  االنتباه   -4

رات من قبيل: وتكون عالمات تعاطيهم المخدِّ

ا�شفرار الوجه واحتقان العينين.  -
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�شعف ال�شهّية والميل اإلى اأكل الحلويات وال�شكر.  -

اإهمال المظهر الخارجّي.  -

الخمول.  -

االختالل في االتزان، ك�شعوبات في النطق والتعبير   -

والم�شي.



5

القمار
.

چۉ ې ې ېې ى ى ائ ائچ)1)

.
چٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ)2)

منهج  هو  معي�شته  في  لالإن�شان  منهجًا  االإ�شالم  ر�شم 

حّتى  والعمل  التجارة  على  فحّث  الحالل،  والك�شب  العمل 

ورد اأن النبي P قّبل يد عامل، معتبرًا اأّنها يٌد يحّبها اهلل. 

 P بيد خ�شنة من 
َّ

ففي الحديث اأنَّ رجاًل �شافح ر�شول اهلل

 ور�ص�له ... هذه يد 
َّ

اأثر العمل فقال: »هذه يد يحبها اهلل

.
(3(

محرمة على النار«

وحاولت ال�شريعة الحنيفة اأن تبعد االإن�شان عن الك�شب 

الذي يعتقده اأي�شر اإال اأّن فيه �شائبة ال�شلبيات والمخاطرة، 

)1)  �شورة البقرة، االآية 219.

�شورة المائدة، االآية90.  (2(

)3)  مغنية، محمد جواد، في ظالل نهج البالغة، ط1، )ال،م(، انت�شارات كلمة الحق، 

1427هـ، ج4، �ص 294.
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ومن هذا الك�شب ال�شلبي القمار الذي اأطلق عليه اأ�شم مي�شر 

مخاطر  من  فيه  ما  مع  جهد  دون  ياأخذه  الأنــه  الي�شر،  من 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  چ  بقوله:  تعالى  اهلل  حها  و�شّ

.
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ )1)

المقامر بين الربح والخ�صارة

اإذا ربح المقامر ف�شينجر نحو الف�شاد وارتياد المالهي، 

؛ الأن ك�شبه من غير جهد 
(2(

چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ چ 
يدفعه نحو ذلك، والمثل يقول: »ما جاءت به الريح، تذهب 

به الريح«.

فمن ال ي�شعر بتعب المال ال يبالي به اأين يذهب .

واإذا خ�شر المقامر فاإنه �شيحقد على الرابح الذي اأخذ 

منه ماله بي�شر، وقد ال يتوانى عن اأّي عمل ينطلق من الحقد 

ولو كان جريمة كما يح�شل في اأحيانًا كثيرة.

وفي هذا االطار ذكر موقع ncbi االلكتروني اأن الباحثين 

رون ما يقارب ن�شبة 30 اإلى 40٪ من جرائم القتل في  يقدِّ

)1)  �شورة المائدة، االآية 91.

)2)  �شورة المائدة، االآية 91.
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الواليات المتحدة االأمريكية اأنها تعود الأ�شباب مالية ترتبط 

.
(1(

بطريقة اأو باأخرى باإدمان القمار

ما هو القمار المحّرم؟

ب��ه، فه�  Q يجيب: »ك��لُّ م��ا ق�مر  الهادي  االإمــام 

.
(2(

المي�صر«

»كّل ما   :Pالمي�شر، فقال وقيل لر�شول اهللP: »ما 

.
(3(

يقمروا به، حتى الكعاب والج�ز«

قال اأحدهم لالإمام ال�شادقQ: »ال�صبيان يلعب�ن 

بالج�ز والبي�ص ويقامرون؟ فقالQ: ال تاأكل منه؛ 

.
(4(

فاإّنه حرام«

موقع ncbi، مقالة بعنوان:  (1(

The biopsychosocial consequences of patholigical Gambling.

)2)  الحر العاملي، محمد ح�شن، و�شائل ال�شيعة، ج 17، �ص 326.

ال�شالم،  البيت عليهم  اآل  الفقهاء، تحقيق ون�شر موؤ�ش�شة  )3)  الحلي، الح�شن، تذكرة 

ط1، قم، 1422هـ، ج12، �ص 141.

)4)  الخميني، روح اهلل، المكا�شب المحّرمة، ط3، قم، موؤ�ش�شة اإ�شماعيليان، 1410ه، 

ج2، �ص 15.
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حرمة القمار بالأدلة الثالثة

قال الفقيه الكبير �شاحب الجواهر في مقام حديثه عن 

عليه،  بق�صميه  االإج��م��اع  بل  اأج���ده،  »ب��ال خ��الف  القمار:  حرمة 

والن�ص��ص م�صتفي�صة اأو مت�اترة فيه، بل فيها ما يقت�صي ك�نه 

من الباطل الذي نهى اهلل عن اأكل المال به، واأّنه من المي�صر 

الذي ه� رج�ص من عمل ال�صيطان فتتفق حينئٍذ االأدّلة ال�صرعّية 

.
(2(

 على حرمته، وحرمة المال الذي ي�ؤخذ به«
)1(

الثالثة

مال القمار

ي�شير �شاحب الجواهر في اآخر كالمه اإلى كون المال الناتج 

عن القمار هو مال �شحت ال يملكه الرابح، بل ال بّد اأن يرجعه 

ذلك  بعد  يتعّرف  لم  فاإن  طويل،  زمن  بعد  ولو  اأ�شحابه،  اإلى 

اإلى �شاحب المال، فاإّن حكمه عند ثلة من الفقهاء هو اأّنه مال 

مجهول المالك، فال بّد اأن يوؤّديه من هو بحوزته اإلى الحاكم 

ال�شرعّي ليبذله في موارده ال�شرعّية، كاأن يعطيه للم�شاكين.

)1)  اأي القراآن الكريم وال�شّنة ال�شريفة واالإجماع.

)2)  النجفي، ح�شن، جواهر الكالم، تحقيق علي االآخوندي، ط9، طهران، دار الكتب 

االإ�شالمية، 1368 هـ.�ص، ج22، �ص 109.
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وهذا االأمر يبقى في ذّمة من قامر حتى مّرت ال�شنون، 

وكان قد �شرف المال واأ�شبح االآن فقيرًا ال يملك �شيًئا.

اأدوات القمار م�صلك ال�صيطان

اأنــواع  اأن عــّدد  في روايــة عن االإمــام الباقرQ بعد 

ب�صيء  واالنتفاع  و�صراوؤه،  بيعه  هذا  »وك��ّل  القمار:  ادوات 

.
(1(

من هذا حرام...«

القمار  بــاأدوات  الت�شلية  بحرمة  الفقهاء  م�شهور  اأفتى  كما 

كورق ال�شّدة حتى لو كان اللعب في الكمبيوتر، كما اأفّتى بذلك 

، والحكمة من ذلك اأن االإ�شالم و�شع اأ�شوارًا 
(2(

بع�ص الفقهاء

ولم�ص  ب�شهوة،  النظر  االأ�شّد، كما حّرم  المحّرم  اأمام  محّرمة 

االأجنبية، والخلوة كاأ�شوار حرام اأمام المحّرم االأ�شّد وهو الزنا.

فلو كانت هذه االأ�شوار مباحة، فاقتحم النظرة والخلوة 

واللم�شة على اأ�شا�ص الحلية، ف�شيكون حاله بعد ذلك كحال 

)1)  الحر العاملي، محمد، هداية االأمة اإلى اأحكام االأئمة R، ط1، م�شهد، مجمع 

البحوث العلمية، 1412هـ، ج6، �ص61.

)2)  الخامنئي، علي، اأجوبة اال�شتفتاءات، ط8، بيروت، الدار االإ�شالمية، 1429هـ، ج2، �ص 
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من و�شفه ال�شاعر بقوله: 

ــوفــًا وقـــــال له ـــاه فـــي الـــيـــّم مــكــت ـــق األ

(1(

بــالــمــاء تــبــتــل  اأن  اإيـــــاك  اإيـــــاك 

فاإن  ت�شلية،  عن  القمار  بــاأدوات  يلعب  من  حال  وهكذا 

ان�شداده اإلى ذلك قد ي�شّده اإلى اللعب بها قماًرا.

ف�شاًل عن اأّن ذلك ي�شّده عن �شبب �شعادته المتحّقق بذكر اهلل 

وهذا   
ىثچ)2) مث  جث  يت  ىت  چ  القلوب  تطمئن  به  والذي 

.
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄچ)3) ما األفت اإليه القراآن الكريم بقوله: چ 

لقد اأراد االإ�شالم لالإن�شان اأن ال يترك نف�شه ل�شاحة لهٍو 

في  االأولويات  على  التركيز  وبين  بينه  وتحول  حياته  ُتف�شد 

 .
هذه الحياة : چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿچ)4)

�شواء على م�شتوى تزكّية النف�ص اأو االهتمام بق�شايا المجتمع 

واالأّمة.

االإمامية، تحقيق حامد حفني داود، )ال،ط(، قم،  المظفر، محمد ر�شا، عقائد    (1(

انت�شارات اأن�شاريان، )ال،ت(، �ص 23.

)2)  �شورة الرعد، االآية 28.

)3)  �شورة المائدة، االآية 91.

)4)  �شورة الملك، االآية 2.
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الغناء
تمهيد

تكون  الظاهرّي  ميدانها  في  النف�ص  جهاد  معركة  في 

والفرج  والبطن  والل�شان  واالأذن  العين  ال�شبعة:  االأقاليم 

واليد والرجل بين مع�شكري جنود الرحمن وجنود ال�شيطان، 

.
(1(

كلٌّ يحاول اأن يجذبها اإليه

اأداة لها دور  اإلى مع�شكر ال�شيطان  ومن اأدوات الجذب 

الذي  الغناء  وهي  اأال  االإن�شان  اإرادة  اإ�شعاف  في  اأ�شا�ص 

ك به. يجذب االأذن لت�شتمع اإليه، والل�شان ليتحرَّ

اإّنه م�شلك من م�شالك ال�شيطان حّري بنا اأن نقف عنده 

في �شوء ال�شريعة المباركة.

)1) راجع في معرفة تف�شيل ذلك كتابنا: برنامج ال�شير وال�شلوك.
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معنى الغناء

الغناء، بالمعنى العام، مفهوٌم عند النا�ص، ولعّله الأجل 

ذلك لم ترد ن�شو�ص وا�شحة في تحديد معناه الدقيق، وهو 

ما دعا بع�ص العلماء اأن يكتفوا في تحديد الغناء بالمفهوم 

حــرام  فهو  الــغــنــاء،  الــعــرف  عليه  اأطــلــق  فما  ُعــرفــًا،  منه 

.
(1(

عندهم

اإال اأّن ثلة من الفقهاء اعتبروا اأّن مفهوم الغناء ال بّد اأن 

يخ�شع الأدوات الفقاهة ال�شرعّية، فقاموا بدرا�شة مفهومه 

ال�شرعّي وحّددوه في �شوء ذلك، ومثال على ذلك التحديد 

المحّرم  الغناء  كون  في   } الخامنئّي  االإمــام  ذكــره  ما 

يتحّقق بوجود عنا�شر هي:

1- ترجيع ال�شوت، قال في اأجوبة االإ�شتفتاءات في تعريفه 

، اأي ترديده 
(2(

م: »ال�ص�ت مع ترجيع...« للغناء المحرَّ

 اأنظر: الجبعي، علي، م�شالك االأفهام، تحقيق ون�شر موؤ�ش�شة المعارف االإ�شالمية، 
2

 (1(

قم، 1413هـ، ج14، �ص 180/ االأردبيلي، اأحمد، زبدة البيان، تحقيق محمد باقر 

.

البهبودي، )ال،ط(، طهران، المكتبة المرت�شوية، )ال،ت(، �ص 413

)2)  الخامنئّي،علي، اأجوبة اال�شتفتاءات، ج2، �ص 27. 
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.
(2(

، وهو ما يطلق عليه الترّنم
(1(

في الحلق

ت�صاحبها  »ن�ص�ة  هو  والطرب  مطرًبا،  ال�شوت  كون   -2

.
(3(

خفة ل�صّدة ال�صرور«

اأال ُيالحظ اأّن النا�ص الذين ي�شتمعون الغناء ي�شعرون بخّفة في 

اأج�شادهم، وهو ما يدفعهم نحو الرق�ص والقفز وما �شاكل.

. وهذه 
(4(

3- الكيفّية المتنا�شبة مع مجال�ص اللهو والمع�شّية

اإلى  مكان  ومــن  ع�شر،  اإلــى  ع�شر  من  تختلف  الكيفّية 

مكان، وهناك العديد من االأمور التي ت�شاهم في �شناعة 

بيئة المع�شية اللهوّية هذه، وقد تكون من بين هذه االأمور: 

ي كاأن يكون من المطربين المعروفين. 1-هوية المغنِّ

2- اإيقاع اللحن.

3- م�شمون الكالم الم�شحوب باالألحان.

1362هـ.�ص،  مرت�شوي،  )ال،م(،  ط2،  البحرين،  مجمع  الدين،  فخر  الطريحي،    (1(

ج4، �ص 334. 

)2)  الم�شدر ال�شابق، ج6، �ص 76. 

�ص  )ال،ت(،  )ال،ن(،  )ال،م(،  )ال،ط(،  الم�شطلحات،  الفقهّي،  المعجم  مركز    (3(

 .1634

)4)  الخامنئي، علي، اأجوبة اال�شتفتاءات، ج2، �ص 27. 
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4- طبيعة المكان الذي يقام فيه حفل الغناء.

5- �شكل اللبا�ص الذي يرتديه المغني اأو هو وفرقته على 

الم�شرح...الخ.

التي حّدد  المو�شيقى  يّت�شح حكم  تقّدم  ما  ومن خالل 

»المطربة  باأّنها:  منها  المحّرم   } الخامنئي  ــام  االإم

.
(1(

المتنا�صبة مع مجال�ص الله� والمع�صية«

حرمة الغناء في الأحاديث ال�صريفة

اأّن  اإاّل  الكريم،  الــقــراآن  في  ا  ن�شًّ الغناء  كلمة  تــرد  لم 

وقد  بــه،  االآيـــات  من  العديد  ف�ّشرت  ال�شريفة  االأحــاديــث 

رت بالغناء باالآتي:  تمحورت عناوين تلك االآيات التي ُف�شِّ

1- لهو الحديث.

2- اللغو.

3- قول الزور.

عن  - فيه  ورد  فقد  بالغناء،  الحديث  لهو  تف�شير  ــا  اأّم

�شمعته   :Q الباقر  االإمــام  عن  م�شلم  بن  محمد 

)1)  الخامنئي، علي، اأجوبة اال�شتفتاءات، ج2، �ص 22. 
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هذه  وتال  النار«،  عليه  اهلل  وع��د  مّما  »الغناء  يقول: 

االآية: چڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

.
ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ)1)

»الغناء مجل�ص ال ينظر   :Q وعن االإمام ال�شادق 

اهلل اإلى اأهله، وه� مما قال اهلل عّز وجّل: چ ڦ ڦ 

.
(2(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ«
االإمام  - اأّن  فيه  ورد  فقد  بالغناء،  اللغو  تف�شير  اأّما 

ا�شتماع  �شاأله عن حكم  من  اأجاب   Q الر�شا 

الغناء: »اأما �صمعت اهلل عّز وجّل يق�ل: چ گ گ 

.
(3(

گ گ ڳ چ«
اأّما تف�شير قول الزور بالغناء فقد ورد فيه اأن عبد  -

االأعلى �شاأل االإمام ال�شادق Q عن قول اهلل عّز 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ  وجــّل: 

.
(4(

وئ وئ چ، قال: »... ق�ل الزور الغناء«

)1)  الجبعي، علي، م�شالك االأفهام، ج14، �ص 180

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج6، �ص 433. 

)3)  ال�شدوق، محمد، عيون اأخبار الر�شا، ج2، �ص 135. 

)4)  الحر العاملي، محمد ح�شن، هداية االأمة اإلى اأحكام االأئمة، ج6، �ص 34. 



قَرُبوا
َ
ال ت

62

من  ورد عدد  بالغناء  العناوين  تلك  تف�شير  اإلى  اإ�شافة 

االأحاديث ال�شريفة الذاّمة للغناء، الناهية عنه، منها: 

.
(1(

1- عن االإمام ال�شادق Q: »�صرُّ االأ�ص�ات الغناء«

الغناء  الم�صم�عات  »واأل�����ّذ   :Q علي  االإمـــام  عــن   -2

.
(2(

والترّنم وه� اإثم«

لي  »اإّن   :Q ال�شادق  لــالإمــام  قــال  رجــاًل  اأّن  ورد   -3

فرّبما  بالعود،  وي�شربن  يتغنين  جــواٍر  ولهم  جيراًنا، 

دخــلــت الــمــخــرج، فــاأطــيــل الــجــلــو�ــص ا�ــشــتــمــاًعــا مّني 

الرجل  فقال  تفعل،  ال   :Q ــام  االإم له  فقال   لهّن، 

لالإمام Q: واهلل ما هو �شيء اآتيه برجلي، اإّنما هو 

اأما  اأن��ت!  اهلل!  يا   :Q فقال  باأذني،  اأ�شمعه  �شماع 

ېئ ىئ ىئ  ېئ  چ  ي��ق���ل:  وج���ّل  ع��ّز  اهلل  �صمعت 

ىئ ی ی ی یچ؟ فقال الرجل: كاأّني لم اأ�شمع 

)1)  ال�شدوق، محمد، المقنع، تحقيق ون�شر موؤ�ش�شة االإمام الهادي Q، )ال،ط(، 

)ال،م(، 1415هـ، �ص 456.

)2)  القمي، محمد، العقد الن�شيد والدر الفريد، تحقيق علي اأو�شط الناطقي، ط1، قم، 

دار الحديث، 1423هـ، �ص 45.
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بهذه االآية من كتاب اهلل عّز وجّل من عربّي وال عجمي، 

.
(1(

ال جرم اأّني قد تركتها، واإّني اأ�شتغفر اهلل تعالى«

لي،  اأ  متو�شَّ اإلى  قمت  قال.  بكر،  اأبي  بن  اهلل  عبد  3- عن 

�شاعًة  فبقيُت  وت�شرب،  تغّني  لي  لجاٍر  جارية  ف�شمعت 

اأ�شمع، قال: ثّم خرجت، فلّما اأن كان الليل دخلُت على اأبي 

عبد اهلل Q، فحين ا�شتقبلني قال Q: »الغناء 

اجتنب�ا، الغناء اجتنب�ا، الغناء اجتنب�ا، اجتنب�ا ق�ل 

الغناء  اج��ت��ن��ب���ا،  ال��غ��ن��اء  يقول:  زال  فما  قــال:  ال����زور. 

اجتنب�ا، قال: ف�شاق بي المجل�ص، وعلمت اأّنه يعنيني، 

.
(2(

فلّما خرجت قلت لمواله معتب: واهلل ما عنى غيري«

اآثار الغناء

1- اإ�شعاف االإرادة

للغناء ارتباط قوّي باإرادة االإن�شان التي هي اأ�شا�ص في حقيقة 

)1)  الطو�شي، محمد، تهذيب االأحكام، تحقيق ح�شن المو�شوي الخر�شان، ط3، طهران، 

دار الكتب االإ�شالمية، 1364هـ. �ص، ج1، �ص 116. 

)2)  الطو�شي، محمد، االأمالي، �ص 721-720.
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ها العزيز... اجتهد  االإن�شانّية، قال االإمام الخمينّي }: »اأيُّ

الدنيا دون  اإذا رحلت من هذه  فاإّنك  واإرادة؛  ذا عزم  لت�صبح 

اإن�صان  فاأنت  المحّرمات[  ترك  ]على  العزم  يتحّقق فيك  اأن 

�ص�ري بال لّب، ولن تح�صر في ذلك العالم ]عالم االآخرة[ 

الباطن  ك�صف  محّل  ه�  العالم  ذلك  الأّن  اإن�صان؛  هيئة  على 

التجّروؤ على المعا�صي يفقد االإن�صان  واإّن  ال�صريرة،  وظه�ر 

.
(1(

تدريًجا العزم، ويختطف منه هذا الج�هر ال�صريف«

د االإمام الخمينّي } �شبًبا اأ�شا�شًيا  بعد كالمه هذا يحدِّ

يعتبر على راأ�ص قائمة االأ�شباب التي ت�شعف اإرادة االإن�شان 

اأال وهو الغناء، ناقاًل ذلك عن اأ�شتاذه ال�شاه اآبادي }.

م {: )اإّن اأكثر ما ي�صّبب  قال }: »يق�ل االأ�صتاذ المعظَّ

.
(2(

على فقد االإن�صان العزم واالإرادة ه� اال�صتماع للغناء(«

بع�ص  مــن  هــذا  ا�شتفاد  قــد  الكبير  العالم  هــذا  ولــعــّل 

الروايات التي ربطت بين الغناء والنفاق.

)1)  الخمينّي، روح اهلل، االأربعون حديثًا، �ص 35.

)2)  المرجع ال�شابق نف�شه.
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في  النفاق  ُينبت  الغناء   «  :P االأكــرم  الر�شول  فعن 

.
(1(

القلب كما ينبت الماء البقل«

.
(2(

وعن االإمام ال�شادق Q: »الغناء ع�صُّ النفاق«

ومن الوا�شح اأّن النفاق له مراتب تبداأ بالعقيدة، وت�شتمّر 

ببع�ص  االإنــ�ــشــان  يقوم  حينما  ذلــك  مـــوارد  ومــن  بالعمل، 

ة تدفعه نحو تلك  االأعمال مع عدم وجود اإرادة داخلية قويَّ

االأعمال بنف�شها، بغ�ّص النَّظر عن النا�ص ونظرتهم، فيقوم 

بــاإرادة  لها  مريد  هو  مّما  اأكثر  النا�ص  نظرة  مالِحًظا  بها 

م�شتقّلة جاّدة، فيدخل لهذا ال�شبب في مرتبة من النفاق.

والروايات تفيد اأن من االأ�شباب التي تولِّد هذا النفاق، 

فهو،  الغناء،  هو  االإن�شان،  اإرادة  ت�شعف  ال�شابق،  بال�شرح 

بح�شب الرواية االأولى، »ُينبت النفاق في القلب كما ينبت 

قد  الــذي  البطيء  االإنماء  اإلــى  ي�شير  وهــذا  البقل«،  الماء 

الغناء ع�ّص   « الثانية:  الرواية  اأّن  كما  االإن�شان  به  ي�شعر  ال 

)1)  البروجردي، ح�شين، جامع اأحاديث ال�شيعة، ج17.

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج6، �ص 431. 
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في  الم�شاهمة  البيئة  يمّثل  الغناء  اأّن  اإلــى  ت�شير  النفاق« 

نمّو  في  الع�ّص  ي�شاهم  كما  االإن�شان،  اإرادة  و�شعف  النفاق 

الطير داخل البي�شة.

2- تق�شية القلب

ورد فــي الــحــديــث عــن الــنــبــّي االأعــظــم P: »ث��الث��ة 

ين القلب: ا�صتماع الله�، وطلب ال�صيد، واإتيان باب  يق�صِّ

.
(1(

ال�صلطان«

له،  بخ�شوع  اإتيانه  ال�شلطان  بــاب  اإتــيــان  من  الــمــراد 

والمراد من طلب ال�شيد هو اللهوي ال بق�شد االنتفاع من 

ما ا�شطاده، والمراد من ا�شتماع اللهو الغناء.

والتوّجه  تعالى  اهلل  عن  لالبتعاد  �شبب  القلب  وق�شوة 

اإليه، وبالتالي تعري�ص االإن�شان نف�شه للحرمان من الرحمة 

اهلل  نعمة  ي�شتخدم  للغناء  والم�شتمع  فالمغني  االإلــهــّيــة. 

تعالى في عك�ص م�شار تكامله، فبدل اأن ي�شتثمر �شوته في 

تالوة القراآن اأو الدعاء، اأو في مجال�ص العزاء، اأو االأنا�شيد 

)1)  ال�شدوق، محمد، الخ�شال، �ص 126. 
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المعنوّي، في  يت�شافل ب�شوته نحو االنحدار  فاإّنه  الهادفة، 

حين اأن الكون ي�شير نحو التكامل.

ي الحديث الوارد عن  من جميل ما ورد في وعظ المغنِّ

على  يغني  اأن  اأحدكم  ي�صتحي  »اأال   :Q اهلل  عبد  اأبي 

.
(1(

داّبته وهي ت�صبِّح«

وهكذا الحال مع الم�شتمع، فبدل اأن ي�شتفيد من اأذنه في 

ا�شتماع اآيات اهلل وما يفيده، فاإّن البع�ص يت�شافل با�شتماع 

الغناء لينحدر بذلك اإلى وادي الع�شيان.

3- التوريط في الزنا

، وهو 
(3(

 الزنا«
)2(

ورد عن الر�شول االأكرم P: »الغناء رقية

يدّل على اأّن بيئة الغناء التي ت�شعف اإرادة االإن�شان قد توّرطه 

اأمر  وهــذا  الجن�شين،  بين  العالقة  في  اهلل  حــدود  خــرق  في 

معروف لدى النا�ص في مجال�ص الغناء ال�شاخبة التي يختلط 

فيها الجن�شان.

)1)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج61، �ص 205.

)2)  اأي مو�شل اإلى الزنا.

)3)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج16، �ص 297. 
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4- جلب الفقر

النفاق،  ي���رث  »الغناء   :Q ال�شادق  االإمــام  وروى 

.
(1(

ب الفقر« ويعقِّ

وتعقيب الغناء للفقر قد يكون من خالل ال�شعور النف�شي 

بالحاجة وعدم الغنى، وهو ما ي�شّبب االكتئاب لدى االإن�شان.

)1)  البروجردي، ح�شين، جامع اأحاديث ال�شيعة، ج17، �ص 188. 



7

الزنا
.

قال اهلل تعالى: چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گچ)1)

خلق اهلل تعالى االإن�شان بقوًى اأربع هي ال�شهوة والغ�شب 

. واأراد عزَّ وجل اأن يكون العقل هو �شلطان 
(2(

والوهم والعقل

ه االإن�شان  القوى؛ الأّن العقل لي�ص فيه اإاّل خير، فهو الذي يوجِّ

اإلى الخير، وُيلفته اإلى نتائج االأمور كي ال يفعل اإاّل خيًرا.

اأّما ال�شهوة والغ�شب والوهم، فاأ�شل وجودها الأجل الخير، 

يدافع  وبالغ�شب  الخير،  لفعل  االإن�شان  ط  يخطِّ فبالوهم 

ج ويكثر  يتزوَّ واأر�شه، وبال�شهوة  االإن�شان عن نف�شه وعر�شه 

الن�شل االإن�شانّي في االأر�ص. ولكن االإن�شان قد ينحرف بهذه 

ط لي�شرق، ويغ�شب فيعتدي، وي�شتهي فيزني. القوى فيخطِّ

لذا اأراد اهلل تعالى اأن يبعد االإن�شان عن �شبل االنحراف، 

فكانت ال�شريعة في خدمة كمال االإن�شان.

)1)  �شورة االإ�شراء، االآية 32.

)2) لمزيد من االطالع على هذه القوى راجع كتابنا: برنامج ال�شير وال�شلوك.
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في رحاب الآية

واالآية الكريمة ال�شابقة تتحّدث عن انحراف ال�شهوة من 

مة مع الجن�ص االآخر، وهو ما يطلق  خالل اإقامة عالقة محرَّ

عليه »الزنا« الذي نهى اهلل تعالى عنه في قوله:

چ ژ ژ ڑڑ چ

اإّنه تعبير بليغ، فلم يقل »ال تزنوا« بل »ال َتقَرُبوا«، اإّنه اإ�شارة 

اإلى االبتعاد عن الزنا، فالمنهّي عنه ال ينح�شر بمبا�شرة الزنا، 

بات اأو  بل هناك اأمور نهى عنها اهلل تعالى، وهي قد تكون م�شبِّ

حه، باإذن اهلل تعالى،  ئات لوقوع الزنا، وهذا ما �شوف نو�شِّ مهيِّ

في ما ياأتي تحت عنوان »االختالط بين الجن�صين«.

چ ک ک ک چ

.
(1(

ه الفاح�ص في اللغة هو ال�شيء المكروه الذي جاوز حدَّ

.
(2(

ر البع�ص الفاح�شة باأّنها فعل القبيح على اأقبح الوجوه وف�شَّ

هــارون، )ال،ط(،  ال�شالم  عبد  تحقيق  اللغة،  مقايي�ص  معجم  احمد،  فار�ص،  ابن    (1(

)ال،م(، مكتبة االإعالم االإ�شالمي، 1404هـ، ج4، �ص478.

)2)  ال�شمعانّي، من�شور، تف�شير ال�شمعانّي، تحقيق يا�شر بن ابراهيم وغنيم بن عبا�ص، 

ط1، ريا�ص، دار الوطن، 1418هـ، ج3، �ص237.
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قبحه  في  تجاوز  قد  باأنه  الّزنا  ي�شف  الكريم  فالقراآن 

كمال  طريق  عن  مريع  انحراف  فهو  العادّية،  القباحة  حدَّ 

االإن�شان. ومقابل ذلك، والأجل تح�شين المجتمع:

اأ- �شّجع االإ�شالم على الّزواج المبكر

فعن النبّي االأكرم P: »ما من �صاب تزّوج في حداثة 

يا ويله، ع�صم مّني ثلثي  يا ويله،  اإاّل عّج �صيطانه:  �صّنه 

.
(1(

دينه، فليتِق اهلل العبد في الثلث الباقي«

ورف�ص االإ�شالم التعقيدات اأمام الزواج من غالء المهور، 

وتاأمين �شّقة �شكن مملوكة، وغير ذلك، ور�شم القاعدة النبوّية 

.
(2(

المعروفة: »اإذا جاءكم من تر�ص�ن دينه وخلقه، فزوِّج�ه«

ب- اأوجب االإ�شالم الحجاب ل�شيانة المراأة والمجتمع

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ  تعالى:  قال 

.
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےچ)3)

)1)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج100، �ص221.

الر�شي،  ال�شريف  من�شورات  قــم،  ط6،  االأخـــالق،  مكارم  الح�شن،  الطبر�شّي،    (2(

1392هـ، �ص205.

)3)  �شورة االأحزاب، االآي 59.
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چ ک گ چ 

اإّنه اإخبار عن كون �شبيل الزنا هو �شبيل �شوء في الدنيا واالآخرة.

اأّما في الدنيا فله مفا�شده االجتماعّية العديدة، التي منها:

�شياع حالة الفو�شى في النظام العائلّي؛ وذلك النقطاع   -1

اأنا�ص  بروز  اإلى  يوؤّدي  مّما  واالآباء،  االأبناء  بين  العالقة 

العاطفة  لحرمانهم  النف�شّي  الم�شتوى  على  م�شوَّهين 

واال�شتقرار النف�شّي وغير ذلك.

بروز انحرافات تنطلق من ال�شهوات الجامحة توؤّدي اإلى   -2

اأب�شع اأنواع الجرائم.

3- ظهور االأمرا�ص والم�شاكل ال�شحّية.

.
(1(

كثرة حاالت االإجها�ص، وبالتالي التو�شعة في قطع الن�شل  -4

بالخراب  ال�شبيل هذا  �شوء  النبوّي عن  الحديث  ر  عبَّ لقد 

فعنه P: »اأربعة ال تدخل بيتاً واحدة منهّن اإاّل خرب، ولم 

.
(2(

يعمر بالبركة: الخيانة، وال�صرقة، و�صرب الخمر، والزنا«

اأمير الموؤمنين  ال�شيرازي، نا�شر، تف�شير االأمثل، ط2، قم، مدر�ص االإمام  اأنظر:    (1(

Q، )ال،ت(، ج8، �ص472.

)2)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج72، �ص170.
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يكتِف  لم  الدنيا  في  ء  ال�شيِّ ال�شبيل  هــذا  منع  والأجــل 

ع جملة من القوانين الجزائّية  اهلل بالتوجيه العام، بل �شرَّ

القا�شية، فدعا اإلى عقوبة الزاني والزانية اأمام النا�ص.

ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  چڀ  تعالى:  قــال 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 
.

ڄ ڄ ڃچ)1)
اأّما في االآخرة، فقد بيَّن اهلل تعالى عقوبة الزنا ال�شديدة 

بقوله تعالى: چٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
.

ڃ ڃ ڃچ)2)
االأخروّية  العقوبة  تلك  تفا�شيل في  الروايات  بيَّنت  كما 

يه�دّيٍة،  اأو  م�صلمة،  ب��ام��راأٍة:  زن��ا  »م��ن   :P النبّي  فعن 

يتب،  ل��م  ث��ّم  اأم���ٍة،  اأو  ٍة،  ح���رَّ اأو مج��صّيٍة،  ن�����ص��ران��ّي��ٍة،  اأو 

ومات م�صّراً عليه، فتح اهلل له في قبره ثالث مائة باب 

)1)  �شورة النور، االآية 2.

)2)  �شورة الفرقان، االآيات 70-68.
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اإلى ي�م  يخرج منه حّيات وعقارب وثعبان النار، يحترق 

.
(1(

القيامة«

اأه��ّب  القيامة  ي���م  ك��ان  »اإذا   :Q االإمــام علّي  وعن 

اهلل ريحاً منتنًة، يتاأّذى بها اأهل الجمع، حتى اإذا هّمت اأن 

النا�ص، ناداهم مناٍد: هل تدرون ما هذه  باأنفا�ص  تم�صك 

الريح التي قد اآذتكم؟ فيق�ل�ن: ال، فقد اآذتنا، وبلغت منا 

كّل مبلغ. قال: فيقال: هذه ريح فروج الزناة، الذين لق�ا 

اهلل بالزنا، ثّم لم يت�ب�ا، فالعن�هم لعنهم اهلل، فال يبقى 

.
(2(

في الم�قف اأحد اإاّل قال: اللهم العن الزناة«

بقوله  واالآخــرة  الدنيا  في  الزنا  اآثار   P النبّي  وقد جمع 

الدنيا،  الزنا �صبعة خ�صال ثالث منها في  »في  الوارد عنه: 

وث���الث منها ف��ي االآخ����رة: ف��اأّم��ا ال��ت��ي ف��ي ال��دن��ي��ا: فيذهب 

ل الفناء، ويقطع الرزق، واأّما التي في االآخرة:  بالبهاء، ويعجِّ

.
(3(

ف�ص�ء الح�صاب، و�صخط الرحمن، والخل�د في النار«

)1)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج76، �ص29.

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص25.

)3)  الم�شدر ال�شابق، �ص22.



8

االختالط بني اجلنسني
اأحكام  عليها  ان�شّبت  �شرعّية  موا�شيع  االإ�ــشــالم  في 

ال�شرع الحنيف كحكم الحرمة الذي ان�شبَّ على موا�شيع 

دة مثل: الغناء، الربا، الزنا، اإ�شاعة الفاح�شة... محدَّ

�شرعّية  حرمة  عليه  تن�شّب  �شرعّي  مو�شوع  يوجد  فهل 

هناك  لكن  كال،  الجواب:  الجن�شين؟  بين  االختالط  ا�شمه 

عالقة  لها  بعناوين  تعّلقت  ال�شرعّية  االأحــكــام  مــن  جملة 

المتعلِّقة  االإ�ــشــالم  اأطــروحــة  فهم  اإلــى  ـــوؤّدي  ت بــاالخــتــالط 

باالختالط بين الجن�شين.

ونعر�ص من هذه االأحكام االآتي:

1- الأمر بالحجاب

قال اهلل تعالى: چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

.
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے چ )1)

)1)  �شورة االأحزاب، االآية 59.
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2- الأمر بغ�ّص الب�صر

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ــعــالــى:  ت اهلل  ـــال  ق

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 
.

ک گ گ گ گ ڳ ...چ)1)
ومعنى الغ�ّص في اللغة: الخف�ص والنق�شان من الطرف، 

فغ�ّص الب�شر يعني عدم التحديق واالإمعان في ال�شيء، وال 

يعني عدم النظر مطلًقا.

وقد حّذرت االأحاديث ال�شريفة من االآثار ال�شلبّية للنظر المنطلق 

 :Q من خلفّية جن�شّية اأو الموِجد لها، فعن االإمام ال�شادق

»النظرة �صهم من �صهام اإبلي�ص م�صم�م، وكم من  -

.
(2(

نظرة اأورثت ح�صرة ط�يلة«

ال�صه�ة،  - القلب  ف��ي  ت��زرع  النظرة  بعد  »النظرة 

.
(3(

وكفى بها ل�صاحبها فتنة«

)1)  �شورة النور، االآيتان 30-29.

)2)  الحر العاملي، محمد، و�شائل ال�شيعة، ج20، �ص 191.

االإ�شالمي،  الن�شر  موؤ�ش�شة  قم،  ط2،  الفقيه،  يح�شره  ال  من  محمد،  ال�شدوق،    (3(

)ال،ت(، ج4، �ص 18.
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3- النهي عن الميوعة في اأ�صلوب الكالم

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  چ...  قال اهلل تعالى: 

.
ڦ ڄ ڄ ڄچ)1)

مّتزن  باأ�شلوب  تتحّدث  اأن  الم�شلمة  للمراأة  دعوة  اإّنها 

بعيد عن االأ�شاليب التي تت�شّبب بفتنة الم�شتمع من الرجال، 

ال �شّيما الذين في قلوبهم مر�ص.

4- النهي عن الحركة الهادفة اإلى الإعالم بالّزينة المخفية

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  تعالى:  اهلل  قال 

.
ىئىئ چ )2)

5- النهي عن تزّين المراأة لالأجنبّي

لغير  ت��ت��زّي��ن  اأن  »ون��ه��ى   :P االأكـــرم  الر�شول  عن 

زوجها، فاإن فعلت كان حًقا على اهلل عّز وجّل اأن يحرقها 

.
(3(

بالنار«

)1)  �شورة االأحزاب، االآية 32.

)2)  �شورة النور، االآية 31.

)3)  ال�شدوق، محمد، من ال يح�شره الفقيه، ج4، �ص 6.
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6- النهي عن التطّيب الجاذب لالأجنبّي

عن االإمام الباقر Q: »وال يج�ز لها اأن تتطّيب اإذا 

.
(1(

خرجت من بيتها«

7- النهي عن اللم�ص والم�صافحة بين الجن�صين

عن الر�شول االأكرم P: »من �صافح امراأة حراًما جاء 

.
(2(

ي�م القيامة مغل�اًل، ثّم ي�ؤمر به اإلى النار«

8- النهي عن الخلوة بين الجن�صين

عن الر�شول االأكرم P: »ال يخل�ن رجل باإمراأة، فما 

 .
(3(

من رجل خال باإمراأة اإاّل كان ال�صيطان ثالثهما«

في  يكونا  اأن  والمراأة  الرجل  بين  الخلوة  من  والمراد 

مكان ال يدخله ثالث.

م  ينظِّ اأن  اأراد  االإ�شالم  اأّن  ال�شابقة  االأحكام  فل�شفة  اإّن 

)1)  ال�شدوق، محمد، الخ�شال، �ص 587.

الر�شي،  ال�شريف  مــنــ�ــشــورات  ــم،  ق ط2،  االأعـــمـــال،  ثـــواب  محمد،  الــ�ــشــدوق،    (2(

1368هـ.�ص، �ص 283.

)3)  القا�شي النعمان، اأبو حنيفة، دعائم االإ�شالم، ج2، �ص 214. البروجردي، ح�شين، 

جامع اأحاديث ال�شيعة، ج20، �ص 309.
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اإلى  ودعــا  ع  ف�شرَّ والــمــراأة،  الرجل  بين  الجن�شّية  العالقة 

اإر�شاء لّذة الجن�ص من خالل طريق الزواج دون غيره، ففي 

العنان ل�شهوته،  اأن يطلق  العالقة الزوجّية يمكن لالإن�شان 

من  كلٌّ  ينطلق  اأن  على  د  يوؤكِّ فاإّنه  العالقة  هذه  خارج  اأّمــا 

اإن�شانّيته،  الرجل والمراأة في المجتمع كاإن�شان يتكامل في 

وهذا االأمر يتاأّكد في المراأة التي من خ�شائ�شها اأمران: 

الرجال  بع�ص  يجعل  مّما  بنيوّي،  و�شعف  ج�شدّي،  جمال 

منطلق  من  بل  اإن�شانّيتها،  اأ�شا�ص  على  ال  اإليها  ينظرّن 

البنيوّي، فيوؤذيها،  ي�شتغّل �شعفها  الجن�شّي، وقد  االن�شداد 

كما ن�شمع يوميًّا من حاالت االغت�شاب في العالم.

الحجاب  اآيـــة  فــي  تعالى:  اهلل  قــال  ذلــك  الأجـــل  ولعّله 

.
ال�شابقة: چ... ھ ےےچ)1)

من  الــمــراأة  اإلــى  ينظر  الــذي  التعبير عن  فــاإّن  وكذلك 

يدّل   ،
ڦچ)2) ڦ  چڦ  باأّنه:  الجن�شّي  االن�شداد  خالل 

)1)  �شورة االأحزاب، االآي 59.

)2)  �شورة االأحزاب، االآية 32.
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على انحراف هذا االإن�شان عن طريق كماله الذي ال يتحّقق 

اإاّل من خالل التعامل االإن�شانّي مع االآخر.

م االختالط بين  والخال�صة: اإّن االإ�شالم، واإن لم يحرِّ

ع اأحكاًما ت�شّب  الجن�شين كعنوان مت�شقّل بنف�شه اإاّل اأّنه �شرَّ

في خانة حماية المراأة ثّم الرجل عن االنحراف من م�شار 

قات في  االإن�شانّية والتكامل، فاأراد منهما اأن ي�شيرا دون معوِّ

تكاملهما االإن�شانّي.

ا�صتفادات من الأحكام ال�صابقة

االأحكام  من  ي�شتفاد  التكامل  هدف  تحقيق  اإطــار  في 

مة المتعلِّقة بالعالقة مع الجن�ص االآخر اأمور منها: المتقدِّ

1- تجّنب االإيحاء الجن�شّي

اإيحاء  هو  الميوعة  اأي  بالقول  الخ�شوع  عن  النهي  اإّن 

جن�شّي وكذلك قد يح�شل هذا االإيحاء من خالل النظرة، 

واللم�ص، والعطر، والزينة...
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2- تجّنب ك�شر حاجز الحياء

االإن�شانّية  العالقة  توطيد  فــي  االأ�شا�شّية  االأمـــور  مــن 

التكامل  م�شار  عن  انحرافها  وعدم  والمراأة،  الرجل  بين 

مت  التي حرِّ االأمــور  تقّدم من  ما  اأّن  في حين  الحياء،  هو 

ت�شاهم في ك�شر حاجز الحياء من النظرة اإلى الميوعة اإلى 

اللم�ص... اإلى غير ذلك.

الختالط الإلكترونّي

االجتماعّي،  التوا�شل  وو�شائل  التكنولوجيا  ع�شر  في 

ط  تــورِّ وقــد  الجن�شين  بين  التوا�شل  من  اآخــر  نــوع  هناك 

ال  التكاملّي،  م�شاره  ُيحرف  �شلوك  في  الوقوع  في  االإن�شان 

الحياء،  حاجز  وك�شر  الجن�شّي  االإيحاء  خالل  من  �شّيما 

مع  المبا�شرة  المواجهة  على  تــجــروؤ  ال  قــد  التي  فالفتاة 

في  جريئة  اأهلها،  منزل  في  وهــي  نف�شها،  تجد  ال�شاب، 

اآب  الوات�ص  اأو  الفاي�شبوك  الهاتف على  بوا�شطة  المحادثة 

اأو غيرهما من و�شائل التوا�شل االجتماعّي، وبهذه الو�شيلة 

تتدّرج في ك�شر حاجز الحياء، وتتطّور العالقة بينهما من 
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اإلى قلٍب ينب�ص، وقد تتطّور  اإلى قلٍب جامد،  اإر�شال زهرٍة 

الفاي�شبوكّي  �شديقها  جة  المتزوِّ ت�شرُّ  حينما  اأكثر  العالقة 

عن خ�شو�شياتها مع زوجها، وقد ت�شتكي له جمود زوجها 

ة،  الخا�شّ العالقة  في  معه  االن�شجام  عدم  اأو  العاطفّي، 

مّما قد يوؤّدي بالطرف االآخر اأن ي�شتغّل هذه الحالة فيبدي 

االأمور  تتطّور  وقد  زوجها،  من  تجدها  لم  عاطفًة  تجاهها 

اإلى ما ال يحمد عقباه من االبتزاز الجن�شّي اأو الماّدي اإلى 

الفتاة �شوًرا  اإلى غير ذلك، فقد تر�شل  الزوجّية،  الخيانة 

لها فيها م�شهدّية االإيحاء الجن�شّي، في�شتغّل الطرف االآخر 

ًدا بن�شر تلك ال�شور، اأو  ذلك بابتزازها جن�شًيا اأو مالًيا مهدِّ

جة. باإر�شالها اإلى زوجها في حال كانت متزوِّ

و�صائل التوا�صل الجتماعّي والطالق

التوا�شل  مــواقــع  اأّن  الــدرا�ــشــات  مــن  الــعــديــد  اأفــــادت 

دول  فــي  الــطــالق  ن�شب  ارتــفــاع  فــي  �شاهمت  االجتماعّي 

ا من تلك النتائج: عديدة، وفي ما يلي نعر�ص بع�شً

اإلى  الطالق  حــاالت  ارتفعت   :2012 العام  ال�شعودية/   -1
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واأحد  اليوم،  في  حالة   82 اأي  حالة،  األــف   30 من  اأكثر 

الــطــالق، بح�شب درا�شة  ــى  اإل الــمــوؤّديــة  االأ�ــشــبــاب  اأهــم 

اأعّدتها �شحيفة »�صبق« االقت�شادّية، هو و�شائل التوا�شل 

.
(1(

االجتماعّي

األف   75 اأكثر من  2013م: �شهدت م�شر  2- م�شر/ العام 

تايمز«  »���ص��ت��ار  موقع  بح�شب  والــدوافــع،  طــالق،  حالة 

االلكترونّي، لحوالي 40 األف حالة يعود للهو�ص باالأنترنت 

غير  اأخــرى  مواقع  اأو  االجتماعّي  التوا�شل  مواقع  في 

.
(2(

اأخالقّية

االأردن  في  الطالق  ن�شبة  بلغت  الــعــام2015:  االأردن/   -3

ب�شبب مواقع التوا�شل االجتماعّي، وفي مقّدمها الوات�ص 

بين  العالقة  النف�شال  الموؤّدية  االأ�شباب  ثلث  نحو  اآب، 

.
(3(

الزوجين، وفق تقديرات محامين �شرعيين

االإمارات/ العام 2015: زادت ن�شبة الخالفات الزوجية   -4

)1)  �شحيفة �شبق االقت�شادية االلكترونّية، 23 ذو الحجة، 1434هـ.

)2) م�شدر: �شتار تايمز االلكتروني، 2014/9/17.

)3)  موقع الغد االلكترونّي/ 30 اأيار، 2015.
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تتعّلق   ٪  60 ــى  اإل  50 بين  منها  حالة   5000 لة  الم�شجَّ

منها  حالة   1000 وانتهت  االجتماعّي،  التوا�شل  بمواقع 

.
(1(

بالطالق

)1)  موقع العربية، الحدث، الخمي�ص 15 محّرم، 1437هـ، 29 اأكتوبر، 2015م.



9

إشاعة الفاحشة
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  چۆئ 

.
ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبچ)1)

 ،
(2(

الفاح�شة، كما تقدم، هي الفعل المتناهي في القبح

 ،
(3(

وبتعبير اآخر هو العمل الُمنكر الذي ي�شتقبحه المجتمع

اإال اأّن قبحها ذاتّي، بمعنى اأنه ال يتوّقف على معرفة المجتمع 

به، من هنا قال تعالى: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
ڈچ)4)

وقد تحّدث القراآن الكريم عن بع�ص م�شاديق الفاح�شة، 

 .
فقال تعالى : چژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گچ)5)

)1)  �شورة النور، االآية 19.

والن�شر  االأبــحــاث  مركز  تحقيق  االأ�شفى،  التف�شير  محمد،  الكا�شاني،  الفي�ص    (2(

االإ�شالمي، ط1، )ال،م(، مكتب االإعالم االإ�شالمي، 1418هـ، ج3، �ص 366.

)3)  الطباطبائي، محمد ح�شين، تف�شير الميزان، ج4، �ص 308.

)4)  �شورة االأعراف، االآية 33.

)5)  �شورة االإ�شراء، االآية 32.
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من  والتحذير  الفاح�شة  من  االقتراب  من  المنع  مقابل  وفي 

 :Pفعنه بثواب عظيم،  اجتنبها  من   Pالنبي وعد  ذلك، 

مخافة  م��ن  فاجتنبها  �صه�ة،  اأو  فاح�صة  ل��ه  عر�صت  »من 

اهلل عّز وجّل، حّرم اهلل عليه النار، واآمنه من الفزع االأكبر، 

واأنجز له ما وعده في كتابه في ق�له : چ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
(1(

ڄ چ«

�صيا�صة الت�صّتر

ي�شمل  بل  فقط،  بفعلها  ينح�شر  ال  الفاح�شة  قبح  اإّن 

الحديث عنها واإ�شاعة حدوثها بين النا�ص؛ الأّن ذلك يوؤّدي 

اإلى اأمرين:

يكون  وهذا  العزيز،  االإن�شان  كرامة  من  االنتقا�ص  االأّول: 

في الحديث عن الموؤمن االآخر باأّنه ارتكب فاح�شة، وفي 

حديث الموؤمن عن نف�شه اأّنه ارتكب فاح�شة.

عن  الحديث  فــاإّن  االجتماعي؛  الحياء  درع  الثاني:تهديد 

ح�شول الفاح�شة واإف�شاء ذلك ون�شره ي�شاعد في �شعف 

)1)  ال�شدوق، محمد، االأمالي، �ص 514.
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المناعة في المجتمع، ويقّلل من ا�شتعظام الفواح�ص.

ال�شتر  �شيا�شة  االإ�ــشــالم  انتهج  االأمــريــن  هذين  الأجــل 

والت�شتر عن الفواح�ص والذنوب، بل عن كل ي�شاهم في 

�شعف القيم في المجتمع، وذلك من خالل خطوات:

االأولى: اأّنه لم يعِط االإن�شان الموؤمن حرّية اأن ينتهك كرامته 

وج��ّل  ع��ّز  اهلل  »اإّن  الحديث:  في  ورد  فقد  ال�شخ�شية، 

�ص اإليه اأن يذّل  فّ��ص اإلى الم�ؤمن اأم�ره كّلها، ولم يف�ِّ

.
(1(

نف�سه«

من  يفعله  ما  الموؤمن  ي�شتر  اأن  اإلى  االإ�شالم  دعا  هنا  من 

مقام  في  الواعظين  رو�شة  ففي  النا�ص،  عن  الذنوب 

الحديث عن منن اهلل تعالى في االإ�شالم اأنَّ من يرتكب 

من الم�شلمين الخطيئة »ويخفيها عن االأب�صار فيطلع 

عليه رّبه، فاإنَّه تعالى يق�ل للمالئكة: عبدي قد �صتر 

؛  اإل��يَّ والتجاأ  بهم،  ثقته  لقّلة  جن�صه  اأب��ن��اء  ع��ن  ذنبه 

لثقته  له  غفرتها  قد  اأن��ى  اأ�صهد  رحمتي.  تتبعه  لعلَّه 

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج5، �ص 63.
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واأوق��ف للعر�ص  القيامة  ي���م  ك��ان في  ف��اإذا  برحمتي، 

ال��ذي  اأن���ا  ع��ب��دي:  تعالى(  اهلل  )اأي  ي��ق���ل  والح�صاب 

عليك  اأ���ص��ت��ره  ال��ذي  وان��ا   ، الدنيا  ف��ي  عليك  �صترتها 

.
(1(

الي�م«

الثانية: الت�شتر داخل الحياة الزوجية، فقد عّبر اهلل تعالى 

ڀ ڀ  چپ ڀ ڀ  باللبا�ص  والزوجة  الزوجة  عن 

. ومن الوا�شح اأّن من وظيفة اللبا�ص ال�شتر.
ٺٺ چ)2)

الم�شاكل عن نطاق  االأ�شل هو عدم خروج  اأن  يعني  وهذا 

تعالى  اهلل  احتياط  هو  ذلك  من  اأكثر  بل  الزوجي،  البيت 

باأن ال يعرف االأوالد بالم�شاكل بين اأبيهم واأمهم، وهذا ما 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:  قوله  في  نقراأه 

عن  اهــجــروهــن  يــقــل  فــلــم   .
ڦچ)3) ڤ  ڤ 

الم�شاجع، بل في الم�شاجع باأن يكون التعبير عن الموقف 

ح�شن  ال�شيد  مهدي  محمد  تحقيق  الواعظين،  رو�ــشــة  محمد،  الني�شابوري،    (1(

الخر�شان، )ال،ط(، قم، من�شورات ال�شريف الر�شي، )ال،ت(، �ص 304.

)2)  �شورة البقرة، االآية 187.

)3)  �شورة الن�شاء، االآية 34.



89
ةشلاإ ارةلاشإ

الم�شجع  داخــل  في  الهجران  هو  الن�شوز  نتيجة  ال�شلبي 

باأن يدير الرجل للمراأة ظهره حتى ال ي�شعر االأوالد بوجود 

م�شكلة بين اأبويهم.

ي الموؤمن لما ي�شمعه من  الثالثة: دعا االإ�شالم اإلى عدم تبنِّ

التثبت من  واإلى �شرورة  االآخرين،  �شلبية عن  اأحاديث 

ذلك، وتقديم منهج الحمل على المحمل الح�شن.

ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چوئ  تعالى:  قــال 

عن  الحديث  وفــي   .
یچ)1) ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

»جعلت   :Qالكاظم مو�شى  لالإمام  قال  اأّنه  الف�شيل 

الذي  ال�صيء  عنه  يبلغني  اإخ���ان��ي  من  الرجل  ف��داك، 

اأكرهه، فاأ�صاأله عن ذلك فينكر ذلك، وقد اأخبرني عنه 

ب �صمعك وب�صرك  ق�م ثقات. فقال لي: يا محمد، كذِّ

امة، وقال لك  عن اأخيك، فاإن �صهد عندك خم�ص�ن ق�صَّ

ت�صينه  �صيئاً  عليه  تذيعنَّ  وال  بهم،  وكذِّ ف�صّدقه  ق���اًل، 

اهلل في  قال  الذين  فتك�ن من  به مروءته،  وتهدم  به، 

)1)  �شورة االإ�شراء، االآية 36.
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چۆئ ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ ی  كتابه: 

.
(1(

ی ی  چ«
اآمنوا  الذين  في  الفاح�شة  اإ�شاعة  من  التحذير  الرابعة: 

محّذرًا من عواقب اأخروية ودنيوية.

قال تعالى: چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

.
ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خبچ)2)

االإمـــام  عــن  ورد  ـــة  االآي فــي  ورد  مــا  تطبيق  بــاب  ومــن 

راأته  ما  الم�ؤمن  اأخيه  في  قال  »من   :Q ال�شادق

 : ق��ال اهلل ع��ز وج��ل  اأذن���اه، فه� ممن  عيناه و�صمعته 

ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    چۆئ 

.
(3(

ی  ی جئ حئمئچ«

العذاب  الأليم

يمكن مقاربة العذاب االأليم الذي ذكرته االآية ال�شريفة 

من خالل الروايات االآتية :

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج8، �ص 147.

)2)  �شورة النور، االآية 19.

)3)  ال�شدوق، محمد، االأمالي، �ص 417.
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اأ- في الدنيا 

 ، اأذاع فاح�صة كان كمبتدئها  »من   :Pالنبي ورد عن 

.
(1(

ومن عيَّر م�ؤمناً ب�صئ لم يمت حتى يركبه«

االإطار  الخارجة عن  �شهادتهم  رّد  الدنيوية  االآثار  ومن 

تعالى:  اهلل  قال  قا�شية،  ب�شورة  وذلك  الدقيق،  ال�شرعي 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  چ ڑ 

.
ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ںچ)2)

ب- في االآخرة

اأحبط  اأو مح�صنة  »من رمى مح�صًنا   :Pالنبي عن 

اهلل عمله وجلده ي�م القيامة �صبع�ن األف ملك من بين 

.
(3(

يديه ومن خلفه...ثّم ي�ؤمر به اإلى النار«

 : الفاح�شة ما ورد في الحديث  ن�شر  ب�شاعة  يبرز  ومما 

.
(4(

»اأال ومن �صمع فاح�صة فاأف�صاها فه� كالذي اأتاها«

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 356.

)2)  �شورة النور، االآية 4.

)3)  ال�شدوق، محمد، ثواب االأعمال، �ص 285.

)4)  ال�شدوق، محمد، االأمالي، �ص 516.





10

افشاء السّر
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ  تعالـــى:  اهلل  قـــال 

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

 .
ہچ)1)

تنتقد هذه االآية اأنا�شًا كانوا يف�شون ويذيعون ما ي�شمعونه 

الر�شول  اإلــى  الرجوع  دون  من  والحرب  ال�شلم  اأخبار  من 

عليهم  يعتمد  ممن  والدراية  الب�شائر  واأهــل   P االأكــرم 

ر�شول اهلل P وذلك لالأثر ال�شلبي الذي ينتج عن اإف�شاء 

خالل  من  بالم�شلمين  الالحق  وال�شرر  المعلومات  هــذه 

ذلك.

التي  االآفات  ة من  اآفَّ للحديث عن  اأنطلق  االآية  من هذه 

)1)  �شورة الن�شاء، االآية 83.
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ر عنه في بع�ص  لها انعكا�شات خطرة على النا�ص اأو ما ُعبِّ

االأحاديث بــ »االإذاعة«.

معنى اإف�صاء ال�صّر

للكتمان،  المقابل  بالمعنى  ياأتيان  واالإذاعة  االإف�شاء  اإّن 

ويدوران حول ال�شّر الذي ال ير�شى �شاحبه بك�شفه واإظهاره، 

�شواء كان قواًل اأو فعاًل اأو حالًة.

الإف�صاء بين ال�صلب والإيجاب

الخير  اإف�شاء  اإلى  العري�شة  خطوطه  في  االإ�شالم  دعا 

»اأف�ص�ا   :Q الموؤمنين  اأمير  فعن  وال�شالم،  وال�شالح 

نيام،  والنا�ص  بالليل  و�صّل�ا  ال��ك��الم،  واأط��ي��ب���ا  ال�صالم، 

. كما نهى في خطوطه العري�شة 
(1(

تدخل�ا الجّنة ب�صالم«

الح�شن  االإمــام  فعن  واإذاعتها،  النا�ص  اأ�شرار  اإف�شاء  عن 

الع�شكري Q: »اإّياك واالإذاعة وطلب الرئا�صة؛ فاإّنهما 

.
(2(

يدع�ان اإلى الهلكة«

)1)  الكلينّي، محّمد، الكافي، ج2، �ص 645.

)2)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج50، �ص 297.
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اأ�صباب اإذاعة ال�صّر

اأ�شرار االآخرين عديدة، فقد  اإّن دوافع االإن�شان الإذاعة 

تعري�شه  من  �شّره  اإف�شاء  به  ُي�شبِّ لما  منه  لالنتقام  تكون 

ب�شبب عقدة  تكون  �شابه، وقد  به وما  والتنكيل  له  لالإهانة 

اإعــالم  ــرار  ــش االأ� اإذاعـــة  الــمــذيــع، فيريد مــن  لــدى  نق�ص 

االآخرين باأّن لديه معلومات ومعرفة واإطالع اأكثر من غيره، 

بة على  وقد يكون ب�شبب جهله وعدم اإدراكه بالمفا�شد المترتِّ

ذلك االإف�شاء، وقد يكون بدواٍع اأخرى تنطلق من عدم كمال 

العقل اأو نق�شان في االإيمان، ولعّله لذلك اأّكدت االأحاديث 

على اأّن الكتمان من �شفات اأهل العقل واالإيمان.

الكتمان �صفة العاقل الموؤمن

الموا�شفات  مــن  اإّن  ــى  اإل ال�شريفة  االأحــاديــث  اأ�ــشــارت 

يكون  اأن  هو  الموؤمن  عن  ف�شاًل  العاقل  لالإن�شان  االأ�شا�شية 

حافظًا لل�شّر، فعن االإمام علي Q: »�صدر العاقل �صندوق 

.
(1(

ه« �صرِّ

)1)  ابن اأبي طالب، االإمام علي، نهج البالغة، ج4، �ص 4.
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؟  لل�شرِّ ِحْفُظك  كيف  العقالء:  الأحــد  قيل  ــه  اأّن ورد  لــذا 

اأنا قبره. ومن لطيف ما قيل: �شدور االأبرار قبور  فاأجاب: 

.
(1(

االأ�شرار

وقد اأ�شار االإمام علي Q اإلى ارتباط �شفة الكتمان 

من  ط���رف  »ال��ك��ت��م��ان   :Q فعنه  ــ�ــشــان،  االإن ب�شعادة 

.
(2(

ال�صعادة«

اإلــى عالقة  اآخــر  اأ�ــشــار فــي حديث  وفــي نف�ص االإطـــار 

»اأنجح   :Q فعنه  حياته،  في  االإن�شان  بنجاح  الكتمان 

.
(3(

االأم�ر ما اأحاط به الكتمان«

وفي ال�شياق ذاته ورد اأّنه Q قال: »جمع خير الدنيا 

واالآخرة في كتمان ال�صّر وم�صادقة االأخيار، وجمع ال�صّر 

.
(4(

في االإذاعة وم�ؤاخاة االأ�صرار«

 Q الر�شا  االإمام  ربط  ال�شّر  كتمان  �شفة  والأهمّية 

)1)  الطهراني، علي، مقتنيات الدرر، )ال،ط(، طهران، محمد االآخوندي، 1337هـ.�ص، 

ج3، �ص 144.

)2)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج75، �ص 63.

)3)  الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 123.

)4)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج 71، �ص 178.



97

ارشلا ارلرا

بينها وبين االإيمان، فعنه Q: »ال يك�ن الم�ؤمن م�ؤمناً 

و�صّنة من  رّب��ه،  �صّنة من  ث��الث خ�صال:  فيه  يك�ن  حتى 

.
(1(

ه...« ّنة من رّبه كتمان �صرِّ نبّيه، و�صّنة من ولّيه، فال�صُّ

اأنواع الكتمان المطلوب

1- كتمان �شّر نف�شه

ه  دعت االأحاديث ال�شريفة االإن�شاَن اأن يكون حافظًا ل�شرِّ

في موردين:

له  وهــذا  بالكتمان،  عمله  نجاح  يتعّلق  حينما  االأول: 

م�شاديق كثيرة في اأعمال االإن�شان التي قد ال تحّقق اأهدافه 

باالأمر، لذا ورد عن  الذين يعلمون  النا�ص  ب�شبب تدّخالت 

االإمــام علي Q اأّنــه قــال: »اأن��ج��ح االأم����ر ما اأح��اط به 

.
(2(

الكتمان«

من  ُيكثر  عمله  ب�شرِّ  االآخــريــن  علم  اأنَّ  ذلــك  و�شبب 

الموؤّثرين به، وبالتالي ال يعود م�شلًَّطا على تحقيق النجاح، 

)1)  ال�شدوق، محمد، الخ�شال، �ص 82.

)2)  الوا�شطي، علي، عيون الحكم والمواعظ، �ص 123.



قَرُبوا
َ
ال ت

98

وهذا ما اأ�شار اإليه اأمير الموؤمنين Q بقوله: »من كتم 

.
(1(

�صّره كانت الخيرة بيده«

ر �شلبيًّا على  الثاني: حينما يكون اإف�شاوؤه ل�شرِّ نف�شه يوؤثِّ

كرامته و�شمعته ونظرة االآخرين اإليه، فقد ورد عن االإمام 

ال�شادق Q: » اإّن اهلل عّز وجّل فّ��ص للم�ؤمن اأم�ره 

.
(2(

�ص اإليه اأن يذّل نف�صه...« كّلها، ولم يف�ِّ

ث عن ما�شيهم  من هنا ينبغي على الموؤمنين عدم التحدُّ

ء، حتى ولو اأرادوا اأن يبّينوا بذلك اأّنهم قد اهتدوا اإلى  ال�شيِّ

االإيمان بعد ال�شالل.

ز فيه منقبة  اإ�شافًة اإلى اأّن حفظ االإن�شان ل�شرِّ نف�شه يعزِّ

»من �صعف  بالن�شبة لالآخرين ففي الحديث:  ال�شرِّ  كتمان 

.
(3(

ه لم يقَ� ل�صرِّ غيره« عن �صرِّ

قال ال�شاعر:

)1)  ال�شدوق، محمد، االأمالي، �ص 380.

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج5، �ص 63.

)3)  الري�شهري، محمد، ميزان الحكمة، ج2، �ص 1282.
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بــلــ�ــشــانــه ـــّره  ـــش � اأفـــ�ـــشـــى  ـــمـــرء  ال اإذا 

ـــره فـــهـــو اأحـــمـــُق ــه غـــي ــي والمــــــه عــل

نف�شه �شرِّ  عن  المرء  �شدر  �شاق  اإذا 

اأ�شيق ال�شّر  ا�شتودعه  الذي  ف�شدر 

2- كتمان االأ�شرار العائلية

كثيرًا من االأحيان ي�شدر من االإن�شان في محيط عائلته 

الخا�ّص ت�شّرفات واأقوال ال يفعلها خارج العائلة، وال ير�شى 

باأمور  وُيف�شي  ُيدلي  قد  اأنــه  كما  عنها،  االآخرين  بمعرفة 

االلتفات  يجب  ما  وهذا  العائلّية،  االأ�شرار  من  تعّد  ة  خا�شّ

اإليه من جميع اأفراد االأ�شرة.

رت االأحــاديــث ال�شريفة من هــذا االأمــر، فعن  وقــد حــذَّ

النا�ص منزلة عند اهلل  »اإّن من �صّر   :P الر�شول االأكرم 

ي�م القيامة الرجل يف�صي اإلى امراأته وتف�صي، اإليه ثم 

.
(1(

ين�صر اأحدهما �صرَّ �صاحبه«

ال�شعراني، عبد الوهاب، العهود المحمدية، ط2، م�شر، م�شطفى البابي، 1393هـ،   (1(

العلمية،  الكتب  دار  بيروت،  ط3،  الخفاء،  ك�شف  ا�شماعيل،  العجلوني،   .761 �ص 

1408هـ، ج2، �ص 198.
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وال بّد من التاأكيد عن هذا االأمر حين ح�شول خ�شومة بين 

الزوج والزوجة، اأو طالق، فمن القبيح والمعيب على االإن�شان 

خ�شومة  وتح�شل  االآخــر،  مع  الوئام  حالة  من  يخرج  حينما 

بينهما اأو طالق اأن يتناوله بف�شح عيوبه واأ�شراره. قال ال�شاعر:

و�شله م  ــرَّ ــ�ــش ت اإذا  ــم  ــكــري ال ــــرى  وت

ُيــخــفــي الــقــبــيــح ويــظــهــر االإحــ�ــشــانــا

و�ــشــلــه ــى  تــقــ�ــشّ اإذا  ــئــيــم  ــل ال وتـــــرى 

(1(

البهتانا ويظهر  الجميل  يخفي 

3-كتمان اأ�شرار االآخرين

ب��االأم��ان��ة،  »المجال�ص   :Q ال�شادق  االإمـــام  عــن 

اإاّل باإذنه،  ث بحديث يكتمه �صاحبه  اأن يحدِّ ولي�ص الأحٍد 

.
(2(

اإال اأن يك�ن ثقة اأو ذكًرا له بخير«

فعلى الطبيب اأن ال يف�شي �شرَّ مر�ص من ُيعانيه، وعلى 

العامل في المختبر اأن ال ُيعلم االآخرين عن نتائج فحو�شات 

)1)  الفي�ص الكا�شاني، محمد، المحجة البي�شاء في تهذيب االأحياء، ط2، قم، مهر، 

)ال،ت(، ج3، �ص 329.

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 660.
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من خ�شع لها، وعلى الموّظف في الم�شرف )البنك( اأن ال 

ق والقا�شي اأن  يعلن كم يملك الموِدع من مال، وعلى المحقِّ

ق معه اأو يقا�شيه، وعلى العاِلم اأن  يحتفظ باأ�شرار من يحقِّ

يكتم ما اأ�شرَّ اإليه الموؤمنون الواثقون به، وهكذا.

4- كتمان االأ�شرار الخطيرة

دت فيها ال�شريعة في �شرورة  من اأهّم الموارد التي ت�شدَّ

الخطير  الطابع  ذات  االأمور  هي  االإف�شاء  وحرمة  الكتمان 

معرفة  تـــوؤّدي  قــد  والــتــي  والعك�شرّية،  االأمــنــّيــة  كــاالأ�ــشــرار 

اإلى االإ�شرار بالموؤمنين والتنكيل بهم واإ�شعاف  العدّو بها 

 Q شوكتهم، وفي هذا االإطار ورد عن االإمام ال�شادق�

 ،
ٴۇچ)1) ۈ  ۈ  چۆ  تعالى:  لقوله  تف�شيٌر 

باأ�صيافهم،  وال �صرب�هم  باأيديهم  قتل�هم  ما  »واهلل  هو: 

خذوا عليها فقتل�ا، 
ُ
ولكّنهم �صمع�ا اأحاديثهم فاأذاع�ها، فاأ

.
(2(

ف�صار قتاًل واعتداًء ومع�صيًة«

)1)  �شورة اآل عمران، االآية 21.

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 371.
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ب  وحول خطورة االإف�شاء عن المعلومات االأمنّية التي ت�شبِّ

خطرًا على م�شيرة اأهل االإيمان وردت اأحاديث عديدة عن 

ع�شره  في  ال�شلطات  كانت  الذي   Q ال�شادق  االإمــام 

واأن�شاره؛   Q االإمــام  عن  اأمنّية  معلومات  عن  تبحث 

ليكون لها ذريعة في التنكيل بهم، ومن هذه االأحاديث:

- .
(1(

»كتمان �صّرنا جهاد في �صبيل اهلل«

»من اأذاع علينا حديثنا، فه� بمنزلة من جحدنا  -

.
(2(

حّقنا«

�صّلط اهلل عليه  - �صّرنا  باإذاعة  ا�صتفتح نهاره  »من 

.
(3(

حّر الحديد، و�صيق المحاب�ص«

واأفقههم  - اأورعهم  اإل��ّي  اأ�صحابي  اأح��ّب  اإّن  »واهلل، 

.
(4(

واأكتمهم لحديثنا«

اإذاعة  هو  اإذاعة حديثهم  من  المراد  اأّن  الوا�شح  فمن 

المعلومات االأمنّية التي ت�شّر بهم و�شيعتهم، وال ُيراد منها 

)1)  المجل�شّي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج72، �ص 70.

)2)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 370.

)3)  الم�شدر ال�شابق، �ص 372.

)4)  الم�شدر ال�شابق، �ص 223.
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عليهم  فهم  م،  ُيتوهَّ قد  كما  الباطنّية  المعرفّية  االأ�شرار 

ال�شالم لم يكونوا باطنيين، ولم تكن اأحاديثهم باطنّية، بل 

معارفهم وا�شحة من�شورة و�شوح ال�شم�ص في رابعة النهار.

واأخيًرا

اإّن خطورة اإف�شاء ال�شّر تزداد في ع�شرنا في ظّل تطّور 

والحذر  للتنّبه  يدعو  مّما  االجتماعّي،  التوا�شل  و�شائل 

ال�شديدين تجّنًبا لعواقب قد ال تكون مح�شوبة، ولتبَق و�شّية 

اأنت  »اإذا  خطوة:  اأو  قول  اي  قبل  حا�شرة   P اهلل  ر�شول 

.
(1(

هممت باأمٍر فتدبَّر عاقبته«

)1)  الكليني، محمد، الكافي، ج8، �ص 150.





11

أذيَّة املؤمن
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چپ  تعالى:  اهلل  قــال 

.
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿچ)1)

االإن�شاني  بعنوانه  لالإن�شان  الحرمة  اأعطت  االآيــة  هذه 

بغ�ّص النظر عن اأّية �شفة الحقة به، مفيدًة اأن الخروج عن 

اأ�شل الحرمة هذه يحتاج اإلى عنوان خا�ص كاأن يكون قاتاًل 

اأو مف�شدًا في االأر�ص. 

وحرمة االإن�شان هذه تعلو وتعظم كّلما عال االإن�شان في 

تكامله، فاإذا و�شل اإلى مرحلة االإيمان ت�شل درجة حرمته 

اإلى  نظر  حينما   Pاهلل ر�شول  عنه  عّبر  الذي  الحّد  اإلى 

الكعبة وقال: »مرحباً بالبيت، ما اأعظمك واأعظم حرمتك 

ر  . والذي عبَّ
(2(

على اهلل، واهلل للم�ؤمن اأعظم حرمة منك«

)1)  �شورة المائدة، االآية 32.

)2)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج64، �ص 71.
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واإن  ب،  م��ق��رَّ ملك  كمثل  الم�ؤمن  »مثل  بقوله:   P عنه

.
(1(

ب« الم�ؤمن اأعظم حرمًة عند اهلل من ملك مقرَّ

تعامل  في  خا�شة  مراعاة  تقت�شي  هذه  الموؤمن  وحرمة 

اأذّيته  عدم  هو  المراعاة  لهذه  االأدنــى  والحّد  معه،  النا�ص 

ت عليه االأحاديث الواردة عن النبّيP واأهل  وهذا ما اأكدَّ

.Rبيته

فعن الر�شول االأكرمP اأنه قال: »من اآذى م�ؤمناً فقد 

.
(2(

اآذاني«

وعن االإمام ال�شادقQ: »قال اهلل عزَّ وجل: لياأذن 

.
(3(

بحرٍب مّني من اآذى عبدي الم�ؤمن«

هذا ف�شاًل عن تاأثير اإيذائه على �شعادة االإن�شان، فعن 

االإمام زين العابدين: »كفُّ االأذى من كمال العقل، وفيه 

.
(4(

راحة للبدن عاجاًل واآجاًل«

)1)  الم�شدر ال�شابق، �ص 72.

)2)  المجل�شي، محمد باقر، بحار االأنوار، ج64، �ص 72.

)3)  الكليني، محمد، الكافي، ج2، �ص 350.

)4)  المجل�شي، محمد باقر،بحار االأنوار، ج75، �ص 141.
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كيف تتحقق الأذّية ؟

اإنَّ التاأمل فيما تقّدم يجعل االإن�شان حري�شًا على عدم 

باأمور  تتحّقق  التي  االأذّيــة  اإلى  يوؤذي  اأمر  اأّي  االإقــدام على 

كثيرة منها:

1- النظرة، فعن الر�شول االأكرمP: »من نظر اإلى م�ؤمن 

اإال  اأخافه اهلل عّز وجّل ي�م ال ظّل  نظرة ليخيفه بها 

.
(1(

ظّله«

اأع��ان على  »م��ن   :Qال�شادق االإمــام  فعن  الكلمة،   -2

القيامة  ي���م  وج��ل  ع��ّز  اهلل  لقي  كلمة  ب�صطر  م���ؤم��ن 

.
(2(

مكت�ب بين عينيه »اآي�ص من رحمتي«

»م��ن �صرب رج��اًل   :Qــام علي االإم ال�����ص��رب، فعن   -3

من  ب�ص�ط  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل  �صربه  ظلماً  ���ص���ط��اً 

.
(3(

نار«

اإ�شافة اإلى ا�شتحقاق فاعله للعقاب االإلهي، فاإّنه موجب 

)1)  الكلينّي، محمد، الكافي، ج2، �ص 368.

)2)  الم�شدر ال�شابق، ج3، �ص 68.

)3)  القا�شي النعمان، اأبو حنيفة، دعائم االإ�شالم، ج2، �ص 541.



قَرُبوا
َ
ال ت

108

مه لمن �شربه،  �شرعًا لبدل مالي يجب على ال�شارب اأن يقدِّ

وهذا يت�شح من خالل الجداول االآتية:

فقط  الوجه  لــون  تغيُّر  مع  الوجه  على  ال�شرب  في  )اأ( 

اأو مر�ص نعر�ص الجدول  اأو ورم  اأو ك�شر  دون جرح 

:
(1(

االآتي

التغّير الحا�صل في 

ال�جه ب�صبب ال�صرب
ال�صريبة بالذهبال�صريبة بالدينار

5.4غرامدينار ون�شفاإذا احمرَّ الوجه

10.8 غرامثالثة دنانيراإذا اخ�شرَّ الوجه

21.6 غرام�شتة دنانيراإذا ا�شودَّ الوجه

)1)  انظر: االإمام الخميني، روح اهلل، تحرير الو�شيلة، من�شورات ال�شفارة الجمهورية 

االإ�شالمية االإيرانية، بيروت، )ال،ت(، ج2، �ص 539 )كان الح�شاب على اأ�شا�ص اأن 

3.6 غرام من الذهب(. الخوئي مباني تكلمة منهاج ال�شالحين، ج2،  الدينار = 

اأكثر مّما  الدينار  اأّن وزن  يعتبر  الفقهاء  اأّن بع�ص  اإلى  االإلفات  394-395. مع  �ص 

تقّدم، لذا ال بّد من مراجعة الفقيه المقّلد.



109
إ ارويذا مؤمل

في ال�شرب على البدن مع تغيُّر لونه فقط كما تقّدم  )ب( 

:
(1(

نعر�ص الجدول االآتي

التغّير الحا�صل في 

ال�جه ب�صبب ال�صرب
ال�صريبة بالذهبال�صريبة بالدينار

غرام 7.2 ثالثة اأرباع الديناراإذا احمرَّ البدن

غرام 4.5دينار ون�شفاإذا اخ�شرَّ البدن

غرام 8.10ثالثة دنانيراإذا ا�شودَّ البدن

(2(

في جرح الراأ�ص والوجه نعر�ص الجدول التالي: )ج( 

ال�صريبةن�ع الجرح في الراأ�ص وال�جه

بعيراناإذا دخل الجرح في الّلحم ي�شيرًا وخرج الدم

اإذا دخل الجرح في الّلحم كثيرًا ولم يبلغ الجلدة 

الرقيقة المغ�شية للعظم

ثالثة اأبعرة

عت اللحم  اإذا دخل الجرح في الّلحم كثيرًا وقطَّ

الجلدة الرقيقة المغ�شية للعظم

اأربعة اأبعرة

)1)  انظر: االإمام الخميني، روح اهلل، تحرير الو�شيلة، ج2، �ص 536.

القا�شم، مباني  اأبو  الخوئي،   .538 الو�شيلة، ج2، �ص  الخميني، روح اهلل، تحرير    (2(

تكملة منهاج ال�شالحين، ج2، �ص 380-378.
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4- اإ�صهار ال�صالح: عن الر�شول االأكرمP: »من اأ�صار 

ينحيه  المالئكة حتى  لعنته  ب�صالحه  الم�صلم  اأخيه  اإلى 

.
(1(

عنه«

وروى محمد بن م�شلم عن االإمام الباقرQ اأّنه قال: 

اقت�ص  فعقر،  االأم�صار  من  م�صر  في  ال�صالح  �صهر  »م��ن 

منه ونفي من تلك البلد. ومن �صهر ال�صالح في غير االأم�صار، 

و�صرب، وعقر، واأخذ االأم�ال، ولم َيُقتل، فه� محارب وجزاوؤه 

جزاء المحارب واأمره اإلى االإمام اإن �صاء قتله، واإن �صاء �صلبه، 

واإن �صاء قطع يده ورجله. واإن �صرب وقتل واأخذ المال، فعلى 

اأولياء  اإلى  االإم��ام اأن يقطع يده اليمنى بال�صرقة، ثم يدفعه 

.
(2(

المقت�ل فيتبع�نه بالمال، ثم يقتل�نه«

5- اط��الق ال��ن��ار: ول��� ف��ي ال��ه���اء، ال على وج��ه حق، 

مات ال�صرعيَّة؛ لما ي�جبه من خطر على  وه� من المحرَّ

االأرواح واأذيَّة للنا�ص، كما اأفتى بذلك المراجع الكرام.

)1)  الطبر�شي، ح�شين، م�شتدرك الو�شائل، ج9، �ص 148.

)2)  الهندي، الفا�شل، ك�شف اللثام، تحقيق ون�شر موؤ�ش�شة الن�شر االإ�شالمي، ط1، قم، 

1416هـ، ج10، �ص 642.
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العصبّية
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تــعــالــى:  قـــال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 

.
ڌ ڎ ڎ ڈچ)1)

زرع اهلل داخل كّل اإن�شان وغرز فيه حّبه لذاته، فنالحظه 

ال�شراب  ونحو  لياأكل،  الطعام  نحو  يندفع  طفولته  منذ 

لي�شرب؛ لبقاء ذاته ونمّوها، وحينما يتعّر�ص لحادث يهّدد 

ذاته، فاإّنه يندفع ب�شكل غريزّي ليدافع عن ذاته، فلو وقع 

االأع�شاء  عن  يحامي  فائقة،  وب�شرعة  فاإّنه،  ال�ّشّلم،  عن 

)1)  �شورة المجادلة، االآية 22.
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االأ�شا�شّية فيه لما تمّثل من اأركان بقاء ذاته في هذه الحياة.

لقربهم  واإخــوانــه  اأبويه  يحّب  ذاتــه،  حّبه  منطلق  ومن 

وعالقتهم الحميمة بالذات، وهكذا يحّب اأبناءه؛ الأّنه يرى 

لما  ع�شيرته  ويحّب  الحياة،  هذه  في  لذاته  امتداًدا  فيهم 

يرى فيهم من حماية لهذه الذات.

وقد احترم االإ�شالم هذا االندفاع العاطفّي نحو الوالدين 

خالل  من  تعزيزه  اإلى  ودعا  والع�شيرة،  واالأخــوان  واالأبناء 

البّر واالإح�شان، وهذا ما نالحظه في الّن�شو�ص االآتية:

1- بّر الوالدين

اأف�����ص��ل من  ال���ال��دي��ن  P: »ب���ّر  االأكـــرم  الر�شول  عــن 

.
(1(

ال�صالة وال�ص�م والحّج والعمرة والجهاد في �صبيل اهلل«

2- رحمة االأوالد

.
(2(

عن النبّي االأعظم P: »اأحّب�ا ال�صبيان وارحم�هم...«

النجف  )ال،ط(،  كالنتر،  محمد  تحقيق  ال�شعادات،  جامع  محّمد،  النراقي،    (1(

االأ�شرف، دار النعمان، )ال،ت(، ج2، �ص 203.

)2)  الحّر العاملّي، محمد ح�شن، و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص 201.
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.
(1(

وعنه P: »من كان عند �صبّي، فليت�صاب له«

3- �شلة االإخوان

اأمر  الذين  الرحم  اأهــّم  الن�شب من  في  االإخــوان  يعتبر 

َوِباْلَ�اِلَدْيِن   ...« تعالى:  اإليهم بقوله  باالإح�شان  تعالى  اهلل 

رفيعة عّبر  لها درجة  . و�شلتهم 
(2(

اْلُقْرَبى« َوِب��ِذي  اإِْح�َصاًنا 

االإ�شالم؟  اأف�شل  ما  �شاأله:  لمن   P االأكرم  الر�شول  عنه 

 :P االإيمان باهلل«، ف�شاأله: ثّم ماذا؟ فاأجاب« :P فقال

.
(3(

»�صلة الرحم«

4- اإكرام الع�شيرة

Q: »واأك�����رم ع�����ص��ي��رت��ك؛ ف��اإّن��ه��م  عــن االإمـــام علّي 

جناحك الذي به تطير، واأ�صلك الذي اإليه ت�صير، ويدك 

.
(4(

التي بها ت�ص�ل«

)1)  الم�شدر ال�شابق، �ص 203.

)2)  �شورة الن�شاء، االآية 36.

)3)  الكلينّي، محّمد، الكافي، ج5، �ص58.

)4)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج71، �ص104.
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لكن لذلك حدود

رغم دعوة االإ�شالم اإلى التفاعل العاطفّي الم�شلكّي، اإاّل 

اأّنه هّذب العاطفة، و�شّوب الم�شلك بما ين�شجم مع تكامل 

االإن�شان الذي هو هدف وجوده. فحّب االإن�شان لذاته يعني 

حّبه لتكامل ذاته، واأراد اهلل تعالى من حّبه لوالديه واأبنائه 

واإخوانه وع�شيرته اأن يكون من�شجًما مع هذا التكامل.

من هنا دعا االإ�شالم اإلى اأمرين:

االأكمل  هو  االأّول عنده  الحبيب  يكون  اأن  االأّول:  االأم��ر 

هو  تعالى  اهلل  اأّن  وبما  كــمــااًل،  به  االرتــبــاط  يزيده  الــذي 

لالإن�شان  االأّول  الحّب  يكون  اأن  تعالى  اأراد  المطلق  الكمال 

هو حّب اهلل تعالى.

لذا ورد عن االإمام ال�شادق Q: »ال يمّح�ص رجل 

االإيمان في اهلل حتى يك�ن اهلل اأحّب اإليه من نف�صه واأبيه 

.
(1(

واأّمه وولده واأهله وماله، ومن الّنا�ص كّلهم«

 ،P وبما اأّن االأكمل في عالم االإمكان هو ر�شوله محّمد

)1)  ال�شيرازّي، نا�شر، االأمثل، ج18، �ص 156.
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فقد دعا االإ�شالم اأن يكون محّمد P هو حبيبه االأّول بعد 

نف�صي  »وال���ذي   :P اهلل  ر�شول  عن  ورد  لذا  تعالى،  اهلل 

ب��ي��ده، ال ي���ؤم��ّن��ن عبد حتى اأك����ن اأ ح��ّب اإل��ي��ه م��ن نف�صه 

.
(1(

واأب�يه واأهله وولده والّنا�ص اأجمعين«

بيته فقد  اأهل  P هم  بعد ر�شول اهلل  االأكمل  اأّن  وبما 

ورد عن النبّي P: »من اأحّبني واأهل بيتي، كّنا نحن وه� 

.
(2(

كهاتين«، واأ�شار بال�شبابة والو�شطى

االأمر الثاني: اأن تكون التقوى هي الحاكمة في �شلوك 

�شبيل حّب الوالدين واالأبناء واالإخوان والع�شيرة، فال تحّركه 

عاطفته لي�شلك �شلوك الظلم معهم حينما يكونون ظالمين، 

فهذا ال�شلوك هو �شلوك الجاهلّية، قال تعالى معّبًرا عن هذا 

المعنى: چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
.

ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےچ)3)

)1)  المجل�شّي، محّمد باقر، بحار االأنوار، ج22، �ص 88-87.

قم،  ط1،   ،Q البيت  اآل  ون�شر  تحقيق  الم�شتدرك،  خاتمة  ح�شين،  النورّي،    (2(

1416هـ، ج3، �ص 165.

)3)  �شورة الفتح، االآية 26.
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تتنافى مع  اأّنها  من هنا ذّم االإ�شالم الع�شبّية، واعتبر 

ب  تع�صّ »من   :P االأكرم  الر�شول  فعن  واالإيمان،  التقوى 

، وعنه 
(1(

ب له، فقد خلع ربق االإيمان من عنقه« اأو تع�صّ

P: »من كان في قلبه حّبة من خردل من ع�صبّية بعثه 

.
(2(

اهلل ي�م القيامة مع اأعراب الجاهلّية«

مجّرد  الع�شبّية  من  يراد  ال  اأّنه  تقّدم  مّما  ح  تو�شّ وقد 

الحّب والعالقة في �شوئه، اإّنما هو الخروج عن التقوى في 

 Q هذه العالقة، وهذا ما اأو�شحه االإمام زين العابدين

�صاحبها  عليها  ياأثم  التي  »الع�صبّية  عنه:  الــوارد  بقوله 

اآخرين،  اأن يرى الرجل �صرار ق�مه خيًرا من خيار ق�م 

من  ولكن  ق���م��ه،  ال��رج��ل  يحّب  اأن  الع�صبّية  م��ن  ولي�ص 

.
(3(

الع�صبّية اأن يعين ق�مه على الظلم«

ٻ  ٻ  چٱ  تعالى:  اهلل  قال  القاعدة  هذه  على  بناًء 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

)1)  الكلينّي، محّمد، الكافي، ج2، �ص 307.

)2)  الم�شدر ال�شابق، �ص 308.

)3)  الكلينّي، محّمد، الكافي، ج2، �ص 308.
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 .
...چ)1) ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

المفّعل  الحّب  هي  االآيــة،  هذه  في  عنها،  المنهي  فالموّدة 

بال�شلوك، باأن ي�شلك االإن�شان في �شوء عاطفته وحّبه، فهذا 

ال�شلوك ال يجتمع مع االإيمان حينما يكون �شلوًكا مع من حاّد 

اإّما  اهلل ور�شوله، ومعنى حاّد اأي حارب، وهو لفظ ماأخوذ 

من الحديد، وهذا ما يتالءم مع كون الحاّد هو المحارب 

اأو من الحّد الذي هو المانع، فيكون الحاّد  حرًبا م�شّلحة، 

هو الممانع ال�شاّد �شبيل اهلل ور�شوله، والمعنيان متقاربان.

بمقيا�ص  وموّدته  حّبه  ينطلق  الذي  الموؤمن  فاإّن  وعليه، 

الذين  مع  عاطفته  �شوء  في  ي�شلك  وال  يوّد  ال  فاإّنه  الكمال، 

يحاّدون اهلل ور�شوله، حتى لو كانوا اأقرب المقّربين اإليه چ ڀ 

.
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ...ٹ چ)2)

اأب���ي  ـــة نــزلــت فــي »ح���اط���ب ب���ن  وقــد ورد اأّن هــذه االآي

ته اأّنه اأر�شل كتاًبا مع امراأة اإلى   الذي ورد في ق�شّ
(3(

بلتعة«

)1)  �شورة المجادلة، االآية 22.

)2)  �شورة المجادلة، االآية 22.

)3)  ال�شيرازي، نا�شر، االأمثل، ج14، �ص 47.
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اأهل مّكة، فاّطلع اهلل عّز وجّل نبّيه على ذلك، فبعث االإمام 

ا والزبير في اأثر الكتاب، فاأدركا المراأة، واأخذا الكتاب،  عليًّ

مّكة  اأهل  اإنــذار  الكتاب  وكان في  ر�شول اهلل.  اإلى  به  واأتيا 

النبّي حاطًبا:  اإليهم، وحينما �شاأل   P بقدوم ر�شول اهلل 

مّكة،  اأهــل  في  كنت غريًبا  اأجــاب:  ذلــك؟  على  ما حملك 

كتاًبا  فكتبت  عليهم،  وخ�شيت  ظهرانيهم،  بين  اأهلي  وكان 

 ،
(1(

ال ي�شّر اهلل ور�شوله �شيًئا، وع�شى اأن يكون منفعة الأهلي

فاأنزل اهلل تعالى هذه االآية چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

�شفٍة  اإلى  لت�شير   
...چ)2) ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

مون حّب اهلل  من �شفات اأهل االإيمان الحقيقّي الذين يقدِّ

يواّدون من حاّدهما، كائًنا من  ور�شوله على كّل حّب، فال 

كان، وهذه ال�شفة هي اأّنهم حزب اهلل چ ڇ ڇ ڇڍ ڍ 

.
(3(

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ«

اأنظر: الهيثمّي، علّي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )ال،ط(، بيروت، دار الكتب    (1(

العلمية، 1408هـ، ج9، �ص 303، 304.

)2)  �شورة المجادلة، االآية 22.

)3)  �شورة المجادلة، االآية 22.
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