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ّ
المقدمة

رب العاملني ،وأرشف الصالة وأزىك السالم عىل
الحمد لله ّ
رسول الرحمة مح ّمد وعىل أهل بيته الط ّيبني الطاهرين.
يعود إلينا رمضان من جديد شهراً مباركاً ،ووافداً كرمياً،
وتحن له أرواح امل ّتقني،
وزائراً حبيباً ،تهفو له أفئدة املؤمننيّ ،
وتق ّر به أعني الصالحني ملا يحمل من العطايا اإلميانية
والهبات اإلله ّية.
إنه أفضل الشهورّ ،
يزف لنا بشائر الرحمة ويقيم لنا
أفراح اإلميان ويرشح الصدور بالطأمنينة واليقني ،ويقيض
عىل روح اليأس واإلحباط ،ويحرراإلنسان من سلطان األهواء
تهب فيه
والشهوات ،ويفتح له باب التوبة عىل مرصاعيه مبا ّ
من نسامت اإلميان وتتن َّزل فيه من الربكات ففيه تفتح أبواب
الجنان ،وتغلق أبواب النريان ،وتص ّفد الشياطني ،وينادي
أبشوا ِعبادي! َف َقد َو َه ُ
السالِ َف َة.
ُمنا ٍدِ :
بت لَ ُكم ُذنو َب ُك ُم ّ
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ونحن يف املركز اإلسالمي للتبليغ تع ّودنا معكم عىل
تبليغي
استقبال هذا الشهر املبارك والكريم بعملٍ ثفا ّيف
ّ
التبليغي ال س ّيام عمل
نحرص من خالله عىل مواكبة العمل
ّ
تبليغي يندرج تحت
أ ّمئة املساجد من خالل إصدار منت
ّ
«سلسلة زاد املب ّلغ» التي تعنى بتقديم مادة ثقافية وتبليغية
موجهة لعموم الناس إنطالقاً من دراسات ميدانية واستطالع
ّ
امللحة والها ّمة التي
أهم املسائل الثقافية ّ
آلراء الناس حول ّ
ينبغي إعطاؤها أولوية تبليغية يف هذه املرحلة مبا يساهم
بأهم املشكالت الثقافية والرتبوية يف هذا
مبحاكاة الناس ّ
الشهر.
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وهذا الكتاب يف الواقع ُيسهم يف االستفادة أكرث من بركات
تبليغي يختار
هذا الشهر ولتحقيق أهدافه وفق برنامج ثقا ّيف
ّ
املوضوعات بد ّقة ،ويعالج عناوينها الفرعية وفق االبتالءات
واألزمات الراهنة.
وك ّنا قد اعتمدنا سابقاً تقسيم الكتاب إىل مجموعة من
األبواب ملعالجة املوضوعات عىل طريقة الرزم بدالً من

تناولها بشكل متج ِّزىء ،وقد أثبتت هذه الطريقة نجاحها
وفائدتها ،ولذلك حرصنا عىل إدراج املحارضات يف هذا
مقسم ًة عىل إأربعة
الكتاب عىل نفس الطريقة والتي جاءت َّ
أبواب موزّعة عىل الشكل التايل:
الباب االول :حول مناسبات الشهر الرشيف
الباب الثاين :العمل يف االسالم
الباب الثالث :االفتتان بالنعم االلهية
الباب الرابع :التف ّقه يف الدين
ويف الختام نسأل الله أن يتقبل أعامل الجميع بأحسن
القبول ويجعل ثوابها يف ميزان أعاملنا يوم القيامة ،وأن
يحظى هذا اإلصدار بقبول اإلخوة املب ّلغني وك ّلنا حرص عىل
أهمية تقديم ّأي مالحظة تساهم يف إنجاح هذه الخطوة
أكرث وتفعيلها بشكل يساهم يف تطوير هذا اإلصدار وتوسعة
دائرة اإلستفادة منه شاكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
املركز اإلسالمي للتبليغ
9

الباب االول:

حول مناسبات
الشهر الشريف
االستعداد لشهر رمضان
وظائف تالوة القرآن وأسرارها
القرآن مهجور يشكو «تصحيح العالقة بالقرآن الكريم»
دور أبي طالب في الدفاع عن الرسالة والرسولP
المزايا األخالقية لإلمام الحسن المجتبىQ
الولد س ّر أبيه (نظرة في وصية اإلمام عليQ
لإلمام الحسن)
مالمح عامة من شخصية أمير المؤمنينQ
في ليلة القدر أطلبوا الغايات الكبرى
لوازم مشايعة أمير المؤمنينQ
في وداع شهر رمضان
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المحا�ضرة االولى

االستعداد لشهر رمضان
ت�صدير المو�ضوع:

عن أيب الحسن الرضاّ :Q
«إن
َ
شعبان قد مىض أكرث ُه وهذا آخ ُر ُجمع ٍة
في ِهَ ،ف َتدا َرك فيام بقي تقص َريك فيام مىض
منه ،وعليك باإلقبال عىل ما َيعنيك،
وأَ ِكث ِمنَ االستغفار و ِتال َو ِة القرآن ،و ُت ْب
إىل الله من ذنوبك ،ل ُيقبل شه ُر رمضان
مخلص لله ع ّز ّ
وجل»(((.
إليك وأنت ٌ
((( عيون أخبار الرضا ،ج ،ص.51

الهدف:

إبراز مدى أهمية ما يقوم به املكلف يف آخر شعبان،
استعداداً للدخول يف ضيافة الله تعاىل يف شهر رمضان املبارك
ونيل العطايا اإللهية.
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حماور املو�ضوع
الشهر شهر الله:

زمني خاص من السنة،
ّإن شهر رمضان املبارك هو
ٌ
مقطع ّ
نسبه الله تعاىل إليه دون بقية الشهور مع العلم ّأن ّ
كل
لكن الله
األيام والشهور والسنني واألزمنة هي لله تعاىلّ .
خص شهر رمضان وم ّيزه عن كل شهور السنة .فقد قال
ّ
النبي Pيف استقبال شهر رمضان املبارك ،كام روى عنه أمري
املؤمنني:Q
«أيها الناس ،إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالربكة والرحمة
واملغفرة ،(((»..وقد عظم الله تعاىل فيه الجوائز ،وأجزل فيه
العطايا ،وضاعف فيه الهدايا ،حيث:
«من تط ّوع فيه بصالة ،كتب الله له براءة من النار ،ومن
أ ّدى فيه فرضاً ،كان له ثواب من أ ّدى سبعني فريضة فيام
سواه من الشهور ،ومن أكرث فيه من الصالة ع ّ
يل ،ث ّقل الله
14

((( نقل الخطبة كاملة الشيخ الصدوق في كتاب «األمالي» ،المجلسي العشرون ،ص  ،84ح .4

ميزانه يوم ّ
تخف املوازين ،و َمنْ تال فيه آية من القرآن ،كان
له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه من الشهور»(((.
أدب دخول الشهر الكريم:

حيث ّإن الذهاب إىل املساجد باعتبارها بيوتاً نسبها الله
إىل نفسه يستدعي أدباً خاصاً ،من تطهري الثوب وتنظيفه،
إىل التط ّهر من الحدثني األصغر واألكرب ،إىل تطهري البدن.
ويستدعي أيضاً تهيئة النفس واستحضار املهابة اإللهية.
وحيث ّإن شهر رمضان املبارك هو شهر نسبه الله تعاىل
إىل نفسه دون بقية الشهور ،فيجب أنْ نراعي آداباً خاصة يف
استقباله والدخول إليه ،إذاً هو «شه ٌر دعيتم فيه إىل ضيافة
وجعلتم فيه من أهل كرامة الله»(((.
اللهُ ،
ومن هذه اآلداب:

 	.1إخالص النيات يف األعامل املنوي القيام بها يف شهر رمضان،
فريضة أو تط ّوعاً .قال« :Pفاسألوا الله ربكم بنيات
صادقة وقلوب طاهرة»((( ،ويجب أن ُيخيل املرء قلبه من
((( م.ن ،ص .85
((( م.ن ،ص .84
((( م.ن ،ص .84
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ّ
غل األحقاد والضغائن والكراهية ،وأن ُيخرج من قلبه كل
املشاعر التي تخدش طهارته وتُيسء إىل نقائه.
 	.2توطني النفس عىل تح ّمل مستلزمات الصوم ومشا ّقه،
وما يتط ّلبه القيام باألعامل املستحبة من جه ٍد وتقديم
له عىل راحة النفس والبدن .واالقتناع ّ
بأن ما ُيع ّد الله
من ثواب لقاء هذه األعامل الصالحة والخالصة لوجهه
الكريم ،ال يقاس به كل ما يدفعه املك ّلف من أمثان ،من
الوقت إىل الجهد ،إىل املال «واذكروا بجوعكم وعطشكم
فيه جوع يوم القيامة وعطشه»(((.
«ومن أكرم فيه يتي ًام ،أكرمه الله يوم يلقاه»((( و«من
ّ
فطر فيه صامئاً مؤمناً يف هذا الشهر ،كان له بذلك عتق
نسمة ومغفرة ملا مىض من ذنوبه ،فقيل يا رسول الله،
وليس ك ّلنا يقدر عىل ذلك ،فقال :Pاتقوا النار ولو
بشقّ مترة ،اتقوا النار ولو برشبة من ماء»(((.
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((( م.ن ،ص .84
((( م.ن ،ص .85
((( م.ن ،ص .85

 	.3البدء بتعويد النفس عىل هذه األعاملّ ،
فإن من املعلوم
ّأن من مل يه ّيئ نفسه لتح ّمل مش ّقات الطريق ،فإنه لن
يتمكن من مواصلتها ،بل عىل املرء أنْ يتع ّود األعامل
التي تق ّرب من الله ويستحرض رضا رب العاملني ،حتى
يستشعر اللذة يف الطاعة ،ويستزيد الله تعاىل التوفيق
إىل املزيد ،وإ ّال ّ
فإن ه ّمته سوف تضعف والفتور سوف
يصيبه ،وهذا ما يراه أكرث املك ّلفني قد اعرتاهم ،ومعلوم
ّأن ذلك يكون لسببني:
أ 	.األول عدم تعويد النفس عىل مثل هذه األعامل.
ب 	.تسويالت النفس األمارة بالسوء ،حيث يكون رشط
اإلخالص ضعيفاً ،أو غري متوفر أص ًال.
قال Qيف دعاء نهار شهر رمضان « ...وأذهب عني
والسآمة والفرتة والقسوة ،والغفلة
فيه النعاس والكسلّ ،
والعزة.(((»...
((( دعاء نهار شهر رمضان ،في كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ،ص  ،300نق ًال عن
المتهجد للشيخ الطوسي ،وكتاب إقبال األعمال الحسنة للسيد ابن طاووس.
مصباح
ّ

17

ويتحدث العالمة املجليس عن «صنف من الصامئني
دخلوا دار ضيافة الله يف شهر رمضان ،والقلوب غافلة
والهمم متكاسلة ،والجوارح متثاقلة ،فحالهم كحال من
حمل هدايا إىل ملك ل ُيعرض عليها وهو كاره لحملها
إليه ،وفيه عيوب َتنع من قبولها واإلقبال عليها»(((.
 	.4االستغفار والتوبة ،حتى ُيقبل املرء عىل شهر رمضان،
نقي القلب ،عازماً عىل الطاعة وترك
مغفور الذنوبّ ،
املعصية بتوفيق من الله .عن عبد السالم بن صالح الهروي
قال« :دخلت عىل أيب الحسن عيل بن موىس الرضا،L
يف آخر جمعة من شهر شعبان ،فقال يل« :يا أبا الصلت،
ّإن شعبان قد مىض أكرثه ،وهذا آخر جمعة فيه ،فتدارك
فيام بقي تقصريك فيام مىض منه ،وعليك باإلقبال عىل ما
َيعنيك .وأكرث من الدعاء واالستغفار وتالوة القرآن ،و ُت ْب
من ذنوبك ،ليقبل شهر رمضان إليك وأنت مخلص لله
ع ّز ّ
وجل .وال تدَعنّ أمانة يف عنقك إ ّال أ ّديتها ،ويف قلبك
18

((( بحار األنوار للعالمة محمد باقر المجلسي ،ج ،94ص .345

حقداً عىل مؤمن إ ّال نزعته ،وال ذنباً أنت مرتكبه إ ّال
رس أمرك وعالنيتك
أقلعت عنه .واتّق ِ الله وتو ّكل عليه يف ّ

َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ٓ َّ َّ َ ُ َ
َ
ٱلل َبٰل ِغ أ ۡم ِرهۚ ِۦ ق ۡد
﴿ومن يت َوك ع ٱللِ فه َو حسبه ۚۥ إِن
َ َ َ َّ ُ ُ ّ
ِك َ ۡ
شءٖ قَ ۡد ٗرا﴾(((.
جعل ٱلل ل ِ

وأكرث من أنْ تقول فيام بقي من هذا الشهر:
اللهمْ ،
«إن مل تكن غفرت لنا فيام مىض من شعبان،
فاغفر لنا فيام بقي منهّ .
فإن الله تبارك وتعاىل يعتق يف
هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان»(((.
هذا ،وهناك من اآلداب والرشائط يجدر توفرها ،إذا
تو ّفرت الرشائط املتقدمة يسهل استحضارها.

((( سورة الطالق ،اآلية .3
((( عيون أخبار الرضا Qللشيخ الصدوق ،ج ،2ص  ،51واإلقبال ،ج ،1ص .42
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المحا�ضرة الثانية

وظائف تالوة القرآن
وأسرارها
ت�صديرالمو�ضوع:

ُ َ
ِين َء َات ۡي َنٰ ُه ُم ۡٱلك َِتٰ َ
﴿ َّٱل َ
ب َي ۡتلون ُهۥ
َ
َ
ُ َ َ ۡ
َح َّق ت ِل َوتِهِۦٓ أ ْو ٰٓلئِك يُؤم ُِنون بِهِۗۦ
ۡ ُ
َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ـك ُهمُ
َو َمــن يَكف ۡر بِــهِۦ فــأولـئِـ
ۡ َٰ ُ َ
ٱلخ ِس
ون﴾(((.

((( سورة البقرة ،اآلية .121

الهدف:

استثارة دواء لداء القلب وهو القرآن الكريم الذي يفيض
إىل نتائج عالج ّية ألمراض القلب.
21

القلب ـ يف ُعرف القرآن ـ هو الشك والريب املستويل عىل
إدراك اإلنسان فيام يتعلق بالله تعاىل وآياته وعدم متكن
القلب من العقد عىل عقيدة دينية((( ،هذا وغريه يؤدي إىل
مرض القلوب ،وأما موت القلوب فيحصل بالنفاق ويتجسد
باملنافقني.
وأما سالمة القلب وصحته هو استقراره يف استقامة
الفطرة ،ولزومه مستوى الطريقة ،ويؤول إىل خلوصه يف
توحيد الله تعاىل وركونه إليه عن كل يشء يتع ّلق به هوى
َّ
َ ٞ
َ َ
َ
اإلنسان((( ،قال تعاىل﴿ :يَ ۡو َم ل يَنف ُع َمال َول َب ُنون  ٨٨إِل َم ۡن
َ َ َّ َ َ ۡ
َ
(((
ِيم﴾ .
ب سل ٖ
أت ٱلل بِقل ٖ

((( تفسير الميزان ،اآلية  52من سورة المائدة ،ح ،5ص.378
((( تفسير الميزان ،اآلية ،52 :المائدة ،ج ،5ص.377
((( سورة الشعراء ،اآليتان  88ـ .89
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حماور املو�ضوع
وظائف تالوة القرآن وأسرارها:

من هنا نبدأ بأعظم عملية عالجية لداء القلب ألن تالوة
اآليات الرشيفة تقود القارئ إىل االلتزام بآداب القراءة
وبعبارة أخرى فإن وظائف التالوة تفيض إىل نتائج عالجية
للقلب وتق ّوم السلوك العميل للفرد ،والوظائف هي:
األ ّول :ينبغي للقارئ أن يبتدئ التالوة باالستعاذة ومن
أرسارها أنها تغلق أبواب املعصية وهو هدف بحد ذاته
يطلبه الناجون ففي الحديث عنهم« :Qأغلقوا أبواب
َ َ
املعصية باالستعاذة»((( .يقول الله سبحانه وتعاىل﴿ :فإِذا
َ َّ
َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َّ
َ
ۡ
(((
َّ
ٰ
قرأت ٱلقرءان فٱستعِذ بِٱللِ مِن ٱلشيط ِن ٱلر ِجي ِم﴾  .وعن
الحلبي عن أيب عبد الله Qقال :سألته عن التع ّوذ من
الشيطان عند كل سورة تفتحها؟ فقال« :نعم ،فتعوذ بالله
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((( بحار األنوار ،ج ،92ص.316
((( سورة النحل ،اآلية.98 :

ترتي ًال فيح ّزنون به أنفسهم ويسترثون به دواء دائهم(((.
الرابعة :من أهم وظائف التالوة الرتكيز والتأمل يف اآليات
يعب عنه بالتدبر يقول
وتوجه العقل إىل باطنها وهو ما ّ
َ ٰ ٌ َ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ َ َ ْ ٓ ُ َّ َّ َ ّ ٞ
ٰ
القرآن الكريم ﴿كِتب أنزلنه إِلك مبرك ِلدبروا ءايتِهِۦ
َّ ُ ُ ْ ۡ َ ۡ
َو ِلَ َت َذك َر أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾(((.
ومن أرسار التدبر هو كرس األقفال عن القلوب لنرث
بذور الهداية فيها فتنبت استقامة وبصرية ووعياً ،يقول الله
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
ۡ َ ُ َ ٓ (((
وب أقفالها﴾  ،ويف
تعاىل﴿ :أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
الحديث« :آيات القرآن خزائن العلم فكلام فتحت خزانه
فينبغي لك أن تنظر فيها»(((.
إذ التدبر يف القراءة كالتفقه يف العبادة ،فإذا فقدت القراءة
التدبر كذلك تفقد العبادة التفقه ،فعنه« :Qأال ال خري يف
قراءة ليس فيها تد ُبر ،أال ال خري يف عبادة ليس فيها تفقه»(((.
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((( نهج البالغة ،خطبة .193
((( سورة ص ،اآلية .29
((( سورة محمد ،اآلية .24
((( بحار األنوار ،ج ،92ص.316
((( بحاراألنوار ،ج ،92ص.316

َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ ۡ
َّ َ َ َ َ َ
ألم يأ ِن ل ِلِين ءامنوا أن تشع قلوبهم ِلِك ِر ٱللِ وما نزل
م َِن ۡ َ
ٱل ّ ِق﴾(((.

معي بل
ومل يتوقف تأثري تالوة آيات القرآن عند حد ّ
فيصيه يف العامل امللكويت
يصل إىل الكيان الوجودي للفرد ّ
مبقدار تفاعله مع اآليات الرشيفة حيث يقول الله تعاىل:
َ
ل َعلَ ۡيه ۡم َء َاي ٰ ُ
ت َّ
﴿إِذا ُت ۡت َ ٰ
ك ّٗيا﴾(((.
ٱلرِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َو ُب ِ
ِ
هذه من صور الدنيا ،وأما صورته الربزخية فيقول اإلمام
الصادق« :Qمن قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط
القرآن بلحمه ودمه ،وجعله الله مع السفرة الربرة وكان
القرآن حجرياً مانعاً عنه يوم القيامة ،يقول القرآن :يا رب
إن كل عامل قد أصاب عمله غري عاميل فب ّلغ به أكرم
عطاياك ،فيكسوه الله حلتني من حلل الجنة ،ويوضع عىل
رأسه تاج الكرامة ثم يقال له للقرآن هل أرضيناك فيه؟
فيقول القرآن نعم»(((.
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((( سورة الحديد ،اآلية .16
((( سورة مريم ،اآلية .58
((( مستدرك الوسائل ،ج ،2ص.604

حظ القلب:

أو ًال :زيادة اإلميان :باعتبار أن التايل ألجزاء القرآن سيجد
موضوعات قرآنية متعددة تنقله من حال إىل حال ويجول
مع كل فكرة تبعاً للمستطردات القرآنية .فتنري قلبه وهذا مام
ٱلل َوجلَ ۡ
ت قُلُ ُ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ
وب ُه ۡم
يزيد يف إميانه﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱل ِ
ِ
َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ ٰ َ ّ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ زادتهم إِيمنا وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾(((.
فعىل سبيل املثال نالحظ أن السعي بني التشويق والتخويف
كام هو عليه حال املتقني الذين وصفهم أمري املؤمننيQ
بقوله« :فإذا م ّروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً وتطلعت
نفوسهم إليها شوقاً ،وظنوا أنها َنصب أعينهم ،وإذا مروا
بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم وظنوا أن زفري
جهنم وشهيقها يف أصول آذانهم»((( .يعرج بأرواحهم من هذا
العامل إىل عامل آخر فيزدادون تعلقاً بالله تعاىل.
ثانياً :رشح الصدر وتنوير الرسيرة :الصدور الضيقة الحرجة
والرسائر املظلمة تفتقر إىل االنرشاح واالستنابة وأفضل عامل
((( سورة األنفال ،اآلية .2
((( خطبةالمتقين .192
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لهام معاً هو تالوة القرآن الكريم ففي الحديث« :أفضل
الذكر القرآن ،به ترشح الصدور ،وتستنري الرسائر»(((.
خامتة :من أرسار القرآن أنه يوفر لكل ذي حاجة حاجته
ري النفوس الظأمة وربيع
ويجد كل طالب ضالته فيه فهو ُّ
القلوب وطريق العلامء ،وبذلك وصفه أمري املؤمننيQ
حيث قال« :جعله الله ر ّياً لعطش العلامء،وربيعاً لقلوب
الفقهاء ،ومحاج لطرق العلامء ،ودواء ليس بعده داء ونوراً
ليس معه ظلمة»(((.
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((( غررالحكم.
((( نهج البالغة ،خطبة .198

المحا�ضرة الثالثة

القرآن مهجور يشكو «تصحيح
العالقة بالقرآن الكريم»
ت�صدير المو�ضوع:

اإلمام عيلَ « :Qو َخ َّل َف ِف ُيك ْم
َما َخ َّل َف ِت ْ َ
ال ْن ِب َيا ُء ِف ُأ َم ِم َها إِ ْذ َل ْم
يق َو ِ
اض ٍح َو َل
َي ْ ُت ُك ُ
وه ْم َه َم ًل ِب َغ ْ ِي َط ِر ٍ
اب َر ِّب ُك ْم ِف ُيك ْم ُم َب ِّيناً
َع َل ٍم َقا ِئ ٍم ِك َت َ
َح َل َل ُه َو َح َرا َمهُ.(((»....
((( نهج البالغة ،الخطبة .1

الهدف:

بيان فضل القرآن وعظمته واظهار كيفية االستفادة منه
والتحذير من هجرانه
31

حماور املو�ضوع
فضل القرآن وعظمته

لقد أرسل الله تعاىل األنبياء لهداية البرشية إىل سواء
السبيل ،وأنزل عىل بعضهم كتباً لتكون مناراً يستهدي بها
الناس ،ولكن لألسف ح ّرف الناس كتب الله تعاىل كام يف
التوراة واإلنجيل ،وبذلك انحرفوا عن الرصاط املستقيم
ووقعوا يف ضالل مبني .إىل أن أرسل الله تعاىل نب ّيه الكريم
مح ّمداً Pلريجع الناس إىل طريق الله ،ويزيلهم من

االنحراف ،وينري لهم الطريق ،فأنزل عىل قلبه الكتاب
َّ
الكريم القرآن املجيد وحفظه تعاىل من التحريف﴿ :إِنا
َ ۡ ُ َ َّ ۡ َ ّ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ٰ ُ َ
نن نزلا ٱذلِكر ِإَونا لۥ لحفِظ
ون﴾((( .فكان الهادي واملبني
واملوعظة واملنري لطريق السالكني إىل الله تعاىل ،فهو
متسه يد التحريف .يقول
الكتاب الساموي الوحيد الذي مل ّ
َّ َ ٰ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ه أَ ۡق َو ُم﴾(((﴿ .ك َِتٰبٌ
ان َي ۡهدِي ل َِّلت ِ َ
تعاىل﴿ :إِن هذا ٱلقرء
ِ
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((( سورةالحجر ،اآلية .9
((( سورة اإلسراء ،اآلية .9

َ َ ۡ َ ٰ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َّ َ َ ُّ
ٱلظلُمَ
ت إ َل ٱنلُّور بإ ۡذن َر ّبهمۡ
ٰ
أنزلنه إِلك لِ خ ِرج ٱنلاس مِن
ِ ِ
ِ ِِ ِ ِِ
َٰ َ ََ ٞ
ُٗ
ان ّل َّ
ص َر ٰ ِط ۡٱل َعزيز ۡ َ
إِ َ ٰ
ِلن ِ
اس َوهدى
ٱل ِمي ِد﴾(((﴿ .هذا بي
ل
ِ
ِ ِ
ّۡ
َو َم ۡوع َِظة ٞل ِل ُم َّتقِ َني﴾(((.

وحسب القرآن عظم ًة وكفاه منزل ًة وفخراً وفض ًال أنه كالم
ال ّله العظيم ،ومعجزة نب ّيه الكريم ،وأن آياته هي املتكفلة
بهداية البرش يف جميع شؤونهم وأطوارهم ويف جميع
أجيالهم وأدوارهم ،وهي الضمينة لهم بنيل الغاية القصوى
والسعادة الكربى يف العاجل واآلجل .هو كالم ال ّله و«فضل
كالم ال ّله عىل سائر الكالم كفضل ال ّله عىل خلقه»(((.
هو وصية الرسول Pاألوىل والثقل األكرب الذي خ ّلفه
قائ ًال« :إين تارك فيكم الثقلني :كتاب ال ّله وعرتيت أهل بيتي
لن تضلوا ما إن متسكتم بهام ،وإنهام لن يفرتقا حتى يردا
َ َّ
عل الحوض»(((.
((( سورة إبراهيم ،اآلية .1
((( سورة آل عمران ،اآلية .138
((( المجلسي ،بحار األنوار ،ج  ،6ص .89
((( الحديث متواتر رواه خمسة وثالثون صحابياً (راجع مصادره في خالصة عبقات األنوار
الجزء األول والثاني).

33

ّ
اعتراف المفكرين بعظمة القرآن

وقد اعرتف بعظمة القرآن وفضله املنصفون من املِلل
ظل َ (القرآن) أربعة عرش
األخرى ،يقول ول ديورانت« :وقد ّ
قرناً من الزمان محفوظاً يف ذاكرتهم (املسلمني) ،يستثري
خيالهم ،ويش ِّكل أخالقهم ،ويشحذ قرائح مئات املاليني
من الرجال .والقرآن يبعث يف النفوس ...أسهل العقائد،
وأبعدها عن التق ّيد باملراسم والطقوس ،وأكرثها تحرراً من
الوثنية والكهنوتية .وقد كان له أكرب الفضل يف رفع مستوى
املسلمني األخالقي والثقايف ،وهو الذي أقام فيهم قواعد
النظام االجتامعي والوحدة االجتامعيةّ ،
وحضهم عىل اتباع
القواعد الصحية ،وح ّرر عقولهم من كثري من الخرافات
واألوهــام ،ومن الظلم والقسوة ،وحسن أحوال األر ّقاء،
وبعث يف نفوس األذالء الكرامة والعزة ،وأوجد بني املسلمني
(إذا استثنينا ما كان يقرتفه بعض الخلفاء املتأخرين) درجة
من االعتدال والبعد عن الشهوات مل يوجد لها نظري يف أية
34

بقعة من بقاع العامل يسكنها الرجل األبيض.(((»...
هذه شهادة  -من شهادات كثرية  -للقرآن الكريم من أحد
الغربيني ،وهو مؤرخ كبري معروف ،أليس يف شهادته داللة
عىل فضل القرآن وعظمته؟ أليس يف شهادته وشهادة أمثاله،
داللة عىل مدى تأثري القرآن وفاعليته وهدايته للبرشية؟
كيف نستفيد من القرآن الكريم:

إن من األمور املهمة معرفة كيفية االستفادة من القرآن
العظيم  -وال يكفي أن نعرف عظمة هذا الكتاب الكريم
وفضله  -وذلك يكون مبعرفة أن هذا الكتاب كتاب تعليم
وهداية إىل اللهو إىل سبيل السعادة الحقيقية.
فليس القرآن الكريم لتعليم الجهات األدبية والنحو
والرصف أو أن تأخذ منه الفصاحة والبالغة والنكات البيانية
والبديعية وليس هو لتعليم القصص والحكايات بالنظر
التاريخي واالطالع عىل األمم السابقة.
ثم أنه ليس كتا ًبا نقرأه للثواب واألجر فقط ولهذا ال نعتني
((( قصة الحضارة ،ول ديورانت ،مج ،201ج ،1ص ،48دارالجيل.
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بغري تجويده ،ونريد أن نقرأه صحيحاً حتى يعطي لنا الثواب،
ونحن مقتنعون بهذا الحد ،ولهذا ال يفيدنا القرآن .فاملطلوب
إذن التع ّلم من القرآن كيفية السري والسلوك إىل الله وكيفية
التخ ّلق باألخالق العالية لنصل إىل الكامل والسعادة.
رفع الموانع والحجب:

من اآلداب املهمة حتى تحصل االستفادة من القرآن
الكريم ،رفع موانع االستفادة ،والحجب بني املستفيد
والقرآن ،وهذه الحجب كثرية نشري إىل بعضها:
 	.1حجاب رؤية النفس ،بحيث يرى اإلنسان املتعلم نفسه
غري محتاج إىل االستفادة من هذا الكتاب العظيم .أو
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يرى استقادة منه ولكن يف جهات ال تساعد عىل الهداية
والسلوك إىل الله تعاىل ،كمن يقرص نظره إىل الجهات
الفقهية أو الفلسفية أو البالغية أو التجويدية أو غري ذلك
مام ال مساس له باملقصود األصيل للقرآن الكريم وهو
الهداية إىل الله ّ
جل وع ّال ،ويقنع مبا هو عليه ،ويخترص
القرآن يف الجهة التي هو فيها .يف حني أن القرآن أرشدنا

إىل عدم القناعة مبا نحن عليه ،واإلشارة إىل هذا املعنى
كثرية يف القصص القرآنية ،فموىس كليم الله ،مع ماله من
مقام عظيم ما اقتنع بذلك ،ومبجرد أن القى شخصاً كام ًال
َ ۡ َ َّ ُ َ
كالخرض Qقال له بكل تواضع وخضوع﴿ :هل أتبِعك
ََ َ
ّ
ّ
ٰٓ
ع أن ُت َعل َِم ِن م َِّما ُعل ِۡم َت ُر ۡش ٗدا﴾(((.
 	.2ومن الحجب حجاب اآلراء الفاسدة واملذاهب الباطلة،
وأغلب هذا يوجد من التبعية والتقليد ،مثال إذا رسخ يف
قلوبنا اعتقاد مبج ّرد االستامع من األب أو األم أو من الجهلة،
نبني عىل هذا االعتقاد ،وال نب ّدله ولو أتانا واضح الربهان.
 	.3ومن الحجب املانعة من االستفادة من القرآن ،االعتقاد
بأنه ليس ألحد حق االستفادة من القرآن الرشيف إال ما
كتبه املفرسون وما فهموه...
 	.4حجاب املعايص والكدورات الحاصلة من الذنوب.
حب الدنيا ،فيرصف القلب بواسطة متام هم ّته يف الدنيا
ّ 	.5
وحب الجاه والرشف.
ّ
((( سورة الكهف ،اآلية .66
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ّ
التفكر في آياته ومعانيها:

هذا ومن اآلداب املهمة لقراءة القرآن التف ّكر ،وقد كرثت
الدعوة إىل التفكر يف القرآن الرشيف.
ََ ََۡٓ َۡ َ ّ
ي ل َّ
ٱذل ِۡك َر لِ ُبَ ّ َ
اس َما نُ ّز َل إ ِ َ ۡ
ِ
قال تعاىل﴿ :وأنزلا إِلك
ل ِه ۡم
ِلن
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
ولعلهم يتفكر
ون﴾(((.
َ ۡ
ۡ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
وقال تعاىل﴿ :فٱق ُص ِص ٱلقصص لعلهم يتفكر
ون﴾(((.
إىل غري ذلك من اآليات الكثرية .والروايات أيضاً يف التفكر
كثرية ،فقد نقل عن رسول الله Pملا نزلت اآلية الرشيفة:

َ َۡ
َّ
َ ۡ َ
ٱلس َم ٰ َ
﴿إ َّن ف َخ ۡلق َّ
َ
َ
َّ
ۡ
ٰ
ٰ
ِ
ار
ه
ٱنل
و
ل
ٱل
ف
ل
ت
ٱخ
و
ۡرض
ٱل
و
ت
و
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٓأَلي ٰ ٖت .(((﴾...قال« :Pويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها».

التطبيق آلياته:

ومن اآلداب املهمة لقراءة القرآن التي تنيل اإلنسان نتائج
كثرية واالستفادات غري املعدودة هو التطبيق.
فمن أراد أن يأخذ من القرآن الرشيف الحظ الوافر فال بد له
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((( سورة النحل ،اآلية .44
((( سورة األعراف ،اآلية .176
((( سورة آل عمران ،اآلية .190

أن يط ّبق كل آية رشيفة عىل حاالت نفسه حتى يستفيد استفادة
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ َ
ٱلل َو ِجل ۡت
كاملة ،مثال يقول تعاىل﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱلِين إِذا ذكِر
ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ َ َ ٰ َ ّ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
قلوبهم ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ زادتهم إِيمنا وع رب ِ ِهم يتوك
ون﴾(((.
فال ب ّد للسالك أن يالحظ هذه األوصاف الثالثة منطبقة
عليه ،وهل قلبه يوجل إذا ذكر الله ويخاف؟ وإذا تليت
عليه اآليات الرشيفة هل يزداد إمياناً يف قلبه؟ وهل اعتامده
وتوكله عىل الله تعاىل؟ أو أنه محروم من ذلك.
فإذا كان محروماً
فليسع لتحصيل هذه الصفات ،وهكذا
َ
كل آية مي ّر عليها يط ّبقها خارجاً ،فالقرآن كتاب تطبيق ال
كتاب ترتيل فحسب .فكام أن خُ ُلق الرسول Pكان القرآن،
فينبغي عليك أن يكون خلقك القرآن.
مهجورية القرآن الكريم:
ۡ

يقول تعاىل:

َّ َ ُ ْ َ َ
َ َ َ َّ ُ ُ َ ٰ َ ّ َّ َ
ب إِن ق ۡو ِم ٱتذوا هٰذا
﴿وقال ٱلرسول ير ِ

َُۡ َ
ان َم ۡه ُ
ج ٗ
ورا﴾(((.
ٱلقرء
((( سورة األنفال ،اآلية .2
((( سورة الفرقان ،اآلية .30
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إن مهجورية القرآن لها مراتب ،ولعلنا متصفني بالعمدة
منها ،أترى أننا إذا ج ّلدنا القرآن العظيم جلداً نظيفاً وق ّي ًام
أو إذا قرآناه أو استخرنا به وق ّبلنا هو وضعناه عىل أعيننا ،ال
نكون هاجرين له؟ أترى إذا رصفنا غالب عمرنا يف تجويده
واالهتامم يف جهاته اللغوية والبيانية والبديعية ،ما اتخذناه
مهجوراً؟ هل أننا إذا تعلمنا القراءات املختلفة ،ما اتخذناه
مهجوراً؟
إن عمدة هجر القرآن هو عدم تطبيقه يف حياتنا الخاصة
والعامة ،ونحن لألسف قد نكون متصفني بهذه املرتبة من
الهجر ،حيث ال نأخذ تعاليم القرآن يف حسابنا!.
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المحا�ضرة الرابعة

دور أبي طالب في الدفاع عن
الرسالة والرسولP
ت�صدير المو�ضوع:

عن أيب عبد الله Qقال :نزل جربئيل
عىل النبي :Pيا محمد ّإن ر ّبك يقرئك
السالم ويقولّ :إن قد ح ّرمت النار عىل
صلب أزلك ،وبطن حملك ،وحجر كفلك،
فالصلب صلب أبيك عبد الله بن عبد
املطلب ،والبطن الذي حملك فآمنة بنت
وهب ،وأ ّما حجر كفلك فحجر أيب طالب(((.
((( الكافي /446 /1 :ح.21

الهدف:

التعرف عىل شخصية أيب
اإلسالم محمد.P

طالبQ

وعنايته بنبي
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حماور املو�ضوع
نسبه الشريف ومولده ونشأته

هو أبو طالب عمران بن عبد ّ
املطلب بن هاشم بن عبد
مناف بن قيص بن كالب...
ولد يف م ّكة املك ّرمة قبل ظهور نور النبي Pبخمس وثالثني
ترب وترعرع يف حجر أبيه عبد املطلب ،وتغ ّذى منه جميع
سنةّ .
الصفات الحسنة ،نشأ يف بيت أبيه الذي كان رئيس م ّكة ،ومن
سم ّو مقامه كانت له أسامء تعرفه بها العرب وملوك القيارصة
وملوك العجم والحبشة ،وهي :عامر ،شيبة الحمد ،س ّيد البطحاء،
سن يف الجاهل ّية
ساقي الحجيج ,أبو السادة،عبد املطلب...وقد ّ
سنناً كثرية ،وملّا جاء القرآن أق ّر ّ
بكل ذلك ،عن اإلمام الرضاQ
يف حديث قال :كان لعبد املطلب خمس من السنن أجراها الله
له يف اإلسالم« :حرم نساء اآلباء عىل األبناء ،سنّ الدية يف القتل
مائة من اإلبل ،طاف بالبيت سبعة أشواط ،وجد كنزاً فأخرج
منه الخمس ،س ّمى زمزم حني حفرها سقاية الحاج»(((.
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((( الخصال.313 :

في األصالب الطاهرة

ُّ

َّ
َََ َ َ
ٱلسجد َ
ِين﴾(((:
قال يف املجمع يف تفسري آية ﴿وتقلبك ِف ٰ ِ
نبي
نبي إىل ّ
وقيل :معناه وتق ّلبك يف أصالب املوحدين من ّ
حتى أخرجك نب ّياً(((.

ويف األمايل :بإسناده عن أنس بن مالك قال :سمعت رسول
الله Pيقول :كنت أنا وع ّ
يل عن ميني العرش نس ّبح الله قبل
أن يخلق آدم بألفي عامّ ،
فلم جعلنا يف ُصلبه ثم نقلنا من
صلب إىل صلب يف أصالب الطاهرين وأرحام املط ّهرات حتى
انتهينا إىل صلب عبد املطلب ،فقسمنا قسمني فجعل يف عبد
الله نصفاً ،ويف أيب طالب نصفاً ،وجعل النب ّوة والرسالة ّيف،
وجعل الوصية والقض ّية يف عيل.(((...
األصبغ بن نباتة قال :سمعت أمري املؤمنني Qيقول:
«والله ما عبد أيب وال جدّي عبد املطلب وال هاشم وال عبد
مناف صن ًام قط .قيل له :فام كانوا يعبدون؟ قال :كانوا
((( سورة الشعراء ،اآلية .219
((( مجمع البيان ،324 /7 :المواهب اللدنية ،46/1 :الدر المنثور .98/5 :تفسير نور الثقلين:
.69 /4
((( أمالي الطوسي ،183 :ح.307

43

متمسكني به»(((.
يص ّلون إىل البيت عىل دين إبراهيمّ Q
فالواجب أن نعتقد بإميان ّ
كل من أجداده من زمن آدم
إىل زمن عبد الله ،فلو كان آباء النبي Pك ّفاراً ملا قال رسول
الله« :ما زلنا ننقل من أصالب طاهرة إىل أرحام مط ّهرة»
موحدين ،ألن
فهذا دليل عىل ّأن آباءه كانوا جميعاً مؤمنني ّ
صلب املرشك ورحم الكافر ال يكونا طاهرين بحكم اآلية
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ
ون نَ ٞس﴾(((.
شك
الرشيفة ﴿إِنما ٱلم ِ
إيمان أبي طالب ومنزلته عند الله

ّإن أليب طالب Qمنزلة عظيمة عند الله ع ّز ّ
وجل،
وكفاه فخراً ومنزلة كونه حامياً ونارصاً لرسول الله،P
ولذلك هبط جربائيل عىل رسول الله عند موته وقال« :يا
محمد ،أخرج من م ّكة فليس لك فيها نارص» ،عىل ما رواه
الكليني يف الكايف(((.
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((( كمال الدين174/1 :ح .32
((( سورة التوبة ،اآلية .28
((( الكافي /449 /1 :ح ،31وانظر شرح نهج البالغة.29 /1 :

وعن أيب عبد الله Qقالّ :
«إن مثل أيب طالب مثل
رسوا اإلميان وأظهروا الرشك فآتاهم الله
أصحاب الكهف أ ّ
أجرهم مرتني»(((.
ويف رواية :قلت أليب عبد اللهّ :Qإن الناس يزعمون
ّأن أبا طالب يف ضحضاح من نار .فقال« :كذبوا ما بهذا
نزل جربائيل عىل النبي .Pقلت :ومبا نزل؟ قال :أىت
جربئيل يف بعض ما كان عليه فقال :يا مح ّمدّ ،
إن ر ّبك
رسوا
يقرئك السالم ،ويقول لك إن أصحاب الكهف أ ّ
اإلميان وأظهروا الرشك فآتاهم الله أجرهم م ّرتنيّ ،
وإن
رس اإلميان وأظهر الرشك فآتاه الله أجره مرتني،
أبا طالب أ ّ
وما خرج من الدنيا حتى أتته البشارة من الله بالجنة.
ثم قال :Qكيف يصفونه بهذا وقد نزل جربئيل ليلة
مات أبو طالب فقال:يا محمد:أخرج من م ّكة فام لك بها
من نارص بعد أيب طالب»(((.
الحجة.341 :
((( الكافي 448 /1 :حّ ،28
((( البحار 11/35 ،ح.43
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وروى الصدوق يف كامل الدين ،بإسناده إىل إصبغ بن
نباتة قال :سمعت أمري املؤمنني Qيقول« :والله ما عبد
أيب وال جدّي عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف صن ًام
قط».
قيل له :فام كانوا يعبدون؟ قال« :كانوا يص ّلون إىل البيت
متمسكني به»(((.
عىل دين إبراهيم ّ
وعن أيب بصري ليث املرادي قال :قلت أليب جعفر:Q
سيدي ّإن الناس يقولونّ :إن أبا طالب يف ضحضاح من نار
يغيل منه دماغه ،فقال« :Qكذبوا والله ّإن إميان أيب
طالب لو وضع يف ك ّفة ميزان ،وإميان هذا الخلق يف ك ّفة
ميزان لرجح إميان أيب طالب عىل إميانهم»(((.
عنايته ّ
بقرة عينه محمدP

ّإن أبا طالب مل يتخل عن حامية ونرصة ال ّرسول Pحتى
آخر لحظات عمره الرشيف ،بحيث أوىص أقاربه وأصحابه
46

((( كمال الدين ،174 /1 :ح.32
الحجة ،84 :راجع شرح نهج البالغة البن أبي الحديد ،68/14 :الدرجات الرفيعة.49 :
((( ّ

بأن يدافعوا عنه وينرصوه ،ولذا كان رسول الله Pيحب أبا
طالب ويثني عليه طيلة حياته ،وملّا سمع مبوته حزن عليه
امض فتول غسله ،فإذا
حزناً شديداً ،ثم قال لعيلِ :Q
رفعته عىل رسيره فاعلمني .ففعل فاعرتضه رسول اللهP
وهو محمول عىل رؤوس الرجال ،فقال« :Pيا عم جزيت
خرياً ،فلقد ر ّبيت وكفلت صغرياً ونرصت وآزرت كبرياً ،أما
ّ
ألستغفرن لك وألشفعنّ فيك شفاعة يعجب لها
والله
الثقالن»((( ،ثم دفن يف مقربة الحجون.
ويف وصيته عند مامته يقول« :يا معرش بني هاشم!
أطيعوا مح ّمداً وصدّقوه تفلحوا وترشدوا ،يا معرش قريش

كونوا له والة ولحزبه ُحامة ،والله ال يسلك أحدٌ منكم
سبيله إ ّال رشد وال يأخذ أحدٌ بهديه إ ّال َس ِعد»(((.
وفاته :اختلف أرباب التاريخ يف وفاته فمنهم من قال
إنّه ّ
توف قبل خديجة بثالثة أ ّيام((( ،وقال بعضهم :بثالث
((( شرح نهج البالغة البن ابي حديد  ،76:14من كتاب له إلى معاوية.
((( السيرة الحلب ّية .292:1
((( تاريخ اليعقوبي.35/2 :
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سنني ،قال ابن شهراشوب يف املناقبّ :إن وفاته Qكانت
بعد النبوة بتسع سنني ومثانية أشهر وذلك بعد خروجه من
الشعب بشهرين .وزعم الواقدي أنهم خرجوا من الشعب
قبل الهجرة بثالث سنني .ويف هذه السنة ّ
توف أبو طالب
وتو ّفيت خديجة بعده بس ّتة أشهر(((.
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((( المناقب.173 /1 :

المحا�ضرة الخام�سة

المزايا األخالقية لإلمام
الحسن المجتبىQ
ت�صدير المو�ضوع:

قال النبي محمد« :Pالحسن
والحسني ابناي من أح ّبهام أح ّبني،
ومن أح ّبني أح ّبه الله ،ومن أح ّبه
الله أدخله الج ّنة ،ومن أبغضهام
أبغضني ،ومن أبغضني أبغضه الله،
ومن أبغضه الله أدخله النار»(((.
((( مستدرك الحاكم 166 / 3 :وإعالم الورى.432 / 1 :

الهدف:

التع ّرف عىل بعض مزايا اإلمام الحسن Qاألخالقية
واالجتامعية.
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حماور املو�ضوع
مولد النور

ولد اإلمام الحسن Qيف السنة الثالثة للهجرة ليلة
النصف من شهر رمضان املبارك يف املدينة املنورة ما بعث
يف نفس رسول الله Pتباشري الفرح ،وقام من ساعته إىل
بيت الصديقة فاطمة الزهراء Oونادى يا أسامء أين
ولدي؟ ...فقدمته إىل ج ّد  Pفاستقبله والبرشى تلوح عىل
وجهه ،فأخذ ابنه برفق ،وضمه إليه وراح يلثمه بعطفه
وحنانه ،ثم أ ّذن رسول الله Pيف أذنه اليمنى ثم أقام يف
اليرسى ...،وجاء اإلمام عيل Qإىل فاطمة وسألها عن
اسم املولود ،أجابته :ما كنت ألسبقك ،فأردف ع ّ
يلQ
قائ ً
ال :وما كنت ألسبق رسول الله Pفجاء اإلمام عيلQ
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إىل رسول الله Pفسأله عن اسم املولود ،فأجاب رسول
الله !Pوما كنت ألسبق ّرب .فنزل جربائيل من السامء عىل
رسول الله Pوقال له« :إن الجليل يقرؤك السالم ويقول

لك اسمه حسن ،فكان كذلك» .ثم عقّ عنه وحلق رأسه
وتصدق بزنة شعره فض ًة فكان وزنه درهامن وشيئاً((( ،وأَ َم َر
َف ُط ِ َ
وس ّنت بذلك العقيقة والتص ّدق بوزن
ل رأسه طيباًُ ،
الشعر وك ّناه (أبا محمد).

من مكارم أخالقهQ

فاإلمام الحسن Qحاز عىل صفات جده رسول
الله Pيف خَ ل ِقه وخُ ُل ِقه وقد أورد الشيخ املفيد  Mيف
اإلرشاد أنه :كان الحسن بن عيل Qيشبه النبي Pمن
صدره إىل رأسه والحسني يشبهه Pمن صدره إىل رجليه.
وقال أيضاً« :كان الحسن Qأشبه الناس برسول
اللهَ Pخلقاً ُ
وخلقاً وهيأة وهدياً وسؤددا».
وقال رسول الله Pللحسن ذات مرة« :أشبهت َخلقي
ُ
وخلقي»(((.
 .1إن الله ال يحب املتكربين :روى املؤ ّرخون عن تواضعه
((( صلح اإلمام الحسن ،Qراضي آل ياسين ،ص.25
((( أعيان الشيعة السيد األمين ،المجلد األول ،ص.563
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وكرم أخالقه عرشات الروايات فمن ذلك انه اجتاز عىل
جامعة من الفقراء وقد جلسوا عىل الرتاب يأكلون خبزاً
كان معهم ،فدعوه إىل مشاركتهم فجلس معهم وقال:
«إن الله ال يحب املتكربين ،وملا فرغوا من األكل دعاهم
إىل ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغــدق عليهم من
عطائه ،ومرة أخرى مر عىل فقراء يأكلون فدعوه إىل
مشاركتهم ،فنزل عن راحلته وأكل معهم ثم حملهم إىل
منزله فأطعمهم وأعطاهم» ،وقال« :اليد لهم ألنهم مل
يجدوا غري ما أطعموين ونحن نجد ما أعطيناهم».
 .2ألله أعلم حيث يضع رسالته :م ّر به رجل من أهل الشام
يل وآل ع ّ
ممن غ ّذاهم معاوية بالحقد والكراهية لع ّ
يل
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بالسب والشتم واإلمام ساكت
ّ
فعجل لإلمام الحسنّ Q
ال يتكلم وهو يعلم بأن الشامي ال يعرف عل ّيا وآل ع ّ
يل
إال من خالل الصورة التي كان معاوية بن هند يصورهم
بها وعندما انتهى الشامي من حديثه مبا فيه من جلف
وفظاظة ابتسم له Qإليه وتكلم معه بأسلوب هادئ

ينم عن سامحة وكرم متجاه ًال كل ما سمع وما رأى ،وقال:
«أيها الشامي أظنك غريباً فلو أنك سألتنا أعطيناك،
ولو اسرتشدتنا أرشدناك ،وإن كنت جائعاً أطعمناك،
وإن كنت محتاجاً أغنيناك ،أو طريداً آويناك» ،ومىض
يتحدث إىل الشامي بهذا األسلوب الذي يفيض بالعطف
والرحمة حتى ذهل الشامي وسيطر عليه الحياء والخجل
وجعل يتململ بني يديه يطلب عفوه وصفحه ويقول:
«الله أعلم حيث يجعل رسالته».
سخاء وكرم رسول اللهP
رأىQ

غالماً أسود يأكل من رغيف لقمة ،ويطعم

كلباً هناك لقمة فقال له« :ما حملك عىل هذا؟» قال« :إين
استحي منه أن آكل وال أطعمه» .فقال له الحسن« :Qال
تربح مكانك حتى آتيك» .فذهب إىل سيده ،فاشرتاه واشرتى
الحائط (البستان) الذي هو فيه ،فأعتقه ،وم ّلكه الحائط.
وسأله رجل أن يعطيه شيئاً فقال له« :إن املسألة ال تصلح
إال يف غرم فادح أو فقر مدقع أو حاملة مفظعة»  ،فقال
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له :ما جئتك إال يف إحداهن فأعطاه مائة دينار ،ثم اتجه
الرجل إىل الحسني Qفأعطاه تسعة وتسعني ديناراً وكره
أن يساوي أخاه يف العطاء...
ويروي املؤ ّرخون عن سخائه أيضاً أن جامعة من األنصار
كانوا ميلكون بستاناً يتعايشون منه فاحتاجوا لبيعه فاشرتاه
منهم بأربعامئة ألف ،ثم أصابتهم ضائقة بعد ذلك اضطرتهم
لسؤال الناس ،فر ّد عليهم البستان حتى ال يسألوا أحداً شيئاً.
 .1أزهد الناس وأعبدهم :كان أعبد الناس يف زمانه وأزهدهم
حج ماشياً ورمبا مىش حافياً ،وال
حج ّ
وأفضلهم وكان إذا ّ
مي ّر يف يش ٍء من أحواله إال ذكر الله سبحانه وكان أصدق
الناس لهجة وأفصحهم منطقاً وكان إذا بلغ املسجد رفع
رأسه ويقول« :الهي ضيفك ببابك يا محسن قد أتاك
امليسء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا
كريم»((( وكان إذا توضأ ،أو إذا ّ
صل ارتعدت فرائصه
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((( في رحاب أئمة أهل
األمالي.

البيتR

السيد األمين المجلد .5 ،3 ،ص .6عن الصدوق في

واصفر لونه من خشية الله تعاىل .وقاسم الله تعاىل ماله
ثالث مرات .وأخرج من ماله لله تعاىل مرتني.
 .2أَ ُّينا ُي ِ
حسنُ الوضوء :ففي الجانب األخالقي هناك
قصة جميلة يتداولها أصحاب السري واملؤرخون وهي
أن الحسنني Lم ـ ّرا عىل شيخ يتوضأ وال يحسن
فأخذا Lيف التنازع وكانا صغريين مل يتجاوزا العقد
األول من السنني يقول ّ
كل واحد منهام لآلخر :أنت ال
تحسن الوضوء .فقاال :أيها الشيخ كن حك ًام بيننا يتوضأ
كل واحد م ّنا فتوضأ ،ثم قاال :أينا يحسن؟ قال :كالكام
تحسنان الوضوء .ولكن هذا الشيخ الجاهل وهو يشري
إىل نفسه هو الذي مل يكن يحسن ،وقد تعلم اآلن منكام
وتاب عىل يديكام بربكتكام وشفقتكام عىل أمة جدكام(((.
من جوامع مواعظه

 .1يا ابن آدمّ :
«عف عن محارم الله تكن عابداً ،وارض
مبا قسم الله تكن غن ّياً وأحسن جوار من جاورك تكن
((( بحار األنوار ،الشيخ المجلسي ،ج ،43ص.333
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تحب أن يصاحبوك به
مسل ًام ،وصاحب الناس مبثل ما ّ
تكن عاد ًال .إنه كان بني يديكم أقوام يجمعون كثرياً،
ويبنون مشيداً ،ويأملون بعيداً ،أصبح جمعهم بوراً،
وعملهم غروراً ،ومساكنهم قبوراً .يا ابن آدم :مل تزل
يف هدم عمرك منذ سقطت من بطن أ ّمك ،فخذ مام يف
يديك ملا بني يديكّ ،
فان املؤمن يتزود والكافر يتم ّتع»(((.
 .2املبادرة إىل العمل« :اتقوا الله عباد الله ،وجدّوا يف
الطلب وتجاه الهرب ،وبــادروا العمل قبل مقطعات
النقامت ،وهادم اللذاتّ ،
فان الدنيا ال يدوم نعيمها ،وال
يؤمن فجيعها ،وال تتو ّقى مساويها ،غرور حائل ،وسناد
مائل ،فاتعظوا عباد الله بالعرب ،واعتربوا بأثر .وازدجروا
بالنعيم .وانتفعوا باملواعظ ،فكفى بالله معصت ًام ونصرياً،
وكفى بالكتاب حجيجاً وخصي ًام ،وكفى بالج ّن ِة ثواباً،
وكفى بالنار عقاباً ووبا ًال»(((.
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((( أعيان الشيعة ج  - 4ق  - 1ص  :45السيد محسن األمين العاملي.
((( تحف العقول.

حب الدنيا...« :الخري كله يف صرب ساع ٍة واحد ٍة ،تورث
ّ .3
راح ًة طويل ًة وسعاد ًة كثري ًة .والناس طالبان :طالب
يطلب الدنيا حتى إذا أدركها هلك ،وطالب يطلب
ناج فائز ،واعلم أيها الرجل!
اآلخرة حتى إذا أدركها فهو ٍ
أنه ال ّ
يرضك ما فاتك من الدنيا ،وأصابك من شدائدها
إذا ظفرت باآلخرة ،وما ينفعك ما أصبت من الدنيا ،إذا
حرمت اآلخرة»(((.

((( إرشاد القلوب ص  :22للديلمي ،اإلمام الحسن  -م.
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المحا�ضرة ال�ساد�سة

الولد س ّر أبيه

(نظرة في وصية اإلمام علي Qلإلمام الحسن)

ت�صدير المو�ضوع:

مام قاله اإلمــام عيل Qيف
وص ّيته لولده اإلمام الحسن:Q
« َوا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي ،أَ َّن أَ َح َّب َما أَن َْت
ِ
آخ ٌذ ِب ِه إِ َ َّل ِمنْ َو ِص َّي ِتي َت ْق َوى الل ِه،
َوا ْال ْق ِت َصا ُر َع َل َما َف َر َض ُه الل ُه َع َل ْي َك،
واألخذ ِبَا َم َض َع َل ْي ِه األولون ِمنْ
الصا ِل ُح َ
ون ِمنْ أَ ْهلِ َب ْي ِت َك.»...
آ َبا ِئ َكَ ،و َّ
الهدف:

التع ّرف عىل أهم وصايا أمري املؤمنني Qلولده اإلمام

والرتب عىل قيمها العالية.
الحسنّ Q
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ّ
مقدمة:

يتح ّدت اإلمام عيل Qيف وصيته هذه عن مجموعة
موجهة
من األصول والقواعد الرتبوية واالجتامعية- ،وهي ّ
للمسلمني جميعاً ،وإن كــان الخطاب املبارش لإلمام
الحسن ،- Qالتي تصلح لرتبية الفرد واملجتمع واألمة.
موعظة اآلخر بوصف واقع النفس والحالِ « :منَ ا ْل َوا ِل ِد
ا ْل َفانِ  ،ا ْل ُم ِق ِّر ِلل َّز َمانِ (املعرتف له بالشدة) ،ا ْل ُم ْد ِب ِر ا ْل ُع ُم ِر،
لدَّه ِرَّ ،
السا ِك ِن َم َسا ِكنَ ا ْل َم ْو َت،
ا ْل ُم ْس َت ْس ِل ِم ِل ْ
الذا ِم ِللدُّ ْن َياَّ ،
َّ
السا ِل ِك
الظا ِع ِن َع ْن َها َغداً ،إِ َل ا ْل َم ْو ُلو ِد ا ْل ُم َؤ ِّملِ َما َال ُي ْد َر ُكَّ ،
َس ِب َ
يل َمنْ َق ْد َه َل َكَ ،غ َر ِض األسقام (هدف األمراض ترمي
إليه سهامها)َ ،ر ِهي َن ِة (املرهونة ،أي أنه يف قبضة األيام
وحكمها) األيامَ ،و َر ِم َّي ِة (ما أصابه السهم) ا ْل َم َصا ِئ ِبَ ،و َع ْب ِد
يم ا ْل َمنَا َياَ ،وأَ ِس ِري ا ْل َم ْو ِتَ ،و َح ِل ِ
يف
الدُّ ْن َياَ ،و َت ِ
اج ِر ا ْل ُغ ُرورَِ ،و َغ ِر ِ
ين األحزان»...
ا ْل ُه ُمو ِمَ ،ق ِر ِ
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حماور املو�ضوع
من القلب إلى القلب:

«َ ...و َو َج ْد ُت َك َب ْع ِضَ ،ب ْل َو َج ْد ُت َك ُك ِّلَ ،ح َّتى َك َأ َّن َش ْيئاً َل ْو
أَ َصا َب َك أَ َصا َب ِنيَ ،و َك َأ َّن ا ْل َم ْو َت َل ْو أَ َت َ
اك أَ َت ِانَ ،ف َعن َِان ِمنْ أَ ْم ِر َك
َما َي ْع ِنيني ِمنْ أَ ْم ِر َن ْف ِسَ ،ف َك َت ْب ُت إِل ْي َك ِك َت ِاب َهذاُ ،م ْس ْ
تظ ِهراً
يت َل َك أَ ْو َف ِن ُ
ِب ِه إِ ْن أَنا َب ِق ُ
يت».

ّ
الموجه إلى اإلمام الحسن:Q
أهم الوصايا

 .1تقوى الله واالرتباط الوثيق بالله :يؤ ّكد Qعىل أن التقوى
أحب ما ميكن األخذ به من هذه الوصية ،إىل جانب االلتزام
بسرية أهل البيت Rوالصالحني .
والتقوى هي« :وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه
وما مينع رضاه» وكثرياً ما عرفت بأنها»حفـظ النفس حفظـاً
تاماً عن الوقوع يف املحظورات برتك الشبهات» فقد قيـلَ « :و َمنْ
أَ َخ َذ ِب ُّ
الش َبهاتِ َو َق َع ِف ا ُمل َح َّرماتِ َو َه َل َك ِمنْ َح ْي ُث ال َي ْع َل ُم»(((.
((( أصول الكافي ،ج ،1كتاب فضل العلم ،باب إختالف الحديث ،ح.9
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والتقوى إن مل تكن من مدراج الكامل واملقامات ،ولك ّنه
ال ميكن بدونها بلوغ أي مقام ،وذلك ألن النفس ما دامت
مل ّوثة باملحرمات ،ال تكون داخلة يف اإلنسانية ،وال سالكة
طريقها ،وما دامت متيل إىل املشتهيات و اللذائذ النفسية
وتستطيب حالوتها ،لن تصل إىل أول مقامات الكامل
اإلنساين(((.
وهي ليست مجرد عمل ،وإمنا عمل وراءه التزام وتعهد
وتح ّمل مسؤولية ،وليست هي مجرد التزام ،فقد يلتزم
اإلنسان بيشء تأ ّدباً ،إمنا يجب أن يكون التزاماً نابعاً من
ي َأ ُّيهاَ
اإلميان بالله سبحانه وتعاىل وبالرسالة.قال تعاىلٰٓ َ ﴿ :
َّ

ْ

ْ

َ

َّ

َ ُ
َّ َ ۡ
ُ
ٱل َ
ك ۡم فُ ۡرقَ ٗانا﴾(((.
ٱلل ي َعل ل
ِين َء َام ُن ٓوا إِن ت َّتقوا
وص َ
قال Qيف وصيتهَ :فإِ ِّن ُأ ِ
ني َو ُل ُزو ِم
يك ِب َت ْق َوى الل ِه أَ ْي ُب َّ
أَ ْمر ِهَ ،و ِع َم َر ِة َق ْل ِب َك ِب ِذ ْكر ِهَ ،وا ْال ْع ِت َصا ِم ِب َح ْب ِل ِهَ ،وأَ ُّي َس َبب
أَ ْوثقُ ِم ْن َس َبب َب ْي َ
نك َو َب ْ َي الل ِه َع ّز َو َج َّل إِنْ أَن َْت أَخَ ْذ َت ِب ِه!
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((( اإلمام الخميني ،األربعون حديثاً.
((( سورة األنفال ،اآلية .29

أَ ْح ِي َق ْل َب َك ِبا ْل َم ْو ِع َظ ِةَ ،وأَ ِم ْت ُه ِبال َّز َها َد ِةَ ،و َق ِّو ِ ِبا ْل َي ِق ِنيَ ،و َن ِّور ُه
ِبا ْل ِح ْك َم ِةَ ،و َذ ِّ�ل ْل ُه ِب ِذ ْك ِر ا ْل َم ْو ِتَ ،و َق ِّرر ُه ِبا ْل َف َنا ِء (اطلب منه
اإلقرار بالفناء)َ ،و َب ِّص ُه (اجعله بصرياً) َف َجا ِئ َع (جمع فجيعة
الد ْن َياَ ،و َح ِّذره َص ْولَ َة ال َّد ْه ِر
وهي املصيبة تفزع بحلولها) ُّ
َو ُف ْح َش َت َق ُّل ِب ال َّل َي ِال َوا ْالَ َّيا ِمَ ،وا ْع ِر ْض َع َل ْي ِه أَخْ َبا َر ا ْل َم ِض َني،
اب َم ْن َك َان َق ْب َل َك ِم َن ا ْالَ َّولِ َني...
َو َذ ِّكر ُه ِبَا أَ َص َ
 .2الثبات واألمر باملعروف :قالَ :Qوأْ ُم ْر با ْل َم ْع ُر ِ
وف ت َُك ْن
ِم ْن أَ ْه ِل ِهَ ،وأَ ْن ِك ِر ا ُملن َك َر ِب َي ِد َك َولِ َسا ِن َكَ ،و َبا ِي ْن(أي باع ْد
وجانب) َم ْن َف َع َل ُه ِب ُج ْه ِد َكَ ،و َج ِاه ْد ِف الل ِه َحقَّ َج َهاد ِه،
ْ
َوالَ ت َْأخُ ْذ َك ِف الل ِه لَ ْو َم ُة الَئمَ ،وخُ ِض ا ْل َغ َم َر ِ
ات(الشدائد)
الحقِّ َح ْي ُث َك َان.
َإل َ
ين،
 .3التفقه يف الدين والصرب :قالَ :Qو َت َف َّق ُه ِف ال ِّد ِ
الص ْ َب َع َل ا ْل َم ْك ُرو ِهَ ،و ِن ْع َم ا ْلخُ ُلقُ ال َّت َص ُّ ُب،
َو َع ِّو ْد َن ْف َس َك َّ
ُلج ُئ َها إِ َل
َوأَ ْل ِجى ْء َن ْف َس َك ِف األمور ُك ِّل َها إِ َل إِل ِه َكَ ،فإِن ََّك ت ِ
َك ْهف(امللجأ) َح ِريز(الحافظ)َ ،و َما ِنع َع ِزيز.
 .4اإلخالص لله تعاىلَ :وأَخْ ِل ْص ِف ا ْل َم ْسأَلَ ِة لِ َر ِّب َكَ ،فإِ َّن ِب َي ِد ِه
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االس ِتخَ ا َر َةَ ،و َت َف َّه ْم َو ِص َّي ِتيَ ،والَ
ا ْل َع َطا َء َوا ْل ِح ْر َم َانَ ،وأَ ْك ِ ِث ْ
َت ْذ َه َ َّب َع ْن َك َص ْفحاً(جانبا)َ ،فإِ َّن خَ ْ َي ا ْل َق ْولِ َما َن َف َع.
 .5متى يجب أن نويص أبنائنا :أَ ْي ُب َن َّي ،إِ ِّن لَ َّم َرأَ ْي ُت ِني َق ْد
َب َلغ ُْت ِس ّناً(أي وصلت النهاية من جهة السن)َ ،و َرأَ ْي ُت ِني
أَ ْز َدا ُد َو ْهناًَ ،با َد ْر ُت ِب َو ِص َّي ِتي إِلَ ْي َكَ ...،وإِ َّ َنا َق ْل ُب ا ْل َح َد ِث
كاألرض ا ْلخَ الِ َي ِة َما أ ْل ِق َي ِفي َها ِم ْن َشء َق ِب َل ْتهَُ ،ف َبا َد ْرت َُك
باألدب َق ْب َل أَنْ َي ْق ُسو َق ْل ُب َكَ ،و َيشْ َت ِغ َل ُل ُّب َك...
 .6ماذا يجب أن نويص أبنائنا ونع ّلمهم :أَ ْي ُب َن َّي ،إِ ِّن َوإِنْ لَ ْم
أَ ُك ْن ُع ِّم ْر ُت ُع ُم َر َم ْن َك َان َق ْب ِلَ ،ف َق ْد ن ََظ ْر ُت ِف أَ ْع َملِ ِه ْم،
س ُت ِف آ َثــار ِ ِْهــمَ ،ح َّتى ُع ْد ُت
َو َف َّك ْر ُت ِف أَخْ َبار ِِه ْمَ ،و ِ ْ
َكأَ َح ِد ِه ْمَ ...،ف ْاس َتخْ َل ْص ُت لَ َك ِم ْن ُك ِّل أَ ْمر ن َِخي َل َت ُه (ال َن ِخيل:
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ص ْف ُت
املختار املصفى) ،و َت َوخَّ ْي ُت (أي تح ّريت) لَ َك َج ِمي َلهَُ ،و َ َ
َع ْن َك َم ْج ُهولَهَُ ،و َرأَ ْي ُت َح ْي ُث َع َن ِان ِم ْن أَ ْم ِر َك َما َي ْع ِني ا ْل َوالِ َد
َّ
الش ِفيقَ ،...
اب الل ِه َع َّز َو َج َّل َوت َْأوِي ِل ِه،
يم ِك َت ِ
 َوأَنْ أَ ْب َت ِد َئ َك ِب َت ْع ِل َِو َ َ
شا ِئ ِع اإلسالم َوأَ ْح َكا ِم ِه...

 َوا ْع َل ْم َيا ُب َن َّي ،أَ َّن أَ َح َّب َما أَن َْت ِآخ ٌذ ِب ِه إِ َ َّل ِم ْن َو ِص َّي ِتي
َت ْق َوى الل ِه،
 ا ْال ْق ِت َصا ُر َع َل َما َف َرضَ ُه الل ُه َع َل ْي َك.الصالِ ُح َ
ون
 واألخذ ِبَا َم َض َع َل ْي ِه األولون ِم ْن آ َبا ِئ َكَ ،و َِّم ْن أَ ْهلِ َب ْي ِت َك...

ً
ّ
تتضمن تذكيرا بأصول الدين وال سيما اآلخرة:
خاتمة

 َف َت َف َّه ْم َيا ُب َن َّي َو ِص َّي ِتيَ ،وا ْع َل ْم أَ َّن َمالِ َك ا ْل َم ْو ِت ُه َو َمالِ ُكالح َيا ِةَ ،وأَ َّن ا ْلخَ الِقَ ُه َو ا ْل ُم ِم ُ
يتَ ،وأَ َّن ا ْل ُم ْف ِن َي ُه َو ا ْل ُم ِع ُيد،
َ
َوأَ َّن ا ْل ُم ْب َت ِ َ
ل ُه َو ا ْل ُم َع ِافَ ...فا ْع َت ِص ْم ِبا َّل ِذي خَ َل َق َك َو َر َز َق َك
َو َس َّو َ
اكَ ،و ْل َي ُك ْن لَ ُه َت َع ُّب ُد َكَ ،وإِلَ ْي ِه َر ْغ َب ُت َكَ ،و ِم ْن ُه َش َف َق ُت َك

(خوفك)
 َوا ْع َل ْم َيا ُب َن َّي أَ َّن أَ َحداً لَ ْم ُي ْن ِبى ْء َع ِن الل ِه ُس ْب َحا َن ُه َك َم أَ ْن َبأََع ْن ُه َن ِب ُّي َناَ Pفا ْر َض ِب ِه َرا ِئداًَ ،وإِ َل ال َّن َجا ِة َقا ِئ َداًَ ،فإِ ِّن لَ ْم
أقص يف نصيحتك)...
يح ًة (أي مل ّ
آ ُل َك ن َِص َ
ش ٌ
يك ألتتك ُر ُس ُلهَُ ،ولَ َرأَ ْي َت
 َوا ْع َل ْم َيا ُب َن َّي ،أَ َّن ُه لَ ْو َك َان لِ َر ِّب َك َ ِآ َثا َر ُم ْل ِك ِه َو ُس ْل َطا ِن ِهَ ،ولَ َع َر ْف َت أَ ْف َعالَ ُه ِ
وص َفا ِت ِهَ ،ول ِك َّن ُه إِ ٌله
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احد َك َم َو َص َف َن ْف َسهُ ،الَ ُيضَ ا ُّد ُه ِف ُم ْل ِك ِه أَ َح ٌدَ ،والَ َي ُز ُ
ول
َو ٌ
أَ َبداً َولَ ْم َي َز ْل ،أَ َّو ٌل َق ْب َل األشياء ِب َال أَ َّولِ َّيةَ ،و ِ
آخ ٌر َب ْع َد األشياء
إح َ
اط ِة َق ْلب أَ ْو
ِب َال ِن َها َيةَ ،ع ُظ َم َع ْن أَنْ َت ْث ُب َت ُر ُبو ِب َّي ُت ُه َب َ
َب َص.
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المحا�ضرة ال�سابعة

مالمح عامة من شخصية
أمير المؤمنينQ
ت�صدير المو�ضوع:

عن رسول الله« :Pمن أراد أن
ينظر إىل آدم يف علمه ،وإىل نوح يف
فهمه ،وإىل يحي بن زكريا يف زهده،
وإىل موىس بن عمران يف بطشه،
فلينظر إىل عيل بن أيب طالب»(((.
((( الغدير ،االميني ،ج ،3ص.356

الهدف:

اإلضاءة عىل بعض الصفات والسجايا النبيلة يف شخص ّية

أمري املؤمنني.Q
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ّ
المقدمة

الحديث عن أمري املؤمنني Qحديث عن مجمع الفضائل
وويص
ومنتهى الكامل البرشي ،فهو راية الهدى وإمام امل ّتقني
ّ
رسول الله Pوو ّيل األ ّمة من بعده ،وقد قال فيه رسول الله:P
«إن عل ّياً م ّني وأنا م ّنه وهو و ّيل ّ
كل مؤمن(((ّ ،
ّ
وإن الحقّ معه

يدور معه كيفام دار((( ،وهو باب مدينة العلم((( ،ولواله مل
يعرف املؤمنون بعد رسول الله ،Pوهو الذي ال يبغضه
مؤمن وال يح ّبه منافق((( ،فح ّبه عالمة إميان تأكل الذنوب كام
تأكل ال ّنار الحطب ،وبغضه عالمة نفاق تحبط األعامل فال
يقيم الله لها يوم القيامة وزنا».
ونحن هنا سنقترص عىل رواية واحدة يشري فيها رضار بن
حمزة إىل بعض مزايا أمري املؤمنني Qوسجاياه الكرمية
ّإن معاوية ســأل رضار بن حمزة بعد مــوت اإلمــام
عيل Qعنه فقال صف يل عل ّياً ،فقال :أو تعفيني؟ فقال:
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((( مقام االمام علي ،Qنجم الدين العسكري ،ص.29
((( خالصة عبقات االنوار ،السيد حامد النقودي ،ح ،7ص.166
((( مدينة المعاجز ،السيد هاشم البحراني ،ج ،1ص.529
((( شرح االخبار ،القاضي المغربي ،ج ،1ص.153

صفه ،فقال :أوتعفيني؟ فقال :ال أعفيك ،قال :أ ّما إذا ال ب ّد
فأقول ما أعلمه منه:
 تحمل املسؤول ّية« :كان بعيد املدى شديد القوى»(((. الحزم يف املواقف« :يقول فص ًال ويحكم عد ًال»(((. العلم« :يتفجر العلم من جوانبه ،وتنطق الحكمةمن نواحيه»((( .وعن رسول الله :Pأنا مدينة العلم
وع ّ
يل بابها((( ،ولطاملا كان عيل Qيخاطب أصحابه:
«سلوين قبل أن تفقدوين»(((.
 الخشوع« :يستوحش من الدنيا وزهرتها ،ويستأنسبالليل وظلمته ،كان والله غزير الدمعة «(((.
 التف ّكر ومحاسبة النفس« :طويل الفكرة ،يق ّلب كفيه،ويخاطب نفسه»(((.
((( مناقب االمام أمير المؤمنين ،Qج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( األمالي ،الشيخ الصدوق ،ص.425
((( نهج البالغة ،ج ،2ص.130
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
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-

-

األسوة والقدوة يف الحياة« :يعجبه من اللباس ما
خشن ،ومن الطعام ما جشب»((( .وقد قال مب ّيناً
زهده« :أال ّ
وإن إمامكم قد اكتفى من لباسه بطمريه
ومن طعامه بقرصيه»(((.
التواضع« :كان والله كأحدنا يجيبنا إذا سألناه،
ويبتدأنا إذا أتيناه ،ويأتينا إذا دعوناه»(((.
الهيبة والوقار« :ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه م ّنا
ال نك ّلمه هيب ًة ،وال نبتدأه عظم ًة «(((.
تبسم فعن اللؤلؤ املنظوم»(((.
اإلهتامم باملظهر« :إن ّ
عالقته بأهل الدين واإلميانّ :
«يعظم أهل الدين»(((،
عظم دينه ّ
فقد روي :من ّ
ّ
استخف
عظم إخوانه ومن
ّ
استخف بإخوانه(((.
بدينه
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((( ن.م .ج ،2ص.51
((( مختصر بصائر الدرجات ،ح.154
((( من خصائص أمير المؤمنين Qوفضائله ،ص.158
((( اضواء على عقائد الشيعة االمامية ،ص.126
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( األمالي ،الشيخ الطوسي ،ص.98

«ويحب املساكني»((( ،ويف
 عالقته بالفقراء واملساكني:ّ
الرواية عن رسول الله« :Pيا ع ّ
يل ّإن الله ......وهب
حب املساكني ،فرضوا بك إماماً ورضيت بهم
لك ّ
أتباعاً»(((.
 العدل وعدم التحيز« :ال يطمع القوي يف باطله ،والييأس الضعيف من عدله»(((.
ّ
«وكأن أسمعه وهو يقول :يا دنيا
 عزوفه عن الدنيا:أيب تع ّرضت ،أم إ ّيل تش ّوقت ،هيهات هيهات غ ّري
غريي قد باينتك ثالثاً ال رجعة يل فيك ،فعمرك قصري،
وعيشك حقري ،وخطرك كثري»(((.
 إشعار املرء نفسه بالتقصري أمام أهوال اآلخرة« :آ ٍه منق ّلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق»(((.

((( نهج البالغة ،ج ،2ص.130
((( األمالي ،الشيخ الصدوق ،ص.655
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
((( ن.م .ج ،2ص.51
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حماور املو�ضوع
الدم المسافر إلى القدس

وأخرياً وبعد صرب طويل دخل أمري املؤمنني Qمسجد
الكوفة شاعراً بعالمات الشهادة التي طاملا انتظرها باشتياق ،ومع
رضبة سيف اللئيم عىل الهامة الرشيفة رأى اإلمام عيلQ
الباب الذي طاملا انتظره يفتح فأطلق رصخة السعادة «فزت
برب الكعبة التي دحا(بسط)
ورب الكعبة»((( ،إنّه قسم باملبدأ ّ
الله األرض من تحتها يف أ ّول الخلق وهي بيت الله الذي فيه
كان مبدأ والدة اإلنسان الكامل اإلمام عيل .Qوإنّه إخبار
بالفوز ،الفوز بالقتل يف سبيل الله.
من قتل أمير المؤمنين؟
املؤمننيQ

من هو الذي حرم اإلنسان ّية كامالت أمري
فكان أشقى اآلخرين.من هو امللعون يف الساموات واألرض
ال سيام يف ليلة القدر الوارد فيها استحباب لعن قتلة أمري
املؤمنني مائة م ّرة عىل م ّر الزمان(((.
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((( العالمة المجلسي  -بحار االنوار  -ج  - 41مكتبة اهل البيت - Rص .2
((( العالمة المجلسي  -بحار االنوار  -ج  - 42مكتبة اهل البيت - Rص .284

لنسمع الجواب من الفم املق ّدس ألمري املؤمنني Qالذي
ّ
ترب يف بيئة
تخطى يف تعيينه القاتل شخص ابن ملجم الذي ّ
منحرفة تنسب نفسها إىل اإلسالم ليقول فيام ورد عنه بعد
ّ
ة».لعل اإلمام Qأراد بهذه
جرحه «قتلني ابن اليهود ّي
الكلمة اإلشارة إىل ّأن قتله صنيعة الحقد ّ
والغل الذي يحمله
اليهود ض ّد اإلسالم واملسلمني بل اإلنسان ّية لريسم بذلك طريق
اليهودي من الوجود.
الثأر لقتله باجتثاث جذور جور الحقد
ّ
شهادة علي Qوحزن القدس

وإذا كان أمري املؤمنني Qقد ربط بني قتله واليهود
فليس من الغريب أن يبكيه بيت املقدس كام روى ابن شهاب
الذي سأله عبد امللك بن مروان قائ ًال« :يا ابن شهاب ،أتعلم
ما كان يف بيت املقدس صباح قتل عيل بن أيب طالب ،قال:
« نعم..مل يرفع حجر يف بيت املقدس إ ّال ُوجد تحته دم»(((.

((( الريشهري  -محمد  -موسوعة خطب االمام علي بن أبي طالب Qفي الكتاب والسنة
والتاريخ  -ج  - 7مكتبة اهل البيت -Rص .269
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المحا�ضرة الثامنة

في ليلة القدر
أطلبوا الغايات الكبرى
ت�صدير:

أبــو عبد الله Qيقول أليب
بصري« :يا أبا محمد ،وفد الحاج
ُيكتب يف ليلة القدر ،واملنايا والباليا،
واألرزاق ،وما يكون إىل مثلها من
قابل.(((»...
((( الكافي الكليني ،ج ،4ص.156

الهدف:

التعريف بأهمية اإلقبال عىل إحياء ليلة القدر ،والشعور
ثم التعرف عىل أفضل ما ينبغي طلبه
بالترشف بالعمل بهاّ ،
من الله فيها.
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حماور املو�ضوع
ّأول السنة وآخرها:
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نحن نعلم ّأن للناس حساباتهم واعتباراتهم يف مبدأ السنة
وآخرهاّ .
وأن هناك من يعتمد تاريخاً بعينه ليكون بداية سنته
ونهايتها .ولذلك كان عندنا التقويم الغريب الذي يعتمد حركة
الشمس معياراً يف حسابه ،والتقويم اإلسالمي الذي يعتمد
يوم الهجرة النبوية مبدأ للسنة ومن املسلمني من يعنمد
القمر فتسمى سنتهم أو تقوميهم بالهجري القمري ،ومنهم
من يعتمد الشمس وتسمى سنتهم أو تقوميهم بالهجري
الشميس .وهناك تقوميات أخرى تعتمد اعتبارات مختلفة.
خاصاً
وبحسب ما ورد من الروايات فإن لله تعاىل حساباً ّ
يعتمده ومعياراً مختلفاً يف مبدأ السنة ونهايتها .فإن املعيار
هو تقدير األمور التي شاء الله لها بحسب حركة الحياة ،أن
تقع يف خالل م ّدة سنة .والحساب الذي يعتمده الله تعاىل
خاصة.
مبدأ هو ليلة خاصة جعل لها سبحانه ،مكانة ومنزلة ّ

خاصة.
وجعل للعمل بها والتف ّرغ له فيها أجراً خاصاً ومثرة ّ
هذه الليلة هي ليلة القدر.
فعن رفاعة ،عن الصادق Qأنه قال« :ليلة القدر هي
أول السنة وآخرها»(((.
ويف حديث آخر عن رفاعة ،عن أيب عبد الله Qقال« :رأس
السنة ليلة القدر ،يكتب فيها ما يكون من السنة إىل السنة»(((.
ويف حديث ثالث عن عمر الشامي ،عن أيب عبد الله:Q
ّ
«إن عدة الشهور عند الله إثنا عرش شهراً يف كتاب الله يوم
خلق الساموات واألرض ،فغ ّرة الشهور شهر رمضان ،وقلب
شهر رمضان ليلة القدر.(((»...
ليلة تقرير المصير:

عيل بن إبراهيم عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن عمر بن
أذينة ،عن الفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم ،عن
((( الكافي ،ج ،4ص ،160ح ،11ومن ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ،ج ،2ص ،151ح.452
((( التهذيب للشيخ الطوسي ،ج ،4ص ،332ح.1042
((( فضائل األشهر الثالثة للشيخ الصدوق ،ص ،87ح .66والوسائل للشيخ محمد بن الحسن
الح ّر العاملي ،ج ،15ص ،353باب  31من استحباب الج ّد واالجتهاد في ليلة القدر.
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قمران ،أنّه سأل أبا جعفر ﴿ابلاقر﴾ Qعن قول الله ع ّز
َّ ٓ َ َ ۡ
َ
ُ
َ ۡ َ ُّ َ ٰ َ َ (((
ٰ
ّ
وجل﴿ « :إِنا أنزلنه ِف للةٖ مبرك ٍةۚ﴾ ؟ قال :نعم ،ليلة القدر،
وهي يف ّ
كل سنة يف شهر رمضان ،يف العرش األواخر ،فلم ينزل
َ ُ ۡ َ ُ ُ ُّ
ك أَمرۡ
القرآن إال يف ليلة القدر .قال الله ع ّز ّ
وجل﴿ :فِيها يفرق
ٍ
َ
ِيم﴾((( .قال :يقدّر يف ليلة القدر ّ
كل يشء يكون يف السنة
حك ٍ
إىل مثلها من قابل ،من خري و ّ
رش ،وطاعة ومعصية ،ومولود
وأجل أو رزق .فام قدر يف تلك السنة وقيض فهو املحتوم،
َ َُ َۡ
َ
ولله ع ّز ّ
وجل فيه املش ّية .قال :قلتۡ ﴿ :للة ٱلق ۡدرِ خ ۡيّ ٞم ِۡن
َۡ
أل ِف َش ۡه ٖر﴾(((ّ .أي يشء عنا بذلك؟ فقال :العمل الصالح فيها
من الصالة والزكاة وأنواع الخري خري من العمل يف ألف شهر
ليس فيها ليلة القدر .ولوال ما يضاعف الله تبارك وتعاىل
للمؤمنني ما بلغوا ،ولكن الله يضاعف الحسنات»(((.
ويف حديث آخر للكليني ،عن ع ّدة من أصحابنا ،عن أحمد
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((( سورة الدخان ،اآلية .3
((( سورة الدخان ،اآلية .4
((( سورة القدر ،اآلية .3
((( الكافي للكليني ،ج ،4ص ،157ح .6والفقيه ،ج ،2ص ،151ح 455وعنه الوسائل ،ج،10
ص.351

بن محمد ﴿بن حيىي﴾ ،عن الحسني بن سعيد ﴿األهوازي﴾،
عن فضالة بن أيوب ،عن العالء بن رزين ،عن محمد بن
وس ِئل
مسلم ،عن أحدهام ﴿ابلاقر أو الصادق﴾ Lقالُ ...« :
عن ليلة القدر؟ فقال :تن ّزل فيها املالئكة وال َك َت َبة إىل السامء
الدنيا ،فيكتبون ما يكون يف أمر السنة ،وما يصيب العباد،
وأمره عنده موقوف له وفيه املشيئة ،فيقدم منه ما يشاء
ّ
ويؤخر منه ما يشاء ،وميحو ويثبت وعنده أ ّم الكتاب»(((.

ويف رواية أيب حمزة الثاميل ،قال « :كنت عند أيب عبد
الله ...Qفقال له أبو بصري» جعلت فداك الليلة التي
ُيرجى فيها ما يرجى؟ ...فقال :يا أبا محمد ﴿أبو بصري﴾ ،يا
أبا محمد ،وفد الحاج ُيكتب يف ليلة القدر ،واملنايا والباليا،
واألرزاق ،وما يكون إىل مثلها من قابل.(((»...

ّأية ليلة هي ليلة القدر؟

لقد أ ّكدت روايات كثرية ّأن ليلة القدر ليست ليلة مع ّينة
((( الكافي ،ج ،4ص ،157ح ،3الفقيه ،ج 2ص ،102ح .458وعنها الوسائل ،ج ،10ص.350
((( الكافي الكليني ،ج ،4ص .156والفقيه ،ج ،2ص ،102ح ،459والتهذيب ،ج ،3ص.258
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بذاتها ،فهي الليايل العرش األخرية من الشهر الرشيف.
وهي عند األخوة الس ّنة ليلة السابع والعرشين منه .إ ّال
أن الروايات الواردة من طرف أمئة الهدى ،Rال تجعلها
ليلة بعينها ،إمنا تر ّددها بني ليلة تسع عرشة ولو كان الشهر
تسعة وعرشين يوماً تكون أول الليايل العرش األخرية ،وليلة
إحدى وعرشين وليلة ثالث وعرشين من هذا الشهر .وما
ذلك الرتديد سوى زيادة يف تشويق العبد للتفرغ للعمل
الصالح ،ليمحض الله اهتاممه وطاعته يف هذه الليلة ،ويف
ذلك رفع لقدر املؤمن وترشيف له بهذه العبودية.
فعن محمد بن يعقوب الكليني ،عن ع ّدة من أصحابنا،

عن أحمد بن محمد ﴿بن حيىي﴾ ،عن عيل بن الحكم،
حسان بن مهران ،عن أيب عبد
عن سيف بن عمرية ،عن ّ
الله Qقال« :سألته عن ليلة القدر؟ فقال :إلتمسها يف
ليلة إحدى وعرشين أو ليلة ثالث وعرشين»(((.
ويف رواية أخرى عن طريق محمد بن حمران ،عن سفيان
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((( الكافي ،ج ،4ص ،156ح.1

بن السمط ،قال :قلت أليب عبد الله« :Qالليايل التي
يرجى فيها من شهر رمضان؟ فقال :تسع عرشة ،وإحدى
وعرشين ،وثالث وعرشين.(((»...
تبي مدى الرتابط بني الليايل الثالث ،باإلسناد
ويف رواية ّ
إىل عيل بن الحكم ،عن ابن بكري ،عن زرارة قال« :قال أبو
عبد الله :Qالتقدير يف ليلة تسع عرشة ،واإلبرام يف ليلة
إحدى وعرشين ،واإلمضاء يف ليلة ثالث وعرشين»(((.
ولكن ما يتيحه الله لعباده ،وما ميكن أن ميأل به العباد
أوعيتهم من رشحات األنس وتجل ّيات الوصال ،أعظم من أن
يحول دونه عدد الليايل التي يسافر فيها أهل القلوب املتو ّثبة
والنفوس الطامحة .ففي رواية محمد بن يحيى ،عن أحمد
بن محمد ،عن عثامن بن عيىس ،عن سامعة ،عن أيب بصري
قال« :قال أبو عبد الله :Qكان رسول الله Pإذا دخل
العرش األواخر ش ّد املئزر ،واجتنب الليل ،وتف ّرغ للعبادة»(((.
((( الفقيه ،ج ،2ص ،103ح.460
((( الكافي ،ج ،4ص ،549ح.8
((( الكافي ،ج ،4ص ،155ح.3
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أفضل ما ينبغي طلبه ليلة القدر:

ّإن أع ّز ما ينبغي للمؤمن العاقل طلبه يف ليلة القدر هو
فكاك الرقبة من النار ،والفوز بالجنة .وهذا ال يكون إن
ميساً إال إن غفر الله ذنوبه .وهو ما تشري إليه الكثري
أراده ّ
من األحاديث باعتباره ثواباً لعمل ليلة القدر.
فعن محمد بن أيب عمري قال« :قال موىس بن جعفر:Q
من اغتسل ليلة القدر وأحياها إىل طلوع الفجر خرج من
ذنوبه»(((.
ويف حديث آخر عن أيب جعفر بن محمد بن عيل بن
موىس ،عن آبائه ،Rقال« :قال أبو جعفر الباقر:Q
من أحيى ليلة القدر ُغفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم
الساموات ومثاقيل الجبال ومكاييل البحار»(((.
وقد تق ّدم أن ليلة القدر يق ّدر الله فيها ما سيكون إىل
مثلها من قابل ،فليسأل العبد ر ّبه خامتة حسنة وعاقبة
منجية ليدرك باملوت الفوز بلقاء الله.
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((( وسائل الشيعة ،ج ،15ص ،398ج ،11عن فضائل األشهر الثالثة للشيخ الصدوق ،ص ،137ح.146
((( فضائل األشهر الثالثة ،ص ،118ح.114

فزت ّ
ورب الكعبة:

وهذا ما ادركه ع ّ
يل Qعندما وقع سيف ابن ملجم
متوجهاً ّ
بكل كيانه إىل
املرادي عىل هامته .وهو الذي كان ّ
ميقات ر ّبه تعاىل .حيث يروي يف البحار أنّه ،Qكان يف
تلك الليلة يف بيت ابنته أ ّم كلثوم ،وسمعته يقول وهو خارج:
أشــــــدد حـــيـــازميـــك لــلــمــوت
ّ
فـــــــــإن املـــــــــوت القـــيـــكـــا
وال تــــجــــزع مـــــن املـــــوت
ّ
حــــــــل بـــنـــاديـــكـــا
إذا
وال تـــــغـــــرّ بــــالــــدهــــر
وإن كــــــــان يـــواتـــيـــكـــا
كـــــا أضــــحــــكــــك الــــدهــــر
(((
كـــــذاك الـــدهـــر يــبــكــيــكــا
وقال عندما رضبه ابن ملجمُ :
ورب الكعبة»(((.
«فزت ِّ
((( البحار للمجلسي ،ج ،42ص.276
((( تاريخ دمشق البن عساكر ،ج ،3ص ،203واإلمام والسياسة البن قتيبة ،ج ،1ص 160وغيرها
الكثير من المصادر.
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المحا�ضرة التا�سعة

لوازم مشايعة
أمير المؤمنينQ
ت�صدير:

روي عن أيب جعفر ،Qقال:
«ال تذهب بكم املذاهب ،فوالله ما
ّ (((
شيعتنا إ ّال من أطاع الله ع ّز وجل»

((( الكليني ،الكافي ،ج ،2ص.73

الهدف:

التع ّرف عىل جوانب من اللوازم املرتتبة عىل واليتنا ألمري
املؤمننيQ
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حماور املو�ضوع
والية علي Qتعني الطاعة وااللتزام بالتكليف:

ال ّ
شك ّ
النبي Pوأهل بيته فريضـة ثابتة
بأن والية ّ
من الله تعاىل عىل عباده؛ مبعنى متابعتهم واإلئتامم بهم،
يصح عمل أحد من
صحة األعامل وقبولها فال ّ
وأنّها رشط يف ّ
ترصح النصوص ّ
بأن
املك ّلفني ،وال يقبله الله إ ّال بها، ،ولكن ّ
والية أهل البيت Rال تتح ّقق إ ّال بطاعة الله ،وال تُنال
إ ّال بالورع عن محارم اللهّ ،
وإن املطيع لله هو الو ّيل لهم،
والعايص لله ليس لهم بو ّيل.
روي عن أيب جعفر Qيف حديث طويل ،قال« :يا
جابر! والله ما نتق ّرب إىل الله تبارك وتعاىل إ ّال بالطاعة ،وما
حجة ،من كان
معنا براءة من النار ،وال عىل الله ألحد من ّ
لله مطيعاً فهو لنا و ّيل ،ومن كان لله عاصياً فهو لنا عد ّو،
وما ُتنال واليتنا إ ّال بالعمل والــورع»((( .وهذا ما نفهمه
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((( الكليني ،الكافي ،ج ،2ص.74

من معنى الوالية؛ ألنّها مبعنى املتابعة يف األقوال واألفعال،
والعايص لله ليس بتابع أهل البيت ،Rبل هو مخالف
لهم؛ ألنّهم ال يعصون الله تعاىل.
وقال الع ّالمة الطباطبا ّيئ يف معنى الوالية :والوالية وإن
ذكروا لها معانٍ كثرية ،ل ِك َّن األصل يف َم ْع َن َاها ا ْر ِت َف ُاع ا ْل َو ِاس َط ِة
ني ِب َح ْي ُث الَ َي ُك ُ
ي َّ
ون َب ْي َن ُه َم َما لَ ْي َس ِم ْن ُه َم.
ا ْل َحا ِئ َل ِة َب ْ َ
الش ْي َئ ِ
ثم استعريت لقرب اليشء من اليشء بوجه من وجوه القرب
ّ
كالقرب نسباً ،أو مكاناً ،أو منزلة ،أو بصداقة ،أو غري ذلك.
كيف نكون شيعة لعلي:Q

لنكون شيعة ألمري املؤمنني Qينبغي أن ندخل إىل
مدرسته نتع ّلم منها الدروس والعرب يف العقيدة واإلميان
والسلوك والحياة ،وفيام ييل مجموعة هامة من هذه
الدروس:
علي مع الحق والحق مع علي:

وضوح الحقّ  :عن أمري املؤمنني« :Qإِ َّن ال َّل َه َق ْد أَ ْو َض َح
َل ُك ْم َس ِب َ
يل ا ْل َحقِّ َوأَ َنا َر ُط ُر َقهَُ ،ف ِش ْق َو ٌة َل ِز َم ٌة أَ ْو َس َعا َد ٌة
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َدائِ َ ٌة»((( .نعم ّإن الله تعاىل أوضح للناس طرق الحق وجعل
عليها الدالئل واألعــام ،فاإلنسان عىل ب ّينة تا ّمة إن أراد
السنَنَ َلن ِّ ََي ٌة َل َها أَ ْع َل ٌمَ ،وإِ َّن ا ْل ِبد ََع
الرشد والهدى ،إذ« :إِ َّن ُّ
َل َظ ِ
اه َر ٌة َل َها أَ ْع َل ٌم»((( و«إِ َّن ال َّل َه ُس ْب َحا َن ُه َق ْد َج َع َل ِل ْل َخ ْ ِي أَ ْه ًل
َو ِل ْل َحقِّ َد َعا ِئ َم»((( ،والله تعاىل مل يبق ألحد عذراً ،إذ أنّه كام
قالَ « :Qق ْد أَ ْع َذ َر إِ َل ْي ُك ْم ِبا ْل َج ِل َّي ِةَ ،وات ََّخ َذ َع َل ْي ُك ُم ا ْل ُح َّج َة،
ي َل ُك ْم َم َحا َّب ُه ِمنَ ْ َ
ال ْع َملِ َو َم َكار َِه ُه ِم ْن َها ِل َت َّت ِب ُعوا َه ِذ ِه
َو َب َّ َ
َو َت ْج َت ِن ُبوا َهذ ِه»(((.
وعليه ّ
يتمسك بالحق ويكون
فإن اإلنسان الذي يريد أن ّ
مبحاب األعامل ويدع
عىل الحق ومع الحق ،ال ب ّد وأن يأخذ
ّ

مكارهها ،فقد قال Qيف مكان آخر:
« َفإِ َّن ِل َّ
لطا َع ِة أَ ْع َلماً َو ِ
اض َح ًة َو ُس ُب ًل َن ِّ َي ًة َو َم َح َّج ًة َن ْه َج ًة،
اسَ ،و ُي َخا ِل ُف َها ْ َ
َو َغا َي ًة ُم َّط َل َب ًةَ ،ي ِر ُد َها ْ َ
اسَ ،منْ َن َك َب
ال ْن َك ُ
ال ْك َي ُ
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((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.157 :
((( م.ن ،الخطبة رقم.164 :
((( م.ن الخطبة رقم.214 :
((( م.ن الخطبة رقم.176 :

َع ْن َها َجا َر َع ِن ا ْل َحقِّ »((( .ولذا يقولَ « :Qما َش َك ْك ُت ِف
ا ْل َحقِّ ُم ْذ ُأرِي ُتهُ»(((.
ّ
ّ
كيفية الوصول إلى الحق

رمبا ُيتساءل ويقال :صحيح ّأن الحقّ واضح وله عالمات،
واملطلوب م ّنا متابعته لنكون من أهل الحقّ ومن أهل
النجاة ،ولكن هل هناك طرق للوصول إليه؟! أو هل هناك
أمور نعمل بها لرن ّوض النفس عليها ولتصبح من أهل الحقّ ؟!
ونقول يف الجواب :نعم ،قد وردت اإلشارة يف نهج البالغة إىل
ع ّدة أمور توصلنا إىل الحقّ ال محالة ،وهي كالتايل:
 بالجد واالجتهاد :عن اإلمام عيلَ :Q«ل ُي ْد َر ُك ا ْل َحقُّ
(((
إِ َّل ِبا ْل ِجدِّ»
 وااللتزام بأوامر الله ،عن اإلمام عيلَ « :Qق ْد َي َرىا ْل ُح َّو ُل ا ْل ُق َّل ُب((( َو ْج َه ا ْل ِحي َل ِة َو ُدو َن َها َما ِن ٌع ِمنْ أَ ْم ِر الل ِه
((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.30 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.174 :
((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.29 :
ّ
((( الحول الق ّلب :الذي قد تح ّول وتقلب في األمور وج ّرب ،وحنّكته الخطوب والحوادث.

89

ي َب ْع َد ا ْل ُق ْد َر ِة َع َل ْي َهاَ ،و َي ْن َت ِه ُز ُف ْر َص َت َها
َو َن ْه ِي ِهَ ،ف َيد َُع َها َر ْأ َي َع ْ ٍ
ِّين»(((.
يج َة َل ُه ِف الد ِ
َمنْ َل َح ِر َ
اس إِ َّن أَ ْخ َو َف َما أَ َخ ُ
اف
 وترك الهوى ،عنه« :Qأَ ُّي َها ال َّن ُول ْ َ
َع َل ْي ُك ُم ا ْثنَانِ ا ِّت َب ُاع ا ْل َه َوى َو ُط ُ
ال َملِ َ ،ف َأ َّما ا ِّت َب ُاع ا ْل َه َوى
ول ْ َ
َف َي ُصدُّ َع ِن ا ْل َحقِّ َ ،وأَ َّما ُط ُ
ال َملِ َف ُي ْن ِس ْال ِخ َر َة»(((.
اإليمان في مدرسة علي:Q

يظهر من سياق العبارات ّأن أمري املؤمنني Qاستعمل
اإلميان واإلسالم مبعنى متقارب ،وإن كان هناك بعض الفرق
بينهام من حيث العموم والخصوص ،إذ ّأن اإلميان يف البداية
عقد القلب عىل اليشء أما اإلسالم فهو املنظومة املتكاملة
للسلوك اإلمياين ،وعىل كل حال فأ ّول ما يجب عىل اإلنسان
بعد معرفة الخالق ّأنا هو اإلميان به كام قال عيل:Q
ـان َت ْط ِهرياً ِمنَ ْ ِّ
ال َميـ َ
الــر ِك»((( .وقال:Q
« َفـ َر َض ال َّل ُه ْ ِ
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((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.41 :
((( م.ن الخطبة رقم.42 :
((( م.ن قصار الحكم.243 :

«ال َمي ُان َم ْع ِر َف ٌة ِبا ْل َق ْل ِب وإِ ْق َرا ٌر ِبال ِّل َسانِ و َع َم ٌل ِب ْ َ
ال ْر َكانِ »(((.
ِْ
الص ْد َق َح ْي ُث َي ُ ُّ
ض َك
ال َمي ُان أَ ْن ُت ْؤ ِث َر ِّ
وقالَ « :Qع َل َم ُة ْ ِ
َع َل ا ْل َك ِذ ِب َح ْي ُث َي ْن َف ُع َك وأَ َّل َي ُك َ
ون ِف َح ِدي ِث َك َف ْض ٌل َعنْ
َع َم ِل َك وأَ ْن َت َّت ِق َي ال َّل َه ِف َح ِد ِ
يث َغ ْ ِي َك»(((.
ويبيّ Qأن درجات اإلميان متفاوتة قالَ « :ف ِمنَ
ّ
وب و ِم ْن ُه َما َي ُك ُ
ال َميانِ َما َي ُك ُ
ون
ون َثا ِبتاً ُم ْس َت ِق ّراً ِف ا ْل ُق ُل ِ
ِْ
والصدُ و ِر إِ َل أَ َجلٍ َم ْع ُلو ٍم َفإِ َذا َكا َن ْت َل ُك ْم
َع َوار َِّي َب ْ َ
ي ا ْل ُق ُل ِ
وب ُّ
َب َرا َء ٌة ِمنْ أَ َح ٍد َف ِق ُفو ُه َح َّتى َي ْح ُ َ
ض ُه ا ْل َم ْو ُت َف ِع ْن َد َذ ِل َك َي َق ُع
َحدُّ ا ْل َ َبا َء ِة»(((.

ّ
علي Qيحذر شيعته من ارتكاب الذنوب:

نظراً لآلثار السلبية التي ترتكها الذنوب يف النفس ،وما
يرتتّب عليها من الجزاء يف الدنيا واآلخرة ،حرص عيلQ
عىل تنبيه شيعته من ارتكاب الذنوب والخطايا فروي
«اح ـ َذ ُروا ُّ
وب ا ْل ُم َو ِّر َط َة
الذ ُن َ
عنه Qمح ّذراً أصحابهْ :
((( م.ن قصار الحكم.217 :
((( م.ن ،قصار الحكم.446 :
((( م.ن ،الخطبة رقم.189 :
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وب ا ْل ُم ْس ِخ َط َة»((( .ومن جملة الذنوب االستخفاف
َوا ْل ُع ُي َ
بها ،قال« :Qأَ َشدُّ ُّ
وب َما ْاس َت َه َ
ان ِب ِه َص ِ
اح ُبهُ»(((.
الذ ُن ِ
ثم ع ّدد لهم الذنوب موضحاً آثارها:

فمنها الكرب والحسد قال« :Qا ْلـ ِ
ـح ـ ْر ُص َوا ْل ِك ْ ُب
َوا ْل َح َسدُ َد َو ٍاع إِ َل ال َّت َق ُّح ِم ِف ُّ
وب َو َّ ُّ
الش َجا ِم ُع َم َسا ِو ِئ
الذ ُن ِ
وب»(((.
ا ْل ُع ُي ِ
ومنها الرياء ،قالَ « :Qوا ْع َل ُموا أَ َّن َي ِس َري ال ِّر َيا ِء ِ ْ
ش ٌك»(((.
ومنها الخيانة يف األمانة ،قالَ « :Qو َم ِــن ْاس َت َه َ
ان
ِب ْ َ
ال َما َن ِة َو َر َت َع ِف ا ْل ِخ َيا َن ِة َو َل ْم ُي َن ِّز ْه َن ْف َس ُه َو ِدي َن ُه َع ْن َها َف َق ْد
أَ َح َّل ِب َن ْف ِس ِه ُّ
الذ َّل َوا ْل ِخ ْز َي»(((.

الدنيا قنطرة في مدرسة علي:Q

الدنيا ليست هي الهدف وال هي الغاية واملنتهىّ ،
وإنا
هي قنطرة يعرب عليها اإلنسان ليصل إىل داره ومقره األسايس،
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((( م.ن ،الخطبة رقم.82 :
((( م.ن قصار الحكم.465 :
((( م.ن ،قصار الحكم.360 :
((( م.ن ،الخطبة رقم.85 :
((( نهج البالغة ،الكتاب رقم.26 :

قال أمري املؤمنني Qتأكيداً لهذا األمر« :الدُّ ْن َيا ُخ ِل َق ْت
ِل َغ ْ ِي َهاَ ،و َل ْم ُت ْخ َلقْ ِل َن ْف ِس َها»(((.
وهي أيضاًَ « :دا ُر َم َم ٍّر َل َدا ُر َم َق ٍّر»((( وكام أوىص ابنه
الحسنَ « :Qوأَ َّنـ َ
يق إِ َل
ـك ِف ُق ْل َع ٍةَ ،و َدا ِر ُب ْل َغ ٍةَ ،و َط ِر ٍ
ْال ِخ َر ِة»(((.
وقد أتينا إىل الدنيا ل ُنخترب فيها ونُبتىل بها ،قال:Q
«إِ َّن ال َّل َه ُس ْب َحا َن ُه َق ْد َج َع َل الدُّ ْن َيا ِل َم َب ْعد ََهاَ ،وا ْب َت َل ِفي َها
أَ ْه َل َهاِ ،ل َي ْع َل َم أَ ُّي ُه ْم أَ ْح َسنُ َع َم ًلَ ،و َل ْسنَا ِللدُّ ْن َيا ُخ ِل ْقنَاَ ،و َل
الس ْع ِي ِفي َها ُأ ِم ْر َناَ ،وإِ َّ َنا ُو ِض ْعنَا ِفي َها ِل ُن ْب َت َل ِب َها»(((.
ِب َّ
لذا يجب عىل اإلنسان التز ّود من هذه الدار ،إذ فيها املاء
والكأل ،وبها تحرز اآلخرة قال :Qوقال« :Qإِ َّن الدُّ ْن َيا
َل ْم ُت ْخ َلقْ َل ُك ْم َدا َر ُم َقا ٍمَ ،ب ْل ُخ ِل َق ْت َل ُك ْم َم َجازاً ِل َت َز َّو ُدوا ِم ْن َها
َْ
ال ْع َم َل إِ َل َدا ِر ا ْل َق َرارِ»(((.
((( نهج البالغة ،قصار الحكم.451 :
((( م.ن ،قصار الحكم.126 :
((( م.ن ،الكتاب رقم.31 :
((( م.ن ،الكتاب رقم.55 :
((( م.ن ،الخطبة رقم.132 :
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علي Qمع الجماعة:

الس َوا َد
أ ّكد Qعىل لزوم الجامعة ،قالَ « :وا ْل َز ُموا َّ
َْ
ال ْع َظ َمَ ،فإِ َّن َي َد ال َّل ِه َم َع ا ْل َج َم َع ِةَ ،وإِ َّيا ُك ْم َوا ْل ُف ْر َق َة َفإِ َّن َّ
الشا َّذ
لش ْي َطانِ َ ،ك َم أَ َّن َّ
اس ِل َّ
الشا َّذ ِمنَ ا ْل َغن َِم ِلل ِّذ ْئ ِب»(((.
ِمنَ ال َّن ِ
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((( م.ن ،الخطبة رقم.127 :

المحا�ضرة العا�شرة

في وداع شهر رمضان
ت�صدير المو�ضوع:

اإلم ــام السجاد Qيف وداع
شهر رمضان« :السالم عليك من
شهر َق َّربت فيه اآلمــال ،ونرشت
فيه األعامل ...السالم عليك ،ما كان
أطولك عن املجرمني ،وأه َيبك يف
صدور املؤمنني»(((.
((( الصحيفة السجادية ،الدعاء .44

الهدف:

بيان رضورة الج ّد واالجتهاد لتعويض التقصري وتدارك ما
فات يف آخر هذا الشهر املبارك .وأهمية آخر ليلة ،وليلة يوم
العيد.

95

حماور املو�ضوع
أدب الضيف
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شهر رمضان هو شهر التوبة واملغفرة ،والعفو والرحمة،
شهر العتق من النار والفوز بالجنة.
وقد ّ
رشفه الله تعاىل بأن نسبه إليه دون بقية الشهور،
و ّ
رشفنا بأن جعله شهراً يستضيفنا فيه ،ويك ّرمنا خالله .فال
يكن استقبالنا له وال وداعنا له مامث ًال الستقبال ووداع سائر
الشهور .وكام قال السيد ابن طاووس« :فال تكن أيها اإلنسان
م ّمن نزل به ٌ
غني عنه ،وما نزل به ضيف منذ سنة
ضيف ٌّ
أرشف منه ،وقد حرضه لإلنعام عليه ،وحمل إليه معه تحف
السعادات ،ورشف العنايات ،وما ال يبلغه وصف املقال من
اآلمال واإلقبال ،فأساء مجاورة هذا الضيف الكريم ،وج ّفاه
وه ّون به ،وعامله معاملة املضيف اللئيم ،فانرصف الضيف
الكريم ذا ّماً لضيافته ،وبقي الذي نزل به يف فضيحة تقصريه
تأسفه وندامته .فكن إما محسناً
وسوء مجاورته ،أو يف عار ّ

يف الضيافة واملعرفة بحقوق ما وصل به هذا الضيف من
السعادة»(((.
وإذا مل تكن محسناًُ ،مكرماً للضيف ،فال تكن ُمسيئاً مهيناً،
يعب
مجافياً تستقبله باإلعراض وتو ّدعه بلوثات املهانة وما ّ
عن استفحال األمـراض ،وعىل األقل «ال له وال عليه ،فال
تصاحبه بالكراهة وسوء األدب عليه .وإمنا تهلك باألعامل
السخيفة نفسك الضعيفة ،وتش ّهرها بالفضائح والنقصان ،يف
ديوان امللوك واألعيان ،الذين ظفروا باألمان والرضوان»(((.
شهر رمضان عيد األولياء

ألن شهر رمضان هو شهر الله وشهر ضيافته ،وألنه «شهر
الرحمة واملغفرة ،وشهر العتق من النار والفوز بالجنة» (((.
وألنه شهر َغ ّل الشياطني وتصفيدهم وتقييد األبالسة،
وإغالق النريان.
لذلك ،كان هذا الشهر عيداً لألولياء قصرياًً ّ ،
وغم للمجرمني
((( اإلقبال باألعمال الحسنة فيما ُيعمل مرة في السنة للسيد ابن طاووس ،ج ،1ص .420
((( نفس المصدر ،ص .421
((( من دعاء نهار شهر رمضان ،في اإلقبال ،ج ،1ص .202
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طوي ًال ،فعن اإلمام السجاد« :Qالسالم عليك يا شهر الله
األكرب ويا عيد أوليائه ،السالم عليك يا أكرم مصحوب من
األوقات ويا خري شهر يف األيام والساعات .السالم عليك من شهر
قرين
قربت فيه اآلمال ،ونرشت فيه األعامل ،السالم عليك من ٍ
ّ
جل قدره موجوداً وأفجع فقده مفقوداً ،ومرج ّو آمل فراقه السالم
عليك ما أطولك عىل املجرمني وأهيبك يف صدور املسلمني»(((.

في وداع شهر الله:

ّإن أعظم ما يطلبه العباد املساكني يف هذا الشهر هو
أن تعتق رقابهم من النار وأن يفوزوا بالجنة ،وهذا طلب
املساكني املذنبني الخاطئني ،الذين تضعف نفوسهم يف بعض
الحاالت فيقرتفون بعض املعايص ،وهو كذلك طلب أولئك
املذنبني ،الذين ض ّلت بهم السبل وتاهوا عن طريق الهداية،
وقرروا أن يتوبوا إىل الله ،وأن يتخ ّلصوا من أوزار الذنوب
وأحامل الخطايا .ومن مل يحصل عىل هذه الهدية (العتق
من النار والفوز بالجنة) فهو من عني الشقي.
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((( من دعاء وداع شهر رمضان ،الصحيفة السجادية ،ص  ،160الدعاء.44 ،

عن النبيّ :P
«إن الشقي حقّ الشقي من خرج عنه
هذا الشهر ومل ُيغفر ذنوبه»(((.
وليدع الله أن يغفر
لذلك ،فليتدارك الواحد منا ما فاته،
ُ
له ،ويوفقه لألعامل الصالحة والطاعات ،ول ُيثبت عىل أفضل
األعامل يف شهر رمضان «أفضل األعامل يف هذا الشهر الورع
عن محارم الله ع ّز ّ
وجل»(((.
حتى يحصل بالتايل عىل تلك الجائزة ،فعن رسول الله:P
«هو شهر أوله رحمة ،وأوسطه مغفرة ،وآخره عتق من
النار»(((.
الليلة األخيرة:

هي ليلة الفرصة ،بل الفرصة األخرية ألولئك املساكني
الذين رست سفينتهم عىل ساحل بحر الجود والكرم اإللهيني،
برشط أن يتوجهوا ،ويتوبوا ،ويج ّدوا ،وليعرتفوا بتقصريهم
وتضييعهم ،فلعل رحمة الله تدركهم ،وال يفوتهم مركب
((( بحار األنوار ،للعالمة محمد باقر المجلسي ،ج  ،96ص  ،362ح .23
((( أمالي الشيخ الصدوق ،ص  ،84ح .4
((( البحار ،ج  ،96ص .342
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الرجاء ،فليلتحقوا مبوكب العطاء اإللهي غري املحدود.
عن جابر بن عبد الله األنصاري ،عن رسول اللهP
«أعطيت أمتي يف شهر رمضان خمساً مل ُيعطهنّ أمة نبي
قلبي ...:وأما الخامسة :فإذا كان آخر ليلة ُغفر لهم جميعاً.
فقال رجل :ليلة القدر يا رسول الله؟ .فقال :أمل ت َر إىل
العامل إذا فرغوا من أعاملهم ُو ّفوا»(((.
بركات العيد:

العيد هو يوم الحصاد والجوائز ،ألولئك الذين عملوا
وس ِّميت ليلة العيد بليلة الجائزة.
ف ُقبلت أعاملهمُ .
فعن رسول الله ...« :Pفإذا كانت ليلة الفطر ُس ّميت

تلك الليلة ليلة الجائزة .فإذا كانت غداة الفطر ،بعث
الله ع ّز ّ
وجل املالئكة يف كل البالد ،فيهبطون إىل األرض
فيطوفون عىل أفواه السكك (مداخل الطرق) ،فينادون
بصوت يسمعه جميع َمنْ خلق الله إال الجنّ واإلنس،
فيقولون :يا أمة محمد ،أخرجوا إىل ربكم رب كريم يعطي
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((( أعمال األشهر الثالثة للشيخ الصدوق ،ص .231

الجزيل ويغفر العظيم .فإذا برزوا إىل مصالهم ،يقول الله
ع ّز ّ
وجل :يا مالئكتي ،ما جزاء األجري إذا عمل عمله؟ فتقول
املالئكة :إلهنا وسيدنا ،جزاؤه أن توفيه أجره .قال :فيقول
ع ّز ّ
وجل :فإين أشهدكم مالئكتي أين قد جعلت ثوابهم عن
صيامهم شهر رمضان وقيامهم رضايئ ومغفريت ،فيقول ّ
جل
جالله :يا عبادي ،سلوين فوع ّزيت وجاليل ال تسألوين اليوم
شيئاً يف جمعكم آلخرتكم إال أعطيتكم ،ولدنياكم إال نظرت
ّ
ألسرتن عليكم عرثاتكم ما رأيتموين وعزيت ،ال
لكم ،وعزيت،
أفري ّنكم وال أفضح ّنكم بني يدي أصحاب الخلود ،انرصفوا
مغفوراً لكم ،قد أرضيتموين فرضيت عنكم.(((»...

((( فضائل األشهر الثالثة ،ص .229-228
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الباب الثاني:

العمل في االسالم
أهم ّية العمل في اإلسالم
العامل وأداء التكليف
االلتزام بالحكم الشرعي لدى العاملين
االلتزام بالحكم الشرعي لدى العاملين
نظرة اإلسالم لِ ُح ِّب الرئاسة
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المحا�ضرة الأولى

أهم ّية العمل في اإلسالم
ت�صدير المو�ضوع:

َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ
ٱلنسن إِنك
قال تعاىل﴿ :يأيها ِ
َ
َ
َ
َ
كد ٌِح إِ ٰل َر ّب ِ َك ك ۡد ٗحا َف ُملٰقِيهِ﴾(((.

((( سورة االنشقاق ،اآلية.6:

الهدف:

اإلسالمي وأن إنتاجية
بيان قداسة العمل من املنظور
ّ
أحد أركان أهم َّية وجوده ودوره يف الحياة.
اإلنسان ُ
105

َّ
المقدمة

أكرم االسالم العامل مبكان ٍة معنو َّي ٍة مرموقة ال تبلغها ُّأي
قيمة أخرى ،وال ميكن مقايسة املكانة املتم ِّيزة التي منحها
نبي اإلسالمP
اإلسالم للعامل بأ َّية قيمة ماد َّية ،وذلك َّ
ألن َّ
وهو س ِّيد الخلق واألنبياء ك ّلهم كان يق ّبل اليد العاملة.
ففي الرواية أنه Pملّا رجع من تبوك استقبله أحد
الصحابة ،فقال له الرسول األكرم« :Pما هذا الذي أرى
بيدك»؟ قال :من أثر امل ّر واملسحاة ،أرضب وأنفق عىل عيايل،
متسها النار».
فق ّبل الرسول Pيده وقال« :هذه يدٌ ال ّ
لذلك أ َّكدت الروايات الرشيفة عىل َّأن أجر العامل كأجر
املجاهد يف سبيل الله ،فعن أيب عبد الله Qقال« :الكا ّد
عىل عياله كاملجاهد يف سبيل الله»((( .وعن أيب الحسن
الرضا Qقال« :الذي يطلب من فضل الله ع َّز َّ
وجل ما
ّ
يكف به عياله أعظم أجراً من املجاهد يف سبيل الله ع َّز
وجل»(((.
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((( الكليني ،الكافي ،ج ،5كتاب المعيشة ،باب من ك ّد على عياله ،ح.1
((( المصدر نفسه ،ح.2

فالله تعاىل مل يخلق اإلنسان ويز ّوده بكل هذه القدرات
املادية واملعنوية إال ليكدح ويعمل وينتج ويسعى ويأ َىب
الجلوس والخنوع ،وإال كان وجودها عبثاً ولغواً ،وك َّلام زاد
سعي اإلنسان وكدحه ،واشت َّدت حركته ،ظهرت كفاءاته،
وانصقلت شخصي َّته؛ لذا وجب عليه أن يكون يف حالة سعي
وكدح دائم ،ما دام عىل قيد الحياة ،ويستلزم ذلك إعامل
لتحمل
الفكر ،وبذل الجهد ،وتكثيف العمل والنشاط،
ُّ
مسؤولية الخالفة ،والقيام بدور اإلعامر والقيادة.
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حماور املو�ضوع
َّ

العمل في حياة الرسول األكرم واألئمة األطهارR

كان الرسول األكرم Pواأل َّمئة األطهار Rيفهمون
الدين عم ًال ونشاطاً ،ومل يكن ليعيبهم ُّأي عمل يك ّفون به
ويتوسلون به معاشهم ،لك َّنهم مل ي َّتكلوا عىل ذلك
وجوههم
َّ
ومل يكتفوا به عن بذل الجهد وتحمل عناء العمل.
فرسول الله Pكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ،ويحلب
شاته ،وال مينعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إىل أهله(((.
و ُروي أنه Pكان يف سفر ،فأمر بإصالح شاة ،فقال رجل:
يل ذبحها ،وقال آخر :ع ّ
يا رسول الله ع ّ
يل سلخها ،وقال آخر:
يل طبخها ،فقالَّ َ :P
ع ّ
وعل جمع الحطب ،فقالوا :يا رسول
الله نحن نكفيك .فقال :قد علمت أنكم تكفوين ،ولكن أكره
أن أمت ّيز عليكم ،فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزاً بني
أصحابه ،وقام فجمع الحطب(((.
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((( سنن النبي ،الطبطبائي ،ص.117
((( سفينة البحار ،عباس القمي ،ج ،1ص.415

ففي الجانب العبادي كان أمري املؤمننيُ Qيجهد
نفسه يف القيام باألوراد والنوافل .ويف الجانب الحيايت ورد
أنه أعتق ألف مملوك من كد يده((( .ويقول عنه حفيده
محمد الباقر« :Qكان أمري املؤمنني عيلQ
اإلمام َّ
يخرج يف الهاجرة يف الحاجة قد كفاها ،يريد أن يراه الله
ُيتعب نفسه يف طلب الحالل»(((.
ويتح َّدث اإلمام جعفر الصادق Qعن جده قائ ًال« :كان
أمري املؤمنني Qيرضب بامل ّر -أي املسحاة -ويستخرج
األرضني»(((.
وكان أمري املؤمنني ع ٌّ
يل Qيحتطب ويستقي ويكنس،
وكانت فاطمة Oتطحن وتعجن وتخبز(((.
وكان أمري املؤمنني ع ٌّ
يل Qيخرج ومعه أحامل النوى،
فيقال له :يا أبا الحسن ،ما هذا معك؟ فيقولٌ :
«نخل إن شاء
((( الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،ج ،17ص.14
((( المصدر نفسه ،ص.23
((( م.ن ،ص.37
((( م.ن ،ص.40
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الله فيغرسه فام يغادر منه واحدة»((( .لذا مل يكن اإلمام
ع ٌّ
يل Qيأكل شيئاً من بيت املال بل كان طعامه نتاج
زرعه وعمله.
وكان اإلمام ع ٌّ
يل Qيشرتي لوازم بيته بنفسه من
السوق ،ويحمل ما اشرتاه بطرف ردائه ،وذات مرة رآه الناس
فتبادروا إليه وقالوا :يا أمري املؤمنني نحن نحمله .فقال:
«رب العيال أحقُّ بحمله» .وكثرياً ما كان يحمل التمر وامللح
ُّ
نفع
بيده ،ويقول« :ال ين ُقص الكامل من كامله ما ج ّر من ٍ
إىل عياله»(((.
يقول محمد بن املنكدر :خرجت إىل بعض نواحي املدينة
يف ساعة حا َّرة فلقيني أبو جعفر الباقر Qوهو متكئ
عىل غالمني أسودين أو موليني ،فقلت يف نفيس :سبحان الله
شيخ من أشياخ قريش يف هذه الساعة عىل هذه الحال يف
طلب الدنيا؟ أما إين ألعظنه ،فدنوت منه فسلمت عليه فر ّد
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((( م.ن ،ص .41
((( المدرسي ،هادي ،أخالقيات أمير المؤمنين ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت،1991 ،
ص.114

ع ّ
يتصاب عرقاً .فقلت :أصلحك الله ،شيخ من أشياخ
يل ،وهو
ّ
قريش يف هذه الساعة عىل هذه الحال يف طلب الدنيا!
أرأيت لو جاء أجلك وأنت عىل هذه الحالة ما كنت تصنع؟
فقال« :لو جاءين املوت وأنا عىل هذه الحال ،جاءين وأنا
وجلُّ ،
يف طاعة من طاعات الله ع َّز َّ
أكف بها نفيس وعيايل
عنك وعن الناس ،وإمنا كنت أخاف أن لو جاءين املوت وأنا
عىل معصية من معايص الله ع َّز َّ
وجل» ،فقلت :صدقت
يرحمك الله أردت أن أعظك فوعظتني(((.
هكذا يق ِّدم لنا اإلمام الباقر Qدرساً بليغاً يف أهمية
العمل ِّ
لكل إنسان ،مهام كان موقعه ورشفه ،ومهام كانت
الظروف املحيطة به.
والعمل عند األولياء ليس يف حدود الحاجة ،بل ضمن
اإلمكان والقدرة ،فام دمت قادراً عىل العمل فعليك أن
تعمل ،وإن مل تكن محتاجاً لنتاج العمل ،أو حتى وإن
كنت ال تدرك نتاجه .فعن اإلمام الصادق Qأنه قال:
((( الطوسي ،محمد بن حسن ،تهذيب األحكام ،ج ،6ص.325
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ِّ
«إن ألركب يف الحاجة التي كفانيها الله ،ما أركب فيها إال
اللتامس أن يراين الله أضحي يف طلب الحالل ،أما تسمع
ْ َۡ
وجل﴿ :فَإ َذا قُض َيت َّ
ٱلصلَ ٰوةُ فَٱنتَ ِ ُ
قول الله ع َّز َّ
شوا ِف ٱل ِ
ۡرض
ِ ِ
ِ
ُ ْ
َ ۡ
َّ
ٱللِ﴾»(((.
َو ۡٱب َتغوا مِن فض ِل
ّإن من يعزف عن العمل وتحصيل اإلمكانات فإنه يربهن
عىل افتقاده لصفة الخري يف نفسه ،يقول اإلمام الصادق:Q
يحب جمع املال من حالل»(((.
«ال خري فيمن ال ُّ
وإذا تع ّذرت عىل اإلنسان بعض مجاالت العمل ،فعليه أن
ال ييأس أو يستكني ويحكم عىل نفسه بالعجز ،فقد جاء رجل
إىل اإلمام الصادق Qفقالِّ :إن ال أحسن أن أعمل عم ًال
بيدي وال أحسن أن أتَّجر وأنا محارف محتاج ،فقال:Q
فاحمِل عىل رأسك واستغن عن الناسَّ ،
فإن رسول
«ا ْع َمل ْ
الله Pقد حمل حجراً عىل عاتقه فوضعه يف حائط له من
حيطانه .(((»...فاإلنسان يجب أن ال يتحجج بأنه ال يحسن
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((( الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،م.س ،ج ،17ص.28
((( المصدر نفسه ،ص .28ص.33
((( الكليني ،م..س ،.ج ،5كتاب المعيشة ،باب ما يجب من االقتداء باألئمة في التعرض للرزق،
ح.14

العمل ،إذ ّإن كث ًريا من األعامل ميكن أن يؤ ِّديها ُّأي شخص،
خاصة.
فهي ال تحتاج إىل مهارات َّ
وروى ع ّ
يل بن أيب حمزة قال« :رأيت أبا الحسنQ
يعمل يف أرض له قد استنقعت قدماه يف العرق ،فقلت له:
ُجعلت فداك ،أين الرجال؟ فقال :يا ع ّ
يل قد عمل باليد من
هو خري م ِّني يف أرضه ومن أيب ،فقلت له :ومن هو؟ فقال:
رسول الله Pوأمري املؤمنني وآبايئ Rك ُّلهم كانوا قد
عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيني واملرسلني واألوصياء
والصالحني»(((.
وعن أيب بصري قال« :سمعت أبا عبد الله Qيقول:
ِّإن ألعمل يف بعض ضياعي ح َّتى أعرق ّ
وإن يل من يكفيني،
ليعلم الله ع َّز َّ
وجل ِّأن أطلب الرزق الحالل»(((.
اللهQ

وعن أيب عمرو الشيباين قال« :رأيت أبا عبد
وبيده مسحاة وعليه إزار غليظ يعمل يف حائط له والعرق
((( المصدر نفسه ،ح.10
((( م.ن ،ح.15
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يتصاب عن ظهره فقلتُ :جعلت فداك أعطني ُأ ْك ِف َك،
ّ
فقال يل :إين أحب أن يتأ َّذى الرجل بح ِّر الشمس يف طلب
املعيشة»(((.
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((( م.ن ،ح.13

المحا�ضرة الثانية

العامل وأداء التكليف
ت�صدير المو�ضوع:

ُ
ۡ
ٱع َملُوا ْ فَ َس َ َ
يى
قال تعاىلَ ﴿ :وق ِل
َ
ۡ ۡ
َّ ُ َ َ َ ُ
ك ۡم َو َر ُسـ ُ ُ
ٱلل عمل
ـولۥ َوٱل ُمؤم ُِنونۖ

َّ
َ َ ُ َ ُّ َ َ َ
َۡۡ
ب َوٱلش َه ٰ َدة ِ
وستدون إ ِ ٰل عٰل ِ ِم ٱلغي ِ
ََُّ ُ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
فينبِئكم بِما كنتم تعمل
ون﴾(((.

((( سورة التوبة ،اآلية .105

الهدف:

بيان محور َّية أداء التكليف يف العمل وربط املفهوم
بالنتائج والربكات املرتتِّبة عىل أداء التكليف.
115

َّ
المقدمة

يوجد الكثري من املعايري التي ُيقاس عىل أساسها نجاح
العمل أو فشله ،فاملجتمعات الغربية تقيس نجاح العمل
بالنتائج الحاصلة ،فالنتيجة هي الهدف ومعيار النجاح
والفشل ،أ ّما اإلسالم فريى أن الهدف هو أداء التكليف،
ومعيار النجاح والفشل هو أداء التكليف ال غري.
ويقول اإلمام الخميني{« :حينام كنت يف باريس
ممن يتصفون بحسن الن ّية ،ويعتقدون
كانت تأتيني جامعة َّ
أ َّنهم ناصحون ،فكانوا يقولون يلَّ :إن هذا العمل (الثورة)
ليس ً
عمل صحيحاً أل َّنه ال يصل إىل نتيجة مطلوبة؛ ألننا ال
منتلك القوة والقدرة التي ميتلكها النظام .وقد أراد هؤالء
بظ ّنهم أن يرصفوين عن مواصلة املسرية ،فكنت أقول لهم:
إننا نعمل بتكليف رشعي ومعلوم ،والعمل بالتكليف
الرشعي ال ُيشرتط فيه الوصول إىل النتيجة ،فإذا وصلنا إىل
النتيجة ،فذلك حسن»(((.
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((( صحيفة اإلمام ،ج ،11ص.69

ولكن يجب االنتباه إىل َّأن محورية التكليف ال تعني عدم
السعي للنتيجة ،إمنا تعني العمل وفق التكليف للوصول إىل
النتيجة ،فإن وصلنا إىل النتيجة فهذا ممتاز ،وإن مل نصل إىل
النتيجة فال نندم ألنا أدينا تكليفنا.
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حماور املو�ضوع
أنواع التكليف

ال ب َّد من التفريق بني نوعني من التكليف:
 .1التكليف املبارش :وهو التكليف التنظيمي املبارش ،كأن
يقول لك مسؤولك افعل كذا وال تفعل كذا .والتح ِّدي هنا
يكون يف االمتثال والطاعة.
وليك تتضح الصورة نعطي مثاالً توضيحياً :طلب منك
مبهمة مح َّددة((( ،فوجدت َأن ذلك مرضٌ
مسؤولك القيام َّ
بالعمل ،فامذا تفعل؟ هناك ثالثة احتامالت ميكن تص ُّورها:
املهمة ،وتكون بذلك قد خالفت التكليف،
أ 	.رفض تنفيذ َّ
وميس باألصول واملبادئ اإلسالم َّية.
وهو أمر غري مرشوع ّ
إ ًذا خيار مخالفة التكليف خيار خاطئ.
املهمة ،هذا الخيار أصوب
ب 	.االمتثال املبارش لتنفيذ َّ
من مخالفة التكليف .ولكن يجب أن ال يكون دافعه
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((( المثال هنا على األعمال غير المستعجلة ،التي ال يضر بها التأخير ،أما األعمال المستعجلة
التي يضر بها التأخير فيجب االمتثال الفوري لها ،وتنفيذها بشكل مباشر.

ُ
«أفعل ما
تحمل املسؤول َّية ،عىل قاعدة
الهروب من ُّ
أي مسؤول َّية».
تحمل ِّ
يقوله املسؤول ،فأكون بعيدًا عن ُّ
ّ
ألن ذلك يرضب فلسفة أداء التكليف ،ويح ّولها من
عامل ّ
خلق وإيجايب إىل عامل ه ّدام وسلبي.
ج	.عرض وجهة نظرك عىل املسؤول ونصيحته بهدف
الوصول إىل تحديد الخيار األنسب ،فالنصيحة واجبة
له ،يقول اإلمام ع ٌّ
يل« :Qوأ َّما ح ِّقي عليكم فالوفاء
بالبيعة والنصيحة يف املشهد واملغيب.(((»...
وأرص عىل رأيه ،وطلب
وإذا مل يقتنع بوجهة نظركّ ،
منك تنفيذه ،فعليك االمتثال للتكليف ،بعدما تكون
قد استنفدت َّ
كل الطرق املرشوعة لعرض وجهة نظرك.

وهذا الخيار هو األصوب واألفضل.
 .2التكليف غري املبارش :هو التكليف الذي ال ُيطلب منك
وتحسسه
بشكل مبارش ،بل يجب عليك الشعور به
ُّ
واملبادرة إليه .والتح ِّدي يف هذا التكليف هو تشخيصه.
((( نهج البالغة ،دار المحجة البيضاء ،بيروت ،2008 ،الخطبة  ،34ص.95
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وتحسس للمسؤول َّية.
وهذا ما يحتاج إىل وعي وبصرية
ُّ
يقول اإلمام الخامنئي }ّ :
مهم
«إن معرفة األوضاع أم ٌر ٌّ
مهم
يحتاج إىل البصرية وكذلك اإلحساس بالتكليف فهو ٌّ
أيضاً؛ فروح االلتزام واإلميان يحتاج إىل شعور اإلنسان
بالتكليف .هناك ٌ
بعض م ّمن يرى األحداث العاصفة
يحس بالتكليف وال
ويشاهد خطط األعداء؛ ولك ّنه ال ُّ
يح ّرك ساكناً .بعض الناس يشاهد العد ّو قد ته ّيأ ّ
ونظم
جبهته .عندما ّ
ينظم العد ّو صفوفه عىل الجبهة ،ينبغي
لنا يف املقابل أن نشعر بالتكليف؛ فهذه الزمة االلتزام
واإلميان .بعض الناس ال ميتلك هذا اإلحساس»(((.
اآلن يشن العد ُّو علينا حرباً ناعمة خطرية ج ًّدا ،فهل

نشعر بتكليف املواجهة والتص ّدي؟ أم نقول :هذه ليست
مهمتناَّ ،
مهمتها التص ّدي للحرب الناعمة؟
وأن هناك جهات َّ
َّ
طب ًعا هناك فرق بني الشعور بالتكليف والتدخُّ ل يف عمل
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((( من خطاب اإلمام الخامنئي } عند لقائه جم ًعا من أهالي مدينة قم المقدسة في
.2011/1/9

اآلخرين ،فعندما تشعر بالتكليف للقيام بعمل ما ،ويكون
هناك جهة مسؤولة عن القيام بهذا العمل ،عليك أن تقرتح
ما لديك عىل هذه الجهة ،ال أن تقوم بالعمل بشكل مبارش
يهتم
بدون تنسيق مع الجهة
ّ
املختصة .فمن يشعر بالتكليف ُّ
ِ
بإنجازه ِّ
رفضت
بغض النظر عن ماهية الجهة املنجزة .أ َّما إذا
الجهة اقرتاحك فعليك أن تسعى م َّرة بعد أخرى ،وأن تحاول
بالطرق املرشوعة الوصول إىل إنجاز التكليف وتحقيقه.
إشكالية ّ
ورد :هل أداء التكليف تعطيل للعقل؟

ً
تعطيل للعقل والفكر،
يخطئ البعض فهم أداء التكليف ،فرياه
وطاع ًة عمياء ملن يعطي التكليف .ولكن التدقيق يف فلسفة أداء
التكليف يوضح حقيقة القض َّية .فأداء التكليف ال ينايف التفكري
والتخطيط والفهم والتنظري ،بل يحتاجها يف مواضع ،منها:
 .1يف صناعة التكليف :فالقيادة الحكيمة هي التي تستعني
ِّ
بكل الخربات من أجل تشخيص التكليف وتحديده .فهي
تحتاج إىل العلم والفكر والعقل لتح ِّدد التكليف ،ولكن
بعد تحديده يصبح واج ًبا عىل الجميع.
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 .2يف نصح املسؤول :فاملجاهد الحكيم هو الذي يضع َّ
كل
ترصف التنظيم ،فينصح مسؤوله
خرباته وإمكانياته يف ُّ
ويبذل جهده يف الوصول إىل أفضل اآلراء ،وبعدها يلتزم
التكليف.
 .3يف تنفيذ التكليف :التكليف ال يح ِّدد خطوات العمل
بطريقة تفصيلية ودقيقة ج ـ ًدا ،بل يرتك هذا األمر
للشخص املك ّلف ،وهذا يتط ّلب منه اإلبداع واالبتكار يف
تنفيذ التكليف.
ثمار أداء التكليف

ّإن ألداء التكليف ،وثقافة محور َّية التكليف الكثري من
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النتائج اإليجابية ،نذكر منها:
 	.1أداء التكليف سبب ِّ
لحل املشاكل ،واستنزال الرحمة
ٌ
نقطة
اإللهية .يقول اإلمــام الخامنئي }« :توجد
أساس َّية هنا يجب علينا جميعاً أن نلتفت إليها وهي
الشعور بالتكليف ،واإلخالص يف النية والعمل لله .فلو
فإن جميع مشاكلنا سوف ُت ّ
حصل هذاّ ،
حل ،وسوف

ُتف ّتح األبواب والطرق .لو حصل ذلك ستشملنا رحمة
الله وعونه»(((.
 	.2أداء التكليف يصنع املبادرة والشجاعة ويزيل الخوف
ترصف أو سلوك؛ َّ
ألن
والرت ُّدد ،ويكفل عدم الندم عىل ِّأي ُّ
الذي يعتقد مبحور َّية التكليف يقدم عىل العمل ،من
دون خوف من عدم تح ُّقق النتيجة ،وهو مطم ُّنئ َّ
بأن
اض عنه ألنه يؤدي تكليفه ،وال يندم عىل ما
الله تعاىل ر ٍ
فعله مهام كانت النتائج؛ َّ
ألن عمله كان أدا ًء لتكليف
إلهي واجب.
ّ
تحمل املسؤولية ،فثقافة التكليف
 	.3أداء التكليف يرفع من ُّ
تقول :ليس هناك من ال يستطيع أن يفعل شيئًا ،وكل
فالتنصل من
إنسان مك ّلف بالعمل عىل قدر استطاعته.
ّ
بحجة عدم القدرة عىل تحقيق النتيجة غري
املسؤولية ّ
وارد يف ثقافة التكليف.

((( من خطاب اإلمام الخامنئي
.2012/6/13

}

عند لقائه أعضاء مجلس الشورى اإلسالمي في
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 	.4أداء التكليف يع ِّزز قيمة التو ُّكل عىل الله والثقة بوعده.
الحقيقي املتم ّثل برضا الله ع َّز
 	.5أداء التكليف يح ِّقق النرص
َّ
َّ
وجل ،وهو بالتايل يث ّبت اإلنسان ،ويه ّون عليه الصعاب.
 	.6أداء التكليف يؤ ِّمن ْ
النظم يف العمل .فأداء كل فرد
لتكليفه ،مينع من تداخل األعامل فيام بينها ويح ِّقق
االنسجام والتكامل.
 	.7أداء التكليف يؤ ِّمن الوحدة يف العمل ،ومينع من التش ُّتت؛
َّ
ألن مصدر التكليف أي الوالية ُيح ِّقق االنسجام ووحدة
الهدف.
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المحا�ضرة الثالثة

االلتزام بالحكم الشرعي
لدى العاملين
ت�صدير المو�ضوع:

ۡ َ ُ ُ ُ
ــدود
قــال تعاىل﴿ :ت ِلك ح
ََ َ
َ
َ
فل ت ۡع َت ُدوها ۚ َو َمن َي َت َع َّد ُح ُدود
ُ
َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ (((
فأولئِك هم ٱلظلِمون﴾ .

َّ
ٱللِ
َّ
ٱللِ

((( سورة البقرة ،اآلية .229

الهدف:

بيان بعض األحكام الرشعية املرتبطة بعناوين العمل
واإلدارة والتي يجب عىل العاملني مراعاتها.
125

َّ
المقدمة

ال َّ
أشد أهمية
شك َّأن األحكام الرشع َّية املرتبطة بالعمل ُّ
وأكرث خطورة من املسائل الفردية ملا يرتتَّب عليها من أثر
عظيم يرتبط بش َّتى نواحي النظام العا ّم ،وينعكس عىل
املجتمع سعاد ًة ورقياً وازدهاراً ورفاهية أو أنه يزيد من
بؤس املجتمع وتخ ُّلفه وتقهقره وتعاسة أفراده.
ّإن أح َد األمور التي يجب العمل عليها يف مجتمعاتنا
هو ُّ
بث هذه الثقافة بني الناس وإيضاح املصالح العليا
التي ترتبط بإيالء الشأن العا ّم واألحكام الرشعية املرتبطة
املؤسسات العاملة
به أهمية َّ
خاصة وذلك من خالل إنجاح َّ
وتقدميها كأسوة ومنوذج ُيحتذى به.
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حماور املو�ضوع
ونستعرض عىل سبيل املثال بعض العناوين الرضورية
التي يجب عىل العاملني مرعاتها والتق ُّيد بها ألنّها تش ِّكل
الرشعي الذي ال ينبغي تجاوزه.
الحكم
َّ
 .1استخدام ممتلكات العمل :كالهاتف والسيارة واملياه
قصة أمري
واإلضاءة واألوراق واألقالم وسواها ،فام زالت َّ
املؤمنني Qعندما أطفأ الشمعة يف بيت املال عندما
شخيص مد ِّوي ًة حتى يومنا هذا
أتاه طلحة والزبري يف شأن
ّ
لتع ِّلمنا رضورة عدم االستخفاف مبمتلكات العمل ،وهذه
الرواية تشري اىل ما هو أبعد من براءة الذ َّمة ،فع ٌّ
يلQ
مل يرتك الشمعة مشتعلة ثم دفع شيئاً من ماله إىل بيت
املال براء ًة لذمته بل عمد إىل الشمعة فأطفأها وبقي مع
ز َّواره بال إضاءة ليرتك لنا درساً خالداً وهو ّأن األصل يف
ممتلكات العمل عدم جواز استخدامهاَّ ،
وأن اإلنسان إذا
اضطر إىل استخدامها فإنه يعمد اىل تربئة ذمته باملقدار
الذي يتي َّقن من امتثاله أمر الله بدقته.
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 .2مراعاة أوقات الناس :أي عدم التسويف يف املعامالت
ألي عذر كان،
والرتاخي يف إنجازها ،والقائها يف الجوارير ّ
فاملعاملة التي تحتاج ليو ٍم واحد يجب أن تنجز يف يوم
وأي معاملة يجب أال تتعدى الوقت املح َّدد لها؛
واحد ُّ
ألن يف ذلك تضييع حقوق الناس ،وهذا من أش ّد ما نُسأل
عنه يوم القيامة.
ومراعاة أوقات الناس حقٌ ثابت لهم فال ميكن مترير
أشخاص قبل غريهم وال متضية بعض الوقت مع بعض
األصدقاء أو الطلب من صاحب املعاملة أن ينجز بعضها
أو تركها جانباً ٍّ
لشك ما خالج املسؤول بل يجب عليه
حسم املعاملة سلباً أو إيجاباً ،وبالتايل من الخطأ الفادح
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إجابة صاحب العالقة بإجابات مرتددة ومبعرثة تجعله
أكرث حرية من أمره.
 .3الد َّقة يف اختيار األفراد :أي مراعاة املعايري املناسبة يف
اختيار األفراد وتولِّيهم للوظائف املناسبة وعدم التعامل
مبيلٍ أو ه ًوى ّ
ألن ذلك يرتك انطباعاً سلبياً لدى بقية

العاملني ويسبب لهم إحباطاً عىل مستوى العمل وضعفاً

املؤسسة نحو األمام.
يف إنتاجيتهم وركوداً يف حركة َّ
فالعامل بإخالص ينبغي أن يكون العزل والتعيني عنده
سواء ،فال تتغري حاله إذا ُعزل عن مقام أو ُع ّي يف مسؤولية،
بل إذا كان هو مسؤوالً عن أمر ووجد من َيليق به أكرث
رشحه ليك ّ
منهّ ،
يحل مكانه.
ُّ
يستغل
كام يدرك متاماً حرمة االستفادة من املوقع ،فال
موقعه لالستفادة منه بنحو س ِّيئ ،أو بنحو شخيص أو
بأي نح ٍو مخالف للقانون.
عائيل ،أو ِّ
 .4التقييم الدائم للعاملني :فأحياناً يعمل شخص ما ِّ
بكل
معي ،كام نرى
جه ٍد ونشاط من أجل الوصول إىل مرك ٍز َّ
بعض األشخاص الذين أمضوا فرتات طويلة يف مواقعهم
حامس أو رغبة ،وقد
باتوا يعملون بشكلٍ روتيني بدون
ٍ
مت ُّر عىل العامل ظروف صعبة يف أوضاعه املعيشية أو
العائلية تجعله مش َّتتاً ال ير ّكز يف عمله وغريها من األمور
التي تضعف النشاط واالنتاج َّية يف عمل العامل ،وهنا
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ال بد من إجراء تقييامت دورية لألفراد لقياس مستوى
العطاء واإلندفاع نحو العمل ،وبالتايل معالجة ّأي خلل أو
مشكلة تؤ ّثر يف عمل العامل أو روحية العطاء عنده.
 .5قانون الثواب والعقاب :وهو من القوانني اإللهية التي
قامت عليها الرشيعة فال ترى تقصرياً أو تجاوزاً إال
وللشارع فيه حكم ثواباً أو عقاباً ،وإال للزم أن يكون
ي واملطيع والعايص عىل ح ّد سواء،
املحسن وامليسء ِس َّي ْ ِ
وللزم عدم التمييز بني الناشط يف عمله واملتكاسل ،بل قد
ينعدم هذا القانون إىل الح ّد الذي ُيط ِمع ضعاف النفوس
إىل ارتكاب املخالفات الكبرية والتي تش ّوه صورة العمل
ك ِّله إذا مل يكن هناك قانون للثواب والعقاب.
نعم ر َّكز اإلسالم عىل الحصانة الذاتية واملراقبة الفردية
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واملحاسبة الخاصة وجعلها أساساً لنظم األمر وال ّ
شك
أنها األصل يف بناء املجتمعات ،لكن تبقى الحاجة إىل
ماسة ورضورية وال ميكن
قانون الثواب والعقاب حاجة َّ
االستغناء عنها.

 .6عدم اإلرساف والتبذير يف املشرتيات :واملراد هنا ترشيد
اإلنفاق ،فهو اإلنفاق الهادف املعتدل املرتبط بالحاجة.
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ
ِين إِذا أنفقوا ل ۡم
عب عنه القرآن الكريم بالقوام﴿ :وٱل
وقد ّ
ُۡ ْ َ
ْ َ
سفُوا َول ۡم َي ۡق ُ ُتوا َوك َن َب ۡ َي َذٰل َِك قَ َو ٗاما﴾((( .والقوام «هو
ي ِ
العدل واالستقامة والحد والوسط بني شيئني»((( .
وعليه فرتشيد اإلنفاق ال يرتبط بالكرثة أو الق َّلة ،بل يرتبط
بالحاجة ال غري.
املهمة أال تكون املشرتيات واملقتنيات باهظة
ومن األمور َّ
الثمن إال يف األماكن التي تتط َّلب ذلك واعتامد األثاث
واألدوات والوسائل العادية التي ال تلفت النظر وتزرع
َّ
املهم العدالة يف تأثيث املراكز
الشك يف النفوس كام من ّ
املهم اإلنتباه إىل
وعدم التمييز بني مكتب وآخر ،كام من ّ
املال املرصوف عىل املوائد والعزائم واإلفطارات والرتفيه
والتكرميات وسواها من األمور التي قد تخرج عن إطارها

((( سورة الفرقان ،اآلية.67:
((( الشيرازي ،ناصر مكارم ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،ط ،2دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،2005 ،ج ،11ص.224
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الرشعي فيام لو غفلنا عن وضع الضوابط واملعايري سابقاً.
ّإن مالحظة الروايات الرشيفة التي تتح ّدث عن اإلرساف
 ومنها رواية اإلمام الصادق Qحني قال« :أدىن اإلرساف(((
هراقة فضل اإلناء ،وابتذال ثوب الصون ،وإلقاء النوى»
 تُوصلنا إىل استنتاج أبرز وجوه اإلرساف ،وتحديدها بثالثةوجــوه ،وهي :هدر املــوارد وسوء االستفادة من املوارد
واستصغار بعض التفاصيل الصغرية.
بأمس الحاجة إليه
ويف الختام أود أن أؤ ِّكد عىل أمر نحن ّ
وهو ّأن الشخص املعني بأمور الناس يجب أن يبقى بشوش
الوجه مبتس ًام يف وجوه املراجعني يه ِّون عليهم بكلامته
املحمدي
الطيبة وحسن تعامله فإنه الصورة التي مت ِّثل النهج
َّ
األصيل وال ميثل نفسه يف هذا املوقع.
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((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،4ح.8496

المحا�ضرة الرابعة

االلتزام بالحكم الشرعي
لدى العاملين
ت�صدير المو�ضوع:

ُۡ َۡ َُ
ُ
قال تعاىل﴿ :قل هل نن ّب ِ ُئكم
َۡۡ َ َ َ ۡ ً
َّ َ َ َّ
س
ِين ضل
ين أع َمٰل  ١٠٣ٱل
بِٱلخ ِ
ۡ َ َ ٰ ُّ ۡ
َ
ُ َۡ
َس ۡع ُي ُه ۡم ِف ٱليوة ِ
ٱدلن َيا َوه ۡم ي َس ُبون
َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون ُص ۡن ًعا﴾ (((.
أنهم يسِن

((( الكهف.104 ،103 ،

الهدف:

بيان بعض الصفات اإلميانية التي ترتبط بالسلوك األخالقي
للعاملني.
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َّ
المقدمة

من أكرب الخسائر يف حياة اإلنسان أن يكون من السالكني
العاملني املتف ِّرغني لخدمة اإلسالم واملسلمني باذالً وقته
وجهده يف هذا املضامر ،إال َّأن سلوكه وتعاطيه ال ينسجامن
مع مبادئ اإلســام وروح َّيته وأخالقياته؛ هذا اإلنسان
يحسب نفسه أنه يف ّ
الخط الصحيح ويف النهج الذي يريض
الله ورسوله ،إال ّأن عمله ال يتوافق مع املكان الذي جعل
عبت عنهم اآلية باألخرسين ً
أعامل _ وهو
نفسه فيه ،هؤالء ّ
منتهى الخسارة؛ ألن سعيه وعمله ينسجامن مع الضالل
وهو يحسب نفسه أنه ُيحسن صنعاً؛ فالرهان كل الرهان
ليس باملكان واملنصب واملسؤولية وإمنا مبطابقة السلوك
األخالقي لتعاليم أهل بيت العصمة Rووصاياهم.
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حماور املو�ضوع
استكامالً للعناوين امله َّمة التي يجب عىل العاملني التق ُّيد
بها والتي أوردناها يف املحارضة السابقة فإننا نورد هنا بعض
أهم ما ينبغي االلتفات إليه:
العناوين األخرى التي تعترب من ِّ
 .7حفظ أرسار العمل :إن الكتامن رشط أسايس لنجاح الكثري من
األعامل التي نقوم بها يف مختلف مجاالت حياتنا ،فقد ورد
يف الحديث« :استعينوا عىل قضاء حوائجكم بالكتامن»(((.
ومبا أننا نعيش اليوم يف بيئة فاسدة ،وجب علينا أكرث فأكرث
االلتزام بالكتامن ،فالتحديات تزداد ،وعدد العمالء يرتفع،
ترسع يف نقل الخرب وتجعله ينترش
والتقنيات الحديثة التي ّ
كالنار يف الهشيم أصبحت يف متناول الجميع ،ومعظم
هؤالء يقدمون معلومات هائلة ومجانية للجبهة املقابلة
التي تتسع وتزداد ق ّوة وتطو ًرا ،ويزداد حصارها وعدوانها.
وأمام ّ
كل هذه التحديات ،وحيث َّإن إمكانياتنا البرشية
((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،2ح.3937
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واملادية محدودة ملواجهتها ،فإنه يتح ّتم علينا اللجوء إىل ما
يع ّدل هذه اإلمكاناتَّ ،
ولعل الكتامن هو السالح األساس
بعد العون واالتكال عىل الله تعاىل؛ ومن مميزات هذا
السالح انّه ف ّعال ج ًدا ،وغري مكلف ،وبسيط ،ويستطيع كل
منا استخدامه بدون التد ّرب عليه.
رسا وقد أبانت أحاديث العرتة الطاهرةR
ملاذا نفيش ًّ
خطورة ذلك ،حتى وصل األمر باإلمام الحسني Qإىل
مت ّني أن يفدي بعض لحم ساعده مقابل الكتامن عند
شيعته «وددت والله أين افتديت خصلتني يف الشيعة لنا
ببعض لحم ساعدي :النزق((( وقلة الكتامن» (((.
رس نجاح العاملني،
فحفظ أرسار العمل وكتامن املسائل الرضورية ُّ
رسياً ال يتح َّدث بقضايا العمل
فاألصل يف العامل أن يكون كتوماً ِّ
واملشاكل التي تُواجهه يف السهرات واللقاءات وأمام األصدقاء
وألي عذ ٍر كان ،فتنترش الشائعات وتكرث
واألقــارب وسواهمّ ،
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((( النزق :الطيش عند الغضب.
((( الكليني ،الكافي ،م.س ،ج ،2كتاب اإليمان والكفر ،باب الكتمان ،ح.1

التحليالت وتُه َت ُك األستار وترسي الشكوك يف األفراد وتنتقل
شخص اىل آخر حتى تصل إىل أماكن مشبوهة ،بل
األخبار من ٍ
وقد تصل إىل ساحة األعداء بدون أن نشعر بخطورة ما نفعل.
ّإن أبسط قواعد التقيد بالحكم الرشعي تعني كتامن أرسار
العمل وعدم التداول بها ّإل يف األطر الضيقة واملسموحة ،وهذا
أصل ال ميكن الخروج عنه إال مبقدار اإلجازة عىل الخالف.
 .8إبعاد العمل عن األمور الشخصية :وهذه نقطة قلام
يلتفت إليها البعض ،فقد يكون بينك وبني أحد العاملني
ّ
غل أو حقد أو نزاع عىل أم ٍر خارج العمل ،كام قد يكون
بينك وبني أحد العاملني صداقة حميمة أو قرابة أو صل ٍة
ما ،فالتق ُّيد بالحكم الرشعي يعني أن ال تستغل منصبك
لإلنتقام ممن بينك وبينه عداوة ِّ
تيس
وتعطل عمله وال ِّ
له أمراً ،كام أنه ال ينبغي تيسري أمر ممن هناك صلة
بينك وبينه احرتازاً من الحساسية أو الحرج ،فاملسؤول ال
ينظر إىل األفراد وإمنا ينظر إىل القوانني واألنظمة املرعية
اإلجراء ،وال ينظر إىل ِّأي أمر سواها.
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 .9املحافظة عىل نظافة املراكز :وكل ما يرتبط بالشكل،
وما له عالقة بنظافة األثاث والجدران واملكاتب وتنظيم
املل َّفات واألغراض وعدم بعرثة األوراق ووضع ّ
كل مسألة
التوصل إليها عند الحاجة وصيانة املسائل
مكانها ليمكن ُّ
الرضورية ،ويدخل يف هذا ُّ
كل ما له عالقة بالبيئة من
حيث الشكل ،وهذا كاشف عن مراعاة األحكام الرشعية
التجمل والتز ُّين حتى مع الحاجة والفاقة.
التي دعت إىل ُّ
.10احرتام وقت العملَّ :
فإن وقت العمل من األمور التي
تتسم بالقداسة من الناحية الرشعية كون املرء يؤ ِّدي
واجباً دينياً أو سعياً لطلب الرزق الحالل ،ويف نظر
املؤسسة كونها تق ِّدم بد ًال مالياً بإزاء اإلنتاجية داخل
َّ
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الوقت ،ويف نظر العامل أمام أخالقه وسلوكياته إزاء
التعهدات فال يخون هذه األمانة من خالل التلهي يف
زيارات داخل العمل ومتضية الوقت يف رشب الشاي
واملفاكهة والحديث عىل العاملني وصناعة الطعام
ومشاهدة التلفاز.

.11انجاز املل َّفات العالقة :وأعني الوضوح يف التعامل مع
اآلخرين ،وبيان النقص يف معامالتهم ورشح كيفية
إنجازها وعدم إلقائها يف الجوارير بعلة أنها ناقصة،
مهمته املساعدة عىل إنجاز املل َّفات وليس
فالعامل َّ
مج َّرد الحكم عليها بأنها ناقصة أو تامة.
أهم ِّ
مؤشات اإلخالص أن ال يتو َّقع املدح
.12اإلخالص :ومن ّ
والثناء من أحد وأن ال يرتبط عمله بحضور املسؤول،
فإذا غاب املسؤول ألمر ما وجدته الهياً عن عمله ثم
يقف أمامه ليقدم التربيرات والحجج الواهية لعدم إنجاز
العمل ،فاملخلص يستشعر دامئاً رقابة الله ع ّز ّ
وجل ويعمل
لوجهه ،فقد ورد يف صفة املرايئ عن أمري املؤمنني:Q
«ثالث عالمات للمرايئ :ينشط إذا رأى الناس ،ويكسل
حب أن ُيحمد يف جميع أموره»(((.
إذا كان وحده ،و ُي ُّ
.13إتقان العمل :واملراد هنا تقديم النموذج األفضل والسعي
التخصص والخربة
الدائم لتطويره ،وهذا اإلتقان يتط َّلب
ُّ
((( الكليني ،الكافي،م.س ،ج ،2كتاب اإليمان والكفر ،باب الرياء ،ح.8
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والتخطيط للعمل ورضورة االستشارة واالستفادة من
تجارب اآلخرين «من شاور الرجال شاركها يف عقولها»(((.
أهم األمور التي تش ِّكل عقبات دون إتقان العمل عدم
ومن ّ
االنتباه ألهمية اإلتقان وامللل والضجر والكسل واالهتامم
بالكم دون النوع والتساهل يف أداء عمله وتكليفه والترسع،
فعن أمري املؤمنني« :Qال تطلب رسعة العمل واطلب
تجويده ،فإن الناس ال يسألون يف كم فرغ من العمل ،إمنا
يسألون عن جودة صنعته»(((.
ويف الختام نؤ ِّكد عىل مسألة وهي أنَّنا أوردنا يف هاتني
املحارضتني بعض العناوين التي يجب التقيد بها ويحرم
الخروج عنها ،إال ّأن هناك الكثري من العناوين التي ينبغي
وحب
االحرتاز عنها كالغيبة والنميمة والتقارير الكاذبة
ّ
السلطة وسواها من االبتالءات التي ينبغي لألشخاص
املتص ِّدين للشأن العا ّم وخدمة الناس االلتزام بها.
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((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،4ح.6856
((( ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،مركز آل البيت العالمي للمعلومات ،ج ،20ص.308

المحا�ضرة الخام�سة

ب الرئاسة
نظرة اإلسالم ِل ُح ِّ
ت�صدير المو�ضوع:

عن اإلمام الصادق Qأنه قال:
«ملعون من َّ
هم
ترأس ،ملعون من ّ
بها ،ملعون من حدّث بها نفسه»(((.

((( الكليني ،الكافي ،ج ،2كتاب اإليمان والكفر ،باب طلب
الرئاسة ،ح.4

الهدف:

حب الرئاسة وأسبابه وعالماته
تسليط الضوء عىل موضوع ّ
وعالجاته.
141

َّ
المقدمة
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يعترب اإلســام املسؤولية أمان ًة وتكلي ًفا ال ترشي ًفا،
أي عامل ليس سبب رفعته وعل ِّوه ،ومهمته
فمنصب ِّ
ليست سبباً لتفاخره ومباهاته؛ ّ
ألن هذه املناصب ليست
جز ًءا من حقائق عامل التكوين ،بل هي من األمور االعتبارية
والوضعية التي ُجعلت لتنظيم شؤون العمل؛ فإذا تب َّوأ
شخص منص ًبا ما ،ال يعني أنّه أفضل وأعظم ممن هم دونه
ٌ
رتب ًة يف العمل ،إذ ال دخالة للمنصب واملوقع يف تحديد
األفضلية ،بل املعيار يف ذلك هو التقوى واالستقامة والعلم
والجهاد والبصرية.
وك َّلام اتسعت دائــرة مسؤولية الشخص ك ّلام زادت
تكاليفه .فاملطلوب من املسؤول عىل الصعيد األخالقي
والعميل ،أكرب من املطلوب من العامل .وهذا ما نجده يف
تعاطي أمري املؤمنني Qمع والته ،فقد كان شديد املراقبة
والتأديب لهم ،فعندما بلغه ّأن واليه عىل البرصة ،عثامن بن
ُحنيف ،قد ُدعي إىل مأدبة فخمة يقيمها أغنياء القوم ،بعث

له بكتاب يعظه فيه ويحذره الدنيا .وقد تك َّرر هذا الفعل
مع كثري من والته.
لذا َّ
مستوى
فإن األمانة التي يحملها املسؤول تتط َّلب منه
ً
عالياً من التقوى والورع وتهذيب النفس ،يك يتم َّكن من
حفظ األمانة وصيانتها.
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حماور املو�ضوع
ُّ
ذم ُح ِّب الجاه

ح ّذرت الروايات الرشيفة من خطورة هذه الرذيلة ،وب ّينت
الخراب الذي تلحقه بدين اإلنسان املسلم ومعتقده ،جاء يف
الحديث النبوي الرشيف« :مـا ِذئبانِ ضـاريـانِ ُا ِ
رسال ِف َزرِي َب ِة
ين ال ِّر ُجلِ
َغنَم أك َرث َفساداً ِفيها ِمنْ ُح ِّب املـالِ َوالجـا ِه ِف ِد ِ
ا ُملس ِل ِم»(((.
«ح ُّب الجـا ِه
ويف حديث آخر عن الرسول األكرم Pقالُ :
لب َكمـا ُين ِب ُت املا ُء ال َب َ
َواملـالِ ُين ِبتانِ ال ِّن َ
قل»(((.
فاق ِف ال َق ِ
وقد أولت الروايات اإلسالمية أهمية كربى لهذ ِه املسألة
لحب الجاه
من موقع
التحسس لظهور أبسط العالمات ّ
ُّ
وح ّذرت منها ،ففي حديث عن اإلمام الصادق Qأيضاً:
«إِ ّيا ُكم َو َهؤال ِء ال ُّرؤسا ِء ا َّل ِذينَ َي َت َُأس َ
ون َفوالل ِه مـا َخ َف ْق ِت
ال ِّن ُ
عال َخ َ
لف َر ُجل إ ّال َه َل َك وأَه َل َك»(((.
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((( الريشهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،م.س ،ج ،2ح.3034
((( الكاشاني ،محسن ،المحجة البيضاء في تهذيب األحياء ،م.س ،ج ،6ص.112
((( الكليني ،الكافي ،م.س ،ج ،2كتاب اإليمان والكفر ،باب حب الرئاسة ،ح.3

وورد عن الرسول األكرم Pيف معرض حديثه عن الجذور
األصلية للذنوب« :أَ ّو ُل مـا ُع ِص الل ُه َت َ
بارك َو َتعاىل ِب ِّ
ست
ئاس ِة َو ُح ِّب َّ
الطعـا ِم َو ُح ِّب
ِخصـالُ :ح ِّب الدُّ نيـا َو ُح ِّب ال ِّر َ
ال ِّنسـا ِء َو ُح ِّب ال َّنو ِم َوال َّر َاح ِة»(((.
ونظ ًرا لخطورة هذه املسألة ،سنعرض عالمات وأسباب
حب الرئاسة وطريقة عالجها.
ّ
عالمات ّ
حب الرئاسة

ميكن معرفة األفراد الذين يح ُّبون الجاه والرئاسة عن
طريق حركاتهم وكلامتهم وسلوكهمُّ ،
فكل ما يفعلونه من
خري يرغبون يف إظهاره واإلعالن عنه ،حتى تكون لهم املنزلة
واملقام عند الناس.
وعىل هذا فالذين يح ّبون الجاه يتح ّركون يف سلوكهم
األخالقي نحو الرياء غالباً؛ ّ
ألن ح ّبهم للجاه ال ميكن إشباعه
إ ّال بالرياء ،ولذلك ّ
فإن بعض كبار علامء األخالق ،أدرجوا
وحب الجاه سوي ًة يف كتبهم.
عنوان الرياء َّ
((( الصدوق ،الخصال ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،قم ،1995 ،ج ،1ص.230
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وكثري من الذين يح ّبون الجاه يح ّبون أن ُيحمدوا مبا مل
يفعلوا ،فهدفهم الشهرة والوجاهة واإلشارة إليهم بالبنان ،عن
ِّأي طريق كان ،وليس هدفهم من الوجاهة التح ُّرك باتّجاه
تفعيل الخري يف املجتمع من موقع اإلصالح االجتامعي ،ولكن
الهدف هو مدح الناس وخضوعهم لهم ،فهم يسعون لألعامل
التي فيها الشهرة وإن كان مردودها ً
قليل ،وال يسعون أبداً
لألعامل التي ال تح ِّقق لهم الوجاهة والسمعة وإن كانت
تلك األعامل تعود بالنفع الكثري للمجتمع.
مح ُّبو الجاه يتو َّقعون أن ُيدحوا دامئاً ،وال يرغبون بالنقد
والتأنيب ،وينتظرون االح ـرام من الجميع يف املجالس
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وغريها ،وال يح ُّبون أن يجلس أحد يف مكان أعىل منهم ،أو
يقاطعهم أثناء كالمهم ،ويجب أن يكون كالمهم هو الكالم
األول واألخري ،ومن ق ّدم إليهم صنوف املدح وآيات االحرتام
والتبجيل فهو إنسان رشيف ويعرتف بالجميل ،ومن مل
يكن كذلك فهو لئيم وناكر للجميل ،ولذلك فإن مثل هؤالء
األشخاص غالباً ما يكونون منبوذين ومكروهني ،ورجوع

بعض املحتاجني إليهم هو من باب اإلجبار وعدم الحيلة.
ومن العالمات األخــرى لهم ،أنّهم يعيشون يف حالة
الوهم والشخص َّية الخيالية الضاربة يف أحالم اليقظة ،فام ال
يحصلونه يف عامل الواقع من املنزلة والجاه واالحرتام يجدونه
ِّ
حارضاً يف عامل الوهم والخيال.
أسباب ُح ِّب الرئاسة:

«حب الذات» املفرط
حب الجاه والرئاسة
ّ
من أسباب ّ
عند اإلنسان ،حيث يتح ّرك اإلنسان إلرضاء هذا الدافع
املرتسخ يف أعامق النفس ِّ
بكل وسيلة مت ِّكنه من تحصيل ذلك
ِّ
الغرض ،ومنها املقام واملنزلة يف واقع املجتمع.
وهناك دوافع أخرى لهذه الحالة النفس َّية مثل الشعور
بالحقارة والدونية ،فاألشخاص الذين ذاقوا مرارة الحقارة
ألي سبب كان فإنّهم يسعون
وعاشوا اإلهانة من اآلخرين ِّ
حب الجاه واألماين الكاذبة لتعويض ذلك النقص.
وعن طريق ّ
وكذلك الحسد والحقد واالنتقام ميكنها أن تكون من
حب الجاهّ ،
فإن من يعيش الحسد تجاه اآلخر
األسباب وعلل ّ
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يتح ّرك من موقع طلب الرياسة واملنزلة االجتامعية ليكون
موقع أسفل منه يف دائرة العالقات االجتامعية
اآلخر يف
ٍ
ّ
ويستغل الفرصة لتنفيذ ما يف قلبه من الحسد والحقد
واالنتقام.
عالج ّ
حب الرئاسة:

يف علم األخالق أصل ّ ٌّ
كل وهو َّأن املبتلني بالرذائل
األخالقية إذا ما تنبهوا للعواقب السيئة لهذ ِه الصفات ،فإنّهم
األعم سيف ّكرون يف طرق العالج لها وتركها.
يف األغلب ّ
حب الرئاسة ،فعىل
وهذا األصل يصدق أيضاً يف مورد ّ
َ
بحب الجاه أن يلتفت إىل ّأن هذ ِه الرذيلة تبعده عن
املبتل ّ
الخالق وعن املخلوق أيضاً ،فيهرب منه الصديق ويبتعد
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عنه الناسّ ،
وأن هذه الصفة ستج ّره إىل الرياء الذي هو من
أخطر الذنوب ،أو ّربا يصبح «كالسامري» و«قارون» ال َّلذ ْين
كفرا وعاديا نبي الله موىس ،Qوعليه أن يعلم ّأن تأثري
حب الجاه يف اإلميان القلبي لإلنسان كمثل الذئب الضاري
ّ
يف قطيع الغنمَّ ،
وأن حب الجاه ينبت النفاق يف القلب ،فإذا

علم اإلنسان ّ
بكل هذه املخاطر واآلثار املخ ّربة لهذه الرذيلة
فسوف يجدد النظر يف سلوكياته وأعامله قطعاً.
وإذا ف َّكر هذا الشخص بعدم ثبات هذ ِه الدنيا والتفت
ص العمر ّ
وأن النعم مواهب مؤقتة وعارية مس َرت َّدة؛ بل
إىل ِق َ ِ
لو التفت اىل قابل ذاته ا ُملق ّدسةَّ ،
وأن الع ّزة والذلة والعظمة
واألهم من ذلك ك ّله ّأن القلوب
والحقارة بيد الله تعاىل،
ّ
بيد خالقها ،لَ َع ِل َم أنه ال ميكن االعتامد عىل إقبال الناس
وإدبارهم ،فإن إقبالهم وإدبارهم ال ثبات فيه مطلقاً وال
يعتمد عليه ،ومن يتح ّرك يف تدبري أموره عىل ذلك األساس
َفم َث ُله م َث ُل الذي يريد البناء عىل أمواج البحر ،واملراهنة عىل
ُنتج الرضر
معطيات رضا الناس وحالة االعتامد عليهم ال ت ُ
فحسب ،بل ال تنسجم حتى مع ّ
خط العقل يف
َّ
األخروي ْ
سلوكياتنا الدنيوية أيضاً.
ُّ
كل ما ورد هو ُط ُر ُق العالج من الناحية العلمية ،وأ ّما
حب الجاه هي أن يضع
من الناحية العملية ،فطريقة عالج ِّ
الشخص َن ْف َسه يف حالة ُ
«حب الجاه» ،فمثال
مييت فيها
َّ

149

يجلس يف املجالس العامة مع األفراد العاديني وليس مع
الشخصيات املرموقة ،وعىل مستوى اللباس ،يجب أن ي ّتخذه
املتوسط وكذلك بيته ومركبه وطعامه وأمثال
من النوع
ِّ
ذلك(((.
كذلك َّ
حب الرئاسة
فإن من الطرق العملية ملعالجة ِّ
استشعار ثقل املسؤولية وواجبات املسؤول تجاه من يعمل
معه((( ،ويعلم أنه سوف ُيسأل يوم القيامة عن ِّ
كل كلمة
قالها ملن يعمل ضمن دائرة مسؤوليته ،وعن كل نظرة نظرها
ترصفه معه.
ترصف َّ
إليه ،أو ُّ
ومن الوسائل العملية أيضً ا تربية النفس عىل رفض
الرئاسة ،بل عىل عدم التفكري بها ،وتجدر اإلشارة إىل ّأن
حب الرئاسة والسعي إليها يختلفان عن القيام مبسؤولياتها،
َّ
فاألنبياء واألولياء Rمل يحبوا الرئاسة ومل يطلبوها،
ولك ّنهم قاموا مبسؤولياتها واستعملوها لخدمة الناس
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((( انظر :الشيرازي ،ناصر مكارم ،األخالق في القرآن ،ط ،2المؤسسة اإلسالمية ،قم ،ج ،3ص
ص.25-8
((( سنعالج هذه المسألة في المبحث المقبل إن شاء الله.

وهدايتهم .لذا املطلوب ترك طلب الرئاسة واملنصب ،بل
عدم تحديث النفس بذلك ،ولكن إذا ُك ّلفت مبسؤولية ما
عليك أن تقوم بها عىل أكمل وجه ،كام خاطب الله ع َّز َّ
وجل
ۡ
نب ّيه يحيىَ ﴿ Qي ٰ َي ۡح َ ٰي ُخ ِذ ٱلك َِتٰ َب ب ِ ُق َّوةٖۖ﴾(((.

((( سورة مريم ،اآلية.11:
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الباب الثالث

االفتتان بالنعم االلهية
فتنة العلم في القرآن الكريم
حب المال والبنين
فتنة ّ
فتنة السلطة في القرآن الكريم
المفتونون بمال الغير
فتنة األوالد في القرآن الكريم
فتنة النساء في القرآن الكريم
فتنة القيادة في القرآن الكريم
فتنة اإلنهزام النفسي في القرآن الكريم
فتنة الدين في القرآن الكريم
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المحا�ضرة الأولى

فتنة العلم
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

َ ۡ َ َّ ُ َ َ َ َ
قال تعاىل﴿ :هل أتبِعك ٰٓ
ع أن
ّ
ّ
ُت َعل َِم ِن م َِّما ُعل ِۡم َت ُر ۡش ٗدا﴾ (((.

((( سورة الكهف ،اآلية .66

الهدف:

اإلضاءة عىل بعض األمور التي يجب التنبه لها لئال يقع
املرء يف فتنة العلم.
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َّ
المقدمة

والعلم شأنه شأن أي قوة يتمتع بها اإلنسان فقد تكون
سبي ًال إىل الله والجنان إن أحسن التعامل معها وسخَّ رها
لخدمة الناس ويف سبيل الله ،وقد تكون حجاباً بني اإلنسان
وربه إن أساء استخدامها واتبع سبيل الهوى والشيطان يف
تسخري هذه القوة العظيمة حتى يكون  -والعياذ بالله -
الحجاب األكرب كام يعرب بعض العرفاء.
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حماور املو�ضوع
ونس ِّلط الضوء عىل بعض األمور التي تعصم املرء من فتنة
العلم من خالل ما توحيه بعض اآليات التي تحدثت عن قصه
طلب موىس Qالعلم عىل يد نبي الله الخرض.Q
والعصمة من فتنة العلم إمنا تكون يف عدة أمور أهمها:
 .1التواضع :كان موىس Qنبي ذلك الزمان ومن األنبياء
وخصه الله تعاىل بكتاب التوراة ،وكان كليم الله
ُأويل العزمّ ،
فقد ك ّلمه الله دون سواه من الناس ،وال شك أنه كان أعلم
أهل زمانه وإن كان نبي الله الخرض يتقن عل ًام ال يعرفه
موىس ،Qلكن عندما أمره الله تعاىل بأن هناك من
ميكنه أن يتلقى عل ًام عىل يديه ذهب للقائه والتع َّلم منه.
أهم ما تقرأه يف قصة موىس
 .2عدم الغرور بالعلم :وهذا من ّ
والخرض Lحيث بادره نبي الله موىس بالسؤال قائ ًال
َ ۡ َ َّ ُ َ َ َ ٰٓ َ ُ َ ّ
َّ ُ ّ ۡ َ ُ ۡ ٗ (((
َ
له﴿ :هل أتبِعك ع أن تعلِم ِن مِما علِمت رشدا﴾ .فق ْبل
((( الكهف .66
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موىسQ

الحوار وق ْبل بدء عملية التعليم أذعن له
باإلتِّباع ،فهو مل يستأذنه بالتع ُّلم وإمنا استأذنه باإلتِّباع،
وكأن اإلتِّباع نتيجة طبيعية فيام لو وافق الخرض عىل
تعليمه .ويف ذلك آية غاية يف األهمية وهي ليس إجالل
املعلم واحرتامه فحسب بل طاعته واتباعه وتقديسه،
وإال كان املتع ّلم مغروراً متكرباً.
 .3الصرب عىل العلم :بعد وعد موىس بالطاعة ملا شدد
عليه الخرض قضية التعليم بأنها علم صعب وأن هذا
العلم يحتاج إىل الصرب وعدم قدرته عىل التحمل ،فأعاد
موىس Qوعده بالطاعة واإلتِّباع مضيفاً إليه وعده
َ ٓ َ َّ ُ َ ٗ َ َ ٓ َ ۡ
َ َ َ َ
ج ُد ِ ٓ
ن إِن شاء ٱلل صابِرا ول أع ِص
بالصرب فقال ﴿:قال ست ِ
َ َ َ
ۡ
ٗ
(((
لك أمرا﴾  ،وميكن فهم الصرب من اآلية مبعنى االستعانة
بالله عىل الصرب يف طلب العلم.
َ ُ ُ ْ َۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْٓ
 .4عدم كتامن العلم :قال تعاىل﴿ :و ِلنذِروا قومهم إِذا رجعوا
َ
إِ ۡل ِه ۡم﴾ ((( ،فتع ُّلم العلم مقدمة لتعليمه ونرشه وتف ُّقه
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((( الكهف .69
((( التوبة .122

اآلخرين به ،ولذا ورد يف الدعاء « :اللهم إين أعوذ بك من
علم ال ينفع (((».
ٍ
وكلام كانت التحديات أقوى كلام كان نرش العلم آكد
وأوجب عىل العلامء ؛ولذلك ورد يف الحديث الرشيف:
«إذا ظهرت البدع فعىل العامل أن يظهر علمه وإال فلعنة
الله عليه»(((.
 .5طلب العلم لغري الله تعاىل :وواضح من خالل اآليات
عبد من عبادنا
التي وصفت نبي الله الخرض Qبأنه ٌ
ووصفت العلم الذي ع ّلمه إياه الله بأنه علم لدين أن
مسري موىس Qيف طلب هذا العلم إمنا كان لوجهه

ََ َ َ َ ۡٗ ّ ۡ َ َٓ
الكريم دون سواه ،قال تعاىل﴿ :فوجدا عبدا مِن عِبادِنا
َّ
ۡ
َء َات ۡي َنٰ ُه َر ۡ َ
ح ٗة ّم ِۡن عِندِنَا َو َع َّل ۡم َنٰ ُه مِن ُلنَّا عِل ٗما﴾(((َّ ،
ولعل

املراد من الرحمة هو العلم كذلك.
ويف الحديث عن رسول الله« :Pيا عيل من تع َّلم علام
((( ميزان الحكمة ج ،6ص .57
((( المصدر نفسه ،ج ،3ص .1791
((( الكهف .65
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ليامري به السفهاء ،أو يجادل به العلامء ،أو ليدعو
الناس إىل نفسه فهو من أهل النار»(((.
ومن الواضح ّأن هناك هدفية تكمن يف رسيرة كل طالب
فألي أمر يطلب املرء العلم؟ هل يطلبه ألهداف
علمِّ ،
دنيوية أم لغايات أخروية؟ والنبي األكرم Pيؤكد أن
طلب العلم إن مل يكن لوجهه تعاىل فإن صاحبه ال محالة
يف النار.
 .6ترك العمل بالعلم :وقال« : Pمن عمل عىل غري علم كان
ما يفسد أكرث ّ
مم يصلح»(((.
ويجب عىل العامل العمل ،كام يجب عىل غريه ،لك ّنه يف حقّ
العامل آكد ،ويف هذا املجال يقول َّ
العلمة الحيل :ولهذا جعل
الله ثواب املطيعات وعقاب العاصيات من نساء النبيP
لقربهن من الرسولP
واستفادتهن
لغريهن
ضعف ما جعل
َّ
َّ
َّ
العلم.
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((( ميزان الحكمة ،ج ،3ص .2080
((( المصدر نفسه ،ص .2847

و ُروي عن أمري املؤمنني Qأنّه ح َّدث عن النبي Pقال:
«العلامء رجالن :رجل عامل أخذ بعلمه فهذا ناج ،ورجل
تارك لعلمه فهذا هالكّ ،
وإن أهل النار ليتأ ّذون من ريح
العامل التارك لعلمهّ ،
وإن أشد أهل النار ندامة وحرسة رجل
دعا عبداً إىل الله سبحانه فاستجاب له ،وقبل منه فأطاع
الله ،فأدخله الجنةُ ،وأدخل الداعي إىل النار برتكه علمه»(((.
 .7اتِّباع السلطان :وقد ال تكون هذه النقطة واضحة يف
قصة موىس والخرض ،Lلكنها بارزة من خالل سرية
َّ
نبي الله موىس Qيف مواجهة أعتى جربوت يف عرصه
والذي ما زال طغيانه وظلمه مرضب مثل حتى يومنا
هذا ،ولقد قال رسول الله« :Pالفقهاء ُأمناء الرسل ما
مل يدخلوا يف الدنيا .قيل :يا رسول الله وما دخولهم يف
الدنيا؟ قال :اتّباع السلطان ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم
عىل دينكم»(((.
((( الكافي ،ج ،1ص.44
((( ميزان الحكمة ،ج ،3ص .2905
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وهنا إشارة مهمة جداًَّ :إن هؤالء  -وما أكرثهم اليوم  -ال
يفسدون دينهم ويستبدلون بآخرتهم دنياهم فحسب،
بل يش ِّكلون خطراً حقيقياً عىل دين الناس الذين أوجب
الرسول األكرم Pعلينا أن نحذرهم ونتقي رشهم.
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المحا�ضرة الثانية

حب المال والبنين
فتنة ّ
ت�صدير المو�ضوع:

َۡ ُ َ َُۡ َ َُ
ينة
قال تعاىل﴿ :ٱلمال وٱلنون زِ
َّ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
ٱلصٰل َِحٰ ُ
ٱدل ۡن َياۖ َو ۡٱل َبٰقِ َيٰ ُ
َۡ
ت
ت
يع َ
َخ ۡ ٌ
ِند َر ّب ِ َك﴾(((.

((( سورة الكهف ،اآلية .46

الهدف:

بيان الفهم القرآين للامل والبنني وكيف ينبغي التعامل
معهام.
163

َّ
المقدمة
المال والبنون من وجهة النظر األخالقية

ما هو حكم اكتساب األموال والبنني أخالقيا؟ هل له
حب األموال والبنني هو
قيمة إيجاب ّية أم سلب ّية؟ فإذا كان ّ
املحور فإنّه يقتيض الغفلة عن الكامالت املعنوية ،وبالتايل
ُيعتقد ّ
بأن األموال والبنني منشأ للقيمة واإلستعالء و ُيغفل
عن الكامالت الواقعية واملعنوية.
حب املال وبذل الجهد
يف هذه الحالة املنحرفة التي يفقد ّ
الكتسابه موقعهام األصيل ،ويتعارضان مع الكامالت املعنوية
وا ُالخروية لإلنسان ستكون لهام قيمة أخالقية سلب ّية.
يح ّذر القرآن الكريم اإلنسان يف الكثري من اآليات من
صريورة البنني واألموال غاية له بحيث متنعه من تحقيق
األهــداف األصيلة للحياة .ويذ ّم الذين يعتربون األموال
والبنني مالكاً للقيمة.
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حماور املو�ضوع
حب شديد للامل والبنني ،وقد أشري إليهام معاً يف
لإلنسان ّ
القرآن الكريم غالباً كقوله تعاىل:

َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ
ٱلل ع َ
ك ۡم ف ِۡت َنةَ ٞوأَ َّن َّ َ
ِندهُۥٓ
﴿وٱعلموا أنما أمولكم وأولد
َ
َ
ۡ
((( ٞ
ٌ
أجر ع ِظيم﴾ .
َّ
ََ
َُُّ ُ
َ َ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ َٰ ُ ُ
ۡ
﴿وما أمولكم ول أولدكم بِٱل ِت تق ِربكم عِندنا
ۡ
ُزل َ ٰٓ
ف﴾(((.

َۡ ُ َ َُۡ َ
َّ
ون ز َ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
ٱلصٰل َِحٰتُ
ٱدل ۡن َياۖ َو ۡٱل َبٰقِ َيٰتُ
ين ُة ۡ َ
﴿ٱلمال وٱلن
ِ
يع َ
َخ ۡ ٌ
ِند َر ّب ِ َك﴾.

المال والبنون في القرآن

يصف القرآن الكريم بأوصاف مختلفة:
أ .الزينة :قــال تعاىلُ ﴿ :ز ّي َ
ـــن ل َِّلن ِ
اس
ِ

َّ َ
ُحـ ُّ
ت
ـب ٱلش َهو ٰ ِ
ّ
َّ َ
ٱلن َسآءِ َو ۡٱلَن َ
ني َو ۡٱل َق َنٰ ِطري ٱل ۡ ُم َق َ
نط َرة ِ م َ
ب
ه
ٱذل
ِن
م َِن
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َّ َ ۡ َ ۡ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
ۡ
ث َذٰل َِك َم َتٰ ُع ۡ َ
َ
ٱل َيوة ِٰ
وٱلفِضةِ وٱلي ِل ٱلمسومةِ وٱلنع ٰ ِم وٱلر ِۗ

((( سورة االنفال ،اآلية 28
((( سورة سبأ ،اآلية .37
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ُّ
ٱدل ۡن َياۖ﴾(((ّ .إن ّ
كل ما ُذكر يف هذه اآلية كالقناطري املقنطرة

من الذهب والفضة والخيل املس ّومة واألنعام والحرث من
مصاديق املال ،وهي زينة من وجهة نظر اإلنسان وتجذبه
نحوها يك ينتفع بها.
أجل ،إنّها زينة الحياة الدنيا ،وتتوقف قيمتها اإليجابية أو
السلب ّية عىل نية اإلنسان ودافعه يف كسبها ،فإذا أراد الحياة
الدنيا للعبادة وأداء الواجب وبالتايل ألجل تكامله ّ
فإن مثل
هذه الحياة وشؤونها تكون ذات قيمة أخالقية إيجاب ّية.
وعىل العكس إذا جعل الحياة الدنيا وشؤونها هدفاً وانشغل
بها ح ّتى أنسته األهداف الكربى التي ينبغي الوصول إليها
الحب األصيل للحياة
كانت ذات قيمة أخالقية سلب ّيةّ .إن ّ
فحسب،
ليس مذموماً يف األخالق اإلسالمية
ُ
الدنيا وزينتها َ
بل هو السبب ّ
لكل خطيئة وانحراف.
َۡ ُ َ َُۡ َ
ون ز َ
ُّ ۡ َ (((
ين ُة ۡ َ
ٱل َي ٰوة ِ ٱدلنياۖ﴾ .
وقال يف آية أخرى﴿ :ٱلمال وٱلن ِ
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((( سورة آل عمران ،اآلية 14
((( سورة الكهف ،اآلية .46

فقد اع َترب املال والبنني زينة وجامالً للحياة الدنيا .وكام ّتم
بيانه فانّه يجب مقارنة قيمتها بالقيم األصيلة واألهداف
األرفع واألفضل.
ب.نعمة إلهية :يف بعض اآليات اعترب األموال والبنني ِنع ًام
إلهية للبرش ،وهذا وحده ليس ً
دليل عىل قيمتها األخالقية،
ولك ّنها من جهة نعمة مت ّهد إلبداء اإلنسان شكره لله
تعاىل ،ومن جهة ُاخرى إذا كان استخدامها بدافع التمكن
من العبادة وأداء الواجب فستكون ذات قيمة أخالقية
ۡ ُ
َ َ ۡ َ ۡ َٰ ُ
كم بأَ ۡم َوٰل َو َبن َ
ني َو َج َعل َنٰك ۡم
إيجاب ّية ،كاآلية﴿ :وأمددن
ِ ٖ ِ
َ
ۡ َ َ َ ً (((
أكث نفِريا﴾ .
َُۡ ُ ۡ ۡ ْ
ُ َّ
ٱس َتغفِ ُروا َر َّبك ۡم إِن ُهۥ
ج .عاقبة االستغفار :قال تعاىل﴿ :فقلت
ۡ ُ
َّ ٓ َ ُ
َك َن َغ َّف ٗ
ٱلس َما َء َعل ۡيكم ّم ِۡد َر ٗارا َ ١١و ُي ۡمدِدكم
ارا  ١٠يُ ۡرس ِِل
َ
َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ ۡ َ َّ ُ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ ۡ َ ٰ ٗ (((
ك ۡم َج َّنٰ ٖت ويجعل لكم أنهرا﴾ 
بِأمو ٖل وبنِني ويجعل ل

يف بعض اآلية وعد الله بأنّكم إذا أستغفرتم فسوف تكرث

((( سورة اإلسراء،ن اآلية .6
((( سورة نوح ،اآليات  10ـ .12
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أموالكم وأوالدكم .ومن هذا الوعد اإللهي ميكن إدراك ّأن
التمتع باملال والبنني وح َّبهام ليس سيئا يف ذاته.فلو كان
للامل والبنني قيمة سلب ّية مل َيع ِد الله تعاىل الناس مبثل
هذا الوعد أبداً.
ۡ َ ْ َ َّ ٓ َ ُ ُ َ َ ُ
د .الفتنة :قال تعاىلَ ﴿ :وٱعل ُم ٓوا أن َما أ ۡم َوٰلك ۡم َوأ ۡول ٰ ُدك ۡم
ۡ َ َ ٓ ُ َ َ َّ َّ َ َ ٞ
َ
ۡ
((( ٞ
ٌ
ف ِتنة وأن ٱلل عِندهۥ أجر ع ِظيم﴾.

َّ
المال والبنون في عيون الكفار

يقول تعاىل يف قصة طالوت بعد أن عينه الله تعاىل قائداً

َ َ َ َ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َّ َّ َ َ
ٱلل ق ۡد
للجيش واعرتض قومه عىل ذلك﴿ :وقال لهم نبِيهم إِن
َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ٓ ْ َ َّ ٰ َ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ننُ
بعث لكم طالوت مل ِكۚ قالوا أن يكون ل ٱلملك علينا و
َ َ ُّ ۡ ُ ۡ
ۡ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٗ ّ َ ۡ َ َ َ َّ َّ َ ۡ َ
ٱص َطفى ٰ ُه
ك مِنه ولم يؤت سعة مِن ٱلما ِل ۚ قال إِن ٱلل
ل
أحق بِٱلم ِ
ۡ َ
َ َۡ ُ ۡ َ َ َُ َۡ َ ٗ
ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َّ ُ ۡ
و
م
ل
ع
ٱل
ف
ة
عليكم وزادهۥ بسط
ٱلل يُؤ ِت ُملك ُهۥ َمن
ٱلس ِمۖ و
ِ
ِ
ِ
ِ
ي َ َشا ٓ ُء َو َّ ُ
ٱلل َوٰس ٌِع َعل ٞ
ِيم﴾(((.
ۚ

ثري.
كانوا يعتقدون خطأ انّه ليس أهال للقيادة ألنّه غري ّ
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((( سورة األنفال ،اآلية .28
((( البقرة .247

تغيت لدى بني
يف الحقيقة كانت األهداف والقيم قد ّ
إرسائيل لح ّبهم املفرط لألموال والبنني ح ّتى إنّهم اعتربوا
املبدأ األسايس للقيمة والكامل اإلنساين هو املال والرثوة،
واعتقدوا أن من ميلك أمواالً أكرث فهو أل َيق للحكم.
ومرشكو مكة مل يتح ّملوا النبي Pأيضاً بهذه الذريعة وهي:
ََ ُ ْ
ملاذا مل يخ ِ
رت الله نب ّيه من بني العظامء أي أثرياء العرب؟﴿وقالوا
ۡ
ََۡ ُّ َ َٰ َ ُۡ ۡ َ ُ
(((
ان َ َ ٰ
ع َر ُج ٖل ّم َِن ٱل َق ۡر َيتَ ۡ ِي َع ِظ ٍيم﴾.
لول ن ِزل هذا ٱلقرء
فقال الله تعاىل يف الر ّد عليهم:
َ َۡ َ
َ
َُ ۡ َۡ ُ َ
ون َر ۡ َ
ح َ
ت َر ّبِكۚ ن ُن ق َس ۡم َنا بَ ۡي َن ُهم َّمعِيش َت ُه ۡم ِف
﴿أهم يقسِم
ََ َ
ُّ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ
(((
َۡ َ
ت﴾
ٱلي ٰوة ِ ٱدلنيا ۚ ورفعنا بعضهم فوق بع ٖض درج ٰ ٖ

ّإن الله ع ّز ّ
قسم ثروات الدنيا عىل الناس
وجل هو الذي ّ
فأعطى ّ
كل إنسان ما يصلحهّ ،إن املال يف الدنيا ليس سوى
قسمه الله عىل الناس عىل أساس من
وسيلة لالختبار قد ّ
املصلحة.
((( الزخرف .31
((( الزخرف .32
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ولكن مرشيك م َّكة لتو ّغلهم يف القيم املادية واعتبارهم
ّ
املال مالكاً لعظمة اإلنسان وقيمته ظ ّنوا ّأن النبي يجب
َََۡ ٓ ُۡ َ َ
انتخابه من بني األثرياء.قال يف آية أخرى﴿ :فلول أل ِ َ
ق عل ۡيهِ
َۡ ََ َ ّ ٞ
(((
أسوِرة مِن ذه ٍب﴾.
هذه االنحرافات الفكرية والقيمية موجودة يف املجتمعات
املختلفة وتشغل بال بني اإلنسان ح ّتى املؤمنني والعابدين
لله ع ّز ّ
وجل .كان بنو إرسائيل يعبدون الله ويؤمنون بنبي
الله وطلبوا منه تعيني قائد لهم ،ورغم ذلك مل ُيق ّروا بقيادة
الرثي ،وذلك لح ّبهم للامل واعتباره املالك الوحيد
طالوت غري ّ
للقيادة.
ويف القرآن ن ّدد الله ع ّز ّ
وجل بشدة بهذه الرؤية حيث

ٗ
َۡ ُّ ّ ٞ
َ
ِك ُه َم َزة ل ُّ َم َزة َّ ١ٱلِي َ َ
ج َع َمال َو َع َّددهُۥ
ٍ
ٖ
قال تعاىل﴿ :ويل ل ِ
َ َّ
ََٓ
َۡ
ك ۖ َلُ َ
ي َس ُ
ال ٓۥ أَ ۡخ َ َ
ب أَ َّن َم َ ُ
ۢنب َذ َّن ِف ۡ ُ
ٱل َط َمةِ  ٤وما
لهُۥ ٣
٢
ََۡ ٰ َ َ ۡ
ُ َ َ ُ (((
أدرىك ما ٱلطمة﴾ .
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((( الزخرف .53
((( سورة الهمزة ،اآليات  1ـ .5

َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ٰٗ َ َ ۡ َٰ ٗ َ َ َ ۡ
ننُ
وقال عن الكفار﴿ :وقالوا نن أكث أمول وأولدا وما
َّ
ب ِ ُم َعذبِ َني﴾(((.

كان هؤالء الكفار يعتقدون ّ
بأن العذاب إذا وقع فانّه
يصيب الفقراء والبؤساء ،إذ ّإن بيوت الفقراء غري محكمة
فهي التي تنهدم ال بيوتهم املحكمة!ّ .إن الفقراء هم الذين
يتعرضون للشقاء والعذاب ،وليس الذين َ
يحظون مبعونات
من أبنائهم الكثريين!
باب للفساد :ويف آية ُاخرى يضفي عىل الرثوة قيمة
سلب ّية النّها أصبحت منشأ للتكرب ويذ ّم مثل هؤالء األثرياء
َ َ
بقولهُ ﴿:ع ُت ّ ِۢل َب ۡع َد َذٰل َِك َزن ٍِيم  ١٣أن ك َن َذا َما ٖل َو َبن ِ َني﴾(((.
ويف آية ُاخرى يضفي عليها قيمة سلب ّية لكونها سبباً
وحب الدنيا املفرط بقوله تعاىل:
للغرور ّ

ٗ
َ َ َۡ ُ َ
ٗ
ٗ
﴿ َذ ۡرن َو َم ۡن َخلَ ۡق ُ
ت ُلۥ َمال َّم ۡم ُدودا ١٢
ت َوحِيدا  ١١وجعل
ِ
َ
َ
َ
ََ َ ُ ٗ
َ َ َّ ُّ
دت ُلۥ َت ۡم ِه ٗيدا ُ ١٤ث َّم َي ۡط َم ُع أ ۡن أزِ َيد﴾(((.
ني ش ُهودا  ١٣ومه
وب ن ِ
((( سورة سبأ ،اآلية .35
((( سورة القلم ،اآليتان  13ـ .14
((( سورة المدثر ،اآليات  11ـ .15
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مثل هذه اآلثار واألعراض تكون منشأ للقيمة السلب ّية
لألموال والبنني ،ولوال هذه األعراض مل يتع ّلق بهام ذ ّم أيضاً،
ّ
ألن ذات األموال والبنني نعمة إلهية وميكن استخدامهام
بصورة صحيحة ،وإذا اك ُتسبا عن طريق مرشوع وألهداف
صحيحة كان لهام قيمة إيجاب ّية أيضاً.
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َّ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ
ك ۡم َوأَ ۡو َلٰد ُِكمۡ
ج
يقول تعاىل﴿:يأيها ٱلِين ءامنوا إِن مِن أزو ِ
َ ُ ّٗ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ
عدوا لكم فٱحذر
وه ۡ ۚم﴾(((.
ُۡ
ۡ َُٰ ُ
َ َ َ َُٓ ُ ۡ َََُۡٓ ُ
كمۡ
ۡ
أو يقول﴿:قل إِن كن ءاباؤكم وأبناؤكم ِإَوخون

َ َ َۡ ٞ
َ َ ۡ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ٌَٰ ۡ َ َ ۡ َ
تف ُت ُموها َوت َِجٰ َرة تش ۡون
وأزوجكم وعشِ ريتكم وأمول ٱق
َّ
َ َ َ َ َ َ َ ٰ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ٓ َ َ َّ َ ۡ ُ
ّ
َ
كن ترضونها أحــب إِلكم مِن ٱللِ
كسادها ومس ِ
ۡ
ْ
ت َّ ُ
ـــولِۦ َوج َها ٖد ف َسبيلِهِۦ َف َ َ
ـى يَــأ ِ َ
ت َّب ُصوا َحـ َّ ٰ
َو َر ُس ِ
ٱلل
ِ
ِ
ِ
َ
ۡ
(((
بِأم ِرهِۗۦ﴾ .

الحب
إ ًذا تتع ّلق القيمة السلب ّية لألموال والبنني بهذا
ّ
املفرط الذي مينع من بلوغ الكامل املتوخّ ى ،ويص ّد اإلنسان
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((( سورة التغابن ،اآلية .14
((( سورة التوبة ،اآلية .24

عن األعامل الصالحة ويدفعه الرتكاب القبائح ،والقيمة
اإليجابية تكون يف ّ
ظل الدافع اإللهي واإللتزام باملوازين
الرشعية الصحيحة يف اكتساب املال وإنفاقه واتخاذه وسيلة
لنيل القرب اإللهي واملنزلة الرفيعة عند الله.
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المحا�ضرة الثالثة

فتنة السلطة
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعاىلَ ﴿ :ف ُق ِط َع َداب ُر ۡٱل َق ۡو ِم َّٱل َ
ِين
ِ
ۡ َ
َظلَ ُم ۚوا ْ َو ۡ َ
ٱل ۡم ُد ِ َّلِ َر ّ ِب ٱل َعٰل ِم َني﴾(((.

(((

سورة األنعام ،اآلية .45

الهدف:

بيان مخاطر السلطة الفاسدة يف النصوص وخطورة ِّأي
شكل من أشكال إعانتها.
175

َّ
المقدمة

املتأ ِّمل يف هذه اآلية يرى أن الله تعاىل ختمها بحمده
تم قطع دابر الذين ظلموا ،ألن الحاكم
لنفسه وذلك بعد أن َّ
الظامل والسلطة الظاملة أشد عىل آيات الله وإميان الناس
من أي فتنة أخرى ،بل ّإن الحاكم الظامل يرى يف وجود الله
تح ِّد ًيا لوجوده وسلطانه وجربوته فيحاول النيل من أتباع
اإلميــان وتعذيبهم والح ّد من وجودهم وقدراتهم؛ ألنه
يراهم املنافس األصعب والرقم األول الذي يجب التخ ُّلص
منه بخالف أنبياء الله ورسله واألمئة األطهار الذين ال يرون
ألنفسهم َّأي وجود سوى انعكاس آليات الله ٍّ
وظل لحكمه فال
تغريهم املناصب وال تُدخل يف نفوسهم َّأي تكرب أو تعجرف،
أو أنهم يرون ألنفسهم مكانة عىل الناس وهذا ما نقرأه
يف قصة نبي الله يوسف Qحيث بقي يف عيون الناس
محسناً حال كونه سجيناً وحال كونه عزيز مرص .قال تعاىل:
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َ َ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ َََ َ َ َ َ ُ ُ َ ٓ ّٓ ََ ٰ ٓ َ ۡ ُ َۡ
خراۖٗ
ص
انۖ قال أحدهما إ ِ ِن أرى ِن أع ِ
﴿ودخل معه ٱلسِجن فتي ِ
َ َ
َ ُ ّٓ ََ ٰ ٓ َ ۡ ُ َۡ َ َۡ ِ ُ ۡٗ َۡ ُ
ٱلط ۡ ُ ۡ
ك ُل َّ
َوقال ٱٓأۡلخر إ ِ ِن أرى ِن أحِل فوق رأس خبا تأ
ي مِن ُهۖ

َّ َۡ َۡ
ٓ َّ َ َ ٰ َ َ ۡ
ۡ
َ
ُ
نبِئنا بِتأوِيلِهِۖۦ إِنا نرىك مِن ٱلمح ِسنِني﴾ .
َ ُ ْ َ َ
يز إ َّن َ ُل ٓۥ َأ ٗبا َش ۡي ٗخا َكب ٗ
يأ ُّي َها ۡٱل َعز ُ
وقال تعاىل﴿ :قالوا ٰٓ
ريا
ِ ِ
ِ
َ ُ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ُ ٓ َّ َ َ ٰ َ َ ۡ
ۡ
َ (((
ُ
فخذ أحدنا مكنه ۖۥ إِنا نرىك مِن ٱلمح ِسنِني﴾ .
(((

((( سورة يوسف ،اآلية .36
((( سورة يوسف ،اآلية .78
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حماور املو�ضوع
إياكم والسلطان الجائر.

حـ ّذرت النصوص الرشيفة أي لون من ألــوان التودد
والعالقة بالسلطان الجائر معترب ًة أن ذلك من أوسع أبواب
سخط الرحمن ورىض الشيطان ،وفيام ييل بعض النصوص
التي أشارت إىل بعض العناوين التي تندرج يف العالقة
بالسلطان الجائر.
 .1مخالطته ومعونته :قال رسول الله« : Pإياكم ومخالطة
السلطان فإنه ذهاب الدين ،وإياكم ومعونته فإنكم ال
تحمدون أمره»(((.
 .2مالزمته :عنه« :Pمن لزم السلطان افتنت ،وما يزداد من
السلطان قر ًبا إال ازداد من الله بعدًا»(((.
 .3أبوابه وحواشيه :عنه« :Pإياكم وأبــواب السلطان
وحواشيها ،فإن أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها
178

((( ميزان الحكمة ،ج ،2ص .1334
((( المصدر نفسه.

أبعدكم من الله ع َّز َّ
وجل ،ومن آثر السلطان عىل الله عز
َّ
وجل أذهب الله عنه الورع وجعله حريان»(((.
 .4املسارعة لقضاء حاجته :عن رسول الله« :Pمن َّ
خف
لسلطان جائر يف حاجة كان قرينه يف النار»(((.
 .5مدحه :عنه« :Pمن مدح سلطا ًنا جائ ًرا وتخفف
وتضعضع له طم ًعا فيه ،كان قرينه إىل النار»(((.
 .6الخضوع له :عن اإلمام الصادق« :Qأميا مؤمن خضع
لصاحب سلطان أو من يخالطه عىل دينه طل ًبا ملا يف
يديه من دنياه ،أخمله الله ومقته عليه ووكله إليه ،فإن
هو غلب عىل يشء من دنياه وصار يف يده منه يشء،
نزع الله الربكة منه(((.
ومن املفيد هنا اإلشارة إىل أن أعظم األعامل أجراً بل لعله
أفضل الجهاد من يقول كلمة الحق يف وجه السلطان الجائر
ومن يعظه ويذ ِّكره اآلخرة والحساب ويحاججه ويبني له
(((
(((
(((
(((

م.ن.
م.ن.
م.ن.
ميزان الحكمة ،ج ،2ص .1334
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مساوئ أفعاله وعاقبة الظلم وأكل حقوق العباد.
والقرآن الكريم يحدثنا عن ذهاب نبي الله موىسQ
اىل أعتى عتاة األرض وهو فرعون ليذكره ويواجهه بالحجة
واملنطق وليدحض زيف أعامله التي كان ّ
يغش الناس بها.
ۡ
نت َوأَ ُخ َ
ٱذ َه ۡب أَ َ
وك
قال تعاىل مخاطباً نبي الله موىس﴿ :Q

َُ َ
َ
ۡ
ۡ
َ َ
َ
ٱذ َه َبا ٓ إ ِ ٰل ف ِۡر َع ۡو َن إِنَّ ُهۥ َط َ ٰ
غ  ٤٣فقول
أَِبي ٰ ِت َول تن ِ َيا ِف ذِك ِري ٤٢
ٓ َّ َ َ ُ َ
َ َ
َ ُ َ ۡ ٗ َّ ّ ٗ َّ َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ۡ
ي َ ٰ
ش  ٤٤قال َر َّب َنا إِن َنا ناف أن
لۥ قول لِنا لعلهۥ يتذكر أو
َ
َ
َۡ َُ َ ََۡٓ َۡ َ َ ۡ َ
غ  ٤٥قَ َال َل َتَافَا ٓۖ إِنَّن َم َع ُك َما ٓ أ ۡس َم ُع َوأ َرىٰ
ٰ
يفرط علينا أو أن يط
ِ
َ ۡ َ ُ َ ُ َ ٓ َّ َ ُ َ َ ّ َ َ
َ َ
ك فَأ ۡرس ِۡل َم َع َنا بَ ِ ٓ
ن إ ِ ۡس َرٰٓءِيل َول
 ٤٦فأتِياه فقول إِنا رسول رب ِ
ُ َ ّ ۡ ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ّ َّ ّ َ
ك َو َّ
ع َمن َّٱت َب َع ٱل ۡ ُه َد ٰٓ
ٱلس َل ٰ ُم َ َ ٰ
ى
ۖ
تعذِبهمۖ قد ِجئنك أَِبيةٖ مِن رب ِ
ِ
َّ َ ۡ ُ
َّ
َ َّ
وح إ َ ۡل َنا ٓ أَ َّن ۡٱل َع َذ َ
َ
اب َ َ ٰ
ِ
ع َمن كذ َب َوتَ َو ٰل﴾(((.
 ٤٧إِنا قد أ
ِ
موىسQ

ويف موقع آخر يعد الله
َ َ َۡ ُ َ ُ
َ َ َُ
ُ
تأييده بأخيه .قال تعاىل﴿ :قال َسنش ُّد َعض َد َك بِأخِيك َون َعل لك َما
ُ َۡ ٗ ََ َ ُ َ َ ُ َ َ ََٓ
ُ
َ
َ
َ
َّ َ َ ُ َ ۡ َ ٰ ُ َ (((
سلطٰنا فل ي ِصلون إِ ۡلكما أَِبيٰتِنا ۚ أنتما وم ِن ٱتبعكما ٱلغلِبون﴾ .
180

((( سورة طه ،اآليات  42ـ .48
((( سورة القصص ،اآلية .35

بالنرص والغلبة بعد

حق
فعن رسول الله« :Pأَ َح ُّب الجهاد إىل الله كلمة ٍ
تقال عند ذي سلطانٍ جائر»(((.
وعن اإلمام الباقر« :Qمن مىش إىل سلطان جائر
فأمره بتقوى الله وخوفه ووعظه ،كان له مثل أجرالثقلني
من الجنّ واإلنس ومثل أعاملهم»(((.
«إن الله ع َّز َّ
وعن اإلمام الصادقّ :Q
وجل أوحى إىل
نبي من أنبيائه ...إئت هذا الجبار فقل له إين مل أستعملك
َّ
لتكف
عىل سفك الدماء واتخاذ األموال ،وإمنا استعملتك
عني أصوات املظلومني ،فإين لن أدع ظالمتهم وإن كانوا
كفا ًرا»(((.
أحاديث موضوعة في وجوب طاعة السلطان

ومبا أن موقع السلطان يش ِّكل رأس الهرم يف السلطة،
وصالحه وفساده له إنعكاساته املهمة عىل صالح العباد
وانحرافهم كان من الطبيعي أن تتسلل األيدي الخبيثة لتضع
((( ميزان الحكمة ،ج ،2ص .1944
((( ميزان الحكمة ،ج ،3ص .1944
((( الوافي ج ،3ص .162
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اللهP

والتي تأمر الناس

األحاديث الكاذبة عن رسول
بوجوب طاعة السلطان وإن كان جائراً.
ورأينا من املناسب إدراج بعض هذه األحاديث هنا ّ
ألن
هناك من ير ّوج لهذه املفاهيم ويطرحها عىل أنها من صلب
الرشيعة وهي من الرشيعة عىل طرف نقيض.
وإليك بعض هذه النامذج:
عن رسول الله« :Pطاعة السلطان واجبة ،ومن ترك
طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله ع َّز َّ
وجل ودخل يف نهيه،
وإن الله ع َّز َّ
وجل يقول( :وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة)»(((.
عن اإلمام الكاظم« :Qيا معرش الشيعة ال تذلوا
رقابكم برتك طاعة سلطانكم ،فإن كان ً
عادل فاسألوا الله
إبقاءه ،وإن كان جائ ًرا فاسألوا الله إصالحه»(((.
عن رسول الله« :Pقال الله َّ
جل جالله :ال تشغلوا
بسب امللوك ،توبوا إيل أعطف قلوبهم عليكم»(((.
أنفسكم ّ
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((( ميزان الحكمة ،ج ،2ص .1335
((( ميزان الحكمة ،ج ،2ص .1335
((( المصدر نفسه.

عن اإلمام الصادق« :Qمن تعرض لسلطان جائر
فأصابته منه بلية مل يؤجر عليها ومل يرزق الصرب عليها»(((.
عن رسول الله« :Pال تسبوا السلطان ،فإنه يفء الله يف
أرضه»(((.

((( م.ن.
((( م.ن.
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المحا�ضرة الرابعة

المفتونون بمال الغير
ت�صدير المو�ضوع:

َّ َ ٰ ُ َ َ َ
ـرون كن
قال تعاىل﴿ :إِن قـ
َۡ ُ َ ٰ َََ َ َ
َ
قو ِم موس فب ٰ
غ عل ۡي ِه ۡمۖ َو َءات ۡي َنٰ ُه
ۡ ُ ُ َ ٓ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ٓ ُ ۡ
ٱل ُع ۡصبةَِ
ٱلكنوزِ ما إِن مف ِ
اتهۥ لنوأ ب ِ
ُ
ۡ
أ ْو ِل ٱل ُق َّوة ِ﴾(((.

مِن
م َِن

((( سورة القصص ،اآلية .76

الهدف:

بيان ما ينبغي أن يكون عليه أصحاب الرثوات ورضورة
عدم االفتتان مبال الغري.
185

َّ
المقدمة

يورد القرآن الكريم قصة قارون كشاهد ومنوذج ألصحاب
الرثوات الذين لو يو َّفقوا إلنفاقها واستثامرها فيام أراد وأمر
الله تعاىل ،كام أن اآليات املباركة تحيك عىل لسان قوم قارون
ما كان ينبغي عىل قارون فعله انسجاماً مع اإلميان بالله
واليوم اآلخر ،وبالتايل سوء العاقبة التي تنتظر املفسدين
من أصحاب املال ،وال يخفى أن فتنة املال من أصعب الفنت
التي تصيب املرء يف الدنيا وال يسلم منها إال ذو ٍّ
حظ عظيم،
ولذلك مل يحدثنا القرآن الكريم عن هذه املسألة من الناحية
النظرية فحسب بل أورد منوذجاً عملياً وتجربة تاريخية
لتبقى ماثل ًة يف أذهان الجميع.

186

حماور املو�ضوع
السلوك اإليماني ألصحاب المال

ومن الواضح أن قوم قارون كانوا أهل إميان وطاعة
ملوىس Qوكانوا يدركون الحقائق الدينية واملعارف
اإللهية بشكلٍ رائع؛ ولذلك أسدوا لقارون مجموعة من
النصائح التي ينبغي أن يكون عليها أهل املال حتى ال يكون
هذا املال وباالً عليه ،ومام قالوه له أمور عدة:
 .1عدم التكرب والزهو باملال :فاملؤمن ال يفرح بأصل املال
وإمنا يفرح بكيفية استثامره يف سبيل الله ،وكذلك سواه
من النعم األخرى التي ال ميكن لإلنسان ع ّدها سواء كانت
من القوى التي أنعمها الله تعاىل عىل اإلنسان من داخله
أو من خارجه ،ولذلك نجد قومه ينهونه عن الفرح بأصل
َ
ۡ َ َ َ َ
يحب ذلك قائلني له﴿ :إِذ قال ُلۥ ق ۡو ُم ُهۥ ل
املال وأن الله ال ُّ
ٱلل َل ُي ُِّب ۡٱل َفرح َ
َت ۡف َر ۡح ۖ إ َّن َّ َ
ِني﴾(((.
ِ
ِ
((( سورة القصص ،اآلية .76
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َٓ َ َٰ َ
ك َّ ُ
ٱلل
 .2أن يجعل ه ّمه اآلخرة :قال تعاىلَ ﴿ :و ۡٱب َتغِ فِيما ءاتى
َّ
ٱدل َار ٱٓأۡلخ َِرةَ ۖ﴾((( ،فالهم األسايس َهم اآلخرة وال ميكنك أن

ُّ
ُّ
تتخذ موقفاً حيادياً فال تعمل لآلخرة وال تفسد يف األرض
بل ينبغي العمل لآلخرة وأن يسعى سعيها ،فامتحانك
فيام آتاك الله وواجبك العمل لآلخرة والحساب عىل
ذلك ،ولتنظر ّ
نفس ما ق َّدمت لغد.
كل ٍ
َ
 .3أال يتعامل مع الدنيا عىل أنها دار ممر :قال تعاىلَ ﴿ :ول
َ َ َ َ َ
ك م َِن ُّ
ٱدل ۡن َياۖ﴾((( ،ويف استعامل كلمة النسيان
تنس ن ِصيب
هنا إشارة غاية يف الروعة؛ ألن اإلنسان إمنا ينىس ما مل
يتع َّلق قلبه به ،وبالتايل فإن املرء مهام كرث ماله فال ينبغي
أن يتعلق قلبه به ويكون حاجزاً له عن أداء فرائضه
الدينية ،بل يبقى نظره اىل املال وفق النظرة الرشعية
التي خالصتها أن املرء ال ُيسأل كم جمع من املال يف الدار
الدنيا وإمنا ُيسأل كيف جمعه وكيف أنفقه.
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((( سورة القصص ،اآلية .77
((( سورة القصص ،اآلية .77

ََ
َ َ ٓ َ ۡ َ َ َّ
ۡ
ٱللُ
 .4أن ُيحسن من ماله :قال تعاىل﴿ :وأحسِن كما أحسن
َ
عوض
من أو أذى وبال ٍ
إِ ۡل َكۖ﴾((( ،واإلحسان أن تعطي بال ّ

أو بدل بل تعطي منحة وكرماً ،و ُيذ ِّكر الله أهل الرثوات
أن ما بأيديكم من مال إمنا هو بإحسان الله لكم ومب ّنه
عليكم لريى ما أنتم فاعلون ،فإياكم والبخل مبا أنعم الله.
َ َ َۡ َ
 .5أال يكون املال باباً للفساد :قال تعاىلَ ﴿ :ول ت ۡبغِ ٱلف َساد
َۡ
َّ َّ َ َ ُ ُّ ۡ ُ ۡ
َ (((
ۡرض إِن ٱلل ل يِب ٱلمف ِسدِين﴾  ،والفساد يف اللغة
ِف ٱل ِ ۖ
نقيض اإلصالح ،ويح ّذر الله من مغبة سلوك سبيل الفساد
ف ُيخرجك ذلك من دائرة املحبة والرضا اإللهيني.

َّ
ردة فعل قارون

َ َ َّ َ ٓ ُ ُ ُ َ َ
عٰ
ُّ .1
التنكر لإلرادة اإللهية :قال تعاىل﴿ :قال إِنما أوت ِيتهۥ
ع ِۡلم عِند ۚٓ
ِي﴾((( ،وهذه املسألة من ركائز التفكري الشيطاين
ٍ

وإذا استطاع الشيطان أن يقنع أصحاب الرثوات أن ما
بأيديهم إمنا هو بعلمهم وقدرتهم وذكائهم فيكون
((( سورة القصص ،اآلية .77
((( ن.م.
((( سورة القصص ،اآلية .78
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بذلك قد أقفل يف وجوههم سبل الصالح واإلصالح وفتح
أمام أعينهم ظلامت الفساد واإلفساد؛ ولذلك نرى أن
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ۡ َ َ
ٱلل ق ۡد أهلك
الله يرد عليهم بقوله﴿ :أو لم يعلم أن

َ ۡ ُ َ َ َ ُّ ۡ ُ ُ َّ ٗ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ٗ َ َ
َۡ
َ ُۡ ُ
ون من هو أشد مِنه قوة وأكث جعا ۚ ول
مِن قبلِهِۦ مِن ٱلقر ِ
ُۡ َُ َ ُُ ُ ُۡ ۡ ُ َ
سل عن ذنوب ِ ِهم ٱلمج ِرم
ي ٔ
ون﴾(((.
َ َ
خ َر َج َ َ ٰ
والتكب :قال تعاىل﴿ :ف
ع قَ ۡو ِمهِۦ ِف زِينَتِهِۖۦ﴾(((،
 .2الزهو
ُّ

فإذا خرج أصحاب املال يف زينتهم أصابوا ضعاف النفوس
من الله عليهم فح َّولوا
واإلميان بإميانهم وفتنوهم مبا ّ
نعمة الله نقمة وأخرجوا بعض الناس عن قناعتهم بحيث
َ َ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ َ ٰ َ ُّ ۡ َ َ َ ۡ َ َ
يقول تعاىل﴿ :قال ٱلِين ي ِريدون ٱليوة ٱدلنيا يٰلي
ت لَا
ُٓ

َ

َ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ ّ َ
َۡ َ
يم﴾(((.
وت قٰرون إِنهۥ لو ح ٍظ ع ِظ ٖ
مِثل ما أ ِ
ومن الواضح ّأن هناك رشيحة من الناس كانت مفتتنة مبا
من عليهم
أىت الله قارون من املال وكانت تتمنى لو أن الله ّ
من عىل قارون هذه األموال الطائلة.
كام ّ
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بل أكرث من ذلك كانت تعيش مشكلة عىل مستوى الفهم
والوعي الديني بحيث تبدلت القيم يف أذهانهم إذ كانت
تعترب ّأن قارون ذو ٍّ
من الله عليه بذلكَّ ،
ولعل
حظ عظيم أن ّ
كلمة (عظيم) تُشعر أنهم كانوا يعتقدون َّأن اإلنسان كلام
عظمت ثروته ك َّلام كان أكرث كرام ًة ومحب ًة عند الله.
وهذه الرشيحة موجودة دامئاً يف كل زمان ومكان ،لكن
املشكلة أن تتس َّلل هذه الرشيحة فتصبح بني صفوف
املؤمنني ،فيغدو املؤمن مفتوناً مبال الغري متمنياً أن يرزقه
الله مثله ،ويصبح التقرب من أصحاب املال س ّنة حسنة،
وشيئاً فشيئاً نصبح من الجالسني عىل موائدهم والذاكرين
لهم ِّ
بكل خري واملستشفعني بهم ألي خدمة دون أن نؤدي
تجاههم أي فريضه من فرائض الهداية والثبات عىل اإلميان
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك.
ّإن أحد أكرب األمراض األخالقية أن نتقرب من الشخص
ملاله ونتحبب إليه لغناه ومندحه لرثوته ونذكره بالخري ألنه
يؤ ِّمن لنا خدمة هنا ومساعدة هناك ،فإنه والحال هذه
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يصبح املال ذا قيمة إيجابية وبالتايل فإنه شيئاً فشيئاً نبدأ
بالتح ُّول لنكون عضداً ووداً وصوتاً ألصحاب املال ولو كانوا
فساقاً؛ ألن القلوب تكون قد مالت ألصحاب املال
ك َّفاراً أو َّ
ال ألهل الدين واإلميان.
أ َّما أهل العلم واملعرفة الذين يدركون مسار السنن اإللهية
فإنهم يدركون متاماً أن الرثوات م ّنة من الله عىل من يشاء
من عباده ليمتحنهم ويخترب إميانهم ،وأهل الصرب والثبات
َ َ
وحدهم الفائزون يف هذا االمتحان اإللهي .قال تعاىلَ ﴿ :وقال

َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ّ
َ
اب ٱللِ خ ۡي ٞل َِم ۡن َء َام َن َو َع ِمل
ٱلِين أوتوا ٱلعِلم ويلكم ثو
َ َ َّ ٓ َّ
َّ ٰ ُ َ
َ
صٰل ِٗحا ۚ َول يُلقى ٰ َها إِل ٱلص ِب
ون﴾(((.

ّ
السنة اإللهية والخالصة

واآليــات املباركة تشري إىل عاقبة فساد أصحاب املال
الذين مل يأمتروا مبا أمرهم الله تعاىل حتى ولو كانت أموالهم
كأموال قارون ،فإن مصريهم إىل الهالك فكانت النتيجة كام
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َۡ َ
عب تعاىل﴿ :فَ َخ َس ۡف َنا بِهِۦ َوب ِ َدارِه ِ ٱلۡرض﴾  ،وأكرث من ذلك:
ّ
َ َ
َّ
ُ
نصونَ ُ
﴿ َف َما َك َن َ ُلۥ مِن ف َِئةٖ يَ ُ ُ
ون ٱللِ َو َما كن م َِن
د
ِن
م
ۥ
ه
ِ
ۡ َ
ص َ
ين﴾ (((.
ٱل ُمنت ِِ
(((

وأ ّما الذين افتتنوا مباله فأدركوا س ّنة الله ولو متأخِّ رين،
ِين َت َم َّن ۡوا ْ َم َكنَهۥُ
فقال الله تعاىل مح ِّدثاً عنهمَ ﴿ :وأَ ۡص َب َح َّٱل َ

َ ٓ
َ ُ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ
ب ۡٱلَ ۡ
ٱلر ۡزق ل َِمن يَشا ُء م ِۡن
ط
س
ب
ي
ٱلل
ن
أ
ك
ي
و
ون
ول
ق
ي
س
م
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َّ َ
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َّ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ
ل َسف ب ِ َناۖ َو ۡيكأن ُهۥ ل
ع َِبادِه ِۦ ويقدِر ۖ لول أن من ٱلل علينا
ُۡ ُ ۡ َٰ ُ َ
يفل ِح ٱلكفِر
ون﴾ (((.

((( سورة القصص ،اآلية .81
((( سورة القصص ،اآلية .81
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المحا�ضرة الخام�سة

فتنة األوالد
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

َ
ُ َ َ
قال تعاىل﴿ :ه َنال ِك د َع َزك ِر َّيا َر َّب ُه ۖۥ
َّ ُ َ ُ ٗ
ً
قَ َال َر ّب َه ۡ
نك ذ ّرِ َّية َط ّي ِ َبة ۖ
ب ِل مِن ل
ِ
َّ َ َ ُ ُّ ٓ
ٱدل َعءِ﴾(((.
إِنك س ِميع

((( آل عمران ،اآلية .38

الهدف:

إضاءة عىل أصل محبة األوالد والغاية من طلب الولد يف
القرآن الكريم
195

َّ
المقدمة
ّ
حب األبناء والفطرة
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حب األبناء أمر فطري ،وللناس دوافع مختلفة يف
ّإن ّ
تقوية هذا امليل الفطري ،ففي املجتمع العشائري يكون
الولد مصدراً لالقتدار األكرب يف اإلنسان .ويف بعض املوارد
يحب بعض الناس الولد ليك يكون عوناً عند الشيخوخة
ّ
فإن الدافع اآلخر هو اعتبارهم الولد امتداداً
والعجز ،وأخرياً ّ
لوجودهم ،أي حينام يلتفت اإلنسان إىل ّان حياته ليست
أبدية ،وسوف ميوت بال ريب فإنّه يعترب الولد مرتبة ضعيفة
من وجوده ،ويرى بقاء ولده بعد موته بقاء له وهذه العقيدة
تُشعره بالسكينة .ووراء هذه الدوافع املختلفة املذكورة ميل
أصيل ومستقل وفطري لوجود الولد يف ذات اإلنسان ،وهذا
فحب املال
وحب البننيّ ،
حب املال ّ
فارق واضح بني داف َعي ّ
ليس أصيال ،بل هو مراد كوسيلة لرفع الحوائج األخرى،
يف حني ميكن القول ّإن الولد مراد أصيل وتتع ّلق به إرادة
فطرية مستق َّلة.

من هنا نالحظ الذين ُحرموا من الولد يلجأون أحياناً
إىل فكرة التبني ،وكون هذه الفكرة فكرة قدمية يف التاريخ
نستكشف أن هذه الحاجة حاجة فطرية عند اإلنسان .وقد
أشار القرآن الكريم يف بعض املوارد إىل هذه الس ّنة ،فقد كان
أحد الذين تب ّنوا ـ كام يتح ّدث القرآن هو عزيز مرص الذي
حاول أن يتب ّنى يوسف ،Qقال تعاىل:
َ َ َّ
ۡ
ّ ۡ َ ۡ ََ ٓ َ ۡ
ٱش َ َ
ك ِر ِم َم ۡث َوى ٰ ُه َع َ ٰٓ
س
تى ٰ ُه مِن مِص ِلمرأتِهِۦ أ
﴿ َوقال ٱلِي
َۡ
َ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ٗ َ َ َ ٰ َ َ َّ َّ ُ ُ َ
(((
خذهۥ ولاۚ وكذل ِك مكنا ِلوسف ِف ٱل ِ
ۡرض﴾ .
أن ينفعنا أو نت ِ

كام ّان زوج فرعون التي مل تُرزق ولداً أقنعته بأن ّ
يغض
النظر عن قتل موىس( Qأيام رضاعته) ليك يكون لهام
ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ ُ َ ۡ ّ َ َ َ
َ َ
ي ِل َولك ۖ ل
ولداً ،قال تعاىل َ ﴿:وقال ِ
ت ٱمرأت ف ِرعون قرت ع ٖ

َ ۡ ُ ُ ُ َ َ ٰٓ َ َ َ َ َ ٓ َ ۡ َ َّ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ
خذهۥ ولا وهم ل يشعرون﴾
تقتلوه عس أن ينفعنا أو نت ِ

((( سورة يوسف ،اآلية .21
((( سورة القصص ،اآلية .9
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وجاء يف سورة مريم:

َ ٓ
ٓ َ ٗ
َ َ
ۡ َ َ
ۡ َۡ
اد ٰ
ى َر َّب ُهۥ ن َِدا ًء خفِ ّيا
ت َر ّبِك ع ۡب َدهُۥ َزك ِر َّيا  ٢إِذ ن
﴿ذِك ُر َرح ِ
َ َ َ ّ ّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ
َ َ ُ
ٱلرأ ُس ش ۡي ٗبا َول ۡم أك ۢن
ب إ ِ ِن وهن ٱلعظم م ِِن وٱشتعل
 ٣قال ر ِ
ّ
ٓ
َ َ
ُ َٓ َ
ِإَون خ ِۡف ُ
ك َر ّ َ ّٗ
ت ٱل ۡ َم َو ٰ ِ َ
ت
ل مِن َو َراءِي َوكن ِ
ب شقِيا ِ ٤
ِ
بِدعئ ِ
ُ
ُ
َّ ُ َ
ۡ
ٱم َرأَت َعق ِٗرا َف َه ۡ
نك َو ِ ّٗ
لا  ٥يَ ِرث ِن َو َي ِرث م ِۡن َءا ِل
ب ِل مِن ل
ِ
وب َو ۡ
ش َك ب ُغ َلٰم ۡ
َُۡ َ
ٱج َع ۡل ُه َر ّب َ
ض ّٗيا َ ٦ي ٰ َز َكر َّيا ٓ إِنَّا نُبَ ّ ِ ُ
ٱس ُم ُهۥ
ر
ِ
يعق ۖ
ِ ٍ
ِ
ِ
ََٰۡ َۡ َۡ
َ ۡ ُ َ ٗ ّ (((
ن َعل َّ ُ
لۥ مِن قبل س ِميا﴾
يي لم

وجاء يف سورة األنبياء:

َ َ َ َّ ٓ ۡ َ َ
ى َر َّب ُهۥ َر ّب َل تَ َذ ۡرن فَ ۡر ٗدا َوأَ َ
نت َخ ۡ ُ
ٰ
ي
اد
﴿وزك ِريا إِذ ن
ِ
ِ
ۡ
َ (((
ٱل َوٰرِثِني﴾

لقد دعا زكريا Qربه أن يرزقه ولداً فرزقه يحيى .Q

لماذا طلب الولد؟

وهنا سؤال عن الهدف من طلب الولد ،هل كان ذلك
فحسب ،أم كان له سبب آخر؟
إبرازاً للميل الطبيعي
ُ
((( سورة مريم ،اآلية .2
((( سورة األنبياء ،اآلية .89
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ُيستفاد من اآليات أنّه طلب الولد لريث آل يعقوب ويرفع
وهاجاً يف هذا البيت ،ويكون سلوكه مرض ًّيا
مشعل الهداية ّ
عند الله ،قال تعاىل:

ّ
َ َٓ ََ َ ۡ ََ َ ٗ َ
ۡ
ِإَون خ ِۡف ُ ۡ َ
َ
ت ٱمرأ ِت عق ِرا فهب ِل مِن
ت ٱل َمو ٰ ِ َل مِن وراءِي وكن ِ
﴿ ِ
َّ ُ َ
نك َو ِ ّٗلا  ٥يَرثُن َو َير ُث م ۡ
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ ّ َ ٗ ّ (((
َ
ضيا﴾
ر
ه
ل
ع
ٱج
و
وب
ق
ع
ي
ل
ا
ء
ِن
ل
بر ِ
ۖ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

والنبي ابراهيم Qوزوجــه قد ف ِرحا فرحاً شديداً
ببشارة املالئكة بولد لهام ،والبشارة اإللهية ُّ
تدل عىل ُحسن
التم ّتع بالولد.
يف بعض اآليات اعترب الدعاء لألوالد عم ًال محبوباً لدى
األنبياء Rأو الصالحني ،فقد كان نبي الله ابراهيمQ
يذكر ذريته دامئاً ويدعو لهم ،ويطلب لهم خري الدنيا واآلخرة
من الله ع ّز ّ
وجل.
لقد دعا إبراهيم Qوابنه إسامعيل Qعند بناء
الكعبة:
ٓ ُ ٗ
ُ
ٗ َّ َ
َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ
ي لك َومِن ذ ّرِ َّيت ِ َنا أ َّمة ُّم ۡسل َِمة لك
﴿ربنا وٱجعلنا مسل ِم ِ
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خاصة ،ومل يذ ّمه الله
خاصاً لذريته ويوليهم رعاية ّ
دعاء ّ
حب ّ
ُسبحانه .وعىل ّأى حالّ ،
كل
فإن من الفطري أن يكون ّ
إنسان ألبنائه أش َّد وأكرث.
والله ُسبحانه يل ّقن املؤمنني ويع ّلمهم الدعاء ألبنائهم
حيث يقول:

َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ
َ َ ُ
ۡرض َه ۡو ٗناَ ...و َّٱلِينَ
اد َّ
ٱلرِنَٰمۡح ٱلِين يمشون ع ٱل ِ
﴿وعِب
َ
َ
َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ُ ّ َّ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ ۡ
ٱج َعل َنا
يو
يقولون ربنا هب لا مِن أزو ٰ ِ
جنا وذرِيٰتِنا قرة أع ٖ
ۡ ُ َّ َ َ ً (((
ل ِلمتقِني إِماما﴾

ٌ
وأجر من الله تعالى
الولد الصالح نعمة

خاصة وأجراً
اعترب الولد الصالح يف بعض اآليات نعمة ّ

للعمل الصالح.
وقد حىك القرآن عىل لسان إبراهيم:Q

َّ َ ْ
ََ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ َۡ ُ َ
ُ
ٱللِ َوأ ۡد ُعوا َر ّ ِب َع َ ٰٓ
س
ون
د
ِن
م
ون
تلكم وما تدع
ِ
﴿وأع ِ
َ َّ ٓ َ ُ َ ُ َ ٓ َ ّ َ ٗ
َ َ َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
ّ
أل أكون بِدع ِء ر ِب شقِيا  ٤٨فلما ٱعتلهم وما يعبدون مِن
ٗ
ُ
َّ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ّ َ َ ۡ َ َ ٗ ّ (((
ون ٱللِ وهبنا لۥ إِسحق ويعقوبۖ وك جعلنا نبِيا﴾
د ِ
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((( سورة الفرقان ،اآليات  63ـ .74
((( سورة مريم ،اآليتان  48ـ .49

ُيستشعر من هذه اآليات ّأن األنبياء كإسامعيل وإسحق
ويعقوب كانوا نعمة إلهية قد تفضَّ ل الله بهم عىل إبراهيم
أجراً عىل هجرته من الوطن وأهله املرشكني.
وقال يف آية أخرى:

ۡ
﴿ َو َو َه ۡب َنا َ ُل ٓۥ إ ۡس َ
حٰ َق َو َي ۡع ُق َ
وب َو َج َعل َنا
ِ
َ
ُّ ۡ
َّ
َ
َو ۡٱلك َِتٰ َ
ٱدلن َياۖ ِإَون ُهۥ
ب َو َءات ۡي َنٰ ُه أ ۡج َرهُۥ ِف
َّ
َ (((
حني﴾
ٱلصٰل ِ ِ

ف ُذ ّر َّيته ٱنلُّ ُب َّوةَ
ِ ِِ
ِ
َ
ِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ ل ِم َن

َّ
ولعل الرزق بالولد الصالح كإسامعيل وإسحق ويعقوب
الدنيوي املذكور يف ذيل اآلية ،س ّيام
هو مصداق لألجر
ّ
وأنّه جعل مجموعتني من أنبيائه من ذرية إبراهيم:Q
إحداهام أنبياء بني إرسائيل وكانوا من ذرية إسحق ،وثانيتهام
ذرية إسامعيل التي تنتهي بنبي اإلسالم.P
وقال يف آية ثالثة:
َ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ ُ َ َ َ ٗ ۖ َ ُ ّٗ َ َ ۡ َ َ
َ
ٰ
حني﴾
﴿ووهبنا لۥ إِسحق ويعقوب ناف ِلة وك جعلنا صل ِ ِ

((( سورة العنكبوت ،اآلية .27
((( سورة األنبياء ،اآلية .72

(((
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هناك آيات تنبىء ّ
بأن الله تعاىل سوف ُيلحق أبناء
املؤمنني الذين اتّبعوا آباءهم يف اإلميان بهم يف الجنة ،حيث
يقول:
َ ٰ َ َۡ ۡ َ ۡ ُ
َ
ِين َء َ ُ ْ َّ ۡ ُ ُ
َّ
ُ
ۡ
ّ
﴿ َو َّٱل َ
امنوا َوٱت َب َعت ُه ۡم ذ ّرِ َّيت ُهم بِإِيم ٍن ألقنا ب ِ ِهم ذرِيتهم﴾

(((

عىل ّأي حالّ ،
فإن أبناء املؤمنني يدخلون الجنه طبعاً،
ولكن ما تشري إليه هذه اآلية هو مرافقتهم آلبائهم ،وهذه
ّ
نعمة تُضاف إىل نعمة الجنة .من هنا يقول بعد ذلك بأنه ال
ينقص من أجر عملهم شيئاً.
َّ َ َ ۡ ۡ
َّ
َّ
َ َّ
ت َع ۡد ٍن ٱل ِت َو َعدت ُه ۡم
أو يقولَ ﴿ :ربنا َوأدخِل ُه ۡم جنٰ ِ

َ َ َ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ُ ّ َّ ٰ ۡ َّ َ
ك أَ َ
نت ۡٱل َعزيزُ
ج ِهم وذرِيت ِ ِه ۚم إِن
ومن صلح مِن ءابائ ِ ِهم وأزو ِ
ِ
ُ (((
َۡ
ٱلكِيم﴾

بديهي ّأن املراد يف هذه اآلية هو كاآلية السابقة أي
ٌّ
مرافقتهم إ ّياهم وإنْ مل يستعمل يف هذه اآلية لفظ
اإللحاق.
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((( سورة الطور ،اآلية .21
((( سورة غافر ،اآلية .8

والحاصل أنّه ُيستفاد من مجموع هذه اآليات ّأن وجود
املال والبنني يف ذاته ال قيمه سلب ّية له ،وليس من أهداف
اإلسالم أن يسكن اإلنسان كهفاً يف هذه الدنيا من دون
أبناء ،وال من أهدافه أن يعتزل العمل والسعي لكسب املال
واملعاش.
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المحا�ضرة ال�ساد�سة

فتنة النساء
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

ٱلس ۡ
ِج ُن أَ َحبُّ
قال تعاىل﴿ :قَ َال َر ّب ّ
ِ
َ َّ َّ َ ۡ ُ َ ٓ َ
َّ َ ۡ ۡ
ۡ
صف
ت
ِإَول
ه
ـ
ل
ِ
إِل مِما يدعون ِن إ ِ ۖ
ِ
َ ّ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ ُ
كن ّمِنَ
ع ِن كيدهن أصب إِل ِهن وأ
َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
ۡٱل َ
جٰهل َ
صف
ِني  ٣٣فٱستجاب لۥ ربهۥ ف
ِ
ۡ
َع ۡن ُه َك ۡي َد ُه َّن إنَّ ُهۥ ُه َو َّ
ٱلس ِم ُيع ٱل َعل ُِيم﴾(((.
ِۚ
((( سورة يوسف ،اآلية .33

الهدف:

يحصن املجتمع من الوقوع يف فتنة
التنبيه عىل بعض ما ِّ
العالقات غري املرشوعة.
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َّ
المقدمة

املهم التنبيه عىل أن املراد من فتنة النساء هنا تسليط
من ّ
الضوء عىل الحصانة الروحية والنفسية التي يجب عىل كل
من الرجل واملرأة التمتع بها لتعصمه من الوقوع يف معصية
العالقة غري املرشوعة ،سواء عىل مستوى الكالم أو الفعل أو
السلوك وصوالً إىل بعض العادات والتقاليد الشائعة واألعراف
القامئة والتي ال تتناسب مع جوهر الدين ،وبالتايل التقيد
نص عليها الدين الحنيف وعدم تجاوزها ألنها
بالحدود التي َّ
املالذ الوحيد الذي يدرأ عن الرجل واملرأة الشبهات.
املهم اإلشارة هنا إىل أن هذا املوضوع من املواضيع
كام من ّ
يشن الغرب ثقافته العمياء يف أوساطنا ويحتل مكانة
التي ّ
خاصة يف الثقافة املضادة كونه ال يهدد فرداً يف املجتمع
أهم أركان
بل يهدد كيان األرسة املسلمة والتي تعترب من ِّ
املجتمع يف النظرة االجتامعية اإلسالمية.

208

حماور املو�ضوع
ولبيان حجم التح ِّدي والفتنة يف هذا األمر نس ِّلط الضوء
قصة يوسف Qوفتنة
املهمة يف َّ
عىل بعض الحيثيات َّ
مراودة زوجة العزيز له واستبيان املوقف الرشعي يف هكذا
فتنة ،وذلك من خالل أمرين:
 	.1قراءة يف الظروف املحيطة بالفتنة.
 	.2قراءة يف موقف يوسف.Q
 .1قراءة في الظروف المحيطة بالمراودة

أ.

يوسفQ

أَ ُش َّدهُ ٓۥ َء َات ۡي َنٰهُ

َ ََ
يف ذروة شبابه :وكام تعرب اآلية ﴿ َول َّما بَلغ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ُحك ٗما َوعِل ٗما ۚ َوك َذٰل َِك ۡن ِزي ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾(((،

فهو يف ذروة شبابه ونشاطه واتقاد شهواته وجموح غرائزه،
وإن عصمة نفسه من ارتكاب املعصية تحتاج لجه ٍد روحي
َّ
ومعونة من الله استدرها يوسف Qمن الله قائ ًال ﴿ِإَول
َ ۡ ۡ َ ّ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ ُ ّ َ ۡ
َ
َ (((
ٰ
صف ع ِن كيدهن أصب إِل ِهن وأكن مِن ٱلج ِهلِني﴾ .
ت ِ
((( سورة يوسف ،اآلية .22
((( سورة يوسف ،اآلية .33
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ب .فضل املرأة التي راودته عليه :فزليخة هي املرأة التي
اشرتته وربته يف قرصها وسخّ رت له مختلف األساتذة
واملربني وساهمت يف بناء شخصيته ،والله يعرب عن ذلك
َ َ َ َ ۡ ُ َّ ُ
َ ۡ َ (((
بقوله﴿ :ورٰودته ٱل ِت ه َو ِف بيتِها﴾  ،وكان يوسفQ
يحرتمها ويوقرها ويعاملها كأ ٍم له ويرى فضلها عليه
واهتاممها به.
ج .مكانتها وقدرتها :فهي ليست إمرأة عادية ،بل هي شعلة
من الذكاء والوعي ،وصاحبة قرار وحكمة ،ولها اسمها
وصيتها ومكانتها االجتامعية حتى بني نخبة املجتمع
املرصي ،واالقرتاب منها له تبعات دنيوية عالية والحصول
عىل امتيازات يتمناها ُّ
كل مرصي يف ذلك الوقت.
د .جاملها :فقد كانت زليخة من أجمل نساء مرص ومعروفة
بحسنها وجاملها ،ومطمع سادة القوم ووجهائهم وكبار
الكهنة ورجال السلطة ،ويف بعض األخبار أن جاملها كان
دفعهن
حديث النسوة يف مرص ،ولعل غرية نساء مرص
َّ
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((( سورة يوسف ،اآلية .23

سامعهن بأطراف حديث ما
لنرش الشائعات عنها عند
َّ
جرى بينها وبني فتاها.
ه .الظروف التي سيخرسها :فيوسف Qسيخرس
بعصيانه أمر زوجة العزيز مكانته والنعيم الذي يعيش
فيه ،والحبوة الخاصة التي كان يحظى بها ،فهو سيخرس
شاب ،وليس األمر أنه سيخرسه فحسب،
ما يتمناه ُّأي ّ
بل قد تتح َّول حياته وتنقلب رأساً عىل عقب فيام لو
استعرت نار االنتقام يف قلب املرأة املفتونة.
و .القدرة عىل التهديد واالنتقام :فامرأة العزيز كانت
ذات قوة وسلطان وأمرها نافذ وعدم إطاعتها قد يوقع
العايص يف حياة شقاء وعذاب ،وبالفعل فقد قررت رميه
يف السجن مع علمها برباءته وفعلت ذلك ،وما ذلك إال
ألنها قادرة عىل التهديد واالنتقام ،ويوسف Qليس
سوى غالم اشرتته كعبد لكن حاجتها للولد جعلتها تعامله
كإبن.
ز .سهولة التواصل :فاملعصية التي ُعرضت عىل يوسف
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تعب للوصول إليها
معصية يف متناول اليد ال تحتاج إىل ٍ
وال تك ّلفه عناء عىل اإلطالقَّ ،
فلعل املرء ُيعرض عن أم ٍر
يحتاج إىل جه ٍد ويك ّبده مشقة ما إال أنه هنا ليس كذلك،
َ ۡ َّ ُ
يعب القرآن الكريم ﴿ َو َر ٰ َودت ُه ٱل ِت ه َو ِف
فهو بيتها كام ِّ
بَ ۡيتِ َها﴾.
املهم اإلشارة إىل مسأل ٍة يف بيت كل واحد منا
وهنا من ّ
وهو باب إىل املعصية كام أنه باب إىل الطاعة وهي شبكات
التواصل االجتامعي التي يستطيع املرء أن ُينشئ عالقات
مختلفة منها ما هو محرم ومنها ما هو نافع ،وهذا الباب
يحتاج إلراد ٍة كبرية وروحية عالية ق َّلام يستطيع املرء أن
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يعصم نفسه منها ،ولو كانت سهولة الوصول إىل املعصية
أم ًرا عاد ًّيا لقال الله مث ًال (راودته امرأة العزيز) ،وإمنا قال
(التي يف بيتها) ليؤ ِّكد لنا أن سهولة الوصول إىل املعصية
جالس يف بيتك أم ٌر غاية يف الخطورة ويحتاج منا إىل
وأنت ٌ
وتشدد يف مراقبة األوالد واستخدامهم لهذه
مراقبة دامئة
ُّ
الوسائل.

 .2قراءة في موقف يوسفQ

أ .فراره :فقد كانت ردة الفعل العفوية هي الهروب والفرار
خارج الغرفة فهرع إىل الباب كمن يف ُّر من خطر داهم،
والحقيقة ّأن شعور املؤمن عند اقرتابه من املعصية وردة
فعله متاماً كام لو اقرتب من النار ألن حقيقة املعصية
َّ َّ َ ۡ ُ ُ َ
ِين يَأكلون
عب تعاىل﴿ :إِن ٱل
وجوهرها هو النار كام ّ
ۡ َ
َ ۡ َ ٰ َ ۡ َ َ ٰ َ ٰ ُ ۡ ً َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ُ
ُ
ٗ
(((
أمول ٱلتم ظلما إِنما يأكلون ِف بطون ِ ِهم ناراۖ. ﴾...
ب .تذكريها باآلخرة :ويف الروايات إشارة اىل الحوار الذي
جرى بينها وبينه داخل الغرفة التي جمعتهام وكانت
تعرض عليه جاملها وتتغزل بجامله بينام كان يوسف
ُيذ ِّكرها باآلخرة وبعذاب الله الج َّبار ويستهزئ بجامله
الذي سوف تأكله ديدان القرب ،ويؤ ِّكد لها أن املتعة
والسعادة يف رضا الله ومحبته ال يف اتِّباع الهوى ومعصية
الله.
َّ َ ۡ ۡ
صف
ج .االستعانة بالله :وكام أرشنا إىل قوله تعاىلِ﴿ :إَول ت ِ
((( سورة النساء ،اآلية .10
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ّ َ ۡ
َ ّ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ ُ
َ
َ
ٰ
ع ِن كيدهن أصب إِل ِهن وأكن مِن ٱلج ِهل ِني﴾

(((

،

فيوسف Qطلب من الله العون يف الثبات أمام كيد
زليخة ومن بعدها نساء املدينة واستجاب الله له كام
َ
َ ۡ َ َ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
صف َع ۡن ُه ك ۡي َد ُه َّنۚ﴾(((،
تكمل اآلية ﴿فٱستجاب لۥ ربهۥ ف
ويف آي ٍة أخرى يقول تعاىلَ ﴿ :ك َذٰل َِك لِ َ ۡص َف َع ۡن ُه ُّ
ٱلس ٓو َء
ِ
ۡ
ۡ َ
ٓ
َوٱل َف ۡح َشا َء ۚ إِنَّ ُهۥ م ِۡن ع َِبادِنَا ٱل ُم ۡخل ِص َني﴾(((.
ه .قول الحق :واملراد هنا ما أشارت إليه اآلية حني ألفيا سيدها
عند الباب فعمدت الزوجة املفتونة إىل الكذب والخداع
وكادت ليوسف من جديد وقررت مبارش ًة أن تعذبه أو
تسجنهَّ ،
انتقام لكربيائها واستعصامه
ولعل كالمها هنا
ٌ
أصح إنك إن مل تقبل مبا
أكرث منه تربيراً للزوج ،وبكلم ٍة ّ
عرضت عليك فسأقوم بسجنك وتعذيبك ،لكنهQ
َ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ
عمد إىل قول الحقيقة قائ ً
س﴾(((،
ال ﴿ ِ
ه رٰودت ِن عن نف ِ ۚ
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((( يوسف .33
((( يوسف .34
((( يوسف .24
((( يوسف .26

وهذا حال املؤمن لحظة الفتنة فام عليه إال أن يكون
مخرجا.
صادقا محتسباً والله سبحانه يجعل له من أمره
ً
ُ
استبدال السجن بالقرص :لقد كان موقف يوسفQ
و.
حاس ًام
َ

َ َ َ ّ ّ ۡ ُ َ َ ُّ َ
ب إ ِ َّل م َِّما يَ ۡد ُعونَ ِنٓ
ب ٱلسِجن أح
وقاطعاً ﴿قال ر ِ

إِ ۡلهِۖ﴾ ((( ،فقربك داخل السجن أحب إيل من بعدك داخل
قرص ،ورضاك وطاعتك يف األقبية والرساديب أحب إيل
من غضبك وعصيانك يف نعيم الدنيا ،وهذا حال اإلنسان
املؤمن الذي يستبدل طاع َة الله بزخارف الدنيا الزائفة.

((( يوسف .33
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المحا�ضرة ال�سابعة

فتنة القيادة
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

َ َ َ َ
جاء يف سورة البقرةَ ﴿ :وقال ل ُه ۡم نب ِ ُّي ُه ۡم
َّ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ ُ ۡ َ ُ َ َ ٗ َ ُ ٓ ْ
إِن ٱلل قد بعث لكم طالوت مل ِكۚ قالوا
َۡ َ
َ َّ
ُ ُ َ ۡ ۡ ُ َ
أ ٰن يَكون ُل ٱل ُملك َعل ۡي َنا َون ُن أ َح ُّق
ۡ ۡ
ۡ َ َ
ٗ
َ ۡ
ك م ِۡن ُه َول ۡم يُؤ َت َس َعة ّم َِن ٱل َما ِل ۚ قال
بِٱل ُمل ِ
ٗ
َّ َّ َ ۡ َ
َ
َ ُ
ٱص َطفى ٰ ُه َعل ۡيك ۡم َو َزادهُۥ ب َ ۡس َطة
إِن ٱلل
ۡ ۡ َ ۡ
ٱل ۡس ِمۖ.(((﴾....
ِف ٱلعِل ِم و ِ
((( سورة البقرة ،اآلية .247

الهدف:

اإلطاللة عىل بعض الخصائص املرتبطة مبفهوم القيادة
ومحاوالت األعداء لتشويهها.
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َّ
المقدمة

ّإن قضية القائد واختياره وتحديد املواصفات واملؤهالت
التي ينبغي أن يتميز بها من األمور الرضورية يف حياة األمم
والشعوب وملا لهذه القضية من تأثريها املبارش يف وحدة
األمة ووعيها وثباتها يف وجه التحديات والنكبات.
مناسبة اآلية والتفسير

تتح َّدث هذه اآلية عن بعض وجهاء قوم بني إرسائيل
الذين أتوا إىل النبي الذي كان بينهم وطلبوا منه أن يعني
يوحد صفوفهم يف وجه األعداء ،هؤالء القادة
لهم قائ ًدا ِّ
تقدموا بطلبات ثالثة :
الطلب األول :هو أن املأل -وهم القيادات واألرشافُ -وسموا
باملأل ألنهم ميألون عيون الناس ملكانتهم ومالهم -أتوا إىل
ويوحد
النبي طالبني منه أن يعني لهم ملكاً يجمع شملهم ِّ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۢ َ ٓ ۡ َ ٰٓ َ
ِيل ِمنۢ
ل ِمن ب ِن إِسرء
شتاتهم -قال تعاىل﴿ :ألم تر إِل ٱلم ِ
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َ ۡ ُ َ ٰٓ ۡ َ ُ ْ َ ّ َّ ُ ُ ۡ َ ۡ
ث َلَا َمل ِٗك نُّ َقٰت ِ ۡل ف َ
ب لهم ٱبع
يل
ب
س
ِ ِ ِ
بع ِد موس إِذ قالوا لِ ِ ٖ
ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ َّ ُ َ ٰ ُ ْ
َّ َ َ َ ۡ
ٱللِۖ قال هل َع َس ۡي ُت ۡم إِن كتِب عليكم ٱلقِتال أل تقتِل ۖوا

َ ُ ْ َ َ َ َ ٓ َ َّ ُ َ ٰ َ
َٰ َ
َّ َ َ ۡ ُ ۡ
ۡ
َ
َ
يل ٱللِ وقد أخ ِرجنا مِن دِي ِرنا
قالوا وما لا أل نقتِل ِف سب ِ ِ
َ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َّ ۡ ْ َّ َ ٗ
ِيل ّم ِۡن ُه ۡم َو َّ ُ
ٱلل
وأبنائِناۖ فلما كتِب علي ِهم ٱلقِتال تولوا إِل قل
ۚ
َ ُ ۢ َّ
َ (((
ٱلظٰلِ ِمني﴾.
عل ِيم ب ِ

والطلب الثاين :وهو أن يقودهم هذا امللك لوحدة صفوفهم
تحت رايته وقتال أعدائهم ،وهذه إشارة إىل أن القيادة
تلمسها هؤالء س ِّيام بعد
حاجة رضورية وفطرية قد َّ
الهزائم املتكررة التي أصابتهم ،والتي غالباً ما تربز يف
املجتمع قيادات صغرية تدافع عن بعض املكتسبات
هم األمة.
الخاصة والتي ال تحمل ّ
والطلب الثالث :أنهم طلبوا أن يكون هذا القائد شخصية
دينية ،واعتربوا أن القتال تحت رايته ٌ
قتال يف سبيل الله،
بل إن أصل مجيئهم إىل النبي وتكليفه بهذه املهمة
الصعبة كاشف عن أنهم إمنا أرادوا الغطاء الديني
لهذه القيادة ّ
بغض النظر عن أنهم صادقون أم ال.
((( سورة البقرة ،اآلية .246
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حماور املو�ضوع
الحركة المخادعة

مهم« :ملاذا توجهوا إىل النبي يطلبون هذه
وهنا سؤال ّ
املطالب وهم كاذبون»؟! بدليل أنهم مبجرد أن كتب عليهم
عي طالوت ملكاً
القتال تولوا إال قليال منهم ،ومبجرد أن ّ
عليهم وقائداً عا ّماً للجيش رفضوا إمرته واعرتضوا عليه مام
يعني أنّهم يرفضون الوحدة تحت إمرته ،هذه الوحدة التي
جاءوا يطالبون بها ،وكذلك فإن رفضهم لطالوت الذي اختاره
الله واصطفاه عليهم ُّ
يدل عىل أنهم غري صادقني يف رفعهم
َّ َّ َ َ
ٱلل ق ۡد
راية «يف سبيل الله» وقد بني لهم نبيهم ذلك ﴿إِن
ََ َ َ ُ
ك ۡم َطال ُ َ
بعث ل
وت﴾((( فهو اختيار الله ،فام حقيقة األمر يا
ترى؟ والجواب أنه كان من الواضح عندهم أن املشكلة يف
تفرقهم وضعفهم هو عدم وجود القيادة القادرة عىل جمعهم
وانضواء الجميع تحت رايتها إال أن املشكلة يف املعايري التي
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يعتربونها أساسية يف انتخاب القائد واستسهالهم هذا املقام
العظيم الذي ال ينجو من فتنته إال من امتحن الله قلبه
لإلميان ،ولذلك استنكروا عىل نبيهم اختياره طالوت قائ ًدا.
أضف إىل ذلك أنهم ملّا رأوا أن هذه القضية باتت
قضية مستحقة أىت زعامء القوم إىل النبي ليف ِّوتوا الفرصة
عىل طالوت وأمثاله من القيادات املؤمنة الصاعدة التي
ال يرغبون بها ،وحرصوا عىل أن يكون التعيني صادراً عن
القيادة الروحية -النبي -ليلبسهم ثوب الدين ،ولكن النبي
الفطني الحكيم املؤيد بوحي الله ،قام بتعيني القائد الذي ال
يصلح سواه لهذه املرحلة.
بل أكرث من ذلك وقبل أن يعني اإلسم أخذ عليهم العهود
عي لهم شخصاً الئقاً ،وقال لهم
أن يقاتلوا بني يديه إن هو ّ
إين أخىش منكم النكوص وعدم الوفاء بكالمكم ،لكنهم
أ ّكدوا له عزمهم عىل امليض يف هذه املهمة والقتال بني يديه
القيادة بني التفكري الديني والتفكري الدنيوي ويقول تعاىل
عىل لسان املعرتضني عىل تعيني طالوت قائ ًدا ،عل ًام أن هذا
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َ َّ ٰ َ ُ ُ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َ ۡ
ن ُن أَ َحقُّ
التعيني تعيني إلهي﴿ :أن يكون ل ٱلملك علينا و
ۡ
ۡ ۡ
َ
بِٱل ُمل ِك م ِۡن ُه َول ۡم يُ ۡؤ َت َس َع ٗة ّم َِن ٱل َما ِلۚ﴾((( …

القيادة يف نظر هؤالء ال بد أن تتوفر فيها رشوط ثالثة:
 .1الزعامة التقليدية :والتي تظهر من خالل قوله تعاىل،
فقولهم ونحن أحق با ُمللك منه يظهر هدفهم سافراً
واضحاً وهو أن يكون القائد األعىل يجب أن يكون واحداً
منهم.
ـم يُ ۡؤ َ
دل عىل ذلك قولهم ﴿ َولَـ ۡ
 .2الغنى وال ـراء :وقد ّ
ت
ۡ
َس َع ٗة ّم َِن ٱل َما ِلۚ﴾((( ،والذي ُيظهر يف كالمهم االستغراب
واالستنكار وكأنه من املس ّلامت الرضورية أن يكون القائد
ثرياً وصاحب أموال طائلة ،أو قل بالتعبري السائد اليوم
من الطبقة الرأساملية.
 .3التسرت بالدين :وملا كان من الرضوري أن تتقنع هذه
الزعامة بلباس الدين ملا ُيكسبها من ٍ
سيف صارم ُيسكت
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كافة محاوالت التغيري ويعطيها اإلذن بقمع أي فكرة
تغيريية باسم الدين ،وهذا غاية ما يتمنونه ويسعون
إليه.
ولعله من األمور التي باتت واضحة اليوم أن الحروب
واملعارك تتخذ طاب ًعا دين ًّيا وترتفع فيها شعارات اإلميان
والتضحية يف سبيل الله والشهادة فتلتهب القلوب للدفاع
ويسرتخص الشباب أرواحهم يف سبيل
عن الدين امله َّدد
ُ
القضية املقدسة ،و ُيق ِّدم الناس أغىل ما عندهم حفظاً
لكرامتها ورشفها من أن متسه أيدي الكفار وهم غافلون كل
الغفلة عن طبيعة ما يحاك ضدهم ،وأن الذي يقاتلون تحت
لوائه ال ميتاز كثرياً من عدوهم فذاك ظامل أجنبي وهذا ظامل
وطني ليس إال.
وأ ّما من خالل وجهة النظر الدينية ّ
فإن هناك ثالثة أمور
أهم معايري القائد :
أساسية متثل َّ
اإلصطفاء :ولعله أرفع مقاماً من التعيني والتكليف
والتوكيل والتفويض ،فهو اصطفاء إلهي واختيار رباين ،يشاء
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الله تعاىل أن يجعل لطالوت كرامة يزيد فيها من رصيده يف
القلوب وقبوله يف النفوس وليطوع له الرقاب ،فتكون آية
ملكه وعالمة اصطفاء الله إياه أن يأيت التابوت إىل قومه
بني إرسائيل تحمله املالئكة  -وهو صندوق فيه بعض آثار
ملا تركه آل موىس وآل هارون يبدو أن بني إرسائيل فقدوه
يف إحدى معاركهم التي ُهزموا فيها.
العلم :وليس املراد هنا العلم بفنون القتال وخطط
الحرب بل العلم باألحكام اإللهية والترشيعات الساموية،
وأن القائد ينبغي أن يكون عاملاً فقيهاً حكي ًام مل ًام بالقضايا
الرشعية وخب ًريا بطرق وأساليب تنفيذها وإجرائها ،فهو
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وساطة يف إجراء األحكام وسلطته ليست سوى الوسيلة
لذلك ،بل ال نفع يف أي مقام ما مل يكن يحمل هذا الهدف
السامي والغاية اإللهية.
الشجاعة :وهي إحدى تفاسري البسطة يف الجسم بل
األنسب يف هذا املوقع ،فإن القائد ما مل يتمتع بالشجاعة
املناسبة أو أصابه يشء من الجنب والخوف فإنه س ُيبقى أمته

يف دائرة ّ
الذل والهوان وتبقى أم ًة متقوقعة منبوذة بني األمم
فال مهابة ألمة ال تحافظ عىل وجودها بشفرات سيوفها ،كام
ال خري يف أم ٍة يقودها رعاديدها وجبناؤها.
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المحا�ضرة الثامنة

فتنة اإلنهزام النفسي
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

ََ ۡ ََ َ
يقول الله تعاىل﴿ :ألــم تر إِل
ْ
ُ ُُ ٌ
َ
َّ َ َ
ِين خ َر ُجوا مِن دِي ٰ ِره ِۡم َوه ۡم ألوف
ٱل
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ ُ
ٱلل ُموتوا ث َّم
ت فقال لهم
حذر ٱلمو ِ
َ
أ ۡح َيٰ ُه ۡ ۚم﴾(((.
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الهدف:

التأكيد عىل أهمية الروح املعنوية العالية لألمة وأنها
أحد أهداف الحرب النفسية التي يقودها األعداء ضد أمتنا
االسالمية.
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َّ
المقدمة

نالحظ االستهجان واالستغراب يف لسان اآلية املباركة حول
فعلة هؤالء القوم وذلك من خالل السؤال اإلنكاري يف قوله
تعاىل « أمل تر ؟» ..كثرياً ما تكون الهزمية النفسية التي يعمل
األعداء عليها ليل نهار والتي تسبق املواجهة العسكرية سبباً
يف ابتالء األمم والشعوب بالهزائم العسكرية وترك الديار
عىل غري هدى وخسارة األوطان والتشتت يف اآلفاق ومفارقة
األهل والولد واألحبة بسبب فقدها عنرص الروح املعنوية
العالية التي تصنع من األمة قلع ًة قوية يف مواجهة األعداء.
َّ
فإن َّأي مجتمع وإن كان لديه األسباب املادية للنرص
وكان بإمكانه أن يصمد أمام الغزاة ولكنه يحمل يف جنباته
النفسية الخائرة املهزومة ألبنائه تجعله يرتك دياره للغاصبني
لقمة سائغة وهذا ما نشهده يف كث ٍري من الشعوب ويحدثنا
التاريخ عن أمم بادت لخوائها النفيس والروحي ،فاستحقت
بذلك املوت املعنوي والحقيقي.
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حماور املو�ضوع
ومن خالل هذه اآلية ميكن الوقوف عىل عدة أمور:
األول :إن هؤالء الذين خرجوا من ديارهم إمنا خرجوا
بإرادتهم واختيارهم ،فهم اتخذوا قرار الخروج بدون إجبار
أو إكراه.
الثاين :والــذي هو محل استغراب هو خروجهم من
متحصنني
ديارهم ،إذ األصل أن يكونوا مدافعني عن ديارهم
ّ
بها مستبسلني للحفاظ عليها ،ألنها يف أعينهم عزيزة وغالية
ال يغادرهاأهلها بهذه السهولة ،ثم ال يحدثنا القرآن الكريم
عن وجهتهم يف الخروج ف ُهم خرجوا إىل الشتات ،إىل التيه
والضياع بكل ما يستلزمه هذا الخروج من مهانة ّ
وذل
ُّ
وتقشف وضياع واستهانة بالكرامات واستخفاف الناظر
إليهم.
الثالث :أنهم خرجوا وهم ألوف فلو كانوا عرشات أو
مئات لكان لهم بعض العذر ولكنهم آالف ال بل ألوف وهي
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جمع كرثة حيث غادروا ديارهم وهم بعرشات األلوف أو
مبئاتها  -والله العامل  -ومن املعلوم عسكرياً أن عرشات
املتحصنني يف ديارهم يواجهون مئات األلوف من
األلوف
ِّ
الغزاة وهم األعلم ب ُقراهم ومداخلها ومخارجها ونقاط
ضعفها وقوتها والخرباء بخطط املحافظة عليها.
الرابع :أنهم يخرجون حذر املوت فلم يكن خطر املوت
والقتل ماث ًال أو واقعاً بهموال حتى متوقعاً ،فهم مل يشاهدوا
املجازر ومل تُرتكب بحقهم اإلعدامات مث ًال ،بل خرجوا اقتضاء
الحذر واالحتياط من خطر قد ُّ
يحل بهم ،وهنا الشاهد األكرب
عىل نفوسهم الضعيفة وانهزامهم النفيس واملعنوي فرناهم
ُيغ ِّلبون االحتامل الضعيف وهو املوت ويتجاهلون االحتامل
القوي وهو النرص ورد الغزاة خائبني إن هم واجهوهم.

اختبار الروح العالية عند الجيوش

ويحدثنا القرآن الكريم عن هذه الروح العالية ورضورة
اختبارها يف الجند فيقول تعاىل﴿ :فَلَ َّما فَ َص َل َطال ُ ُ
وت ب ۡ ُ
ٱل ُنودِ
ِ
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َّ
ََ
َ َ َّ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ
ش َب م ِۡن ُه فل ۡي َس م ِِّن َو َمن ل ۡم
قال إِن ٱلل مبتل ِيكم بِنه ٖر فمن ِ

َّ
َ َ ْ
ۡ
َي ۡط َع ۡم ُه فَإنَّ ُهۥ م ّ
ِن إ َّل َ
ت َف ُغ ۡرفََۢة ب َ
ٱغ َ َ
ٓ
ش ُبوا م ِۡن ُه إِل
ف
ِۦ
ه
د
ي
ن
م
ِ
ِ
ۚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ٗ
َ ُ َْ
ََ َ
ْ
ِيل ّم ِۡن ُه ۡم فَلَ َّما َج َ
او َزهُۥ ُه َو َو َّٱل َ
قل
ِين َء َام ُنوا َم َع ُهۥ قالوا ل َطاقة لَا
ۚ
َ َ َّ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ُّ َ ٰ ُ ْ َّ َ
ۡٱلَ ۡو َم بَال ُ َ
وت َو ُج ُنودِهۚ ِۦ قال ٱلِين يظنون أنهم ملقوا ٱللِ كم
ِ
َ َ َ َ َ َ ۡ َ ٗ َ َ َ ۢ ۡ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
ٱلصٰب َ
ين
ّمِن ف ِئةٖ قل ِيل ٍة غلبت ف ِئة كثِرية بِإِذ ِن ٱللِۗ وٱلل مع
ِِ
َ ُ ْ َ َّ َ ٓ َ ۡ ۡ
لال ُ َ
غ َعلَ ۡي َنا َص ۡباٗ
َ ٢٤٩ول َ َّما بَ َر ُزوا ْ ِ َ
وت َو ُج ُنودِه ِۦ قالوا ربنا أف ِر
ۡ
َ َّ ۡ َۡ َ ََ َ ُ ۡ َ ََ َۡ ۡ ۡ َ
َ
ُ
كٰفِر َ
ين  ٢٥٠ف َه َز ُموهم بِإِذ ِن
وثبِت أقدامنا وٱنصنا ع ٱلقو ِم ٱل
ِ
ۡ ۡ َ َّ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ ۡ َ
ٱلل ٱل ُملك َوٱل ِك َمة َو َعل َم ُهۥ
ٱللِ وقتل داوۥد جالوت وءاتىه
َّ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َّ َ َ َ ۡ َ ُ
ت ٱلۡرض
مِما يشاء ۗ ولول دفع ٱللِ ٱنلاس بعضهم بِبع ٖض لفسد ِ
َ ۡ َ
َ
ك َّن َّ َ
ٱلل ُذو فَ ۡض ٍل َع ٱل َعٰل ِم َني﴾(((.
َول ٰ ِ

و ُيدرك طالوت ّأن يف جيشه من التحق به خج ًال أو بدون
إميان واقتناعّ ،
وأن فيهم املنافقني ومرىض القلوب وضعاف
النفوس الذين إذا كانوا يف الجيش زادوهم خباالً … فكان ال
مناص من استثنائهم عرب اختبار مدى العزمية والروح العالية
فقال لهم َّإن الله مختربهم بنهر فمن رشب منه فليس من
طالوت وليفارق الجيش ،وأما من يصرب ومل يرشب أو رشب
((( سورة البقرة ،اآليات  249ـ .251

231

غرفة بيده فهو فقط الذي ُيسمح له باالستمرار  -وهذا
االختبار ليس إال ألم ٍر واحد وهو تثبيت معادلة عدم اإلنهزام
النفيس وأن من ال يصرب عىل املاء
ال يرجى منه أن يصرب إذا حمي الوطيس وأرشعت
الحرب أسنتها … والذي ال يطيع قائده يف األمر الصغري
فلن يطيعه يف األمر الكبري … وتحيك اآليات نكوص أكرثية
الجند وقعودهم إذ رشبوا من النهر … وال يبقى مع طالوت
إال اقل القليل وينظرون إىل أنفسهم فيستصغرونها أمام
وعددهم وللوهلة األوىل يشعرون
جحافل جالوت بعددهم ُ
َل َطاقَ َة َلَا ۡٱلَ ۡو َم بَال ُ َ
وت َو ُج ُنودِهۚ ِۦ﴾((( …
بالخوف ويقولون ﴿
ِ

فلو تأخر القتال يك نزيد عددنا وعتادنا ،إال أن رد أصحاب
النفوس العالية واملنترصة يأتيهم مذ ّكراً  ,رد هؤالء الذين
ٗ
َ
كم ّمِن ف َِئة قَل ِيلَة َغلَ َب ۡ
ت ف َِئة
يظنون انهم مالقو الله ﴿
ٍ
ٖ
َ َ َ ۢ ۡ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
ٱلصٰب َ
ين﴾ ((( فيذكرونهم بالقانون
كثِرية بِإِذ ِن ٱللِۗ وٱلل مع
ِِ
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الرباين بأن النرص ليس حليف كرثة العدد والعتاد وإمنا النرص
حليف النفوس األبية واملؤمنة ،وإذا أذن الله لفئة بالنرص
فإنها تغلب الفئة الكثرية والله مع الصابرين … إن موازين
الدنيا كلها ليست هي التي تحدد املنترص من املنهزم ،ولكن
مشيئة الله هي التي تقرر ذلك وبالتايل فال نرص ملن مل يرد
الله نرصه ولو كان معه كل القوى العظمى يف العامل ،وال
هزمية ملن أراد الله نرصه ولو اجتمعت ضده كل القوى
الباغية  -وحني يلتقي الجيشان يتوجه املؤمنون إىل الله أن
ََ َۡ
يفرغ عليهم صرباً ويثبت أقدامهم وينرصهم ﴿ع ٱلق ۡو ِم
ۡ َ
كٰفِر َ
ين﴾((( فهم مل ينسوا حتى يف أشد حاالت الهول أنهم
ٱل
ِ

يقاتلون لجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الكفار هي
السفىل ..إن القضية إذاً ليست إزالة كافر أجنبي عن حكم
األوطان ثم استبداله بكافر وطني … وإمنا إزالة نظام الكفر
وظلمه ليحكم رشع الله وعدله .وحني تكون الراية واضحة
يستحق الجنود النرص وتحق عىل أعدائهم الهزمية مبشيئة
((( سورة البقرة ،اآلية .250
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الله

َ

ُ

ۡ

َّ

﴿ف َه َز ُموهم بِإِذ ِن ٱللِ﴾

(((

… إنه ما إن يدخل اإلميان

ساحة الرصاع مع الكفر حتى تحل بالكفر وأهله الهزمية
املاحقة سواء كان ذلك الرصاع يف حلبة القتال والنزال أو يف
ميدان العقل والفكر «بل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغه
فإذا هو زاهق» ..ويربز من بني املجاهدين جندي شاب يقتل
قائد األعداء  -جالوت  -فتتضاعف هزمية األعداء وتتأكد
ويؤيت الله داود امللك … ذلك أنه ال يصلح للملك والقيادة
إال من كان جندياً ممتازاً … وإذا أراد الله لعبد التمكني هيأ
رسخ مكانته
له أسبابه وجعل له من اآليات والكرامات ما ُي ِّ
يف القلوب ليكون هذا الحدث جرساً ربانياً يعرب به داود
لقيادة شعبهّ ..إن اإلثخان يف األعداء ،وزعاماتهم بالذات هو
السبيل إىل القيادة والنرص … وهو األمر الذي أخفقنا فيه
حتى اآلن بينام نجح فيه األعداء.
َ
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ َّ
ٱللِ ٱنلَّ َ
اس َب ۡعض ُهم
ويأيت التعقيب القرآين ﴿ولول دفع
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ۡ

َّ َ

َۡ ُ

َ

َّ ُ َ ۡ

ََ َۡ َ

ٱلل ذو فضل ع ٱلعٰلم َ
ب َبعض لف َس َ
ك َّن َ
ت ٱلۡرض َول ٰ
ني﴾
د
ِ
ِ
ِ
ِ ٖ
ٍ

(((

فلوال أنه سبحانه يدفع الكافرين باملؤمنني ويس ِّلطهم عليهم
لتامدى الكفار يف غ ِّيهم وفسادهم … وإذن فال خوف عىل
العباد والبالد من مدافعة الكافرين وقتالهم ،وإمنا الخوف
من ترك الكافرين يعيثون فساداً.
ُّ
ّإن مجتمعاً
تنحط فيه النفس َّيات والتفكري إىل هذا
الحضيض ال يستحق الحياة وال الكرامة وال العزة؛ ولذلك كانت
العقوبة أن ميوتوا ،لقد هربوا من املوت فالقاهم ،ولو طلبوه
لوهبهم الله الحياة ،هذا املوت قد يشمل الكوارث الطبيعية
ومذابح أهل البالد املضيفة ومالحقة الغزاة الغاصبني يف البالد
الجديدة التي هاجروا إليها ،و ُيشْ َم ُل ُ
املوت املعنوي بالذلة
واالحتقار واالستهانة واالستهزاء بهم حيثام ح ُّل ًوا أو ارتحلوا
جزا ًء وفاقاً ،وما ربك َّ
ولكن رحمة الله واسعة
بظلم للعبيدَّ .
وفضله عظيم فهو سبحانه يعيدهم إىل رشدهم ،ويهديهم
سبيل النرص والعودة ،ويدلهم إىل طريق الحياة ..ولكن األمر
((( سورة البقرة ،اآلية .251
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ليس بهذه السهولة فهذه الشعوب تكون مبتالة بقيادات
وزعامات تقودها إىل الضالل والهزائم والنكبات وتستم ُّر يف
الزعامة عىل الرغم مام سببته من هزائم ،ويف أجواء الهزمية
تنشأ قيادات أخرى تستفيد من الوضع الجديد ،ويرعاها
العد ُّو املنترص ومي ِّكن لها أسباب القبول لدى أبناء شعبها.
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المحا�ضرة التا�سعة

فتنة الدين
في القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:

قــال تــعــاىل﴿ :أَ ۡم َحس ِۡبتَ
َ ُ ْ
َ ۡ َٰ َ ۡ َ
ك ۡه ِف َو َّ
ٱلرقِي ِم كنوا
أصحب ٱل
َء َايٰتِ َنا َع َج ًبا﴾(((.

َ َّ
أن
م ِۡن

((( سورة الكهف ،اآلية .9

الهدف:

قصة أهل الكهف كنموذج
اإلطاللة عىل بعض مضامني َّ
من مناذج فتنة املرء بدينه.
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َّ
المقدمة

من القصص الخالدة التي حدثنا القرآن الكريم عنها قصة
الفتية الذين آووا إىل الكهف لينجوا بدينهم من امللك الظامل،
حيث مارست السلطة عليهم أشد أنواع التضييق والتعذيب
ومحارصتهم يك يرضخوا ويستسلموا إلرادة الحاكم الجائر
فف ُّروا بدينهم بعد أ ،أعلنوا وال َءهم بشكلٍ واضح أنهم عىل
دين التوحيد واإلميان بالله الواحد الق َّهار ،كام يحدثنا القرآن
الكريم أنهم آووا إىل الكهف حتى يسترتوا عن أعني السلطة
التي كانت تالحقهم يف كل مكان ،ويف ذلك الكهف حيث
حفظتهم اإلرادة اإللهية من كل سوء حدثت لهم معجزة
إبقائهم فيه ثالمثئة سنة وازدادوا تسعا عىل قيد الحياة
وكانت القرية قد أصبحت كلها عىل التوحيد ،فبعثهم الله
املوحدين ودالل ًة عىل قدرة الخالق
مجدداً تقوي ًة إلميان ِّ
وتكرمياً ملقاماتهم وتخليداً لذكراهم.
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حماور املو�ضوع
ثم تأيت آيات تشري إىل كيفية عصمة املرء نفسه من هذه
َ
َ ۡ ۡ َۡ َ َ
ك َم َع َّٱل َ
ِين يَ ۡد ُعون َر َّب ُهم
الفتنة ،قال تعاىل﴿ :وٱص ِب نفس

َۡ َ ٰ َ َۡ ّ ُ ُ َ
ون َو ۡج َه ُهۥ َو َل َت ۡع ُد َع ۡي َن َ
اك َع ۡن ُه ۡم تُر ُ
يد
ش ي ِريد
ۖ
ِ
بِٱلغدوة ِ وٱلع ِ ِ
ز َ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
ٱدل ۡن َياۖ َو َل تُ ِط ۡع َم ۡن أَ ۡغ َف ۡل َنا قَ ۡل َب ُهۥ َعن ذ ِۡكرنَا َو َّٱت َبعَ
ين َة ۡ َ
ِ
ِ
َ
ۡ
َ ٓ
ُ َ
َه َوى ٰ ُه َو َك َن أ ۡم ُرهُۥ فُ ُر ٗطا َ ٢٨وقُل َ
ٱل ُّق مِن َّر ّبِك ۡمۖ ف َمن شا َء
ِ
َ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٓ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َّ
ارا أ َح َ
ِلظٰلِم َ
اط بهمۡ
ني نَ ً
فليؤمِن ومن شاء فليكفر ۚ إِنا أعتدنا ل
ِ
ِِ
ۡ
ُ ْ َ ُ ْ ٓ َ ۡ
ۡ
ُ َ ُ
ۡ
سادِق َها ۚ ِإَون ي َ ۡس َتغِيثوا ُيغاثوا ب ِ َماءٖ كٱل ُم ۡه ِل يَشوِي ٱل ُو ُجوهَۚ بِئ َس
ٓ
ٱلش ُ
َّ َ
اب َو َسا َء ۡت ُم ۡر َت َف ًقا﴾(((.
َ ۡ ۡ َۡ َ
ب نف َسك
 .1مالزمة الجامعة املؤمنة :قال تعاىل﴿ :وٱص ِ
ۡ
َ َ َّ َ َ ۡ ُ َ
ون َر َّب ُ
ٱل َغ َد ٰوة ِ َو ۡٱل َع ِ ّ
ب
م
ه
مع ٱلِين يدع
ش﴾((( ،فإن مالزمة
ِ
ِ

الجامعة وإن كانت تحتاج اىل الصرب والثبات ،لكنها سبيل
عدم االنجراف يف أمواج الضاللة واالبتعاد عن اللهَّ ،
فإن
أهل الكفر يستسهلون مواجهة الفرد وال يقدرون عىل

((( سورة الكهف ،اآليتان  28ـ .29
((( سورة الكهف ،اآلية .28
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جرف الجامعة املؤمنة بالله تعاىل ،ومن هنا كان الحديث
الرشيف أن من خرج عن الجامعة.....
ُ ُ َ
 .2اإلخالص لله :قال تعاىل﴿ :ي ِريد
ون َو ۡج َه ُه ۖۥ﴾((( ،فأهل
يتحملون مختلف أنواع
اإلميان الذين ُيتحنون بإميانهم َّ
يتوسمون رضا ربهم واإلخالص له
العذاب واملش َّقات َّ
ويطمعون مبا عنده ال ما عند سواه ،فهم الذين امتألت
قلوبهم محب ًة وعشقاً ملوالهم فهان عليهم ما يكابدون
واستسهلوا يف هذه الدار الفانية ما يعانون ابتغاء وجه
الله الذي لن يبقى سواه بعد فناء كل يشء.
َ َ
 .3عدم الرغبة مبباهج الحياة الدنيا :قال تعاىلَ ﴿ :ول ت ۡع ُد
ۡ

يد ز َ
ََۡ َ َُۡ ۡ ُ ُ
ٱل َي ٰوة ِ ُّ
ين َة َ
ٱدل ۡن َياۖ﴾((( ،ويف اآلية تحذير
عيناك عنهم ت ِر ِ
شديد ليس من ترك الجامعة فحسب بل مام هو ُّ
أقل من
ذلك بكثري ،تحذير من سبق العني إىل ما متع الله به أهل
العصيان فتعجبك أموالهم وأوالدهم وقصورهم فيدخل
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ّ
الشك والتأثر ويستتبعه بعض التمني
يف قلبك بعض
فيس ِّول لك الشيطان بعض ما عندهم ،ثم شيئاً فشيئاً
يجد املرء نفسه يف أحضان املعصية واالبتعاد عن الله.
 .4عدم طاعة أهل الغفلة :قال تعاىلَ ﴿ :و َل تُط ۡع َم ۡن أَ ۡغ َف ۡلناَ
ِ
َ َ
ۡ
ۡ
ٗ
قَل َب ُهۥ َعن ذِك ِرنَا َو َّٱت َب َع َه َوى ٰ ُه َوك َن أ ۡم ُرهُۥ فُ ُرطا﴾((( ،والتحذير
الثاين الذي ينبغي أن يبقى املرء واعياً له مدركاً لعدم
السقوط فيه هو عدم التأثر بأهل الغفلة الذين طبع
الله عىل قلوبهم فباتت محجوب ًة عن الهداية ونعمة
الغي
التقرب وعبدت أهواءها ومشتهياتها واتبعت سبيل ِّ
والفساد فسقطت يف حضيض الفسق والفجور وكان
أمرها إىل الضياع والدمار.
ال :قال تعاىلَ ﴿ :وقُل ۡ َ
 .5التزام الحق قو ًال وعم ً
ٱل ُّق مِن
ِ
َّ ّ ُ
ك ۡمۖ﴾((( ،وهو أفضل الجهاد بل يعلو جهاد املجاهدين
رب ِ
يف ميدان املعركة ألنه الجهاد األكرب حقيقة أن يقول املرء
((( سورة الكهف ،اآلية .28
((( سورة الكهف ،اآلية .29
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الحق دامئاً مهام كانت النتائج والتبعات وأن يبقى ثابتاً
عليه مهام اشتدت االبتالءات وقست الظروف وضاقت
نارص عباده
عليه األرض مبا رحبت ،واإلميان بأن الله ٌ
ومدافع عنهم ولن يكتب لهم إال ما فيه خريهم
الصالحني
ٌ
وخري دينه يف الدنيا واآلخرة.
َ ٓ
َ
 .6عدم التدقيق يف نتائج األمور :قال تعاىل﴿ :ف َمن شا َء
ََ َ َٓ ََۡ ۡ
َۡ ۡ
ك ُف ۡر ۚ﴾(((َّ ،
فل ُيؤمِن ومن شاء فلي
ولعل هذه اآلية إشارة إىل
رضورة أال تذهب نفسك عليهم حرسات ،فعىل املرء أن
ينري الدرب أمام اآلخرين
و َيهد َي ُهم سبيل الرشاد ،أما إذا استحبوا الضاللة عىل
الهدى والطغيان عىل اإلميان فذلك شأنهم وخيارهم وإمنا
أقدموا عليه مبلء إرادتهم وأمرهم بعد ذلك إىل الله املتعال.
َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َّ
ارا أَ َح َ
ِلظٰلِم َ
ني نَ ً
اط ب ِ ِه ۡم
 .7اليقني بالعدل اإللهي﴿ :إِنا أعتدنا ل
ِ
ۡ
ُ ْ َ ُ ْ ٓ َ ۡ
ۡ
ُ َ ُ
ۡ
سادِق َها ۚ ِإَون ي َ ۡس َتغِيثوا ُيغاثوا ب ِ َماءٖ كٱل ُم ۡه ِل يَشوِي ٱل ُو ُجوهَۚ بِئ َس
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((( سورة الكهف ،اآلية .29

ٓ

ٱلش ُ
َّ َ
اب َو َسا َء ۡت ُم ۡر َت َف ًقا﴾((( ،ويف ختام اآليات يأيت الرد اإللهي
قاسياً حازماً متوعداً أهل الضاللة بالعذاب ومثبتاً أهل

اإلميان عىل إميانهم ،وأن الظاملني يسريون نحو مص ٍري محتوم
ومؤ َّكد ال ريب فيه وهو العذاب الذي ال ُيخ َّفف عنهم،
وال تنفعهم استغاثتهم بل تزيدهم عذاباً فوق العذاب.
وقصة أهل الكهف مبا متثل من مصداق حقيقي للهاربني
َّ
واملتمسكني به رغم قسوة السلطة عليهم تكشف
بدينهم
ِّ
يف نهايتها عن أن الله ال ميكن أن يرتك أولياءه ،بل ّ
وإن
التدخل اإللهي أم ٌر محتم إلنقاذ الدين أوالً وعباده ثانياً
كام يروي لنا الكتاب الكريم كيف أنامهم الله سنني
استتب امللك ألهل ديانتهم
طويلة ثم أيقظهم بعد أن
َّ
ليكون معجز ًة وعرب ًة خالدة عىل م ّر السنني.
مثال آخر للمفتونين بدينهم

القصة نقرأ مثي ًال لها يف حياة نبي الله
وهــذه
َّ
َ َ ۡ َ ُ ُ ُّ ۡ
َ
شقِني ٦٠
موىس Qحيث يقول تعاىل﴿ :فأتبعوهم م ِ
((( سورة الكهف ،اآلية .29
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َ َ
َ َ َّ َ َ ٰٓ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َ ٰٓ َّ َ ُ ۡ َ ُ َ
ان قال أصحب موس إِنا لمدركون  ٦١قال
فلما ترءا ٱلمع ِ
ََۡ َ َۡٓ َ ُ َ َ
َ َّ
ۡ
ع َر ّب َس َي ۡ
كٓ ۖ إ َّن َ
ٰ
َ
ٰٓ
ٱضب
ن
أ
وس
م
ل
إ
ا
ن
ي
ح
و
أ
ف
٦٢
ِين
د
ه
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ
ّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ
ك ف ِۡرق َك َّ
بِعصاك ٱلحر ۖ فٱنفلق فكن
ٱلط ۡودِ ٱل َع ِظي ِم ٦٣
ٖ
َ
ين َ ٦٤وأَجنَ ۡي َنا ُم َ ٰ َ َّ َ َ ۡ َ
جع َ
َوأَ ۡزلَ ۡف َنا َث َّ
ٱٓأۡلخر َ
ني
م
وس َومن مع ُه ٓۥ أ ِ
ِ
َ
ُ َّ َ ۡ َ ۡ
َّ
َ
َٰ َ َ ٗ ۖ َ َ َ َ ۡ َ ُ ُ
َ
َ
 ٦٥ثم أغرقنا ٱٓأۡلخ ِرين  ٦٦إِن ِف ذل ِك ٓأَلية وما كن أكثهم
ُّم ۡؤ ِمن َِني﴾((( ،الذي خرج من مرص مع أتباعه لينجوا بدينهم

من فرعون وظلمه وبطشه وطاردهم فرعون شخصياً إىل أن
حارصهم يف ذلك االبتالء الشديد عىل شاطئ البحر حيث
البحر أمامهم وفرعون يرتاءى لهم وهو يقرتب منهم رسي ًعا
من الخلف ،إال أن ثباتهم وتوكلهم عىل الله وإميانهم بالغيب
واملدد اإللهي يف هذه اللحظة التي ال تثبت فيها إال أقدام
الصفوة من العباد الصالحني ح ّول املشهد إىل معجز ٍة خالد ٍة
حيث أوحي الله إىل موىس بفلق البحر بعصاه لتكون النهاية
نجاة موىس وأصحابه وبالتايل نجاة دين الله وهالك فرعون
وأصحابه يف قعر املياه.
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((( سورة الشعراء ،اآليات .67 - 60

الباب الرابع

التف ّقه في الدين
معايير التفقُّه في الدين ()1
التفقُّه في الدين ()2
ثقافة براءة الذ َّمة
الشرعي
خصائص الحكم
ّ
موانع االلتزام الديني
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المحا�ضرة الأولى

ُّ
التفقه في الدين ()1
معايير
ت�صدير المو�ضوع:

فقد ورد يف الحديث « :الكامل
ُّ
كل الكامل التف ُّقه يف الدين.((( ...

((( الكافي ،الكليني ،ج،1ص.33

الهدف:

ُّ
الحث عىل التف ُّقه يف الدين ملا يف ذلك من أهمية تسليط
الضوء عىل الحكم الرشعي بشكلٍ دقيق.
247

َّ
مقدمة

الرشعي
يبي لنا مفهومه
َّإن تسليط الضوء عىل التفقه لغ ًة ِّ
َّ
بشكلٍ أوضح ،فالتف ُّقه لغ ًة ال يعني التع ُّلم فحسب بل فقه
األمر مبعنى استوعبه وفهمه وأدرك أبعاده وأحاط بكا َّفة
جوانبه ،وفالن أفقه أهل زمانه معناه أكرثهم فه ًام للمطالب
وأقوى استدالالً عليها ،وتقول َّإن تفقه فالن يف العلم كان
يثري اإلعجاب مام يكشف أن التف ُّقه يعني نوع العلم وعمقه
وليس إشارة إىل مطلق غزارة علمه فحسب.
ومن هنا َّ
فإن الفقاهة تعني فهم املرويات ودالالتها وأبعادها
وكيفية تطبيقها يف ميادين الحياة فقد ورد قوله صلوات الله
عليه« :أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاين كالمنا.»(((...
فام يجعلك فقيهاً بل أفقه الناس أن تدرك معاين كالمهم،
مبعنى أنَّه ك َّلام وعى املرء دالالت كلامت املعصومني كلام
ازداد فقاه ًة ،وك َّلام أخذ النصوص عىل ظاهرها دون سرب
أغوارها ك َّلام كانت فقاهته ضعيفة ال تركن إىل س ٍّد منيع.
248

((( ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2458

حماور املو�ضوع
ُّ
أهمية التفقه في الدين

ومن خالل الوقوف عىل بعض النصوص نجد األهمية
القصوى التي أولتها هذه النصوص للتف ُّقه يف الدين ،ومن
أبرزها:
عن رسول الله« :Pالتف ُّقه روح العبادة»((( ،فالعبادة
بال تفقه عبادة ال روح فيها فهي ال ترقى بصاحبها يف معارج
الكامل وال تقربه من الله تعاىل.
عن رسول الله« :Pقليل الفقه خري من كثري العبادة(((،
فقليل الفقه مع العبادة خري من كرثة العبادة بال تف ُّقه».
بل ُيعترب التف ُّقه رضورة للعبادة ،فعن اإلمــام زين
العابدين« :Qال عبادة إال بتف ُّقه»((( .وهذا معنى ما ورد
عن اإلمام الصادق« :Qبعضكم أكرث صال ًة من بعض،
((( ميزان الحكمة ،ج ،3ص.2459
((( المصدر نفسه ،ص.2459
((( م.ن ،ص.2459
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وبعضكم أكرث حجاً من بعض ،وبعضكم أكرث صدق ًة من
بعض ،وبعضكم أكرث صياماً من بعض ،وأفضلكم أفضل
معرفة»(((.
وعن رسول الله« :Pأفضلكم إميانا أفضلكم معرفة»(((.
ُّ
التفقه في الدين مطلق الخير

ويف حديث عن رسول الله Pيعترب فيه التف َّقه عبادة
بح ّد ذاته فيقول« :خري العبادة الفقه»(((.
والحديث عن التف ُّقه يف الدين ليس حديثاً عن حسنات أو
درجات ،بل هو حديث عن عباءة الخري التي تنطوي تحتها مكارم
األخالق وفضائلها وعل ّو الدرجات وكامالتها وكرامة الدارين
وحصن الله املنيعة فالوصول إىل مقام التفقه وصول إىل مقام
الخاصة باإلنسان إذ
رفيع ع ّدته الرشيعة عالمة العناية اإللهية َّ
قال« :Qإذا أراد الله بعبد خ ًريا ف َّقهه يف الدين»(((.

250

((( م.ن ،ص.1870
((( م.ن ،ص.1870
((( م.ن ،ص.2459
((( ميزان الحكمة ،ج ،1ص.841

فالخري يف نظر الله تعاىل ال يعني املال والرثوة والسلطة
والعالقات وغريها مام يسعى بنو البرش الكتسابها وه ًام
منهم أن يس َع ْوا نحو الكامل والرقي اإلنساين وراحة البال
والطأمنينة ،يف حني نرى ّأن الخري من وجهة نظر اإلسالم
يعني العلم واملعرفة والتف ُّقه يف الدين واإلحاطة مبعارف
الرشيعة.
أو مام أوىص به اإلمام الباقر Qإلبنه اإلمام الصادق:Q
«يا جعفر أوصيك بأصحايب خ ًريا ،قلت :جعلت فداك والله
ألدع َّنهم والرجل منهم يكون يف املرص فال يسأل أحداً»(((.
ُّ
َّ
العامة
التفقه في الدين والمعايير

َّ
ولعل البعد األهم يف موضوع التف ُّقه يف الدين هو بعض
نص حتى
املعايري العا َّمة التي ينبغي مراعاتها عند قراءتنا ّ
ألي ّ
أهم هذه املعايري:
تكون هذه القراءة قراءة واعية ،ومن ِّ
النص بالرجوع
 .1التث ُّبت من ّ
النص :أي رضورة التح ُّقق من ّ
إىل الينابيع األصيلة واألصول التي تتمتع بالوثاقة وجعلها
((( الكافي ،الشيخ الكليني ،ج ،1ص.306

251

الله مصدراً من مصادر العلم واملعرفة ،والتأكد من حرف َّية
النص ،فمع األسف نجد اليوم آالف األحاديث التي ت ُّ
ُبث
ّ
عىل شبكات التواصل ويف الكتب ومختلف اإلصدارات
بدون رقيب أو حسيب ويتناقلها الجميع سواء بحسن
نية أو بسوء نية وتنترش يف أرجاء العامل برسعة هائلة ،ولو
رجعت إىل املصادر األساسية ال تجد لها َّأي أثر.
ففي الحديث« :من أخذ دينه من كتاب الله وس َّنة نبيه
صلوات الله عليه وآله زالت الجبال قبل أن يزول ،ومن
أخذ دينه من أفواه الرجال ر َّدته الرجال ،من مل يعرف
أمرنا من القرآن مل يتن َّكب الفنت ،من دخل يف اإلميان
بعلم ثبت فيه ونفعه إميانه ،ومن دخل فيه بغري علم
خرج منه كام دخل فيه» (((.
النص يجب
 .2التث ُّبت من املعنى :وكام يجب التأ ُّكد من ّ
التأ ُّكد من املعنى من أساطني العلم والفقاهة وكبار
علامئنا املوثوقنيَّ ،
فإن أمتنا اليوم تعاين من نرش معانٍ
252

((( المصدر نفسه ،ص.7

وفهم قد يناقض املعنى الذي أجمع
جديدة ّ
للنص الديني ٍ
عليه كبار العلامء وأساطني العلم يف الحوزات العلمية،
املتمسك بدين الله أن يكون عارفاً
وهذا يتطلب من
ِّ
عاملاً بوجوه املصالح واملفاسد ،ذا بصرية كاملة يف التمييز
بني الحقّ والباطل ،وميلك أرضية صلبة لبنيانه العلمي
والديني ليكون ثابتاً راسخاً فيه بحيث ال تغريه رياح فنت
املخالفني وال يحركه رصرص شبهات املعاندين.
النص :وهذه النقطة من أخطر
 .3التث ُّبت من سياسات ّ
النقاط وأش ِّدها فتكا وتدمرياً للرصح الثقايف حيث يلجأ
البعض إىل التمسك ببعض ظواهر النصوص وتفسريها
يصب يف
كام يحلو لهم ومن َث َّم توظيفها يف املكان الذي ُّ
مصالح األعداء ،وهؤالء بعضهم يقوم بهذا العمل املد ِّمر
عن سذاجة وبساطة وبعضهم سخّ ر لنفسه ليكون صادحاً
بالكالم الحقّ الذي ُيراد منه باطل ،ويف هذا السياق
الجديد القديم نجد أن أمئتنا قد انتبهوا إىل هذه املعضلة
وح َّذروا شيعتهم من الوقوع يف رشاكها ،فنقرأ يف رواي ٍة
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عن أيب إسحاق الكندي ،عن بشري الدهان ،قال :قال أبو
عبد الله« :Qال خري فيمن ال يتف َّقه من أصحابنا يا
بشريَّ ،إن الرجل منهم إذا مل يستغن بفقهه فإذا احتاج
إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم» (((.
النص :وهذه النقطة وإن كانت تندرج
 .4التث ُّبت من عقالنية ّ
النص الديني لكن كونها من األهمية
تحت سياسات ّ
خاص ،واملراد بها رضورة االبتعاد
مبكان أفردتها بعنوان ّ
َّ
عم يستنكره العقل وميجه الذوق وتأباه الفطرة السليمة
سواء عىل مستوى اللفظ أو املعنىّ ،
ألن نسبة بعض
األلفاظ املقيتة إىل املعصوم أو بعض املعاين املستغربة
عن أناس عاديني فض ًال عن املعصومني ،من شأنه أن ُيش ّوة
خاصة يف هذه األيام التي يتعرض
الصورة الرائعة للدينّ ،
فيها الدين ألبشع عملية تشويه عرب التاريخ.
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((( شرح أصول الكافي  -مولي محمد صالح المازندراني  -ج  - 2ص .33

المحا�ضرة الثانية

ُّ
التفقه في الدين ()2
ت�صدير المو�ضوع:

َ
َ َ ۡ ۡ
قال تعاىلَ ﴿ :و َما كن ٱل ُمؤم ُِنون
ُّ
َ ُ ْ َ َّ
ٓاف ٗة ۚ فَلَ ۡو َل َن َف َ
ك
ِن
م
ر
ِلنفِروا ك
ِ
ف ِۡرقَة ّم ِۡن ُه ۡم َطآئ َفةِ ّ ٞلَ َت َف َّق ُهوا ْ ف ّ
ِين
ٱدل
ٖ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َّ
ل ِه ۡم ل َعل ُه ۡم
و ِلنذِروا قومهم إِذا رجعوا إ ِ
َۡ َ ُ َ
يذر
ون﴾(((.
((( سورة التوبة ،اآلية .122

الهدف:

توضيح معنى التف ُّقه يف الدين وبركاته يف دار الدنيا
وأفضليته عىل سواه واآلثار السيئة لرتكه يف الدار اآلخرة.
255

َّ
المقدمة

من الواضح من خالل اآلية املتق ِّدمة ّأن نرش الفقه أم ٌر
الزم عىل الفئة التي تص َّدت لطلب العلوم الدينية والتفقه يف
الدين ،والنفر مبعنى االستنفار والخروج وبذل الجهد ،وهذا
يعني بالرضورة التفرغ لطلب العلم والسعي لتحصيله
والصرب عىل نيله املعارف واكتساب العلوم ،ومن لطائف
اآلية أنّها مل تعرب بتفقيه اآلخرين بل بإنذارهم يف إشارة إىل
ويترصفون وفق أهوائهم
كونهم ال يعرفون الحكم الرشعي
َّ
أو ما متيل عليهم عقولهم ،فردعتهم اآلية املباركة برضورة
التقيد بالحكم الرشعي الوارد يف الفقه وبكلم ٍة أوضح أنها
حذرتهم من عدم التقيد بذلك.
خاصاً
بجانب دون آخر يف ظاهر اآلية بل بعموم
ٍ
والتف ُّقه ليس ّ
جوانب الدين ،فال ينبغي التف ُّقه يف العقائد وإهامل الفقه مث ًال
أو اإلملام بالتفسري عىل حساب السرية املباركة للنبي وأهل بيته،
بل ينبغي أن يكون مصداقاً لآلية املباركة ﴿ ّ ِلَ َت َف َّق ُهوا ْ ف ّ
ٱدل ِِين﴾ (((.
ِ
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((( سورة التوبة ،اآلية .122

حماور املو�ضوع
ُّ
ِّ
السيئة لعدم التفقه
اآلثار

ّإن أعظم ما نشاهده اليوم من معارك ومجازر وانتهاكات
كربى باسم الدين ليست سوى بعض اآلثار السيئة لعدم
التفقه يف الدين ،ولفهم الدين بشكلٍ سطحي يقترص عىل
الشكل دون العمق واملضمون ،إننا نشاهد اليوم تدمري
القيم اإلسالمية بل الدينية باسم الدين كام نشاهد ر ّدة عن
الدين سببها مامرسة الدين بطريقة ال فقاهة وال وعي فيها،
فق َّدمت اإلسالم بصورة يخجل اإلنسان من االنتامء إليها،
وهل بعد هذه اآلثار السيئة نحتاج لدليل ُّ
يدل عىل حجم
املشاكل التي ُيس ِّببها عدم الفقاهة؟
ُّ
ّ
الشك
إن املتأمل بدق ٍة اليو َم يرى مبا ال يرقى إليه
أن هذا الفكر الديني املنحرف والخاطىء إمنا ينمو يف
البيئة الجاهلة التي ال متلك الوعي والبصرية وال تدرك
أخطار ما يفعلون ،ويسعى هذا الفكر لتجنيد ماليني
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الناس تحت شعارات دينية زائفة ومتــارس الطقوس
الدينية بأبشع صورها وترتكب املجازر التي يندى لها
جبني اإلنسانية باسم الدين والقيم اإللهيةّ ،
وكل ذلك
يتم وسط الجامعات الجاهلة التي مل يكن لها ٌّ
حظ
إمنا ُّ
من التعليم والرتبية ففقدت أغىل ما ميكن أن تتس َّلح به
وهو الوعي والبصرية لتغرق يف ظلامت الحرية والضالل
وهم يحسبون أنهم يحسنون صن ًعا.
وهذا النمط من الناس شاهدناه يف كربالء الحسني،Q
ومستوى الجهل والرت ِّدي الخلقي والديني واإلنساين الذي
واجهه اإلمام ،وقد ورد هذا املعنى يف زيارة األربعني حيث
نقرأ« :وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحرية
الضاللة (((».
واستنكرت الرشيعة عىل أي إنسان عدم تفقهه يف الدين
معترب ًة أن ذلك سبيل للتيه والضالل واإلبتعاد عن الله.
عن أيب عبد الله« :Qقال له رجلُ :جعلت فداك رجل
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((( مصباح المتهجد ،ص .788

عرف هذا األمر ،لزم بيته ومل يتعرف إىل أحد من إخوانه؟
قال :فقال :كيف يتفقه هذا يف دينه؟!»(((.
توسم الخري :عن أيب عبد الله« :Qال خري فيمن
 .1عدم ُّ
ال يتفقه من أصحابنا يا بشري ! إن الرجل منهم إذا مل
يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف
باب ضاللتهم وهو ال يعلم»(((.
عن أيب عبد الله ،Qعن آبائه قال :قال رسول الله:P
«ال خري يف العيش إال لرجلني عامل مطاع ،أو مستمع
واع»(((.
عن ع ّ
يل« :Qأال َّ
وإن طلب العلم أوجب عليكم من
طلب املال ،إن املال مقسوم مضمون لكم ،قد قسمه
عادل بينكم ،وضمنه وس َيفي لكم»(((.
طبيعي لعدم التفقه يف
الزم
 .2االرتطام بالحرام :وهذا ٌ
ٌّ
الدين ،فموارد اإلبتالء كثرية وهي تزداد يوماً بعد يوم،
(((
(((
(((
(((

الكافي ،الكليني ،ج،1ص.31
الكافي ،الكليني ،ج،1ص.33
المصدر نفسه ،ص.33
م.ن ،ص.30
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ويجب عىل املتفقه أن يبقى بحالة من املتابعة الدامئة
والدقيقة لكا َّفة مستج َّدات األحكام الرشعية؛ ّ
ألن التقصري
يف تع ُّلمها لن تكون عاقبته إال الوقوع يف املعصية ،فقد
ورد عن ع ّ
يل Qقوله« :من اتجر بغري علم فقد ارتطم
يف الربا ،ثم ارتطم»(((.
 .3التو ُّرط يف الشبهاتّ :
الرشعي
ألن املرء ما مل يعرف الحكم
َّ
الظن إن مل يكن الوهم،
بشكلٍ دقيق سيبني أمره عىل ّ
وقد يصيب مرة و ُيخطئ مرات عديدة ،وبالتايل سيكون
مصريه الوقوع يف الشبهات ،وقد يتح َّول هذا السلوك
عنده شيئاً فشيئاً إىل ٍ
ترص ٍف
سلوك دائم ،بل قد يتح َّول إىل ُّ

يسلكه الكثري من الناس ،فعن اإلمام الصادق« :Qمن
أراد التجارة فليتفقه يف دينه؛ ليعلم بذلك ما ُّ
يحل له
مام يحرم عليه ،ومن مل يتفقه يف دينه ثم اتجر ،تو َّرط يف
الشبهات»(((.
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((( م.ن ،ج ،5ص.154
((( م.ن ،ج ،1ص.325

 .4بقاؤه عىل الجاهلية :ففي رواية عيل بن أيب حمزة قال :سمعت
أبا عبد الله Qيقول« :تفقهوا يف الدين ; فإنه من مل يتفقه
ّ َ َ َ َّ ُ ْ
منكم يف الدين فهو أعرايب ،إن الله يقول يف كتابهِ ﴿ :لتفقهوا
ّ َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ۡ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
ِين و ِلنذِروا قومهم إِذا رجعوا إِل ِهم لعلهم يذر
ون﴾»(((.
ِف ٱدل ِ
ورد يف الحديث ...« :وال تكونوا كجفاة الجاهلية ال يف
الدين يتفقهون وال عن الله يعقلون»(((.
فعدم الفقاهة ليست بقا ًء عىل الجاهلية فحسب بل هو
تشبه بجفاة الجاهلية ،وهم أجلف أهل الجاهلية الذين
يجسدون الجهل تجسيداً واقعياً.
 .5عدم قبول عمله يوم القيامة :وهذه من أفدح الخسائر
التي تواجه الذين حملوا الدين دون تفقه ودراية ،فيلقى
الله مهانًا ال ينظر إليه وال ُيقام لعمله ٌ
وزن ،فعن اإلمام
عيل « :Qمن مل يتفقه يف دين الله ،مل ينظر الله إليه
يوم القيامة ،ومل ُي َز ِّك له عمال»(((.
((( م.ن ،ص.31
((( نهج البالغة ،ص .77
((( الكافي ،الكليني ،ج ،1ص.31
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 .6باب للدخول يف الضاللة :فعن اإلمام الصادق...« Qيا
بشري ! إن الرجل منهم إذا مل يستغن بفقهه احتاج إليهم
فإذا احتاج إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم»(((.
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((( المصدر نفسه ،ص.33

المحا�ضرة الثالثة

الذمة
ثقافة براءة
َّ
ت�صدير المو�ضوع:

َ َ ٓ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ
ٱلر ُسول
قال تعاىل﴿ :وما ءاتىكم
َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ
فخذوه وما نهىكم عنه فٱنته ۚوا وٱتقوا
َّ َ َّ َّ َ َ ُ ۡ َ
اب﴾(((.
ٱللۖ إِن ٱلل شدِيد ٱلعِق ِ

((( سورة الحشر ،اآلية .8

الهدف:

بيان بعض األد َّلة ال سيام اآليات التي توجب االلتزام
بالحكم الرشعي.
263

َّ
المقدمة

عندما يص ِّدر مراجعنا األعالم رسائلهم العملية بعبارتهم
املشهورة ( ّإن العمل بهذه الرسالة مربئ للذمة ) فهذا يعني
َّأن التقيد باألحكام الرشعية الواردة يف هذه الرسالة ينبعي
أن يكون تق ُّي ًدا دقيقاً ّ
وأن الخروج عن هذه األحكام سوف

ُيبقي املك َّلف مشغول الذمة ،وهذه الثقافة أي ثقافة براءة
الفقهي بل تتعداه إىل كافة
الذمة ليست منحرصة يف الجانب
ّ
مجاالت الحياة األخالقية والتجارية واإلقتصادية وغريها من
ساحات التكليف.
ّإن براءة ذمة املك َّلف يجب أن نعيشها هاجساً حقيقياً
ويومياً يف حياتنا َّ
ألن االستخفاف بتفاصيل األحكام قد يؤ ِّدي
بصاحبه إىل التجرؤ عىل حدود الله من جانب كام قد يؤ ِّدي
إىل استصغار هذه الذنوب التي قد ترتاكم شيئاً فشيئاً حتى
تصل بصاحبها إىل ما هو أكرب حرمة وأشد انتهاكاً ألحكام
الدين الحنيف.
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حماور املو�ضوع
والنصوص الرشعية الرصيحة د ّلت عىل وجوب التقيد
بالحكم الرشعي وعىل وجوب تحكيمه واعتبار الخروج
عنه معصية ،كام نرى ّأن الرشيعة س ّنت عىل بعض املعايص
عقوبات يف الدنيا فض ًال عن اآلخــرة تحصيناً للمجتمع
واستحكاماً ملناعته حتى ال يتج َّرأ من س ّولت له نفسه التف ُّلت
من اإللتزام ولو بحكم رشعي واحد.
ونستعرض هنا بعض هذه اآليات التي دلت عىل وجوب
حكم سواه:
التقيد بالحكم الرشعي والنهي عن ِّأي ٍ
ََ ۡ ُ
كم بَ ۡي َنهمُ
 .1الحكم وعدم اتباع الهوى :قاىل تعاىل﴿ :وأ ِن ٱح
َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ
ۡ
َ
ۢ
بِما أنزل ٱلل ول تتبِع أهواءهم وٱحذرهم أن يفتِنوك عن بع ِض
َ
َ ٓ َ َ َّ ُ َ ۡ َ (((
َّ
خروج عن الحكم
ما أنزل ٱلل إِلكۖ﴾  ،واآلية توحي بأن َّأي ٍ

الرشعي إمنا هو دخول يف اتباع الهوى ولذلك أكملت اآلية
بالتحذير من هذه الفتنة التي تعني ُّ
التنكر لبعض آيات الله.

((( سورة المائدة ،اآلية .49
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َ ۡ ُ
نز َل َّ ُ
ٱللۖ َو َل تَ َّتب ۡع أَ ۡه َوا ٓ َء ُهمۡ
كم بَ ۡي َن ُهم ب َما ٓ أَ َ
وقال تعاىل﴿ :فٱح
ِ
ِ
َع َّما َجا ٓ َء َك م َِن ۡ َ
ٱل ّ ِ ۚق﴾((( ،وهنا جعل الهوى نقيض الحق،

مالزم للحقّ .
وهذا يعني أن التقيد بالحكم الرشعي ٌ
ومل يقف األمر عند هذا الطلب بل ولبيان أهمية الحكم
باإلسالم وصفت اآليات من مل يحكم مبا أنزل الله بأنه
َ َ َّ ۡ َ ۡ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ
ٱلل فأ ْو ٰٓلئِك
كافر وفاسق وظامل ﴿ومن لم يكم بِما أنزل
ُ ۡ َ
َّ ٰ ُ َ
َ
ه ُم ٱلكٰفِ ُرون﴾((( ويف آية أخرى ﴿ٱلظل ِم
ون﴾ ويف آية
ۡ َٰ ُ َ
ثالثة ﴿ٱلفسِق
ون﴾.
 .3الحكم الرشعي وعدم الخيارت األخرى :أوجب الشارع
الحكيم عىل املسلم أن يتقيد بالحكم الرشعي وأن ُيح ِّكم
اإلسالم يف ِّ
كل شأن من شؤونه وأن ال يتخري التقيد بل
يلتزم به إلتزاماً واجباً بدون ان يكون له خرية من أمره
فقال تعاىلَ ﴿ :و َما َك َن ل ُِم ۡؤمِن َو َل ُم ۡؤم َِنة إ َذا قَ َض َّ ُ
ٱلل
ٍ ِ
ٖ

َ
َ َ ُ ُُ ٓ َۡ ً َ َ ُ َ َُ ُ ۡ
ٱل َ َ
ِيةُ م ِۡن أ ۡم ِره ِۡمۗ َو َمن َي ۡع ِص
ورسولۥ أمرا أن يكون لهم
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((( سورة المائدة ،اآلية .48
((( سورة المائدة ،اآلية .44

َ

َٗ

َّ َ
ٱلل َو َر ُس ُ
ولۥ َف َق ۡد َض َّل َضلٰل ُّمبِ ٗينا﴾((( ،فالحكم الرشعي
ليس خياراً بني عدة خيارات يلتزم املرء بأنفعها له كام

يتمسكون بالرشع ما دام الرشع
نرى بعض الناس الذين ِّ
مس مصالحهم.
إىل جانبهم ويتن َّكرون له إذا ّ
ََ
 .4الحكم الرشعي عدم الشعور بالحرج :قال تعاىل﴿ :فل
ُ َ
َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ك ُِم َ
ِيما َش َ
وك ف َ
وربِك ل يؤمِنون ح ٰ
ج َر بَ ۡي َن ُه ۡم ث َّم ل
تي
َ ُ ْ ٓ َ ُ
ۡ َ َ ٗ ّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ َ ّ ُ ْ َ ۡ ٗ (((
ِيدوا ِف أنف ِس ِهم حرجا مِما قضيت ويسلِموا تسلِيما﴾ ،

عمن ال يتقيد بالحكم الرشعي
فاإلسالم نفى اإلميان َّ
ويجعله مرجعيته عند التنازع واإلختالفات بل أكرث من
ذلك فإن املؤمن ال يجد يف نفسه حرجاً مهام كان الحكم
الرشعي وهذا دليل انصهاره بالحكم الرشعي وزياد ًة عىل
ذلك فإنه يس ّلم به تسلي ًام مطلقاً كام د ّلت اآلية الكرمية.
ََۡ ََ َ
 .5عدم التحاكم إىل الطاغوت :قال تعاىل﴿ :ألم تر إِل
َّ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ ُ ۡ َ َ ُ ْ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َ
نزل
نزل إِلك وما أ ِ
ٱلِين يزعمون أنهم ءامنوا بِما أ ِ

((( سورة األحزاب ،اآلية .36
((( سورة النساء ،اآلية .65
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َۡ َ ُ ُ َ
يدون
مِن قبل ِك ي ِر
ُ ُ ْٓ َ َ ۡ ُ ُ ْ
أمِــروا أن يكفروا
َ َ
َضل ٰ ۢل بَعِ ٗيدا﴾(((.

َ ََ َ َ
ٱلطٰ ُغوت َوقَدۡ
اك ُم ٓوا ْ إ َل َّ
أن يتح
ِ
ِ
َّ ۡ َ ٰ ُ َ ُ َّ
ُ ُ
ضل ُه ۡم
بِهِۖۦ َوي ِريد ٱلشيطن أن ي ِ

ويف اآلية توبيخ رصيح ألولئك الذين يتحاكمون إىل
الطاغوت إذ اعتربهم الله أنهم يزعمون اإلميان ويدعونه،
وهم بتحاكمهم إىل الطاغوت إمنا يتبعون قول الشيطان
حسب املفهوم من اآلية املباركة ،ومن الطبيعي أن
يكفروا به ال أن يتحاكموا إليه فنكون بذلك أضفينا عىل
الطاغوت العدل والنزاهة فنزيد يف سواده ويزرنا وزره
بدون أن نشعر بذلك.
 .6الحكم ووجوب التأيس بالرسول الكريم Pوأهل بيت
العصمة Rيف ّ
كل شأن من شؤوننا ووجوب أن نأخذ
َّ َ
كل ما جاء به الرسول واإلنتهاء َّ
َّ
عم نهى قال تعاىل ﴿لق ۡد
َّ
َ َ َ ُ
ٱللِ أُ ۡس َوةٌ َح َس َنة ٞل ّ َِمن َك َن يَ ۡر ُجوا ْ َّ َ
ٱلل
كن لك ۡم ِف َر ُسو ِل
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((( سورة النساء ،اآلية .60

ۡ

َ

َ

ٱل ۡو َم ٱٓأۡلخ َِر َو َذك َر َّ َ
َو َ
ٱلل كثِ ٗريا﴾((( ،وللتأكيد عىل رضورة
التقيد مبا ورد عن نبينا Pح َّذرنا سبحانه من مخالفة أمره

مام يعرضنا للعقوبة والفتنة ،قال تعاىل﴿ :فَ ۡل َي ۡح َذر َّٱل َ
ِين
ِّ
ِ
َ
َ
َ
َ
َُ ُ َ
يب ُه ۡم ف ِۡت َن ٌة أ ۡو يُ ِص َ
ون َع ۡن أ ۡمره ِۦٓ أن تُ ِص َ
يب ُه ۡم َع َذ ٌ
اب أ ِل ٌم﴾(((.
يال ِف
ِ

فهذه األدلة وغريها الكثري ُّ
تدل عىل وجوب التقيد بالحكم
الرشعي ووجوب أن تكون حياة املسلم قامئة عىل اإللتزام
بالرشع وعىل وجوب أن يطبق الحكم الرشعي.

((( سورة األحزاب ،اآلية .21
((( سورة النور ،اآلية .63
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المحا�ضرة الرابعة

الشرعي
خصائص الحكم
ّ
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعاىلَ « :يا أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ َآ َمنُوا
ْاس َت ِجي ُبوا ِل َّل ِه َو ِلل َّر ُسولِ إِ َذا َد َعا ُك ْم
(((
ِل َم ُي ْح ِي ُيك ْم»..

((( سورة االنفال ،اآلية.24 :

الهدف:

بيان بعض الخصائص التي متيز الحكم الرشعي من غريه
من األحكام والقوانني الوضعية.
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َّ
المقدمة

الحكم الرشعي يتميز مبجموعة من الخصائص متيزه من
غريه والتي من أهمها:
ٓ َ ۡ َ
أو ً
ال :شمولية الخطاب للجميع :قال تعاىلَ ﴿ :و َما أ ۡر َسل َنٰك
ّ
َّ َ
إِل ك َّٓاف ٗة ل َِّلن ِاس بَشِ ٗريا َونَذ ِٗيرا﴾((( ،فالخطاب اإللهي
املتض ِّمن لألحكام الرشعية خطاب متع ِّلق بذمم الجميع
بدون استثناء إال من خرج بالدليل كالصغري واملجنون،
ُّ
والتحكم
وهذا الخطاب مهمته تنظيم أفعال العباد
بسلوكياتهم ملا يف ذلك من نفعهم ونفع مجتمعاتهم،
ولذلك ّ
فإن الحروج عن هذه الضوابط الرشعية خروج
عن محورية الله وأصل وجود اإلنسان يف األرض والتقيد
بالحكم الرشعي هو عينه تعبيد الناس لربهم ،وهذا
ََ َ َۡ ُ ۡ
ٱل َّن
كان غاية الخلق مصداقاً لقوله تعاىل﴿ :وما خلقت ِ
نس إ َّل ِلَ ۡع ُب ُ
َو ۡٱل َ
ون﴾(((.
د
ِ
ِ
ِ
272

((( سورة سبأ ،اآلية .28
((( سورة الذاريات ،اآلية .56

ويـ ُّ
ـدل عى هذه النقطة كذلك اآليــات التي خاطبت
املسلمني يف ِّ
كل شؤون حياتهم كقوله تعاىل (أقيموا)
و(آتوا) و(اجلدوا) و(ال تأكلوا) وغري ذلك من النصوص
كل مسلم أن يتقيد ِّ
التي توجب عىل ِّ
بكل حكم رشعي.
ثانياً :شمولية الرسالة ِّ
لكل شأن من شؤون الحياة :فالرسالة
اإلسالمية عندما شملت كا َّفة جوانب الحياة إمنا أدخلت
َ َ َّ ۡ َ َ َ ۡ َ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
ب
ثقافة التقيد بالحكم الرشعي ﴿ونزلا علي
َۡ ٗ ّ ُّ َ
شء َو ُه ٗدى َو َر ۡ َ
ى ل ِۡل ُم ۡسلِم َ
ح ٗة َوب ُ ۡ َ
ش ٰ
ني﴾
ِك ۡ ٖ
ِ
ت ِبيٰنا ل ِ

(((

دق أو َّ
فالرشيعة مل تغادر شأناً مهام َّ
جل إال ب ّينت له
حك ًام ،وهذا يجعل املك َّلف مق ّيداً بالحكم الرشعي يف

كل جوانب حياته ويجعل التقيد بالحكم الرشعي سجية
دامئة له.
ثالثاً :صالحية الحكم الرشعي ّ
لكل زمان ومكان :وهو ما
أشارت إليه النصوص من ّأن حالل محمد حالل إىل يوم
القيامة وحرامه حر ٌام إىل يوم القيامة ،أ َّما ما يحاول البعض
((( سورة النحل ،اآلية .89
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خضم حملة الهجوم عىل التقييد باألحكام
من إثارته يف
ِّ
الرشعية فيصفونها بأنها جاءت لوقت محدد ولزمان
معني وملجتمعات محددة وانها غري صالحة لكل زمان
ومكان ،فهذا القول ساقط من اإلستدالل واإلعتبار ،وهو
قول ال يعي طبيعة األحكام الرشعية وطبيعة معالجة
اإلسالم للمشاكل البرشية.
واليوم نشاهد حجم الهجمة الرشسة عىل أحكام
الرسالة اإلسالمية ونعتها بالتخلف تارة وبالعنف أخرى
وبصالحيتها للفرتة الجاهلية ثالثة وسواها من اإلفرتاءات
التي تستهدف اإلساءة لهذا الدين الحنيف.
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والتقيد بالحكم الرشعي له روحيته الخاصة وقاعدته
الصلبة التي ترتكز عىل التقوى واإلميان بالله واالعتقاد
الثابت والراسخ مبا أنزل الله تعاىل ،والتي تجعل اإلنسان
املؤمن مرآة للحكم الرشعي وصور ًة عنه يف قوله وفعله
وسلوكه ،وإذا كان املحرك والدافع للمسلم عىل اإللتزام
والتقيد هو التقوى فإنها تجعل املرء يتقيد بالحكم

الرس والعلن ويف الشدة
الرشعي يف الغنى والفقر ويف ّ
والرخاء ويف القوة والضعف ويف ِّ
كل حال ،وما أكرث ما
نشاهد ويحدثنا التاريخ عن أشخاص كانوا متدينني بل يف
تغيت أحوالهم املادية واملعنوية فقدوا
قمة التدين وملَّا َّ
روحيتهم وورعهم وتق ُّيدهم بالحكم الرشعي وصاروا
بتهانون به شيئاً فشيئاً حتى ابتعدوا عنه وصار غريباً يف
بيئته الجديدة.
رابعاً :الحكم الرشعي ومصالح العباد :وهي خاص ّية من
الخصائص التي يدركها الجميع نظرياً ويغفل عنها عملياً،
غني عن طاعتنا
فإن الله تعبدنا بهذه األحكام وهو ٌ
ومحمي عن معصيتنا ،إال أن ذلك مل يكن إال رحم ًة منه
ٌّ
بعباده وتسهي ًال لحياتهم ودرأً ملفاسد ما قد يصيبهم لوال
تعبده لهم ،فربط الله الحكم الرشعي بخري العباد يف
الدنيا واآلخرة.
يس يف هذه النقطة ّأن الله جعل هذه
الرس األسا ّ
إال ّأن ّ
املصالح واملفاسد خافية عن العباد وعمد أهل البيتR
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إىل عدم بيانها لنا رغم إحاطتهم بهذه العلوم ،وميكن قراءة
رس الخفاء هنا يف هذه املسألة من خالل نقطتني أساسيتني:
ّ
األوىلّ :أن خفاء هذه املصالح واملفاسد املرتبطة باألحكام
الرشعية يجعل املرء أكرث إمياناً بالغيب وارتباطاً بالله
وتصديقاً للنبي وأهل بيته Rألن امتثاله لها فع ًال وتركاً
ليس ناشئاً من علمه بهذه املصالح واملفاسد ,ف ُيخىش أن
يتعدد الداعي إىل الطاعة فيقع املرء يف الرشك.
فعندما يعلم املرء أن هذا النوع من اللحوم محرم ،ويعلم
علة التحريم عىل سبيل املثال فحينها قد يقوم برتك أكل هذا
النوع من اللحم لكونه منه ًّيا عنه وكونه يحمل الرضر الذي
يعلمه فيتعدد الداعي ويفقد إخالص النية ،وقد يجره ذلك
إىل أكرث من الن َّية بحيث لو سأله شخص عن حلية أو حرمة
هذا الطعام فيجيبه أنه محرم للغلة الفالنية ،وبالتايل يصبح
داعياً اىل تقديس العلم أكرث منه داعي ًة لإلميان بالغيب..
الثانية :أن النفس اإلنسانية تتوق إىل ما خفي عنها وتنجذب
إليه ،فالله تعاىل عندما أخفى املصالح والثواب والعقاب
والرضا واإلبتالءات واألعامر واألرزاق وغريها من األمور املهمة

جعل الناس تسعى جاهد ًة لتحصيل ما هو أكرث الحتاملها بأن
أعاملهم مل تبلغ غاية رضاه ،ولو اطلع العباد عىل ما أخفى الله
عنهم لجلس ٌّ
كل يف منزله ينتظر قضاء الله.
إن خفاء املصالح يجعل املرء أكرث سعياً لتحصيل هذه
املصالح املجهولة تفصي ًال املعلومة إجامالً عنده ،فهو يعلم
إجامالً بصالحه بها لكنه يجهل تفاصيل املصلحة التي يتعلق
بها كل حكم من األحكام.
بركات االلتزام بالحكم الرشعي :قال تعاىلَ ﴿ :ول َ ۡو َأنَّا َك َت ۡبناَ

َ ُ َّ
ْ
َ ُ
َ
َ ۡ ُ ْ َ ُ
ُ َ ۡ
َعل ۡي ِه ۡم أ ِن ٱق ُتل ٓوا أنف َسك ۡم أوِ ٱخ ُر ُجوا مِن دِي ٰ ِركم َّما ف َعلوهُ إِل
َ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ ّ ٞ
يا ل َّ ُه ۡم َوأَ َشدَّ
ون بهِۦ لَ َك َن َخ ۡ ٗ
قل ِيل مِنهمۖ ولو أنهم فعلوا ما يوعظ ِ
ٗ
ٗ َ
َ َ َۡ
تَ ۡثب ٗ
ٓأَّلت ۡي َنٰ ُهم ّمِن َّ ُل َّنا ٓ أَ ۡج ًرا َع ِظ ٗ
ص َرٰطا
يتا ِ ٦٦إَوذا
يما َ ٦٧ول َهدينٰ ُه ۡم ِ
ِ
َ
ُ
َّ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ٰٓ َ
ُّ ۡ َ ٗ
ََ ُ
ِين أ ۡن َع َم َّ ُ
ك َم َع َّٱل َ
ٱلل
مستقِيما  ٦٨ومن ي ِطعِ ٱلل وٱلرسول فأولئ ِ
َ َ ۡ ّ َ َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َّ
ٱلصٰلِح َ
نيۚ َو َح ُس َن
ٱلصدِيقِني وٱلشهداءِ و
علي ِهم مِن ٱنلب ِ ِ 
ِ
يۧن و ِ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ ٗ
َ ٰ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ٰ َّ
َ
ٗ
(((
أولئِك رفِيقا  ٦٩ذل ِك ٱلفضل مِن ٱللِۚ وكف بِٱللِ علِيما﴾ .

ومن الواضح أن اآلية يف مقام اللوم من جهة وتبيان أن

((( سورة النساء ،اآليات  66ـ .70
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الحريصني عىل االلتزام بالحكم الرشعي قلة من الناس ،ثم
تبني اآلية بعض بركات هذا االلتزام وآثاره يف اإلنسان:
َّ
ََ
 .1استدرار الخري :قال تعاىل ﴿لك َن َخ ۡ ٗيا ل ُه ۚم﴾((( ،فاإللتزام
يح ِّول َّ
كل يشء إىل خري إلنه يجعله يف عني الله ويحتسبه
عنده فهو مصدر الخري.
َ
َ َ َّ َ ۡ ٗ (((
 .2الثبات عىل الدين :قال تعاىل﴿ :وأشد تثبِيتا﴾  ،وااللتزام
يجعل من شخصية اإلنسان شخصية ثابة يف الفعل والقول
والسلوك وكافة تحديات الحياة.
ٗ
َ
 .3عظيم األجر والثواب :قال تعاىلِ﴿ :إَوذا ٓأَّلت ۡي َنٰ ُهم ّمِن
َّ ُ َّ ٓ َ
َ
ۡ
ٗ (((
ً
لنا أجرا ع ِظيما﴾  ،وهذه من بركات اآلخرة أي عظيم
الدرجات الربكات.
ٗ
َ َ َۡ
ص َرٰطا
 .4هداية الرصاط املستقيم :قال تعاىلَ ﴿ :ول َهدينٰ ُه ۡم ِ
َّ
ولعل املراد به رصاط التوحيد والطلعة
ُّم ۡس َتقِ ٗيما﴾(((،
لوالية أهل بيت العصمة.
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(((
(((
(((
(((

سورة آل عمران ،اآلية .110
سورة النساء ،اآلية ..66
سورة النساء ،اآلية .67
سورة النساء ،اآلية .68

 .5مجاورة األبرار يف اآلخرة :قال تعاىلَ ﴿ :و َمن يُ ِطعِ َّ َ
ٱلل
َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ ۡ ّ َ َّ ّ
يۧنَ
وٱلرسول فأولئِك مع ٱلِين أنعم ٱلل علي ِهم مِن ٱنلب ِ ِ 
ُ َ
َ ّ ّ َ َ ُّ َ َ ٓ َ َّ
ٱلصٰلِ ِح َنيۚ َو َح ُس َن أ ْو ٰٓلئ ِ َك َرف ِٗيقا﴾(((،
ٱلصدِيقِني وٱلشهداءِ و
و ِ
َ َ َّ ۡ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
يقةِ َل ۡس َق ۡي َنٰ ُهم َّمآءً
وقال تعاىل﴿ :وألوِ ٱستقٰموا ع ٱلط ِر
َ
غ َد ٗقا﴾((( ،وال شك ّأن املراد باملاء كل ألوان الحياة ،كام

تدخل الطأمنينة والسعادة عىل نفوس البرش وتصون
األهداف العليا للمجتمع ،فنظام الخالق سبحانه هو الكفيل
دون سواه ألن يسعد البرشية أفراداً وجامعات وهو الكفيل
والضامن وحده بتحقيق القيم البرشية جميعها من قيمة
روحية وخلقية وإنسانية ومادية ،ولقد عاش املسلمون يف
ظل التقيد واإللتزام باألحكام الرشعية وتطبيقها ،يف ظل
سيادة الرشع عىل ما سواه ،عاشوا حيا ًة ال نظري لها يف ظل
فعم الهناء
مجتمع متناغم يحفظ الحقوق ويقيم العدل َّ
واألستقرار املسلمني والبرش.
((( سورة النساء ،اآلية .69
((( سورة الجن ،اآلية .16
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المحا�ضرة الخام�سة

موانع االلتزام الديني
ت�صدير المو�ضوع:

قــال تعاىلَ ﴿ :و َمــن َي ۡع ِص
ۡ
َ
َو َر ُس َ ُ
ولۥ َو َي َت َع َّد ُح ُدودهُۥ يُ ۡدخِل ُه
ِيها َو َ ُلۥ َع َذ ٞ
اب ُّمه ٞ
َخ ٰ ِ ٗلا ف َ
ني﴾(((.
ِ

َّ َ
ٱلل
نَ ً
ارا

((( سورة النساء ،اآلية 14

الهدف:

موانع دون
اإلضاءة عىل بعض العناوين التي قد تش ِّكل
َ
االلتزام والتي يجب التنبه لها.
281

َّ
المقدمة

واملراد باملوانع ما يؤدي إىل التهاون واالستخفاف باألحكام
الرشعية وصوالً إىل عدم الوقوف عند حدود الله تعاىل التي
حددها ،سوا ٌء أكان باألخذ باألقل أو األكرث ،فدقة اإللتزام بالحكم
الرشعي تستلزم اإلبتعاد عن جانبي اإلفراط والتفريط والتي
دعت إليها مدرسة أهل البيت Rيف وجه املدارس األخرى
واألحكام الرشعية بالتعبري القرآين هي حدود الله تعاىل ،الحدود
التي ترسم للمؤمن دائرة تحركه وتحذره من تجاوزها ولو يسرياً.
ۡ َ ُ ُ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
وهاۗ َك َذٰل َِك يُبَ ّ ُ
قال سبحانه﴿:ت ِلك حدود ٱللِ فل تقرب
ي
ِ
َّ

َ

َّ

َ َّ

َّ ُ َ

ُ
ٱلل َءايٰتِهِۦ ل ِلن ِ
اس ل َعل ُه ۡم َيتقون﴾

(((

َ
ۡ َ
ُ َّ َ َ َ ۡ
ويف آي ٍة أخرى يقول تعاىل﴿ :ت ِلك ُح ُدود ٱللِ فل تع َت ُدوها ۚ
ُ
َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ (((
ومن يتعد حدود ٱللِ فأولئِك هم ٱلظل ِمون﴾

وحول تعريف الحد :ورديف تفسري التبيان «:وأصل الباب
املنع .والحد :نهاية اليشء التي متنع أن يدخله ما ليس منه،
وأن يخرج عنه ما هو منه».
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((( سورة البقرة ،اآلية .187
((( سورة البقرة ،اآلية .229

حماور املو�ضوع
شخض آلخر ،فالشيطان
وال يخفى أن هذه العناوين تختلف من ٍ
يدخل إىل حيا ٍة ّ
كل واح ٍد م ّنا من نقاط ضعفه ،إال أن النقطة
األهم هنا أن التهديد ليس تهديداً بتضييع وقت أو إرساف يف مال
غضب أو ٍ
سلوك س ِّيئ ،بل هو تهديد للدين ك ّله
أو ج ّر اإلنسان إىل ٍ
وتضييع لاللتزام وبالتايل خسارة ّ
كل يشء ،فالشيطان يهدد ،يوجه
سهامه إىل الجذور والقواعد واألركان ليضعفها ،وبالتايل يش ِّكل
أهم هذه األمور:
تهديداً كبرياً لتامم البنيان .وعىل كل حال فإن َّ
ٱس َتق ۡم َك َما ٓ أُم ِۡرتَ
َ َ َ َ ۡ ُ ۡ
ۖ
 .1اتباع الهوى ،قال تعاىل﴿ :فل ِذٰل ِك فٱدع ۖ َو ِ
َ
َ َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ
ُ
(((
ٰ
ب﴾ ،
ول تتبِع أهواءهمۖ وقل ءامنت بِما أنزل ٱلل مِن كِت ٖ ۖ
ُ َّ َ َ ۡ َ َ َ َ
ع َش َ
يعة ّم َِن ۡٱلَ ۡمر فَٱتَّب ۡعهاَ
ٰ
وقال عز وجل﴿ :ثم جعلنٰك
ٖ
ِ ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ ۡ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ (((
ول تتبِع أهواء ٱلِين ل يعلمون﴾ .
ُّ
 .2صحبة أهل الكفر والعصيان ،قال تعاىلَ ﴿ :و َي ۡو َم َي َعض
َّ
ٱلظال ُِم َ َ ٰ
ع

َّ
ٗ
ُ ُ َ َ َ
ٱتَ ۡذ ُ
ت َم َع َّ
ٱلر ُسو ِل َسبِيل
يَ َديۡهِ َيقول يٰل ۡيت ِن

((( سورة الشورى ،اآلية .15
((( سورة الجاثية ،اآلية .18
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َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ َ ً َ ٗ
َّ َ ۡ َ َ َّ
َ
 ٢٧يٰويل ٰ
ت لت ِن لم أتِذ فلنا خل ِيل  ٢٨لقد أضل ِن ع ِن
ٗ
ّ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ َّ
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل ۡ ِِل َ ٰ
ٱذلِك ِر بعد إِذ جاء ِن ۗ وكن
نس ِن َخ ُذول﴾(((.
َ ُ َْ
 .3عدم اتباع الوحي او تحكيم العقل ،قال تعاىلَ ﴿ :وقالوا ل ۡو
ف أَ ۡص َ
ُك َّنا ن َ ۡس َم ُع أَ ۡو َن ۡعق ُل َما ُك َّ
َّ
ٓ
ٰ
ا
ن
ع
ٱلس
ب
ح
ري﴾(((.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

 .4الجهل ،وعــدم الوقوف عىل تعاليم اإلميــان العالية،
ۡ َ َّ ْ
َ
وإرشاداته السامية .قال الله تعاىل﴿ :بَل كذبُوا ب ِ َما ل ۡم

َ َ َّ َ ۡ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َّ
ُ ُ ْ ۡ
َ
ي
ِيطوا بِعِل ِمهِۦ ولما يأت ِ ِهم تأوِيله ۚۥ كذٰل ِك كذب ٱلِين مِن
َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ٰ َ ُ َّ
ٱلظٰلِ ِم َني﴾ (((.
قبل ِ ِهمۖ فٱنظر كيف كن ع ِقبة
َ َ ٰ َّ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
(((
كن أكثهم يهلون﴾ .وقــال:
وقال تعاىل﴿ :ول ِ
َ َ َّ َ
ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ (((
كن أكثهم ل يعلمون﴾ .
﴿ول ٰ ِ

َّ َ
 .5الحسد والبغي ،كحال اليهود ،قال تعاىلَ ﴿ :ود كثِريّ ٞم ِۡن
ٗ
َ ۡ ۡ َ ٰ َ ُّ َ ُ
َٰ ُ
ِك ۡم ُك َّف ً
ارا َح َسدا
ب ل ۡو يَ ُردونكم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد إِيمن
أه ِل ٱلكِت ِ
ّ َ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ۡ
َ ُ
َ ُّ (((
ۢ
ّم ِۡن عِن ِد أنف ِس ِهم ِمن بع ِد ما تبي لهم ٱلق ۖ﴾ .
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(((
(((
(((
(((
(((
(((
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 .6الكرب ،قال سبحانه وتعاىلَ ﴿ :سأَ ۡ
ت َّٱلِينَ
ص ُف َع ۡن َء َاي ٰ ِ َ
ِ
َۡ
َ َ ۡ ْ ُ َّ َ َ َّ ُ ۡ ُ ْ
َ َ َ َّ ُ َ
ۡرض ب َغ ۡي ۡ َ
ِ
ٱل
ف
ون
ٱل ّ ِق ِإَون يروا ك ءايةٖ ل يؤمِنوا
يتكب ِ
ِ ِ
ٗ
ْ
َ َ ۡ ْ َ َ ُّ ۡ َ َ َّ ُ
َ
خذوهُ َسبِيل ِإَون يَ َر ۡوا َسبِيل
ب ِ َها ِإَون يروا سبِيل ٱلرش ِد ل يت ِ
ۡ َ ّ َ َّ ُ
ٗ َ َ َ َّ
َ ُ ْ َ
َ َّ ْ َ
خذوهُ َسبِيل ۚ ذٰل ِك بِأن ُه ۡم كذبُوا أَِبيٰت ِ َنا َوكنوا ع ۡن َها
غ يت ِ
ٱل ِ
َغٰفِل َِني﴾ (((.
َ ۡ َ َۡ ُ ْ
 .7اإلعراض عن الحق والتويل عنه ،قال تعاىل﴿ :فإِن أعرضوا
َ َ ٓ َۡ َ ۡ َٰ َ َ َۡ ۡ َ ً
يظاۖ﴾ ((( ،وقال تعاىلَ ﴿ :وقَدۡ
فما أرسلنك علي ِهم حفِ
َّ َّ ۡ
َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ ُ
َ َ
َءات ۡي َنٰك مِن ُلنا ذِك ٗرا َّ ٩٩م ۡن أع َرض ع ۡن ُه فإِن ُهۥ ي ِمل يَ ۡو َم
ۡٗ
َ ۡ
ٓ َ
ۡٱلقِ َيٰ َمةِ و ۡز ًرا َ ١٠٠خ ٰ ِل َ
ِين فِيهِۖ َو َسا َء ل ُه ۡم يَ ۡوم ٱلقِ َيٰ َمةِ ِحل﴾
ِ
َ
ٰ
ۡ
َ
َ ۡ ۡ
َ
ۡ
َ
((( ،وقال تعاىل﴿ :فأع ِرض َعن َّمن ت َو َّل َعن ذِك ِرنا َول ۡم يُ ِرد
ۡ
ُ
ٱل َي ٰوةَ ُّ
إ ِ َّل ۡ َ
ٱدل ۡن َيا﴾((( ،وقال ع َّز َّ
وجلَ ﴿ :و َمن َي ۡعش َعن ذِك ِر
ٱلرِنَٰمۡح ُن َق ّي ۡض َ ُلۥ َش ۡي َطٰ ٗنا َف ُه َو َ ُلۥ قَر ٞ
َّ
ين﴾ (((.
ِ
ِ

 .8ر ّد اإلميــان ،وعــدم قبوله بعد معرفته وبيان دليله،
(((
(((
(((
(((
(((
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ِين َء َات ۡي َنٰ ُه ُم ۡٱلك َِتٰ َ
وجحده بعد علمه ،قال تعاىلَّ ﴿ :ٱل َ
ب
َ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ٓ َ ُ ُ ۘ َّ َ َ ُ ْ َ ُ
س ٓوا أنف َس ُه ۡم
يع ِرفونهۥ كما يع ِرفون أبناءهم ٱلِين خ ِ
َ
َ َ ۡ
َ َ َّ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ َّ
ف ُه ۡم ل يُؤم ُِنون﴾((( ،وقال تعاىل﴿ :فلما زاغوا أزاغ ٱلل
َ َ ٰ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ ُ ْ
قُلُ َ
ٱلين كنوا
وب ُه ۡ ۚم ﴾((( ،وقال عز وجل﴿ :كذل ِك يؤفك ِ
َّ َ ۡ َ ُ َ
َ
ت ٱللِ يحد
ون﴾ (((.
أَِبي ٰ ِ
التنعم ،قال تعاىلَ ﴿ :و َي ۡو َم
 .9االنغامس يف الرتف واإلرساف يف ُّ
ُ ۡ َ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ّ َ ٰ ُ ۡ َ َ ُ
ِكمُ
يعرض ٱلِين كفروا ع ٱنلارِ أذهبتم طيِبتِكم ِف حيات
ُّ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ
اب ٱل ۡ ُهون ب َما ُك ُ
ت َز ۡو َن َع َذ َ
نت ۡم
ٱدلنيا وٱستمتعتم بِها فٱلوم
ِ ِ
َۡ
َۡ ۡ
َۡ َ ۡ ُ َ
َ ّ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ (((
بون ِف ٱل ِ
ۡرض بِغ ِي ٱل ِق وبِما كنتم تفسقون﴾ ،
تستك ِ
َ ْ
وقال تعاىل﴿ :إِ َّن ُه ۡم كنُوا َق ۡب َل َذٰل َِك ُم ۡ َتف َِني﴾(((.

 .10احتقار الحق وأهله ،قال تعاىل عن قوم نوح:Q
َ ُ ٓ ْ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ
﴿ قالوا أنؤمِن لك وٱتبعك ٱلرذل
ون﴾(((.
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(((
(((
(((
(((
(((
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.11الفسق والخروج عن طاعة الله إىل طاعة الشيطان ،قال
َ َ َ َ َّ ۡ َ َ ُ َ ّ َ َ َ
ِين فَ َس ُق ٓوا ْ َأ َّن ُهمۡ
ع َّٱل َ
تعاىل﴿ :كذٰل ِك حقت ك ِمت ربِك
َ ُۡ ُ َ
ل يؤمِن
ون﴾ (((.
.12قسوة القلب ،قال تعاىل﴿ :فَلَ ۡو َلٓ إ ۡذ َجا ٓ َء ُهم بَأۡ ُسناَ
ِ

َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ َ ُ ْ
َ َ َّ ُ ْ َ
ت
كن قست قلوبهم وزين لهم ٱلشيطٰن ما كنوا
ضعوا َول ٰ ِ
ََُۡ َ
يعمل
ون﴾(((.

َ َّ َ َ َ ْ َ
ِين كف ُروا ف َت ۡع ٗسا
.13بغض ما أنزل الله ،قال تعاىل﴿ :وٱل
َّ ُ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ٰ َ
َ ٰ َ َ َّ ُ ۡ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َ َّ
ٱللُ
ُ
ۡ
لهم وأضل أعملهم  ٨ذل ِك بِأنهم ك ِرهوا ما أنزل
َ
َ َ
فَأ ۡح َب َط أ ۡع َمٰل ُه ۡم﴾(((.
ۡ َ
ٱدل ُار ٱٓأۡلخ َِرةُ
ك َّ
.14قبول الحق وعدم التكرب ،قال تعاىل﴿ :ت ِل
َۡ
َ َ ٗ َۡ ُ
َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ُ ٗ
يدون ُعل ّوا ِف ٱل ِ
ۡرض َول ف َساداۚ َوٱلعٰقِ َبة
نعلها ل ِلِين ل ي ِر
ۡ
ل ِل ُم َّتقِ َني﴾(((.

(((
(((
(((
(((
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