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احلمد هلل رب العاملني ،ومنجي اهلالكني ،الرؤوف بالعباد الرمحن

الرحيم ،مزكي نفوس أولياءه عن األخالق الدنية واخلصال الذميمة ،وصىل
اهلل عىل نبيه املصطفى املبعوث بالرشيعة احلنيفة وامللة القويمة وعىل عرتته

الطاهرة العاملة بسنته السائرة عىل منهجه.
وبعد..

فال شك ّ
أي أ ّمة أو شعب أو مجاعة ال يمكن أن ترتقي وتصل
أن ّ

إىل مستوى الكامل والسعادة إال إذا توفرت مجلة من اخلصائص واملميزات

والسلوكيات ،لذا نجد الرشيعة الغراء من باب حتقيق الغرض واهلدف
ح ّثت بني البرش عىل التحيل واالتصاف بمكارم األخالق والسمو والرفعة،

والتخيل واالجتناب عن مساوئ الصفات.
ولقد نصب لنا سبحانه وتعاىل عل ًام ومنار ًا لالقتداء به والسري عىل
الر ُس ُ
ول َفخُ ُذو ُه َو َما َنَاك ُْم َعنْ ُه َفا ْنت َُهوا
منهجه حيث قوله تعاىلَ :
Rو َما آتَاك ُْم َّ
َوا َّت ُقوا اهللَ إِ َّن اهللَ َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
اب ،(((Qوقوله تعاىل يف وصف النبي األكرم:F
Rوإِن َ
َّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ ،(((Qفجاء املدح اإلهلي العظيم ملا هو موجود من
َ
الصفات واخلصائص يف شخص النبي الكريم Fوأمرنا باتباعه والسري
((( سورة احلرش :آية.7
((( سورة القلم :آية.4

عىل هديه ،وال يمكن الوصول إىل السعادة واخللود واألخالق الفاضلة إال

مهده النبي األعظم Fألمته بوصاياه املتعددة باتباع عرتته
عن طريق ما ّ
الطاهرة الذين ال خالف يف اتصافهم باألخالق الفاضلة وابتعادهم عن غري

ذلك...

ويف اخلتام نسأل اهلل العيل العظيم أن يوفق اجلميع للسري عىل هدي

النبي األعظم Fوعرتته الطاهرة للوصول إىل السعادة األبدية والفوز

العظيم .وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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الذنوب
آثارها وعالجها

املدخل:

قال تعاىل :والَ َت ْقربو ْا ا ْل َفو ِ
اح َش َما َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن ،(((إننا لو نظرنا
َ
َُ
َ
إىل األمراض الصحية التي يعانيها اإلنسان لوجدناها غالب ًا ما تكون بسبب

خمالفة الدساتري الطبية التي وضعها األطباء وقاي ًة وعالج ًا لألبدان ،وكل
خمالفة لقاعدة من قواعد الطب هناك مرض يف مقابلها ،هذا يف األمراض

الصحية أما الذنوب فهي أعظم مغبة وغائلة ،فهي تسبب األمراض البدنية
والروحية ،وجتلب سخط اللَّ وتزيل رمحته ،وتوجب التعاسة لإلنسان ومتنع

سعادته يف الدارين.

الذنوب يف لسان اآليات والروايات:

أما يف التحذير من املعايص فقد جاءت آيات وروايات للتهويل منها،
ت بِ ِه َخطِيـ َئ ُت ُه
ب َس ِّي َئ ًة َو َأ َحا َط ْ
فمن ضمن اآليات قوله تعاىلَ  :ب َل َمن ك ََس َ
اب الن ِ
َف ُأ ْو َلـئِ َ
ون ،(((فاآلية رصحت بأن اكتساب
َّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ك َأ ْص َح ُ
ِ
ين َظ َل ُموا
املعايص سبب لدخول النار واخللود فيها ،وقال تعاىلَ  :ف َبدَّ َل ا َّلذ َ
ِ
ِ
َق ْوالً َغ ْ َي ا َّل ِذي ِق َ
الس َم ِء بِ َم كَانُوا
يل َُل ْم َف َأن َز ْلنَا َع َل ا َّلذ َ
ين َظ َل ُموا ِر ْجز ًا م ْن َّ
َاه ْم بِ ُذنُو ِبِ ْم َو َأ َ
نش ْأنَا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم
َي ْف ُس ُق َ
ون ،(((وقال جل ذكرهَ  :ف َأ ْه َل ْكن ُ
((( سورة األنعام :آية.151
((( سورة البقرة :آية.81
((( سورة البقرة :آية.59
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ت
َق ْرن ًا َ
و َما َأ َصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِ َم ك ََس َب ْ
آخ ِر َ
ين ،(((وقال سبحانهَ :
َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفو َع ْن كَثِ ٍري.(((
ُفصل وت ُِّبي حتى اجلزئيات الدقيقة هلداية
وأما األحاديث فهي كاملعتاد ت ِّ

البرش ،قال رسول اهلل( :عجبت ملن حيتمي من الطعام خمافة الداء كيف

ال حيتمي من الذنوب خمافة النار)((( ،فنحن نخاف من الطعام الذي يرضنا
ولكن يف املقابل هنالك يشء إذا فعلناه مل نتمرض فقط بل ندخل النار ،أال

وهي الذنوب فكام البد أن نحافظ عىل صحتنا من األمراض البد أن نرحم

أجسادنا الضعيفة عن النار.

وقال( :احذر ُسكر اخلطيئة ،فإن للخطيئة سكرا كسكر الرشاب ،بل
ون.((()
ص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم ال َي ْر ِج ُع َ
هي أشد سكرا منه ،يقول اهلل تعاىلُ :
وعنه( :إن العبد ل ُيح َبس عىل ذنب من ذنوبه مائة عام وإنه لينظر إىل

أزواجه يف اجلنة يتنعمن)(((.

وسئل أمري املؤمنني( :أي ذنب أعجل عقوبة لصاحبه؟ فقال :من
ُ

ظلم من ال نارص له إال اهلل ،وجاور النعمة بالتقصري ،واستطال بالبغي عىل

الفقري)(((.

وعن اإلمام الرضا أنه قال( :كلام أحدث العباد من الذنوب ما مل

((( سورة األنعام :آية.6
((( سورة الشورى :آية.30
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،3ص.359
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،74ص.102
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.272
((( املصدر السابق.
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يكونوا يعملون ،أحدث اهلل هلم من البالء ما مل يكونوا يعرفون)(((.

وعن اإلمام الكاظم( :إن هلل عز وجل يف كل يوم وليلة مناديا

ينادي :مهال مهال عباد اهلل عن معايص اهلل ،فلوال هبائم ُرتَّع ،وصبية ُر َّضع،

وشيوخ ُركَّع ،لصب عليكم العذاب صبا ،ترضون به رضا)(((.
الكبائر والصغائر:

قسم الفقهاء الذنوب إىل قسمني:

 1ـ الذنوب الكبرية.

 2ـ الذنوب الصغرية.

والكبائر هي :ما توعد هبا اهلل النار عىل فاعلها ،أو ما ورد يف نص الكتاب

النهي عنه ،ويعني بوصفه بالكبرية :إن العقوبة بالنار عظيمة ،أو أن ختصيصه

بالذكر يف القرآن يدل عىل عظمه ،وقد اختلف الفقهاء اختالفا كبريا يف تعدادها
وتشخيصها ،كام وردت جمموعة من الروايات التي حتدد الكبائر بعدد خمتلف

سنتعرض هلا ،وذكر بعض الفقهاء يف حكمة هذا االختالف :إن الرشع مل
يعينها ،وأهبمها ليكون العبد عىل وجل منها ،فيجتنبون مجيع الذنوب ،كام أهبم
ليلة القدر ليعظم ِجدُّ الناس يف طلبها ،وواظبوا يف ليال متعددة عىل العبادات،

وكام أهبم االسم األعظم ليواظبوا عىل مجيع أسامء اهلل.

ومنشأ التقسيم إىل الكبائر والصغائر من القرآن الكريم والروايات،
فمث ً
ال نقرأ يف القرآن الكريم :إِ ْن َ ْتتَن ِ ُبوا َك َبائِ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر َعنْك ُْم
ِ
ِ
َس ِّيئَاتِك ُْم َو ُندْ ِخ ْلك ُْم ُمدْ َخ ً
َاب
و ُوض َع ا ْلكت ُ
ال ك َِري ًام ،(((ويف آية أخرىَ :

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.272
((( املصدر السابق :ج ،2ص.276
((( سورة النساء :آية.31
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َاب ال يغ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
َاد ُر
ني ِمَّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
تى ا ُْل ْج ِرم َ
ون َيا َو ْي َل َتنَا َمال َه َذا ا ْلكت ِ ُ
َف َ َ
ِ
ِ
ون َك َبائِ َر ِاإل ْث ِم
يتَن ِ ُب َ
اها ،(((وقال تعاىل :ا َّلذ َ
َصغ َري ًة َوال َكبِ َري ًة إِالَّ َأ ْح َص َ
ين ْ َ
كو ِ
ِ
اس ُع ا َْلغ ِْف َر ِة.(((
َوا ْل َف َواح َش إِالَّ ال َّل َم َم إِ َّن َر َّب َ َ
وال َّل َمم :ما دون الكبائر من الذنوب ،وهو صغار الذنوب ،قال األَخفش:
قار ُب من الذنوب(((.
ال َّل َم ُم ا ُمل َ

ومن خالل اآليات الكريمة ،والروايات الرشيفة الواردة عن أهل

البيت يتبني أن الذنوب يف اإلسالم عىل نوعني :صغرية وكبرية،
فالذنوب الكبرية تطلق عىل ما جعل اهلل جزاءها النار واجلحيم واجب ًا
وحتمي ًا ،فعن أيب عبد اهلل :يف قول اهلل عزوجل( :إِ ْن َ ْتتَن ِ ُبوا َك َبائِ َر
َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه ُن َك ِّف ْر َعنْك ُْم َس ِّيئَاتِك ُْم َو ُندْ ِخ ْلك ُْم ُمدْ َخ ً
ال ك َِري ًام قال :الكبائر،
التي أوجب اهلل عز وجل عليها النار)((( ،وجاء يف بعض هذه الروايات أن
الذنوب الكبرية تسعة عرش ذنب ًا ،فعن اإلمام اجلواد قال :سمعت أيب

يقول :سمعت أيب موسى بن جعفر يقول :دخل عمرو بن عبيد عىل أيب
ِ
ون َك َبائِ َر ا ِ
إل ْث ِم
عبد اهلل فلام سلم وجلس تال هذه
يتَن ِ ُب َ
اآلية:وا َّلذ َ
َ
ين َ ْ
وا ْل َفو ِ
اح َش ثم أمسك ،فقال له أبو عبد اهلل :ما أسكتك؟ قال :أحب
َ َ
أن أعرف الكبائر من كتاب اهلل عز وجل ،فقال :نعم يا عمرو ،أكرب الكبائر
م ْن ُي ْ ِ
ش ْك بِاهللِ َف َقدْ َح َّر َم اهللُ َع َل ْي ِه َْ
النَّ َة ،وبعده
اإلرشاك باهلل ،يقول اهللَ :
اإلياس من َروح اهلل ،ألن اهلل عز وجل يقول :إِ َّن ُه ال َي ْيئ َُس ِم ْن َر ْوحِ اهللِ إِالَّ
((( سورة الكهف :آية.49
((( سورة النجم :آية.32
((( لسان العرب إلبن منظور :ج ،12ص.549
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.276
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ون ،ثم األمن من مكر اهلل ،ألن اهلل عز وجل يقولَ  :فال َي ْأ َم ُن
ا ْل َق ْو ُم الكَافِ ُر َ
مكْر اهللِ إِالَّ ا ْل َقوم َْ ِ
ون ،ومنها عقوق الوالدين ،ألن اهلل سبحانه جعل
اس َ
ُْ
َ َ
ال ُ
العاق جبار ًا شقي ًا ،وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،ألن اهلل عز وجل
ِ
ِ ِ
ِ
ب اهللُ َع َل ْي ِه
و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َج َزاؤُ ُه َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َو َغض َ
يقولَ :
َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذاب ًا َعظِي ًام ،وقذف املحصنة ،ألن اهلل عز وجل يقولُ  :ل ِعنُوا
ِ
ِ ِ
يم ،وأكل مال اليتيم ،ألن اهلل عز وجل
ِف الدُّ ْن َيا َواآلخ َرة َو َُل ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
ون ِف ُب ُط ِ ِ
ون ْم نَار ًا َو َس َي ْص َل ْو َن َس ِعري ًا ،والفرار من
يقول :إِن ََّم َي ْأ ُك ُل َ
وم ْن ي َو ِّ ِلم ي ْومئِ ٍذ ُد ُبر ُه إِالَّ مت ََحرف ًا لِ ِقت ٍ
َال
ُ ِّ
َ
الزحف ،ألن اهلل عز وجل يقولَ َ ْ ُ َ َ :
ِ ٍ
اء بِغ ََض ٍ
ب ِم ْن اهللِ َو َم ْأ َوا ُه َج َهن َُّم َوبِئ َْس ا َْل ِص ُري ،وأكل
َأ ْو ُمت ََح ِّيز ًا إِ َل فئَة َف َقدْ َب َ
ِ
ون إِالَّ ك ََم َي ُقو ُم
وم َ
ين َي ْأ ُك ُل َ
الربا ،ألن اهلل عز وجل يقول:ا َّلذ َ
الر َبا ال َي ُق ُ
ون ِّ
الشي َط ُ ِ
ِ
و َل َقدْ
ان م ْن ا َْل ِّس ،والسحر ،ألن اهلل عز وجل يقولَ :
ا َّلذي َيتَخَ َّب ُط ُه َّ ْ
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ
ش ْوا بِ ِه َأن ُف َس ُه ْم َل ْو
تا ُه َما َل ُه ف اآلخ َرة م ْن َخالق َو َلبِئ َْس َما َ َ
َعل ُموا َل ْن ْاش َ َ
و َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ك َي ْل َق
كَانُوا َي ْع َل ُم َ
ون ،والزنا ،ألن اهلل عز وجل يقولَ :
اب َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َو َ ْ
َأ َثام ًا * ُي َضا َع ْ
ي ُلدْ فِ ِيه ُم َهان ًا ،واليمني الغ َُموس
ف َل ُه ا ْل َع َذ ُ
ِ
ون بِ َع ْه ِد اهللِ َو َأ ْي َم ِ ِن ْم َث َمن ًا
ت َ
الفاجرة ،ألن اهلل عز وجل يقول :إِ َّن ا َّلذ َ
ين َي ْش َ ُ
الق َُلم ِف ِ
ال ُأ ْو َلئِ َ
َقلِي ً
اآلخ َر ِة ،والغَلول ،ألن اهلل عز وجل يقول:
ك ال َخ َ ْ
ومن ي ْغ ُل ْل ي ْأ ِ
ت بِ َم َغ َّل َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُث َّم ت َُو َّف ك ُُّل َن ْف ٍ
ت َو ُه ْم ال
س َما ك ََس َب ْ
َ
ََ ْ َ
ون ،ومنع الزكاة املفروضة ،ألن اهلل عز وجل يقولَ  :ف ُتك َْوى ِ َبا
ُي ْظ َل ُم َ
ور ُه ْم ،وشهادة الزور وكتامن الشهادة ،ألن اهلل عز
ِج َب ُ
ُوب ْم َو ُظ ُه ُ
اه ُه ْم َو ُجن ُ ُ
و َم ْن َي ْكت ُْم َها َفإِ َّن ُه آثِ ٌم َق ْل ُب ُه ،ورشب اخلمر ،ألن اهلل عز وجل
وجل يقولَ :
هنى عنها كام هنى عن عبادة األوثان ،وترك الصالة متعمد ًا أو شيئ ًا مما فرض
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اهلل ،ألن رسول اهلل قالَ :من ترك الصالة متعمدا فقد برئ من ذمة اهلل

وذمة رسول اهلل ،ونقض العهد وقطيعة الرحم ،ألن اهلل عز وجل يقول:
ُ
أ ْو َلئِ َ
وء الدَّ ِار ،قال :فخرج عمرو وله رصاخ من
ك َُل ُم ال َّل ْعنَ ُة َو َُل ْم ُس ُ

بكائه وهو يقول :هلك َمن قال برأيه ونازعكم يف الفضل والعلم)(((.
الصغائر قد تكون كبائر:

ما دامت املعصية ُت َعدُّ خمالفة حلكم من أحكام اهلل تعاىل ،فهي تستوجب

الذنب والعقوبة يف الدنيا واآلخرة ،وال خيتلف يف ذلك الصغائر والكبائر

فكالمها معصية ،ولكن الفرق بينهام يف شدة العذاب وقلته ،ولكن مع ذلك

فهنالك حاالت تكون الذنوب كلها عظيمة وتوجب دخول النار ،فتتحول
الصغرية إىل كبرية بأسباب:

أحدها :اإلرصار واملواظبة عىل الذنب ،ولذلك قال أمري املؤمنني:
َ
رص عليه عام ُله)((( ،وقال اإلمام الصادق:
(أعظم الذنوب عند اللَّ ذنب أ َّ
(ال صغرية مع اإلرصار ،وال كبرية مع االستغفار)(((.
وثانيها :استصغار الذنب ،قال أمري املؤمنني( :أشد الذنوب عند

اللَّ سبحانه ذنب استهان به راكبه)((( ،وعن اإلمام الباقر قال( :من
واخ ُذ إال هبذا)(((.
الذنوب التي ال تغفر قول الرجل :يا ليتني ال ُأ َ
وثالثها :أن يأيت بالصغائر وال يبايل بفعلها ،اغرتار ًا بسرت اهلل عليه ،وحلمه

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.285
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،11ص.368
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.288
((( جامع أحاديث الشيعة للسيد الربوجردي :ج ،13ص.334
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.24
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عنه ،وإمهاله إياه ،وال يعلم أنه إنام يمهل مقت ًا ليزداد باإلمهال إث ًام ،فتزهق
أنفسهم وهم كافرون ،فمن ظن َّ
أن َت َ ُكنَه من املعايص عناي ٌة من اهلل به ،فهو

جاهل بمكامن الغرور ،وآمن من مكر اهلل الذي ال يأمن مكره إال الكافرون.
ورابعها :الرسور بالصغرية وعدّ التمكن من ذلك نعمة ،والغفلة عن

كوهنا نقمة وسبب الشقاوة ،فعن اإلمام زين العابدين قال( :إياك
واالبتهاج بالذنب ،فإن االبتهاج به أعظم من ركوبه)(((.

وخامسها :أن يذنب ويظهر ذنبه بأن يذكره بعد إتيانه ،أو يأيت به يف

مشهد غريه ،فإن ذلك خيانة منه عىل اهلل الذي أسدله عليه ،وحتريك الرغبة

والرش فيمن أسمعه ذنبه أو أشهده فعله ،فهام خيانتان انضمتا إىل خيانته
فتغلظت به ،فإن انضاف إىل ذلك الرتغيب للغري فيه واحلمل عليه وهتيئة
األسباب له صارت خيانته رابعة ،وتفاحش األمر ،وهذا ألن من صفات

اهلل أنه يظهر اجلميل ويسرت القبيح وال هيتك السرت ،فاإلظهار كفران هلذه

النعمة ،قال رسول اهلل( :املسترت باحلسنة تعدل سبعني حسنة ،واملذيع

بالسيئة خمذول ،واملسترت هبا مغفور له)(((.

وسادسها :أن يكون اآليت بالصغرية عامل ًا يقتدي به الناس ،فإذا فعلها

بحرضة الناس كرب ذنبه ،وذلك كلبسه الذهب واحلرير ،وأخذه مال الشبهة،
وإطالقه اللسان يف أعراض الناس ،ونحو ذلك ،فهذه ذنوب قد يتبعه غريه
ويقلده ،فيكون رشيك ًا يف اإلثم ،وحتى بعد موته يبقى رشه مستطري ًا يف

سن ُسنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل هبا ال
(من َّ
العامل ،ففي اخلربَ :
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،75ص.159
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،9ص.456
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ينقص من أوزارهم يشء)((( ،فطوبى ملن إذا مات ماتت معه ذنوبه ،قال اهلل
ُب َما َقدَّ ُموا َوآ َث َار ُه ْم.(((
و َن ْكت ُ
تعاىلَ :
واآلثار :ما يلحق األعامل بعد انقضاء العمل ،فعىل املذنب وظيفتان:

إحدامها :ترك الذنب ،واألخرى :إخفاؤه.
آثار الذنوب:

تكلمنا يف املقام السابق عن الذنوب واآلن نتكلم عن آثار الذنوب ،فكام

أن ملخالفة اإلرشادات الطبية آثارا وعوارض ،كذلك يف الركون إىل معايص
اللَّ جل وعال آثارها أيض ًا ،واآلثار عىل كيفيات ونقسمها عىل حسب تتبع ما
ورد عن املعصومني فيها إىل أربعة موارد:

أ -أثر الذنوب يف العقل ،قال رسول اهلل( :من قارف ذنب ًا فارقه
عقل ال يرجع إليه أبد ًا)(((.
ب -أثر الذنوب يف احلياة الدنيا ،قال أمري املؤمنني عيل( :تو َّقوا

الذنوب ،فام من بلية وال نقص رزق إال بذنب حتى اخلدش والكبوة
ت َأ ْي ِديك ُْم
و َما َأ َصا َبكُم ِّمن ُّم ِصي َب ٍة َفبِ َم ك ََس َب ْ
واملصيبة ،قال اهلل عز وجلَ :
َو َي ْع ُفو َعن كَثِري.((()
ج -أثر الذنوب يف اإليامن ،قال األمام الصادق( :إذا أذنب الرجل
خرج يف قلبه نكتة سوداء ،فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب عىل
قلبه فال يفلح بعدها أبد ًا)(((.

((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،3ص.62
((( سورة يس :آية.12
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،8ص.160
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.616
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.271
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د -أثر الذنوب يف اآلخرة ،قال الرسول األعظم( :يا بن مسعود ال
حتقرن ذنب ًا وال تصغرنه واجتنب الكبائر ،فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إىل
َ
ِ
ذنوبه دمعت عيناه قيح ًا ودم ًا يقول اهلل تعاىلَ  :ي ْو َم َ ِ
تدُ ك ُُّل َن ْف ٍ
ت
س َّما َعم َل ْ
ت ِمن ُس َو ٍء ت ََو ُّد َل ْو َأ َّن َب ْين ََها َو َب ْينَ ُه َأ َمد ًا َب ِعيد ًا.((()
م َض ًا َو َما َع ِم َل ْ
ِم ْن َخ ْ ٍي ُّ ْ
وسائل عالج الذنوب:
َات ي ْذ ِهبن السـيئ ِ
ِ
قال تعاىل :إِ َّن َْ
َات .(((وقال تعاىل :إِ َّن ا َ
هلل
ال َسن ُ ْ َ َّ ِّ
ِ
ِ
ين.(((
ب الت ََّّوابِ َ
ب ا ُْل َت َط ِّه ِر َ
ني َو ُي ُّ
ُي ُّ
كام جتدر املسارعة إىل عالج اجلسم من األمراض قبل استفحاهلا،

وتطهريه من اجلراثيم قبل أن يضعف اجلسم عن مكافحتها ،كذلك جتب
املبادرة إىل تصفية النفس وتطهريها من أرضار الذنوب ودنس اآلثام قبل

تفاقم غوائلها وعرس تداركها.

وكام تعالج األمراض البدنية بتجرع العقاقري الكرهية الرائحة واملرة

املذاق واالحتامء عن املطاعم الشهية الضارة كذلك تعالج الذنوب بتحمل

أعباء التوبة واإلقالع عن الشهوات العارمة واألهواء اجلاحمة ليأمن التائب
أخطارها ومآسيها الدنيوية واألخروية ،فالتوبة هي الرجوع إىل اهلل تعاىل
بقلب صادق وبذل كل ما يرفع سخط الرمحن ،فاإلنسان ال يعلم متى

سيالقي ربه هل يف شبابه أم يف هرمه هل يف صحته أم يف سقمه هل حال
طاعته أم حال معصيته ،فلذا جيب عىل اإلنسان العاقل أن يتوب إىل اهلل تعاىل
وال يمنِّي نفسه بغد وبعد غد ،بل يبادر يف شبابه قبل هرمه ويف صحته قبل

((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،11ص.350
((( سورة هود :آية.114
((( سورة البقرة :آية.222
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سقمه ،وهذا أمر طبيعي للمؤمن الذي يوقن باآلخرة واجلزاء ،وأن حال
يعيص اهلل تعاىل طرفة عني
الدنيا َم ْع َب ال مستقر ،فمن نظر هبذا املنظار فلن
َ
أبد ًا ،ولذا ورد عن اإلمام الصادق( :تفكر ساعة خري من عبادة سنة
قال اهلل :إِن ََّم َيت ََذك َُّر ُأ ْو ُلو ْا األَ ْل َب ِ
اب.((()
وأخريا نسأل اهلل أن يعصمنا من الزلل واخلطأ ويأخذ بأيدينا ملا فيه اخلري

والصالح إنه سميع جميب.

((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،11ص.183

حقيقة التوبة
أركانها وشروطها

أهمية التوبة:

التوبة أول مقامات الدين ،ورأس مال السالكني ،ومفتاح استقامة
السائلني ،ومطلع التقرب إىل رب العاملنيَ ،مدْ ُحها عظيم ،وفض ُلها جسيم،
ِ
ِ
ين ،(((وناهيك يف
ب الت ََّّوابِ َ
ب ا ُْل َت َط ِّه ِر َ
ني َو ُي ُّ
قال اهلل تعاىل :إِ َّن اهللَ ُي ُّ

وصمم األمن من سخط اهلل
فضلها ّأنا بلسم الذنوب ،وسفينة النجاة،
ّ
تعاىل وعقابه ،وقد أ َبت العناية اإلهلية أن ُتمل العصاة يتخبطون يف دياجري

الذنوب ،وجماهل العصيان ،دون أن يسعهم اهلل بعطفه السامي ،وعفوه
وإِ َذا َج َ
اءك
ومهد هلم التوبة ،فقال سبحانهَ :
فشوقهم إىل اإلنابةَّ ،
الكريمَّ ،
ِ ِ
ِ
ُون بِآ َياتِنَا َف ُق ْل َس َ
ح َة َأ َّن ُه َمن
ين ُي ْؤ ِمن َ
ال ٌم َع َل ْيك ُْم َكت َ
ا َّلذ َ
الر ْ َ
َب َر ُّبك ُْم َع َل َن ْفسه َّ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ ِ
يم،(((
َعم َل منك ُْم ُسوء ًا بِ َج َها َلة ُث َّم ت َ
ور َّرح ٌ
َاب من َب ْعده َو َأ ْص َل َح َف َأ َّن ُه َغ ُف ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
ي ا َّل ِذ َ َ
ح ِة اهللِ
وقال تعاىلُ  :ق ْل َيا ع َباد َ
س ُفوا َع َل َأن ُفس ِه ْم َل َت ْقنَ ُطوا من َّر ْ َ
ين أ ْ َ
الذنُوب جِيع ًا إِ َّنه هو ا ْل َغ ُفور ِ
ِ
يم.(((
إِ َّن اهللَ َيغْف ُر ُّ َ َ
ُ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
ِ
الس َمء
وقال عز وجلَ  :ف ُق ْل ُ
ت ْاس َتغ ِْف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه ك َ
َان َغ َّفار ًا* ُي ْرس ِل َّ
ٍ
ع َليكُم مدْ رار ًا* ويم ِددكُم بِ َأمو ٍ ِ
ي َعل َّلك ُْم
ال َو َبن َ
َُْ ْ ْ َْ
ي َعل َّلك ُْم َجنَّات َو َ ْ
ني َو َ ْ
َ ْ ِّ َ
َأ ْنَار ًا ،(((وقال رسول اهلل( :التائب حبيب اهلل ،والتائب من الذنب
((( سورة البقرة :آية.222
((( سورة األنعام :آية.54
((( سورة الزمر :آية.53
((( سورة نوح :آية.12 -10
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كمن ال ذنب له)(((.

وقال اإلمام الباقر( :إن اهلل تعاىل أشدُّ فرحا بتوبة عبده من رجل

أضل راحلته وزاده يف ليلة ظلامء فوجدها ،فاهلل أشد فرحا بتوبة عبده من

ذلك الرجل براحلته حني وجدها)(((.

وقال اإلمام الصادق( :إذا تاب العبد توبة نصوحا ،أحبه اهلل فسرت
عليه يف الدنيا واآلخرة ،فقلت :وكيف يسرت عليه؟ قال :ي ِ
نس ملكيه ما كتبا
ُ
عليه من الذنوب ويوحي إىل جوارحه :اكتمي عليه ذنوبه ويوحي إىل بقاع
األرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب ،فيلقى اهلل عز وجل حني

يلقاه وليس يشء يشهد عليه بيشء من الذنوب)(((.

وعنه( :ما من مؤمن يقارف يف يومه وليلته أربعني كبرية فيقول وهو

نادم :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي الق ّيوم بديع الساموات واألرض ذو
عيل ،إال
اجلالل واإلكرام وأسأله أن يصيل عىل حممد وآل حممد وأن يتوب ّ

غفرها اهلل له ،وال خري فيمن يقارف يف يومه أكثر من أربعني كبرية)(((.

معنى التوبة:
الذن ِ
وع من َّ
ُوب ت َْوب ًا وت َْوب ًة
تاب إىل اهلل َيت ُ
ْب ،يقالَ :
الر ُج ُ
الت َّْوب ُة يف ال ّلغةُّ :
ِ
ِ
واس َت َت ْب ُت ُفالن ًاَ :ع َر ْض ُت عليه
و َمتاب ًاَ :أ َ
ور َج َع عن ا َمل ْعصية إىل الطاعةْ ،
ناب َ
واستَتابهَ :
سأ َله َأن
الر ُج َ
وع والنَّدَ َم عىل ما َف َر َط منهْ ،
تفَ ،أيُّ :
الت َّْو َب َة مما ا ْق َ َ
ُوب.
َيت َ

((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،3ص.51
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.435
((( املصدر السابق :ج ،2ص.430
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.333
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وأما التّوبة يف االصطالح ّ
الشعي :فقد اختلفت الكلامت يف معناها
عىل أقوال :فقيل :النّدم عىل ّ
الذنب لكونه ذنب ًا ،وقد يزاد باإلضافة إىل ما
تقدم هذا القيد :مع العزم عىل ترك املعاودة أبد ًا ،وال ّظاهرّ :
أن هذا العزم

الزم لذلك النّدم غري منفك عنه ،وقيل :النّدم عىل املعصية ،لكوهنا معصية،
والعزم عىل ترك املعاودة يف املستقبلّ ،
ألن ترك العزم يكشف عن نفي النّدم.
حقيقة التوبة:

ال تتحقق التوبة الصادقة النصوح إال بعد تبلورها ،واجتيازها أطوار ًا

ثالثة:

فالطور األول :هو طور َيق َظة الضمري ،وشعور املذنب باألسى والندم

عىل معصية اهلل تعاىل ،وتعرضه لسخطه وعقابه ،فإذا امتألت نفس املذنب
هبذا الشعور الواعي انتقل إىل:

الطور الثاين :وهو طور الرجوع إىل اهلل عز وجل ،والعزم الصادق عىل

طاعته ،ونبذ عصيانه ،فإذا ما أنس بذلك حتول إىل:

الطور الثالث :وهو طور تصفية النفس من رواسب الذنوب ،وتاليف

سيئاهتا باألعامل الصاحلة الباعثة عىل توفري رصيد احلسنات ،وتاليش
السيئات ،وبذلك تتحقق التوبة الصادقة النصوح.
وليست التوبة هزالً عابث ًا ،ولقلق ًة يتشدق هبا اللسان ،وإنام هي :الرجوع

الصادق إىل اللّ تعاىل ،وجمافاة عصيانه بعزم وتصميم قويني ،واملستغفر
بلسانه وهو سادر يف املعايص مستهرت ّ
كذاب ،كام قال اإلمام الرضا:
(املستغفر من ذنب ويفعله كاملستهزئ بربه)(((.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.504
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خماطر تأخري التوبة:

إن لتأخري التوبة وتسويف اإلقالع عن الذنوب خماطر كبرية ،نذكر منها:
أوالً :إن تأخري التوبة مدعاة ألن خيرس اإلنسان لطف اهلل تعاىل يف حمو

املعصية والعفو عن الذنب عاجالً ،فالكثري من النصوص الدينية تشري إىل أن

اهلل سبحانه وتعاىل إنام يمحو الذنب عن عباده إذا ما سارعوا إىل التوبة حتى
كأهنم ال ذنب هلم ،فقد ورد عن اإلمام الصادق( :إن العبد إذا أذنب

أجل من غدوة إىل الليل ،فإن استغفر اهلل مل يكتب عليه)(((.
ذنبا ّ
أج َله اهلل سبع ساعات،
وعنه( :العبد املؤمن إذا أذنب ذنب ًا َّ

فإن استغفر اهلل مل ُيكتب عليه يشء ،وإن مضت الساعات ومل يستغفر
املؤمن ليذكر ذنبه بعد عرشين سنة حتى
وإن
كتبت عليه سيئة،
َّ
َ
يستغفر ربه فيغفر له)((( ،وكأن يف ذلك  -بمقتىض قول اإلمام- 

فرصة لإلنسان للمراجعة والتوبة قبل أن تكتب عليه معاصيه.
ثاني ًا :ينطوي تأجيل التوبة عىل خماطر ،منها :ضعف إرادة املرء ،واهتزاز
وفتور عزيمته عىل التوبة ،ويعود ذلك إىل أن اإلنسان كلام استمر يف القبول

بالذنب وممارسته فإنه يتكيف معه ويتطبع به ،من هنا تأيت أمهية اقتناص
حلظات اهلداية الختاذ قرار التوبة ،حذر ًا من فوات هذه الفرصة ،وهبذا

نفهم قول اهلل تعاىل حني يتحدث يف حمكم كتابه الكريم عن املسارعة إىل
ِ ِ
ون ِمن َق ِر ٍ
يب
الس َو َء بِ َج َها َل ٍة ُث َّم َيتُو ُب َ
ين َي ْع َم ُل َ
التوبة:إِن ََّم الت َّْو َب ُة َع َل اهللِ ل َّلذ َ
ون ُّ
َف ُأ ْو َلـئِ َ
َان اهللُ َعلِي ًام َحكِي ًام.(((
ُوب اهللُ َع َل ْي ِه ْم َوك َ
ك َيت ُ
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.437
((( املصدرالسابق.
((( سورة النساء :آية.17
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ون ِمن َق ِر ٍ
يب ،أي :ال يتأخرون يف
ومضمون التعبري القرآينَ  :يتُو ُب َ
التوبة ،وورد عن أمري املؤمنني أنه قال( :ال دين ُملسو ٍ
ف بتوبته)((( ،ويف
ِّ
سوف التوبة سيكون عرضة
ذلك إشارة خطرية من اإلمام بأن من ُي ّ
لفقدان احلالة الدينية يف نفسه.
يؤجل املرء التوبة ومتى
ثالث ًا :عدم ضامن املرء حلياته ،فإىل متى سوف ّ

سيقلع عن الذنب ،أتراه يضمن حياته ،أفال خيشى هجوم األجل عليه وهو

(مسوف نفسه بالتوبة ،من
بعد مل ينجز التوبة؟ ورد عن اإلمام عيل:
ّ

هجوم األجل عىل أعظم خطر)(((.

فعىل اإلنسان أن يبادر إىل التوبة بمجرد أن يتنبه إىل اخلطأ واملعصية ،وهذا ما

يوجه إليه اإلمام اجلواد بقوله( :تأخري التوبة اغرتار  -أي حالة من الغرور

يعيشها اإلنسان الذي يعتقد بطول األمل والعمر -وطول التسويف حرية
 -أي جيعل اإلنسان حائر ًا بني الصح واخلطأ من حيث السلوك  -واالعتالل

عىل اهلل هلكة  -أي يتحجج بالعثور عىل فرصة مناسبة ،يف وقت آخر،
ان ع َل َن ْف ِس ِه ب ِصريةٌ* و َلو َأ ْل َقى مع ِ
هذه كلها أعذارَ  :ب ِل ْ ِ
اذ َير ُه- 
َ َ
َ َ َ ْ
نس ُ َ
ال َ
واإلرصار عىل الذنب أمن ملكر اهللَ :
ال َي ْأ َم ُن َمك َْر اهللِ إِالَّ
أ َف َأ ِمنُو ْا َمك َْر اهللِ َف َ
ا ْل َقوم َْ ِ
ون.((()
اس َ
ُْ
ال ُ

((( موسوعة أحاديث أهل البيت للشيخ هادي النجفي :ج ،2ص.268
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،12ص.130
احلراين :ص.456
((( حتف العقول إلبن شعبة ّ
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أركان التوبة وشروطها:

التوبة هي اإلقالع عن الذنب ،ويعترب يف حت ّققها ثالثة قيود:
األول :ترك الفعل يف احلال.

الثاين :الندم عىل املايض من األفعال.

الثالث :العزم عىل الرتك يف االستقبال.

جاء يف هنج البالغة أنه قال أمري املؤمنني لقائل قال بحرضته:
(استغفر اهلل :ثكلتك أمك أتدري ما االستغفار؟ االستغفار درجة الع ّليني
ٍ
معان:
وهو اسم واقع عىل ستة
أوهلا :الندم عىل ما مىض.

والثاين :العزم عىل ترك العود إليه أبد ًا.

والثالث :أن تؤدي إىل املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل أملس ليس

عليك تبعة.

والرابع :أن تعمد إىل ّ
كل فريضة عليك ض ّيعتها فتؤ ّدي ح ّقها.

واخلامس :أن تعمد إىل اللحم الذي نبت عىل السحت فتذيبه باألحزان

حتى تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهام حلم جديد.

والسادس :أن تذيق اجلسم أمل الطاعة كام أذقته حالوة املعصية ،فعند

ذلك تقول :أستغفر اهلل)(((.

يشتمل هذا احلديث الرشيف الذي نقله السيد الريض (أعىل اهلل مقامه)

املوحدين عيل ،عىل ركنني من أركان التوبة مها :الندامة،
عن إمام
ّ
ك العودة.
والعزم عىل تر 
((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.549
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فالندامة إقرار باخلطأ والذنب الذي اقرتفه ،وهذه بداية االنعطاف عن

طريق املعصية والرجوع إىل طريق الطاعة.

وأما العزم عىل ترك العودة إليه ،فهو توطني للنفس أن ال تعود إىل هذا

الطريق بعد أن عرف أنه طريق خاطئ يؤدي به إىل اهللكة ،وعرف طريق
احلق الذي يوصله إىل الرضوان والطاعة ،فهذان األمران مها حقيقة التوبة

وقوامها.

ويشتمل هذا احلديث أيضا عىل رشطني مهمني للقبول مها :إرجاع

حقوق املخلوق ألهلها ،وأداء حقوق اخلالق سبحانه ،وهذان األمران

مطلوبان ،ألن العمل السابق الذي عمله بجهالة يمكن أن ترتتب عليه

تبعات بالنسبة للمخلوقني أو اخلالق ،وهذه التبعات ال تزول بمجرد ترك
ٍ
بعمل ما ،حسب نوع الذنب ،لكي يضمن
الذنوب ،بل البد من تداركها
أن ال حياسب عىل ذنبه يوم القيامة ،وسيأيت بيان اجلانب العميل للتوبة من
الذنب.

وأما األمران األخريان ومها اخلامس والسادس ،فهام من رشوط كامل
التوبة ،أي :أن التوبة الكاملة ال تتح ّقق وال تقبل من دوهنام.
الطريق العملي للتوبة:

إعلم أن التوبة من الذنب وكيفية اخلروج عنها ختتلف بحسب نوع

الذنوب التي كان يقارفها اإلنسان ،ألن املعايص إما من حقوق اهلل وهي

التي بينه وبني اهلل ،أو حقوق الناس وهي التي بينه وبني املخلوق ،واألوىل
-أي :حقوق اهلل -إما :واجبات أو حمرمات ،فهذه أقسام ثالثة للتوبة:

األول :فإذا كان قد ترك الطاعات الواجبة بينه وبني اهلل تعاىل من الصالة،

والصوم ،والزكاة ،واخلمس والكفارة وغريها ،فطريق التوبة عنها :أن يندم
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عىل ما ّفرط يف طاعة اهلل ،ويعزم عىل تعويض ما فات ،وذلك بأن يعلم مقدار
ما تركه من الطاعات إن كان متيرس ًا ،أو جيتهد يف حتصيل هذا املقدار إن كان
متعرس ًا ،ثم يبادر يف قضائه وال يتهاون يف ذلك ،حتى حيصل له اليقني بفراغ

الذمة عن الواجب املكلف به.

الثاين :وإذا كان قد فعل املحرمات التي بينه وبني اهلل ،أعني املنهيات:

كرشب اخلمر ،ورضب املزامري ،والكذب ،والزنا بغري ذات بعل  -والعياذ
باهلل ،-فطريق التوبة عنها :أن يندم عليها ،ويوطن قلبه عىل ترك العود إىل
مثلها أبد ًا.
الثالث :وأما إذا كان قد قارف الذنوب التي بينه وبني العباد ،وهي املعرب

عنها بحقوق الناس ،وهي إما يف املال ،أو يف النفس ،أو يف العرض ،فاألمر
فيها أصعب وأشكل :فام كان يف (املال) :جيب عليه أن يرده إىل صاحبه إن
أمكنه ،فإن عجز عن ذلك لِ ُعدم أو فقر ،وجب أن يستحل منه ،وإن مل حيله أو
عجز عن الوصول إليه لغيبة الرجل غيبة منقطعة أو موته وعدم بقاء وارث

له ،فليتصدق عنه إن أمكنه ،وإال فعليه بالترضع واالبتهال إىل اهلل أن يرضيه
عنه يوم القيامة ،وعليه بتكثري حسناته هو وتكثري االستغفار لصاحبه ،ليكون
يوم القيامة عوض ًا عن حقه ،إذ كل َمن له حق عىل غريه ال بد أن يأخذ يوم

القيامة عوض ًا عن حقه ،إما بعض طاعاته أو بتحمل هذا الغري بعض سيئاته.
وما كان يف (النفس) :فإن كانت جناية جرت عليه خطأ وجب أن يعطي
الدية ،وإن كان عمد ًا وجب عليه أن يمكّن املجني عليه أو أولياءه  -مع

هالكه  -من القصاص حتى يقتص منه ،أو جيعله يف حل ،وإن عجز عن
ذلك فعليه الرجوع أيض ًا إىل اهلل بالترضع واالبتهال أن يرضيه عنه يوم
القيامة.
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وما كان يف (العرض) :بأن شتم أحدا ،أو قذفه ،أو هبته ،أو اغتابه ،فحقه
أن ّ
يكذب نفسه عند من قال ذلك لديه ،ويستحل من صاحبه مع اإلمكان،
إن مل خيف هتديده وزيادة غيظه وهيجان فتنته من إظهاره ،فإن خاف ذلك،

فليكثر االستغفار له ،ويبتهل إىل اهلل أن يرضيه عنه يوم القيامة.

وجممل ما يلزم يف التوبة عن حقوق الناس :إرضاء اخلصوم مع اإلمكان،

وبدونه التصدق وتكثري احلسنات واالستغفار ،والرجوع إىل اهلل بالترضع

واالبتهال ،ولريضيهم عنه يوم القيامة ،ويكون ذلك بمشيئة اهلل ،فلعله إذا

علم الصدق من قلب عبده ،ووجد ذله وانكساره ،ترحم عليه وأرىض
خصامءه من خزانة فضله ،فال ينبغي ألحد أن ييأس من روح اهلل.
وأخري ًا نسأل اهلل تعاىل أن جيعلنا وإياكم من املبادرين إىل التوبة وأن

يتقبلها منا بقبول حسن ويوفقنا لكل خري وصالح.

فريضة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر

املدخل:
قمة التكامل
جاء اإلسالم من أجل هداية املجتمع اإلنساين ،وإيصاله إىل ّ
والنمو واالرتقاء الفكري واألخالقي ،بتقرير املنهج اإلهلي يف واقع احلياة،
وجعله احلاكم عىل أفكار الناس ،ومشاعرهم ،ومواقفهم ،خصوص ًا وإن
اإلنسان حيمل يف جوانحه االستعدادات املختلفة للخري والرش والفضيلة
والفجور ،إضافة إىل دور الشيطان يف الوسوسة واإلغراء ،فهو بحاجة إىل
ويقوم له تصوراته وعواطفه وممارساته العملية ،لتسري
من هيديه ويرشده ّ
عىل وفق العقيدة والرشيعة اإلسالمية ،وال تتحقق هذه اهلداية بمجرد نزول
املفاهيم والقيم عىل رسول اهلل ما مل ترتسخ يف حياة الناس وتكون
ُجزء ًا من منظومتهم الفكرية والنفسية فيامرسوهنا بعد ذلك يف حياهتم،
فأوجب سبحانه وتعاىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وجعله من
عب عنه اإلمام أمري
أركان اإلسالم ،ألنه غاية الدين وقوام الرشيعة كام ّ
املؤمنني( :غاية الدين األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وإقامة
(إن األمر باملعروف والنهي عن
احلدود)((( ،وقال اإلمام حممد الباقرّ :
املنكر سبيل األنبياء ومنهاج الصلحاء ،فريضة عظيمة هبا تُقام الفرائض
وتَأمن املذاهب َ
وتل املكاسب ،وتُرد املظامل ،وتُعمر األرض و ُينتصف من
األعداء ،و َيستقيم األمر.((()...
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،12ص.185
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.56
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فإن من أهم املهامت وأفضل القربات التناصح والتوجيه إىل اخلري
والتوايص باحلق والصرب عليه ،والتحذير مما خيالفه وي ِ
غضب اهلل عز وجل
ُ
ويباعد من رمحته ،وقد عدّ ه العلامء الركن السادس من أركان اإلسالم ،وقدّ مه
ت لِلن ِ
َّاس
اهلل عز وجل عىل اإليامن كام يف قوله تعاىلُ  :كنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
ون بِا َْلعر ِ
ُون بِاهلل ،(((وقدّ مه اهلل عز وجل
وف َو َتن َْه ْو َن َع ْن ا ُْلنك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
ُون
وا ُْل ْؤ ِمن َ
يف سورة التوبة عىل إقامة الصالة وإيتاء الزكاة فقال تعاىلَ :
ون بِا َْلعر ِ
ِ
اء َب ْع ٍ
وف َو َين َْه ْو َن َع ْن ا ُْلنك َِر
َوا ُْل ْؤ ِمن ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ُْ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول َي ُ
ِ
ون اهلل َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َلئِ َ
ح ُه ْم اهلل
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
الصال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
ك َس َ ْي َ ُ
َو ُيق ُ
ِ
يم.(((
إِ َّن اهلل َع ِزي ٌز َحك ٌ
ويف هذا التقديم إيضاح ِ
لعظم شأن هذا الواجب وبيان ألمهيته يف حياة
األفراد واملجتمعات والشعوب ،وبتحقيقه والقيام به تصلح األمة ويكثر
فيها اخلري ويضمحل الرش ويقل املنكر ،وبإضاعته تكون العواقب وخيمة
وتتفرق األمة وتقسو القلوب أو متوت،
والكوارث كبرية والرشور كثرية،
ّ
وتظهر الرذائل وتنترش ،ويظهر صوت الباطل ،ويفشو املنكر.
فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
عيل لئن هيدي
جاء يف وصية رسول اهلل ألمري املؤمنني قال( :يا ّ
خري ممّا طلعت عليه الشمس)((( ،وقال( :أفضل
اهلل عىل يديك نسم ًة ٌ
األعامل بعد الصالة املفروضة ،والزكاة الواجبة ،وحجة اإلسالم ،وصوم
شهر رمضان :اجلهاد يف سبيل اهلل ،والدعاء إىل دين اهلل ،واألمر باملعروف
((( سورة آل عمران :آية.110
((( سورة التوبة :آية.71
((( جممع البيان للشيخ الطربيس :ج ،3ص.75
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والنهي عن املنكر)(((.
وتتجسد فضائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر أن جعله اهلل تعاىل
باب ًا إىل الرمحة والفالح وجعل تركه سبب ًا لنزول العقاب والعذاب يف دار
الدنيا ،ويف دار اآلخرة.
ومن فضل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما يلي:
و َل َقدْ َب َع ْثنَا ِف ك ُِّل
أوالً :أنه من مهام وأعامل الرسل ،قال تعاىلَ :
ٍ
وت.(((
اجتَن ِ ُبوا ال َّطا ُغ َ
ُأ َّمة َر ُسوالً َأ ْن ُا ْع ُبدُ وا اهلل َو ْ
ون َْ
ون
ال ِامدُ َ
ون ا ْل َعابِدُ َ
ثاني ًا :أنه من صفات املؤمنني كام قال تعاىل :التَّائِ ُب َ
ِ
ون ِ
الس ِ
ون َع ْن ا ُْلنك َِر
َّاه َ
اآلم ُر َ
اجدُ َ
الراكِ ُع َ
السائِ ُح َ
ون بِا َْل ْع ُروف َوالن ُ
ون َّ
ون َّ
َّ
ِِ
الافِ ُظ َ ِ ِ
َو َْ
ني ،(((عىل عكس أهل الرش والفساد:
ش ا ُْل ْؤمن َ
ون ُلدُ ود اهلل َو َب ِّ ْ
ون بِا ُْلنْك َِر وينْهو َن عن ا َْلعر ِ
ات َب ْع ُض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ
وف
ون َوا ُْلنَافِ َق ُ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ا ُْلنَافِ ُق َ
ََ َ ْ َ ْ ُْ
ون َأي ِديم نَسوا اهلل َفن َِسيهم إِ َّن ا ُْلنَافِ ِقني هم ا ْل َف ِ
ون.(((
اس ُق َ
َ ُ ْ
َُ ْ
َو َي ْقبِ ُض َ ْ َ ُ ْ ُ
ثالث ًا :إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خصال الصاحلني ،قال
ِ
تعاىلَ  :ل ْي ُسوا َس َو ًاء ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاء ال َّل ْي ِل
َاب ُأ َّم ٌة َقائِ َم ٌة َي ْت ُل َ
ون آ َيات اهلل آن َ
ون بِا َْلعر ِ
ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ْن
ون* ُي ْؤ ِمن َ
َو ُه ْم َي ْس ُجدُ َ
ُون بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
ات و ُأو َلئِ َ ِ
ون ِف َْ ِ
ا ُْلنْك َِر َو ُي َس ِ
ني.(((
ار ُع َ
الصال َ
ك م َن َّ
ال ْ َي َ ْ
رابع ًا :من فضل هذه األمة األمر باملعروف والنهي عن املنكرُ  :كنْت ُْم َخ ْ َي
ون بِا َْلعر ِ
ت لِلن ِ
ُون بِاهلل.(((
ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ْن ا ُْلنك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ
((( مسند زيد لزيد بن عيل :ص.351
((( سورة النحل :آية.36
((( سورة التوبة :آية.112
((( سورة التوبة :آية.67
((( سورة آل عمران :آية.114 -113
((( سورة آل عمران :آية.110
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نص ُه إِ َّن
خامس ًا :أنه من أسباب النرص ،قال تعاىلَ :
نص َّن اهلل َم ْن َي ُ ُ
و َل َي ُ َ
ِ
َّاه ْم ِف األَ ْر ِ
الصال َة َوآت َْوا ال َّزكَا َة
ض َأ َق ُاموا َّ
ين إِ ْن َم َّكن ُ
ي َع ِزيزٌ* ا َّلذ َ
اهلل َل َق ِو ٌّ
وف ونوا عن ا ُْلنْك َِر وهلل ع ِ
و َأمروا بِا َْلعر ِ
اق َب ُة األُ ُم ِ
ور ،(((قال أبو عبد اهلل
َ َ
َ ََْ َ ْ
ُْ
َ َُ
الصادق( :األمر باملعروف والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل فمن
نرصمها أعزه اهلل ومن خذهلام خذله اهلل)(((.
سادس ًا :هو من اخلري الكثري وفيه من األجر عظيم ملن قام به ،قال تعاىل:
ٍ
ٍ
ِ ِ
ي
ال َخ ْ َي ِف كَث ٍري م ْن ن َْج َو ُاه ْم إِالَّ َم ْن َأ َم َر بِ َصدَ َقة َأ ْو َم ْع ُروف َأ ْو إِ ْصالحٍ َب ْ َ
َّاس ومن ي ْفع ْل َذلِ َ ِ
ف ن ُْؤتِ ِيه َأ ْجر ًا َعظِي ًام ،(((وقال
َاء َم ْر َض ِاة اهلل َف َس ْو َ
الن ِ َ َ ْ َ َ
ك ا ْبتغ َ
رسول اهلل( :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال
ينقص ذلك من أجورهم شيئا)(((.
سابع ًا :أنه من أسباب تكفري الذنوب كام قال رسول اهلل( :فتنة
الرجل يف أهله وماله ونفسه وجاره ،يكفرها الصيام والصالة والصدقة،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر)(((.
ثامن ًا :يف القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حفظ للرضورات
اخلمس ،وهي :الدين والنفس والعقل والنسل واملال ،ويف األمر باملعروف
والنهي عن املنكر من الفضائل غري ما ذكرنا.

((( سورة احلج :آية.41 -40
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.59
((( سورة النساء :آية.114
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،15ص.780
((( املصدر السابق :ج ،11ص.225
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آثار ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
إذا ت ُِرك األمر باملعروف والنهي عن املنكر و ُع ّطلت رايته؛ ظهر الفساد يف

الرب والبحر وترتب عىل تركه أمور عظيمة منها:
وا َّت ُقوا فِ ْت َن ًة ال ت ُِصي َب َّن
 -1وقوع اهلالك والعذاب ،قال اهلل عز وجلَ :
ِ
ِ
اص ًة ،(((وعن رسول اهلل( :لتأمرن باملعروف ،
ين َظ َل ُموا منْك ُْم َخ َّ
ا َّلذ َ
ولتنهن عن املنكر ،أو َل َي ُع َّمنَّكم عذاب اهلل ،((()...وعنه( :والذي نفس
حممد بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهلل أن يبعث
عليكم عقاب ًا من عنده ،ثم لتدعنه فال يستجاب لكم)((( ،وعن أيب جعفر
وأيب عبد اهلل Cقاال( :ويل لقوم ال يدينون اهلل باألمر باملعروف ،والنهي
عن املنكر)((( ،وأوحى اهلل عز وجل إىل شعيب النبي( :أين ّ
معذب
من قومك مائة ألف أربعني ألفا من رشارهم وستني ألفا من خيارهم،
فقال :يا رب هؤالء األرشار فام بال األخيار؟ فأوحى اهلل عز وجل
إليه :داهنوا أهل املعايص ومل يغضبوا لغضبي)(((.
 -2عدم إجابة الدعاء ،وقد وردت أحاديث يف ذلك منها قال حممد بن
عرفة :سمعت أبا احلسن الرضا يقول( :لتأمرن باملعروف ،ولتنهن عن
املنكر ،أو ليستعملن عليكم رشاركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم)(((.
 -3لعن اهلل لألمة ،قال رسول اهلل( :واهلل لتأمرن باملعروف ،ولتنهن
((( سورة األنفال :آية.25
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.135
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،3ص.67
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.117
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.56
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.118
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عن املنكر ،ولتأطرهنم عىل احلق أطرا أو ليرضبن اهلل بقلوب بعضكم عىل
بعض وليلعنكم كام لعنهم)(((.

 -4تسلط الفساق والفجار والكفار ،وتزيني املعايص ،وشيوع املنكر

واستمراؤه ،قال أمري املؤمنني( :ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن
املنكر فيوىل عليكم رشاركم ثم تدعون فال يستجاب لكم.((()...

 -5ظهور اجلهل ،واندثار العلم ،وختبط األمة يف ظلم حالك ال فجر

هلا ،ويكفي عذاب اهلل عز وجل ملن ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
تسلط األعداء واملنافقني عليه ،وضعف شوكته وقلة هيبته.
معنى األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

املعروف :هو كل فعل حسن ،واملنكر :هو كل فعل قبيح.
وأما اصطالح ًا ،فاملعروف :ما أمر اهلل تعاىل به يف كتابه ،أو عىل لسان

رسوله حممد ،وسمي هذا معروف ًا ،ألن النفوس السليمة تعرفه وتفضله
وتشهد بحسنه وتقبله وتستحسن التعبد به ،وبتعبري أخر املعروف ضد

املنكر ،وهو اسم لكل فعل يعرف بالعقل والرشع حسنه.

واملنكر :هو كل ما ينكر ،وهو مشتق من اإلنكار ،وعىل هذا األساس

ُو ِصفت األعامل الصاحلة بأهنا أمور معروفة ،واألعامل السيئة بأهنا أمور منكرة،
ألن الفطرة اإلنسانية الطاهرة تعرف القسم األول وتنكر القسم الثاين(((.

والطريق األصوب لتحصيل مصاديقهام وتشخيصهام هو الرجوع إىل

الرشع الذي هو عقل من اخلارج  -كام أن العقل رشع من الداخل  -وعليه
((( تفسري امليزان للسيد الطباطبائي :ج ،6ص.83
((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.422
((( تفسري األمثل للشيخ مكارم الشريازي :ج ،2ص.631
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فكل ما أمر به الشارع األقدس ورغب الناس إليه فهو معروف كام أن كـل

ما هنى الشارع عنه املسلمني وذمهم ووبخهم عليـه فمنكـر.
أقسام األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

املعروف ينقسم إىل :الواجب والندب ،فاألمر بالواجب واجب،

وباملندوب مندوب وكذا النهي عن املكروه ،فهو من مجلة املعروف املندوب.
واملنكر :ال ينقسم ،ألنه كله حرام ،فالنهي عنه كله واجب.

شروط األمر باملعروف والنهي عن املنكر:

وال جيب النهي عن املنكر واألمر باملعروف ما مل تكتمل رشوط مخسة:
األول :معرفة املعروف واملنكر ولو إمجاالً ،فال جيبان عىل اجلاهل باملعروف

واملنكر ،ولكن قد جيب التعلم مقدمة لألمر باألول والنهي عن الثاين.

الثاين :إحتامل إئتامر املأمور باملعروف باألمر ،وإنتهاء املنهي عن املنكر

بالنهي ،فإذا مل حيتمل ذلك ،وعلم أن الشخص الفاعل ال يبايل باألمر أو
النهي ،وال يكرتث هبام ال جيب عليه يشء عىل املشهور ،ولكن ال يرتك
االحتياط بإظهار الكراهة فع ً
ال أو قوالً ولو مع عدم احتامل االرتداع به.
الثالث :أن يكون الفاعل مرص ًا عىل ترك املعروف ،وارتكاب املنكر فإذا

كانت أمارة عىل ارتداع العايص عن عصيانه مل جيب يشء ،بل ال يبعد عدم
الوجوب بمجرد احتامل ذلك ،فمن ترك واجب ًا أو فعل حرام ًا واحتمل كونه
منرصف ًا عنه أو نادم ًا عليه مل جيب يشء ،هذا واعتبار اإلرصار لعله املشهور

بني الفقهاء ولكن الظاهر كفاية إحراز عزمه عىل ترك املعروف وفعل املنكر
حدوث ًا أو بقاء بحيث يكون توجيه األمر أو النهي الشخيص إليه يف حمله عند

العقالء ولو مل يكن متلبس ًا باملعصية فض ً
ال عن توقف الوجوب عىل اإلرصار.
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الرابع :أن يكون املعروف واملنكر منجز ًا يف حق الفاعل ،فإن كان معذور ًا

يف فعله املنكر ،أو تركه املعروف ،العتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام ،أو
أن ما تركه ليس بواجب ،وكان معذور ًا يف ذلك لالشتباه يف املوضوع ،أو
احلكم اجتهاد ًا ،أو تقليد ًا مل جيب يشء ،وكذا إذا مل يكن معذور ًا يف فعله
يف بعض املوارد كام إذا عجز عن اجلمع بني امتثال تكليفني بسوء اختياره
ورصف قدرته يف امتثال األهم منهام ،فإنه ال يكون معذور ًا يف ترك املهم وإن

كانت وظيفته عقال اإلتيان باألهم انتخاب ًا ألخف القبيحني بل واملحرمني،
هذا ولو كان املنكر مما ال يرىض الشارع بوجوده مطلقا كاإلفساد يف األرض

وقتل النفس املحرتمة ونحو ذلك فال بد من الردع عنه ،ولو مل يكن املبارش
ال عام إذا كان جاه ً
مكلف ًا فض ً
ال باملوضوع أو باحلكم .
اخلامس :أن ال يلزم من األمر باملعروف والنهي عن املنكر رضر عىل

اآلمر يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتد به ،وكذا ال يلزم منه وقوعه يف حرج

ال يتحمله ،فإذا لزم الرضر أو احلرج مل جيب عليه ذلك ،إال إذا أحرز كونه

بمثابة من األمهية عند الشارع املقدس هيون دونه حتمل الرضر أو احلرج،
والظاهر أنه ال فرق فيام ذكر بني العلم بلزوم الرضر أو الظن به أو االحتامل

املعتد به عند العقالء املوجب لصدق اخلوف.

وإذا كان يف األمر باملعروف أو النهي عن املنكر خوف اإلرضار ببعض

املسلمني يف نفسه أو عرضه أو ماله املعتد به فالظاهر سقوط وجوهبام ،نعم إذا
كان املعروف واملنكر من األمور املهمة رشع ًا فال بد من املوازنة بني اجلانبني
بلحاظ قوة االحتامل وأمهية املحتمل فربام ال حيكم بسقوط الوجوب وربام

حيكم به .
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مراتب األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
ذكر الفقهاء لألمر باملعروف والنهي عن املنكر مراتب البد من رعاية
تدرجها يف األمر والنهي ،نذكرها بحسب ما رتبها الفقهاء (قدست
أرسارهم) وهي كام ييل:
 -1مرتبة القلب :واملقصود هبا :أن يعمل اآلمر أو الناهي عم ً
ال يظهر
منه انزجاره القلبي عن املنكر ،ومعنى ذلك :أن املطلوب هو إظهار ما يف
قلب الناهي أو اآلمر من حالة بغض ونفور من حالة ترك املعروف أو فعل
املنكر بطريقة يفهم منها أنه يدعوه إىل العودة عن ترك املعروف ،واالنتهاء
عن فعل املنكر.
والبد من االلفات إىل أن بعض هذه األعامل يكون أقل حدة من بعضها
اآلخر ولذا البد من رعاية القاعدة أعاله حتى يف نفس املرتبة فام كان أقل
حدة من درجات مرتبة القلب وكان مؤثر ًا فال جيوز التجاوز إىل ما هو أشد
من نفس الرتبة.
وعن مصاديق هذه املرتبة يقول الفقهاء( :وله درجات كغمض العني،
والعبوس واالنقباض يف الوجه ،وكاإلعراض بوجهه أو بدنه ،وهجره
وترك مراودته ونحو ذلك).
 -2مرتبة اللسان :وهي األمر والنهي لسان ًا ،واملقصود به األمر للتارك
للمعروف أو النهي لفاعل املنكر بواسطة الكالم بحيث يفهم منه الفاعل أو
التارك األمر والنهي ،والبد من التنبيه إىل أنه ال يلجأ إىل هذه املرتبة إال إذا مل
حيتمل التأثري بإظهار التنفر القلبي وهو املرتبة األوىل ،يقول الفقهاء (قدست
أرسارهم) :لو علم أن املقصود ال حيصل باملرتبة األوىل (مرتبة القلب) جيب
االنتقال إىل الثانية (اللسان) مع احتامل التأثري.
وهلذه املرتبة كذلك درجات ختتلف شدة ولين ًا فمنها:
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األوىل :الوعظ واإلرشاد والقول اللني ،بأن يعظ الفاعل وينصحه ،ويذكر
له ما أعد اهلل سبحانه للعاصني من العقاب األليم والعذاب يف اجلحيم ،أو
يذكر له ما أعده اهلل تعاىل للمطيعني من الثواب اجلسيم والفوز يف جنات
النعيم ،ومع احتامل التأثري هبا جيب رعايتها وال جيوز تعدهيا إىل ما هو أشد.
الثانية :األمر والنهي مع علم اآلمر أو الناهي عدم تأثري الوعظ واإلرشاد
بالقول اللني ،فينتقل إىل املرتبة األعىل من األمر والنهي ،وجيب أن يكون من
األيرس يف القول إىل األيرس مع احتامل التأثري وال جيوز التعدي (ال سيام إذا
كان املورد مما هيتك الفاعل به).
الثالثة :غلظة القول والتشديد (مع احتامل التأثري به وعدم احتامل التأثري
بام ذكر أعاله) بأن يشدد يف األمر وبالوعيد عىل املخالفة.
 -3مرتبة الفعل أو اليد :وهي مرتبة اإلنكار باليد وال يصار إىل هذه
املرتبة إال بالعلم أو االطمئنان بأن التأثري ال حيصل بأي من املرتبتني األوليني
وله درجات.
األوىل -احليلولة :بأن حيول بني الفاعل وبني املنكر ،كحبس الفاعل
ومنعه من اخلروج من منزله أو كرس آلة اللهو واملنكر ،مع مراعاة األيرس
فاأليرس ،وينبغي يف هذه الصورة االستئذان من الفقيه اجلامع للرشائط.
الثانية -الرضب واإليالم :الظاهر جوازمها مراعي ًا لأليرس فاأليرس
وينبغي أخذ اإلذن من الفقيه اجلامع للرشائط.
الثالثة -اجلرح أو القتل :وال جيوز إال بإذن اإلمام Aعىل األقوى،
ويقوم يف هذا الزمان الفقيه اجلامع للرشائط مقامه مع حصول الرشائط.
مالحظة :التعدي عن املقدار الالزم يف دفع املنكر مع وجود رضر عىل
فاعل املنكر حمرم ،ويكون الناهي ضامن ًا.

عقوبة تارك الصالة
يف الكتاب والسنة

الصالة من أهم الواجبات اإلهلية:

من ضمن أهم األحكام اإلسالمية الرضورية التي ال خيتلف إثنان

من املسلمني يف وجوهبا ،هو وجوب الصالة ،وقد تظافرت األخبار من
الفريقني  -بعد نصوص القرآن الكريم -عىل أمهية الصالة واعتبارها عمود
الدين ومعراج املؤمن ،وإن ُقبلت ُقبل ما سواها من عمل وإن ُردت ُر ّد

كم َثل عمود الفسطاط ،إذا ثبت العمود يثبت
ما سواها من عمل ،و َم َثلها َ
األوتاد واالطناب ،وإذا مال العمود وانكرس ،مل يثبت وتد وال طناب ،وهي
خري موضوع ،فمن شاء أقل ومن شاء أكثر ،وهي بعد ذلك صلة العبد بربه

وهوية املسلم وعنوان العبودية احلقة هلل تعاىل ووجه دين املرء وهلا من اآلثار

الدنيوية عىل صعيد الفرد يف نفسه وبدنه وأخالقه ،وعىل صعيد املجتمع يف

رص الصفوف وإشاعة روح التعاون واملحبة والتسامح اليشء الكثري ،وهي
من أفضل األعامل حيث ُس ِئل النبي عن أفضل األعامل فقال:
(الصالة ألول وقتها)(((.
وقد سأل معاوية بن وهب اإلمام الصادق :عن أفضل ما يتقرب به

العباد إىل اهلل فقال( :ما أعلم شيئاً بعد املعرفة أفضل من هذه الصالة،
الة وال َّزك ِ
ِ
َاة
الص َ
و َأ ْو َص ِان بِ َّ
أال ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم قالَ :
ت َح ّي ًا ،((()وعن اإلمام الباقر( :بني اإلسالم عىل مخسة أشياء،
َما ُد ْم ُ
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،79ص.226
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،3ص.264
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عىل الصالة والزكاة واحلج والصيام والوالية .قال زرارة فقلت :وأي

يشء من ذلك أفضل؟ فقال :الوالية أفضل ،ألهنا مفتاحهن والوايل
هو الدليل عليهن ،قلت :ثم الذي ييل ذلك يف الفضل؟ فقال :الصالة ،إن
رسول اهلل قال :الصالة عمود دينكم)((( ،وعن اإلمام الصادق:
ياسب العبد [به] الصالة ،فإن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد
(أول ما ُ َ

ما سواها)(((.

عقوبة تارك الصالة يف القرآن الكريم:

ترك الصالة من الذنوب التي جاء الوعيد عليها بالعذاب يف القرآن

املجيد:

ٍ
جرمني* ما َس َلكك ُْم يف
لون* عن ا ُمل
تساء َ
َ
يقول تعاىل :يف جنات َي َ
ُطعم امل ِ
ِ
س َقر* قالوا َل ن ُ ِ
ني* َ
ول ْ ن ُ
سكني* وكنّا ن ُ
َخوض َم َع
َ
َك م َن ا ُملص ّل َ
َك ن ُ
َ
ِ
ِ
ضني* و ُكنّا ن ِّ
الدين ،(((وقال عز اسمه :فال َصدّ َق وال
ُكذ ُب بيو ِم
اخلائ َ
أه ِ
صل* ولكن ك ََّذب وتَو ّل* ُثم َذهب إىل ِ
ّ
له َيت ََم ّطى* أوىل َ
َلك َفأوىل* َث َّم
َّ َ َ
َ َ َ
ْ

أوىل لك َفأوىل.(((

الذين ُه ْم َع ْن َص ِ
ٌ
ون*
صلني*
للم
وقال سبحانه:
ساه َ
َ
التِم ُ
َ
فويل ُ

َعون املا ُعون ،(((والويل هو شدة العذاب ،واسم
الذين ُه ْم ُي
يمن َ
َ
َ
راؤون َو ْ

لدركة من دركات جهنم ،أو اسم لواد فيها ،وهو كلمة العذاب والتنوين

فيها لبيان العظمة.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.18
((( فالح السائل للسيد إبن طاووس :ص.127
((( سورة املدثر :آية.46 -40
((( سورة القيامة :آية.35 -31
((( سورة املاعون :آية.7 -4
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لف ِمن ب ِ
وقال عز وجلَ  :فخَ َ
عد ِهم خلف أضاعوا الصال َة وأتّبعوا
َ
الشه ِ
ون َغ ّي ًا ،(((والغي هو واد يف جهنم عذابه أشد من
وات َف َس َ
وف َيل َق َ
َ َ
عذاب باقي طبقات النار ،حتى يستغيث منه أهل جهنم ،وقد ن ُِقل عن ابن
عباس أن فيه ثعبانا طوله مسري ستني عاما وعرضه مسري ثالثني عاما ومل
يفتح فمه منذ ُخلق إال لتارك الصالة وشارب اخلمر.
وقال تقدست آالؤهَ :
وأقيموا الصال َة وال َتكُونوا ِم َن ا ُملرشكني،(((
ويف هذه اآلية إشارة إىل أن تارك الصالة هو بمنزلة املرشك ،واآليات القرآنية

يف أمهية الصالة كثرية ،يكفي منها ما تقدم.

عقوبة تارك الصالة يف الروايات الشريفة:

 -1ورد عن رسول اهلل أنه قال( :من هتاون بصالته من الرجال

والنساء ابتاله اهلل بخمس عرشة خصلة ،ست منها يف دار الدنيا وثالث عند

موته وثالث يف قربه وثالث يوم القيامة إذا خرج من قربه.

فأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا ،فاألوىل :يرفع اهلل الربكة من عمره،

والثانية يرفع اهلل الربكة من رزقه ،والثالثة يمحو اهلل عز وجل سيامء الصاحلني

من وجهه ،والرابعة كل عمل يعمله ال يؤجر عليه ،واخلامسة ال يرتفع دعاؤه

إىل السامء ،والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني.

وأما اللوايت تصيبه عند موته ،فأوهلن :أن يموت ذليال ،والثانية :يموت

جائعا ،والثالثة :يموت عطشانا فلو سقي من أهنار الدنيا مل يرو عطشه.

وأما اللوايت تصيبه يف قربه ،فأوهلن :يوكل اهلل به ملكا يزعجه يف قربه،

والثانيةُ :ي َض َّيق عليه قربه ،والثالثة :تكون الظلمة يف قربه.

((( سورة مريم :آية.59
((( سورة مريم :آية.31
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وأما اللوايت تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قربه ،فأوهلن :أن يوكل اهلل

به ملكا يسحبه عىل وجهه واخلالئق ينظرون إليه ،والثانية :حياسبه حسابا
شديدا ،والثالثة :ال ينظر اهلل إليه وال يزكيه وله عذاب اليم)((( ،والظاهر أن
املراد بالتهاون يف الصالة يف هذا احلديث هو عدم أدائها أصالً ،من هتاون

باليشء بمعنى تركه.

 -2وقال( :إذا كان يوم القيامة خرج من جهنم جنس من عقرب

رأسه يف السامء السابعة وذنبه حتت الثرى وفمه من املرشق إىل املغرب،
فيقول :أين َمن حارب اهلل ورسوله؟ ثم ينزل جربئيل فيقول :يا عقرب َمن

تريد؟ فيقول :مخسة ،تارك الصالة.((()...

 -3وقال أيضا( :إن يف جهنم لوادي ًا يستغيث منه أهل النار كل يوم

ب من
سبعني ألف مرة ،ويف ذلك الوادي بيت من نار ،ويف ذلك البيت ُج ٌّ

نار ،ويف ذلك اجلب تابوت ،ويف ذلك التابوت حية هلا ألف رأس ويف كل

رأس ألف فم ويف كل فم ألف ناب ويف كل ناب ألف ذراع قال أنس :قلت
يا رسول اهلل ملن يكون هذا العذاب؟ قال لشارب اخلمر وتارك
الصالة)(((.

 -4وعن اإلمام الصادق قال( :إن شفاعتنا ال تنال مستخف ًا

بالصالة)(((.

((( فالح السائل للسيد إبن طاووس :ص.22
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،76ص.149
((( إرشاد القلوب للديلمي :ج ،1ص.173
((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.572
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عقوبة ُمعني تارك الصالة:

الروايات الواردة يف عقوبة املعني لتارك الصالة عديدة ،ولساهنا من أشد

األلسنَة مما يفهم منه عظم هذا الذنب الذي حياول الشارع سد مجيع املنافذ

عىل العبد يف ارتكابه ،وما التغليظ عىل املعني له إال إشارة إىل هذا األمر ،فال

عجب بعد أن عرضنا أن تارك الصالة كافر وخارج عن حد اإليامن أن يكون
املعني له هبذه الصفة التي ستعرفها من هذه األحاديث ،منها:

(من أعان تارك الصالة بلقمة أو
ما ورد عن رسول اهلل قولهَ :
كرسة فكأنام قتل سبعني نبي ًا أوهلم آدم وآخرهم حممد ،((()وقال:

(من أعان تارك الصالة برشبة ماء فكأنام حارب وجادل معي ومع مجيع
َ
(((
(من تبسم يف وجه تارك الصالة فكأنام هدم البيت
األنبياء)  ،وقالَ :

املعمور سبع مرات)((( ،والظاهر أن املراد بمثل هذه األحاديث ما إذا كانت
اإلعانة واإلحسان إىل تارك الصالة سببا يف جرأته عىل ترك الصالة ،وال شك

أن اإلحسان إىل العايص متى ما كان سببا للجرأة ،واالستمرار عىل املعصية
حرام ،جيب تركه من باب النهي عن املنكر ،وبنا ًء عىل ذلك إذا مل تكن معونة

تارك الصالة سببا جلرأته عىل ترك الصالة بحيث إن املعونة وعدم املعونة ال
أثر هلام يف تركه للصالة ،فهذا املورد ال يعلم أنه مشمول للروايات السابقة،

بل إن اإلعانة واإلحسان قد تكون أحيانا سببا لرتكه الذنب ،وموجبة ألدائه
الصالة ،وال شك أن اإلعانة يف هذه الصورة أمر حسن ،بل تصبح واجبة يف
بعض املوارد ،ومن موارد األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

((( آللئ األخبار ملحمد نبي بن أمحد التويرسكاين :ج ،4ص.51
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
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قصتان عن ترك الصالة:
تارك الصالة يف املطار:

خرجت مجاعة من إحدى الدول اإلسالمية العربية للتبليغ يف إحدى

الدول الغربية وعند املطار يف تنقالهتم الداخلية بني الواليات ،ادركتهم

الصالة فاختاروا ركنا مناسبا يف صالة االنتظار نظيفا وحددوا اجتاه القبلة

وكبوا للصالة ،فكان منظرا
بالبوصلة ،وفرشوا سجادهتم نحو القبلة ّ
روحيا يستهوي القلوب ومشعرا للغري هيبة املقام وانتظام هؤالء الرجال

فتجمع بعض َمن كان يف الصالة خلفهم وعىل
نحو رهبم العزيز احلميد،
ّ
اجلوانب ،يرقبون هذا املنظر الغري مألوف هلم ،البعض معجب بانتظام حركة

كب كربوا وإن ركع ركعوا بعده ،وإن
الصف الذي ييل إمام الصالة ،فإن ّ
سجد سجدوا ،والبعض ُأعجب بمنظر اجلامعة يف القيام وهم ينظرون إىل
موضع السجود خشوعا وخضوعا يف صالة متوج بالبرش ،ال يلتفتون ألحد،
فاجتمع الناس حوهلم استطالعا وتعظيام ،والبعض أخذ لذلك املشهد

صورا فوتوغرافية ،والبعض بكامريا فيديو مما حيملها املسافرون عادة يف
تلك الدول وما أكثرها.

وبعد الصالة واألذكار املسنونة ،شعرت اجلامعة باإلعجاب من
احلارضين وج ّلهم غري مسلمني ،ومن جترأ منهم الستفسار بعد القيام من
الصالة ولف السجادات ،وجدوها فرصة للدعوة إىل اهلل والتعريف هلم
بأمهية الصالة يف حياة املسلم يؤدهيا يف وقتها يف أي بقعة كان ،وأكثر اجلامعة

جييدون اللغة االنجليزية ،العجيب يف القصة أن تقدم أحد الشباب العرب

ظاهرا ممن يعمل يف تلك الديار وخاطب اجلامعة وسط اجلامهري املحتفلة
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ّ
يوبخهم عىل فعلهم ذلك والصالة يف تلك الزاوية من الصالة،
هبم ،وبدأ
وصار هيذي يف الكالم ،ومن مجلة استنكاره عليهم قوله هذه اجلملة( ،الناس
صعدوا للفضاء وانتم تصلون يف املطارات ،لقد أشعرمتونا باحلياء واخلجل

أمام الناس) تبسمت اجلامعة يف وجهه إال أنه ظل يكرر التوبيخ فأخذه جانبا
أحد أفراد اجلامعة من ذوي احلكمة والعلم ليتكلم معه ،قال املب ّلغ لذلك

الشاب :أنت عريب؟.

 أجاب الشاب :نعم. -عريب مسلم؟.

 -أجاب الشاب :نعم مسلم.

من أي دولة ؟ فأجابه باسم دولته.
 -قال املب ّلغ :هل تصيل؟.

 -أجاب :ال - .وهنا رضب املب ّلغ رضبته وقال هل سبق لك أن صعدت

إىل الفضاء مع من صعدوا ؟!!.

 أجاب املسكني ال. -فقال املب ّلغ :يا أخي مل تصعد أنت إىل الفضاء وال تصيل مع أنك مسلم،

ونحن مثلك مل نصعد للفضاء ولكننا نصيل فمن يفقد أحد األمرين خري ممن
يفقد األمرين مع ًا ،فال نرتك الصالة ونفقد صلتنا باهلل مع افتقادنا للوصول
إىل فضائه؟ فسكت الشاب ومل جيبه بكلمة وانسحب خجال من نفسه ومن

تعرضه هلم.

عاقبة تارك الصالة:

غسلة لألموات يف إحدى الدول اإلسالمية
هذه قصة حقيقية رويت عن ُم ّ

تُكنّى بأم أمحد تقول :طلبتني إحدى األرس ألقوم بتغسيل شابة ميتة هلم،
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وبالفعل ذهبت وما أن دخلت البيت حتى أدخلوين يف الغرفة التي توجد

عيل الباب باملفتاح ،فارتعش جسدي من فعلتهم
هبا امليتة وبرسعة أغلقوا ّ
ونظرت حويل ،فإذا كل ما أحتاجه من غسول وحنوط وكفن وغريه جمهز،
وامليتة يف ركن الغرفة مغطاة بقامش ،فطرقت الباب لعيل أجد من يعاونني يف

عملية الغسل ،ولكن ال جميب ،فتوكلت عىل اهلل وكشفت الغطاء عن امليتة
فصدمت ملا رأيت.

رأيت منظرا تقشعر له األبدان ،وجه مقلوب وجسم متيبس ولوهنا

غسلت كثريا من الناس
أسود كالح سواد ظلمة ..كنت يف السابق قد ّ
ورأيت أكثر من ذلك ،لكن مثل هذه البنت مل أر ،فذهبت أطرق الباب بكل
قويت لعيل أجد جواب ًا ِملا رأيت ،لكن كأن ال أحد يف املنزل ،فجلست أذكر
وأصب عىل نفيس حتى هدأ روعي ورأيت أن األمر سيطول ثم
اهلل وأقرأ
ّ

أعانني اهلل وبدأت التغسيل ،ولكن كلام أمسكت عضوا تفتت بني يدي كأنه
يشء متعفن ،فأتعبني غسلها تعب ًا شديدا ،فلام انتهيت ذهبت ألطرق الباب
وأنادي عليهم أفتحوا الباب افتحوا لقد كفنت ميتكم وبقيت عىل هذه احلال
فرتة ليست قصرية ،بعدها فتحوا الباب وخرجت أجري خلارج البيت مل
اسأهلم عن حاهلا وال عن السبب الذي جعلها هبذا املنظر.

بعد أن عدت بقيت طرحية الفراش لثالثة أيام من فعل العائلة بإغالق

الباب ومن املشهد املخيف ،وبعدها ذهبت وقلت هلم أسألكم باهلل سؤالني:
عيل؟
أما األول :فلامذا أغلقتم الباب ّ

والثاين :ما الذي كانت تعمله ابنتكم؟
ِ
مغسالت قبلك ،فعندما
فقالوا :أغلقنا عليك الباب ألننا أحرضنا سبع ّ
يروهنا يرفضن تغسيلها.
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وأما حاهلا فكانت ال تصيل أبدا .فال حول وال قوة إال باهلل هذه حاهلا

و هي مل تدخل القرب بعد ،فكيف بحاهلا يوم القيامة وعندما تدخل النار،

وكيف سيكون عذاهبا بعد ذلك أعاذنا وإياكم اهلل من عذابه.

من ال يتوجه إىل القبلة يف حياته ال يتوجه إليها بعد موته:

املغسل
جاء أحدهم بشاب ميت لتغسيله وبعد إنزاله للطاولة شعر
ّ

برائحة كرهية جدا تنبعث من جسده ،فتلثم من شدة الرائحة بالرغم من أن
اجلثة حديثة املوت.

عندما انتهى من الغسل طلب من أخ امليت عدم الصالة عليه يف املسجد،
وحرض اإلمام الذي رفض أيضا ذلك بسبب الرائحة الكرهية جدا ،فص ُّلوا

عليه يف املقربة ،وعندما أنزلوه يف القرب أداروا وجهه إىل القبلة وكانت

املفاجأة ،انحرف وجهه لعكس القبلة ،وكرروها ثالث مرات وكل مرة
ينقلب الوجه عكس القبلة ...وعندما ُس ِئل أخو امليت  -الذي كان مصعوقا
من املنظر :ماذا كان يعمل أخوك؟ أجاب كان ال يصيل هلل تعاىل وال يعرف

اجتاه القبلة يف حياته ال حول وال قوة إال باهلل.

عقوق الوالدين
يف القرآن والسنة

املدخل:

من الواضح أن نكران اجلميل ومكافأة اإلحسان باإلساءة ،أمران

يستنكرمها العقل والرشع ،ويستهجنهام الضمري والوجدان ،وكلام عظم
اجلميل واإلحسان كان جحودمها أشد نكر ًا وأفظع جريرة وإث ًام ،وهبذا
املقياس ندرك بشاعة عقوق الوالدين وفظاعة جرمه ،حتى عُدَّ من الكبائـر
املوجبة لدخول النار ،وال غرابة فالعقوق  -فض ً
ال عن خمالفته املبادئ
اإلنسانية ،وقوانني العقل والرشع  -دال عىل موت الضمري ،وضعف

اإليامن ،وتاليش القيم اإلنسانية يف العاق ،فقد بذل األبوان طاقات ضخمة
وجهود ًا ج ّبارة ،يف تربية األبناء وتوفري ما يبعث عىل إسعادهم وازدهار
حياهتم ما ّدي ًا وأدبي ًا ،ما يعجز األوالد عن تثمينه وتقديره فض ً
ال عن جمازاته،
فكيف يسوغ لألبناء تنايس تلك العواطف واأللطاف ومكافأهتا باإلساءة

والعقوق؟.

من أجل ذلك ّ
حذرت الرشيعة اإلسالمية من عقوق الوالدين أشدّ

التحذير ،وأوعدت عليه بالعقاب العاجل واآلجل ،فانظر إىل قوله تعاىل
ِ
ي َع ْلنِي َج َّبار ًا َش ِق ّي ًا،(((
عىل لسان عيسى بن مريمَ :
و َب ّر ًا بِ َوالدَ ِت َو َل ْ َ ْ
و َب ّر ًا بِ َوالِدَ ْي ِه َو َل ْ َيك ُْن َج َّبار ًا
وكذلك قوله تعاىل يف وصف حييىَ :
َع ِص ّي ًا ،(((فعقوق الوالدين موجب لصريورة اإلنسان عاصيا شقيا.

((( سورة مريم :آية.32
((( سورة مريم :آية.14
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والعقوق ال حد له فهو يتحقق بكل قول أو فعل فتأمل يف قوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
ِ
ها َو ُق ْل
الها َفال َت ُق ْل َُل َم ُأ ٍّ
ف َوال َتن َْه ْر ُ َ
ها َأ ْو ك ُ َ
ب َأ َحدُ ُ َ
إ َّما َي ْب ُلغ ََّن عنْدَ َك ا ْلك َ َ
َُل َم َق ْوالً ك َِري ًامُ ،(((
واألف هو أدنى العقوق ،ورد عنه اإلمام الصادق:
(لو علم اللّ شيئ ًا هو أدنى من أف ،لنهى عنه ،وهو من أدنى العقوق ،ومن
العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه ،فيحدّ النظر إليهام)((( ،وقال رسول
اهلل( :من أحزن والديه فقد ع ّقهام)((( ،وعن أمري املؤمنني قال :قال

تعجل عقوبتها وال تؤخر إىل اآلخرة:
رسول اللّ( :ثالثة من الذنوبّ ،
عقوق الوالدين ،والبغي عىل الناس ،وكفر اإلحسان)((( ،وعن النبي:
(أال أخربكم بأكرب الكبائر؟ اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقول الزور)(((،

وعنه( :من أدرك والديه ومل يؤد حقهام فال غفر اهلل له)((( ،وروي عن
اإلمام الصادق( :ملعون ملعون من رضب والده أو والدته ،ملعون

ملعون من عق والديه)((( ،وعن أيب جعفر  قال :قال رسول اهلل
يف كالم له( :إياكم وعقوق الوالدين ،فإن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف

جار إزاره خيالء،
عام ،وال جيدها عاق ،وال قاطع رحم ،وال شيخ زان ،وال ٌّ
(((
(من أصبح مسخطا ألبويه،
إنام الكربياء هلل رب العاملني)  ،وقولهَ :

((( سورة اإلرساء :آية.23
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.261
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،4ص.269
((( أمايل الشيخ املفيد :ص.237
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،5ص.242
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،7ص.435
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.280
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.261
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أصبح له بابان مفتوحان إىل النار)((( ،وقال اإلمام اهلادي( :العقوق
القلة ،ويؤدي إىل ِ
يعقب ِ
الذلة)((( ،واألخبار يف ذم العقوق أكثر من أن

حتىص ،وورد يف احلديث القديس( :بعزيت وجاليل وارتفاع مكاين! لو أن
العاق لوالديه يعمل بأعامل األنبياء مجيعا مل أقبلها منه)((( ،وروي أيض ًا( :إن

أول ما كتب اهلل يف اللوح املحفوظ :إين أنا اهلل ال إله إال أناَ ،من ريض عنه
ومن سخط عليه والداه فأنا عليه ساخط)(((.
والداه فأنا منه راضَ ،

وقد ورد عن رسول اهللأنه قال( :كل املسلمني يروين يوم القيامة،
إال عاق الوالدين ،وشارب اخلمر ،ومن سمع اسمي ومل ِّ
عيل)(((.
يصل ّ
فينبغي لكل مؤمن أن يكون شديد االهتامم يف تكريم والديه وتعظيمهام
يقص يف خدمتهام ،وحيسن صحبتهامّ ،
وأل يرتكهام حتى
واحرتامهام ،وال ّ

يسأاله شيئا مما حيتاجان إليه ،بل ُيبادر إىل اإلعطاء قبل أن يفتقرا إىل السؤال،

كام ورد يف األخبار ،وإن أضجراه فال يقل هلام أف ،وإن رضباه ال يع ِّبس
وجهه ،وقال هلام :غفر اهلل لكام ،وال يمأل عينيه من النظر إليهام إال برمحة
ورقة ،وال يرفع صوته فوق صوهتام ،وال يده فوق أيدهيام ،وال يتقدم قدامهام،

بل مهام أمكن له ال جيلس عندمها ،وكلام بالغ يف التذلل والتخضع كان أجره

أزيد وثوابه أعظم.

وباجلملة :إطاعتهام واجبة وطلب رضامها حتم ،فليس للولد أن يرتكب

((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.175
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،71ص.84
((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،2ص.202
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.176
((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،2ص.203
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شيئا من املباحات واملستحبات بدون إذهنام ،ولذا أفتى العلامء بأنه ال جيوز
السفر يف طلب العلم إال بأذهنام ،إال إذا كان يف طلب علم الفرائض ،من
الصالة والصوم وأصول العقائد ،ومل يكن يف بلده من يع ِّلمه ،ولو كان يف

بلده من يعلمه مل جيز له السفر.

وقد روي :أن رج ً
ال هاجر من اليمن إىل رسول اهلل وأراد اجلهاد،

فقال له( :ارجع إىل أبويك فاستأذهنام ،فإن أذنا فجاهد ،وإال فربمها ما
استطعت ،فإن ذلك خري مما كلف به بعد التوحيد)((( ،وجاء آخر إليه للجهاد،
فقالَ :
(أ َل َ
ك والدة؟ قال:نعم! قال:فالزمها ،فإن اجلنة حتت قدمها)(((.
مساوئ العقوق:

للعقوق مساوئ خطرية ،وآثار سيئة تنذر العاق وتتوعده بالشقاء

الدنيوي واألخروي.

ّ
العاق يع ّقه ابنه جزاء ًا وفاق ًا عىل عقوقه لوالديه ،قال
 -1فمن آثاره :أن

أمري املؤمنني( :من َّبر والديه َّبره ولده)((( ،وقال اإلمام الصادق:

(بروا آبائكم يربكم أبناؤكم وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم)((( ،وقد
شهد الناس صور ًا وأدوار ًا من هذه املكافأة عىل مرسح احلياة.
 -2ومن آثاره :أنه موجب لشقاء العاق ،وعدم ارتياحه يف احلياة ،لسخط

الوالدين ودعائهام عليه ،وقد جاء يف احلديث النبوي عن رسول اهلل:
(إياكم ودعوة الوالد ،فإهنا ترفع فوق السحاب حتى ينظر اهلل تعاىل إليها،

((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،2ص.205
((( املصدر السابق.
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.178
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.554
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إيل حتى أستجيب له ،فإياكم ودعوة الوالد ،فإهنا أحدّ من
فيقول :ارفعوها ّ

السيف)((( ،وقال اإلمام الصادق( :ثالث دعوات ال حيجبن عن اهلل

تعاىل :دعاء الوالد لولده إذا بره ،ودعوته عليه إذا عقه.((()...
 -3ومن آثاره :أن العاق يشاهد أهواالً مريعة عند الوفاة ،ويعاين شدائد
النزع وسكرات املوت ،فعن اإلمام الباقر قال :قال رسول اهلل:
ِ
ون َما َأ َم َر
ين َي ِص ُل َ
وا َّلذ َ
(بر الوالدين وصلة الرحم هيونان احلساب ،ثم تىلَ :
ِ
وص َل ،((()فواصل الرحم أو البار بوالديه ُي َّون عليه احلساب،
اللَُّ بِه َأ ْن ُي َ
أما العاق وقاطع الرحم فيبقى احلساب بالنسبة إليه عىل حاله من األهوال
والشدائد.

(البار يطري مع الكرام الربرة ،وإن َم َلك املوت
وعن أمري املؤمنني:
ُّ
يبتسم يف وجه البار و َي ْك َل ُح يف وجه العاق)((( ،وعن اإلمام الصادق:

(من أحب أن ُيفف اهلل عز وجل عنه سكرات املوت ،فليكن لقرابته
هون اهلل عليه سكرات املوت ،ومل
وصوالً ،وبوالديه بار ًا ،فإذا كان كذلك ّ
يصبه يف حياته فقر أبد ًا)(((.

 -4ومن آثاره( :أنه من الذنوب الكبائر التي توعد اهلل عليها بالنار ،كام

رصحت بذلك األخبار ،قال اإلمام الصادق( :عقوق الوالدين من

الكبائر ،ألن اهلل عز وجل جعل العاق عصيا شقيا)(((.
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،5ص.256
((( أمايل الشيخ الطويس :ص.280
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،71ص.98
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،15ص.176
((( أمايل الشيخ الطويس :ص.432
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،2ص.479
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 -5ومن آثاره :عدم مقبول أعامل العاق عند اهلل تعاىل ،فقد روي عن

النبي أنه قال( :ليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل اجلنة)(((،
وروي أن موسى قال( :يا رب ،أين صديقي فالن الشهيد؟ قال:

وعدت الشهداء اجلنة؟ قال :بىل ،ولكن كان مرصا
يف النار ،قال :أليس
َ
عىل عقوق الوالدين ،وأنا ال أقبل من ال َعقوق عمال)((( ،وعن اإلمام

الصادق( :من نظر إىل أبويه نظر ماقت ومها ظاملان له مل يقبل اهلل له
صالة)((( ،هذا حاله إذا كانا ظاملني ،فكيف إذا مل كانا بارين له؟

واجلدير بالذكر ،أنه كام جيب عىل األبناء طاعة آبائهم وبرهم واإلحسان

إليهم ،كذلك جيدر باآلباء أن يسوسوا أبناءهم باحلكمة ،ولطف املداراة،
وال خيرقوا هبم فيضطروهم إىل العقوق والعصيان ،فعن اإلمام الصادق عن

آبائه - يف وصية النبي لعيل - قال( :يا عيل ،لعن اهلل والدين
محال ولدمها عىل عقوقهام ،يا عيل ،يلزم الوالدين من عقوق ولدمها ما يلزم

الولد هلام من عقوقهام ،يا عيل ،رحم اهلل والدين محال ولدمها عىل برمها)(((.
قصص عقوق الوالدين:

عاقبة العقوق:

وعن أيب عبد اللّ الصادق( :إن رسول اهلل حرض شابا عند

وفاته ،فقال له :قل :ال إله إال اهلل ،قال :فاعتقل لسانه مرارا ،فقال المرأة عند

رأسه :هل هلذا أم؟ قالت :نعم ،أنا أمه ،قال :أفساخطة أنت عليه؟ قالت:
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.193
((( املصدر السابق :ج ،2ص.630
((( الكايف للشيخ الكليني:ج ،2ص.260
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،4ص.269
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نعم ،ما كلمته منذ ست حجج ،قال هلاَ :
إرض عنه ،قالت :ريض اهلل عنه

يا رسول اهلل برضاك عنه ،فقال له رسول اهلل :قل ال إله إال اهلل ،قال:

فقاهلا ،فقال النبي :ما ترى؟ فقال :أرى رجال أسود ،قبيح املنظر ،وسخ

الثياب ،منتن الريح ،قد وليني الساعة فأخذ بكظمي.

فقال النبي :قل (يا من يقبل اليسري ،ويعفو عن الكثري ،إقبل مني

اليسري ،واعف عني الكثري ،إنك أنت الغفور الرحيم) فقاهلا الشاب ،فقال له
النبي :انظر ما ترى؟

قال :أرى رجال أبيض اللون ،حسن الوجه ،ط ّيب الريح ،حسن الثياب،
قد وليني ،وأرى األسود وقد ّ
ول عني ،قال :أعد ،فأعاد ،قال :ما ترى؟
قال :لست أرى األسود ،وأرى األبيض قد وليني ،ثم طفا (أي مات)

عىل تلك احلال)(((.

وأبرهم:
ّ
أعق الناس َّ

ينقل عن األصمعي أنه قال :حدثني رجل من األعراب قال :خرجت

وأبر الناس ،فكنت أطوف باألحياء ،حتى
من احلي أطلب أعق الناس ّ
واحلر
انتهيت إىل شيخ يف عنقه حبل ،يستقي بدلو ال تطيقه اإلبل يف اهلاجر
ّ
الشديد ،وخلفه شاب يف يده رشاء من قدّ ملوي (أي :حبل من جلد) ،

يرضبه به ،قد شق ظهره بذلك احلبل ،فقلت له :أما تتقي اهلل يف هذا الشيخ

الضعيف ،أما يكفيه ما هو فيه من هذا احلبل حتى ترضبه؟
قال :إنه مع هذا أيب.

قلت :فال جزاك اهلل خري ًا .قال :اسكت ،فهكذا كان يصنع هو بأبيه،

وكذا كان يصنع أبوه بجده ،فقلت:هذا أعق الناس.

((( أمايل الشيخ الطويس :ص.65
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لت أيض ًا حتى انتهيت إىل شاب يف عنقه زنبيل ،فيه شيخ كأنه فرخ،
ثم ُج ُ
فيضعه بني يديه يف كل ساعة ،فيز ّقه الطعام كام ُي ُّ
زق الفرخ ،فقلت له :ما

أبر العرب ،فرجعت
هذا؟ فقال :أيب ،وقد خرف ،فأنا أكفله ،قلت :فهذا ّ
وقد رأيت أع ّقهم وأبرهم(((.

((( املحاسن واملساوئ للبيهقي :ج ،2ص.193

الرياء
أسبابه وعالجه

املدخل:

إن الرياء داء عضال يغضب الرب ،والتحذير منه وصية األنبياء ،فإن
اهلل عز وجل ّ
حذرنا من الرياء يف األقوال واألفعال وذلك يف كثري من آيات

وبي لنا سبحانه أن الرياء
القرآن الكريم ،لسوء عاقبته ،وخدشه يف التوحيدّ ،
حيبط األعامل الصاحلة ،وهكذا الروايات الواردة عن النبي وآله (صلوات
اهلل عليهم أمجعني) ّ
حذرت من الرياء وشددت حرمته ،وبعد هذا وذاك فإن
الرياء مرض نفيس واجتامعي ق ّلام ختلو منه جمتمعاتنا اإلسالمية ،وله آثار
خطرية عىل مستوى الفرد واملجتمع.

وهذه املحاولة تقع يف إطار حماربة بعض الظواهر االجتامعية التي تبتىل هبا

جمتمعاتنا ،وإجياد احللول الناجعة هلا عن طريق استعراض اآليات الكريمة
والروايات الرشيفة التي تعرضت هلا ،وبيان املساوئ الدنيوية واألخروية

التي تنجم منها ،لنصل يف النهاية إىل تصور كامل عن هذا الداء اخلطري الذي

حيبط العمل ويسخط الرب ويرتك اإلنسان فريسة ذنوبه وآثامه حيث ال

منجي يومئذ من اهلل وعذابه إال من أتى اهلل بقلب سليم.
معنى الرياء:

الرياء لغة :مصدر قوهلم :راءاه يرائيه رياء ومراءاة ،وهو مشتق من

الرؤية ،واملراد به إظهار العبادة ،لرياها الناس فيحمدوا صاحبها.
والرياء اصطالح ًا :وهو طلب املنزلة يف قلوب الناس بإراءهتم خصال
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اخلري أو ما يدل عليها من اآلثار ،بأي عمل اتفق ،فهو من أصناف طلب

اجلاه.

الرياء يف القرآن الكريم:

قد ورد ذم الرياء يف الكتاب يف آيات عديدة :
ِ
ين َآمنُوا َل ُت ْبطِ ُلوا َصدَ َقاتِك ُْم بِا َْل ِّن َو ْالَ َذى
 -1قال تعاىلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ِ
ِ
َاء الن ِ
َّاس ،(((...فقد قرن اهلل تعاىل يف هذه اآلية الرشيفة
كَا َّلذي ُينْف ُق َما َل ُه ِرئ َ

بني الرياء وإبطال العمل.
ِ
َاء الن ِ
ُون بِاللَِّ
 -2وقال
َّاس َوال ُي ْؤ ِمن َ
ين ُي ِنف ُق َ
تعاىل:وا َّلذ َ
َ
ون َأ ْم َو َُال ْم ِرئ َ
وال بِا ْليو ِم ِ
اآلخ ِر ،(((وهنا عطف اهلل تعاىل عدم اإليامن باهلل وال باليوم
َْ
َ
اآلخر عىل الرياء ،واعتربمها صفتني متالزمتني يف اإلنسان فمتى وجدت
األوىل وجدت األخرى.

ون اهللَ وهو َخ ِ
ي ِ
ِِ
ني ُ َ
اد ُع ُه ْم َوإِ َذا َق ُاموا
اد ُع َ
 -3وقال تعاىل :إِ َّن ا ُْلنَافق َ
َ ُ َ
إِ َل الص ِ
َّاس ،(((وهنا يبني اهلل سبحانه صفتني
الة َق ُاموا ك َُس َال ُي َر ُاء َ
ون الن َ
َّ

للمرائي ،ومها الكسل عن العبادة يف اخللوة ،وخداع الناس ،وبني واقع
احلال وهو أن املخدوع نفس املرائي ال الناس ،ألنه يف احلقيقة خيرس عمله

يف اآلخرة وال حيصل من الناس عىل يشء.

ون اهللَ إِالَّ َقلِيالً ،(((وهذه
َّاس َوال َي ْذك ُُر َ
 -4وقال تعاىلُ  :ي َر ُاء َ
ون الن َ

صفة املرائي الرئيسية ،وهي عدم ذكر اهلل تعاىل حقيقة بينه وبني نفسه إال
((( سورة البقرة :آية.264
((( سورة النساء :آية.38
((( سورة النساء :آية.142
((( سورة النساء :آية.142
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قليالً ،فهو ليس له دافع يدفعه إىل العمل هلل تعاىل بل يعمل إلرضاء الناس.
الرياء يف الروايات:

 -1املرائي مرشك :قال شدّ اد بن أوس :رأيت رسول اهلل يبكي

فقلت :ما يبكيك؟ قال( :إين ختوفت عىل أمتي الرشك ،أما إهنم ال يعبدون
صن ًام وال شمس ًا وال قمر ًا ولكنهم يراءون بأعامهلم)((( وهذا احلديث الرشيف
غريه
رصيح يف وصف املرائي باملرشك ،فهو يرشك يف عمله الذي يكون هلل َ

من خلقه.

وقال رسول اهلل( :إن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر،

قالوا :وما الرشك األصغر يا رسول اهلل؟ قال :الرياء ،يقول اهلل عز وجل
يوم القيامة إذا جازى العباد بأعامهلا :أذهبوا إىل الذي كنتم تراءون يف الدنيا،
فانظروا :هل جتدون عندهم اجلزاء)((( ،وقال أبو عبداهلل( :كل رياء

رشك ،إنه من عمل للناس كان ثوابه عىل الناس ومن عمل هلل كان ثوابه عىل
اهلل)(((.

 -2املرائي خيدع نفسه :عن اإلمام الصادق عن أبيه :إن رسول
اهللُ سئل( :فيام النجاة غد ًا فقال :إنام النجاة يف أن ال ختادعوا اهلل
ونفسه خيدع لو
فيخدعكم ،فإنه من خيادع اهلل خيدعه ،وخيلع منه اإليامن،
َ

يشعر ،فقيل له :وكيف خيادع اهلل؟ قال :يعمل بام أمره اهلل ،ثم يريد به غريه،

فاتقوا اهلل واجتنبوا الرياء ،فإنه رشك باهلل ،إن املرائي ُيدعى يوم القيامة بأربعة

أسامء :يا كافر ،يا فاجر ،يا غادر ،يا خارس ،حبط عملك وبطل أجرك ،وال
((( رشح هنج البالغة إلبن أيب احلديد :ج ،2ص.179
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،69ص.266
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.296
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خالق لك اليوم ،فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له)(((.

 -3اجلنة حرام عىل املرائي :عن النبي قال( :إن اجلنة تكلمت

ومراء)(((.
وقالت :إين حرام عىل كل بخيل ُ

 -4املرائي ال يستحي من اهلل :عن الكاظم أنه قال( :وينبغي

للعاقل إذا عمل عم ً
تفرد بالنعم  -أن يشارك يف
ال أن يستحيى من اهلل  -إذ ّ
عمله أحد ًا غريه)(((.
 -5جهنم تعج من املرائني :قال رسول اهلل( :إن النار وأهلها

يعجون من أهل الرياء ،فقيل :يا رسول اهلل وكيف تعج النار؟ قال :من َح ِّر
النار التي يعذبون هبا)(((.
 -6جزاؤه النار :عن أيب بصري ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول:

(جياء بالعبد يوم القيامة قد صىل فيقول :يا رب قد صليت ابتغاء وجهك،

فيقال له :بل صليت ليقال :ما أحسن صالة فالن اذهبوا به إىل النار)((( ،وعن
أيب عبد اهلل قال :قال النبي( :إن ا َمل َلك ليصعد بعمل العبد مبتهج ًا
به فإذا صعد بحسناته يقول اهلل عز وجل :اجعلوها يف سجني إنه ليس إياي

أراد هبا)(((.

 -7املرائي يكله اهلل إىل من عمل له :عن أيب عبد اهلل( :أنه قال لع ّباد

بن كثري البرصي يف املسجد :ويلك يا عباد إياك والرياء فإنه من عمل لغري
((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.677
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،69ص.305
احلراين :ص.297
((( حتف العقول إلبن شعبة ّ
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،1ص.107
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،1ص.72
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.296

الرياء 71 ..............................................................................

اهلل وكله اهلل إىل َمن عمل له)(((.

 -8املرائي منافق :عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول اهلل( :ما زاد

خشوع اجلسد عىل ما يف القلب فهو عندنا نفاق)((( ،وهذا الوصف الدقيق
هو حقيقة الرياء ،إذ الرياء أن ال يكون ما يظهر عىل ترصفات الشخص نابع ًا
من قلبه ونيته يف العبادة ،بل هو ألمر آخر ،وهو إراءة الناس ذلك ،لكسب

مدحهم وثواهبم من دون اهلل.

 -9اهلل يقلل عمل املرائي يف أعني الناس :عن أيب عبد اهلل قال:

(من أراد اهلل عز وجل بالقليل من عمله أظهر اهلل له أكثر مما أراد ،ومن أراد

الناس بالكثري من عمله يف تعب من بدنه وسهر من ليله أبى اهلل عز وجل إال

أن يقلله يف عني من سمعه)((( ،وهذه العقوبة وحدها كافية لردع املرائي عن
الرياء لو تأمل وأنصف من نفسه ،وسبحان اهلل الرحيم كيف يردع اإلنسان

عن الوقوع يف اهللكة وينقذه منها بعقوبته.

 -10عالمات املرائي :قال أمري املؤمنني( :ثالث عالمات

للمرائي :ينشط إذا رأى الناس ،ويكسل إذا كان وحده ،وحيب أن حيمد يف

مجيع أموره)(((.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.296
((( املصدر السابق :ج ،2ص.291
((( املصدر السابق :ج ،2ص.296
((( املصدر السابق.
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أسباب الرياء:

إن أصل الرياء هو حب الدنيا ونسيان اآلخرة ،وقلة التفكر فيام عند
اهلل ،وقلة التأمل يف آفات الدنيا وعظيم نِ َعم اآلخرة وأصل ذلك كله حب
الدنيا وحب الشهوات ،وهو رأس كل خطيئة ،ومنبع كل ذنب ألن العبادة
إذا كانت هلل تعاىل كانت خالية من كل ما يشوهبا ال يريد هبا إال وجه اهلل

تعاىل والدار اآلخرة ،وميل اإلنسان إىل حب اجلاه ،واملنزلة يف قلوب الناس،
والرغبة يف نعيم الدنيا ،هو الذي يعطب القلب ،وحيول بينه وبني التفكر يف
العاقبة واالستضاءة بنور العلوم الربانية ،وقد ذكرت للرياء أسباب عديدة،
ومعرفتها مفيدة يف العالج ،ومفيدة للوقاية منه ،وسنتعرض لبيان بعضها

عىل النحو اآليت:

 -1النشأة األوىل :إذ قد ينشأ الولد يف أحضان بيت دأبه وديدنه الرياء

أو السمعة ،فينشأ عىل هذا األمر حتى يصبح جزء ال يتجزأ من شخصيته.

 -2الصحبة أو الرفقة السيئة :وقد حتتويه صحبة أو رفقة سيئة ،ال

هم هلا إال الرياء أو السمعة ،فيقلدهم وحياكيهم ،السيام إذا كان ضعيف
ّ
الشخصية ،شديد التأثر بغريه ،وبتوايل األيام يتمكن هذا الداء من نفسه،

ويطبعها بطابعه ،لذلك من الرضوري أن تكون الصحبة طيبة حترتم رشع

اهلل وتعمل به.

 -3الرغبة يف الصدارة أو املنصب :وقد تدفع الرغبة يف الصدارة أو يف

املنصب إىل الرياء أو السمعة ،حتى يثق به من بيدهم هذا األمر ،فيجعلوه

يف الصدارة أو يبوءوه املنصب ،ولعل ذلك هو الرس يف تأكيد اإلسالم عىل
اختبار أو ابتالء الناس قبل الوثوق هبم ،أو الركون إليهم السيام إذا كانوا عىل
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حال يتوقع منهم ذلك.

 -4الطمع بام يف أيدي الناس :وقد حيمله الطمع بام يف أيدي الناس،

واحلرص عىل الدنيا إىل الرياء أو السمعة ليثق به الناس ،وترق قلوهبم له

فيعطونه ما يملئ جيبه ،و ُيشبع بطنه.

 -5إشباع غريزة حب الثناء من الناس :وقد يدعوه حب املحمدة ،أو

الثناء من الناس إىل الرياء وتنتفخ نفسه ،بذلك والعياذ باهلل.

 -6إظهار اآلخرين إعجاهبم به وبام يصدر عنه من أعامل :وقد يكون

إظهار اآلخرين إعجاهبم به وبام يصدر عنه من أعامل ،هو الباعث عىل الرياء
أو السمعة ،كي يكون هناك مزيد من هذا اإلعجاب.

 -7اجلهل أو الغفلة عن العواقب أو اآلثار النامجة عن الرياء أو السمعة:

وأخريا قد يكون اجلهل أو الغفلة عن العواقب أو اآلثار النامجة عن الرياء أو
ً
السمعة هي السبب يف مراءاة الناس ،فإن من جهل أو غفل عن عاقبة يشء
ما ،ال سيام إذا كانت هذه العاقبة ضارة ،تؤدي إىل هذا الفعل والزمه ،حتى
يصري ُخ ُلق ًا له.
عالج الرياء:

أما األدوية العلمية القالعة جلذور الرياء فمنها:

 -1استحضار مراقبة اهلل تعاىل للعبد :فقد ورد عن رسول اهلل أنه

قال يف وصيته أليب ذر( :يا أبا ذر اعبد اهلل كأنك تراه ،فإن كنت ال تراه،
فإنه يراك)((( ،فمن استشعر رقابة اهلل له يف أعامله هيون يف نظره كل أحد،

ويوجب له ذلك التعظيم واملهابة هلل تعاىل.

 -2أن يسعى اإلنسان إىل االتصاف بصفة الصالح واإلخالص :قال

((( أمايل الشيخ الطويس :ص.526
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رسول اهلل( :إن أعىل منازل اإليامن درجة واحدة ،من بلغ إليها فقد فاز
وظفر وهو أن ينتهي برسيرته يف الصالح إىل أن ال يبايل هلا إذا ظهرت وال
خياف عقاهبا إذا استرتت)(((.

 -3ليعلم أن الرياء ُم ِ
ومعرض للخزي يف الدنيا
للمقت من اهلل
ِّ
وجب َ

واآلخرة :حيث ينادى عىل املرائي يوم القيامة عىل رؤوس األشهاد :يا فاجر

يا غاوي يا مرائي أما استحيت إذ اشرتيت بطاعة اهلل َع َرض الدنيا ،راقبت
قلوب العباد واستهزأت بطاعة اهلل وحت ّببت إىل العباد بالتب ّغض إىل اهلل،
وتقربت إليهم بالبعد من اهلل وطلبت رضاهم
وتزينت هلم بالشني عند اهلل ّ

بالتعرض لسخط اهلل ،أما كان أحد أهون عليك من اهلل)(((.

اهلم بسبب مالحظة قلوب اخللق:
يعرض صاحبه يف الدنيا إىل ّ
 -4الرياء ّ

فإن رضا الناس غاية ال تُدرك ،فكلام ريض عنه فريق سخط عليه فريق آخر،
ومن طلب رضا الناس يف سخط اهلل سخط اهلل عليه وأسخطهم أيض ًا عليه.
 -5أن يتذكر املرائي أن مدح الناس وذمهم ال ينفعه عند اهلل يوم القيامة:

وأي غرض يتحقق له يف مدح الناس وإيثار ذم اهلل تعاىل ألجل محدهم؟.

 -6ليعلم املرائي أن الناس لو علموا ما يف باطنه من قصد الرياء وإظهاره
عرفهم
اإلخالص ملقتوه :وسيكشف اهلل تعاىل عن رسه حتى ُيب ِّغضه إليهم و ُي ِّ
أنه ٍ
مراء ممقوت عند اهلل تعاىل ،ولو أخلص هلل لكشف اهلل هلم إخالصه وح ّببه
ّ
وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بحمده.
إليهم
 -7ليعلم املرائي أن مدح الناس ال ينفعه وهو مذموم عند اهلل ومن أهل

النار :وذمهم ال يرضه وهو حممود عند اهلل يف زمرة املقربني وكيف يرضه
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،71ص.369
((( جمموعة ورام أليب فراس املالكي األشرتي :ص.99
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ذمهم أو كيدهم والنبي يقول( :من آثر حمامد اهلل عىل حمامد الناس كفاه
اهلل مؤنة الناس)((( ،وقال النبي( :من أصلح أمر آخرته أصلح اهلل أمر

دنياه ،ومن أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني الناس)(((.

 -8ينبغي أن يذكر اإلنسان شدة حاجته وقوة فاقته يوم القيامة إىل ثواب
ُون* إِالَّ َم ْن َأتَى اهللَ بِ َق ْل ٍ
ب َسلِيمٍ ،(((فإن
أعاملهَ  :ي ْو َم ال َينْ َف ُع َم ٌال َوال َبن َ
العمل الصالح يقول لصاحبه عند أهوال القيامة( :اركبني ولطاملا ركبتك يف
الدنيا فريكبه ويتخطى به شدايدها)(((.

 -9ترك صحبة املعروفني بالرياء :ثم االرمتاء يف أحضان املخلصني

الصادقني ،فإن ذلك له دوره يف إقالع النفس عن هذه اآلفة ،حتى تربأ منها
متام ًا.
 -10الوقوف عىل أخبار املرائني ،ومعرفة عواقبهم :فإن ذلك مما يساعد

عىل جتنب هذا الداء ،أو هذه اآلفة ،لئال تكون العاقبة كعاقبة هؤالء.

يعود نفسه إخفاء العبادات ويغلق دوهنا األبواب
وأما الدواء العميل فإنه ّ

كام يفعل بالفواحش ويقنع باطالع اهلل وعلمه ،وال ينازع نفسه إىل طلب
علم غري اهلل فال دواء أنجح من ذلك ،وكان عيسى يقول للحواريني:
(إذا صام أحدكم صوم ًا فليدهن رأسه وحليته ويمسح شفتيه بالزيت لئال
يرى الناس أنه صائم ،وإذا أعطى بيمينه فلي ِ
خف عن شامله ،وإذا صىل
ُ
يقسم الرزق)((( ،وذلك ْ
شق يف
وإن ّ
يقسم الثناء كام ّ
فلريخِ سرت بابه ،فإن اهلل ّ

((( عدة الداعي إلبن فهد احليل :ص.216
((( املصدر السابق.
((( سورة الشعراء :آية.89 -88
((( عدة الداعي إلبن فهد احليل :ص.216
((( املصدر السابق :ص.220
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بداية املجاهدة ،لكن إذا صرب عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه
َي
بتواصل ألطاف اهلل وما يمده به من حسن التوفيق والتأييد :إِ َّن اهللَ ال ُيغ ِّ ُ
ِ
فمن العبد املجاهدة ِ
ِ
وم َن اهلل اهلداية:
َيوا َما بِ َأن ُفس ِه ْمَ ،(((
َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
ِ ِ
ِ
ني.(((
يع َأ ْج َر ا ُْل ْحسن َ
إِ َّن اهللَ ال ُيض ُ

((( سورة الرعد :آية.11
((( سورة التوبة :آية.120

الغيبة
بواعثها وعالجها

معنى الغيبة ومواردها:

الغيبة :هي أن ُيذكَر املؤمن بعيب يف غيبته ،والظاهر اختصاصها بصورة

وجود سامع ُيقصد إفهامه وإعالمه أو ما هو يف حكم السامع ،كام لو ُسجل
أخس السجايا ،وأألم
الكالم لكي يسمعه شخص بعد ذلك ،وهي من
ّ
الصفات ،وأخطر اجلرائم واآلثام.

عرف الرسول األعظم الغيبة عندما سأله أبو ذر قائالً...( :يا
وقد ّ

قلت :يا رسول اهلل فإن
رسول اهلل وما الغيبة؟ قال :ذكرك أخاك بام يكرهُ ،
كان فيه الذي ُيذكر به ،قال :اعلم أنك إذا ذكرته بام هو فيه فقد اغتبته ،وإذا
ذكرته بام ليس فيه فقد هبتّه)((( ،وقال اإلمام موسى بن جعفر( :Cمن ذكر

رجال من خلفه بام هو فيه مما عرفه الناس مل يغتبه ،ومن ذكره من خلفه بام هو
فيه مما مل يعرفه الناس فقد اغتابه ،ومن ذكره بام ليس فيه فقد هبته)(((.

وبناء عىل هذه الروايات وروايات أخرى غريها ،فإذا كان العيب املوجود
يف املؤمن غري خفي عىل السامع وغريهَّ ،
فإن نَق َله ليس غيبة ،وإن دخل حتت
عنوان املذمة واإليذاء واالستخفاف باملؤمن -إن كان يؤذيه نقله -ولذا فهو
حرام من جهة هذه العناوين األخرى.

((( أمايل الشيخ الطويس :ص.537
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،8ص.604
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الغيبة يف القرآن الكريم:

ِ
الفاح َش ُة
َشيع
ذين ُيِ ُّب َ
 -1يقول تعاىل يف سورة النورَّ :
ون أن ت َ
إن ا َل َ
ذاب أليم .(((قال اإلمام الصادق( :من قال يف
يف
الذين َآمنوا َُلم َع ٌ
َ
ِ
ين
مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال اهلل عز وجل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم.((()
ُيِ ُّب َ
ين َآمنُوا َُل ْم َع َذ ٌ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذ َ
ون َأن تَش َ
اب َأل ٌ
ب
َب َب ُ
عضكم َبعض ًا ُأي ُ
 -2يف سورة احلجرات يقول تعاىل :وال َيغت ْ
أحدُ كُم أن يأك َُل َلم ِ
أخيه َميت ًا َفك َِر ْهت ُُموه ،(((وهذه اآلية رصحية يف النهي
َ
َ

ب
عن الغيبة ملكان وجود (ال) الناهية ويف التعبري بعد ذلك بقوله تعاىلُ :
أي ُ
أحدُ كُم أن يأك َُل َلم ِ
أخيه َميت ًا َفك َِر ْهت ُُموه ،من البالغة وروعة البيان ما ال
َ
َ
خيفى ،حيث ن ّفر تعاىل عن الغيبة مشبه ًا إياها بأكل حلم اإلنسان امليت ،الذي
ال خيتلف اثنان يف استهجانه واستقباحه.

ٌ ِ
هز ٍَة َُلزَة ،جاء يف تفسري
 -3قال تعاىل يف سورة اهلمزة:
ويل لك ُِّل ُ َ
ٍ
مغتاب غ ّي ٍ
ٍ
مشاء بالنميمة
اب
جممع البيان :هذا وعيد من اهلل سبحانه لكل

مفرق بني األحبة ،وقيل :اهلمزة املغتاب واللمزة الطعان ،وقيل :اهلمزة
ِّ
الذي هيمز الناس بيده ويرضهبم ،واللمزة الذي يلمزهم بلسانه وبعينه.
ٌ
(ويل) فهو اسم لدركة من دركات جهنم ،أو اسم لواد فيها،
وأما

وتستعمل للتعبري عن شدة العذاب.

وبنا ًء عىل ذلك فإن الغيبة من الذنوب التي جاء الوعيد عليها بالعذاب

يف أكثر من موضع من القرآن املجيد ،فهي من الكبائر.
((( سورة النور :آية.19
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.280
((( سورة احلجرات :آية.12
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الغيبة يف الروايات:

ورد يف الروايات الرشيفة الصادرة عن النبي األعظم وأهل

بيته ذم عظيم للغيبة ،ووصفت املغتاب بأوصاف عجيبة ،نذكر فيام ييل
بعض هذه األخبار:

 -1قال رسول اهلل( :الغيبة أرسع يف دين الرجل املسلم من اآلكِلة

يف جوفه)((( ،وهذا التشبيه يف الرواية يصف الغيبة بأهنا تأكل دين اإلنسان
مشبه ًا إياه بمرض اآلكلة الذي يأكل بدنه ،إذ أن املغتاب -كام ورد يف بعض
الروايات -يعطي من حسناته ملن اغتابه لريضيه يوم القيامة أو يأخذ من

سيئات من اغتابه وعىل كل حال فهو نقصان من دينه.

 -2قال( :حترم اجلنة عىل ثالثة :عىل املنّان ،وعىل املغتاب ،وعىل

مدمن اخلمر)((( ،وعبارة( :حترم اجلنة) فيه من الشدة ما ال خيفى ،إذ أن

(حترم) هنا بمعنى (متتنع) اجلنة فال يدخلها كل واحد من هؤالء.

 -3قال( :من اغتاب مؤمنا ،فكأنام قتل نفسا متعمدا)((( ،وهذا

التشبيه لتشنيع الفعل وبيان شدته.

 -4قال( :من اغتاب مسلام أو مسلمة ،مل يقبل اهلل تعاىل صالته وال

صيامه أربعني يوما وليلة ،إال أن يغفر له صاحبه)((( ،وعدم قبول الصالة
والصيام مع أدائهام طبع ًا ،كام ورد يف شارب اخلمر ،وإال فلو مل يؤدها مرتكب ًا
لكبائر أخرى هي ترك الصالة والصيام.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.357
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.281
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،9ص.125
((( املصدر السابق :ج ،7ص.322
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 -5قال( :يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بني يدي اهلل ،ويدفع إليه

كتابه فال يرى حسناته ،فيقول :إهلي ليس هذا كتايب فإين ال أرى فيها طاعتي،

فقال :إن ربك ال يضل وال ينسى ،ذهب عملك باغتياب الناس ،ثم يؤتى

بآخر ويدفع إليه كتابه فريى فيها طاعات كثرية ،فيقول :إهلي ما هذا كتايب
فإين ما عملت هذه الطاعات ،فيقول :إن فالنا اغتابك ،فدفعت حسناته

إليك)((( ،وهذا من أشد العقوبات للمتأمل ،إذ يكفي كلمة واحدة تصدر

من اإلنسان يف حق أخيه لتنقل حسناته إليه وتنتقل سيئات ذلك الشخص
إىل املغتاب ،وال ُيدرى بعد ذلك ما هي سيئاته؟ إذ قد تكون مما يوجب

الدخول يف النار والعياذ باهلل.

 -6قال( :كذب من زعم أنه ُولِد من حالل ،وهو يأكل حلوم

الناس بالغيبة ،اجتنبوا الغيبة فإهنا إدام كالب النار)((( ،ويف هذا من التشنيع
والتفظيع ما ال حيتاج إىل بيان.

 -7يف خرب معاذ الطويل املشهور عن النبي( :إن َ
احل َف َظة تصعد

بعمل العبد وله نور كشعاع الشمس حتى إذا بلغ السامء الدنيا واحلفظة
تستكثر عمله وتزكيه فإذا انتهى إىل الباب قال امللك املوكل بالباب ارضبوا

هبذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرين ريب أن ال أدع عمل من

يغتاب الناس يتجاوزين إىل ريب)(((.

 -8قال رسول اهلل( :مررت ليلة ُأرسي يب ،عىل قوم خيمشون

وجوههم بأظفارهم ،فقلت :يا جربئيل من هؤالء؟ فقال :هؤالء الذين
((( جامع األخبار للشيخ حممد بن حممد السبزواري :ص.171
((( املصدر السابق :ص.172
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،6ص.142
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يغتابون الناس ،ويقعون يف أعراضهم)(((.

 -9قال( :رأيت ليلة اإلرساء رجاال تقرض شفاههم بمقاريض من

نار ،قيل :من هم؟ قال :الذين يغتابون الناس)(((.

 -10قال( :إن عذاب القرب من النميمة ،والغيبة ،والكذب)(((.

مر يف مضامني هذه األحاديث الرشيفة عن النبي من أعظم
وما ّ
ما يوصف به ذنب من الذنوب ،وهو دليل عىل ِعظم الغيبة عند اهلل وسوء

عاقبتها يف الدنيا واآلخرة ،فالبد من تطهري ألسنتنا منها ثم لتطهر جمتمعاتنا
شيئ ًا فشيئ ًا من هذا الداء اخلطري.
بواعث الغيبة:

األسباب الباعثة عىل الغيبة كثرية ،ونحن نشري إىل بعضها إمجاالً:

األول :تشفي املغتاظ وذلك إذا غضب عىل شخص لسبب ما ،فإنه إذا

هاج غضبه يتشفى بذكر مساوئ هذا الشخص ،وسبق اللسان إليه بالطبع إن
مل يكن عنده دين وورع ،فيصري حقدا ثابتا فيكون سببا دائام لذكر املساوئ،
فاحلقد والغضب من البواعث العظيمة عىل الغيبة.

الثاين :موافقة األقران وجماملة الرفقاء ومساعدهتم عىل الكالم ،فإهنم إذا

كانوا يتفكهون بذكر األعراض ،فريى أنه لو أنكر أو قطع املجلس استثقلوه
ونفروا عنه ،فيساعدهم ويرى ذلك من حسن املعارشة ويظن أنه جماملة يف

الصحبة.

الثالث :إرادة االفتخار واملباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غريه،

((( جمموعة ورام أليب فراس املالكي األشرتي :ص.115
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،9ص.126
((( جامع األخبار للشيخ حممد بن حممد السبزواري :ص.172
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فيقول :فالن جاهل وفهمه ركيك وكالمه ضعيف ،وغرضه أن يثبت يف

ضمن ذلك فضل نفسه ويرهيم أنه أفضل منه ،أو حيذر أن يعظم مثل تعظيمه
فيقدح فيه لذلك.

الناس عليه وحيبونه
الرابع :احلسد ،وهو أنه ربام حيسد من يثني
ُ
ويكرمونه ،فرييد زوال تلك النعمة عنه ،فال جيد سبيال إليه إال بالقدح فيه،
فرييد أن يسقط اعتباره عند الناس ،حتى يك ّفوا عن إكرامه والثناء عليه ،ألنه
يثقل عليه أن يسمع ثناء الناس عليه وإكرامهم له وهذا هو احلسد ،واحلقد
واحلسد قد يكونا مع الصديق املحسن والقريب املوافق.

اخلامس :اللعب واهلزل وقضاء الوقت بالضحك ،فيذكر غريه بام

ُيضحك الناس عليه ،وهذا الفعل من اللهو املحرم.

السادس :السخرية واالستهزاء استحقارا له ،فإن ذلك كام جيري يف

احلضور فإنه جيري أيضا يف الغيبة ومنشؤه التكرب واستصغار للمستهزأ به.

السابع :الرمحة ،وهو أن حيزن ويغتم بسبب ما ابتيل به غريه ،فيقول:

غمني ما ارتكبه من القبح ،أو ما حدث به من اإلهانة
املسكني فالن قد ّ

واالستخفاف! فيكون صادقا يف اغتاممه ،إال أنه ملا ذكر اسمه وأظهر عيبه

صار مغتابا ،وقد أمكن له االغتامم بدون ذكر اسمه وعيبه ،فأوقعه الشيطان

فيه ليبطل ثواب حزنه ورمحته.

الثامن :الغضب هلل تعاىل ،فإنه قد يغضب عىل ُمنكَر قارفه إنسان ف ُي ِ
ظهر

غضبه ويذكر اسمه ليبطل به عىل غري وجه النهي عن املنكر ،وكان الواجب

أن يظهر غضبه عليه عىل ذلك الوجه خاصة ،وهذا مما يقع فيه اخلواص أيضا

فإهنم يظنون أن الغضب إذا كان هلل تعاىل كان عذرا كيف كان وليس كذلك.
هذا وقد روي عن موالنا الصادق التنبيه عليها إمجاال بقوله:
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(أصل الغيبة تتنوع بعشـرة أنواع :شفاء غيظ ،ومساعدة قوم ،وتصديق
خرب بال كشف ،وهتمة ،وسوء ظن ،وحسد ،وسخرية ،وتعجب وتربم،
وتزين.((()...

عالج الغيبة:

إن الطريق يف عالج الغيبة امجاالً ،يمكن بيانه يف النقاط التالية:

 -1مضافا إىل ذم الغيبة الوارد يف اآليات والروايات ،فإن العقل أيضا

حاكم بأن الغيبة أخبث الرذائل ،وقد كان السلف ال يرون العبادة يف الصوم
والصالة ،بل يف الكف عن أعراض الناس ،ألنه كان عندهم أفضل األعامل،

ويرون خالفه صفة املنافقني ،ويعتقدون أن الوصول إىل املراتب العالية يف
اجلنة يتوقف عىل ترك الغيبة ،ملا ورد عن رسول اهلل أنه قال( :من
َح ُسنت صالتُه وك ُثر عيا ُلهَّ ،
يغتب املسلمني ،كان معي يف اجلنة
وقل ما ُله ومل
ْ

كهاتني)(((.

 -2أن يتذكر مفاسدها األخروية والتي ذكرت بعضها اآليات والروايات

املتقدمة ،بأن يعلم أنه بغيبته سوف يتعرض لسخط اهلل تعاىل ،وأن يعلم بأن

الغيبة حتبط حسناته ،فإهنا تنقل يف القيامة حسناته إىل من اغتابه بدال عام أخذ

من عرضه ،فإن مل يكن له حسنات نُقل إليه من سيئات املغتاب ،وال ريب يف

أن العبد يدخل النار إذا ترجحت كفة سيئاته ،وربام تنقل إليه سيئة واحدة

مما اغتاب به مسلام ،فيحصل به الرجحان ويدخل ألجله النار ،وأقل ما يف
املقام أن ينقص من ثواب صاحلات أعامله ،وذلك بعد املخاصمة واملطالبة
والسؤال واجلواب واملناقشة يف احلساب وهذه كلها من شدائد يوم القيامة،

((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،9ص.117
((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،2ص.235
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فإن أصل الوقوف للحساب يوم القيامة من أهوال القيامة فض ً
ال عن نفس
احلساب ،كام فيه من املهانة واخلوف من العقاب وذل السؤال وغريه مما ال

حيىص وال يعلمه إال اهلل سبحانه وتعاىل.

روي عن بعضهم( :أن رجال قيل له :إن فالنا قد اغتابك ،فبعث إليه

طبقا من رطب ،وقال :بلغني أنك قد أهديت إ ّيل من حسناتك ،فأردت أن
أكافيك عليها ،فاعذرين ،فإين ال أقدر أن أكافيك عىل التامم) وهو مع ذلك
متعرض ملقت اهلل تعاىل ومش ّبه عنده بأكل امليتة ،إىل غري ذلك من املفاسد.

 -3أن يتذكر مفاسدها يف الدنيا ،فإنه قد تصل الغيبة إىل من اغتيب ،فتصري

منشأ لعداوته أو لزيادة عداوته ،فيتعرض إليذاء املغتاب وإهانته ،وربام انجر

األمر بينهام إىل ما ال يمكن تداركه من الرضب والقتل وأمثال ذلك.

 -4وينفعه أن يتذكر عيوب نفسه وال يغفل عنها ،فيتجسس عىل عيوب

إخوانه ،ويظهرها بني الناس ،فام باله يبرص القذى يف عني أخيه ،وال يبرص

اجلذع يف عينه.

تصيب
فإذا أردت أن تذكر عيوب غريك ،فتذكر عيوبك ،وتي ّقن بأنك لن
َ
حقيق َة اإليامن ،حتى متتنع من أن تعيب الناس بعيب هو فيك ،وحتى تبدأ
بإصالح ذلك العيب يف نفسك ،وإذا كان شغلك إصالح عيوب نفسك ،مل

تكن فرصة لالشتغال بغريك ،ففي احلديث عن أمري املؤمنني أنه قال:
(من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه)((( ،وطوبى ملن أشغلته عيوبه

عن عيوب الناس ،وحينئذ كنت من أحب العباد إىل اهلل لقول النبي:
(طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب املؤمنني من إخوانه)(((.
((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.536
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.289
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فيجب أن يتدبر اإلنسان يف نفسه فإن وجد فيها عيبا ،فينبغي أن يستحيي

من أن يرتك نفسه ويذم غريه ،بل ينبغي أن يعلم أن عجز الغري يف التنزه عن

ذلك العيب كعجزه إن كان ذلك عيبا يتعلق بفعله واختياره ،وإن كان أمرا
َخ ْلقيا فالذم له ذم للخالق ،فإن من ذم صنعة فقد ذم الصانع ،قال رجل

فأحسنه).
لبعض احلكامء يا قبيح الوجه فقال( :ما كان َخلق وجهي إيل
ّ

وإن مل جيد عيبا يف نفسه فليشكر اهلل وال يلوث نفسه بأعظم العيوبّ ،
فإن

ِذكْر عيوب الناس وأكْل حلم امليتة من أعظم العيوب فيصري حينئذ ذا عيب،
بل لو أنصف من نفسه ،لعلم ّ
أن ظنّه بنفسه أنه بريء من كل عيب هو حقيقة

اجلهل بنفسه وهو من أعظم العيوب.
 -5وينفعه أن يعلم ّ
أن تأمل غريه بغيبته كتأمله بغيبة غريه له ،فإذا كان ال
يرىض لنفسه أن يغتاب فينبغي أن ال يرىض لغريه ما ال يرضاه لنفسه ،فعن

املعىل بن خنيس ،عن أيب عبد اهلل الصادق قلت له( :ما حق املسلم عىل
املسلم؟ قال ...:أيرس حق منها أن حتب له ما حتب لنفسك ،وتكره له ما تكره

لنفسك)(((.

 -6إن العاقل ينبغي أن يتأمل يف أن من يغتابه إن كان صديقا وحمبا له،

فإظهار عيوبه وعثراته بعيد عن املروة واإلنصاف ،وإن كان عدوا له ،فتحمل
خطاياه ومعاصيه ونقل حسناته إىل ديوانه غاية احلامقة واجلهل.

الرتوي يف كل كالم يريد أن
 -7وبعد ذلك فلرياقب لسانه ،و ُيقدِّ م
ِّ
يتكلم به ،فإن تضمن غيبة سكت عنه ،وك َّلف نفسه ذلك عىل االستمرار،
حتى يرتفع عن نفسه امليل اجليل واخلفي إىل الغيبة.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.205

الكذب
أنواعه مساوؤه عالجه

املدخل:

احلمد هلل الذي أمر بالصدق وهنى عن الكذب يف كل وقت وحني،

والصالة والسالم عىل نبينا حممد امللقب بالصادق األمني وعىل آله الطيبني

الطاهرين.

اقتضت رضورة العقول مطابقة ملقتض الفطرة أن الكذب من قبائح

الصفات ورذائلها فهو يأيت باخلراب عىل النفوس وجيعل الديار بالقع ،لذا

أرشدت األدلة األربعة :القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،إىل مبغوضيته
وحرمته.

فلو استعرضنا القرآن الكريم والروايات الرشيفة التي تتكلم عنه وكيف

أهنا تصفه بأبشع األوصاف ،وتشدد عىل تركه معلنة أن النار مثوى لفاعله،
علمنا أنه من الذنوب الكبرية ،بل أن بعض النصوص ترصح بعدّ ه من أكرب
الكبائر ،فقد روي أن رسول اهلل قال( :أال أخربكم بأكرب الكبائر؟

اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقول الزور)((( ،وروي عن اإلمام

العسكري( :جعلت اخلبائث كلها يف بيت واحد وجعل مفتاحها

الكذب)(((.

وال فرق يف حرمة الكذب بني أن يكذب بلسانه أو بقلمه أو باإلشارة،

وأيضا ال فرق بني أن يبتدئ هو بالكذب وخيرتعه ،أو يكون مسبوقا به وهو
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،5ص.242
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،69ص.263
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تبي.
ناقل له بال ّ

أ ّما ما ورد يف القران الكريم وبقية مصادر الترشيع عن حرمته وصفات

فاعليه وشدة العقوبة املناسبة لراكبه ،فبيانه كاآليت:

الكذب يف القرآن الكريم:
ُون بِ َآي ِ
ِ
ِ
ِ
ات اهللِ َو ُأو َلئِ َ
ك ُه ُم
قال تعاىل :إِن ََّم َي ْف َ ِتي ا ْلكَذ َب ا َّلذ َ
ين َل ُي ْؤمن َ َ
ا ْلك ِ
ون ،(((وقال عز من قائل :إِ َّن اهللَ لَ ي ِدي من هو ك ِ
َاذ ٌب َك َّف ٌار،(((
َاذ ُب َ
َْ َ ْ ُ َ
وقال جل وعال :وي ٌل لِك ُِّل َأ َّف ٍ
اك َأثِيمٍ ،(((وقد يؤدي الكذب بصاحبه أن
َْ
َت اهللِ
يكون ممن يستحق اللعن والغضب اإلهلي ،قال تعاىلَ  :فن َْج َعل ّل ْعن َ
ِ
ني.(((
َع َل ا ْلكَاذبِ َ
الكذب يف الروايات:

األخبار الواردة يف عظم ذنب الكذب وشدة عقوبته ومفسدته ومرضته

كثرية منها:

قال رسول اهلل( :املؤمن إذا كذب من غري عذر لعنه سبعون ألف

ملك ،وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه محلة العرش ،وكتب اهلل
عليه بتلك الكذبة سبعني زنية ،أهوهنا كمن زنى مع أمه)(((.
وقال( :إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد ا َمل َلك منه مسرية ميل من

نتن ما جاء به)(((.

((( سورة النحل :آية.105
((( سورة الزمر :آية.3
((( سورة اجلاثية :آية.7
((( سورة آل عمران :آية.61
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،9ص.87
((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،2ص.249
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وجاء يف وصيته ألمري املؤمنني( :يا عيل إياك والكذب ،فإن
سود الوجه ،ثم ُيكتب عند اهلل ّ
كذابا ،وإن الصدق ُيب ّيض الوجه
الكذب ُي ّ

و ُيكتب عند اهلل صادقا ،واعلم أن الصدق مبارك والكذب مشؤوم)(((.

وقال( :يا عيل أهناك عن ثالث خصال عظام :احلسد واحلرص

والكذب)(((.

وعنه( :الكذب رأس النفاق وهو مفسدة عظيمة يف الدُّ نيا

والدِّ ين)(((.

وعن أمري املؤمنني( :ال يصلح من الكذب جد وال هزل ،وال أن

َي ِعدَ أحدكم صب َّيه ثم ال يفي له ،إن الكذب هيدي إىل الفجور ،والفجور
هيدي إىل النار ،وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال :كذب وفجر ،وما يزال
أحدكم يكذب حتى ال يبقى يف قلبه موضع إبرة صدق ،فيسمى عند اهلل
كذابا)(((.

وعنه ...( :اعتياد الكذب يورث الفقر)(((.

وعن اإلمام الصادق( :إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم هبا صالة

الليل ،فإذا حرم صالة الليل حرم هبا الرزق)(((.

احلراين :ص.13
((( حتف العقول إلبن شعبة ّ
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ج ،1ص.62
((( رشح أصول الكايف للامزندراين :ج ،1ص.252
((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.505
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.504
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،2ص.51
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أنواع الكذب:

للكذب أنواع خمتلفة بحسب املنايشء النفسية التي تدفع اإلنسان إىل

الكذب يمكن تلخيصها باألنواع اآلتية.

الكذب االدعائي :ينشأ هذا الكذب عادة من الشعور بالنقص ،حيث
حياول تعظيم ذاته وجعلها مركز ًا لالنتباه واإلعجاب ،فنراه يتحدث عن
ِ
لشعوره
أفعاله وقوته ،فهو يدعي ما ليس له من الصفات واألفعال إرضا ًء
بالنقص.
الكذب االنتقامي :يظهر هذا النوع من الكذب يف حاالت الغرية

واحلسد أو الشعور بعدم املساواة ،فقد نرى أن بعض الناس يكذبون

فيتهمون اآلخرين الذين يكرهوهنم باهتامات يرتتب عليها عقاهبم أو تشويه

سمعتهم.

الكذب الدفاعي :فقد يقدم الشخص عىل الكذب خوف ًا من العقوبة،
فيلجأ للكذب للهروب من تلك العقوبة ،كام نراه واضح ًا عند األطفال وهو

ينشأ عن ضعف الشخصية.

الكذب العنادي :ينترش هذا النوع من الكذب عند بعض املجادلني؛

فألجل مضادة صاحبه حياول أن خيتلق شيئا ملجرد املعاندة ،وهذا النوع سببه
عدم اإلذعان للحق والتعصب األعمى للمذهب أو الرأي الذي يعتقد به.
الكذب التقليدي :فالطفل مث ً
ال نراه يكذب منطلق ًا من تقليد من حوله

كاآلباء واألصدقاء ،فهو يتولد عند اإلنسان من الرتبية اخلاطئة التي يتلقاها
من أبويه فال يتحسس بعد ذلك قبح الكذب ،وقد ورد عن أيب عبد اهلل
الصادق أنه قال( :ما من مولود يولد إال عىل الفطرة فأبواه اللذان
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هيودانه وينصـرانه ويمجسانه)((( ،وخطورة هذا النوع تكمن يف أن الكذب
يكون مرضي ًا ،لذا فهو من أخطر حاالت الكذب فقد يصبح عند اإلنسان
عادة وقد يصل إىل حد اإلكثار منه ويصدر عنه بالرغم من حماولة عدم
الكذب.

مساوئ الكذب:

إنام حرمت الرشيعة اإلسالمية (الكذب) وأوعدت عليه باهلوان

والعقاب ،ملا ينطوي عليه من أرضار خطرية ،ومساوئ مجة ،والتي منها:

 -1الفضيحة وذهاب ماء الوجه واهنيار املكانة االجتامعية للشخص

الكاذب ،فهو باعث عىل سوء السمعة ،وسقوط الكرامة وسلب الثقة منه

لدى الناس ،فال ُيصدّ ق الكذاب وإن نطق بالصدق ،وال تقبل شهادته ،وال

يوثق بمواعيده وعهوده.

مرات عديدة ،وقد يدفع بصاحبه إىل
 -2إنّه جير اإلنسان إىل أن يكذب ّ
أن يسلك يف خط النفاق ويصبح من زمرة املنافقنيّ ،
ألن الكذب فرع من
فروع النفاق ،والكاذب هو الذي ُيظهر غري ما ُيبطن ويتكلم بخالف الواقع

وبخالف ما يعلمه يف نفسه ،فهذا االختالف بني الظاهر والباطن سوف
يرسي بالتدريج إىل سائر أعامله وسلوكياته حتى ُيمسـي منافق ًا كامالً ،وقد
ورد يف احلديث الرشيف عن أمري املؤمنني أنّه قال( :الكذب يؤدي إىل

النفاق)(((.

 -3عدم استفادة الناس من لياقاته وطاقاته اإلجياب ّية ،ألهنم سوف
يتعاملون معه من موقع الشك والرتدد يف سلوكياته وكلامته ،وهلذا السبب
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.125
((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2677
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نجد ّ
أن الروايات اإلسالمية ّنزلت الكاذب منزلة امل ّيت ،حيث ورد عن أمري

املؤمنني( :الكذاب وامليت سواء ،فإن فضيلة احلي عىل امليت الثقة به،
فإذا مل يوثق بكالمه فقد بطلت حياته)(((.
 -4إنه ي ِ
ضعف ثقة الناس بعضهم ببعض ،ويشيع فيهم أحاسيس
ُ
التوجس والتناكر.
 -5وقد خيفى عىل الكثري ما للكذب من مرضة عىل الصحة ،فقد أثبت

العلم احلديث ،أن اإلنسان عندما يكذب يستهلك دماغه طاقة أكرب مما

يستهلكه يف حالة الصدق! ...( :ألن الكذب عملية معقدة فيها التصور...

والتخيل ...واالخرتاع ...والرتكيب ...والتأليف ،)...وهذا بدوره يؤثر
سلب ًا -عىل الذاكرة والقلب وضغط الدم وغريه.!...مر فللكذب آثار روحية سيئة ،ومغبة خطرية ،أشارت
 -6وفوق كل ما ّ

إليها النصوص السالفة والتي منها ابتعاد املالئكة عن الكاذب وحرمانه من

صالة الليل وعدم قبول بعض عباداته ...إىل كثري من اآلثار السلبية ،التي
ُذكرت يف الروايات ،وس ّطرهتا كتب العلامء ،فمنها ما يتسبب يف حرمان
هوة الفقر واملسكنة ،ففي
اإلنسان من الرزق ويؤ ّدي به إىل الوقوع يف ّ
احلديث الرشيف عن رسول اهلل أنّه قال( :الكذب ينقص الرزق)(((،
وهذا النقصان يف الرزق يمكن أن يكون ناجت ًا من أسباب معنوية واجتامعية

عىل حد سواءّ ،
ألن الكذب يسلب اعتامد الناس وثقتهم من هذا الشخص
الكاذب ،فينعزل اجتامعي ًا مما يؤثر عىل نفسيته بشكل سلبي.
((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2677
((( كنز العامل للمتقي اهلندي :ج ،3ص.633
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مراتب الكذب:

بعد مراجعة الروايات الواردة يف املقام ُيعلم أن الكذب له عدة مراتب
بعضها من الكبائر قطع ًا وبعضها أكرب الكبائر ،وألجل مزيد االطالع نذكر
مراتب الكذب:

 -1الكذب عىل اهلل تعاىل والرسول واإلمام :إن أسوأ مراتب

الكذب ،الكذب عىل اهلل تعاىل والرسول واإلمام (صلوات اهلل عليهم)،
ف َأ ْل ِس َن ُتك ُْم ا ْلك َِذ َب َه َذا َح ٌ
وال َت ُقو ُلوا َل ِا ت َِص ُ
الل َو َه َذا َح َرا ٌم
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ون،(((
ون َع َل اهللِ ا ْلك َِذ َب ال ُي ْفلِ ُح َ
ت َ
توا َع َل اهللِ ا ْلكَذ َب إِ َّن ا َّلذ َ
ل َت ْف َ ُ
ين َي ْف َ ُ
وقال اإلمام الصادق( :الكذب عىل اهلل وعىل رسوله من الكبائر)(((،
والكذب عىل الرسول واإلمام هو أن خيرتع حديث ًا من عنده ثم
ينسبه إليهام ،أو يسمع حديث ًا من شخص أو يراه يف كتاب وهو يعلم بأنه

كذب ،ومع ذلك ينسبه إىل اإلمام أو إىل الرسول ،نعم إذا تيقن
بصحة حديث من خالل القرائن املوجودة ،فإنه جيوز له نقله ونسبته إىل

املعصوم.

وورد يف بعض الروايات أن العبد إذا أشهد اهلل عىل أمر خالف الواقع
قال تعاىلَ :
(أ َل ْ جتد من هو أضعف مني تشهده عىل ذلك) ،وهذا القسم من
الكذب باإلضافة إىل حرمته التكليفية يف نفسه فإنه يبطل الصوم ،إذا كان
متعمد ًا فيه.

 -2ال َق َسم والشهادة والكتامن :من مجلة موارد الكذب التي الشك يف
أهنا من الكبائر ال َق َسم الكاذب ،والشهادة الكاذبة ،وكتامن الشهادة.

((( سورة النحل :آية.116
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.339
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أما اليمني الكاذبة :فهي من أبشع صور الكذب وأشدها خطر ًا وإثامً،
فإهنا جناية مزدوجة وجرأة صارخة عىل املوىل عز وجل باحللف به كذب ًا
وهبتان ًا ،وجريمة نكراء متحق احلقوق وهتدر الكرامات ،فمن أجل ذلك

جاءت النصوص يف النكري عىل فاعلها وذمها والتحذير منها :قال رسول
اهلل( :إ ّياكم واليمني الفاجرة ،فإهنا تدع الديار من أهلها بالقع)(((.

وأما شهادة الزور وكتامهنا :فهي جريمة خطرية ،وظلم سافر هدام،

تبعث عىل غمط احلقوق ،فقد ورد عن رسول اهلل( :ال ينقيض كالم
شاهد الزور من بني يدي احلاكم حتى يتبوأ مقعده من النار ،وكذلك من
كتم الشهادة)(((.

 -3الكذب الضار :من مجلة أقسام الكذب التي الشك يف أهنا من
الكبائر ،وهو الكذب الذي فيه مرضة ومفسدة ،وطبع ًا كلام كانت مفسدته

ومرضته أكرب كان إثمه وعقوبته أشد ،وقد يكون الكذب أحيان ًا سبب ًا لتلف
األموال ،وهتك احلرمة ،وإسالة الدماء ،ولذا يكون هذا النوع من الكذب
أيض ًا من أشد أنواع الكذب ألنه يضيف إىل حرمة الكذب حرمة اإليذاء

وبعض العناوين املحرمة األخرى كالتسبب يف القتل أو هتك العرض أو
إضاعة األحوال وتلفها.

 -4حرمة الكذب حتى لو كان بدافع املزاح واهلزل :ينبغي التورع عن

كل أنحاء الكذب حتى لو كان بدافع املزاح واهلزل ،فعن أيب ذر يف وصية
النبيله( :وإن الرجل ليتكلم بالكلمة يف املجلس ليضحكهم هبا فيهوي

يف جهنم ما بني السامء واألرض ،يا أبا ذر :ويل للذي ُيدِّ ث فيكذب
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،23ص.204
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.383
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لي ِ
ضحك القوم ،ويل له ،ويل له ،ويل له)((( ،قال أمري املؤمنني( :ال جيد
ُ

عبد طعم اإليامن حتى يرتك الكذب هزله وجده)((( ،وما قلناه حول حرمة
الكذب هازالً إنام هو يف صورة ما إذا مل يكن فيه جرح لفؤاد املؤمن ،وإيذاء

له ،وإال فال شك أنه من الذنوب الكبرية حينئذ ،ألنه يدخل يف الكذب
الضار املتقدم ذكره.

عالج الكذب:

 -1أن يتأمل يف ما ورد يف ذ ّمه من اآليات واألخبار ،ليعلم أنه لو مل

يرتكه ألدركه اهلالك األبدي.

 -2ليتذكر أن كل كاذب ساقط عن القلوب يف الدنيا وال يعتني أحد

بقوله ،وكثريا ما يفتضح عند الناس بظهور كذبه ،ومن أسباب افتضاحه أن
اهلل سبحانه يسلط عليه النسيان ،حتى أنه لو قال شيئا ينسى أنه قاله ،فيقول

خالف ما قاله ،فيفتضح ،وإىل ذلك أشار الصادق بقوله( :إن مما أعان
اهلل به عىل ّ
الكذابني النسيان)(((.
 -3ليتأمل يف اآليات واألخبار الواردة يف مدح ضده ،أعني الصدق.

 -4ليقدم الرتوي يف كل كالم يريد أن يتكلم به ،فإن كان كذبا يرتكه.

 -5وليجتنب جمالسة الفساق وأهل الكذب ،وجيالس الصلحاء وأهل
الصدق ،ليزول عنه تدرجيي ًا الكذب ويتحىل بالصدق بسبب طول املعارشة،
وخمافة اهلجران.

((( أمايل الشيخ الطويس :ص.536
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.340
((( املصدر السابق :ج ،2ص.341

الغضب
أسبابه وعالجه

املدخل:

الغضب حالة نفسية ،تبعث عىل هياج اإلنسان ،وثورته قوالً أو عمالً،

وهو مفتاح الرشور ،ورأس اآلثام ،وداعية األزمات واألخطار ،والغضب
استجابة النفعال يتميز بامليل إىل االعتداء.

فالغضب من املهلكات العظيمة ،التي تؤدي باإلنسان إىل فعل ما يندم

عليه من االعتداء بالرضب أو الشتم بل ربام أدى إىل الشقاوة األبدية بارتكاب
القتل ،ولذا قيل( :إنه جنون دفعي) ،قال أمري املؤمنني( :احلدة رضب
من اجلنون ،ألن صاحبها يندم ،فإن مل يندم فجنونه مستحكم)(((.
الغضب يف الروايات:

 -1من وصية لرسول اهلل لرجل ،حني قال له :أوصني ،فقال:

(ال تغضب ،ثم أعاد عليه ،فقال :ال تغضب ،ثم قال :ليس الشديد بالرصعة
إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(((.

 -2قال رسول اهلل( :الغضب مجرة من الشيطان)(((.

 -3وعنه( :ثالث خصال َمن ك َُّن فيه فقد حاز خصال اخلري :من إذا

قدر مل يتناول ما ليس هو له ،وإذا غضب مل خيرجه غضبه عن احلق ،وإذا ريض

مل يدخله رضاه يف باطل)(((.

((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.513
((( حتف العقول إلبن شعبة احلراين :ص.47
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،74ص.151
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،11ص.189
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ِ
حلم الناس؟ قال( :الذي ال يغضب)(((.
أمري املؤمننيَ من َأ ُ
ُ -4سئل ُ
 -5وعنه( :من أطلق غضبه تعجل حتفه)(((.

 -6وعنه( :بئس القرين الغضب :يبدي املعائب ،ويدين الرش،

ويباعد اخلري)(((.

وم ْن أطلقه
 -7وعنه( :الغضب نار موقدةَ ،م ْن كظمه أطفأهاَ ،

كان أول حمرتق هبا)(((.

 -8وعنه - من كتاب له إىل احلارث اهلمداين( :-واحذر الغضب

فإنه جند عظيم من جنود إبليس)(((.

(م ْن غلب عليه غضبه وشهوته فهو يف حيز البهائم)(((.
 -9وعنهَ :
 -10عن أيب عبد اهلل الصادق قال( :الغضب مفتاح كل رش)(((.

وم ْن مل يغضب فله اجلنة،
(م ْن مل يغتب فله اجلنةَ ،
 -11وعنه قالَ :

وم ْن مل حيسد فله اجلنة)(((.
َ
 -12وعنه قال :قال رسول اهلل( :الغضب ُيفسد اإليامن كام

ُيفسد اخلل العسل)(((.

((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.478
((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2264
((( املصدر السابق.
((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2265
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.303
((( جامع األخبار للشيخ حممد بن حممد السبزواري :ص.186
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.302
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آثار الغضب:

للغضب آثار سلبية عىل ظاهر اإلنسان وباطنه ،فمن آثار الغضب يف

الظاهر تغري اللون وشدة الرعدة يف األطراف وخروج األفعال عن الرتتيب
والنظام ،واضطراب احلركة والكالم.

وأما أثره يف اللسان فانطالقه بالشتم والفحش ،وقبيح الكالم الذي

يستحيي منه ذوو العقول ،ويستحيي منه قائله عند فتور الغضب ،يف حني
يكون هذا الكالم مسج ً
ال من قبل امللك املوكل به فيكتب عليه سيئات

جيازى عنها يوم القيامة.

وأما أثره يف القلب مع املغضوب عليه ،فاحلقد واحلسد ،وإظهار السوء

والشامتة باملساءة ،واحلزن بالرسور ،والعزم عىل إفشاء الرس وهتك األستار

واالستهزاء ،وغري ذلك من القبائح ،فهذه ثمرة الغضب املفرط وقد أشري

إىل بعضها يف األخبار.
أضرار الغضب:

ترض باإلنسان فرد ًا وجمتمع ًا،
للغضب أرضار جسيمة ،وغوائل فادحةّ ،
جسمي ًا ونفسي ًا ،مادي ًا وأدبي ًا ،فكم غضبة جرحت العواطف ،وشحنت

النفوس باألضغان ،وفصمت عرى التحابب والتآلف بني الناس ،وكم
زجت أناس ًا يف السجون ،وعرضتهم للمهالك ،وكم غضبة أثارت
غضبة ّ
احلروب ،وسفكت الدماء ،فراح ضحيتها اآلالف من األبرياء.

كل ذلك سوى ما ينجم عنه من املآيس واألزمات النفسية ،التي قد
تؤدي إىل موت الفجأة ،أو التي ختلف أمراض ًا مزمنة يضل يعاين اإلنسان

منها طوال عمره.
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أسباب الغضب:

ال حيدث الغضب عفو ًا واعتباط ًا ،وإنام ينشأ عن أسباب وبواعث

جتعل اإلنسان مرهف اإلحساس ،رسيع التأثر ،ولو تأملنا تلك البواعث،
وجدناها جمملة عىل الوجه التايل:

 -1قد يكون منشأ الغضب انحراف ًا صحي ًا ،كاعتالل الصحة العامة ،أو

ضعف اجلهاز العصبي ،مما يسبب رسعة التهيج.
 -2وقد يكون املنشأ نفسي ًا ،منبعث ًا عن اإلجهاد العقيل ،أو املغاالة يف
األنانية ،أو الشعور باإلهانة ،واالستنقاص ،ونحوها من احلاالت النفسية،

التي رسعان ما تستفز اإلنسان ،وتستثري غضبه ،كام يف اخلرب ...( :قالوا :وما

بدؤ الغضب؟ قال :الكرب والتجرب وحمقرة الناس)(((.
 -3وقد يكون املنشأ أخالقي ًا ،كتعود الرشاسة ،ورسعة التهيج ،مما

يوجب رسوخ عادة الغضب يف صاحبه.

هل ميكن إزالة الغضب؟ وما هي طرق عالجه؟

اختلف علامء األخالق يف إمكان إزالة الغضب بالكلية وعدمه ،فقيل:

قمع أصل الغضب من القلب غري ممكن ،ألنه مقتىض الطبع ،إنام املمكن
تضعيفه ،حتى ال يشتد هيجانه ،ويف مقابله قيل :الغضب املذموم ممكن
الزوال ،ولوال إمكانه لزم وجوده لألنبياء واألوصياء ،وال ريب يف بطالنه
وهو األرجح.

وعىل كل حال فعالج الغضب يتوقف عىل أمور ،وربام حصل ببعضها:

 -1إزالة األسباب املهيجة له ،إذ عالج كل علة بحسم مادهتا ،وهي
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.6
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العجب ،والفخر ،والكرب ،والغدر ،واللجاج ،واملراء ،واملزاح ،واالستهزاء،
والتعيري ،واملخاصمة ،وشدة احلرص عىل فضول اجلاه واألموال الفانية،

وهي بأمجعها أخالق رديئة مهلكة ،وال خالص من الغضب مع بقائها ،فال

بد من إزالتها حتى تسهل إزالة الغضب.

 -2أن يتذكر قبح الغضب وسوء عاقبته ،وما ورد يف الرشيعة من الذم

عليه ،كام تقدم.

 -3أن يتذكر ما ورد من املدح والثواب عىل دفع الغضب يف موارده،

ويتأمل فيام ورد من فوائد عدم الغضب ،كام ورد يف مجلة من الروايات ،ففي

احلديث النبوي( :إذا ُجع اخلالئق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل؟
فيقوم أناس وهم يسري فينطلقون رساع ًا إىل اجلنة ،فتتلقاهم املالئكة،

فيقولون :إنّا نراكم رساع ًا إىل اجلنة ،فيقولون :نحن أهل الفضل ،فيقولون:
ما كان فضلكم؟ فيقولون :كنا إذا ُظلِمنا صربنا ،وإذا أسيئ إلينا عفونا ،وإذا
ُج ِهل علينا حلمنا ،فيقال هلم :ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني)((( ،وعن زيد
بن عيل قال( :أوحى اهلل عز وجل إىل نبيه داود( :إذا ذكرين عبدي

حني يغضب ذكرته يوم القيامة يف مجيع خلقي وال أحمقه فيمن أحمق)((( ،إىل
غري ذلك من األخبار وسيأيت مجلة من ذلك.

 -4أن يتذكر فوائد ضد الغضب ،أعني :احللم وكظم الغيظ ،وما ورد
من املدح عليهام يف األخبار ،ويواظب عىل مبارشته ولو بالتكلف ،فيتح ّلم
فتحلم،
وإن كان يف الباطن غضبان ًا ،قال أمري املؤمنني( :إن مل تكن حلي ًام ّ

((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2434
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،70ص.266
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فإنّه َق ّل َم ْن تشبه بقوم إال أوشك أن يكون منهم)((( ،وإذا فعل ذلك مدة صار

عادة مألوفة هنيئة عىل النفس ،فتنقطع عنها أصول الغضب ،وستأيت بعض
الروايات يف ذلك.

 -5أن حيرتز عن مصاحبة أرباب الغضب ،والذين يتبجحون بتشفي

سمون ذلك شجاعة ورجولة ،فيقولون :نحن ال
الغيظ وطاعة الغضب ،و ُي ُّ
نصرب عىل كذا وكذا ،وال نحتمل من أحد أمر ًا ،وخيتار جمالسة أهل احللم،

والكاظمني الغيظ ،والعافني عن الناس.

 -6أن يعلم أن ما يقع إنام هو بقضاء اهلل وقدره ،وأن األشياء ك َّلها

مسخرة يف قبضة قدرته ،وأن كل ما يف الوجود من اهلل ،وأن األمر كله هلل،
وأن اهلل ال ُيقدِّ ر له إال ما فيه اخلري ،وربام كان صالحه يف جوعه أو مرضه ،أو

فقره ،أو جرحه أو قتله ،أو غري ذلك ،فإذا علم بذلك غلب عليه التوحيد،
وال يغضب عىل أحد ،وال يتأذى بام يرد عليه ،إذ يرى -حينئذ -أن كل يشء

أسري يف قبضة قدرته تعاىل ،كالقلم يف يد الكاتب ،ففي احلديث القديس( :إن

من عبادي املؤمنني عبادا ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالغنى والسعة والصحة

يف البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن فيصلح عليهم أمر دينهم،

وإن من عبادي املؤمنني لعبادا ال يصلح هلم أمر دينهم إال بالفاقة واملسكنة
والسقم يف أبداهنم فأبلوهم بالفاقة واملسكنة والسقم ،فيصلح عليهم أمر
دينهم وأنا أعلم بام يصلح عليه أمر دين عبادي املؤمنني ،((()...وعن اإلمام

الصادق قال( :عجبت للمؤمن إن اهلل ال يقيض له بقضاء إال كان خريا

له ،إن أغناه كان خريا له وإن ابتاله كان خريا له ،وإن ملكه ما بني املرشق
((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.506
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.60
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واملغرب كان خريا له ،وإن قرض باملقارض كان خريا له ،ويف قضاء اهلل

للمؤمن كل خري)(((.

 -7أن يتذكر أن الغضب مرض قلب ونقصان عقل ،صادر عن ضعف
النفس ونقصاهنا ،ال عن شجاعتها وقوهتا ،ولذا يكون املجنون أرسع غضب ًا

من العاقل ،واملريض أرسع غضب ًا من الصحيح ،والشيخ اهلرم أرسع غضب ًا
من الشاب ،وصاحب األخالق السيئة والرذائل القبيحة أرسع غضب ًا من
صاحب الفضائل ،ولذا قال سيد الرسل( :ليس الشديد بالرصعة إنام

الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)(((.

 -8أن يتذكر أن قدرة اهلل عليه أقوى وأشد من قدرته عىل هذا الضعيف

الذي يغضب عليه ،ومل يأمن إذا أمىض غضبه عليه أن يميض اهلل عليه غضبه

يف الدنيا واآلخرة ،وقد روي( :أنه ما كان يف بني إرسائيل ملك إال ومعه
حكيم ،إذا غضب أعطاه صحيفة فيها :ارحم املساكني ،واخش املوت،
واذكر اآلخرة ،فكان يقرأها حتى يسكن غضبه)((( ،وورد أيضا( :يا ابن

آدم! اذكرين حني تغضب أذكرك حني أغضب ،وال أحمقك فيمن أحمق)(((.

وجرد
 -9أن يتذكر أن َم ْن يميض عليه غض ُبه ربام قوي
وتشمر ملقابلتهَّ ،
َّ

عليه لسانه بإظهار معائبه والشامتة بمصائبه ،ويؤذيه يف نفسه وأهله وماله

وعرضه.

 -10أن يعلم أن اهلل حيب منه أال يغضب ،واحلبيب خيتار ما حيب حمبوبه،

((( مشكاة األنوار للشيخ عيل الطربيس :ص.521
((( ميزان احلكمة للشيخ حممد الريشهري :ج ،3ص.2266
((( جامع السعادات للشيخ النراقي :ج ،1ص.261
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،70ص.350
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فإن كان حمب ًا هلل فليطفئ غضبه بشدة حبه هلل.

 -11أن يسكت الغاضب ويرتوى ،فقد روي عن رسول اهللأنه
الرتوي خي ّفف حدّ ة التوتر والتهيج،
قال( :إذا غضبت فاسكت)((( ،فإن هذا ِّ
ويعيده إىل الرشد والصواب ،وال ُينال ذلك إال بضبط النفس ،والسيطرة

عىل األعصاب.

 -12ومن عالج الغضب االستعادة باهلل السميع العليم من الشيطان
الرجيم فإنه املهيج للغضب كام ُذكر ،واالستعانة به تعاىل عىل كفايته وتتأدى

الوظيفة بالبسملة ،وكان إذا غضبت عائشة َ
أخذ بأنفها ،وقال( :يا

عويش قويل :اللهم رب النبي حممد ،اغفر يل ذنبي ،وأذهب غيظ قلبي،

وأجرين من ُمضالت الفتن)(((.

 -13ومن عالج الغضب :جلوس الغاضب إذا كان قائ ًام ،واضطجاعه
إن كان جالس ًا والنزول إن كان راكب ًا ،فقد روي عن النبي( :أن الغضب
مجرة يف قلب ابن آدم َف َمن وجد من ذلك شيئ ًا فليلصق خده باألرض)(((.

وكذا الوضوء أو الغسل باملاء البارد كام ورد عن النبي( :إذا غضب

أحدكم فليتوضأ وليغتسل ،فإن الغضب من النار) ،ويف رواية( :إن الغضب

املاء ،فإذا غضب
من الشيطان ،وإن الشيطان خلق من النار ،وإنام يطفئ َ
النار ُ
أحدكم فليتوضأ)(((.

وكذلك مس يد الرحم إن كان مغضوب ًا عليه ،فإنه من مهدئات الغضب،

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،70ص.272
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
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فقد روي( :أ ُّيام رجل غضب عىل ذي رحم فل َيدْ ُن منه ف ْل َي َم ُّسه فإن الرحم إذا

ُم َّست سكنت)(((.

فضيلة كظم الغيظ:

كف غضبه ّ
(م ْن ّ
وم ْن
كف اهلل عنه عذابهَ ،
 -1قال رسول اهللَ :
وم ْن خزن لسانه سرت اهلل عورته)(((.
اعتذر إىل ر ّبه َقبِل اهلل عذرهَ ،
(م ْن كظم غيظ ًا ولو شاء أن يمضيه
 -2قال اإلمام الصادقَ :

أمضاه مأل اهلل قلبه يوم القيامة رضاه)((( ،ويف رواية أخرى( :حشا اهلل قلبه
أمن ًا وإيامن ًا يوم القيامة)(((.
(م ْن كظم غيظ ًا وهو يقدر عىل أن ينفذه دعاه اهلل عىل
 -3وقالَ :

أي احلور شاء)(((.
رؤوس اخلالئق خيريه يف ّ

 -4وعن أيب عبد اهلل الصادق( :ما من عبد كظم غيظ ًا إال زاده اهلل
ِ
ِِ
ني
ني ا ْل َغ ْي َظ َوا ْل َعاف َ
وا ْلكَاظم َ
تعاىل ع ّز ًا يف الدّ نيا واآلخرة وقد قال اهلل تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
َع ْن الن ِ
ني وأثابه اهلل مكان غيظه ذلك)(((.
ب ا ُْل ْحسن َ
َّاس َواهلل ُي ُّ

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.302
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،5ص.308
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.177
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.110
((( املحجة البيضاء للفيض الكاشاين :ج ،5ص.309
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.310

حرمة الغناء
واملوسيقى وآثارهما
على الفرد واملجتمع

املدخل:

قد تتسامل الشعوب عىل أمر أو فكرة وهي من األمور اخلاطئة فتنترش

حتى تصبح مألوفة لدرجة أن من يعرتض عليها ،بل حتى من ال يميل إليها
يعترب شاذ ًا ال قيمة له ،ومن تلك األمور اخلاطئة :اإلدمان عىل الغناء ،فهو
يعترب من اآلفات اخلطرية التي ابتليت هبا جمتمعاتنا اإلسالمية ،فأصبح شبابنا

اليوم -ومع األسف الشديد -شغلهم الشاغل هو الغناء واملوسيقى ،فرتاه
يقيض ساعات طواالً يف سامع الغناء يف البيت ويف الطريق ويف عمله،...
فلذا ينبغي التنبيه عىل هذا األمر اخلطري والوباء املنترش ،فمن أراد الوقاية
فعليه أن يعرف أوالً أسباب الداء وآثاره اخلطرية عىل الفرد واملجتمع حتى

يقي نفسه منه ،و َمن أراد الشفاء واخلالص من هذا الذنب الكبري فعليه أن
يعرف الدواء ،ونحن بدورنا نبني أسباب هذا الوباء وآثاره وعالجه ،فـإِ َّن
ِف َذلِ َ
الس ْم َع َو ُه َو َش ِهيدٌ .(((
ك َل ِذك َْرى َل ِن ك َ
َان َل ُه َق ْل ٌ
ب َأ ْو َأ ْل َقى َّ
ما هو الغناء:
ِ
الغناء -بالكرس واملد -لغ ًة ،هو :الصوت ا ُمل ِ
طرب ،سواء أكان مصحوبا

بآالت املوسيقى أم غري مصحوب ،قال ابن األثري :وكل َم ْن رفع صوته
ووااله ،فصوته عند العرب غناء ،واملواالة يف الصوت :ترجيعه ،وهو تقارب
رضوب حركات الصوت والنفس ،فيلزم بذلك اإلطراب والتطريب ،وأما

((( سورة ق :آية.37
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الطرب فهو :خفة تصيب اإلنسان لشدة حزن أو رسور.
وأما عند الفقهاء ،فالغناء هو الكالم اللهوي ِ -شعرا كان أم نثرا -الذي

ُيؤتى به باألحلان املتعارفة عند أهل اللهو واللعب ،ويف مقومية الرتجيع واملد

له إشكال ،والعربة بالصدق العريف ،وال جيوز أن يقرأ هبذه األحلان القرآن
املجيد واألدعية واألذكار ونحوها بل وال ما سواها من الكالم غري اللهوي

عىل األحوط وجوبا(((.

ويفهم من هذا التعريف :أن املقوم للغناء أمران ،مها:

املادة :وهي نفس الكالم املتغنى به ،فالبد أن يكون هلويا ،أي :الكالم

الباطل الذي ليس فيه منفعة دنيوية أو أخروية ،بل قد يكون من الكالم
الفاحش أو املثري للشهوة أو غري ذلك.

األحلان :فالبد أن تكون من نوع ما يتعارف عند أهل اللهو واللعب.

فعند اجتامع هذين األمرين يكون هو القدر املتيقن من الغناء الذي

وردت الروايات يف حرمته وذمه  ...إلخ.

وهناك فرد آخر مشكوك دخوله يف الغناء املحرم ،وهو ما كان فيه املقوم

الثاين فقط ،وهو أحلان أهل اللهو واللعب ،أما املادة فقد تكون قرآنا أو دعاء
أو ذكرا أو غري ذلك من األمور الراجحة ،وهذا الفرد مما اختلفت فيه أقوال

الفقهاء ،فقد ذهب مجع منهم السيد اخلوئي إىل حرمته أيضا ،وكذا غريه،
وأما السيد السيستاين (دام ظله) فقد احتاط وجوبا ،فإما أن يعترب حراما أو
يرجع إىل غريه يف حكمه ،األعلم فاألعلم.

((( منهاج الصاحلني للسيد السيستاين :ج ،2ص ،10م.20
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آثار الغناء على املجتمعات:

لو نظرنا إىل املجتمعات البائدة لرأينا َّ
أن أحد أسباب اهنيارها :الغناء
وإِ َذا َأ َر ْدنَا َأن ُّنْلِ َ
ك َق ْر َي ًة
وأخواه (املوسيقى والرقص) ،يقول اهلل عز وجلَ :
ِ
َأمرنَا م ْ ِ
َاها تَدْ ِمري ًا ،(((فإن الغناء
تف َيها َف َف َس ُقو ْا ف َيها َف َح َّق َع َل ْي َها ا ْل َق ْو ُل َفدَ َّم ْرن َ
َْ ُ َ
واملوسيقى من أوضح مصاديق الفسق املشار إليه يف اآلية الكريمة ،فعندما
يتع َّلق النَّاس بالغناء ،خاص ًة الفئة الشابة منهم ،فهذا يعني انرصافهم عن
شؤون األ ّمة ،وعن الدين ،والقيم األخالقية ،واملستقبل ،والبناء ،واجلد َّية،
والتضحية ،والفداء ،والشجاعة ،والعلم ،...والدليل احلاسم عىل ذلك

كله ،ما نعيشه اليوم يف جمتمعاتنا ،بعد انتشار الفضائيات وقبلها اإلذاعات،
والتي تستأثر الفرتة األطول لب ِّثها باألغاين التي تُؤ ِّدي إىل امليوعة واالنحالل
واملجون والفسوقْ ،
البعض يف السنوات األخرية تسمية ذلك
وإن حاول
ُ
(فن ًا) أو (إبداع ًا)!!!.
آثار الغناء على األفراد:

الغناء ُيفقد اإلنسان توازنه ،حتى يرصفه عن الطاعة ،والعبادة ،وطلب
العلم ،حتى الواجب منه ،فيبتعد قلبه عن اهلل َّ ،
ألن املرء إذا تع َّلق قلبه بالغناء

صار شغله الشاغل ومعبوده األوحد الذي ال يعبد سواه... ،أال ترى كيف
َّ
أن بعض َم ْن استحوذ الغناء عليهم فأنساهم ذكر اللَّ تعاىل ،يستمعون إليه يف
املنزل ،واحلامم ،والسيارة ،واملقهى ،والسهرة ،والعرس واحلفالت العامة،
است َْح َو َذ َع َل ْي ِه ُم َّ
اه ْم ِذك َْر
الش ْي َط ُ
نس ُ
ان َف َأ َ
وعند لقاء احلبيب يقول اهلل تعاىلْ :
ان هم َْ ِ
ِ
اهللِ ُأو َلئِ َ ِ
الش ْي َط ِ
ون ،(((لذا َّ
ْب َّ
ْب َّ
فإن
اس َ
ان َأ َل إِ َّن حز َ
ك حز ُ
ْ
الش ْي َط ِ ُ ُ
ال ُ

((( سورة اإلرساء :آية.16
((( سورة املجادلة :آية.19
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البعض - ،نعوذ باللَّ تعاىل  -قال عن املطرب الفالين :معبود اجلامهري!!!.
فكيف ُيمكن هلذا أن يعبد اهلل حق ًا ،تع ُّبد ًا ورق ًا؟

وقد ورد عن رسول اهلل( :الغناء ُينْبت النِّفاق يف القلب كام ُينبت
ّ
وجل
املاء البقل)((( ،وعن اإلمام الباقر قال( :الغناء مما وعد اهلل ع َّز
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم َن الن ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
الديث ل ُيض َّل َعن
عليه النار ،وتال هذه اآليةَ :
َي ِع ْل ٍم ويت ِ
يل اهللِ بِغ ْ ِ
َسبِ ِ
نيَّ ،((()
َّخ َذ َها ُهزُو ًا ُأو َلئِ َ
فإن أكثر ما
اب ُّم ِه ٌ
ك َُل ْم َع َذ ٌ
ََ
ُيس ّبب فقد اإلنسان العزم واإلرادة هو االستامع للغناء.
واحلاصل :الغناء ُيؤ ِّثر عىل اإليامن تأثري ًا مبارش ًا ،نعوذ باهلل تعاىل ،فكيف

السنَّة النبو َّية
ُيافظ عىل إيامنه َم ْن حرص عىل إحياء ُسنن اجلاهلية ،وخالف ُّ

الرشيفة؟!.

املوسيقى من كبائر الذنوب:

بأنا من الكبائر هو اللهو
من الذنوب الكبرية التي ورد الترصيح ّ
باآلالت املوسيقية بمختلف أنواعها مثل (الناي) و(الكمنجة) و(البيانو)
و(الطنبور) ونظائرها ،وهكذا االستامع إليها ،كام جاء يف رواية مفصلة عن

اإلمام الرضا يذكر فيها تعداد الكبائر إىل أن يقول ...( :واالشتغال
باملالهي)(((.

وباتفاق مجيع الفقهاء يعترب صنع ورشاء وبيع آالت اللهو والتعامل هبا
باطالً ،كام هو يف آالت القامر ،وحفظها حرام أيض ًا وإتالفها واجب ،كام
روي ضمن حديث مفصل عن اإلمام الصادق أنه قال( :إنام َح َّرم

((( عوايل اللئايل إلبن أيب مجهور األحسائي :ج ،1ص.244
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،6ص.431
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.329
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اهلل الصناعة التي هي حرام كلها التي جييء منها الفساد حمضا ،نظري الربابط
واملزامري والشطرنج وكل ملهو بهِ ،
والصلبان واألصنام وما أشبه ذلك ...إىل
أن قال :فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ األجرة عليه ،ومجيع
التقلب فيه من مجيع وجوه احلركات)(((.

املوسيقى والغناء يف أخبار أهل البيت :B

األخبار الواردة يف حرمة الغناء واستعامل آالت اللهو كثرية ،منها :ما

ورد عن أيب عبد اهلل الصادق أنه قال :قال رسول اهلل( :أهناكم
عن ال َز َفن (أي :الرقص) ،واملزمار ،وعن الكوبات (أي :الطبل) والكربات
ون
(أي :الطبل ذو الرأسني)((( ،وعنه( :يف قوله عز وجل:لَ َي ْش َهدُ َ
ُّور ،قال :الغناء)((( ،وعن عبد األعىل قال( :سألت جعفر بن
الز َ
حممد عن قول اهلل عز وجلَ  :ف ِ
الر ْج َس ِم َن ْالَ ْو َث ِ
اجتَن ِ ُبوا
ان َو ْ
ْ
اجتَن ُبوا ِّ

َق ْو َل الزُّور ،قال :الرجس من األوثان :الشطرنج ،وقول الزور :الغناء.
ال ِد ِ
و ِم َن الن ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
يث ،قال :منه
قلت :قول اهلل عز وجلَ :
الغناء)((( ،وعن أيب عبد اهلل الصادق( :أن رجال سأله عن سامع الغناء،
ص َوا ْل ُف َؤا َد ك ُُّل ُأولـئِ َ
ك
فنهى عنه ،وتال قول اهلل عز وجل:إِ َّن َّ
الس ْم َع َوا ْل َب َ َ
َان َعنْ ُه َم ْس ُؤوالً وقالُ :يسأل السمع عام سمع ،والفؤاد عام عقد ،والبرص
ك َ

عام أبرص)(((.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.85
((( املصدر السابق :ج ،17ص.313
((( املصدر السابق :ج ،17ص.304
((( املصدر السابق :ج ،17ص.309
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،13ص.221
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اآلثار املرتتبة عليهما:

وهناك آثار سلبية للغناء واملوسيقى نذكر منها:
أوالً :إعراض اهلل سبحانه وتعاىل :عن احلسن بن هارون قال( :سمعت

أبا عبد اهلل يقول :الغناء جملس ال ينظر اهلل إىل أهله ،وهو مما قال اهلل
ال ِد ِ
جل:و ِم َن الن ِ
يث لِ ُي ِض َّل َعن َسبِ ِ
َّاس َمن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
يل اهلل،((()
عز
َ
وقد ُر ِو َي عن اإلمام الصادق أنه قال لرجل دخل يف مكان فيه غناء:
(وحيك ،أما خفت أمر اهلل أن يأتيك وأنت عىل تلك احلال ،إنه جملس ال ينظر
اهلل إىل أهله ،الغناء أخبث ما خلق اهلل ،الغناء رش ما خلق اهلل ،الغناء يورث

النفاق ،الغناء يورث الفقر)(((.
ثاني ًا :اخلروج عن تقديس اهلل سبحانه وتعاىل :عن عيل بن احلسني

أنه قال( :ال ُيقدِّ س اهلل أمة فيها بربط يقعقع ،وناية تفجع)(((.
ثالث ًا :نزول البالء :قال رسول اهلل( :يظهر يف أمتي اخلسف والقذف،
قالوا :متى ذلك؟ قال :إذا ظهرت املعازف والقينات ُ ِ
وشبت اخلمور،
واهلل ليبيتن أناس من أمتي عىل َ ٍ
أش و َب َط ٍر ولعب فيصبحون قردة وخنازير
الستحالهلم احلرام ،واختاذهم القينات (أي :املغنيات) ،ورشهبم اخلمور،

وأكلهم الربا ،ولبسهم احلرير)(((.
رابع ًا :كُفران النعمة :عن أيب عبد اهلل الصادق قال( :من أنعم اهلل
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.307
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،13ص.212
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.313
((( املصدر السابق :ج ،17ص.311
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عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها.((()...
خامس ًا :عدم إجابة الدعاء ورفع الربكة :قال رسول اهلل( :ال تدخل

املالئكة بيتا فيه مخر أو دف أو طنبور أو نرد ،وال يستجاب دعاؤهم ،ويرفع

اهلل عنهم الربكة)((( ،وعن اإلمام الصادق( :بيت الغناء ال تؤمن فيه
الفجيعة ،وال جتاب فيه الدعوة ،وال يدخله ا َمل َلك)(((.
سادس ًا :الفقر والنفاق :وعن أيب عبد اهلل الصادق قال( :استامع

اللهو والغناء ينبت النفاق كام ينبت املاء الزرع)((( ،وعنه( :الغناء

يورث النفاق ،ويعقب الفقر)(((.
سابع ًا :قساوة القلب :عن اإلمام الصادق - يف وصية النبي
لعيل -قال( :يا عيل ثالثة ي ِ
قسني القلب :استامع اللهو ،وطلب الصيد،
ُ
وإتيان باب السلطان)(((.
ثامن ًا :عبادة الشيطان :عن اإلمام الباقر( :من أصغى إىل ناطق فقد
عبده ،فإن كان الناطق يؤدي عن اهلل عز وجل فقد عبد اهلل ،وإن كان الناطق

يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان)((( ،ومن املعلوم أن استامع الغناء

يكون عادة من الصنف الثاين ،أي :من كالم الشيطان ،فهو إذن عبادة له.
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.327
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،5ص.279
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.303
((( املصدر السابق :ج ،17ص.316
((( املصدر السابق :ج ،17ص.309
((( املصدر السابق :ج ،17ص.314
((( املصدر السابق :ج ،17ص.317
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تاسع ًا :مفتاح الزنا :قال النبي( :الغناء رقية الزنا)((( ،أي :أن الغناء

وسيلة يرتقي هبا صاحبها إىل أن يرتكب الزنا  -والعياذ باهلل  ،-وعرب عنه

باالرتقاء كناية عن صعوبته لوال الواسطة وهي هنا الغناء.
عارش ًا :املوت فاجر ًا فاسق ًا :عن اإلمام الرضا أنه قال( :من أبقى
يف بيته طنبور ًا أو عود ًا أو شيئ ًا من املالهي من املعزفة والشطرنج وأشباهه
أربعني يوم ًا فقد باء بغضب من اهلل ،فإن مات يف أربعني مات فاجر ًا فاسق ًا

مأواه النار وبئس املصري)(((.

احلادي عرش :حيرش مسو ّد الوجه :قال رسول اهلل( :حيرش صاحب

الطنبور يوم القيامة وهو أسود الوجه ،وبيده طنبور من نار ،وفوق رأسه
سبعون ألف ملك ،بيد كل ملك مقمعة يرضبون رأسه ووجهه ،وحيرش
صاحب الغناء من قربه أعمى وأخرس وأبكم ،وحيرش الزاين مثل ذلك،

وصاحب املزمار مثل ذلك ،وصاحب الدف مثل ذلك)(((.

الثاين عرش :يذاب يف أذنه الرصاص :قال رسول اهلل( :من استمع

إىل اللهو يذاب يف أذنه اآلنك (وهو الرصاص)(((.
وجوب النهي عن املنكر ومنه الغناء:

عن اإلمام احلسن العسكري عن آبائه ،عن النبي - يف حديث-

قال( :من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع ،فإن مل يستطع فبلسانه،
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،76ص.247
((( املصدر السابق :ج ،76ص.253
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،13ص.219
((( املصدر السابق :ج ،13ص.221
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فإن مل يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم اهلل من قلبه أنه لذلك كاره)((( ،وعن

أيب جعفر الباقر- يف حديث -قال( :أوحى اهلل إىل شعيب النبي:
إين معذب من قومك مائة ألف :أربعني ألفا من رشارهم ،وستني ألفا من

خيارهم ،فقال :يا رب هؤالء األرشار ،فام بال األخيار؟ فأوحى اهلل

عز وجل إليه :داهنوا أهل املعايص ومل يغضبوا لغضبي)((( ،وقال اإلمام
الصادق( :إن األمر باملعروف والنهى عن املنكر َخلقان من َخلق اهلل،

فمن نرصمها نرصه اهلل ومن خذهلام خذله اهلل)(((.

ومن مجيع ما ذكر يعلم أن هذا الذنب من كبائر الذنوب والتي توجب

غضب اهلل سبحانه وتعاىل ونزول بالئه يف الدنيا واستحقاق أليم عذابه يف
اآلخرة ،كام أن مفاسده الدنيوية كثرية ،وترتتب عليه أرضار كثرية.،

فال بد من النهي عنها بحسب املستطاع مع مراعاة مراتب األمر باملعروف

والنهي عن املنكر ،لنكون من املمتثلني ألحكام اهلل والطالبني مرضاته،
عصمنا اهلل وإياكم عن مقارفة الذنوب وممارسة املعايص ،وأهلمنا التقوى
والعمل بام حيب ويرىض وحرشنا مع حممد وآله الطاهرين.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.134
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.56
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،16ص.146

اإلسراف
أسبابه وآثاره وطرق عالجه

معنى اإلسراف وأنواعه:

اإلرساف بمعنى جتاوز احلد والزيادة عليه ،وذلك إما من جهة الكمية

كام لو رصف املال يف رشاء عدد أكثر مما حيتاجه من املالبس مثالً ،بأن كان
حيتاج إىل مخسة قطع من املالبس فاشرتى عرشة ،وكام يف رصف املال يف

موضع غري مناسب رشعا أو عقال حتى لو كان املال بمقدار درهم واحد،
أو من جهة الكيفية،كام يف رصف املال لرشاء يشء بصفة أزيد مما حيتاجه بأن
اشرتى سيارة مث ً
ال بمواصفات أزيد مما حيتاجه ،أو أن يشرتي لباسا بقيمة

مخسامئة دينار ويلبسه واحلال أن اللباس الذي يناسبه ويليق بحاله يساوي

مائة دينار ..فهو إرساف وإن كان رصف املال يف موضع مناسب لكن بأكثر

مما يستحق ،وقد أشار أمري املؤمنني إىل هذا املعنى بقوله( :للمرسف
ثالث عالمات :يأكل ما ليس له ،ويلبس ما ليس له ،ويشرتي ما ليس له)(((،
وقال بعض :إن رصف املال يف غري موضعه املناسب يسمى تبذيراً ،ورصف
املال بأكثر مما يستحق املورد يسمى إرساف ًا ،ولكن قد يعرب عن كل منها

باآلخر أيض ًا فيستعمل اإلرساف للمعنيني والتبذير كذلك.
اإلسراف يف القرآن:

يقول تعاىل :وكُلوا وارشبوا وال ت ِ
ب ا ُملسـرفني،(((
ُسـرفوا إنه ال ُي ُ

عمن يزيد يف اآلكل والرشب بأنه مرسف.
عب اهلل تعاىل ّ
فقد ّ

((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،72ص.304
((( سورة األعراف :آية.31
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مره ِإذا أثمر ،وآتوا ح َقه يوم ح ِ
ويقول تعاىل :كُلوا من َث ِ
صاده وال
ُ َ َ
ََ
ت ِ
ب ا ُمل ْسفِني ،(((وهنا يصف اهلل تعاىل من ال يؤدي احلقوق
ُرسفوا إنه ال ُي ُ

الرشعية بأنه مرسف.

ِ
هو ُم ِ
ف ُمرتاب ،(((يف هذه
رس ٌ
من َ
ويقول تعاىل :كذلك ُيض ُّل اهللُ ْ
اآلية يبني اهلل تعاىل أن االعتقادات الباطلة أيض ًا يوصف صاحبها بأنه

مسـرف فيها ،وذلك ألن اإلرساف إفراط ،وصاحب االعتقاد الباطل قد

أفرط يف تفكريه حتى ابتعد عن الرصاط السوي.
أصحاب النار،(((
وقال تعاىل يف نفس السورة :وإن ا ُملرسفني ُهم
ُ

وهنا يعطي اهلل تعاىل معنى أعمق لإلرساف جيعله صفة ألهل النار.
ِ
إخوان َ
وكان
ياطني
الش
وقال تعاىل :وال تُبذر تبذيرا ،إن ا ُملبذرين كانوا
َ
َ
َ
يطان َلر ِبه كَفورا ،(((وهنا يبني تعاىل أن املبذر من صنف الشياطني
الش ُ
بمعنى أنه يف فعله مطيع هلم ،ونتيجته الكفران سواء يف ذلك كفران النعم

وهو اجلحود أو إنكار وجود اهلل تعاىل وذلك بسبب التعدي عىل أحكام اهلل.
اإلسراف يف الروايات:

روي عن أمري املؤمنني أنه قال( :إن اهلل إذا أراد بعبد خري ًا أهلمه

االقتصاد وحسن التدبري وجنبه سوء التدبري واإلرساف)((( ،فام يقابل

اإلرساف هو االقتصاد وهو من نعم اهلل تعاىل عىل عباده الذين يريد هبم اخلري
((( سورة األنعام :آية.141
((( سورة غافر :آية.34
((( سورة غافر :آية.43
((( سورة اإلرساء :آية.27 -26
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.266
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ملا فيه من حسن العاقبة ،بعكس مقابله فإنه يورث سوء العاقبة والعذاب

األليم.

وعن اإلمام الصادق( :إن مع اإلرساف قلة الربكة)(((،

واإلمام يشري إىل قانون طبيعي يف احلياة فاملرسف ال تبقى يف أمواله
الربكة ألنه ينفق ماله بغري حكمة ويف غري احتياج.

وعنه( :أربعة ال يستجاب هلم ،أحدهم كان له مال فأفسده فيقول:

يا رب ارزقني ،فيقول اهلل عز وجل :أمل آمرك باالقتصاد)(((.
(ح ّلوا أنفسكم بالعفاف ،وجتنبوا التبذير واإلرساف)(((.
وعنهَ :

وعنه( :سبب الفقر اإلرساف)((( ،وهذا من أوضح األمور التي ال

حتتاج إىل بيان.

(من أرش ِ
وعنهِ :
ف َ
والسف)(((،
الش َـرف ،الكف عن التبذير َ َ
َ
وهذا الكالم عىل روعته البيانية يراد منه أن يغري أفكار الناس التي تنظر إىل
اإلنفاق غري املدروس عىل أنه حمل افتخار وأن االقتصاد بخل ،فاإلمام يريد
أن يصحح املفاهيم ويبني أن االقتصاد رشف.
أسباب اإلسراف:

وملا كان اإلرساف من الذنوب الكبرية التي يستحق عليها العذاب،

فالبد من اإلقالع عنها وهو ال حيصل إال بعد معرفة األسباب التي تؤدي
إليه حتى يتالفاها اإلنسان ومن مجلة األسباب التي تؤدي إىل اإلرساف:

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،4ص.55
((( املصدر السابق :ج ،4ص.56
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،15ص.266
((( املصدر السابق.
((( املصدر السابق.
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 -1جهل املرسف بتعاليم الدين :الذي ينهى عن اإلرساف بشتى
والَ َ ْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة
صوره ،فعاقبة املرسف يف الدنيا احلرسة والندامةَ :
ك والَ َتبس ْطها ك َُّل ا ْلبس ِ
ِ
م ُسور ًا ،(((ويف اآلخرة
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا َّ ْ
إِ َل ُعنُق َ َ ْ ُ َ
َْ
اب ِّ
اب ِّ
الش َم ِل*
الش َم ِل َما َأ ْص َح ُ
و َأ ْص َح ُ
العقاب األليم والعذاب الشديدَ :
ِ
ِ
ي ُمومٍ* َّل َب ِ
ار ٍد َو َل ك َِريمٍ* إِ َّنُ ْم كَانُوا َق ْب َل َذلِ َ
ك
ِف َس ُمو ٍم َو َحيمٍ* َوظ ٍّل ِّمن َ ْ
مْ ِ
ني ،(((والرتف صورة من صور الرسف.
تف َ
ُ َ
 -2الرتبية اخلاطئة :فقد ينشأ اإلنسان يف أرسة اعتادت عىل اإلرساف

والبذخ ،فام يكون منه سوى االقتداء والتأيس هبم ،وهذه من املآيس التي
متارسها األُ َس يف حق أبنائها.
 -3السعة بعد الضيق :ذلك أن كثري ًا من الناس قد يعيشون يف ضيق ،أو

حرمان ،أو شدة ،أو عرس ،فتجدهم صابرين حمتسبني ،وقد حيدث أن تتبدل

األحوال ،فتكون السعة بعد الضيق ،أو اليرس بعد العرس ،وحينئذ يصعب
عىل هذا الصنف من الناس التوسط أو االعتدال؛ فينقلب عىل النقيض متام ًا،

فيكون مرسف ًا مبذر ًا.

 -4صحبة املرسفني :فاإلنسان غالب ًا ما يتخلق بأخالق صاحبه ،السيام

إذا طالت هذه الصحبة ،وكان هذا الصاحب قوي الشخصية ،شديد التأثري،
وبذلك ندرك الرس يف تأكيد اإلسالم ،وتشديده عىل رضورة انتقاء الصاحب
أو اخلليل ،املتخلق باألخالق الفاضلة والدين الصحيح.

 -5حب الظهور والتباهي :وقد يكون اإلرساف سببه حب الشهرة

والتباهي أمام الناس رياء وسمعة والتعايل عليهم ،فيظهر هلم أنه سخي
((( سورة اإلرساء :آية.29
((( سورة الواقعة :آية.45 -41
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وجواد ،فينال ثناءهم ومدحهم.

 -6املحاكاة والتقليد :وقد يكون سبب اإلرساف حماكاة الغري وتقليدهم

حتى ال يوصف بالبخل.

 -7الزوج والولد :فقد ُيبتىل اإلنسان بزوج أو ولد ،دأهبم وديدهنم
اإلرساف ،وقد ال يكون حازم ًا معهم ،فيؤ ّثرون عليه ،وبمرور األيام،

وطول املعارشة ،ينقلب مرسف ًا مع املرسفني.

 -8التهاون مع النفس :فالنفس البرشية تنقاد وختضع ،ويسلس قيادها

بالشدة واحلزم ،وتتمرد وتتطلع إىل الشهوات ،وتلح يف االنغامس فيها

بالتهاون واللني ،وعليه :فإن اإلنسان إذا هتاون مع نفسه ،ولبى كل مطالبها،

أوقعته ال حمالة يف املهالك ومن ضمنها اإلرساف.
آثار اإلسراف:

وبعد أن اطلعنا عىل أسباب اإلرساف البد أن نطلع عىل آثاره الفاسدة

يف هذه احلياة الدنيا ويف اآلخرة ،ليكون هذا من مجلة املقدمات التي ينبغي
معرفتها قبل الوصول إىل مرحلة العالج ،وهنا نعرض مجلة من آثار
اإلرساف:

 -1علة البدن :فالبدن حمكوم بطائفة من السنن والقوانني اإلهلية ،بحيث

إذا جتاوزها اإلنسان بالزيادة أو بالنقص ،تطرقت إليه العلة ،وحني تتطرق
فإنا تقعد باإلنسان عن القيام بالواجبات ،واملسؤوليات امللقاة
إليه العلةّ ،

عىل عاتقه ،أو املنوطة به.

 -2قسوة القلب :فقسوة القلب هلا أسباب خمتلفة ومن ضمنها االنغامس

يف الشهوات وامللذات ،فإن القلب يرق ويلني باجلوع ،أو بقلة الغـذاء،
ويقسو وجيمد بالشبع ،أو بكثرة الغذاء ،وحني يقسو القلب ،أو جيمدّ ،
فإن
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صاحبه ينقطع عن الرب والطاعات ،وحتى لو جاهد اإلنسان نفسه ،وقام

بالرب والطاعات؛ فإنه ال جيد هلا لذة وال حالوة ،بل ال جيني من ورائها سوى
الن ََصب والتعب.

 -3مخول الفكر :فخمول الفكر مرتبط بعدة عوامل ،والبِطنة أحدها،

فإذا خلت البطن ،نشط الفكر ،وإذا امتألت؛ اعرتاه اخلمول ،حتى قالوا
قدي ًام( :إذا امتألت البطنة نامت الفطنة).
 -4االهنيار يف ساعات املحن والشدائد :فاملرسف قىض حياته يف

االسرتخاء والرتف ،فلم يألف املحن والشدائد ،ومثل هذا إذا وقع يف شدة

أو حمنة؛ ال يلقى من اهلل أدنى عون أو تأييد ،فيضعف وينهار ،ألن اهلل عز
وجل ال يعني وال يؤيد إال من جاهد نفسه ،وكان صادق ًا خملص ًا يف هذه
يعود نفسه أو يروضها عىل اخلشونة والشدة.
املجاهدة ،باإلضافة إىل أنه مل ّ
 -5املساءلة غد ًا بني يدي اهلل :كام قال سبحانهُ  :ث َّم َلت ُْس َأ ُل َّن َي ْو َمئِ ٍذ َع ِن
الن َِّعيمِ ،(((فيوم القيامة ُيسأل العبد عن كل ما يرد إليه من أموال وكل ما

يكسبه يف حياته من أعامل ،قال اإلمام احلسن املجتبى ...( :واعلم أن
يف حالهلا حساب ويف حرامها عقاب ويف الشبهات عتابِ ،
فأنزل الدنيا منزلة

امليتة وخذ منها ما يكفيك ،فإن كان ذلك حالال كنت قد زهدت فيها ،وإن
كان حرام ًا مل يكن فيه وزر فأخذت كام أخذت من امليتة ،وإن كان العقاب
فإن العقاب يسري.((()...

 -6الوقوع حتت وطأة الكسب احلرام :ذلك أن املرسف قد تضيق به
الدنيا ،أو تنتهي موارده فيضطر تلبي ًة لشهوته وحفاظ ًا عىل حياة الرتف

((( سورة التكاثر :آية.8
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،44ص.139
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والنعيم التي ألفها إىل الوقوع يف الكسب احلرام ،إذ يستنكف من أن يراه

الناس بحال أخرى غري حالته فيتوسل إىل ذلك بكل وسيلة.
ان
ين كَانُوا إِ ْخ َو َ
أخوة الشياطني :كام قال سبحانه وتعاىل :إِ َّن ا ُْل َب ِّذ ِر َ
ّ -7
الشي َط ُ ِ ِ
الش َياطِ ِ
َّ
ورا ،(((وأخوة الشياطني تعني :الصريورة
ني َوك َ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
َان َّ ْ
منهم واالنضامم إىل حزهبم ،وإن ذلك هلو اخلرسان املبني.
 -8احلرمان من حمبة اهلل :كام قال سبحانه :إِ َّنه َل ُيِب ا ُْل ِ ِ
ني،(((
سف َ
ُ
ُّ ْ
وماذا يصنع من حرم حمبة اهلل؟! إنه يعيش يف قلق واضطراب ،وأمل نفيس،

وإن أحاطت به الدنيا من كل جانب ،قال اإلمام احلسني( :ماذا َو َجدَ
َم ْن َف َقدَ َك َوما ا َّل ِذي َف َقدَ َم ْن َو َجدَ َك)(((.
الطريق لعالج اإلسراف:

 -1التفكر يف اآلثار والعواقب املرتتبة عىل اإلرساف :فإن ذلك من شأنه

أن حيمل عىل تدارك األمر ،والتخلص من اإلرساف ،قبل فوات األوان،
وقد تقدمت مجلة من هذه اآلثار.

 -2احلزم مع النفس :وذلك بفطمها عن شهواهتا ومطالبها ،وعدم

التهاون بذلك أو التسويف يف العالج فإن املبادرة يف فعل اخلري مندوبة.

 -3دوام النظر يف روايات النبي وأهل بيته صلوات اهلل عليهم أمجعني

وسريهتم :فإهنا مليئة بالتحذير من اإلرساف.

 -4االنقطاع عن صحبة املرسفني :مع االرمتاء يف أحضان ذوي اهلمم

العالية والنفوس الكبرية الذين طرحوا الدنيا وراء ظهورهم ،الذين اقتدوا
((( سورة اإلرساء :آية.27
((( سورة األعراف :آىة.31
((( إقبال األعامل للسيد إبن طاووس :ص.349
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ِ
هم هلم من الدنيا
بالنبي وآله (صلوات اهلل عليهم)؛ فكان َعيشهم كفاف ًا ،وال ّ
إال أهنا معرب أو قنطرة توصل لآلخرة ،فإن ذلك من شأنه أن يقيض عىل
مظاهر السـرف والدّ عة والراحة ،بل وجينبنا الوقوع فيها مرة أخرى.
 -5دوام التفكر يف الواقع الذي تعيشه البشـرية عموم ًا ،واملسلمون عىل

وجه اخلصوصّ :
فإن ذلك يساعد يف التخلص من كل مظاهر اإلرساف ،بل
وحيول دون التلذذ أو التنعم بشـيء من هذه احلياة.

 -6دوام التفكر يف املوت ،وما بعده من شدائد وأهوال :فإن ذلك أيض ًا

يعني عىل نبذ كل مظاهر اإلرساف والرتف ،وحيول دون الوقوع فيها مرة
أخرى ،استعداد ًا لساعة الرحيل ويوم اللقاء.
وأخري ًا نختم كالمنا بام كتبه أمري املؤمنني لزياد ِيف ذم اإلرساف
وعالجه جاء فيه( :فدع اإلرساف مقتصد ًا ،واذكر يف اليوم غدا ،وامسك

عن املال بقدر رضورتك ،وقدِّ م الفضل ليوم حاجتك ،أترجو أن يعطيك اهلل
أجر املتواضعني وأنت عنده من املتكربين ،وتطمع ،وأنت متمرغ يف النعيم
جمزي
متنعه الضعيف واألرملة ،أن يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإنام املرء
ٌّ
بام أسلف وقادم عىل ما قدّ م)((( ،وهنا يبني أمري املؤمنني جمموعة أمور

مهمة تساعد عىل اإلقالع عن اإلرساف بشكل عميل أو علمي ،فاجلانب
العميل الذي يمنع اإلرساف هو أن يمتنع عن إنفاق املال يف غري حمله أو زائد ًا
عن حاجته عن طريق االحتياط يف اإلنفاق والتحسب ملا سيأيت من األيام إذ

قد متر عليه ظروف حتتاج إىل املال فيام يأيت من عمره فالبد له من االحتياط
يف اإلنفاق ،هذا درس عميل يمنع من اإلرساف وقد يكون املراد بـ (غد ًا)
إشارة إىل دار اآلخرة.

((( هنج البالغة حتقيق صالح :ص.377
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وقد أعطى األمري درس ًا يف عالج هذا املرض من أحسن الدروس،

حول اهتامم الشخص املبذر
حول هذه الصفة الذميمة إىل صفة حسنة بأن ّ
إذ ّ
من التامدي يف لذاته وشهواته املالية إىل التفكري يف آخرته ،فلو مل يستطع

عدم اإلنفاق فلينفق املال فيام ينفع به يوم القيامة وذلك بأن يتصدق به عىل
املستحقني فيكون هذا اإلنفاق مذخور ًا له وال يعد إتالف ًا للامل وتضييع ًا له
يف الدنيا.

وكم من حكمة ومعنى عميق يف هذا الدرس األخالقي الكبري من أمري

املؤمنني كيف ال وهو معلم اإلسالم الثاين بعد النبي األكرم.
و َذك ِّْر َفإِ َّن ِّ
هذه تذكرة منا عم ً
الذك َْرى تَن َف ُع
ال بقوله تعاىل عز وجلَ :
ِِ
ني ،(((أسال اهلل أن نكون من الذاكرين واملذكرين وأن تنفعنا هذه
ا ُْل ْؤمن َ
التذكرة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم واحلمد هلل رب

العاملني.

((( سورة الذاريات :آية.55

حرمة الربا
يف القرآن الكريم
والسنة الشريفة

املدخل:
الربا من أعظم الكبائر التي تفتك باألمة ،وأكرب املوبقات التي هتدم كيان
كتفش رذيلة الكسل ،وسدّ باب
املجتمع ،ملا يؤدي إليه من نتائج سيئة،
ّ
العمل وتعطيل القوانني ،وأكل أموال الناس بالباطل ،والقضاء عىل ُسبل
اخلري ،وما يسببه من ويالت وكوارث اقتصادية ،وإثارة لألحقاد واألضغان
وتفرق الكلمة ،وسحق
بني أفراد األمة ،األمر الذي يؤدي إىل ّ
متزق الصفّ ،
املعنوية ،فهو إذن قوة هدامة للمجتمع.
يؤدي الربا -كنتيجة حتمية -إىل جتمع الثروة يف أيدي فئة خاصة من
املجتمع ،وحرمان املاليني منها ،ووقوعهم يف استعباد تلك الفئة املالكة،
فهو إذن ال يلتقي بحال مع النظام اإلسالمي القائم عىل حفظ حقوق
املجتمع ،وتنظيم عالقاته ومعامالته ،وصيانة كرامته ،وتوفري العيش الكريم
إليه ،والذي هيدف إىل إجياد توازن مايل بني أفراد املجتمع ،وتعميم الرخاء
والرفاهية.
والربا يؤدي إىل تضخم فئة عىل حساب بقية الفئات فهو يبني سعادة
فريق من املجتمع عىل شقاء اآلخرين ،وهبذا يشيع بني األمة احلقد واحلسد
والتنافر ،فتتفكك روابطها ،وتضعف معنوياهتا ،وتكون لقمة سائغة لعدوها،
من أجل ذلك ّبي اإلسالم عظم وزر الربا ،وضاعف عقابه ،وتو ّعد عليه،
ومل يأت بتفضيع أمر أراد إلغاءه كالربا ،كام تتكفل بذلك النصوص القرآنية
والروايات الرشيفة التي سيتم التعرض هلا الحق ًا إن شاء اهلل تعاىل.
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معنى الربا:

الربا لغة :الزيادة مطلق ًا سواء كانت لليشء يف نفسه أم بالنسبة إىل سواه،
(ربا اليش ُء َي ْر ُبو ُر ُب ّو ًا ِ
وربا ًء :زاد ونام ،و َأ ْر َب ْيته :ن ََّميته)((( ،ويقال :ربا
يقالَ :
اليشء يف املاء ،إذا زاد وانتفخ ،ومنه :الرباوة والربوة ،وهي ما عال من األرض

وارتفع ،وقد وردت لفظة الربا هبذا املعنى يف القرآن الكريم ،قال تعاىل:
ِ
َت،(((
ت َو َأ ْن َبت ْ
َّت َو َر َب ْ
اء ْاه َتز ْ
َ
وت ََرى األَ ْر َض َهامدَ ًة َفإِ َذا َأن َز ْلنَا َع َل ْي َها ا َْل َ

أي :رطب ثراها وبل ،وكثر نبتها واتصل ،وقال جل شأنهَ :
ُون ُأ َّم ٌة
أ ْن َتك َ
ِه َي َأ ْر َبى ِم ْن ُأ َّم ٍة ،(((أي :أكثر عدد ًا.
الربا يف اإلسالم :وهو زيادة خمصوصة يف املال تكون عىل قسمني:

القسم األول :ما يكون يف املعاملة :وهو كبيع أحد املثلني باآلخر مع

زيادة عينية يف أحدمها كبيع مائة كيلو من احلنطة بامئة وعرشين كيلو منها ،أو
مخسني كيلو من احلنطة بخمسني كيلو حنطة ودينار ،أو زيادة حكمية كبيع
عرشين كيلو من احلنطة نقد ًا بعرشين كيلو من احلنطة نسيئة ،وهو حرام.
ويشرتط يف حتقق الربا املحرم يف املعاملة النقدية أمران:
األول :احتاد اجلنس والذات عرف ًا وإن اختلفت الصفات ،فال جيوز بيع

مائة كيلو من احلنطة اجليدة بامئة ومخسني كيلو من الرديئة ،أما إذا اختلف
اجلنس والذات فال بأس كبيع مائة ومخسني كيلو من احلنطة بامئة كيلو من

األرز.

الثاين :أن يكون كل من العوضني من املكيل أو املوزون ،فإن كانا مما يباع

((( لسان العرب إلبن منظور  :ج ،14ص.304
((( سورة احلج :آية.5
((( سورة النحل :آية.92
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بالعد مث ً
ال كالبيض واجلوز يف بعض البالد فال بأس بالزيادة وال تعد من
الربا ،واألوراق النقدية بام أهنا من املعدود فال جيري فيها الربا ،فيجوز بيع
بعضها ببعض متفاض ً
ال مع اختالفها جنس ًا نقد ًا أو نسيئة ،مثالً :بيع مخسة
دنانري كويتية بعرشة دنانري عراقية مطلق ًا ،وأما مع االحتاد يف اجلنس فيجوز
التفاضل يف البيع هبا نقد ًا ،وأما نسيئة فال جيوز عىل األحوط وجوب ًا.

القسم الثاين :ما يكون يف القرض :وهو ما يسمى بالربا القريض ،فال
جيوز اشرتاط الزيادة عىل املقرتض بام يكون ملنفعة ِ
املقرض ،حسب القاعدة

الفقهية التي تقول( :كل قرض َج ّر منفعة فهو ربا) ،وحرمته َت ُعم املعطي
واآلخذ.

ويعترب يف حتقق الربا القريض اشرتاط الزيادة ،بأن يقرضه ماالً عىل
أن يؤديه بأزيد مما اقرتضه ،سواء اشرتطاه رصحي ًا أو أضمراه بحيث وقع
القرض مبني ًا عليه ،وال فرق يف حرمة اشرتاط الزيادة بني أن تكون الزيادة
عينية ،كام إذا أقرضه عرشة آالف عىل أن يؤدي اثني عرش ألف ًا ،أو عمالً ،كام
إذا أقرضه مخسة آالف عىل أن خييط له ثوب ًا ،أو عىل أن يصبغ بيته ،أو منفعة
أو انتفاع ًا ،كام لو قال له ُأ ِ
قرضك برشط االنتفاع بالعني املرهونة.
وكذلك ال فرق يف حرمة اشرتاط الزيادة سواء كانت راجعة إىل ِ
املقرض

أو غريه ،فلو قال :أقرضتك دينار ًا برشط أن هتب زيد ًا ،أو ترصف يف املسجد
يعمر املسجد أو يقيم املأتم أو
أو املأتم درمه ًا مل جيز ،وكذا إذا اشرتط عليه أن ّ

نحو ذلك مما لوحظ فيه املال فإنه حرام.

وجيوز اشرتاط ما مل يلحظ فيه املال ،أو ما هو واجب عىل املقرتض ،كام

لو قال له :أقرضتك برشط أن تدعو يل ،أو تدعو لزيد ،أو تصيل أو تصوم
لنفسك ،أو برشط أن تؤدي زكاتك أو َدينك ،مما كان ماالً الزم األداء.
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وإنام حترم الزيادة مع الرشط ،وأما بدونه فال بأس به ،بل يستحب ذلك

للمقرتض ،حيث إنه من حسن قضاء الدين وخري الناس أحسنهم قضاء.
الربا يف القرآن الكريم:

وردت لفظة الربا يف آيات كثرية أمهها:
 - 1قوله تعاىل :وما آ َتيتُم ِم ْن ِرب ًا لِي ُب َوا ِف َأم ِ
وال الن ِ
َّاس َفال َي ْر ُبوا ِعنْدَ
ْ
ْ ْ
َْ
اهلل ،وما آ َتيتُم ِمن ز ٍ
ون َو ْجه اهلل َف ُأولئِ َ
زهد
ك ُه ُم ا ُْل ْض ِع ُف َ
َكاة ت ُِريدُ َ
ون ،(((فقد ّ
ْ ْ ْ

وبي أنه عمل مقترص أثره يف الزيادة الظاهرية عىل
اهلل تعاىل الناس يف الرباّ ،
احلياة الدنيا ،من دون أن يستمر ذلك النمو والربح إىل دار اآلخرة ،بل هو

منقطع مقصور عىل الدنيا ،وأعطى البديل النافع وهو الزكاة ،فالزكاة نمو
للامل يف عامل الدنيا ،والثواب يف عامل اآلخرة.

وهذه اآلية من اآليات التي مل تتعرض لعقاب الربا ،بل هي متصدية

ابتداء ويف الدرجة األوىل لبيان املضار املادية له ،من االنقطاع وعدم

االستمرار فقط ،وهي نظري ما ورد يف حرمة اخلمر من التدرج يف بيان احلكم

من نفي املنافع منه ،ثم بيان أنه رجس ،ثم األمر بعدم االقرتاب منه عند
الصالة ،ثم األمر باجتنابه مطلق ًا.
ِ
الر َبا َأ ْض َعاف ًا ُم َضا َع َف ًة
 -2وقال تعاىلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا ال ت َْأ ُك ُلوا ِّ
ِ ِ
ِ ِ
ين ،(((ويف هذه
َوا َّت ُقوا اهللَ َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
ون* َوا َّت ُقوا الن ََّار ا َّلتي ُأعدَّ ْت ل ْلكَاف ِر َ
اآلية الرشيفة َق َرن اهلل تعاىل بني النهي عن أكل الربا وبني التقوى وخمافة اهلل،

ثم خمافة النار التي أعدت للكافرين ،وفيها إحياء بأسلوب بالغي رائع بأن
الربا ينايف التقوى ويورث عقوبة النار وصدق الكفر عىل املرايب ،وهذه اآلية

((( سورة الروم :آية.39
((( سورة آل عمران :آية.131 -130
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بدأت بالتلويح بالعقوبة األخروية كام هو واضح ،لتمهد للتحريم املستفاد
من اآليات اآلتية.

 - 3وقال تعاىلَ  :فبِ ُظ ْل ٍم ِمن ا َّل ِذين هادوا حرمنَا ع َلي ِهم َطيب ٍ
ت
ات ُأ ِح َّل ْ
َ َ ُ َ َّ ْ َ ْ ْ ِّ َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُل ْم َوبِ َصدِّ ِه ْم َع ْن َسبِ ِ
الر َبا َو َقدْ ُنُوا َعنْ ُه َو َأكْل ِه ْم
يل اهللِ كَثري ًا* َو َأ ْخذه ْم ِّ
ِ ِ
ِ
َأ ْم َو َال الن ِ
ين ِمن ُْه ْم َع َذاب ًا َألِي ًام ،(((وهنا يذم اهلل
َّاس بِا ْل َباط ِل َو َأ ْعتَدْ نَا ل ْلكَاف ِر َ
تعاىل اليهود بعرض مجلة من ترصفاهتم املخالفة ملا أمرهم به اهلل تعاىل ،ومنها:
أكل الربا ،فهم هبذا العمل خمالفون ألحكام اهلل النازلة عليهم ،ومستحقون

للعذاب األليم ،وقد وصفهم اهلل تعاىل بالكفر بسبب ذلك ،وهذا الكالم
جيري عىل املثل العريب( :إياك أعني واسمعي يا جارة) ،إذ أن اهلل تعاىل يريد

بذلك التمهيد إىل حتريم الربا وبيان عقوبته ،يف هذه األمة.
ِ ِ
ِ
الر َبا إِ ْن
 - 4وقال تعاىلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ين َآمنُوا ا َّت ُقوا اهللَ َو َذ ُروا َما َبق َي م ْن ِّ
ِِ
ني* َفإِ ْن َل ْ َت ْف َع ُلوا َف ْأ َذنُوا بِ َح ْر ٍ
ب ِم ْن اهللِ َو َر ُسولِ ِه َوإِ ْن ُت ْبت ُْم َف َلك ُْم
كُنت ُْم ُم ْؤمن َ
ون ،(((وهنا وصل البيان اإلهلي
ون َوال ُت ْظ َل ُم َ
وس َأ ْم َوالِك ُْم ال َت ْظلِ ُم َ
ُر ُء ُ
إىل مستوى الرصاحة والتعبري عن احلكم الرشعي ،وهو حتريم الربا بأقوى
األلسنة ،حيث َق َرن بني التقوى وترك الربا ،ثم التهديد باحلرب ملن مل ينته

عنه ،وفتح باب التوبة ملن انتهى.
ِ
ون إِ َّل كَام َي ُقو ُم ا َّل ِذي
وم َ
ين َي ْأ ُك ُل َ
 -5وقال تعاىل :ا َّلذ َ
الربا ال َي ُق ُ
ون ِّ
ِ
الرباَ ،
طان ِم َن ا َْل ِّس ذلِ َ
َيتَخَ َّب ُطه َّ
وأ َح َّل اهلل
الش ْي ُ
ك بِ َأ َّنُ ْم قا ُلوا إِن ََّم ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
فَ ،
جاءه َم ْو ِع َظ ٌة ِم ْن َر ِّبهَ ،فا ْنتَهىَ ،ف َله ما َس َل َ
وأ ْم ُره
ا ْل َب ْي َع َ
وح َّر َم ِّ
الرباَ ،ف َم ْن َ
حاب الن ِ
وم ْن عا َد َف ُأولئِ َ
الربا،
َّار ُه ْم فِيها خالِدُ َ
ك َأ ْص ُ
ونَ ،ي ْم َح ُق اهلل ِّ
إِ َل اهلل َ
((( سورة النساء :آية.161 -160
((( سورة البقرة :آية.279 -278
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ِ
ِ
ب ك َُّل َك َّف ٍ
ار َأثِيمٍ ،(((فهذه اآليات التي تتحدث
الصدَ قات واهلل ال ُي ُّ
و ُي ْر ِب َّ

عن الربا نزلت يف وقت كان فيه تعاطي الربا قد راج بشدة يف مكة واملدينة
واجلزيرة العربية حتى غدا عام ً
تكون الطبقية يف احلياة
ال مه ًام من عوامل ّ
االجتامعية ،وسبب ًا من أهم أسباب تكريس الضعف لدى الطبقة الكادحة

وطغيان األرستقراطية ،لذلك فإن احلرب التي أعلنها القرآن عىل الربا

تعترب من أهم احلروب االجتامعية التي خاضها اإلسالم ،وقد اتسمت -كام
مر -بالتدرج يف بيان احلكم الرشعي مما يشري إىل مدى انتشاره يف املجتمع

وتعلقه بالنفوس وصعوبة اقتالع جذوره منها ،لذلك نجد القرآن الكريم
يش ّبه املرايب باملرصوع أو املجنون الذي ال يستطيع االحتفاظ بتوازنه عند

السري ،فيتخبط يف خطواته ،ولعل املقصود هو وصف (املسرية االجتامعية

للمرابني) يف الدنيا عىل اعتبار أهنم أشبه باملجانني يف أعامهلم ،فهم يفتقرون
إىل التفكري االجتامعي السليم ،بل إهنم ال ّ
يشخصون حتى منافعهم اخلاصة.
وهذا التشبيه -ا َّل ِذي َيتَخَ َّب ُطه َّ
طان ِم َن ا َْل ِّس -غاية يف البالغة
الش ْي ُ
وفيه من اإلحياءات التي تأخذ بالنفوس ،مع ما فيه من إضافة عنرص اإلطاعة

للشيطان والتالعب به ،هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن حقيقة اإلنسان يف العامل اآلخر جتسيد ألعامله يف هذا

العامل ،فيحتمل أن تكون اآلية إشارة إىل املعنيني ،أي أن الذين يقومون يف
الدنيا قيام ًا غري متعقل وغري متوازن خيالطه اكتناز جنوين للثروة سيحرشون

يوم القيامة كاملجانني ،ويؤيد ذلك ورود الروايات عن املعصومني

للتعبري عن كال املعنيني ،ففي حديث عن اإلمام الصادق يف تفسري هذه
((( سورة البقرة :آية.276 -275
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اآلية أنه قال( :آكِل الربا ال خيرج من الدنيا حتى يتخبطه الشيطان)((( ،وعن
رسول اهلل أنه قال( :ملا ُأرسي يب إىل السامء رأيت قوم ًا يريد أحدهم أن
يقوم فال يقدر أن يقوم من عظم بطنه ،فقلت :من هؤالء يا جربائيل؟! قال:
هؤالء الذين يأكلون الربا ال يقومون إال كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان من

املس)((( ،فاحلديث األول يبني اضطراب اإلنسان يف هذه الدنيا ،ويعكس
احلديث الثاين حال املرابني يف مشهد يوم القيامة ،وكالمها يرتبطان بحقيقة
واحدة ،فكام أن اإلنسان املبطان األكول يسمن بإفراط وبغري حساب،

كذلك املرابون الذين يسمنون باملال احلرام هلم حياة اقتصادية مريضة تكون
وباالً عليهم.
الربا يف الروايات:

ملا كان النبي هو املأمور بتبليغ الدين وتأسيس الرشيعة عىل املوازين

التي أنزهلا اهلل تعاىل ،وكذلك كان أهل البيت هم احلامة هلذه الرشيعة
واملبينون ملعاملها ،لذا نرى أن أحاديثهم هي التي ترسم معامل الدين

وتبني تفاصيله الدقيقة ،ليكون الناس عىل بينة من دينهم ،وليهلك من هلك

حيى عن بينة ،فلذلك البد من استعراض رواياهتم
عن بينة وحييى عن ّ
الرشيفة لنفهم منها خصوصيات كثرية عن الربا وخطره وعقوبته ،ومكانة
املرايب ومنزلته يف اإلسالم ،فلنستعرض مجلة من هذه الروايات ،فنكون عىل
بصرية من حال املرايب وخطر الربا عىل املجتمع.

عن النبي- يف حديث -قال( :ومن أكل الربا مالء اهلل بطنه من نار
جهنم بقدر ما أكل ،وإن اكتسب منه ماالً مل يقبل اهلل منه شيئ ًا من عمله،
((( تفسري العيايش ملحمد بن مسعود العيايش :ج ،1ص.152
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،100ص.116

................................................................. 146قد أفلح من زكاها

ومل يزل يف لعنة اهلل واملالئكة ما كان عنده قرياط)((( ،وعنه( :ال يقبل
اهلل صالة مخسة نفر :اآلبق من سيده ،وامرأة ال يرىض عنها زوجها ،ومدمن

اخلمر ،والعاق ،وآكل الربا)((( ،وعن أمري املؤمنني ،عن النبي أنه
قال يف وصيته له( :يا عيل الربا سبعون جزء ًا فأيرسها مثل أن ينكح الرجل
ّأمه يف بيت اهلل احلرام ،يا عيل درهم ربا أعظم من سبعني زنية كلها بذات حمرم
يف بيت اهلل احلرام)((( ،وعن أيب محزة الثاميل ،قال :سمعت أبا جعفر حممد بن

عيل بن احلسني يقول( :وجدت يف كتاب عيل بن أيب طالب :إذا
ظهر الربا من بعدي ظهر موت الفجأة ،وإذا طففت املكاييل أخذهم اهلل
بالسنني والنقص ،وإذا منعوا الزكاة منعت األرض بركاهتا من الزرع والثامر

واملعادن كلها ،وإذا جاروا يف احلكم تعاونوا عىل اإلثم والعدوان ،وإذا نقضوا
العهد سلط اهلل عليهم رشارهم ،ثم يدعو خيارهم فال يستجاب هلم)(((،
وعن أيب عبد اهلل( :إذا أراد اهلل بقوم هالك ًا ظهر فيهم الربا)(((.
ال ختتص احلرمة بآكل الربا:

قال رسول اهلل( :آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه يف الوزر

سواء)((( ،وقال عيل( :لعن رسول اهلل الربا وآكله ومؤكله وبايعه

ومشرتيه وكاتبه وشاهديه)((( ،وهو بذلك يشابه رشب اخلمر يف أنه ُح ِّرم
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،18ص.120
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،13ص.331
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.583
((( أمايل الشيخ الطويس :ص.210
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،18ص.120
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،3ص.274
((( املصدر السابق.
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عىل عرشة أشخاص ،وهذه العقوبة ال تكون إال يف املحرمات املغلظة يف
الرشيعة ،وذلك لضامن استقصاء هذا احلرام من املجتمع ،وهو يشري بدوره
إىل شدة خطره يف املجتمع.

العقوبة الدنيوية آلكل الربا:

عن ابن بكري قال :بلغ أبا عبد اهلل الصادق عن رجل أنه كان يأكل

الربا ويسميه اللباء (اللباء :أي أول اللبن يف النتاج) ،فقال( :لئن أمكنني
اهلل منه ألرضبن عنقه)((( ،وعنه عن أبيه( :أن علي ًاُ أيت بآكل الربا
فاستتابه فتاب ثم خىل سبيله :ثم قال :يستتاب آكل الربا كام يستتاب من

الرشك)(((.

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،18ص.125
((( املصدر السابق :ج ،28ص.372

اللهو احملرم
يف القرآن والسنة

املدخل:

س بِم َل َت ْقت َِض ِيه ِْ
الك َْم ُةَ ،و َأ ْل َ ِان الشَّ ْ ُء
اللهو لغةْ :ه ِو التَّ ْ ِو ُ
يح َع ِن النَّ ْف ِ َ
بِ ْالَلِ ِ
وتلهيت به إذا لعبت به
ف َش َغ َلنِي ،ويقال :هلوت ّ
بالشء أهلو به هلوا ّ
وتشاغلت وغفلت به عن غريه.

وقال يف رشح املفردات :اإلهلاء الرصف إىل اللهو ،واللهو االنرصاف إىل
ما يدعو إليه اهلوى ،ما َل ِع ْب َت به وش َغلك ،من َه ًوى وطرب ونحومها ،وقيل
اللهو وليد اهلوى ،واللعب وليد الرغبة.

اللهو يف القران:
ِ
ين َآمنُوا ال ُت ْل ِهك ُْم َأ ْم َوا ُلك ُْم َوال َأ ْوال ُدك ُْم َع ْن
قال عز وجلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
ك هم َْ ِ
ِ
ِذك ِْر اهللِ َو َم ْن َي ْف َع ْل َذلِ َ
ون( (((املنافقون ،)9:حذر
اس َ
ك َف ُأ ْو َلئ َ ُ ْ
ال ُ
القرآن الكريم املؤمنني من مغبة الوقوع يف هذه املصيدة اخلطرية ،أال وهي
حب الدنيا والتكالب عىل األموال واالنشداد إليها ،عىل الرغم من أن
األموال واألوالد من النعم اإلهلية التي يستعان هبا عىل طاعة اهلل وحتصيل

رضوانه إن أحسن استخدامها ،لكنها يمكن أن تتحول إىل َسدّ حيول بني
اإلنسان وخالقه إذا ما تعلق هبا اإلنسان بشكل مفرط.
ِ
وقال سبحانه :إِن ََّم َ
ب َو َْل ٌو َوإِ ْن ت ُْؤ ِمنُوا َو َت َّت ُقوا ُي ْؤتِك ُْم
احل َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ورك ُْم َوال َي ْس َأ ْلك ُْم َأ ْم َوا َلك ُْم.(((
ُأ ُج َ
((( سورة املنافقون :آية.9
((( سورة حممد :آية.37

................................................................. 152قد أفلح من زكاها

وإذا َر َأ ْوا ِ َت َار ًة َأ ْو َْلو ًا ان َف ُّضوا إِ َل ْي َها َوت ََرك َ
ُوك َقائِ ًام ُق ْل َما
وقال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني.(((
الر ِازق َ
عنْدَ اهللِ َخ ْ ٌي م ْن ال َّل ْه ِو َوم ْن الت َِّج َارة َواهللُ َخ ْ ُي َّ
ِ
وقال تقدست أسامؤه :ا ْع َل ُموا َأن ََّم َْ
اخ ٌر
ب َو َْل ٌو َو ِزينَ ٌة َو َت َف ُ
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ال واألَو ِ
الد ،(((وصف اهلل احلياة الدنيا بأهنا دار لعب
َب ْينَك ُْم َو َتكَا ُث ٌر ِف األَ ْم َو ِ َ ْ
وهلو وزينة وتفاخر وتكاثر يف األموال واألوالد وهبا يغرت اإلنسان وينسى

نفسه وينسى أخرته وهو الضياع الكبري ،وقد ش ّبه القرآن الكريم احلياة الدنيا
بأروع تشبيه حيث إهنا مؤقتة وقصرية األمد ولذلك فاللذة الدنيوية  -التي

تكون ملحض الدنيا -زائلة وفانية فهي كالنبات ذي العمر القصري رسيعا
ما نراه يموت ويكون يابسا (حطاما) بعد أن كان ذا أزهار مجيلة وخرضة
حمببة ،وهذا حال الدنيا بكل لذاهتا للمتأمل املنصف فهي دعوة من القران

للتأمل والتفكر يف عواقب األمور بام يزيل الغشاوة عن عقله ،وقد يصف

و َما
القرآن الكريم -تارة -احلياة الدنيا بأهنا هلو ولعب ،كام يف قوله تعاىلَ :
ِ
َْ
ب َو َْل ٌو ،(((ويصفها تارة أخرى باللهو واللعب والزينة
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِالَّ َلع ٌ
َاع ا ْل ُغ ُر ِ
ور) كام
والتفاخر والتكاثر ،كام يف هذه اآلية ويصفها ثالثة بأهنا ( َمت ُ
َاع ا ْلغ ُُر ِ
و َما َْ
ور ،(((ويصفها رابعة بأهنا
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِالَّ َمت ُ
يف قوله تعاىلَ :
َّك َت َق ُّلب ا َّل ِذين َك َفروا ِف ا ْلبِ ِ
(متاع قليل) كام جاء يف قوله تعاىل :ال َيغ َُّرن َ
الد*
ُ
َ ُ
َاع َقلِ ٌ
يل ُث َّم َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم َوبِئ َْس ا ْل ِ َها ُد ،(((وخامس ًة يصفها بأهنا عارض
َمت ٌ
((( سورة اجلمعة :آية.11
((( سورة احلديد :آية.20
((( سورة األنعام :آية.32
((( سورة احلديد :آية.20
((( سورة آل عمران :آية.197 -196
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ظاهري رسيع الزوالَ  :ع َر َض َْ
ال َي ِاة الدُّ ْن َيا ،(((وجمموع هذه التعبريات
واآليات القرآنية توضح لنا وجهة نظر اإلسالم حول احلياة املادية ونعمها،

حيث إنه يعطيها القيمة املحدودة التي تتناسب مع شأهنا ،ويعترب امليل إليها

واالنشداد هلا ناشئا من توجه غري هادف كالتجمل (زينة) وحب املقام

والرئاسة واألفضلية عىل اآلخرين (تفاخر) واحلرص وطلب املال واألوالد

بكثرة (التكاثر) ويعترب التعلق هبا مصدرا للذنوب واآلثام العظام ،أما إذا
حتولت النظرة إىل هذه النعم اإلهلية ،وأصبحت ُس ّلام للوصول إىل األهداف
اإلهلية ،عند ذلك ،فإهنا تصبح رأسامل يشرتهيا اهلل من املؤمنني ويعطيهم

عوضها جنة خالدة وسعادة أبدية.
ِ
ات ُذوا ِدين َُه ْم َل ِعب ًا َو َْلو ًا َو َغ َّر ْ ُت ُم َْ
ين َّ َ
اليا ُة
و َذ ِر ا َّلذ َ
وقال تعاىلَ :
الدُّ نْيا.(((
ال ِد ِ
و ِم َن الن ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِ ِ
َّاس َم ْن َي ْش َ ِتي َْل َو َْ
يل اهللِ
وقال تعاىلَ :
َي ِع ْل ٍم ويت ِ
بِغ ْ ِ
َّخ َذها ُهزُو ًا ُأولئِ َ
ني ،(((فأي رشاء أكثر رضرا
ذاب ُم ِه ٌ
ك َُل ْم َع ٌ
ََ
عىل اإلنسان من رشاء هلو احلديث والذي توعد اهلل عليه الذين يشرتونه
عب:
عذاب ًا أليام ،وتعبري القران يف غاية الدقة والروعة ،إذ ّ
باملجان بل يدفع مقابله شيئا ما ،وما
أوالً :بأن من يطلب اللهو ال يأخذه ّ
الذي يدفعه يا ترى يف مقابل ذلك؟ إنه يدفع أغىل يشء عنده وهو عمره!

وبالتايل آخرته فيهوى.
وثاني ًا :إن من يميش يف طرق اللهو يعاند -شيئ ًا فشيئ ًا -احلق و ُيضل
((( سورة النساء :آية.94
((( سورة األنعام :آية.70
((( سورة لقامن :آية.7 -6
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الناس عن سبيله فيكون من أئمة الضالل.
وثالث ًا- :وهو نتيجة حتمية ملا تقدم -االستهزاء بآيات اهلل وإنكارها.

ورابع ًا - :وهو هناية املطاف -أن ال يؤثر فيه قول اهلل وال نصحه وال

هدايته وبذلك ُيتم عىل قلبه فهو من أهل النار.
من مصاديق اللهو احملرم:

 -1املزاح املحرم :هناك قسم من الناس ،ممن يغلب عليه جانب اهلزل

واملزاح ،وحالة االسرتخاء املذموم ،يسرتسل يف ذلك حتى يوفقه يف املخالفة

الرشعية والسري نحو اإلفراط يف الدعابة واملزاح ،فنحن مأمورون بأن نأخذ
طريقا وسطا يف هذا املجال ،فعىل املؤمن أن حيذر من جمالس الغفلة واالبتعاد
عنها ،فإن اجللوس يف أمثاهلا ال يناسب صفات املؤمن وهي توجب االبتعاد

عن اهلل تعاىل ،ففي دعاء أيب محزة الثاميل عن اإلمام زين العابدين( :أو
لعلك رأيتني يف الغافلني فمن رمحتك آيستني ،أو لعلك رأيتني آلف جمالس

البطالني فبيني وبينهم خليتني)((( ،وعىل هذا يمكن أن نحمل الروايات
الناهية عن املزاح مثل( :يا عيل! ..ال متزح فيذهب هباؤك) ومن الطبيعي أن
يزول هباء اإلنسان ووقاره وقوة شخصيته إذا ما بالغ وأفرط يف مزاحه مع

أقرانه ،فمن اختذ املزاح صفة مالزمة له ،فيام يناسب وفيام ال يناسب ،فإنه
سيخطأ ومن خيطأ سيقع يف احلرام غالب ًا ،فالذي يكثر من الدعابة واملزاح من
املمكن أن يكذب ،ليضحك اآلخرين كام روي عن رسول اهلل أنه قال
أليب ذر( :يا أبا ذر ويل للذي ُيدِّ ث َف ِ
يكذب ل ُيضحك به القوم ويل له ويل له

ويل له)((( ،ومن املمكن أن يكون مزاحه يف غري حمله ،أو أنه قد يمزح ولكن
((( إقبال األعامل للسيد إبن طاووس :ج ،1ص.164
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.250

اللهو املحرم يف القرآن والسنة 155 .......................................................

عىل حساب وهن اآلخرين ،أو إدخال اهلم والغم وما شابه ذلك عىل غريه..
فعىل املؤمن أن يكون ملتفتا جدا إىل هذه النقطة ،وهي عدم اخلروج عن احلد
الرشعي ...ويف الواقع إن املؤمن يف كل حركاته وسكناته ،منظور من املوىل

تبارك وتعاىل ،فال حياول أن يقوم بحركة مهام خفت هذه احلركة ،مما يمكن

أن ُيعاقب أو ُيعاتب ..وعتاب اهلل للمؤمن ثقيل عىل نفسه يوم القيامة ،وإن

مل يستلزم ذلك العتاب عقابا منه تبارك وتعاىل.

 -2القامر :من طرق الشيطان واللهو املحرم القامر وهو من املقامرة

وهي املراهنة يف اللعب ،فالقامر أكل للامل بالباطل ،وضياع للامل والعمر
ففي احلديث الرشيف عن رسول اهلل( :ال تزول قدما عبد يوم القيامة

حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيام أفناه ،وشبابه فيام أباله ،وعن ماله من

أين كسبه وفيام أنفقه ،وعن حبنا أهل البيت)((( .وقد حرمه اهلل تعاىل بنص

الكتاب العزيز والروايات الرشيفة ،وال فرق بني أنواعه من النرد والشطرنج
وغريمها ،ملا فيه من املضار واألخطار عىل اإلنسان واملجتمع ،قال تعاىل :إِن ََّم
ِ
الش ْي َط ِ
َْ
اب َواألَزْال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
اجتَن ِ ُبو ُه،(((
ان َف ْ
نص ُ
س َواألَ َ
ال ْم ُر َوا َْل ْي ُ
وقال اإلمام الباقر( :ملا أنزل اهلل عز وجل عىل رسول اهللَ  :يا َأ ُّ َيا
ِ
ِ
الش ْي َط ِ
ين َآمنُوا إِن ََّم َْ
اب َواألَزْال ُم ِر ْج ٌس ِم ْن َع َم ِل َّ
ان
نص ُ
س َواألَ َ
ا َّلذ َ
ال ْم ُر َوا َْل ْي ُ
ون قيل :يا رسول اهلل ما امليرس؟ فقال :كل ما تقومر
اجتَن ِ ُبو ُه َل َع َّلك ُْم ُت ْفلِ ُح َ
َف ْ
به حتى الكعاب واجلوز)(((.

وعنه( :إن الشطرنج والنرد وأربعة عرش وكل ما قومر عليه منها

((( أمايل الشيخ الصدوق :ص.93
((( سورة املائدة :آية.90
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،5ص.123
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فهو ميرس)(((.

وقال رسول اهلل( :من يلعب بالنرد فقد عىص اهلل ورسوله)(((.

وقال أمري املؤمنني لقوم كانوا يلعبون بالشطرنج( :ما هذه التامثيل

ا ّلتي أنتم هلا عابدون)(((.

وروي عن اإلمام الباقر أنه قال( :ال تس ِّلموا عىل اليهود وال

النصارى وال عىل املجوس وال عىل عبدة األوثان وال عىل موائد رشاب اخلمر
وال عىل صاحب الشطرنج والنرد ،((()...وقال اإلمام الصادق لزيد

الشحام وغريه( :الرجس من األوثان :الشطرنج)((( ،وعنه يف خرب
ّ
وجل يف ّ
(إن هلل ع َّز َّ
كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار
عمر بن يزيدّ :
إالّ من أفطر عىل مسكر ،أو مشاحن ،أو صاحب شاهني ،قال :وأي يشء
صاحب الشاهني؟ قال :الشطرنج)(((.

 -3اللهو بالتلفاز واملوبايل واأللعاب االلكرتونية :وهي من أفات هذا
العرص إذا ُأيسء استخدامها وكانت بابا للهو وتقليد اآلخرين يف أخالقياهتم
وعقائدهم الفاسدة ،فكل منها أشد خطرا وأرسع انتشارا من الوباء

واألمراض الفتاكة التي تصيب جسد األرسة املسلمة وهتدد نسيج املجتمع،
ألهنا نافذة كبرية عىل الفساد وانتقال أخالقيات وعادات غري مألوفة عىل
جمتمعنا ،إذ األخالق تنتقل بالعدوى كام األمراض ،و َلك َْم َر َأينا من األرس

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،17ص.167
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري :ج ،13ص.225
((( عوايل الآللئ إلبن أيب مجهور األحسائي :ج ،1ص.243
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص.484
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،12ص.237
((( املصدر السابق.
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املسلمة التي أباد أمنها واستقرارها التلفاز وساهم املوبايل يف خراهبا

وتشتتها ،وض َّيعت األلعاب االلكرتونية أبناءها ،وما انتشار الطالق إال
أحد مس َب َباهتا فاملرأة التي متيض الكثري من وقتها أمام شاشة التلفاز أو اللهو

باملوبايل قد تصاب بأمراض أخالقية خمتلفة وتؤدي لضياع نفسها وحقوق
أرسهتا وزوجها ،وكذلك باقي أفراد األرسة فيام إذا ساروا بنفس الطريق.

 -4االنرتنت :ولألسف دخل االنرتنت عامل الوسائل التي يتوصل

من خالهلا البعض إىل غاياهتم الشيطانية والتي أخذت دائرهتا تكرب حلظة
كم وكيفا مما أفزع املهتمني بالشأن األخالقي واالجتامعي واألرسي
بلحظة ّ

عىل حد سواء ،ودعاهم إىل التحرك اجلاد من أجل إيقاظ الناس وحتذيرهم
من االستخدام اليسء هلذه الوسيلة العرصية اهلامة ،فصار أداة فعالة بيد

أتباع الشيطان حيث انترشت األفالم واملقاطع غري األخالقية الفاسدة
واملحرمة ،ومقاطع اجلريمة والعنف والرسقة والغناء حتى غدت غذا ًء يوميا

للشباب ولكثري من األرس ،فانترشت ثقافة القتل والرسقة والفساد واملكر
واخلديعة وتسقيط الناس وإشاعة الفجور واخليانة وهتك األعراض مما

يندى له جبني اإلنسانية أمجع ،فاهنارت أرس وتفككت أخرى وأريقت دماء
وهجر ناس أوطاهنم وحرموا من أهليهم وذوهيم وأزواجهم بسبب إشاعة

خطأ أو تلفيق هتمة أو تركيب صورة عىل أخرى ،إىل غري ذلك من أساليب
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا
ين ُيِ ُّب َ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذ َ
ون َأ ْن تَش َ
الشياطني ،قال تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
َُلم ع َذاب َألِيم ِف الدُّ ْنيا و ِ
ون ،(((ثم ما
اآلخ َر ِة َواللَُّ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
َ َ
ْ َ ٌ
ٌ
حصل يف السنوات األخرية من تزايد مواقع التواصل االجتامعي الذي فتح
املجال كبري ًا لالختالط بني اجلنسني عرب قنوات الدردشة الصوتية أو املرئية

((( سورة النور :آية.19
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وما تؤدي إليه من نرش الفساد واالنحالل اخللقي وإهدار الوقت والسهر

للصباح عىل الكالم اللهوي املاجن الذي ينبغي وضع حد له بشكل حازم،
فقد وصل استخدام هذه الوسيلة إىل حد اإلدمان ،حتى وصل األمر ألن

يشغل اإلنسان عن دينه وواجباته وساهم يف ضياع عمره وحقوقه ،وهناك

قلق يساور اآلباء واألمهات واملر ّبني من سوء اسخدام االنرتنت من جانبني:
اجلانب األول :يرتبط باإلدمان ،حيث إن االنرتنت بكافة تشعباهتا

َيستهوي املراهقني والشباب وربام األطفال بدافع الفضول بداية والتواصل

مع من يعرفون ومن ال يعرفون ،ثم يتحول هذا التعلق البسيط إىل إدمان
يؤدي إىل هدر الوقت وتضييع العمر فيام ال نفع فيه إذا مل يكن مرض ًا من
الناحية الرتبوية ،وهذا اخلطر يشرتك معه فيه التلفزيون وكل الوسائل
اإلعالمية احلديثة.

اجلانب الثاين :يتعلق بام حيتويه ويوفره االنرتنيت ،ونحن هنا يساورنا

قلق شديد للواقع املأساوي الذي ربام ال يعلم به الكثريون ممن يسهلون

ألبنائهم التعامل مع هذه الوسيلة يف املنزل أو يف املقهى دون رقابة ،بعض
اإلحصاءات تقول ّ
بأن عدد املواقع اإلباحية تتجاوز العرشة آالف موقع،
ففي كل يوم تفتتح عرشات املواقع اجلديدة ،وتقوم هذه املواقع بنرش ثقافة
الشذوذ واالنحالل واإلباحية بام ال نظري له يف السابق ،وهذا التزايد الرسيع

بعدد املواقع يعود ألسباب منها جتارية ربحية ،وأخرى تأخذ يف بعضها ب ُعدا
اقتصاديا وسياسيا ،ومن أمهها القضاء عىل قوة هذه الدول ورضب منابع
احليوية والقدرة عندها ،أعني الشباب ،ألن جمتمع ًا بال شباب يعني جمتمع

بال أفق بال إمكانات بال مستقبل ،ولذا تلجأ الدول الطامعة الكربى يف
ثروات الدول الصغرية إىل كل وسيلة من شأهنا إضعاف هذه الدول باحلرب
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فيام بينها تارة أو تقسيمها تارة أخرى وإغراق جمتمعاهتا يف اللهو والعبثية
والالمباالة وإدمان املخدرات والتحلل والبحث عن اللذة ،والتي يقع

يمول بمليارات
ضحيتها شبابنا وجمتمعنا اليوم فنحن ضحايا ملرشوع كبري ّ
الدوالرات, فال بد من دق ناقوس اخلطر كي نتحمل مجيع ًا املسؤولية ونضع
اخلطط والربامج التي تنقذ أبناءنا وحتميهم من خماطر ما خيطط هلم أو عىل

األقل محايتهم من هذه األخطار واإلرضار وحتصني جمتمعاتنا مما يراد هبا،

ويف اآلونة األخرية تعدى األمر إىل غزو فكري آخر ،وهو املواقع اإلرهابية
وجترهم  -بغواية شيطانية -إىل ممارسة
التي تعلم األطفال اإلرهاب والقتل ّ

أنواع منه بدافع عقدي أو نفعي خمتلف ،واهلدف األسايس هو تدمري الشباب
وتغيري مسارهم إىل ما ال نفع فيه ،هذا باإلضافة إىل املواقع الفكرية املنحرفة
التي تغري أفكار الناس ومتارس إرهاب ًا فكري ًا يستهدف باخلصوص أتباع
املذهب احلق ويشوه أفكار أبنائه.
وأخري ًا نسأل اهلل أن ينجينا وأبناءنا وكل بيوت املسلمني من خماطر الغزو

الثقايف ومن ويالته واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل حممد وآله

الطيبني الطاهرين.

حرمة قذف احملصنات

املدخل:

الكثري من الذنوب الكبرية واملوبقات قد تكون منتشـرة انتشارا واسعا

يف جمتمعاتنا اإلسالمية بحيث أصبح التعايش معها بصورة اعتيادية ويومية،
وربام ال يالحظ املجتمع مدى خطورة هذه املوبقات من الذنوب سواء يف
هذه احلياة الدنيا أم يف احلياة األخروية ،بل ال يدرك املجتمع  -مع األسف

الشديد -فظاعة هذه الذنوب وأثر انتشارها وما يرتتب عليها من الفساد
واإلفساد ،خصوص ًا ما هلا من آثار وضعية واجتامعية ونتائج وخيمة من
التفكك ونرش الرذيلة واالبتعاد عن روح الرشيعة.
ومن الذنوب التي أولتها الرشيعة اهتامم ًا بالغ ًا وزجرت عنها :قذف

املحصنات ،فهو من مجلة الذنوب التي تعترب قبيحة جدا (والذنوب كلها

قبيحة) ،ملا هلا من املساس باألوارص االجتامعية والعالقات األرسية ،وما

تؤديه من تسقيط الفرد بأبشع صورة ،وتلويث سمعته بأقذر األوصاف،
ّ
وإن وجود مثل هذه الذنوب يف جمتمعاتنا اإلسالمية ينذر بأمر خطري ،وهو
انتشار مجلة من األمراض من قبيل حب شياع الفاحشة يف املؤمنني ،وخلق

حالة من الفوىض وعدم االطمئنان والطعن بأعراض الناس (وعرض املرء

أعز ما لديه).

لذا سنتعرض يف هذه األسطر إىل معنى املحصنات ومعنى القذف ،وما

هي اآليات والروايات التي تعرضت لـقذف املحصنات ،ثم ما هي العقوبة
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التي يستحقها مرتكب هذا الذنب ،ويف اخلامتة نحاول بيان عالج مثل هذه
األمراض االجتامعية ،فنقول:

حمصنة وهي املرأة املتزوجة،
املحصنات:
معنى
املحصنات :مجع َ
َ
َ
وال ِصن ُة كذلك :هي املرأة العفيفة البعيدة عن ِ
وا ُل ْحصنَ ُةُ ،
الريبة والشك،
وأصل اإلحصان املنع ،واحلصن هو بنا ٌء يمنع العدو من الوصول إىل ساكن
احلصن.

والسب ،ومعناه هنا :رمي
معنى قذف املحصنات :القذف هو :الرمي َّ

املرأة بالزنا أو ما كان يف معناه ،أي يقذفوهن َّن بالزنا ،وأصل الرمي القذف
باحلجارة ،واستُعري هذا املعنى شكل جمازي حينام ِ
ٌ
إنسان امرأ ًة بلسانه
يقذف

ويتهمها بالزنا.

اآليات الواردة يف قذف احملصنات:

إن من ثوابت الدين اإلسالمي  -طبقا لنصوص القرآن الكريم

وأحاديث املعصومني - أن املؤمن له من احلرمة واملكانة ما ال يوازيه
يشء عند اهلل ،فهو حمرتم النفس واملال ِ
والعرض ،ولذا فانتهاك أي واحدة

حرم اهلل تعاىل
من هذه اخلصوصيات الثالثة ُيعد من أكرب املوبقات ،لذا فقد ّ
عىل املسلم التطاول عىل أخيه املسلم بطعن يف ِعرضه (سواء يف هذا احلكم
الرجال والنساء) ،والقذف من أشنع أنواع التطاول وانتهاك األعراض،

وأبلغها يف اإلرضار باملقذوف واإلساءة إليه ،لذا كان من أشد الذنوب،
فكان التحذير منه يف القرآن الكريم شديد ًا ،ومقرون ًا بالعقاب الدنيوي
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات
ين َي ْر ُم َ ْ َ
وا َّلذ َ
الذي يردع الواقع فيه من الذنب ،قال اهلل تعاىلَ :
ِ
ُثم َل ي ْأتُوا بِ َأربع ِة ُشهدَ اء َف ِ
ني َج ْلدَ ًة َو َل َت ْق َب ُلوا َُل ْم َش َها َد ًة َأ َبد ًا
وه ْم َث َمن َ
ََْ َ
اجلدُ ُ
ْ
َّ ْ َ
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ك هم ا ْل َف ِ
ِ
ون ا ُْلحصن ِ
ِ
َات
اس ُق َ
ين َي ْر ُم َ ْ َ
ون ،(((وقول عز اسمه :إِ َّن ا َّلذ َ
َو ُأ ْو َلئ َ ُ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم.(((
ا ْلغَاف َلت ا ُْل ْؤمنَات ُلعنُوا ِف الدُّ ْن َيا َو ْالخ َرة َو َُل ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ
يبني اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن َمن َق َذف امرأة حمصنة حرة عفيفة ورماها

بالزنا أو البغاء أو الفاحشة فإنه ملعون يف الدنيا واآلخرة متوعد بالعذاب

العظيم.

والغافالت :أي الغافالت عن الفواحش ،فهن يف غفلة عن اإلثم وهن
الربيئات الطوايا ،املطمئنات النفس ،ألهنن مل يفعلن شيئا حيذرنهِ ،
وخيفن

منه.

الروايات الواردة يف قذف احملصنات:

إن من أعظم املحرمات يف اإلسالم قذف املحصنات ،ومن أكرب الكبائر

عند اهلل :رمي الغافالت املؤمنات بالزنى وارتكاب الفاحشة ،ظلام وزورا،

ملا يف ذلك من تلويث سمعة اإلنسان الربيء ،وما فيه من جتريء الناس عىل
املعصية وإشاعة الفاحشة يف املجتمع املؤمن ،قال رسول اهلل( :اجتنبوا

السبع املوبقات ،قيل :وما هن؟ قال :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس

التي حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتويل يوم الزحف،

وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات)(((.

فهو اعترب رمي املحصنات الغافالت املؤمنات :من (املوبقات
السبع) التي ّ
حذر األمة منها ،و(املوبقات) أي املهلكات ،فهي مهلكات
للفرد ،ومهلكات للجامعة ،مهلكات يف الدنيا ،ومهلكات يف اآلخرة.

((( سورة النور :آية.4
((( سورة النور :آية.23
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،11ص.261
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وقال اإلمام الصادق :قال رسول اهلل( :الزاين أشد رضبا من

شارب اخلمر ،وشارب اخلمر أشد رضبا من القاذف ،والقاذف أشد رضبا
من التعزير)(((.

بل أكثر من ذلك نجد أن اإلسالم منع من قذف غري املسلم كام يف رواية

عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل الصادق أنه هنى عن قذف َمن ليس

عىل دين اإلسالم ،فعن أيب احلسن احلذاء ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل
إيل أبو عبد
فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت :ذاك ابن الفاعلة ،فنظر ّ
اهلل نظر ًا شديد ًا ،قال :ف ُقلتُ :جعلت فداك ،إنه جمويس أمه أخته ،فقال:

أو ليس ذلك يف دينهم نكاحا؟!)(((.
عقوبة قاذف احملصنات:

من خالل تتبع الروايات الواردة عن أهل بيت الرمحة يتبني لنا أن
لقاذف املحصنات عقوبتني عقوبة دنيوية وعقوبة ُأخروية ،وهذا يبني لنا ما
(ومن
هلذا الذنب من حرمة عظيمة عند اهلل عز وجل ،قال رسول اهللَ :
وج َلده يو َم القيامة سبعون ألف ملك
رمى حمصنا أو حمصنة أحبط اهلل عملهَ ،

من بني يديه ومن خلفه ،وتنهش حلمه ح ّيات وعقارب ،ثم يؤمر به إىل

النار)(((.

ويف رواية أخرى أن امرأة جاءت إىل رسول اهلل فقالت( :يا رسول
اهلل إين قلت ألَ َمتي :يا زانية ،فقال :هل رأيت عليها زنا؟ فقالت :ال ،فقال:
أما إهنا ستُقاد منك يوم القيامة ،فرجعت إىل أمتها فأعطتها سوطا ،ثم قالت:

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.214
((( املصدر السابق  :ج ،7ص.240
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق :ص.285
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اجلديني ،فأبت األمة ،فأعتقتها ،ثم أتت إىل النبي فأخربته ،فقال :عسى

أن يكون به)(((.

هذا العقاب األخروي أما بالنسبة إىل العقاب الدنيوي فقد قال اإلمام

الصادق( :القاذف ُيلد ثامنني جلدة ،وال تُقبل له شهادة أبدا ،إال بعد
التوبة أو ُي ِّ
كذب نفسه ،فإن شهد له ثالثة وأبى واحدُ ،يلد الثالثة وال تقبل
شهادهتم حتى يقول أربع ٌة :رأينا مثل امليل يف املكحلة)(((.

ويشمل القذف قذف الرجل زوجته ،فعن أيب بصري ،عن أيب عبد

اهلل( :عن رجل قذف امرأته فتالعنا ،ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا،

أعليه حد؟ قال :نعم عليه حد)(((.

بيان وجه العلة يف حد القذف:

وقد بينت بعض الروايات  -باإلضافة إىل ذلك  -علة جلد مرتكب هذه

اخلطيئة ،فقد روى الشيخ الصدوق عن حممد بن سنان ،عن الرضا فيام

كتب إليه( :وعلة رضب القاذف ،وشارب اخلمر ثامنني جلدة ،الن يف القذف
نفي الولد ،وقطع النسل ،وذهاب الن ََسب ،وكذلك شارب اخلمر ،إذا رشب

هذى ،وإذا هذى افرتى ،وإذا افرتى جلد ،فوجب عليه حد املفرتي)(((،
وعن حممد بن سنان ،عن الرضا فيام كتب إليه من جواب مسائله:

(وحرم اهلل قذف املحصنات ملا فيه من فساد األنساب ونفي الولد ،وإبطال
املواريث ،وترك الرتبية ،وذهاب املعارف ،وما فيه من الكبائر والعلل التي

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،28ص.174
((( املصدر السابق :ج ،18ص.433
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.212
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،2ص.545
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تؤدي إىل فساد اخللق)(((.

ملاذا قيدت الشريعة الشهادة بأربعة شهود:

تقدم أنه من ادعى عىل شخص ورماه بالفاحشة ،ومل ِ
يأت بأربعة شهود
َ

تُعد شهادته قذفا ويقام عليه احلد (ثامنون جلدة وال تقبل له شهادة إال بعد
التوبة) ،ولنا أن نسأل ملاذا قيدت الرشيعة اشرتاط إمتام الدعوى وإثباهتا

بأربعة شهود؟

ولإلجابة عىل هذا السؤال نقول :أكدت الرشيعة عىل عدم شياع

الفاحشة يف املجتمع اإلسالمي وعدم انتشار املفاسد فيه ،حتجيام هلا كي يتم

القضاء عليها وعدم اخلوض يف مثلها ،ملا هلا من التأثري يف تفكك املجتمع
والقدح يف أعراض الناس وتشويه سمعتهم ،وكام عربت الرواية السابقة

بـ(فساد اخللق)((( ،ثم أن من يشيع القذف والقدح يف عرض اإلنسان يكون
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َآمنُوا
ين ُيِ ُّب َ
يع ا ْل َفاح َش ُة ِف ا َّلذ َ
ون َأ ْن تَش َ
مصداقا لقوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
َُلم ع َذاب َألِيم ِف الدُّ ْنيا و ِ
ون ،(((فنفس
اآلخ َر ِة َواهللُ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
َ َ
ْ َ ٌ
ٌ

شياع الفاحشة يف املجتمع اإلسالمي تكون أرضية خصبة يف انتشار الرذائل
والذنوب واملوبقات ،مما يؤدي إىل اعتياد الناس عىل الفواحش ،واالبتعاد

عن رشيعة اهلل التي أخرج هبا الناس من الظلامت إىل النور ومن رذائل
األخالق إىل حماسنها.

والتأكيد عىل الشهود األربع خصوص ًا ملثل هذه الذنوب ،كي يتحرز
اإلنسان من رمي التهم ُجزافا ومن دون ٍ
ترو وتدقيق ،فعليه التأين يف ما
((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،28ص.174
((( املصدر السابق :ج ،28ص.174
((( سورة النور :آية.19
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يدّ عي وعدم التعجل بالتقول عىل اآلخرين ،فكثريا ما حيدث من عدم
وضوح الرؤيا واالستعجال يف احلكم سواء يف ذلك األمر اخلطري أم احلقري،

فكيف إذا كان رميا بالفاحشة؟ وهو من أشد ما يطعن فيه املرء ،ومن أصعب

ما يفقده يف حياته (سمعته) بل من األمور التي ال رجوع هلا ،وقد عللت
بعض الروايات الشهود األربع يف إثبات وقوع الفاحشة ،نذكر منها:

عن أيب عبد اهلل أنه قيل له( :مل ُجعل يف الزنا أربعة من الشهود،

ويف القتل شاهدان؟ فقال( :إن اهلل تعاىل أحل لكم املتعة وعلم أهنا ستنكر
عليكم ،فجعل األربعة الشهود احتياطا لكم ،لوال ذلك ألتى عليكم ،وقل ما

جيتمع أربعة عىل شهادة بأمر واحد)((( ،وعن حممد بن سنان :إن الرضا

كتب إليه فيام كتب من جواب مسائله( :جعلت شهادة أربعة يف الزنا واثنان

يف سائر احلقوق لشدة حصب املحصن ،ألن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه

مضاعفة مغلظة ملا فيه من قتل نفسه وذهاب نسب ولده ولفساد املرياث)(((.
العالج:

إن التأمل يف أي ترصف من ترصفات اإلنسان ومراجعته نفسه ملا يصدر

منه من قول أو فعل ،له نتائج إجيابية ويأخذ املتأمل شيئا فشيئا بارتياد الطريق
الصحيح واالبتعاد عن كل ما هو مهلك أو مؤدي إىل اهللكة ،فإن اللسان

من أهم اجلوارح لدى اإلنسان ،بل إن مجيع اجلوارح تثاب وتعاقب به،

فدخول جل أهل النار فيها بسببه ،قال عيل بن احلسني( :إن لسان ابن
آدم يرشف عىل مجيع جوارحه كل صباح فيقول :كيف أصبحتم؟ فيقولون:
بخري إن تركتنا ،ويقولون :اهلل اهلل فينا ويناشدونه ويقولون :إنام :نثاب

((( علل الرشائع للشيخ الصدوق :ج ،2ص.509
((( املصدر السابق :ج ،2ص.196
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ونعاقب بك)((( ،وهلذا أكثر جوارح اإلنسان عذابا يوم القيامة هو اللسان،
فعن السكوين عن أيب عبد اهلل قال :قال رسول اهلل( :يعذب اهلل

اللسان بعذاب ال يعذب به شيئا من اجلوارح فيقول :أي رب عذبتني بعذاب
ت منك كلمة فبلغت مشارق األرض
مل تعذب به شيئا ،فيقال له:
خرج ْ
َ

ومغارهبا ،فسفك هبا الدم احلرام وانتهب هبا املال احلرام وانتهك هبا الفرج

احلرام ،وعزيت وجاليل ألعذبنك بعذاب ال أعذب به شيئا من جوارحك)(((.
إذن عىل اإلنسان أن يتأمل جيدا بام يقول وبام حيكم ،وعليه أن جيعل

نُصب عينيه اجلزاء يف الدنيا واآلخرة ،وليعتقد أن كل حكم أو قول أطلقه
عىل إنسان من دون ٍ
ترو أو دليل أو بينة ومن دون ضوابط رشعية ،فليستعد
فمن َط َرق باب الناس ُط ِرق بابه ،وسوف
للبالء واالبتالء بمثله أو قريبا منهَ ،
ترجع عليه التهمة بمثلها أو أشد منها ،قال رسول اهلل( :مكتوب يف
التوراة :أنا اهلل قاتل القاتلني ومفقر الزانني أهيا الناس ال تزنوا فتزين نساؤكم
كام تدين تدان)(((.

لذا فاملفروض عىل كل مؤمن إذا سمع هتم ًة أو قدح ًا أو جرح ًا يف أخيه

املؤمن أن يبادر لنرصته ويدافع عنه وينفي الرذيلة عنه ،كي نسد األبواب

عىل املتصيدين واملنافقني والذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا،
ولينظر اإلنسان إىل ما أولته الرشيعة من َخلق جمتمع متكافل متآزر يعيش
َح َسن اخلُ ُلق والفضيلة واالبتعاد عن كل ما يؤدي إىل التمزيق والتشتيت
ألوارصه.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.115
((( املصدر السابق :ج ،2ص.116
((( املصدر السابق :ج ،5ص.554
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إذن لنتأمل بالروايات واآليات وما فيها من العقوبة واجلزاء والوعد

والوعيد فنحن يف سفر ورحيل من دنيا إىل آخرة تتجسد فيها أعاملنا ويكون
فيها البنيان الذي كانت َلبِناته من َكدِّ جوارحنا.
تنبيه:

وينبغي هنا أن نعرف أن القذف ال ينحرص بتهمة الزنا ،وإن كان رشع ًا

جعل احلد خصوص هذه التهمة بل يتعدى ذلك إىل مطلق اهتام اإلنسان
وإلصاق بعض األوصاف القبيحة به مثل الكذب أو غريه من التهم فهو
وأن مل يكن فيه حد ،ولكنه مع ذلك يستوجب العذاب ألنه يعد من الذنوب
الكبرية ،إذ يدخل يف هتك املؤمن إن كان األمر صحيح ًا ،ويف هبتانه إن كان

كاذب ًا.

حرمة القتل
يف الكتاب والسنة الشريفة

املدخل:

إن اهلل تعاىل رشع الدين اإلسالمي اخلاتم دستور ًا للحياة كام هو طريق

للجنة ،فكام أن السري عليه يؤدي باإلنسان املؤمن إىل الفوز بالرضوان
وسعادة اآلخرة ،فكذلك األخذ به يف هذه احلياة يكون سبب ًا للسعادة فيها،
و َم ْن َأ ْع َر َض َع ْن ِذك ِْري َفإِ َّن َل ُه َم ِع َ
ش ُه َي ْو َم
يقول تعاىلَ :
يش ًة َضنك ًا َون َْح ُ ُ
ِ
ِ ِ َ
ك َأ َتت َ
ُنت َب ِصري ًا َق َال ك ََذلِ َ
ْك
شتَنِي َأ ْع َمى َو َقدْ ك ُ
ا ْلق َي َامة أ ْع َمى َق َال َر ِّب ل َ َح َ ْ
آ َيا ُتنَا َفن َِسيت ََها َوك ََذلِ َ
ُنسى ،(((ومن مجلة أحكام اإلسالم العظيم
ك ا ْل َي ْو َم ت َ
وترشيعاته الرائعة ،احرتام اإلنسان يف نفسه ويف ماله ويف عرضه ،بل
و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي
إعطاؤه القيمة العليا يف هذه احلياة الدنيا ،يقول تعاىلَ :
ِ
ِ
ح ْلن ُ ِ
َاه ْم َع َل كَثِ ٍري ِم َّ ْن
َاه ْم م َن ال َّط ِّي َبات َو َف َّض ْلن ُ
ب َوا ْل َب ْح ِر َو َر َز ْقن ُ
َآ َد َم َو َ َ
َاه ْم ف ا ْل َ ِّ
َخ َل ْقنَا َت ْف ِض ًيل ،(((وعن اإلمام الصادق قال( :هلل عز وجل يف بالده
مخس ُح َرم :حرمة رسول اهلل ،وحرمة آل الرسول ،وحرمة كتاب اهلل عز

وجل ،وحرمة كعبة اهلل ،وحرمة املؤمن)(((.

إال أن بني البرش -ولألسف -نراهم مع ذلك مل يمتنعوا من ظلم بعضهم

البعض بكل أشكال الظلم وأبشعها ،فصدّ قوا بذلك قول املالئكة عندما
أخربها اهلل تعاىل:إِن ج ِ
اع ٌل ِف األَ ْر ِ
ض َخلِي َف ًة ،فتساءلت مستفهمة رهبا:
ِّ َ

((( سورة طه :آية.126 -124
((( سورة اإلرساء :آية.70
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.128
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َ قا ُلوا َأ َ ْت َع ُل فِ َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُ
اء ،(((وهذا الظلم والقتل
ك الدِّ َم َ
لبني اإلنسان يزعزع من قيمة الفرد يف املجتمع ويضعف مكانته فيه ،فرتى
أبناء املجتمع -بعد أن شاع فيهم الظلم والفساد -ال يرون قيمة لآلخرين
فيتعاملون بعد ذلك عىل أساس املصلحة الشخصية فقط متناسني مصالح
اآلخرين ،وهنا الطامة الكربى ،فعندما يصل املجتمع إىل هذه املرحلة من

التفكري ال يستقر حجر عىل حجر ،وال ينفع أي عمل مجاعي بعد ذلك ،وهو

ما نعيشه اليوم يف حياتنا ،فكل أنواع الظلم والفساد والتقتيل بكل صورها
البشعة جيمعها جامع واحد وهو عدم احرتام اإلنسان وعدم الشعور بقيمته
احلقيقية يف املجتمع ،ومن ثم إعطائه ما يستحقه يف هذه احلياة.

لذا -وهبذه املناسبة -ندعو مجيع املسلمني ،والسيام يف هذا البلد أفراد ًا

ومجاعاتَ ،س َوقة ومسؤولني إىل تطبيق إرادة اهلل تعاىل يف هذه احلياة وإعطاء
اإلنسان حقه وقيمته ومكانته التي رفعه اهلل إليها ،وترك الظلم بكل أشكاله

وما يؤدي إليه من القتل وإهالك احلرث والنسل وإفساد األرض قال تعاىل:
ِ
ت َأ ْي ِدي الن ِ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّل ِذي
ب َوا ْل َب ْح ِر بِ َم ك ََس َب ْ
َ ظ َه َر ا ْل َف َسا ُد ف ا ْل َ ِّ
ون.(((
َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
القتل بالباطل (احملرم):

القتل يف اللغة :هو نقض البنية التي تصح معها احلياة ،قال املربد :وأصله

إماتة احلركة.

واصطالح ًا :هو كل إزهاق لروح اإلنسان ،وقتل له بغري وجه حق ،كام
س َأو َفس ٍ
م ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِغ ْ ِ
اد ِف األَ ْر ِ
َّاس
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َي َن ْف ٍ ْ َ
قال تعاىلَ :

((( سورة البقرة :آية.30
((( سورة الروم :آية.41
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َجِيع ًا ،(((وروي عن حممد بن مسلم ،قال( :سألت أبا جعفر عن قول
س َأو َفس ٍ
م ْن َقت ََل َن ْفس ًا بِغ ْ ِ
اد ِف األَ ْر ِ
َّاس
ض َفك ََأن ََّم َقت ََل الن َ
َي َن ْف ٍ ْ َ
اهلل عز وجلَ :
َجِيع ًا ،قال له يف النار مقعد لو قتل الناس مجيعا مل َي ِرد إال ذلك املقعد)(((،
ِ
و َل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اهلل إِ َّل بِ َْ
وما َف َقدْ
وقال تعاىلَ :
ال ِّق َو َم ْن ُقت َل َم ْظ ُل ً
َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه ُس ْل َطانًا َف َل ُي ْس ِ
ورا.(((
ـر ْ
ف ِف ا ْل َقت ِْل إِ َّن ُه ك َ
َان َمن ُْص ً
من أهم أسباب قتل النفس:

-1القتل بسبباملعتقد والدين(السببالطائفي):الكثريمنحاالت القتل

التي حدثت يف خمتلف األزمنة ترجع يف حقيقتها إىل أن منشأ القتل هو الدافع

الديني أو العقدي (اآليديولوجي) ،ولقد عانى أتباع آل بيت الرسول

تبعا ألئمتهم من القتل والتهجري واإلقصاء حتى اصطبغت األرض بلون
دمائهم الطاهرة ،ال ليشء إال ألهنم أح ّبوا آل بيت رسول اهلل (صلوات ريب

عليه وعليهم أمجعني) واعتقدوا بواليتهم وأهنم أوصياء رسول اهلل،

فبلغت حاالت القتل عددا ال ُيىص ،وتنوعت صوره وأشكاله وتفنن أعداء
أتباع آل البيت بألوان القتل حتى غدت قصصا ُتكى ،فام جرى عىل
أتباع دين أو طائفة ما جرى عليهم ،فمن الصدر األول لإلسالم وحتى اليوم
مرشدين مضطهدين مفرتى عليهم.
ترى الشيعة مقتّلني ّ
 -2القتل بسبب قومي أو َق َبيل (السبب العشائري) :وهو أيضا من

أسباب القتل الشائعة والتي ال تقل أمهية عن السبب الديني ،فإن الناس
كام تأخذهم احلَ ِمية لدينهم كذلك تأخذهم احلَ ِمية لقوميتهم وقبيلتهم ،وقد
((( سورة املائدة :آية.32
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.271
((( سورة اإلرساء :آية.33

................................................................. 178قد أفلح من زكاها

جاء اإلسالم ليهذب نفوس الناس ويغري أخالق اجلاهلية التي توارثوها فيام
َ
البنت:وإِ َذا ُب ّشـ َِر َأ َحدُ ُه ْم
توارث املال واجلاه ،فمن أخالقهم قتل
بينهم
َ
بِاألُن َثى َظ َّل وجهه مسود ًا وهو كَظِيم* يتَوارى ِمن ا ْل َقو ِم ِمن س ِ
وء َما ُب ّشـ َِر
َ ْ ُُ ُ ْ َ ّ َ ُ َ
ْ ْ ْ ُ
ٌ َ َ َ
ِِ َ ِ
ِ
ٍ َ
الت ِ
اب ،(((وكذلك القتل رفع ًا للعار قال
به أ ُي ْمس ُك ُه َع َل ُهون أ ْم َيدُ ُّس ُه ف ُّ َ
ي َذن ٍ
ت ،(((وأد يئد مقلوب من آد
ْب ُقتِ َل ْ
وإِ َذا ا َْل ْو ُءو َد ُة ُسئِ َل ْ
ت* بِ َأ ِّ
تعاىلَ :
يئود أودا أي :يثقله :ألنه إثقال بالرتاب يعني اجلارية املدفونة حيا ،وكانت

املرأة إذا حان وقت والدهتا حفرت حفرة ،وقعدت عىل رأسها ،فإن ولدت
ت*
سئِ َل ْ
بنتا رمت هبا يف احلفرة ،وإن ولدت غالما حبسته ،ومعنى قولهُ :
ي َذن ٍ
ي َذن ٍ
ت ،ومعنى
ْب ُقتِ َل ْ
ْب ُقتِ َل ْ
ت أن املوؤدة تسأل فيقال هلا :بِ َأ ِّ
بِ َأ ِّ

تلت بغري ذنب.
سؤاهلا توبيخ قاتلها ،ألهنا تقولُ :ق ُ

وكذلك القتل طلبا للثأر فنظام الثأر يسود يف املجتمعات االنقسامية ،أي

تلك املجتمعات التي يقوم تنظيمها االجتامعي عىل ثالثة أسس هي :رابطة
الدم ،ورابطة املكان ،وعدم وضوح التفاضل االجتامعي واالقتصادي بني

اجلامعات املكونة لذلك املجتمع ،فهم شديدو االنصياع لقبيلتهم وملعايريها
اجلامعية.

و َّد كَثِ ٌري ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َل ْو
 -3القتل بسبب احلسد :قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ي
َي ُر ُّدو َنك ُْم م ْن َب ْعد إِ َيمنك ُْم ُك َّف ًارا َح َسدً ا م ْن عنْد َأ ْن ُفس ِه ْم م ْن َب ْعد َما َت َب َّ َ
(((
َُل ُم َْ
ياول احلاسد بنفسه أو بأعوانه إزالة
ال ُّق ، ...احلسد القاتل :أيُ :
النعمة عن حمسوده بقتله والتخلص منه ،وقد ينجح يف ذلك وقد يفشل،

((( سورة النحل :آية.59 -58
((( سورة التكوير :آية.9 -8
((( سورة البقرة :آية.109
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ومن أمثلة احلسد القاتل:

وات ُْل َع َل ْي ِه ْم َن َب َأ ا ْبن َْي آ َد َم بِ َْ
ال ِّق
أ -قتل قابيل هلابيل حسد ًا :قال تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
ها َو َل ْ ُي َت َق َّب ْل ِم َن ْال َخ ِر َق َال َلَ ْق ُت َلن َ
َّك َق َال إِن ََّم
إِ ْذ َق َّر َبا ُق ْر َبان ًا َف ُت ُق ِّب َل م ْن َأ َحد َ
ِ
ِ
ني.(((
َي َت َق َّب ُل اهلل م َن ا ُْلتَّق َ
وس ُ
ف َو َأ ُخو ُه
ب -عزم إخوة يوسف قتله حسد ًا :قال تعاىل :إِ ْذ َقا ُلوا َل ُي ُ
ب إىل َأبِينَا ِمنَّا َون َْح ُن ُع ْص َب ٌة إِ َّن َأ َبانَا َل ِفي َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
وس َ
ف َأ ِو
َأ َح ُّ
ني* ا ْق ُت ُلوا ُي ُ
ِ
ِِ
ِ
ا ْط َر ُحو ُه َأ ْرض ًا َ ْ
ني.(((
ي ُل َلك ُْم َو ْج ُه َأبِيك ُْم َو َتكُونُوا م ْن َب ْعده َق ْوم ًا َصال َ
ج -حماوالت اليهود قتل النبي حسد ًا :قال تعاىلَ :
َّاس
ي ُسدُ َ
ون الن َ
أ ْم َ ْ
َاه ُم اهلل ِم ْن َف ْضلِ ِه ،(((فقد حسد اليهود املوجودون يف املدينة
َع َل َما آت ُ
النبي حممد ًا كام هو ديدهنم يف اغلب األنبياء السابقني قال تعاىل:
َ
َ
اءك ُْم َر ُس ٌ ِ
ْبت ُْم َف َف ِريق ًا ك ََّذ ْبت ُْم َو َف ِريق ًا
أ َف ُك َّل َم َج َ
ول ب َم ال َ ْت َوى أن ُف ُسك ُْم ْاس َتك َ ْ
ون ،(((فإن حسدهم له دفعهم إىل تكذيبه ،والكفر به ،والطعن فيه،
َت ْق ُت ُل َ

وإثارة الشبهات عليه ،وحماربته وتأليب األحزاب عليه ،وحماولة قتله اغتياالً

عدة مرات ،كان آخرها عندما دسوا له السم يف الشاة املسمومة يف غزوة
خيرب ،وبنفس السبب قتل أئمة أهل البيت Bمن قبل أعدائهم ،روى

الكناين قال :قال يل أبو عبد اهلل( :نحن قوم فرض اهلل طاعتنا ،لنا

األنفال ولنا صفو املال ونحن الراسخون يف العلم ونحن املحسودون الذين
قال اهلل تعاىلَ :
آتاه ُم اهلل ِم ْن َف ْضلِ ِه.((()
ي ُسدُ َ
َّاس َعىل ما ُ
ون الن َ
أ ْم َ ْ

((( سورة املائدة :آية.27
((( سورة يوسف :آية.9 -8
((( سورة النساء :آية.54
((( سورة البقرة :آية.87
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.186
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 -4القتل بسبب الطمع :كالقتل طمعا يف املال أو اجلاه أو السلطة أو

الزواج بفتاة أو العكس ،وكل ذلك من آثار ابتعاد اإلنسان عن اهلل تعاىل

واإليامن بام قسم ،وإن كان عىل حساب حياة إنسان ،قال اإلمام الباقر:

(بئس العبد عبد له طمع يقوده ،وبئس العبد عبد له رغبة تذله)((( ،وعن

سعدان عن أيب عبد اهلل قال :قلت( :ما الذي يثبت اإليامن يف العبد؟

قال :الورع ،والذي خيرجه منه؟ قال :الطمع)(((.

 -5اجلهل وضغوط احلياة :ونعني باجلهل أن جيهل اإلنسان عظمة خلق

الروح فيتعدى عىل القانون اإلهلي ويعمدَ عىل إزهاقها ،فيقتل غريه أو يقتل

نفسه بان ينتحر ،واالنتحار حرام بأي شكل كان ،وهو من الكبائر ،لورود
النهي عنه يف الكتاب العزيز ،روي عن اإلمام الصادق أنه قال( :من
قتل نفسه متعمدا فهو يف نار جهنم خالدا فيها)(((.

 -6القتل بسبب تناول املسكرات :من األسباب التي تقود اإلنسان لقتل

النفس رشب اخلمر فهو مفتاح كل رش وحيجب العقل عن التمييز بني اخلري

والرش ،فريتكب عظائم األمور وهو ال يشعر بنفسه ،فقد روي أن اإلمام

الباقرقال حينام ُسئل( :ما أكرب الكبائر؟ ..فقال :رشب اخلمر ...،إن

حرم اهلل عز
رشب اخلمر ُيدخل صاحبه يف الزنا ،والرسقة ،وقتل النفس التي ّ

وجل ،ويف الرشك باهلل عز وجل ..وأفاعيل اخلمر تعلو عىل كل ذنب ،كام
تعلو شجرها عىل كل شجر)(((.

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.320
((( املصدر السابق.
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق :ج ،4ص.95
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،6ص.429 -358
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 -7القتل ألسباب سياسية أو اقتصادية :وله صور كثرية ال يناسب

ذكرها مع هذا اإلجياز ،منها االغتيال :وهو مصطلح يستعمل لوصف عملية
ٍ
قتل منظمة ومتعمدة تستهدف شخصية مهمة ذات تأثري فكري أو سيايس
أو عسكري أو قيادي ،ويكون مرتكز عملية االغتيال عادة أسباب ًا عقائدية

أو سياسية أو اقتصادية أو انتقامية تستهدف شخصية مهمة يعتقد منظمو
االغتيال أهنا عائق هلم يف طريق انتشار أوسع ألفكارهم أو أهدافهم.
القتل يف الروايات الشريفة:

ملا كان القتل من كبائر الذنوب التي تو ّعد اهلل مرتكبها النار واخللود فيها،

لذلك هنت الروايات الرشيفة املسلم عن ارتكاب هذه الكبرية بألسنة خمتلفة
يف التعبري عن عظم هذا الذنب وشدته ،ونذكر هنا بعض هذه الروايات،
وهي:

 -1علة حتريم قتل النفس :قال اإلمام الرضا( :حرم اهلل قتل النفس

لعلة فساد اخللق يف حتليله لو أحل ،وفنائهم وفساد التدبري)(((.

 -2قتل النفس من كبائر الذنوب :قال اإلمام الصادق( :الكبائر

سبعة :منها قتل النفس متعمدا.((()...
 -3يقال للقاتل مت هيودي ًا أو نرصاني ًا أو جموسي ًا :عن أيب عبد اهلل

أي ميتة شئت إن شئت هيوديا
(مت َّ
يف رجل قتل رجال مؤمنا قال :يقال لهُ :
وإن شئت نرصانيا وإن شئت جموسيا)(((.

 -4قاتل النفس ال يدخل اجلنة :قال األمام الصادق( :ال يدخل

((( عيون أخبار الرضا Aللشيخ الصدوق :ج ،2ص.98
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،2ص.276
((( املصدر السابق :ج ،7ص.273
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اجلنة سافك الدم وال شارب اخلمر وال مشاء بنميم)(((.

 -5الكل رشكاء يف القتل :قال رسول اهلل( :لو أن أهل الساموات

السبع وأهل األرضيني السبع اشرتكوا يف دم مؤمن ألكبهم اهلل عز وجل
مجيعا يف النار)((( ،وعنه( :لو أن رجال ُقتِل باملرشق وآخر ريض باملغرب

كان كمن قتله واشرتك يف دمه)(((.

قتل النفس وأثره على الفرد واملجتمع:

 -1فقدان األمان وتزايد مشاعر اخلوف من اجلريمة لدى مجيع أفراد

عائلة القاتل ،وإحساسهم بعدم األمان وتقييد حرياهتم األمر الذي يؤدي
إىل انسحاهبم من مظاهر احلياة االجتامعية واالقتصادية.

 -2ازدياد مشاعر احلزن لدى مجيع أفراد عائلة القاتل واملقتول عىل حد

سواء ،مما يؤدي إىل إصابتهم بأمراض نفسية خمتلفة كالكآبة والقلق وغريها.
 -3بعض حاالت القتل حتدث أمام األطفال سواء كان هؤالء األطفال

أبناء الضحية أو اجلاين أو غريهم ،فإهنا سترتك أثارا نفسية حادة وعميقة يف

نفس الطفل تؤدي إىل مرضه نفسيا أو عضويا أو جتعل منه قاتال يف املستقبل.
 -4اهنيار مجيع العالقات والروابط االجتامعية لعائلة القاتل مع املجتمع

املحيط هبا.

 -5إطالق السمة والوصمة اإلجرامية من املجتمع عىل أرسة وأبناء

القاتل ،مما يؤدي إىل ازدياد مشاعر احلقد والكراهية.

 -6واألهم من ذلك كله إشاعة روح العداء ولغة العنف يف املجتمع

((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،7ص.273
((( جامع أحاديث الشيعة للسيد الربوجوردي :ج ،26ص.142
((( هداية األمة إىل أحكام األئمة للحر العاميل :ج ،5ص.575
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وما جتره من ويالت ،من قبيل غياب مظاهر األخالق األصيلة يف املجتمع

اإلسالمي كروح التسامح واألخوة وإنصاف اآلخر واحلمل عىل حممل
حسن ،وكذلك انعدام اإلحساس بقيمة الفرد يف املجتمع وما جيره ذلك من
ٍ
مآس عىل كل احلياة االجتامعية.

عقوبة القاتل:
و َم ْن َي ْقت ُْل ُم ْؤ ِمن ًا ُم َت َع ِّمد ًا َف َج َزاؤُ ُه
أوالً :العقوبة األخروية :قال تعاىلَ :
ِ
ِ ِ
ب اهلل َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذاب ًا َعظِي ًام ،(((وهي
َج َهن َُّم َخالد ًا ف َيها َو َغض َ
أربع عقوبات أخروية ملرتكب القتل:
 -1اخللود يف النار.

 -2إحاطة غضب اهلل وسخطه بالقاتل.
 -3لعنة اهلل عليه.

 -4العذاب العظيم الذي ينتظره يوم القيامة.
و َك َت ْبنا َع َل ْي ِه ْم
ثاني ًا :العقوبة الدنيوية (القصاص) :قال تبارك وتعاىلَ :
ِ
ي بِا ْل َع ْ ِ
فِيها َأ َّن النَّ ْف َس بِالنَّ ْف ِ
ي َواألَن َ
الس َّن
س َوا ْل َع ْ َ
ْف بِاألَنْف َواألُ ُذ َن بِاألُ ُذ ِن َو ِّ
الر ِ
صاص َف َم ْن ت ََصدَّ َق بِ ِه َف ُه َو َك َّف َار ٌة َله ،(((رشع اهلل يف كتابه
وح ق ٌ
الس ِّن َو ُْ ُ َ
بِ ِّ
الكريم القصاص عىل مرتكب هذه اجلريمة فوصف القصاص بأنه حياة،
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ْو ِل األَ ْل َب ِ
و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
ون،(((
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
قال تعاىلَ :
فالعقوبة اإلهلية عىل مرتكب هذه الكبرية بنحو العمد هي القتل.
((( سورة النساء :آية.92
((( سورة املائدة :آية.45
((( سورة البقرة :آية.179
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حرمة التعرب بعد اهلجرة

املدخل:

يولد املسلم وينشأ ويرتعرع يف بلده اإلسالمي فيترشب  -عن وعي ودون
شب متأدب ًا بآداب
شبّ ،
وعي -أحكام اإلسالم وقيمه وتعاليمه ،حتى إذا ّ

دينه ،سالك ًا طرقه ،مهتدي ًا هبديه ،ولو ُقدِّ ر ملسلم أن يولد وينشأ ويرتعرع
يف بالد غري إسالمية لبدا أثر البيئة واضح ًا يف أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه
ِ
وق َيمه ،إالّ من َع َصم َر ُّبك ،ويبدو أثر البيئة غري اإلسالمية أكثر وضوح ًا يف
سلوك وآداب وقيم اجليل الثاين ..جيل األبناء ،ولذلك كان لإلسالم موقف
جسدته اآليات الرشيفة ،وروايات عدةَ ،فعدَّ ته من
من التعرب بعد اهلجرة ّ
الكبائر ،فالبد لنا أن نعرف معنى اهلجرة ومعنى التعرب وما هي املصاديق يف

الوقت احلايل وما هي فتاوى الفقهاء سواء كانت من القدماء أو املعارصين.
معنى اهلجرة:

التحول اإلجيايب من حياة البداوة واجلاهلية والكفر إىل
املقصود باهلجرة
ُّ

احلياة امللتزمة بتعاليم الرشيعة املحمدية ويف حارضة اإلسالم ،كام حصل

بالنسبة إىل املسلمني األوائل الذين أسلموا وهاجروا إىل املدينة املنورة،
و َم ْن
حيث أقام الرسول املصطفى دولة اإلسالم ،يقول اهلل تعاىلَ :
ي ِ
يل اهللِ َيِدْ ِف األَ ْر ِ
اج ْر ِف َسبِ ِ
ض ُم َرا َغ ًام كَثِري ًا َو َس َع ًة َو َم ْن َ ْ
ي ُر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َان اهللُ
ُم َهاجر ًا إِ َل اهللِ َو َر ُسوله ُث َّم ُيدْ ر ْك ُه ا َْل ْو ُت َف َقدْ َو َق َع أ ْج ُر ُه َع َل اهللِ َوك َ
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ً
فيصال بني مرحلتني من مراحل
َغ ُفور ًا َر ِحي ًام ،(((لذا تعترب حادثة اهلجرة
الدعوة اإلسالمية ،مها املرحلة املك ّية واملرحلة املدنية ،ولقد كان هلذه احلادثة

آثار جليلة عىل املسلمني ،ليس فقط يف عرص رسول اهلل ولكن آثاره
اخلرية قد امتدت لتشمل حياة املسلمني يف كل عرص ومرص.

واهلجرة لغة تعني :ترك يش إىل آخر ،أو االنتقال من حال إىل حال،
أو من بلد إىل بلد ،يقول تعاىل :والرج َز فاهجر ،(((وقال أيض ًا:
واهجرهم هجر ًا مجيالً ،(((وتعني اصطالح ًا :االنتقال من بالد الرشك
إىل بالد اإلسالم ،وهذه هي اهلجرة املادية ،أما اهلجرة املعنوية فتعني االنتقال

بالنفسية اإلسالمية من مرحلة إىل مرحلة أخرى بحيث تعترب املرحلة الثانية

أفضل من األوىل ،من ناحية االلتزام الديني واخلروج عن حالة اجلهل

بأحكام الدين.

معنى التعرب بعد اهلجرة:

التعرب بعد اهلجرة :هو أن يعود اإلنسان املسلم إىل وضعه السابق من

اجلهل ،والالمباالة بأحكام الدين ،قبل أن يتعلم ما ينبغي أن يتعلمه ،كام
أن ال َت َع ُّرب هو الت َ
َخ ُّل ُْق بأخالق األعراب من ُسكَّان البادية ،واألعراب مجع
(األعرايب) وهو اجلاهل من ال َع َرب والبدوي الذي مل يتفقه يف الدين ،البعيد
والسكنى
عن ا َملدَ ن َّية واحلضارة والعلم والثقافة ،فمعنى ال َّت ّع ُّرب هو اإلقامة ُ
مع األعراب والتأقلم مع جاهليتهم والتخلق بأخالقهم.

وأطلقه الشارع املقدس عىل ظاهرة نكوص بعض املسلمني ،وابتعادهم

((( سورة النساء :آية.100
((( سورة املز ّمل :آية.5
((( سورة املزمل :آية.10
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عن املجتمع اإلسالمي ،وإيثارهم ُسكنى البادية مع األعراب والكفار،

السكنى مع املسلمني يف ظل الدولة اإلسالمية ،بعد هجرهتم إىل دار
عىل ُ

اإلسالم وممارستهم حياة االلتزام الديني ،مما يدل عىل تركهم االلتزام
بتعاليم اإلسالم ،وخت ِّليهم عن الدفاع عن اإلسالم ،وتقاعسهم عن نرصة
مبادئه القيمة.

ويف صدر اإلسالم كانت اهلجرة واجبة إىل موطن الرسول من أجل

تعلم األمور الدينية الالزمة ،وكان حيرم البقاء يف بالد الكفار إذا كان ذلك
مانع ًا عن إقامة شعائر اهلل ،كام لو مل يتمكن من إقامة الصالة أو صيام شهر
رمضان يف بالد الكفار.

وترك أصل اهلجرة ،أو العودة بعد اهلجرة إىل احلالة األوىل حرام أيض ًا

ومن الذنوب الكبرية ،وقد جاء الوعيد عىل ذلك بالنار كام يف بعض اآليات

التي سوف تأيت.

ويف معرض بيان معنى عبارة (التعرب بعد اهلجرة) التي وردت ضمن

املعايص الكبرية ،أجاب بعض العلامء:

املقصود منها السفر إىل البالد التي تنقص فيها معارف املسلم الدينية،

بسبب ُبعده عن مراكز املعرفة والثقافة الدينية ،ولقد أجاد يف بيان املعنى،
فاملراد من لفظة (األعرايب) هو اجلاهل بأحكام اإلسالم ،خصوص ًا وأن
الروايات الرشيفة اآلتية الذكر قد فرست املراد من األعرايب ،وعليه فليس

خلصوص السكنى يف البادية أو اإلقامة مع األعراب دخل يف حتقق عنوان
يصي اإلنسان نفسه أعرابي ًا.
التعرب ما مل ّ

................................................................. 190قد أفلح من زكاها

اآليات الكرمية يف التعرب ووجوب اهلجرة:
اب َأ َشدُّ ُك ْفر ًا َونِ َفاق ًا َو َأ ْجدَ ُر َأالَّ َي ْع َل ُموا ُحدُ و َد َما
قال اهلل تعاىل :األَ ْع َر ُ
ِ
ِ
ِِ
سبحانه:وم َّ ِ ْن َح ْو َلك ُْم
يم ،(((وقال
َ
يم َحك ٌ
َأنز ََل اهلل َع َل َر ُسوله َواهلل َعل ٌ
ون َو ِم ْن َأ ْه ِل ا َْل ِدين َِة َم َر ُدوا َع َل النِّ َف ِ
ِم ْن األَ ْع َر ِ
اق ال َت ْع َل ُم ُه ْم ن َْح ُن
اب ُمنَافِ ُق َ
َن ْع َل ُم ُه ْم َسنُ َع ِّذ ُ ُب ْم َم َّرت ْ ِ
ون إىل َع َذ ٍ
اب َعظِيمٍ ،(((ويف سورة الفتح:
َي ُث َّم ُي َر ُّد َ
ون ِم ْن األَ ْع َر ِ
س َي ُق ُ
ول َل َ
اس َتغ ِْف ْر َلنَا
ك ا ُْلخَ َّل ُف َ
اب َش َغ َل ْتنَا َأ ْم َوا ُلنَا َو َأ ْه ُلونَا َف ْ
َ
ون بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم َما َل ْي َس ِف ُق ُل ِ
وبِ ْم ُق ْل َف َم ْن َي ْملِ ُ
ك َلك ُْم ِم ْن اهلل َش ْيئ ًا إِ ْن َأ َرا َد
َي ُقو ُل َ
ون َخبِري ًا ،(((وقال عز وجل:
َان اهلل بِ َم َت ْع َم ُل َ
ض ًا َأ ْو َأ َرا َد بِك ُْم َن ْفع ًا َب ْل ك َ
بِك ُْم َ ّ
اب َآمنَّا ُق ْل َل ْ ت ُْؤ ِمنُوا َو َلكِ ْن ُقو ُلوا َأ ْس َل ْمنَا َو ََّلا َيدْ ُخ ْل ا ِ
إل َيم ُن ِف
َ قا َل ْ
ت األَ ْع َر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور
ُق ُلوبِك ُْم َوإِ ْن تُطي ُعوا اهلل َو َر ُسو َل ُه ال َيل ْتك ُْم م ْن َأ ْع َملك ُْم َش ْيئ ًا إِ َّن اهلل َغ ُف ٌ
ِ
يم ،(((ويستفاد من اآليات املتقدمة يف ذم األعراب ،أن التعرب ليس
َرح ٌ
بذاته مذموم ًا بل مذمته من جهة فقدان اإليامن واجلهل بأحكام اهلل واالبتعاد
ٍ
وسط ال يتمكن فيه من ممارسة ما فرضه اهلل
عن مصدر الترشيع والعيش يف

عىل عباده ،لذا نجد اآلية التالية متدح بعض األعراب الذين ُو ِّفقوا لإليامن
و ِم ْن األَ ْع َر ِ
اب
والعمل باألحكام الدينية ،وهم مورد املدح والوعد بالرمحةَ :
ات ِعنْدَ اهلل وص َلو ِ
َّخ ُذ ما ي ِنف ُق ُقرب ٍ
ِ
ِ
ِ
ات الرس ِ
ول
َ َ َ
َُ
َّ ُ
َم ْن ُي ْؤم ُن بِاهلل َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َو َيت َ ُ
ِ
َأال إِنا ُقرب ٌة َُلم سيدْ ِخ ُلهم اهلل ِف ر ِ ِ
يم.(((
َ َْ
ور َرح ٌ
حته إِ َّن اهلل َغ ُف ٌ
ُ ْ
َّ َ ْ َ ْ َ ُ
((( سورة التوبة :آية.97
((( سورة التوبة :آية.100
((( سورة الفتح :آية.11
((( سورة الفتح :آية.14
((( سورة التوبة :آية.99
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بناء ًا عىل ذلك فكل مسلم يمتنع عن حتصيل املعارف الدينية ،وتعلم

املسائل الرشعية ،ويبتعد عن املجتمعات املسلمة التي يتعلم فيها احلقائق

واملعارف واملسائل الدينية ،فهو يف احلقيقية (متعرب) وما جاء يف مذمة
األعرايب يشمله حتى لو كان ساكن ًا يف املدن.
يذكر لنا التأريخ أن عدد ًا من املسلمني الذين يقولون بحسب الظاهر

(ال إله إال اهلل) مثل قيس بن الفاكه ،وقيس بن الوليد وأمثاهلم ،مل هياجروا

من مكة إىل املدينة مع قدرهتم عىل ذلك ،وملا جاء رؤساء قريش إىل معركة
ِ
ِ
ين
بدر حرضوا معهم و ُقتلوا بسيوف املسلمني ،فنزل قوله تعاىل :إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني ِف
يم كُنت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف َ
ت ََو َّف ُ
اه ْم ا َْلالئ َك ُة َظالي َأن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ض َقا ُلوا َأ َل َتكُن َأر ُض اهلل و ِ
اس َع ًة َفت َُه ِ
األَ ْر ِ
اج ُروا فِ َيها َف ُأ ْو َلئِ َ
ك َم ْأ َو ُاه ْم َج َهن َُّم
َ
ْ ْ ْ
اء ْت َم ِصري ًا ،(((ويف هذه اآلية داللة عىل وجوب اهلجرة من مكان ال
َو َس َ
يتمكن فيه من إقامة شعائر اإلسالم ،وقد استفاد الفقهاء وجوب اهلجرة
ِ
ِ ِ
ين َآمنُوا إِ َّن َأ ْر ِض
منها ،ومن آيات أخرى ،مثل قوله تعاىلَ  :يا ع َبادي ا َّلذ َ
ِ
اي َفا ْع ُبدُ ِ
ون.(((
َواس َع ٌة َفإِ َّي َ
األحاديث الشريفة يف النهي عن التعرب ووجوب اهلجرة:
روي عن رسول اهلل( :من َف َّر بدينه من أرض إىل أرض وإن كان

شرب ًا من األرض استوجب اجلنة ،وكان رفيق إبراهيم وحممد صىل اهلل عليهام

وآهلام)(((.

وقد روي عن عكرمة أنه كان مجع من املسلمني يف مكة ال يقدرون عىل

((( سورة النساء :آية.97
((( سورة العنكبوت :آية.56
((( بحار األنوار للعالمة املجليس :ج ،19ص.31
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اهلجرة ،فلام نزلت آيات اهلجرة سمعها رجل من املسلمني ،وهو جندع بن

ضمرة وكان بمكة ،فقال :واهلل ما أنا مما استثنى اهلل ،إين ألجد قوة وإين لعامل
بالطريق ،وكان مريض ًا شديد املرض ،فقال لبنيه :واهلل ال أبيت بمكة حتى
أخرج منها ،فإين أخاف أن أموت فيها ،فخرجوا حيملونه عىل رسير حتى إذا

بلغ التنعيم ظهرت عليه آثار املوت ،فوضع يده اليمنى يف اليرسى وقال:

(اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك عىل ما بايعك عليه) ،ثم مات ،وملا

وصل خرب وفاته إىل املدينة قال بعض األصحاب :لو وصل إىل املدينة لنال
ي ُر ْج ِم ْن َب ْيتِ ِه ُم َه ِ
و َم ْن َ ْ
اجر ًا إِ َل اهلل
ثواب اهلجرة ،فأنزل اهلل تعاىل قولهَ :
َان اهلل َغ ُفور ًا َر ِحي ًام.((()
َو َر ُسولِ ِه ُث َّم ُيدْ ِر ْك ُه ا َْل ْو ُت َف َقدْ َو َق َع َأ ْج ُر ُه َع َل اهلل َوك َ
وبعد رسول اهلل كانت اهلجرة واجبة إىل األئمة ،من أجل

التدين بدين اهلل ،وتعلم أحكامه والتي أمهها معرفة اإلمام ،ولذا يعد من

التعرب عدم اهلجرة إىل اإلمام من أجل التعرف عليه وتعلم الوظائف
الدينية منه ،والتعرب بعد اهلجرة هو عبارة عن اإلعراض عن اإلمام بعد

معرفته ،كام روى الصدوق عن حذيفة بن املنصور عن اإلمام الصادق:
(املتعرب بعد اهلجرة ،التارك هلذا األمر بعد معرفته)((( ،واملراد بـ(هذا األمر)
يف الروايات ،هو عقيدة اإلمامية اإلثني عرشية ،كام يظهر بالتتبع.

وعنه أنه قال( :تفقهوا يف الدين ،فإنه من مل يتفقه منكم يف الدين
ين ولِي ِ
ِ
نذ ُروا
فهو أعرايب ،إن اهلل عز وجل يقول يف كتابه :ل َي َت َف َّق ُهوا ِف الدِّ ِ َ ُ
ون.((()
ي َذ ُر َ
َق ْو َم ُه ْم إِ َذا َر َج ُعوا إِ َل ْي ِه ْم َل َع َّل ُه ْم َ ْ
((( تفسري امليزان للسيد الطباطبائي :ج ،5ص.56
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق :ص.265
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.31
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وعنه أنه قال ألصحابه( :عليكم بالتفقه يف دين اهلل وال تكونوا
أعراب ًا ،فإنه من مل يتفقه يف دين اهلل مل ينظر اهلل إليه يوم القيامة ومل ُي ِّ
زك له
عمالً)(((.

وتواترت األحاديث الناهية عن التعرب بعد اهلجرة وعَدَّ ت هذا العمل

من الكبائر ،فعن حممد بن مسلم عن أيب عبد اهلل الصادق قوله( :الكبائر
سبع :قتل املؤمن متعمدا ،وقذف املحصنة ،والفرار من الزحف ،والتعرب
بعد اهلجرة ،وأكل مال اليتيم ظل ًام ،وأكل الربا بعد البينة ،وكل ما أوجب اهلل

عليه النار)(((.

أقوال العلماء يف التعرب ووجوب اهلجرة:

يقول الشيخ الطويس يف ذلك( :أما الذي تلزمه اهلجرة وجتب عليه،
من....ال يتمكن من إظهار دينه بينهم فيلزمه أن هياجر لقوله تعاىل :إِ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني
يم كُنت ُْم َقا ُلوا ُكنَّا ُم ْست َْض َعف َ
ين ت ََو َّف ُ
ا َّلذ َ
اه ْم ا َْلالئ َك ُة َظالي َأن ُفس ِه ْم َقا ُلوا ف َ
ض َقا ُلوا َأ َل َتكُن َأر ُض اهلل و ِ
اس َع ًة َفت َُه ِ
ِف األَ ْر ِ
اج ُروا فِ َيها ،(((فدل هذا عىل
َ
ْ ْ ْ
وجوب اهلجرة عىل املستضعف الذي ال يقدر عىل إظهار دينه ،ودليله أن من
ِ
ني ِم ْن
مل يكن مستضعفا ال يلزمه ثم استثنى من مل يقدر فقال :إِالَّ ا ُْل ْست َْض َعف َ
ال والنِّس ِ
ِ
اء َوا ْل ِو ْلدَ ِ
ال * َف ُأ ْو َلئِ َ
ون َسبِي ً
ك
ون ِحي َل ًة َوال َ ْيتَدُ َ
ان ال َي ْستَطِي ُع َ
الر َج َ َ
ِّ
َع َسى اهلل َأ ْن َي ْع ُف َو َعن ُْه ْم.((()
ويقول العالمة احليل يف كتاب منتهى املطلب( :واعلم أن الناس
((( الكايف للشيخ الكليني :ج ،1ص.31
((( املصدر السابق :ج ،2ص.277
((( سورة التوبة :آية.97
((( املبسوط للشيخ الطويس :ج ،2ص.4

................................................................. 194قد أفلح من زكاها

يف اهلجرة عىل أقسام ثالثة :أحدها :من جتب عليه ،وهو من أسلم يف بالد
الرشك وكان مستضعف ًا فيهم ال يمكنه إظهار دينه وال عذر له من مرض
وغريه)(((.

ويقول صاحب اجلواهر( :جيب املهاجرة عن بلد الرشك عىل من

يضعف عن إظهار شعار اإلسالم من األذان والصالة والصوم وغريها،
سمي ذلك شعار َا ألنـّه عالمة عليه ،أو من الشعار الذي هو الثوب املالصق
ّ
للبدن ،فاستعري لألحكام الالحقة للدين)(((.

وقال السيد احلكيم( :واألعرايب وإن ُف ِّس بساكن البادية إال أن
منرصفه من كان متخلق ًا بأخالقهم الدينية املبنية عىل املساحمات)(((.
وقال السيد اخلوئي( :التعرب بعد اهلجرة ،أي اإلعراض عن أرض

املسلمني بعد اهلجرة إليهم واالنتقال إىل بلد الكفار)(((.
شبهة وردها:

الكثري ممن هاجر إىل بالد الرشك ألجل الدراسة أو للتجارة أو غريها من

دواعي السفر ربام تتولد لدهيم شبهة وهي أهنم يتصورون عدم تأثرهم بام هو

موجود يف هذه البالد من االنحالل وعدم املباالة وانتشار كل مظاهر الفساد

سواء كانت أخالقية أم فكرية.

ومنشأ هذا التصور  -بزعمهم -أهنم وصلوا إىل مرحلة من التشبع بام
هو موجود واعتاد عليه ،لكثرة ما يشاهدون وما يتعرضون له يومي ًا ،وهم

((( منتهى املطلب للعالمة احليل :ص.898
((( جواهر الكالم للشيخ اجلواهري :ج ،21ص.34
((( مستمسك العروة للسيد احلكيم :Hج ،7ص.331
((( رشح العروة الوثقى -كتاب الصالة -للسيد اخلوئي :Hج ،17ص.377
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أنجر
يعرتفون بأهنم يف بداية دخوهلم هلذه البالد قد تأثروا كثري ًا وربام قد ّ
بعضهم إىل املوبقات وارتكاب املعايص إال ما رحم ريب..
وهذه شبهة قد سمعناها من البعض عندما طلب منهم الرجوع إىل

بالدهم اإلسالمية.

ويف مقام الرد عليهم يمكن القول :إن نفس الدخول بداية ملثل هذه البالد
 -مع عدم االضطرار لذلك أو كان لدهيم خيار آخر  -فيه إثم خصوص ًا

عندما حيتمل اإلنسان عدم احلفاظ عىل دينه أو ال حيرز عدم الوقوع يف

رص َح به أئمة أهل البيت ،فقد كتب عيل بن موسى
املحرمات ،وهذا ما َّ
الرضا إىل حممد بن سنان فيام كتب من جواب مسائله( :وحرم اهلل

التعرب بعد اهلجرة للرجوع عن الدين وترك املؤازرة لألنبياء واحلجج،B

وما يف ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو ،ولذلك
لو عرف الرجل الدين كام ً
ال مل جيز له مساكنة أهل اجلهل واخلوف عليه ،ألنه

ال يؤمن أن يقع منه ترك العلم والدخول مع أهل اجلهل والتامدي يف ذلك)(((.
كام أن نفس االعتياد  -عىل فرض إمكان ذلك  -عىل مظاهر الفساد

وعدم التأثر هبا  -بحسب زعمهم -فهذه مصيبة كربى ،ألهنم يف احلقيقة

وصلوا إىل مرحلة اعتياد املعايص وعدم استقباحها والنفور منها ،بل
أصبحت املحرمات التي تشاع وتنترش أمر ًا معتاد ًا ،ثم أين ذلك الذي يدعي

عدم التأثر باملظهر اخلارجي ومشاهدة مناظر االنحالل ويبقى صامدا أمام

كل صورة وموقف؟

وهل له اإلجابة عن موقف أوالده وعياله عندما ينشؤون يف هذه البالد
وتنبت جذورهم فيه وتورق حياهتم بعيد ًا عن تعاليم الدين احلنيف ،بل قد

((( وسائل الشيعة للحر العاميل :ج ،15ص.100
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يأخذون تعاليمهم من وسطهم املرشك املنحل وتصبح تعاليم الغرب هي

األساس يف بناء حياهتم.

وعىل فرض أنه مل يعتقد بام خيالف الرشيعة ،فال أقل من الصعوبات

التي يواجهها يف ممارسة دينه وأحكامه الرشعية من احلالل واحلرام وجتنب
املحرمات من النظر والتعامل الربوي يف بعض األحيان واكتساب العادات

والتقاليد التي تكون يف تلك البالد ومن ناحية ما يأكل ويرشب مما يصعب
تبني احلالل واحلرام فيه.
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