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المقّدمة

الم�صطفى  محّمد  النبي  على  الت�صليم  واأتّم  ال�صالة  واأف�صل  الع�لمين،  ربِّ  هلل  الحمُد 

الأمين P واآله الطيبين الط�هرينR، وبعد...

واأح��صي�صه  الحي�ة والكون في �صّتى المج�لت، بل وحّتى عواطفه  اإلى  الإن�ص�ن  اإنَّ نظرة 

كّله�، تدور حول محور العقيدة التي يتبّن�ه�، بحيث ت�صهم في تكوين بنيته الفكرّي والأخالقّي 

والجتم�عّي، وتوّجه ط�ق�ته نحو الأف�صل والأح�صن.

ي�صتقي  التي  والأ�صول  الجذور  اإلى  الإن�ص�ن  اأن ير�صد  تع�لى  الخ�لق  اقت�صت حكمة  ولقد 

اإلى المعتقدات ال�صحيحة  منه� مع�رفه وينهل منه� حق�ئق هذا الوجود لي�صل من خالله� 

ال�صليمة من ال�صوائب والبعيدة عن النحراف، بعد اأن منحه تع�لى الفطرة ال�ص�فية م�صعاًل 

يهديه اإلى النور، نور العقيدة الإ�صالمية الحّقة الذي اأ�ص�ء ب�صن�ه م� حوله.

اأّن العقيدة الإ�صالمية ت�صّكل نظ�مً� متك�ماًل للحي�ة  ومتى م� حّكم الإن�ص�ن عقله يدرك 

الب�صرية بمختلف اأطواره�، ونظ�مً� ير�صم الطريق لكلِّ جوانبه� وين�صجم مع الفطرة الإن�ص�نية 

ي�صمن  وبم�  ودقيق،  متوازن  ب�صكل  الم�دية  ورغب�ته  الروحية  الفرد  تحّقق ح�ج�ت  وي�صمن 

كرامته و�صخ�صيته.

والدولة  والمجتمع  الفرد  �صخ�صية  ال�صخ�صية؛  بن�ء  يقوم  العقيدة  هذه  اأ�ص��ض  وعلى 

العدالة  وتتحّقق  والواجب�ت،  الحقوق  وتتحّدد  والروابط،  العالئق  وتنتظم  الإ�صالمية، 

والم�ص�واة، وي�صتتّب الأمن وال�صالم، وين�ص�أ التك�فل والت�ص�من، وتزدهر الف�ص�ئل والمك�رم، 
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وُيبنى الإن�ص�ن من ك�فة الأ�صعدة.

فعلى ال�صعيد الفكرّي اأخرجت العقيدة الإ�صالمية الإن�ص�ن من ع�لم الخراف�ت والجهل 

لت�أخذ بيده اإلى دني� العلم والنور، محّفزة الط�ق�ت الك�منة فيه للت�أّمل والعتب�ر ب�آي�ت اهلل 

ودلئله، وبذلك فقد نبذت التقليد في العتق�د وربطت بين العلم والإيم�ن.

وعلى ال�صعيد الجتم�عّي ا�صتط�عت العقيدة الإِ�صالمية اأن ت�صمو ب�لروابط الجتم�عية 

�ص�ض الع�صبية القبلية والّلون والم�ل اإلى دع�ئم معنوية تتمّثل ب�لتقوى والف�صيلة والإخ�ء 
ُ
من اأ

خرجت للن��ض بعد اأن ك�نوا جم�ع�ت متفّرقة متن�حرة.
ُ
ّمة اأ

ُ
الإن�ص�نّي، ف�صّكل الم�صلمون خير اأ

وعلى ال�صعيد الأخالقّي نجحت العقيدة الإ�صالمية في تنمية الوازع الذاتّي الق�ئم على 

اأ�ص��ض الإيم�ن برق�بة الخ�لق جلَّ وعال في كلِّ حرك�ت الإِن�ص�ن و�صكن�ته وم� ي�صتتبع ذلك من 

الف��صلة وجعله�  الأخالق  وتنمية �صجرة  الغرائز  تعديل  اإلى  اأّدى  الذي  الأمر  ثواب وعق�ب، 

عن�صرًا م�صتركً� في جميع الأحك�م الإ�صالمية.

ولأجل النهو�ض ب�لإن�ص�ن الم�صلم من ح�لة ال�صعف الروحّي والنزلق في مه�وي ال�صهوات 

ومغري�ته�، ل بدَّ من تذكيره بمعطي�ت تلك العقيدة، وتر�صيخ قن�عته بقّوته� و�صالحيته� لكلِّ 

والتحليل  الحديث،  الع�صر  مقت�صي�ت  مع  يتن��صب  وب�صكل  مع��صرة،  بلغة  وذلك  الع�صور، 

الفكرّي.

اأكثر م� يهّم الإن�ص�ن في الحي�ة هو اأن يعرف حقيقة مبدئه ومع�ده، والغ�ية من وجوده، 

ومن اأين ج�ء، واإلى اأين ينتهي، ولم�ذا ُوجد.

هذه الأ�صئلة التي يطرحه� الإن�ص�ن على الدوام، تحت�ج اإلى اإج�ب�ت �ص�فية، لكي يّتخذ على 

د من خالله ال�صلوك، ويقيم لمجتمعه نظ�مً� �ص�لحً� يرت�صيه. �صوئه� موقفً� من الحي�ة، يحدِّ

اأّن  اأعلنت  الإ�صالمية عن كلِّ ذلك بمنتهى ال�صدق والعمق، عندم�  العقيدة  اأج�بت  وقد 

لغ�ية  وجد  الإن�ص�ن  واأّن  ب�لن��ض،  يق��ض  ول  ب�لحوا�ّض  ُين�ل  ل  ق�درًا  حكيمً�  خ�لقً�  لالإن�ص�ن 

�ص�مية وهي عب�دة اهلل تع�لى والو�صول من خالله� اإلى اأرفع درج�ت التك�مل والخلود.

وّم� ينبغي التركيز عليه في هذا الإط�ر:

�أواًل: تعريف الإن�ص�ن الم�صلم بعقيدته الحّقة عن طريق من�بع المعرفة ال�ص�فية.
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ثانياً: تر�ص��يخ قن�عت��ه ب�صوابه� و�صالحيته� للع�صر الراه��ن، واإبراز عن��صر تفّوقه� على 

خرى.
ُ
العق�ئد الأ

ثالثاً: العمل على اإع�دة دور العقيدة في بن�ء الإن�ص���ن الم�ص��لم، لتتج�ّص��د في فكره اإيم�نً� 

عميقً�، وفي �صلوكه عماًل �ص�لحً� واأخالقً� حميدة، كم� ك�نت تتف�عل عط�ًء وجه�دًا في 

نفو�ض الموؤمنين ال�ص�بقين ومن تبعهم ب�إح�ص�ن.

ق�صية  طرح  خالل  من  الكت�ب،  هذا  في  منه  الأهّم  الجزء  مع�لجة  اإلى  �صعين�  م�  وهذا 

ومن  التوحيد.  عن  المتفّرعة  ب�لط�عة  ترتبط  كونه�  والمع��صي  ب�لذنوب  الإن�ص�ن  ابتالء 

الوا�صح اأّن الذنوب والمع��صي ترتبط ب�لمب�حث العقدية من جه�ت عّدة، فهي تج�ّصد مدى 

التزام الإن�ص�ن بط�عة رّبه �صبح�نه وتع�لى وتج�صيده لمبداأ التوحيد.

 وهذا الكت�ب )م�آب المذنبين( يمت�ز بمجموعة من الخ�ص�ئ�ض يمكن اإيج�زه� ب�لنق�ط 

الآتية:

والمع��صي  ب�لذنوب  ترتبط  الإن�ص�ن؛  عند  وم�صيرية  ح�ص��صة  ق�صّية  الكت�ب  يع�لج   -

واآث�ره� الدنيوية والأخروية على الفرد والمجتمع، اإ�ص�فة اإلى �صبل الوق�ية منه�.

- اعتمدن� في اإعداد الم�ص�مين على الكت�ب وال�صّنة، والتحقيق�ت المعتبرة لعلم�ئن� في 

التعّرف  لدار�صه  ليت�صّنى  وذلك  والتربية،  والأخالق  والعقيدة،  والحديث،  التف�صير 

العلمّي ال�صحيح اإلى الذنوب والمع��صي لم� لهذا الأمر من اآث�ر مب��صرة على الإن�ص�ن.

- ق�ّصمن� الكت�ب اإلى اأربعة ف�صول يت�صّمن كل ف�صل مجموعة من الدرو�ض، وقد و�صعن� 

اأهدافً� خ��صة بكل در�ض.

- لم�ص�عدة الأ�صت�ذ والط�لب على تركيز بع�ض المط�لب المهمة، ا�صتخل�صن� من كّل در�ض 

مجموعة مف�هيم رئي�صة تّم اإفراده� في �صفحة خ��صة في خت�م كل در�ض.

- و�صعن� في خت�م كّل در�ض �صفحة مط�لعة مقتب�صة من التوجيه�ت الأخالقية والمعنوية 

لالإم�م الخميني، تن�صجم في اأغلب م�ص�مينه� مع م�صمون الكت�ب.

- و�صعن� لكّل در�ض مجموعة من التطبيق�ت والتم�رين، راعين� فيه� التنّوع، وتعزيز تحقيق 

الكف�ي�ت، وقد تّمت طب�عته� ب�صكل م�صتقّل عن المتن.
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- تعّمدن� التو�صعة في م�ص�مين بع�ض الدرو�ض نظرًا لح�ص��صية مو�صوع�ته� واأهميته�، مع 

ل لكي يتمكّنوا  العلم اأّن الطالب ملزمون بمط�لعة الم�دة العلمية للدرو�ض ب�صكل مف�صّ

من الإج�بة عن اأ�صئلة التم�رين.

ن تدري�ض هذا النوع من الم�ص�مين يحت�ج 
ّ
- في الخت�م نلفت نظر الأ�ص�تذة الكرام اإلى اأ

اإلى التخطيط الم�صبق والتح�صير الجيد من اأجل تحقيق الأهداف العلمية والتربوية 

المتوّخ�ة.

والحمد هلل رب الع�لمين
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أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

د معنى الذنب في اللغة والم�صطلح ال�صرعّي.  . 1 يحدِّ

ي�صّمي الم�صطلح�ت ذات ال�صلة ب�لذنب بح�صب  . 2

ال�صتخدام القراآنّي.

بح�صب  . 3 نوب  الذُّ تق�صيم  �صوابط  اإلى  ف  يتعرَّ

.R القراآن ورواي�ت اأهل البيت

نب وأنواعه  ماهية الذَّ

الدرس األول





تّفيق 
 P وروي عنه .

 ُخلٍُق َعِظيٖم ﴾)1) ق�ل اهلل تع�لى مخ�طبً� النبي محمدًا P: ﴿ ِإَونََّك لََعَلٰ

.
م مكارَم الأخالق«)2) اأنَّه ق�ل: »اإنَّما ُبعثُت لأتمِّ

��ض هي تحقيُق  رين ومنذرين للنَّ �صل مب�صِّ اإنَّ الغ�ية من التكليف الإلهّي وبعثة الأنبي�ء والرُّ

فيه  تتوازن  الذي  الف��صل؛  الإ�صالمّي  المجتمع  واإن�ص�ء  لالإن�ص�ن،  ف�صّي  والنَّ الروحّي  الكم�ل 

عالق�ت اأفراده وتتك�مل. لذا نجد اأّن ال�صريعة الإ�صالمية قد حفلت ب�لكثير من الإر�ص�دات 

والن�ص�ئح والتع�ليم في مج�ل الأخالق التي تكفل �صن�عة المجتمع الإن�ص�نّي المن�صود وتكفل 

بهذه  ال�صريعة  تكتف  ولم  ورفعته�،  كم�له�  له�  ق  يحقِّ بم�  وتزكيته�  الإن�ص�نية  النف�ض  تربية 

حي�ة  في  لتنعك�ض  روحية  اأبع�د  ذات  ب�صبغة  الفرائ�ض  �صبغت  اإّنه�  بل  فح�صب،  الإر�ص�دات 

اإلهيًة تنهى عن الفح�ص�ء والمنكر،  اإلى كونه� فري�صًة  اإ�ص�فة  الإن�ص�ن كله�. ف�ل�صالة مثاًل 

نه من الوقوع في الذنوب،  ف�إّنه� ترّبي الم�صّلي على المم�ر�ص�ت الأخالقية الإيج�بية، م� يح�صِّ

وهكذا ب�قي الفرائ�ض. 

نوب كلِّه�  الذُّ ة- على اجتن�ب  ال�صريعة الإ�صالمية -قراآنً� و�صنَّ زت  ومن هذا المنطلق ركَّ

ذيلة، ويحرم  ي ذلك اإلى انغم��ض الإن�ص�ن في م�صتنقع الرَّ وب�لأخ�ّض الكب�ئر منه�، لكي ل يوؤدِّ

نف�صه من فر�صة التك�مل المعنوّي ويعي�ض ح�لة ال�صق�ء الدنيوّي والعذاب والخ�صران الأخروّي. 

ومن هن� وجب على الإن�ص�ن مج�هدة نف�صه وتروي�صه� واإبع�ده� عن الوقوع في المع�صية. روي 

)1) �صورة القلم، الآية 4.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، تحقيق ال�صيد اإبراهيم المي�نجي - محمد الب�قر البهبودي، دار اإحي�ء التراث العربي 
الخوف  والخم�صون  الت��صع  الب�ب  م،   1983  -  1403  : الطبع  �صنة  الم�صححة،  الث�لثة   : الطبعة  لبن�ن،   - بيروت   -

والرج�ء...، ج16، �ض21. 
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وطالبها  �شريكه،  ال�شريك  محا�شبة  وحا�شبها  نف�شك  »جاهد   :Q الموؤمنين اأمير  عن 

.
بحقوق اهلل مطالبة الخ�شم خ�شمه، فاإّن اأ�شعد النا�س من انتدب لمحا�شبة نف�شه«)1)

نب
َّ
لعنى سرذ

1. الذنب لغًة: 
ذا  �ص�ر  اأي  الرجل  واأذنب  ذنوب،  والجمع  والمع�صية،  والجرم  الإثم  بمعنى  لغًة  نب  الذَّ

، عنى به قتل 
ن َيۡقُتلُوِن ﴾)2)

َ
َخاُف أ

َ
 َذۢنٞب فَأ َّ َذنٍب. وقوله عّز وجّل في من�ج�ة مو�صى ﴿ َولَُهۡم َعَ

. وفي قوله تع�لى: 
(3(

 الرجل الذي وكزه مو�صى فق�صى عليه، وك�ن ذلك الرجل من اآل فرعون

نب  اأعم�لهم بمعنى تبعة العمل، ف�لذَّ ئ�ت  اأي اأخذهم اهلل ب�صيِّ  ،
بُِذنُوبِِهۡم ﴾)4)   ُ َخَذُهُم ٱللَّ

َ
﴿ فَأ

معن�ه الّت�بع. فكلُّ عمٍل مخ�لف للقراآن الكريم ورواي�ت الّنبي واأهل البيت R يتبعه نوع من 

.
(5(

الجزاء الدنيوّي اأو الأخروّي اأو كالهم� معً�

ْنُب اصطالحًا: 2. الذَّ
ترك  خالل  من  الإ�صالميَّة  ريعة  ال�صَّ في  الواردة  ة  الإلهيَّ الأوامر  مخ�لفُة  هو  الذنب: 

م�ت التي يع�قب اهلل تع�لى عليه�.  الواجب�ت اأو ارتك�ب المحرَّ

هّينً�  نف�صه  في  الذنب  هذا  ك�ن  لو  حتَّى  ذنبً�،  تعدُّ  والنواهي  الأوامر  لتلك  مخ�لفة  فكلُّ 

�عة  الطَّ  
ِ
َر�ْصم عن  والخروج  الرّب�نية،  والنواهي  الأوامر  لمخ�لفته  عظيم  فهو  وب�صيطً�، 

والعبوديَّة.

R لإحي�ء التراث، موؤ�ص�صة اآل البيتR 1) ميرزا ح�صين النوري الطبر�صي، م�صتدرك الو�ص�ئل، موؤ�ص�صة اآل البيت(
لإحي�ء التراث - بيروت - لبن�ن، 1408 - 1987م، ط 1،ج12، �ض154-153. 

)2) �صورة ال�صعراء، الآية 14.
)3) الزبيدي، ت�ج العرو�ض، علي �صيري، دار الفكر للطب�عة والن�صر والتوزيع - بيروت، 1414 - 1994م، ل.ط،ج1، �ض499.

)4) �صورة غ�فر، الآية 21.
)5) الراغب الأ�صفه�ني، المفردات في غريب القراآن، دفتر ن�صر الكت�ب، 1404، ط 2، كت�ب الذال وم� يت�صل به�، �ض 

.181
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نب في سردلآن سركليم 
م
سرذ

عٌة،  دة ومتنوِّ نب واأق�ص�مه متعدِّ اإنَّ الم�صطلح�ت التي وردت في القراآن الكريم حول الذَّ

نب«. وتلك هي طريقة القراآن الكريم  ة »للذَّ وكلُّ م�صطلٍح يك�صف عن ُبعٍد من الأبع�د الخ��صَّ

واأ�صلوبه في تنّوع ال�صتعم�ل والم�صطلح�ت الم�صتخدمة، لأّن الأهداف والر�ص�ئل التي يريد 

عٌة هي الأخرى. وقد بّين القراآن الكريم الآث�ر ال�صيئة للذنوب بطرق  اإي�ص�له� اإلى الن��ض متنوِّ

مختلفة من خالل هذه ال�صتعم�لت. 

نب،  :»الذَّ
(1(

الآتية هي  عن»الذنب«  تعبيرًا  الكريم  القراآن  في  وردت  التي  وال�صتعم�لت 

المنكر،  الفجور،  الف�ص�د،  الف�صق،  الخطيئة،  الحرام،  الُجرم،  ئة،  ال�صيِّ الإثم،  المع�صية، 

، الّلمم، الِوْزُر، والثِّقل، الِحْنُث، الَحْوُب«. الف�ح�صة، الَخْبُط، ال�صرُّ

الجزاء  من  نوٌع  يتبعه  ريعة  لل�صَّ مخ�لٍف  عمٍل  كّل  اإنَّ  وحيث  التَّ�بع،  ومعن�ه  نب:  الذَّ  .1

َبۡعِدهِۡم  ِمۢن  نَا 
ۡ
نَشأ
َ
َوأ بُِذنُوبِِهۡم  ۡهلَۡكَنُٰهم 

َ
﴿فَأ اأو الأخروّي، كم� في قوله تع�لى:  نيوّي  الدُّ

.
قَۡرنًاَءاَخرِيَن ﴾)2)))3)

الإن�ص�ن  ي  تعدِّ عن  ر  وتعبِّ الإلهيَّة،  الأوامر  عن  والخروج  د  التمرُّ ومعن�ه�  المع�شية:   .2

 ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه   َورَُسوَلُۥ َوَيَتَعدَّ َ لحدود العبودّية، كم� في قوله تع�لى: ﴿ َوَمن َيۡعِص ٱللَّ

.
ِهنٞي ﴾)4) ا فِيَها َوَلُۥ َعَذاٞب مُّ نَاًرا َخِٰلٗ

3. الإثم: ومعن�ه الخمول، والعجز، والحرم�ن من الأجر والثواب. وهو دللة على اأّن الآثم 

لُونََك  �صخ�ٌض ع�جٌز ومحروٌم ول ينبغي له اأن يتوّهم اأّنه فطٌن، وهو قوله تع�لى: ﴿ يَۡس َٔ

.
َعِن ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِۖ قُۡل فِيِهَمآ إِثٞۡم َكبرِيٞ ﴾)5)

)1) راجع: الذنب واأ�صب�به وعالجه، �ض10.
اأو  الواحد،  الع�صر  اأهل  لأن  وب�لنظر  التق�رب،  بمعنى  القتران  والقرن:  معين،  زم�ن  في  والجم�عة  القوم  القرن:   (2(
ال�صيخ ن��صر مك�رم  القرن، راجع:  ا�صم  المتق�ربة، قريبون من بع�صهم بع�صً�، يطلق عليهم وعلى زم�نهم  الع�صور 

ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج4، �ض216. 

)3) �صورة الأنع�م، الآية 6.
)4) �صورة الن�ص�ء، الآية 14.

)5) �صورة البقرة، الآية 219.
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4. ال�شّيئة: ومعن�ه� العمل القبيح وال�صّيئ الموجب للهوان والذّلة، وُتق�بله� الح�صنة التي 

 ِۢ َسّيَِئة َجَزآُء   َٔاِت  ّيِ ٱلسَّ َكَسُبواْ  ِيَن 
﴿ َوٱلَّ تع�لى:  قوله  في  كم�  والفالح،  ع�دة  ال�صَّ تعني 

.
بِِمۡثلَِها ﴾)1)

النحط�ط،  تعني  وكذلك  ال�صجرة،  عن  الثمرة  انف�ص�ل  الأ�صل  في  ويعني  الُجرم:   .5

الإن�ص�ن  يبعد  ب�لجرم  والتلّوث  الم�دة،  هذه  نف�ض  من  ا�صتّقت  والجرائم  والجريمة 

اَعُة  عن الحقيقة، وال�صع�دة، والتك�مل، والهدف، كم� في قوله تع�لى ﴿ َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ

.
(3(

 ،
ُيۡبلُِس ٱلُۡمۡجرُِموَن ﴾)2)

اأ�صير  كم�  الكبير،  نَب  الذَّ اأحي�نً�  تعني  وقد  المتعّمد،  غير  نب  الذَّ وتعني  الخطيئة:   .6

ُتُهۥ  َخِطٓي َٔ بِهِۦ  َحَٰطۡت 
َ
َوأ َسّيَِئٗة  َكَسَب  َمن   ۚ ﴿ بََلٰ الكريم:  القراآن  في  اآيتين  في  اإليه� 

﴿ َوَل  الح�قة:  �صورة  تع�لى في  وقوله   ،
وَن ﴾)4) َخِٰلُ فِيَها  ُهۡم  ٱنلَّارِۖ  ۡصَحُٰب 

َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ

. ف�رتك�ب الخطيئة يقطع على 
 ٱۡلَخِٰط ُٔوَن ﴾)5) ۥٓ إِلَّ ُكلُُه

ۡ
 يَأ  ِمۡن ِغۡسلنِٖي ٣٦ لَّ َطَعاٌم إِلَّ

الإن�ص�ن طريَق النَّج�ة ويمنُع حلول الأنوار الإلهية في قلبه. ف�لخطيئة اإذًا، هي ح�لٌة 

نفوَذ  وتحجُب  النَّج�ة  �صبيل  بلوغ  فتمنعه من  نب  الذَّ اقترافه  نتيجَة  لالإن�ص�ن  تح�صُل 

اأنوار الهداية اإلى قبله.

7. الف�شق: ويعني في الأ�صل خروج نوى التَّمر عن ق�صوره، وهو كن�يٌة عن خروج المذنب 

حرمَة  انتهَك  قد  الف��صق  اأنَّ  اأي  وتع�لى.  �صبح�نه  هلل  والعبوديَّة  �عة  الطَّ طريق  عن 

نه وح�فٍظ  الأوامر الإلهيَّة، وفي النتيجة يبقى هذا المذنُب ع�ريً� وبدون ح�صٍن يح�صِّ

.
(6(﴾  ۡمرِ َرّبِهِۦٓۗ

َ
 َفَفَسَق َعۡن أ ّنِ ٓ إِبۡلِيَس َكَن ِمَن ٱۡلِ

يحفظه، كم� في قوله تع�لى: ﴿ إِلَّ

وي�ص�ّده  القوى،  وتبذير  ال�صي�ع  ونتيجته  العتدال،  حّد  عن  الخروج  ويعني  الف�شاد:   .8

)1) �صورة يون�ض، الآية 27.
)2) يبل�ض: م�أخوذة من م�دة )اإبال�ض( وتعني في الأ�صل الغم والحزن المترتبين على اأثر �صدة الي�أ�ض والقنوط. راجع: 

ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج12، �ض483. 

)3) �صورة الروم، الآية 12.
)4) �صورة البقرة، الآية 81.

)5) �صورة الح�قة، الآيت�ن 36 - 37.
)6) �صورة الكهف، الآية 50.
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ال�صالح، وي�صتعمل ذلك في النف�ض والبدن والأ�صي�ء الخ�رجة عن ال�صتق�مة، كم� في 

 َل  ُ َوٱللَّ َوُيۡهلَِك ٱۡلَۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ  ِلُۡفِسَد فِيَها  ۡرِض 
َ
 ِف ٱۡل  َسَعٰ ٰ قوله تع�لى: ﴿ ِإَوَذا تََولَّ

.
 ٱۡلَفَساَد ﴾)1) ُيِبُّ

الفجور: ومعن�ه �صّق ال�صيء �صّقً� وا�صعً�. والفجور يعني تمّزق �صت�ر الحي�ء وال�صمعة   .9

.
نٖي ﴾)2) ارِ لَِف ِسّجِ  كَِتَٰب ٱۡلُفجَّ ٓ إِنَّ والدين، وع�قبته الفت�ص�ح، كم� في قوله تع�لى: ﴿ َكَّ

10. المنكر: واأ�صله من الإنك�ر بمعنى غير المعروف و�صّده العرف�ن. وذلك لكون الذنب 

غير م�أنو�ض لدى الفطرة والعقل ال�صليم، بل يعّدانه قبيحً� اأجنبيً�، كم� في قوله تع�لى: 

.
(3(﴾ ۖ تُوَن ِف نَادِيُكُم ٱلُۡمنَكَر

ۡ
﴿ َوتَأ

بمعنى  ت�صتعمل  وقد  ُقبحه.  في  �صكَّ  ل  الذي  القبيُح  والعمُل  الكالُم  الفاح�شة: هي   .11

ِيَن ُيِبُّوَن   ٱلَّ ديد القبح، وبمعنى الع�ر، والت�صّجر، كم� في قوله تع�لى: ﴿ إِنَّ العمل ال�صَّ

.
ن تَِشيَع ٱۡلَفِٰحَشُة ﴾)4)

َ
أ

يتحّرك  المذنب  وك�أّن  والقعود،  القي�م  في  والتوازن  التع�دل  عدم  ومعن�ه  الخبط:   .12

تع�لى:  قوله  في  كم�  وانحط�ط،  خمول  يتبعه�  معقولة  ول  موزونة  غير   حرك�ت 

.
(5(﴾  ۚ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ ﴿ َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ

13. ال�شّر: ومعن�ه كّل �صيء قبيح يرف�صه الن��ض، والعك�ض منه ا�صطالحً� الخير، بمعنى 

العمل المحبوب لدى الن��ض، وك�أّن الذنب هو على خالف الفطرة والإح�ص��ض الداخلّي 

اأحي�نً�  وي�صتعمل  والنوائب،  البالء  مورد  في  غ�لبً�  ي�صتعمل  ال�صطالح  وهذا  للب�صر. 

ا  ةٖ َشّٗ في مورد الذنب، حيث ورد في قوله تع�لى بمعنى الذنب: ﴿ َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

.
يََرهُۥ ﴾)6)

)1) �صورة البقرة، الآية 205.
)2) �صورة المطففين، الآية 7.
)3) �صورة العنكبوت، الآية 29.

)4) �صورة النور، الآية 19.
)5) �صورة البقرة، الآية 275.

)6) �صورة الزلزلة، الآية 8.
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نب، وبمعنى الأ�صي�ء القليلة اأي�صً�.  14. الّلمم: وهو على وزن قلم بمعنى القرب من الذَّ

ثِۡم  ئَِر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ
نوب ال�صغيرة، ووردت في قوله تع�لى: ﴿ ٱلَّ وي�صتعمل في الذُّ

.
(1(﴾   ٱللََّمَمۚ َوٱۡلَفَوِٰحَش إِلَّ

ل ذنوب الآخرين. ف�لوزير يطلق  15. الِوْزُر: ومعن�ه الثِّقُل، وي�أتي اأكثر الأحي�ن بمعنى تحمُّ

ع�تقه  على  �صيحمُل  اأنَّه  عن  غ�فٌل  والمذنب  الثَّقيل،  الحكومة  عبَء  يتحّمل  من  على 

.
ۡوَزارَُهۡم َكِملَٗة يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ ﴾)2)

َ
ِحْماًل ثقياًل، كم� في قوله تع�لى: ﴿ ِلَۡحِملُٓواْ أ

م�  واأكثر  الب�طل،  نحو  والنحراف  التم�يل  واأ�صله  جن�ض،  وزن  على  الِحْنث:   .16

العهد  ونق�ض  ب�لوعد،  الوف�ء  عدم  من  الن�تجة  للذنوب  الكلمة  هذه  ت�صتعمل 

﴿ َوَكنُواْ  تع�لى:  قوله  في  كم�  الكبيرة،  الذنوب  من  تعّد  التي  به،  اللتزام   بعد 

.
 ٱۡلِنِث ٱۡلَعِظيِم ﴾)3) وَن َعَ يُِصُّ

17. الَحوب: الحوب بمعنى الإثم، ف�لج�مع لم� يطلق على الخطيئة والإثم يق�ل له: ِحبَت 

 بكذا، اأي اأِثمت، وفي الدع�ء»رّب تقّبل توبتي واغفر حوبتي«، وفي كت�ب اهلل العزيز: 

.
ۡمَوٰلُِكۡمۚ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾)4)

َ
 أ ۡمَوٰلَُهۡم إَِلٰٓ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
﴿ َوَل تَأ

العثرة،  الزلَّة،  الجن�ية،  الجريرة،  مثل:  نوب  للذُّ اأخرى  ا�صتعم�لت  الرواي�ت  في  وج�ء 

والعيب و...

نهب  أنهسعفا 
ُّ
أقسام سرذ

الكبائر والصغائر:
لقد ق�ّصم القراآن الكريم والرواي�ت ال�صريفة الذنوب اإلى نوعين هم�: الكب�ئر وال�صغ�ئر.

ويدلُّ على �صّحة هذا التق�صيم الآية ال�صريفة الت�لية، في قوله تع�لى: ﴿ إِن َتَۡتنُِبواْ َكَبآئَِر َما 

.
اتُِكۡم ﴾)5) َٔ  ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه نَُكّفِۡر َعنُكۡم َسّيِ

)1) �صورة النجم، الآية 32.

)2) �صورة النحل، الآية 25.
)3) �صورة الواقعة، الآية 46.
)4) �صورة الن�ص�ء، الآية 2. 

)5) �صورة الن�ص�ء، الآية 31.
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غ�ئر، ف�لمنهّي عنه� هي  ي�صتف�د من الآية اأن الكب�ئر يق�بله� م� هو اأدنى منه� رتبًة اأي ال�صَّ

غ�ئر لمن��صبة المق�بلة بينه� وبين الكب�ئر.  ئ�ت فهي ال�صَّ � ال�صيِّ المع��صي �صغ�ئَر وكب�ئَر، واأمَّ

وكبر المع�صية اإّنم� يتحّقق ب�أهمية النهي عنه� اإذا قي�ض اإلى النهي المتعّلق بغيره�، ول يخلو 

قوله تع�لى: ﴿ َما ُتۡنَهۡوَن َعۡنُه ﴾ من دللة على ذلك. 

 ،
 َربََّك َوِٰسُع ٱلَۡمۡغفَِرةِۚ  ﴾)1)  ٱللََّمَمۚ إِنَّ ثِۡم َوٱۡلَفَوِٰحَش إِلَّ ئَِر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ

وقوله تع�لى: ﴿ٱلَّ

و»اللََّمَم« عب�رة عن ال�صغ�ئر اأو نوع خ��ض منه�.

وال�ّشرقة،  نا  الزِّ »الفواح�س:  ق�ل:  الآية(  تف�صير  �دق Q: )في  ال�صَّ الإم�م  ُروي عن 

الل والكفر   منه«. قلت )اأي الراوي(: بين ال�صَّ
َ
نب في�شتغفر اهلل واللمم: الّرجل يلّم بالذَّ

.
(2(

منزلٌة؟ فق�ل: »ما اأكثر عرى الإيمان«

ف�للَِّمم هو م� يلّم به العبد من ذنوٍب �صغيرٍة بجه�لٍة ثمَّ يندُم وي�صتغفُر ويتوُب فُيغَفُر له.

َوَل  َصغِرَيٗة  ُيَغادُِر  َل  ٱۡلِكَتِٰب  َهَٰذا  َماِل  َيَٰوۡيلََتَنا  ﴿ َوَيُقولُوَن  تع�لى:  ويدّل على ذلك قوله 

.
َحٗدا ﴾)3)

َ
اۗ َوَل َيۡظلُِم َربَُّك أ ۡحَصىَٰهاۚ َووََجُدواْ َما َعِملُواْ َحاِضٗ

َ
ٓ أ َكبرَِيةً إِلَّ

ومن مجموع هذه الآي�ت يظهر لن� اأّن الذنوب على نوعين: �صغيرة وكبيرة، ب�لرغم من اأّن 

كّل ذنب مخ�لف لالأوامر الإلهية يعتبر كبيرًا وثقياًل، ولكّن هذا المو�صوع ل ين�في كون بع�ض 

اإلى  لن� تق�صيمه�  وب�لت�لي يمكن  الآخر،  البع�ض  اأكبر من  الوخيمُة  اآث�ره�  الذنوب من حيث 

كبيرة و�صغيرة.

فا شقيقة 
ُّ

نهب كل
ُّ
سرذ

م  ها ما ينبت عليه اّللحم والدَّ روي عن الإم�م الب�قر Q: »الّذنوب كّلها �شديدة، واأ�شدُّ

.
(4(

ٌب والجنَّة ل يدخلها اإّل طّيب« ا معذَّ ا مرحوٌم واإمَّ لأنَّه اإمَّ

وجه  هو  وهذا  الإلهية  لالأوامر  مخ�لفٌة  لأنَّه�  ذواته�،  بح�صب  اأي  �صديدٌة  كّله�  ف�لّذنوب 

اللحم  عليه  ينبُت  م�   - الرواية  واأ�صّده� - ح�صب  بع�ض،  اأ�صّد من  بع�صه�  ك�ن  واإن  �صّدته�، 

)1) �صورة النجم، الآية 32.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ت�صحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، دار الكتب الإ�صالمية - طهران، 1363 �ض، ط 5،ب�ب 

الرفق، ج2، �ض278،ح3.

)3) �صورة الكهف، الآية 49.
)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض27.
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والدم الذي قد ي�صمل اأكل الحرام والإ�صرار على المع�صية من دون تكفيره� ب�لتوبة.

لأّن الإن�ص�ن المرحوم هو من كّفرت ذنوبه ب�لتوبة اأو البالء في الدني�، ويق�بله المعّذب وهو الذي 

.
(1(

نوب لم تكّفر ذنوبه ب�أحد الوجوه المتقّدمة، والجنة ل يدخله� اإل طّيٌب: اأي ط�هٌر وخ�ل�ٌض من الذُّ

�صبح�نه  المولى  مخ�لفة  جهة  من  بينه�  فرق  ول  كب�ئر  وجميعه�  �صديدٌة،  كّله�  ف�لذنوب  وعليه 

غ�ئر هي اأموٌر ن�صبيٌة ل ذاتيٌة واإنم� ُنطِلُق عليه� لفظ ال�صغ�ئر ب�لإ�ص�فة  وتع�لى، واإّنم� الكب�ئر وال�صَّ

 .
(2(

اإلى م� هو اأكبر منه� ونطلق عليه� لفظ الكب�ئر ب�لإ�ص�فة والن�صبة اإلى م� هو اأ�صغر منه�

اإلى  ب�لن�صبة  والزن�  كبيرٌة،  اللطم  اإلى  وب�لن�صبة  �صغيرٌة،  القتل  اإلى  ب�لن�صبة  ف�لجرح 

.
(3(

مة كبيرٌة النظرة المحرَّ

ت  مة �صرورة تجنُّب كّل ذنب ُيعَلم كونه ذنبً� ح�صب م� ن�صَّ وعليه ُيفهم من الرواية المتقدِّ

عليه ال�صريعة الإ�صالمية، بل ينبغي تجنُّب كّل م� ُيحتمل اأّنه كذلك وذلك لعظمة مق�م اهلل 

�صة محتملة حتَّى مع وجود الحتم�ل، فمن  تع�لى وحّق ط�عته، ف�إّن الجراأة على ذاته المقدَّ

احتمل اأّن في الك�أ�ض خمرًا فعليه عقاًل اأن يمتنع عن �صربه ل لمف�صدة الخمر و�صرره فح�صب، 

بل لعظمة اهلل ووجوب ط�عته في كّل الموارد المحتملة. 

لست سرذنهب 
م

لحد
لل�صيط�ن اأبواٌب كثيرٌة ومداخل مختلفٌة ي�أتي منه� ابن اآدم وي�صتدرجه اإلى المع��صي. واإنَّ 

نوب وا�صت�صغ�ره� من قبلهم، وذلك  اأكثر ب�ٍب يت�صلَُّل منه اإلى قلوب الن��ض هو ب�ب احتق�ر الذُّ

بعد اأن يي�أ�ض ال�صيط�ن من اإ�صق�طهم في كب�ئر الذنوب ي�صعى ج�هدًا لإيق�عهم في ال�صغ�ئر؛ 

ون عليه�، لأّنه� بح�صب ت�صنيفهم من �صغ�ئر الذنوب. لكّنه لو علم مدى خطورته�  بل قد ي�صرُّ

عليهم لم� وقعوا فيه� ولم� اأ�صّروا عليه�. روي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »ل تنظروا اإلى 

.
�شغر الذنب، ولكن انظروا اإلى من اجتراأتم«)4)

)1) مولي محمد �ص�لح الم�زندراني، �صرح اأ�صول الك�في، مع تعليق�ت: الميرزا اأبو الح�صن ال�صعراني ، �صبط وت�صحيح: ال�صيد 
علي ع��صور، دار اإحي�ء التراث العربي للطب�عة والن�صر والتوزيع - بيروت - لبن�ن، 1421 - 2000م، ط 1،ج9، �ض244.

)2) راجع: القت�ص�د اله�دي اإلى طريق الر�ص�د، �ض144 )بت�صرف(.
)3) وممن يذهب اإلى هذا الراأي: ال�صيخ المفيد، وابن البراج الطرابل�صي، واأبو ال�صالح الحلبي، وابن اإدري�ض الحلّي، و 

ال�صيخ الطو�صي بل ن�صبه الطبر�صي في تف�صيره مجمع البي�ن اإلى اأ�صح�بن� مطلقً�.

)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 74، �ض168.
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وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »اّتقوا المحّقرات من الذنوب فاإّنها ل تغفر«، قلت: 

)اأي الراوي(: وم� المحّقرات؟ ق�ل: »الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لم يكن لي غير 

.
. وروي عن الإم�م الب�قر Q: »اّتقوا المحّقرات من الذنوب فاإّن لها طالباً«)2)

ذلك«)1)

اإّن  ذّر:  اأبا  »يا  عليه(:  اهلل  )ر�صوان  ذّر  لأبي  و�صّيته  في   P الأعظم النبّي  عن  وروي 

الرجل ليعمل الح�شنة فيّتكل عليها، ويعمل المحّقرات حتَّى ياأتي اهلل وهو عليه غ�شبان، 

.
واإّن الرجل ليعمل ال�شيئة فيفرق منها ياأتي اآمناً يوم القيامة«)3)

نوب التي يحتقره� الإن�ص�ن وي�صت�صغره�، وي�صتهين به�،  نوب هي الذُّ ف�لمحّقرات من الذُّ

َما  ﴿ َونَۡكُتُب  �صتغفر«، واهلل تع�لى يقول: 
َ
واأ ذِنب 

ُ
الرواي�ت»اأ ويقول ح�صب م� ورد في بع�ض 

.
بنِٖي ﴾)4) ۡحَصۡيَنُٰه ِفٓ إَِماٖم مُّ

َ
ٍء أ  َشۡ ُمواْ َوَءاَثَٰرُهۡمۚ َوُكَّ قَدَّ

ف�لذي يحّقر ذنبه وي�صت�صهل اأمره، األ يدري اأّن الذنب مهم� ك�ن �صغيرًا اأو حقيرًا ف�إنَّه من 

حيث كونه مع�صيًة هلل العظيم ف�إّنه ُيعّد اأمرًا عظيمً�، فال ينبغي للموؤمن اأن يحّقر �صيئً� من 

الذنوب فقد ل ُيغفر له ب�صبب تحقيره وا�صتخف�فه به�.

ب�هلل  وال�صته�نة  الخوف  وترك  به�،  المب�لة  وعدم  الحي�ء  بقّلة  تقترن  قد  وال�صغيرة 

ف�عة للمذنب، فتتحّول هذه  العظيم والإ�صرار عليه�، وهذا ب�لمن��صبة م� يمنع من �صمول ال�صَّ

.
(5(

ال�صغيرة اإلى كبيرٍة من الكب�ئر كم� �صّرحت الرواي�ت

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض287.
)2) م.ن، ج2، �ض270.

)3) ال�صيخ الطبر�صي، مك�رم الأخالق، من�صورات ال�صريف الر�صي، 1392 - 1972م، ط 6، �ض462. 
)4) �صورة ي�ض، الآية 12.

)5) كم� �صي�أتي في الدرو�ض الالحقة.
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سرّهاهيم سرلئيسا

��ض هي تحقيُق  �ص��ل مب�ص��رين ومنذرين للنَّ 1. الغ�ية من التكليف الإلهّي وبعثة الأنبي�ء والرُّ

ف�صّي لالإن�ص�ن، واإن�ص�ء المجتمع الإ�صالمّي الف��صل. الكم�ل الروحّي والنَّ

ي ذلك اإلى انغم��ض  نوب لكي ل يوؤدِّ زت ال�صريعة الإ�صالمية على مو�صوع اجتن�ب الذُّ 2. ركَّ

ذيلة وب�لت�لي حرم�نه من فر�صة التك�مل.  الإن�ص�ن في م�صتنقع الرَّ

ة والتي يع�قب عليه�  ��ريعة الإ�ص��الميَّ ة الواردة في ال�صَّ 3. الذن��ب هو مخ�لفُة الأوامر الإلهيَّ

الب�ري عّز وجّل.

عٌة،  نب واأق�ص���مه متع��ّددٌة ومتنوِّ 4. الم�صطلح���ت الت��ي وردت في القراآن الكريم حول الذَّ

نب وعن اآث�ره ال�صيئة. ة للذَّ وكلُّ م�صطلٍح يك�صف عن ُبعٍد من الأبع�د الخ��صَّ

5. ق�ّص��م القراآن الكريم والن�صو�ض ال�ص��ريفة الذنوب اإلى كب�ئر ويق�بله� م� هو اأدنى منه� 

غ�ئر وكالهم� ورد النهي عنهم�. رتبًة وهي ال�صَّ

6. الّذنوب في الحقيقة كّله� كب�ئر ول فرق بينه� من جهة مخ�لفة المولى �صبح�نه وتع�لى، 

غ�ئر هي اأموٌر ن�ص��بيٌة، واإنم� ُنطِلُق عليه��� لفظ ال�صغ�ئر ب�لإ�ص�فة  واإّنم��� الكب�ئر وال�صَّ

اإلى م� هو اأكبر منه�.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - الغاية من التكليف الإلهي:

تحقيق الكم�ل الروحي والنف�صي لالإن�ص�ن 

اإن�ص�ء المجتمع الإ�صالمي الف��صل 

كال الجوابين �صحيح 

2 - الذنب هو عبارة عن:

مخ�لفة الأوامر الجتم�عية والقوانين الع�مة 

مخ�لفة الأوامر الإر�ص�دية الواردة في الرواي�ت ال�صريفة 

مخ�لفة الأحك�م الإلزامية الواردة في ال�صريعة الإ�صالمية 

3 - لل�شيطان اأبواب كثيرة اإلى الإن�شان منها:

اللتزام ب�لأحك�م الإلهية 

بّر الوالدين والإح�ص�ن اإليهم� 

ا�صتحق�ر الذنوب وا�صت�صغ�ره� 

4 - الذنوب ل فرق فيما بينها من:

جهة ن�صبته� اإلى بع�صه� البع�ض 

جهة كونه� �صغيرة اأم كبيرة 

حيث مخ�لفته� لأوامر اهلل �صبح�نه وتع�لى 
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5 - المحّقرات من الذنوب هي:

الذنوب ال�صغيرة 

الذنوب التي يغفره� اهلل �صبح�نه وتع�لى 

الذنوب التي ي�صتهين به� الإن�ص�ن ول ي�صتعظمه� 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

يجب على المكّلف تجّنب كل م� يحتمل اأنه ذنب ومع�صية هلل تع�لى 

اإن تحقير الذنوب ي�ص�عد الإن�ص�ن على تركه� والإقالع عنه� 

اإن اأ�صّد اأنواع الذنوب هو م� ينبت عليه اللحم والدم 

اإن التلّوث ب�لذنوب ل يبعد الإن�ص�ن اإل عن التك�مل الروحي والنف�صي 

ال�صغ�ئر تعرف من خالل �صّدة النهي عنه� والتحذير ال�صديد من الوقوع فيه� 



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

في  . 1 ورد  م�  وفق  وال�صغ�ئر  الكب�ئر  بين  يمّيز   

الن�صو�ض ال�صريفة.

 يعّرف الكب�ئر ب�صكل دقيق ووا�صح.  . 2

 يعّدد اأنواع الكب�ئر واأق�ص�مه�. . 3

كبائر الذنوب

الدَّرس الثَّاني





تّفيق 
رك  نوب من قبيل ال�صِّ الكب�ئر جمُع كبيرٍة، وهي كلُّ م� كُبر من المع��صي وَعُظم من الذُّ

ريعة  دت ال�صَّ ب�هلل تع�لى، وعقوق الوالدين، واليمين الغمو�ض، وغير ذلك من الأمور التي �صدَّ

�صة في النَّهي عنه�.  المقدَّ

الرواي�ت  بع�ض  تواجهن�  اإذ  للكب�ئر،  والمع�يير  وابط  ال�صَّ تحديد  في  اخُتلف  وقد 

يذكر  وبع�صه�  كّله�،  ل  الكب�ئر  جملة  من  هي  والتي  المهلك�ت  اأي  الموبق�ت«  بتعبير»ال�صبع 

نوب، بل اكتفى البع�ض الآخر  دٍة من الذُّ اأعدادًا معّينة، م� دفع ب�لبع�ض اإلى ذكر اأعداٍد محدَّ

ريفة دون ذكر اأّي عدد للكب�ئر. ونحن  ة ال�صَّ بطرح عن�وين يعتبره� الأبرز ح�صب القراآن وال�صنَّ

وابط التي ُطِرحت لهذه الكب�ئر مع بي�ن اأهميته�. والهدف الأ�ص��ض من كلِّ  هن� �صنذكر ال�صَّ

ذلك ت�أمين الح�ص�نة الالزمة عند المكّلف مع اللتف�ت اإلى اأنَّ عدم ِذكر بع�صه� ل يعني اأنَّه� 

لي�صت من الكب�ئر. 

فعلى الموؤمن اأن ي�صتعّد دائمً� لالبتع�د عن كل م� ُيحتمل اأّنه مع�صيٌة �صواًء ك�نت �صغيرة 

اأم كبيرة فكيف اإن ك�ن يحتمل اأّنه� من الكب�ئر ف�صاًل عن علمه بذلك؟

علف سركبائل؟
َ
كيف ن

د الكب�ئر، فذهب بع�صهم  هن�ك اختالٌف كبيٌر في تحديد المعي�ر الذي على اأ�ص��صه نحدِّ

اإلى اأّنه لمعرفة الفرق بين الكب�ئر وال�صغ�ئر ل بّد من مالحظة المع�صية واإ�ص�فته� اإّم� اإلى 

مع�صية كبيرة من�صو�ض عليه�، واإم� اإلى الط�عة، واإم� اإلى نف�ض الف�عل، ف�لكالم اإذًا على 

ثالثة اأق�ص�م:

�عة: بمعنى اأنَّ المع�صية اإن زاد عق�به� على ثواب تلك الط�عة فهي  1. الإ�ص�فة اإلى الطَّ
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كبيرة ب�لن�صبة اإليه�، واإن نق�ض فهي �صغيرة. ووا�صح اأّن هذه الإ�ص�فة غير �صحيحة 

اإذ ل ُتق�رن ط�عة بمع�صية، ول ُين�صب عق�ب اإلى ثواب.

تلك  عق�ب  على  زاد  اإن  عق�به�  اأّن  بمعنى  عق�بً�:  اأقل  اأخرى  مع�صية  اإلى  الإ�ص�فة   .2

المع�صية فهي كبيرة ب�لن�صبة اإليه� واإن نق�ض فهي �صغيرة.

3. الإ�ص�فة اإلى ف�عله�: بمعنى اأنَّه� اإن �صدرت من �صريف له علم وزهد فهي كبيرة، واإن 

�صدرت مّمن هو دون ذلك فهي �صغيرة.

وبعب�رة اأو�صح: الفرق بين ال�صغيرة والكبيرة يكون من خالل عر�ض الذنب على الكب�ئر 

غ�ئر واإّل فهي من الكب�ئر. مثل تعريف  المن�صو�ض عليه�: ف�إن نق�صت عن اأقّله� فهي من ال�صَّ

عف عند الم�صلمين ونحو ذلك م� يف�صي اإلى القتل وال�صبي والنهب، ف�إّن  �ر على نق�ط ال�صُّ الكفَّ

مف�صدته اأعظم من مف�صدة الفرار من الزحف، ومن هن� قد نفهم ال�صبب الذي اأّدى ببع�ض 

العلم�ء اإلى عدم ح�صر الكب�ئر بعدٍد معين، فقد ُنقل عن ابن عّب��ض اأّنه ق�ل: »هي )الكب�ئر( 

.
(1(

اإلى ال�صبعم�ئة اأقرب منه� اإلى ال�صبع«

وعليه يمكن تطبيق هذه الق�عدة على كّل مع�صية لم يرد ن�ضٌّ من ال�صريعة على كونه� من 

الكب�ئر.

نوب الكبيرة منه�:  وعلى الرغم من ذلك ح�ول جملة من العلم�ء اإعط�ء �صوابط للذُّ

عليه  واأوجب  عذابً�  والرواي�ت  القراآن  في  له  تع�لى  اهلل  ووعد  حرمته  تثبت  فعل  كلُّ   .1

الن�ر، يعتبر من الكب�ئر. 

2. كّل ذنب و�صف في الرواي�ت والآي�ت ب�أّنه من الذنوب الكبيرة، )ك�لرب�، الغيبة، الكذب، 

ب بعد الهجرة،...(. الفرار من الزحف، التعرُّ

3. كلُّ ذنٍب عيَّن له ال�ص�رع المقّد�ض حّدًا معينً� )ك�ص�رب الخمر، والزاني، وال�ص�رق،..( 

وقد حّذر القراآن منه.

)1) ال�صيخ الجواهري، جواهر الكالم، تحقيق وتعليق: ال�صيخ عب��ض القوچ�ني، دار الكتب الإ�صالمية - طهران، 1365 �ض، 
ط 2،ج13، �ض319.
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4. كلُّ ذنٍب يدلُّ على ال�صته�نة ب�لّدين والالمب�لة به.

ه�دة من مرتكبه. 5. اأن َيِرد النَّ�ض بعدم قبول ال�صَّ

وعليه م� يمكن اأن نخل�ض اإليه هو الت�لي: 

يترتَّب  التي  رجة  الدَّ اإلى  �صديدًة  مف�صدته�  كون  هو  كبيرًة،  م�  مع�صيٍة  لكون  المعي�ر  اإنَّ 

هي الواقع عنه�  عليه� مبغو�صيٌة �صديدٌة وعقوبٌة عظيمٌة، فكبر المع�صية اإنم� ُيعَلم من �صّدة النَّ

ب�إ�صراٍر اأو تهديٍد ب�لعذاب.

أنهسع سركبائل  عقدها
نوب الكبيرة وعدده�، ونق�صد ب�لأنواع: العنوان الع�ّم الذي قد ي�صتمل  اخُتلف في اأنواع الذُّ

نوب يحكم العقل الم�صتقّل  نوب، بدليِل اأنَّ هن�ك اأمثلًة كثيرًة من الذُّ دة من الذُّ على اأنواٍع متعدِّ

ة  �ر مع اأنَّه� لم ُتذكر بعن�وينه� الخ��صَّ بقبحه� وكونه� من الكب�ئر، واأنَّه� مم� يوجب دخول النَّ

اإلى  المف�صية  الم�صلمين  عورات  على  الدللة  اأو  به�،  للّزن�  المح�صنة  كحب�ض  الّرواي�ت  في 

قتلهم واأ�صرهم والتي هي اأعظم عند اهلل من الفرار من الزحف، وكذا الو�ص�ية ب�لموؤمن اإلى 

�لم المف�صية اإلى قتله فهي اأعظم من غيبته.  الظَّ

د اهلل  توعَّ الذي  لم  الظُّ اأكبر م�ص�ديق  تعتبر من  كّله�  التي ذكرت  نوب  الذُّ اأنَّ  ُيفهم  وقد 

، فحينئٍذ تتَّ�صُع دائرُة 
ُكُم ٱنلَّاُر ﴾)1) ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ عليه الن�ر، ق�ل تع�لى: ﴿ َوَل تَۡرَكُنٓواْ إَِل ٱلَّ

لم كبيرًة نوعيًة تندرُج تحته� م�ص�ديُق كثيرٌة ل عدَّ له� ول ح�صَر. الكب�ئر في�صبح الظُّ

� من ن�حية عدد الكب�ئر فتراوحت الأقوال بين: �صبع، وع�صر، واثنتي ع�صر، وع�صرين،  اأمَّ

واأربع وثالثين، واأربعين، واأنه�ه اآخرون اإلى �صبعين كبيرة.

واي�ت، م� قد ُيفهم  علمً� ب�أّن من�ص�أ الختالف في العدد راجٌع اإلى الختالف الوارد في الرِّ

واي�ت ال�صريفة: منه اأنَّ الكب�ئَر لي�صت بم�صتوًى واحٍد، ولهذا نكتفي بم� ورد في بع�ض الرِّ

)1) �صورة هود، الآية 113.
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1. الكبائر السبع: 
عن ابن محبوب ق�ل: كتب معي بع�ض اأ�صح�بن� اإلى اأبي الح�صن Q ي�ص�أله عن الكب�ئر 

كم هي وم� هي، فكتب Q: »من اجتنب ما وعد اهلل عليه النار كّفر عنه �شيئاته اإذا كان 

التعّرب  الربا،  اأكل  الوالدين،  المحترمة، عقوق  النف�س  الموجبات: قتل  وال�شبع  موؤمناً. 

.
بعد الهجرة، قذف المح�شنات، اأكل مال اليتيم، الفرار من الزحف«)1)

ب�أّنه�  اأّن الإم�م Q قد عّدد الكب�ئر وذكره� ب�ل�صم، وو�صفه�  ف�لوا�صح من الرواية 

من موجب�ت دخول الن�ر اأو وعد عليه� الن�ر، واإن اجتنبه� كّفر عنه م� دونه� من ال�صّيئ�ت.

2. الكبائر التسع:
روي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »الكبائر ت�شع: اأعظمهّن الإ�شراك باهلل عّز وجّل، وقتل 

الزحف،  من  والفرار  المح�شنة،  وقذف  اليتيم،  مال  واأكل  الربا،  واأكل  الموؤمنة،  النف�س 

وعقوق الوالدين، وا�شتحالل البيت الحرام، وال�شحر، فمن لقي اهلل عّز وجّل وهو بريء 

.
منهّن كان معي في جنة م�شاريعها من ذهب«)2)

3. الكبائر إحدى وعشرون:
»�شمعت  ق�ل:   Q جعفر اأبو  حّدثني  ق�ل:  الح�صنّي  اهلل  عبد  بن  العظيم  عبد  عن  روي 

فلّما �شّلم وجل�س تال هذه الآية:   Q اأبي عبد اهلل  اأبي يقول: دخل عمرو بن عبيد على 

 ثّم اأم�شك، فقال اأبو عبد اهلل Q: ما اأ�شكتك؟ 
ثِۡم َوٱۡلَفَوِٰحَش ﴾)3) ئَِر ٱۡلِ ِيَن َيَۡتنُِبوَن َكَبٰٓ

﴿ َوٱلَّ
قال: اأحبُّ اأن اأعرف الكبائر من كتاب اهلل تعالى، فقال: هم يا عمرو، اأكبر الكبائر:

.
َة ﴾)4)  َعلَۡيهِ ٱۡلَنَّ ُ ِ َفَقۡد َحرََّم ٱللَّ 1. الإ�شراك باهلل: يقول اهلل: ﴿ إِنَُّهۥ َمن يُۡشِۡك بِٱللَّ

 ِ ۡوِح ٱللَّ 2. وبعده الإيا�س من روح اهلل: لأّن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ إِنَُّهۥ َل يَاْۡي َُٔس ِمن رَّ

.
 ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَكٰفُِروَن ﴾)5) إِلَّ

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض296. 
)2) اأبي الفتح الكراجكي، كنز الفوائد، مكتبة الم�صطفوي - قم، 1369 �ض، ط 2، �ض185-184. 

)3) �صورة ال�صورى، الآية 37. 
الفرق  والمج�صمة من  الن�ر،  والمالحدة، وعبدة  الأوث�ن،  ال�صرك عبدة  72. يدخل في مفهوم  الآية  الم�ئدة،  �صورة   (4(

ال�ص�لَّة، والغالة واأمث�لهم.

)5) �صورة يو�صف، الآية 87.
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.
وَن ﴾)1)  ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَخِٰسُ ِ إِلَّ َمُن َمۡكَر ٱللَّ

ۡ
3. ثّم اأمُن مكر اهلل: لأّن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ فََل يَأ

4. ومنها عقوق الوالدين: لأّن اهلل �شبحانه جعل العاّق جّباراً �شقياً.

َيۡقُتۡل  ﴿ َوَمن  يقول:  وجّل  عّز  اهلل  لأّن  بالحّق:  اإّل  اهلل  حّرم  التي  النف�س  وقتل   .5

َلُۥ َعَذابًا    َعدَّ
َ
َوأ َولََعَنُهۥ   َعلَۡيهِ  ُ ا فِيَها وََغِضَب ٱللَّ َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ ُمۡؤِمٗنا مُّ

.
َعِظيٗما ﴾)2)

َعَذاٌب  َولَُهۡم  َوٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف  ﴿ لُعُِنواْ  يقول:  عّز وجّل  اهلل  لأّن  المح�شنة:  وقذف   .6

.
َعِظيٞم ﴾)3)

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن 
ۡ
َما يَأ 7. واأكل مال اليتيم: لأن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ إِنَّ

.
َسعِرٗيا ﴾)4)

ۡو 
َ
 ُمَتَحّرِٗفا ّلِقَِتاٍل أ ۥٓ إِلَّ 8. والفرار من الزحف: لأن اهلل يقول: ﴿ َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرهُ

.
َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُي ﴾)5)

ۡ
ِ َوَمأ  فَِئةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب ّمَِن ٱللَّ ا إَِلٰ ً ُمَتَحّيِ

 َكَما َيُقوُم  ُكلُوَن ٱلّرَِبٰواْ َل َيُقوُموَن إِلَّ
ۡ
ِيَن يَأ 9. واأكل الربا: لأن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ ٱلَّ

.
(6(﴾  ۚ ۡيَطُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ ِي َيَتَخبَُّطُه ٱلشَّ

ٱلَّ
.

(7(﴾  ىُٰه َما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمۡن َخَلٰٖقۚ 10. وال�شحر: لأّن اهلل عّز وجّل: ﴿ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَتَ

 ٱۡلَعَذاُب  11. والزنا: لأن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أَثَاٗما ٦٨ يَُضَٰعۡف َلُ

.
 فِيهِۦ ُمَهانًا ﴾)8) يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ

)1) �صورة الأعراف، الآية 99.
)2) �صورة الن�ص�ء، الآية 93. 

)3) �صورة النور، الآية 23.
)4) �صورة الن�ص�ء، الآية 10. 
)5) �صورة الأنف�ل، الآية 16.

)6) �صورة البقرة، الآية 275، الم�ض هو الجنون، والخبط حركة على غير النحو الطبيعي ومن غير ات�ص�ق. وقيل ل يقومون 
ت�رة  في�صقطون  المج�نين  قي�م  مثل  بل  العقل  �صحيح  قي�م  مثل  قي�مً�  عليهم  وثقله  ووزره  الرب�  ب�صبب  قبورهم  من 

ويم�صون على غير ا�صتق�مة ت�رة ول يقدرون على القي�م اأخرى. 

)7) �صورة البقرة، الآية 102.
)8) �صورة الفرق�ن، الآية 68، ل يبعد اإلح�ق اللواط وال�صح�ق والزن� من ب�ب المث�ل على كب�ئر الفرج.
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 ِ ٱللَّ بَِعۡهِد  وَن  يَۡشَتُ ِيَن  ﴿ ٱلَّ لأّن اهلل عّز وجّل يقول:  الفاجرة:  الغمو�س  واليمين   .12

.
(1(﴾ ِ ْوَلٰٓئَِك َل َخَلَٰق لَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرة

ُ
يَۡمٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيًل أ

َ
َوأ

.
 يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ﴾)2) ِت بَِما َغلَّ

ۡ
13. والغلول: لأّن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ

14. ومنع الزكاة المفرو�شة: لأّن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ َفُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم 

.
َوُظُهورُُهۡمۖ ﴾)3)

.
15. و�شهادة الزور)4)

.
(5(﴾  ۥۗ ۥٓ َءاثِٞم قَۡلُبُه 16. وكتمان ال�شهادة: لأّن اهلل عّز وجّل يقول: ﴿ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنَُّه

17. و�شرب الخمر: لأّن اهلل عّز وجّل نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان.

18. و19. وترك ال�شالة متعمّداً اأو �شيئاً مما فر�س اهلل: لأّن ر�شول اهلل P قال: »من 

.»P ترك ال�شالة متعّمداً فقد برئ من ذّمة اهلل وذّمة ر�شول اهلل

20. ونق�س العهد.

 
ارِ ﴾)6) ۡعَنُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱدلَّ

ْوَلٰٓئَِك لَُهُم ٱللَّ
ُ
21. وقطيعة الرحم: لأّن اهلل عّز وجّل قال: ﴿... أ

قال: فخرج عمرو وله �شراخ من بكائه؛ وهو يقول: هلك من قال براأيه، ونازعكم 

.
(7(

في الف�شل والعلم«

أقسام سركبائل
دة ومن زواي� مختلفٍة. ن�صير هن� اإلى تق�صيمه� بلح�ظ  مت الكب�ئر اإلى اأق�ص�م متعدِّ لقد ق�صِّ

الجهة التي ت�صدر منه�، وهي على ق�صمين:

)1) �صورة اآل عمران، الآية 77، اليمين الغمو�ض تعني اليمين الك�ذبة على م� م�صى ولي�ض فيه� كف�رة ل�صدة الذنب فيه� 
فك�أنه مغمو�ض في الذنب لحلفه ك�ذبً� على علم منه.

)2) �صورة اآل عمران، الآية 161، الغلول لغة يعني الخي�نة هي في الأ�صل الخي�نة في المغنم )غن�ئم الحرب( وال�صرقة 
منه� قبل الق�صمة ول يبعد اإلح�ق الغ�صب وال�صرقة في مفهوم الغلول.

)3) �صورة التوبة، الآية 35.
)4) ال�صه�دة بغير علم �صواء ط�بقت الواقع اأم ل.

)5) �صورة البقرة، الآية 283.
)6) �صورة الرعد، الآية 25.

)7) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض287-285. 
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1. الكبائر المتعلِّقة بالجوارح)1): 
وهي �صّتة اأنواع متعّلقة: 

حر، القذف.  ور، تعليم ال�صِّ رك ب�هلل، �صه�دة الزُّ - ب�لل�ص�ن: ال�صِّ

رقة. - ب�ليد: القتل، ال�صَّ

- ب�لبطن: اأكل الّرب�، اأكل اأموال الأيت�م ظلمً�، �صرب الخمر.

- ب�لفرج: الّزن�.

حف. جل: الفرار من الزَّ - ب�لرِّ

2. الكبائر المتعلِّقة بالجوانح)2): 
رك ب�هلل تع�لى، والأمن من مكر اهلل، والي�أ�ض من روح اهلل، والعجب ونحوه�. ك�ل�صِّ

جل. )1) جوارح الإن�ص�ن: اأع�ص�وؤه التي يتك�ّصب به�، ك�لل�ص�ن، واليد، والرِّ
)2) جوانح الإن�ص�ن: اأع�ص�وؤه الب�طنية ك�لقلب، والعقل. والجنوح هو الميل: جنح، اأي م�ل .
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سرّهاهيم سرلئيسا

��ريعة  دت ال�صَّ 1. الكب�ئ��ر جم��ُع كبيرٍة، وهي كلُّ م� كُبر من المع��صي وهي الأمور التي �ص��دَّ

�صة ب�لن�ض ال�صريح في النَّهي عنه�. المقدَّ

وابط والمع�يير الوا�صحة للكب�ئر. لذا على الموؤمن  2. يوجد اختالٌف كبيٌر في تحديد ال�صَّ

من الن�حية الروحية اأن ي�صتعّد دائمً� لالبتع�د عن كل م� ُيحتمل اأّنه مع�صيٌة. 

ن��وب الكبي��رة وعدده���. ومن�ص���أ الختالف ف��ي العدد راج��ٌع اإلى  3. اخُتل��ف ف��ي اأن��واع الذُّ

واي�ت، مم� قد ُيفهم منه اأنَّ الكب�ئَر لي�صت بم�صتوًى واحٍد. الختالف الوارد في الرِّ

4. الكب�ئ��ر عل��ى نوعين؛ كب�ئر بلح�ظ الجوارح المرتبطة ب�لبدن، وكب�ئر بلح�ظ الجوانح 

المتعّلقة ب�لقلب.

5. من ن�حية عدد الكب�ئر تراوحت الأقوال بين: �ص��بع، وع�ص��ر، واثنتي ع�ص��رة، وع�صرين، 

واأربع وثالثين، واأربعين، واأنه�ه اآخرون اإلى �صبعين كبيرة.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - ُتعرف الذنوب الكبيرة من خالل:

اإ�ص�فته� اإلى الذنوب ال�صغيرة 

عر�ض الذنب على الكب�ئر المن�صو�ض عليه�، ف�إن نق�صت عن اأقله� فهي من ال�صغ�ئر 

واإل فهي من الكب�ئر 

كال الجوابين خط�أ 

2 - من�شاأ الختالف في عدد الكبائر وكونها لي�شت على م�شتوى واحد مرّده اإلى:

الختالف الوارد في الرواي�ت 

الختالف الوارد في اأقوال العلم�ء 

الختالف الوارد في القراآن الكريم 

3 - اأيها لي�شت من الكبائر المتعّلقة بالجوارح:

القتل 

الزن� 

العجب 

4 - تق�شم الذنوب اإلى ذنوب:

جوانحية ب�طنية وجوارحية ظ�هرية 

ل�ص�نية وقلبية 

عقلية وخي�لية 
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5 - اأي من الذنوب ل تعد من �شوابط الذنوب الكبيرة:

كل ذنب وعد اهلل تع�لى عليه في القراآن عذاب�ً 

كل ذنب عيَّن له ال�ص�رع المقّد�ض حّدًا معين�ً 

كل م� ثبت حرمته ب�لدليل العرفي 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

لمعرفة الكبيرة من ال�صغيرة ل بد من اإ�ص�فته� اإلى نف�ض الف�عل 

الكبيرة كل ذنب ثبتت حرمته واأنه من الكب�ئر في القراآن اأو الرواي�ت ال�صريفة 

الإ�صرار على ال�صغ�ئر يعد من الذنوب الكبيرة 

كل ذنب وعد اهلل تع�لى عليه الن�ر فهو من الكب�ئر 

الكب�ئر  اأن��واع  من  تعد  اهلل  روح  من  والي�أ�ض  اهلل،  مكر  من  والأم��ن  ب���هلل،  ال�صرك 

المتعّلقة ب�لجوارح ل ب�لجوانح 



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

تتبّدل  . 1 خالله�  من  التي  الموارد  اأهم  يحّدد 

ال�صغ�ئر اإلى كب�ئر.

يبّين خطورة واآث�ر ارتك�ب الّذنوب مهم� �صُغرت.  . 2

لبّية للذنوب. . 3 ف اإلى اأهّم المخ�طر والآث�ر ال�صَّ يتعرَّ

صغائر الّذنوب

الدَّرس الثالث





تّفيق
اإّن الموؤمن يفرح بط�عته هلل عّز وجّل، ويحزن لمع�صيته ويندم عليه�، ويح�ول الخروج 

من اأ�صره� والعودة اإلى الط�عة من جديد، في�صتغفر من ذنبه وُيتِبع �صّيئته بح�صنة لعلَّه� 

تمحوه�. ول يزال العبد في قلٍق م� دام يغلب على عمله الخلط بين الح�صن�ت وال�صّيئ�ت، 

ه اإليه�  ول ريب اأّن فرحه ب�لط�عة ل يكتمل حتَّى يخرج من دائرة الحزن والقلق التي ت�ُصدُّ

ذنوبه.

ل اأزمًة حقيقيًة  والخطر الأكبر على الموؤمن يكمن في ارتك�به الكب�ئر من الّذنوب التي ُت�صكِّ

في �صلوكه اإلى اهلل. ولكّن ال�صغ�ئر اأو اللمم - التي قد يتج�وز اهلل عنه� - ربم� ُتوِهُم بع�َض 

��ض اأّن الم�ص�حة بينه� وبين الكب�ئر �ص��صعٌة جدًا، فهو حين ارتك�به لل�صغيرة �صيكون في  النَّ

يط�ن.  وء وو�صو�صة ال�صَّ �رة ب�ل�صُّ ف�ض الأمَّ م�أمن من ارتك�به للكبيرة، وهذا حتمً� من ت�صويالت النَّ

م في اإط�ره�  ذلك اأّنه ثّمة تج�ُذٌب وتب�دٌل بين الكب�ئر وال�صغ�ئر ي�صقط فيه� الغ�فلون، ويته�صَّ

ذلك الف��صل الزج�جّي الرقيق بين �صغ�ئر الّذنوب وكب�ئره� فال ي�صحو اأولئك الغ�فلون من 

على  وخطواٌت  للكب�ئر  ممّهداٌت  غ�ئر  ف�ل�صَّ ب�لكب�ئر؛  �صوا  تلبَّ وقد  اإّل  ال�صغ�ئر  بع�ض  خطر 

تَتَّبُِعواْ  ﴿ َوَل  تع�لى:  قوله  المج�ل  هذا  في  القراآن  في  تعبيٍر  اأبلغ  ولعلَّ  فيه�.  الوقوع  طريق 

 .
بنٌِي ﴾)1)  إِنَُّهۥ لَُكۡم َعُدّوٞ مُّ ۡيَطِٰنۚ ُخُطَوِٰت ٱلشَّ

غ�ئر  غ�ئر، واأن يلتفت اإلى الموارد التي تنقلب فيه� هذه ال�صَّ َب ال�صَّ فعلى الموؤمن اأن يتجنَّ

:Q �ص� واي�ت، اإذ ورَد عن الإم�م الرِّ اإلى كب�ئر كم� ُي�صتف�د من بع�ض الرِّ

)1) �صورة البقرة، الآية 168.
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غائر من الّذنوب طرٌق اإلى الكبائر، ومن لم يَخف اهلل في القليل لم َيَخْفُه في  »ال�شَّ

.
(1(

الكثير...«

سرصغائل طلق إرى سركبائل
فيه�  تتبّدل  التي  الموارد  العديد من   R الط�هرة العترة  الواردة عن  الأخب�ر  ذكرت 

ال�صغ�ئر اإلى كب�ئر، نذكر منه�:

نب: 1 . اإلصرار على الذَّ
وعدَم  اٍت  مرَّ لعّدة  نب  الذَّ مم�ر�صَة  اأنَّ  ريفة  ال�صَّ والأح�ديث  القراآنية  الآي�ت  من  ي�صتف�د 

نب الذي هو عين المع�صية هلل تع�لى. فقد روي عن  المب�درة اإلى التوبة ُيعّد اإ�صرارًا على الذَّ

.
(2(

الإم�م علّي Q قوله: »اإّياك والإ�شرار فاإّنه من اأكبر الكبائر، واأعظم الجرائم«

ن�   مث�له: العين بح�صب الرواي�ت قد تزني، وزن�ه� النظر، ولكن زن� النظر اأ�صغر من الزِّ

الم�صطلح، فمع الإ�صرار والمواظبة على هذا النظر ي�صبح هذا النوع من الزن� كبيرة؛ فقد 

نُوبِِهۡم  ِلُ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ    َ ٱللَّ َذَكُرواْ  نُفَسُهۡم 
َ
أ َظلَُمٓواْ  ۡو 

َ
أ َفِٰحَشًة  َفَعلُواْ  إَِذا  ِيَن  ﴿َوٱلَّ ق�ل اهلل تع�لى: 

.
 َما َفَعلُواْ َوُهۡم َيۡعلَُموَن ﴾)3) ٰ واْ َعَ  َولَۡم يُِصُّ ُ  ٱللَّ نُوَب إِلَّ َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ

ف�لآية كم� هو وا�صح ت�صترط اأّنه اإذا ترك الإن�ص�ن الإ�صرار �صّحت توبته وغفر اهلل ذنبه. 

نب ي�صتوجب ال�صته�نة ب�أمر اهلل تع�لى وعدم رع�ية مق�مه تع�لى، �صواًء  ف�لإ�صرار على الذَّ

 .
(4(

غ�ئر اأم من الكب�ئر نب المذكور من ال�صَّ اأك�ن الذَّ

 .
(5(

روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »ل �شغيرة مع الإ�شرار، ول كبيرة مع ال�شتغفار«

.
(6(

وروي عن الإم�م علّي Q: »من اأ�شّر على ذنبه؛ اجتراأ على ربه«

الأعلمي  موؤ�ص�صة  الأعلمي،  ح�صين  ال�صيخ  وتقديم:  وتعليق  ت�صحيح   ،Q �الر�ص اأخب�ر  عيون  ال�صدوق،  ال�صيخ   (1(
للمطبوع�ت - بيروت - لبن�ن، 1404 - 1984م، ل.ط، ج1، �ض193.

البيت Rلإحي�ء  اآل  موؤ�ص�صة  التراث،  البيت Rلإحي�ء  اآل  موؤ�ص�صة  البيت(،  )اآل  ال�صيعة  و�ص�ئل  الع�ملي،  الحر   (2(
التراث بقم الم�صرفة، 1414، ط 2، ج11، �ض368.

)3) �صورة اآل عمران، الآية 135.
ل.ت،  الم�صرفة،  بقم  المدر�صين  لجم�عة  الت�بعة  الإ�صالمي  الن�صر  موؤ�ص�صة  الميزان،  تف�صير  الطب�طب�ئي،  ال�صيد   (4(

ل.ط،ج4، �ض21.

)5) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض288. 
)6) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج11، �ض368. 
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م
بغائل سرذ

اإلى  تن�صمُّ  اأخرى  مع�صيٌة  عليه�  الإ�صرار  لأنَّ  ح�له�؛  على  غيرة  ال�صَّ ُيبقي  ل  ف�لإ�صرار 

ًا على م� يفعله توالت المع��صي وتك�ثرت وتراكمت حتَّى تغدو كبيرًة، ول  الأولى، فم� دام م�صرِّ

ُن ال�صته�نَة ب�هلل تع�لى واأوامره. �صّيم� اإذا ك�ن الإ�صراُر يت�صمَّ

اأ�صبه  هو  الذي  القلب  على  الظلمة  تراكم  هو  كبيرة  اإلى  غيرة  ال�صَّ تحويل  في  وال�صبب 

عليه  ال�صداأ  تراكم  كّلم�  وي�صتّد  ف�صيئً�،  �صيئً�  فيه  وينت�صر  الحديد،  ي�صيب  الذي  ب�ل�صداأ 

فيوؤّدي اإلى تلفه، وهكذا ارتك�ب ال�صغ�ئر والإ�صرار عليه�.

روي عن الإم�م ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: »اإنَّ ر�شول اهلل P نزل باأر�س قرعاء، فقال 

بها من حطب!  ما  باأر�س قرعاء  اهلل، نحن  ر�شول  يا  فقالوا:  ائتوا بحطب،  لأ�شحابه: 

قال: فلياأِت كّل اإن�شان بما قدر عليه. فجاوؤوا به حتَّى رموا بين يديه بع�شه على بع�شه، 

فقال ر�شول اهلل P: هكذا تجتمع الّذنوب، ثم قال: اإّياكم والمحّقرات من الّذنوب؛ فاإّن 

اإمام  اأح�شيناه في  واآثارهم وكل �شيء  واإّن طالبها يكتب ما قدموا  اأّل  لكل �شيء طالباً، 

.
(1(

مبين«

مع�ني واأوجه الإ�صرار: 

ُذِكر لالإ�صرار عدة اأوجه منه�:

نب فال ي�صتغفر منه اأ�صاًل. - اأن يذنب الذَّ

- اأن ل يحّدث نف�صه بتوبة، فذلك اإ�صرار اأي�صً�.

- الإكث�ر من الّذنوب، �صواء اأك�نت من نوع واحد اأو اأكثر.

- المداومة على نوع واحد منه�.

نب، اأن ال�صتغف�ر ل ينفع مع الإ�صرار على  لة التربوية من فكرة الإ�صرار على الذَّ والمح�صّ

ر منه مهم� ك�ن الذنب �صغيرًا، وهذا معنى قولهم: »ل كبيرة مع ال�شتغفار«  الّذنب المتكرِّ

ُله�  غيرة ول يتبعه� ا�صتغف�رًا ف�إنَّ ذلك يحوِّ )طبقً� ل�صروط ال�صتغف�ر(! كم� اأنَّ من يكّرر ال�صَّ

اإلى كبيرٍة، وهو معنى قولهم:»ل �شغيرة مع الإ�شرار«. 

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض288. 
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نب: 2 . االستهانة بالذَّ
نوب ل ُتغفر  رات من الّذنوب، وقيل اإّن هذه الذُّ قد مرَّ هذا المو�صوع تحت عنوان المحقَّ

ب�صبب تحقيِره� وال�صته�نِة وال�صتخف�ِف به�.

�ص��ض فجرحه، وبعد ذلك اأراد اأْن يتوَب من  فلو فر�صن� اأنَّ اأحدًا رمى �صخ�صً� عمدًا ب�لرَّ

خ�ض الم�صروب، فمن الممكن اأن ي�ص�مَحُه وي�صفَح عنه، مع اأن  ذنبه، فندم واعتذَر من ال�صَّ

م� ارتكبه كبيرٌة!

ة اأّنه� م�ص�ألٌة  ولكن لو فر�صن� اأّنه رم�ه ب�لح�صى ال�صغير عمدًا مرارًا، ولم يعتذر منه بحجَّ

بيعّي اأن ل  ب�صيطٌة ولي�صت �صببً� مهّمً� لالعتذار، وا�صتخفَّ بهذا الأمر وا�صت�صغره، فمن الطَّ

ي�ص�مَحه ول ي�صفَح عنه؛ لأّن م� فعَلُه ن�بٌع من تكبُّره وا�صته�نته بذنبه.

وقد روي عن �صم�عة، اأنه ق�ل: �صمعت اأب� الح�صن Q يقول: »ل ت�شتكثروا كثيَر الخير، 

الّذنوب يجتمُع حتَّى يكون كثيراً. وخافوا اهلل في  فاإّن قليَل  الّذنوب؛  ت�شتقّلوا قليَل  ول 

.
(2(

»
ال�شّر حتَّى تقطعوا من اأنف�شكم الَن�َشف)1)

فينبغي للموؤمن اأن ل يلتفت اإلى َقْدِر المع�صية وحجمه�، ولكن اإلى َقْدِر من ع�صى، فال 

ينتهك حرم�ت اهلل تع�لى.

نب: رور واللّذة عند االبتالء بالذَّ 3 . االبتهاج والسُّ
ٍة  خ��صَّ براحٍة  ي�صعَر  ك�أْن  نب،  الذَّ اقتراف  عند  رور  وال�صُّ ب�للّذة  الإح�ص��ض  هو  البته�ج 

ُل اإلى كبيرٍة ب�صبب  لم� ي�صدر عنه من مع��ٍض، ف�إنَّ المع�صية -واإن ك�نت �صغيرًة- قد تتحوَّ

ع�دة اأم�م الآخرين، فهذا  البته�ج به�. فبع�صهم يقع في المع�صية في�صعد به� اأو يتظ�هر ب�ل�صَّ

نب نف�صه؛ فقد روي عن الإم�م علّي Q: »�شرُّ الأ�شرار من  نب اأكبر من الذَّ رور ب�لذَّ ال�صُّ

 .
(4(

ذ بمعا�شي اهلل اأورثه اهلل ذًل« ، وعنه Q اأي�صً�: »من تلذَّ
(3(

ُح بال�شّر« يتبجَّ

ف والن�صفة )بفتحتين(: ا�صم من الإن�ص�ف، وهو لزوم العدل في المع�مالت مع اهلل تع�لى وغيره. )1) الَن�صَ
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض287.

)3) الآمدي، غرر الحكم، �ض462.
)4) م.ن، �ض186.
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نب؛ فاإن البتهاج به اأعظم  وروي عن الإم�م زين الع�بدين Q: »اإّياك والبتهاج بالذَّ

.
(2(

. وعنه Q اأي�صً�: »حالوُة المع�شية يف�شُدها األيم العقوبة«
(1(

من ركوبه«

غيان: نب عند الطُّ 4 . اقتراف الذَّ
غي�ن.  نب عن ح�لة من الطُّ غ�ئر اإلى كب�ئر هو �صدور الذَّ ل ال�صَّ اإّن من الأ�صب�ب التي تبدِّ

ب�أمره�  يعب�أ  اأن  غير  من  لل�صغيرة  وارتك�به  الإن�ص�ن  فته�ون  الحّد.  تج�وز  يعني  غي�ن  والطُّ

 ٣٧ َوَءاثََر  ا َمن َطَغٰ غي�ن وال�صته�نة ب�أمر اهلل تع�لى؛ فقد ق�ل تع�لى: ﴿ فَأَمَّ هو م�صداق للطُّ

  .
َوٰى ﴾)3)

ۡ
 ٱلَۡمأ  ٱۡلَِحيَم ِهَ ۡنَيا ٣٨ فَإِنَّ ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

  لََشَّ ٰغِنَي  لِلطَّ   ﴿ ِإَونَّ اآية اأخرى:  ثً� عن جزاء الطغي�ن والطغ�ةفي  ويقول اهلل تع�لى متحدِّ

 ٢١ ِمۡرَصاٗدا  كَنَۡت  َجَهنََّم    ﴿ إِنَّ اأي�صً�:  ويقول   ،
ٱلِۡمَهاُد ﴾)4) فَبِۡئَس  يَۡصلَۡوَنَها  َجَهنََّم   ٥٥ َم َٔاٖب 

.
اٗبا ﴾)5) ٰغِنَي َم َٔ ّلِلطَّ

تر اإللهّي:  5 . االغترار بالسِّ
عدم  ب�أّن  تفكيٌر  المذنَب  يخ�لج  اأن  كبيرًا،  ذنبً�  غير  ال�صَّ نب  الذَّ تحّول  التي  الموارد  من 

ني� و�صتَر عليه،  مج�زاة اهلل ال�صريعة له تدّل على عدم �صخطه عليه، واأّنه تع�لى اأمهله في الدُّ

ولن يع�قَبُه في الآخرة.

 بَِما َنُقوُلۚ  ُ ُبَنا ٱللَّ نُفِسِهۡم لَۡوَل ُيَعّذِ
َ
وقد ج�ء معنى ذلك في قوله تع�لى: ﴿ َوَيُقولُوَن ِفٓ أ

نبيً�   P محّمد ك�ن  لو  يقولون  ك�نوا  فهم   ،
ٱلَۡمِصرُي ﴾)6) فَبِۡئَس  يَۡصلَۡوَنَهاۖ  َجَهنَُّم  َحۡسُبُهۡم 

على  دليل  وهذا  عذابً�،  ذلك  يكفيهم  اأي  ُم ﴾  َجَهنَّ ﴿ َحۡسُبُهۡم  تع�لى:  فق�ل  اهلل،  لعّذبن� 

ني�، وطمعهم ب�أن يكون ذلك هو م�صيرهم  اغترارهم بعدم تعّر�صهم للعذاب في هذه الدُّ

يوم القي�مة اأي�صً�!!

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج75، �ض159.
)2) الآمدي، غرر الحكم، �ض186.

)3) �صورة الن�زع�ت، الآي�ت 39-37. 
)4) �صورة �ض، الآيت�ن 55 - 56.

)5) �صورة النب�أ، الآيت�ن 21 - 22.
)6) �صورة المج�دلة، الآية 8.
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6 . التَّجاهر بالمعصية: 
ر  غيرة اإلى كبيرة؛ لأنَّ هذا التج�هر يعِبّ نوب ال�صَّ ُل الذُّ ��ض يبدِّ نب اأم�م النَّ اإّن التَّج�هر ب�لذَّ

عن �صفة التجّروؤ على الأوامر الإلهية وال�صته�نة به�.

�شبعين ح�شنة،  بالح�شنة يعدل  »الم�شتتر  ق�ل:  اأّنه   Q �الر�ص الإم�م  فقد روي عن 

.
(1(

والمذيع بال�شيِّئة مخذوٌل، والم�شتتر بال�شيِّئة مغفوٌر له«

نب، وتبّجحً�  ين، وا�صته�نة ب�لذَّ ئة مخذوٌل؛ لأنَّ في اإذاعته� ا�صتخف�فً� ب�لدِّ  ف�لمذيع ب�ل�صيِّ

ذلك  وكلُّ  بف�صله،  عليه  اهلل  �صتره  لم�  وهتكً�  العوام،  بين  له  وترويجً�  له،  وا�صتح�ص�نً�  به، 

مذموم عقاًل ونقاًل، وف�صاًل عن ذلك اأّنه يقرب من الكفر.

.
(2(

روي عن الإم�م علي Q: »اإّياك والمجاهرة بالفجور؛ فاإّنه من اأ�شد الماآثم«

وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »اإّني لأرجو الّنجاة لهذه الأّمة لمن عرف حقنا منهم 

.
(3(

اإل لأحد ثالثة: �شاحب �شلطان جائر، و�شاحب هوى اأو الفا�شق المعلن«

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض428. 
)2) الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج11، �ض368.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج8، �ض128.
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سرّهاهيم سرلئيسا

ُب  1. الموؤم��ن ب���هلل يف��رح بط�عت��ه هلل ع��ّز وجّل، ويح��زن لمع�صيت��ه ويندم عليه���، ويتجنَّ

غ�ئر  غ�ئ��ر دائم��ً�، ويلتفت بحر�ض اإلى الموارد التي يمكن اأن تنقلب فيه� هذه ال�صَّ ال�صَّ

اإلى كب�ئر.

2. الإ�ص��رار عل��ى الذن��وب ال�صغي��رة وع��دم المب���درة اإلى التوب��ة، من الأم��ور التي يمكن 

ب�صببه� اأن تنقلب هذه ال�صغ�ئر اإلى كب�ئر.

3. ال�صته�نة وال�صتخف�ف ب�أمر اهلل تع�لى وعدم رع�ية الحرم�ت الإلهية مهم� �صغرت اأو 

ل ال�صغ�ئر اإلى كب�ئر. قّل �ص�أنه� من العوامل التي تحوِّ

نب اأعظ��م من ركوبه، ف�لذي يفرح بم��� اقترفته يداه من الآث�م  ��رور والبته���ج ب�لذَّ 4. ال�صُّ

مهم� ك�نت �صغيرة لن يمرَّ وقت حّتى تنقلب اآث�مه ال�صغيرة اإلى كب�ئر.

ني� و�صتَر عليه،  5. اغترار الإن�ص�ن بعدم مج�زاة اهلل ال�صريعة له، واأّنه تع�لى اأمهله في الدُّ

غير ذنبً� كبيرًا.  نب ال�صَّ ل الذَّ ولن يع�قَبُه في الآخرة، من الموارد التي تحوِّ

غيرة اإلى كبيرة؛ فهي تك�ص��ف عن  ن��وب ال�صَّ ُل الذُّ ����ض تب��دِّ ن��ب اأم�م النَّ 6. المج�ه��رة ب�لذَّ

�صفة التجّروؤ على الأوامر الإلهية وال�صته�نة به�.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - الإ�شرار على �شغائر الذنوب:

يجّنب الإن�ص�ن الوقوع في الكب�ئر 

يوؤّدي ب�لإن�ص�ن اإلى الوقوع في الكب�ئر 

ي�صتره� اهلل يوم القي�مة 

2 - اأيها يعتبر من اأوجه وعالمات الإ�شرار على الذنب:

اأن يندم الإن�ص�ن ويتوب عن ذنبه بمجرد اقترافه 

اأن يعمد الإن�ص�ن اإلى رد المظ�لم ح�ل علمه بخطئه 

اأن يذنب الإن�ص�ن ذنبً� �صغيرًا ويداوم عليه ول ي�صتغفر منه اأبداً 

3 - المق�شود من المجاهرة بالمع�شية:

تكرار المع�صية 

اإخف�وؤه� عن الأ�صدق�ء 

الإتي�ن ب�لأعم�ل ال�صيئة ب�صكل علني واإذاعته� بين الن��ض 

4 - ينبغي على الموؤمن اأن ل يلتفت اإلى قدر المع�شية وحجمها بل اإلى:

من ع�صى فال ينتهك حرم�ت اهلل تع�لى مهم� �صغرت 

اأعم�له الح�صنة فيح�صيه� على الدوام وي�صّر به� 

نوعية المع�صية ف�إن ك�نت �صغيرة لم يهتم به� واإن ك�نت كبيرة ا�صتغفر وت�ب 



53 نهب
م
بغائل سرذ

5 - اأي من الموارد التالية يمكن اأن يتحّول مع الوقت اإلى كبائر:

البته�ج وال�صرور ب�لذنب ال�صغير 

الغرور وال�صته�نة ب�لعق�ب الإلهي 

كال الجوابين �صحيح 

 

�شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

من عالم�ت الموؤمن الحقيقي اأنه ل يفرح اإل ب�لط�عة ول يحزن اإل من المع�صية 

ال�صتر الإلهي والغرور به من اأهم العوامل التي تبّدل الكبيرة اإلى �صغيرة 

التج�هر ب�لمع�صية يوؤّدي اإلى تبّدل ال�صغيرة كبيرة، لأنه تجّروؤ على الأحك�م الإلهية 

وا�صته�نة به� 

من يكّرر ال�صغيرة ويتبعه� ب�لتوبة وال�صتغف�ر ف�إن ذلك يحّوله� اإلى كبيرة 

اإذا ابتهج الإن�ص�ن بذنبه و�ُصّر به عند اقترافه تبّدلت مع�صيته ال�صغيرة اإلى كبيرة 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الموؤّدية  . 1 الداخلية  والأ�صب�ب  المن��صئ  ي�بّين   

نب.  للوقوع في الذَّ

ف اإلى القوى المختلفة للّنف�ض.  . 2  يتعرَّ

ف اإلى محورّية القلب في ال�صلوك الإن�ص�نّي. . 3  يتعرَّ

األسباب والمناشئ 

الداخلية للذنوب

الدَّرس الرابع 





تّفيق
ف اإلى اأ�صب�ب البتالء ب�لّذنوب والوقوع به�، ينبغي التنّبه اإلى اأنَّ هن�ك  لكي ن�صتطيع التعرُّ

ر به. دة توؤثِّ اأ�صب�بً� داخليًة للذنب، واأخرى خ�رجيًة، ولكّل واحٍد من هذه الأ�صب�ب عوامل متعدِّ

�صعف  وهي:  الداخلّي،  ب�لعدّو  ن�صميه  اأن  يمكن  م�  اأو  الداخلية  لالأ�صب�ب  اأوًل  نعر�ض   

ف�ض )ال�ّصهوّية، والغ�صبّية، والوهمّية، والع�قلة(.  الإيم�ن، قوى النَّ

�لة والبيئة  ثّم نعر�ض للعدّو الخ�رجي، ونعني به ال�صيط�ن وجنوده واأعوانه من الِفَرق ال�صّ

المحيطة، ومن و�ص�ئل الّت�ص�ل الحديثة، والإعالم الم�صلِّل، وغير ذلك. 

على اأّن هن�ك تالزمً� وا�صحً� بين الأ�صب�ب والمن��صئ الداخلية والخ�رجية، ف�إّن �صعف 

وهذه  ال�صوء.  اأهل  كمج�ل�صة  المع��صي،  ارتك�ب  اإلى  يوؤّدي�ن  التقوى  وعدم  ينّي  الدِّ الرادع 

 
(2(

لّوامة اأو   
(1(

اأّم�رة ف�ض  النَّ ينّي، ف�لذي يجعل  ادع الدِّ الرَّ اإلى �صعف  توؤّدي  المع��صي بنف�صه� 

تعليمية - �صّنفن�  ولأهداف  ولكن -  الإن�ص�ن،  به  يقوم  الذي  العمل   هو طبيعة 
(3(

اأو مطمئنًة

الأ�صب�َب اإلى داخليٍة وخ�رجيٍة، وق�ّصمن� الّدرو�ض انطالقً� من هذا الت�صنيف. 

سألسباب سرقسخليا رلذنهب

ضعف اإليمان:
ينّي عند الإن�ص�ن، اأو  ادع الدِّ اإنَّ اأهمَّ �صبٍب من اأ�صب�ب الوقوع في المع��صي هو �صعف الرَّ

ى ب� »�صعف الإيم�ن«.  م� ي�صمَّ

 َغُفورٞ رَِّحيم ﴾ �صورة يو�صف، الآية 53.  َرّبِ ۚ إِنَّ  َما رَِحَم َرّبِٓ
وٓءِ إِلَّ اَرةُۢ بِٱلسُّ مَّ َ

َ
 ٱنلَّۡفَس ل ۚ إِنَّ بَّرُِئ َنۡفِسٓ

ُ
)1) ﴿ َوَمآ أ

اَمةِ ﴾ �صورة القي�مة، الآية 2.  ۡقِسُم بِٱنلَّۡفِس ٱللَّوَّ
ُ
 أ )2) ﴿ َوَلٓ

ُتَها ٱنلَّۡفُس ٱلُۡمۡطَمئِنَُّة ﴾ �صورة الفجر، الآية 27. يَّ
َ
أ )3) ﴿ َيٰٓ
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ف�لإيم�ن اأمٌر يقبل الزي�دة اأو النق�ص�ن، وال�صّدة اأو ال�صعف، فنحن ن�ص�هد في مجتمعن� 

��ض ي�صكون من ق�صوة قلوبهم، ومن قّلة خ�صوعهم في �صالتهم، ونرى من �صلوكيَّ�ت  كثيرًا من النَّ

والم�ص�ئب  روف  الظُّ في  وحزنهم  وقنوطهم  وي�أ�صهم  ني�  الدُّ على  حر�صهم  غلبَة  بع�صهم 

دة والتي  ب، اإلى غيره� من الأمرا�ض المتعدِّ ة والغرور والتع�صُّ الق��صية، ب�لإ�ص�فة اإلى الأن�نيَّ

ترجع اإلى �صبٍب واحٍد وهو �صعُف الإيم�ن، الذي يزداُد وي�صتدُّ عبر الط�ع�ت وينق�ض وي�صعف 

يُُّكۡم َزاَدتُۡه َهِٰذهِۦٓ إِيَمٰٗناۚ 
َ
ن َيُقوُل أ نزِلَۡت ُسوَرةٞ فَِمۡنُهم مَّ

ُ
ب�لمع��صي، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ ِإَوَذا َمآ أ

فََزاَدۡتُهۡم  َرٞض  مَّ قُلُوبِِهم  ِف  ِيَن  ٱلَّ ا  مَّ
َ
َوأ  ١٢٤ وَن  يَۡسَتۡبِشُ َوُهۡم  إِيَمٰٗنا  فََزاَدۡتُهۡم  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ ا  مَّ

َ
فَأ

. ول �صّك اأّن هذا ال�صعف اأو القوة في الإيم�ن ل 
 رِۡجِسِهۡم َوَماتُواْ َوُهۡم َكٰفُِروَن ﴾)1) رِۡجًسا إَِلٰ

يولد مع الإن�ص�ن ول ُيجبر عليه اأحد، فهذا ين�في مبداأ الختي�ر وعقيدة »اأمر بين اأمرين« 

التي تعني نفي الجبر والتفوي�ض للّن��ض، واإثب�ت اختي�رية التكليف التي توؤمن به� مدر�صة اأهل 

 .R البيت

فمن خالل هذا البي�ن نفهم اأّن هن�ك اأ�صب�بً� توؤّدي اإلى �صعف الإيم�ن، بل اإلى تال�صيه في 

بع�ض الأحي�ن وك�أّنه غير موجود. 

لن أسباب ضعف سإليّان 
اإّن اأهّم الأ�صب�ب الموؤّدية اإلى �صعف الإيم�ن هي: 

1. الجهل وعدم المعرفة، ف�إّنه� من اأعظم اأ�صب�ب �صعف الإيم�ن.

2. غلبُة الهوى وطوُل الأمل، فغلبة الهوى تجعل الإن�ص�ن يميل اإلى ال�ّصهوات، وطول الأمل 

ني�. ُين�صيه الآخرة ويجِذُبه اإلى الدُّ

3. ارتك�ب الكب�ئر والفواح�ض.

4. م�ص�حبة ال�صفه�ء والفّج�ر.

5. ارتي�د اأم�كن المع�صية.

6. ترك تع�هد القراآن.

7. ترك مج�ل�صة العلم�ء واأهل العب�دة.

)1) �صورة التوبة، الآيت�ن 124 - 125.
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الإيم�ن  اإلى �صعف  اأو نق�ص�نه�  يوؤّدي فقدانه�  الرواي�ت  اأخرى ذكرت في  اأمور   وهن�ك 

عن   Q دق� ال�صَّ الإم�م  عن  روي  م�  ومنه�  المع��صي،  ارتك�ب  اإلى  ب�لإن�ص�ن  يدفع  م� 

ل على اهلل،  اأربعة: التوكُّ اأركان  اأمير الموؤمنين Q: الإيمان له  اأبيه Q ق�ل: »قال 

.
(1(

وتفوي�س الأمر اإلى اهلل، والر�شا بق�شاء اهلل، والت�شليم باأمر اهلل عّز وجّل«

 و�ُصِئل اإم�من� ال�ص�دق Q: ب�أّي �صيء يعلم الموؤمن ب�أّنه موؤمن؟ ق�ل Q: »بالتَّ�شليم 

ريفة وغيره� ت�صير  واي�ت ال�صَّ . فهذه الرِّ
(2(

�شا فيما ورد عليه من �شروٍر اأو �شخٍط« هلل والرِّ

ك�ئز والأ�ص�ض  ب�صكٍل �صريٍح ووا�صٍح اإلى اأنَّ لالإيم�ن اأرك�نً�، ومن المعلوم اأنَّ الأرك�ن هي الرَّ

اأو بع�صه� تخلخل بني�ن هذا ال�صيء وزال  التي ُيبتنى عليه� ال�ّصيء؛ فلو ُفِقدت هذه الأرك�ن 

ا�صتقراره. 

ة التي ينبغي اأن تكون م�صحوبًة  والإيم�ن محّله وموطنه القلب، وهو نوٌع من المعرفة القلبيَّ

معرفة  »الإيمان  ق�ل:  اأّنه   P اهلل ر�صول  عن  المروّي  الحديث  في  كم�  ب�لأرك�ن،  ب�لعمل 

عليه  ويح�فظ  ب�هلل  اإيم�نه  خ  ير�صِّ اأن  اأراد  ، فمن 
(3(

بالأركان« بالل�شان وعمل  بالقلب وقول 

وي�صتكمله، يجب اأن ير�ّصخ هذه الأرك�ن في عقله وقلبه معً�، روي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: 

»ل ُيكِمل عبٌد الإيماَن باهلل حتَّى يكون فيه خم�ُس خ�شاٍل: التوّكل على اهلل، والّتفوي�س اإلى 

بر على بالء اهلل، اإّنه من اأحّب في اهلل،  �شا بق�شاء اهلل، وال�شّ اهلل، والّت�شليم لأمر اهلل، والرِّ

.
(4(

واأبغ�َس في اهلل، واأعطى في اهلل، ومنَع في اهلل، فقد ا�شتكمل الإيمان«

والأرك�ن هي:

زق وغيره، وقطع تعلُّق  1. التوّكل على اهلل تعالى: وهو العتم�د عليه والوثوق به في الرِّ

ب�ت، وهذا يوجب قّوة الإيم�ن وثب�ته، وعك�صه يوجب  القلب بغيره من الأ�صب�ب والم�صبِّ

والأ�صب�ب  ال�صعي  عن  ال�صتغن�ء  التوّكل  يعني  ول  ا�صتقراره،  وعدم  الإيم�ن  �صعف 

م�ت التوّكل التي ل غنى عنه�.  الم�دية اأبدًا، بل هي من مقوِّ

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض47.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض336.

)3) م.ن، ج10، �ض228.

)4) م.ن، ج77، �ض177.



مآب المذنبين الذنوب: أنواعها، آثارها، عالجها60

الأعداء وكيد الخ�صم�ء ومك�ئد  اإلى اهلل تعالى: وذلك في دفع �صرِّ  الأمر  تفوي�س   .2
يط�ن. ف�ض وو�ص�و�ض ال�صَّ النَّ

3. الر�شا بق�شاء اهلل تعالى: وذلك في ال�صّدة والرخ�ء ونزول الم�صيبة والبالء.
على  اأنزله  م�  وكّل  والحدود  ال�صرائع  في  له  والنقي�د  تعالى:  اهلل  باأمر  الت�شليم   .4
ر�صوله P. وهذا الت�صليم اأ�صٌل عظيٌم لر�صوخ الإيم�ن؛ اإذ لو انتفى ا�صتولى �صّده. وهو 

ي اإلى ارتك�ب المع��صي بال اأّي رادع.  ال�صّك. على القلب، وال�صّك ين�في الإيم�ن، ويوؤدِّ

سيطلة سردهى  سرغلسئز سإلنسانيا
نق�صد به� مجموعة الغرائز والقوى الموجودة في ب�طن الإن�ص�ن التي اإن لم يعرفه� ولم 

ي�صَع اإلى تعديله� ف�إنه� �صتوؤّدي به اإلى هالكه الحتمّي، ووقوعه في المع��صي. فينبغي له اأّوًل 

ذلك  عدم  لأّن  والتفريط؛  الإفراط  حدِّ  عن  اإخراجه�  بمعنى  تعديله�  اإلى  وال�صعي  معرفته� 

�صيوؤّدي اإلى طغي�نه� وعدم ا�صتقراره�، وهو م� �صيدفع ب�لإن�ص�ن اإلى ارتك�ب المع��صي. 

اإّن هذه القوى الب�طنية المودعة في الإن�ص�ن قد توؤّثر �صلبً� اأو اإيج�بً� على �صلوكه وعالقته 

»قّوة  فيه  واأوجد  جنودًا،  واأعط�ه�  العقل«  »قّوة  الإن�ص�ن  في  اأوجد  تع�لى  ف�هلل  تع�لى،  ب�هلل 

الجهل« اأي�صً� واأعط�ه� جنودًا.

المالئكة  اأعلى من درجة  درجة  اإلى  ي�صل  قد  العقلية  الت�ص�عدية  ف�لإن�ص�ن في حركته 

نب ب�إرادته واختي�ره وتحكيمه لعقله و�صيطرته على غرائزه، وقد ي�صل في  اإذا ابتعد عن الذَّ

حركته التن�زلية من خالل اّتب�عه لل�صهوات اإلى درجٍة ي�صبح فيه� ك�لأنع�م، بل اأ�صّل �صبياًل، 

م هواه  ، وم� ذلك اإّل لأّنه حكَّ
 َسبِيًل ﴾)1) َضلُّ

َ
نَۡعِٰم بَۡل ُهۡم أ

َ
 َكٱۡل كم� في قوله تع�لى: ﴿ إِۡن ُهۡم إِلَّ

ف�صية. على عقله، واتَّبع غرائزه و�صهواته النَّ

والغ�شب.  ال�شهوة  دون  بالعقل  الَملَك  اهلل خ�ّس  »اإّن   :Q الموؤمنين اأمير  عن  روي 

وخ�ّس الحيوانات بهما دونه، و�شّرف الإن�شان باإعطاء الجميع، فاإن انقادت �شهوته وغ�شبه 

لعقله �شار اأف�شل من المالئكة؛ لو�شوله اإلى هذه المرتبة مع وجود المنازع، والمالئكة 

.
(2(

لي�س لهم مزاحم...«

)1) �صورة الفرق�ن، الآية 44. 
)2) مال محمد مهدي النراقي، ج�مع ال�صع�دات، تحقيق وتعليق: ال�صيد محمد كالنتر ، تقديم: ال�صيخ محمد ر�ص� المظفر، 

دار النعم�ن للطب�عة والن�صر، ل.ت، ل.ط،ج1، �ض56.
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وقد ذكر العلم�ء اأّن للنف�ض اأربع قوى، هي: القّوة ال�صهوية، القّوة الغ�صبّية، القّوة الوهمّية، 

القوة الع�قلة.

اأ. القّوة ال�شهوّية: وهي القّوة التي ل ي�صدر عنه� اإّل اأفع�ل البه�ئم من الإنجراف وراء 

لوجوده�  البهيمّية؛  ب�لقوى  وتو�صف  والأكل.  الجم�ع  على  والحر�ض  والبطن  الفرج  �صهوات 

ه� اأنَّه� ُتْنِزل الإن�ص�ن اإلى درجة الأنع�م، اإن لم يوّجهه� �صمن  الأ�صلّي في البه�ئم، ومن خوا�صّ

ال�صوابط التي حّددته� ال�صريعة. وهي من القوى العنيدة التي ل تهداأ ب�صرعة، وتقوم بعملين 

اأ�ص��صيين، هم�:

الأّول: الأكل، وله ف�ئدت�ن، هم�: 

1. حفظ البدن.

ف�ض. 2. والم�ص�عدة على الو�صول اإلى الكم�لت المرتبطة ب�لنَّ

�لثاني: الجم�ع، ولهذا العمل ف�ئدت�ن اأي�صً�، هم�:

1. حفظ الن�صل الإن�ص�نّي وا�صتمراره.

2. تح�صيل الكم�لت المرتبطة ب�لعّفة.

الغ�صب  من  ال�صب�ع  اأفع�ل  ل�صدور   
ً
من�ص�أ تكون  التي  القّوة  وهي  الغ�شبّية:  القوة  ب. 

��ض ب�أنواع الأذى. ولهذه القوة ف�ئدة مهّمة وهي: والبغ�ص�ء والتوّثب على النَّ

ج�عة  ف�ع، حيث تعتبر القّوة الغ�صبيَّة من�ص�أ ح�صول الحمّية والغيرة لدى الإن�ص�ن. ف�ل�صَّ الدِّ

ع من جهٍة عن الجبن والخوف  التي تدفع اإلى جه�د العدّو هي من القوى الغ�صبّية، التي تترفَّ

ل، وعن  والتعجُّ التهّور  تترّيث عن  اأخرى  عة، ومن جهٍة  وال�صِ والدن�ءة  الذّلة  المذموم، وعن 

الكلمة التي ل تمّر بتحليل الفكر الن��صج. ف�إذا اعتدلت القوة الغ�صبّية واّت�صمت ب�لعقل ك�نت 

�صج�عًة، وك�نت �صفًة �صريفًة، وط�قًة ن�فعًة. روي عن الإم�م علي Q اأّنه ق�ل: »ال�شخاء 

 .
(1(

وال�شجاعة غرائز �شريفة، ي�شعها اهلل فيمن اأحّبه وامتحنه«

تمت�ُز  اأنَّه�  ومع  هوّية،  ال�صَّ ة  القوَّ بخالف  ب�صرعٍة  تهداأ  قّوٌة  ب�أّنه�  الغ�صبّية  القّوة  وتمت�ز 

ته� من ن�حيٍة، لكنه� �صرع�ن م� تهداأ من ن�حية اأخرى. ب�صدَّ

)1) المدي، غرر الحكم، �ض375.
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ل  ج. القّوة الوهمّية: وهي القّوة التي من �ص�أنه� ا�صتك�ص�ف وجوه المكر والِحَيل، والتو�صّ

اإلى الأغرا�ض ب�لتَّلبي�ض والُخَدِع، فهي من اأهّم قوى الإن�ص�ن، بل اإّن قواه الأخرى تحت �صلط�ن 

تن��صُب  ب�أحك�م  المح�صو�ص�ت  غير  في  تحكم  التي  القّوة  اإّنه�  القول  ويمكن  الوهمّية،  القّوة 

اإ�ص�رًة  ال�صيط�نّية،  الوهمّية  القّوة  اأي  ال�صيط�نية،  العلم�ء قيد  المح�صو�ص�ت. وي�صيف بع�ض 

ف�ص�نّية، وهي التي تحمل الإن�ص�ن على الجدال في اهلل و�صف�ته واأفع�له، وهي  اإلى الأهواء النَّ

��ض ومج�راتهم والمخ��صمة معهم في كلِّ �صيٍء.  الب�عثة لالإن�ص�ن على من�زعة النَّ

ف�إن ك�نت هذه القّوة في خدمة القّوة الغ�صبّية اأ�صبح الإن�ص�ن جّب�رًا في الأر�ض، واأّم� اإذا 

ك�نت في خدمة القّوة ال�صهوّية ف�إّنه� تهّيئ له� كّل الو�ص�ئل والطرق التي تو�صله� اإلى غر�صه� 

وهو تح�صيل تلك ال�صهوة.

واأّم� اإن ك�نت هذه القّوة في خدمة القّوة الع�قلة، ف�إّنه� �صوف تبحث له� عن طرق الو�صول 

اإلى القرب الإلهّي، و�ُصُبل الرقّي في درج�ت الكم�ل.

د. القّوة العاقلة: بم� اأّن القوى الثالث، ال�صهوّية والغ�صبّية والوهمّية، ل تمّيز مف�صدًة من 

، ول م� ُيبِعُد عن اهلل ول م� يقّرب اإليه، احت�ج الإن�ص�ُن اإلى م� 
ٍ
م�صلحٍة، ول حالًل من حرام

ور  يركن اإليه في تحديد م�صيره، ف�أوجد اهلل فيه القّوة الع�قلة، واأوكل اإليه� القي�َم بهذا الدَّ

.
(1(

المهّم والخطير في م�صيرة الإن�ص�ن نحو الحّق تع�لى

 »ف�لقّوة الع�قلة المدركة لحق�ئق الأ�صي�ء كم� هي، وهي التي يتجّلى فيه� نور معرفة اهلل، 

وي�صرق فيه� �صوء كبري�ئه، وهو الذي يّطِلع على اأ�صرار ع�لمي الخلق والأمر، وهذه القّوة من 

 .
(2(

دة« �صنخ الجواهر القد�صّية، والأرواح المجرَّ

الثالث  القوى  هذه  �صببه�  الّذنوب  كل  اأن  لوجدن�  نب  الذَّ معرفة  في  ودّققن�  حّققن�  ولو 

)ال�صهوة، الغ�صب، الوهم(، لذلك يجب ال�صيطرة عليه� وتنظيمه� وتوجيهه� واأن ل نتركه� 

في طريق الإفراط والتفريط فنقع في م�صتنقع الآث�م والّذنوب.

)1) التربية الروحية، �ض153-170 )بتلخي�ض وت�صرف(.

)2) راجع: العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج57، �ض270.
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للض سردلب 
�دق Q: »ما من قلٍب اإل وله اأذنان: على اإحداهما ملٌك ُمر�شٌد،  روي عن الإم�م ال�صَّ

يطان ياأمره بالمعا�شي، والملك  وعلى الأخرى �شيطاٌن ُمفِتٌن، هذا ياأمره وهذا يزجره، ال�شَّ

ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل  َماِل قَعِيٞد ١٧ مَّ يزجره عنها، وهو قول اهلل عّز وجّل: ﴿ َعِن ٱۡلَِمنِي وََعِن ٱلّشِ

.
(2(

»
يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد ﴾)1)  دَلَ إِلَّ

الو�شوا�س  فيها  ينفُث  اأذٌن  جوفه:  في  اأذنان  ولقلبه  اإل  موؤمٍن  من  »ما   :Q وعنه

يََّدُهم 
َ
﴿ َوأ قوله:  فذلك  بالملك،  الموؤمن  اهلل  فيوؤّيد  الملك،  فيها  ينفث  ذٌن 

ُ
واأ الخنَّا�س، 

.
(4(

»
بُِروٖح ّمِۡنُهۖ ﴾)3)

وروي عنه Q اأّنه ق�ل ل�صليم�ن بن خ�لد: »يا �شليمان، اإّن لك قلباً وم�شامع، واإّن اهلل 

اإذا اأراد اأن يهدي عبداً فتح م�شامع قلبه، واإذا اأراد به غير ذلك ختم م�شامع قلبه، فال ي�شلح 

.
(6(

»
(5(﴾ 

ٓ ۡقَفالَُها
َ
 قُلُوٍب أ ٰ ۡم َعَ

َ
اأبداً، وهو قول اهلل تعالى: ﴿ أ

فهذه الّرواي�ت وغيره� - كم� هو وا�صح - ت�صير اإلى اأّن القلب هو مركز الأوامر والإدراك، 

ليم  �هر هو مركز الأفع�ل الح�صنة. وعلى العك�ض من ذلك ف�لقلب غير ال�صَّ ليم الطَّ ف�لقلب ال�صَّ

ير في طريق ط�عة اهلل �صبح�نه وتع�لى  والمظلم هو مركز الأفع�ل الف��صدة، فمن اأراد ال�صَّ

َر قلبه، ويح�فظ على طه�رته. يجب اأن ُيطهِّ

ن،  رك، والكفر، والحقد، والعجب، و�صوء الظَّ والأمرا�ض التي ت�صيُب القلَب كثيرٌة: ك�ل�صِّ

ئة. ف�ت ال�صيِّ وقول ال�ّصوء، والّتهمة، والّري�ء، وحّب الج�ه، وغيره� من ال�صِّ

وهي، اأي الأمرا�ض، كّلم� ازدادت اأّدت اإلى ا�صوداد القلب واإ�ص�بته ب�لآف�ت، واإّن الإيم�ن 

�لح ينيران القلَب، ويدفع�ن عنه الأمرا�ض. والعمل ال�صَّ

)1) �صورة ق، الآيت�ن 18-17.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض267-266. 

)3) �صورة المج�دلة، الآية 22. 
)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض267.

)5) �صورة محمد، الآية 24. 
)6) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج5، �ض203.
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روي عن الإم�م الب�قر Q: »القلوب ثالثة: قلٌب منكو�س ل يعي �شيئاً من الخير، 

وهو قلب الكافر، وقلٌب فيه نكتة �شوداء فالخير وال�شر يعتلجان، فاأّيهما كانت منه غلب 

.
(1(

عليه، وقلٌب مفتوح فيه م�شباح يزهر ول يطفاأ نوره اإلى يوم القيامة، وهو قلب الموؤمن«

ف�لقلب - ح�صب الحديث ال�صريف - ينق�صم اإلى ثالثة اأق�ص�م: 

ني� واأعر�ض  قلب الكافر: قلب انحرف عن فطرته فال خير فيه، ولم يعد له هدف اإل الدُّ

عن رّبه، ف�أ�صيب ب�لعمى وغ�صيته الظلمة.

ال�ص�لح  العمل  في  ب  يرغِّ الإيم�ن،  فيه م�صب�ح  ف�أ�ص�ء  اهلل،  قبَله  قلب  الموؤمن:  قلب 

ومك�رم الأخالق، عين�ه مب�صرت�ن بنور اإيم�نه.

القلب المنكت: وهو قلب فيه من نور الإيم�ن، لكن فيه اأي�صً� من �صواد المع�صية، وخيره 

و�صّره في ح�لة �صراع، فم� غلب منهم� �صيطر على هذا القلب.

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض423.
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. هن���ك اأ�ص��ب�ب داخلي��ة للذنب، واأخرى خ�رجي��ٌة، ولكّل واحٍد من هذه الأ�ص��ب�ب عوامل 

ر به. دة توؤثِّ متعدِّ

2. من الأ�صب�ب الداخلية اأو م� ن�صميه ب�لعدّو الداخلّي الذي يكون �صببً� في اقتراف الذنب؛ 

�صعف الإيم�ن، وخ�صوع الإن�ص�ن ل�صلط�ن قوى ال�ّصهوة، والغ�صب، والوهمّية. 

3. الجه��ل وغلب��ة اله��وى وترك الت��وّكل على اهلل والر�ص� بحكمه والت�ص��ليم لأم��ره من اأهّم 

اأ�صب�ب �صعف الإيم�ن في النف�ض والوقوع في الأخط�ء والآث�م.

4. �ص��يطرة �ص��هوة الف��رج والبطن على الإن�ص���ن تق��ود اإلى الخ�صوع لهم���، و�صيرورة حي�ة 

الإن�ص�ن اأ�صبه بحي�ة الأنع�م، وب�لت�لي الوقوع في المخ�لفة لأوامر اهلل واأحك�مه. 

له  5. �ص��يطرة القوة الغ�صبية على الإن�ص���ن تفقده القدرة على ال�ص��يطرة على نف�صه، وتحوِّ

اإل��ى �ص��بع �ص���ر يتوّثب على الن����ض ب�أن��واع الأذى، وب�لت�ل��ي ي�صعف ال��رادع الدينّي في 

النف�ض.

�هر هو مركز الأفع�ل الح�ص��نة، ف�إذا تلّوث القلب واأ�ص�بته الأمرا�ض  ��ليم الطَّ 6. القلب ال�صَّ

القلبية ك�لعجب والتكّبر والري�ء وغيره� من ال�صف�ت اأدى ذلك اإلى المع�صية حتمً�. 
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - اإن �شعف الرادع الديني وعدم التقوى �شببان اأ�شا�شيان:

لرتك�ب الذنوب والمع��صي 

للورع عن م�صتحب�ت اهلل 

لمج�نبة الهوى ومق�رعة ال�صهوة 

2 - اأيها يعّد من العالمات البارزة ل�شعف الإيمان:

الأن� وحّب النف�ض 

ق�صوة القلب واإنك�ر الحق 

كال الجوابين �صحيح 

3 - القوة ال�شهوية هي:

القوة التي تكون من�ص�أ ل�صدور الأفع�ل التي تلحق الأذى ب�لن��ض 

القوة التي من �ص�أنه� التمييز بين الم�صلحة والمف�صدة من الأمور 

القوة التي ل ي�صدر عنه� اإل اأفع�ل البه�ئم من عبودية الفرج والبطن 

4 - القوة العاقلة هي:

قوة مدركة للحق�ئق الكلية تمّيز بين الحق والب�طل وتوازن بينهم� 

قوة جوارحية موطنه� مّخ الإن�ص�ن ودم�غه 

نف�صه� الفطرة التي فطرت عليه� الإن�ص�نية 
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5 - من اأهم اأ�شباب زيادة الإيمان في القلب:

اللتزام ب�لأحك�م والأوامر الإلهية 

النته�ء عن المحّرم�ت والنواهي ال�صرعية 

كال الجوابين �صحيح 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

للزي�دة  ق�بلين  لي�ص�  ال�صريفة  الن�صو�ض  بح�صب  كالهم�  والقلبي  العقلي  الإيم�ن 

والنق�ص�ن، اأو ال�صدة وال�صعف 

تمّكن  لأنه�  الإيم�ن  تقوية  الم�ص�عدة على  العوامل  والفج�ر من  ال�صفه�ء  م�ص�حبة 

الإن�ص�ن من معرفة اأنواع ال�صرور والمف��صد وب�لت�لي اجتن�به� 

الجهل وعدم المعرفة وترك مج�ل�صة العلم�ء واأهل العب�دة من اأهم اأ�صب�ب �صعف 

الإيم�ن في النفو�ض والمجتمع�ت 

اإلى  ل  والتو�صّ والحيل،  المكر  وج��وه  ا�صتنب�ط  �ص�أنه�  من  التي  القّوة  هي  الوهم 

الأعرا�ض ب�لتلبي�ض والخدع 

الإن�ص�ن في حركته الت�ص�عدية العقلية قد ي�صل اإلى درجة اأعلى من المالئكة اإذا 

ابتعد عن الذنوب ب�إرادته واختي�ره و�صيطر على غرائزه 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الدَّرس الخامس 

األسباب والمناشئ 

الخارجية للذنوب

والتربوية  . 1 الثق�فية  والأ�صب�ب  المن��صئ  ي�صرح   

نب.  للوقوع في الذَّ

والبيئية  . 2 الجتم�عية  والأ�صب�ب  المن��صئ  يبّين   

نب.  للوقوع في الذَّ

والع�ئلية  . 3 الأ�صرية  والأ�صب�ب  المن��صئ  ف  يعرِّ  

نب. للوقوع في الذَّ





ث سرشخصيا
م

لثل
دة للذنوب، منه� داخلية - وقد  ر�ض الرابع اإلى وجود عوامل واأ�صب�ب متعدِّ اأ�صرن� في الدَّ

ر�ض. تحّدثن� عنه� - واأخرى خ�رجّية، وهي مورد اهتم�من� في هذا الدَّ

توجد اأ�صب�ب عديدة ومتنّوعة خ�رج اإرادة الإن�ص�ن واختي�ره، وهي تقوم بتهيئة الأر�صية 

اإلى  لي�ص�ر  جّيدًا،  ومعرفته�  وت�صخي�صه�  الأ�صب�ب  هذه  اإلى  النتب�ه  الإن�ص�ن  وعلى  للذنب، 

مع�لجته�.

دة، يعّبر عنه� بمثلث ال�صخ�صية،  اإّن فعل الإن�ص�ن يعّبر عن �صخ�صّيته المت�أّثرة بعوامل متعدِّ

واإّن كّل �صلع من اأ�صالع هذا المثلث له ت�أثير في بن�ء �صخ�صّية الفرد، وهذه الأ�صالع هي: 

اأ. الوراثة.

ب. التربية.

ج. البيئة.

اأّم� الوراثة: فهي اأمر اعترف به العلم والتجربة ويلم�صه كّل اإن�ص�ن واع. ف�لولد كم� يرث 

ف�ت الج�صم�نية من الوالدين ف�إّنه كذلك قد يرث بع�ض طب�ئعهم� الُخلقية وين�ص�أ عليه�.  ال�صِّ

ف�لأبن�ء ل يرثون من الآب�ء الم�ل والثروة والأو�ص�ف الظ�هرية كمالمح الوجه ولون العيون 

وكيفي�ت الج�صم فح�صب، بل قد يرثون م� يتمّتع به الآب�ء كليً� اأو جزئيً� من خ�ص�ئ�ض روحية، 

وطب�ئع اأخالقية عن طريق الوراثة.

وال�صّيئ منه�،  لل�صلبّي  هة  اأو موجِّ لتكون ح�كمة عليه  الوراثة،  التربية: في�أتي دوره� بعد  واأّم� 

حيث اإّن الأبوين في المنزل، والمعلِّم في المدر�صة التربوية، اأو اأي قدوة تعليمية في مي�دين الحي�ة 

المختلفة، توؤّثر ب�لغ الأثر في قلب الطفل وعقله، وله� الدور الأهّم في البنية التربوية لالإن�ص�ن. 
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ويق�صد   .
(1(

فيه� يعي�ض  التي  ب�لبيئة  وخلقه  �صلوكه  في  يت�أّثر  الإن�ص�ن  فالأّن  البيئة:  واأم� 

ن  ب�لبيئة الع�مل الموؤّثر في ال�صخ�صية، والمحيط الع�م الذي يعي�ض فيه الإن�ص�ن، والذي تتكوَّ

ف�ت الُخُلقية لدى الفرد، �صواء عن طريق المنزل اأو المدر�صة اأو المجتمع اأو الإعالم  فيه ال�صِّ

اأو و�ص�ئل التوا�صل الجتم�عّي ونحوه�... 

سرعهسلل سرثدافيا  سرتلبهيا
اأو  �لحة  ال�صَّ والبيئة  ة  الأر�صيَّ تهيئة  في  اأ�ص��صيً�  دورًا  والتربوّية  الثق�فية  العوامل  تلعب 

ر  الف��صدة التي تنعك�ض اإيج�بً� اأو �صلبً� على اأخالق الإن�ص�ن و�صلوكه، واإن ك�نت على نحو الموؤثِّ

غير الإلزامّي ل العلَّة الت�ّمة، واإّل لزم منه الجبر، ونق�صد به �صلَب الختي�ر عن الإن�ص�ن، وهو 

مخ�لف لمدر�صة اأهل البيت R. ول ي�صكُّ اأحٌد - على �صبيل المث�ل - بمدى ت�أثير التلقين 

دة من  والتقليد والمت�بعة والقتداء على فكر الإن�ص�ن و�صلوكه، اإذ يتعلَّم �صروبً� �صلوكيَّة متعدِّ

خالل المدر�صة والمجتمع والبيت، وهو م� يطلق عليه ا�صم البيئة. وعليه ف�إّن ع�مل التربية 

والتعليم له ت�أثيره الب�لغ على الفرد.

دة، نذكر منه� والعوامل التربوية متعدِّ

أواًل: البيئة المعرفية: 
ين الإ�صالمي اأعطى اأهمّية ق�صوى للفكر والوعي والمعرفة من اأجل بن�ء المجتمع  اإّن الدِّ

الف��صل الذي ي�صبو اإليه، وحّذر من مغّبة الوقوع تحت ت�أثير الجهل وتعطيل الفكر. ف�لجهل 

ف�ت الذميمة، واإّن اأكثر م� يوؤّدي اإلى وقوع العبد في المع��صي هو الجهل ب�هلل تع�لى،  من ال�صِّ

وم� يجب له من الط�عة.

واإّن اأخطر اأنواع الجهل هو الجهل المركب، فهو مركب من جهلين: جهل ب�لواقع؛ لأّن م� 

يعتقده ل يط�بق الواقع، وجهل بجهله وعدم معرفته؛ فيعتبر نف�صه من اأهل العلم.

)1) ر�ص�لة الإن�ص�ن بين الجبر والتفوي�ض، �ض 33 - 37 )بت�صرف(.



73 سألسباب  سرّناش  سرخارايا رلذنهب

نب من العبد نجده محفوفً� بجهلين:  واإذا دّققن� في ق�صية وقوع الذَّ

نب. الأول: جهل بحقيقة الأ�صب�ب ال�ص�رفة عن الذَّ

الث�ني: جهل بحقيقة المف�صدة اأو المف��صد المترّتبة عليه.

روي عن الإم�م الح�صن Q في جواب اأبيه لّم� �ص�أله عن تف�صير الجهل: »�شرعة الوثوب 

مت في مواطَن  على الفر�شة قبل ال�شتمكان منها، والمتناع عن الجواب، وِنْعم العون ال�شَّ

.
(1(

كثيرٍة، واإن كنت ف�شيحاً«

 ف�لجهل م�صدر لكّل المف��صد الفردية والجتم�عية، وم� لم ُت�صت�أ�صل هذه الآّفة لن يت�صّنى 

للف�صيلة اأن ت�صود، ولن يتحّقق المجتمع الإن�ص�نّي المن�صود.

ينية ب�صكٍل مب��صر. ولكّن  ة والدِّ ُر على حي�ته العمليَّ فقد يجهل الإن�ص�ن اأمورًا كثيرًة ل توؤثِّ

رورية له، والتي على راأ�صه� معرفة المبداأ والمع�د،  الم�صكلة في جهل الإن�ص�ن ب�لمع�رف ال�صَّ

المعرفة التي تك�صف له ال�صبيل اإلى بلوغ الحكمة والهدف من وجوده، وب�لت�لي تدخُله في اإط�ر 

ة والأخروّية. ة لحي�ته الدنيويَّ المع�رف ال�صروريَّ

ف�لإن�ص�ن يجب اأن يعرف كيفية ظهوره في الوجود، وم� هي الغ�ية من خلقه، وكيف يجب 

اأن يعمَل حتَّى ي�صل اإلى الحكمة المرجّوة من وجوده، وم� هو م�صيره، وم� هي المخ�طر التي 

ده؟ تهدِّ

ل ب�لإج�بة عن هذه الأ�صئلة تكمن بمعرفة الأ�صول والفروع التي ج�ء  والمع�رف التي تتكفَّ

في  الإن�ص�نيَّ  والمجتمَع  النحراف  في  الفرد  فيوقع  به�  الجهل  اأّم�   ،P الإ�صالم نبيُّ  به� 

المحن والبتالءات. 

ثانيًا: التَّلقين والتقليد: 
التَّلقين هو اأحد و�ص�ئل التعليم. وبغ�ّض النظر عن نج�عته وعدمه�، واأّنه هل يعيق التَّفكير 

ف�إن ك�ن  الإن�ص�ن.  والموؤّثرة في ثق�فة  ة  المهّيئة لالأر�صيَّ العوامل  اأحُد  ه  لكنَّ اأم ل،  الإبداعيَّ 

التَّلقين والتَّقليد �صحيحً� ولئقً� ف�إّنه يهّيئ الأر�صية لالأعم�ل الح�صنة، واإّل ف�لعك�ض.

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج1، �ض116. 
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والتَّقليد -الأعمى- هو اأحد �ُصعب الجهل، وهو من الأمور التي تهّيئ الأر�صية المن��صبة 

نوب. لرتك�ب الذُّ

َولَۡو َكَن 
َ
ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَاۚٓ أ

َ
 قَالُواْ بَۡل نَتَّبُِع َمآ أ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
ق�ل تع�لى: ﴿ ِإَوَذا قِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

.
ا َوَلَيۡهَتُدوَن ﴾)1) َءابَآؤُُهۡم َل َيۡعقِلُوَن َشۡي ٔٗ

وا�صح،  ودليله  الجهل،  من  ن�بٌع  وهو  والت�أّمل،  التعّقل  عدم  عن  ن��صئ  الأعمى  التقليد 

ب�لتَّقليد  لهم  ي�صمح  الفكرّي هذا ل  وا�صتقاللهم  ب��صتقالٍل فكرّي،  يتمّتعون  العلم  ف�إّن ذوي 

الأعمى، بينم� الج�هلون تراهم مرتبطين بهذا وذاك وب�صكٍل اأعمى، فيتَّبعون الآخرين على 

غير ب�صيرٍة.

والأجداد،  لالآب�ء  الأعمى  تقليُدهم  اأهلَكُهم  اأقوامً�  نجُد  الكريم  القراآن  نراجُع  وعندم� 

�صل R، وك�ن منطقهم:  الأمُر الذي حجبهم عن نور المعرفة التي ج�ء به� الأنبي�ء والرُّ

.
ۡهَتُدوَن ﴾)2)  َءاَثٰرِهِم مُّ ٰٓ ةٖ ِإَونَّا َعَ مَّ

ُ
 أ ٰٓ ﴿ بَۡل قَالُٓواْ إِنَّا وََجۡدنَآ َءابَآَءنَا َعَ

وهكذا انتقلت ع�داتهم القبيحة اإلى الأجي�ل الالحقة، م� اأوجد حج�بً� بينهم وبين الحّق 

تع�لى ور�صله.

دة، نذكر منه�: والتَّقليُد على اأنواٍع متعدِّ

1. تقليد الج�هل للع�لم.

2. تقليد الع�لم للع�لم.

3. تقليد الع�لم للج�هل.

4. تقليد الج�هل للج�هل. 

وفي الأق�ص�م الأربعة فقط الق�صم الأول هو المنطقّي، وهو م� اأ�ص�ر اإليه القراآن ب�لأ�صوة 

الح�صنة، اأم� ب�قي الأق�ص�م الثالثة الب�قية فكّله� ب�طلة، ول اأ�ص��ض منطقيً� له�.

)1) �صورة البقرة، الآية 170.
)2) �صورة الزخرف، الآية 22. 
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أسباب سرتدليق سألعّى 

1. عدم النُّ�شوج الفكرّي: ف�لإن�ص�ن الذي ل يمتلك الوعي الفكرّي، اأو المع�رف والعلوم 

ت�بعً�  الك�فية، �صيع�ني من �صيق الأفق والوعي الفكرّي، و�صيعتمد على غيره، ويكون 

ومقلِّدًا له، وفي اأكثر الأحي�ن اأي�صً� ل يمتلك القدرات الالزمة التي ت�صمح له بت�صخي�ض 

حيح من غيره.  التَّقليد ال�صَّ

ودليٍل  تتّبٍع  ودون  اأعمى  ب�صكٍل  خ�صي�ت  ال�صَّ ببع�ض  النبه�ر  اإّن  خ�شّية:  بال�شَّ التاأّثر   .2

ير خلفهم دون تفكيٍر، وهذا م� �صوف  ك�فيين �صوف يحمل الإن�ص�ن على اّتب�عهم وال�صَّ

يترك انعك��ص�ٍت �صلبيًة على �صخ�صّيته و�صلوكه.

بع�ض  من  يجعل  قد  التعلُّق  هذا  مثل  اإّن  الما�شين:  والأ�شالف  بالتراث  التعّلق   .3

يكونون على  وقد  بل  الم�صتوى،  بهذا  يكونوا  لم  لو  �صين حتَّى  اأن��صً� مقدَّ ال�ّصخ�صي�ت 

وبموروث�تهم  ب�أ�صالفهم  ��ض  النَّ بع�ض  ك  تم�صُّ من  راأين�ه  م�  وهو  ذلك.  من  العك�ض 

اهلل  نبّي  مع  ح�صل  كم�   ،R لالأنبي�ء الحّق  دعوة  مواجهة  في  القديم  وبتراثهم 

نبين�  اإلى  و�صوًل  الأنبي�ء،  من  وغيرهم   Q وعي�صى  Q ومو�صى  Q نوح

 .P  د محمَّ

��ض لّتب�ع �صخ�صّيٍة اأو ط�ئفٍة اأو حزٍب دون  ب بفريٍق من النَّ ب: قد يدفع التع�صّ 4. التع�شّ

ل، م� يجعل الأتب�ع اأ�صبه ب�لآلت الميك�نيكية، يرّددون الأفك�ر وال�صع�رات  تفكير اأو تعقُّ

التي يحمله� الآخرون دون تفكير.

والعق�ئد  الخراف�ت  من  الكثير  لنتق�ل  �صببً�  ُتعّد  وغيره�  المتقّدمة  العوامل  هذه  اإّن 

.
(1(

والع�دات اإلى الآخرين، وهي من اأهّم اأ�صب�ب تهيئة الأر�صّية لالنحراف الفكرّي وال�صلوكّي

ثالثًا: البيئة والمحيط االجتماعّي: 
يمكن اأن نق�ّصم البيئة والمحيط اإلى ع�ملين اأ�ص��صيين: 

الع�مل الأول: عوامل بيئّية مرتبطة ب�لمجتمع.

الع�مل الث�ني: عوامل بيئّية مرتبطة ب�لأ�صرة.

)1) ال�صيخ ن��صر مك�رم ال�صيرازي، نفح�ت القراآن، ج1، �ض268 - 275 )بت�صرف، تلخي�ض(.
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الأر�صية  وتهيئة  الفرد،  �صخ�صية  �صي�غة  في  وت�أثيره  الخ��ض  دوره  الع�ملين  من  ولكٍلّ   

�لحة له. �لحة اأو الطَّ ال�صَّ

سرعالل سأل ل سرعهسلل سرّلتبطا بارّجتّع 

جلساء السوء: 
ال�صوء(؛  الأ�صرار )جل�ص�ء  ب�لمع�صية م�ص�حبة  الإن�ص�ن  توقع  التي  الخطيرة  الأمور  من 

ي�ص�حب،  بمن  يت�أثَّر  ف�لإن�ص�ن  مثلهم.  ي�صبح  ف�صيئً�  و�صيئً�  ل�ص�حبهم،  يزّينون  لأنهم 

لبّية والإيج�بية ب�صكٍل ل�صعوريٍّ على �صديقه، م� يجعل م�ص�ألة  وال�صديق يترك ت�أثيراته ال�صَّ

ٍة بم�صير الإن�ص�ن في كثيٍر من المج�لت. داقة ذات ارتب�ٍط وعالقٍة قويَّ ال�صَّ

َمَع  َۡذُت  ٱتَّ َيٰلَۡيتَِن  َيُقوُل  يََديۡهِ    ٰ َعَ الُِم  ٱلظَّ   َيَعضُّ ﴿ َوَيۡوَم  تع�لى:  نقراأه في قوله  وهذا م� 

ِن َعِن ٱّلِۡكرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءِنۗ 
َضلَّ
َ
ِۡذ فَُلنًا َخلِيٗل ٢٨ لََّقۡد أ تَّ

َ
 َلۡتَِن لَۡم أ ٱلرَُّسوِل َسبِيٗل ٢٧ َيَٰوۡيلََتٰ
.

نَسِٰن َخُذوٗل ﴾)1) ۡيَطُٰن لِۡلِ َوَكَن ٱلشَّ
دامَة يوم القي�مة ب�صبب الخطِّ المنحرف  فهذا نموذٌج لالإن�ص�ن الذي يعي�ض الح�صرَة والنَّ

��ض الذين حّببوا له المع�صية وزّينوه�.  الذي �صلكه، وذلك انطالقً� من ت�أثُّره ب�صداقِة بع�ض النَّ

ول بدَّ من الإ�ص�رة اإلى اأنَّ جلي�ض ال�صوء قد يكون جلي�صً� افترا�صيً� اأو �صديقً� وهميً�، في ظّل 

التطور التكنولوجّي الح��صل لمختلف و�ص�ئل التوا�صل الجتم�عّي. 

الأ�صدق�ء  التي تجمع  العالق�ت  اأ�صمل من  ق�نونً�  اآي�ته يعطي  الكريم في بع�ض  والقراآن 

اأّيم�  يتبع  اأكثر �صموًل في نط�ق من  والمتبوعين. فنفهم معنًى  التَّ�بعين  ُث عن  يتحدَّ عندم� 

ديق  �حية الع�طفية، �صواء ك�ن اّتب�ع الّزوج لزوجته اأو العك�ض، اأو اّتب�ع ال�صّ اإن�ص�ٍن، ولو من النَّ

ل�صديقه.

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱۡل ُواْ ٱۡلَعَذاَب َوَتَقطَّ

َ
َبُعواْ َوَرأ ِيَن ٱتَّ ِيَن ٱتُّبُِعواْ ِمَن ٱلَّ  ٱلَّ

َ
أ ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ إِۡذ َتَبَّ

ۡعَمٰلَُهۡم 
َ
أ   ُ يُرِيِهُم ٱللَّ َكَذٰلَِك  ِمنَّاۗ  َتَبَُّءواْ  َكَما  ِمۡنُهۡم   

َ
أ َفَنتََبَّ ٗة  َكرَّ نَلَا    نَّ

َ
أ لَۡو  َبُعواْ  ٱتَّ ِيَن  ٱلَّ َوقَاَل   ١٦٦

.
ۡيِهۡمۖ َوَما ُهم بَِخٰرِِجنَي ِمَن ٱنلَّارِ ﴾)2)

َحَسَرٍٰت َعلَ

)1) �صورة الفرق�ن، الآي�ت 27 - 29.
)2) �صورة البقرة، الآيت�ن 166 - 167.
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غط  ال�صَّ نوع  ك�ن  مهم�  الم�صوؤولّية  يتحّملون  التَّ�بعين  اأنَّ  الآية  هذه  في  تع�لى  اهلل  يبّين 

عليهم  َيفر�ض  �صيء  فال  ع�طفيً�.  اأو  م�ديً�  �صغطً�  اأك�ن  �صواء  عليهم،  اأولئك  م�ر�صه  الذي 

اإّن هذه التَّربية القراآنية تعّلمن� مدى ت�أّثر الإن�ص�ن  اأو َيجبرهم على هذا الّتب�ع المنحرف. 

خ�ض اإلى عالق�ته وكيفيَّة اختي�ره�، واأن يتخلَّ�ض من  ب�لإن�ص�ن الآخر، و�صرورة اأن يلتفت ال�صَّ

�غطة مهم� ك�ن نوعه�. الأجواء ال�صَّ

.
 ٱلُۡمتَّقِنَي ﴾)1)  إِلَّ ُٓء يَۡوَمئِذِۢ َبۡعُضُهۡم ِلَۡعٍض َعُدوٌّ ِخلَّ

َ
ولذلك يقول اهلل تع�لى: ﴿ ٱۡل

ل كلُّ واحٍد منهم  هوؤلء �صيقفون اأم�م المحكمة الإلهيَّة، كلٌّ اأم�م م�صيره المحتوم، لُيحمِّ

داقة اإلى عداوٍة عندم� يكت�صف الإن�ص�ن  بيعّي اأن تنقلب ال�صَّ اللة لالآخر. ومن الطَّ ة ال�صَّ م�صوؤوليَّ

اأّم�  داقة المنحرفة اأّن �صديقه ك�ن عدّوًا في ثوب �صديق.  الذي ك�ن خ��صعً� لت�أثيرات ال�صَّ

المّتقون الذين ك�نوا يتع�ونون على البّر والتقوى فمن الطبيعّي اأن تبقى �صداقتهم في الآخرة؛ 

ني�.  لأّنه� ك�نت �صداقة ورٍع وُتقًى و�صالٍح في الدُّ

وهن�ك م�ص�ّر كثيرٌة تترّتب على ع�صرة اأ�صح�ب ال�ّصوء ومج�ل�صتهم، نذكر منه�:

- اأنَّهم قد ي�صّككون بعق�ئدك الحّقة وي�صرفونك عنه� اإلى العق�ئد المنحرفة.

- اأنَّهم يدعون جل�ص�ءهم اإلى مم�ثلتهم في ارتك�ب المحّرم�ت والمنكرات.

- اأّنك قد تت�أّثر بع�داتهم ال�صلوكية والأخالقية؛ ف�لمرء بطبعه يت�أّثر ب�صديقه.

- اأّن روؤيتهم تذّكر بمع�صية اهلل تع�لى.

- اأّنك ب�صببهم قد ُتْحرم من مج�ل�صة ال�ص�لحين.

خ�صية. - اأّن �صحبتهم معّر�صة للزوال في اأّي لحظة؛ لأنه� مبنية على الم�ص�لح ال�صَّ

- اأّن مج�ل�صهم ل تخلو من فعل المحّرم�ت والمع��صي من غيبة ونميمة...

- اأّن مج�ل�صتهم فيه� هدٌر وم�صيعٌة للوقت الذي ُيَح��صب عليه المرء يوم القي�مة.

 اإلعالم المضّلل: 
وم�صموُن  ات�ص�ل،  وو�صيلُة  وم�صتقِبٍل،  مر�ِصل  بين  توا�صٌل  هو  َوره  �صُ اأب�صط  في  الإعالم 

��ض. ر�ص�لة لإحداث اأثٍر في ق�صية من ق�ص�ي� الحي�ة التي تهّم النَّ

)1) �صورة الزخرف، الآية 67.
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��ض عن النهج الحّق وال�صلوك ال�صليم.  والإعالم الم�صلِّل يعمل على مح�ور عّدة لإبع�د النَّ

واإذا رجعن� اإلى الت�ريخ لنقراأ ال�صراع بين الحّق والب�طل، نجد اأن م� ا�صتخدمه فرعون من 

دة في معركته مع النبّي مو�صى Q نموذجً� وا�صحً� لذلك، ونورد منه�: طرق اإعالمية متعدِّ

 .Q ض عن اللتح�ق بدين مو�صى�� ��ض، وبّث الدع�ي�ت الك�ذبة، ل�صرف النَّ - تخويف النَّ

لََمۡكٞر  َهَٰذا    إِنَّ لَُكۡمۖ  َءاَذَن  ۡن 
َ
أ َقۡبَل  بِهِۦ  َءاَمنُتم  فِرَۡعۡوُن  ﴿قَاَل  ذلك:  عن  حك�ية  تع�لى  ق�ل 

رُۡجلَُكم 
َ
َوأ يِۡديَُكۡم 

َ
أ   َعنَّ َقّطِ

ُ
َل َتۡعلَُموَن ١٢٣  فََسۡوَف  ۡهلََهاۖ 

َ
أ ِمۡنَهآ  ِلُۡخرُِجواْ  ٱلَۡمِديَنةِ  َكۡرُتُموهُ ِف  مَّ

.
ۡجَعِنَي ﴾)1)

َ
َصّلَِبنَُّكۡم أ

ُ
 َل ّمِۡن ِخَلٰٖف ُثمَّ

- بّث روح الت�ص�وؤم من مو�صى Q واأتب�عه، واأّنهم هم �صبب الويالت التي نزلت على 

  ُموَسٰ تََذُر 
َ
أ فِرَۡعۡوَن  قَۡوِم  ِمن  ٱلَۡمَلُ  ﴿ َوقَاَل  ذلك:  عن  حك�ية  تع�لى  ق�ل  فيه�،  وم�  المملكة 

ۦ نَِسآَءُهۡم ِإَونَّا فَۡوَقُهۡم  ۡبَنآَءُهۡم َونَۡسَتۡحِ
َ
ۡرِض َوَيَذَرَك َوَءالَِهَتَكۚ قَاَل َسُنَقّتُِل أ

َ
َوقَۡوَمُهۥ ِلُۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

.
َقِٰهُروَن ﴾)2)

��ض من الحّق، واإلح�ق الّتهم  وهذا م� يعتمده الإعالم الم�صّلل اليوم من خالل تنفير النَّ

ب�أهله. 

وسائل التواصل االجتماعّي:
اللكترونية  وال�صبك�ت  المواقع  من  مجموعة  عن  عب�رة  الجتم�عّي  التوا�صل  و�ص�ئل 

مجتمع  بنية  في  الأفراد  بين  التوا�صل  تتيح  والتي  النترنت،  �صبكة  خالل  من  المتوّفرة 

الر�ص�ئل  خالل  من  بينهم  التوا�صل  يتّم  م�صترك،  اهتم�م  اأفراده  بين  يجمع  قد  افترا�صّي، 

ومعرفة  ال�صخ�صّية،  الملف�ت  على  الّطالع  خالل  من  اأو  المكتوبة،  اأو  المرئية  اأو  ال�صوتية 

اأخب�رهم ومعلوم�تهم التي يتيحونه� للعر�ض..

لذلك ل يمكنن� اأن ُنغِفل دور وت�أثير هذه الو�ص�ئل في �صي�غة �صخ�صية الأفراد، وتكوين 

الح��صنة  الجتم�عية  البيئة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  تمثل  كونه�  وال�صلوكية،  المعرفية  بنيتهم 

والموؤثرة �صلبً� اأو اإيج�بً� على الأفراد ب�ختالف اأعم�رهم واأجن��صهم...

)1) �صورة الأعراف، الآيت�ن 124-123. 
)2) �صورة الأعراف، الآية 127. 
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ُة: القيادة الضالَّة والُمضلَّ
التَّركيز  تمَّ  نرى كيف   ،Q نوح �صورة  اإلى  وب�لأخ�ّض  الكريم،  القراآن  اإلى  اإذا رجعن� 

�لة ومدى ت�أثيره� في ت�صليل الجمهور، وتهيئة الأر�صية المن��صبة  على خطورة القي�دة ال�صّ

لالبتع�د عن اهلل �صبح�نه وتع�لى.

ۡرِض ِمَن ٱۡلَكٰفِرِيَن َديَّاًرا ٢٦ إِنََّك إِن تََذرُۡهۡم يُِضلُّواْ 
َ
 ٱۡل  َل تََذۡر َعَ ق�ل تع�لى: ﴿ َوقَاَل نُوٞح رَّّبِ

.
اٗرا ﴾)1)  فَاِجٗرا َكفَّ ٓواْ إِلَّ ِعَباَدَك َوَل يَِلُ

النحراف عن  اإلى  توؤّدي   Q نوح الّنبّي  م� يظهر من دع�ء  ال�ص�لَّة بح�صب  ف�لقي�دة 

بي نوحً� Q اإلى الّدع�ء ب�أن ل  ليمة التي يولد عليه� الإن�ص�ن، وهذا م� دفع النَّ الفطرة ال�صَّ

تبقى للك�فرين ب�قية. 

العوامل المرتبطة باألسرة: 
فل  يتلّق�ه� الطِّ التي  التَّربية  ة المن��صبة لرتك�ب المع��صي  التي تهّيئ الأر�صيَّ من الأمور 

الفطرة،  على  يولد  مولود  »كّل   :P محّمد الأعظم  النبّي  عن  الحديث  ففي  اأبويه،  من 

�صلبً� في  توؤّثر  والآث�م  ب�لذنوب  الملّوثة  ف�لأ�صرة   .
(2(

رانه« ين�شّ اأو  يهودانه  اأبواه  يكون  حتَّى 

نوب  �هرة له� الأثر الب�لغ في اجتن�ب اأبن�ئه� للذُّ �صلوك الأبن�ء واأخالقهم، وكذا الأ�صرة الطَّ

والمع��صي. ولهذا ف�لأ�صرة هي الَلِبَنة الأولى في بن�ء المجتمع وتر�صيده، وله� الدور الكبير في 

َدْرء النحراف�ت التي قد ي�ص�ب به� الأبن�ء في الم�صتقبل. 

التمييز  الأطف�ل  يتعلَّم  ففيه�  الأ�صرة،  يبداأ من  والأخالقّي  والقيمّي  العق�ئدّي  ف�لتوجيه 

بين الحّق والب�طل، وبين الخير وال�صّر، لذا على الآب�ء والأمه�ت تج�ه اأبن�ئهم اللتف�ت اإلى 

الأمور الآتية:

1. ع�مل القدوة الح�صنة، وذلك ب�أن يلتفَت الآب�ُء اإلى �صرورة تربية اأنف�صهم اأوًل؛ لكونهم 

ل لأبن�ئهم. القدوَة والمثَل الأعلى الأوَّ

2. تعريفهم اإلى العق�ئد الحّقة.

)1) �صورة نوح، الآيت�ن 27-26. 
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج3، �ض281.
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3. تعليمهم القراآن الكريم، وت�أديبهم ب�آدابه.

4. الّتعريف ب�أهل البيت R، من خالل ذكر اأخالقهم وف�ص�ئلهم ومق�م�تهم عند اهلل 

�صبح�نه وتع�لى.

.P 5. التَّن�صئة على حّب النبّي

6. الّتهيئة الروحّية والفكرّية للّتمهيد لدولة الإم�م المهدّي |.

7. بّث ال�صعور ب�لمراقبة الإلهّية في نفو�صهم.

8. تعويدهم على مبداأ المراقبة الذاتية. 

9. تحذيرهم من المع��صي، وبي�ن مدى خطورته� على الفرد والمجتمع.

10. القي�م بكّل البرامج الوق�ئّية الالزمة لتف�دي وقوعهم في �صرك الّذنوب والمع��صي.

�صهم  حيح في ح�ل ارتك�ب الأبن�ء للذنوب اأو تعرُّ 11. المب�درة لإجراء العالج الّتربوّي ال�صَّ

لالنحراف.

ينية، وا�صطح�بهم منذ ال�صغر اإلى اأم�كن العب�دة. 12. حّثهم على اأداء الواجب�ت الدِّ
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. توج��د اأ�ص��ب�ب عدي��دة ومتنّوعة هي خ���رج اإرادة الإن�ص���ن واختي�ره، وه��ي تقوم بتهيئة 

الأر�صية للذنب، كع�مل الوراثة والتربية والبيئة المحيطة.

�لحة اأو  ة والبيئة ال�صَّ 2. تلع��ب العوامل الثق�فية والتربوّية دورًا اأ�ص��ص��يً� في تهيئ��ة الأر�صيَّ

الف��صدة التي تنعك�ض اإيج�بً� اأو �صلبً� على اأخالق الإن�ص�ن و�صلوكه.

3. الجه��ل م�ص��در ل��كّل المف��ص��د الفردي��ة والجتم�عي��ة، وم� لم ُت�ص��ت�أ�صل ه��ذه الآفة لن 

يت�صّنى للف�صيلة اأن ت�صود، ولن يتحّقق المجتمع الإن�ص�نّي المن�صود.

4. التَّقلي��د الأعم��ى ه��و اأحد �ُص��عب الجهل، وهو من الأم��ور التي تهّيئ الأر�صية المن��ص��بة 

نوب. لرتك�ب الذُّ

5. رفق�ء ال�ص��وء، والإعالم الم�صلِّل، والقي�دة غي��ر الحكيمة من العوامل الجتم�عية التي 

د الأر�صية ال�صّيئة لرتك�ب المحّرم�ت الإلهية. تمهِّ

فل  ة المن��صبة لرتك�ب المع��صي التَّربية التي يتلّق�ه� الطِّ 6. من الأمور التي تهّيئ الأر�صيَّ

من اأبويه، ف�لأ�صرة ال�صّيئة توؤّثر اأثرًا �صّيئً� في �صلوك الأبن�ء واأخالقهم.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - المق�شود بالبيئة الموؤّثرة في �شخ�شية الإن�شان:

المجتمع الذي يعي�ض فيه الإن�ص�ن 

الأمور الوراثية التي تنتقل اإليه من والديه 

ال�صحبة والرفق�ء 

2 - من الآثار الم�شّللة والهّدامة لالإعالم المعادي: 

تخويف الن��ض وبث الدع�ي�ت الك�ذبة 

بث روح الت�ص�وؤم بين الن��ض 

كال الجوابين �صحيح 

3 - الجهل المرّكب م�شدر للكثير من الذنوب وهو مرّكب من جهلين:

جهل الإن�ص�ن ب�لذنب وجهله اأنه ج�هل بهذا الواقع 

جهل الإن�ص�ن بنف�صه وبربه 

كال الجوابين خط�أ 

4 - اأي من الأمور التالية ل ُتعّد من عوامل التقليد الأعمى:

عدم الن�صج الفكري 

ب  التع�صّ

الأ�صوة الح�صنة 
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5 - اأي من العوامل التالية ُيعّد �شرورّياً لتربية اأ�شرية �شليمة:

تعريف الأبن�ء على العقيدة الحّقة 

تعليمهم القراآن وت�أديبهم ب�آدابه 

كال الجوابين �صحيح 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

الن��ض عن ج�دة  انحراف  الموؤّثرة جدًا في  العوامل  والم�صّللة من  ال�ص�لة  القي�دة 

الحق وب�لت�لي الوقوع في المع��صي والمخ�لف�ت 

اإن الجهل بحقيقة الأ�صب�ب ال�ص�رفة عن الذنوب طريق اإلى الوقوع فيه� 

ب للع�ئلة اأو الع�صيرة من العوامل الأ�ص��صية لتقوية بني�ن المجتمع على اأ�ص�ض  التع�صّ

الحق والعدالة 

يترك  �صوف  واأخالقيً�  دينيً�  الموؤّهلة  غير  ال�صخ�صي�ت  ببع�ض  الأعمى  النبه�ر  اإن 

ت�أثيرًا اإيج�بيً� على �صلوك الفرد وتطّوره الفكري والروحي 

من اأخطر الأمور واأ�صّده� فتكً� على الفرد والن�صيج الجتم�عي هم رفق�ء ال�صوء لم� 

لل�صحبة من ت�أثير مب��صر على فكر الإن�ص�ن و�صلوكه 





المحتويات

نيا)1). ر�س ال�صاد�س: اآثار الّذنوب في الدُّ الدَّ

نيا)2). ر�س ال�صابع: اآثار الّذنوب في الدُّ الدَّ

ر�س الثامن: الآثار البرزخية للّذنوب. الدَّ

ر�س التا�صع: الآثار الأخروية للذنوب. الدَّ

آثار الّذنوب

الفصل الثاني:





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ادس  الدَّرس السَّ

نيا)1( آثار الّذنوب في الدُّ

 يبّين معنى الذنوب في الدني� وحقيقته�. . 1

ني�. . 2 ف اإلى بع�ض الآث�ر الع�مة للذنب في الدُّ  يتعرَّ

 يحّدد اأهمّية ترك الذنوب من خالل بي�ن اآث�ره�  . 3

لبّية. ال�صَّ





سرّلسحل سرثالث رلعّل
المن��صب،  العالج  اعتم�د  الّطبيب، وعدم  التي ي�صفه�  ال�صحّية  الإر�ص�دات  اإّن مخ�لفة 

يوؤّدي�ن اإلى ظهور اآث�ر وعوار�ض على �صحة الإن�ص�ن قد تودي بحي�ته. وكذا مخ�لفته لالأوامر 

ف�صّية. الرّب�نية وارتك�به للّذنوب ف�إنَّهم� يوؤّدي�ن اإلى ظهور اآث�ر وعوار�ض على �صّحته النَّ

يمرُّ  الح�صنة  اأو  ئة  ال�صيِّ ب�أعم�له  الإن�ص�ن  ارتب�ط  اإّن  نقول:  اأكثر  الفكرة  هذه  ولتو�صيح   

 :
(1(

بمراحل ثالث، هي

المرحلة األولى: الحال
تزول  لكن �صرع�ن م�  بعمل م�،  قي�مه  بعد  الإن�ص�ن  به� ح�صول ح�لة معينة لدى  ونعني 

ًة،  هذه الح�لة بزوال الموؤّثر. من قبيل اأن ي�صمع الإن�ص�ن موعظًة في الم�صجد، اأو كلمًة حم��صيَّ

د خروجه  فتح�صل لديه رغبة في الإنف�ق اأو الجه�د اأو غير ذلك، ولكّنه� �صرع�ن م� تزول بمجرَّ

من الم�صجد، ومرور فترٍة زمنّيٍة ق�صيرٍة على الموعظة.

المرحلة الّثانية: الملكة
ر زواله�، كملكة  �بقة وقّوته� في نف�ض الإن�ص�ن بحيث يتع�صَّ ونق�صد به� ا�صتداد الح�لة ال�صَّ

ج�ع، وملكة العدالة في الع�دل. واإذا تزلزلت هذه الملك�ت ف�إّنه� �صرع�ن م�  ج�عة في ال�صُّ ال�صَّ

تعود.

المرحلة الثالثة: االّتحاد
وهي المرحلة التي تكون فيه� الملكة جزءًا من وجود الإن�ص�ن بحيث ل يمكن زواله� منه،  

)1) الّتربية الروحية، �ض 140 - 144 )بت�صرف(. 
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ف�إّن  ك�ن،  مرحلة  اأّي  في  والإن�ص�ن  الثالث.  المراحل  بهذه  يمّر  بعمله  الإن�ص�ن  ف�رتب�ط 

لعمله ظ�هرًا وب�طنً�، ف�أكل م�ل اليتيم قد يبدو في ظ�هره م�صدَر نْفٍع لمرتكبه، ولكّنه في 

ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم 
ۡ
َما يَأ  ُظۡلًما إِنَّ ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ

َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ  ٱلَّ ب�طنه»ن�ٌر«، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ إِنَّ

الإن�ص�ن  وجود  من  جزءًا  �ص�ر  الجزاء  هذا  اأّن  افتر�صن�  واإذا   .
َسعِرٗيا ﴾)1) وََسَيۡصلَۡوَن  نَاٗرۖا 

ف�صيكون هو قطعَة ن�ٍر و�صيدخل الّن�ر خ�لدًا فيه�.

اأو عذاب البرزخ،  فذنوب الإن�ص�ن حينم� تكون »ح�ًل« قد يكفي في عق�به �صغطة القبر 

لت  ت هذه الح�لة وتحوَّ فَيْطُهر من تبع�ت ذنوبه لي�أتي يوم القي�مة وهو ط�هٌر، اأّم� اإذا ا�صتدَّ

اإلى »ملكة« فقد ل تكفي �صغطة القبر ول عذاب�ت البرزخ كلُّه� لتطهيره، بل ل بدَّ من اأن يدخل 

دًا. وهكذا بمقدار ا�صتداد الملك�ت الط�لحة فين�  الّن�ر يوم القي�مة لكي َيّطهر به� اإن ك�ن موحِّ

وتراكم الأعم�ل ال�صّيئة، يتحّدد مقدار عذابن� من حيث ال�صّدة وطول المّدة.

ا آثار سرذنهب سرعالم
ريعة  دته� ال�صَّ ُث عن الآث�ر التي و�صعته� وحدَّ نوب اآث�رًا، ولكن ت�رًة نتحدَّ اإّن لكّل ذنٍب من الذُّ

�صة، كمن ي�صرب الخمر ف�إنه يجلد، وال�ص�رق تقطع يده، وهكذا، وهذا م� يتحّدث عنه  المقدَّ

ال�صرعّية، والتي لي�صت مورد  الآث�ر  العملية، ونطلق عليه ا�صم  الفقه�ء، ونجده في الر�ص�ئل 

بحثن�.

الإن�ص�ن  بوجود  ب�صكل جذرّي  ترتبط  التي  ة  التكوينيَّ ة  الو�صعيَّ الآث�ر  نتحّدث عن  واأخرى 

وطبيعته، وتكوينه، وهي المق�صودة في هذا البحث.

ومن خالل م� تقّدم ن�صتنتج الآتي: 

1. اإّن اآث�ر الّذنوب تح�صل بمجّرد ارتك�به�؛ لأّن الجزاء هو ب�طن العمل. 

2. اإنَّ تخلُّ�ض الإن�ص�ن من اآث�ر الذنوب وتبع�ته� مرتبٌط بنوعيَّة عالقته بذنبه كونه� »ح�ًل، 

ملكًة، اأو اّتح�دًا«.

ر على ب�طن الإن�ص�ن وقلبه. 3. اإّن الّذنوب توؤثِّ

نب الفالنّي له  4. اإّن طبيعة اآث�ر الّذنوب تختلف من ع�َلم اإلى ع�َلم، فعندم� نقول اإّن الذَّ

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 10.
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آثار سرذ

ني�  اأثر، فال بّد من تحديد طبيعة الع�َلم الذي نتحّدث عنه، فمن اآث�ر الّذنوب في الدُّ

ني�،  زق وغيرهم� من الأمور التي تتن��صب مع طبيعة ع�لم الدُّ مثاًل حرم�ن العلم اأو الرِّ

اأّم� اآث�ر الّذنوب في ع�لم البرزخ ف�إّنه� تتن��صب مع طبيعة ذلك الع�لم، كوح�صة القبر 

الّذنوب في الآخرة تتن��صب مع طبيعة ع�لم  اآث�ر  وظلمته والم�ص�ءلة فيه الخ. واأي�صً� 

الآخرة، من غ�صب اهلل، والح�صرة والندامة، والعمى يوم القي�مة الخ.

ني�، وهي: وفيم� يلي ن�صرع في بي�ن بع�ض الآث�ر الخطيرة للذنوب في الدُّ

1 . الفساد في األرض:
َبۡعَض  ِلُِذيَقُهم  يِۡدي ٱنلَّاِس 

َ
أ َكَسَبۡت  بَِما  َوٱۡلَۡحرِ   ِ ٱلَۡبّ ِف  ٱۡلَفَساُد  ﴿ َظَهَر   ق�ل اهلل تع�لى: 

.
ِي َعِملُواْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن ﴾)1) ٱلَّ

اأنواعً� من الف�ص�د في الم�ء والهواء  ُتْحِدث في الأر�ض  اأّنه�  الّذنوب والمع��صي  اآث�ر  من 

من  �بقة  ال�صَّ ب�لأمم  حلَّ  بم�  لالّتع�ظ  تدعو  الكريمة  ف�لآية  ذلك.  وغير  والّثم�ر  والّزرع 

الم�ص�ئب التي م� ك�نت اإّل بم� ك�صبت اأيديهم، من الف�ص�د والّذنوب والآث�م، فيو�صك اأن يحّل 

ب�لمخ�طبين مثل م� حّل ب�أولئك.

روي عن الإم�م الب�قر Q اأّنه ق�ل: »ما من �شنة اأقّل مطراً من �شنة، ولكّن اهلل ي�شعه 

حيث ي�شاء. اإّن اهلل عّز وجّل اإذا عمل قوم بالمعا�شي �شرف عنهم ما كان قّدر لهم من المطر 

 في 
في تلك ال�شنة اإلى غيرهم، واإلى الفيافي والبحار والجبال، واإّن اهلل ليعّذب الُجَعَل)2)

جعل  وقد  بح�شرتها،  من  خطايا  بمحّلها  هي  التي  الأر�س  عن  المطر  بحب�س  جحرها 

 :Q  اأبو جعفر ق�ل  ثّم  ق�ل:  المعا�شي«.  اأهل  �شوى محّلة  ال�شبيل في م�شلك  لها  اهلل 

.
(3(

»فاعتبروا يا اأولي الأب�شار«

)1) �صورة الروم، الآية 41.
)2) الجعل، هي الحرب�ء.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض272.
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ب�لقول:  َوٱۡلَۡحرِ ﴾   ِ ٱلَۡبّ ِف  ٱۡلَفَساُد  ﴿ َظَهَر  الكريمة  الآية  على  الطب�طب�ئي  العالمة  ويعّلق 

»الحوادث الكونية تتبع الأعم�ل بع�ض التبعية، فجري النوع الإن�ص�نّي على ط�عة اهلل �صبح�نه 

البرك�ت،  اأبواب  وانفت�ح  الخيرات،  نزول  ي�صتتبع  يرت�صيه  الذي  الطريق  و�صلوكه  وتع�لى 

وانحراف هذا النوع عن �صراط العبودية وتم�ديه في الغّي وال�صاللة وف�ص�د النّي�ت و�صن�عة 

الأعم�ل يوجب ظهور الف�ص�د في البّر والبحر، وهالك الأمم بف�صّو الظلم وارتف�ع الأمن وبروز 

والحوادث  الم�ص�ئب  ظهور  وكذا  واأعم�له،  الإن�ص�ن  اإلى  الراجعة  ال�صرور  و�ص�ئر  الحروب 

اإذا  الظ�لمة  ف�لأّمة  ذلك.  وغير  والطوف�ن  وال�ص�عقة  والزلزلة  ك�ل�صيل  الكونية  المبيدة 

.
(1(

انغمرت في الرذائل وال�صيئ�ت اأذاقه� اهلل وب�ل اأمره�، واآَل ذلك اإلى اإهالكه� واإب�دته�...«

2 . نزول العذاب اإللهّي: 
الم��صي  ربط  طريقَة  دة  المتعدِّ التَّربوية  واأ�ص�ليبه  طرقه  في  الكريم  القراآن  يعتمد 

عن  ويك�صف  الت�ريخيَّة،  الحق�ئق  ح  يو�صِّ منين  الزَّ هذين  بين  الرتب�ط  لأنَّ  ب�لح��صر؛ 

م�صوؤولية الأجي�ل الق�دمة، ويوقفه� على واجب�ته� تج�ه خ�لقه� اعتب�ره� بم� ح�صل في الأمم 

َكَن  َكۡيَف  فَٱنُظُرواْ  ۡرِض 
َ
ٱۡل ِف  فَِسرُيواْ    ُسَنٞ َقۡبلُِكۡم  ِمن  َخلَۡت  ﴿ قَۡد  تع�لى:  ق�ل  ال�ص�بقة، 

. وهذا يعني اأن هلل في الأمم �صننً� ع�ّمة ل تخت�ّض بهم، اإذ هي تجري 
بنَِي ﴾)2) َعٰقَِبُة ٱلُۡمَكّذِ

و�صنن  والبق�ء،  للتقّدم  �صنٌن  وهي  ب�صواء،  �صواء  الم��صين  على  جرت  كم�  الح��صرين  على 

للّتدهور والندح�ر، التقّدم للموؤمنين المج�هدين الواعين لقدا�صة عملهم واأهمّية جه�دهم، 

�ض، والغ�رقة في  والندح�ر والتَّدهور لالأمم الك�فرة، والأمم البعيدة عن عّز الجه�د المقدَّ

الّذنوب والآث�م.

اإلى وجود نوٍع من الرتب�ط الوثيق  اآي�ٌت ت�صيُر ب�صكٍل وا�صٍح  وقد ورد في القراآن الكريم 

بين الأعم�ل والّذنوب التي يقترفه� الإن�ص�ن، وبين الم�ص�ئب والبتالءات التي ت�صيبه ب�صبب 

يِۡديُكۡم َوَيۡعُفواْ َعن 
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت أ َصَٰبُكم ّمِن مُّ

َ
تلك الأعم�ل، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَمآ أ

)1) راجع: ال�صيد الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القران، ج 2، �ض181.
)2) �صورة اآل عمران، الآية 137.
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ۡو 
َ
أ قَارَِعٌة  تُِصيُبُهم بَِما َصَنُعواْ  يَن َكَفُرواْ  ، وق�ل تع�لى في اآية اأخرى ﴿ َوَل يََزاُل ٱلَِّ

َكثرِيٖ ﴾)1)
 .

 َل ُيۡلُِف ٱلِۡميَعاَد ﴾)2) َ  ٱللَّ ِۚ إِنَّ  وَۡعُد ٱللَّ ِتَ
ۡ
 يَأ ٰ  قَرِيٗبا ّمِن َدارِهِۡم َحتَّ َتُلُّ

 قَرِيٗبا  ۡو َتُلُّ
َ
روي عن الإم�م الب�قر Q في تف�صير هذه الآية، ق�ل: »وهي النقمة، ﴿أ

ّمِن َدارِهِۡم ﴾ فتحّل بقوم غيرهم فيرون ذلك وي�شمعون به، والذين حّلت بهم ع�شاة كّفار 
وعد  الذي   ﴾ ِۚ ٱللَّ وَۡعُد    ِتَ

ۡ
يَأ   ٰ ﴿َحتَّ كذلك  يزالون  ول  ببع�س،  بع�شهم  يّتعظ  ول  مثلهم، 

.
(3(

الموؤمنين من الن�شر ويخزي اهلل الكافرين«

دة من العذاب، نزلت على  وقد ذكر اهلل �صبح�نه وتع�لى في القراآن الكريم اأنواعً� متعدِّ

الأقوام ال�ص�بقة والقرى؛ جّراء تم�ديهم في الّذنوب والمع��صي، مّم� جعلهم ي�صتحّقون األوان 

العذاب.

نعر�ض فيم� ي�أتي نم�ذج من هذه البتالءات:

ۡمرِ َرّبَِها َورُُسلِهِۦ فََحاَسۡبَنَٰها ِحَساٗبا َشِديٗدا 
َ
يِّن ّمِن قَۡرَيٍة َعَتۡت َعۡن أ

َ
ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَكأ

.
بَۡنَٰها َعَذاٗبا نُّۡكٗرا ﴾)4) وََعذَّ

بُواْ ٱلرُُّسَل  ا َكذَّ َّمَّ وق�ل اهلل تع�لى في و�صف عذاب قوم نبّي اهلل نوح Q: ﴿ َوقَۡوَم نُوٖح ل

 .
ِلٗما ﴾)5)

َ
ٰلِِمنَي َعَذابًا أ ۡعَتۡدنَا لِلظَّ

َ
ۡغَرۡقَنُٰهۡم وََجَعۡلَنُٰهۡم لِلنَّاِس َءايَٗةۖ َوأ

َ
أ

رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم َسۡيَل 
َ
ۡعَرُضواْ فَأ

َ
وكذا حينم� ذكر عذاب قوم �صب�أ ب�ل�صيل والطوف�ن فق�ل: ﴿ فَأ

ءٖ ّمِن ِسۡدرٖ قَلِيٖل ١٦ َذٰلَِك َجَزۡيَنُٰهم  ثٖۡل وََشۡ
َ
ُكٍل َخٖۡط َوأ

ُ
 أ  َذَواَتۡ ۡلَنُٰهم ِبَنَّتَۡيِهۡم َجنَّتنَۡيِ ٱۡلَعرِِم َوَبدَّ

.
 ٱۡلَكُفوَر ﴾)6)  َوَهۡل نَُجٰزِٓي إِلَّ ۖ

ْ بَِما َكَفُروا

)1) �صورة ال�صورى، الآية 30.
)2) �صورة الرعد، الآية 31.

)3) ال�صيخ الحويزي، تف�صير نور الثقلين، ت�صحيح وتعليق: ال�صيد ه��صم الر�صولي المحالتي، موؤ�ص�صة اإ�صم�عيلي�ن للطب�عة 
والن�صر والتوزيع - قم، 1412 - 1370 �ض، ط 4، ج2، �ض507.

)4) �صورة الطالق، الآية 8.
)5) �صورة الفرق�ن، الآية 37.

)6) �صورة �صب�أ، الآيت�ن 17-16.
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ۡهلُِكواْ بِرِيٖح 
ُ
فَأ ا َعدٞ  مَّ

َ
ومنه� اأي�صً� م� عّذب اهلل تع�لى به قوم ع�د لّم� كفروا برّبهم: ﴿ َوأ

.
رصٗا ﴾)2)))3) رَۡسۡلَنا َعلَۡيِهۡم رِيٗحا رَصۡ

َ
، ﴿ فَأ

(1(﴾   َعتَِيةٖ رَصٍ رَصۡ
ِف دَِيٰرِهِۡم  ۡصَبُحواْ 

َ
فَأ ۡيَحُة  ٱلصَّ ِيَن َظلَُمواْ  َخَذ ٱلَّ

َ
وعذاب قوم �ص�لح Q ب�ل�صيحة: ﴿ َوأ

.
ۡيِهۡم َصۡيَحٗة َوِٰحَدٗة فَكَنُواْ َكَهِشيِم ٱلُۡمۡحَتِظرِ ﴾)5)

رَۡسۡلَنا َعلَ
َ
آ أ ، ﴿ إِنَّ

َجٰثِِمنَي ﴾)4)
ومنه� الخ�صف اأي�صً�، وهو الذه�ب في الأر�ض، وهو العذاب الذي عّذب اهلل به ق�رون لّم� 

ونَُهۥ ِمن ُدوِن  ۡرَض َفَما َكَن َلُۥ ِمن فَِئةٖ يَنُصُ
َ
بغى واأف�صد، ق�ل تع�لى: ﴿ فََخَسۡفَنا بِهِۦ َوبَِدارِهِ ٱۡل

.
ِ َوَما َكَن ِمَن ٱلُۡمنَتِصِيَن ﴾)6) ٱللَّ

الحّق  عن  اأعر�صت  اأن  بعد  ال�ص�لفة  الأقوام  على  نزل  الذي  العذاب  اأنواع  من  وغيره� 

وع�صت اأمره.

نيا: 3 . حبط األعمال في الدُّ
.

ۡعَمٰلَُهۡم ﴾)7)
َ
ۡحَبَط أ

َ
 َوَكرُِهواْ رِۡضَوٰنَُهۥ فَأ َ ۡسَخَط ٱللَّ

َ
َبُعواْ َمآ أ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َذٰلَِك بِأ

ني�. والحبط هو �صقوط  لبّية والخطيرة للذنوب اأّنه� تحبط الأعم�ل في الدُّ من الآث�ر ال�صَّ

المتقّدمة  الّذنوب  �صقوط  اأي  عك�صه،  والتكفير  المت�أّخرة،  ب�لمع�صية  ال�ص�لح  العمل  ثواب 

ب�لط�عة المت�أّخرة. ومرجع هذه الفكرة هو معرفة مدى الت�أثير المتب�دل بين الأعم�ل الح�صنة 

وت�أثُّرًا  ت�أثيرًا  اأّن هن�ك  اأي  بع�صً�،  بع�صه�  ت�أثير على  له�  الأعم�ل  ال�صيئة، فجميع  والأعم�ل 

وحبطً� وتكفيرًا ب�صورٍة م�صتمّرٍة. 

بيعّي   وجهد. وعليه من الطَّ
ٍ

 تع�لى �صرٌط في َقبول الأعم�ل، بل وفي كّل �صعي
ّ

اإّن ر�ص� اهلل

 عّز وجّل واإ�صخ�طه، ويخ�لفون م� 
ّ

ون على اإغ�ص�ب اهلل اأن ُتحبَط اأعم�ل اأولئك الذين ُي�صرِّ

ني� وهم خ�لو الوف��ض، قد اأثقلتهم اأوزارهم واأرهقتهم ذنوبهم.  عون هذه الدُّ يرت�صيه، ويودِّ

)1) �صورة الح�قة، الآية 6.
)2) الريح ال�صر�صر: ال�صديدة ال�صوت والبرد اأو الع�تية �صديدة الع�صف.

)3) �صورة ف�صلت، الآية 16.
)4) �صورة هود، الآية 67.

)5) �صورة القمر، الآية 31.
)6) �صورة الق�ص�ض، الآية 81.

)7) �صورة محمد، الآية 28.
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دة توجب حبط العمل، نذكر منه� على �صبيل المث�ل:  وقد ورد في القراآن الكريم ذنوب متعدِّ

أ. الرتداد عن الإ�شالم: اإّن الرتداد عن الإ�صالم يوجب حبط العمل، لأّن المعي�ر الأ�ص��صّي 
في قبول الأعم�ل هو الإ�صالم، وعندم� يرتّد الإن�ص�ن ت�صقط جميع اأعم�له من ميزان 

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َكفِٞر  َوُهَو  َفَيُمۡت  دِينِهِۦ  َعن  ِمنُكۡم  يَۡرتَِدۡد  ﴿ َوَمن  تع�لى:  اهلل  ق�ل  القبول، 

.
وَن ﴾)1) ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِۖ َوأ ۡعَمٰلُُهۡم ِف ٱدلُّ

َ
َحبَِطۡت أ

ب. ال�شرك المقارن بالعمل: من م�ص�ديق ال�صرك ب�هلل تع�لى هو ال�صرك ب�لعمل، وهذا 
اإلى حبط العمل وحرم�ن �ص�حبه من الأجر والثواب، ق�ل اهلل تع�لى:  ال�صرك يوؤّدي 

 ِمَن   َعَملَُك َوَلَُكوَننَّ ۡكَت َلَۡحَبَطنَّ ۡشَ
َ
ِيَن ِمن َقۡبلَِك لَئِۡن أ  إَِلَۡك ِإَوَل ٱلَّ وِحَ

ُ
﴿ َولََقۡد أ

بَِط  َلَ ُكواْ  ۡشَ
َ
 َولَۡو أ ِۦۚ  َيۡهِدي بِهِۦ َمن يََشآُء ِمۡن ِعَبادِه ، ﴿ َذٰلَِك ُهَدى ٱللَِّ

ٱۡلَخِٰسِيَن ﴾)2)
 .

ا َكنُواْ َيۡعَملُوَن ﴾)3) َعۡنُهم مَّ
وجّل.  عّز  لدينه  كراهية  هي  تع�لى  اهلل  اأنزل  م�  كراهية  اإّن  اهلل:  اأنزل  ما  كراهة  ج. 
في  وقوعه  وب�لت�لي  الإلهية،  ب�لأحك�م  اللتزام  الإن�ص�ن  لترك  الكراهية طريق  وهذه 

�صرك اإبلي�ض واأعوانه، م� ي�أخذ بيده اإلى حبط اأعم�له عند اهلل عّز وجّل، ق�ل تع�لى: 

ۡحَبَط 
َ
 فَأ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
ُهۡم َكرُِهواْ َمآ أ نَّ

َ
 أَۡعَمٰلَُهۡم ٨ َذٰلَِك بِأ َُّهۡم َوأََضلَّ ِيَن َكَفُرواْ َفَتۡعٗسا ل ﴿ َوٱلَّ

.
ۡعَمٰلَُهۡم ﴾)4)

َ
أ

د. ال�شدَّ عن �شبيل اهلل: ال�صّد عن �صبيل اهلل �صّد عن دينه، وعن طريق الهدى وال�صالح. 
ثّم اإّن اأعداء اهلل واأعداء ر�صله ل عمل لهم لكي يو�صع في الموازين يوم القي�مة، بل اإّن 

واْ َعن  ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ  ٱلَّ جميع اأعم�لهم ل قيمة له� يوم القي�مة، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿إِنَّ

ا وََسُيۡحبُِط   َشۡي ٔٗ َ واْ ٱللَّ  لَُهُم ٱلُۡهَدٰى لَن يَُضُّ َ ِ وََشٓاقُّواْ ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ َسبِيِل ٱللَّ
.

ۡعَمٰلَُهۡم ﴾)5)
َ
أ

)1) �صورة البقرة، الآية 217.
)2) �صورة الزمر، الآية 65.

)3) �صورة الأنع�م، الآية 88.
)4) �صورة محمد، الآيت�ن 9-8.

)5) �صورة محمد، الآية 32.
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لأّن  الأعم�ل،  لحبط  طريق  وم�ص�ّقته   P الر�صول اأمر  مخ�لفة  اأّن  اإلى  ب�لإ�ص�فة  هذا 

ِ وََشٓاقُّواْ  واْ َعن َسبِيِل ٱللَّ ِيَن َكَفُرواْ َوَصدُّ  ٱلَّ مخ�لفته هي مخ�لفة هلل تع�لى، ق�ل تع�لى: ﴿ إِنَّ

.
ۡعَمٰلَُهۡم ﴾)1)

َ
ا وََسُيۡحبُِط أ  َشۡي ٔٗ َ واْ ٱللَّ  لَُهُم ٱلُۡهَدٰى لَن يَُضُّ َ ٱلرَُّسوَل ِمۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ

5. الكفر: اإّن من اأهّم اأ�صب�ب الحبط هو الكفر. والك�فر الذي �صلك �صبيل الغي، و�صبيل 

البعد عن اهلل �صبح�نه وتع�لى، اأعم�له ك�ل�صراب الذي يراه ال�ص�ئر عن بعد فيح�صبه 

يَمِٰن َفَقۡد َحبَِط َعَملُُهۥ  م�ء، ف�أعم�له ل قيمة له�، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱۡلِ

.
َوُهَو ِف ٱٓأۡلِخَرةِ ِمَن ٱۡلَخِٰسِيَن ﴾)2)

اإّن التعّلق ب�لدني� واإرادته� لذاته� يبعد  نيا والإعرا�س عن الآخرة:  6. الإقبال على الدُّ

الإن�ص�ن عن �ص�حة الط�عة الإلهية، وبعده عن تلك ال�ص�حة الإلهية هو بعده عن الأعم�ل 

بة هلل عّز وجّل، فتعّلقه ب�لدني� هو بعد عن اهلل، وبعده عن اهلل ترك لأوامره،  المقرِّ

وهذا م� يوؤّدي به اإلى النغم��ض ب�لمع�صية والذنب حّتى تحبط اأعم�له، ق�ل اهلل تع�لى: 

ۡعَمٰلَُهۡم فِيَها َوُهۡم فِيَها َل ُيۡبَخُسوَن 
َ
 إَِلِۡهۡم أ ۡنَيا َوزِينََتَها نُوَّفِ ﴿ َمن َكَن يُرِيُد ٱۡلََيٰوةَ ٱدلُّ

ا َكنُواْ   ٱنلَّاُرۖ وََحبَِط َما َصَنُعواْ فِيَها َوَبِٰطٞل مَّ ِيَن لَۡيَس لَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ إِلَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ
ُ
١٥ أ

.
َيۡعَملُوَن ﴾)3)

7. اإنكار الآخرة ولقاء اهلل: اإّن تكذيب اآي�ت اهلل تع�لى �صبب لحبط الأعم�ل، لأّنه� اإنك�ر 

َحبَِطۡت  ٱٓأۡلِخَرةِ  َولَِقآءِ  أَِبَيٰتَِنا  بُواْ  َكذَّ ِيَن  ﴿ َوٱلَّ تع�لى:  اهلل  ق�ل  وجّل،  عّز  اهلل  لدين 

 .
 َما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ﴾)4) ۡعَمٰلُُهۡمۚ َهۡل ُيَۡزۡوَن إِلَّ

َ
أ

8. النفاق: اإّن النف�ق يحبط العمل، ويميث الإيم�ن من القلب، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَيُقوُل 

ۡعَمٰلُُهۡم 
َ
ُهۡم لََمَعُكۡمۚ َحبَِطۡت أ يَۡمٰنِِهۡم إِنَّ

َ
ِ َجۡهَد أ ۡقَسُمواْ بِٱللَّ

َ
ِيَن أ ُؤَلٓءِ ٱلَّ َهٰٓ

َ
أ ِيَن َءاَمُنٓواْ  ٱلَّ

.
ۡصَبُحواْ َخِٰسِيَن ﴾)5)

َ
فَأ

)1) �صورة محمد، الآية 32.

)2) �صورة الم�ئدة، الآية 5.
)3) �صورة هود، الآيت�ن 15 - 16.

)4) �صورة الأعراف، الآية 147.
)5) �صورة الم�ئدة، الآية 53.
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قسا ة سردلب 
.

(1(﴾ ۚ  قَۡسَوٗة َشدُّ
َ
ۡو أ
َ
 َكٱۡلَِجاَرةِ أ  قََسۡت قُلُوُبُكم ّمِۢن َبۡعِد َذٰلَِك فَِهَ ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ ُثمَّ

عليه  اهلل  ذّم  قد  جدًا،  خطيٌر  مر�ض  والخ�صوع  والرحمة  اللين  وذه�ب  القلب  ق�صوة  اإّن 

بع�ض الأمم ال�ص�بقة كبني اإ�صرائيل. واإّن �ص�حب القلب الق��صي اأبعد م� يكون عن اهلل تع�لى، 

ز بين الحّق والب�طل، ول ينتفع بموعظة ول يقبل ن�صيحة. و�ص�حبه ل يميِّ

وهن�ء،  �صع�دة  في  يعي�ض  و�ص�ر  عب�دته،  ت  و�صحَّ العبد،  ح�ل  ا�صتق�م  ُلح  �صَ اإذا  ف�لقلب 

وذاق طعم الأن�ض ومحبة اهلل ومن�ج�ته، ولكن اإذا ق�ص� القلب واأظلم، ف�ُصد ح�ل العبد، وخلت 

دة، فتراه ل يخ�صع في �صالته وعب�دته ول  عب�دته من الخ�صوع، وغلبت عليه مظ�هر واآث�ر متعدِّ

يت�أّثر بقراءة القراآن، ول تنفعه المواعظ ول يت�أثَّر به�، ويح�ّض ب�صيٍق �صديٍد وفقِر َنْف�ٍض رهيب، 

ني� ب�أ�صره�.  حتَّى لو ملك الدُّ

ُروي عن ر�صول اهلل P: »ل تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، فاإّن كثرة الكالم بغير ذكر اهلل 

.
(2(

تق�ّشي القلب، واإّن اأبعد النَّا�س من اهلل القا�شي القلب«

وعنه P ق�ل: »يا علّي ثالث يق�ّشين القلب: ا�شتماع اللهو، وطلب ال�شيد، واإتيان باب 

.
(3(

ال�شلطان«

القلب  اإّن  خطيئة،  من  للقلب  اأف�شد  �شيء  من  »ما   :Q دق� ال�صَّ الإم�م  عن  وروي 

.
(4(

ليواقع الخطيئة فما تزال به حتَّى تغلب عليه في�شير اأعاله اأ�شفله«

اإّن تراكم المع��صي وظلمته� على قلب الإن�ص�ن ي�صّيره طبعً� له؛ لأّن الّذنوب له� ظلم�ت 

.
ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ﴾)5)  قُلُوبِِهم مَّ ٰ  َراَن َعَ ۖ بَلۡۜ اإْن تراكمت �ص�رت رينً�، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ َكَّ

)ران(: من )الرين( على وزن )عين(، وهو: ال�صداأ يعلو ال�صيء الجليل )كم� يقول الراغب 

في مفرداته(، ويقول عنه بع�ض اأهل اللغة: اإّنه ق�صرة حمراء تتكّون على �صطح الحديد عند 

)1) �صورة البقرة، الآية 74.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج90، �ض164.

)3) ال�صيخ علي النم�زي ال�ص�هرودي، م�صتدرك �صفينة البح�ر، تحقيق وت�صحيح: ال�صيخ ح�صن بن علي النم�زي، موؤ�ص�صة 
الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم الم�صرفة، 1418، ل.ط، ج8، �ض527.

)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض268.
)5) �صورة المطففين، الآية 14.
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مالم�صته لرطوبة الهواء، وهي عالمة لتلفه، و�صي�ع بريقه وح�صن ظ�هره. وقيل: ران عليه: 

.
(1(

غلب عليه، ورين به: وقع في م� ل ي�صتطيع الخروج منه ول ط�قة له به

واإذا �ص�رت هكذا ُطبع على قلب الإن�ص�ن، وهذا م� قد ُيعّبر عنه ب�لقلب الأ�صود اأو المنكو�ض 

وغير ذلك. اإذ ي�صبح هذا القلب ق�باًل لكّل اأنواع ال�صاللة والنحراف؛ فلو فر�صن� اأّن فيه نورًا 

ي الحّق اأبدًا، بل يخرج منه  م�، ف�إّن ارتك�به الّذنوب ينزع من قلبه الّنور، ول يعود ق�باًل لتلقِّ

م� ك�ن فيه من الحّق في�صبُح خ�ليً� ق�باًل لكلِّ �صاللٍة وانحراف؛ لأنَّه� من �صنخه المظلم. 

 �شوداء، فاإن 
ولذا ورد عن الإم�م ال�ص�دق Q: »اإذا اأذنب الرجل خرج من قلبه نكتة)2)

.
(3(

تاب انمحت، واإن زاد زادت حتَّى تغلب على قلبه فال يفلح بعدها اأبداً«

وروي عن الإم�م اأمير الموؤمنين Q: »ما جّفت الدموع اإّل لق�شوة القلوب، وما ق�ّشت 

.
(4(

القلوب اإّل لكثرة الّذنوب«

)1) ال�صيخ ن��صر مك�رم ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج20، �ض27. 
)2) النكتة، النقطة، وكل نقطة في �صيء بخالف لونه فهي نكتة.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض271. 
)4) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج16، �ض45. 
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. ارتب���ط الإن�ص���ن بعمل��ه يم��ّر بث��الث مراح��ل هي: الح���ل والملك��ة والّتح���د. وتخلُّ�ض 

الإن�ص�ن من تبع�ت ذنوبه مرتبٌط بنوعيَّة عالقته بذنبه كونه�»حاًل، ملكًة، اأو اّتحاداً«. 

2. للذنوب تبع�ت واآث�ر �صرعية حّددت اأحك�مه� ال�صريعة، واآث�ر تكوينية في الدني� والآخرة.

3. من الآث�ر التكوينية للذنوب في الدني� اأّنه� ع�مل جوهرّي واأ�ص��ص��ّي في اإف�ص���د الأر�ض 

وخرابه�. 

4. يوج��د ارتب���ط وثي��ق بي��ن الأعم���ل والّذن��وب الت��ي يقترفه� الإن�ص���ن، وبي��ن الم�ص�ئب 

والبتالءات التي ت�صيبه ب�صبب تلك الأعم�ل في الحي�ة الدني�.

ني�، بمعنى اأّنه�  ��لبّية والخطيرة جدًا للذنوب اأّنه� تحبط الأعم���ل في الدُّ 5. م��ن الآث�ر ال�صَّ

تكون �صببً� ل�صقوط ثواب العمل ال�ص�لح ب�صبب اقتراف المع��صي الالحقة.

6. �ص��الح دي��ن الإن�ص���ن ب�صالح نيت��ه وقلبه، والأعم�ل ال�ص��يئة تترك اأث��رًا ب�لغً� على قلب 

الإن�ص�ن، حّتى اإذا تراكمت هذه ال�صيئ�ت وكثرت تورث القلب الظلمة والق�صوة.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - كل عمل يقوم به الإن�شان في حياته:

له �صورة ظ�هرية واأخرى معنوّية ب�طنية 

لي�ض له اإل �صورة ظ�هرّية 

لي�ض له اإل �صورة معنوّية 

2 - ارتباط الإن�شان بعمله يمّر بثالث مراحل هي:

ال�صريعة، الطريقة، الحقيقة 

الح�ل، الملكة، التح�د 

الفقه، العقيدة، الأخالق 

3 - ال�شنة التاريخية عبارة عن:

ة ومحّددة في زمٍن م��ٍض  ة ك�نت تحكم جم�ع�ت خ��صّ قوانين خ��صّ

قوانين تجري على الذين يعي�صون في هذا الزمن فقط ول تجري على من �صبقهم ول 

من يلحقهم 

قوانين اإلهية تجري على كل الن��ض في كل زم�ن ومك�ن وذلك تبعً� لنوعية الأعم�ل 

التي يقومون به� 

4 - »حبط الأعمال« هو عبارة عن: 

الأعم�ل الح�صنة التي يقوم به� الإن�ص�ن والتي تمحي جميع الذنوب ال�ص�بقة 
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الأعم�ل ال�ّصيئة التي يقوم به� الإن�ص�ن والتي تمحي الح�صن�ت ال�ص�بقة 

الأعم�ل ال�ّصيئة التي ت�ص�ف اإلى اأعم�ل �صيئة �ص�بقة 

 قُلُوبهْم َما َكنُوا يَْكسُبوَن ﴾: 5 - المراد بكلمة »ران« في الآية الكريمة ﴿َكَ بَْل َراَن َعَ

اأن القلوب جراء الأعم�ل ال�ص�لحة تغرق في ح�ل من الهدوء وال�صكينة 

يرجى  ل  ومنكو�صة  �صوداء  ت�صبح  الف��صدة  لالأعم�ل  اجتراحه�  ب�صبب  القلوب  اأن 

�صالحه� 

اأن حقيقة القلب ل يعلمه� اإل اهلل �صبح�نه تع�لى 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

 لو ح�صلت لدى الإن�ص�ن ملكة معينة بعد قي�مه بعمل م� ثم زالت هذه الملكة بعد 

فترة ف�إنن� ن�صميه� »ح�ًل«. 

اآث�ر وتبع�ت ذنوبه مرتبط بكيفية عالقته بذنبه في كونه�  الإن�ص�ن من  اإن تخلُّ�ض 

»ح�ل، ملكة، اإتح�د«. 

من الآث�ر الخطيرة للنف�ق اأنه يحبط عمل الإن�ص�ن ال�ص�لحة. 

اإذا اأ�صبحت الملكة جزءًا من وجود الإن�ص�ن ف�إن هذه الح�لة ت�صمى اتح�دًا بمعنى اأنه 

ل يعود الإن�ص�ن ق�درًا على التراجع عنه�. 

اإن تراكم المع��صي وظلمته� على قلب الإن�ص�ن ي�صّيره طبعً� له في�صبح هذا القلب 

ق�باًل لكل اأنواع ال�صاللة والنحراف. 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ونزول  . 1 الّذنوب  ارتك�ب  بين  العالقة  ي�صتنتج   

ني�. العذاب والحرم�ن في الدُّ

 يذكر بع�ض الآث�ر الدنيوية للذنوب. . 2

ني� في المي�دين العب�دية  . 3 نب في الدُّ  يبّين اأثر الذَّ

والجه�دية لالإن�ص�ن.

نيا)2( آثار الّذنوب في الدُّ

ابع الدَّرس السَّ





ر�ض ذكر بع�ض  ني�، نكمل في هذا الدَّ نوب في الحي�ة الدُّ ة للذُّ في �صي�ق ذكر الآث�ر الع�مَّ

بة على اقتراف الّذنوب والمع��صي، فنذكر منه�: الآث�ر المترتِّ

عّا
ِّ
ز سل سرن

غيد، ونعمة العي�ض ح�صنه ون�ص�رته، وزواله� عقوبة  عمة: هي الح�ل الح�صن والعي�ض الرَّ »النِّ

زوال  اإلى  ي  يوؤدِّ ع�ّم  ب�صكٍل  الّذنوب  وارتك�ب  والعط�ء،  عمة  النِّ على  اهلل  ي�صكر  ل  لمن  اإلهية 

��ض، وترك  عمة مثل البغي على النَّ ة توجب تغيير النِّ عمة، واإن ك�ن هن�ك ذنوٌب خ��صَّ هذه النِّ

، وهو م� اأ�ص�ر اإليه الإم�م علي Q في 
(1(

عم وترك ال�ّصكر« ا�صطن�ع المعروف وكفران النِّ

ُنوَب الَِّتي ُتْنِزُل  ُنوَب الَِّتي َتْهِتُك الِع�َشَم، الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ دع�ء كميل: »الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

.
(2(

ُنوَب الَِّتي ُتَغيُِّر النَِّعَم« النَِّقَم، الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

ر نعمًة اأنعمه� على اأحٍد ول  ف�هلل تع�لى بمقت�صى عدله المطلق وق�صده في حكمه ل يغيِّ

ۡنَعَمَها 
َ
ا ّنِۡعَمًة أ ٗ  لَۡم يَُك ُمَغرّيِ َ  ٱللَّ نَّ

َ
ي�صلبه� اأحدًا اإل ب�صبب ذنٍب ارتكبه، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ َذٰلَِك بِأ

 .
 َسِميٌع َعلِيٞم ﴾)3) َ  ٱللَّ نَّ

َ
نُفِسِهۡم َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ  ُيَغرّيِ ٰ  قَۡوٍم َحتَّ ٰ

َعَ
َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  بَرََكٰٖت  َعلَۡيِهم  لََفَتۡحَنا  َقۡواْ  َوٱتَّ َءاَمُنواْ    ٱۡلُقَرىٰٓ ۡهَل 

َ
أ   نَّ
َ
أ ﴿ َولَۡو  تع�لى:   ق�ل اهلل 

.
َخۡذَنُٰهم بَِما َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ﴾)4)

َ
بُواْ فَأ ۡرِض َوَلِٰكن َكذَّ

َ
َوٱۡل

لجم�عة  الت�بعة  الإ�صالمي  الن�صر  موؤ�ص�صة  الغف�ري،  اأكبر  علي  وتعليق:  ت�صحيح  الأخب�ر،  مع�ني  ال�صدوق،  ال�صيخ   (1(
المدر�صين بقم الم�صرفة، 1379 - 1338 �ض، ل.ط، �ض 269.

)2) ال�صيد ابن ط�وو�ض، اإقب�ل الأعم�ل،تحقيق جواد القيومي ال�صفه�ني، مكتب الإعالم الإ�صالمي، رجب 1414، ط 1، 
ج3، �ض332. 

)3) �صورة الأنف�ل، الآية 53.
)4) �صورة الأعراف، الآية 96.
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روي عن الإم�م علي Q: »ما زالت نعمٌة ول ن�شارُة عي�ٍس اإّل بذنوب اجترحوا، اإّن اهلل 

.
(1(

لي�س بظاّلٍم للعبيد، ولو اأّنهم ا�شتقبلوا ذلك بالّدعاء والإنابة لم تزل«

روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »ما اأنعم اهلل على عبٍد نعمًة ف�شلبها اإياه حتَّى يذنب 

.
(2(

لب« ذنباً ي�شتحّق ال�شَّ

الّذنوب قد يوجب حب�ض المطر، ومن هن� تحّدث  اأّن بع�ض  الّرواي�ت  وقد ورد في بع�ض 

ًة  ��ض ك�فَّ �ته� خروج النَّ الفقه�ء عن ا�صتحب�ب �صالة ال�صت�صق�ء، ومن �صمن اآدابه� وم�صتحبَّ

الة. اإلى ال�صَّ

اأّن النبّي �صليم�ن Q خرج لي�صت�صقي، فراأى نملًة قد ا�صتلقت على ظهره�،  فقد ورد 

اإّن� خلٌق من خلقك، ل غنى لن� عن رزقك، فال تهلكن� بذنوب بني اآدم«،  وهي تقول: »اللهّم 

.
(3(

فق�ل لهم �صليم�ن Q: »ارجعوا؛ فقد �شقيتم بغيركم«

 وروي عن الإم�م علّي Q: »ما اأنعم اهلل على عبد نعمة فظلم فيها اإّل كان حقيقاً اأن 

.
(4(

يزيلها عنه«

زق سرحللان لن سرلِّ
كم� اإّن الط�عة مجلبٌة للرزق، ف�إّن الذنوب والمع��صي تمنع الرزق وتحب�صه. واإذا ب�صط اهلل 

زق لمن ع�صوه فقط، ف�إّن ذلك من ب�ب الإمه�ل وال�صتدراج، اإذ يقول تع�لى: ﴿ َوَل  تع�لى الرِّ

َعَذاٞب  َولَُهۡم  إِثٗۡماۖ  لَِيَۡداُدٓواْ  لَُهۡم  ُنۡمِل  َما  إِنَّ نُفِسِهۡمۚ 
َ
ّلِ َخرۡيٞ  لَُهۡم  ُنۡمِل  َما  نَّ

َ
أ ِيَن َكَفُرٓواْ   ٱلَّ َيَۡسَبَّ

 .
ِهنٞي ﴾)5) مُّ

زق لغير الموؤمن؛ لأّن العبرة في البركة ل  زق للموؤمن والرِّ على اأّنه هن�ك فرٌق كبيٌر بين الرِّ

ق�ء  زُق ي�صيرًا، وال�صَّ ع�دة مع البركة واإن ك�ن الرِّ ��ض يجُد ال�صَّ ل في حي�ة النَّ في الكثرة، ف�لمت�أمِّ

زق.  هو َمْحُق البركة واإن بلغ في الغنى م� بلغ، وعليه ف�إّن الّذنوب قد توؤّدي اإلى حرم�ن الرِّ

)1) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج5، �ض178.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض274.

)3) م.ن، ج8، �ض246. 
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج14، �ض94.

)5) �صورة اآل عمران، الآية 178.
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وينبغي اللتف�ت اإلى:

زق الم�ّدّي والمعنوّي، فقد ُيحَرُم  زق المفهوم الع�م الذي ي�صمل الرِّ اأّن المق�صود من الرِّ

زق المعنوّي الذي هو في كثيٍر من الأحي�ن  زق الم�ّدّي، وقد ُيحرم الرِّ الإن�ص�ن ب�صبب ذنوبه الرِّ

زق الم�ّدّي، بل هو اأ�ص��ض وجوده، ك�لحفظ، والأمن، والتَّ�صديد الإلهّي، وغير ذلك. اأهّم من الرِّ

. وروي 
(1(

زق« نب فيحرم به الرِّ روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »اإّن الموؤمن لياأتي الذَّ

.
(2(

زق« نب َفُيْزَوى عنه الرِّ عن الإم�م الب�قر Q: »اإّن العبد ليذنب الذَّ

نب؛ لأّن الحكمة الإلهية  اأو تكفير الذَّ اأو تقتيره من ب�ب العقوبة  زق  وقد يكون انزواء الرِّ

زق من اأعظم الم�ص�ئب. اقت�صت تطهير المذنب ب�لم�ص�ئب والبالي�، و�صرف الرِّ

نسيان سرعلم
اإّن ن�صي�ن العلم لعّله من اأ�صعب العقوب�ت التي ت�صيب اأرب�ب العلم؛ لأّن العلم -كم� يعّبر 

والمع�صية  اإليه،  المنيبة  بط�عته،  الع�مرة  القلوب  في  اهلل  يقذفه  نوٌر  هو  الرواي�ت-  بع�ض 

فاإّنها  الّذنوب؛  »اّتقوا   :P اهلل ر�صول  روي عن  فقد  الّنور.  مع  الّظلمة  تن�صجم  ول  ظلمٌة، 

.
(3(

نب فين�شى به العلم الذي كان قد علمه« ممحقة للخيرات، اإّن العبد ليذنب الذَّ

�دق Q: »لي�س العلم بالتعّلم، اإّنما هو نوٌر يقع في قلب من يريد  وعن الإم�م ال�صَّ

.
(4(

اهلل تبارك وتعالى اأن يهديه«

اأو يقع في القلب، والمع�صية  ف�لعلم على حّد تعبير الإم�م Q نوٌر يقذفه اهلل تع�لى 

ظالٌم يطفئ ذلك الّنور، ف�إذا اأكرم اهلل تع�لى العبَد بنور العلم، فينبغي له اأن ل يطفئه بظلمة 

المع�صية.

 ندصان سرعّل 
زق ونق�ص�نهم� وعدم البركة فيهم�،  وقد تحّدث بع�ض الّرواي�ت عّم� يوجب زي�دة العمر والرِّ

�دق Q: »من يموت  كبرِّ الوالدين وعقوقهم�، و�صلة الرحم وقطيعته�، روي عن الإم�م ال�صّ

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض270.
)2) م.ن، ج2، �ض270. 

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض377. 
)4) م.ن، ج1، �ض225. 
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 .
(1(

بالّذنوب اأكثر مّمن يموت بالآجال، ومن يعي�س بالإح�شان اأكثر مّمن يعي�س بالأعمار«

التك�مل  اأجل  من  فذلك  العمر،  زي�دة  نعمة  فرد  اأو  مجتمع  على  اأنعم  اإذا  تع�لى  ف�هلل 

القلوب،  الأبدان، وحي�ة  الحي�ة. ف�لحي�ة على ق�صمين: حي�ة  نعمة  وال�صتف�دة من  المعنوّي 

هذه  تزيد  وب�لتقوى  تع�لى،  ب�هلل  وارتب�طه  ط�عته  اأوق�ت  اإّل  لي�ض  الحقيقّي  الإن�ص�ن  وعمر 

ال�ص�ع�ت التي هي عمره الأ�صلّي، واإذا اأعر�ض عن اهلل وا�صتغل بمع��صيه �ص�عت عليه اأي�م 

حي�ته الحقيقية، ف�لمع��صي توؤّثر على حي�ة الأبدان كم� توؤّثر على حي�ة القلوب.

لهت سرهجأة 
من اآث�ر الّذنوب اأي�صً� »موت الفج�أة«، فقد ورد عن ر�صول اهلل P: »اإذا ظهر الزنا من 

واأخذة  الموؤمن،  الفجاأة تخفيٌف عن  »اإّن موت   :P وعنه  ،
(2(

الفجاأة...« كثر موت  بعدي 

وبركة  زق،  الرِّ وبركة  العمر،  لبركة  ممحقٌة  ع�م  ب�صكٍل  الّذنوب  اإّن   .
(4(

الكافر« عن   
اأ�شف)3)

البركة من  اأقّل بركة في عمره ودينه ودني�ه مّمن ع�صى اهلل، وم� ُمحقت  العمل، فال تجد 

الأر�ض اإّل بمع��صي الخلق، وترك المع��صي والّذنوب �صبٌب من اأ�صب�ب نزول البرك�ت.

عاء عقم سستجابا سرقُّ
عاَء. الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي  ُنوَب الَِّتي َتْحِب�ُس الدُّ فقد ورد في دع�ء كميل: »الّلُهمَّ اْغِفْر ِلَي الذُّ

.
(5(

اّلذُنوَب اّلتي ُتْنِزُل الَباَلء«

 Q ع�ء، كم� في الحديث المروّي عن الإم�م الب�قر اإّن الّذنوب م�نعٌة من ا�صتج�بة الدُّ

حيث ق�ل: »اإّن العبد ي�شاأل اهلل الحاجة فيكون من �شاأنه ق�شاوؤها اإلى اأجل قريب اأو اإلى 

وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً، فيقول اهلل تبارك وتعالى للَملَك: ل تق�شي حاجته واحرمه 

.
(6(

اإّياها؛ فاإّنه تعّر�س ل�شخطي وا�شتوجب الحرمان مني«

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج5، �ض140. 
)2) م.ن، ج1، �ض374.

)3) اأخذة اأ�صف اأي اأخذة غ�صب.
)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض112.

)5) ابن ط�وو�ض، اإقب�ل الأعم�ل، ج3، �ض332. 
)6) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض271.
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حمة؛  الرَّ �صلب  في  ت�أثيرًا  ريعة  ال�صَّ طور  عن  الخ�رجة  والأعم�ل  للّذنوب  اأنَّ  يعني  »هذا 

وذلك لأّن الفي�ض الإلهّي ل ُبْخَل ول َمْنَع من ِقَبِله، واإّنم� ذلك بح�صب عدم ال�صتعداد، وظ�هر 

اأّن المذنب معر�ٌض عنه غير معتر�ض لرحمته، بل م�صتعّد ل�صّد ذلك اأعني �صخطه وعذابه، 

.
(1(

ف��صتحّق بذلك اأن ل ين�ل رحمته وُيحرم من الإج�بة«

ِعَبادِي  لََك 
َ
َسأ ﴿ ِإَوَذا  اأن يكون كّل ذنب بنف�صه م�نعً� لقبول الدع�ء، ق�ل تع�لى:  ويحتمل 

 ،
اِع إَِذا َدَعِنۖ فَۡلَيۡسَتِجيُبواْ ِل َوۡلُۡؤِمُنواْ ِب لََعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن ﴾)2) ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ

ُ
 قَرِيٌبۖ أ  فَإِّنِ َعّنِ

وروي في نزول الآية اأّن اأعرابيً� ق�ل لر�صول اهلل P: اأقريب رّبك فنن�جيه اأم بعيد فنن�ديه؟ 

 قَرِيٌبۖ ﴾، وهو تعبير لكم�ل علمه  فنزلت الآية الكريمة. والخط�ب للنبّي P، والتقدير: ﴿ فَإِّنِ

ب�أفع�ل العب�د، واّطالعه على اأحوالهم، ف�إذا �ص�ألك عب�دي عّني من جهة ُقربي وُبعدي، فقل: 

اإّني عليٌم اأعلم دع�ءكم، ولو ك�ن في غ�ية الخف�ء.

اعي ب�لألف والالم  ع�ء والتَّرغيب في التِّكرار، وتعريف الدَّ وفي الآية الكريمة تحري�ٌض على الدُّ

. وعليه ف�إّن 
(3(

اإ�ص�رة اإلى داٍع خ��ّض، وهو الذي يدعو متيقنً� لالإج�بة ويطلب م� له فيه الم�صلحة

نب، وبعب�رة اأخرى: اإّن مقت�صي الإج�بة - وهو مجّرد  من اأهم �صروط الداعي عدم ارتك�ب الذَّ

نب. الدع�ء - موجوٌد، ولكّن الم�نع قد يمنع من ت�أثير المقت�صي، والم�نع في المق�م هو الذَّ

ذهاب سرحياء
ف�ض  . وقيل: »هو انقب��ض النَّ

(4(
الحي�ء هو: »المتن�ع من الفعل مخ�فة اأن ُيع�ب على ف�عله«

.
(5(

عن القبيح مخ�فة الذّم«

)1) �صرح اأ�صول الك�في، ج9، �ض248.
)2) �صورة البقرة، الآية 186.

)3) المحقق الأردبيلي، زبدة البي�ن في اأحك�م القراآن، تحقيق وتعليق: محمد الب�قر البهبودي، المكتبة المرت�صوية لإحي�ء 
الآث�ر الجعفرية - طهران، ل.ت، ل.ط،

المحقق الأردبيلي، مجمع الف�ئدة، الح�ج اآغ� مجتبى العراقي ، ال�صيخ علي پن�ه ال�صته�ردي ، الح�ج اآغ� ح�صين اليزدي 

الأ�صفه�ني، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم الم�صرفة، ل.ت، ل.ط، �ض167. 

)4) ر�ص�ئل المرت�صى، �ض269. 
R البيت اآل  موؤ�ص�صة  التراث،  البيت Rلإحي�ء  اآل  موؤ�ص�صة  ال�صريعة،  اأحك�م  في  ال�صيعة  ذكرى  الأول،  ال�صهيد   (5(

لإحي�ء التراث - قم، محرم 1419، ط 1، ج3، �ض455.
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الحي�ُء في الإن�ص�ن الموؤمن هو من اأهمِّ واأف�صل الأخالق واأعظمه� قدرًا واأكثره� نفعً�، وهو 

ي اإلى العّفة والعف�ف. الذي يوؤدِّ

ويعتبره العلم�ء م�ّدة حي�ة القلوب، وهو اأ�صل كلِّ خيٍر، وذه�به ذه�ب الخير اأجمعه؛ ف�إّن 

فة فال حي�ء يمنعه ول  حي�ة القلب هي الم�نعة من القب�ئح، بخالف من ل يمتلك هذه ال�صّ

اإيم�ن يزجره عن فعل القب�ئح.

روي عن الإم�م الك�ظم Q في و�صّيته له�ص�م بن الحكم: »رحم اهلل من ا�شتحيا حّق 

الحياء فحفظ الراأ�س وما حوى، والبطن وما وعى، وذكر الموت والبلى، وعلم اأّن الجّنة 

، والمراد ِب� »م� حوى« في الحديث اأي م� 
(1(

محفوفٌة بالمكاره، والّنار محفوفة بال�شهوات«

اأ�ض من العين والأذن والل�ص�ن و�ص�ئر الأع�ص�ء، ب�أن يحفظه� عم� حّرم اهلل تع�لى،  حواه الرَّ

ع�م وال�صراب ب�أن ل يكون من الحرام، والمراد  والمراد ب�لبطن وم� وعى، اأي م� جمعه من الطَّ

القبر. وروي عن ر�صول اهلل P ق�ل: »اإّن لكّل دين  اأي الندرا�ض وال�صمحالل في  ب�لبلى 

 .
(2(

خلقاً، وخلق الإ�شالم الحياء«

هس
َّ
نسيان سرن

ف�ض؛ لأنَّ من يبتلى ب�لمع��صي يكون بعيدًا عن اهلل تع�لى  من اآث�ر الّذنوب اأي�صً� ن�صي�ن النَّ

ويغفل عنه وين�ص�ه، ف�إذا ن�صي العبُد اهلل ف�إّن اهلل �صوف ُيْن�صيه نف�صه. وهذا من اأعظم العقوب�ت 

الدنيوية واأكبر الخ�ص�ئر الأخروية، بل هو حقيقة البوؤ�ض وال�صق�ء. لأّن كّل �صيء في الوجود 

متعلٌِّق ب�هلل تع�لى ومحت�ج اإليه، والإن�ص�ن اأحد اأفراد هذا الوجود ومحت�ج اإلى اهلل و�صف�ته، 

ف�إذا ن�صي اهلل و�صف�ته واأ�صم�ءه واأفع�له، فمعن�ه اأّنه قد ن�صي واقعّيته وُهوّيته ال�صخ�صّية؛ لأّنه� 

ْوَلٰٓئَِك ُهُم 
ُ
نُفَسُهۡمۚ أ

َ
نَسىُٰهۡم أ

َ
 فَأ َ ِيَن نَُسواْ ٱللَّ مرتبطٌة ب�هلل تع�لى، ق�ل تع�لى: ﴿ َوَل تَُكونُواْ َكٱلَّ

.
(4(﴾   فَنَِسَيُهۡمۚ ، ﴿ نَُسواْ ٱللََّ

ٱۡلَفِٰسُقوَن ﴾)3)

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج1، �ض142.
)2) الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج8، �ض465.

)3) �صورة الح�صر، الآية 19.
)4) �صورة التوبة، الآية 67.
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ِيَن  ف�ض، وقد عّبر اهلل تع�لى عنه ب�لخ�صران: ﴿ ٱلَّ  فن�صي�ن الأعم�ل الخّيرة هو ن�صي�ن النَّ

.
نُفَسُهۡم َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ﴾)1)

َ
ٓواْ أ َخِسُ

ف�ض ب�أحد معنيين:»اإّم� تن�صيته نف�صه، بمعنى اإعرا�صه عن م�ص�لحه�  ر ن�صي�ن النَّ وقد ُف�صِّ

و�صّيع  بغيره،  وا�صتغل  ون�صيه،  ف�أهمله  زرع  له  كمن  وطالحه�،  وفالحه�  �صع�دته�  واأ�صب�ب 

اأن  واإّم�  لنف�صه.  ن��صيً�  يكون  الأخروية  م�ص�لحه  ن�صي  فمن  قطعً�،  �صيف�صد  واإّنه  م�ص�لحه، 

الأمل  واإ�صالحه�، فطول  اإزالته�  بب�له  واآّف�ته�، فال يخطر  نف�صه  ين�صيه عيوب  تكون بمعنى 

ين�صي الآخرة - ح�صبم� ورد في الرواي�ت - لأّن طول الأمل يوقع في الأمور الم�دّية والنغم��ض 

 .
(2(

ف�ض ب�ل�صهوات، وهذا يوجب ن�صي�ن النَّ

.
(3(

روي عن الإم�م علّي Q: »من ن�شي اهلل �شبحانه اأن�شاه اهلل نف�شه واأعمى قلبه«

هفيق رلعبادة
َّ

عقم سرت
اأن تكون حي�ة الإن�ص�ن في ط�عة اهلل؛ لأّن اهلل تع�لى خلقن� وجعل ط�عته طريقً�  ينبغي 

تب�دٌل  ، فهن�ك 
ِلَۡعُبُدوِن ﴾)4)   إِلَّ نَس  َوٱۡلِ   نَّ ٱۡلِ ۡقُت 

َخلَ ﴿ َوَما  تع�لى:  اأ�ص��صيً� لمعرفته، يقول 

�عة، فقد روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »ا�شتماع الغناء  بين ارتك�ب المع�صية وحرم�ن الطَّ

.
(5(

واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع«

وهكذا الّذنوب توؤّثر على الط�ع�ت، فكّلم� ازداد العبد مع�صيًة وُبعدًا كّلم� تث�قل عن الط�عة 

�عة لك�ن  نب عقوبٌة واأثٌر اإل اأن ي�صدَّ عن الطَّ وُحِرَمه�، واأحّب المع�صيَة واأِلَفه�. ولو لم يكن للذَّ

�دق Q: »اإّن الرجل ليذنب  في ذلك كف�ية لم� فيه من الحرم�ن، روي عن الإم�م ال�صَّ

، ف�صّبه 
(6(

فيحرم �شالة الليل، واإّن العمل ال�شّيئ اأ�شرع في �شاحبه من ال�شّكين في اللحم«

الإم�م Q ال�صّيئة في الرواية ب�ل�صّكين؛ ل�صرعة الّنفوذ وقّوة الت�أثير. 

)1) �صورة الأنع�م، الآية 12. 
)2) راجع: ال�صيد الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القراآن، ج19، �ض219 )بت�صرف(.

)3) الآمدي، غرر الحكم، �ض190.
)4) �صورة الذاري�ت، الآية 56.

)5) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج6، ح20، �ض434.
)6) م.ن، ج2، �ض272. 
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سرفهسن عنق سرل  تعارى
المع�صية هي �صبب لهوان العبد على رّبه و�صقوطه. ف�لع�ص�ة ه�نوا على اهلل فتركهم في 

َمه  مع�صيته، ولو عّزوا عليه لع�صمهم. واإذا ه�ن العبد على اهلل تع�لى لم يكِرْمه اأحٌد، واإن عظَّ

ه، ولكّنه واقعً� ل ي�ص�وي �صيئً� في  ��ض في الظ�هر، وذلك اإّم� لح�جتهم اإليه، اأو خوفً� من �صرِّ النَّ

، ف�لعبد 
 َيۡفَعُل َما يََشآُء ﴾)1) َ  ٱللَّ ۡكرٍِمۚ إِنَّ  َفَما َلُۥ ِمن مُّ ُ قلوبهم، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَمن يُِهِن ٱللَّ

نب اإذا  نب حتَّى يهون عليه، وي�صغر في قلبه، وذلك عالمة هالكه؛ ف�إنَّ الذَّ ل يزال يرتكب الذَّ

�صُغر في عين العبد هلك عند اهلل. 

في  ورد  وقد  الهوان،  من  الح�لة  لتلك  الو�صول  اإلى  ب�لعبد  توؤّدي  التي  هي  اإذًا  ف�لّذنوب 

.
(2(

الة: »واإن اأهنتني فمن ذا الذي يكرمني، واإن عّذبتني فمن ذا الذي يرحمني« تعقيب ال�صَّ

سرغهلا
يوم  عن  والغفلة  اهلل،  عن  الغفلة  فمنه�  كثيرة،  لموارد  و�ص�مل  وا�صع  مفهوم  له�  الغفلة 

القي�مة، والغفلة عن و�ص�و�ض اإبلي�ض. وللغفلة عواقب م�صوؤومة، نذكر منه�:

1. تورث ق�شاوة القلب: فقد روي عن الإم�م الب�قر Q: »اإّياك والغفلة؛ ففيها تكون 

.
ق�شاوة القلب«)3)

العودة  ب�ب  يو�صد  ورة  ال�صُّ هذه  وفي  الق�ص�وة،  من  اأعلى  درجة  وهي  القلب:  تميت   .2

والإن�بة اإلى اهلل تع�لى، فعن اأمير الموؤمنين Q اأنَّه ق�ل: »من غلبت عليه الغفلة 

.
مات قلبه«)4)

اأّن الأ�صخ��ض الذين يعي�صون الغفلة عن اهلل والآخرة ل  ف�شاد الأعمال: نجد اأحي�نً�   .3

بيل ف�إّن  ال�صَّ اأّنهم تحّركوا في هذا  يتحّركون في �صلوكي�تهم في دائرة الخيرات، ولو 

اأّنه   Q اأمير الموؤمنين اأن يتمّتعوا بح�لة الإخال�ض. روي عن  الغفلة ل ت�صّوغ لهم 

.
ق�ل: »اإياك والغفلة والغترار بالمهلة؛ فاإّن الغفلة تف�شد الأعمال«)5)

)1) �صورة الحج، الآية 18.
)2) ال�صيخ الطو�صي، م�صب�ح المتهجد، موؤ�ص�صة فقه ال�صيعة - بيروت - لبن�ن، 1411 - 1991م، ط 1، �ض1940.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج75، �ض164.
)4) �صرح غرر الحكم، ج5، �ض293.
)5) �صرح غرر الحكم، ج2، �ض312.
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 وب�لت�أّمل جّيدًا في الآي�ت والرواي�ت نالحظ اأنَّ الّذنوب �صبٌب اأ�ص��ٌض للوقوع في الغفلة؛ 

فهي تورث ق�ص�وة القلب؛ وهي الح�لة التي يعّبر عنه� القراآن ب� »الّرين« اأو »الختم« اأو »الُغلف«، 

وذلك اإذا تك�ثرت الّذنوب على قلب الإن�ص�ن. ف�لّذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث الق�صوة، 

والق�صوة تورث البعد من اهلل، والبعد من اهلل يورث الّن�ر. واإّنم� يتفّكر في هذا الأحي�ء، اأّم� 

ني�. الأموات ف�إّنهم قد اأم�توا اأنف�صهم بحّب الدُّ

 عن ر�صول اهلل P ق�ل: »اإّن العبد اإذا اأخطاأ خطيئًة نكت في قلبه نكتة �شوداء، فاإذا هو 

 نزع وا�شتغفر وتاب �شُقل قلبه، واإن عاد زيد حتَّى تعلو قلبه، وهو الرين الذي ذكره اهلل، 

.
(2(

»
ا َكنُواْ يَۡكِسُبوَن ﴾)1)  قُلُوبِِهم مَّ ٰ  َراَن َعَ ۖ بَلۡۜ ﴿ َكَّ

ا سرفزيّا سرعسكليَّ
هو  ووهنه�  �صعفه�  اإلى  وتوؤّدي  مقتله�  في  الأّمة  ت�صيب  التي  الهزيمة  اأ�صب�ب  اأهّم  اأحد 

اأم�م  ُبعُد كثيٍر من الم�صلمين عن دينهم، وانغم��صهم ب�لّذنوب والمع��صي، وعدم اّتح�دهم 

عدّوهم، وعدم توّحدهم تحت قي�دة واحدة. 

ن�صر  بتحّول  انتهت  التي  اأحد،  معركة  وهو  مهّم   
ٍ
نموذج عن  حّدثن�  الإ�صالمّي  والت�ريخ 

التي  والمع�صية  المخ�لفة  هو  ذلك  اإلى  اأّدى  الذي  الّرئي�ض  وال�ّصبب  هزيمة،  اإلى  الم�صلمين 

  ٰ نَّ
َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم أ

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ َصَٰبۡتُكم مُّ

َ
أ آ  َولَمَّ

َ
ارتكبه� بع�ض الجنود، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ أ

. وقد تحّدث اهلل تع�لى في �صي�ق 
ءٖ قَِديٞر ﴾)3)  َشۡ ِ

 ُكّ ٰ  َعَ َ  ٱللَّ نُفِسُكۡمۗ إِنَّ
َ
َهَٰذاۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ

ن  ا ُتِبُّوَنۚ ِمنُكم مَّ َرىُٰكم مَّ
َ
بي�ن تلك الأحداث في غزوة اأحد، فق�ل: ﴿وََعَصۡيُتم ّمِۢن َبۡعِد َمآ أ

، ف�هلل تع�لى يحّدثن� في هذه الآية عن مع�صية تلك 
(4(﴾ ۚ ن يُرِيُد ٱٓأۡلِخَرةَ ۡنَيا َوِمنُكم مَّ يُرِيُد ٱدلُّ

الفئة التي ك�نت ترمي النب�ل، وعن ع�صي�ن هوؤلء لأمر الولّي، وم� ترّتب على هذا الع�صي�ن 

من اآث�ر ط�لت الجميع.

)1) �صورة المطففين، الآية 14.
)2) الفت�ل الني�ص�بوري، رو�صة الواعظين، تقديم: ال�صيد محمد مهدي ال�صيد ح�صن الخر�ص�ن، من�صورات ال�صريف الر�صي 

- قم، ل.ت، ل.ط، �ض414. 

)3) �صورة اآل عمران، الآية 165.

)4) �صورة اآل عمران، الآية 152.
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اأّن  ف�هلل تع�لى يريد اأن يقّدم للم�صلمين در�صً� في غ�ية الأهمّية والخطورة معً�، األ وهو 

ني� وتق��صم الغن�ئم قبل اأوانه� وترك المواقع وعدم التقيد ب�أوامر ر�صول  ان�صغ�ل بع�صكم ب�لدُّ

 ،P اأّدى اإلى الهزيمة، واإلى ا�صت�صه�د �صبعين مج�هدًا من �صفوة اأ�صح�ب ر�صول اهلل P اهلل

من بينهم الحمزة )ر�صوان اهلل عليه( وم�صعب بن عمير )ر�صوان اهلل عليه(، ومخ�لفة اأمر 

الر�صول P كم� هو معلوم ذنٌب، بل ذنب عظيٌم �صرع�ن م� ظهرت نت�ئجه الرهيبة في تلك 

.
(1(

المعركة وحتَّى م� بعده� من اأحداٍث وبيلة ع�نى منه� كي�ن الأمة الإ�صالمية

)1) ح�دثة بئر معونة: »اأهل بئر معونة: هم �صبعون رجاًل من القراء واأ�صح�ب ر�صول اهللP، واأميرهم المنذر بن عمرو، 
بعثهم ر�صول اهللP اإلى بئر معونة في �صفر �صنة اأربع من الهجرة على راأ�ض اأربعة اأ�صهر من اأحد ليعلموا الن��ض القراآن 

والعلم، فقتلهم جميعً� ع�مر بن الطفيل«. العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج20، �ض21، وكذا في غزوة الرجيع: » فقد 

بعث ر�صول اهللP مرثد بن اأبي مرثد الغنوي حليف حمزة وخ�لد بن البكير وع��صم بن ث�بت بن الأفلج وخبيب بن 

عدي وزيد بن دثنة وعبد اهلل بن ط�رق، واأمير القوم مرثد، لم� قدم عليه رهط من ع�صل والدي�ض، وق�لوا: ابعث معن� 

نفرًا من قومك يعلمونن� القراآن ويفقهونن� في الدين فخرجوا مع القوم اإلى بطن الرجيع وهو م�ء لهذيل فقتلهم حي 

من هذيل يق�ل لهم: بنو لحي�ن، واأ�صيبوا جميعً�«. العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج20، �ض151-150. 
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سرّهاهيم سرلئيسا

ر نعمًة اأنعمه� على اأحٍد اأو  1. اهلل تع�لى بمقت�صى عدله وحكمته ورحمته الوا�صعة ل يغيِّ

ي�صلبه� منه اإّل بذنٍب ارتكبه اأو مع�صيته اقترفته يداه.

ُيعّد من الآث�ر المترّتبة على  زق  الرِّ اإّن الط�عة مجلبٌة للرزق، ف�إّن الحرم�ن من  2. كم� 

الّذنوب.

3. الذنوب ممحقة للخيرات، وعمر الإن�ص�ن والعلم الذي يتعّلمه من اأعظم الخيرات وهو 

نور، بيد اأّن المع��صي تطفئ هذا الّنور، وتورث الع��صي الن�صي�ن، فين�صى العلم الذي 

ك�ن قد علمه.

عنه�  وتث�قل  ط�عته  قّلت  العبد  مع��صي  ازدادت  فكّلم�  الط�ع�ت،  على  توؤّثر  الّذنوب   .4

وحرم من برك�ت توفيق�ته�، فال يوّفق للدع�ء، اأو ال�صالة وغيره� من اأنواع العب�دات.

5. من العواقب الوخيمة للذنوب اأنه� تورث الإن�ص�ن الن�صي�ن والغفلة عن اهلل تع�لى، وكّل 

من يغفل عن اهلل يق�صو قلبه، وكل من ين�صى اهلل ين�صيه نف�صه ويعمي قلبه. 

تع�لى  العبد على اهلل  واإذا ه�ن  رّبه و�صقوطه،  العبد على  لهوان  المع�صية هي �صبب   .6

اأوكله اإلى نف�صه واأعدائه. 
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - الّنعمُة كمفهوم اإ�شالمي تعني:

جميع الأمور الم�دية التي يتنّعم به� الإن�ص�ن في حي�ته وَيح�ُصُن به� ح�له 

جميع الأمور المعنوية التي يكت�صبه� الإن�ص�ن فتعطيه الراحة والطم�أنينة 

كال الجوابين �صحيح 

2 - اإذا اأنعم اهلل نعمة على الإن�شان:

فال يمكن اأن تزول تلك النعمة اأبداً 

يمكن اأن يزيله� اهلل متى م� اأراد وبدون �صبب 

يمكن اأن يزيله� اهلل فيم� لو ع�ص�ه الإن�ص�ن اأو خ�لف اأمره 

3 - اأهمية ال�شكر اأنه:

يحفظ النعم من الزوال ويفتح للعبد ب�ب المزيد منه� 

يوؤّدي اإلى تغيير النعمة اأو زواله� بعد حين 

كال الجوابين خط�أ 

4 - الذنوب توؤدي اإلى:

الغفلة، والغفلة تورث الق�صوة، والق�صوة توّرث البعد من اهلل، والبعد من اهلل يوّرث الن�ر 

ت�صّلط الكف�ر على الموؤمنين وخ�صوعهم لهم 

كال الجوابين �صحيح 
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5 - المعا�شي والذنوب مانعة من ا�شتجابة الدعاء:

لأن الدع�ء بح�جة اإلى مقدم�ت كثيرة نف�صية وعلمية ولي�ض اأمرًا �صهالً 

لأن المذنب في الحقيقة معر�ض عن في�ض اهلل، ومقبل على �صده اأي على م� ي�صخطه 

عز وجل 

لأنه� ل يمكن اأن تجتمع مع الدع�ء، فال نرى ع��صي� وداعي� في نف�ض الوقت 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

اأهم اأ�صب�ب زوال العلم من قبل الإن�ص�ن هو عدم المداومة على حفظه وتذكره. 

اإن اأحد نت�ئج المداومة على ال�صكر هو اأن يدفع اهلل تع�لى عن الإن�ص�ن البالء والّنقم. 

عندم� يذنب الإن�ص�ن ذنبً� ف�إنه يفقد الق�بلية وال�صتحق�ق عند اهلل ل�صتج�بة دع�ئه، 

واإذا ا�صتج�ب له دعوًة ف�إنه� تكون نتيجة رحمة اهلل ولطفه. 

موت الفج�أة هو من الآث�ر المعنوية للكذب. 

من الآث�ر الخطيرة لرتك�ب الذنوب، اأن اهلل تع�لى ين�صيه اأمرين: نف�صه، وربه. 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

د اأهم الآث�ر البرزخية للذنوب. . 1  يعدِّ

اآث�ر الأعم�ل الدنيوية  . 2  ي�صتدّل على حتمية ظهور 

في ع�لم البرزخ.

د الأمور الم�صّببة والمنّجية لكل من: �صكرات  . 3  يحدِّ

الموت، وح�صة القبر، �صغطة القبر، الم�ص�ءلة في 

القبر.

اآلثار البرزخية للذنوب

الدَّرس الثامن





حديدا سربلزخ
.

(1(
يئين والم�نع من اختالطهم� وامتزاجهم�« البرزخ في اللغة: »الح�جز بين ال�صَّ

م، ق�ل  المتقدِّ اللغوّي  ب�لمعنى  القراآن في ثالثة موا�صع، كّله�  البرزخ في  وقد ج�ء ذكر 

بَۡرزَٗخا  بَۡيَنُهَما  و﴿ وََجَعَل   ،
َيۡبغَِياِن ﴾)2)   لَّ بَۡرَزٞخ  بَۡيَنُهَما   ١٩ يَۡلَتقَِياِن  ٱۡلَۡحَرۡيِن  ﴿ َمَرَج  تع�لى: 

.
 يَۡوِم ُيۡبَعُثوَن ﴾)4) ، و﴿ َوِمن َوَرآئِِهم بَۡرَزٌخ 

ُۡجوٗرا ﴾)3) وَِحۡجٗرا مَّ
اآخر  اأّن هن�ك ع�لمً�  يو�صح  اأن  البرزخ  للفظ  ال�صتخدام  اأراد من هذا  الكريم  ف�لقراآن 

واي�ت  ني� والآخرة، ول بّد لالإن�ص�ن من المرور به كمقّدمة ليوم القي�مة، وفي الرِّ يف�صل بين الدُّ

الإم�م  عن  روي  والآخرة،  ني�  الدُّ بين  والعق�ب  الّثواب  ع�لم  واأنَّه  القبر،  هو  البرزخ  اأّن  ورد 

.
(5(

نيا والآخرة« ال�ص�دق Q: »البرزخ القبر، وهو الّثواب والعقاب بين الدُّ

 :Q دق� ولع�لم البرزخ عقب�ت كثيرة و�صديدة يمّر به� الإن�ص�ن، روي عن الإم�م ال�صَّ

، والآث�ر البرزخية هي تبع�ت 
(6(

نيا والآخرة األف عقبة، اأهونها واأي�شرها الموت« »اإّن بين الدُّ

ني�، وذلك ح�صب ارتب�طه،  الأعم�ل وعواقبه� واآث�ره� التي ق�م به� الإن�ص�ن في ن�ص�أة ع�لم الدُّ

)البرزخ(  الع�لم  هذا  واأّن  البرزخ،  ع�لم  طبيعة  مع  يتن��صب  بم�  الآث�ر  هذه  وتظهر  بعمله، 

محجوب عن الأحي�ء، فلو ُرفع الحج�ب لراأى الأحي�ء حي�ة اأهل البرزخ، ولأّدى ذلك ربم� اإلى 

)1) ال�صيخ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، مرت�صوي، �صهريور م�ه 1362 �ض، ط 2، ج1، �ض186.
)2) �صورة الرحمن، الآيت�ن 19 - 20.

)3) �صورة الفرق�ن، الآية 53.
)4) �صورة الموؤمنون، الآية 100. 

)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج6،�ض218.
)6) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ت�صحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة 

المدر�صين بقم الم�صرفة، ل.ت، ط 2،ح�لت الأ�صخ��ض في النزع، ج1، �ض362،ح359.
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وح بهذا البدن،  ني� وع�لم البرزخ هو تعّلق الرُّ اإقالعهم عن ذنوبهم، واأّن الح�جب بين ع�لم الدُّ

وح.  واأّن الحج�ب يزول عند انفك�ك هذا التعّلق. وهذا م� ي�صطلح عليه بقب�ض الرُّ

آثار سرذنهب في سربلزخ 

1. سكرات الموت وشّدة النزع: 
.

ۖ َذٰلَِك َما ُكنَت ِمۡنُه َتِيُد ﴾)1) ق�ل تع�لى: ﴿ وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡمۡوِت بِٱۡلَّقِ

ب�لمحت�صر من جميع الجه�ت؛  العقب�ت ال�صعبة، ف�صدائده� تحيط  الموت من  �صكرات 

فمن جهٍة يواجه �صّدة المر�ض والوجع وذه�ب القوى من البدن، ومن جهٍة اأخرى يواجه م�صهد 

ني� من م�ٍل  الع�ئلة من بك�ء وعويل ووداع اأحّبة، ومن جهٍة ث�لثة فراق م� جمع في ع�لم الدُّ

اإّن  ثّم  الن�ص�أة،  ن�ص�أٍة هي غير هذه  يواجه قدومه على  واأمالٍك وغير ذلك، ومن جهٍة رابعٍة 

اإبلي�ض واأعوانه ليوقعوه في ال�صّك،  اأ�صي�ء لم تري�ه� من قبل، وقد اجتمع عليه  عينيه تري�ن 

اإلى ج�نب  اإيم�ن، هذا كّله  ني� بال  اإيم�نه؛ ليخرج من الدُّ اأن ي�صلبوه  وهم يح�ولون ج�هدين 

 .
(2(

هول ح�صور ملك الموت، وب�أّي �صورٍة وهيئٍة �صي�أتي، وب�أّي نحٍو �صوف َيقب�ض روحه

��ض، ف�ل�صورة اإّم� قبيحٌة واإّم�  فملك الموت عزرائيل Q ل ي�أتي ب�صورٍة واحدٍة لكلِّ النَّ

ب�أعم�ل الإن�ص�ن في الدني�، ف�إذا  اأو �صّدة جم�له� مرتبطٌة  اإّن �صّدة ُقبح �صورته،  جميلٌة. بل 

اأت�ه  والمع��صي  ب�لرذائل  مبتلًى  ك�ن  واإذا  ب�صورٍة جميلة،  الملك  اأت�ه  �ص�لحًة  اأعم�له  ك�نت 

الملك ب�صورٍة قبيحٍة، يقول الإم�م الخميني }: »اإّن لكّل من الأعم�ل الح�صنة والأفع�ل 

العب�دية �صورًة ب�طنيًة ملكوتيًة واأثرًا في قلب الع�بد، اأّم� ال�صورة الب�طنية فهي التي تعمر 

العوالم البرزخية والجّنة الج�صم�نية؛ لأّن اأر�ض الجّنة ق�ع خ�ليٌة من كّل �صيء، واإّن الأذك�ر 

.
(3(

والأعم�ل مواّد اإن�ص�ء وبن�ء له�«

)1) �صورة ق، الآية 19.
موؤ�ص�صة  المو�صوي،  ي��صين  ال�صيد  وتحقيق:  تعريب  الف�خرة،  والمط�لب  الآخرة  من�زل  القمي،  عب��ض  ال�صيخ  راجع:   (2(

الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم الم�صرفة، محرم الحرام 1419، ط 1، �ض107 )بت�صرف(. 

)3) الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض470.
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نهيناه عنه  اأمراً  يعة عبٌد يقارف  ال�شِّ اأّنه ق�ل: »ما من   Q اأمير الموؤمنين روي عن 

اإّما في ماٍل، واإّما في ولٍد، واإّما في نف�شه،  �ُس بها ذنوبه،  ُيبتلى ببلّية ُتمحَّ فيموت حتَّى 

ُد به عليه  حتَّى يلقى اهلل عّز وجّل وما له ذنٌب، واإّنه ليبقى عليه ال�شيء من ذنوبه فُي�شدَّ

 .
(1(

عند موته«

هو  »الموت  فيقول:  ب�لم�صف�ة،  الموت  فيه  ه  ي�صبِّ  P اهلل ر�صول  عن  الحديث  وفي 

بقي  وزٍر  اآخر  كّفارة  ي�شيبهم  األم  اآخر  فيكون  ذنوبهم،  من  الموؤمنين  ت�شّفي  الم�شفاة 

عليهم، وت�شّفي الكافرين من ح�شناتهم، فيكون اآخر لّذٍة اأو راحٍة تلحقهم هو اآخر ثواب 

.
(2(

ح�شنة تكون لهم«

 وعليه ف�إّن قب�ض روح الإن�ص�ن �صدًة اأو �صعفً�، و�صورة الملك ُقبحً� وح�صنً� مرتبط بطبيعة 

كّل  في  وت�صتمّر  الّنزع،  لحظة  من  البرزخية  اآث�ره�  تظهر  والتي  ني�،  الدُّ ن�ص�أة  في  الأعم�ل 

عقب�ت البرزخ، ف�لإن�ص�ن لحظة �صكرات الموت والحت�ص�ر ي�ص�هد �صور اأعم�له واآث�ره�. 

2. وحشة القبر وغربته: 
 كتب اأمير الموؤمنين Q لمحّمد بن اأبي بكر: »يا عباد اهلل، ما بعد الموت لمن ل ُيغفر 

.
(3(

له اأ�شّد من الموت، القبر فاحذروا �شيقه و�شنكه وظلمته وغربته« 

 وح�صة القبر هي اأول المن�زل التي يمّر به� الإن�ص�ن، وقد ُعّبر عنه� في الرواي�ت بتعبيرات 

ب�ألف�ظ  لكن  القبر  تعّبر عن وح�صة  اأو  بذاته�،  اأهوال م�صتقّلة  اإّم�  التعبيرات  دة، وهذه  متعدِّ

دة، من قبيل:  متعدِّ

- غّم القبر.

- �صيق القبر.

- ظلمة القبر. 

 .
(4(

- وح�صة القبر

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض157.
)2) م.ن، ج6، �ض153.
)3) م.ن، ج6، �ض218.

ه�.، ط   1411 ال�صيعة،  فقه  موؤ�ص�صة  ن�صر  بيروت ،  المتعّبد،  و�صالح  المتهّجد  الح�صن ، م�صب�ح  بن  الطو�صي، محمد   (4(
1 ،�ض562.
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العقل  على  ت�صّوره�  ي�صعب  ومهولة،  �صّيقة  ومن�زل  عظيمة  اأهواًل  المنزل  لهذا  واإّن 

.R الب�صرّي؛ ولذا �صرحه� لن� اأئّمة اأهل البيت

تبداأ المن�زل بوح�صة القبر، ف�صغطة القبر، ثّم الم�ص�ألة في القبر وهكذا. ونحن نذكر هذه 

ني�، ف�لّذنوب  الأمور ب�خت�ص�ٍر �صديٍد للفت النَّظر اإلى عالقته� بطبيعة الأعم�ل في ع�لم الدُّ

والمع��صي تظهر اآث�ره� في ذلك الع�لم.

ل في اإنزال  وم� يوؤّيد هذا الأمر )اأهوال القبر( م� ورد في الرواي�ت من ا�صتحب�ب التمهُّ

قبره فال  اإلى  الميت  ُحمل  »واإذا   :Q ال�ص�دق الإم�م  روي عن  قبره، حيث  اإلى  الميِّت 

يفاجاأ به القبر؛ لأن للقبر اأهواًل عظيمة، ويتعّوذ حامله باهلل من هول المّطلع، وي�شعه 

مه قلياًل وي�شبر عليه هنيهة؛ لياأخذ اأهّبته،  قرب �شفير القبر، وي�شبر عليه هنيهًة، ثم يقدِّ

.
(1(

ثم يقّدمه اإلى �شفير القبر«

منه�،  اهلل  يوؤمُنه�  ��ض  النَّ من  فئٌة  هن�ك  بل  لزامً�،  ��ض  النَّ جميع  ح�ل  الوح�صة  ولي�صت 

كم� ورد في الدع�ء عن الإم�م زين الع�بدين Q: »اللهّم �شّل على محّمد واآل محّمد، 

واجعلني وجميع اإخواني بك موؤمنين، وعلى الإ�شالم ثابتين، ولفرائ�شك موؤّدين... وعند 

م�شرورين،  ونكير  منكر  وبلقاء  فرحين،  القبر  وح�شة  وفي  م�شتب�شرين،  الموت  معاينة 

 .
(2(

واب مجيبين...« وعند م�شاءلتهم بال�شّ

القبر،  وح�صَة  ُيزيُل  م�  فعل  في  التَّرغيب  على  يدّل  الّرواي�ت-  من  -وغيره  ع�ء  الدُّ هذا 

وم� ت�صت�أن�ض به النُّفو�ض، وهي الأخالق الف��صلة والأعم�ل الح�صنة، وذلك لم� روي من اأّنهم� 

يظهران ب�صورٍة ح�صنٍة في القبر، وهكذا الأعم�ل ال�صّيئة توؤّدي اإلى وح�صة القبر و�صّدة اأهواله. 

عبٌد  القبر(  حفرة  )اأي  دخلها  فاإذا   ...« ق�ل:  اأّنه   Q ال�ص�دق اهلل  عبد  اأبي  عن  روي 

موؤمٌن، قال: مرحباً واأهاًل، اأما واهلل لقد كنت اأحّبك واأنت تم�شي على ظهري، فكيف اإذا 

دخلت بطني ف�شترى ذلك، قال Q: فيف�شح له مدى الب�شر، ويفتح له باب يرى مقعده 

من الجّنة، قال: ويخرج من ذلك رجٌل لم تر عيناه �شيئاً قّط اأح�شن منه، فيقول: يا عبد 

)1) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج1، �ض170.
)2) الإم�م زين الع�بدينQ،ال�صحيفة ال�صج�دية، دع�وؤه رقم 206، العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج91، �ض123. 
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اهلل، ما راأيت �شيئاً قّط اأح�شن منك! فيقول: اأنا راأيك)1) الح�شن الذي كنت عليه، وعملك 

 .
(2(

ال�شالح الذي كنت تعمله...«

 لن  حشا سردبل
ٌ

 لنجيا
ٌ

أعّال
وح و�صكرات الموت وع�لم القبر، بخالف  ة نزع الرُّ الأعم�ل الح�صنة تخّفف على الإن�ص�ن �صدَّ

واي�ت بع�ض الأعم�ل الُمنجية من وح�صة القبر، نذكر منه�: ئة. وقد ورد في الرِّ الأعم�ل ال�صيِّ

:Q 1. والية اإلمام أمير المؤمنين
عن اأبي �صعيد الخدرّي اأّنه ق�ل: �صمعت ر�صول اهلل P يقول: »يا علّي، اأب�شر وب�شّر، فلي�س 

على �شيعتك ح�شرٌة عند الموت، ول وح�شة في القبور، ول حزن يوم الن�شور، ولكاأّني بهم 

 ِ يخرجون من جدث القبور ينف�شون التراب عن روؤو�شهم ولحاهم، يقولون: ﴿ ٱۡلَۡمُد لِلَّ

َنا  َحلََّنا َداَر ٱلُۡمَقاَمةِ ِمن فَۡضلِهِۦ َل َيَمسُّ
َ
ِٓي أ  َربََّنا لََغُفورٞ َشُكوٌر ٣٤ ٱلَّ ۡذَهَب َعنَّا ٱۡلََزَنۖ إِنَّ

َ
ِٓي أ ٱلَّ

.
(4(

»
َنا فِيَها لُُغوٞب ﴾)3) فِيَها نََصٞب َوَل َيَمسُّ

2. الصدقة، وصالة ليلة الوحشة)5):
فارحموا موتاكم  ليلة،  اأول  اأ�شّد من  �شاعة  الميت  ياأتي على  »ل   :P اهلل ر�صول  عن 

بال�شدقة، فاإن لم تجدوا فلي�شلِّ اأحدكم ركعتين، يقراأ في الأولى بفاتحة الكتاب مّرة واآية 

الكر�شّي مّرة وقل هو اهلل اأحد مّرتين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب مّرة واألهاكم التكاثر 

ع�شر مّرات وي�شّلم، ويقول: اللهم �شّل على محّمد واآل محّمد وابعث ثوابهما اإلى قبر ذلك 

الميت فالن ابن فالن، فيبعث اهلل من �شاعته األف ملك اإلى قبره، مع كّل ملك ثوب وحّلة، 

.
(6(

ويو�شع في قبره من ال�شيق اإلى يوم ينفخ في ال�شور...«

)1) الراأي: يعني العتق�د والإيم�ن.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض130.

)3) �صورة ف�طر، الآيت�ن 34 - 35. 
)4) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج7، �ض198. 

وَن ﴾ وفي الث�نية بعد الحمد  )5) م.ن، ج6، �ض244، وهي ركعت�ن في الأولى بعد الحمد اآية الكر�صي اإلى ﴿ ُهۡم فِيَها َخِٰلُ
اإلى قبر فالن وي�صمي  10 مرات، وبعد ال�صالم يقول: » اللهم �صل على محمد واآل محمد وابعث ثوابه�  �صورة القدر 

الميت، وله� كيفية اأخرى تراجع في الر�ص�ئل العملية«.

)6) م.ن، ج88، �ض219. 
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3. إتمام الركوع: 
فقد ورد في الحديث عن الإم�م الب�قر Q اأّنه ق�ل: »من اأتّم ركوعه لم تدخله وح�شة 

.
(1(

القبر«

4. قراءة سورة ياسين:
ُروي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »اإّن لكّل �شي ء قلباً، واإّن قلب القراآن ي�س، من قراأها 

قبل اأن ينام اأو في نهاره قبل اأن ُيم�شي، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتَّى 

كّل  من  يحفظونه  ملك  األف  مئة  به  اهلل  وّكل  ينام  اأن  قبل  ليله  في  قراأها  ومن  ُيم�شي، 

.
(2(

�شيطان رجيم ومن كّل اآفة، واإن مات في يومه اأدخله اهلل الجّنة«

5. الصيام في شهر شعبان:
ففي الحديث عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »من �شام اثني ع�شر يوماً من �شعبان زاره في 

.
(3(

قبره كّل يوم �شبعون األف ملك اإلى النفخ في ال�شور«

6. عيادة المريض:
ففي الحديث عن الإم�م ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: »اأّيما موؤمن عاد موؤمناً في اهلل عّز وجّل 

.
(4(

في مر�شه، وّكل اهلل به ملكاً من العّواد يعوده في قبره، وي�شتغفر له اإلى يوم القيامة«

7. صبر المرأة على زوجها:
ورد في الحديث عن الإم�م ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: »ثالث من الن�شاء يرفع اهلل عنهّن 

عذاب القبر، ويكون مح�شرهّن مع فاطمة بنت محّمد P، امراأة �شبرت على غيرة زوجها، 

وامراأة �شبرت على �شوء خلق زوجها، وامراأة وهبت �شداقها لزوجها، يعطي اهلل كّل واحدة 

.
(5(

منهّن ثواب األف �شهيد، ويكتب لكّل واحدة منهّن عبادة �شنة«

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج82، �ض107.
)2) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج6، �ض247.

)3) م.ن، ج10، �ض498.
)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض120.

)5) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 21، �ض285.
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ضغطا سردبل
الذي  الحّد  اإلى  الأر�ض،  �صّمة  اأو  القبر  ل�صغطة  يتعّر�ض  المّيت  اأّن  الّرواي�ت  في  ورد   

غطة -ح�صب  ال�صَّ اأّن هذه  اأ�صالعه، غير  تفري لحمه وتطحن دم�غه وتذيب دهونه وتخلط 

الّرواي�ت- درج�ٌت في ال�صّدة والألم، وهي متن��صبٌة تم�مً� مع عمل الموؤمن ودينه في ع�لم 

ني�، وقّلم� ي�صلم منه� اأحٌد، اإّل من ا�صتوفى �صروط الإيم�ن، وبلغ درج�ت الكم�ل، �ص�أل اأبو  الدُّ

�دق Q: اأيفلت من �صغطة القبر اأحد؟ فق�ل Q: »نعوذ باهلل منها،  ب�صير الإم�م ال�صَّ

 .
(1(

ما اأقّل من يفلت من �شغظة القبر«

�صعد بن مع�ذ )ر�صوان اهلل عليه(، حيث  الجليل  ح�بي  ال�صَّ القبر  �ض ل�صغطة  تعرَّ وقد 

ج�ء في الرواي�ت: اأّنه لّم� حمل على �صريره �صيَّعته المالئكة، وك�ن P قد تبعه بال حذاء ول 

ى الُلبن عليه، فق�لت اأّم �صعد: ي� �صعد، هنيئً� لك الجّنة، فق�ل P: »يا  رداء، حتَّى لحده و�صوَّ

اأّم �شعد، مه، ل تجزمي على رّبك؛ فاإّن �شعداً قد اأ�شابته �شّمة«، وحينم� �ُصئل عن �صبب ذلك 

.
(2(

ق�ل P: »اإّنه كان في خلقه مع اأهله )زوجته( �شوٌء«

وقد حّدثن� اأئمتن� R عن �صعوبة �صغطة القبر، اإذ ورد عن الإم�م علّي Q في نهج 

البالغة اأّنه ق�ل: »وبادروا الموت في غمراته، وامهدوا له قبل حلوله، واأعّدوا له قبل نزوله، 

فاإّن الغاية القيامة، وكفى بذلك واعظاً لمن عقل، ومعتبراً لمن جهل، وقبل بلوغ الغاية 

ما تعلمون من �شيق الأرما�س)3)، و�شّدة الإبال�س، وهول المّطلع، وردعات الفزع، واختالف 

وردم  ال�شريح)6)،  و�شّم  الوعد،  و�شيقة  اللحد)5)،  وظلمة  الأ�شماع،  وا�شتكاك  الأ�شالع)4)، 

.
(8(

ال�شفيح)7)...«

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض236.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، تقديم: ال�صيد محمد �ص�دق بحر العلوم، من�صورات المكتبة الحيدرية ومطبعته� - 

النجف الأ�صرف، 1385 - 1966م، ل.ط، ج1، �ض309. 

)3) الأرم��ض: جمع الرم�ض وهو القبر، والإبال�ض: الي�أ�ض والنك�ص�ر والحزن.
)4) اختالف الأ�صالع: كن�ية عن �صغطة القبر اإذ يح�صل ب�صببه� تداخل الأ�صالع واختالفه�.

)5) اللحد: في الج�نب.
)6) ال�صريح ال�صق في و�صط القبر.

)7) ال�صفيح: الحجر. والمراد بردمه هن� �صد القبر به.
)8) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج60، �ض244.
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لهفهم ضغطا سردبل  سختالف درااتفا
اإنَّ �صغطة القبر تعني التَّ�صييق على الميِّت. واإّن طبيعة الأعم�ل هي التي تحّدد �صّدة هذا 

غطة التي  يق والأذى في ع�لم البرزخ، وهي تحّدد اأي�صً� اأَمَد ا�صتمرار هذه ال�صَّ ال�ّصعور ب�ل�صِّ

اإلى  قد تكون �صعورًا واأذى روحيً� موؤّقتً� يزول بعد حين، وقد ي�صتمّر اأمدًا طوياًل، وقد يبقى 

البعث والن�صور.

بداية  في  تح�صل  القبر  �صغطة  اأّن  من  ��ض  النَّ بع�ض  يت�صّوره  م�  ال�صحيح  من  فلي�ض   

دخول الإن�ص�ن في ع�لم البرزخ وتنتهي؛ ف�لم�صتف�د من الن�صو�ض ال�صريفة اأّنه� قد ت�صتمّر، 

ني�، اأو نتيجة لعوامَل خ�رجيٍة تطراأ لحقً�،  ��ض في الدُّ وقد تنقّطع، ثّم تعود نتيجة لأعم�ل النَّ

في  علم  بغير  اأ�صّلهم  الذين  اأحد  وقوع  اأو  القبر،  �صغطة  عنه  فترفع  لأبيه،  ابٍن  ك��صتغف�ر 

مت�ه�ت عق�ئدية اأو �صلوكية، فتنعك�ض على الإن�ص�ن وهو في ع�لم البرزخ.

غطة يختلف ح�له� من �صخ�ضٍ اإلى اآخر، وذلك ح�صب  واي�ت اأّن هذه ال�صَّ  وُيفهم من الرِّ

الأموات،  كّل  ت�صمل  غطة ل  ال�صَّ واأّن هذه  ني�،  الدُّ ن�ص�أة ع�لم  اإيم�نه وطبيعة عمله في  درجة 

ومنه� م� دلَّت عليه الرواي�ت ب�أّن القي�م ببع�ض الأعم�ل يوؤّدي اإلى النج�ة من �صغطة القبر، 

كم� �صي�أتي.

اأبي عبد اهلل Q قلت: جعلت فداك، ف�أين �صغطة القبر؟ فق�ل:  اأبي ب�صير عن  عن 

اإّن هذه الأر�س لتفتخر على هذه، فتقول:  »هيهات ما على الموؤمنين منها �شيء. واهلل، 

وطىء ظهري موؤمن، ولم يطاأ على ظهرك موؤمن، وتقول له الأر�س: واهلل، كنت اأحّبك 

.
(1(

واأنت تم�شي على ظهري، فاأّما اإذا وليتك ف�شتعلم ماذا اأ�شنع بك، فتف�شح له مّد ب�شره«

وتعبير الإم�م ال�ص�دق Q في الرواية المتقدمة »ما اأقّل من يفلت منها« يدّل على اأنَّ 

بع�ض الموؤمنين قد يفلت من �صغطة القبر، كم� هو ث�بت في حّق ال�صّيدة ف�طمة بنت اأ�صد، 

 P حيث ُرفعت عنه� �صغطة القبر ببركة نزول النبّي R وذلك ح�صب رواي�ت اأهل البيت

ريف.  اإلى قبره� ال�صَّ

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض130.



129 سنثار سربلزخيا رلذنهب

وتنبغي الإ�ص�رة اإلى اأن ّ�صغطة القبر على الموؤمن - لو ح�صلت - فهي من ب�ب تطهيره 

الإم�م  عن  وروي  القي�مة.  ع�لم  اإلى  نقيً�  فيخرج  ني�،  الدُّ ع�لم  في  المتبقية  الّذنوب  من 

 :P ق�ل: »قال ر�شول اهلل Q عن اأمير الموؤمنين علّي R عن اآب�ئه Q ال�ص�دق

.
(1(

�شغطة القبر للموؤمن كّفارة لما كان منه من ت�شييع النِّعم«

يا إرى ضغطا سردبل سألعّال سرّؤدم
ورد في الرواي�ت اأّن هن�ك اأعم�ًل توؤّدي اإلى �صغطة القبر اأو اإلى �صّدته�، نذكر منه� م� 

 
روي عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب)2)

.
(3(

الرجل عن اأهله«

وعن الإم�م ال�ص�دق Q عن ر�صول اهلل P - عندم� و�صف �صعدًا - ق�ل: »اإّنما كان 

.
(5(

 في خلقه على اأهله«
من زعارة)4)

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض221.
)2) عزب الرجل عن اأهله معن�ه ابتع�ده عن فرا�صه وطع�مه، مع ظلمه لزوجته.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، علل ال�صرائع، ج1، �ض309.
)4) الزع�رة:-بت�صديد الراء وتخفيفه�- �صرا�صة الخلق، والرجل �صر�ض اأي �صيئ الخلق. 

)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض261.
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سأللهر سرّنجيا لن ضغطا سردبل 
القبر،  اأو تخّفف من �صغطة  تنجي  واأمورًا  اأعم�ًل  اأّن هن�ك  ال�صريفة  الرواي�ت  ورد في   

ن�صير اإلى بع�صه�:

1. زيارة الإمام الح�شين Q: عن الإم�م الب�قر Q ق�ل: »لو يعلم النَّا�س ما في 

زيارة قبر الح�شين Q من الف�شل لماتوا �شوقاً وتقّطعت اأنف�شهم عليه ح�شرات، 

الّرحمة، يح�شرون غ�شله واأكفانه   اأن قال( فاإن مات �شنته ح�شرته مالئكة  )اإلى 

وال�شتغفار له، وي�شّيعونه اإلى قبره بال�شتغفار له، ويف�شح له في قبره مّد ب�شر، 

اإلى  باب  له  ويفتح  يرّوعاه،  اأن  ونكير  منكر  ومن  القبر،  �شغطة  من  اهلل  ويوؤمنه 

.
الجّنة...«)1)

روي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »من مات ما بين زوال  2. الموت ليلة يوم الجمعة: 

ال�شم�س من يوم الخمي�س اإلى زوال ال�شم�س من يوم الجمعة من الموؤمنين اأعاذه 

.
اهلل من �شغطة القبر«)2)

3. الحج اأربع مرات: عن الإم�م ال�ص�دق Q: »من حّج اأربع حجج لم ت�شبه �شغطة 

.
القبر اأبداً«)3)

4. قراءة القراآن: عن الإم�م علي Q: »من قراأ �شورة الن�شاء في كل جمعة اأوؤمن من 

اأوؤمن من  »من قراأ �شورة ي�س  ال�ص�دق Q ق�ل:  الإم�م  . وعن 
القبر«)4) �شغطة 

 .
�شغطة القبر اأي�شاً«)5)

5. �شالة الليل: عن الإم�م الر�ص� Q: »عليكم ب�شالة الليل؛ فما من عبٍد يقوم اآخر 

الليل في�شّلي ثماني ركعات، وركعتي ال�شفع، وركعة الوتر وا�شتغفر اهلل في قنوته 

)1) الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج10، �ض 309. 
موؤ�ص�صة  في  والن�صر  الطب�عة  قم، مركز   - البعثة  موؤ�ص�صة   - الإ�صالمية  الدرا�ص�ت  ق�صم  الأم�لي،  ال�صدوق،  ال�صيخ   (2(

البعثة، 1417، ط 1، �ض355.

)3) ال�صيخ ال�صدوق، الخ�ص�ل، ت�صحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي الت�بعة لجم�عة المدر�صين 
بقم الم�صرفة، 18 ذي القعدة الحرام 1403 - 1362 �ض، ل.ط، �ض216. 

)4) ثواب الأعم�ل، �ض105.
)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج84، �ض3.
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ع  جير من عذاب القبر ومن عذاب الّنار، وُمدَّ له في عمره، وُو�شِّ
ُ
�شبعين مرة، اإل اأ

 .
عليه في معي�شته«)1)

6. ر�ّس القبر بالماء اأو و�شع جريدة رطبة: قيل لأبي عبد اهلل Q: لأّي �صي ء تو�صع 

.
مع المّيت الجريدة؟ ق�ل Q: »اإّنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة«)2)

و�ُصِئل الإم�م ال�ص�دق Q اأي�صً� في عّلة ر�ّض الم�ء على القبر، فق�ل Q: »يتجافى 

.
عنه العذاب ما دام الّندى في الّتراب«)3)

ول بّد من الإلف�ت هن� اإلى اأّن م� ورد في الرواي�ت لم يرد على نحو الح�صر، اأو على نحو 

التزام  اأو مجموعة منه� مع  الأعم�ل  اأحد هذه  بّد من اجتم�ع  بل ل  لكّل عمل؛  الت�ّمة  العّلة 

الإن�ص�ن بب�قي التك�ليف في الحي�ة الدني�. 

سرّساءرا في سردبل
القطعيَّة عند  الأمور  العذاب هي من  اأو  حمة  الرَّ يتبعه� من  القبر، وم�  الم�ص�ءلة في  اإّن 

منكره�   Q ال�ص�دق الإم�م  عدَّ  حتَّى  ة،  خ��صَّ  R البيت اأهل  وعند  ة  ع�مَّ الم�صلمين 

المعراج،  �شيعتنا،  من  فلي�س  اأ�شياء  ثالثة  اأنكر  »من   :Q ق�ل الت�صيُّع.  عن  خ�رجً� 

 .
(4(

والم�شاألة في القبر، وال�شفاعة«

وح�صب رواي�ت اأهل بيت الع�صمة والطه�رة R، ُي�ص�أل الإن�ص�ن عن اأمرين اأ�ص��صيين: 

1 . عقيدته: 
 Q عن اأبيه ،Q ه ودينه ونبيه واإم�مه، فقد ُروي عن الإم�م الب�قر فُي�ص�أل عن ربِّ

دخل قبره اأتاه ُمنَكٌر وَنِكيٌر، 
ُ
ق�ل: »اإذا مات الموؤمن �شّيعه �شبعون األف ملك اإلى قبره، فاإذا اأ

فيقعدانه ويقولن له: من رّبك؟ وما دينك؟ ومن نبّيك؟ فيقول: رّبي اهلل ومحّمد نبّيي 

اإذا مات الكافر �شّيعه   :Q والإ�شالم ديني، فيف�شحان له في قبره مّد ب�شره. ثّم قال

اإل  �شي ء  كّل  ي�شمعه  ب�شوٍت  حامليه  لينا�شد  واإّنه  قبره،  اإلى  الّزبانية  من  األفاً  �شبعون 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج87، �ض161.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض153.

)3) م.ن، ج3، �ض200.
)4) الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج6، �ض223.
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اأهول �شورة؛ فيقيمانه،  اأتاه منكر ونكير في  دخل قبره وفارقه النَّا�س 
ُ
اأ الّثقالن،... فاإذا 

ثّم يقولن له: من رّبك؟ وما دينك؟ ومن نبّيك؟ فيتلجلج ل�شانه، ول يقدر على  الجواب، 

 .
(1(

في�شربانه �شربًة من عذاب اهلل، يذعر لها كّل �شي ء«

2· أعماله:
 ُي�ص�أل الإن�ص�ن - عند دخوله في قبره، وح�صور الملكين عنده - عن اأعم�له، فعن الإم�م 

ال�ص�دق Q ق�ل: »ُي�شاأل المّيت في قبره عن خم�س: عن �شالته وزكاته وحّجه و�شيامه 

ووليته اإّيانا اأهل البيت، فتقول الولية من جانب القبر لالأربع: ما دخل فيكّن من نق�س 

 .
(2(

فعلّي تمامه«

لن يسأل سرعبق في قبله؟ 
مّر  التي  الأمور  فت�ص�ألهم عن  قبوره؛  في  الموتى  على  تنزل  المالئكة  اأّن  الرواي�ت  دلَّت   

واي�ت بمعنى  ذكره�، ف�إن اأج�ب ب�لحّق �صلَّموه اإلى مالئكة النعيم، واإن ارتّج -ح�صب تعبير الرِّ

ا�صُتغلق عليه الكالم- �صلَّموه اإلى مالئكة العذاب.

ر وب�صير،   اإن ا�صمي الملكين الذين ينزلن على الك�فر هم� ن�كر ونكير، وعلى الموؤمن مب�صِّ

وقيل اإّنم� �ُصّمي ملك� الك�فر ن�كرًا ونكيرًا؛ لأّنه ينكر الحّق وينكر م� ي�أتي�نه به ويكرهه، و�ُصّمي 

ملك� الموؤمن مب�ّصر وب�صير؛ لأّنهم� يب�ّصرانه من اهلل تع�لى ب�لر�ص� والثواب المقيم. واإّن هذين 

ال�صمين لي�ص� بلقٍب لهم�، واإّنم� عب�رة عن فعلهم�. ول ينزل الملك�ن اإل على حّي، ول ي�ص�ألن 

بعد موته  العبد  تع�لى يحي  اأّن اهلل  ويعرف معن�ه�، وهذا دللة على  الم�ص�ألة  يفهم  اإل من 

.
(3(

 اإن ك�ن ي�صتحّقه، اأو لعذاٍب اإن ك�ن ي�صتحقه
ٍ
للم�ص�ألة، ويديم حي�ته لنعيم

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض222.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج3، �ض241.

)3) ال�صيخ المفيد، ت�صحيح اعتق�دات الإم�مية، ح�صين درك�هي، دار المفيد للطب�عة والن�صر والتوزيع - بيروت - لبن�ن، 
1414 - 1993م، ط 2، �ض98 - 99. 
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سرّهاهيم سرلئيسا

ني� والآخرة، وهن�ك ارتب�ط وثيق بين اأعم�ل الإن�ص�ن  1. البرزخ هو ع�لم يف�صل بين الدُّ

في الدني� والآث�ر البرزخية التي �صوف تظهر في ذلك الع�لم.

2. الإطاللة الأولى على ع�لم البرزخ تبداأ منذ اللحظ�ت الأولى ل�صكرات الموت، وهذه 

ال�صكرات تتف�وت �صّدة و�صعفً� بح�صب اأعم�ل الإن�ص�ن الدنيوية.

3. وح�صة القبر هي اأي�صً� من الأهوال التي يمّر به� الإن�ص�ن عند انتق�له من هذه الدني�. 

والوح�صة �صببه� الأ�ص��صّي ذنوب الإن�ص�ن التي اقترفه� في الدني� ب�صبب حبه له�.

اأعم�ل  وطبيعة  البرزخ.  ع�لم  اأهوال  من  هي  الميِّت  على  التَّ�صييق  اأو  القبر  �صغطة   .4

يق والأذى هن�ك واأَمَد هذه  الإن�ص�ن في الدني� هي التي تحّدد �صّدة هذا ال�ّصعور ب�ل�صِّ

غطة.  ال�صَّ

حمة اأو العذاب، هي من الأمور القطعيَّة عند  5. الم�ص�ءلة في القبر، وم� يتبعه� من الرَّ

الم�صلمين، ولن يتمّكن من الإج�بة عن هذه الأ�صئلة اإّل من تنّور قلبه ب�لإيم�ن وتنّزه 

عمله من دن�ض الآث�م.



مآب المذنبين الذنوب: أنواعها، آثارها، عالجها134

سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - البرزخ في الروايات هو عبارة عن:

ع�لم الآخرة حيث يع�قب فيه الإن�ص�ن اأو يث�ب 

المرحلة التي يمّر فيه� الإن�ص�ن بعملية نزع الروح من الج�صد 

مرحلة بين ع�لم الدني� والآخرة 

2 - من اأهم خ�شائ�س عالم البرزخ:

اأن الإن�ص�ن يعّذب فيه عذابً� �صديدًا لكي يتم تطهيره من الذنوب 

اأن فيه تظهر �صورة اأعم�ل الإن�ص�ن التي اأتى به� في ع�لم الدني� 

كال الجوابين �صحيح 

3 - الموت في الدين الإ�شالمي هو عبارٌة عن:

فن�ء حي�ة الإن�ص�ن وانعداٌم لوجوده 

انتق�ل الإن�ص�ن من دار الفن�ء اإلى ع�لم الخلود والبق�ء 

عن  والبتع�د  الح�صنة  الأعم�ل  اكت�ص�ب  الإن�ص�ن  فيه  ي�صتطيع  اآخر  لمك�ن  انتق�ٌل 

الأعم�ل ال�صيئة 

4 - من البتالءات ال�شعبة التي يمّر بها الإن�شان اأثناء قب�س روحه:

اأنه ي�صعُر ب�لوح�صة والغربة من ع�لم الدني� 

اأّن اإبلي�ض وجنوده ي�أتونه لكي يفتنوه عن دينه وتوحيده هلل تع�لى 

اأنه يرى مالئكة اهلل واأنبي�ءه والمر�صلين ب�صورة ح�صنة 
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5 - �شغطة القبر هي:

األم واأذى روحي ي�صيب روح الإن�ص�ن المنتقلة اإلى ع�لم البرزخ 

األم واأذى ج�صدي ي�صيب بدن الإن�ص�ن المّيت داخل الحفرة المدفون فيه� 

كال الجوابين �صحيح 

�شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

ُي�ص�أل الإن�ص�ن عن اأمرين اأ�ص��صيين في قبره: عن عقيدته وعن اأعم�له 

الذي ي�ص�أل الإن�ص�ن عن اأعم�له في القبر هم� نف�ض الملكين اللذين ك�ن� يراقب�نه في 

حي�ته الدني� 

من الأعم�ل المنجية من وح�صة القبر ولية الإم�م اأمير الموؤمنين Q، بمعنى اأن 

كل من ك�ن محبً� لعلي Q ف�صينجو من ال�صغطة، ولو ك�ن ف��صقً� ومت�ص�هاًل في 

ط�عته هلل 

اإن وح�صة القبر واأهواله تح�صل في ع�لم الدني�، ولي�ض في ع�لم الآخرة 

الم�ص�ءلة في القبر هي من الأمور غير الث�بتة في عقيدتن� 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

 ي�صتدّل على حتمية ظهور اآث�ر اأعم�ل الإن�ص�ن في  . 1

الآخرة ويوم القي�مة.

د اأهّم الآث�ر الأخروية المترّتبة على الّذنوب. . 2  يعدِّ

 ي�صرح حقيقة تج�ّصم الأعم�ل في الحي�ة الآخرة. . 3

اآلثار األخروية للذنوب

الدَّرس التاسع 





كّل اإن�ص�ن ح�صب عمله، اإن خيرًا فخير، واإن �صّرًا ف�صّر. ف�هلل �صبح�نه وتع�لى قد اأمر عب�ده 

الحّق،  طريق  اإلى  لهدايتهم  والر�صل  الأنبي�ء  اإليهم  واأر�صل  مع�صيته،  عن  ونه�هم  بط�عته 

اهلل  وعده  فقد  والر�صل  الأنبي�ء  ب�إر�ص�دات  فمن عمل  وال�صالل.  الغّي  واإبع�دهم عن طريق 

ده اهلل ب�لّن�ر. ف�هلل تع�لى يثيب الإن�ص�ن  ة خ�لدًا فيه�، ومن خ�لف اإر�ص�داتهم فقد توعَّ ب�لجنَّ

م �ص�حبه ب�أنواع  اأو يع�قبه وفقً� لعمله، ف�إن ك�ن العمل موافقً� لإرادة اهلل وط�عته ور�ص�ه ُنعِّ

ب الإن�ص�ن ب�أنواع العذاب،  عم والكرام�ت الإلهية، واإن ك�ن موافقً� لنهي اهلل و�صخطه ُعذِّ النِّ

 ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه نَاًرا   َورَُسوَلُۥ َوَيَتَعدَّ َ وذلك ح�صب ح�له وم�آله، ق�ل تع�لى: ﴿ َوَمن َيۡعِص ٱللَّ

.
ِهنٞي ﴾)1) ا فِيَها َوَلُۥ َعَذاٞب مُّ َخِٰلٗ

الآخرة، فال  ني� وح�له في  الدُّ الإن�ص�ن في  بين عمل  الحقيقة هن�ك عالقٌة مب��صرٌة  في 

انفك�َك بين العمل وجزائه، بل الجزاُء هو ب�طُن العمل، والآخرُة هي ظرف ظهور الجزاء ل 

دٍة تح�كي طبيعة  الإن�ص�ن ب�صورٍة مج�صَّ الآخرة، فيراه  ُم في  يتج�صَّ وجوده. فكلُّ عمٍل �صوف 

ثت عن روؤية  نيوّي، فتكون �صببً� ل�صع�دته اأو �صق�ئه. وبن�ًء عليه ف�إّن الآي�ت التي تحدَّ عمله الدُّ

 ،
ا ﴾)2) َۡضٗ ا َعِملَۡت ِمۡن َخرۡيٖ مُّ  َنۡفٖس مَّ الأعم�ل ُتحَمل على حقيقته�، كقوله تع�لى: ﴿ يَۡوَم َتُِد ُكُّ

اأي روؤية نف�ض العمل. 

يوم  ع�لم  اآخره�  مختلفة،  عوالَم  في  تظهر  دة  متعدِّ اآث�ٌر  للّذنوب  �ص�بقً�،  اأ�صرن�  وكم� 

القي�مة، وهو اأ�صّده� واأ�صعبه�؛ ف�إّن هوله عظيم، بل هو اأعظم من كل هول. ونح�ول هن� اأن 

نذكر اأهّم هذه الآث�ر واأبرزه�:

)1) �صورة الن�ص�ء، الآية 14.
)2) �صورة اآل عمران، الآية 30.
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ار)1)
م
سستحداق دخهل سرن

ۡصَحُٰب ٱنلَّارِۖ 
َ
أ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
ُتُهۥ فَأ َحَٰطۡت بِهِۦ َخِطٓي َٔ

َ
َوأ َمن َكَسَب َسّيَِئٗة   ۚ  ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ بََلٰ

نوب والمع��صي اأّن مرتكبه� اإذا لم يتب فهو  . فمن الآث�ر المعروفة للذُّ
وَن ﴾)2) ُهۡم فِيَها َخِٰلُ

ّيَِئةِ  د هذه الحقيقة: ﴿ َوَمن َجآَء بِٱلسَّ م�صتحقٌّ لدخول الّن�ر، وقوله تع�لى -في اآية اأخرى- يوؤكِّ

.
 َما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ﴾)3) فَُكبَّۡت وُُجوُهُهۡم ِف ٱنلَّارِ َهۡل ُتَۡزۡوَن إِلَّ

وهذا  الّن�ر،  دخول  مرتكبه�  ا�صتحق�ق  هو  القي�مة  يوم  للمع�صية  الع�ّمة  الآث�ر  من  اإّن 

ال�صتحق�ق له ثالُث �صوٍر:

حمة الإلهيَّة و�صملته �صف�عة  الأولى: اأن ل يدخل اإلى الّن�ر اأ�صاًل؛ وذلك في ح�ِل اأدركته الرَّ

روط التي ُذكرت في كتب العق�ئد؛  بّي واأهل بيته R، هذا اإن ك�ن م�صتحّقً� له� �صمن ال�صُّ النَّ

ُة دخول الّن�ر. لأنَّ ال�صتحق�ق ل يلزم منه فعليَّ

ني�، لكن ل ُيخلَّد  الثَّانية: اأن يدخل الّن�ر ب�صبب بع�ض اأعم�له التي ق�م به� في ع�لم الدُّ

د على  ر ب�صببين، هم�: الكفر ب�هلل تع�لى، والتمرُّ خول اإلى الّن�ر ُيت�صوَّ فيه�؛ لأنَّ ا�صتحق�ق الدُّ

اهلل ومع�صيته، وال�صتحق�ق هو غير الخلود في الّن�ر الذي يكون بخ�صو�ض الكفر اأو ال�صرك.

يقول ال�صيخ ال�صدوق )ر�صوان اهلل عليه( في اعتق�دات الإم�مية: »اعتق�دن� في الّن�ر اأّنه� 

دار الهوان، ودار النتق�م من اأهل الكفر والع�صي�ن، ول ُيخلَّد فيه� اإّل اأهل الكفر وال�ّصرك، ف�أّم� 

.
(4(

ف�عة التي تن�لهم« حمة التي تدركهم وال�صَّ المذنبون من اأهل التَّوحيد فيخرجون منه� ب�لرَّ

يخ المفيد في كت�به ت�صحيح اعتق�دات الإم�مية: »واأّم� الّن�ر فهي دار َمن َجِهَل  يقول ال�صَّ

عيم المقيم،  ، وقد يدخله� بع�ُض من عرفه، غير اأنَّه ل ُيخلَّد فيه�، بل يخرج منه� اإلى النَّ
َ
اهلل

ن الخلود في الّن�ر ف�إنَّم� هي في الكّف�ر دون  ولي�ض يخّلد فيه� اإل الك�فرون... وكلُّ اآيٍة تت�صمَّ

الوف�ء  نف�صه  اأوجب على  الوعيد؛ ف�هلل  ب�لوعد دون  الق�ئلة  الإم�مية  اعتق�دات  ين�صجم مع  الّن�ر  ب��صتحق�ق  التعبير   (1(
بوعده واإدخ�ل عب�ده اإلى الجنة، ولكن قد ل يفي بوعيده، وهو اإدخ�ل عب�ده اإلى الّن�ر؛ وذلك بمقت�صى رحمته التي 

و�صعت كّل �صيء.

)2) �صورة البقرة، الآية 81.
)3) �صورة النمل، الآية 90.

)4) ال�صيخ ال�صدوق، العتق�دات في دين الإم�مية، �ض77، تحقيق ع�ص�م عبد اهلل، دار المفيد للطب�عة والن�صر والتوزيع، 
لبن�ن � بيروت، 1414ه� � 1993م، ط2.
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.
(1(

�هر الم�صهور« اأهل المعرفة ب�هلل، بدلئل العقول، والكت�ب الم�صطور، والخبر الظَّ

واي�ت التي توؤّكد عدم خلود الموؤمن في الّن�ر كثيرة، منه�:  والرِّ

- م� روي عن الإم�م الك�ظم Q: »ل ُيخّلد اهلل في الّنار اإل اأهل الكفر والجحود، واأهل 

، ف�لموؤمن الف��صق خ�رٌج عن كلِّ الأق�ص�م التي ذكره� الإم�م Q في 
(2(

ال�شالل وال�شرك«

واية.  هذه الرِّ

�ص� Q: »اإنَّ اهلل ل ُيدخل الّنار موؤمناً وقد وعده الجنَّة، ول  - م� روي عن الإم�م الرِّ

.
(3(

ُيخرج من الّنار كافراً وقد اأوعده الّنار والخلود فيها«

م من اأّن الموؤمَن ل ُيخلَّد في الّن�ر، ولكن هذا ل يعني عدم فعلّية دخوله  رغم كلِّ م� تقدَّ

واي�ت اأنَّ بع�َض الّذنوب يوجُب تطويَل اأمِد العذاب، ويع�قب عليه  اإلى الّن�ر، فقد ورد في الرِّ

بّي P: »اإّن  نين. روي عن النَّ ف�عة قد ل ت�صُل اإليه اإّل بعد مئ�ت ال�صِّ دة، اأو اإنَّ ال�صَّ ب�ألواٍن متعدِّ

 .
(4(

العبد لُيحب�س على ذنب من ذنوبه مئة عام، واإّنه لينظر اإلى اأزواجه في الجّنة يتنّعمن«

من، ول دللة فيه على  ة مّدًة من الزَّ نَب يمنُع من دخول الجنَّ والحديث فيه دللٌة على اأّن الذَّ

اأّنه في تلك المّدة يكون في الّن�ر اأو في �صدائد القي�مة.

وروي عن الإم�م علّي Q اأنَّه ق�ل: »ل تتَّكلوا ب�شفاعتنا؛ فاإنَّ �شفاعتنا ل تلحق باأحدكم 

، والحديث يو�صح اأّن ال�صف�عة قد ت�أتي اإذا م�ت الموؤمن على التوحيد 
(5(

اإّل بعد ثالثمئة �شنة«

والنبّوة والإم�مة، ولكن بعد ثالثمئة �صنة، ومقدار ال�صنة عند اهلل يختلف عن مقداره� عندن�.

الثالثة: الخلود في الّن�ر: هن�ك اآي�ت كثيرة ت�صير اإلى خلود الكّف�ر والمن�فقين في الّن�ر، 

 َحۡسُبُهۡمۚ  اَر نَاَر َجَهنََّم َخِٰلِيَن فِيَهاۚ ِهَ  ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت َوٱۡلُكفَّ ُ كقوله تع�لى: ﴿ وََعَد ٱللَّ

)1) م.ن.
)2) م.ن، ج8، �ض351.

ب�بً� تحت عنوان:  الأئمة«  اأ�صول  ة في  المهمَّ } في كت�به »الف�صول  الع�ملي  الحرُّ  )3) م.ن، ج8، �ض362، ولقد عقد 
ة، وروى في ذلك اثني ع�صرَة روايًة، ثم  »اإّن ف�ّص�ق الم�صلمين ل يخلدون في الّن�ر، بل يخرجون منه� ويدخلون الجنَّ

واي�ت في ذلك كثيرٌة جّدًا«. راجع: الف�صول المهمة في اأ�صول الأئمة، ج1،  علَّق في نه�ية الب�ب ق�ئاًل: »والآي�ت والرِّ

�ض376 - 380.

)4) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض272.
)5) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض331.
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، ف�لك�فر والمن�فق يخّلدان في الّن�ر دون الموؤمن كم� تقّدم.
قِيٞم ﴾)1) ۖ َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ ُ َولََعَنُهُم ٱللَّ

وقد �ُصئل الإم�م ال�ص�دق Q عن الموؤمن يقتل متعّمدًا، األه توبة؟ فق�ل: »اإن كان قتله 

اأن  نيا، فاإّن توبته  اأو ل�شبب �شيٍء من اأمر الدُّ لإيمانه فال توبة له، واإن كان قتله لغ�شٍب 

يقاد منه، واإن لم يكن علم به اأحد انطلق اإلى اأولياء المقتول فاأقّر عندهم بقتل �شاحبهم، 

فاإن عفوا عنه فلم يقتلوه اأعطاهم الدية، واأعتق ن�شمة، و�شام �شهرين متتابعين، واأطعم 

. وعليه ف�إن قتل الموؤمن متعمدًا م� لم يق�د الق�تل 
(2(

�شّتين م�شكيناً توبة اإلى اهلل عّز وجّل«

من المقتول ف�إن م�صيره العذاب في الن�ر، ول توبة له اإل ب�إق�مة الحّد ال�صرعي واعط�ء الدّية 

المن�صو�ض عليه� في ال�صرع.

سالفتضاح يهم سرديالا 
ي�صهدون  الذين  وهم  �ص�هد،  جمع  الأ�صه�د:   .

ۡشَهُٰد ﴾)3)
َ
ٱۡل َيُقوُم  ﴿ َوَيۡوَم  تع�لى:  اهلل  ق�ل 

وف�صيحة  للُمحّق  �صرور  ذلك  وفي  القي�مة،  يوم  والك�فرين  المبطلين  على  للموؤمنين  ب�لحّق 

للمبطل، في ذلك اليوم العظيم.

ت�صير الآية اإلى معنًى دقيق، وهو اأّن يوم الأ�صه�د هو اليوم الذي ُيب�َصط فيه الأمر في مح�صر 

اهلل تع�لى، وتنك�صف ال�صرائر والأ�صرار لك�ّفة الخالئق، وهو يوم تكون الف�صيحة فيه اأفظع م� 

في  ويزيد  الأنبي�ء  فيه  اهلل  ين�صر  الذي  اليوم  اإّنه  يكون،  م�  اأروع  فيه  النت�ص�ر  ويكون  تكون، 

كرامتهم، واإّنه يوم افت�ص�ح الك�فرين و�صوء ع�قبة الظ�لمين، ويوم ل يحول �صيء دون افت�ص�ح 

.
(5(

. قيل: الأ�صه�د اأربعة: المالئكة، الأنبي�ء، اأّمة محّمد P، الجوارح
(4(

الظ�لمين اأم�م الأ�صه�د

اإظه�ر  ة  �صدَّ بي�ن  هو  قولهم  واعتب�ر  الأ�صه�د  قي�م  من  العبرة  اأّن  الأمر  في  يهّم  وم� 

الف�صيحة.

)1) �صورة التوبة، الآية 68.
)2) ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج4، �ض95.

)3) �صورة غ�فر، الآية 51.
)4) راجع: ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج 15، �ض283 )بت�صرف(.

)5) راجع: م.ن، ج22، �ض442.
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يخ�َف  واأْن   ،
ِ
العظيم  

ِ
اليوم ذلك  اأهواَل  يخ�َف  اأن  الع�قل  الموؤمن  لالإن�ص�ن  ينبغي  لذا 

��ض اأجمعين. الف�صيحَة اأم�َم اهلل وُر�صله والأمم والنَّ

روي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »واأّما عالمة الموقن ف�شّتة: اأيقن باهلل حقاً فاآمن به، 

واأيقن باأّن الموت حقٌّ فحذره، واأيقن باأّن البعث حقٌّ فخاف الف�شيحة، واأيقن باأّن الجّنة 

حقٌّ فا�شتاق اإليها، واأيقن باأّن الّنار حقٌّ فظهر �شعيه للنجاة منها، واأيقن باأّن الح�شاب حقٌّ 

.
(1(

فحا�شب نف�شه«

في  ذنوباً  علّي  �شترت  قد  »اإلهي  عب�نية:  ال�صَّ المن�ج�ة  في   Q الموؤمنين اأمير  يقول 

نيا واأنا اأحوج اإلى �شترها علّي منك في الأخرى، اإلهي قد اأح�شنت اإلّي اإذ لم تظهرها  الدُّ

.
(2(

لأحد من عبادك ال�شالحين، فال تف�شحني يوم القيامة على روؤو�س الأ�شهاد...«

عالمًة  لجعل  تع�لى  اهلل  �ص�ء  ولو  الخلوات،  في  العبُد  يرتكبه�  التي  نوب  الذُّ من  فكم 

واد مثاًل- لكلِّ مع�صية، وتختلف �صّدة هذا ال�صواد بح�صب �صّدة المع�صية، ولكّن اهلل  -ك�ل�صَّ

�صّت�ر على عب�ده، قد اأظهر الجميل و�صتر القبيح... ولهذا على الموؤمن اأن يطلب من اهلل اأن 

يديم اهلل هذا ال�ّصتر حتَّى في الآخرة، حين تكون �ص�عة الف�صيحة على روؤو�ض الأ�صه�د. 

  سرفهسن يهم سرديالا
م

سرذل
من الم�ص�هد التي تظهر يوم القي�مة م�صهد الذّل والهوان اللذين ي�صيب�ن الكفرة والع�ص�ة. 

والهوان،  الذّل  ف�لأ�صقي�ء في غ�ية  و�صعداء،  اأ�صقي�ء  الموقف �صنف�ن:  ��ض في ذلك  والنَّ

وهذا م� يمكن فهمه من خالل الأو�ص�ف التي ي�صفه� اهلل تع�لى لهوؤلء الع�ص�ة في القراآن 

َوُهۡم  ُجودِ  ٱلسُّ إَِل  يُۡدَعۡوَن  َكنُواْ  َوقَۡد  ذِلَّةۖٞ  تَۡرَهُقُهۡم  بَۡصُٰرُهۡم 
َ
أ ﴿ َخِٰشَعًة  تع�لى:  كقوله  الكريم، 

اأخرى  ب�أو�ص�ٍف  ي�صفه�  ثم  والهوان،  الخزي  عالئم  عليه�  تظهر  وجوٌه  اأي   ،
َسٰلُِموَن ﴾)3)

 نَاًرا  نَّاِصَبةٞ ٣ تَۡصَلٰ يَۡوَمئٍِذ َخِٰشَعٌة ٢ َعِملَةٞ  كقوله: ﴿ َهۡل أَتَىَٰك َحِديُث ٱۡلَغِٰشَيةِ ١ وُُجوهٞ 

)1) ابن �صعبة الحراني، تحف العقول عن اآل الر�صولP، ت�صحيح وتعليق: علي اأكبر الغف�ري، موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي 
الت�بعة لجم�عة المدر�صين بقم الم�صرفة، 1404 - 1363 �ض، ط 2، �ض20. 

1، ج3،  1414، ط  اإقب�ل الأعم�ل، جواد القيومي ال�صفه�ني، مكتب الإعالم الإ�صالمي، رجب  )2) ال�صيد ابن ط�وو�ض، 
�ض297.

)3) �صورة القلم، الآية 43.
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ني� بجدٍّ ولكن لغير اهلل تع�لى، فمع كلِّ  �ر ك�نوا يعملون في الدُّ ، اأي اإنَّ هوؤلء الُكفَّ
َحاِمَيٗة ﴾)1)

تعبهم وعن�ئهم لم ي�صتفيدوا �صيئً� من اأعم�لهم، فتكوُن اآث�ُر الخيبِة ب�ديًة على وجوههم يوم 

  القي�مة، وزي�دًة في بي�ن ح�لهم من الُذّل والهوان يقول اهلل تع�لى: اإّن هذه الوجوه: ﴿تَۡصَلٰ

ني� ك�نت خ��صرًة، غلبه�  ب به�؛ لأّن اأعم�لهم في الدُّ نَاًرا َحاِمَيٗة ﴾ اأي تق��صي حّر الّن�ر وُتعذَّ
ال�صّر وف�رقه� الخير. 

ۡجَرُمواْ َصَغاٌر 
َ
ِيَن أ وهن�ك اآي�ت اأخرى اأي�صً� تدّل على هذا المعنى، ق�ل تع�لى: ﴿ َسُيِصيُب ٱلَّ

دائم�ن،  وهواٌن  ذٌل  المجرمين  �صيلحق  اأي   ،
َيۡمُكُروَن ﴾)2) َكنُواْ  بَِما  َشِديُدۢ  وََعَذاٞب   ِ ٱللَّ ِعنَد 

�صل  ديد جزاًء لم� ك�نوا ينكرون، وعقوبًة لتكّبرهم عن اّتب�ع الرُّ ويدركهم العذاب الموؤلم ال�صَّ

ديد يوم القي�مة، وق�ل  ني� �صي�ص�بون ب�لذلِّ ال�صَّ والنقي�د لم� ج�وؤوا به، فب�صبب تكبُّرهم في الدُّ

، اأي �ص�غرين اأذّلء.
وَن َعۡن ِعَباَدِت َسَيۡدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن ﴾)3) ِيَن يَۡسَتۡكِبُ

 ٱلَّ تع�لى: ﴿ إِنَّ

سرحسلة  سرنقسلا
نِذرُۡهۡم يَۡوَم 

َ
اإّن اأحد اأو�ص�ف يوم القي�مة هو»يوم الح�صرة والندامة«، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوأ

، وي�صتف�د من الآية: 
ۡمُر َوُهۡم ِف َغۡفلَةٖ َوُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ﴾)4)

َ
 ٱۡل ةِ إِۡذ قُِضَ ٱۡلَۡسَ

ر  �لم على ظلمه، والمق�صِّ اأوًل: اإّنه في يوم الح�صرة والندامة يندم الك�فر على كفره، والظَّ

ه على تق�صيره. لكّن الم�صكلة اأّنه يوم ل ينفع فيه الندم. في ط�عة ربِّ

 للق�ء اهلل تع�لى.
ٍ
ث�نيً�: ينبغي اأن ل يكون الموؤمن في غفلٍة، بل على ا�صتعداٍد دائم

نف�صه  يفدي  اأن  ى  يتمنَّ منهم  الواحد  اأّن  الّن�ر  اأهل  ت�صيب  التي  الح�صرة  ِعَظم  من  ف�إّن 

اأّنه ُطلب منه م�  ني� ب�أ�صره�، مع  ��ض اأجمعين، بل بملك الدُّ من عذاب اهلل بم�له وولده والنَّ

 ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َيۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡوِمئِذِۢ بِبَنِيهِ ١١  هو اأهون من ذلك فلم يفعل، ق�ل تع�لى: ﴿ يََودُّ

.
 يُنِجيهِ ﴾)5) ۡرِض َجِيٗعا ُثمَّ

َ
ِخيهِ ١٢ َوفَِصيلَتِهِ ٱلَِّت ُت ٔۡوِيهِ ١٣ َوَمن ِف ٱۡل

َ
َوَصِٰحَبتِهِۦ َوأ

)1) �صورة الغ��صية، الآي�ت 1 - 4.
)2) �صورة الأنع�م، الآية 124.

)3) �صورة غ�فر، الآية 60.
)4) �صورة مريم، الآية 39.

)5) �صورة المع�رج، الآي�ت 11 - 14.
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النَّا�س ح�شرًة  دة، منه�»اأ�شدُّ  ب�أ�صك�ٍل متعدِّ الح�صرَة  ريفة هذه  ال�صَّ واي�ت  الرِّ وقد و�صفت 

و�شفوا  الذين  القيامة  يوم  ح�شرة  النَّا�س  »اأ�شّد   :Q الب�قر الإم�م  عن  القيامة«،  يوم 

ِف  فَرَّطُت  َما    ٰ َعَ   َتٰ َيَٰحۡسَ َنۡفٞس  َتُقوَل  ن 
َ
﴿ أ عّز وجّل:  اهلل  ثم خالفوه، وهو قول  العدل 

.
(2(

»
(1(﴾ ِ َجۢنِب ٱللَّ

 ،Q َجْنِب اهلِل« بقوله: »َجْنِب اهلِل: اأمير الموؤمنين« Q وقد ف�ّصر الإم�م الك�ظم

.
(3(

وكذلك ما كان بعده من الأو�شياء بالمكان الرفيع اإلى اأن ينتهي الأمر اإلى اآخرهم«

�عة، فق�ل: »الَجْنب: الط�عة  ّوَل ال�صيخ ال�صدوق معنى الَجْنب في علّي Q بمعنى الطَّ
َ
واأ

في لغة العرب، ُيق�ل: هذا �صغير في َجْنب اهلل، اأي في ط�عة اهلل عّز وجّل؛ فمعنى قول اأمير 

 .
(4(

الموؤمنين Q: »اأنا َجْنب اهلل« اأي اأن� الذي وليتي ط�عُة اهلل«

كّله�  ة  والأخرويَّ والبرزخيَّة  ة  الدنيويَّ العوالم  في  اآث�ر  له�  التي  الأعم�ل  اأهّم  من  اإّن 

يوم  اهلل  و�صله  وو�صلهم  اأط�عهم  فمن   ،R البيت اأهل  ولية  القي�مة-  يوم  -وب�لأخ�ّض 

�دمين يوم القي�مة؛ لأنَّ ترَك وليِتهم  القي�مة، ومن لم يواِلهم ونكث العهد ك�ن من اأ�صدِّ النَّ

هم من اأعظم الكب�ئر. وحبِّ

ۡعَمٰلَُهۡم َحَسَرٍٰت 
َ
 أ ُ  وروي عن الإم�م الب�قر Q في تف�صير قوله تع�لى ﴿ َكَذٰلَِك يُرِيِهُم ٱللَّ

، ق�ل: »هو الرجل يك�شب المال ول يعمل فيه خيراً، فيرثه من يعمل فيه عماًل 
َعلَۡيِهۡمۖ ﴾)5)

.
(6(

�شالحاً... فيرى الأول ما ك�شبه ح�شرًة في ميزان غيره«

يوم  والندامة  الح�صرة  توجب  ذنوبً�  هن�ك  اأّن  المتقّدمة  الرواي�ت  خالل  من  فتبّين 

القي�مة، ومنه�: الِكْبر والري�ء، اللذين هم� من اأخطر الأمرا�ض الأخالقية التي ت�صيب 

��ض.  قلوب النَّ

)1) �صورة الزمر، الآية 56.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج2، �ض30.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج1، �ض145.
الت�بعة  الإ�صالمي  الن�صر  موؤ�ص�صة  الطهراني،  الح�صيني  ه��صم  ال�صيد  وتعليق:  ت�صحيح  التوحيد،  ال�صدوق،  ال�صيخ   (4(

لجم�عة المدر�صين بقم الم�صرفة، ل.ت، ل.ط، �ض165.

)5) �صورة البقرة، الآية 167.
)6) ال�صيخ الحويزي، تف�صير نور الثقلين، ت�صحيح وتعليق: ال�صيد ه��صم الر�صولي المحالتي، موؤ�ص�صة اإ�صم�عيلي�ن للطب�عة 

والن�صر والتوزيع - قم، 1412 - 1370 �ض، ط 4،ج1، �ض152.
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م سألعّال بصهٍر قبيحا تجسم
نب. من الآث�ر الأخروّية للذنوب تج�ّصد الأعم�ل ب�صورٍة تتن��صُب مع طبيعة الذَّ

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
وَن بِهِۦ َثَمٗنا قَلِيًل أ  ِمَن ٱۡلِكَتِٰب َويَۡشَتُ ُ نَزَل ٱللَّ

َ
ِيَن يَۡكُتُموَن َمآ أ  ٱلَّ ق�ل تع�لى: ﴿ إِنَّ

.
 ٱنلَّاَر ﴾)1) ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم إِلَّ

ۡ
َما يَأ

اأنَّ الأمواَل المكت�صبة عبر هذا  وهذه الآية تبّين تج�صيم الأعم�ل في الآخرة، وتدّل على 

ُم ب�صكٍل واقعيٍّ في الآخرة. م، هي في الواقع نيراٌن تدخُل في بطونهم، وتتج�صَّ ريق المحرَّ الطَّ

 لَۡو  ا َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ َۡضٗ ۡت ِمۡن َخرۡيٖ مُّ
ا َعِملَ  َنۡفٖس مَّ ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ يَۡوَم َتُِد ُكُّ

 .
 بِٱۡلعَِبادِ ﴾)2)  رَُءوُفۢ ُ  َوٱللَّ ۥۗ  َنۡفَسُه ُ رُُكُم ٱللَّ َمَدۢا بَعِيٗداۗ َوُيَحّذِ

َ
ۥٓ أ  بَۡيَنَها َوَبۡيَنُه نَّ

َ
أ

ئة يوم القي�مة، فيرى كّل امرٍئ م�  �لحة وال�صيِّ اإلى ح�صور الأعم�ل ال�صَّ ت�صيُر هذه الآية 

�لحة يفرحون  عمَل من خيٍر وم� عمَل من �صٍرّ ح��صرًا اأم�مه، ف�لذين ي�ص�هدون اأعم�لهم ال�صَّ

اأنَّهم  لو  ويتمنُّون  عب،  الرُّ عليهم  ي�صتولي  ال�صّيئة  اأعم�لهم  ي�ص�هدون  والذين  وي�صتب�صرون، 

ا�صتط�عوا اأن يبتعدوا عنه�، ولم تقل الآية: يتمّنون فن�ء اأعم�لهم و�صيئ�تهم؛ لأّنهم علموا اأنَّ 

كلَّ �صيٍء في ذاك الع�لم ل يفنى، فلذلك تمّنوا البتع�د عنه�.

ف�لإن�ص�ن يجد اأعم�له الح�صنة والقبيحة يوم القي�مة مهم� ك�نت قليلة، وهذا ين�صجم مع 

 .
(3(

كلمة »تجد« من الوجود من العدم

وخال�صة القول: اإّن تج�ّصد الأعم�ل يعتبر من اأهم الق�ص�ي� المرتبطة ب�لمع�د. والموجود 

الجتم�عيُة  واأ�ص�ليبن�  واأفك�ُرن�  ف�أعم�ُلن�  الع�لم،  لهذا  ك�مٌل  انعك��ٌض  هو  الع�لم  ذلك  في 

قرينًة  لتبقى  الع�لم،  اأم�من� في ذلك  د  وتتج�صَّ م  تتج�صَّ �صوف  المختلفة  ة  الأخالقيَّ و�صف�تن� 

لن� دائمً�.

)1) �صورة البقرة، الآية 174.
)2) �صورة اآل عمران، الآية 30. 

)3) راجع: ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل،ج2، �ض463)بت�صرف(.
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سرّهاهيم سرلئيسا 

ني� دار عمل ول ح�ص�ب فيه�، والآخرة دار ح�ص�ب ول عمل فيه�، اإذ ُيجزى كّل اإن�ص�ن  1. الدُّ

فيه� ح�صب عمله، اإن خيرًا فخير، واإن �صّرًا ف�صّر.

ني� وح�له في الآخرة، فال انفك�َك بين  2. هن�ك عالقٌة مب��ص��رٌة بين عمل الإن�ص���ن في الدُّ

العمل وجزائه، بل الجزاُء هو ب�طُن العمل، والآخرُة هي ظرف ظهور الجزاء ل وجوده.

3. م��ن الآث���ر الع�ّمة للمع�صية يوم القي�مة ا�ص��تحق�ق مرتكبه� دخ��ول الّن�ر وربم� الخلود 

فيه� اأي�صً� ح�صب نوعية ودرجة المع��صي والذنوب التي اقترفه� في الدني�.

4. من الآث�ر ال�ص��لبية للذنوب في يوم الآخرة اأن �ص�حبه� مفت�صح اأم�م الأ�ص��ه�د، م� يكون 

�صببً� لهوانه ومذّلته.

نب، ف�أعم�ل  ُد الأعم�َل ب�صورٍة تتن��صُب مع طبيعة الذَّ 5. من الآث�ر الأخروّية للذنوب تج�صُّ

د اأم�مه في ذلك الع�لم، لتبقى  ة ال�صيئة �صوف تتج�صَّ الإن�ص�ن واأفك�ره و�صف�ته الأخالقيَّ

قرينًة له دائمً�.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - ل يوجد انفكاك بين العمل والجزاء:

لأن الجزاء في الحقيقة هو ب�طن العمل، والآخرة هي ظرف ظهور الجزاء ل وجوده. 

لأن الجزاء مقدمة اأ�ص��صية لظهور العمل. 

لأن الجزاء هو الأ�صل في دخول الإن�ص�ن الجنة اأو الن�ر.  

2 - يوم الأ�شهاد هو اليوم:

الذي ُيب�َصط فيه الأمر في مح�صر اهلل تع�لى وتنك�صف فيه ال�صرائر. 

الذي تعلن فيه �صه�دة اأن ل اإله اإل اهلل محمد ر�صول اهلل. 

كال الجوابين خط�أ. 

3 - من الأمور التي تعين المذنب على عدم افت�شاح اأمره يوم القيامة:

ت�صتره ب�لذنب عن الن��ض. 

ن�صي�نه للذنب وعدم الهتم�م به. 

طلب ال�صتر والعفو من اهلل تع�لى. 

4 - تج�ّشم الأعمال في الآخرة يعني:

ح�صور الأعم�ل ال�ص�لحة وال�صيئة يوم القي�مة، فيرى كل امرئ م� عمل من خير وم� 

عمل من �صر ح��صرًا اأم�مه. 

ح�صور الأعم�ل ال�صيئة فقط يوم القي�مة لتكون �ص�هدة عليه. 

ظهور نية الإن�ص�ن ب�صورة ج�صمية ليح��صب عليه�. 
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5 - ينبغ��ي اأن ل يك��ون الموؤم��ن ف��ي غفل��ة ع��ن اهلل بل على ا�ش��تعداد دائم للقائه 

لأن:

الغفلة عن اهلل تع�لى تورث الح�صرة. 

الغفلة عن اهلل تع�لى تورث الحرم�ن. 

كال الجوابين �صحيح. 

اأكمل الحديث التَّالي بالكلمات المنا�شبة:

روي عن ر�صول اهلل P اأنه ق�ل: »واأم� عالمة.... .......... .......... ف�صّتة: اأيقن اأّن اهلل حّق ف�آمن 

 ،..........  ................. البعث حّق فخ�ف....  ب�أّن  واأيقن  .......... حّق فحّذره،   ......................... ب�أّن....  واأيقن  به، 

واأيقن ب�أّن الجنة حّق.... ................ .......... واأيقن ب�أّن الّن�ر حّق فظهر �صعيه للّنج�ة منه� واأيقن ب�أّن 

الح�ص�ب حّق.... ....... ..........«.
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كبائر الذنوب وطرق عالجها

الفصل الثالث:





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

في  . 1 الوارد  الكفر  اأ�صول  مفهوم  اإلى  ف  يتعرَّ  

الرواي�ت.

لبّية. . 2  يبّين حقيقة الِكْبر واأ�صب�به واآث�ره ال�صَّ

مر�ض  . 3 من  للتخّل�ض  المن��صب  العالج  ي�صرح   

الكبر.

أصول الكفر )1(: )الِكْبر(

الدرس العاشر





أبهل سركهل 
وال�شتكبار  الِحر�س  ثالثة:  الكفر  »اأ�شول  ق�ل:   Q ال�ص�دق الإم�م  عن  روي 

.
(1(

والح�شد...«

والإيم�ن«  »الكفر  البيت R - خ�صو�صً� م� ورد في مو�صوع  اأهل  لرواي�ت  ع  المتتبِّ اإن 

دة، نذكر منه�: اأ�صول الكفر، عالم�ت الكفر، من�زله،  - يجده� اأعطت للكفر عن�وين متعدِّ

موجب�ته، وغير ذلك. 

و�صوف نعر�ض في هذا الدر�ض م�صطلح »اأ�شول الكفر«، ومرادن� ب�لكفر في هذا الدر�ض 

والذي يليه الكفر العق�ئدي ل ال�صرعي الذي ي�صتلزم اإق�مة الحد ال�صرعي. والكفر اأمر ن�صبي 

بمعنى اأن كل من اآمن ب�صيء فهو ك�فر بنقي�صه، وكل من كفر ب�صيء هو موؤمن بنقي�صه، وعليه 

ف�إن كل م� يقع خ�رج دائرة دين معّين فهو ك�فر بذلك الدين. فمن اأنكر وجود اهلل فهو ك�فر 

اإلى جم�عة الموؤمنين ب�هلل تع�لى من م�صلمين وم�صيحيين ويهود. والم�صلم  وملحد ب�لن�صبة 

وهي  ب�لب�طل.  يوؤمن  ول  والط�غوت  ب�لجبت  يكفر  لأنه  المع�ني  من  بمعنى  ك�فر  هو  بدوره 

ل  الأمور التي توؤّدي اإلى الكفر اأو تكون م�صّببة له، والتي تتمثَّل في الرواي�ت بثالث خ�ص�ل ت�صكِّ

م في رواية الإم�م  ث�لوث الكفر، وهي: »ال�صتكب�ر، الِحر�ض، الح�صد«، وذلك ح�صب م� تقدَّ

ال�ص�دق Q، واإلى هذه الأ�صول ترجع اأغلب الذنوب.

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض289.
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حديدا سرِكْبل
الِكْبر على نحوين:

- ِكْبر الب�طن: وهو ُخُلق في ب�طن الإن�ص�ن ونف�صه.

- ِكْبر الظ�هر: وهو الأعم�ل التي ت�صدر بوا�صطة جوارح الإن�ص�ن.

ر واأعم�له الجوارحية الظ�هرية هي - في الحقيقة - ثمرُة ب�طنه، لأّن  اإّن �صلوك المتكبِّ

خ�ض نف�صه فوق م�صتوى الآخرين،  ال�صَّ الب�طن هو الأ�صل، والظ�هر فرٌع منه. فعندم� يرى 

بحيث يغدو ذلك معتقدًا عنده، فيفرح به ويركن اإليه، ويعتزُّ به في نف�صه، يكون قد اتَّ�صف ب� 

»ُخُلق الِكْبر«. وعندم� يظهر ذلك الُخلق على �صلوكي�ت ال�صخ�ض تج�ه الآخرين ي�صّمى ذلك 

ث عن الُخُلق الذي منع اإبلي�ض من  الُخلق ب�لتكبُّر، وهو م� اأراد بي�نه الإم�م Q عندم� تحدَّ

.Q ال�صجود لآدم

اأّن  ويرى  ويحتقرهم،  الآخرين  على  ويتع�لى  يترّفع  الإن�ص�َن  تجعل  ٌة  نف�صيَّ ح�لٌة  والِكْبر 

ة المذمومة �صرعً� وعقاًل،  ة والقلبيَّ ف�صيَّ ��ض كّلهم. وهو من الأمرا�ض النَّ لنف�صه الف�صَل على النَّ

ر على  ��ض من يتكبَّ ومن�صوؤه -ب�صكٍل اأ�ص��ٍض- اإعج�ُب الإن�ص�ن بنف�صه وحّبه المفرط له�. ومن النَّ

الغير بعلمه، اأو بعب�دته، اأو بَح�َصِبه، اأو بجم�له، اأو بقّوته، اأو بكثرة اأولده واأهله، اأو بمن�صبه، 

وهكذا.

ُيظهر  والذي  الوهمّي،  الّنمو  طور  اإلى  بيعّي  الطَّ النمّو  طور  عن  الإن�ص�َن  ُيخِرُج  والِكْبر 

اأو يرى نف�صه ول  واأ�صخَم من حقيقته، فيرى نف�َصُه ول يرى غيره،  اأكبر من واقعه  الإن�ص�َن 

ف�ض، قوامه�  النَّ ٍد في داخل  تمرُّ ِبذرُة  اأ�صوله  وال�صتكب�ر في  �ص�أٍن ول خطٍر.  لغيره من  يرى 

�عة حتَّى لو ك�نت هلل  ته� المظلمة، ومنعه� من الطَّ ده� وذاتيَّ غف بحفِظ تفرُّ ف�ض وال�صَّ حبُّ النَّ

الكبير المتع�ل. 

ريد«، فك�ن الف�تَح  وت�ريخ التكّبر وال�صتكب�ر في الع�لم ت�ريٌخ طويٌل، بداأ مع »اإبلي�ض الطَّ

ن تَۡسُجَد لَِما َخلَۡقُت 
َ
إِبۡلِيُس َما َمَنَعَك أ لب�ب ال�صتكب�ر وهو اأخطر الأبواب، يقول تع�لى: ﴿ َيٰٓ

.
ۡم ُكنَت ِمَن ٱۡلَعالنَِي ﴾)1)

َ
ۡسَتۡكَبَۡت أ

َ
ۖ أ بَِيَديَّ

)1) �صورة �ض، الآية 75.
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دراات سرِكْبل
الإن�ص�ن  ف�ض بح�صب ح�ل  النَّ وي�صعف في  ي�صتّد  القلبية  الأمرا�ض  ك�أّي مر�ٍض من  الِكْبُر 

ٍة،  اأ�ص��صيَّ اإلى ثالث درج�ٍت  الِكْبر  اأن نق�ّصم  ومدى ا�صتفح�ل هذه الآّفة في ب�طنه، ويمكنن� 

هي: 

األول: التكّبر على اهلل تعالى وأوامره:
وع من اأفح�ض اأنواع التكّبر ويوؤّدي ب�ص�حبه اإلى الكفر، كم� حدث لإبلي�ض اللعين:  وهذا النَّ

 .
 َوَكَن ِمَن ٱۡلَكٰفِرِين ﴾)1)  َوٱۡسَتۡكَبَ َبٰ

َ
ٓ إِبۡلِيَس أ ﴿ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَلٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِلَدَم فََسَجُدٓواْ إِلَّ

وفرعون الذي ك�ن ملكً� على م�صر والذي ا�صتكبر وطغى، والذي حدثت بينه وبين نبّي اهلل 

اأمره مو�صى Q ب�لإيم�ن ب�هلل تع�لى وعب�دته،  اإذا  مو�صى Q من�ظرات كثيرة، حتَّى 

﴿ َوقَاَل  اأبى وا�صتعلى واّدعى الربوبية لنف�صه، كم� ذكر ذلك القراآن الكريم في قوله تع�لى: 

  نِي فَٱۡجَعل ّلِ  ٱلّطِ
ۡوقِۡد ِل َيَٰهَٰمُٰن َعَ

َ
إَِلٍٰه َغرۡيِي فَأ ّمِۡن  ُكم 

َها ٱلَۡمَلُ َما َعلِۡمُت لَ يُّ
َ
أ فِرَۡعۡوُن َيٰٓ

.
ُظنُُّهۥ ِمَن ٱۡلَكِٰذبنَِي ﴾)2)

َ
 َل  ِإَوّنِ  إَِلٰهِ ُموَسٰ لُِع إَِلٰٓ طَّ

َ
 أ ٓ َعّلِ

رَصۡٗحا لَّ
الِكْبر كم� يقول الإم�م الخمينّي}: »هو منتهى الجهل، وعدم  ومن�ص�أ هذا النوع من 

.
(4(

 حدود نف�صه، وعدم معرفة مق�م واجب الوجود«
(3(

معرفة الممكن

اأّم� عن مرجع هذه الدرجة من الِكْبر فيقول الإم�م الخميني مبّينً� حقيقة هذه الدرجة: 

»اأّم� التكّبر على اأوامر اهلل تع�لى فيظهر في بع�ض الع��صين، ك�أن يمتنع اأحدهم عن الحّج 

جود ل يليق بمق�مه،  الة؛ لأنَّ ال�صُّ بحّجة اأّنه ل ي�صت�صيغ من��صكه من اإحرام وغيره، اأو يترك ال�صَّ

بل قد يظهر ذلك عند اأهل النُّ�صك والعب�دة واأهل العلم والتديُّن، ك�أن يترَك الأذان تكّبرًا، اأو 

ل مقولة الحّق اإذا ج�ءت ممن هو قريٌب له اأو دونه منزلًة؛ فقد ي�صمع الإن�ص�ن قوًل من  ل يتقبَّ

زميٍل له فيرّده ب�صّدة ويطعن في ق�ئله، ولكّنه اإذا �صمع ذاك القول نف�صه من كبيٍر في الدين اأو 

)1) �صورة البقرة، الآية 34.
)2) �صورة الق�ص�ض، الآية 38. 

)3) اأي الموجودات دون اهلل تع�لى، �صواء اأك�نت المالئكة، اأم الجن، اأم الإن�ض، وهي التي تحت�ج في وجوده� اإلى واجب 
الوجود )اأي اهلل تع�لى(.

)4) الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض104.
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ني� قبله. اإّن �صخ�صً� هذا �ص�أنه ل يكون من طالب الحّق، بل يكون تكّبره اأخفى عنه الحّق،  الدُّ

 اأو كت�ٍب ب�عتب�ره ل يليق 
ٍ
ه. ومثل هذا من يترك تدري�ض علم واأعم�ه تملُّقه لذاك الكبير واأ�صمَّ

به، اأو يرف�ض تدري�ض اأ�صخ��ٍض ل مركزّية لهم، اأو لأّن عددهم قليل، اأو يترك �صالة الجم�عة 

.
(1(

في م�صجد �صغير....«

الثاني: التكّبر على عباد اهلل تعالى:
رجة منبته� هو التكبُّر على اهلل تع�لى اأي�صً�، وذلك ب�أن ي�صتعظم نف�َصه وي�صتحقَر  وهذه الدَّ

ع عليهم، فيزدريهم وي�صت�صغرهم وي�أبى  غيره، فت�أبى نف�صه النقي�د لهم، وتدعوه اإلى الترفُّ

الفقراء،  مج�ل�صة  رف�ُض  منه�  دة،  متعدِّ مظ�هر  خالل  من  النوع  هذا  ويظهر  م�ص�واتهم. 

م في المج�ل�ض، وفي الم�صي، ونحو ذلك... والتقدُّ

يقول الإم�م الخمينّي} مبّينً� بع�ض م�ص�ديق هذه الدرجة من الِكْبر: »واأقبحه التكّبر 

الفقراء،  التكّبر رف�ض مج�ل�صة  واأكثر من كّل �صيء. ومن هذا  اأهّم  العلم�ء، ومف��صده  على 

والتقّدم في المج�ل�ض والمح�فل، وفي الم�صي وال�صلوك. وهذا النوع من التكّبر رائج و�ص�ئع 

حتَّى  والأغني�ء  والمحّدثين  والعلم�ء  والأعي�ن  الأ�صراف  من  ابتداًء  الطبق�ت،  مختلف  بين 

.
(2(

الفقراء والمعوزين، اإّل من حفظه اهلل من ذلك«

أسباب سرِكْبل 
يرى الإم�م الخمينّي} اأنَّ للِكْبر اأ�صب�بً� ومن��صئ عديدًة، ولكن: »ترجع كّله� اإلى �صبٍب 

ات،  الذَّ بحبِّ  الممزوج  الُعجب  على  يبعث  م�  ف�ض،  النَّ في  الكم�ل  م  توهُّ وهو  واحد،  اأ�ص��ٍض 

 .
(3(

»�ً ً� اأو ظ�هريَّ ُع عليهم قلبيَّ فيحجب )عن الإن�ص�ن( كم�ل الآخرين ويراهم اأدنى منه، ويترفَّ

وهن�ك عوامل واأ�صب�ب اأخرى ب�لإ�ص�فة اإلى هذا ال�صبب، منه�:

وغفلته  واحتي�جه،  ونق�صه  لو�ص�عته  اإدراكه  وعدم  بح�له  الإن�ص�ن  اإّن جهل  الجهل:   .1

جيفًة  ليكون  طريقه  في  واأّنه  منّي،  من  نطفٌة  اأ�صَله  اأّن  وتن��صيه  خلقته،  حقيقة  عن 

)1) الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض104 - 105.
)2) م.ن، �ض104 - 105. 

)3) الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض104 - 105. 
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نتنًة، وتغ�فله عن مثواه الأخير، والع�قبة التي ب�نتظ�ره في يوم من الأي�م التي ل مفرَّ 

ِة  ف�ض وم� �صتوؤول اإليه، هو من الأ�صب�ب المهمَّ منه� ول مهرَب، هذا الجهل بحقيقة النَّ

اعية لتكّبر الإن�ص�ن وتع�ليه على الآخرين. الدَّ

اأم�س نطفة  كان  الفخور،  للمتكّبر  »عجبت  ق�ل:  اأّنه   Q الع�بدين زين  الإم�م  وعن 

.
(1(

وهو غداً جيفة!«

وانت�بته  ف��صتح�صنه�،  م�،  كم�ٍل  �صفَة  نف�صه  في  راأى  اأو  الإن�ص�ن  توّهم  اإذا  الُعجب:   .2

اأو  توّهمه  ف�ض حتَّى �ص�ر معجبً� ومفتونً� بم�  ب�لنَّ ال�ّصرور والفرح والعتداد  ح�لٌة من 

راآه، فغدا ل يرى اأّي قيمٍة لأعم�ل الآخرين، بل يجده� دائمً� ن�ق�صًة ول ترقى لم�صتوى 

�صبياًل،  اإليه  ا�صتط�ع  م�  قيمته�  �ض من  ويبخِّ ويزدريه�  واإنج�زاته، فيحتقره�  اأعم�له 

وفي المق�بل يجُد نف�صه اأهّم من الآخرين واأعظم، فيقع في �صراك التكّبر المهلكة. 

3. الِحقد: الحقود ل يمكن اأن تط�وعه نف�صه للتوا�صع اأم�م الآخرين، خ�صو�صً� اإذا م� 

اأر�صً�  التكّبر  يجد  �صوف  الح�لة  هذه  ففي  والع�صبية،  ب�لغ�صب  الحقد  هذا  امتزج 

ف�ض.  �ص�لحة لغر�ض بذوره ال�صّيئة والمف�صدة في النَّ

4. الح�شد: هو اأي�صً� من العوامل الرئي�صة الم�صّببة للتّكبر والترّفع على الآخرين. ف�لح�صد 

يوجب البغ�ض للمح�صود، واإن لم يكن من جهته اإيذاء و�صبب يقت�صي الغ�صب والحقد، 

ويدعو اأي�صً� اإلى الجحود ب�لحّق، حتَّى اأّنه يمنع من قبول الن�صيحة وتعّلم العلم. فكم 

من ج�هل بقي في رذيلة الجهل ل�صتنك�ف نف�صه من اأن ي�صتفيد من اأحد علم�ء بلدته 

ي�صتحّق  ب�أّنه  معرفته  مع  عليه  ويتكّبر  عنه  ُيعر�ض  فهو  عليه!  وبغيً�  ح�صدًا  اأق�ربه  اأو 

المتكّبرين  ب�أخالق  يع�مله  اأن  على  يبعثه  الح�صد  ولكّن  علمه،  بف�صل  له  ُيتوا�صع  اأن 

و�صم�ئلهم.

لهاسق سرِكْبل
يتوّلد  والتي  المهلكة،  القلبية  الأمرا�ض  اأحد  ذاته�  بحّد  وهي  قبيحة،  �صفٌة  الِكْبر  رذيلة 

منه� مف��صُد واآث�ٌر اأخرى، ومن هذه الآث�ر القبيحة:

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج7، �ض42.
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الظ�هرية  كم�لته  اإلى  الو�صول  من  الإن�ص�ن  يمنع  ف�لِكْبر  الإلهّي:  للمقت  التعّر�س   .1

 ويذّله، ففي الحديث 
ُ
والب�طنية، والحظوظ الدنيوية والأخروية؛ لأّن المتكّبر يمقته اهلل

اأوليائي، وال�شتطالة  اإّياك والِكْبر على  عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »يا ه�شام، 

.
بعلمك؛ فيمقتك اهلل، فال تنفعك بعد مقته دنياك ول اآخرتك«)1)

اأف�صل  اأحدًا  يرى  اأن  يحّب  ل  المتكبر  لأنَّ  والعداوة:  الحقد  النُّفو�س  في  يولِّد   .2

على  الن��ض  وتحمل  الآخرين،  اأعين  في  الإن�ص�ن  قدر  من  تحّط  �صفٌة  وهي  منه، 

اإّل وفي راأ�شه  Q: »ما من عبٍد  اأن يع�ملوه ب�لمثل. روي عن الإم�م ال�ص�دق 

اأعظم  اّت�شع، و�شعك اهلل. فال يزال  حكمة وَملٌَك يم�شكها، فاإذا تكّبر قال له: 

عّز  اهلل  رفعه  توا�شع  واإذا  النا�س،  اأعين  في  النا�س  واأ�شغر  نف�شه،  في  النا�س 

واأرفع  نف�شه،  في  النا�س  اأ�شغر  يزال  فال  اهلل.  نع�شك  انتع�س،  قال:  ثم  وجّل، 

.
النا�س في اأعين النا�س«)2)

نُفُسُهۡم 
َ
أ َوٱۡستَۡيَقَنۡتَهآ  بَِها  ﴿ وََجَحُدواْ  تع�لى:  ق�ل  الحّق: كم�  الإن�شان من قبول  يمنع   .3

.
ۚا فَٱنُظۡر َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمۡفِسِديَن ﴾)3) ُظۡلٗما وَُعلُّوٗ

4. يدفع الإن�شان اإلى احتقار النا�س وانتقا�شهم: ق�ل تع�لى عن ا�صتعالء فرعون وقومه 

وَُسۡلَطٰٖن  أَِبَيٰتَِنا  َهُٰروَن  َخاهُ 
َ
َوأ   ُموَسٰ رَۡسۡلَنا 

َ
أ   ﴿ ُثمَّ اإ�صرائيل:  وبني   Q مو�صى على 

ۡيِن  نُۡؤِمُن لِبََشَ
َ
واْ َوَكنُواْ قَۡوًما َعلنَِي ٤٦ َفَقالُٓواْ أ يْهِۦ فَٱۡسَتۡكَبُ  فِرَۡعۡوَن َوَمَلِ بنٍِي ٤٥ إَِلٰ مُّ

.
ِمۡثلَِنا َوقَۡوُمُهَما نَلَا َعٰبُِدوَن ﴾)4)

والمعرفة،  العلم  من  نف�صه  يحرم  المتكّبر  الإن�ص�ن  والمعرفة:  العلم  من  الحرمان   .5

ويعي�ض ح�لة الجهل المركب دائمً�؛ لأن المتكّبر غير م�صتعٍد لتح�صيل العلوم والمع�رف 

 Q الك�ظم الإم�م  و�صّية  في  مرتبته.  في  اأو  دونه  يراهم  الذين  الأ�صخ��ض  من 

ال�شفا،  في  ينبت  ول  ال�شهل  في  ينبت  الزرع  »اإّن   :Q يقول الحكم،  بن  له�ص�م 

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج75، �ض311. 
)2) م.ن، ج70، �ض224.

)3) �صورة النمل، الآية 14.
)4) �صورة الموؤمنون، الآي�ت 47-45.
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فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتوا�شع، ول تعمر في قلب المتكّبر الجّبار؛ لأّن 

 .
اهلل جعل التوا�شع اآلة العقل، وجعل التكّبر من اآلة الجهل«)1)

الح�صد،  يعي�صون  الذين  الأ�صخ��ض  ت�أّملن� في ح�لت  لو  الذنوب:  لكثيٍر من  م�شدر   .6

والِحر�ض، وبذاءة الل�ص�ن، والذنوب الأخرى، لراأين� اأّن الداعي لرتك�ب جميع الذنوب 

من�صوؤه في الأ�صل هو التكّبر. فهوؤلء ل يجدون في اأنف�صهم رغبًة لروؤية من هو اأف�صل 

للتع�مل  تدفعهم  �صوف  الآخرين  تكون من ن�صيب  وموهبة  نعمة  اأي  ف�إّن  ولذا  منهم، 

معهم من موقع الح�صد. روي عن الإم�م علّي Q: »الِحر�س والِكْبر والح�شد دواٍع 

.
م في الذنوب«)2) اإلى التقحُّ

الِكْبر  فك�ن  والّن�ر،  ب�لعذاب  الِكْبر  �ص�حب  وتع�لى  �صبح�نه  اهلل  توّعد  الّنار:  دخول   .7

�صبياًل وب�بً� لدخول العذاب الأليم. ق�ل الإم�م الب�قر Q: »العّز رداء اهلل، والِكْبر 

مطايا  وعنه Q:»الِكْبر   ،
جهّنم«)3) في  اهلل  اأكّبه  منه  �شيئاً  تناول  فمن  اإزاره، 

.
الّنار«)4)

8. الخروج من رحمة اهلل: اإّن الِكْبر من اأخالق ال�ّصي�طين الممّيزة، وهذه ال�صفة ك�نت 

اأّول مع�صية ع�صي اهلل به�، ف�أّدت اإلى طرد ال�صيط�ن من ح�صرة اهلل، وهو يريد اأن 

ذيلة. ف�ل�صيط�ن لم يتكّبر على الب�ري عّز وجّل، بل على  يوقع الن��ض في مثل هذه الرَّ

نَّارٖ  ِمن  َخلَۡقَتِن  ّمِۡنُه  َخرۡيٞ  نَا۠ 
َ
أ ﴿قَاَل  الحّق حيث ق�ل:  اآدم Q، وهو من مخلوق�ت 

الرحمة  �ص�حة  اإبلي�ض مطرودًا من  اأ�صبح  اأن  النتيجة  . وك�نت 
ِطنٖي ﴾)5) ِمن  وََخلَۡقَتُهۥ 

 فِيَها فَٱۡخُرۡج  َ ن َتَتَكبَّ
َ
الإلهية، كم� اأخبر عّز وجّل: ﴿ قَاَل فَٱۡهبِۡط ِمۡنَها َفَما يَُكوُن لََك أ

.
ٰغِرِيَن ﴾)6) إِنََّك ِمَن ٱلصَّ

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج1، �ض153.
وابتكر  ن�صه  ،�صبط  الر�صي  ال�صريف  وجمعه  اخت�ره  م�  البالغة،  نهج  �ص�لح(،  علي Q)تحقيق  الإم�م  خطب   (2(

فه�ر�صه العلمية: الدكتور �صبحي �ص�لح، ل.م، ل.ن، 1387 - 1967م، ط 1، الحكمة371.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض309.
)4) الحر الع�ملي،و�ص�ئل ال�صيعة، ج15، �ض377.

)5) �صورة الأعراف، الآية 12.

)6) �صورة الأعراف، الآية 13.
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عالج سرِكْبل 

الح�لة  وهذه  الآخرين.  لذوات  وتحقير  وتقليل  للذات  ت�صخيم  هو  حقيقته  في  الِكْبر 

المر�صية قد تتع�ظم لت�صبح مر�صً� خطيرًا جدًا، كجنون العظمة الذي ع��صه فرعون والنمرود 

وغيرهم� من طواغيت الم��صي وبقّية طواغيت الح��صر. ولهذا ح�ربت الأدي�ن ال�صم�وية كّله� 

اأن  �ص�أنه  الذي من  التوا�صع  له�، مثل  اأخالقي�ت م�ص�دة  اإلى  المر�صية، ودعت  الح�لة  هذه 

يع�لج هذه ال�صطراب�ت الفكرية وال�صلوكية. ف�لِكْبر �صلوك ُمكَت�َصب، وهو ل يولد مع الإن�ص�ن، 

وعالجه ممكن من خالل مراع�ة الأمور الآتية:

1. تشخيص المرض: 
اأ�ص��صً� في مع�لجة هذه الآفة،  ف�ض، ومعرفة درجته دورًا  اإّن لمعرفة وجود الِكْبر في النَّ  

تحديد  في  كبيرًة  م�ص�همًة  ي�ص�هم  ف�إنه  الب�طن؛  في  تجّذره�  مدى  تحديد  اإلى  ب�لإ�ص�فة 

العالج المن��صب لطبيعة الح�لة. وتلعب المعرفة النظرية الم�صبقة بهذا المر�ض دورًا فّع�ًل 

المر�ض،  هذا  حول  الم�صبقة  القراءة  خالل  من  وذلك  المبّكر،  وت�صخي�صه  اكت�ص�فه  في 

عيدين الفردّي والجتم�عّي، اأو من خالل ال�صتم�ع  ائم ب�آث�ره المدّمرة على ال�صّ ر الدَّ والتفكُّ

.
اإلى موعظة ح�صنة تحيي القلب وتفتِّح الروح، يقول تع�لى: ﴿ فََذّكِۡر إِن نََّفَعِت ٱّلِۡكَرٰى ﴾)1)

2. القرار والمراقبة:
بعد ت�صخي�ض المر�ض، ل بّد من اأخذ القرار بمب��صرة العالج، وي�ص�عدن� على ذلك �صم�ع 

للنف�ض؛  الذاتية  بّد من المراقبة  لن�. ول  راأي الآخرين فين�، وتقّبل توجيه�تهم وانتق�داتهم 

لمعرفة مدى التزامه� ب�لقرار الذي اّتخذته بعدم التكّبر على عب�د اهلل. ول م�نع من ال�صتع�نة 

ب�أ�صخ��ٍض نثق بهم، خ�صو�صً� في بداية الطريق؛ لأّن تقييمن� لأنف�صن� - في الأغلب - �صيكون 

زًا اأو غير مو�صوعّي. متحيِّ

3. التنفيذ:

)1) �صورة الأعلى، الآية 9.
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دة، منه�:  وهي المرحلة الأهّم، بل هي نتيجة الّت�صخي�ض والقرار، وهن�ك اأ�ص�ليب متعدِّ

اأوًل: الر�صد اليومّي: لمظ�هر الِكْبر، واإح�ص�ء ح�لت التكّبر وموارده� في اليوم، ونوعّية 

كيفية؟  وب�أّي  ع�جٍز؟...  على  ؟ 
ٍ
ع�لم على  فقيٍر؟  على  تكّبرت؟  من  فعلى  وكيفّيته.  التكّبر 

ب�لعبو�ض؟ ب�لم�ص�جرة؟...

ف�ض ومع�قبته� - اإلى  ث�نيً�: و�صع نظ�م للت�أديب: بمعنى اأن يلج�أ الإن�ص�ن - في مح��صبة النَّ

الطرق ال�صرعية، في ح�ل تبّين له اأّنه� خ�لفت م� تعّهدت به واأقّرته على نف�صه� بعدم التكّبر 

والتع�لي على الآخرين. ومن طرق المح��صبة: الت�صّدق، ال�صوم، القي�م ب�لأ�صح�ر، وغيره� 

ف�ض. من العب�دات التي يمكن اأن تتث�قل منه� النَّ

4. اللجوء إلى اهلل تعالى:
اللجوء اإلى اهلل ب�لدع�ء والت�صّرع كي يخّل�صن� وينّجين� من هذه الآفة المهلكة والهّدامة، 

والتي تعتبر اأهّم م�نٍع وق�طٍع لطريق التك�مل والرقّي الإن�ص�نّي. 

دة لهذه ال�صفة، منه� م� ذكره الفي�ض الك��ص�ني  وقد ذكر علم�ء الأخالق عالج�ٍت متعدِّ

)ر�صوان اهلل عليه( في المحّجة البي�ص�ء، ومنه� م� ذكره ال�صيخ النراقي )ر�صوان اهلل عليه( 

في ج�مع ال�ّصع�دات، وم� ذكره الإم�م الخميني في الأربعون حديثً�، وغيره مّم� ذكره العلم�ء 

في كتبهم القّيمة. 

:P 5. االقتداء بتواضع رسول اهلل
ورد في �صيرة ر�صول اهلل P - كم� ج�ء في الرواي�ت اأنَّه ك�ن: »... يعلف الن��صح، ويعقل 

البعير، ويقّم البيت، ويحلب ال�ص�ة، ويخ�صف النعل، ويرقع الثوب، وي�أكل مع خ�دمه، ويطحن 

عنه اإذا اأعيى، وي�صتري ال�صيء من ال�صوق، ول يمنعه الحي�ء اأن يعلِّقه بيده اأو يجعله في طرف 

ثوبه، وينقلب اإلى اأهله، ي�ص�فح الغنّي والفقير، وال�صغير والكبير، وي�صّلم مبتدئً� على كّل من 

ا�صتقبله من �صغير اأو كبير، اأو اأ�صود اأو اأحمر، حّر اأو عبد، من اأهل ال�صالة، لي�صت له حّلة 

لمدخله وحّلة لمخرجه، ل ي�صتحي من اأن يجيب اإذا دعي، واإن ك�ن اأ�صعث اأغبر، ول يحّقر 
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، ل يرفع غداء لع�ص�ء ول ع�ص�ء لغداء، هّين 
(1(

م� دعي اإليه، واإن ك�ن ل يجد اإّل ح�صف الدقل

المقولة، لّين الُخلقة، كريم الطبيعة، جميل المع��صرة، طلق الوجه، ب�ّص�مً� من غير �صحك، 

محزونً� من غير عبو�ض، �صديدًا في غير عنف، متوا�صعً� في غير مذلَّة، جوادًا من غير �صرف، 

.
(2(

رحيمً� لكّل ذي قربى، قريبً� من كل ذّمي وم�صلم، رقيق القلب...«

)1) ح�صف الدقل: الي�ب�ض الف��صد الب�لي، والدقل: اأرداأ التمر.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج70، �ض208.
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سرّهاهيم سرلئيسا

والإيم�ن«  »الكفر  مو�صوع  في  ورد  م�  خ�صو�صً�   R البيت اأهل  لرواي�ت  ع  المتتبِّ  .1

من�زله،  الكفر،  عالم�ت  الكفر،  اأ�صول  منه�:  دة  متعدِّ عن�وين  للكفر  اأعطت  يجده� 

موجب�ته و..

2. اأ�صول الكفر بح�صب م� ورد في الرواي�ت ال�صريفة هي ثالثة: الكبر، الح�صد، الحر�ض.

الأمرا�ض  من  وهو  الآخرين،  على  ويتع�لى  يترّفع  الإن�ص�َن  تجعل  ٌة  نف�صيَّ ح�لٌة  الِكْبر   .3

ة المذمومة �صرعً� وعقاًل. ة والقلبيَّ ف�صيَّ النَّ

نف�صه،  له�، وجهله بحقيقة  المفرط  وحّبه  بنف�صه  الإن�ص�ن  اإعج�ِب  �صّدة  الكبر  4. من�ص�أ 

اإلى ع�ملي الحقد والح�صد  اإدراكه لو�ص�عة نف�صه وفقره واحتي�جه، ب�لإ�ص�فة  وعدم 

اأي�صً�.

حرم�ن  رحمته،  من  والخروج  الإلهّي  المقت  منه�:  كثيرة  �صلبية  اآث�ر  الكبر  لرذيلة   .5

الإن�ص�ن من العلم والمعرفة وقبول الحّق، وهو �صبب للوقوع في الكثير من المع��صي، 

ولي�ض اأخيرًا هو �صبب لدخول الن�ر. 

يتفّكر  اأن  الآفة  المبتلى بهذه  ال�ص�لح، فعلى  والعمل  الن�فع  ب�لعلم  الكبر يكون  6. عالج 

ويت�أّمل في اآث�ر هذا المر�ض، ومن ثم يعمل على مج�هدة نف�صه ب�لوظ�ئف والواجب�ت 

ال�صرعية للتخّل�ض منه.
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سألسئلا  سرتطبيدات 

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - الكبر هو:

الت�صرف�ت التي يقوم به� الإن�ص�ن ليظهر به� اأف�صليته على الآخرين 

ح�لة نف�ص�نية يعي�صه� الإن�ص�ن وي�صعر به� اأنه اأف�صل من الآخرين 

ح�لة نف�صية وت�صرف�ت خ�رجية يظهر به� الإن�ص�ن تقدمه على الآخرين 

2 - حقيقة التكبر هو:

امتالك الإن�ص�ن ل�صف�ت حقيقية ل يملكه� الآخرون 

حب الإن�ص�ن للظهور واأن يعرفه الآخرون 

م الكم�ل في النف�ض مم� يدفع ب�لإن�ص�ن لحب نف�صه والتع�لي على الآخرين  توهُّ

3 - التكّبر يورث مقت اهلل تعالى لأن التكّبر:

هو من الرذائل القبيحة جداً 

يمنع الإن�ص�ن من المخ�لطة الح�صنة مع الن��ض 

يمنع الإن�ص�ن من اكت�ص�ب الكم�لت المعنوية، فيبقى في دائرة غ�صب اهلل 

4 - اإّن اأول من قام بفعل التكّبر واأ�ّش�س له:

هو اآدم وحواء لأنهم� تكّبرا واأكال من ثمر الجنة المنهي عنه 

هو ق�بيل الذي قتل اأخ�ه ه�بيل تكّبرًا وعتّواً 

هو اإبلي�ُض الذي اأبى اأن يطيَع اهلل تع�لى فلعنه وتوّعده ب�لن�ر 
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5 - اأخطر ما في التكّبر اأنه:

يوهم المتكّبر ب�أنَّ لديه كم�لٍت واقعيٍة وحقيقية لي�صتيقَظ فيم� بعُد على خ�ص�رٍة ك�ملةٍ 

ٍة �صّيئٍة جّداً  ي�صُع الإن�ص�َن في ح�لٍة نف�صيَّ

ي�صّبُب الخالف�ت بيَن المتكّبر وبيئته 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

ال�صتكب�ر، الحر�ض،  اأ�صول الكفر في الحديث عن الإم�م ال�ص�دق Q هي ثالثة: 

العجب«. 

اأحد اأ�صعب اأنواع التكّبر هو التكّبر على اأوامر اهلل تع�لى لأنه� في الحقيقة تكّبر على 

اإرادة اهلل وحكمه.  

لي�ض �صحيحً� اأن الجهل بحقيقة النف�ض من الأ�صب�ب الداعية لتكّبر الإن�ص�ن، بل هو 

الجهل بحقيقة الآخرين وكم�لتهم النف�صية. 

الكبر اأول مع�صية ُع�صي اهلل به� ف�أّدت اإلى طرد ال�صيط�ن من ح�صرة اهلل ورحمته 

تع�لى، لكن م�صير الإن�ص�ن مختلف لأنه م�صمول ب�لرحمة الإلهية. 

من الطرق الأ�ص��صية لعالج التكّبر، هو ت�صخي�ض هذا المر�ض ومعرفة مبكرًا لكي 

يحّدد العالج المن��صب له. 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

 يبّين حقيقة كّل من اآفتي الِحر�ض والح�صد. . 1

 يعّدد الأ�صب�ب الموجبة للوقوع في اآفتي الِحر�ض  . 2

والح�صد.

الحر�ض  . 3 اآفتي  لمع�لجة  ال�صحيح  الطريق  يذكر   

والح�صد.

أصول الكفر )2(: 

)الِحرص، الحسد(

الدَّرس الحادي عشر





لهفهم سرِحلص
ف�ص�نية، تدفع الإن�ص�ن اإلى جمع م� هو اأكثر من ح�جته،  الِحر�ض �صفٌة من ال�صف�ت النَّ

ني�، ومن ال�صف�ت المهلكة والأخالق الف��صدة. وهو �صعبٌة من حّب الدُّ

 ون�صتطيع اأن ن�صّبه الحري�ض ب�ل�صخ�ض المبتلى بداء ال�صت�صق�ء )العط��ض(، ف�إّن عط�صه 

ل ينطفئ مهم� �صرب من الم�ء، وكذا ال�صخ�ض الحري�ض، ف�إّن نهمه وعط�صه وولعه في جمع 

ني� حتَّى اآخر لحظة من عمره، بل اإّن  الأموال والثروات ل يقف عند حّد، فتراه يلهث وراء الدُّ

بع�صهم يزداد حر�صً� وطمعً� كّلم� ازداد عمره، واأوغل في ال�صيخوخة.

 ،
(1(

روي عن ر�صول اهلل P: »ي�شيب ابن اآدم وي�شّب فيه خ�شلتان: الِحر�س، وطول الأمل«

من  اقت�شر  فمن  علم،  وطالب  دنيا  طالب  ي�شبعان:  ل  »منهومان   :P �ًاأي�ص عنه  وروي 

نيا على ما اأحّل اهلل له �شِلم، ومن تناولها من غير ِحّلها َهلَك، اإّل اأن يتوب اأو يراجع،  الدُّ

.
(2(

نيا فهي حّظه« ومن اأخذ العلم من اأهله وعمل بعلمه نجا، ومن اأراد الدُّ

ل   
ٍ
دائم ازدي�ٍد  يبقى في ح�لة  بل  اأبدًا،  ي�صبع  ني� ل  الدُّ اأّن ط�لب  الرواية  ُيفهم من هذه 

ل�صّدة ِحر�صه على جمع  المعقول، ك�ن ذلك  الحّد  ب�صكل يفوق  الدني�  لأّن من طلب  ينقطع؛ 

زخ�رفه�، وطول اأمله في تح�صيل م� يت�صّور منه�، وكم�ل محّبته له� بنف�صه�، فهو ل ي�صبع 

تن�ول  الأمل  وطول  الِحر�ض  اقت�صى  مرتبة  له  ح�صلت  كّلم�  بل  مراتبه�،  من  مرتبة  بتن�ول 

.
(3(

مرتبة اأخرى فوقه�، وهكذا دائمً� اإلى اأن يموت جوعً�

)1) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض22.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج1، �ض46.

)3) �صرح اأ�صول الك�في، ح2، �ض158.
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اذ ر سرِحلص  أنهسع 
تن�له  فم�  وزينته�.  وزبرجه�  بزخ�رفه�  والتعّلق  ني�،  الدُّ حّب  الِحر�ض  اأ�صب�ب  اأهّم  من 

ني�، �صوف يترك اأثرًا في القلب، و�صوف يكون �صببً� لتعّلق القلب  ف�ض من حٍظّ في هذه الدُّ النَّ

والِحر�ض  له�  وحّبه  به�  القلب  ت�أّثر  ا�صتّد  ني�،  ب�لدُّ التلّذذ  ازداد  وكّلم�  عليه�.  والِحر�ض  به� 

عليه�، كم� في الحديث عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »ما فتح اهلل على عبد باباً من اأمر 

.
(1(

نيا اإّل فتح اهلل عليه من الِحر�س مثله« الدُّ

والِحر�ض الذي يعني �صّدة العالقة والرغبة ب�صيء معّين بحيث ي�صعى ج�هدًا لتح�صيله، 

هو على نحوين: ِحر�ض ممدوح واآخر مذموم، وذلك بح�صب متعّلقه. ف�إذا وقع الِحر�ض في 

وقع في طريق  اإذا  اأّم�  يكون مذمومً�،  ف�إنه  والملّذات  والثروة  الم�ل  ني� وتح�صيل  الدُّ طريق 

الخير، ك�لِحر�ض على العلم اأو الجه�د في �صبيل اهلل ف�إّنه يكون ممدوحً�.

اأّنه  المّتقين-  ل�صف�ت  بي�نه  -عند  الإيج�بّي  الِحر�ض  في   Q علّي الإم�م  عن  روي 

الإم�م  وعن   ،
(2(

علم« في  وِحر�شاً  دين،  في  قوًة  له  ترى  اأّنك  اأحدهم  عالمة  »فِمن  ق�ل: 

.
(3(

الب�قر Q: »ل ِحر�س كالمناف�شة في الدرجات«

ُه  َمسَّ إَِذا  َهلُوًع ١٩  ُخلَِق  نَسَٰن  ٱۡلِ   ﴿ إِنَّ تع�لى:  الطب�طب�ئي في �صرح قوله  العاّلمة  يقول 

: »الهلوع �صفٌة م�صتقٌة من الَهَلع، وهو �صّدة الِحر�ض. 
 َمُنوًع ﴾)4) ُه ٱۡلَرۡيُ  َجُزوٗع ٢٠ ِإَوَذا َمسَّ ُّ ٱلشَّ

ديد الذي ُجبل عليه الإن�ص�ن لي�ض ِحر�صً� منه على كّل �صي ء، خيرًا ك�ن  وذلك اأّن الِحر�ض ال�صَّ

اأو ن�فعً�. ولي�ض الهلع  اأو �صرًا، ن�فعً� ك�ن اأو �ص�رًا، بل ِحر�صً� منه على م� يراه خيرًا لنف�صه 

و�صّدة الِحر�ض المجبول عليه الإن�ص�ن - وهو من فروع حّب الذات - في حّد نف�صه من الرذائل 

المذمومة، كيف، وهي الو�صيلة الوحيدة التي تدعو الإن�ص�ن اإلى بلوغ �صع�دته وكم�ل وجوده؟ 

ل  وفيم�  ينبغي  فيم�  ف��صتعمله�  تدبيره�،  في  الإن�ص�ن  اأ�ص�ء  اإذا  رذيلًة مذمومًة  تكون  واإّنم� 

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض319.
)2) نهج البالغة، خطبة المتقين193. 

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج75، �ض165.
)4) �صورة المع�رج، الآي�ت 19 - 21.
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ف�ص�نية التي هي كريمة م� لزمت حّد العتدال،  ينبغي، وب�لحّق وبغير حّق، ك�ص�ئر ال�صف�ت النَّ

.
(1(

واإذا انحرفت اإلى ج�نب الإفراط اأو التفريط ع�دت رذيلًة ذميمة«

ا رلِحلص  لبيم سنثار سرسَّ
ب�لرجوع اإلى الرواي�ت ال�صريفة، نجد اأّن للِحر�ض اآث�رًا �صلبيًة و�صيئًة عديدة، نذكر منه�: 

1. �صوء الظّن: ف�لِحر�ض يوؤّدي اإلى �صوء الظّن ب�هلل تع�لى، كم� ورد في الحديث عن ر�صول 

اهلل P اأّنه ق�ل: »اعلم يا علّي، اأّن الُجبن والِحر�س والبخل غريزٌة واحدٌة، يجمعها 

.
�شوء الظن«)2)

طه في ال�صعي  ني� يورث الإن�ص�ن التعب، ويورِّ ب: الِحر�ض على ملذات الدُّ 2. الم�صّقة والَن�صَ

ق�ل:   Q الموؤمنين اأمير  فعن  الف�نية،  وملّذاته  الموهمة  رغب�ته  لت�أمين  الدائب 

.
»الِحر�س مطّية التعب«)3)

3. الفقر والهالك: الحري�ض ل ي�صبع؛ لأّنه دائمً� ي�صعى اإلى جمع الم�ل واإكث�ر الثروات، 

. ومن الآث�ر 
نيا بحذافيرها«)4) عن الإم�م علّي Q: »الحري�س فقير ولو ملك الدُّ

ر�صول  عن  روي  والمه�لك،  المزالق  في  �ص�حبه  لوقوع  �صبب  اأّنه  للِحر�ض  لبّية  ال�صَّ

.
اهلل P اأّنه ق�ل: »اإّن الدينار والدرهم اأهلكا من كان قبلكم، وهما مهلكاكم«)5)

ل نف�صه ب�لقيود يومً� بعد اآخر اإلى اأن تو�صد اأم�مه �صيئً� ف�صيئً�  4. الهّم والغّم: الحري�ض ُيكبِّ

الحري�س  »َمَثل  ق�ل:   Q الب�قر الإم�م  روي عن  ب�لك�مل،  والفالح  النج�ة  طرق 

نيا كَمَثل دودة القز، كّلما ازدادت من القّز على نف�شها لّفاً، كان اأبعد لها من  على الدُّ

 .
الخروج حتَّى تموت غّماً«)6)

)1) ال�صيد الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القراآن، ج20 ، �ض14 )بت�صرف(.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج67، �ض386.

)3) الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج12، �ض61.
)4) الآمدي، غرر الحكم، �ض295.

)5) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض316.
)6) الآمدي، غرر الحكم، �ض294.
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5. الوقوع في الحرام: الِحر�ض يوؤّدي اإلى الكثير من الذنوب والخط�ي� والقب�ئح، ومنه� 

عدم مراع�ة الحالل والحرام، وترك احترام الآخرين، والتلّوث ب�أنواع الظلم والجور 

والعدوان، فيم� اأو�صى به اأمير الموؤمنين Q م�لك الأ�صتر في عهده: »ول ُتدخلّن 

 .
في م�شورتك... ول حري�شاً يزّين لك ال�شره بالجور...«)1)

اإلى غيره� من العواقب والآث�ر ال�صيئة التي تورث الإن�ص�ن البعد عن اهلل تع�لى، وتبعده 

عن الكم�ل يومً� بعد اآخر. 

عالج سرِحلص
التي  العالج  بمراحل  يمّر  اأن  بّد  ول  ك�لِكْبر،  عالجه  يمكن  مكت�صب  �صلوك  الِحر�ض   

مرحلة  ثّم  القرار،  مرحلة  ثّم  الت�صخي�ض،  مرحلة  وهي:  الِكْبر،  عالج  في  �ص�بقً�  طرحن�ه� 

التنفيذ، ثّم مرحلة الثواب والعق�ب الذاتّي، فمرحلة المراقبة، وهذه المراحل يمكن اأن تنفع 

في كّل الأمرا�ض الأخالقية. 

وقد ذكر علم�ء الأخالق عّدة طرق واأ�ص�ليب لمع�لجة مر�ض الِحر�ض، اأهّمه� الرجوع اإلى 

اأهم  تع�لى من  الظن ب�هلل  ني� و�صوء  الدُّ يعتبر حب  والذي  المر�ض،  لهذا  الأ�ص��صية  الجذور 

رك�ئزه واأ�صب�به، ويك�صف عن وجود خلٍل في البنية العق�ئدية لالإن�ص�ن، وب�لتحديد خلل في 

التوحيد الأفع�لّي لدى المعتقد.

ف�لذي ل يعتقد ب�أّن اهلل تع�لى ق�دٌر ورازق، واأّن كّل �صيء بيده، واأن مف�تيح الخير كّله� عنده، 

ف�إّن هذا �صوف يوؤّثر في اإيم�نه و�صلوكه، و�صوف يكون دافعً� له لجمع الأموال والثروات دون رادٍع 

خ�ض الذي يوؤمن اإيم�نً� حقيقيً� بقوله تع�لى: ﴿ َما ِعنَدُكۡم يَنَفُد َوَما ِعنَد  ول ح�صيب. اأّم� ال�صَّ

، ف�إّنه وبدًل من الِحر�ض على جمع الأموال، �صوف يتركز جّل هّمه على كيفية اإنف�ق 
ِ بَاٖقۗ ﴾)2) ٱللَّ

هذا الم�ل في �صبيل اهلل، وي�صعى في عمل الخير وخدمة الن��ض �صكرًا هلل تع�لى على نعمه.

)1) نهج البالغة، من عهد له كتبه لالأ�صتر النخعي رقم 53. 
)2) �صورة النحل، الآية 96.
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 :
(1(

والعمدة في عالج هذه الآفة اأمران اأ�ص��صي�ن

العالج النظرّي:
لبّية لهذه الآفة المهلكة، وفي عواقبه� الوخيمة على  وهو اأن يتفّكر الإن�ص�ن في الآث�ر ال�صَّ

ة.  ال�صعيدين الفردّي والجتم�عّي، وم� يترّتب عليه� من المه�نة والمذمَّ

ف�ض  رف وعّزة النَّ وفي المق�بل اأن يتفّكر في ف�صيلة القن�عة، وم� تحويه من المدح وال�صَّ

وال�صتغن�ء عن الآخرين، وغيره� من الخ�ص�ل الحميدة، فقد روي عن عمرو بن هالل اأّنه 

ق�ل: ق�ل اأبو جعفر Q: »اإّياك اأن تطمح ب�شرك اإلى من هو فوقك، فكفى بما قال اهلل 

َعۡينَۡيَك    نَّ َتُمدَّ ﴿ َوَل  وقال:   ،(2(﴾  ۡوَلُٰدُهۡمۚ
َ
أ َوَلٓ  ۡمَوٰلُُهۡم 

َ
أ ُتۡعِجۡبَك  ﴿ فََل   :P لنبّيه وجّل  عّز 

ۡنَيا ﴾)3)، فاإن دخلك من ذلك �شيء فاذكر عي�س  ۡزَوٰٗجا ّمِۡنُهۡم زَۡهَرةَ ٱۡلََيٰوةِ ٱدلُّ
َ
 َما َمتَّۡعَنا بِهِۦٓ أ إَِلٰ

.
(5(

ر�شول اهلل P، فاإّنما كان قوته ال�شعير، وحلواه التمر، ووقوده ال�شعف)4) اإذا وجده«

اإّن هذا التفّكر ب�لن�صبة لالإن�ص�ن مقّدمٌة نظريٌة وفكريٌة ت�ص�عده في عدم الوقوع في �ِصراك 

هذا  في  ف�ئدة  عظيم  وال�ص�لحين  الأنبي�ء  �صيرة  في  للت�أّمل  اإّن  كم�  الخطيرة.  الآفة  هذه 

المج�ل اأي�صً�؛ لكونهم الأ�صوة والقدوة الح�صنة التي ُيحتذى به� على الدوام.

 العالج العملّي:
�أواًل: القت�ص�د في اأمر المعي�صة حتَّى ل يقع في وهم الخوف من الفقد والخ�صران، فمن 

كثر اإنف�قه ي�صعب عليه اأن يتحّلى بُخلق القن�عة بعد ذلك، عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »ما 

، وعنه P: »ثالث منجيات: خ�شية اهلل في ال�شّر والعالنية، والق�شد 
عال من اقت�شد«)6)

اأي�صً� ق�ل: »التدبير ن�شف   P وعنه ،
(7(

في الغنى والفقر، والعدل في الر�شا والغ�شب«

)1) النراقي، ج�مع ال�صع�دات، ج 2، �ض80-82 )بت�صرف(.
)2) �صورة التوبة، الآية 55. 
)3) �صورة طه، الآية 131. 

)4) ال�صعف: اأغ�ص�ن النخل م� دامت في الخو�ض. 
)5) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض138-137. 

)6) ال�صيخ ه�دي النجفي، مو�صوعة اأح�ديث اأهل البيت R، دار اإحي�ء التراث العربي للطب�عة والن�صر والتوزيع - بيروت 
- لبن�ن، 1423 - 2002م، ط 1، ج1، �ض394.

)7) الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج9، �ض41.
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.
(2(

، وعن الإم�م ال�ص�دق Q: »�شمنت لمن اقت�شد اأّل يفتقر«
(1(

العي�س«

ثانياً: الهتم�م ب�أمر الح�ل، ول ينبغي اأن يكون م�صطربً� لأجل الم�صتقبل، واأن يقّوي اعتق�ده 

واعتم�ده على ف�صل اهلل تع�لى، ووعده ب�أّن الرزق الذي ُقّدر له �صوف ي�أتيه حتمً�، واإن لم يكن 

 :P اهلل ر�صول  ق�ل  رزقه،  منه  ي�أتي  مدخاًل  لنف�صه  يعلم  ول  لأجله،  م�صطربً�  ول  حري�صً�، 

»اأبى اهلل اأن يرزق عبده الموؤمن اإّل من حيث ل يعلم، فاإّن العبد اإذا لم يعلم وجه رزقه كثر 

 .
(3(

دعاوؤه«

سرحسق 
وُجِعل  اإبلي�ُض  ُلِعن  فب�لح�صد  القلب،  اإلى  يط�ن  ال�صَّ مداخل  من  اأ�ص��ٌض  مدخٌل  الح�صُد 

دة؛ ق�ل تع�لى:   �صيط�نً� رجيمً�. ولقد ذّم اهلل تع�لى الح�صد في القراآن الكريم في موا�صَع متعدِّ

َءاتَىُٰهُم  َمآ    َعَٰ ٱنلَّاَس  ُسُدوَن  ۡم يَۡ
َ
﴿ أ اأخرى، ق�ل:  اآية  ، وفي 

َحَسَد ﴾)4) إَِذا  َحاِسٍد   ِ َشّ ﴿ َوِمن 
، وذلك 

ۡلًك َعِظيٗما ﴾)5)  َفَقۡد َءاتَۡيَنآ َءاَل إِبَۡرٰهِيَم ٱۡلِكَتَٰب َوٱۡلِۡكَمَة َوَءاَتۡيَنُٰهم مُّ  ِمن فَۡضلِهۦِۖ ُ ٱللَّ
ره� على عب�ده. ون�ر  التي قدَّ اأقدار اهلل تع�لى  لأنَّ الح��صَد عنَده �صيٌء من العترا�ض على 

وعداوٍة  حقٍد  من  الأخالق،  رذائل  وولَّدت  الف��صلة،  الِقَيم  كلَّ  اأحرقت  ا�صتعلت  اإذا  الح�صد 

 لوقيعة بين الأخوان، والبغ�ص�ء بين الن��ض، والتعّزز والترّفع على الآخرين، وغير ذلك.
ٍ

و�صعي

ولذا اعتبره الإم�م ال�ص�دق Q الم�صدر الث�لث للمع�صية، وهو اأ�صل من اأ�صول الكفر 

تظهر عوار�صه�  التي  الخطيرة  الأخالقية  القلب  اأمرا�ض  وهو من   - الرواية  في  مرَّ  كم�   -

عن  النعمة  لإزالة  الفعلّي  ك�ل�صعي  الأحي�ن،  من  كثير  في  مخيفة  واأ�صك�ل  مختلفة،  بطرق 

الآخرين، ل تمّني زواله� فقط.

خطيئة  اأّول  وهي  للقلب،  واأف�صده�  واأ�صّره�،  المع��صي  واأكبر  الأدواء،  اأعظم  من  »وهو 

وقعت في الأر�ض لّم� ح�صد اإبلي�ض اآدم Q فحمله على المع�صية، فك�نت البلية من ذلك 

)1) مو�صوعة اأح�ديث اأهل البيت، ج7، �ض401.
)2) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض53.

)3) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج18، �ض107.
)4) �صورة الفلق، الآية 5. 

)5) �صورة الن�ص�ء، الآية 54. 
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اإلى الأبد، وقد اأمر اهلل تع�لى نبّيه P ب�ل�صتع�ذة من �صّره، ومن �صّر ح��صد اإذا ح�صد، بعد 

 .
(1(

اأن ا�صتع�ذ من ال�صيط�ن وال�ص�حر واأنزله منزلتهم�«

تعليف سرحسق
الح�صُد هو تمّني زوال نعمة المح�صود وانتق�له� للح��صد اأو مجّرد زواله� عنه، ف�إن لم يتمّن 

زواله� بل تمّنى نظيره� فهذه غبطة، وهي لي�صت ذميمة. ف�لغبطُة اإذًا هي تمّني الإن�ص�ن اأن 

تكون له نعمة مثلم� لالآخرين اأو اأكثر منه�، دون اأن يتمّنى زوال تلك الّنعمة عن الآخر. 

وال�صبب الذي من اأجله ُعّد الح�صد من اأ�صول الكفر؛ هو كون الح�صد في الأ�صل مر�صً� 

قلبيً�، وجحودًا لف�صل اهلل تع�لى. 

بهسعث سرحسق
 :

(2(
يرى العاّلمة المجل�صّي اأّن اأ�صب�ب الح�صد يمكن ح�صره� في �صبعة اأمور

واأ�صّده�  الح�صد،  بواعث  اأقوى  الآخرين: وهي من  العداوة والبغ�شاء والحقد على   .1

على مك�يدة الح�صود وا�صتالب نعمته، م� يت�صّبب في زوال النعمة عن الطرف الآخر 

الذي يحمل له العداء ويبطن له الحقد.

2. التكّبر والترّفع: لأن الح�صود ل يتحّمل اأن يرى النعمة على الآخرين، لذا يدفعه هذا 

الخلق ال�صّيئ اإلى الترّفع على المح�صود والتكّبر عليه. ف�إذا اأ�ص�ب بع�ض اأمث�له وليًة 

اأو علمً� اأو م�ًل خ�ف اأن يزاحمه اأحٌد، فتراه يعمل على اإزالة هذه النعمة قوًل وعماًل، 

ولكن هذه المّرة من ب�ب التع�لي والترّفع على المح�صود، ولأجل اإحراز تفّوقه وغلبته 

عليه. 

من  يتعّجب  قد  م�  اإن�ص�ن  في  عظيمًة  نعمًة  راأى  اإذا  ف�لح�صود  والرف�س:  ال�شتنكار   .3

النعمة  اإنك�ر هذه  اإلى  ال�صتغراب  فيدفعه هذا  الفر�صة،  اأو  النعمة  بهذه  فوزه  كيفية 

اأخبر اهلل تع�لى الأمم  اأو ت�صفيهه� والتقليل من �ص�أنه�، كمقّدمة لزواله� لحقً�، كم� 

)1) ال�صهيد الث�ني، ك�صف الريبة عن اأحك�م الغيبة، انت�ص�رات مرت�صوى، پ�ئيز 1376 �ض، ط 4، �ض310.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج70، �ض240. 
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ُيَنّور ب�صٌر مثلهم  اأن  ، فهم تعّجبوا من 
ّمِۡثلَُنا ﴾)1) بََشٞ    إِلَّ نُتۡم 

َ
أ ﴿ إِۡن  اإذ ق�لوا:  ال�ّص�لفة 

برتبِة الّر�ص�لة والوحي والُقرب من اهلل تع�لى؛ فح�صدوهم وتمّنوا زوال النبّوة عنهم 

بغيً� وح�صدًا. 

4. الخوف من فوت المقا�شد: ف�لح�صود يخ�ف من اأن يزاحَمه �ص�حُب الّنعمة، ويمنعه 

اإلى  هذا  خوفه  يدفعه  لذا  ِنعم.  من  لديه  بم�  واأهدافه  مق��صده  اإلى  الو�صول  من 

ا�صتفراغ الُو�صع والُجهد لإبع�د من يزاحمه؛ ليتفّرد هو في الو�صول اإلى هذه الغ�ي�ت 

التَّزاحم على نيل المنزلة في قلب  والمق��صد. ومن هذا الجن�ض تح��صد الأخوة في 

الأبوين لأهداٍف م�لّية مثاًل، وكذلك تح��صد الّتلميذين لنيل الحظوة والّدرجة الّرفيعة 

عند الأ�صت�ذ، اإذا ك�ن غر�صهم� نيل ال�ّصهرة وغيره� من الح�لت والّنم�ذج...

5. حّب الرئا�شة: حيث يكون �صببً� في تمّني الإن�ص�ن المحّب لل�ّصلطة والمن�صب زوال نعمٍة 

ن من تحكيم �صيطرته وحكومته وب�صط نفوذه.  عن الآخرين، لكي يتمكَّ

لي�ض فقط  ب�لبخل، ف�لبخل  العلم�ء  يه بع�ض  ي�صمِّ الّطينة وال�ّشريرة: وهذا م�  خبث   .6

َم الإن�ص�ن وينزعَج عندم�  عدم الإنف�ق في الم�ل، بل من م�ص�ديق البخل اأي�صً� اأن يت�ألَّ

ف�ض و�ُصّحه� على  يرى ِنعم اهلل تع�لى ت�صل اإلى غيره. وهذا في الحقيقة من خبث النَّ

عب�د اهلل تع�لى.

لهاسق سرحسق  آثاره
من  بّد  ول  �ص�حبه�،  على  تظهر  وعالم�ت  اأعرا�ض  له�  مر�صيٍة  ظ�هرٍة  ك�أّي  الح�صد 

اللتف�ت لهذه العالم�ت، والمب�درة اإلى عالجه� خ�صو�صً� في المراحل الأولى، في الحديث 

ثالث  »للحا�شد  ق�ل:   Q علّي الإم�م  عن   Q اآب�ئه عن   Q ال�ص�دق اإم�من�  عن 

.
(2(

عالمات: يتمّلق اإذا �شهد، ويغتاب اإذا غاب، وي�شمت بالم�شيبة«

)1) �صورة اإبراهيم، الآية 10.
)2) العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج1، �ض128.
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وهن�ك عالئم كثيرة ُذكرت للح�صد، منه�: 

1. الفرح بال�شرور: الح��صد يحزن ويت�أّلم عندم� ي�صمع بنعمة ت�صيب غيره، حتَّى 

لو لم تظهر اآث�ر الحزن على محي�ه، ويفرح ب�لخ�ص�رة اأو الأ�صرار وال�صرور التي 

ويغتّم  بال�شرور،  يفرح  »الحا�شد   :Q الموؤمنين اأمير  عن  غيره،  على  تقع 

.
بال�شرور«)1)

2. الالمبالة: اأحي�نً� قد يكتفي الح�صود ب�إظه�ر عدم اهتم�مه ب�لطرف الآخر، اأو يقطع 

جبر على 
ُ
اأ واإذا  الحديث،  غيَّر  اأحٌد عنه  ث  تحدَّ اأن  اّتفق  واإذا  معه،  رابطته وعالقته 

.
(2(

التحّدث ف�إنه ي�صعى لإخف�ء �صف�ته الب�رزة ونق�ط قّوته اأو اكتفى ب�ل�ّصكوت

وللح�صد نت�ئُج �صلبيٌة على الم�صتوى الفردّي، يبّينه� الإم�م الخميني} ب�لقول:

 »اإّن جميع ال�صف�ت المعنوية والظ�هرية للموؤمن تتن�فى والآث�ر التي يوجده� الح�صد في 

ظ�هر الإن�ص�ن وب�طنه، ومن هذه الأمور: 

- اأّن الموؤمن ب�هلل تع�لى ُيح�صن الظّن به، وهو را�ٍض بق�صمه الذي يق�صمه بين عب�ده. اأّم� 

الح�صود ف�ص�خٌط على اهلل تع�لى، ي�صيح بوجهه عن تقديراته.

ني�، والح�صود اإّنم� هو مبتلًى ب�صّدة حّبه للدني�. - الموؤمن ل يغلبه حّب الدُّ

- الموؤمن ل يداخله خوٌف ول حزٌن اإّل من ب�رئ الخلق، اأّم� الح�صود فخوفه وحزنه يدوران 

حول المح�صود.

- الموؤمن متوا�صع، والح�صود متكبٌر في معظم الح�لت.

 :Q ال�ص�دق الإم�م  الحطب، عن  الّن�ر  ت�أكل  ت�أكله، كم�  التي  الإيم�ن  اآفة  الح�صد   -

، وعنه: »اإّن الرجل لياأتي باأّي بادرٍة فيكفر، 
»اآفة الدين الح�شد، والُعجب، والفخر«)3)

.
واإّن الح�شد لياأكل الإيمان كما تاأكل الّنار الحطب«)4)

)1) ال�صيد البروجردي، ج�مع اأح�ديث ال�صيعة، ل.م، ل.ن، 1399، ل.ط، ج13، �ض552.
)2) راجع: الأخالق في القراآن، ج2، �ض122)بت�صرف(.

)3) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض307. 
)4) م.ن، ج2، �ض306. 
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- من مف��صد هذا الُخُلق الذميم، اأّنه يورث �صيق القبر و�صغطته.

- تتوّلد عن الح�صد مف��صد اأخرى، بل اإّن عددًا من ال�صيئ�ت الأخالقية والأعم�ل الب�طلة 

وال�صتم،  والنميمة،  والغيبة،  الح�لت،  بع�ض  في  ك�لِكْبر  الح�صد،  وليدة  هي  الأخرى 

 .
(1(

والإيذاء، وغير ذلك مّم� هو من الموبق�ت والمهلك�ت«

عالُج سرحسق
الح�صد مر�ٌض اأخالقٌي خطير، لو ت�صّلط على الإن�ص�ن و�صيطر عليه ف�إّنه �صُيتلف الإن�ص�ن 

ّ اآخر - يعتمد على طريقين:  ٍ
ويدّمر دينه ودني�ه. وعالج هذا المر�ض - ك�أّي مر�ٍض اأخالقي

الطريق العلمّي:
ل في الأمور الآتية: خ�ض الح�صود اأن ُيدّقق ويت�أمَّ على ال�صَّ

ني�، واأّنه ال�صبب الرئي�ض  1. اأن يعلم علم اليقين اأّن الح�صد فيه �صرٌر عليه في الّدين والدُّ

 .R في �صعف الإيم�ن وت�آكله كم� ورد عن اأهل بيت الع�صمة

م الكالم عنه�. �رة للح�صد التي تقدَّ لبّية والعواقب ال�صَّ 2. اأن يت�أّمل في النت�ئج ال�صَّ

ف�ض. 3. اأن يت�أّمل في جذور ودوافع ح�صول الح�صد في النَّ

والرذائل.  ال�صف�ت  هذه  مع�لجة  ب�إمك�نه  ف�إّن  ني�  الدُّ ع�لم  في  دام  م�  اأّنه  يعلم  اأن   .4

ف�ض. وتختلف �صعوبة المع�لجة و�صهولته� ح�صب �صّدة هذه ال�صف�ت في النَّ

ف�ض. 5. اأن يعلم اأّن اإزالة ال�صفة حديثة العهد اأ�صهل بكثير من ال�صف�ت المتجّذرة في النَّ

6. عليه الم�ص�رعة اإلى مع�لجة م�صكلة »�شعف الإيمان« في نف�صه؛ ف�لح�صد يك�صف عن 

خلٍل م� في اإيم�ن المرء ب�هلل تع�لى وعدم معرفته ب�لتوحيد الأفع�لّي للب�ري عّز وجّل، 

ق اأ�ص�ض الّتوحيد في قلبه. وعليه اأن يعمِّ

العالج العملّي)2):
اإّن اأ�ص�ض العالج العملّي وقواعده تقوم على مراع�ة الأمور الآتية:

1. اإّن اأهّم م�ص�ألٍة في العالج العملّي اأن يقوم ال�صخ�ض ب�لنقطة الم�ص�ّدة للح�صد ويقّويه� 

)1) راجع: الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض111-110.
)2) راجع: الأخالق في القراآن، ج2، �ض130-131 )بت�صرف(. 
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الإن�ص�ن  يتكّلف  ب�أن  وذلك  لالآخرين،  الخير  وحّب  الن�صح  وهي  العملية،  حي�ته  في 

اإظه�ر المحّبة للمح�صود وذلك بعك�ض م� تهواه نف�صه الأّم�رة وتطلبه.

اإظه�ر المحبة  اأن تتكّلف  ذيلة هي  يقول الإم�م الخمينّي}: »العالج العملي لهذه الرَّ

للمح�صود، وترّتب الأمور بحيث يكون هدفك هو مع�لجة مر�صك الب�طنّي. اإّن نف�صك تدعوك 

لإيذائه واعتب�ره عدوًا، وتك�صف لك عن م�ص�وئه ومف��صده، ولكن عليك اأن تعمل خالفً� لم� 

م عليه وتجلَّه، واحمل ل�ص�نك على اأن يذكر مح��صنه، واعر�ض اأعم�له  ف�ض، واأن تترحَّ تريده النَّ

 .
(1(

ال�ص�لحة على نف�صك وعلى الآخرين، وتذّكر �صف�ته الجميلة...«

ف�ض. فلو اأّن  2. اأن يكّرر هذا العمل؛ لأّن التكرار يوؤّدي تدريجيً� اإلى �صيرورته ع�دًة في النَّ

ك نحو تقوية �صخ�صيته هو، وبدًل  الح�صود. وبدًل من �صعيه اإلى اإ�صق�ط الآخرين. تحرَّ

من التحّدث ب�لغيبة وذّم الطرف الآخر لو �صعى اإلى ذكر �صف�ته الإيج�بية ومدحه اأم�م 

اإيج�بيًة ه�ئلًة على نف�صه، بحيث �صيتمّكن من قلع  اآث�رًا  الآخرين، ف�إّن ذلك �صيترك 

ف�ض مع مرور الوقت، وكّلم� تحلى اأكثر ف�أكثر ب�لثب�ت والعزيمة.  جذور هذه الآفة من النَّ

بم�  ويقنع من حي�ته  بم�صيئته  ي�صلِّم  واأن  وق�صمه،  تع�لى  اهلل  بر�ص�  العبد  ير�صى  اأن   .3

اأمير  عن  روي  بيده.  كّله�  الأمور  واأزّمة  الحقيقّي،  الم�لك  لأّنه  عليه؛  اهلل  اأنعم 

.
َي ِبَحاِلِه َلْم َيْعَتِوْرُه الَح�َشد«)2) الموؤمنين  Q: »َمْن َر�شِ

)1) الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض115.
)2) الآمدي، غرر الحكم، �ض300.
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سرّهاهيم سرلئيسا

وهو  اأكثر من ح�جته،  م� هو  اإلى جمع  الإن�ص�ن  تدفع  قبيحة  نَّف�ص�نية  الِحر�ض �صفٌة   .1

ني�، ومن ال�صف�ت المهلكة والأخالق الف��صدة. �صعبٌة من حّب الدُّ

ني�،  ف�ض من حٍظّ في هذه الدُّ ني� والتعّلق به�. فم� تن�له النَّ 2. من�ص�أ الِحر�ض هو حّب الدُّ

�صوف يترك اأثرًا في القلب، و�صوف يكون �صببً� للتعّلق به� والِحر�ض عليه� والخوف من 

فواته�.

والم�صّقة  الظّن  �صوء  له معي�صته من  تنّغ�ض  التي  المنّغ�ص�ت  ب�أنواع  الحري�ض مبتلى   .3

والتعب اإلى الهّم والغّم والقلق الدائم وغيره� من الآث�ر التي تحرم الإن�ص�ن من فر�صة 

التك�مل.

4. عمدة العالج في الحر�ض اأمران: اأن يتفّكر في الآث�ر ال�صلبية لهذه الآفة ومن ثم العمل 

وفق القواعد والوظ�ئف ال�صرعية التي حّددته� ال�صريعة في هذا المج�ل.

5. الح�صُد هو تمّني زوال النعمة عن المح�صود وانتق�له� للح��صد، وهو مدخل اأ�ص��صّي من 

مداخل ال�صيط�ن اإلى القلب، ومن�ص�أ للكثير من المف��صد الأخرى.

6. بواعث الح�صد عديدة منه� التكّبر والحقد على الآخرين، ب�لإ�ص�فة اإلى خبث ال�صريرة 

وحب الرئ��صة والج�ه.

7. عالج الح�صد هو نف�صه عالج التكّبر والحر�ض، اأي من خالل العلم والعمل الن�فعين.
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سألسئلا  سرتّارين

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - الحر�س من الرذائل الأخالقية وهو عبارة عن:

عدم رغبة الإن�ص�ن في تحّقق المنفعة لالآخرين 

حب الإن�ص�ن لأهله وخ��صته واإعط�ئهم م� يريدون واإن ُحرم منه الآخرون 

ح�لة نف�ص�نية تدفع الإن�ص�ن اإلى جمع م� هو اأكثر من ح�جته وعدم البذل لالآخرين 

2 - الحر�س نوعان:

ف�ض  ف�ض، والحر�ض على من تحبُّه النَّ الحر�ض على النَّ

الحر�ض المذموم هو الذي يقع في طريق تح�صيل الدني�، والحر�ض الممدوح وهو 

الذي يقع في طريق تح�صيل لق�ء اهلل 

الحر�ض على القي�م ب�لواجب�ت على اأتم وجه، والحر�ض على تح�صين المعي�صة 

ذائل الأخالقية وهو عبارٌة عن: 3 - الح�شد هو من الرَّ

تمّني الأذية للن��ض وفي المق�بل اأن ل يم�ّض الح��صد اأي �صرر اأو اأذى 

تمّني زوال نعمة عن المح�صود وانتق�له� للح��صد 

تمّني بق�ء نعمة على المح�صود وزواله� عن الح��صد 

فات النف�شية الحميدة وحقيقتها: 4 - الغبطة هي من ال�شّ

اأن يعي�ض الإن�ص�ن في ح�لة نف�صية من�صرحة ب�صبب حبه للخير 

اأن يتمنى الإن�ص�ن امتالك النعم والخيرات من دون الن��ض 

اأن يتمّنى الإن�ص�ن لنف�صه م� لدى الآخرين من نعمة ولكن دون زواله� عنهم 
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نَسَٰن ُخلَِق َهلُوًع ﴾:  ٱۡلِ 5 - الهلع في المفهوم القراآنّي ﴿إِنَّ

�صّدة الخوف 

�صّدة القلق 

�صّدة الحر�ض 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب: 

من اأقوى بواعث الح�صد، واأ�صّده� على المح�صود، هو الحقد الدفين عليه 

قد يكون الح��صد ح�صن الظن ب�هلل، ولكنه يح�صد �صخ�صً� اآخر ل�صبب �صخ�صي 

من اأهم نت�ئج الح�صد اأن الح�صود يخ�ف دائمً� من فوات المق��صد 

ل يوجد عالقة البتة بين التكّبر والح�صد، ف�لح�صود قد يكون متوا�صعً� دائم�ً 

الدع�ء  اإلى كثرة  اأن ذلك يجّره  الإن�ص�ن،  الرزق عند  اأوجه  من فوائد عدم و�صوح 

والت�صرع هلل، في�أتيه الرزق 



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

موجبات دخول النار

الن�ر  . 1 لدخول  الموجب�ت  ال�صبع  مفهوم  يبّين 

الواردة في الرواي�ت.

ال�ّصبع  . 2 الكب�ئر  من  كبيرة  كلِّ  خ�ص�ئ�ض  ي�صرح 

الموجب�ت على ِحدة.

ني� والآخرة. . 3 يبّين اآث�ر هذه الكب�ئر في الدُّ

الدرس الثاني عشر





تّفيق
ُروي عن ابن محبوب اأّنه ق�ل: كتب معي بع�ض اأ�صح�بن� اإلى اأبي الح�صن Q ي�ص�أله عن 

الكب�ئر كم هي، وم� هي، فكتب Q: »من اجتنب ما وعد اهلل عليه الّنار كّفر عنه �شيئاته 

اإذا كان موؤمناً، وال�شبع الموجبات: قتل النف�س الحرام، عقوق الوالدين، اأكل الربا، التعّرب 

. وفيم� يلي �صوف 
اأكل مال اليتيم، الفرار من الزحف«)1) بعد الهجرة، قذف المح�شنات، 

نذكر نبذة مخت�صرة عن هذه الموجب�ت ال�صبعة:

قتل سرنهس سرّحتللا
عدَّ القراآن الكريم قتل الم�صلم عمدًا - بال اإب�حة من ال�صرع من ق�ص��ض اأو اإجراٍء لحّد 

- واحدًا من الذنوب الكبيرة التي توّعد عليه� التخليد في جهّنم. ول ترّدد في هذا الأمر ول 

ة يمكن مراجعته� في كتب  �صبهة. وذكر القراآن الكريم للقتل الخط�أ والعمدّي اأحك�مً� خ��صّ

الفقه. 

اأو العتداء عليه. وقد ت�صل  اإراقته  اأّن دمه� محترم ول تجوز  المحترمة  النف�ض  ومعنى 

َتۡقُتلُواْ  ﴿ َوَل  تع�لى:  ق�ل  القتل،  اإلى حدود  الكب�ئر  مثل هذه  الق�ص��ض من مرتكبي  اأحك�م 

  لَِوِلِّهِۦ ُسۡلَطٰٗنا فََل يُۡسِف ّفِ َفَقۡد َجَعۡلَنا  ۗ َوَمن قُتَِل َمۡظلُوٗما   بِٱۡلَّقِ
إِلَّ   ُ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ

.
ٱۡلَقۡتِلۖ إِنَُّهۥ َكَن َمنُصوٗرا ﴾)2)

اإّن حرمة دم�ء الب�صر وحرمة قتل النف�ض المحترمة تعتبر من الم�ص�ئل المّتفق عليه� في 

كّل ال�صرائع ال�صم�وية وقوانين الب�صر، فقتل النف�ض عن غير وجه حقٍّ يعتبر لدى الجميع من 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض276.
)2)  �صورة الإ�صراء، الآية 33.
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 .
(1(﴾  ۚ ّقِ  بِٱۡلَ

 إِلَّ ُ الذنوب والمخ�لف�ت الكبيرة، ق�ل تع�لى: ﴿ َوَل َتۡقُتلُواْ ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرََّم ٱللَّ

 فك�أّنم� 
ً
اإّل اأّن الإ�صالم تع�مل بطريقة ا�صتثن�ئية مع هذه الم�ص�ألة، حيث اعتبر من يقتل اإن�ص�ن�

َقَتَل  َمن  نَُّهۥ 
َ
أ ٰٓءِيَل  إِۡسَر   بَِنٓ   ٰ َعَ َكَتۡبَنا  َذٰلَِك  ۡجِل 

َ
أ ﴿ ِمۡن  تع�لى:  قوله  في  كم�   ،

ً
جميع� الن��ض  قتل 

ۡحَيا ٱنلَّاَس 
َ
أ َمآ  نَّ

َ
ۡحَياَها فََكأ

َ
أ َقَتَل ٱنلَّاَس َجِيٗعا َوَمۡن  َما  نَّ

َ
ۡرِض فََكأ

َ
ِف ٱۡل ۡو فََسادٖ 

َ
أ ا بَِغرۡيِ َنۡفٍس  َنۡفَسۢ

 .
َجِيٗعاۚ  ﴾)2)

واإّن حرمة دم الإن�ص�ن في الإ�صالم ل تخت�ّض ب�لم�صلمين وح�صب، بل ت�صمل حرمَة غير 

ف�إنَّ  م�ص�لمًة،  عي�صًة  الم�صلمين  مع  يعي�صون  والذين  المح�ربين  غير  من  اأي�صً�  الم�صلمين 

.
(3(

دم�ءهم واأعرا�صهم واأرواحهم م�صونٌة، وُيْحَرُم التَّج�وز عليه�

تعري�ض  هو  الم�صلم  وجه  في  ال�صالح  اإ�صه�ر  اأن  اعتبرت   R البيت اأهل  رواي�ت  اإّن  ثّم 

للعن المالئكة، فقد روي عن الإم�م ال�ص�دق Q عن اآب�ئه عن الإم�م علّي Q عن ر�صول 

.
اهلل P اأّنه ق�ل: »من اأ�شار اإلى اأخيه الم�شلم ب�شالحه، لعنته المالئكة حّتى ينّحيه عنه«)4)

الإن�ص�ن  قتل  بين  فيه  فرَق  ل  ف�ض،  النَّ قتل  بحرمة  الحكم  اأّن  اإلى  اأي�صً�  الإ�ص�رة  وتجدر 

لالآخر وبين قتل نف�صه اأو م� ي�صّمى )النتح�ر(، فهو حراٌم كُحرمة قتل الآخرين، ق�ل تع�لى: 

َوُظۡلٗما فََسۡوَف  َذٰلَِك ُعۡدَوٰٗنا  َيۡفَعۡل   َكَن بُِكۡم رَِحيٗما 29 َوَمن  َ  ٱللَّ إِنَّ نُفَسُكۡمۚ 
َ
أ َتۡقُتلُٓواْ  ﴿ َوَل 

.
ِ يَِسرًيا ﴾)5)  ٱللَّ نُۡصلِيهِ نَاٗرۚا َوَكَن َذٰلَِك َعَ
عقوبة قاتل النَّفس المحترمة:

ا فِيَها  َتَعّمِٗدا فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َخِٰلٗ وفي بي�ن عق�ب الق�تل يقول اهلل تع�لى: ﴿ َوَمن َيۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ

. ي�صتف�د من هذه الآية الكريمة اأنَّ للق�تل الذي 
 َلُۥ َعَذابًا َعِظيٗما ﴾)6) َعدَّ

َ
 َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ُ وََغِضَب ٱللَّ

لم يتب ولم يكّفر عن ذنبه من خالل الإلتزام ب�لحدود ال�صرعية الخ��صة ب�لقتل؛ اأربَع عقوب�ت:

)1)  �صورة الأنع�م، الآية 151.
)2)  �صورة الم�ئدة، الآية 32.

)3)  ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج8، �ض474.
)4)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج9، �ض148. 

)5)  �صورة الن�ص�ء، الآيت�ن 29 - 30.
)6)  �صورة الن�ص�ء، الآية 93.
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1. الخلود في جهّنم.

2. الغ�صب الإلهّي.

رد من الرحمة الإلهية، وهو معنى اللعن. 3. الطَّ

4. العذاب العظيم. 

ف�ض حراٌم ولو  النَّ اإزه�ق  واإّل فمطلق  اأّن القتل الذي ج�ء في الآية من ب�ب المث�ل،  على 

ني� فهي الق�ص��ض، ق�ل  ، اأو م� �ص�به ذلك. اأّم� عقوبة الق�تل في الدُّ بحرٍق، اأو غرٍق، اأو �ُصمٍّ

.
ۡلَبِٰب لََعلَُّكۡم َتتَُّقوَن ﴾)1)

َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ تع�لى: ﴿ َولَُكۡم ِف ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َيٰٓ

عدهق سرهسرقين  لظاهله
يعتبر عقوق الوالدين من كب�ئر المحّرم�ت، وقد دّلت على ذلك الن�صو�ض ال�صريفة من 

.R  واأهل بيته P القراآن الكريم ورواي�ت النبّي

اإليهم�. ويظهر ذلك  الإح�ص�ن  الوالدين قطيعتهم�، وترك �صلتهم�، وعدم  وي�صمل عقوق 

ب�أ�صك�ل مختلفة: 

فٍّ لنهى عنه، 
ُ
1. التاأّفف: عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »لو علم اهلل �شيئاً اأدنى من اأ

النَّظر  فيحّد  والديه،  اإلى  الّرجل  ينظر  اأن  العقوق  ومن  العقوق،  اأدنى  من  وهو 

.
اإليهما«)2)

في الحديث المروّي عن ر�صول اهلل P ق�ل: »من اأحزن والديه  اإحزان الوالدين:   .2

.
فقد عّقهما«)3)

اأبويه نظر ماقت  اإلى  �دق Q: »من نظر  ال�صَّ الإم�م  عن  اإليهما بمقٍت:  النَّظر   .3

 .
لهما -وهما ظالمان له- لم يقبل اهلل له �شالًة«)4)

واي�ت اأّن اأّي عمٍل يوؤّدي اإلى اأذّية الأبوين �صواٌء اأك�ن ب�لقول، اأو ب�لفعل، اأو  ُيفهم من الرِّ

بغيرهم�، هو من م�ص�ديق العقوق، وذلك مثل:  

)1)  �صورة البقرة، الآية 179.
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض348.

)3)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج15، �ض188.
)4)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج21، �ض501. 
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- اإبك�ُء الوالدين وتحزينهم� ب�لقول اأو الفعل.

- الت�أّمُر عليهم�، وترك الإ�صغ�ء لحديثهم�، و�صتمهم�.

- ذمُّ الوالدين اأم�م الن��ض، وت�صويه �صمعتهم�.

نيوية واألخروّية لعقوق الوالدين: اآلثار الدُّ
هذه  ومن  والآخرِة،  والبرزِخ  ني�  الدُّ ع�لم  في  تظهُر  الوالدين  لعقوق  دة  متعدِّ اآث�ٌر  هن�ك 

الآث�ر:

P اأّنه ق�ل: »كن باّراً واقت�شر  1. العذاب في الّنار: روي في الحديث عن ر�صول اهلل 

ق�ل:  اأي�صً�   P وعنه   ،
الّنار«)1) على  فاقت�شر  )فّظاً(  عاّقاً  كنت  واإن  الجّنة،  على 

»الجّنة دار الأ�شخياء، والذي نف�شي بيده، ل يدخل الجّنة بخيل، ول عاّق والديه، 

اأن يعمل، فلن يدخل  �شاء  العاّق ما  P: »وليعمل  ، وعنه 
اأعطى«)2) ول مّنان بما 

.
الجنة«)3)

2. رّد الدعاء: من الآث�ر ال�صلبية لعقوق الوالدين اأّنه يمنع من قبول الدع�ء، و�صبب اأ�ص��ض 

ق�ل:  الذنوب-  لأنواع  ذكره  ال�ص�دق Q-في  الإم�م  عن  الحديث  في  كم�  لرّده، 

.
»... والتي )اأي الذنوب( ترّد الّدعاء وتظلم الهواء، عقوق الوالدين«)4)

ني�  نيا: عقوق الوالدين من المع��صي الّثالث التي ُتعّجل عقوبته� في الدُّ 3. العذاب في الدُّ

ر اإلى الآخرة، روي عن ر�صول اهلل P: »ثالٌث من الذنوب تعّجل عقوبتها  ول توؤخَّ

.
ول توؤّجل اإلى الآخرة: عقوق الوالدين، والبغي على النا�س، وكفر الإح�شان«)5)

4. التعّر�س لل�شخط والّلعن الإلهّي: روي عن النبّي الأكرم P اأّنه ق�ل: »من اأ�شخط 

تخرج  اأن  اأمراك  واإن  اهلل،  اأغ�شب  فقد  اأغ�شبهما  ومن  اهلل،  اأ�شخط  فقد  والديه 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض348.
)2)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج15، �ض188.

)3)  م.ن، �ض193.
)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض448.

)5)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج16، �ض312.
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، وعن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: 
من اأهلك ومالك فاخرج لهما، ول تحزنهما«)1)

.
»ملعون ملعون من �شرب والده اأو والدته، ملعون ملعون من عّق والديه«)2)

5. يورث الفقر: عقوُق الوالدين من العوامل التي تورث الفقر اأي�صً�، كم� في الحديث عن 

.
ب القّلة، ويوؤّدي اإلى الّذلة«)3) �دق Q ق�ل: »العقوق ُيعقِّ الإم�م ال�صّ

اأّنه ق�ل: »ثالثة في الَمْن�َشى   P عن الر�صول الأكرم 6. ل يكّلمهم اهلل يوم القيامة: 

يوم القيامة، ل يكّلمهم اهلل، ول ينظر اإليهم، ول يزّكيهم، ولهم عذاب األيم، وهم 

.
ب بالقدر، والمدمن في الخمر، والعاّق لوالديه«)4) الُمكذِّ

7. ال�شّدة وقت النزع: روي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »اإّن ر�شول اهلل P ح�شر 
فقال  مراراً،  ل�شانه  فاعتقل  قال:  اهلل،  اإّل  اإله  ل  قل:  له:  فقال  وفاته،  عند  �شاّباً 

عليه؟  اأنت   اأف�شاخطة  قال:  اأّمه،  اأنا  نعم،  قالت:  اأّم؟  لهذا  هل  راأ�شه:  عند  لمراأٍة 

قالت: نعم، ما كّلمته منذ �شّت حجج، قال لها: ار�شي عنه، قالت: ر�شي اهلل عنه 

بر�شاك عنه يا ر�شول اهلل، فقال له ر�شول اهلل P: قل: ل اإله اإّل اهلل، قال: فقالها، 

فقال له النبّي P: ما ترى؟ فقال: اأرى رجاًل اأ�شود الوجه، قبيح المنظر، و�شخ 

الّثياب، نتن الّريح، قد وليني ال�ّشاعة، ياأخذ ِبَكَظمي، فقال له الّنبّي P: قل: يا 

من يقبل الي�شير، ويعفو عن الكثير، اقبل مّني الي�شير، واعف عّني الكثير، اإّنك اأنت 

الغفور الّرحيم، فقالها ال�شاّب، فقال له الّنبّي P: انظر، ما ترى؟ قال: اأرى رجاًل 

اأبي�س الّلون، ح�شن الوجه، طّيب الّريح، ح�شن الّثياب، قد وليني، واأرى الأ�شود قد 

توّلى عّني، قال: اأعد، فاأعاد، قال: ما ترى؟ قال: ل�شت اأرى الأ�شود، واأرى الأبي�س 

.
قد وليني، ثّم طفا على تلك الحال«)5)

عالج عقوق الوالدين: 
يبقى اأن ن�صير اإلى اأّن عالج العقوق ب�صيٌط و�صهٌل، وهو ل يتطّلب �صوى العمل على عك�ض 

)1)  م.ن، �ض193.

)2)  م.ن، �ض194.

)3)  م.ن، �ض195.

)4)  م.ن، �ض194.
)5)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج16، �ض189.
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للّنف�ض  الّدائمة  المج�هدة  خالل  من  البّر  على  الّدائم  الّنف�ض  وتوطين  القبيح،  الفعل  هذا 

على ذلك، حتَّى ي�صبح البّر في الّنف�ض ملكًة را�صخًة، و�صجّيًة حميدًة. ومن خالل ط�عتهم�، 

وتجّنب  عليهم�،  ال�صوت  ورفع  نهرهم�،  من  والحذر  ب�لكالم،  والتلّطف  اإليهم�،  والإح�ص�ن 

لومهم� وتقريعهم�، والإ�صغ�ء اإليهم�، والإقب�ل عليهم� ب�لوجه اإذا تحّدث�، وترك مق�طعتهم� 

وتقبيل  ب�ل�صالم،  مب�داأتهم�  ومن ذلك  اإليهم�،  التحّبب  ومن خالل  الحديث،  من�زعتهم�  اأو 

ع�م قبلهم�، واأن يم�صي  اأيديهم� وراأ�صيهم�، والتَّو�صيع لهم� في المجل�ض، فال يمدُّ يده اإلى الطَّ

ومن  وِعرًا.  اأو  مظلمً�  الطريق  ك�ن  اإذا  وخ�صو�صً�  الليل،  في  واأم�مهم�  النه�ر،  في  خلفهم� 

خالل ترك المّنة عليهم� عند الخدمة اأو العطّية، وم�ص�عدتهم� في الأعم�ل، فال يليق ب�لولد 

اأن يرى والديه يعمالن وهو ينظر اإليهم� دون م�ص�عدة لهم�.

كم� عن بّر الوالدين اأو عقوقهم� لي�ض مق�صدًا على حي�تهم� بل يمتد اإلى م� بعد هذه الحي�ة 

 Q  الدني�، ف�إن عقوق الوالدين ي�صمل مم�تهم� كم� ي�صمل حي�تهم�. فعن الإم�م الب�قر

اأّنه ق�ل: »اإن العبد ليكون ب�رًا بوالديه في حي�تهم�، ثم يموت�ن فال يق�صي عنهم� دينهم� ول 

ي�صتغفر لهم�، فيكتبه اهلل ع�قً�، واإنه ليكون ع�قً� لهم� في حي�تهم� وغير ب�ر بهم�، ف�إذا م�ت� 

.
(1(

ق�صى دينهم� وا�صتغفر لهم� فيكتبه اهلل ب�رًا«

قذف سرّحصنا
القذف: »هو الّرمي ب�لّزن� اأو اّللواط، ومث�له: اأن يقول لغيره: زنيت اأو اأنت زان ... م� يوؤّدي 

.
(2(

هذا المعنى«

وقد حّرم اهلل تع�لى ال�صتط�لة والتالعب ب�أعرا�ض الن��ض. ومن هذه الكب�ئر قذف الموؤمن�ت 

الغ�فالت العفيف�ت ب�لزن�، الذي توّعد اهلل تع�لى عليه ب�لعقوبة الدنيوية والأخروية. والقذف 

لي�ض مخت�صً� ب�لن�ص�ء، بل القذف يعّم الرج�ل والن�ص�ء، لكّنه في حّق الن�ص�ء اأظهر واأ�صهر.

عقوبة قذف المحصنات
اإّن ن�صبة الزن� وم� �ص�به ذلك للم�صلمة المح�صنة اأو الم�صلم المح�صن يطلق عليه في الفقه 

)1) ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض163.
)2)  ال�صيد الخوئي، تكملة منه�ج ال�ص�لحين، ل.م، ل.ن، ذي الحجة 1410، ط 28، �ض43.
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ب�أربع عقوب�ت،  الكبيرة  توّعد مرتكب هذه  قد  القراآن  في  تع�لى  واهلل  »القذف«،  الإ�صالمّي 

ني� وواحدة في الآخرة. ثالث في الدُّ

ني�، فهي: - اأم� العقوب�ت في الدُّ

1. الَجلد ثم�نين جلدة.

2. عدم قبول �صه�دته، بل رّده� مطلقً� م� لم يتْب اإلى اهلل.

ۡرَبَعةِ ُشَهَدآَء 
َ
تُواْ بِأ

ۡ
 لَۡم يَأ ِيَن يَۡرُموَن ٱلُۡمۡحَصَنِٰت ُثمَّ 3. الحكم عليه ب�لف�صق، ق�ل تع�لى: ﴿ َوٱلَّ

.
ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَفِٰسُقوَن ﴾)1)

ُ
بَٗداۚ َوأ

َ
ٗة َوَل َتۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَهَٰدةً أ وُهۡم ثََمٰننَِي َجۡلَ فَٱۡجِلُ

- اأم� في الآخرة:

يَۡرُموَن  ِيَن  ٱلَّ   ﴿إِنَّ تع�لى:  ق�ل  رحمته،  من  والطرد  اللعنة  عليه  تع�لى  اهلل  اأوجب  فقد   

تَۡشَهُد  يَۡوَم   23 َعِظيٞم  َعَذاٌب  َولَُهۡم  َوٱٓأۡلِخَرةِ  ۡنَيا  ٱدلُّ ِف  لُعُِنواْ  ٱلُۡمۡؤِمَنِٰت  ٱۡلَغٰفَِلِٰت  ٱلُۡمۡحَصَنِٰت 
.

رُۡجلُُهم بَِما َكنُواْ َيۡعَملُوَن ﴾)2)
َ
يِۡديِهۡم َوأ

َ
لِۡسنَُتُهۡم َوأ

َ
َعلَۡيِهۡم أ

كل هذه الزواجر وغيره� من اأجل الحف�ظ على الأعرا�ض، و�صون المجتمع الم�صلم من 

ه �صورته من قبل الح�قدين والف��صدين، والذين يحّبون اأن  ث �صمعته، وت�صوِّ �ئع�ت التي تلوِّ ال�صَّ

ت�صيع الف�ح�صة في المجتمع الإ�صالمّي.

أكل لال سريتيم
، وق�ل عّز وجّل في اآية اأخرى: 

ۡحَسُن ﴾)3)
َ
 أ  بِٱلَِّت ِهَ ق�ل تع�لى: ﴿ َوَل َتۡقَرُبواْ َماَل ٱۡلَتِيِم إِلَّ

.
ۡمَوٰلُِكۡمۚ إِنَُّهۥ َكَن ُحوٗبا َكبرِٗيا ﴾)4)

َ
 أ ۡمَوٰلَُهۡم إَِلٰٓ

َ
ُكلُٓواْ أ

ۡ
﴿َوَل تَأ

م في وعيد  نهى اهلل �صبح�نه وتع�لى عن اأكل م�ل اليتيم ظلمً�، وذكر اآية اأخرى غير م� تقدَّ

  ۡمَوَٰل ٱۡلََتَٰمٰ
َ
ُكلُوَن أ

ۡ
ِيَن يَأ  ٱلَّ من ي�أكل اأموال اليت�مى، وحّدد نوع الجزاء والعق�ب، فق�ل: ﴿ إِنَّ

. ف�لذين ي�أكلون م�ل اليت�مى ظلمً� 
ُكلُوَن ِف ُبُطونِِهۡم نَاٗرۖا وََسَيۡصلَۡوَن َسعِرٗيا ﴾)5)

ۡ
َما يَأ ُظۡلًما إِنَّ

)1)  �صورة النور، الآية 4.
)2)  �صورة النور، الآيت�ن 24-23.

)3)  �صورة الإ�صراء، الآية 34.
)4)  �صورة الن�ص�ء، الآية 2.

)5)  �صورة الن�ص�ء، الآية 10.
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وعدوانً�، ف�إّنم� ي�أكلون في بطونهم ن�رًا تت�أّجج، �صواٌء اأك�نت الّن�ر فعليًة في بطونهم، اأو ن�ر 

الجزاء التي �صوف تظهر لهم يوم القي�مة.

مفهوم اليتيم وأحكامه
، ل يعي اأمرًا ول يدرك ت�صّرفً�، ف�إذا بلغ ل ُي�صّمى 

(1(
اليتيم هو: »من م�ت اأبوه قبل بلوغه«

يتيمً�، وقد يفقد اأبويه معً�، فيكون اأعظم ح�جًة واأ�صّد ت�أّثرًا. ولليتيم في الإ�صالم ح�لت�ن: 

الأولى: اأن يموت اأبوه ويترك له م�ًل، فتتكّفل به اأّمه اأو اأحد اأق�ربه، فيحفظ له م�له ول 

يقربه اإّل ب�لح�صنى، ثم يوؤّديه اإليه حين يرى اأّنه ي�صتطيع الت�صّرف فيه.

البّر  على  التع�ون  ب�ب  من  عليه  ُينفق  وهذا  م�ًل،  له  يترك  ولم  اأبوه  يموت  اأن  الث�نية: 

. فال تالزم بين 
 َوٱلَۡمَسِٰكنِي ﴾)2)  َوٱۡلََتَٰمٰ يِۡن إِۡحَساٗنا َوذِي ٱۡلُقۡرَبٰ والتقوى من ب�ب ﴿َوبِٱۡلَودِٰلَ

الفقر واليتم، فقد يكون اليتيم فقيرًا وقد يكون غنيً�، وم�صكلته غنيً� ل تقّل عن م�صكلته فقيرًا، 

ف�إن ك�ن فقيرًا فم�صكلته قّلة الم�ل فيجب ت�أمين احتي�ج�ته، واإن ك�ن غنيً� فم�صكلته العجز 

عن الت�صّرف في م�له.

ن 
َ
ومن اأجل ذلك فقد ُعني الإ�صالم ب�لأيت�م عن�يًة كبيرة، فت�رًة ي�أمر ب�لق�صط اإليهم ﴿ َوأ

وث�لثًة   ،
(4(﴾ 

َتَٰمٰ َوٱۡلَ   ٱۡلُقۡرَبٰ ﴿ َوبِِذي  اإليهم  ب�لإح�ص�ن  واأخرى   ،
(3(﴾  بِٱۡلقِۡسِطۚ   لِۡلَيَتَٰمٰ َتُقوُمواْ 

ة اهتم�م الإ�صالم ب�ليت�مى. اأّم�  ، كّل ذلك يبّين �صدَّ
َتۡقَهۡر ﴾)5) ٱۡلَتِيَم فََل  ا  مَّ

َ
بعدم القهر ﴿ فَأ

في اأموالهم فقد حّذر اهلل ونهى اأ�صّد النهي عن الت�صّرف بم�لهم اإّل ب�لتي هي اأح�صن. ومن 

هن� اأمر الإ�صالم بوجوب اتخ�ذ و�صّي ينوب عن اليتيم في الت�صّرف ب�أمواله، وو�صع �صروطً� 

و�صوابَط لذلك، يمكن مراجعته� في كتب الفقه.

أكل مال اليتيم في الروايات
اليتيم،  م�ل  اأكل  عن   Q اهلل عبد  لأبي  قيل  ق�ل:  الك�هلّي،  يحيى  بن  اهلل  عبد  عن 

)1)  الدكتور اأحمد فتح اهلل، معجم األف�ظ الفقه الجعفري، ل.م، ل.ن، 1415 - 1995م، ط 1، ب�ب الي�ء، �ض 457. 
)2)  �صورة البقرة، الآية 83.

)3)  �صورة الن�ص�ء، الآية 127.
)4)  �صورة الن�ص�ء، الآية 36. 
)5)  �صورة ال�صحى، الآية 9.



195 لهابات دخهل سرنار

فق�ل: اإّن� ندخل على اأٍخ لن� في بيت اأيت�م ومعهم خ�دم لهم، فنقعد على ب�ص�طهم، ون�صرب 

من م�ئهم، ويخدمن� خ�دمهم، ورّبم� طعمن� فيه الطع�م من عند �ص�حبن� وفيه من طع�مهم، 

فم� ترى في ذلك؟ فق�ل Q: »اإن كان في دخولكم عليهم منفعٌة لهم فال باأ�س، واإن كان 

 ﴾)1)، فاأنتم ل يخفى عليكم، 

ٞ  َنۡفِسهِۦ بَِصرَية ٰ نَسُٰن َعَ فيه �شرر فال«، وق�ل Q: » ﴿ بَِل ٱۡلِ

.
(3(»(2(﴾   َيۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِحۚ ُ وقد قال اهلل عّز وجّل: ﴿ ِإَون ُتَالُِطوُهۡم فَإِۡخَوٰنُُكۡمۚ َوٱللَّ

هدَي 
ُ
وعن علّي بن المغيرة ق�ل: قلت لأبي عبد اهلل Q: اإّن لي ابنة اأٍخ يتيمة، فرّبم� اأ

بهذا،  هذا  رّب،  ي�  ف�أقول:  م�لي،  من  ال�صيء  ذلك  بعد  اأطعمه�  ثّم  منه،  ف�آكل  ال�صيء،  له� 

.
فق�ل  Q: »ل باأ�س«)4)

سرهلسر لن سرزحف 
 ،Q الفرار من الزحف من الكب�ئر المن�صو�ض عليه� في الآي�ت ورواي�ت اأهل البيت

الكريم  القراآن  �صّرح  وقد  الّن�ر.  لدخول  الموجب�ت  اأو  الموبق�ت  ال�صبع  من  اعتبرته�  والتي 

ُّوُهُم  تَُول فََل  زَۡحٗفا  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ لَقِيُتُم  إَِذا  َءاَمُنٓواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ تع�لى:  بحرمته�، ق�ل اهلل 

 فَِئةٖ َفَقۡد بَآَء بَِغَضٖب ّمَِن  ا إَِلٰ ً ۡو ُمَتَحّيِ
َ
 ُمَتَحّرِٗفا ّلِقَِتاٍل أ ۥٓ إِلَّ ۡدبَاَر ١٥ َوَمن يَُولِِّهۡم يَۡوَمئِٖذ ُدبَُرهُ

َ
ٱۡل

.
َوىُٰه َجَهنَُّمۖ َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُي ﴾)5)

ۡ
ِ َوَمأ ٱللَّ

تعريفه وأسباب تحريمه:
 هو الفرار من اأر�ض المعركة ال�صرعية التي اأمر به� الإم�م المع�صوم Q اأو ن�ئبه في 

ع�صرن� الح��صر.

وفي اأ�صب�ب تحريمه ُروي عن الإم�م الر�ص� Q في خبر محمد بن �صن�ن: اإّن اأب� الح�صن 

م اهلل الفرار من الزحف لما فيه من الوهن في  كتب اإليه فيم� كتب من جواب م�ص�ئله: »حرَّ

الدين، وال�شتخفاف بالر�شل والأئمة العادلة، وترك ن�شرتهم على الأعداء، والتقوية لهم 

)1)  �صورة القي�مة، الآية 14. 
)2)  �صورة البقرة، الآية 220. 

)3)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ، ج5، �ض129.
)4)  م.ن، ج5، �ض129.

)5)  �صورة الأنف�ل، الآيت�ن 15 - 16.
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على ترك ما دعوا اإليه من الإقرار بالربوبية، واإظهار العدل، وترك الجور، واإماتة الف�شاد، 

لما في ذلك من جراأة العدّو على الم�شلمين، وما يكون ذلك من ال�شبي والقتل، واإبطال 

، وي�صتف�د من الرواية اأّن �صبب تحريم الفرار من 
دين اهلل عّز وجّل، وغيره من الف�شاد«)1)

الزحف هو الأمور الآتية: 

- الوهن في الدين.

- ال�صتخف�ف ب�لر�صل والأئمة الع�دلة.

- ترك ن�صرة الأولي�ء على الأعداء.

- ترك ن�صرة دعوتهم.

 .
(2(

- جراأة العدّو على الم�صلمين وغير ذلك من المف��صد

ب بعق سرفجلة)3) سرتعلُّ
التعّرب بعد الهجرة م�صطلح اإ�صالمّي، اأطلقه ال�ص�رع المقّد�ض على ظ�هرة نكو�ض بع�ض 

كنى مع الم�صلمين في ظّل  الم�صلمين وابتع�دهم عن المجتمع الإ�صالمّي، وعدم اإيث�رهم ال�صُّ

الدولة الإ�صالمية بعد هجرتهم اإلى دار الإ�صالم ومم�ر�صتهم حي�ة اللتزام الدينّي، مم� يدّل 

عن  وتق�ع�صهم  الإ�صالم،  عن  الدف�ع  عن  وتخّليهم  الإ�صالم،  بتع�ليم  اللتزام  تركهم  على 

ن�صرة مب�دئه وقيمه.

م�ص�ئله:  جواب  من  كتب  فيم�  �صن�ن  بن  محمد  اإلى   Q مو�صى بن  علّي  الإم�م  كتب 

الموؤازرة لالأنبياء  الدين، وترك  الهجرة؛ للرجوع عن  التعّرب بعد  م اهلل عّز وجّل  »وحرَّ

والحجج R، وما في ذلك من الف�شاد واإبطال حّق كّل ذي حّق، ل لعّلة �ُشكنى البدو، 

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج6، �ض98.
)2)  ال�صيخ النجفي، جواهر الكالم،ج21،�ض57.

)3)  التعّرب: هو التخّلق ب�أخالق الأعراب من �صّك�ن الب�دية، والأعراب جمع »الأعرابي« وهو الج�هل من العرب، والبدوي 
ب هو الإق�مة وال�ُصكنى مع الأعراب، والت�أقلم مع ج�هليتهم، والتخلُّق ب�أخالقهم.  الذي لم يتفّقه في الدين. فمعنى التعرُّ

وهو من ال�صبع الموجب�ت اأو الموبق�ت، ومن الكب�ئر التي توؤّثر على الفرد والمجتمع.

الهجرة: المق�صود ب�لهجرة هن�، هو التحّول الإيج�بي من حي�ة البداوة والج�هلية والكفر اإلى الحي�ة الملتزمة بتع�ليم 

الإ�صالم وفي ح��صرة الإ�صالم، كم� ح�صل ب�لن�صبة اإلى الم�صلمين الأوائل، حيث اأ�صلموا وه�جروا اإلى المدينة، حيث 

دولة الإ�صالم. 
P

اأق�م الر�صول 
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ولذلك لو َعَرَف الرجل الدين كاماًل لم يجز له م�شاكنة اأهل الجهل، والخوف عليه؛ لأّنه 

 .
ل يوؤَمن اأن يقع منه ترك العلم، والدخول مع اأهل الجهل، والتمادي في ذلك«)1)

 والق�عدة الأ�ص��صية في مو�صوع »التعّرب بعد الهجرة« هي اأّن العبرة لي�صت في الأر�ض 

اأر�ٍض  في  ك�ن  فلو  والتدّين،  الدين  على  والمح�فظة  ب�للتزام  العبرة  اإّنم�  ال�صكن،  ومك�ن 

ر�صول  اأخرى. روي عن  اأر�ض  اإلى  المغ�درة  فيه�، وجبت  الدينية  ال�صع�ئر  اإق�مة  ي�صتطيع  ل 

اهلل P: »من فرَّ بدينه من اأر�ٍس اإلى اأر�س - واإن كان �شبراً من الأر�س - ا�شتوجبت له 

.
الجّنة، وكان رفيق اإبراهيم ومحّمد )�شّلى اهلل عليهما واآلهما(«)2)

حللا سرلبا
 في الأ�صل هو الزي�دة، رب� الم�ل يربو ربوًا اإذا زاد وارتفع، والرب� زي�دة على راأ�ض 

(3(
 الرب�

ب�لآخر مع زي�دة عينية،  المثلين  اأحد  بيع  »الرب� هو   :{ الخميني  الإم�م  الم�ل. وعرّفه 

كبيع كيلو من الحنطة بكيلو منه� ودرهم، اأو زي�دة حكمية )وهي الأجل في اأحدهم�( كبيع 

.
(4(

كيلو ح�ّلً بكيلو موؤّجاًل«

ين، وهو من الكب�ئر. عن النبّي P: »اإّن اهلل عّز وجّل   وحرمة الرب� من �صرورّي�ت الدِّ

، وقد اأّكد الكت�ب المجيد وال�صّنة ال�صريفة على 
لعن اآكل الربا، وموكله، وكاتبه، و�شاهديه«)5)

الردع عنه، وبع�ض الن�صو�ض اعتبره من اأكبر الكب�ئر، فعن الإم�م ال�ص�دق Q: »درهم 

.
ربا اأ�شّد من �شبعين زنية، كّلها بذات محرم«)6)

ويعّد الرب� اأخبث المك��صب، و�ص�حبه ل يزال في لعنة اهلل تع�لى والمالئكة م� ك�ن عنده 

منه قيراط. واهلل تع�لى اإذا اأراد اإهالك قوم م� اأظهر فيهم الرب�. والرب� ي�صترك في اإثمه 

اْ  ٱلّرَِبوٰٓ ُكلُواْ 
ۡ
تَأ َل  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ

َ
أ ﴿ َيٰٓ تع�لى:  ق�ل  وال�ص�هد،  والك�تب،  والمعطي،  الآكل، 

)1)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج15، �ض100.
)2)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج19، �ض31.

)3)  م�صطلح�ت الفقه، �ض268-267.
)4)  تهذيب تحرير الو�صيلة، ج2، �ض64، م�ص�ألة 124.
)5)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج100، �ض116.
)6)  تهذيب تحرير الو�صيلة، ج2، �ض64، م�ص�ألة 123.
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َل  ٱلّرَِبٰواْ  ُكلُوَن 
ۡ
يَأ يَن  ﴿ ٱلَِّ تع�لى:  وق�ل   ،

ُتۡفلُِحوَن ﴾)1) لََعلَُّكۡم    َ ٱللَّ َوٱتَُّقواْ  َضَٰعَفٗةۖ  مُّ ۡضَعٰٗفا 
َ
أ

  ﴿ َيۡمَحُق ٱللَُّ . وق�ل عّز وجّل: 
(2(﴾  ۚ ٱلَۡمّسِ ِمَن  ۡيَطُٰن  ٱلشَّ َيَتَخبَُّطُه  ِي 

ٱلَّ َيُقوُم  َكَما    إِلَّ َيُقوُموَن 
.

ثِيٍم ﴾)3)
َ
اٍر أ  َكفَّ  ُكَّ  َل ُيِبُّ ُ َدَقِٰتۗ َوٱللَّ ٱلّرَِبٰواْ َوُيۡرِب ٱلصَّ

 ،﴾ 

ْ ٱلّرَِبٰوا ُكلُوَن 
ۡ
يَأ ِيَن  ﴿ ٱلَّ وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q في تف�صير قول اهلل تع�لى: 

ق�ل: »قال ر�شول اهلل P: لما اأ�شري بي اإلى ال�شماء، راأيت قوماً يريد اأحدهم اأن يقوم فال 

يقدر اأن يقوم؛ من عظم بطنه، فقلت: من هوؤلء يا جبرائيل؟ قال: هوؤلء الذين ياأكلون 

اآل  ب�شبيل  هم  واإذا  الم�ّس،  من  ال�شيطان  يتخّبطه  الذي  يقوم  كما  اإّل  يقومون  ل  الربا، 

.
فرعون يعر�شون على الّنار غدّواً وع�شّياً، ويقولون: رّبنا، متى تقوم ال�شاعة...«)4)

وعن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »لعن ر�شول اهلل P الربا، واآكله، وبايعه، وم�شتريه، 

.
وكاتبه، و�شاهده«)5)

الرب�،  تحريم  عّلة  عن   Q ال�ص�دق الإم�م  �ص�أل  الحكم،  بن  ه�ص�م  رواية  وفي   

فق�ل  Q: »اأّنه لو كان الربا حالًل لترك النا�س التجارات وما يحتاجون اإليه، وحّرم 

اهلل الربا؛ لتنفر النا�س من الحرام اإلى الحالل، واإلى التجارات من البيع وال�شراء، فيبقى 

.
ذلك بينهم في القر�س«)6)

)1)  �صورة اآل عمران، الآية 130.
)2)  �صورة البقرة، الآية 275.
)3)  �صورة البقرة، الآية 276.

)4)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج18، �ض324.
)5)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج12، �ض43.

)6)  م.ن، ج18، �ض12. 
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. قتل الم�صلم عمدًا بال اإب�حة من ال�صرع من ق�ص��ض اأو اإجراٍء لحّد واحد من الذنوب 

الكبيرة التي توّعد اهلل تع�لى عليه� الطرد من رحمته والخلود في ن�ر جهّنم.

وي�صمل  الّن�ر،  لدخول  الموجب�ت  ال�ّصبع  ومن  المحّرم�ت،  كب�ئر  من  الوالدين  عقوق   .2

عقوق الوالدين قطيعتهم�، وترك �صلتهم�، وعدم الإح�ص�ن اإليهم�.

عة منه�: الت�أّفف منهم�، واإحزانهم�، والنظر  3. لعدم الإح�ص�ن اإلى الوالدين مظ�هر متنوِّ

بمقت وازدراء لهم�، وذمهم�، والت�صّبب ب�لم�ص�كل والمنّغ�ص�ت لهم�.

قذف  الكب�ئر  هذه  ومن  الن��ض،  ب�أعرا�ض  والتالعب  ال�صتط�لة  تع�لى  اهلل  حّرم   .4

الدنيوية  ب�لعقوبة  تع�لى عليه  توّعد اهلل  الذي  ب�لزن�،  العفيف�ت  الغ�فالت  الموؤمن�ت 

والأخروية.

اإّنم� ي�أكلون في  اأّنهم في الحقيقة  اأكل م�ل اليت�مى ظلمً� وعدوانً�، وك�صف  5. حّرم اهلل 

بطونهم ن�رًا، لأّن الن�ر هي ال�صورة الغيبية لأكل م�ل اليتيم في الدني�. 

 ،R 6. الفرار من الزحف من الكب�ئر المن�صو�ض عليه� في الآي�ت ورواي�ت اأهل البيت

والتي اعتبرته من الموجب�ت ال�صبع الموؤدية لدخول الّن�ر.

كنى  ال�صُّ واإيث�ره  الإ�صالمية،  والبيئة  الحي�ة  الم�صلم  الهجرة بمعنى ترك  بعد  التعّرب   .7

مع غير مع م� ي�صتلزمه من ترك للتع�ليم الإ�صالمية، من الأمور التي توّعد عليه� اهلل 

العذاب الأليم. 

8. يعّد الرب� اأخبث المك��صب، و�ص�حبه ل يزال في لعنة اهلل تع�لى والمالئكة م� ك�ن عنده 

منه قيراط، واهلل تع�لى اإذا اأراد اإهالك قوم م� اأظهر فيهم الرب�.
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سألسئلا  سرتّارين

انتق الجواب الأ�شح: 

1 - النف�س المحترمة في ال�شطالح ال�شرعي تعني:

النف�ض التي يحترمه� اهلل تع�لى فيدخله� جن�ته. 

النف�ض التي يحترمه� الن��ض من اأجل خدم�ته� الجتم�عية المتنّوعة. 

رع المقّد�ض.  النف�ض التي يكون دمه� محترٌم ول يجوز اإراقته اإل ب�إذن ال�صَّ

2 - النف�س المحّرمة هي:

جميع الم�صلمين وفي اأي بلد ك�نوا. 

خ�صو�ض الم�صلمين الذين يعي�صون في الدولة الإ�صالمية. 

كل الن��ض من مختلف الأدي�ن اإل الك�فر المح�رب. 

3 - »قذف المح�شن والمح�شنة« معناه في ال�شطالح ال�ّشرعي:

اأن يتكّلم الإن�ص�ن على الآخرين بكالم فيه اإه�نة. 

اأن يرمي الإن�ص�ن الآخرين بتهمة الزن� اأو اللواط اأو ال�صح�ق. 

اأن ين�صب الإن�ص�ن اإلى غيره اأنواع ال�صرور. 

4 - اليتيم �شرعاً هو:

هو من م�ت عنه اأبوه مطلقً�. 

هو من م�ت عنه اأبوه ولي�ض له كفيٌل يكفله. 

هو من م�ت عنه اأبوه وهو دون الحلم ل يقدر اأن يقوم ب�صوؤون نف�صه. 
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ب بعد الهجرة م�شطلح اإ�شالمي المق�شود به: 5 - التعرُّ

اأن يعوَد الإن�ص�ن اإلى بالد العرب بعد اأن ك�ن مه�جرًا اإلى بالد ال�صرك. 

اأن يعي�ض الإن�ص�ن حي�ته الإ�صالمية ولو في غير بالد الم�صلمين. 

ويت�أّثر  الم�صلمين  ال�صكنى مع غير  ويوؤثر  الإ�صالمي  المجتمع  الم�صلم عن  يبتعد  اأن 

بثق�فتهم واأخالقهم غير الإ�صالمية. 





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ف اإلى مفهوم »اأكبر الكب�ئر«. . 1 يتعرَّ

من  . 2 الي�أ�ض  ب�هلل،  رك  ال�صِّ الت�لية:  الكب�ئر  ي�صرح 

روح اهلل، الأمن من مكر اهلل.

يبّين الآث�ر ال�صلبية لهذه الكب�ئر ومدى خطورته�  . 3

على الإيم�ن والتدّين.

أكبر الكبائر )1(:

رك باهلل، اليأس من   الشِّ

روح اهلل، األمن من مكر اهلل

الدرس الثالث عشر





تّفيق
 اإّن م�صطلح »اأكبر الكب�ئر« قد مّر معن� في رواية ال�صيد عبد العظيم الح�صنّي )ر�صوان 

اهلل عليه(، حيث روى عن الإم�م Q اأّن اأكبر الكب�ئر هي اإحدى وع�صرون كبيرة. وهذه 

ر�ض  الدَّ الم�صتركة بين هذا  الكب�ئر   في هذه المجموعة مع حذف 
(1(

الرواية �صوف نعتمده�

�بق. والّدر�ض ال�صَّ

لك بارل  تعارى
ِّ

سرش
رك ب�هلل �صبح�نه،  اإنَّ اأعظم م� ُع�صي به اهلل تع�لى منذ بدء الخليقة اإلى يومن� هذا هو ال�صِّ

.
َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ﴾)2) ۡ  ٱلّشِ رك ب�أّنه ظلٌم عظيم، ق�ل تع�لى: ﴿ إِنَّ حتَّى َو�صف تع�لى ال�صِّ

رك هو اأن يجعل الإن�ص�ن هلل تع�لى �صريكً� في الذات، اأو في ال�صف�ت، اأو في الأفع�ل،  وال�صِّ

اأو في العب�دة.

م�صركً�؛  ك�فٍر  كلُّ  ولي�ض  ك�فٌر،  فهو  م�صرٍك  كّل  اأي  الكفر؛  رك غير مفهوم  ال�صِّ ومفهوم   

لأّن الإن�ص�ن قد يقوم ب�أعم�ٍل اأو يعتقد ب�أموٍر توجب كفَرُه دون اأن يّتخذ مع اهلل تع�لى �صريكً�، 

رك. كمنكر �صروري�ت الدين، اإذ ينطبق عليه عنوان الكفر دون ال�صِّ

رك ظلم عظيم، كم� ق�ل لقم�ن Q لبنه وهو يعِظه: ﴿ ِإَوۡذ قَاَل لُۡقَمُٰن ِلبۡنِهِۦ َوُهَو  ف�ل�صِّ

.
َك لَُظۡلٌم َعِظيٞم ﴾)3) ۡ  ٱلّشِ ِۖ إِنَّ  َل تُۡشِۡك بِٱللَّ يَعُِظُهۥ َيُٰبَنَّ

)1)  هن�ك اعتب�رات متعددة جعلتن� نعتمد رواية عبد العظيم الح�صني، منه�: كونه� �صحيحة ال�صند، ا�صتم�له� على اأكبر 
عدد من الكب�ئر، وكون الرواية قد بّينت الكب�ئر ح�صب وروده� في القراآن الكريم، مع ذكر اآية لكّل كبيرة.

)2)  �صورة لقم�ن، الآية 13.

)3)  �صورة لقم�ن، الآية 13.
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�صريفة  ورواي�ت  كريمة  اآي�ت  وردت  وقد  الكب�ئر،  اأكبر  ومن  المهلك�ت،  اأعظم  من  وهو 

اأّي عمل ي�صدر من الإن�ص�ن،  تحّذر من خطورة هذا المعتقد الف��صد، الذي يمنع من قبول 

َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُءۚ َوَمن يُۡشِۡك  ن يُۡشَ
َ
 َل َيۡغفُِر أ َ  ٱللَّ منه� قوله تع�لى: ﴿ إِنَّ

نََّة   َعلَۡيهِ ٱۡلَ  َفَقۡد َحرََّم ٱللَُّ ۡك بِٱللَِّ ، وقوله تع�لى: ﴿ َمن يُۡشِ
 إِۡثًما َعِظيًما ﴾)1) ىٰٓ ِ َفَقِد ٱۡفَتَ بِٱللَّ

.
نَصارٖ ﴾)2)

َ
ٰلِِمنَي ِمۡن أ َوىُٰه ٱنلَّاُرۖ َوَما لِلظَّ

ۡ
َوَمأ

 ومم� روي عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل لعبد اهلل بن م�صعود: »اإّياك اأن ت�شِرك باهلل طرفة 

.
عين، واإن ن�شرت بالمن�شار، اأو قّطعت، اأو �شلبت، اأو حرقت بالّنار«)3)

لك
ِّ

أنهسع سرش
رك اإلى ق�صمين: ق�ّصم العلم�ء ال�صِّ

اأو األوهية اأحٍد  رك الأكبر: وهو �صرف العب�دة كليً� لغير اهلل، اأو العتق�د بربوبية  - ال�صِّ

غير اهلل. وهذا النوع مخرج من الإ�صالم.

اأجل  وال�صي�م من  ب�لعمل، ك�ل�صالة  تع�لى  اإ�صراك غير اهلل  : وهو 
(4(

الأ�صغر رك  ال�صِّ  -

 :Q الن��ض وعلى اأعينهم، وهو م� ُي�صطلح عليه ب�لري�ء، روي عن اأبي عبد اهلل ال�ص�دق

»كّل رياء �ِشرك، اإّنه من عمل للنا�س كان ثوابه على النا�س، ومن عمل هلل كان ثوابه على 

 .
اهلل«)5)

ف�ت الحميدة،  �لحة، اأو ال�صِّ والّري�ء هو عب�رة عن اإظه�ر واإبراز �صيٍء من الأعم�ل ال�صّ

حيحة للن��ض؛ لأجل الح�صول على منزلة في قلوبهم، وال�صته�ر بينهم  اأو العق�ئد الحّقة ال�صّ

الح، وال�صتق�مة، والأم�نة، والتديُّن، بدون نّيٍة اإلهّيٍة �صحيحٍة وخ�ل�صٍة.  ب�ل�صَّ

ي�ُء اأنواٌع ودرج�ٌت، منه�: والرِّ

الأّول: اأن ُيظهر العق�ئد الحّقة الإلهية، واأن يبعد نف�صه عن العق�ئد الب�طلة اأي�صً� بهدف 

)1)  �صورة الن�ص�ء، الآية 48.
)2)  �صورة الم�ئدة، الآية 72.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج 75، �ض107.
)4) ويوجد نوع اآخر من ال�صرك له بعد عق�ئدي وهو المعروف ب�ل�صرك الأ�صغر اأو الخفي، وهو نوع من ال�صرك على م�صتوى 

النّية بحيث ي�صرك المكلف مع اهلل تع�لى اأحد غيره. فال تكون النية خ�ل�صة هلل تع�لى.

ال�صيخ الكليني ،الك�في،ج2،�ض.293   (5(
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الح�صول على الج�ه والمنزلة في قلوب الن��ض.

�لثاني: اأن ُيظهر الخ�ص�ل الحميدة، اأو اأن يتبّراأ مّم� يق�بله�.

اأو مكروهة، كّل ذلك  اأعم�ًل محّرمًة  اأن يترك  اأو  ي�أتي ب�لأعم�ل والعب�دات،  اأن  �لثالث: 

بهدف مراءاة الن��ض، وجلب قلوبهم.

»نيَّة  تقول:  �شمعتك  اإّني   :Q اهلل عبد  لأبي  »قلت  ق�ل:   
ِ
ال�ّصّح�م زيد  عن  ُروي 

الموؤمن خيٌر من عمله«، فكيف تكون النّية خيرًا من العمل؟ ق�ل: »لأّن العمل رّبما كان رياًء 

للمخلوقين، والنّية خال�شة لرّب العالمين، فيعطي عّز وجّل على النّية ما ل يعطي على 

.
العمل«)1)

وفي رواية اأخرى عن الإم�م الر�ص� Q: »لي�س من رجل يعمل �شيئاً من الثواب، ل 

يطلب به وجه اهلل، اإّنما يطلب تزكية النا�س، ي�شتهي اأن ت�شمع به النا�س، اإّل اأ�شرك بعبادة 

.
رك«)2) رّبه في ذلك العمل، فيبطله الرياء، وقد �شّماه اهلل تعالى ال�شِّ

لك
ِّ

عالج سرش

رك يكمن في تقوية دواعي الإيم�ن في النف�ض، من خالل العلم، والتعّلم، والأخذ  عالج ال�صِّ

�صبب  كّل  درا�صة  من  بّد  ول  له�.  والم�صّببة  الآفة  هذه  وراء  الك�منة  الأ�صب�ب  العتب�ر  بعين 

�صراك  في  الوقوع  لتجنب   - الموؤمن  الفرد  فعلى  حدة.  على  وعالجه  رك،  ال�صِّ اأ�صب�ب  من 

اأّول ظهوره�؛  رك ب�هلل تع�لى المهلكة - الم�ص�رعة والمب�درة اإلى مع�لجة ال�صبه�ت في  ال�صِّ

لأّن ا�صتفح�ل ال�صبهة قد يمنع من عالجه� في اأغلب الأحي�ن.

  ولكن يبقى اأّن العالج الأنجع والأ�صلم هو تقوية اأ�ص�ض الإيم�ن في العقل والقلب، ﴿ َوَلِٰكنَّ

َوٱۡلعِۡصَياَنۚ  َوٱۡلُفُسوَق  ٱۡلُكۡفَر  إَِلُۡكُم  هَ  َوَكرَّ قُلُوبُِكۡم  ِف  َوَزيََّنُهۥ  يَمَٰن  ٱۡلِ إَِلُۡكُم  َحبََّب    َ ٱللَّ
 .

ِٰشُدوَن ﴾)3) ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلرَّ
ُ
أ

)1)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج1، �ض53.

علي بن ب�بويه القمي، فقه الر�ص�،�ض387.  (2(
)3)  �صورة الحجرات، الآية 7.
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 سريأا لن ر ح سرل  تعارى

مفهوم اليأس من روح اهلل وخطورته: 
الحي�ة  اأحداث  مواجهة  عند  تنه�ر  النف�ض  ف�إّن  العزيمة،  وتلين  الإرادة،  ت�صعف  حين 

�صرية، وث�لثة درا�صية، وهكذا... فتتراكم 
ُ
وم�ص�كله�، فمن م�صكلة اقت�ص�دية وم�لية، واأخرى اأ

ويواجه  وتكرارًا في حّله�،  ويف�صل مرارًا  كّل ج�نب،  به من  وتحيط  الإن�ص�ن،  الم�ص�كل على 

الذي  ب�لي�أ�ض،  البع�ض  ُي�ص�ب  الح�لة  دة، ل يعرف كيف يخرج منه�، في هذه  مواقف متعدِّ

العمل  على  ق�در  غير  مك�نه  في  فيقبع  الحركة،  حرّية  من  ويمنعه  ي�صّله،  قيٍد  بمث�بة  يكون 

والجته�د لتغيير واقعه؛ ب�صبب �صيطرة الي�أ�ض عليه، ونظرته الت�ص�وؤمية اإلى كّل م� هو موجود 

وق�دم، وقد ت�صل هذه الح�لة اإلى درجة �صوء ظّنه برّبه، و�صعف توّكله عليه، وانقط�ع رج�ئه 

اأكبر  »الي�أ�ض من روح اهلل« وهي من  ا�صم  الح�لة نطلق عليه�  به، ومن تحقيق مراده، هذه 

رك ب�هلل تع�لى. الكب�ئر بعد ال�صِّ

الي�أ�ض في اأّي مرتبة ك�ن، هو عن�صٌر نف�صيٌّ �صّيئ، فكيف اإذا و�صل اإلى درجة الي�أ�ض من 

كرم اهلل وعدله، فذلك ُيفقد الهمم عن العمل، وُي�صّتت القلب، وُيورث القلق والألم النف�صّي، 

وقّوته،  عزيمته  من  ين�ل  ب�أن  للي�أ�ض  ي�صمح  ل  اأن  الموؤمن  الإن�ص�ن  وعلى  الأمل.  روح  ويقتل 

ٱۡلَقۡوُم    إِلَّ  ِ ٱللَّ ۡوِح  رَّ ِمن  يَاْۡي َُٔس  َل  إِنَُّهۥ   ِۖ ٱللَّ ۡوِح  رَّ ِمن  تَاْۡي َُٔسواْ  ﴿َوَل  تع�لى:  اهلل  ق�ل  وقد 

.
ٱۡلَكٰفُِروَن ﴾)1)

اأن يراجع  بّد من  بل ل  يي�أ�ض،  اأن  له  ينبغي  ينب�ض، ل  ِعرق  الإن�ص�ن حّيً�، وفيه  فم� دام 

اأ�صب�ب ف�صله، ويدر�صه� بدّقة، وَيعمد اإلى عالجه�، راجيً� من اهلل تحقيق مق�صوده، وو�صوله 

مة، نفهم منه� اأّن الكفر هو من�ص�أ الي�أ�ض من روح اهلل  اإلى اأهدافه. واإذا دّققن� في الآية المتقدِّ

تع�لى؛ ف�لآية تفيد بح�صب منطوقه� اأّن الي�ئ�ض من اهلل ك�فر، وتفيد بمفهومه� اأّن الموؤمن ل 

يي�أ�ض من روح اهلل تع�لى اأبدًا.

آثار اليأس من روح اهلل:
اإليه�  ي�صل  التي  العملية  النتيجة  اأّن  بمعنى  والكفر،  الي�أ�ض  بين  تب�دلية  عالقة  هن�ك 

)1)  �صورة يو�صف، الآية 87.
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الك�فر هي نف�صه� النتيجة التي ي�صل اإليه� الي�ئ�ض، ف�لك�فر ُيرجع ظواهر الطبيعة اإلى العلل 

والأ�صب�ب الم�دّية المح�صة، ول يرى �صيئً� وراء نظ�م العّلة والمعلول الم�ديين، بينم� الموؤمن 

اإرادته تع�لى هي  واأّن  ب�أّن وراء هذه العلل الظ�هرّية، م�صّببً� حقيقيً�، هو اهلل تع�لى،  يعتقد 

الح�كمة على نظ�م الأ�صب�ب والم�صّبب�ت.

به�  م�صبِّ الأ�صب�ب عن  اإلى قطع  ب�لنتيجة  �صي�صل  الي�أ�ض،  عليه  ي�صيطر  الذي  ف�ل�صخ�ض 

الحقيقّي، وهو اهلل تع�لى، فهي - عمليً� - نف�ض نتيجة الكفر. اأّم� الموؤمن فال ي�صيطر عليه 

الي�أ�ض اأ�صاًل؛ لأّنه يعلم علم اليقين اأّن الإرادة الإلهية فوق كّل �صيء، واأّنه� المهيمنة على ذّرات 

الوجود، فلن ُي�ص�ب ب�لي�أ�ض اأو القنوط. اإذن هن�ك مالزمٌة وا�صحٌة وطبيعيٌة بين الي�أ�ض من 

ورحمته  ب�هلل،  والأمل  ب�هلل،  الإيم�ن  بين  اإّن هن�ك مالزمًة  كم�  به،  الكفر  وبين  رحمة اهلل 

الوا�صعة، وقدرته المطلقة. 

لتو�صيح ذلك اأكثر نبّين الفكرة على ال�صكل الآتي:

1. اإّن اهلل تع�لى رّتب النظ�م الكونّي على اأ�ص��ض العلل والأ�صب�ب، �صواء في الأمور الم�دّية 

بب الأ�صب�ب. اأو في الأمور المعنوية، ف�هلل تع�لى في النه�ية هو م�صِّ

2. ويمكن للب�صر في لحظ�ت الغفلة و�صكرات القدرة اأن يتخّيلوا اأّن الأ�صب�ب توؤّثر بمفرده�، 

ب الأ�صب�ب الحقيقّي، وحزنهم  اأي بمعزل عن الخ�لق تع�لى، م� يوؤّدي اإلى ن�صي�ن م�صبِّ

عند زوال الأ�صب�ب لعتم�دهم على الأ�صب�ب الظ�هرية.

ولكن الذي يراجع الظواهر المختلفة التي ح�صلت مع الأنبي�ء R، وب�لأخ�ّض مع النبّي 

ب  الم�صبِّ اإرادة  بال  يوؤّثر  ل  بمفرده  ال�صبب  اأّن  اإلى  يطمئنون  الن��ض  تجعل   ،Q اإبراهيم

الحقيقّي، وهو اهلل تب�رك وتع�لى. وذلك لكي ي�أملوا بكرمه، وجوده، ولطفه، والعتم�د المطلق 

عليه، مع وجود الأ�صب�ب، ومع عدمه�.

رك ب�هلل تع�لى؛ لأّن اأّي ذنٍب  وعليه، ُيعّد الي�أ�ض من روح اهلل من الذنوب الكبيرة، بعد ال�صِّ

من الذنوب التي يرتكبه� الإن�ص�ن يمكن اأن يغفره� اهلل تع�لى ب�لتوبة الن�صوح، ولكن الي�أ�ض 

يوؤّدي ب�ص�حبه اإلى اأمرين:

1. اأّل يحتمل عفو اهلل تع�لى؛ لأّنه ل ي�أمل بعفوه ومغفرته حتَّى يتوب.

ب الجراأة على اهلل تع�لى. 2. الي�أ�ض ي�صبِّ
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عالج اليأس من روح اهلل
اإّن عالج الي�أ�ض من روح اهلل، يكمن في اأمرين اأ�ص��صيين: 

الأّول: في الأمور الدنيوية: 

اهلل  قدرة  اأم�م  ب�صيء  لي�صت  الخلق  جميع  وحوائج  حوائجه  ب�أّن  الإن�ص�ن  يعتقد  اأن 

اإلى وجوده  انعق�د نطفته  واأن يفّكر في فعل اهلل فيه و�صنعه معه، منذ لحظة  الالمتن�هية، 

الفعلّي، فهو الذي يتلّطف على الإن�ص�ن في كّل لحظة من لحظ�ت حي�ته العديدة.

وعليه فلي�ض اهلل تع�لى بع�جز عن فعل كّل م� فيه م�صلحة الإن�ص�ن و�صالحه، ول هو بخيل 

فيمنع الخلق عن ح�ج�تهم، تع�لى اهلل عن ذلك علوًا كبيرًا.

الثاني: في الأمور الأخروية:

اإذا اعتقد الإن�ص�ن ب�أّن العفو والمغفرة الإلهية لن تن�له اأبدًا، ف�عترته ح�لة الي�أ�ض، فعليه 

اأن يعلم:

1. اأّن ي�أ�صه هو من اأ�صواأ الذنوب واأقبحه�، بل هو اأخطر على الإن�ص�ن من اأّي ذنب اآخر؛ 
لأّن الي�أ�ض �صوف يمنعه من طلب العفو والمغفرة من اهلل تع�لى.

2. اأّن كّل الذنوب يمكن غفرانه�، واأّن اهلل يقبل التوبة، ب�صرط تحّقق �صروطه�، والتي هي 
ِي َيۡقَبُل ٱلَّۡوَبَة َعۡن ِعَبادِهِۦ  لي�صت ب�لأمر المعجز والم�صكل، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ َوُهَو ٱلَّ

.
 َٔاِت َوَيۡعلَُم َما َتۡفَعلُوَن ﴾)1) ّيِ َوَيۡعُفواْ َعِن ٱلسَّ

  َ  ٱللَّ ِۚ إِنَّ نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ ٱللَّ
َ
 أ ٰٓ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ وق�ل عّز ا�صمه: ﴿ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱلَّ

.
نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ﴾)2) َيۡغفُِر ٱلُّ

سأللن لن لكل سرل  تعارى
الموؤمن ب�هلل تع�لى كم� اأّنه ل يقنط من رحمة اهلل، كذلك ل ي�أمن مكر اهلل، في�صير في 

هذه الحي�ة بين خوفه من رّبه ورج�ئه له، فهو يجمع بين الخوف والرج�ء. ف�إذا خ�ف فال 

يقنط من رحمة اهلل تع�لى، بل يرجو رحمته تع�لى من غير اأن يّتكل على ذلك ويتم�دى في 

)1)  �صورة ال�صورى، الآية 25.
)2)  �صورة الزمر، الآية 53.
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الرج�ء حتَّى ي�أمن عقوبة اهلل، وهو م�صرٌّ على الذنوب، ولكّنه ي�صير بين الأمرين، فهو خ�ئف 

ۡن ُهَو  مَّ
َ
 في اآن واحد، يخ�ف ذنوبه، ويعمل بط�عة رّبه، ويرجو رحمته، كم� ق�ل تع�لى: ﴿ أ

ٍ
وراج

ِيَن َيۡعلَُموَن   قُۡل َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ ِۡل َساِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ َوَيرُۡجواْ رَۡحََة َرّبِهِۦۗ َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلَّ
كَنُواْ  ﴿إِنَُّهۡم  اأخرى:  اآية  في  تع�لى  وق�ل   ،

ۡلَبِٰب ﴾)1)
َ
ٱۡل ْولُواْ 

ُ
أ ُر  َيَتَذكَّ َما  إِنَّ َيۡعلَُموَنۗ  َل  ِيَن  َوٱلَّ

 .
يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوَيۡدُعوَنَنا رََغٗبا َورََهٗباۖ َوَكنُواْ نَلَا َخِٰشعِنَي ﴾)2)

مفهوم المكر
.

 ٱۡلَمِٰكرِيَن ﴾)3)  َخرۡيُ ُ ۖ َوٱللَّ ُ اإّن اهلل تع�لى ي�صف نف�صه بقوله: ﴿َوَيۡمُكُروَن َوَيۡمُكُر ٱللَّ

المف�صي  الخفّي  التدبير  عن  عب�رة  وهو  يق�صده،  عّم�  الغير  �صرف  الأ�صل:  في  المكر 

ب�لممكور به اإلى م� ل يحت�صب. ف�لمكر اإذا ُن�صب اإلى الإن�ص�ن، فمعن�ه اإق�مة الحيلة، والخديعة، 

والوقيعة ب�لآخرين.

اأّم� اإذا ُن�صب اإلى اهلل تع�لى، فهو يعني تدبيره تع�لى الذي يخفى على الن��ض. ويكون ب�صوٍر 

دة، منه� اإي�ص�ل الجزاء والعقوبة للم�كرين من حيث ل ي�صعرون، ومنه� اإحب�ط  واأ�صك�ٍل متعدِّ

واإبط�ل الأعم�ل ال�صيط�نية والموؤامرات التخريبية التي يقوم به� اأعداء الدين.

األسباب المؤّدية إلى األمن من مكر اهلل
الأ�صب�ب التي توؤّدي اإلى هذه المع�صية قد تكون دوافعه� موجودًة عند الموؤمن والف��صق، 

على ال�صكل الآتي:

1. اإعرا�ض العبد عن الدين، وغفلته عن اهلل تع�لى وم� له من الحقوق، وته�ونه بذلك، فال 
رًا عن الواجب�ت، ُمنهمكً� في المحرم�ت، حتَّى ي�صمحّل  يزال ُمعر�صً�، غ�فاًل، ُمق�صِّ

خوف اهلل من قلبه، ول يبقى في قلبه من الإيم�ن �صيء؛ لأّن الإيم�ن ب�هلل يحمل على 

 ِۚ ِمُنواْ َمۡكَر ٱللَّ
َ
فَأ
َ
الخوف منه عّز وجّل، وخوف عق�به الدنيوّي والأخروّي، ق�ل تع�لى: ﴿ أ

 .
وَن ﴾)4)  ٱۡلَقۡوُم ٱۡلَخِٰسُ ِ إِلَّ َمُن َمۡكَر ٱللَّ

ۡ
فََل يَأ

)1)  �صورة الزمر، الآية 9.
)2)  �صورة الأنبي�ء، الآية 90.
)3)  �صورة الأنف�ل، الآية 30.

)4)  �صورة الأعراف، الآية 99.
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الح�لة  هذه  على  وبقي  بعلمه،  ومغرورًا  بنف�صه،  ومعجبً�  ج�هاًل،  العبد  ك�ن  اإذا   .2

الع�لية،  المق�م�ت  له عند اهلل  اأّن  ويرى  الخوف عنه،  ويزول  بعمله،  يتجّراأ  فقد 

وبين  بينه  ويُح�ل  فُيخذل  ال�صعيفة،  نف�صه  على  مّتكال  اهلل،  مكر  من  اآمنً�  فيغدو 

التوفيق.

عالج سأللن لن لكل سرل 

اإّن العالج الحقيقّي لالأمن من مكر اهلل، يكمن في تع�دل ح�لة الخوف والرج�ء وتوازنهم� 

في نف�صه؛ لأّن الأمن من مكر اهلل يرجع ب�صكل رئي�ض اإلى ح�لة الإفراط في الخوف اأو التفريط 

من  بّد  ل  العالج  ي�صّح  وحتَّى  العتدال،  عن  خروٌج  المط�ف  نه�ية  في  وهي  الرج�ء.  في 

.R العتدال في ح�لتي الخوف والرج�ء، كم� ورد في رواي�ت اأهل البيت

ف�لأمن من مكر اهلل هو الح�لة المع�ك�صة تم�مً� للي�أ�ض من روح اهلل تع�لى، وتعني ا�صتر�ص�ل 

العبد ب�لمع�صية معتمدًا على الرحمة الإلهّية، واأّن اهلل تع�لى لن يعّذبه، بل �صيرحمه ويعفو 

عنه، في�صتر�صل في المع��صي والكب�ئر.

عن ابن المغيرة، عن اأبي عبد اهلل ال�ص�دق Q ق�ل: قلت له: م� ك�ن في و�صية َلقم�َن؟ 

ق�َل: »كان فيها الأعاجيب، وكان اأعجب ما كان فيها اأن قال لبنه: َخِف اهلل عّز وجّل خيفة 

لو جئته ببرِّ الثقلين لعّذبك، وارُج اهلل رجاًء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك«. ثّم ق�ل اأبو 

عبد اهلل Q ك�ن اأبي يقول: »اإّنه لي�س من عبد موؤمن اإّل وفي قلبه نوران- نور خيفة 

 .
ونور رجاء-، لو وِزَن هذا لم يزد على هذا، ولو وِزَن هذا لم يزد على هذا«)1)

من هن� ينبغي للموؤمن اللتف�ت اإلى اأمور عّدة، منه�:

1. اأن يخ�ف اهلل رّبه المّطلع على اأمره في �صّره وعالنيته خوفً� �صديدًا، يبعثه على ط�عته، 

مر�ص�ته،  عن  تبعده  التي  ال�صهوات  اّتب�ع  عن  ويمنعه  مع��صيه،  جميع  عن  ويردعه 

وتوجب له ا�صتحق�ق غ�صبه ومقته.

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج2 ، �ض67.
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2. اأن يرجو رحمة اهلل وعفوه، واإن �صبقت منه المع��صي وكثرت الذنوب، ففي الرواية عن 

ئك على معا�شيه، وخف اهلل خوفاً ل  الإم�م ال�ص�دق Q: »ارُج اهلل رجاًء ل يجرِّ

 .
ييئ�شك من رحمته«)1)

3. اأن يكون ع�ماًل لم� يخ�ف ولم� يرجو، وقد قيل لالإم�م ال�ص�دق Q: قوم من مواليك 

يلّمون ب�لمع��صي، ويقولون نرجو، فق�ل Q: »كذبوا، لي�شوا لنا بموال، اأولئك قوم 

 .
ترّجحت بهم الأماني، من رجا �شيئاً عمل له، ومن خاف من �شيٍء هرب منه«)2)

يقول العاّلمة الطب�طب�ئي }: »اإّن البعث من القبور هو ال�صبب والعمدة الداعي اإلى 

ي�صتتبع  الذي  هو  الح�ص�ب  بيوم  العتق�د  واأّم�  اإليه،  يدعو  فيم�  واّتب�عه  ب�لكت�ب،  الإيم�ن 

.
(3(

الخوف والرج�ء، خوف العق�ب، ورج�ء الثواب الداعين اإلى عب�دة اهلل«

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج67، �ض384.
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج2، �ض384.

)3)  راجع: ال�صيد الطب�طب�ئي، الميزان في تف�صير القراآن، ج 17، �ض305.
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سرّهاهيم سرلئيسا

رك معن�ه اأن يجعل الإن�ص�ن هلل تع�لى �صريكً� في الذات، اأو ال�صف�ت، اأو الأفع�ل،  1. ال�صِّ

اأو العب�دة، وهو اأعظم م� ُع�صي به اهلل تع�لى منذ بدء الخليقة اإلى يومن� هذا، حتَّى 

رك ب�أّنه ظلٌم عظيم. َو�صف تع�لى ال�صِّ

رك الأكبر وهو �صرف العب�دة كليً� لغير اهلل، وال�صرك الأ�صغر  2. ال�صرك على نحوين؛ ال�صِّ

وهو اإ�صراك غير اهلل تع�لى في النية والعمل، ك�ل�صالة من اأجل الن��ض وهو م� ُي�صطلح 

عليه ب�لري�ء.

ال�صريفة،  والرواي�ت  القراآن  في  عليه�  المن�صو�ض  الكب�ئر  من  اهلل  روح  من  الي�أ�ض   .3

وهن�ك عالقة تب�دلية بين الي�أ�ض والكفر، بمعنى اأّن النتيجة العملية التي ي�صل اإليه� 

الك�فر هي نف�صه� النتيجة التي ي�صل اإليه� الي�ئ�ض.

4. الأمن من مكر اهلل من الكب�ئر. والموؤمن ب�هلل تع�لى كم� اأّنه ل يقنط من رحمة اهلل، 

كذلك ل ي�أمن مكر اهلل، في�صير في هذه الحي�ة الدني� بين خوفه من رّبه ورج�ئه له، 

فهو يجمع بين الخوف والرج�ء.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح:

1 - المق�شود بال�شرك الذي هو من اأعظم الكبائر:

اأن يجعل الإن�ص�ن هلل تع�لى �صريكً� في الذات وال�صف�ت فقط. 

اأن يجعل الإن�ص�ن هلل تع�لى �صريكً� في الأفع�ل والعب�دة فقط. 

اأو  العب�دة  اأو  اأو الأفع�ل  اأو ال�صف�ت  اأن يجعل الإن�ص�ن هلل تع�لى �صريكً� في الذات 

جميعه� معً�. 

2 - ال�شرك الأكبر هو اأن:

نوب الكبيرة.  يداوم الإن�ص�ن على الذُّ

ين�صرف الإن�ص�ن في العب�دة اأو العتق�د اإلى غير اهلل تع�لى. 

يترك الإن�ص�ن القي�م ب�لفرائ�ض والواجب�ت مّدًة طويلًة. 

3 - ال�ّشرك الأ�شغر هو اأْن: 

يقوم الإن�ص�ن ب�لمداومة على بع�ض الذنوب ال�صغيرة. 

اأن ل ي�أتي الإن�ص�ن ب�لتوبة بعد قي�مه ب�لمع��صي. 

هو اإ�صراك غير اهلل تع�لى في العمل. 

4 - الّرياء في الأعمال هو عبارة عن:

ة به�.  القي�م ب�لعب�دات من دون ذكر النّية الخ��صّ

اإظه�ر العمل ال�ص�لح للن��ض من اأجل الح�صول على منزلة في قلوبهم. 

اأن يكون مظهر الإن�ص�ن ف��صدًا وب�طنه مليئً� ب�لإيم�ن. 
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5 - الياأ�س من روح اهلل تعالى هو عبارة عن:

الي�أ�ض الذي يح�صل عند الإن�ص�ن جّراء عدم قبول اهلل لتوبته من الذنوب. 

الي�أ�ض الذي يح�صل عند الإن�ص�ن جّراء عدم وقوف الموؤمنين اإلى جنبه وقت ال�صدة. 

درجة من �صوء الظن ب�هلل تع�لى توؤدي اإلى عدم التوّكل عليه وانقط�ع الرج�ء به. 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب:

مكر اهلل يعني اأن اهلل تع�لى ق�در على اأذية الن��ض من دون اأن ي�صعروا ب�أنه ال�صبب 

وراء ذلك. 

الطبيعية  الأ�صب�ب  على  معتمدًا  ي�صبح  الإن�ص�ن  اأن  اهلل  روح  من  الي�أ�ض  نت�ئج  من 

م�صتقلًة عن اإرادة اهلل وت�أثيره. 

العالج ال�صحيح لالأمن من مكر اهلل تع�لى يكمن في اإيج�د ح�لة توازن بين ح�لتي 

الخوف والرج�ء في نف�ض الإن�ص�ن. 

من اآث�ر الي�أ�ض من روح اهلل اأنَّه ي�صّبب الجراأة على اهلل تع�لى. 

ورج�ء  العق�ب،  من  الخوف  ي�صتتبع  اأن��ه  الح�ص�ب  بيوم  العتق�د  فوائد  اأه��م  اأح��د 

الثواب، وهم� الداعي�ن اإلى عب�دة اهلل. 



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

اليمين  . 1 ن�،  الزِّ حر،  ال�صِّ الت�لية:  الكب�ئر  ي�صرح 

ه�دة،  ور، كتم�ن ال�صَّ الغمو�ض، الغلول، �صه�دة الزُّ

نق�ض العهد.

يبّين اآث�ر هذه الكب�ئر ومدى خطورته� على الفرد  . 2

والمجتمع.

يذكر الطرق الن�جعة لمع�لجة هذه الذنوب. . 3

أكبر الكبائر )2(:
نا، اليمين الغموس،  حر، الزِّ  السِّ

ور وكتمان  الغلول، شهادة الزُّ

هادة، نقض العهد الشَّ

الدرس الرابع عشر





تّفيق
العظيمة  للمف��صد  الكب�ئر،  اأكبر  وعّده� من  الموبق�ت  الإ�صالمّي عددًا من  الدين  حّدد 

ر�ض  الدَّ في  قمن�  ولقد  المجتمع،  في  بن�صره�  والقي�م  ومم�ر�صته�  به�  البتالء  عن  الن��صئة 

ر�ض �صنكمل ا�صتعرا�ض  �بق ب��صتعرا�ض مجموعة من تلك الكب�ئر العظيمة، وفي هذا الدَّ ال�صَّ

مجموعة اأخرى من الكب�ئر العظيمة.

حل  سرسِّ
، اأو دخنٍة، اأو ت�صويٍر، اأو نفٍث، اأو عقٍد، ونحو ذلك، 

ٍ
حر هو: »م� يعمل من كت�بٍة، اأو تكّلم ال�صِّ

بحيث يوؤّثر في بدن الم�صحور، اأو قلبه، اأو عقله، فيوؤّثر في اإح�ص�ره، اأو اإن�مته، اأو اإغم�ئه، اأو 

.
(1(

عبذة، والتَّ�صخير، والتَّنجيم« تحبيبه، اأو تبغي�صه، ونحو ذلك، ويلحق به الكه�نة، وال�صَّ

َتۡتلُواْ  َما  َبُعواْ  ﴿َوٱتَّ تع�لى:  ق�ل  الكب�ئر،  من  ب�أّنه�  الت�صريح  ورد  التي  نوب  الذُّ من  وهو 

ٱنلَّاَس  ُيَعّلُِموَن  َكَفُرواْ  َيِٰطنَي  ٱلشَّ   َوَلِٰكنَّ ُسلَۡيَمُٰن  َكَفَر  َوَما  ُسلَۡيَمَٰنۖ  ُمۡلِك    ٰ َعَ َيِٰطنُي  ٱلشَّ
 َيُقوَلٓ إِنََّما َنُۡن  ٰ َحٍد َحتَّ

َ
 بَِبابَِل َهُٰروَت َوَمُٰروَتۚ َوَما ُيَعّلَِماِن ِمۡن أ  ٱلَۡملََكنۡيِ

نزَِل َعَ
ُ
ۡحَر َوَمآ أ ٱلّسِ

 َوَما ُهم بَِضآّرِيَن بِهِۦ ِمۡن   ٱلَۡمۡرءِ َوَزوِۡجهۦِۚ فِۡتَنةٞ فََل تَۡكُفۡرۖ َفَيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُيَفّرِقُوَن بِهِۦ َبنۡيَ
ىُٰه َما َلُۥ ِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ِۚ َوَيَتَعلَُّموَن َما يَُضُُّهۡم َوَل يَنَفُعُهۡمۚ َولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن ٱۡشَتَ  بِإِۡذِن ٱللَّ َحٍد إِلَّ

َ
أ

 .
نُفَسُهۡمۚ لَۡو َكنُواْ َيۡعلَُموَن ﴾)2)

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ  َوَلِۡئَس َما َشَ ِمۡن َخَلٰٖقۚ

)1)  الإم�م الخميني، تحرير الو�صيلة، دار الكتب العلمية، 1390، ط 2، ج1، م�ص�ألة 16، �ض498.
)2)  �صورة البقرة، الآية 102.
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وورد عن ر�صول اهلل P: »ثالثٌة ل يدخلون الجّنة: مدمُن خمٍر، وموؤمُن �شحٍر، وقاطُع 

 .
رحٍم«)1)

حر - قلياًل اأو كثيراً - فقد   وروي عن اأمير الموؤمنين Q: »من تعّلم �شيئاً من ال�شِّ

 .
كفر، وكان اآخر عهده برّبه، وحّدُه اأن ُيقتل اإل اأن يتوب«)2)

ق�ل:   P اهلل ر�صول  عن  الحديث  في  القتل.  فهو  رع  ال�صَّ في  الم�صلم  �حر  ال�صَّ حدُّ  واأم� 

»�شاحر الم�شلمين يقتل، و�شاحر الكّفار ل يقتل«، قيل: ي� ر�صول اهلل، وِلم؟ فق�ل P: »لأّن 

الك�فر  اإذا ك�ن  اأّنه  ، ومعن�ه 
رك مقرونان«)3) وال�شِّ حر  ال�شِّ حر؛ ولأّن  ال�شِّ اأعظم من  الكفر 

غير الحربّي ل يقتل ب�صبب كفره، فبطريق اأولى اأّنه ل يقتل ب�صبب �صحره؛ ف�لكفر اأعظم من 

رك.  حر، واأّم� �ص�حر الم�صلمين فيقتل؛ لأّنه اقترب من ال�صِّ ال�صِّ

حر أنواع السِّ

1. الَكهان�َُة: 

بع�ض  من  بو�صوله�  اعتق�دًا  به�،  والتنّبوؤ  الم�صتقبلية،  الأمور  عن  الإخب�ر  هي  الكه�نة 

كلم�ت،  خالل  من  يكت�صف  ك�أن  ب�لم�صتقبل،  تنبّئهم  واأ�صب�ب  بمقدم�ت  اأو  الجّن،  طوائف 

وح�لت، وت�صّرف�ت ال�ص�ئل، بع�ض الأمور الم�صتقبلية اأو الخفّية.

ه�ب  والذَّ وعمله،  وتعليمه،  حر،  ال�صِّ تعّلم  اأّن  كم�  الفقه�ء،  جميع  ب�ّتف�ق  حرام  والكه�نة 

حر. للك�هن لأجل التكّهن حرام اأي�صً�، بل ذكر بع�ض الفقه�ء اأّن الكه�نة من اأق�ص�م ال�صِّ

.
(4(»P  من َتكّهن اأو ُتكّهن له، فقد بِرئ من دين محّمد« :Q ُروي عن الإم�م ال�ص�دق 

عبذة والتَّ�شخير:  2. ال�شَّ

عبذة »وهي الحرك�ت ال�صريعة التي يترّتب عليه� الأفع�ل العجيبة، بحيث يلتب�ض على  ال�صَّ

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج71، �ض90.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج17، �ض148.

)3)  م.ن، �ض146.

)4)  م.ن، �ض149.
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، مثل من يركب ال�صّي�رة 
(1(

الح�ّض الفرق بين ال�صيء و�صبهه؛ ل�صرعة النتق�ل منه اإلى �صبهه«

اأو الب�خرة، فيرى ك�أّنه هو ال�ص�كن، والأر�ض اأو البحر هو المتحّرك.

حر. وقد دّلت الرواي�ت على  وال�صعوذة حرام ب�ّتف�ق جميع الفقه�ء، وهي من اأق�ص�م ال�صِّ

حرمة هذا الفعل خ�صو�صً� اأّنه يترافق ولفت الن��ض عن اهلل تع�لى وعب�دته وحرفهم عن محّجة 

�حر والم�صعبذ يدعو لنف�صه، وي�ص�به اهلل في مخ�ريق ل  اأولي�ئه المع�صومين R، لأنَّ ال�صَّ

ه  اأنَّ  Q اأر�صه! فعن الإم�م ال�ص�دق يقدر على الإتي�ن به� غيُره، وك�أنَّه ندٌّ هلل تع�لى في 

ًة كان يختلُف اإليها يتعلَّم منها ال�ّشحر  ق�ل: »لعن اهلل المغيرة بن �شعيد ولعن اهلل يهوديَّ

وال�ّشعبذة والمخاريق. اإنَّ المغيرَة كذب على اأبي ف�شلبه اهلل الإيمان، واإن قوماً كذبوا علّي، 

 .
ما لهم؟ اأذاقهم اهلل حرَّ الحديد«)2)

واأّم� التَّ�صخير، فهو ا�صتخدام الَمَلك، اأو الجّن، اأو اأرواح الب�صر، اأو �ص�ئر الحيوان�ت، وغير 

حر. ذلك. والتَّ�صخير حرام، وُعّد من اأق�ص�م ال�صِّ

3. التنجيم: 

هو الإخب�ر القطعي الج�زم عن حوادث كونية، ك�لقحط والكثرة، وزي�دة الأمط�ر وقّلته�، 

واأمث�ل ذلك من اأنواع الخير وال�صّر، والنفع وال�صّر، اعتم�دًا على حرك�ت الأفالك، وات�ص�لت 

�أثير على ع�لمن�.  الكواكب، اعتق�دًا ب�أّنه� م�صتقلٌَّة في التَّ

ة الأفالك في  اأّم� الإخب�ر عن هذه الأمور بنحو الحتم�ل، ومن دون العتق�د ب��صتقالليَّ

ر الحقيقّي، فمثل ذلك ج�ئٌز ك�لتنبُّوؤ ب�لك�صوف  �أثير، بل العتق�د ب�أّن اهلل تع�لى هو الموؤثِّ التَّ

اأنَّ مثل هذه  اإذ  والخ�صوف، وتق�رب النُّجوم، وتب�عده� عن بع�صه�، ف�إنَّه ل م�نع من ذلك، 

قيقة لحرك�ت الأفالك والكواكب، ومداراته� واأو�ص�عه�،  الأخب�ر ُتعرف بوا�صطة الح�ص�ب�ت الدَّ

وله� اأ�صوٌل وقواعُد م�صبوطٌة.

الم�صرفة، ل.ت،  المدر�صين بقم  الت�بعة لجم�عة  الإ�صالمي  الن�صر  الن��صرة، موؤ�ص�صة  البحراني، الحدائق  المحقق    (1(
ل.ط، ج18، �ض185. 

)2)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج64، �ض280.
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م من التَّنجيم هو الإخب�ر الق�طع الج�زم ب�لحوادث الكونيَّة، ب�عتق�د  وب�لجملة، ف�لمحرَّ

حر.  اأنَّه� من اآث�ر الأفالك وحرك�ته�، وهذا الق�صم من علوم النُّجوم ملحق ب�ل�صِّ

نا  آثاره
ِّ
سرز

 اأو منقطع، ويتحّقق ذلك ب�إدخ�ل الرجل 
ٍ
ن� هو وطء المراأة من غير عقٍد �صرعي دائم الزِّ

.
(1(

ذَكره في فرج امراأة تحرم عليه ب�لأ�ص�لة

المجتمع،  تمّزق  اإلى  توؤّدي  والتي  والخطيرة،  الفّت�كة  الجتم�عية  الأمرا�ض  من  ن�  ف�لزِّ

��ض، وله مف��صُد عظيمٌة اإلى الحّد الذي قرنه اهلل تع�لى  واإلى قطع الأن�ص�ب، والفتن بين النَّ

َم  ِ إَِلًٰها َءاَخَر َوَل َيۡقُتلُوَن ٱنلَّۡفَس ٱلَِّت َحرَّ ِيَن َل يَۡدُعوَن َمَع ٱللَّ رك به، ق�ل تع�لى: ﴿ َوٱلَّ ب�ل�صِّ

.
ثَاٗما ﴾)2)

َ
 َوَل يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ  بِٱۡلَّقِ

 إِلَّ ُ ٱللَّ
اني حين يزني وهو موؤمن«، ف�ُصِئل عن  وروي عن الإم�م الر�ص� Q ق�ل: »ل يزني الزَّ

.
معنى ذلك، فق�ل: »يفارقه روح الإيمان في تلك الحالة حتَّى يتوب«)3)

وفي رواية عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »اإّن اأ�شّد الّنا�س عذاباً يوم القيامة رجٌل اأقّر 

.
نطفته في رِحٍم يحرم عليه«)4)

ويورث  الوجه،  بماء  يذهب  خ�شال:  خم�س  نا  الزِّ »في  ق�ل:   P الأكرم الر�صول  وعن 

 ،
النَّار«)5) من  باهلل  نعوذ  النار،  في  ويخّلد  حمن،  الرَّ وي�شخط  العمر،  وينق�س  الفقر، 

 .
نا من بعدي، َكُثَر موت الفجاأة«)6) وعنه  P اأي�صً� ق�ل: »اإذا كثر الزِّ

 :P ن� اأي�ص� اأّنه يذهب البركة، وي�صّبب خراب الدور. روي عن ر�صول اهلل ومن اآث�ر الزِّ

»اأربع ل تدخل بيتاً واحدٌة منهّن اإّل خرب، ولم يعمر بالبركة: الخيانة، وال�شرقة، و�شرب 

.
نا«)7) الخمر، والزِّ

)1)  الحرمة ب�لأ�ص�لة: اأي هي لي�صت زوجته اأ�صاًل، ويق�بله الحرمة العر�صية اأو ب�لعر�ض، وهي الحرمة المرتبطة بعنواٍن 
جديد وع�ر�ض ك�لحي�ض، حيث يحرم وطء الح�ئ�ض في هذه الح�لة؛ وذلك للعنوان الع�ر�ض )اأي الحي�ض( وحكمه 

الحرمة ب�تف�ق الم�صلمين.

)2)  �صورة الفرق�ن، الآية 68.
)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج76، �ض28.

)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج5، �ض541.
)5)  م.ن، �ض542.
)6)  م.ن، �ض541.

)7)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض170.
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مقدمات الزِّنا: 
والختالط  والخلوة  المحّرم،  النظر  ن�:  الزِّ اإلى  الإن�ص�ن  تدفع  التي  المقّدم�ت  اأهّم  من 

م�ن، اللذان يعّدان اأر�صً� خ�صبًة جدًا للوقوع في فتنة النظر و�صهوته�، والتي هي بدوره�  المحرَّ

ن�، والعي�ذ ب�هلل. وفيم� يلي نذكر نبذًة عن هذه المقدم�ت: �صبب رئي�ض للوقوع لحقً� في الزِّ

1. الخلوة المحرمة)1):

الختالط - ب�صكل ع�ّم - هو اأر�ٌض خ�صبٌة للوقوع في الكثير من النحراف�ت ال�صلوكّية، 

التي قد ت�صتدرج الإن�ص�ن ليجد نف�َصه في لحظٍة م� قد َفَقَد كّل الدف�ع�ت النف�صّية التي تقف 

اإبلي�ض  �صلطة  تحت  �صريعً�  واأ�صبح  ب�ل�صوء،  الأّم�رة  والنف�ض  ال�ّصيط�ن  و�صو�ص�ت  وجه  في 

ُتحتِّم  التي  ة،  الخ��صّ خطورته  لالختالط  ك�ن  هن�  من  الإلهّية.  الّرحمة  عن  بعيدًا  اللعين، 

معرفة الحدود ال�ّصرعّية، والتي تمنع الإن�ص�ن من الوقوع في �َصَرك اإبلي�ض وجنوده، وتوؤّمن له 

الحم�ية والح�ص�نة الك�فيتين؛ ليبقى عزيزًا في هذه الّدني�، ف�ئزًا في الآخرة.

2. الختالط المحّرم: 

حّرمت ال�صريعة المقّد�صة نوعً� من الختالط، وهو الختالط الذي ي�صل اإلى حّد الخلوة 

اجتمع  »اإذا  بقوله:  الخميني  الإم�م  يذكره�  �صروٍط  �صمن  الأجنبّيين،  والمراأة  الرجل  بين 

الرجل والمراأة في محّلة خلوة، بحيث لم يوجد اأحٌد هن�ك، ول يتمّكن الغير من الدخول، ف�إن 

.
(2(

ك�ن� يخ�ف�ن الوقوع في الحرام فيجب اأن يترك� المك�ن«

ويكفي اأن يكون الحرام بمقدار النظرة المحّرمة، فمثل هذه الخلوة محّرمة بنف�صه�، وفي 

الرواية عن الإم�م علّي Q: »ل يخلوّن رجل بامراأة؛ فما من رجٍل خال بامراأٍة اإّل كان 

.
يطان ثالثهما«)3) ال�شَّ

)1)  راجع: مك�نة المراأة ودوره�، اإعداد جمعية المع�رف الإ�صالمية )بت�صرف(.
)2)  الم�م الخميني، تو�صيح الم�ص�ئل، م�ص�ألة 2445.

)3)  ال�صيد البروجوردي،ج�مع اأح�ديث ال�صيعة، ج20، �ض309.



مآب المذنبين الذنوب: أنواعها، آثارها، عالجها224

ضوابط االختالط الحالل:
هن�ك العديد من الحدود التي يجب اأو ينبغي اللتف�ت اإليه� واجتن�به� عند ال�صطرار اإلى 

الختالط، ن�صير اإلى بع�صه�:

1. ترك الخ�شوع في القول: بمعنى الميوعة في طريقة الكالم، وقد نهى اهلل تع�لى عن 

فََل َتَۡضۡعَن   ۚ َقۡيُتَّ ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱتَّ َحٖد 
َ
 َكأ  لَۡسُتَّ ِ ذلك في قوله تع�لى: ﴿َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبّ

.
ۡعُروٗفا ﴾)1) ِي ِف قَۡلبِهِۦ َمَرٞض َوقُۡلَن قَۡوٗل مَّ بِٱۡلَقۡوِل َفَيۡطَمَع ٱلَّ

بَۡصٰرِهِۡم َوَيۡحَفُظواْ 
َ
واْ ِمۡن أ 2. عدم الإمعان في النظر: يقول تع�لى: ﴿ قُل ّلِۡلُمۡؤِمننَِي َيُغضُّ

ِمۡن  َيۡغُضۡضَن  ّلِۡلُمۡؤِمَنِٰت  َوقُل  يَۡصَنُعوَن 30  بَِما  َخبرُِيۢ    َ ٱللَّ   إِنَّ لَُهۡمۚ  ۡزَكٰ 
َ
أ َذٰلَِك  فُُروَجُهۡمۚ 

  ٰ  َعَ  َما َظَهَر ِمۡنَهاۖ َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ
 إِلَّ  َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ  َوَيۡحَفۡظَن فُُروَجُهنَّ بَۡصٰرِهِنَّ

َ
أ

وا من اأب�ص�رهم، ومعنى الغ�ّض في  ، فعلى الموؤمنين والموؤمن�ت اأن يغ�صّ
(2(﴾ ۖ ُجُيوبِِهنَّ

والإمع�ن  التحديق  الب�صر يعني عدم  والنق�ص�ن من الطرف، وغ�ّض  اللغة: الخف�ض 

في ال�صيء.

روي عن النبّي الأكرم P: »ا�شتّد غ�شب اهلل على امراأة ذات بعل مالأت عينها من غير 

 ،
كّل عمل عملته«)3) اأحبط اهلل عّز وجّل  اإن فعلت  فاإّنها  اأو غير ذي محَرم منها،  زوجها، 

وعن الإم�م ال�ص�دق Q: »النظرة �شهٌم من �شهام اإبلي�س م�شموم، وكم من نظرة اأورثت 

بها  ال�شهوة، وكفى  القلب  تزرع في  النظرة  بعد  »النظرة   :Q وعنه  ،
ح�شرة طويلة«)4)

.
ل�شاحبها فتنة«)5)

المراأة والرجل على ر�ص�نتهم� عند  اأن يح�فظ كّل من  المزاح والهزل: ينبغي  ترك   .3

الختالط، فال تطلق المراأة العن�ن لنف�صه� لتظهر وك�أّنه� ذات �صخ�صّية خفيفة، تميل 

مع الأهواء ب�صهولة، فكثرة المزاح وال�صحك من اأكثر الأمور التي ُتظهر خّفة المراأة، 

جل اأي�صً�، وفي الرواية عن ر�صول  وعدم ر�ص�نته� في المجتمع المختلط، وكذلك الرَّ

)1)  �صورة الأحزاب، الآية 32.
)2)  �صورة النور، الآيت�ن 31-30.

)3)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج20، �ض232.
)4)  م.ن، �ض191.
)5)  م.ن، �ض192.
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 .
األف عام«)1) اهلل P: »من فاكه امراأًة ل يملكها حب�شه اهلل بكّل كلمة في الدنيا 

ف�لمزاح يرفع الحواجز النف�صّية، ويمّهد الطريق اأم�م اأّي انزلق محتمل.

نا
ِّ
عالج سرز

ينق�صم العالج اإلى ق�صمين:

العظيمة،  الف�ح�صة  لهذه  الوخيمة  ب�لآث�ر  والتدّبر  الت�أّمل  عالج علمّي: وذلك من خالل 

�صواء اأك�ن على م�صتوى الفرد اأم على م�صتوى المجتمع، ومراجعة الرواي�ت الواردة في هذا 

ال�ص�أن.

يكون العالج �صمن القي�م بخطوات من �ص�أنه� الوق�ية والتح�صين من  العالج العملّي: 

ن�، وذلك من خالل البتع�د عن المقّدم�ت التي قد تكون اأ�صب�بً� موجبًة للزن�،  الوقوع في الزِّ

�صواء اأك�نت اأ�صب�بً� قريبًة اأم اأ�صب�بً� بعيدًة، من قبيل:

من  النوع  هذا  مثل  ُفِر�ض  واإذا  والرج�ل،  الن�ص�ء  بين  الختالط  اأم�كن  عن  البتع�د   -

الختالط، فال بّد من مراع�ة ال�صوابط ال�صرعية.

- اللتف�ت اإلى النظر، و�صرفه عن الوقوع في المحّرم.

- البتع�د عن الخلوة المحّرمة، وهي الخلوة بين الرجل والمراأة، وله� تف��صيل في الفقه 

يمكن مراجعته�.

سريّين سرغّها
ت عليه� الرواي�ت ال�صريفة، وله� عّدة اأق�ص�م: اليمين الغمو�ض من الكب�ئر التي ن�صّ

دة لأمور م��صية اأو م�صتقبلية. - اليمين الموؤكِّ

- اليمين اللغو، التي تخرج من غير ق�صد لحقيقته�.

- اليمين الك�ذبة على اأمٍر م��ض.

واليمين الغمو�ض تتعّلق ب�لق�صم الث�لث، ويمكن تعريفه� ب�أّنه�: »اليمين الك�ذبة، و�صورته�: 

اأن يحلف على اأمر م��ٍض كذبً�«، وهي من الكب�ئر، وقد مّر ذكره� في رواية ال�صيد عبد العظيم 

)1)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج20، ج14، �ض143.
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الح�صني، وقد عّده� الإم�م Q من الكب�ئر.

وعّرفه� ال�صهيد الث�ني } ب�أّنه�: »الحلف على الم��صي ك�ذبً� متعّمدًا، ب�أن يحلف اأّنه 

م� فعل، وقد ك�ن فعل، اأو ب�لعك�ض، واإّنه� محرمة، واإّنه� �صّميت غمو�صً�؛ لأّنه� تغم�ض الح�لف 

النَّار  توجب  التي  الغمو�س  »اليمين  ق�ل:   Q ال�ص�دق الإم�م  عن  �ر،  النَّ اأو  نب  الذَّ في 

، وعنه Q في رواية اأخرى ق�ل: 
الّرجل يحلف على حقِّ امرٍئ م�شلٍم على حب�س ماله«)1)

. وهي �صبب للحرم�ن 
»من حلف على يمين وهو يعلم اأّنه كاذب فقد بارز اهلل عّز وجّل«)2)

من الّرحمة الإلهية، كم� ج�ء في الحديث القد�صّي، ق�ل اهلل عّز وجّل: »ل اأنيل رحمتي من 

.
يعّر�شني لالأيمان الكاذبة«)3)

سرغلهل
اأخذ  ، والغلول 

(4(
ُغلوًل، خ�ن، والإغالل: الخي�نة« َيُغّل )ب�ل�صّم(  الْمَغَنم،  »َغَلّ من  يق�ل: 

 .
(5(

�صيء من غنيمة الحرب خفية

 َنۡفٖس   ُكُّ ٰ  تَُوفَّ  يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِۚ ُثمَّ ِت بَِما َغلَّ
ۡ
ۚ َوَمن َيۡغلُۡل يَأ ن َيُغلَّ

َ
 أ ق�ل تع�لى: ﴿ َوَما َكَن نِلَِبٍّ

. »نزلت في حرب بدر، وك�ن �صبب نزوله� اأّنه ك�ن في الغنيمة 
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ﴾)6) مَّ

التي اأ�ص�بوه� يوم بدر قطيفة حمراء، ففِقدت، فق�ل رجل من اأ�صح�ب ر�صول اهلل P: م� لن� 

ن 
َ
 أ ل نرى القطيفة؟! م� اأظّن اإّل ر�صول اهلل P اأخذه�، ف�أنزل اهلل في ذلك ﴿ َوَما َكَن نِلَِبٍّ

ۚ ﴾ اإلى قوله: ﴿ َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ﴾، فج�ء رجل اإلى ر�صول اهلل P، فق�ل: »اإّن فالنً� قد غّل  َيُغلَّ
 .

(7(
قطيفة، ف�حتفره� هن�لك، ف�أمر ر�صول اهلل P بحفر ذلك المو�صع، ف�أخرج القطيفة«

اليتيم  واأكُل مال  الإمام،  ُغلَّ عن  �شيء  كلُّ  »الغلول   :Q دق� ال�صَّ الإم�م  وروي عن 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج7، �ض436.
)2)  م.ن، ج7، �ض435.

)3)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج23، �ض208.
)4)  ال�صيخ الطو�صي، اختي�ر معرفة الرج�ل )رج�ل الك�صي(، ت�صحيح وتعليق: مير دام�د الأ�صتراب�دي ، تحقيق: ال�صيد 

مهدي الرج�ئي، موؤ�ص�صة اآل البيت Rلإحي�ء التراث، 1404، ل.ط، �ض11. 

)5)  ال�صيخ الأن�ص�ري، كت�ب المك��صب، ج2، �ض294. 
)6)  �صورة اآل عمران، الآية 161.

)7)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج19، �ض269-268.
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 .
حُت �شبهٌة«)1) �شبهٌة، وال�شُّ

خ�صّي للممتلك�ت  ومن م�ص�ديق الغلول ال�صتخدام المفِرط للم�ل الع�م، وال�صتخدام ال�صَّ

والقرط��صّية،  للجهة،  المملوكة  والُعَدد  والآلت،  لل�صيَّ�رات،  خ�صّي  ال�صَّ ة، ك�ل�صتخدام  الع�مَّ

اآخر   ّ ٍ
�صخ�صي ا�صتخدام  واأّي  والّطب�عة،  الت�صوير،  واآلت  الح��صوب،  واأجهزة  والهواتف، 

ُي�صّمى  م�  )اأو  الم�صلمين  م�ل  من  الأخذ  يحُرم  وب�لجملة،  الر�صمّي.  العمل  ل�ص�لح  يكون  ل 

الوظيفة  ح�ص�ب  على  ي�أتي  ك�صٍب  اأيُّ  ويحرم  ك�ن،  وجه   ّ
ِ

اأي على   ، حٍقّ بغير  الع�م(  ب�لم�ل 

الع�مة ا�صتغالًل، وتحرم المح�ب�ة ب�إعط�ء المتي�زات اأو الحقوق لغير م�صتحقيه�، بن�ًء على 

المح�صوبية في العط�ءات، اأو الوظ�ئف، اأو الِمنح الدرا�صية، اأو في اإعط�ء كِلّ من ل ي�صتحق 

ّ مج�ٍل ك�ن، فهي تدخل كّله� في الغلول.
ِ

في اأي

 ر
ُّ
شفادة سرز

ور تعني اأن ي�صهد الإن�ص�ُن بغير الحقِّ اإّم� بقوله ول�ص�نه واإّم� ب�أعم�له. وهي �صبٌب  �صه�دة الزُّ

مع�لم  وطم�ض  وظلمهم،  ��ض،  النَّ �صي�ع حقوق  فيه�  لأّن  القلوب؛  في  غ�ئن  وال�صَّ الأحق�د  لزرع 

�ض  �لم على ظلمه، وتعطي الحّق لغير م�صتحّقه، وتقوِّ ور اأْن ُتعيَن الظَّ العدل. َفِمْن �ص�أن �صه�دة الزُّ

واْ  وَر ِإَوَذا َمرُّ ِيَن َل يَۡشَهُدوَن ٱلزُّ اأرك�ن الأمن، وتع�صف ب�لمجتمع وتدّمره، يقول اهلل تع�لى: ﴿َوٱلَّ

ۡوَثِٰن َوٱۡجَتنُِبواْ  َ
ۡ
، ويقول عّز ا�صمه في اآية اأخرى: ﴿ فَٱۡجَتنُِبواْ ٱلرِّۡجَس ِمَن ٱل

واْ كَِراٗما ﴾)2) بِٱللَّۡغوِ َمرُّ
.

ُقولُوَن ُمنَكٗرا ّمَِن ٱۡلَقۡوِل َوُزوٗرۚا ﴾)4) ُهۡم لََ  ويقول عّز وجّل اأي�صً�: ﴿ ِإَونَّ
ورِ ﴾)3) قَۡوَل ٱلزُّ

هادة  حكم شهادة الزُّور وكتم الشَّ
ور على حدٍّ �صواء، فعن اأبي  ه�دة، وحرمة �صه�دة الزُّ دّلت النُّ�صو�ض على حرمة كتم�ن ال�صَّ

ور من بين يدي الحاكم حتَّى يتبّواأ مقعده في  عبد اهلل Q: »ل ينق�شي كالم �شاهد الزُّ

.
هادة«)5) النَّار، وكذلك من كتم ال�شَّ

)1)  محمد بن م�صعود العي��صي، تف�صير العي��صي، الح�ج ال�صيد ه��صم الر�صولي المحالتي، المكتبة العلمية الإ�صالمية - 
طهران، ل.ت، ل.ط، ج1، �ض140.

)2)  �صورة الفرق�ن، الآية 72.
)3)  �صورة الحج، الآية 30.

)4)  �صورة المج�دلة، الآية 2.
)5)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج18، �ض237.
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وعن اأبي جعفر Q ق�ل: »قال ر�شول اهلل P: من كتم �شهادًة، اأو �شهد بها؛ ليهدر 

بها دم امرئ م�شلم، اأو ليزوي بها مال امرئ م�شلم، اأتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مّد 

.
الب�شر، وفي وجهه كدوح تعرفه الخالئق با�شمه ون�شبه«)1)

كتمان  عن  ونهى  ور،  الزُّ �شهادة  عن  نهى  »اإّنه  المن�هي:  حديث  في   P النبي وعن 

هادة، وقال: من كتمها اأطعمه اهلل لحمه على روؤو�س الخالئق، وهو قول اهلل عّز وجّل:  ال�شَّ

.(3((2(﴾  ۥۗ ۥٓ َءاثِٞم قَۡلُبُه َهَٰدةَۚ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِنَُّه ﴿ َوَل تَۡكُتُمواْ ٱلشَّ
المحّرم�ت  من  ه�دة  ال�صَّ وكتم  ور  الزُّ �صه�دة  اأّن  وغيره�  الأخب�ر  هذه  من  والم�صتف�د   

.
(4(

والكب�ئر

 ر
ُّ
آثار شفادة سرز

ور ل تزول قدماه حتَّى تجب له  1. عذاب النار: عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »�شاهد الزُّ
، وعن اأبي جعفر Q ق�ل: »ما من رجٍل ي�شهد ب�شهادة زور على مال رجل 

النار«)5)

 .
م�شلم ليقطعه، اإّل كتب اهلل له مكانه �شكاً اإلى النار«)6)

2. العذاب عند قب�س الروح: عن اأبي عبد اهلل Q في حديث اأن النبّي P ق�ل: »يا 
فينزع  نار،  ب�شّفود من  نزل معه  الكافر  روح  نزل فقب�س  اإذا  الموت  اإّن ملك  علّي، 

ق�ل:  اأمتك؟  من  اأحدًا  ذلك  ي�صيب  هل   :Q علّي فق�ل  جهّنم«،  فت�شيح  روحه، 

 .
»نعم، حاكم جائر، واآكل مال اليتيم ظلماً، و�شاهد زور«)7)

ور يوم القيامة  3. �شّدة العذاب يوم القيامة: عن ر�صول اهلل P ق�ل: »ُيبعث �شاهد الزُّ

 .
يدلع ل�شانه في الّنار، كما يدلع الكلب ل�شانه في الإناء«)8)

4. نودي في الكاذبين: عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »من �شهد على موؤمن بما َيْثِلُمه، 

)1)  م.ن، �ض227.
)2)  �صورة البقرة، الآية 283.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج104، �ض310.
)4)  راجع: ال�صيد الكلپ�يك�ني، كت�ب ال�صه�دات ، 1405، ط 1،�ض10 - 11.

)5)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج101، �ض301.
)6)  م.ن، �ض310.

)7)  الحر الع�ملي،و�ص�ئل ال�صيعة، ج27، �ض325.
)8)  الميرزا النوري،م�صتدرك الو�ص�ئل،ج17،�ض414.
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.
اأو َيْثِلُم ماله، اأو ُمُرّوَته، �شّماه اهلل كاذباً«)1)

عالج شهادة الزُّور:
اإلى اهلل  اآث�ره� ونت�ئجه� الوخيمة هو التَّوبة  الطريق الوحيد لمع�لجة هذه الآفة وتجّنب 

اإليه مطلقً�، ومن ثّم العمل على جبر الآث�ر  من هذا الفعل القبيح، والعزم على عدم العود 

حيحة قدر الو�صع  ه�دة ال�صَّ ت�ئج ال�صلبّية لفعله، من خالل رّد الأم�ن�ت، اأو اإع�دة بذل ال�صَّ والنَّ

والم�صتط�ع، حتَّى ل يترك ب�بً� اإّل و�صعى اإليه من اأجل ردِّ المظ�لم اإلى اأهله�. 

الذي  المال  »يوؤّدي من  ق�ل:  توبته؟  م�  ور:  الزُّ �ص�هد  ال�ص�دق Q عن  الإم�م  �ُصِئل 

 .
�شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله اإن كان الّن�شف، اأو الّثلث اإن كان �شهد هذا واآخر معه«)2)

ندح سرعفق  عهسقب 
. اإّن اأّول 

روي عن اأمير الموؤمنين Q اأّنه ق�ل: »ل تعتمد على موّدة من ل يفي بعهده«)3)

واأهّم عن�صر يت�صّبب في تقوية الروابط والعالق�ت الجتم�عية بين اأفراد الب�صر، هو الوف�ء ب�لعهود 

والمواثيق، بل يمكن القول: اإّن ميزان نج�ح الأ�صخ��ض في حي�تهم الدنيوية يرتبط بمدى التزامهم 

بعهودهم، لذا يقرُّ الإم�م Q حقيقًة اجتم�عية، مف�ده�: عدم العتم�د على الأ�صخ��ض الذين 

اأفراد المجتمع، وب�لتَّ�لي  الثِّقة بين  اإلى �صلب  يوؤّدي  اإذًا �صوف  العهد  ل يوفون بعهودهم. فنق�ُض 

ي لعدّوهم الم�صترك.  �صوف يتال�صى عن�صر الّتح�د والتَّك�تف فيم� بينهم، ولن ي�صتطيعوا الت�صدِّ

.
عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »واإذا نق�شوا العهد �شّلط اهلل عليهم عدّوهم«)4)

فنق�ض العهد لي�ض من �صيم الموؤمنين ال�ص�لحين، بل هو من �صف�ت الف��صقين والمن�فقين. 

قطعه  الذي  اأو  نف�صه،  على  قطعه  الذي  ب�لتزامه  يفي  اأن  عليه  يجب  يتعّهد،  عندم�  والموؤمن 

 .
ۡكَثَُهۡم لََفِٰسقِنَي ﴾)5)

َ
ۡكَثِهِم ّمِۡن َعۡهٖدۖ ِإَون وََجۡدنَآ أ

َ
لالآخرين، ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َوَما وََجۡدنَا ِل

  ۡوفُواْ بِٱۡلَعۡهِدۖ إِنَّ
َ
وقد حّرم اهلل على الموؤمنين نق�ض العهود، واأوجب عليهم الوف�ء به�، فق�ل: ﴿ َوأ

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج101، �ض312.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج27، �ض327.

)3)  المدي، غرر الحكم، �ض418.
)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض374.

)5)  �صورة الأعراف، الآية 102.
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 .
(2(﴾ ۚ ۡوفُواْ بِٱۡلُعُقودِ

َ
يَن َءاَمُنٓواْ أ َها ٱلَِّ يُّ

َ
أ ، وق�ل تع�لى في اآية اأخرى: ﴿ َيٰٓ

ٱۡلَعۡهَد َكَن َمۡس ُٔوٗل ﴾)1)
وقد توّعد اهلل ن�ق�ض العهد ب�لعديد من العواقب منه�:

ِميَثٰقِهِۦ  َبۡعِد  ِمۢن   ِ َعۡهَد ٱللَّ يَنُقُضوَن  ِيَن  ﴿ ٱلَّ العظيم: ق�ل اهلل عّز وجّل:  الخ�شران   .1
 .

وَن ﴾)3) ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱۡلَخِٰسُ
ُ
 أ ۡرِضۚ

َ
ن يُوَصَل َوُيۡفِسُدوَن ِف ٱۡل

َ
 بِهِۦٓ أ ُ َمَر ٱللَّ

َ
َوَيۡقَطُعوَن َمآ أ

ِيَن َكَفُرواْ  ِ ٱلَّ  ِعنَد ٱللَّ َوآّبِ  ٱدلَّ  َشَّ 3. اأّنه يكون �شّر الخلق عند اهلل: ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ إِنَّ
 .

ةٖ َوُهۡم َل َيتَُّقوَن ﴾)4)  َمرَّ ِ
 يَنُقُضوَن َعۡهَدُهۡم ِف ُكّ  ِمۡنُهۡم ُثمَّ ِيَن َعَٰهدتَّ َفُهۡم َل يُۡؤِمُنوَن ٥٥ ٱلَّ

عالج نقض العهد
بكيفية  الك�فية  المعرفة  لدين�  اأ�صبح  واأ�صب�به«  الغر�ض  نق�ض  »دوافع  بحث  من  تقّدم  مم� 

تح�صيل ف�صيلة الوف�ء ب�لعهد، ب�لإ�ص�فة اإلى طرق الوق�ية من �صّده�، وعالج مر�ض نق�ض العهد.

. ويقول: »م�ا 
ورد عن اأمير الموؤمنين Q قوله: »ِمْن َدلِئِل الإِيم�اِن اْلَوف�اُء ِباْلَعْهِد«)5)

.
َتُه«)6) اأيقن ِباهلِل َمْن َلْم َيْرَع ُعُهوَدُه َوِذمَّ

ل رادعً� لدى  اإّن التفكرَّ والت�أّمل في العواقب والآث�ر ال�صلبيَّة لهذا الفعل القبيح ي�صكِّ كم� 

له الإن�ص�ن من بع�ض  الموؤمنين، فيمنعهم من اقتراف هذه الموبقة. فرغم م� يمكن اأن يح�صِّ

الربح والمنفعة على المدى الق�صير بنق�صه للعهود، اإل اأّنه على المدى الطويل قد يت�صّبب ذلك 

المجتمع،  وربم� في ف�صيحته في  والأقرب�ء،  الأ�صدق�ء  بين  ومك�نته  �صخ�صيته،  �صقوط  في 

فيخ�صر بذلك ثقة الن��ض فيه. عن الإم�م علّي Q ق�ل: »والُخلف يوجب المقت عند اهلل 

.
وعند النا�س«)7)

)1)  �صورة الإ�صراء، الآية 34.
)2)  �صورة الم�ئدة، الآية 1.
)3)  �صورة البقرة، الآية 27.

)4)  �صورة الأنف�ل، الآية 56-55. 
)5)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج16، �ض97.

)6)  م.ن،ج11، �ض201. 
)7)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج33، �ض611.



231 فادةك ندح سرعفق
َّ

 ر  كتّان سرش
ُّ
ناك سريّين سرغّهاك سرغلهلك شفادة سرز

ِّ
حلك سرز  سرسِّ

سرّهاهيم سرلئيسا

عبذة والتَّ�صخير والتَّنجيم من الكب�ئر التي توّعد اهلل  1. ال�صحر وملحق�ته من الكه�نة وال�صَّ

عليه� العذاب الأليم حّتى جعل حّد ال�ص�حر القتل.

ن� من الكب�ئر التي ن�ّض   اأو منقطع. ف�لزِّ
ٍ
ن� هو وطء المراأة من غير عقٍد �صرعّي دائم 2. الزِّ

رك به. عليه� القراآن الكريم وله مف��صُد عظيمٌة اإلى الحّد الذي قرنه اهلل تع�لى ب�ل�صِّ

3. للّزن� مقّدم�ت تدفع الإن�ص�ن اإلى الوقوع فيه اأهمه� النظر المحّرم، والخلوة والختالط 

المحّرم�ن.

4. اليمين الغمو�ض اأو اليمين الك�ذبة من الذنوب الكبيرة و�صورته� اأن يحلف الإن�ص�ن على 

�ر.  اأمر م��ٍض كذبً� ب�صكل عمدي وقد �صّميت غمو�صً�؛ لأّنه� تغم�ض الح�لف في النَّ

5. الغلول، وهو اأخذ م� لم يبح النتف�ع به من الغن�ئم وغيره� قبل حوزه�، من الكب�ئر، 

ة بغير وجهة  ومن اأهم م�ص�ديقه ال�صتخدام المفِرط للم�ل الع�م، اأو الممتلك�ت الع�مَّ

�صرعية.

ور من المحّرم�ت الكبيرة في الإ�صالم وتعني اأن ي�صهد الإن�ص�ُن بغير الحقِّ  6. �صه�دة الزُّ

��ض، وظلمهم، وطم�ض مع�لم  على اأمر م� و�ص�حبه� في الن�ر لأّن فيه� �صي�ع حقوق النَّ

العدل.

7. نق�ض العهد هو من اأهم عالم�ت �صعف الإيم�ن في النف�ض وهو من الكب�ئر المن�صو�ض 

عليه� في الإ�صالم و�ص�حبه� ملعون ومطرود كم� ن�ّض على ذلك كت�ب اهلل العزيز.
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سألسئلا  سرتطبيدات 

انتق الجواب الأ�شح:

1 - ال�شحر والكهانة وال�ّشعبذة والتنجيم هي اأموٌر:

ل ينبغي القي�م به� لكن يمكن ال�صتف�دة ممن يقوم به�. 

ل ب�أ�ض ب�لقي�م به� جميعً� م� عدا ال�صحر وال�صعبذة. 

يحرم القي�م به� وحتى ال�صتف�دة ممن يقوم به�. 

2 - ل يجوز التنّبوؤ اإذا كان بمعنى:

التنّبوؤ بم�صتقبل الإن�ص�ن مع عدم الجزم بذلك. 

التنّبوؤ ب�لأمور الفلكية ولو لم تكن ق�ئمًة على معرفة وعلم. 

التنّبوؤ ب�أّي �صيٍء مع العتق�د ب�أنَّ النجوم والأفالك هي التي توؤّثُر في حي�ة الإن�ص�ن. 

3 - اليمين الغمو�س هي:

اأن يحلف الإن�ص�ن كذبً� انه �صوف يفعل اأمرًا في الم�صتقبل القريب وهو ل يريد اأن 

يقوم به. 

الحلف على اأمر م��ٍض كذبً�. 

�لم على اأذّية الن��ض دون اأن يتمّكن من التراجع عنه.  اأن يحلف الظَّ

4 - الغلول في ال�شطالح القراآني هو اأن:

يقوم المج�هد بو�صع الأغالل في اأيدي الأ�صرى من دون اإذن الولّي. 
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يقوم المج�هد ب�أخذ ن�صيبه من الغنيمة من دون اأن يراعي العدل مع اإخوته. 

ي�أخذ الم�صلم اأي �صيء من مقّدرات الم�صلمين من دون اإذن الح�كم ال�صرعي. 

5 - المراد بالختالط المحّرم:

عدم جواز الختالط مطلقً� بين الن�ص�ء والرج�ل. 

جواز الختالط م� دام اأنه لم يقع منه اأي فعل محرم. 

اإلى حّد الخلوة بين الرجل والمراأة الأجنبّيين بحيث يخ�ف  الختالط الذي ي�صل 

الوقوع في الحرام.  





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ترك  . 1 الخمر،  �صرب  الت�لية:  الكب�ئر  ي�صرح 

ال�صالة، قطيعة الرحم.

يبّين خطورة هذه الكب�ئر على الفرد والمجتمع. . 2

يذكر الطرق الن�جعة لمع�لجة هذه الذنوب. . 3

أكبر الكبائر )3(

شرب الخمر- ترك الصالة 

متعّمداً - قطيعة الرحم

الدرس الخامس عشر





حللا شلب سرخّل 
ۡزَلُٰم رِۡجٞس ّمِۡن 

َ
نَصاُب َوٱۡل

َ
 َوٱۡل ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنََّما ٱۡلَۡمُر َوٱلَۡمۡيِسُ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ  ق�ل اهلل تع�لى: ﴿َيٰٓ

ٱۡلَعَدَٰوةَ  بَۡيَنُكُم  يُوقَِع  ن 
َ
أ ۡيَطُٰن  ٱلشَّ يُرِيُد  َما  إِنَّ ُتۡفلُِحوَن 90  لََعلَُّكۡم  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ۡيَطِٰن  ٱلشَّ َعَمِل 

.
نَتُهوَن ﴾)1) نُتم مُّ

َ
لَٰوةِۖ َفَهۡل أ ِ وََعِن ٱلصَّ ُكۡم َعن ذِۡكرِ ٱللَّ َوٱۡلَۡغَضآَء ِف ٱۡلَۡمرِ َوٱلَۡمۡيِسِ َوَيُصدَّ

اأو�صحت الآية �صّدة خطورة الخمر وحرمته من خالل الأمور الآتية:

- قرنه اهلل تع�لى بعب�دة الأوث�ن.

- اأطلق عليه لفظ )الرج�ض(.

- اعتبره من عمل ال�صيط�ن الخ�ل�ض.

- اأمر اهلل تع�لى ب�جتن�به، والجتن�ب يعني عدم القتراب مطلقً�، وهو اأ�صّد من النهي.

- اإّن الخمر من الأمور التي توقع العداوة والبغ�ص�ء بين الن��ض.

- يبعد عن ذكر اهلل تع�لى، وتحديدًا عن ال�صالة، بل وي�صّد عنه�، وال�صّد اأعظم من المنع.

وفي بع�ض الآي�ت اأطلق اهلل لفظ )الإثم( على الخمر، والإثم يعني الأفع�ل الُمبِطئة عن 

الثواب، وي�أتي الخمر على راأ�صه�.

بلغة  الآية  تع�لى  اهلل  يختم  الخمر...(  )اإّنم�  بعب�رة  والح�صر  الت�أكيدات  هذه  كّل  وبعد 

»عن  ق�ل:   Q ال�ص�دق اهلل  عبد  اأبي  الحديث عن  وفي  نَتُهوَن ﴾.  مُّ نُتم 
َ
أ ﴿ َفَهۡل  التهديد 

ر�شول اهلل P قال: الخمر حرام بعينه، والم�شكر من كّل �شراب، فما اأ�شكر كثيره فقليله 

. ولهذا اّتفقت كلمة الم�صلمين جميعً� على حرمته، واعتب�ره من الكب�ئر. 
حرام«)2)

�صورة الم�ئدة، الآيت�ن 90 - 91.  (1(
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج6، �ض408. 
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لهاسق شلب سرخّل
من الآث�ر ال�صلبية ل�صرب الخمر الواردة في الن�صو�ض والرواي�ت ال�صريفة:

اء الدفين: روي عن الإم�م الر�ص� Q ق�ل:  1. يورث ف�شاد العقل، وذهاب الحياء، والدَّ

»واإّن اهلل تعالى حّرم الخمر؛ لما فيها من الف�شاد، وبطالن العقول في الحقائق، 

وذهاب الحياء من الوجه، واإنَّ الّرجل اإذا �شكر فرّبما وقع على اأّمه، اأو قتل الّنف�س 

ين، وي�شي ء المعا�شرة، ويوقع العربدة،  التي حّرم اهلل، ويف�شد اأمواله، ويذهب بالدِّ

.
وهو يورث مع ذلك الّداء الّدفيَن«)1)

 Q �وابط الجتماعّية: روي عن الإم�م الر�ص 2. الّلعن، والحرمان من العالقة والرَّ

نا، ول ت�شّدقه  ق�ل: »واإّياك اأن تزّوج �شارب الخمر؛ فاإن زّوجته فكاأنما قدت اإلى الزِّ

اإذا حّدثك، ول تقبل �شهادته، ول تاأمنه على �شي ء من مالك؛ فاإن ائتمنته فلي�س 

لك على اهلل �شمان، ول توؤاكله، ول ت�شاحبه، ول ت�شحك في وجهه، ول ت�شافحه، 

ول تعانقه، واإن مر�س فال َتُعْدُه، واإن مات فال ت�شّيع جنازته، ول ت�شّل في بيت فيه 

خمر مح�شرة في اآنية، ول تاأكل في مائدة ي�شرب عليها بعدك خمر، ول تجال�س 

ال�شالم  ترّد عليه  �شّلم عليك فال  فاإن  به،  اإذا جزت  ت�شّلم عليه  الخمر، ول  �شارب 

بالم�شاء وال�شباح، ول تجتمع معه في مجل�س؛ فاإّن الّلعنة اإذا نزلت عّمت من في 

 .
المجل�س«)2)

3. مفتاح كّل �شر: روي عن الإم�م الب�قر Q ق�ل: »اإّن اهلل عّز وجّل جعل لل�شّر اأقفال، 

رواية  في   Q ال�ص�دق الإم�م  وعن   .
ال�شراب...«)3) الأقفال  تلك  مفاتيح  وجعل 

 L وعن الإم�مين الب�قر وال�ص�دق ،
اأخرى ق�ل: »�شرب الخمر مفتاح كّل �شّر«)4)

 .
ق�ل: »اإّن الخمر راأ�س كّل اإثم«)5)

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج63، �ض491.
)2)  م.ن، �ض491.

)3)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج2،�ض339.
)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج6،�ض403.

)5)  م.ن، �ض402.
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قس ّم شلب سرخّلر تلك سرصالة لتع

4. الحرمان من �شفاعة المع�شوم Q: روي عن ر�صول اهلل P: »ل ينال �شفاعتي 

�شرب  �شفاعتي من  ينال  ل  واهلل،  ل  الحو�س  علّي  يرد  ول  ب�شالته،  ا�شتخّف  من 

 .
الم�شكر، ول يرد علّي الحو�س ل واهلل«)1)

5. ل تقبل �شالة �شارب الخمر: روي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »من �شرب م�شكراً 

انحب�شت �شالته اأربعين يوماً، واإن مات في الأربعين، مات ميتة جاهلّيًة، فاإن تاب، 

 .
تاب اهلل عّز وجّل عليه«)2)

6. العذاب الأليم في الآخرة: روي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »من �شرب الّنبيذ 

 .
على اأّنه حالل ُخّلد في الّنار، ومن �شربه على اأّنه حرام ُعّذب في الّنار«)3)

7. ا�شوداد الوجه: وروي عن الإم�م الب�قر Q ق�ل: »يوؤتى ب�شارب الخمر يوم القيامة 

اأن  لعابه على �شدره، وحقٌّ على اهلل عّز وجّل  ي�شيُل  ل�شانه،  ُمْدَلعاً  وجهه،  م�شوّداً 

ي�شقيه من طينٍة خبال« )اأو ق�ل: من بئر خب�ل(، ق�ل: قلت: وم� بئر خب�ل؟ ق�ل: »بئر 

 .
ناة«)4) ي�شيل فيها �شديد الزُّ

الة  تلك سرصَّ
قِيُمواْ 

َ
﴿ فَأ المجيد:  كت�به   

ِ
محكم في  تع�لى  ق�ل   ،

ٍ
م�صلم كلِّ  على  واجبٌة  فري�صٌة  الُة  ال�صَّ

ف  ، وتركه� ُيعّد من الكب�ئر التي ُو�صِ
ۡوقُوٗتا ﴾)5)  ٱلُۡمۡؤِمننَِي كَِتٰٗبا مَّ لَٰوةَ َكنَۡت َعَ  ٱلصَّ لَٰوةَۚ إِنَّ ٱلصَّ

 ،
ٰوةَ َوَل تَُكونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡشِكنَِي ﴾)6)

لَ قِيُمواْ ٱلصَّ
َ
مرتكبه� ب�أّنه م�ِصرك، كم� في قوله تع�لى: ﴿ َوأ

لون  ف�لأمر الإلهّي ب�ل�صالة وا�صٌح و�صريٌح ل لب�ض فيه، حتَّى غدت اأف�صل م� يتو�ّصل به المتو�صِّ

اإلى اهلل، واأّول م� يح��صب عليه الإن�ص�ن عندم� يلق�ه في الآخرة. 

اهلل،  اإلى  العب�د  به  يتقّرب  م�  اأف�صل  عن   Q ال�ص�دق الإم�م  وهب  بن  مع�وية  �ص�أل 

العبد  اأّن  ترى  األ  ال�شالة،  هذه  من  اأف�شل  المعرفة  بعد  �شيئاً  اأعلم  »ما   :Q  فق�ل

)1)  م.ن، �ض400.

)2)  م.ن، �ض400.

)3)  م.ن، �ض398.

)4)  م.ن، �ض396.
)5)  �صورة الن�ص�ء، الآية 103.

)6)  �صورة الروم، الآية 31.
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.
ا ﴾)1)«)2) َكٰوةِ َما ُدۡمُت َحّيٗ لَٰوةِ َوٱلزَّ ۡوَصِٰن بِٱلصَّ

َ
ال�شالح عي�شى بن مريم قال: ﴿ َوأ

وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q اأّنه ق�ل: »اأول ما يحا�شب به العبد ال�شالة، فاإن ُقِبلت 

 .
ُقِبل �شائر عمله، واإن ُرّدت عليه ُرّد عليه �شائر عمله«)3)

 
قس ّم حكم تارك سرصالة لتع

ترك ال�صالة عمدًا هو من الكب�ئر المن�صو�صة، كم� ورد التَّ�صريح بذلك في �صحيحة 

الواجبة  الأحك�م  من  الإ�صالم  في  ال�صالة  اإّن  وحيث  المتقّدمة.  الح�صني  العظيم  عبد 

الة مع اإنك�ر وجوبه� ُيعّد ك�فرًا، وخ�رجً� من دين الإ�صالم. اأّم�  وال�صرورية، ف�إّن ت�رك ال�صَّ

اإذا لم يكن منكرًا لوجوبه�، وك�ن موؤمنً� ومعتقدًا ب�أّنه� من الواجب�ت ال�صرعية التي حكم 

به� اهلل تع�لى، ولكّن تركه له� اإّنم� هو عن ك�صل واإهم�ل، ف�إّن مثل هذا ال�صخ�ض ُيعّد ف��صقً�. 

 P والأخب�ر الواردة في كفر ت�رك ال�صالة ن�ظرة لل�صورة الأولى، روي عن النبّي الأكرم

، وروي عن الإم�م الب�قر Q: »تارك 
داً فقد كفر«)4) اأّنه ق�ل: »من ترك ال�شالة متعمِّ

 .
الفري�شة كافر«)5)

غ�لبً�  ين�ص�أ  المحّرم�ت  ارتك�ب  اأّن  ال�صالة،  ت�رك  على  الحكم  في  الت�صديد  هذا  و�صّر 

ن�، اأو من �صيطرة  من غلبة ال�صهوة على الإن�ص�ن، ودفعه� اإّي�ه نحو المع�صية، كم� هو في الزِّ

الغ�صب عليه، فتدفعه نحو الذنوب العظ�م والقذف، والقتل وغيره� من الموبق�ت، اأّم� ترك 

واجب ك�ل�صالة، ف�إّنه ل تتدّخل ال�صهوة ول الغ�صب اإطالق� في دفعه نحو ترك ال�صالة، بل 

الأمر منح�صر في ا�صتخف�ف الإن�ص�ن بحكم اهلل، وا�صتحق�ره لالأوامر الدينية. فلهذا ال�صبب 

دخل ترك ال�صالة في عنوان الكفر ب�هلل.

 ف�ل�صتخف�ف ب�لدين وا�صٌح في ترك ال�صالة، واأظهر من غيره، ف�إّن ت�رك الزك�ة والحّج 

مثاًل، قد ين�ص�أ تركه اأحي�نً� من الِحر�ض على الم�ل، وترك ال�صوم يمكن اأن ين�ص�أ من �صهوة 

)1)  �صورة مريم، الآية 31.
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج3، �ض264. 

)3)  الحر الع�ملي،و�ص�ئل ال�صيعة، ج4، �ض34.
)4)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج30، �ض673.

)5)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج4، �ض59.
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البطن، اأّم� في ترك ال�صالة فال يوجد دافع لذلك �صوى ال�صتخف�ف ب�لدين، ق�ل اهلل تع�لى: 

 .
 َيۡعقِلُوَن ﴾)1) ُهۡم قَۡومٞ لَّ نَّ

َ
َُذوَها ُهُزٗوا َولَعِٗباۚ َذٰلَِك بِأ لَٰوةِ ٱتَّ ﴿ ِإَوَذا نَاَدۡيُتۡم إَِل ٱلصَّ

العواقب الوخيمة لترك الصالة 
القراآن المجيد، كم� في  الوعيد عليه� ب�لعذاب في  التي ج�ء  الّذنوب  الة من  ترك ال�صّ

ٰٖت يَتََسآَءلُوَن 40 َعِن ٱلُۡمۡجرِِمنَي 41 َما َسلََكُكۡم ِف َسَقَر 42 قَالُواْ لَۡم  �صورة المّدّثر: ﴿ِف َجنَّ

ُب  نَُك ِمَن ٱلُۡمَصّلنَِي 43 َولَۡم نَُك ُنۡطعُِم ٱلِۡمۡسِكنَي 44 َوُكنَّا َنُوُض َمَع ٱۡلَآئِِضنَي ٤٥ َوُكنَّا نَُكّذِ
 .

بَِيۡوِم ٱدّلِيِن ﴾)2)
 َذَهَب   32 ُثمَّ ٰ َب َوتََولَّ  31 َوَلِٰكن َكذَّ ٰ َق َوَل َصلَّ ويقول تع�لى في �صورة القي�مة: ﴿ فََل َصدَّ

 .
(3(﴾ 

ۡوَلٰٓ
َ
 لََك فَأ ۡوَلٰ

َ
 أ  ٣٤ ُثمَّ ۡوَلٰ

َ
 لََك فَأ ۡوَلٰ

َ
 33 أ ىٰٓ ۡهلِهِۦ َيَتَمطَّ

َ
 أ إَِلٰٓ

 ﴾ اأي ويٌل لك، وقد كّررت هذه الكلمة اأربع 

ۡوَلٰ
َ
 لََك فَأ ۡوَلٰ

َ
رين اأّن معنى ﴿ أ ذكر بع�ض المف�صِّ

الدني�، وعذاب  الهالك في  الهالك، وهي  الأربعة في  المراتب  اإلى  اإ�ص�رًة  اأو  ت�أكيدًا،  مرات 

القبر، واأهوال القي�مة، والخلود في العذاب. 

وورد في الحديث عن ر�صول اهلل P اأّنه ق�ل: »من تهاون ب�شالته من الرجال والن�شاء 

ابتاله اهلل بخم�س ع�شرة خ�شلة، �شّت منها في دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث في 

قبره، وثالث يوم القيامة اإذا خرج من قبره. 

فاأّما اللواتي ت�شيبه في دار الدنيا: فالأولى يرفع اهلل البركة من عمره، ويرفع اهلل 

البركة من رزقه، ويمحو اهلل عّز وجّل �شيماء ال�شالحين من وجهه، وكّل عمل يعمله ل 

يوؤجر عليه، ول يرتفع دعاوؤه اإلى ال�شماء، وال�شاد�شة لي�س له حّظ في دعاء ال�شالحين. 

جائعاً،  يموت  والثانية  ذلياًل،  يموت  اأن  فاأولهّن  موته:  عند  ت�شيبه  الّلواتي  واأّما 

والثالثة يموت عط�شاَن، فلو �شقي من اأنهار الدنيا لم يرو عط�شه. 

واأّما الّلواتي ت�شيبه في قبره: فاأولهّن ُيوِكل اهلل به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية 

ي�شّيق عليه قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. 

)1)  �صورة الم�ئدة، الآية 58.
)2)  �صورة المدثر، الآي�ت 40 - 46.

)3)  �صورة القي�مة، الآي�ت 31 - 35. 
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ملكاً  به  اهلل  ُيوِكل  اأن  فاأّولهّن  قبره:  اإذا خرج من  القيامة  يوم  ت�شيبه  الّلواتي  واأّما 

ي�شحبه على وجهه، والخالئق ينظرون اإليه، والثانية يحا�شبه ح�شاباً �شديداً، والثالثة ل 

.
ينظر اهلل اإليه، ول يزّكيه وله عذاب اليم«)1)

قطع سرلحم
 �صلة الرحم هي عب�رة عن: »الإح�ص�ن اإلى الأق�رب على ح�صب ح�ل الوا�صل والمو�صول، 

الوجه،  بطالقة  وت�رًة  ب�ل�صالم،  وت�رًة  ب�لزي�رة،  وت�رًة  ب�لخدمة،  وت�رًة  ب�لم�ل،  تكون  فت�رًة 

اأنواع ال�صلة، على  وت�رًة ب�لن�صح، وت�رًة برّد الظلم، وت�رًة ب�لعفو وال�صفح، وغير ذلك من 

. وقطيعة الرحم هي خالف �صلته، والمق�صود به�: 
(2(

ح�صب القدرة، والح�جة، والم�صلحة«

اأمر ُيفهم منه  اإليه. وقطع الرحم هو عب�رة عن كل  هجر القريب، وترك و�صله، والإح�ص�ن 

اأو التهّجم، اأو ترك الحترام اأو عدم جواب  في نظر العرف قطع الرحم؛ مثل عدم التحّية 

الر�ص�لة.

وهن�ك اأحك�ٌم عديدة ومتفّرقة تتعّلق ب�لأرح�م، من اأهّمه�: حرمة قطيعة الرحم ووجوب 

مًة  محرِّ �صلته�،  اإلى  داعيًة  ب�لأرح�م،  ال�صريعة  اأو�صت  ولذا  الفقه�ء،  جميع  ب�ّتف�ق  �صلته�، 

ب�أ�صّد التع�بير قطيعته�.

قطيعة الرحم في القرآن
�صلة الرحم واجبٌة على الم�صلم، وقطيعته من الكب�ئر، وقد نهى اهلل �صبح�نه وتع�لى عن 

ۡرِض 
َ
ن ُتۡفِسُدواْ ِف ٱۡل

َ
ُۡتۡم أ حم، فق�ل في محكم كت�به الكريم: ﴿ َفَهۡل َعَسۡيُتۡم إِن تََولَّ قطيعة الرَّ

 .
بَۡصَٰرُهۡم ﴾)3)

َ
 أ ۡعَمٰٓ

َ
ُهۡم َوأ َصمَّ

َ
 فَأ ُ ِيَن لََعَنُهُم ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ٱلَّ

ُ
رَۡحاَمُكۡم 22 أ

َ
ُعٓواْ أ َوُتَقّطِ

والآي�ت القراآنية التي تحّدثت عن �صلة الرحم وقطيعته توّزعت على عنوانين:

حم. العنوان الأول: �صلة الّرحم، ويفهم منه� ل مالزمة حرمة قطيعة الرَّ

حم. العنوان الث�ني: الآي�ت التي تحّدثت ب�صكٍل مب��صٍر عن قطيعة الرَّ

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج80، �ض21.
الرحم،  2، �صلة  1988م، ط   -  1408 �صوري�،  الفكر - دم�صق -  دار  الفقهي،  الق�مو�ض  اأبو حبيب،  الدكتور �صعدي    (2(

�ض145.

)3)  �صورة محمد، الآيت�ن 23-22.
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من الآي�ت المرتبطة ب�صلة الرحم:

   َوٱۡلََتَٰمٰ يِۡن إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ اۖ َوبِٱۡلَودِٰلَ  َوَل تُۡشُِكواْ بِهِۦ َشۡي ٔٗ َ قوله تع�لى: ﴿ َوٱۡعُبُدواْ ٱللَّ

َملََكۡت  َوَما  بِيِل  ٱلسَّ َوٱبِۡن  بِٱۡلَۢنِب  اِحِب  َوٱلصَّ ٱۡلُُنِب  َوٱۡلَارِ    ٱۡلُقۡرَبٰ ذِي  َوٱۡلَارِ  َوٱلَۡمَسِٰكنِي 
.

 َمن َكَن ُمَۡتاٗل فَُخوًرا ﴾)1)  َل ُيِبُّ َ  ٱللَّ يَۡمُٰنُكۡمۗ إِنَّ
َ
أ

رَۡحاِم َبۡعُضُهۡم 
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ْوَلٰٓئَِك ِمنُكۡمۚ َوأ

ُ
ِيَن َءاَمُنواْ ِمۢن َبۡعُد َوَهاَجُرواْ َوَجَٰهُدواْ َمَعُكۡم فَأ  ﴿ َوٱلَّ

 .
(2(﴾ 

ۢ ٍء َعلِيُم  َشۡ  بُِكّلِ َ  ٱللَّ ِۚ إِنَّ  بَِبۡعٖض ِف كَِتِٰب ٱللَّ ۡوَلٰ
َ
أ

 ِمۡنُهَما  ِي َخلََقُكم ّمِن نَّۡفٖس َوِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَبثَّ َها ٱنلَّاُس ٱتَُّقواْ َربَُّكُم ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿َيٰٓ

.
 َكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيٗبا ﴾)3) َ  ٱللَّ رَۡحاَمۚ إِنَّ

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡل  ٱلَّ َ رَِجاٗل َكثرِٗيا َونَِساٗٓءۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

قطيعة الرحم في الروايات
فيم� يلي بع�ض الآث�ر ال�صيئة لقطع الرحم، كم� ج�ءت في الرواي�ت ال�صريفة عن اأهل بيت 

الع�صمة والطه�رة R، اأهّمه�:

1. �شبب لتعّجل الفناء:

�صمع ابن الكّواء اأمير الموؤمنين Q يقول: »اأعوذ باهلل من الذنوب التي تعّجل الفناء، 

فقال ابن الكّواء: يا اأمير الموؤمنين، اأيكون ذنوب تعّجل الفناء«؟ ق�ل Q: »نعم، قطيعة 

الرحم، اإّن اأهل بيت يكونون اأتقياء، فيقطع بع�شهم بع�شاً، فيحرمهم اهلل، واإّن اأهل بيت 

.
يكونون فجرًة، فيتوا�شون، فيرزقهم اهلل«)4)

2. �شبب لقطيعة اهلل:

روي عن ر�صول اهلل P ق�ل: »الّرحم حبٌل ممدود من الأر�س اإلى ال�ّشماء، يقول: من 

، وفي حديٍث اآخر عن ر�صول اهلل P ق�ل: 
قطعني قطعه اهلل، ومن و�شلني و�شله اهلل«)5)

�صورة الن�ص�ء، الآية 36.  (1(
)2)  �صورة الأنف�ل، الآية 75.

)3)  �صورة الن�ص�ء، الآية 1.
)4)  مو�صوعة اأح�ديث اأهل البيت، ج4، �ض52. 

)5)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�ص�ئل، ج15، �ض242.
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»قال اهلل تعالى: اأنا الّرحمن، خلقت الّرحم، و�شققت لها ا�شماً من اأ�شمائي، فمن و�شلها 

.
و�شلته، ومن قطعها قطعته«)1)

3. �شبب لِق�َشر العمر:
اأّنه   P اأبي، عن جّدي، عن ر�شول اهلل روي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »حّدثني 

قال: »اإّن ملكاً من ملوك بني اإ�شرائيل كان قد بقي من عمره ثالث �شنين، وو�شل رحمه، 

فجعلها اهلل ثالثين �شنة، واإّن ملكاً من ملوك بني اإ�شرائيل كان قد بقي من عمره ثالثون 

�شنة، فقطع رحمه، فجعله اهلل ثالث �شنين، فقال: هذا الذي ق�شدت، واهلل لأ�شلّن اليوم 

 .
رحمي، ثّم �شّرحنا اإلى اأهلنا �شراحاً جِمياًل«)2)

4. الحرمان من الجّنة:
روي عن الإم�م ال�ص�دق Q ق�ل: »قال ر�شول اهلل P: اإّن في الجّنة درجة ل يبلغها 

، وعنه Q اأي�صً� ق�ل: »اإّن اهلل خلق 
اإّل اإمام عادل، اأو ذو رحم و�شول، اأو ذو عيال �شبور«)3)

الجّنة فطّيبها، وطّيب ريحها، واإّن ريحها ليوجد من م�شيرة األفي عام، فال يجد ريحها 

 .
عاّق، ول قاطع رحم«)4)

5. العذاب في الدنيا:
يموت  ل  خ�شال  ثالث   :Q علّي كتاب  »في  ق�ل:   Q الب�قر الإم�م  عن  روي 

�شاحبهّن اأبداً حتَّى يرى وبالهّن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز اهلل بها، 

.
واإّن اأعجل الطاعة ثواباً َل�شلة الرحم...«)5)

أسباب قطيعة الرحم
هن�ك اأ�صب�ب متعّددة قد توؤّدي اإلى قطع الرحم، نذكر منه�: 

الدنيوية  واآث�ره�  الرحم  قطيعة  بعواقب  المعرفة  وعدم  ف�لجهل  المعرفة:  عدم   .1

)1)  م.ن، �ض242.
)2)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج47، �ض187.

)3)  م.ن، ج71، �ض90.

)4)  م.ن، ج29، �ض96.
)5)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض347.
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قس ّم شلب سرخّلر تلك سرصالة لتع

والأخروية الع�جلة والآجلة، �صبب اأ�ص��ض لقطيعة الأرح�م، كم� اإّن الجهل ب�أهمّية �صلة 

الرحم واآث�ره� الع�جلة والآجلة قد يوؤّدي اإلى تق�صيٍر في القي�م بحّق ال�صلة. 

الرحم،  قطيعة  ومنه�  للذنوب،  الرئي�صة  المن�بع  اأحد  هو  مر-  التكّبر-كم�  الِكْبر:   .2

اأو ك�ن ت�جرًا كبيرًا تكّبر  اأو ح�ز مك�نًة ع�لية،  فبع�ض الن��ض اإذا ن�ل من�صبً� رفيعً�، 

على اأق�ربه، واأِنف من زي�رتهم والتوّدد اإليهم، بحيث يرى اأّنه �ص�حب الحّق، واأّنه اأولى 

ب�أن يزار ويوؤتى اإليه. 

ٍر، في�صيبه  3. النقطاع الطويل: هن�ك من ينقطع عن اأق�ربه فترًة طويلًة، وبدون اأّي مبرِّ

اأن  اإلى  الأمر  به  فيتم�دى  ي�رة،  ب�لزِّ ب�لتَّ�صويف  فيبداأ  منهم،  وح�صٌة  ذلك  جّراء  من 

ينقطع عنهم ب�لكلّية، فيعت�د القطيعة، وي�ألف البعد.

ل اأدنى �صيٍء من اأق�ربه،  ��ض ل يتحمَّ 4. عدم تحّمل الأقارب وال�شبر عليهم: بع�ض النَّ

فبمجّرد اأّي هفوة، اأو زّلة، اأو ِعت�ٍب من اأحٍد من اأق�ربه يب�در اإلى القطيعة والهجر. 

5. النميمة والإ�شغاء اإليها: من الن��ض من داأبه وديدنه اإف�ص�د ذات البين، فتجده ي�صعى 

هم، وتكدير �صفوهم، فكم تقّطعت من اأوا�صر، وكم تفّرق من  بين الأحّبة؛ لتفريق �صفِّ

ميمة، فك�نت �صببً� حقيقيً� لقطع الأرح�م. �صمل، ب�صبب الو�ص�ية والنَّ

عالج قطيعة الّرحم
رة على الفرد والمجتمع، واأّنه� توجب  م الكالم في القطيعة، واأ�صراره� واأث�ره� المدمِّ تقدَّ

البتع�د عن اهلل تع�لى في الدني� والآخرة، وبي�ن بع�ض الأ�صب�ب الموجبة للقطيعة، واأن يعرف 

فعلى  كذلك،  الأمر  ك�ن  ف�إذا  المفرو�صة،  ك�لعب�دات  الواجب  ترك  هي  الرحم  قطيعة  ب�أّن 

الموؤمن اأن يحذر قطيعة الرحم، واأن يتجّنب الأ�صب�ب الداعية اإليه�، وي�صعى في عالجه�، واأن 

التي  الآداب  اأ�صب�ب و�صله�، ويرعى  الرحم، ويتحّرى  �ص�أن  واأن يعرف عظيم  الرحم،  ي�صل 

ينبغي مراع�ته� مع الأق�رب. 
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. �ص��رب الخمر حرام في الإ�ص��الم وهو من الكب�ئر المن�صو�ض عليه� في القراآن الكريم 

حّتى و�صفه اهلل تع�لى ب�لرج�ض واأّنه من عمل ال�صيط�ن.

2. ل�ص��رب الخمر مف��ص��د عظيمة جدًا اأهّمه� اأّنه �ص��بب ل�صعف الإيم�ن في النف���ض وزواله 

لحقً�، �صبب ل�صعف العقل و�صي�ع الحق، مفت�ح لكّل �صّر ومف�صدة فردية واجتم�عية.

ف منكر وجوبه�  ، وتركه� ُيعّد من الكب�ئر التي ُو�صِ
ٍ
الُة فري�صٌة واجبٌة على كلِّ م�صلم 3. ال�صَّ

عن عمد ك�فرًا، واإن ك�ن تركه له� عن ك�صل واإهم�ل عّد ف��صقً�. 

��الة والته���ون به��� عواق��ب وخيمة وخطيرة حي��ث توّعد اهلل ت���رك ال�صالة  4. لت��رك ال�صَّ

ب�لويل والثبور ليختم له الأمر ب�لعذاب الأليم في ن�ر جهّنم التي ا�صمه� �صقر.

5. �صل��ة الرح��م بمعن��ى الإح�ص���ن اإلى الأق�رب على ح�ص��ب ح���ل الوا�ص��ل والمو�صول من 

الواجب�ت ال�صرعية الأ�ص��صية في الإ�صالم وتركه� من الذنوب الكبيرة.

6. لقطيعة الرحم اآث�ر �صيئة جدًا على الم�صتوى الفردّي والجتم�عّي، فهي تورث العذاب، 

و�صبب لزوال النعم ونق�ص�ن الخيرات، وتوؤّدي اإلى التفّكك الأ�صرّي والجتم�عّي معً�.

7. �صلة الرحم واجبة كب�قي الفرائ�ض عند جميع الفقه�ء، وتركه� حرام كذلك.
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سألسئلا  سرتطبيدات 

انتق الجواب الأ�شح:

1 - اإن تخلُّ�س الإن�شان من تبعات ذنوبه مرتبط بكيفية عالقته بذنوبه، حال كونها: 

ح�ًل، ملكًة اأو اتح�دًا. 

خي�ًل، عقاًل اأو قلبً�. 

نف�قً�، ري�ًء اأو �صركً�.  

2 - قطيعة الرحم عبارة عن:

هجر القريب وترك و�صله والإح�ص�ن اإليه.  

و�صل القريب والإح�ص�ن اإليه.  

الإح�ص�ن اإلى الن��ض.  

3 - اآثار الذنوب تح�شل بمجرد ارتكابها لأن:

الجزاء هو ظ�هر العمل. 

الجزاء هو ب�طن العمل في الحقيقة. 

كال الجوابين خط�أ. 

4 - اأيها يعتبر من الآثار العامة للذنوب في الدنيا:

الف�ص�د في الأر�ض. 

ق�صوة القلب.  

كال الجوابين �صحيح.  
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5 - اأي من الذنوب التالية الذكر توجب حبط الأعمال في الدنيا:

الرتداد عن الإ�صالم.  

ال�صد عن �صبيل اهلل. 

كال الجوابين �صحيح.  

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب:

ل يعتبر ترك ال�صالة عن عمد كبيرة واإن وجب على الإن�ص�ن ق�ص�وؤه�.  

والبالءات  الم�ص�ئب  وبين  الإن�ص�ن  يقترفه�  التي  الذنوب  بين  وثيق  ارتب�ط  يوجد 

التي ت�صيبه ب�صبب تلك الأعم�ل. 

من الآث�ر ال�صلبية والخطيرة جدًا للذنوب اأنه� �صبب لحبط الأعم�ل في الآخرة فقط 

ولي�ض في الدني�. 

من مف��صد الخمر اأنه يوؤّدي اإلى اإيق�ع العداوة والبغ�ص�ء بين الن��ض.  

حب الدني� والركون اإليه� من العوامل المهمة والأ�ص��صية لحبط الأعم�ل في الدني�.  



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

الكذب،  . 1 الت�لية:  الكب�ئر  من  كلٍّ  حقيقة  يعّرف 

الغيبة، البهت�ن.

يبّين خطورة هذه الكب�ئر على الفرد والمجتمع. . 2

ي�صرح طرق مع�لجة هذه الآّف�ت، وكيفّية الخال�ض  . 3

منه�.

 آّفات اللسان )1(:

 الكذب، الغيبة، البهتان

الدرس السادس عشر





ا حهظ سرلسان أهّيم
  ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إِلَّ َماِل قَعِيٞد ١٧ مَّ  ٱلُۡمَتلَّقَِياِن َعِن ٱۡلَِمنِي وََعِن ٱلّشِ ق�ل تع�لى: ﴿ إِۡذ َيَتلَقَّ

. في هذه الآية تذكيٌر للموؤمن برق�بة اهلل تع�لى، التي ل تتركه لحظًة 
َعتِيٞد ﴾)1) َرقِيٌب  يۡهِ  دَلَ

من اللحظ�ت، حتَّى لو تركته المالئكة. ف�لرق�بة المب��صرة وب�لوا�صطة ل تغفل عنه في ح�ل 

من الأحوال، حتَّى فيم� ي�صدر عنه من اأقوال وم� يخرج من فمه من كلم�ت، كّل قول مح�صوب 

القي�مة  الدني�، ويوم  الَمَلَك�ن في  ي�صّجله  اأعم�له،  اأو عليه، وكّل كلمة مر�صودة في �صجّل  له 

ينك�صف الح�ص�ب والجزاء. 

َرقِيٌب  يۡهِ  دَلَ   إِلَّ قَۡوٍل  ِمن  يَۡلفُِظ  ا  ﴿ مَّ الآية:  حول   Q ال�ص�دق الإم�م  عن  روايٍة  وفي 

بت دموعه  َعتِيٞد ﴾، ق�ل الراوي: عندم� قراأ الإم�م الآية فتنّف�ض ال�صعداء، ثم بكى حتَّى خ�صّ
لحيته، وق�ل: »يا اإ�شحاق، اإّن اهلل تبارك وتعالى اإّنما نادى المالئكة اأن يغيبوا عن الموؤمنين 

فقد  كالمهما،  تعرف  ول  لفظهما،  تكتب  ل  المالئكة  كانت  فاإذا  لهما،  اإجالًل  التقيا  اإذ 

عرفه الحافظ عليه، عاِلم ال�شّر واأخفى. يا اإ�شحاق، فخِف اهلل كاأّنك تراه، فاإن كنت ل تراه 

اأّنه يراك، ثّم ا�شتترت  اأّنه ل يراك فقد كفرت، واإن كنت تعلم  فاإّنه يراك، فاإن كنت ترى 

.
عن المخلوقين بالمعا�شي، وبرزت له بها، فقد جعلته في حّد اأهون الناظرين اإليك«)2)

الل�ص�ن من اأعظم النعم الإلهية على العبد، ف�إّنه - مع �صغر حجمه ودّقة �صنعه - عظيم 

الف�ئدة؛ اإذ ل ي�صتبين في الأغلب الكفر والإيم�ن اإّل ب�صه�دة الل�ص�ن.

)1)  �صورة ق، الآيت�ن 18-17.
)2)  ال�صيخ ال�صدوق، ثواب الأعم�ل، �ض147.
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اللسان لسانان لسان خير ولسان شّر:
1. ل�شان الخير: هو الذي ينطق ب�لخير، ويلهج بذكر اهلل تع�لى، ويذكر ِنَعم اهلل عليه، ول 

ينطق اإّل ب�لحكمة والموعظة الح�صنة.

2. ل�شان ال�شّر: وهو ل�ص�ن ال�صيط�ن، الذي ل ينطق اإّل بم� يمليه عليه �صيط�نه، من �صّب، 

وقدٍح، وغيبٍة، وبهت�ٍن، ونميمٍة، ون�صر الفتن والأحق�د وال�صغ�ئن.

ول بّد من اللتف�ت اإلى اأن اأع�صى الأع�ص�ء على الإن�ص�ن الل�ص�ن؛ ف�إّنه ل تعب في اإطالقه، 

م�ص�ئده  من  والحذر  اآف�ته،  عن  الحتراز  في  الخلق  يت�ص�هل  وقد  تحريكه،  في  موؤونة  ول 

اإلى النبّي P فق�ل: ي�  اآلة لل�صيط�ن في ا�صتغواء الإن�ص�ن. ج�ء رجل  اأعظم  وحب�ئله، واأّنه 

ر�صول اهلل، اأو�صني، ق�ل: »احفظ ل�شانك«، ق�ل: ي� ر�صول اهلل، اأو�صني، ق�ل P: »احفظ 

ل�شانك«، ق�ل: ي� ر�صول اهلل، اأو�صني، ق�ل P: »احفظ ل�شان، ويحك، وهل يكّب النا�س على 

، وعن الإم�م ال�ص�دق Q: »من خاف النا�س 
مناخرهم في النار اإل ح�شائد األ�شنتهم«)1)

.
ل�شانه فهو في النار«)2)

الحديث عن  الل�ص�ن، كم� ورد في  اأمٍر واحد، وهو حفظ  النج�ة في  المق�بل تكمن  وفي 

.
الر�صول الأكرم P: »نجاة الموؤمن حفظ ل�شانه«)3)

وفيم� يلي �صوف ن�صرع في بي�ن بع�ض اآف�ت الل�ص�ن.

سركذب 
الكذب: هو الإخب�ر عن ال�صيء بخالف الواقع، ولي�ض الإخب�ر مق�صورًا على القول، بل قد 

يكون ب�لفعل، ك�لإ�ص�رة ب�ليد، اأو هّز الراأ�ض، وقد يكون ب�ل�صكوت.

بعين  اإليه  والنظر  الك�ذب،  من  الثقة  نزع  اأ�صب�ب  ومن  المن�فق،  عالم�ت  من  والكذب 

الخي�نة، وهو دليل �صعة النف�ض. والكّذاب يقّلب الحق�ئق، واأخطر اأنواعه م� يرتبط ب�لدين 

ف الكذب ب�أّنه نوع من الخي�نة،  و�صريعة �صّيد المر�صلين. وفي رواي�ت اأهل البيت R ُو�صِ

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض115.
)2)  م.ن، �ض327.

)3)  م.ن، ج2، �ض113.



253 ات سرلسان آآآ: سركذبك سرغيباك سربفتان 
م

آف

 P  التي من الممكن اأن تقود للوقوع في موبق�ت اأخرى، ك�ل�صرقة والغ�ّض مثاًل. روي عن النبّي

 .
اأّنه ق�ل: »كبرت خيانة اأن تحّدث اأخاك حديثاً هو لك م�شّدق، واأنت به كاذب«)1)

 P ى به� ر�صول اهلل ول�صّدة خطورة هذه الآفة على الفرد والمجتمع ف�إّن اأّول م�ص�ألة و�صّ

اأمير الموؤمنين Q هي ال�صدق واجتن�ب الكذب، فق�ل P: »يا علّي، اأو�شيك في نف�شك 

بخ�شال فاحفظها عني، ثّم قال: اللهّم اأعنه، اأّما الأولى فال�شدق، فال يخرجّن من فيك 

 .
كذبة اأبداً، والثانية الورع...«)2)

دوافع الكذب ومظاهره:
للكذب دوافع كثيرة وعديدة، منه� الخوف من النقد، والخوف من العق�ب اأو العت�ب، قّلة 

التدّين واللتزام ب�ل�صريعة، اعتي�د الكذب، �صوء التربية، والمحيط الجتم�عّي، وغير ذلك... 

وهن�ك مظ�هر عديدة للكذب منت�صرة بين الن��ض، منه�: 

1. الكذب على اهلل وعلى ر�شوله: وهو من اأقبح اأنواع الكذب، ومث�له المفتي بغير علم، 

والمف�ّصر للقراآن براأيه، والتقّول على اهلل وعلى ر�صوله الكذب.

 ،
ٰلُِموَن ﴾)3) ٱلظَّ ُهُم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ َذٰلَِك  َبۡعِد  ِمۢن  ٱۡلَكِذَب   ِ ٱللَّ   َعَ ٰى  ٱۡفَتَ ﴿ َفَمِن  تع�لى:  ق�ل 

دواعي  وتتعّدد   .
ُموُر ﴾)4)

ُ
ٱۡل تُرَۡجُع   ِ ٱللَّ ِإَوَل  َقۡبلَِكۚ  ّمِن  رُُسٞل  بَۡت  ُكّذِ َفَقۡد  بُوَك  يَُكّذِ ﴿ ِإَون 

الكذب على اهلل وعلى ر�صوله، ومهم� تنّوعت فهي ب�لنتيجة كذب، فنجد من يكّذب للترغيب 

والترهيب، ومن يكّذب لإبك�ء الن��ض، اأو لترويج اأفك�ر ب�طلة، اأو غير ذلك. كّله ينطبق عليه 

.
قول النبّي P: »من كّذب علّي متعّمداً فليتبّواأ مقعده من النار«)5)

كثيرًا،  الن��ض  بين  وهو يح�صل  وال�شراء(:  )البيع  التجارية  المعامالت  الكذب في   .2

اأو ي�صفه� ب�أو�ص�ف مب�لغ  ك�لذي يحلف ويق�صم ب�لأيم�ن الك�ذبة على جودة �صلعته، 

فيه�، وغير حقيقّية، وهو م� ي�صّمى ب� »الغ�ّض«، ف�لغ�ّض نوع من الكذب على الم�صتري 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج8، �ض79.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج15، �ض181.

)3)  �صورة اآل عمران، الآية 94.
)4)  �صورة ف�طر، الآية 4.

)5)  ال�صيخ ال�صدوق، من ل يح�صره الفقيه، ج4، �ض364.
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الإم�م  قول  منه�  ويكفي  جدًا،  كثيرة  ذلك  عن  نهت  التي  والرواي�ت  ال�صلعة،  في 

.
ال�ص�دق  Q: »من غ�ّشنا لي�س مّنا«)1)

3. الكذب للفتنة بين النا�س: بع�ض الن��ض يعي�ض عقدًا نف�صّية، فتراه ل يهداأ له ب�ل، ول 

يقّر له ح�ل، حتَّى يحدث فتنة، ويف�صد ذات البين؛ فين�صج الأك�ذيب والأب�طيل لإف�ص�د 

الوّد بين الأخوة، ولتوتير الحي�ة الزوجية، فكم نرى من اأوا�صر قد تقّطعت، واأرح�م قد 

تخ��صمت، واأزواج قد ُطّلقت، وغير ذلك، ب�صبب كذبة.

4. الكذب المقرون بالح�شد: تقّدم في بحث اأ�صول الكفر، اأّن الح�صد قد يوّلد مع��صي 

اأو  بم�ٍل  عليه  متفّوق  راأى من هو  اإذا  ف�لح��صد  الكذب،  اأبرزه�  دة، من  متعدِّ وكب�ئر 

من�صب اأو علم، قد نراه يكذب؛ ليقّلل من �ص�أن الطرف الآخر، ويرميه بكّل �صفة نق�ض.

5. الكذب للتخّل�س من المواقف المحرجة: وهو من مظ�هر الكذب ال�ص�ئع، والمنت�صر 

كثيرًا، وهذا النوع له دواٍع، وهو في الغ�لب يكون خوفً� من العق�ب اأو العت�ب، كح�ل من 

يكذب على والديه، اأو مدّر�صه، اأو م�صوؤوله، وهكذا.

اأي�صً�، فمن  الن��ض  النوع منت�صٌر جدًا بين  الكذب لت�شويغ الأخطاء وتبريرها: هذا   .6

يرْد اأن ي�صّوغ بخله، اأو ق�صوته، اأو تق�صيره، اأو عمله الخ�طئ، يلج�أ ع�دًة اإلى الكذب. 

وهن�ك مظ�هر كثيرة اأخرى منت�صرة بين الن��ض اأي�صً�، ك�لكذب ل�صتدرار عطف الن��ض، 

والتمّلق لأرب�ب الثراء واأ�صح�ب المن��صب، والكذب في دعوى المحّبة وال�صداقة، والكذب على 

الأولد رغبًة في التخّل�ض منهم، اأو تخويفً� لهم ب�لإ�ص�فة اإلى نقل الأخب�ر الك�ذبة، والكذب 

ال�صي��صّي، والدجل الإعالمّي، كم� نرى في الحرب الإعالمية على المق�ومة الإ�صالمية ، في 

هذه الأي�م ، وعلى رموزه� القي�دية، وغير ذلك.

آثار الكذب: 
اأّن الذي ل يت�صّدق ل يزيد اهلل في  اآث�رًا في الدني� قبل الآخرة، فكم�  اأّن للذنوب  تقّدم 

اأولدًا  عليه  اهلل  ي�صّلط  لوالديه  والع�ّق  في عمره،  اهلل  يزيد  ل  ي�صل رحمه  ل  والذي  رزقه، 

يعقّونه، كذلك هو الأمر ب�لن�صبة للكذب، ومن اأهم اآث�ره اأّنه: 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في،ج5، �ض160.
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.
1. يورث الفقر: ُرِوي عن اأمير الموؤمنين Q: »اعتياد الكذب يورث الفقر«)1)

2. الكذب مفتاح ال�شّر: عن الإم�م الب�قر Q: »اإّن اهلل عّز وجّل جعل لل�شّر اأقفاًل، 

.
وجعل مفاتيح تلك الأقفال ال�شراب، والكذب �شّر ال�شراب«)2)

3. ذهاب الإيمان: اإّن الكذب يوؤّدي اإلى خراب الإيم�ن، فال يذوق الك�ذب طعم الإيم�ن. 

ُرِوي اأّنه �ُصِئل النبّي P: يكون الموؤمن جب�نً�؟ ق�ل: »نعم، قيل: ويكون بخياًل؟ قال: 

.
نعم، قيل ويكون كّذاباً؟ قال: ل«)3)

بن  عي�شى  النبّي  »قال  ق�ل:   Q ال�ص�دق الإم�م  عن  الموؤمن:  بهاء  ذهاب   .4

.
مريم  Q: من كثر كذبه ذهب بهاوؤه«)4)

.
5. يوؤّدي اإلى النفاق: ُرِوي عن النبّي P: »الكذب باٌب من اأبواب النفاق«)5)

، والخّرا�صون اأي الك�ذبون، وُقتل 
ُٰصوَن ﴾)6) ﴿ قُتَِل ٱۡلَرَّ 6. اللعنة والهالك: ق�ل تع�لى: 

اأي ُلِعن وهِلك.

 ِ ٱللَّ   َعَ َكَذبُواْ  ِيَن  ٱلَّ تََرى  ٱۡلقَِيَٰمةِ  ﴿ َوَيۡوَم  تع�لى:  ق�ل  القيامة:  يوم  الوجه  ا�شوداد   .7

.
ِيَن ﴾)7) ۡيَس ِف َجَهنََّم َمۡثٗوى ّلِۡلُمَتَكّبِ

لَ
َ
ةٌۚ أ ۡسَودَّ وُُجوُهُهم مُّ

عالج الكذب:
عالج الكذب م�ص�ألة بغ�ية الأهمية. وينبغي اأن يبداأ الفرد بنف�صه حتَّى يوؤّدي ب�لتدريج اإلى 

عالج هذه الآفة في المجتمع؛ لأّن المجتمع لو ترك الكذب واّتجه في مع�مالته و�صلوكي�ته اإلى 

ال�صدق، لزال الظلم وا�صتق�م اأمر المجتمع.

من الأمور التي ينبغي العمل عليه� للتخّل�ض من هذه الآفة:

1. التعّرف اإلى جذور الكذب: لكي يع�لج الكذب من جذوره، ف�إن ك�نت الم�صكلة �صعف 

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 69، �ض261. 
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض329.

)3)  ال�صيد البروجردي،ج�مع اأح�ديث ال�صيعة، ج13، �ض565.
)4)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 14، �ض331. 

)5)  الغزالي، اإحي�ء علوم الدين، بيروت، دار الكت�ب العربي، ل.ت، ل.ط،ج9،�ض34.
)6)  �صورة الذاري�ت، الآية 10.

)7)  �صورة الزمر، الآية 60.
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الإيم�ن، فيجب عليه تقوية دع�ئم الإيم�ن، واإذا ك�ن الدافع هو الح�صد والتكّبر، فعليه 

مع�لجة الم�صكلة من خالل مع�لجة الِكبر والح�صد، وهكذا...

2. الت�أّمل والتفّكر في الآي�ت والرواي�ت التي ذّمت الكذب، ف�عتبرته مفت�ح كّل �صّر، وبّينت 

اآث�ره ال�صلبية على الفرد والمجتمع، لم� لهذا التفّكر من ع�مل مهّم وم�ص�عد لترك هذا 

العمل المذموم.

ب�لدونية،  وال�صعور  ال�صخ�صية  �صعف  هو  الكذب  دوافع  اأحد  لأّن  ال�صخ�صية؛  قّوة   .3

ف�لك�ذب يريد جبران نق�صه من خالل الكذب، ولهذا ل يتوّرع عنه.

4. العالج العملّي للكذب، ويكون من خالل التروي�ض الدائم للنف�ض ومج�هدته�، والعمل 

اإلى  مّي�لة بطبيعته�  ف�لنف�ض  القبيح.  الفعل  تقلع عن هذا  على خالف رغبته�، حتَّى 

م� تحب، وينبغي اأن ل يدع الإن�ص�ن نف�صه لم� تهواه وتريده، بل عليه اأن يوقفه� عند 

اأن يتخّل�ض من هذه الرذيلة  اإلى  اأقدمت على الكذب،  حّده�، واأن يح��صبه� فيم� لو 

اأهم دواعي الكذب الم�ص�لح الدنيوية، وعالجه� يكون ب�أن  اأن من  �صيئً� ف�صيئً�. كم� 

يترك الإن�ص�ن الدني� وم�ص�لحه� الآنية ويتعلق هّمه دائمً� ب�لآخرة.

سرغيبا  سربفتان
َمۡيٗتا  ِخيهِ 

َ
أ َلَۡم  ُكَل 

ۡ
يَأ ن 
َ
أ َحُدُكۡم 

َ
أ   ُيِبُّ

َ
أ َبۡعًضاۚ  بَّۡعُضُكم  َيۡغَتب  ﴿ َوَل  تع�لى:  ق�ل 

 .
اٞب رَِّحيٞم ﴾)1)  تَوَّ َ  ٱللَّ ۚ إِنَّ َ فََكرِۡهُتُموهُۚ َوٱتَُّقواْ ٱللَّ

وتحوّله  المجتمع  على  تق�صي  التي  الفّت�كة  الجتم�عية  الأمرا�ض  اأ�صّد  من  الغيبة  تعتبر 

اإلى اأحزاٍب وفئ�ٍت متن�حرٍة، ي�أكل بع�صه� بع�صً�، حتَّى عّبر عنه� بع�ض الرواي�ت ب�أّنه� الآكلة 

في دين الرجل ك�لآكلة في ج�صد الإن�ص�ن. ولقد �صّور القراآن الكريم في هذه الآية الكريمة 

جريمة الغيبة ب�صورة ب�صعة ومقّززة للنف�ض، لم ي�صّور غيره� من المحّرم�ت بهذه ال�صورة، 

وهي لي�صت ت�صبيهً� ول �صورة خي�لية، بل هي ال�صورة الملكوتية للغيبة، والتي لو ك�صف الغط�ء 

ُكَل 
ۡ
ن يَأ
َ
َحُدُكۡم أ

َ
أ   ُيِبُّ

َ
عن اأعين الن��ض لراأوا ولع�ينوا الحقيقة كم� هي بقوله تع�لى: ﴿ أ

ِخيهِ َمۡيٗتا ﴾.
َ
َلَۡم أ

)1)  �صورة الحجرات، الآية 12.
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تعريف الغيبة وحكمها 
الغيبة - كم� عّرفه� ال�صهيد الث�ني - هي: »ذكر الإن�ص�ن ح�ل غيبته بم� يكره ن�صبته اإليه، 

.
(1(

مّم� يعّد نق�ص�نً� في الُعرف، بق�صد النتق��ض والذم«

 ُرِوي اأّن ر�صول اهلل P �ص�أله �ص�ئل ذات يوم: م� الغيبة؟ فق�ل P: »ذكرك اأخاك بما 

يكره«، قلت: »يا ر�شول اهلل، فاإن كان فيه الذي ُيذكر به«؟ ق�ل: »اعلم اأّنك اإذا ذكرته بما هو 

.
فيه فقد اغتبته، واإذا ذكرته بما لي�س فيه فقد بهّته«)2)

وبّين الإم�م الخميني} حكم الغيبة، فق�ل: »الم�صتف�د من اأخب�ر الغيبة اأّن ك�صف �صتر 

اأن  الم�صتورة، من دون فرٍق بين  الموؤمنين  اإظه�ر عيوب  اأّنه يحرم  الموؤمنين حرام، بمعنى 

تكون هذه العيوب َخلقية اأو ُخلقية اأو �صلوكية، �صواء اأك�ن ال�صخ�ض المّت�صف ب�لعيب را�صيً� 

.
(3(

بك�صف عيبه اأم ل، و�صواء اأك�ن هن�ك ق�صد انتق��ض اأم ل...«

�صبح�نه  اهلل  »اإّن  بقوله:  الموؤمنين  �صتر  ك�صف  حرمة  في  ال�صبب   { الإم�م  ويبّين   

وتع�لى غيور، ويكون هتك �صتر الموؤمنين وك�صف عوراتهم، هتكً� لن�مو�ض اإلهّي وكرامته. ولو 

اإن�ص�نً� تج�وز في ال�صتهت�ر ب�لحدود، وهتك حرم�ت اهلل، ك�صف اهلل الغيور عيوبه التي  اأّن 

�صتره� عن الآخرين بلطفه و�صّت�رّيته، وهتك اأ�صراره وف�صح اأمره في هذه الع�لم اأم�م الن��ض، 

.
(4(

وفي ع�لم الآخرة اأم�م المالئكة والأنبي�ء والأولي�ء«

أقسام سرغيبا 
بم� اأّن الغيبة هي ذكر اأخيك بم� يكره، اأو الإعالم به، اأو التنبيه عليه، فهذا يعني اأن للغيبة 

تقع  الغيبة  »وجوه  ب�لقول:  ذلك  اإلى   Q ال�ص�دق الإم�م  اأ�ص�ر  وقد  متعّددة.  م�ص�ديق 

. و�صوف ن�صير 
بذكر عيٍب في الُخلق، والفعل، والمعاملة، والمذاهب، والجهل، واأ�شباهه«)5)

اإلى هذه الأوجه المختلفة:

)1)  راجع: ك�صف الريبة في اأحك�م الغيبة،�ض284.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج12، �ض281.

)3)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض285.
)4)  م.ن، �ض286.

)5)  راجع: ك�صف الريبة عن اأحك�م الغيبة، �ض289.
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اأعور، وغيره�، مّم�  اأو  المنظر،  اأو قبيح  اأو طويل،  كقولك فالٌن ق�صير،  البدن:  في   .1

يت�صّور اأن يو�صف به مّم� يكرهه. 

2. في الن�شب: كقولك اأبوه ف��صق، اأو ن�صبه خ�صي�ض، ونحو ذلك، مم� يكرهه كيف ك�ن.

3. في الُخلق: كقولك فالن �صّيئ الخلق، متكّبر، جب�ن، مراٍء...

4. في اأفعاله المتعّلقة بالدين: كقولك فالن �ص�رق، كّذاب، ل يهتم ب�لطه�رة وال�صالة، 

ظ�لم، لي�ض ب�ّرًا بوالديه، يتعّر�ض لأعرا�ض الن��ض...

5. في اأفعاله المتعّلقة بالدنيا: كقولك فالن كثير الكالم، كثير الأكل، ل يرى لأحد عليه 

حّقً�، مته�ون ب�لن��ض، قليل الأدب...

واآث�ره�  الغيبة  خطورة  ل�صدة  وغيره�؛  الأمور  تلك  كّل  يتجّنب  اأن  الموؤمن  على  فيجب 

المدّمرة في الدني� والآخرة.

سنثار سرقنيهيا  سألخل يا رلغيبا 
للغيبة اآث�ر تظهر في ع�لم الدني�، وفي البرزخ، ويوم القي�مة:

 Q 1. المغتاب ياأكل من لحمه يوم القيامة: فعن نوف البك�لي عن اأمير الموؤمنين

زعم  نوف، كذب من  يا  قال:  ثّم  النار،  اإدام كالب  فاإّنها  الغيبة؛  »اجتنب  ق�ل:  اأّنه 

. ول من�ف�ة بين اأن ي�أكل لحم 
اأّنه ُولد من حالل، وهو ياأكل لحوم النا�س بالغيبة«)1)

الميتة، اأو اأن ي�أكل لحم ج�صده.

2. الف�شيحة يوم القيامة: عن ر�صول اهلل P: »... ومن م�شى في غيبة اأخيه وك�شف 

عورته، كانت اأّول خطوة خطاها و�شعها في جهّنم، وك�شف اهلل عورته على روؤو�س 

.
الخالئق«)2)

�ْشِري بي على قوٍم يخم�شون 
ُ
3. العذاب في البرزخ: عن ر�صول اهلل P: »مررت ليلة اأ

وجوههم باأظافيرهم، فقلت: يا جبرئيل، من هوؤلء؟! قال: هوؤلء الذين يغتابون 

.
النا�س، ويقعون في اأعرا�شهم«)3)

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج 72، �ض248.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج12، �ض286.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض222.
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في  الف�صيحة  اإلى  ب�ص�حبه�  يدفع  الغيبة  مراتب  بع�ض  اإّن  الدنيا:  في  الف�شيحة   .4

ع�لم الدني�، عن اإ�صح�ق بن عّم�ر، ق�ل: �صمعت اأب� عبد اهلل Q يقول: »يا مع�شر 

تّتبعوا  الم�شلمين، ول  اإلى قلبه، ل تذّموا  الإيمان  ُيْخِل�س  بل�شانه، ولم  اأ�شلم  من 

عوراتهم؛ فاإّن من تتّبع عوراتهم تتّبع اهلل عورته، ومن تتّبع اهلل عورته يف�شحه 

.
ولو في بيته«)1)

اهلل  ولية  من  المغت�ب  خروج  اإلى  توؤّدي  الغيبة  ال�شيطان:  ولية  في  الدخول   .5

تع�لى، والدخول في ولية ال�صيط�ن، فال يكون من اأهل النج�ة والإيم�ن. عن الإم�م 

ال�ص�دق  Q: »ومن اغتابه بما فيه، فهو خارج من ولية اهلل، داخل في ولية 

.
ال�شيطان«)2)

6. ل يغفر اهلل للمغتاب حتَّى ير�شى �شاحب الغيبة: اإّن مع�صية الغيبة اأ�صّد من ك�فة 

اأّنه�  اإلى  م�ص�فً�  الغيبة  لأن  الأخرى؛  الذنوب  اآث�ر  من  اأخطر  اآث�ره�  واإّن  المع��صي، 

اأي�صً�، ول يغفر اهلل تع�لى للمغت�ب  تم�ّض حقوق اهلل تع�لى، فهي تم�ّض حقوق الن��ض 

حتَّى ير�صى �ص�حب الغيبة. عن النبّي P: »يا اأبا ذر، اإياك والغيبة، فاإّن الغيبة اأ�شّد 

اإلى اهلل،  الرجل يزني فيتوب  »لأّن  ي� ر�صول اهلل؟! ق�ل:  وِلم ذاك  نا« قلت:  الزِّ من 

. ولو اأّن الإن�ص�ن. والعي�ذ 
فيتوب اهلل عليه، والغيبة ل ُتغفر حتَّى يغفرها �شاحبها«)3)

ب�هلل. م�ت وعليه حقوق الن��ض، ك�ن اأمره �صعبً� جدًا؛ اإذ اإّن عالقة الإن�ص�ن في حقوق 

ق اإلى �ص�حته القد�صّية �صيء من البغ�ض،  اهلل تكون من الكريم الّرحيم، الذي ل يتطرَّ

تلك  فيه  ب�إن�ص�ن  يرتبط  قد  العب�د  حقوق  في  ولكّنه  والت�صّفي،  والعداوة،  وال�صغينة، 

.
(4(

ال�صف�ت الف��صدة، ول يتج�وز عنه ب�صرعة، اأو ل ير�صى عنه نه�ئيً�

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض354.
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج18، �ض292.
)3)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج 12، �ض281.

)4)  راجع: الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، ح 19، �ض 284� 287.
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عالج الغيبة)1)
اإّن عالج هذا المر�ض الأخالقّي الخطير يحت�ُج اإلى مج�هدٍة كبيرٍة، ومت�بعٍة دقيقٍة. ول 

بدَّ من رع�ية الأمور الآتية للوق�ية من الوقوع في هذا المر�ض اأو عالجه: 

- اأن يفّكر في الآث�ر المفيدة التي تترّتب على مع�لجة هذه الموبقة، ويق�رنه� مع الآث�ر 

ال�صّيئة التي تترتَُّب على الغيبة.

واي�ت التي تحّدثت عن الآث�ر الغيبيَّة لهذه المع�صية. ل في الرِّ - اأن يفّكر ويت�أمَّ

- اأن يفّكر في الآث�ر الدنيوّية للغيبة، ك�صقوط الإن�ص�ن من اأعين الّن��ض.

ف�ض عن هذه المع�صية لبع�ض الوقت مهم� ك�ن  �حية العمليَّة فال بّد من كفِّ النَّ - من النَّ

عدم  على  ف�ض  النَّ ومع�هدة  ف�ض،  للنَّ الك�ملة  والمراقبة  الل�ص�ن،  ولجم  �صعبً�،  الأمر 

اقتراف هذه الخطيئة، ومراقبته�، والحف�ظ عليه� ومح��صبته�.

الغيبة،  يرتكب  اأن  اإلى  خ�ض  ب�ل�صَّ توؤّدي  التي  والجذور  والأ�صب�ب  العوامل  مع�لجة   -

ك�لح�صد، والحقد، والأن�نيَّة، وحّب النتق�م، والتكّبر، والغرور، واأمث�ل ذلك.

- اأن يفّكر وي�صتح�صر دائمً� هذه الحقيقة، وهي اأّن الغيبة حّق الن��ض؛ لأنه� تت�صبَّب في 

ه�ب بم�ء وجوههم. هدم �صمعتهم، والذَّ

سربفتان 

تعريف البهتان، ومنبعه:
البهت�ن هو اّته�م الموؤمن، والتجّني عليه بم� لم يفعله اأو لي�ض فيه اأ�صاًل، وهو اأ�صّد اإثمً� 

ا َفَقِد   يَۡرِم بِهِۦ بَرِٓي ٔٗ ۡو إِثٗۡما ُثمَّ
َ
ًة أ واأعظم جرمً� من الغيبة، ق�ل تع�لى: ﴿ َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓي َٔ

.
بِيٗنا ﴾)2) ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ

وروي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »الغيبة اأن تقول في اأخيك ما هو فيه، مّما قد �شتره 

.
بِيٗنا ﴾«)3) اهلل عليه، فاأّما اإذا قلت ما لي�س فيه، فذلك قول اهلل: ﴿ َفَقِد ٱۡحَتَمَل ُبۡهَتٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ

)1)  راجع: الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض 290 )بت�صرف(، الأخالق في القراآن، ج 3، �ض 91�93)بت�صرف(.
)2)  �صورة الن�ص�ء، الآية 112. 

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج72، �ض258.
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والبهت�ن ن�بع من الفتراء والكذب، م� يجعل المفترى عليه مبهوتً� متحّيرًا لدى �صم�عه 

م� ُن�ِصب اإليه. وي�صتعمل لفظ البهت�ن في الكذب؛ لأن البهت�ن غ�لبً� م� ينطوي على الكذب.

اأدانه�  اأقبح الأعم�ل التي  اإن�ص�ن بريء يعتبر من  اأقبح الأعم�ل؛ لأن اّته�م  والبهت�ن من 

الإ�صالم ب�صّدة. واإّن الآية المذكورة - ب�لإ�ص�فة اإلى الرواي�ت الكثيرة - تو�صح راأي الإ�صالم 

ال�صريح في هذا العمل.

ينقل الإم�م جعفر ال�ص�دق Q عن اأحد الحكم�ء اأّنه ق�ل: »البهتان على البريء اأثقل 

، وعنه Q: »اإذا اّتهم الموؤمن اأخاه انماث الإيمان في قلبه، كما 
من الجبال الرا�شيات«)1)

، اأي اأّن الإيم�ن يذوب ويزول من قلب الموؤمن، ب�صبب اّته�مه لأخيه 
ينماث الملح في الماء«)2)

الموؤمن، كم� يذوب الملح في الم�ء، ويزول عن النظر.

ف�لتهمة والبهت�ن - في الحقيقة- هم� اأقبح اأنواع الكذب، لأنهم� ب�لإ�ص�فة اإلى احتوائهم� 

لمف��صد الكذب، ف�إّنهم� يحمالن اأ�صرار الغيبة، وهم� كذلك من اأ�صواأ اأنواع الظلم والجور، 

ولهذا ال�صبب يقول النبّي P: »من بهت موؤمناً اأو موؤمنة، اأو قال فيه ما لي�س فيه، اأقامه 

اأّن  الأمر،  ، وحقيقة 
نار حتَّى يخرج مّما قاله فيه«)3) تّل من  القيامة على  اهلل تعالى يوم 

انهي�ر  اإلى  النه�ية  يوؤّدي في  اإن�ص�ني ك�ن-  اأّي محيٍط  الجب�ن - في  العمل  اإ�ص�عة مثل هذا 

نظ�م العدالة الجتم�عّية، واختالط الحّق ب�لب�طل، وتوّرط البريء، وتبرئة المذنب، وزوال 

 .
(4(

الثقة من بين الّن��ض

)1)  م.ن، �ض194. 
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض170. 

الأعلمي  موؤ�ص�صة  الأعلمي،  ح�صين  ال�صيخ  وتقديم:  وتعليق  ت�صحيح   ،Q �الر�ص اأخب�ر  عيون  ال�صدوق،  ال�صيخ    (3(
للمطبوع�ت - بيروت - لبن�ن، 1404 - 1984م، ل.ط، ج1، �ض37.

)4)  ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج3، �ض446.
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. الل�ص�ن من اأعظم النعم الإلهية على العبد، وهو اإّم� ل�ص�ن خير يوؤّدي ب�لإن�ص�ن اإلى اأعلى 

عليين، اأو ل�ص�ن �صّر يقوده اإلى اأ�صفل �ص�فلين ب�صبب م� ابتلي به من اآف�ت وعلل.

ال�صيء  عن  الإخب�ر  عن  عب�رة  وهو  الكبيرة،  الذنوب  ومن  الل�ص�ن  اآف�ت  من  الكذب   .2

�صيد  و�صريعة  ب�لدين  يرتبط  م�  اأنواعه  واأخطر  اأنواع،  على  وهو  الواقع،  بخالف 

المر�صلين.

3. للكذب اآث�ر خطيرة جدًا في الدني� والآخرة، فهو يذهب الإيم�ن ويورث النف�ق والفقر 

في الدني�، وعذاب الن�ر الأليم في الآخرة.

الأولى  ب�لدرجة  تكمن  الآفة  هذه  ومع�لجة  الكذب.  اأ�صب�ب  اأهّم  من  الإيم�ن  �صعف   .4

بتقوية دواعي الإيم�ن في النف�ض، ومن ثّم مج�هدة النف�ض والعمل على خالف رغبته�، 

حتَّى تقلع عن هذا الفعل القبيح.

5. الغيبة من المحّرم�ت والكب�ئر التي ن�ّض عليه� القراآن الكريم، وهي ذكر الإن�ص�ن ح�ل 

غيبته بم� يكره �صم�عه في ح�صوره، بّم� يعّد انتق��صً� اأو ذمً� بنظر العرف اأو ال�صرع. 

6. للغيبة وجوه وح�لت عديدة كذكر عيٍب في الُخلق، اأو الفعل، اأو المع�ملة، اأو المذاهب، 

اأو الجهل واأ�صب�ه ذلك.

البرزخ  للعذاب في  �صبب  والجتم�عّي، فهي  الفردّي  ال�صعيد  كثيرة على  اآث�ر  للغيبة   .7

والدار الآخرة، و�صبب للف�صيحة في الدني� والخروج من ولية اهلل والدخول في ولية 

ال�صيط�ن.

8. عالج الغيبة يكمن في اأمرين من الن�حية النظرية التفّكر في مف��صد الغيبة واآث�ره� 

ف�ض ولجمه� عن هذه المع�صية عنوة. الخطيرة، ومن الن�حية العملية كفُّ النَّ
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح:

1 - اأع�شى الأع�شاء على الإن�شان الل�شان:

لأنه ل تعب في اإطالقه ول موؤونة في تحريكه. 

لأنه خ�ل من الع�صالت والعظ�م. 

لأن حركته مرتبطة بعمل القلب مب��صرة. 

2 - اإن �شريان البهتان والنميمة في المجتمع يوؤّدي اإلى: 

انهي�ر نظ�م العدالة الجتم�عية، واختالط الحق ب�لب�طل.  

زوال الثقة من بين الن��ض، واته�م البريء وتبرئة المذنب.  

كال الجوابين �صحيح.  

3 - عّرف الكذب باأنه: 

الإخب�ر ب�أي طريقة عن ال�صيء بخالف الواقع. 

ح�صول العلم ب�لخبر بخالف الواقع. 

كال الجوابين خط�أ.  

4 - ل�شان الخير، هو:

الذي يلهج بذكر اهلل على الدوام ول ينطق اإل ب�لخير.  

الذي ي�صدر عنه ال�صخرية والنميمة. 

الذي يتكّلم فيم� ل يعنيه.  
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5 - اأيها يعّد من دوافع الكذب: 

�صعف اللتزام ب�ل�صريعة. 

التربية ال�صيئة. 

كال الجوابين �صحيح.  

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب:

علم،  بغير  المفتي  ومث�له  الكذب،  اأن��واع  اأقبح  من  ر�صوله  وعلى  اهلل  على  الكذب 

والمف�ّصر للقراآن براأيه.  

الك�ذبة على  ب�لأيم�ن  ويق�صم  يحلف  ك�لذي  التج�رية  المع�مالت  في  الكذب  يجوز 

جودة �صلعته اأو ي�صفه� ب�أو�ص�ف مب�لغ فيه�.  

البهت�ن هو اته�م الموؤمن والتجّني عليه بم� لم يفعله، وهو اأ�صّد اإثمً� واأعظم جرمً� 

من الغيبة.  

ل يحرم اإظه�ر عيوب الموؤمنين الم�صتورة من دون فرق بين الخلقية اأو الُخلقية اأو 

حتى ال�صلوكية اإذا �صّخ�ض المكّلف الم�صلحة في ذلك. 

يجوز الكذب في بع�ض الأحي�ن للتخّل�ض من المواقف الحرجة اأو لأجل تبرير بع�ض 

الأخط�ء ال�صخ�صية.  



أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

ميمة،  . 1 النَّ التَّ�لية:  الكب�ئر  من  كلٍّ  حقيقَة  يبّيَن 

خرّية. وبذاءة الل�ص�ن، وال�صُّ

يبّيَن خطورة هذه الكب�ئر على الفرد والمجتمع. . 2

يذكَر طرَق مع�لجة هذه الآف�ت، وكيفّية الخال�ض  . 3

منه�.

آفات اللسان )2(:

 النميمة، إفشاء السر، بذاءة 

خرية واالستهزاء اللسان، السُّ

الدرس السابع عشر





ّيّا
َّ
سرن

ميمة اأنَّه�: »نقل قول الغير اإلى المقول فيه،  يعّرف ال�صهيد الث�ني )ر�صوان اهلل عليه( النَّ

كم� يقول: تكّلم فالٌن فيك بكذا وكذا، �صواء نقل ذلك ب�لقول، اأو الكت�بة، اأو الإ�ص�رة والرمز، 

وك�ن ذلك النقل كثيرًا م� يكون متعّلقه نق�ص�نً�، اأو عيبً� في المحكّي عنه، موجبً� لكراهته له، 

.
(1(

واإعرا�صه عنه. ك�ن ذلك راجعً� اإلى الغيبة، فجمع بين مع�صية الغيبة والنميمة«

فحقيقة النميمة ك�صف م� يكره الغير ك�صفه، وهي من اأنواع اإف�ص�ء ال�ّصر، وهتك ال�ّصتر عّم� 

يكره ك�صفه، وهي داٌء خبيٌث ي�صري على الأل�صن فيهدُم الأ�صَر، ويفّرُق الأحّبة، ويقطُع الأرح�م. 

وللنميمة ثالثة اأطراف؛ الن�قل، والمنقول عنه، والمنقول اإليه. 

حرمة النَّميمة 
في  العذاب  �صّدة  اإلى  توؤّدي  التي  الكب�ئر،  الم�صلمين، وهي من  ب�إجم�ع  النميمة محّرمة 

، وق�ل تع�لى: 
بَِنِميٖم ﴾)2)  ِۢ آء شَّ مَّ ازٖ  ﴿ َهمَّ اآي�ٌت ورواي�ٌت، ق�ل تع�لى:  القبر، وقد وردت ب�ص�أنه� 

، والهّم�ز: النّم�م، »هّم�ز من م�دة )همز(، على وزن رمز، ويعني 
َُّمَزٍة ﴾)3)  ُهَمَزةٖ ل ِ

﴿ َوۡيٞل ّلُِكّ
��ض  الغيبة، وا�صتق�ص�ء عيوب الآخرين. م�ّص�ء بنميم: تطلق على ال�صخ�ض الذي يم�صي بين النَّ

. وقيل اإّن الُهَمَزة: النّم�م، 
(4(

ب�إيج�د الإف�ص�د والفرقة، واإيج�د الخ�صومة والعداء فيم� بينهم«

والُلَمَزة: المغت�ب.

�دق Q ق�ل: »قال ر�شول اهلل P: األ اأنبئكم ب�شراركم؟  وروي عن اأبي عبد اهلل ال�صَّ

)1)  ك�صف الريبة عن اأحك�م الغيبة، �ض303.
)2)  �صورة القلم، الآية 11.

)3)  �صورة الهمزة، الآية 1. 
)4)  ال�صيخ ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كت�ب اهلل المنزل، ج18، �ض531.
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قالوا: بلى، يا ر�شول اهلل، قال P: الم�ّشاوؤون بالنميمة، المفّرقون بين الأحّبة، المبتغون 

. وعن الإم�م الب�قر Q: »محّرمة الجّنة على العيابين، الم�ّشائين 
للُبراِء، المعايب«)1)

، وُرِوي عن الإم�م ال�ص�دق Q: »ل تقبل في ذي رحمك، واأهل الرعاية من 
بالنميمة«)2)

اأهل بيتك، قول من حّرم اهلل عليه الجّنة، وجعل ماأواه النار؛ فاإّن النّمام �شاهد زور، و�شريك 

  ِيَن َءاَمُنٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقۢ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ اإبلي�س في الإغراء بين النا�س، فقد قال اهلل تعالى: ﴿ َيٰٓ

 .
 َما َفَعۡلُتۡم َنِٰدِمنَي ﴾)3)«)4) ٰ ن تُِصيُبواْ قَۡوَمۢا ِبََهٰلَةٖ َفُتۡصبُِحواْ َعَ

َ
بِنََبإٖ َفَتبَيَُّنٓواْ أ

دوافع النَّميمة
دوافع  اإليه�  ُي�ص�َف  اأن  ويمكن  الغيبة،  دوافع  تقريبً�  نف�صه�  النميمة عديدة، وهي  دوافع 

اأخرى، منه�: 

- الجهل بحرمة النميمة، واأّنه� من كب�ئر الذنوب، وعدم اللتف�ت اإلى اأخط�ره� الدنيوية 

والأخروية.

وء ب�لمحكّي عنه، ك�أن يكون ح�قدًا على الآخر اأو ب�غ�صً� له، فيذكر م�ص�وئ من  - اإرادة ال�صُّ

د �صدره بوا�صطة النميمة. يبغ�ض، ي�صفي حقده ويبرِّ

فعة له�، فينقل عنه النميمة. ف�ض، والرِّ - اإرادة النت�ص�ر للنَّ

- اإظه�ر المج�ملة والتمّلق، اأو الحّب للمحكي له.

- موافقة الجل�ص�ء ومج�ملتهم فيم� هم عليه من الب�طل.

- ال�صخرية وال�صتهزاء واحتق�ر الآخرين.

- الح�صد والتكّبر، ف�إّنهم� من الأ�صب�ب التي تدفع �ص�حبه� اإلى النميمة.

عالج النَّميمة
ميمة، فعلى الإن�ص�ن في البداية  كّل م� مّر في عالج الغيبة ينطبق بنف�صه على عالج النَّ

ميمة؛ ليقوم بمع�لجة م� هو م�ص�دٌّ له�؛ ليقطع بذلك الأ�صب�ب والدوافع  جوع اإلى دوافع النَّ الرُّ

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض235.
)2)  م.ن، �ض369.

)3)  �صورة الحجرات، الآية 6. 
)4)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج47، �ض168.
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الم�صّببة لهذه الآفة من جذوره�: 

- ف�إذا ك�ن ال�صبب هو الغ�صب، فعليه اأن يع�لج م�ص�ألة الغ�صب اأوًل، ك�أن يقول: اإن اأم�صيت 

غ�صب��ي عل��ى فالن فلعّل اهلل تع�لى يم�صي غ�صبه علّي ب�ص��بب النميمة، وقد نه�ني اهلل 

تع�لى عنهم�، فع�صيته وا�صتخففت بنهيه.

- واإذا ك�ن ال�صبب موافقة الآخرين وطلب ر�ص�هم، فهذا من دواعي الغ�صب الإلهّي اأي�صً�؛ 

اإذ طلبت �ص��خطه بر�ص� المخلوقين، فكيف ير�صى الموؤمن ب�ص��خط اهلل تع�لى من اأجل 

اأن��ٍض ل ينفعون ول ي�صّرون؟

- اإذا ك�ن ال�ص��بب تنزيه النف���ض ون�ص��بة الخي�نة اإلى غيرك بهدف اإر�ص�ء الن����ض، ف�علم 

اأن التعّر���ض لمق��ت اهلل تع�لى وغ�صبه، اأ�ص��ّد بكثير من التعّر�ض لمقت الخلق ب�لنميمة 

والغيبة، ول يدري الإن�ص���ن اأ�صاًل اإن ك�ن �صي�ص��لم من �ص��خط الن��ض اأو ل ي�صلم، ف�لذي 

ير�صي الن��ض ب�صخط اهلل تع�لى ي�صخط اهلل عليه، وُي�صخط عليه الن��ض.

- اإذا ك�ن الح�ص��د �ص��ببً� للنميمة، فهذا يعني اأّن الإن�ص���ن قد جمع بين عذابين؛ لأنه ح�صد 

الآخري��ن عل��ى م��� اأنعم اهلل تع�لى عليه��م من نعمه وفي�صه، والح��ص��د. كم��� تقّدم في 

مبح��ث اأ�ص��ول الكفر- يج��د الهّم والغّم، و�صي��ق ال�صدر، فعليه اأن يلتف��ت اإلى خطورة 

الح�صد، الذي هو اأحد اأ�صب�ب الغيبة اأو النميمة.

- اإذا ك�ن الب�عث هو ال�صتهزاء وال�صخرية، فال بّد اأن يعلم اأّنه متى ا�صتهزاأ الإن�ص�ن بغيره 

ف���إّن ذلك �ص��يوؤّدي اإلى ا�ص��تهزاء الن����ض به اأي�ص��ً�، فعليه اأن يع�لج اأ�ص��ب�ب النميمة في 

نف�ص��ه اأوًل؛ لكي ل يكون عر�صًة لال�ص��تهزاء وال�ص��خرية لحقً�، وليمنع من انت�ص���ر هذه 

المر�ض الخبيث في ب�طنه، ومن ثّم في المجتمع.

إفشاء سرسل
اأي�صر من  الأموال  الأموال، وحفظ  اأمن�ء  اأقّل وجودًا من  الأ�صرار  اأمن�ء  اإّن  ق�لوا:  قديمً� 

كتم�ن الأ�صرار؛ لأّن اأحراز الأموال منيعة ب�لأبواب والأقف�ل، واأحراز الأ�صرار ب�رزة يذيعه� 

ل�ص�ن ن�طق، وي�صيعه� كالم �ص�بق. 

اأهميته�  اأن يغفل عنه� وعن  التي ل ينبغي  العملية،  ال�ّصر من ق�ص�ي� الأخالق  اإّن كتم�ن 
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الموؤمن، الذي يهتّم بتربية نف�صه، وتزكيته� على مك�رم الأخالق. اإّن كّل �صّر يوؤّدي اإف�ص�وؤه اإلى 

مف�صدة، �صواء على الم�صتوى الفردّي، اأو الجتم�عّي، فهذا ال�صّر يجب كتم�نه من ب�ب حرمة 

الإ�صرار ب�لنف�ض والآخرين اأو اإيذائهم، فال ينبغي اأن ُيذاع ال�صّر؛ لم� يمكن اأن يترتَّب على 

اإف�ص�ئه من مح�ذير وعواقب وخيمة. ول �صّك اأّن كتم�ن ال�صّر �صوف يكون ع�ماًل مهّمً� ي�ص�عد 

على نج�ح الموؤمنين في اأعم�لهم الع�مة، الجتم�عية والدينية والجه�دية وغيره�.

ما المراد بالسّر؟ 
ال�صّر هو كّل م� ل ير�صى �ص�حبه )الفرد اأو الجهة( بك�صفه واإظه�ره، �صواء اأك�ن قوًل اأو 

فعاًل اأو ح�لة، و�صواء اأك�ن ال�صّر بين اثنين اأو اأكثر. وتدخل �صمن هذا الإط�ر موارد كثيرة 

جدًا:

والروحّية،  والج�صمّية،  الم�لّية،  الن��ض  اأ�صرار  على  اّطالع  مهنته  ح�صب  له  من  كّل   .1

ك�لعلم�ء لكثرة رجوع الّن��ض اإليهم، وطرح م�ص�كلهم لهم، اأو الأطب�ء، اأو الق�ص�ة، اأو 

موظفي البنوك، ودوائر الأحوال ال�صخ�صية، وغيرهم...

ب�أمن  اأو  الأ�صخ��ض،  ب�أمن  اإف�ص�وؤه�  ي�صّر  قد  التي  العمل  ب�أ�صرار  ارتب�ط  له  من  كّل   .2

المنّظمة، اأو الدولة. 

حكم إفشاء السّر
ل توجد موارد محّددة لكتم�ن ال�صّر، ف�لموارد كثيرة، منه� م� يتعّلق ب�لج�نب ال�صخ�صّي 

والع�ئلّي، ومنه� م� يرتبط ب�لج�نب العملّي وال�صي��صّي والقت�ص�دّي، ومنه� م� يرتبط ب�لج�نب 

الأمنّي والع�صكرّي.

ف�لق�عدة الفقهية في مورد كتم�ن اأو اإف�ص�ء ال�صّر اأّن حكم ذلك يختلف ب�ختالف متعّلقه، 

 R فقد يحُرم اأو يجب اأو ي�صتحّب. ففي اإف�ص�ء �صّر الموؤمن مثاًل، ورد في رواي�ت اأهل البيت

لأّنه من  ال�صخ�ض؛  بعدالة  الفقه�ء مخاًل  واعتبره  واإذاعته،  �صّره  اإف�ص�ء  ال�صديد عن  النهي 

الذنوب التي يع�قب اهلل تع�لى عليه� في الدني� والآخرة.

اأن يحّدث  اأّنه ق�ل: »المجال�س بالأمانة، ولي�س لأحٍد   Q ال�ص�دق الإم�م  روي عن 
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 .
بحديث يكتمه �شاحبه اإّل باإذنه، اإّل اأن يكون ثقة، اأو ذاكراً له بخير«)1)

عن محمد بن م�صلم، ق�ل: �صمعت اأب� جعفر Q يقول: »ُيح�شر العبد يوم القيامة وما 

ندى دماً)2)، فيدفع اإليه �شبه المحجمة، اأو فوق ذلك، فُيقال له: هذا �شهمك من دم فالن، 

فيقول: يا رّب، اإّنك لتعلم اأّنك قب�شتني وما �شفكت دماً، فيقول: بلى، �شمعت من فالٍن كذا 

وكذا، فرويتها عليه، فُنقِلت حّتى �شارت اإلى فالٍن الجبار فقتله عليها، وهذا �شهمك من 

.
دمه«)3)

ب�إف�ص�ء  ُوف�ّصرت الفح�ص�ء  اإ�ص�عة الف�ح�صة.  كم� ورد في بع�ض الرواي�ت نهٌي �صديٌد عن 

في  قال  من   :P اهلل ر�شول  »قال  ق�ل:   Q ال�ص�دق الإم�م  عن  ُرِوي  م�  منه�  ال�صّر، 

ن 
َ
ِيَن ُيِبُّوَن أ  ٱلَّ موؤمن ما راأته عيناه، و�شمعته اأذناه، فهو من الذين قال اهلل عّز وجّل: ﴿ إِنَّ

.
ِلٞم ﴾)4)«)5)

َ
ِيَن َءاَمُنواْ لَُهۡم َعَذاٌب أ تَِشيَع ٱۡلَفِٰحَشُة ِف ٱلَّ

هذه الرواي�ت وغيره�، بل كّل الرواي�ت التي تحّدثت عن حرمة الغيبة والنميمة، تدخل 

�صمن حرمة اإف�ص�ء ال�صّر؛ لأّن الغيبة قد تت�صّمن اإف�ص�ء ال�صّر، والنميمة - كم� تقّدم - هي في 

الحقيقة من م�ص�ديق اإف�ص�ء ال�صّر، وهتك ال�صتر.

لهسرد سستثناء كتّان سرسل
 الأ�صل في ال�صّر هو حظر وحرمة الإف�ص�ء، اإّل في موارد عّدده� الفقه�ء، وهي: 

ال�صرعّي  الح�كم  عند  لزمً�  ك�ن  اإذا  ال�صّر  اإف�ص�ء  يجوز  والإفتاء:  وال�شهادة  الحكم   .1

ال�ص�هد  بل يجب على  ال�ص�هد،  اأو  الدعوى،  الف��صي هو �ص�حب  اأك�ن  �صواء  الع�دل، 

اأو  الإف�ص�ء، لو توّقفت ال�صه�دة والحكم عليه، كم� لو راأى الج�ني حين جن�يته �صّرًا، 

اأقّر المدين بدينه عنده �صّرًا.

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض660.
)2)  ورد في ح��صية الك�في )ج2، �ض370(: »م� ندى دم�« اأي م� ابتل بدم، وهو مج�ز �ص�ئع بين العرب والعجم. ق�ل في 
النه�ية فيه: من لقي اهلل ولم ينتد من الدم الحرام ب�صيء دخل الجنة، اأي لم ي�صب منه �صيئً�، ولم ينله منه �صيء، 

ك�أّنه ن�لته نداوة الدم وبلله، يق�ل: م� نديني من فالن �صيء اأكرهه، ول نديت كّفي له ب�صيء.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج7، �ض203.
)4)  �صورة النور، الآية 19. 

)5)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج73، �ض213.
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2. جرح ال�شهود: يجوز بل قد يجب اإف�ص�ء م� يوجب ف�صق ال�ص�هد عند الح�كم؛ لكي ل 

يحكم طبقً� ل�صه�دة ف��صدة.

3. اإبطال البدع والأباطيل: اإذا توّقف اإبط�ل بدعة على اإف�ص�ء اأ�صرار مبتدعه� للن��ض لكي 
يبتعدوا عنه ول ي�صّلوا ب�صببه ج�ز، بل وجب، لكن في مورده، واأم�م الجهة المعنية فقط. 

سرهحش  بذسءة سرلسان
به  يتلّفظ  مّم�  والآلة،  الجم�ع،  ك�ألف�ظ  به،  الت�صريح  يقبح  عّم�  التعبير  هو:  الفح�س 

عن  كن�ية  والم�ّض،  ك�للم�ض  والرمز  ب�لكن�ية  عنه�  ويعّبرون  النبالء،  ويتح��ص�ه  ال�صفه�ء، 

الجم�ع. واأهل الأدب والأخالق ل يتلّفظون بمثل هذه الألف�ظ والمف�هيم لي�قًة واأدبً�، ك�لكن�ية 

الألف�ظ  بتلك  الت�صريح  اإذ  الح�جة،  بق�ص�ء  والتغّوط  التبّول  وعن  ب�لع�ئلة،  الزوجة  عن 

والمف�هيم م�صتهجن عند العقالء والع�رفين.

اأّم� ال�صّب فهو ال�صتم، نحو: »ي� خنزير، ي� خ�ئن...« واأمث�له من م�ص�ديق الإه�نة والتحقير. 

واأّم� القذف، نحو: ي� ابن الف�علة، ي� زوج الزانية...

والعقل،  ال�صرع  ا�صتنكره�  التي  الل�ص�ن  م�ص�وئ  اأب�صع  من  تعتبر  الثالثة  الخ�ص�ل  وهذه 

وحّذرت منه� الرواي�ت.

. وعنه P: »اإّن اهلل 
ق�ل ر�صول اهلل P: »اإّن الفح�س لو كان مثاًل، لكان مثال �شوء«)1)

، وعنه P: »اإّن من اأ�شّر عباد اهلل من تكره 
يبغ�س الفاح�س البذيء، ال�شائل الملحف«)2)

، وعنه P: »�شباب الموؤمن ف�شوق، وقتاله كفر، واأكل لحمه مع�شية، 
مجال�شته لفح�شه«)3)

.
وحرمة ماله كحرمة دمه«)4)

وروى عمر بن نعم�ن الجعفّي ق�ل: ك�ن لأبي عبد اهلل Q �صديق ل يك�د يف�رقه، فق�ل 

لغالمه يومً�: ي� ابن الف�علة، اأين كنت؟ ق�ل: فرفع اأبو عبد اهلل يده ف�صّك به� جبهة نف�صه، ثّم 

ق�ل: »�شبحان اهلل، تقذف اأّمه، وقد كنت اأرى اأّن لك ورعاً فاإذا لي�س لك ورع«. فق�ل: جعلت 

)1)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض324.
)2)  م.ن، �ض325، الملحف: األحف في الم�ص�ألة اإلح�فً� اإذا األّح فيه� ولزمه�.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج16، �ض281.
)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض360.
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فداك، اإّن اأّمه �صندية م�صِركة، فق�ل Q: »اأما علمت اأّن لكّل اأّمة نكاحاً؟! تنّح عني«، فم� 

 .
(1(

راأيته يم�صي معه حّتى فّرق الموت بينهم�

لبية لبذاءة اللسان اآلثار السَّ
لبذاءة الل�ص�ن العديد من الآث�ر ال�صلبية والقبيحة، نذكر منه�:

1. ُتجّرد الإن�ص�ن من خ�ص�ئ�ض الإن�ص�نية المهّذبة، واأخالقه� الكريمة، وَت�ِصِمه ب�ل�صف�لة 

والوح�صّية.

2. هي �صبٌب للعداء والبغ�ص�ء، واإف�ص�د العالق�ت الجتم�عية، واإيج�ب المقت والمج�ف�ة 

بين اأفراد المجتمع.

3. ُتعّر�ض ذويه� ل�صخط اهلل وعق�به الأليم كم� �صّورته الن�صو�ض ال�ص�لفة. روي عن اأمير 

.
الموؤمنين Q: »الل�شان �َشُبٌع، اإن ُخّلي عنه عقر«)2)

عالج بذاءة اللسان)3):
ولقد دعت ال�صريعة الإ�صالمّية اإلى التحّلي ب�أدب الحديث، وطيب القول ب�صنوف الآي�ت والأخب�ر، 

 لأوا�صر المجتمع.
ً
 متوا�صاًل؛ اإ�ص�عًة لل�صالم الجتم�عّي، وتعزيزا

ً
ورّكزت على ذلك تركيزا

ۡيَطَٰن  ٱلشَّ   إِنَّ بَۡيَنُهۡمۚ  يزََنُغ  ۡيَطَٰن  ٱلشَّ   إِنَّ ۡحَسُنۚ 
َ
أ   ٱلَِّت ِهَ َيُقولُواْ  ّلِعَِبادِي  ﴿ َوقُل   ق�ل تع�لى: 

َها  يُّ
َ
أ ، وق�ل اأي�صً�: ﴿ َيٰٓ

، وفي اآية اأخرى: ﴿ َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا ﴾)5)
بِيٗنا ﴾)4) ا مُّ نَسِٰن َعُدّوٗ َكَن لِۡلِ

ۡعَمٰلَُكۡم َوَيۡغفِۡر لَُكۡم ُذنُوَبُكۡمۗ 
َ
 َوقُولُواْ قَۡوٗل َسِديٗدا 70 يُۡصلِۡح لَُكۡم أ َ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللَّ ٱلَّ

.
 َورَُسوَلُۥ َفَقۡد فَاَز فَۡوًزا َعِظيًما ﴾)6) َ َوَمن يُِطِع ٱللَّ

ف�لكالم الطّيب والعفيف حالوته ووقعه في نفو�ض الأ�صدق�ء والأعداء معً�، ففي الأ�صدق�ء 

ينّمي الحّب، وي�صتديم الوّد، ويمنع نزغ ال�صيط�ن في اإف�ص�د عالئق ال�صداقة والموّدة، وفي 

الأعداء يلّطف م�ص�عر العداء، ويخّفف من اإ�ص�ءتهم وكيدهم.

)1)  م.ن، �ض324.
)2)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج68، �ض290.

)3)  راجع: كت�ب الأخالق، �ض242-236.
)4)  �صورة الإ�صراء، الآية 53.

)5)  �صورة البقرة، الآية 83.
)6)  �صورة الأحزاب، الآيت�ن 71-70.
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سرسخليا  سالستفزسء 

معنى السخرية:
ا�صتنق��صهم  �صبيل  على  �صف�تهم  اأو  اأفع�لهم،  اأو  الن��ض،  اأقوال  مح�ك�ة  هي  ال�صخرية 

وال�صحك عليهم، ب�ألوان المح�ك�ة القولية والفعلية. وقد حّرمه� ال�صرع لإيج�به� العداء، واإث�رة 

اأفراد الم�صلمين. وكيف يجروؤ المرء على ال�صخرية  البغ�ص�ء، واإف�ص�د العالق�ت الودّية بين 

ب�لموؤمن وا�صتنق��صه، واإع�بته، وكّل فرد �صوى المع�صوم، ل يخلو من مع�ئب ونق�ئ�ض، ول 

ي�أمن اأن تجعله عوادي الزمن يومً� هدفً� لل�صخرية والزدراء؟

ا ّمِۡنُهۡم  ن يَُكونُواْ َخرۡيٗ
َ
 أ ِيَن َءاَمُنواْ َل يَۡسَخۡر قَۡومٞ ّمِن قَۡوٍم َعَسٰٓ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َيٰٓ

ۡلَقِٰبۖ 
َ
بِٱۡل َتَنابَُزواْ  َوَل  نُفَسُكۡم 

َ
أ تَۡلِمُزٓواْ  َوَل   ۖ ّمِۡنُهنَّ ا  َخرۡيٗ   ن يَُكنَّ

َ
أ   نَِّسآٍء َعَسٰٓ ّمِن  نَِسآءٞ  َوَل 

 .
ٰلُِموَن ﴾)1) ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلظَّ

ُ
َّۡم َيُتۡب فَأ  َوَمن ل يَمِٰنۚ بِۡئَس ٱِلۡسُم ٱۡلُفُسوُق َبۡعَد ٱۡلِ

الفرق بين السخرية واللمز والتنابز:
نّدد القراآن الكريم ب�ل�صخرية، وحّذر منه�، كم� ج�ء في الآية ال�ص�بقة، حيث حّذرت من 

ثالثة عن�وين:

1. ال�صخرية.

2. الّلمز.

3. التن�بز ب�لألق�ب. 

ويفّرق بع�ض العلم�ء بين هذه العن�وين ب�ل�صكل الت�لي:

ال�صخرية: هي عيب من ل ي�صتحّق اأن ُيع�ب، على وجه الحتق�ر له.	 

الهمز: العيب في ح�ل غي�ب ال�صخ�ض، اأي الغيبة. وقيل: ل يكون اإّل في الل�ص�ن.	 

الّلمز: العيب في الم�صهد، وقيل: اإّنه يكون ب�لل�ص�ن وب�لعين والإ�ص�رة، وكالهم� ي�صدق 	 

عليهم� م�صطلح الغيبة، كم� تقّدم في بحث تعريف الغيبة.

ي� 	  ف��صق،  ي�  الم�صلم:  لأخيك  تقل  ل  اأي  اأنبزه،  نبزته  ُيق�ل:  ب�للقب،  القذف  النبز: 

من�فق، وم� �ص�كل ذلك.

)1)  �صورة الحجرات، الآية 11.



275 خليا  سالستفزسء  سرنّيّاك إفشاء سرسلك بذسءة سرلسانك سرسُّ

حكم السخرية واالستهزاء
ل يجوز للم�صلم اأن ي�صتهزئ وي�صخر من اأخيه الم�صلم، اأو يلمزه ويتتّبع عثراته، اأو ينبزه 

ب�لألق�ب ال�صّيئة. ف�ل�صورة التي يقّدمه� ويريده� القراآن الكريم للمجتمع الإ�صالمّي، ق�ئمة 

، وهي عك�ض م� تحّققه ال�صخرية وال�صتهزاء.
(1(﴾ 

ٞ َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوة على اأ�ص��ض الأخّوة ﴿ إِنَّ

توؤّطر المجتمع الإيم�نّي ال�ص�لح، وت�صّد بع�صه بع�صً�، هي الأخّوة  ف�لرابطة القوية التي 

له  �صهر  منه  ع�صو  ت�أّلم  اإذا  الواحد،  ك�لج�صد  بينهم  فيم�  الموؤمنين  تجعل  التي  الإيم�نية، 

بقية الج�صد ب�لحّمى. واإّن هذا المجتمع المبنّي على الأخّوة، ل يمكن اأن يبقى موّحدًا، وقويً�، 

ف�إّن  ب�لألق�ب،  والتن�بز  واللمز،  ك�ل�صخرية،  الأخالقية،  الأمرا�ض  فيه  دّبت  اإذا  ومتم��صكً�، 

هذه الأمور من اأهم اأ�صب�ب تفكيك المجتمع. 

اعتم�د  علين�  وال�صعف،  والنهي�ر،  النحط�ط،  من  الإ�صالمّي  المجتمع  نحفظ  ولكي 

القواعد الجتم�عية التي تفهم من الآية الكريمة، وهي ثالث قواعد:

�أواًل: عدم ال�صخرية بين الأفراد، فهي طريقة ل اأخالقية في التع�طي مع الأمور.

ثانياً: عدم تتّبع عثرات الم�صلمين، ف�لآية الكريمة تدعو اإلى عدم تتّبع عثرات الم�صلمين 

نُفَسُكۡم ﴾ اأي ل يطعن بع�صكم على بع�ض، 
َ
أ تَۡلِمُزٓواْ  وك�صفه�، ولذا ق�ل تع�لى: ﴿َوَل 

ول يتتّبع بع�صكم عثرات بع�ض. وقد وردت رواي�ت كثيرة عن اأهل البيت R ُتحّذر 

 :P ق�ل: »قال ر�شول اهلل Q من خطورة هذه ال�صفة ال�صّيئة، عن اأبي عبد اهلل

يا مع�شر من اأ�شلم بل�شانه، ولم ُيخل�س الإيمان اإلى قلبه، ل تذّموا الم�شلمين، ول 

عورته  اهلل  تتّبع  ومن  عورته،  اهلل  تتّبع  عوراتهم  تتّبع  من  فاإّنه  عوراتهم؛  تتّبعوا 

.
يف�شحه ولو في بيته«)2)

وتقدير،  بموّدة،  بع�صً�  بع�صهم  الن��ض  ينبغي مخ�طبة  بل  ب�لألق�ب،  التن�بز  عدم  ثالثاً: 

واحترام دائمً�، اأّم� تخ�طب الن��ض ب�لألق�ب ال�صّيئة، التي يعبر عنه� القراآن ب�لتن�بز 

ب�لألق�ب، فهي ف�صاًل عن حرمته� ف�إّنه� تك�صف عن تخّلف ذلك المجتمع وانحط�طه.

�صورة الحجرات، الآية 10.  (1(
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض354.
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سركالم فيّا ال يعني
عّرفه العلم�ء: »حّد الكالم فيم� ل يعنيك اأن تتكّلم بكالم لو �صكّت عنه لم ت�أثم ولم ت�صت�صّر 

.
(1(

به في ح�ل ول م�ل...«

مث�ل ذلك اأن تجل�ض مع قوم، فتذكر لهم اأ�صف�رك، وم� راأيت، وم� ح�صل معك من �صوؤون 

النف�ض  وتزكية  التف�خر،  عن  واأبعدته�  نف�صك،  وج�هدت  ب�لغت،  اأّنك  فر�صن�  فلو  و�صجون، 

ل  عّم�  ت�ص�أل غيرك  اأن  الأمور  تلك  ومن جملة  والُجهد.  للوقت  يبقى ذلك م�صيعًة  والغيبة، 

الإثم والحرام، ولكن  الإن�ص�ن قد يكون بنف�صه غير موقع في  يعنيك. والكالم فيم� ل يعني 

لوازم الكالم فيم� ل يعني الإن�ص�ن قد تكون موؤدية متوقع الإن�ص�ن في الغيبة مثاًل اأو ال�صخرية 

وم� �ص�كل، وفي هذه الح�لة ي�صبح الكالم فيم� ل يعني مقدمة للوقوع في الحرام. 

وهذه الآفة ل يك�د ينجو منه� اإن�ص�ٌن، اإّل من رحم ربي، وهي الكالم فيم� ل يعني. وعلى 

الموؤمن اأن يلتفت، حّتى في الموا�صع التي تعنيه ينبغي اأن ل يتكّلم به� حتى يجد لذلك مك�نً� 

من��صبً� لقوله، هذا ف�صاًل عن كون كالمه فيم� ل يعني.

اإ�شالم المرء تركه  اأبيه Q: »من ح�شن  روي عن الإم�م ال�ص�دق Q، ينقل عن 

، اأي من جملة مح��صن اإ�صالم الإن�ص�ن وكم�ل اإيم�نه هو تركه م� ل يعنيه من 
ما ل يعني«)2)

قول، اأو فعل، واقت�ص�ره على م� يعنيه من الأقوال والأفع�ل، ومعنى »يعنيه« اأن تتعّلق عن�يته 

به، ويكون من مق�صده ومطلوبه، والعن�ية �صّدة الهتم�م ب�ل�صيء، واإذا ح�صن الإ�صالم اقت�صى 

ترك م� ل يعني كّله، من المحّرم�ت، والم�صتبه�ت، والمكروه�ت، وف�صول المب�ح�ت، التي ل 

يحت�ج اإليه�، ف�إّن هذا كّله ل يعني الم�صلم اإذا كمل اإ�صالمه.

والزلل، فعن  الخط�أ  الإن�ص�ن في  يوقع  اأّنه  يعني  ل  فيم�  للكالم  ال�صلبية  الآث�ر  اأهّم  ومن 

كثرت  يعنيه  ل  فيما  كان كالمه  ومن  فاعله،  وقليل  مت حكم  »ال�شّ ق�ل:   P اهلل ر�صول 

، ب�لإ�ص�فة اإلى اأّنه يفوت على الإن�ص�ن م� يمكن اأن يعنيه اأو يفيده واقعً�، عن الإم�م 
خطاياه«)3)

)1)  الغزالي،اإحي�ء علوم الدين، ج4، �ض185. 
)2)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج12، �ض199.

المقد�صة،  الإم�م المهدي| - قم  |، مدر�صة  المهدي  الإم�م  الن�ظر وتنبيه الخ�طر، مدر�صة  )3)  الحلواني، نزهة 
1408، ط 1، �ض20. 
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، ب�لإ�ص�فة اإلى اأّنه يوجب ت�صييع 
علّي Q ق�ل: »من ا�شتغل بما ل يعنيه، فاته ما يعنيه«)1)

الوقت، والمنع من الذكر والفكر ب�هلل تع�لى، وغيره� من الط�ع�ت والعب�دات.

لذا ينبغي للفرد الموؤمن اأن يلزم نف�صه ال�صكوت عن بع�ض م� يعنيه؛ حتى يعت�د على ترك 

م� ل يعنيه.

ُرِوي عن الإم�م علي بن الح�صين L: »اإّن المعرفة بكمال دين الم�شلم ترك الكالم 

.
فيما ل يعني، وقّلة مرائه، وحلمه، و�شبره، وح�شن خلقه«)2)

اأّيهم� اأف�صل؟ ق�ل: »لكّل  و�ُصِئل الإم�م زين الع�بدين Q يومً� عن الكالم وال�صكوت، 

واحد منهما اآفات، واإذا �شلما من الآفات، فالكالم اأف�شل من ال�شكوت؛ لأّن اهلل عّز وجّل ما 

بعث الأنبياء والأو�شياء بال�شكوت، واإّنما بعثهم بالكالم، ول ا�شُتِحّقت الجّنة بال�شكوت، ول 

يت النار بال�شكوت، ول ُيجَنب �شخط اهلل بال�شكوت،  ا�شُتوِجبت ولية اهلل بال�شكوت، ول ُتوقِّ

بالكالم،  ال�شكوت  ف�شل  ت�شف  اإّنك  بال�شم�س،  القمر  لأعدل  كنت  وما  بالكالم،  كّله  اإّنما 

 .
ول�شت ت�شف ف�شل الكالم بال�شكوت«)3)

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج73، �ض319.
)2)  ال�صيخ علي النم�زي ال�ص�هرودي ، م�صتدرك �صفينة البح�ر، ج1، �ض207.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج68، �ض274.



مآب المذنبين الذنوب: أنواعها، آثارها، عالجها278

سرّهاهيم سرلئيسا

1. النميمة ك�صف م� يكره الغير ك�صفه، وهي من اأنواع اإف�ص�ء ال�ّصر، وهتك ال�ّصتر عّم� يكره 

وتفّرُق  الأ�صَر،  الأل�صن فتهدُم  ت�صري على  التي  والكب�ئر  المحّرم�ت  ك�صفه، وهي من 

الأحّبة، وتقطُع الأرح�م. 

ميمة؛ ليقوم الإن�ص�ن بمع�لجة  جوع اإلى دوافع النَّ 2. عالج النميمة يكمن في البداية ب�لرُّ

م� هو م�ص�دٌّ له�؛ فيقطع بذلك الأ�صب�ب والدوافع الم�صّببة لهذه الآفة من جذوره�.

3. ال�صّر هو كّل م� ل ير�صى �ص�حبه بك�صفه واإظه�ره، �صواء اأك�ن قوًل اأو فعاًل اأو ح�لة، 

ويعّد اإف�ص�وؤه من الكب�ئر اإذا ترّتب على هذا الإف�ص�ء الوقوع في المف�صدة وال�صرر.

به  يتلّفظ  مّم�  والآلة،  الجم�ع،  ك�ألف�ظ  به،  الت�صريح  يقبح  عّم�  التعبير  هو  الفح�ض   .4

ال�صفه�ء، ويتح��ص�ه النبالء من الذنوب الكبيرة التي نهى عنه� ال�ص�رع المقّد�ض لم� 

لهذا الفعل من اآث�ر خطيرة على الفرد والمجتمع معً�.

5. ال�صخرية هي مح�ك�ة اأقوال، واأفع�ل، اأو �صف�ت الن��ض على �صبيل ا�صتنق��صهم وال�صحك 

عليهم، ب�ألوان المح�ك�ة القولية والفعلية. وقد حّرمه� ال�صرع لإيج�به� العداء، واإث�رة 

البغ�ص�ء بين اأفراد الم�صلمين.

6. الفرق بين الهمز واللمز والتن�بز، اأّن الهمز هو ذكر العيب في ح�ل غي�ب ال�صخ�ض، 

بق�صد  ب�لّلقب  القذف  هو  والتن�بز  الغيب،  في  ل  الم�صهد  في  العيب  فهو  اللمز  اأّم� 

الننق��ض.



279 خليا  سالستفزسء  سرنّيّاك إفشاء سرسلك بذسءة سرلسانك سرسُّ

سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح:

1 - النميمة هي: 

نقل الحديث من اإن�ص�ن اإلى اإن�ص�ن اآخر اإم� قوًل اأو م�ص�فهًة اأو رمزًا بهدف التعري�ض 

به اأو النتق��ض منه.  

ذكر الإن�ص�ن ح�ل غيبته يم� يكره ن�صبته اإليه مم� يعّد نق�صً� في العرف. 

اته�م الإن�ص�ن بم� لم يفعله.  

2 - من دوافع النميمة واأ�شبابها:

اإظه�ر المج�ملة والتمّلق.  

الح�صد. 

كال الجوابين �صحيح.  

3 - يحرم اإف�شاء ال�شر اإل في موا�شع منها: 

الحكم وال�صه�دة والإفت�ء. 

جرح ال�صهود. 

كال الجوابين �صحيح. 

4 - عّرفت ال�شخرية باأنها:

العيب على الن��ض في م�صهدهم.  

العيب في ح�ل غي�ب ال�صخ�ض. 
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مح�ك�ة اأقوال الن��ض، اأو اأفع�لهم اأو �صف�تهم بهدف ا�صتنق��صهم وال�صحك عليهم.  

5 - عرف الفح�س باأنه:

التعبير عم� يقبح الت�صريح به ك�ألف�ظ الجم�ع والآلة مم� يتلّفظ به ال�صفه�ء ويتح��ص�ه 

النبالء. 

التعبير عم� ل يحب الن��ض �صم�عه مطلقً�. 

التعبير عم� ل ي�صت�صيغه العرف ال�ص�ئد بين الن��ض اأو ير�ص�ه. 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب:

بذاءة الل�ص�ن توؤّدي اإلى �صيوع الف�ص�د والبغ�ص�ء، واإلى تف�ّصخ العالق�ت الجتم�عية 

بين الن��ض.  

ال�صّر هو كل م� ير�صى �ص�حبه بك�صفه واإظه�ره، �صواء ك�ن قوًل اأو فعاًل اأو ح�لة.  

اإن عالج بذاءة الل�ص�ن يكمن في تعويده على الكالم الطيب ب�لإ�صرار والمج�هدة. 

�صّدة عذاب  اإلى  توؤّدي  التي  ال�صغ�ئر  الم�صلمين وهي من  ب�إجم�ع  النميمة محّرمة 

القبر.  

اإظه�ر المج�ملة والتمّلق اأو الحب للمحكي له من الدوافع الأ�ص��صية للنميمية. 



المحتويات

التوبة واالستغفار

الفصل الرابع:

الدر�س الثامن ع�صر: التوبة وال�صتغفار





أهقسف سرقرا

م لع نفايا هذس سرقرا أن:
م

على سرّتعل

من  . 1 والحكمة  وال�صتغف�ر،  التَّوبة  حقيقة  يبيِّن 

ت�صريعهم�.

ة. . 2 ي�صرح حكم الّتوبة واآث�ره� في الكت�ب وال�صنَّ

يبّين اأرك�ن الّتوبة و�صروطه� الأ�ص��صيَّة. . 3

التوبة واالستغفار

الدَّرس الثامن عشر





حكّا تشليع سرتهبا  سالستغهار)1) 
للرج�ء دوٌر مهمٌّ في اإبق�ء الحيوية المعنوية في الفرد الم�صلم. ف�ل�صريعة لم تقطع رج�ءه 

لذلك  وجعلت  يعودوا،  كي  للمذنبين  فتحت م�صراعيه�  بل  الذنوب،  بع�ض  ارتك�به  اأثر  على 

طرقً�، منه�: ال�صف�عة، والتوبة، وال�صتغف�ر. 

ٱلرَُّسوُل  لَُهُم  َوٱۡسَتۡغَفَر    َ ٱللَّ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ  َجآُءوَك  نُفَسُهۡم 
َ
أ لَُمٓواْ  ظَّ إِذ  ُهۡم  نَّ

َ
أ ﴿ َولَۡو  تع�لى:ِ  ق�ل 

نُفَسُهۡم َذَكُرواْ 
َ
ۡو َظلَُمٓواْ أ

َ
يَن إَِذا َفَعلُواْ َفِٰحَشًة أ ، وق�ل اأي�صً�: ﴿َوٱلَِّ

اٗبا رَِّحيٗما ﴾)2)  تَوَّ َ لَوََجُدواْ ٱللَّ
َوُهۡم َيۡعلَُموَن 135   َما َفَعلُواْ  ٰ واْ َعَ  َولَۡم يُِصُّ ُ  ٱللَّ نُوَب إِلَّ نُوبِِهۡم َوَمن َيۡغفُِر ٱلُّ ِلُ  فَٱۡسَتۡغَفُرواْ  َ ٱللَّ
ۡجُر 
َ
أ َونِۡعَم  فِيَهاۚ  َخِٰلِيَن  نَۡهُٰر 

َ
ٱۡل َتۡتَِها  ِمن  َتۡرِي  ٰٞت  وََجنَّ ّبِِهۡم  رَّ ّمِن  ۡغفَِرةٞ  مَّ َجَزآؤُُهم  ْوَلٰٓئَِك 

ُ
أ

 .
ٱۡلَعِٰملنَِي ﴾)3)

روي عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »العبد الموؤمن اإذا اأذنب ذنباً اأّجله اهلل �شبع �شاعات، 

فاإن ا�شتغفر اهلل لم يكتب عليه �شيء، واإن م�شت ال�شاعات ولم ي�شتغفر ُكِتبت عليه �شّيئة، 

واإّن الموؤمن ليذكر ذنبه بعد ع�شرين �شنة حتى ي�شتغفر ربه فيغفر له، واإّن الكافر لين�شاه 

 .
من �شاعته«)4)

ذلك  في  الواردة  والن�صو�ض  ال�صتغف�ر،  على  وحّثتهم  الموؤمنين  ال�صريعة  رّغبت  لذا 

م�صتفي�صة جدًا، كت�بً� و�صنة.

1، �ض24- 1415، ط  الإ�صالمي،  الفكر  المي�صرة، مجمع  الفقهية  المو�صوعة  الأن�ص�ري،  ال�صيخ محمد علي  )1)  راجع: 
29)بت�صرف(.

)2)  �صورة الن�ص�ء، الآية 64.
)3)  �صورة اآل عمران، الآيت�ن 136-135.

)4)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض437.
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وم� اأكثر الأدعية المروّية عن اأهل البيت R والمت�صّمنة لأنواع ال�صتغف�ر، منه� دع�ء 

الإم�م علّي Q الذي عّلمه كميل بن زي�د، ومّم� ج�ء فيه: »اللهّم اغفر لي الذنوب التي 

تهتك الع�شم، اللهّم اغفر لي الذنوب التي ُتنزل النقم، اللهّم اغفر لي الذنوب التي ُتغّير 

ُتنزل  التي  الذنوب  لي  اغفر  اللهّم  الدعاء،  تحب�س  التي  الذنوب  لي  اغفر  اللهّم  النعم، 

.
البالء، اللهّم اغفر لي كّل ذنب اأذنبته«)1)

حديدا سرّغهلة  سرتهبا
.

(2(
»المغفرة هي ال�صتر، بمعنى اأن ي�صتر الق�دُر القبيَح ال�ص�دَر مّمن تحت قدرته«

وجّل،  عّز  اهلل  اأ�صم�ء  من  وهي  عنه�،  والعفو  الذنوب  على  التغطية  هي  اإذن  ف�لمغفرة 

الغفور، والغّف�ر، بمعنى ال�ص�تر لذنوب عب�ده، وعيوبهم، المتج�وز عن خط�ي�هم، وذنوبهم.

وق�ل  مثله.  التوب  وكذلك  توبة«،  »الندم  الحديث:  وفي  الذنب.  من  »الرجوع  التوبة: 

 .
(3(

الأخف�ض: التوب جمع توبة، مثل عومة وعوم. وت�ب اإلى اهلل توبة ومت�بً�«

.
(4(

جوع اإلى �صراط اهلل الم�صتقيم بعد النحراف عنه اأّم� �صرعً�، فهي الرُّ

فه� علم�ء الأخالق ب�أّنه� ترك المع��صي في الح�ل، والعزم على البتع�د عنه� في  وقد عرَّ

ال�صتقب�ل، وتدارك م� �صبق من التق�صير في حّق اهلل وحقوق الآخرين.

ق�ل الإم�م الخمينّي } ب�ص�أنه�: »التوبة من المن�زل المهّمة ال�صعبة، وهي عب�رة عن 

الفطرة  ونور  الروح�نية  اأن ُحجبت هذه  بعد  النف�ض،  اإلى روح�نية  الم�دة  الرجوع عن ع�لم 

.
(5(

بغ�ص�وات ظلم�نية من جّراء الذنوب والمع��صي«

فحقيقة التوبة اإذن، هي الرجوع الختي�رّي عن المع�صية اإلى الط�عة والعبودية هلل وحده 

)1)  ال�صيخ عب��ض القمي، مف�تيح الجن�ن، تعريب: ال�صيد محمد ر�ص� النوري النجفي، مكتبة العزيزي - قم، 1385 �ض - 
2006م، ط 3، �ض92. 

)2)  الق�مو�ض الفقهي، �ض 276-275.
)3)  الجوهري، ال�صح�ح، اأحمد عبد الغفور العط�ر، دار العلم للماليين - بيروت - لبن�ن، 1407 - 1987م، ط 4، ج1، 

�ض92-91. 

الذكرى  بمن��صبة  الع�لمي  الموؤتمر  الأعظم،  ال�صيخ  تراث  تحقيق  لجنة  تحقيق:  فقهية،  ر�ص�ئل  الأن�ص�ري،  ال�صيخ    (4(
المئوية ط 2، لميالد ال�صيخ الأن�ص�ري، ربيع الأول 1414، ط 1، �ض55.

)5)  الإم�م الخميني، الأربعون حديثً�، �ض257.
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. وتوبة العبد اإلى اهلل 
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾)1)

َ
ِ َجِيًعا أ ل �صريك له، ﴿ َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ

ورجوعه بتركه للمع�صية - وهو توفيق اإلهّي مح�ض -؛ لأّن الإن�ص�ن في ذاته فقير، والفقر عين 

�ٌض في الح�جة، لذا فهو محت�ج اإلى توفيق اهلل ومدده تع�لى.  ذاته، بمعنى اأّنه متمحِّ

حكم سرتهبا
اإذا اأقدم الإن�ص�ن على المع�صية، وك�ن ب�لغً� ع�قاًل ع�لمً� بحرمة م� ارتكبه، غير م�صطّر 

اإليه، ولي�ض مجبرًا عليه، يعتبر حينئٍذ ع��صيً�، وت�صبح التوبة واجبًة عليه. 

وقد اأفتى الفقه�ء بوجوبه�، فذكر الإم�م الخمينّي } في تحرير الو�صيلة: »من الواجب�ت 

التوبة من الذنب، فلو ارتكب حرامً� اأو ترك واجبً� تجب التوبة فورًا، ومع عدم ظهوره� منه 

وجب اأمره به�، وكذا لو �ُصّك في توبته، وهذا غير الأمر والنهي ب�لن�صبة اإلى �ص�ئر المع��صي، 

رًا، اأو ُعلم بعدمه، ل يجب الإنك�ر ب�لن�صبة اإلى تلك المع�صية، لكن  فلو �ُصّك في كونه مق�صِّ

 .
(2(

يجب ب�لن�صبة اإلى ترك التوبة«

ويعتبر الإن�ص�ن مذنبً�، وتجب عليه التوبة، اإذا تحّققت اأربعة �صروط:

1. اأن يكون المذنب قد بلغ �صّن التكليف ال�صرعّي؛ لأّن غير المكّلف لي�ض مخ�طبً� ب�لأحك�م 

الفرد  بحم�ية  يتعّلق  فيم�  ق�ص�ئية،  حقوق  اأفع�له  بع�ض  على  ترّتب  واإن  ال�صرعية، 

والمجتمع.

2. اأن يكون المذنب ع�لمً� بحرمة م� ارتكبه من جرم، وم� اقترفه من مع�صية، اأي غير 

ج�هٍل اأو مخطئ به.

)اأي  وعيه  بك�مل  ارتكبه�  وقد  المع�صية،  على  اإقدامه  المذنب ع�قاًل حين  يكون  اأن   .3

ارتكبه� مع �صبق الإ�صرار(.

  ٱۡضُطرَّ ﴿ َفَمِن  اإلى ارتك�ب المع�صية والتلّب�ض ب�لجريمة  اأن ل يكون المذنب م�صطّرًا   .4

.
(3(﴾   بَاٖغ َوَل َعدٖ فََلٓ إِۡثَم َعلَۡيهِۚ َغرۡيَ

)1)  �صورة النور، الآية 31.
)2)  الإم�م الخميني، تحرير الو�صيلة، ج 1، م�ص�ألة 5، �ض470. 

)3)  �صورة البقرة، الآية 173.
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�ض به، ي�صبح مذنبً� من جهة �صرعية،  ف�إذا تّمت هذه ال�صروط في مرتكب الجرم، وقد تلبَّ

وتجب عليه المب�درة اإلى التوبة. 

سرتهبا  سالستغهار في سردلآن سركليم
  َربَُّكۡم ُثمَّ حّث القراآن الكريم على التوبة في موا�صع، كم� في قوله تع�لى: ﴿ َوٱۡسَتۡغفُِرواْ 

 ،
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّكۡم ُتۡفلُِحوَن ﴾)2)

َ
يًعا أ  َجِ ، ﴿َوتُوُبٓواْ إَِل ٱللَِّ

 رَِحيٞم َوُدودٞ ﴾)1)  َرّبِ تُوُبٓواْ إَِلۡهِۚ إِنَّ
، فهذه الآي�ت فيه� حّث على التوبة 

 َغُفورٞ رَِّحيٞم ﴾)3) ُ  َوٱللَّ ۥۚ ِ َويَۡسَتۡغفُِرونَُه فََل َيُتوُبوَن إَِل ٱللَّ
َ
﴿ أ

ُغر، ومهم� ك�ن الإن�ص�ن، ع�ديً� اأو من الأولي�ء ال�ص�لحين،  وال�صتغف�ر، مهم� َكُبر الذنب اأو �صَ

وغيرهم. واآي�ت التوبة التي وردت في القراآن كثيرة وعديدة، نقت�صر منه� على اأربع اآي�ت، 

لأهمّيته�، ووجود نك�ت دقيقة فيه�: 

 َيُتوُبوَن ِمن  وَٓء ِبََهٰلَةٖ ُثمَّ ِيَن َيۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِلَّ  ٱللَّ الآية الأولى: قوله تع�لى: ﴿ إِنََّما ٱلَّۡوَبُة َعَ

.
 َعلِيًما َحِكيٗما ﴾)4) ُ  َعلَۡيِهۡمۗ َوَكَن ٱللَّ ُ ْوَلٰٓئَِك َيُتوُب ٱللَّ

ُ
قَرِيٖب فَأ

الغريزة،  طغي�ن  واإّنم�  ب�لمع�صية،  العلم  عدم  هي  لي�صت  ب�لآية  المق�صودة  والجه�لة 

و�صيطرة الأهواء الج�محة. والحقيقة نف�صه� بّينه� الإم�م زين الع�بدين Q في دع�ء اأبي 

باأمرك م�شتخّف، ول  واأنا بربوبيتك جاحد، ول  ك حين ع�شيتك  اأع�شِ »اإلهي لم  حمزة: 

لعقوبتك متعّر�س، ول لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عر�شت، و�شّولت لي نف�شي، وغلبني 

.
هواي«)5)

نُفَسُهۡم َذَكُرواْ 
َ
أ ۡو َظلَُمٓواْ 

َ
أ َفِٰحَشًة  إَِذا َفَعلُواْ  ِيَن  ﴿َوٱلَّ ق�ل اهلل تع�لى:  الآية الثانية: 

َوُهۡم  َفَعلُواْ  َما    ٰ َعَ واْ  يُِصُّ َولَۡم    ُ ٱللَّ   إِلَّ نُوَب  ٱلُّ َيۡغفُِر  َوَمن  نُوبِِهۡم  ِلُ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ    َ ٱللَّ
.

َيۡعلَُموَن ﴾)6)

)1)  �صورة هود، الآية 90.
)2)  �صورة النور، الآية 31.

)3)  �صورة الم�ئدة، الآية 74.
)4)  �صورة الن�ص�ء، الآية 17.

)5)  ال�صحيفة ال�صج�دية، دع�وؤه في �صحر كل ليلة من �صهر رم�ص�ن.
)6)  �صورة اآل عمران، الآية 135.
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َفِٰحَشًة ﴾،  َفَعلُواْ  إَِذا  ِيَن  ﴿ َوٱلَّ الآية:  هذه  نزلت  »لّما   :Q ال�ص�دق الإم�م  عن  ُرِوي 

اإليه،  فاجتمعوا  بعفاريته،  �شوته  باأعلى  ف�شرخ  ثور،  له:  يقال  بمّكة  جباًل  اإبلي�س  �شعد 

فقالوا: يا �شّيدنا لم دعوتنا؟ قال: نزلت هذه الآية، فمن لها؟ فقام عفريت من ال�شياطين، 

فقال: اأنا لها بكذا وكذا، قال: ل�شت لها، فقام اآخر، فقال مثل ذلك، فقال: ل�شت لها، فقال 

اأعدهم واأمّنيهم حّتى يواقعوا الخطيئة،  اأنا لها، فقال: بماذا؟ قال:  الو�شوا�س الخّنا�س، 

 .
فاإذا واقعوا الخطيئة اأن�شيتهم ال�شتغفار، فقال: اأنت لها، فوّكله بها اإلى يوم القيامة«)1)

وفي الحديث ال�صريف عن ر�صول اهلل P عندم� نزلت الآية ال�صريفة، ق�ل: »هذه هدّية لي 

ة من الرجال والن�شاء، ولم ُيعطها اأحٌد من الأنبياء الذين كانوا قبلي، ول  ولأّمتي خا�شّ

.
غيرهم«)2)

  ُ ُل ٱللَّ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ
ُ
 َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَمٗل َصٰلِٗحا فَأ الآية الثالثة: ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ إِلَّ

.
 َغُفوٗرا رَِّحيٗما ﴾)3) ُ اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ َوَكَن ٱللَّ َٔ  َسّيِ

والآية تدّل على عظمة الرحمة الإلهية؛ فهي ت�صّرح ب�أّن اهلل تع�لى لن يكتفي بمغفرة ذنوب 

المذنبين، بل �صيبّدل �صيئ�تهم اإلى ح�صن�ت.

نُفِسِهۡم َل َتۡقَنُطواْ ِمن رَّۡحَةِ 
َ
 أ ٰٓ فُواْ َعَ ۡسَ

َ
ِيَن أ الآية الرابعة: ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱلَّ

.
نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم ﴾)4)  َيۡغفُِر ٱلُّ َ  ٱللَّ ِۚ إِنَّ ٱللَّ

حّذر اهلل تع�لى عب�ده من الي�أ�ض والقنوت، وب�ّصرهم في هذه الآية الكريمة ب�أّنه تع�لى يغفر 

  جميع الذنوب دون ا�صتثن�ء، اإّل ال�ِصرك به تع�لى كم� �صّرح القراآن الكريم، ق�ل تع�لى: ﴿ إِنَّ

، اإّل اإذا ت�ب من ال�صرك وع�د 
(5(﴾ ۚ َك بِهِۦ َوَيۡغفُِر َما ُدوَن َذٰلَِك لَِمن يََشآُء ن يُۡشَ

َ
 َل َيۡغفُِر أ َ ٱللَّ

رك، والآية المذكورة ن�ظرٌة  اإلى الإ�صالم. فال مغفرة -كم� �صّرح القراآن- دون توبٍة من ال�صِّ

اإلى المغفرة من دون التَّوبة. 

)1)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج60،�ض197.
)2)  م.ن، ج88، �ض131.

)3)  �صورة الفرق�ن، الآية 70.
)4)  �صورة الزمر، الآية 53.

)5)  �صورة الن�ص�ء، الآيت�ن 48 و116. 
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آثار سرتهبا  سالستغهار
توؤّثر عليه من خالل مجري�ت حي�ته،  اآث�رًا عظيمًة على الإن�ص�ن،  اإّن لال�صتغف�ر والتوبة 

ن�صير فيم� ي�أتي اإلى بع�صه�: 

1. الخير والبركة: هن�ك ارتب�ٌط قويٌّ بين ال�صتغف�ر وبين �صالح المجتمع ونزول البرك�ت 
 تُوُبٓواْ  والحي�ة الطيبة، ق�ل تع�لى حك�ية عن هود Q: ﴿ َوَيَٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم ُثمَّ

 ،
َّۡواْ ُمۡرِِمنَي ﴾)1) تُِكۡم َوَل َتَتَول  قُوَّ َمآَء َعلَۡيُكم ّمِۡدَراٗرا َوَيزِۡدُكۡم قُوَّةً إَِلٰ إَِلۡهِ يُۡرِسِل ٱلسَّ
َمآءِ  ٱلسَّ ّمَِن  بَرََكٰٖت  َعلَۡيِهم  لََفَتۡحَنا  َقۡواْ  َوٱتَّ َءاَمُنواْ    ٱۡلُقَرىٰٓ ۡهَل 

َ
أ   نَّ
َ
أ ﴿ َولَۡو  تع�لى:  وقوله 

 .
ۡرِض ﴾)2)

َ
َوٱۡل

وعن الإم�م الر�ص� Q، عن اآب�ئه R، ق�ل: »قال ر�شول اهلل P: من اأنعم اهلل عّز 

وجّل عليه نعمة فليحمد اهلل، ومن ا�شتبطاأ الرزق فلي�شتغفر اهلل، ومن حزنه اأمر فليقل: 

 .
ل حول ول قوة اإّل باهلل«)3)

الإم�م  وعن  الأمة،  هذه  عن  العذاب  رفع  الطيبة  ال�صتغف�ر  اآث�ر  من  العذاب:  دفع   .2
علّي Q ق�ل: »كان في الأر�س اأمانان من عذاب اهلل �شبحانه، وقد ُرِفع اأحدهما، 

فدونكم الآخر فتم�ّشكوا به، اأّما الأمان الذي ُرِفع فهو ر�شول اهلل P، واأّما الأمان 

نَت فِيِهۡمۚ َوَما 
َ
َوأ َبُهۡم  ِلَُعّذِ   ُ الباقي فال�شتغفار، قال اهلل عّز من قائل: ﴿ َوَما َكَن ٱللَّ

.
َبُهۡم َوُهۡم يَۡسَتۡغفُِروَن ﴾)4)«)5)  ُمَعّذِ ُ َكَن ٱللَّ

 ،Q ال�ص�دق عن  موؤامراته،  ويحبط  ال�صيط�ن  يبعد  ال�صتغف�ر  ال�شيطان:  طرد   .3
اأنتم  اإن  ب�شيٍء  اأخبركم  األ  ر�شول اهلل P لأ�شحابه:  »قال  ق�ل:   ،R اآب�ئه عن 

فعلتموه تباعد ال�شيطان عنكم كما تباعد الم�شرق عن المغرب؟ قالوا: بلى، قال: 

ال�شوم ي�شّود وجهه، وال�شدقة تك�شر ظهره، والحّب في اهلل والموؤازرة على العمل 

 .
ال�شالح يقطعان دابره، وال�شتغفار يقطع وتينه«)6)

)1)  �صورة هود، الآية 52.
)2)  �صورة الأعراف، الآية 96.

)3)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار،ج75، �ض201.
)4)  �صورة الأنف�ل، الآية 33.

)5)  العالمة المجل�صي، بح�ر الأنوار، ج90، �ض284.
)6)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج4، �ض62.
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ر اهلل به� جميع ذنوبه وخط�ي�ه، ق�ل  4. تكفير ال�شيئات: ف�إذا ت�ب العبد توبة ن�صوحً� كفَّ
ن يَُكّفَِر َعنُكۡم 

َ
 َربُُّكۡم أ ِ تَۡوَبٗة نَُّصوًحا َعَسٰ ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ

َ
أ تع�لى: ﴿ َيٰٓ

 .
نَۡهُٰر ﴾)1)

َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل اتُِكۡم َوُيۡدِخلَُكۡم َجنَّ َٔ  َسّيِ

ل اهلل �صيئ�ت �ص�حبه� ح�صن�ت، ق�ل  ف�إذا َح�ُصنت التوبة بدَّ تبّدل ال�شيئات ح�شنات:   .5

اتِِهۡم  َٔ  َسّيِ   ُ ٱللَّ ُل  ُيَبّدِ ْوَلٰٓئَِك 
ُ
فَأ َصٰلِٗحا  َعَمٗل  وََعِمَل  َوَءاَمَن  تَاَب  َمن    ﴿ إِلَّ تع�لى:  اهلل 

اإذا اقترن  للت�ئبين،  الِب�ص�رة  اأعظم  . وهذا من 
رَِّحيٗما ﴾)2) َغُفوٗرا    ُ ٱللَّ َوَكَن  َحَسَنٰٖتۗ 

بتوبتهم اإيم�ن وعمل �ص�لح. 

6. طهارة القلوب: ال�صتغف�ر كم� ورد في الن�صو�ض ال�صريفة يجلي القلوب، ويطّهره� من 

كل خبث ونج�ض، ق�ل ر�صول اهلل P: »اإّن للقلوب �شداء ك�شداء النحا�س، فاجلوها 

. لقد عّبر ر�صول اهلل P عن الذنوب ب�ل�صداأ، الذي ل يمكن جالوؤه 
بال�شتغفار«)3)

اإّل ب�ل�صتغف�ر. 

للستب سرتهبا  درااتفا
:
(4(

َذَكر ال�صهيد د�صتغيب اأربع مراتب للتوبة

1 . العودة من الكفر اإلى الإيم�ن، ومن ال�ِصرك اإلى اليقين، وهكذا الرجوع من اأّي عقيدٍة 

ب�طلٍة اإلى الحّق.

2 . العودة من المع�صية. �صغيرًة ك�نت اأو كبيرة. اإلى الط�عة، ومن المخ�لفة اإلى المتث�ل 

والموافقة.

اأداء وظ�ئف العبودية  اأو  اأو التق�صير في معرفة الخ�لق تع�لى،  . العودة من الق�صور   3

ب�لنحو المن��صب.

من  والعودة  منه،  التقّرب  اإلى  عنه  والُبعد  ذكره،  اإلى  تع�لى  عنه  الغفلة  من  العودة   .  4

ة يدركه� القليلون. الجف�ء معه تع�لى اإلى الوف�ء، وهذه درجة خ��صّ

)1)  �صورة التحريم، الآية 8.
)2)  �صورة الفرق�ن، الآية 70.

)3)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة، ج7، �ض176.
)4)  د�صتغيب، الذنوب الكبيرة، �ض410.
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أركان سرتهبا  شلسئطفا
ول  المع��صي،  واإقالعه عن  تع�لى،  اهلل  اإلى  العبد  رجوع  - هي  ذكرن�  كم�   - التوبة  حقيقة 

 حقيقيٍّ على 
ٍ
يتحّقق ذلك اإّل بمراع�ة �صروط التوبة واللتزام ب�أرك�نه�. ف�لتوبة م� لم تقترن بندم

اإليه اأ�صاًل، و�صعيٍّ لمحو كّل   على عدم العودة 
ٍ
الفعل الذي هو ح�جب بين العبد ورّبه، وت�صميم

اآث�ره الب�طنية والخ�رجية، من خالل اإفراغ ذّمته من اأّي حّق متعّلق فيه�، �صواء الحّق الإلهّي اأو حّق 

الن��ض، ف�إّن التوبة تبقى ن�ق�صًة وغير مكتملٍة، ول يتوّقع منه� اأن توؤتي ثم�ره� الطيبة والمرجّوة، 

.
اُب ٱلرَِّحيُم ﴾)1) نَا ٱلَّوَّ

َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َوأ

َ
ْوَلٰٓئَِك أ

ُ
ۡصلَُحواْ َوَبيَُّنواْ فَأ

َ
ِيَن تَابُواْ َوأ  ٱلَّ ق�ل تع�لى: ﴿ إِلَّ

اهلل:  اأ�صتغفر  بح�صرته  ق�ل  لق�ئل  ق�ل   Q الموؤمنين اأمير  اأّن  البالغة  نهج  في  ج�ء 

»ثكلتك اأّمك، اأتدري ما ال�شتغفار؟ اإّن ال�شتغفار درجة العّليين، وهو ا�شم واقع على �شّتة 

معان:

اأّولها: الندم على م�شى.

والثاني: العزم على ترك العود اإليه اأبداً.

والثالث: اأن توؤّدي اإلى المخلوقين حقوقهم؛ حّتى تلقى اهلل اأمل�س لي�س عليك َتِبعة.

والرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�شٍة عليك �شيعتها، فتوؤّدي حّقها.

والخام�س: اأن تعمد اإلى اللحم الذي نبت على ال�شحت، فتذيبه بالأحزان، حّتى تل�شق 

الجلد بالعظم، وين�شاأ بينها لحم جديد.

وال�شاد�س: اأن تذيق الج�شم األم الطاعة، كما اأذقته حالوة المع�شية، فعند ذلك تقول: 

.
»اأ�شتغفر اهلل«)2)

ومم� تقّدم في كالم الإم�م علّي Q، ن�صتنتج اأّن للتوبة ركنين واأربعة �صروط.

1. الركن الأول: الندم على الذنب.

 :Q 2. الركن الثاني: العزم على ترك الذنب وعدم العود اإليه. ورد عن اأمير الموؤمنين

.
»اإّن الندم على ال�شّر، يدعو اإلى تركه«)3)

)1)  �صورة البقرة، الآية 160.
نهج البالغة، الكلم�ت الق�ص�ر،رقم417 .  (2(

)3)  الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة،ج16،�ض62.
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واأّم� ال�صروط، فهي على ق�صمين:

 شل ط سردبهل 
1. ت�أدية حقوق المخلوقين ب�إرج�عه� اإلى اأهله�: عن اأمير الموؤمنين Q: »اأّيها النا�س، 

اإّن الذنوب ثالثة: فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو ل�شاحبه، ونخاف 

عليه. قيل: يا اأمير الموؤمنين Q فبّينها لنا، قال: نعم.

 اأّم� الذنب المغفور، فعبد ع�قبه اهلل على ذنبه في الدني�، ف�هلل اأحلم واأكرم من اأن يع�قب 

عبده مرتين. واأّم� الذنب الذي ل ُيغفر، فمظ�لم العب�د بع�صهم لبع�ض، اإّن اهلل تب�رك وتع�لى 

اإذا برز لخلقه اأق�صم ق�صمً� على نف�صه، فق�ل: وعّزتي وجاللي، ل يجوزني ظلم ظ�لم، ولو كّف 

للعب�د بع�صهم من  اإلى الحّم�ء، فيقت�ّض  بكف، ولو م�صحة بكّف، ولو نطحة م� بين القرن�ء 

بع�ض، حتى ل تبقى لأحٍد على اأحٍد مظلمة، ثّم يبعثهم للح�ص�ب.

 واأّم� الذنب الث�لث، فذنب �صتره اهلل على خلقه، ورزقه التوبة منه، ف�أ�صبح خ�ئفً� من ذنبه 

.
(1(

راجيً� لرّبه، فنحن له كم� هو لنف�صه، نرجو له الرحمة، ونخ�ف عليه العذاب«

حقوق  من  فّوته  م�  تدارك  الت�ئب  على  يجب  وتع�لى:  �صبح�نه  الخ�لق  حقوق  ت�أدية   .2

فيق�صي  الإ�صالمية،  ال�صريعة  قّررت  م�  ح�صب  كّله�  فيتداركه�  يعود  واأن  تع�لى،  اهلل 

ال�صالة، ويق�صي ال�صوم، ويكّفر عم� ف�ته اأي�صً�، اإلى غير ذلك من الأمور المتعّلقة 

بحقوق اهلل تع�لى.

شل ط سركّال
1. اإذابة اللحم الذي نبت على الحرام )ك�أكل الرب�(.

2. اإذاقة الج�صم األم الط�عة.

سرتهبا سرنصهح
.

ِ تَۡوَبٗة نَُّصوًحا ﴾)2) ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ق�ل اهلل تع�لى: ﴿ َيٰٓ

ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2،�ض443.  (1(
)2)  �صورة التحريم، الآية 8.
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في الآية حّث على التوبة الن�صوح. والتوبة الن�صوح اأعلى درج�ت التوبة اأو الت�ئبين، بعد 

الدرج�ت الأولى للتوبة، من ترك الذنوب مّدة، اأو ترك الكب�ئر فقط.

. ف�لتوبة 
(1(

اأخل�صته« اأي  الوّد،  له  لغًة، بمعنى الإخال�ض، نحو ن�صحت  المعنى: »الن�صح 

الن�صوح هي التي ت�صرف �ص�حبه� عن المع�صية، وتخلِّ�صه من الرجوع اإلى الذنب، وذلك 

بتحّري جميع الطرق التربوية التي ت�صّده عن المع�صية.

ومعن�ه� �صرعً�: هي التوبة التي ل يعود فيه� الت�ئب اإلى الذنب الذي ت�ب عنه، على م� ورد 

عن ال�ص�دق Q، حيث �َصِئل Q عن معنى قول اهلل تع�لى:

تَۡوَبٗة نَُّصوًحا ﴾، فق�ل: »يتوب العبد من الذنب، ثّم ل   ِ إَِل ٱللَّ تُوُبٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ

.
(2(

يعود فيه«

واإذا رجعن� اإلى رواي�ت اأهل البيت R نجد التوبة الن�صوح قد ُف�ّصرت بثالثة تف��صير:

لأبي عبد  قلت  ق�ل:  اأبي ب�صير  اأ�صاًل، عن  اإليه  يعود  ول  الذنب،  العبد من  يتوب  اأن   .1

»هو   :Q ق�ل نَُّصوًحا ﴾،  تَۡوَبٗة   ِ ٱللَّ إَِل  تُوُبٓواْ  َءاَمُنواْ  ِيَن  ٱلَّ َها  يُّ
َ
أ ﴿ َيٰٓ  :Q  اهلل

.
الذنب الذي ل يعود فيه اأبداً«)3)

2. اأن يكون ب�طن الت�ئب كظ�هره، عن الإم�م ال�ص�دق Q: »التوبة الن�شوح اأن يكون 

.
باطن الرجل كظاهره واأف�شل«)4)

اإذا ك�ن  اأّن الن�صوح م� ك�نت خ�ل�صًة لوجه اهلل �صبح�نه، من قولهم: ع�صٌل ن�صوح،   .3

خ�ل�صً� من ال�صمع، ب�أن يندم على الذنوب لقبحه�، وكونه� خالف ر�ص� اهلل تع�لى، ل 

لخوف الن�ر مثاًل. 

لظهور  بمثله�؛  ي�أتوا  اأن  اإلى  تدعوهم  اأي  الن��ض،  تن�صح  توبة  المراد  اأّن  منه�:   .4

يعود  ل  ثّم  الذنوب،  عن  فيقلع  �ص�حبه�  ين�صح  اأو  �ص�حبه�،  في  الجميلة  اآث�ره� 

اأبدًا.  اإليه� 

)1)  مفردات األف�ظ القراآن للراغب الأ�صفه�ني )ن�صح(.
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض432.

الحر الع�ملي، و�ص�ئل ال�صيعة،ج16،�ض72.  (3(
)4)  م.ن،ج16،�ض77.
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المع��صي،  القلب، وتخلِّ�صه من روا�صب  اإن�بة �ص�دقة تن�صح  اإذن، هي  الن�صوح  ف�لتوبة 

ويجتنب  الط�ع�ت،  ويواظب على  اأخرى،  الذنب مرة  اإلى  يعود  لئاّل  تن�صح �ص�حبه�؛  وتظّل 

المحّرم�ت مراقبً� نف�صه في كّل الح�لت.

ُرِوي عن ر�صول اهلل P اأّنه خطب يومً� ب�لم�صلمين، فق�ل: »اأيها النا�س، توبوا اإلى اهلل 

.
توبًة ن�شوحاً قبل اأن تموتوا، بادروا بالأعمال ال�شالحة قبل اأن ت�شغلوا«)1)

ِ تَۡوَبٗة  ِيَن َءاَمُنواْ تُوُبٓواْ إَِل ٱللَّ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ وعن اأبي ب�صير ق�ل: »قلت لأبي عبد اهلل Q: ﴿ َيٰٓ

نَُّصوًحا ﴾ ق�ل: هو الذنب )اأي التوبة من الذنوب( الذي ل يعود فيه اأبدًا، قلت واأّين� لم يعد؟ 
.

(2(
فق�ل: ي� اأب� محّمد، اإّن اهلل يحبُّ من عب�ده المفتتن التّواب«

ولهذا، ف�إّن التوبة الن�صوح منهج تربوي متك�مل، يبداأ ب�لتخطيط للتوبة اإلى اإعالنه�، اإلى 

تطبيق الخطط العملية للتوبة، و�صوًل اإلى المراقبة الذاتية، ف�لمح��صبة اليومية.

)1)  الح�صن بن محمد الديلمي، اإر�ص�د القلوب، انت�ص�رات ال�صريف الر�صي، 1415 - 1374�ض، ط 2، ج1، �ض45.
)2)  ال�صيخ الكليني، الك�في، ج2، �ض432.
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سرّهاهيم سرلئيسا

1. الحكمة من ت�صريع التوبة وال�صتغف�ر، فتح ب�ب الرجوع اإلى اهلل اأم�م الع�ص�ة المقّرين 

بخطئهم، وهو من اأعظم اأبواب الرحمة الإلهية والتجّلي العملّي ل�صم الرحمن.

2. المغفرة هي التغطية على الذنوب والعفو عنه�، والغفور من اأ�صم�ء اهلل الح�صنى. اأّم� 

التوبة، فتعني الإن�بة والرجوع الختي�رّي عن المع�صية اإلى الط�عة والعبودية هلل.

اأو ترك واجبً�  اإن�ص�ن م� حرامً�  3. التوبة من الذنب من الواجب�ت الإلهية. واإذا ارتكب 

وجب عليه التوبة فورًا، ومع عدم ظهوره� منه وجب اأمره به�. 

وتدفع  الإلهية،  والرحمة  الخير  تجلب  فهي  عظيمة،  اإيج�بية  اآث�ر  وال�صتغف�ر  للتوبة   .4

العذاب والنقمة، وتطرد ال�صيط�ن واأعوانه، وتبّدل ال�صيئ�ت ح�صن�ت، وتطّهر القلوب.

مقبولة.  العبد  توبة  ت�صبح  حّتى  به�  واللتزام  مراع�ته�  تجب  و�صروط  اأرك�ن  للتوبة   .5

واأف�صل اأنواع التوبة هي التوبة الن�صوح، وهي التي ل يعود العبد بعده� اإلى الذنب.
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سألسئلا  سرتطبيدات

انتق الجواب الأ�شح:

1 - المغفرة في ال�شطالح القراآني هي عبارة عن: 

محو الذنوب من �صحيفة الإن�ص�ن.  

ال�صتر على الذنب والعفو عنه. 

كال الجوابين �صحيح.  

2 - من ال�شرائط الكمالية للتوبة:

اإذابة اللحم الذي نبت على الحرام.  

اإذاقة الج�صم األم الط�عة.  

كال الجوابين �صحيح.  

3 - من الأمور التي ت�شتوجب العقوبة للمذنب:

اأن يكون المذنب قد بلغ �صن التكليف.  

اأن يكون المذنب ع�لمً� بحرمة م� ارتكبه من جرم.  

كال الجوابين �صحيح.  

4 - التوبة هي عبارة عن: 

الرجوع الختي�ري من ع�لم الم�دة اإلى روح�نية النف�ض.  

الرجوع الختي�ري للعبد اإلى الط�عة والعبودية هلل تع�لى.  

الرجوع الختي�ري من الواجب�ت اإلى الم�صتحب�ت.  
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5 - اأي من الموارد التالية تعد من �شروط واأركان التوبة:

الندم على م� م�صى والعزم على ترك العود اإليه. 

اأن يوؤدي المذنب اإلى المخلوقين حقوقهم حتى يلقى اهلل ولي�ض عليه تبعة. 

كال الجوابين �صحيح. 

 �شع اإ�شارة ü �أو û في المكان المنا�شب:

لي�ض من ال�صروري ال�صعي اإلى اإفراغ الو�صع لت�أدية حقوق الن��ض بل يكفي ال�صتغف�ر 

لهم وال�صدقة.  

اإذا اأذنب الإن�ص�ن ذنبً� فهو ل مح�لة معّذب وتوبته من ب�ب تخفيف العذاب لي�ض اأكثر.  

الت�ئب من الذنب كمن ل ذنب ب�صرط مراع�ة �صروط التوبة ال�صحيحة. 

ارتكبه وغير  ب�لغً� ع�قاًل ع�لمً� بحرمة م�  المع�صية، وك�ن  الإن�ص�ن على  اأقدم  اإذا 

مجبر عليه، يعتبر حينئٍذ ع��صيً� وت�صبح التوبة واجبة عليه.  

التوبة الن�صوح هي التوبة الخ�ل�صة لوجه اهلل تع�لى. 
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