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المقّدمة

 العالمين، وال�س��اة وال�س��ام على ر�س��وِل 
ّ

الحمد هلل رب

د وعلى اأهل بيتِه الطيبين الطاهرين.
ّ
الرحمة محم

ة العمل التبليغي من اأ�س��رف الأعمال التي تقع 
ّ
تعتبر مهم

على عاتق اأهل العلم والإيمان كونها تّتحد في جوهرها وماهيتها 

مع مهام الأنبياء والر�سل والأولياء.

ومع بدايات �سهر رم�سان المبارك ي�ستنفر الإخوة المبّلغون 

 
ً
لأداء واجباتهم في ن�سر العلم والحّث على العمل ال�سالح اأداء

ة الر�سالية العالية.
ّ
لهذه المهم

 للتبلي��غ وحر�ساً منه عل��ى اإنجاح 
ّ

واإّن المرك��ز الإ�سام��ي

 على م�ستوى اختيار المو�سوعات والم�سامين 
ّ

العمل التبليغي

وتوحيد الخطاب الثقافي التربوي في هذا ال�سهر المبارك عمد 

اإلى و�سع ه��ذا الكتاب )زاد الرحمة في �سهر اهلل( والذي يقع 

�سمن �سل�سلة )زاد المبّلغ( بين يدي الإخوة العلماء المبّلغين 

لاإ�ستفادة منه، تلبية لبع�ض الحاجات الهاّمة.
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�سيما واأن المنطقة تم��ر بمجموعة من التحديات ال�سيا�سية 

والديني��ة وال�سراع��ات التي تتمظهر باأ�س��كال مختلفة وتحت 

ت�سميات متع��ددة، من هنا جاءت ه��ذه المو�سوعات مق�سمة 

على اأربعة اأبواب وفق الآتي:

الباب الأول: مجموعة من المو�سوعات التي تتحدث عن 

اإن�سانية الإ�سام والقيم الإن�سانية الفا�سلة.

الب��اب الثاني: التوعي��ة في ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل، 

�سلبيات وايجابيات.

الب��اب الثالث: بع���ض المفاهيم القراآني��ة المرتبطة ببع�ض 

المو�سوعات التي تهم مجتمعنا اليوم.

الباب الراب��ع: بع�ض المو�سوعات الت��ي ترتبط بمنا�سبات 

�سهر رم�سان المبارك.

��ل اأعمالنا واأعمالكم 
ّ
وفي الختام ن�س��األ اهلل تعالى اأن يتقب

جميع��اً، وعل��ى اأم��ل اأن ين��ال هذا الجه��د المتوا�س��ع قبول 

وا�ستح�سان الإخوة المبّلغين �ساكرين تعاونهم واهتمامهم.
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المحا�سرة الأولى

اإلنسان في القرآن 

الهدف:

ا�ستعرا�ض بع���ض الجوانب الكمالية الت��ي اخت�ضَّ اهلل بها 

الإن�سان كما ورد في القراآن الكريم.

ت�ضدير المو�ضوع: 

تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ  ق��ال 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
.

)((

پ}

)1(   البقرة 30.



14

المقدمة

من الطبيعي اأن نفهم تف�سيل اهلل لاإن�سان باأن اأوكل اإليه اأمراً 

يعجز عنه كّل من ع��داه، واإل لأ�سحى هذا التف�سيل تف�سيًا 

اً كبيراً، فالتكريم 
ّ
لغوي��اً ل هدف منه، وتعالى اهلل عن ذلك علو

والتف�سيل الإلهي اإنما هو لطبيعة الدور الذي اأوكله اإليه وطبيعة 

المهمة التي اأ�سندها اإليه والت��ي يعجز عنها �سائر الموجودات 

بهم 
ّ
والكائنات، وهذا �ساأن اهلل مع عباده فكلما اأفا�ض عليهم وقر

كلما ات�سع��ت دائ��رة الم�سوؤولية والتكليف، ولذل��ك نرى اأّن 

اأ�س��ّد النا�ض حمًا لأمانة ال�سماء هم اأقرب الخلق اإلى اهلل، اأي 

الر�سل والأنبياء والأولياء.

حماور املو�ضوع

ل ري��ب اأّن الإن�س��ان اأ�س��رف المخلوق��ات واأكمله��ا على 

الإطاق بما اأودعه اهلل تعالى من قوًى لم يعطها لغيره، واأفا�ض 

علي��ه  من الكمالت والمقامات م��ا ل يمكن ل�سواه اأن يبلغها 

فهو:

م: ق��ال تعال��ى: {ک ک      ک گ 
ّ
)- المخل��وق المكر

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
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م اهلل الإن�سان 
ّ
، فق��د كر

)((

ڱ ڱ ڱ ں ں}
ره فاأح�سن 

ّ
اأح�س��ن تكري��م، بم��ا اأودع فيه م��ن قوى و�س��و

 
)((

�سوره، قال تعالى: {ڻ ڻ ڻ}

ونفخ فيه من روحه، واأفا���ض عليه من الكمالت الإلهية ما 

جعله موؤهّاً ليكون خليفًة له في اأر�سه.

وع��ن ر�سول اهلل P: »ما �سيء اأكرم على اهلل من ابن اآدم، 

قي��ل: يا ر�سول اهلل! ول المائكة؟! قال: المائكة مجبورون، 

.
)((

بمنزلة ال�سم�ض والقمر«

عن الإم��ام ال�سادق Q ف��ي �سرح ما يوج��ب تف�سيل 

الإن�س��ان عل��ى المائك��ة - وق��د �ساأل��ه عبد اهلل ب��ن �سنان: 

»المائك��ة اأف�سل اأم بنو اآدم؟ -: ق��ال اأمير الموؤمنين علي بن 

اأب��ي طالب Q: اإّن اهلل عزَّ وج��لَّ رّكب في المائكة عقًا 

ب��ا �سهوة، ورّكب في البهائم �سه��وة با عقل، ورّكب في بني 

اآدم كلتيهم��ا، فمن غلب عقله �سهوته فه��و خير من المائكة، 

.
)((

 من البهائم«
ٌّ
ومن غلبت �سهوته عقله فهو �سر

)1(   ال�سراء 70.

)2(   غافر 64.

)3(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 222.

)4(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 222.
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)- خلقه اهلل في اأح�سن تقويم: قال تعالى: {ڀ ڀ ڀ 

، فقد خلقه بيده، وفي التف�سير اإّن اأح�سَن 
)((

ٺ ٺ ٺ   }
التقوي��م ي�سم��ل الجهة المادي��ة التي لها عاق��ة بال�سكل 

ومختلف القوى الظاهرية والجه��ة المعنوية التي لها عاقة 

بالروح والعقل وقواه الباطنية.

)- جعله خليفته في الأر�ض: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ 
.

)((

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ}
وهذه الخافة تجعله محور الوجود في الكون بعد اهلل تعالى 

وله �سلطته و�سيطرته على كاّفة الكائنات والموجودات.

)- اأق��رب الخل��ق اإل��ى اهلل: فاهلل تعّه��ده بالرعاي��ة والعطف، 

يجيب��ه اإذا ناج��اه ويلبي��ه اإذا دع��اه ويع�س��ده اإذا �سعف��ت 

حيلته، قال تعال��ى:{ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
 .

)((

ىئ}

)1(   التني 4.

)2(   البقرة 30.

)3(   البقرة 186.
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5- لي���ض بينه وبين اهلل حج��اب: قال تعالى: {گ گ 

 .
)((

ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ}
وق��ال تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

ٹ     ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ   ڃ   چ چ 

.
)((

چچ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ}
ِه َقاَل: 

ّ
ِب
َ
ِويِه َعْن ر

ْ
ر
َ
َ ي
P 

ّ
ِبِي وف��ي الحديث القد�سي: َقاَل النَّ

 ِمِنّي 
َ

ب
َّ
َذا َتَقر اإِ

َ
اًعا و

َ
��ِه ِذر

ْ
َلي ُت اإِ

ْ
ب
َّ
ا َتَقر

ً
ر
ْ
 �ِسب

َّ
َلي ُد اإِ

ْ
ب
َ
 اْلع

َ
ب

َّ
»اإَِذا َتَق��ر

)((

َلًة«
َ
و
ْ
ُتُه َهر

ْ
ا اأََتي

ً
اإَِذا اأََتاِني َم�ْسي

َ
اًعا و

َ
ُت ِمْنُه ب

ْ
ب
َّ
اًعا َتَقر

َ
ِذر

��َد له مائكته: ق��ال تعالى: {ەئ ەئ وئ 
َ
6- اأ�سج

مائكت��ه  اأم��ر  فق��د    .
)((

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}
بال�سجود له، وهذا الأم��ر ل ي�ستبطن الإحترام والتقدير 

فح�س��ب بل يتعداه اإلى فارق كبي��ر يرتبط بالخ�سوع له، 

فرغ��م اأّن المائك��ة يعي�سون في عالٍم اأرق��ى من العالم 

المادي الذي يعي�ض فيه الإن�سان، وقد يتوّهم البع�ض اأّن 

)1(   البقرة 115

)2(   املجادلة 7.

)3(   كنز العمال، ج1، 236.

)4(   احلجر 29.
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ذل��ك يجعلهم في مقاٍم اأقرب، اإّل اأننا نرى اأّن اهلل اأمرهم 

بالخ�س��وع الكام��ل لاإن�سان واأخرج م��ن جنته ورحمته 

م��ن اعتر�ض على هذا الأمر الإلهي ناعتاً اإياه باأنه مذموم 

ورجي��م.

7- �سّخ��ر الكائنات له: لقد �سّخر اهلل له كّل ما في هذا العالم 

ه وبحره ونباتاته وجماده 
ّ
م��ن ليله ونهاره و�سم�سه وقمره وب��ر

وحيوان��ه وم��ا يدرك��ه الب�سر وم��ا ل يدركون ل�س��اح اأمره 

وتمكينه في دوره.

قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.

)((

ڤ    ڤ  ڤ ڤ ڦ      ڦ}
قال تعال��ى: {ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

.
)((

ی جئ حئ مئ}
وقال تعال��ى: {يئ جب  حب خب مب ىب يب جت   حت ختمت ىت    

.
)((

يت جث مث ىث يث}

)1(   لقمان 20.

)2(   اجلاثية 12.

)3(   اجلاثية13.
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8- اأ�سبغ عليه نعم��ه ظاهرة وباطنة: قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
.

)((

ٺٿ...}
ل��ه على �سائر الخلق: قال تعالى:  {ک ک      ک گ  9- ف�سّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
.

)((

ڱ ڱ ں ں}
{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  تعالى:  وقال 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۇئۆئ  ۇئ    وئ  وئ 
ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ   ىئ 
ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ 

.
)((

ٺ ٺ ٺ}
0)- تهيئته لحمل الأمانة: قال تعالى: {ۋ ۅ ۅ ۉ 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  

.
)((

ەئەئ وئ وئ       ۇئ ۇئ}

)1(  لقمان 20.

)2(   ال�سراء 71.

)3(   ابراهيم 32 � 34.

)4(   الحزاب 72.
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 .
)((

))- اإكرامه بالعلم: قال تعالى: {ک ک ک ک گ}

تعال��ى: {ٹ ٹ ڤ ڤ  ق��ال  ب��الإرادة:  اإكرام��ه   -((

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.

)((

ڃ}
))- اأعطاه حرية الختيار: ق��ال تعالى: {ڄ ڄ ڄ ڄڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڑڑ  ژ  ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ 

.
)((

ک   ک ک ک گ}
.

)((

وقال تعالى: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

)1(   العلق 5.

)2(   ال�سم�ص 7 � 10.

)3(   الكهف 29.

)4(   الن�سان 3.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعال��ى:  {مئ ىئ يئ 

.
)((

جب حب خب}

)1(   النجم 39

 خصائص اإلنسان 
في القرآن الكريم

المحا�سرة الثانية

الهدف:

 بيان بع�ض الخ�سائ�ض التي امتاز بها الإن�سان َمْن �ِسواه من 

الكائنات والمخلوقات.



22

مة المقدَّ

يرتب��ط �سع��ي الإن�س��ان ف��ي الحياة الدني��ا بمق��دار �سعيه 

وعمل��ه بعيداً عن اأي اعتبار اآخر، م��ن ال�سم الذي يحمله، اأو 

النتم��اء الذي يواليه، اأو الإيمان الذي يعتقده، اأو الكفر الذي 

ي�سم��ره، اأو المكان ال��ذي يحيا فيه، اأو غير ذل��ك من الكثير 

من العتبارات التي ق��د تعطيه �ساأناً اأو �سعًة في الحياة الدنيا، 

لكّنه��ا في الميزان الإلهي لي�ض لها اأي قيمة، فالإن�سان بجهده 

وعمله ومثابرته وت�سحياته ي�سنع حياته بنف�سه، وهذه من األطف 

الكرام��ات التي اأ�سبغها اهلل تعالى على الإن�سان حين منَّ عليه 

بهذه الكرامة.

حماور املو�ضوع

خلق عبث��اً: قال تعال��ى: {ے ے 
ُ
)- الإن�س��ان ل��م ي

 .
)((

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ}
فالإن�سان ل��م يخلق ليعي�ض هذه ال�سنين ف��ي الحياة الدنيا 

)1(   املوؤمنون، 115.



23

بدون هدٍف اأو دوٍر اأو ر�سالة، فهو لي�ض موجوداً عبثياً اأو هام�سياً 

في الوجود. 

وم��ن الوا�سح اأّن العبثية تعني اأن يعي���ض الإن�سان في هذه 

الدار الدنيا بدون اعتق��اد برجوعه اإلى اهلل تعالى، وبالتالي فاإن 

 لاإن�سان 
ّ

الحياة تنتهي لحظة الموت، وما اأ�سّده من وجود عبثي

اإن اقت�سرت حياته على هذا الإعتقاد.

 .
)((

)- ولم ُيترك �سًدى: قال تعالى: {ڱ     ڱ  ڱ ڱ  ں}

وال�س��دى في اللغة المهمل. وهذه الآي��ة ت�سير اإلى عدم ترك 

 
ٌ
ا هو �سرر

ّ
الإن�س��ان مهم��ًا ل ُيوؤمر بما هو نف��ٌع له، ول ُينه��ى عم

عليه، ول ُيكّلف في الدنيا بما يليق بوجوده ول يحا�سب بعمله في 

الآخرة فيكون المتقون ال�سالحون والمف�سدون المجرمون �سواء.

)- اإنم��ا ُخلق لغاي��ة وحكمة: قال تعال��ى: {ڄ ڄ ڄ 

.
)((

ڃ ڃ ڃ  }
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ  تعال��ى:  وقال 

 .
)((

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ}

)1(   القيامة،36

)2(   الذاريات 56.

)3(   هود 118 � 119.
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 وع��ن الإم��ام ال�س��ادق Q  ف��ي تف�سي��ر قول��ه تعالى: 

ٿٿ}:  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  {پ 

 .
)((

خلقهم ليفعلوا ما ي�ستوجبون به رحمة اهلل فيرحمهم«

وعن��ه Q اأي�س��اً: »اإّن اهلل تبارك وتعال��ى لم يخلق خلقه 

عبث��اً ولم يتركهم �سدًى، بل خلقهم لإظه��ار قدرته، وليكّلفهم 

طاعت��ه في�ستوجبوا بذل��ك ر�سوانه، وما خلقه��م ليجلَب منهم 

منفعة ول ليدفع بهم م�سرة، بل خلقهم لينفعهم ويو�سلهم اإلى 

.
)((

نعيم الأبد«

 ،Q وه��ذا المعنى نقراأه في رواي��ات اأهل بيت الع�سمة

 Q: »بتقوى اهلل اأُمرتم، ولاإح�سان والطاعة 
ّ

فعن الإمام علي

.
)((

ُخلقتم«

وعن��ه Q - وهو يدعو النا���ض اإلى الجهاد -  »اإن اهلل قد 

اأكرمك��م بدينه، وخلقك��م لعبادته، فان�سب��وا اأنف�سكم في اأداء 

 .
)((

حّقه«

)1(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 223.

)2(  علل ال�سرائع، ج1، �ص 9.

)3(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 223.

)4(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 223.
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اً يتيه به الخلق جعل  وحتى ل تبقى هذه العبادة �سبيًا خا�سّ

له��م دليًا وهادياً م��ن اأنبيائه ور�سله، وولياً له��م على �سوؤونهم 

واأعمالهم، فقد ورد ع��ن الإمام الح�سين Q: »اأيها النا�ض، 

اإّن اهلل ع��زَّ وج��لَّ ذكره ما خلق العباد اإّل ليعرف��وه، فاإذا عرفوه 

عبدوه، فاإذا عبدوه ا�ستغنوا بعبادته عن عبادة ما �سواه. فقال له 

رج��ل: يا بن ر�سول اهلل، باأبي اأنت واأمي، فما معرفة اهلل؟ قال: 

.
)((

معرفة اأهل كل زمان اإمامهم الذي يجب عليهم طاعته«

)- ل��م ُيخلق ليتمّتع كما تتمّتع الأنع��ام: قال تعالى: {ٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ          ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

.
)((

ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ}
فمعي��ار اإن�سانية الإن�سان تكمن ف��ي ا�ستفادته مما وهبه اهلل 

 يميز بها بين الأم��ور واإل لكان 
ّ

تعال��ى من اإدراكات وحوا���ض

حطب جهّنم كما دّلت الآية.

)1(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 223.

)2(   الأعراف 179.
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 Q: »المرء باأ�سغريه: بقلبه ول�سانه،  اإن 
ّ

فعن الإمام علي

.
)((

قاتل قاتل بجنان، واإن نطق نطق ببيان«

وعن��ه Q: »لاإن�سان ف�سيلتان: عق��ل ومنطق، فبالعقل 

.
)((

ي�ستفيد وبالمنطق يفيد«

.
)((

وعنه Q: »المرء يوزن بقوله ويقوم بفعله«

صفة اإلنسان الكامل

ه، حتى 
َ

الإم��ام عل��ي Q: »قد اأحي��ا عقَله واأم��اَت نف�س

دقَّ جليل��ه، ولطَف غليظه، وبرَق له لم��ع كثير البرق، فاأبان له 

.
)((

الطريق، و�سلك به ال�سبيل«

وعن��ه Q: »م��ا برح هلل - ع��زت اآلوؤه، ف��ي البرهة بعد 

البره��ة، وفي اأزمان الفترات - عباد ناجاهم في فكرهم وكّلمهم 

ف��ي ذات عقوله��م... وكانوا كذلك م�سابي��ح تلك الظلمات، 

.
)5(

واأدّلة تلك ال�سبهات«

)1(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 224.

)2(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 224.

)3(   م.ن، ج1، �ص 225.

)4(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 225.

)5(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 225.
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5- لم يخلقه لنف�سه: فاهلل تعالى لم يخلق الإن�سان لمجرد اإيجاده، 

، {ڤ 
)((

بل خلقه هلل، ق��ال تعالى: {ڳ ڳ   }

، فارتب��اط الموج��ودات كّله��ا له عاق��ة بوجود 
)((

ڤ  ڦ}
الإن�سان، اإل اأّن وجود الإن�سان له ارتباط بوجود اهلل تعالى.

حينم��ا يعتق��د الإن�سان اأن وج��وده امتداد لوج��ود اهلل واأنه 

خليف��ة اهلل في اأر�سه، ونائبه ف��ي اإقامة الح��ّق، واإفا�سة الخير، 

واإ�ساعة الجمال، ي�سعر اأّن الكون كّله في خدمته، واأّن المائكة 

 الوجود معه.
ّ

الكرام في حرا�سته، واأّن رب

6- ولم ي�سّلم��ه اإلى اأحد من خلقه: قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  چ   ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ 
ڳ  گ        گ  گ  گ     کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

.
)((

ڳ  }

)1(   طه 41.

)2(   طه 39.

)3(   هود 57.
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وفي الخا�سة اأّن الإن�سان ما لم يدرك نف�سه ووجوده، وهذا 

الدور الكبير الذي اأحاطه اهلل به ل يمكنه اأن يعرف ربه ويحقق 

ارتباط��ه العمي��ق باهلل تعال��ى، ولعله لذل��ك ورد في الحديث 

ال�سريف: »من عرف نف�سه فقد عرف ربه«.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعال��ى: {گ گ  گ ڳ             

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڱڱ ں ں ڻ ڻ     ڻ 

.
)((

ڻۀ ۀ ہ}

)1(  النبياء 30.

النظرة القرآنية للحياة 
اإلنسانية

المحا�سرة الثالثة

الهدف:

بي��ان المعان��ي الحقيقية لمفه��وم الحي��اة الإن�سانية ومدى 

اأهميتها وقدا�ستها في الإ�سام.
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مة المقدَّ

لع��ّل البع�ض يخلط بين نظرة الق��راآن اإلى الدنيا ونظرته اإلى 

الحي��اة الإن�ساني��ة في هذه ال��دار الدنيا، فه��و اإذ قّلل من �ساأن 

 اإل��ى الآخرة ومحّل ابتاء لاإن�سان 
ّ
الدني��ا معتبراً اإياها دار ممر

رف��ع من قيمة الحي��اة الإن�سانية فيها اإلى ح��ّد القدا�سة بحيث 

اً 
ّ
�سّكلت النظرة القراآنية لمفهوم الحياة الإن�سانية مدخًا اأ�سا�سي

لت�سحيح م�سي��رة الإن�س��ان والرتقاء بدوره ال��ذي اأوكل اإليه 

ليحّق��ق الإرادة الإلهي��ة، وليبتعد عن كّل م��ا ي�سلب الإن�سان 

ها.
ّ
حياته اأو يعّكرها وي�سلبه جمالها ورقي

حماور املو�ضوع

ل �س��ّك اأّن اأّي خلل في نظرة الإن�سان لمعنى الحياة �سوف 

ينعك���ض عل��ى �سلوكه واأفعال��ه ومختلف ت�سرفات��ه واإنجازاته، 

ولذل��ك �سعى القراآن الكريم لت�سحيح ه��ذا المفهوم وتاأ�سيله 

ف��ي الثقافة والفكر الإن�ساني ليق��وم المجتمع بقيم الحياة وفق 

نظ��رة جديدة ل تقت�سر عل��ى الإدراكات والمح�سو�سات التي 
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تحيط بنا بل تتعّداها اإلى ما هو اأكثر �سعًة ورحابًة بحيث ت�سمل 

كاّف��ة الأبعاد الحقيقية لاإن�سان، فالحي��اة نب�ض وجود الإن�سان 

على الأر�ض ومن دونها فمثله كمثل الأموات.

الحياة الحقيقية 

 Q لي�ست 
ّ

وحقيق��ة الحي��اة ف��ي مدر�س��ة الإمام عل��ي

ه، فيقول: 
ّ
 بل بمق��دار ارتباط الم��رء برب

ّ
في بعده��ا المعي�سي

»ل حي��اة اإّل بالدي��ن، ول م��وت اإّل بجحود اليقي��ن، فا�سربوا 

هكم من نومة ال�سب��ات، واإياكم وال�سمائم 
ّ
الع��ذب الفرات، ينب

.
)((

المهلكات«

معاني الحياة 

)- التوحيد: اإّن توحيد المرء لربه اأعلى درجات الرتباط باهلل 

تعالى، وهو ال�سبيل اإلى خا�سه وانعتاقه من قيود ال�سهوات 

 Q: »التوحيد 
ّ

والرذيل��ة، ولذل��ك ورد عن الإمام عل��ي

.
)((

حياة النف�ض«

)1(  ميزان احلكمة، ج1، �ص 710.

)2(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 710.
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)- الذكر الجمي��ل: عن الإمام علي Q: »الذكر الجميل 

.
)((

اإحدى الحياتين«

)- العلم: وب��ه يطرد الإن�سان حياة الجاهلي��ة التي هي �سكل 

 م��ن اأ�سكال موت الإن�سان، هذا الم��وت الذي جاء ر�سول 

اهللP ليرفعه عن الب�سرية ولي�ستبدل به حياًة حقيقية، فعن 

.
)((

 Q: »العلم اإحدى الحياتين«
ّ

الإمام علي

.
)((

وعنه Q: »اكت�سبوا العلم يك�سبكم الحياة«

)- الهداية: قال تعالى: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

.
)((

ڤڤ}
فعن الإمام ال�سادق Q- لما �سئل عن الآية - قال: »من 

اأخرجها من �سال اإلى هدى فكاأنما اأحياها، ومن اأخرجها من 

.
)5(

هدى اإلى �سال فقد قتلها«

وع��ن الإمام الباق��ر Q- اأي�ساً -: »من َح��رٍق اأو َغرٍق، 

)1(   م.ن، ج1، �ص 710.

)2(   م.ن، ج1، �ص 710.

)3(   م.ن، ج1، �ص 710.

)4(  املائدة 33.

)5(  الكايف، ج2، �ص 210.
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قل��ت: فمن اأخرجها من �سال اإل��ى هدى؟ قال: ذاك تاأويلها 

.
)((

الأعظم«

5 - الولي��ة: قال تعال��ى: {ڳ ڳ          ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 
 .

)((

ھ                ھ ھ ھ ے        ے}
فالولي��ة هنا ج��اءت لت�ستنق��ذ الإن�سان من ظلم��ات التيه 

ط في الحياة بدون الهتداء اإلى 
ّ
وال�سال والإنح��راف والتخب

ال�س��راط القويم، وو�سفت هذا ال�ستنق��اذ على اأنه الحياة بعد 

الموت، واأّن الولية هي النور الذي يم�سي به بين النا�ض والتي 

لولها كان ميتاً ل يهتدي اإلى �سيء.

الحكم��ة: فع��ن الإمام علي Q: »اعلم��وا اأنه لي�ض من 

�سيء اإل ويكاد �ساحبه ي�سبع منه ويمّله، اإّل الحياة فاإنه ل يجد 

في الم��وت راحة، واإنما ذلك بمنزل��ة الحكمة التي هي حياة 

اء، 
ّ
للقلب المي��ت، وب�سر للعين العمياء، و�سم��ع لاأذن ال�سم

.
)((

ورّي للظماآن، وفيها الغنى كله وال�سامة«

)1(   امل�سدر نف�سه، ج2، �ص 210.

)2(  النعام 123-122.

)3(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 710.
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فكم��ا اأن الإن�س��ان يرف��ع ظماأه بالم��اء فكذل��ك يرفع ظماأ 

 اآخر 
ً
حاجات��ه المعنوية بالحكم��ة فت�سفي على وج��وده معنى

وقيمًة اأخرى.

.
)((

وعن الإمام ال�سادق Q: »طعم الماء الحياة«

��ة الحي��اة وقيمتها: قال تعال��ى: {پ ڀ ڀ ڀ 
ّ
اأهمي

.
)((

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}
 ول يقوم القراآن بالتاأ�سيل لقيم الحياة فح�سب، واإنما ي�سّن 

القواني��ن والأح��كام لحفظ ه��ذه القيم، فينهى ع��ن م�سا�ض 

�ض للعديد من القيم 
ّ

به��ذه الحياة م�سّدداً على قدا�سته��ا ويوؤ�س

والقواع��د الت��ي ي�ستهدف م��ن خالها الحفاظ عل��ى الحياة 

كقاعدة »الح��دود ُت��دراأ بال�سبهات«، وقاع��دة »دم الم�سلم ل 

يذه��ب هدراً«، وقاع��دة »نفي الميراث للقات��ل«، وقاعدة »كل 

ع�س��و يقت�ض منه مع وجوده وتوؤخ��ذ الدية عند فقده«، وغيرها 

من القواع��د الفقهية التي �سان فيها الدي��ن الإ�سامي حرمة 

الحياة الإن�سانية.

)1(  ميزان احلكمة، ج1، �ص 710.

)2(  امل�سدر نف�سه، ج3، �ص 2498.
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ومن هنا فمن المهّم اإلشارة إلى األمور التالية:

)- حرمة اأّي نوع م��ن اأنواع القتل والغتيال والخطف وحجز 

النا���ض والتع��دي باأّي �س��كل م��ن الأ�سكال عل��ى حياة 

الآخرين.

)- حرمة دم��اء الم�سلمين على بع�سه��م البع�ض مهما كانت 

النزاعات والخافات، وق��د توّعد القراآن الكريم على ذلك 

بالنار الأبدية.

)- تج��ب حماية الدم الإن�ساني ف��ي كّل مكان، فحياة النا�ض 

جميعاً على اختاف مللهم وِنَحلهم لها احترامها وقدا�ستها 

 Q  وقد 
ّ

ف��ي ال�سرع وق��د ورد عن اأمير الموؤمني��ن علي

ق�سى في رج��ل اأقبل بنار فاأ�سعلها ف��ي دار قوم، فاحترقت 

.
)((

واحترق متاعهم: »يغرم قيمة الدار وما فيها، ثم يقتل«

)1(  م.ن، ج1، �ص572.
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ت�ضدير المو�ضوع:

ڃ    ڃ  {ڄ  تعال��ى:  ق��ال 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
.

)((

ڇ ڇڇ}

)1(  احلجرات 13.

 المنطق القرآني 
في التعامل مع اآلخر

المحا�سرة الرابعة

الهدف: 

بيان اأهم المبادئ الإلهية التي اأر�ساها القراآن الكريم للتعامل 

مع الآخر.
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مة المقدَّ

من خ��ال الآية المتقّدم��ة يوؤّكد الق��راآن الكريم قاعدتين 

اأ�سا�سيتين في حقيقة المجتمعات الب�سرية:

الحقيقة الأولى: وحدة الجن�ض الب�سري

الحقيقة الثانية: التدّخل الإلهي في تن�سئة المجتمعات.

نه��ا اهلل تعالى من خ��ال قوله 
ّ
واأّم��ا الحقيق��ة الأول��ى فبي

 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ 

ر اأّن النا�ض كّلهم حقيقة 
ّ
. فهذه الآية تقر

)((

ٺ ٺ ٺ       ٺٿ}
واحدة وطبيعة متماثلة؛ فالرجل من نف�ض طبيعة المراأة، والمراأة 

 م��ن نف�ض طبيع��ة الرجل، وينا�سب هذه الحقيق��ة قوله تعالى:

، وكذلك قوله 
)((

{ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}

.
)((

تعالى: {حئ مئ ىئ يئ جب حب  }

 واأّم��ا الحقيق��ة الثانية والت��ي تظهر من خ��ال قوله تعالى

ن الإرادة الإلهية في تكوين مجتمعات 
ّ
 {چ  } والتي تبي

)1(  الن�ساء 1.

)2(  الروم 21.

)3(  النحل 73.
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ع ومتمايز، واأّن هناك جملة من الم�سالح والفوائد 
ّ
ب�س��كٍل متنو

ر اأن ت�سعيب 
ّ
اأراده��ا اهلل من وراء ذلك الجع��ل، وهذه الآية تقر

النا�ض الى �سعوب وقبائل كان من الجعل التكويني الإلهي. 

حماور املو�ضوع

مبدأ السلم مع اآلخر

دّل��ت الآيات القراآني��ة على تاأ�سيل مب��داأ ال�سلم مع الآخر 

بحيث يكون ال�سام هو المناخ الذي يحيط باأي عاقة بالآخر 

مهم��ا كان بعيداً، ق��ال تعالى: {ھ ے ے ۓ 

ۈ  ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۓ 
. ولك��ّن الدعوة اإلى ال�سلم ل تنطلق من الجبن 

)((

ۈ ٴۇ}
ة الرحمة في الإ�سام: 

ّ
والخ��وف واإنما من الروح الإيجابية وقو

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں    ں     ڱ  ڱ  {ڱ 

.
)((

ہ}

)1(  البقرة 208.

)2(  حممد 35.
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والنظرة القراآنية لهذا التعامل اإنما تنطلق من الرحمة الإلهية 

في التعامل مع الآخر، قال تعالى: {ڎ ڈ ڈ  ژ 

ڳ  گ  گ  گ   گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
.

)((

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ}
ومن هنا فاإنه من ال�سروري الرجوع اإلى المبادئ العاّمة التي 

اأر�ساه��ا القراآن الكريم للتعامل م��ع الآخرين والتي تختزن في 

جوهره��ا الرحمانية والرحيمية تجاه الآخ��ر، ومحاولة مقارنتها 

ومقاربتها على الم�ستوى الفردي والعام لل�سلوك الذي نت�سف 

 هذه المبادئ والقواعد الإلهية: 
ّ
به اليوم، ومن اأهم

)- الحوار: قال تعال��ى: {ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

، والآخ��ر هن��ا من الفئات ال�ساّل��ة، ومع ذلك فقد 
)((

ڇ}
اأطل��ق الإ�سام لغة الحوار مع��ه، واأطلقها في مناٍخ من الراحة 

قة، اأي حوار مبني 
ّ
والهدوء غير الم�سبوق بقناعات وعقائد م�سب

ن يمكن اأن يكونا على هّدى، ويمكن 
ْ
ي
َ
على قاعدة اأّن المتحاور

اأن يكونا على �سال، وفي ذلك منتهى احترام اإن�سانية الآخر.

)1(  التوبة 109.

)2(  �سبا 24.
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)- الدعوة بالحكمة والموعظة الح�سنة: قال تعالى: {ہ ہ 

، فلغة الدعوة وبيان 
)((

ہ ہ ھ ھ ھھ}
الحقائق الإلهية ينبغي اأن تكون حكيمة في مخاطبتها للعقل 

اً بهذه 
ّ
والقلب، كما اأنه ينبغي في الداعي اأن يكون واعياً ملم

المع��ارف الإلهية حتى ل ي�س��يء لل�سريعة وهو يح�سب اأنه 

يح�سن �سنعاً، ق��ال تعالى:{ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌڎ ڎ 

. ول��ذا نجد القراآن عبارة عن حوار 
)((

ڈ ڈ ژ ژڑ}
وجدال بي��ن الأنبياء واأقوامهم الذي��ن خالفوهم ولم يتبعوا 

تعاليمهم وبقوا على �سالهم وباطلهم.

)- الجدال الأح�سن: وه��و لغة التخاطب والتعامل مع الآخر 

عند الختاف في وجهات النظر وتعّدد الآراء حيال م�ساألة 

ما، فالقراآن الكريم لم يرت�ِض من الم�سلم في هذه الحالة اأن 

يق��ّدم الح�سن بل دعاه عند الخت��اف اإلى �سرورة تقديم 

ة الفك��ر، وبالتالي 
ّ
الأح�س��ن؛ لأّن الق��راآن يعتمد عل��ى قو

ف��اإن الق��راآن اعتمد الج��دال الح�سن لغ��ة اأ�سا�سية للدعوة 

)1(  النحل 125.

)2(  يو�سف108.
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والتعامل مع كّل الأط��راف، قال تعالى: {ے ے 

.
)((

ۓ ۓڭ}
)- دعوة الآخر الى النقاط الم�ستركة: قال تعالى: {ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
.

)((

ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ}
وهذه الدع��وة بح�سب ظاهر الآية تنطلق من التوحيد الذي 

يعتب��ر م�ساحة م�ستركة بي��ن الطرفين اإلى العب��ادة العملية هلل 

وح��ده ل �سريك له؛ لأّن مقت�س��ى العبودية هلل عدم ال�سرك به 

من الناحي��ة النظرية، وهناك ُبعد اآخر عل��ى الم�ستوى العملي 

وه��و ع��دم اتخاذ اأرب��اب من دون��ه كالمال وال�سلط��ة والهوى 

وال�سهوات.....

)- الإعرا���ض الإيجاب��ي عن اأعمال الآخر: ق��ال تعالى: {ڇ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ     ڇ 

. وذل��ك عب��ر الإعرا���ض ع��ن الجاهلين 
)((

ژ ڑ ڑ}

والم�سركي��ن، والغ�ض عن ت�سرفاتهم، باقت��اع الخوف واإظهار 

)1(   النحل: 125

)2(  اآل عمران: 64

)3(  الق�س�ص 55.
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الأمن وال�سام لهم، ويظهر الإعرا�ض الإيجابي من قوله تعالى 

{ڈ ژ  }.

5- الدف��ع بالأح�س��ن: ق��ال تعال��ى: {ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ  ڳ          ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ        گ  گ  ک   ک  کک 

.
)((

ڱ}

ئٍة 
ِّ
ئات الآخر دفع��ه ب�سي

ِّ
فلي���ض المطلوب في مواجه��ة �سي

مثلها ب��ل ينبغي التمتع بالنظ��رة الإيجابي��ة تجاهه، كل ذلك 

كفي��ل بنقل الآخر من جهة ال�سال والعداوة اإلى جهة الحّق 

والولي��ة، ولي�ض اإل��ى الولية فح�س��ب بل الغري��ب اأن تنقله 

العداوة والبغ�ساء اإلى الحميمية العالية.

6- اعتم��اد مبداأ الحرية والختيار: اإذ ل معنى لحترام الآخر 

ما لم تحترم قناعات��ه وعقائده، فالعتقاد ل يمكن اأن يكون 

ة والإكراه اأو العنف والإرهاب، قال تعالى: {ی جئ  
ّ
بالقو

.
)((

حئ مئىئ يئ جب حب  خب مبىب}

)1(  ف�سلت34.

)2(  البقرة256.
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7- مب��داأ ت�سنيف الآخر: وهذا يوجب تع��دد اأ�ساليب واأنواع 

التعام��ل. فالآخر فئات واأفراد مختلف��ة فمنهم الأقرب اإلى 

روح ال�سريع��ة والقيم الإن�سانية ومنهم الأبعد والأ�سّد عداوة 

لاإ�س��ام والإن�سانية.. فالآخرون لي�سوا �سواء في المواقف، 

ولي�س��وا �سواء في الأفكار، ولي�سوا �سواء في ال�سفات، فكلٌّ 

له خ�ساله ومواقفه واأفكاره، قال تعالى: {ھ ھے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ     ۆ ۈ ۈ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ     ۋ  ۋ  ٴۇ 
.

)((

ې ې  ې ې ى ى ائ ائ}
وه��ذا ل يعني اأّن الآخر اإذا كان اأبعد كان التعامل معه اأقّل 

رحماني��ة، بل على العك�ض فلع��ل البعد يوجب علينا اأن نكون 

اأكث��ر رحمًة وراأفًة بالآخري��ن ما لم يكن الآخ��ر محارباً �ساهراً 

ل حينئٍذ التكليف معه اإلى �سكل اآخر.
ّ
�سيفه فيتحو

)1(  ال عمران 113 � 114.
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ت�ضدير المو�ضوع:

ع��ن ر�س��ول اهلل P: »ح�سب ابن 

)((

 اأن يحّقر اأخاه الم�سلم«
ّ
اآدم من ال�سر

)1(  ميزان احلكمة، ج1، �ص652.

حرمة الحياة المعنوية لإلنسان

المحا�سرة الخام�سة

الهدف:

بي��ان بع���ض اأ�سكال التع��ّدي على حرمة الحي��اة المعنوية 

لاإن�سان وجزاوؤها في ال�سرع الحنيف.
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مة المقدَّ

اً بالحياة المعنوية لاإن�سان وذلك  اأولى الإ�سام اهتماماً خا�سّ

لعتق��اده اأّن اإن�سانية الإن�سان تكمن في ه��ذا البعد قبل بعده 

الم��ادي اأو الجتماعي اأو �سوى ذلك، ولذلك نرى اأّن ال�سرع 

�ض لقواع��د وقيم اأخاقية ت�سته��دف بمجموعها 
ّ

الحني��ف اأ�س

الحف��اظ على حرمة الحياة المعنوية لاإن�سان معتبراً اأّن تخطي 

الحدود المعنوية لاإن�سان من اأكبر المعا�سي والتجاوزات التي 

يحا�س��ب عليها اهلل والتي ل كّفارة ول غفران لها اإل اأن ي�سقط 

ن ظلمه. والمتاأمل في الن�سو�ض ال�سريفة 
ّ
الآخر حقه ويعفو عم

يرى ربطاً اأكيداً بين البعد المعنوي لاإن�سان والذات المقّد�سة 

واأّن التعدي على هذا البعد تعدٍّ على الباري تعالى. 

حماور املو�ضوع

 .
)((

)- الإيذاء: عن ر�سول اهلل P: »من اآذى موؤمناً فقد اآذاني«

ودلل��ة الحدي��ث في اعتب��ار اأّن كرامة الموؤم��ن وعزته من 

كرامة ر�سول اهلل P وا�سحة، وبالتالي فاإّن الإ�ستخفاف بها 

)1(  _م�ستند ال�سيعة، املحقق الرناقي، ج14، �ص159.
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ا�ستهتار بكرامة ر�س��ول اهلل P والعياذ باهلل، واإيذاء ر�سول 

اهلل P تع��دٍّ على الذات المقد�سة، ولذلك ورد عن الإمام 

: »لياأذن بحرب مني من  ال�س��ادق Q: قال اهلل عزَّ وجلَّ

.
)((

اآذى عبدي الموؤمن«

)- التروي��ع: بمعن��ى التخوي��ف واإدخ��ال الرع��ب اإلى قلب 

ع 
ّ
الآخر، فعن الإمام عل��ي Q: »ل يحّل لم�سلم اأن يرو

 .
)((

م�سلماً«

)- نظ��رة اإخافة: عن ر�سول اهلل P: »من نََظر اإلى موؤمن نظرًة 

.
)((

يخيفه بها اأخافه اهلل تعالى يوم ل ظلَّ اإّل ظّله«

)- الإهان��ة: كا�ستعمال الألفاظ الجارح��ة اأو بع�ض الكلمات 

النابية التي ينبغي للموؤمن الترّفع عنها، فعن الإمام ال�سادق 

ا فقد 
ّ
Q: اإّن اهلل تب��ارك وتعالى يقول: »من اأهان لي ولي

.
)((

اأر�سَد لمحاربتي، واأنا اأ�سرُع �سٍئ اإلى ن�سرة اأوليائي«

 .
)5(

وعن ر�سول اهلل P: »اأذّل النا�ض من اأهان النا�ض«

)1(  الكايف، ج2، �ص350.

)2(   ميزان احلكمة، ج1، �ص66.

)3(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص66.

)4(  الكايف، ج2، �ص351.

)5(  المايل، ال�سيخ ال�سدوق، �ص73.
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5- الإح��زان: وذلك بتفويت اأمر يفرح الموؤمن اأو التعر�ض له اأو 

لمحبي��ه بالإ�ساءة اأو ما �سابه، فعن ر�سول اهلل P: »من اأحزن 

.
)((

موؤمناً ثم اأعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته ولم يوؤجر عليه«

6- تحقي��ر الموؤمن: وذلك من خ��ال التعالي عليه وت�سغيره 

والحّط م��ن �ساأنه، فعن الإمام ال�س��ادق Q: »من حّقر 

موؤمن��اً م�سكيناً لم ي��زل اهلل له حاقراً ماقت��اً حتى يرجع عن 

.
)((

محقرته اإياه«

7- اإذلل الموؤم��ن: بالحّط م��ن �ساأنه اأو ف�سحه فيما خفي عن 

 Q: قال 
ّ

الآخرين اأو الت�سييق عليه وما �سابه، فعن علي

.
)((

: »لياأذن بحرب مني من اأذلَّ عبدي الموؤمن« اهلل عزَّ وجلَّ

8- �سباب الموؤمن: قال تعالى: {ھ ھ ے     ے ۓ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ         ۇۆ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
.

)((

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې              ې}
وفي رواية عن عيا�ض بن حماد: قلت: يا ر�سول اهلل! �سلى اهلل 

)1(  الكايف، ج2، �ص548.

)2(  ميزان احلكمة، ج1، �ص652.

)3(  الكايف، ج2، �ص350.

)4(  النعام 108.
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 باأ�ض اأن اأنت�سر 
َّ

ني وهو دوني فهل علي
ّ
عليك، الرجل من قومي ي�سب

.
)((

منه؟ فقال P: »المت�ساّبان �سيطانان يتعاويان ويتهاتران«

وعنه P: »من اأكبر الكبائر اأن ي�سبَّ الرجل والديه، قيل: 

.
)((

وكيف ي�سّب والديه؟! قال: ي�سّب الرجل في�سّب اأباه واأّمه«

وللسباب مصاديق كثيرة منها: 

�سّب الموؤمن: عن ر�سول اهلل P: »�سباب الموؤمن ف�سوق، 

.
)((

وقتاله كفر واأكل لحمه من مع�سية اهلل«

 Q لما �سمع قوماً من 
ّ

�س��ّب الأعداء:  عن الإمام عل��ي

ابين، 
ّ
ون اأهل ال�سام: »اإني اأكره لكم اأن تكونوا �سب

ّ
اأ�سحابه ي�سب

ولكنك��م لو و�سفتم اأعماله��م وذكرتم حالهم، كان اأ�سوب في 

الق��ول واأبلغ في العذر، وقلتم مكان �سبكم اإياهم، اللهم احقن 

.
)((

دماءنا ودماءهم«

�سّب النا�ض: وعنه P: »ل ت�سبوا النا�ض فتكت�سبوا العداوة 

.
)5(

بينهم«

)1(  ميزان احلكمة، ج2، �ص1237.

)2(  امل�سدر نف�سه، ج2، �ص1237.

)3(  الكايف، ج2، �ص360.

)4(  ميزان احلكمة، ج2، �ص1236.

)5(  الكايف، ج2، �ص360.
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9- ال�سخرية: قال تعالى: {ى ى ائ ائ  ەئ ەئ  وئ وئ 

ی  یی  ی    ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
يبجت  ىب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ  جئ 

.
)((

حت خت مت ىت يت جث}
واعتبر القراآن الكريم اأن ال�سخرية والإ�ستهزاء من ال�سفات 

المازمة لأهل النفاق، قال تعالى: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

.
)((

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      ې ى ى ائ}
ع��ن ر�س��ول اهلل P: »يا ب��ن م�سعود! اإنهم ليعيب��ون على من 

يقت��دي ب�سنت��ي فرائ�ض اهلل، ق��ال اهلل تعالى«: {ڇ ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
.

)((

ڑ}
0)- التعيير: عن نب��ي اهلل الخ�سر Q في و�سيته لمو�سى 

رن اأحداً بخطيئة، وابِك على 
ّ
Q: ي��ا بن عمران! »ل تعي

.
)((

خطيئتك«

)1(  احلجرات 11.

)2(  البقرة 14.

)3(  ميزان احلكمة، ج2، �ص1247.

)4(  امل�سدر نف�سه، ج3، �ص2212.
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وليكن ن�س��ب اأعيننا اإذا راأى اأحدنا زلًة من اأخيه اأن اهلل قد 

ر 
َّ
يبتلينا بما ابتلى به اأخانا الموؤمن فعن ر�سول اهلل P: »من عي

.
)((

اأخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله«

وع��ن الإمام ال�س��ادق Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى ابتلى 

ر، واإن الأنبياء ل ي�سبرون 
ِّ
اأيوب Q با ذنب، ف�سبر حتى ُعي

.
)((

على التعيير«

ومن اأروع ما روي عن ر�سول اهلل P قوله: »اإذا زنت خادم 

. وذل��ك لأن التعيير 
)((

اأحدك��م فليجلده��ا الحّد ول يعيره��ا«

م�سا�ض بالجانب المعنوي للزاني بينما الجلد م�سا�ض بالجانب 

المادي.

))- التوبيخ: وهو ا�ستخدام عبارة قا�سية وم�سينة اأو نعت الآخر 

 :Q باأو�س��اف ونعوت ل تليق به، فع��ن الإمام ال�سادق

.
)((

»من اأنَّب موؤمناً اأنبه اهلل في الدنيا والآخرة«

)1(  م.ن، ج3، �ص2212.

)2(  م.ن، ج3، �ص2212.

)3(  ميزان احلكمة، ج3، �ص2212.

)4(  امل�سدر نف�سه، ج3، �ص2212.
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))- ال�سمات��ة: وهي اإظهار عدم الإهتم��ام بم�ساب الغير 

وي��راه م�ستحق��اً لذل��ك وقد يب��دي فرح��اً اإزاء م�ساب 

الآخري��ن، وال�سماتة من اأبرز م�سادي��ق القلب الذي ل 

 :Q يعرف الرحم��ة بالآخرين، فعن الإمام ال�سادق

��ِد ال�سمات��ة لأخي��ك فيرحم��ه اهلل وي�سيرها بك، 
ْ
»ل ُتب

وق��ال: من �سمت بم�سيب��ة نزلت باأخيه ل��م يخرج من 

.
)((

الدنيا حتى يفتتن«

))- الطع��ن: والمراد من��ه ت�سفيه مقالة الغي��ر ونعتها اأو نعت 

�ساحبه��ا بما ي�سيئه، فعن ر�سول اهلل P: »اإن اهلل عزَّ وجلَّ 

خل��ق الموؤمن من عظمة جال��ه وقدرته، فمن طعن عليه اأو 

.
)((

» رد عليه قوله فقد رّد على اهلل عزَّ وجلَّ

جلد 
ُ
))- الق��ذف: عن الإم��ام ال�سادق Q: »الق��اذف ي

ثماني��ن جلدة ول ُتقب��ل له �سهادة اأب��داً اإل بع��د التوبة اأو 

.
)((

كّذب نف�سه«
ُ
ي

)1(  م.ن، ج2، �ص1678.

)2(  م.ن، ج3، �ص2212.

)3(   و�سائل ال�سيعة، احلر العاملي، ج78، �ص177.
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.
)((

5)- اللعن: عن ر�سول اهلل P: »لعن الموؤمن كقتله«

.
)((

وعنه P: »اإن ا�ستطعت األ تلعن �سيئاً فافعل«

6)- النميمة: قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ 

.
)((

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}
7)- الغيب��ة: قال تعالى: وقد �سب��ه اهلل تعالى المغتاب باآكل 

لحم اأخيه ميتاً فقال: {ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 

.
)((

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}
 فيح��رم القت��ل لأّن الحياة مقّد�سة ول يح��ّق اإزهاقها بدون 

وجه حّق، كما اأّن حياة الإن�سان المعنوية محترمة، والغيبة هي 

هتك لهذه الحرمة.

8)- التناب��ز بالألقاب: ق��ال تعالى: {مئ ىئ يئجب حب 

.
)5(

خب مب ىب يبجت}

)1( ميزان احلكمة.

)2( ميزان احلكمة.

)3(  احلجرات 6.

)4(  احلجرات: 12.

)5(  احلجرات 11.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالى:ق��ال تعالى: {ژ 

ک           ک  ک  ڑ  ڑ 
.

)((

کگ}

)1(   الأعراف 157

 مظاهر تحرير اإلنسان 
في اإلسالم

المحا�سرة ال�ساد�سة

الهدف: 

بي��ان بع�ض المظاهر الت��ي دعا اإليها الدي��ن الإ�سامي من 

اأجل تحرير الإن�سان.
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مة المقدَّ

ل ري��ب في اأّن الدي��ن اإنما اأراد تحري��ر الإن�سان من كّل ما 

ق رقبته �سواء كانت تكاليف قا�سية كما تحّدثنا 
ّ
يثقل كاهله ويطو

الآية عن بني اإ�سرائيل اأو اأعباء حياتية ترتبط بالجهل وال�سال 

ه المفاهيم واتباع ال�سهوات وغيرها من 
ّ
ورذائل الأخاق وت�سو

د الإن�س��ان اإن�سانيته بها في�سبح اأ�سيراً  ذليًا 
ّ
الأغ��ال التي يقي

له��ا وهو يح�س��ب نف�سه اأنه يعي�ض اأرقى لحظ��ات الحرية، فمن 

اأكبر المغالطات الثقافية التي تعي�سها الب�سرية اليوم اأّن اإطاق 

الإن�س��ان العن��ان ل�سهواته وغرائ��زه اإنما يج�س��د الحرية باأبهى 

 للنف�ض 
ٌ
�سوره��ا، والحال اأّن الإ�س��ام يعتبر اأن ذلك ه��و اأ�سر

الإن�ساني��ة باأب�س��ع �سورها وتكبيله��ا بقيود ال�سه��وات واأغال 

 :Q 
ّ

المعا�س��ي، وق��د ورد عن اأمير الموؤمني��ن الإمام علي

.
)((

»لي�ض من ابتاع نف�سه فاأعتقها كمن باع نف�سه فاأوبقها«

حماور املو�ضوع

)- العبودي��ة والرّق: اأر�س��ى الدين الإ�سام��ي مجموعة من 

)1(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 583.
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القواني��ن والأحكام التي �ساهمت ف��ي تحرير الإن�سان من 

ما اأحكام الكّفارات وبع�ض المعا�سي 
ّ
الرّق والعبودية، ل �سي

والآثام، وفي ذلك اإ�سارة لطيفة اإلى اأن المع�سية من الأمور 

الت��ي ت�سيء اإلى اإن�سانية الإن�س��ان وبالتالي ل بّد من القيام 

بفعٍل يجبر هذا النق�ض في البعد الإن�ساني لاإن�سان، ولي�ض 

م��ن م�سداٍق لذلك اأكثر مطابقة م��ن تحرير رقبة واإخراجها 

من العبودية اإلى الحرية. 

��ة: قال تعال��ى: {گ گ گ               گ      ڳ ڳ 
ّ
)- الع�سبي

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
عده��ا 

ُ
، ولأن الع�سبي��ة ف��ي ب

)((

ھ ھ ھ ھ ے}
العمل��ي ل تحترم جوهر الإن�سان لكونها تنحاز اإلى فرٍد دون 

اآخر لخ�سو�سية ل عاق��ة لها بالحّق والمنطق، فهي �سكٌل 

من اأ�سكال الولء للباط��ل، لذا فقد نادى الإ�سام بالتحرر 

من هذه التبعية البغي�سة والولء لغير الحّق.

)1(   الفتح 26.
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ب له فقد خلع ربق  ب اأو ُتع�سّ عن ر�سول اهلل P: »من تع�سّ

.
)((

الإيمان من عنقه«

ة من خ��ردل من ع�سبية 
ّ
وعنه P: »م��ن كان في قلبه حب

.
)((

بعثه اهلل يوم القيامة مع اأعراب الجاهلية«

به اهلل عزَّ  ��ب ع�سّ وعن الإم��ام ال�سادق Q: »من تع�سّ

.
)((

وجلَّ بع�سابة من نار«

بين   Q: »اإن كنتم ل محالة متع�سّ
ّ

وورد عن الإمام علي

 .
)((

بوا لن�سرة الحّق واإغاثة الملهوف« فتع�سّ

)- واأد البن��ات: وهو من اأب�سع اأنواع �سحق البعد الإن�ساني في 

الفتاة، بل لع��ّل واأد البنات يجعل قيمته��ّن اأدنى من قيمة 

الحي��وان والجماد، بينما ن��رى اأّن الإ�سام رف��ع من مكانة 

البن��ت فجعلها بمح��اذاة الرجل من الناحي��ة الإن�سانية با 

اأدن��ى تمييز، واإن كان هناك من بع�ض الفروقات من الناحية 

الت�سريعية فهي ل تم�ض الجانب الإن�ساني للبنت.

)1(   الكايف، ج2، �ص 307.

)2(   امل�سدر نف�سه، ج2، �ص 307.

)3(   م.ن، ج2، �ص 307.

)4(   ميزان احلكمة، ج3، �ص 1993.
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 ،
)((

ڄ} ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڤ  تعال��ى:  ق��ال 

ة اإلى اأن اهلل تعال��ى ي�ساأل المووؤودة المظلومة 
ّ
وهن��ا اإ�سارة مهم

 ي��وم القيامة ول ي�ساأل الظالم الذي واأدها كما هو منطق القراآن 

؛ لأّن الجريم��ة التي اقترفت بحقها 
)((

{حبخب مب ىب}

ه��ي جريم��ٌة �س��ّد الإن�سانية والتي ه��ي حرمانها م��ن حياتها 

ودورها ومختل��ف اأنواع النعم والفيو�سات الإلهية بحّقها، وهي 

 على مخلوٍق اأوجده اهلل والتعدي عليه م�سا�ض بالذات 
ٌ
اعت��داء

المقّد�سة.

 
ّ

)- تحري��ر الإن�س��ان م��ن الإن�س��ان: ففي الحدي��ث عن علي

.
)((

Q: »ل تكن عبد غيرك وقد خلقك اهلل حراً«

وعن��ه Q: »اأيها النا�ض اإّن اآدم لم يلد عبداً ول اأمة، واإّن 

.
)((

النا�ض كّلهم اأحرار«

وعن الإمام الباقر Q - في ر�سالته اإلى بع�ض خلفاء بني 

له اهلل عزَّ وجلَّ  اأمي��ة -: »ومن ذلك ما �سيع الجه��اد الذي ف�سّ

)1(   التكوير 8 � 9.

)2(   ال�سافات 27.

)3(   نهج البالغة، ج 3، �ص 51.

)4(   الكايف، ج8، �ص 69.
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عل��ى الأعمال... ا�سترط عليهم فيه حفظ الحدود، واأول ذلك 

الدعاء اإلى طاعة اهلل من طاعة العباد، واإلى عبادة اهلل من عبادة 

 .
)((

العباد، واإلى ولية اهلل من ولية العباد«

وفي روايٍة اأخرى عن الإمام الباقر Q تبين عدم العبودية 

اإل هلل حتى ولو في وجه الحاكم الجائر يقول: »اإن يزيد بن معاوية 

، فبعث اإلى رجل من قري�ض فاأتاه، 
ّ
دخل المدينة وهو يريد الحج

 لي اأنك عبد لي، اإن �سئت بعتك واإن �سئت 
ّ
فق��ال له يزيد: اأتقر

ا�سترقيت��ك، فق��ال له الرجل: واهلل يا يزيد! م��ا اأنت باأكرم مني 

في قري���ض ح�سب��اً، ول كان اأبوك اأف�سل من اأب��ي في الجاهلية 

والإ�سام، وما اأنت باأف�سل مني في الدين ول بخير مني، فكيف 

 لي واهلل قتلتك، 
ّ
 لك بما �ساألت؟! فقال ل��ه يزيد: اإن لم تقر

ّ
اأق��ر

فقال له الرجل: لي�ض قتلك اإياي باأعظم من قتلك الح�سين بن 

.
)((

علي Q ابن ر�سول اهلل P، فاأمر به فقتل«

 5- تحري��ر الإن�س��ان م��ن الم��ادة وال�سه��وات: فع��ن الإمام 

 .
)((

ا«
ًّ
علي Q: »من ترك ال�سهوات كان حر

)1(   ك�سف الغطاء، ج2، �ص 384.

)2(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 582.

)3(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 583.
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وم��ن هنا نرى اأّن الن�سو�ض ال�سريف��ة ربطت بين ال�سهوات 

والعبودية لغير اهلل من جهة وبين الحرية الحّق. 

نَّك الطمع وق��د جعلك اهلل   Q: »ل ي�سترقَّ
ّ

فع��ن عل��ي

.
)((

ا«
ًّ
حر

وعن الإمام ال�س��ادق Q: »اإّن �ساحب الدين... رف�ض 

.
)((

ا«
ًّ
ال�سهوات ف�سار حر

.
)((

 عبد ما طِمع«
ُّ
 ما قنع، الحر

ّ
وعنه Q: »العبد حر

.
)((

وعنه Q: »من زهد في الدنيا اأعتق نف�سه واأر�سى ربه«

وعن ال�سي��د الم�سيح Q: »بماذا نفع ام��روؤ نف�سه باعها 

 ترك ما باعها به ميراث��اً لغيره؟! اأهلك 
ّ
بجمي��ع ما ف��ي الدنيا ثم

نف�س��ه، ولكن طوبى لمرئ خّل���ض نف�سه واختارها على جميع 

.
)5(

الدنيا«

)1(   م.ن، ج1، �ص 582.

)2(   م.ن، ج1، �ص 583.

)3(   م.ن، ج1، �ص 583.

)4(   م.ن، ج1، �ص 583.

)5(   م.ن، ج1، �ص 583.
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وعن الإم��ام ال�سادق Q: »خم�ض خ�سال من لم تكن 

فيه خ�سلة منها فلي�ض فيه كثير م�ستمتع، اأولها: الوفاء، والثانية: 

التدبير، والثالثة: الحياء، والرابعة: ح�سن الخلق، والخام�سة - 

.
)((

وهي تجمع هذه الخ�سال -  الحرية«

ا، 
ًّ
 Q: »اإي��اك وكّل عمل ينّفر عنك حر

ّ
عن الإمام علي

ا، اأو تحمل به يوم القيامة 
ًّ
اأو يذّل لك قدراً، اأو يجلب عليك �سر

.
)((

وزراً«

 ي��دع هذه اللماظة لأهلها؟! اإنه لي�ض 
ٌّ
وعنه Q: »األ حر

.
)((

لأنف�سكم ثمن اإل الجنة، فا تبيعوها اإل بها«

حرية العقيدة

ولب��ّد اأن ن�سير بع��د ذلك اإلى اأّن الإ�س��ام ل يبيح »حرية 

العقيدة« ب�سكل مطلق. فقد ذهب نفر اإلى ذلك م�ستدًل بالآية 

، وا�ستنتج 
)((

الكريمة {ی جئ  حئ مئىئ يئ جب حب  خب مبىب}

من هذه الآية اأّن الإ�سام قد منح النا�ض الحرية فيما يعتقدون 

)1(   ميزان احلكمة، ج1، �ص 582.

)2(   امل�سدر نف�سه، ج1، �ص 584.

)3(   م.ن، ج1، �ص 584.

)4(   البقرة 256.
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ويوؤمنون ب��ه حتى ولو كان �سركاً اأو عب��ادة لل�سنم والطاغوت. 

ولي�ض هذا من الإ�سام ب�س��يء اأبداً. فالمنهج الإ�سامي قائم 

ن 
ّ
عل��ى اأ�سا�ض التوحيد واإلغاء ال�سرك، فكيف يمكن اأن يت�سم

المنهج حرية مخالفة هذا الأ�سا�ض؟! اإنه تناق�ض وا�سح �سريح. 

فكم��ا اأّن القوانين الو�سعية الراهنة ل يمكن اأن تعطي لاأفراد 

حرية مخالفتها فكذلك الإ�سام ل يبيح مخالفة الأ�س�ض التي 

يقوم عليها ت�سريعه.

اإّن الآية المذكورة توؤّكد على اأّن الإ�سام قد ات�سح وانجلى 

بف�س��ل القراآن وال�سن��ة، ول حاجة اإلى الإك��راه والإجبار في 

قبول الإ�سام، ويوؤيد ذلك قوله تعالى: {ی جئ  حئ مئىئ}.

اإ�ساف��ة اإلى ذل��ك فاإّن جمل��ة: {ی جئ  حئ مئىئ} حقيقة 

ت�سريعي��ة ت�ستند اإلى حقيق��ة تكويني��ة اإذ اإّن الإكراه والإجبار 

ل يمك��ن اأن يكون اإل في الأعم��ال والحركات الظاهرية، ول 

ي�ستطي��ع اأن يوؤّثر في القلب والفكر والعتقاد: فالآية تنهى عن 

ا�ستعم��ال القوة في هداية الأفراد اإلى نه��ج الدين فذلك غير 

اً.
ّ
اً وطبيعي

ّ
ممكن ت�سريعي
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والآي��ة بع��د ذل��ك ت�سير اإل��ى ت��رك التقلي��د الأعمى في 

العقائد وتح��ّث النا�ض على اتباع المنطق والعقل فيما يوؤمنون 

ويعتق��دون. فالف��رد المكره المجب��ر على اتب��اع عقيدة معينة 

يقّل��د الموؤمنين بتل��ك العقيدة دون اأن ينطل��ق فيما يفعله من 

اإيمان، وذلك مرفو�ض في نظر القراآن. من كل هذا يتبين لنا اأن 

ع��دم الإكراه في الدين ل يعني اأبداً حرية الأفراد في انتخاب 

العقيدة.
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعال��ى: {ٿ ٿ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

.
)((

ڦ ڄ}

)1(   ابراهيم 5.

الجانب اإلنسانّي لحركة األنبياء

المحا�سرة ال�سابعة

الهدف:

اإبراز الجوانب الإن�سانية لاأهداف التي جعلها الأنبياء محور 

حركتهم مع العباد.
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مة المقدَّ

 ه��و ال�سبب الوحي��د ل�سعادة 
ّ

ل �س��ك اأّن الدي��ن الإله��ي

الإن�س��ان، والم�سلح لأمر حياته، ي�سلح الفطرة بالفطرة، ويعّدل 

قواه��ا المختلفة عن��د طغيانه��ا، وينّظم لاإن�س��ان �سلك حياته 

الدنيوي��ة والأخروي��ة، والمادي��ة والمعنوي��ة، ولذلك بعث اهلل 

اأنبياءه ووات��ر ر�سله تكريماً لإن�سانية الإن�س��ان واحتراماً لمقامه 

ال�سامخ ال��ذي اأراده له، فالأنبياء Q جعلوا الإن�سان ن�سب 

اأعينه��م وعملوا على تج�سي��د الإن�سان الكام��ل في �سلوكهم 

ليكونوا اأ�سوًة للنا�ض وقدوًة لهم.

حماور املو�ضوع

)- التكامل: قال تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ 

 .
)((

ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  }

)1(   النعام 91.
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 ) - اإنق��اذ الإن�س��ان م��ن ولي��ة الطواغي��ت: ق��ال تعال��ى:

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  {ڄ 

ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 
 .

)((

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک}
وقال تعال��ى: {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  

 .
)((

ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ   }

 P ًدا
ّ
 Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى بعث محم

ّ
وع��ن علي

خرج عباده من عبادة عب��اده اإلى عبادته، ومن عهود 
ُ
بالح��ّق لي

عب��اده اإل��ى عهوده، ومن طاع��ة عباده اإلى طاعت��ه، ومن ولية 

.
)((

عباده اإلى وليته«

) - تعلي��م الكتاب والحكمة: ق��ال تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ 

.
)((

ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

)1(   النحل 37.

)2(   الزمر 17.

)3(   الكايف، ج8، �ص 386.

)4(   اجلمعة 4.
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چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ  {ڄ  تعال��ى:  وق��ال 

ڍ   ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 

.
)((

ڌ}

) - تزكي��ة الأخاق: قال تعال��ى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

.
)((

ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ}

تعالى: {چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ  وقال 

.
)((

ڍ  ڌ}

.
)((

وعن ر�سول اهلل P: »ُبِعْثُت بمكارِم الأخاِق ومحا�سِنها«

.
)5(

 مكارم الأخاق«
َ
وعنه P: »ُبعثت لأتمم

 5 - اإخ��راج النا���ض م��ن الظلمات اإل��ى النور: ق��ال تعالى: 

ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے  ھ  {ھ 

ٴۇ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 

.
)6(

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ}

وقال تعالى: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

)1(   البقرة 129.

)2(   اجلمعة 4.

)3(   البقرة 133.

)4(   المايل، �ص 596.

)5(   كنز العمال، ج11، �ص 420.

)6(   ابراهيم 5.
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گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

.
)((

گ گ گ ڳ }

وع��ن الإمام علي Q: »اإّن ِمْن اأحبِّ عباد اهلل اإليه عبدَا 

اأعان��ه اهلل على نف�سه... فخرج م��ن �سفة العمى وم�ساركة اأهل 

الهوى، و�سار م��ن مفاتيح اأبواب اله��دى... م�سباح ظلمات، 

ك�ّساف ع�سوات )غ�سوات(، مفتاح مبهمات، دّفاع مع�سات، 

.
)((

دليل فلوات«

6 - قي��ام النا���ض بالق�سط: قال تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ 

ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀڀ 

.
)((

ٿ ٹ ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ}
 Q - في �سفة اهلل �سبحانه -: »الذي 

ّ
وعن الإم��ام علي

�س��دق في ميعاده، وارتف��ع عن ظلم عباده، وق��ام بالق�سط في 

.
)((

خلقه، وعدل عليهم في حكمه«

)1(   املائدة 16.

)2(   نهج البالغة، ج1، �ص152.

)3(   احلديد 25.

)4(   نهج البالغة، ج2، �ص 115.
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 7 - و�س��ع الإ�س��ر والأغ��ال: ق��ال تعال��ى: {ڄ ڄ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 

.
)((

ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ}
وف��ي التف�سي��ر: {ژ ڑ ڑ} اأي الأمور التي 

دهم عن الخيرات، وع��ن الو�سول اإلى الثوابات، 
ّ
طه��م وتقي

ّ
تثب

د به...
َّ
والأغال جمع ُغّل، وهو ما يقي

��ِل ال�سام: ق��ال تعالى: {ڌ ڎ 
ُ
ب

ُ
9 - الهداي��ة اإلى �س

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک        ک 

.
)((

ڳ  }

وال�سمي��ر في قوله: »ب��ه« لاآلة،  عائد اإل��ى الكتاب اأو اإلى 

النور �سواء اأريد به النبي P اأو القراآن.

)1(   العراف 157.

)2(   املائدة 16.



71

د تعالى قول��ه: {ڌ ڎ ڎ} بقوله: {ڈ 
ّ
وق��د قي

ڈ ژ  } وي��وؤول اإلى ا�ستراط فعلي��ة الهداية الإلهية 

باتباع ر�سوانه، فالمراد بالهداية هو الإي�سال اإلى المطلوب، وهو 

ِل ال�سام اأو جميع ال�سبل اأو 
ُ
ب

ُ
اأن يورده اهلل تعالى �سبيًا من �س

اأكثرها واحداً بعد اآخر. وقد اأطلق تعالى ال�سام، فهو ال�سامة 

والتخلُّ���ض من كّل �سقاء يختّل به اأمر �سعادة الحياة في دنيا اأو 

اآخ��رة. وقد نفى اهلل �سبحانه عنهم هدايته واآي�سهم من نيل هذه 

الكرامة الإلهية بقوله: {گ ڳ ڳ ڳ ڳ}.

0) - اإتم��ام الحجة: ق��ال تعالى: {ڇ ڇ ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
.

)((

ڑ}
هم به من  فعن الإمام علي Q: »بعَث اهلل ر�سَله بما خ�سّ

وحيه، وجعلهم حجًة له على خلقه، لئّا تجَب الحجة لهم بترك 

.
)((

الإعذار اإليهم، فدعاهم بل�سان ال�سدق اإلى �سبيل الحق«

)1(   الن�ساء 165.

)2(   نهج البالغة، ج2، �ص 27.
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ة -: 
ّ
وعن الإمام ال�سادق Q - لما �سئل عن فل�سفة النبو

»لئّا يكون للنا�ض على اهلل حجٌة من بعد الر�سل، ولئّا يقولوا: 

.
)((

ما جاءنا من ب�سير ول نذير، ولتكون حجة اهلل عليهم«

وع��ن ر�سول اهلل P: »بعَث اإليهم الر�سَل لتكون له الحجُة 

البالغ��ُة على خلقه، ويكوَن ر�سله اإليهم �سهداء عليهم، وابتعث 

فيه��م النبيين مب�ّسري��ن ومنذرين ليهلك من هل��ك عن بينة، 

.»...
)((

ويحيى من حي عن بينة

)1(   ميزان احلكمة، ج4، �ص 3014.

)2(   ميزان احلكمة، ج4، �ص 3014.
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ت�ضدير المو�ضوع:

تعال��ى: {ٺ ٿ ٿ  قال 

.
)((

ٿ ٿ ٹ ٹ }

)1(   الإن�سان 8.

 الرعاية االجتماعية 
مظهر إنسانية اإلسالم

المحا�سرة الثامنة

الهدف:

��ل الإ�سام بتاأمي��ن الحياة  بي��ان بع�ض الم��وارد التي َتكفَّ

الكريمة لهم من الناحية المادية.
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مة المقدَّ

تعتبر الرعاية الجتماعي��ة التي اأطلقتها ال�سريعة الإ�سامية 

لكاّفة اأ�سناف الفئات الفقيرة والتي تحتاج الى الم�ساعدة من 

اأجل تاأمي��ن الحاجات ال�سرورية والم�ستلزم��ات الحياتية من 

اأبرز وجوه ومظاهر البعد الإن�ساني في الإ�سام، حيث اأوجبت 

ال�سريعة مّد يد الع��ون لهذه الفئات حفظاً لكراماتهم واحتراماً 

لإن�سانيتهم، فلم يعد - والحال هذه - العطاء �سكًا من اأ�سكال 

المّن والأذى واإراقة ماء الوج��ه بل اأ�سبح العطاء عبادًة واجبة 

ماً لاأجر والثواب.
ّ

اً يوؤديه المكلَّف قربًة هلل وتو�س
ّ
وفعًا قربوي

حماور املو�ضوع

�ض هنا لبع�ض الفئات والأ�سناف التي اأمر الإ�سام 
ّ
و�سنتعر

ب�س��رورة الإنف��اق عليهم واعتبرهم معياراً م��ن معايير المجتمع 

ال�سالح، بمعنى اأنه كلم��ا كان المجتمع يغني فقراءه كلما كان 

اأق��رب اإل��ى ال�ساح، وكّلم��ا كان الفقراء يم��ّدون اأيديهم اإلى 

النا�ض كّلما كان المجتمع اأبعد عن ال�ساح، واأهم هذه الفئات:
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)- كفالة األيتام 

ق��ال تعال��ى:  {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

  وقال تعالى: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
)((

ڤ}
.

)((

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}
وم��ن مظاهر العناي��ة التي اأوله��ا الإ�س��ام لاأيتام حفظ 

 
ّ
اأمواله��م وال�سعي في تنميتها والبتعاد ع��ن كّل ت�سرف �سار

به��ا، ق��ال تعال��ى: {ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ 

  قال تعال��ى: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
)((

ۇ ۇۆ}
 وق��ال 

)((

ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک}

تعالى: {ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ 

 .
)5(

چ چڇ ڇ    ڇ ڇ ڍ      }

 )- الفقراء والمساكين

{ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  تعال��ى:  قال 

)1(   البقرة: 177.  

)2(   املاعون: 3-1.

)3(   الإ�سراء: 34.

)4(   الن�ساء: 10.  

)5(   الن�ساء: 2.
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ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

.
)((

ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ}

ق��ال تعال��ى: {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 

.
)((

ڤ ڦ ڦ ڦ}

)- كفالة الصغار وكبار السن 

��ة لكبار ال�س��ّن واعتبرهم  لقد وّج��ه الإ�س��ام عناية خا�سّ

م�ستحّقين للرعاية المثل��ى مقابل الت�سحيات التي بذلوها في 

تربي��ة الأجي��ال ال�سالح��ة. والعناية بهم اأنيطت ف��ي الإ�سام 

 ،
)((

ًل، ق��ال تعال��ى:  {ٺ ٺ   ٺ ٺٿ}
ّ
بالأبن��اء اأو

 الآباء ورعايتهم م�سوؤولية اإلزامية �سواء 
ّ
فم�سوؤولية الأبناء عن بر

ن و�سواء كانا على دينه اأو على غير دين، 
ْ
ن اأو فا�سقي

ْ
كان��ا موؤمني

والرعاية لكبار ال�س��ّن ل تقف عند الجانب المادي بل يدخل 

فيه��ا الجانب النف�سي والعاطفي الذي هم اأ�سّد حاجة اإليه قال 

)1(   التوبة: 60.  

)2(   البقرة 177.

)3(   العنكبوت: 8.
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{ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  تعال��ى: 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
 .

)((

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ        ٴۇ ۋ}
وكم��ا اهت��م الإ�سام برعاي��ة الأبناء لآبائهم اأول��ى اهتماماً 

اً بالطفولة واأل��زم الآباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ  خا�سّ

�سّن الر�سد مع القدرة على ا�ستغالهم بالم�سوؤولية.

ع��ن ر�سول اهلل P:  » لي�ض منا من لم يرحم �سغيرنا ويوّقر 

 .
)((

كبيرنا«

)- رعاية اللقيط

واللقي��ط �سرع��اً: هو المولود ال��ذي ل يعرف ل��ه اأب ول اأّم، 

والذي ُيلقى بدون اأن يعترف به اأحد، فيجب اأخذه والإهتمام به، 

.
)((

قال تعالى: {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}

وقد راعى الإ�سام نف�سية اللقيط، فاأعطاه الحقوق الممنوحة 

للول��د ال�سرعي ب��دون اأن يكون هناك تميي��ز اأو تفريق بينهما، 

 اأخرى، وبه��ذه المعاملة الح�سنة يكون 
َ
 وازرٌة ِوْزر

ُ
حي��ث ل َتِزر

)1(   الإ�سراء: 23 -24.

)2(   كنز العمال، ج3، �ص 164.

)3(   املائدة 32.
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المجتمع قد اأعدَّ مواطناً �سالحاً، يقوم بواجباته وينه�ض باأعبائه، 

فا ي�سعر بنق�ض ول تتوّلد عنده العقد النف�سية.

5- رعاية أصحاب العاهات

���ض الإن�سان اأثناء قيامه بدوره في اإعمار هذا الكون 
ّ
قد يتعر

ة 
ّ

لعاهة من العاهات، يفقد على اأثرها ع�سواً من اأع�سائه، اأو حا�س

ه، وربما لظروف تتعّلق بالحمل والولدة، يولد بعاهة 
ّ

من حوا�س

م�ستديمة كفقد الب�س��ر اأو ال�سمع، اأو ت�سويه في بع�ض اأع�سائه 

تقّلل من عطائه.

ومن أهّم فئات هذه العاهات هم:

والعاج��زون  والمعتوه��ون  والبك��م   
ّ
��م وال�سُّ العمي��ان 

 ب�سب��ب �سع��ف البني��ة، وذوو العي��وب الكامي��ة والتعتع��ة. 

هوؤلء النمط من العاجزين واأ�سحاب العاهات، يجب اأن يلقوا 

من المجتم��ع كّل رعاية وعناي��ة واهتمام، وينبغ��ي اأن يكونوا 

محّل العناية والهتمام الكامل في نظر الدولة والمجتمع على 

ال�سواء لتوفير العي�ض الأف�سل لمثل هوؤلء المحتاجين، حتى 

ي�سعروا بالرحمة والتعاون والعطف.
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ك��م، فيجب اأن تترّكز بفتح 
ُ
 والب

ّ
اأّم��ا العناية بالعميان وال�سم

ِف 
َ
ة بهم، لتعليمهم، وتدريبهم على الِحر مدار�ض ومعاهد خا�سّ

اليدوية، وجعل كّل الو�سائ��ل الإي�ساحية وال�سمعية والب�سرية 

تهم وكيانهم.
ّ
فهم لي�سعروا ب�سخ�سي

ّ
واللم�سية تحت ت�سر

واأّم��ا العناي��ة بالمعتوهين و�سع��اف البني��ة وذوي العيوب 

الكامي��ة وال�سرعى واأ�سحاب الأمرا���ض المزمنة فتترّكز في 

اإزالة �سعفه��م وعاهاته��م وعيوبهم بالعاج الناج��ح، والغذاء 

ال�سال��ح، والو�سائ��ل الطبية وال�سحية الازم��ة وتوفير الأجواء 

التربوية المنا�سبة لهم.

6- رعاية الشواّذ والمنحرفين

والم��راد من ينحرف من الأح��داث والمراهقين اإلى تناول 

رات، اأو ال�سرق��ة، اأو القت��ل وارت��كاب الجرائم. وهذا  المخ��دِّ

 خطير يجب معالجت��ه، ويرجع النحراف عند 
ّ

عي��ب اجتماعي

ه��ا �سوء التربية 
ُّ
المراهقي��ن وال�سباب اإل��ى اأ�سباب عديدة اأهم

ئة، 
ّ
واإهم��ال الوالدي��ن مراقب��ة اأبنائهم، ومنه��ا ال�سحب��ة ال�سي

وم�ساهدة الأفام الماجنة، ومنها معاملة الآباء القا�سية لأبنائهم 
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و�س��ّدة ظلمه��م، واإم�ساك النفق��ة عنهم، ومنه��ا اليتم والجهل 

والفقر.. اإلى غير ذلك.

وعاج الإ�س��ام لظاهرة ال�سذوذ والنح��راف يعتمد على 

منع اأ�سباب ال�سذوذ، واإزالة العوامل التي توؤّدي اإليه.

7- رعاية المنكوبين والمكروبين

حّث��ت ال�سريعة الإ�سامية على اإغاث��ة المنكوب، والتفريج 

عن المكروب، والن�سو�ض القراآنية في ذلك كثيرة، والأحاديث 

النبوية عديدة.

اء الزلزل والبراكين 
ّ
رين ج��ر

ّ
وه��ذه الحالة ت�سمل المت�سر

دي الحروب وتف�ّسي الأوبئة وما �سابه.
ّ
والهّزات الأر�سية وم�سر
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ت�ضدير المو�ضوع:

ق��ال تعالى: {ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 
.

)((

ۈ ٴۇۋ}

)1(   �سورة املائدة: 8.

اإلسالم والقضايا اإلنسانية  

المحا�سرة التا�سعة

الهدف: 

مي في الحياة 
َ
بيان بع���ض الق�سايا التي ترتبط بالجانب الِقي

الإن�سانية.
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مة المقدَّ

رف��ع الإ�سام ل��واء الدفاع ع��ن الإن�سان في كاّف��ة ق�ساياه 

 ال�سيا�سات التي نادت بها 
ّ
الإن�سانية، ولذلك نرى اأّن م��ن اأهم

ال�سريع��ة الإ�سامية ن�سرة ال�سع��وب الم�ست�سعفة والمحرومة 

والمغت�سب��ة حقوقها ورفع الظلم والج��ور والحيف عنها والذي 

يتمظه��ر اليوم ب�س��رورة �سجب وا�ستنكار ما يج��ري اليوم من 

�سرقة ونه��ب ثروات ال�سعوب وخيراته��ا ومّدخراتها وا�ستعمار 

اأرا�سيها وقمع اأهلها من التعبير عن الآمهم وم�ساكلهم، وتركها 

ت��رزح تحت وطاأة الفقر والمر�ض والعوز، بغ�ض النظر عن دينها 

اأو المذه��ب الذي تعتقده وتنت�سب اإلي��ه، فاإنه من �سمع منادياً 

ي�ستغيث بالم�سلمين ولم يجيبوه فلي�سوا بم�سلمين.

حماور املو�ضوع

)- ن�س��ر العدل: والذي يعتبر من اأ�سمى الأهداف الإ�سامية 

وغاي��ة حركة الأنبي��اء والر�سل حت��ى ورد  اأن حركة الإمام 

المه��دي | في اآخر الزمان بما تمّثل من خا�سة تجارب 

الأنبي��اء اإنما ت�سع ُن�س��َب عينيها اأن تمتل��ئ الأر�ض ق�سطاً 

وعدًل بعد اأن ُملئت ظلماً وجوراً.
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وم��ن الوا�سح اأن امتاءها ظلماً وج��وراً ي�سمل كاّفة النا�ض 

على اختاف انتماءاتهم العقائدية والمذهبية.

 م��ن عبادة �ستين 
ٌ
وع��ن ر�س��ول اهلل P: »عدُل �ساعة خير

 �ساعة في حكم اأ�سدُّ واأعظم 
ُ
�سنة قيام ليلها و�سيام نهارها، وجور

.
)((

عند اهلل من معا�سي �ستين �سنة«

وع��ن الإمام الكاظ��م Q في تف�سير قول��ه تعالى {حئ 

مئ ىئ  يئجب}، ق��ال: »لي�ض يحييها بالقط��ر، ولكن يبعث 
اهلل رجاًل فيحيون العدل فتحيا الأر�ض لإحياء العدل، ولأقامة 

.
)((

الحّد هلل اأنفع في الأر�ض من القطر اأربعين �سباحاً«

)- مواجهة الفتن: قال تعالى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

، والآي��ة وا�سح��ة ف��ي اأّن 
)((

ہ ہ ہ ھ ھ  ھ    }
ابت��اء الفتنة واقع لعموم النا�ض، واأّن عنوان الإيمان مرتبط 

ان الفتنة، ففي الرواية عن معمر بن خاد عن اأبي 
ّ
باأدائهم اإب

الح�سن Q بعد اأن تا الآية، قال لي: ما الفتنة؟ فقلت: 

 :Q جعلت فداك ال��ذي عندنا الفتنة ف��ي الدين، قال

)1(   ميزان احلكمة، ج3، �ص 1838.

)2(   الكايف،ج7، �ص 174.

)3(   العنكبوت 3.
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»ُيفتن��ون كما ُيفتن الذهب، ث��م قال: يخل�سون كما يخل�ض 

.
)((

الذهب«

 ،
)((

{ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ    چ چڇ} تعال��ى:  ق��ال 

فالإ�س��ام نادى بمواجهة الفتن التي تحيد بالإن�سان عن جاّدة 

الهدى وتدخل��ه في زواريب المح�سوبيات ال�سيقة وتبعده عن 

رت الآية 
ّ
الأعم��ال القربوية التي ت�سلك به الى اهلل، ولذلك عب

اأّن المراد مواجهة اأرباب الفتن اأن يكون الدين هلل وحده.

)- مواجه��ة حّكام الج��ور: قال تعال��ى: {ڻ ڻ   ۀ ۀ      

، فالطغي��ان من اأكبر الأمور الت��ي يمار�سها حّكام 
)((

ہ}
الجور كمظه��ر من مظاهر الإ�س��اءة بها لإن�ساني��ة الإن�سان، 

ولذلك جاء الأمر الإله��ي بالذهاب اإلى فرعون، هذا الأمر 

الإلهي الذي يوجب علين��ا التوّجه اإلى كّل فرعون في كّل 

زمان ومكان للوق��وف في وجه الطغيان ا�ستنق��اذاً لإن�سانية 

ه وال�سياع.
ّ
الإن�سان من الت�سو

وهذا ما نقراأه في �سيرة نبي اهلل اإبراهيم Q ومواجهته مع 

)1(   ميزان احلكمة، ج3، �ص 2360.

)2(   البقرة 193.

)3(   طه 25.



85

النم��رود وعي�سى Q ومواجهت��ه للرومان في عهده ور�سول 

اهلل P ومواجهته لأج��اف قري�ض، وغيرهم من الأنبياء على 

ة الأطهار ووقوفهم في 
ّ
طول التاريخ، وكذا الحال في �سيرة الأئم

وجه حّكام الجور الذين كانوا يلب�سون لبا�ض الدين ويحكمون 

بغير ما اأنزل اهلل تعالى.

)- رفع ال�سطهاد: والذي يتمّثل اليوم با�ستعمار بع�ض الباد 

وا�ستعب��اد �سعوبه��ا و�سرقة خيراته��ا ونه��ب ثرواتها  وعدم 

تقدي��م الحّد الأدنى لها من �س��رورات العي�ض وم�ستلزمات 

الحي��اة اليومية من التعلي��م اأو الطبابة اأو ما �ساكل من اأنواع 

الخدمات الأ�سا�سية لاإن�سان.

حق لإن�ساني��ة الإن�سان 
َ
اإّن م��ا تعاني��ه الب�سرية اليوم م��ن �س

والتعام��ل معه باأب�سع �س��ور التعذيب والإهان��ة ي�سّكل و�سمة 

، والدين 
ّ

ع��ار على جبين الدول التي تّدعي الح�س��ارة والرقي

الإ�سام��ي ل يمك��ن اإل اأن يقف اإلى جانب ه��ذه ال�سعوب 

لم�ساعدتها على التخّل�ض م��ن براثن الكفر والإ�سطهاد الذي 

تعاني منه.

5- مواجه��ة الظل��م: ق��ال تعال��ى: {ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  
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، وف��ي ذل��ك ت�سديٌد ف��ي الأمر الإلهي 
)((

ڱ ڱ}
اإذ ق��رن الركون اإلى الظال��م بدخول الن��ار مبا�سرًة، وجعل 

تعالى ف��ي اآياٍت اأخرى ه��اك الظالمين �سن��ًة من ال�سنن 

ل اإذ قال تعالى: {ۈ 
ّ
الإلهي��ة التي ل تتبّدل ول تتح��و

، وقال تعالى: 
)((

 ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ......} 
.

)((

{ہ ھ   ھ ھ ھے....}

6- تقوي��ة الم�ست�سعفين: قال تعالى: {ې ې ې ې ى 

 ،
)((

وئ} وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    
اأي ن�سرة ق�ساياهم العادلة بغ�ّض النظر عن دينهم اأو مذهبهم، 

وه��ذا يعتبر من اأهم �سيا�سات الدعوة الإ�سامية، وفي حركة 

 اهلل يو�سف Q خير �ساهد على ذلك، فقد وقف الى 
ّ

نب��ي

جان��ب ال�سعب الم�س��ري في �ِسني القح��ط والجوع وعمل 

عل��ى تاأمي��ن قوته��م وغذائهم وهم م��ا زالوا عل��ى غير دين  

التوحي��د، وما ذلك اإل لوجوب الوقوف اإلى جانب ال�سعوب 

الم�ست�سعفة في ق�ساياها العادلة والإن�سانية.

)1(   هود 115.

)2(   يون�ص 13.

)3(   النمل 53.

)4(   الق�س�ص 7.
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ت�ضدير المو�ضوع:

 ق��ال تعالى: {ے ۓ ۓ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

 .
)((

ۋ ۅ}

)1(  �سورة البقرة: 218

الجانب اإلنساني في الجهاد

المحا�سرة العا�سرة

الهدف:

 اإب��راز الجوانب الإن�سانية لفري�سة الجه��اد والتي من �ساأنها 

ت�سحيح المفهوم لدى الموؤمنين وعموم النا�ض.
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مة  المقدَّ

ع الجهاد في الإ�سام للدفاع عن دولة الإ�سام ومجتمع 
ِّ
�ُسر

الموؤمنين وحماية المقّد�سات والأعرا�ض، اأو لرّد ظالم اأو معتٍد 

لتكون كلمة اهلل هي العليا، وبالتالي نَ�ْسر ال�سام والوئام، وبناء 

��ة واإر�ساء الموؤاخاة بين عموم النا�ض. واأّما الجهاد الذي 
ّ
المحب

يقت��ل المدنيين الأبرياء من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ وعموم 

النا�ض الآمنين ويدّمر ممتلكات النا�ض،  وينهب ثرواتهم ويهدر 

كراماته��م فهذا لي�ض جهاداً واإنما هو عن��ف ووح�سية ل تمّت 

لة.  اإلى الإ�سام ب�سِ

لق��د كان��ت �سّنة الم�سطف��ى و �سيرته P المث��ل الأعلى 

للتنفي��ذ. فف��ي الجان��ب المادّي ارتف��ع الظلم وح��ّل العدل،  

��ت الأرزاق. وفي الجان��ب المعنوّي 
ّ
انت�س��رت الخيرات وعم

بزغ��ت �سم���ض ح�س��ارة جديدة، ووج��د علم يه��دي وير�سد 

و�سادت قي��م عالية، واأخاق فا�سلة..لم يكن اأهل تلك الباد 

يحلمون بها!
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ّ
اأجل اإّن من اأولويات هذه الأدبيات للقتال في الإ�سام �سمو

الهدف، فالم�سلم��ون في قتالهم ل يخرجون بط��راً وا�ستكباراً 

وا�ستعرا�ساً للقوى والع�س��ات كما هو حال المحاربين اليوم 

يات 
ّ
حين ت�سيق و�سائ��ل الإعام ب�سجيجهم واألق��اب وم�سم

معاركهم، بل قيل للم�سلمين واأّدبوا {ٺ ٿ ٿ    ٿ 

ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
.

)((

ڦ ڄ}

حماور املو�ضوع

والجهاد عبادة كبقية العبادات التي �سّن اهلل فيها جملة من 

م��ا واأّن هذه العبادة 
ّ
��ات �سي

ّ
��ات والأخاقي

ّ
الآداب والم�ستحب

 مظاهر التعامل مع الآخ��ر واأبرز وجوه تقديم الإ�سام 
ّ
م��ن اأهم

ل��ه، وهي م��ن العوامل التي ت��وؤّدي اإلى الن�سر عن��د التزامه،ا 

فات طائ�سة وغي��ر م�سوؤولة ت�سيع 
ّ
فق��د يقوم المجاه��دون بت�سر

اإنجازات الن�سر والغلبة 

)1(   الأنفال: 47.
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 تعالى 
َّ

ات الجه��اد في �سبيل اهلل
ّ
وم��ن جملة اآداب واأخاقي

التي يجب التقيد بها ول يحّل الخروج عليها:

 )- ذك��ر اهلل تعال��ى: يقول تعال��ى: {ى ائ ائ ەئ  

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
ڀ    ڀڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 

)((

ڀ ٺ ٺ}.
وع��ن الإمام ال�سادق Q: »كان ر�سول اهلل P اإذا اأراد 

اأن يبعث �سري��ة دعاهم فاأجل�سهم بين يدي��ه، ثم يقول: �سيروا 

.
)((

»P ب�سم اهلل وباهلل وفي �سبيل اهلل وعلى مّلة ر�سول اهلل

)- تحريم الأعمال غير الخلقية: ويكمل ر�سول اهلل P بو�سيته: 

اً 
ّ
»ل تغلوا ول تمثّلوا ول تغدروا ول تقتلوا �سيخاً فانياً ول �سبي

ول ام��راأة، ول تقطعوا �سجراً اإّل اأن ت�سطروا اإليها، واأيما رجل 

من اأدنى الم�سلمي��ن واأف�سلهم نظر اإلى رجل من الم�سركين 

فهو جار حتى ي�سمع كام اهلل، فاإن تبعكم فاأخوكم في دينكم، 

.
)((

واإن اأبى فاأبلغوه ماأمنه، ثم ا�ستعينوا باهلل عليه«

)1(   الأنفال: 46-45.

)2(   الكايف، ج5، �ص 27.

)3(   الكايف، ج5، �ص 27.
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وف��ي خبٍر اآخر: »ل تغدروا، ول تغلوا، ول تمثّلوا، ول تقتلوا 

ولي��داً، ول مبتا في �ساه��ق، ول تحرقوا النخ��ل، ول تغرقوه 

بالم��اء، ول تقطع��وا �سجرة مثمرة، ول تحرق��وا زرعاً، لأنكم ل 

ت��درون لعلكم تحتاجون اإليه، ول تعق��روا من البهائم ما يوؤكل 

.
)((

لحمه، اإل ما ل بد لكم من اأكله«

ومن جملة ما ُي�ستفاد من هاتين الروايتين:

اأ- عدم التعدي عل��ى المدنيين: وذلك م�ستفاد من قوله 

 ،
)((

اً ول امراأة«
ّ
Q »ول تقتل��وا �سيخاً فانياً ول �سبي

ق��ال تعال��ى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ     ۈئ 

.اأي 
)((

ی} ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئېئ 
اأّن القت��ال في الإ�سام يقت�س��ر على المقاتلين فقط، 

وقتال غيرهم من الأطفال والن�ساء وال�سيوخ والعجزة 

هو �سورة من �سور العتداء.

ب- حرمة الغلول اأو الخيانة: �سّدد الإ�سام على النهي عن 

 الُغلول، وهو اغت�ساب �سيء من الغنائم، فقال تعالى:

)1(   امل�سدر نف�سه، ج5، �ص 27.

)2(    م.ن، ج5، �ص 27.

)3(  البقرة: 190.
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 {ک گ     گ  گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

)((

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ}.
فالُغُل��ول نوع من ال�سرقة والتع��ّدي والطمع، لذا يحرم على 

ا 
ّ
المجاه��د اأن يم��ّد يديه اإلى ما ل يحل له، وعليه  اأن يترفع عم

ل يليق به، ول ي�سيع اأجره وثوابه بحطاٍم فاٍن.

ة: »ل تحرقوا النَّخَل،  ج- عدم الإ�س��رار بالأماك الخا�سّ

ول ُتغِرقوه بالماء، ول تقطعوا �سجرًة مثمرة، ول تحرقوا 

.
)((

زرعاً«

 :Q حرم��ة اأموالهم وممتلكاتهم: يق��ول اأمير الموؤمنين -(

 .
)((

»ول تاأخذوا �سيئاً من اأموالهم، اإَلّ ما وجدتم في ع�سكرهم«

د الإ�سام على وجوب  )- الوف��اء بالعهود والمواثيق: لقد �سدَّ

ال�س��دق والمحافظة علي��ه وهو اأن يكون الإن�س��ان اأميناً مع 

قيادت��ه ونف�سه واأمته واأميناً على كل عهد وميثاق يلتزمه، فا 

يحلُّ للجندي الغدر والخيانة. قال تعالى: {ژ ژ 

)1(   اآل عمران: 161.

)2(   الكايف، ج5، �ص 27.

)3(   الكايف، ج5، �ص 8.
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. وق��ال تعالى: {ڑ ک ک 
)((

ڑ ڑ کک}
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

)((

ڳ ڱ ڱڱ ڱ    ں ں ڻ ڻ}.
5- عدم التباهي على الآخرين: قال تعالى: {ېئ ېئ ېئ 

 .
)((

ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ}
 الموؤمنين Q في كتابه 

ُ
6- اختيار القادة الأكفاء: قال اأمير

لمال��ك الأ�ستر: »فوِلّ من جنودك، اأن�سَحهم في نف�سك هلل 

ْن 
َّ
ولر�سول��ه ولإمامك، واأنَقاه��م جيباً، واأف�سَله��م ِحلماً، ِمم

طى ء عن الغ�سب، وي�ستريح اإلى العذر، ويراأف بال�سعفاء، 
ْ
ُيب

��ْن ل ُيثيره العن��ف، ول يقعد به 
َّ
وينب��و عل��ى الأقوياء، وِمم

 .
)((

عف ال�سَّ

ْثَل��ِة بالقتل��ى، اأو َهْت��ِك اأ�ستاره��م:  يق��ول اأمي��ر 
ُ
 7� ع��دُم الم

لوا بقتيل، واإذا و�سلتم اإلى رحال  الموؤمنين Q:  »ول ُتمِثّ

.
)5(

قوٍم فا تهتكوا �ستراً، ول تدخلوا داراً«

)1(   املائدة: 1.

)2(   النحل: 91.

)3(   �سورة العنكبوت: 6.

)4(   نهج البالغة، ج3، �ص 91.

)5(   الكايف، ج5، �ص 39.
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وي عن 
ُ
���ض للن�ساء ولو كّن وقح��ات معكم: ر

ُّ
8-  ع��دم التعر

جوا امراأًة باأذى، واإْن 
ِّ
مولنا اأمي��ر الموؤمنين Q:  »ول ُتهي

��ن اأمراءكم و�سلحاءك��م، فاإنَّهنَّ 
ْ
ب
َ
��َن اأعرا�سك��م، و�سب

ْ
�َسَتم

 .
)((

ناق�ساُت القوى والأنف�ض والعقول«

9- م��وؤازرُة الإخ��وان بع�سه��م بع�س��اً ف��ي �ساح��ة المعركة:  

َث��ِل البنيان المر�سو�ض، 
َ
الموؤمن ق��ويٌّ باإخوانه، وَمَثُلهم َكم

 علينا. 
ٌ
ُجهم ف��رج

َ
 لن��ا، وَفر

ٌ
ف��اأيُّ م�س��اٍب لإخواننا، ُم�ساب

وف��ي ن�ضٍّ اآخر » واإذا راأيتم م��ن اإخوانكم المجروح وَمْن قد  

 .
)((

وه باأنف�سكم«
ُّ
كم، فقو

ُّ
ل به اأو َمْن قد َطِمع فيه عدو ُنِكّ

ه باأعداء الإ�س��ام:  ُياَحظ اأحياناً اأَنّ البع�ض 
ّ
0)- ت��رُك الت�سِب

فاته، 
ُّ
ه باأعداء الدين ف��ي حمله لل�ساح، وت�سر

ُّ
يهوى الت�سب

 
ّ

وي عن مولنا الباقر Q: »اأوحى اهلل اإلى نبي
ُ
ونزقه فقد ر

 اأعدائي، ول 
َ

�س��وا لبا�ض
َ
م��ن الأنبياء، اأْن ُقْل لقومك، ل تلب

م��وا اأعدائي، ول ت�ساكلوا بما �س��اكل اأعدائي، فتكونوا 
َ
تطع

.
)((

اأعدائي كما هم اأعدائي«

)1(   امل�سدر نف�سه، ج5، �ص 8.

)2(   م.ن، ج5، �ص 42.

)3(   ميزان احلكمة، ج2، �ص 1408.
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 ))- عدم الخيانة: قال تعال��ى: {ڱ ں ں    ڻ ڻ 

.
)((

ڻ ڻ    ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ  }
والم��راد من الآية اأنه اإن خف��ت من قوم اأن ينق�سوا عهداً بينك 

وبينهم.. فانبذ اإليهم على �سواء اأي اأعلمهم باأنك قد نق�ست عهدهم 

حتى يبقى علمك وعلمه��م باأنك حرب لهم وهم حرب لك، واإنه 

ل عهد بينك وبينهم على ال�سواء، اأي ت�ستوي اأنت وهم في ذلك.

))- ح�سن التعامل مع الأ�سير: فالأ�سير في حروب الم�سلين 

ل ي��وؤذى ول ُيهان بل ُيعامل معاملًة ح�سنة احتراماً للجانب 

الإن�سان��ي له، وقد وعدهم اهلل بالخير اإن تابوا واأ�سلحوا، قال 

{ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  تعالى: 

.
)((

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ}

)1(   الأنفال: 58

)2(  �سورة البقرة: 218
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ت�ضدير المو�ضوع:

ھ  {ھ  تعال��ى:  ق��ال   

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇۇ   ڭ  ڭ 

.
)((

ۆ ۆ}

)1(   التوبة: 128.

موقف اإلسالم من العنف

المحا�سرة الحادية ع�سرة

الهدف:

 بي��ان اأّن الأ�سل في الدع��وة الإ�سامية اإلى اهلل يقوم على 

الحكم��ة والرف��ق والموعظ��ة الح�سنة، ول م��كان للعنف في 

الدعوة اإلى اهلل.
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مة المقدَّ

ُيعتب��ر الإ�ساُم نقي���ضَ العنف والقمع لأنه دي��ن الت�سامح 

والرحم��ة والعفو، وهو الدين الذي ينبذ كاّف��ة اأ�سكال العنف 

والإكراه والق�سوة ف��ي كاّفة مجالت الحياة، وعلى ذلك �سيرة 

النب��ي الأكرم P والأئم��ة الأطهار R وم��ن قبلهم كاّفة 

الأنبي��اء والر�سل الذي��ن دعوا النا�ض اإل��ى اهلل، ومع ذلك نقراأ 

بع�ض الدرا�س��ات الم�سمومة التي حاول��ت ت�سويه �سورة هذا 

ة والغلبة 
ّ
الدي��ن الحنيف وتقدي��م الإ�سام على اأنه دي��ن القو

وال�سيطرة، ول ننكر هنا اأّن بع�ض الممار�سات الخاطئة التي قام 

به��ا الم�سلمون وما يزالون - والإ�س��ام بريء منها - �ساهمت 

ف��ي تقديم ماّدة منا�سبة لهوؤلء من اأجل تحقيق ماآربهم وتنفيذ 

مخّططاتهم المك�سوفة.

حماور املو�ضوع

تعريفا اإلسالم والعنف

ة وال�سّدة والق�سوة 
ّ
العن��ف في ال�سطاح هو ا�ستخدام القو

ا�ستخداماً غي��ر م�سروٍع، وم��ن اآثاره اإلح��اق الأذى بالآخرين 
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اً، بينما الإ�سام اأ�سله من ال�سام اأي ال�سفاء 
ّ
��اً اأو نف�سي

ّ
ج�سدي

يت الجنة 
ِّ
م

ُ
م��ن كّل الأمرا�ض الظاهرية والباطني��ة، ولذلك �س

، وقال 
)((

دار ال�سام، ق��ال تعال��ى: {چ چ ڇ  ڇ ڇڇ  }

.
)((

تعالى: {حئ مئ ىئ يئ جب   }

وم��ن اأرجع اأ�سل الإ�س��ام اإلى ال�سلم ف��ي مقابل الحرب 

هما اإلى  اأو الت�سلي��م وهو اأداء الطاعة �سالم��ة من الأدغال فمردُّ

معنى واحد.

{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ   تعال��ى:  وق��ال 

ۈ  ۈ  ۆ   ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
. حي��ث دلت هذه الآية عل��ى اأّن عدم الدخول في 

)((

ٴۇ}
ال�سلم اتباٌع لخطوات ال�سيطان.

منهج الرفق في اإلسالم

فالإ�س��ام نبذ العنف والإكراه في دع��وة الآخرين واعتمد 

اأ�سلوب مخاطبة العقول بالحج��ج والبراهين ومخاطبة القلوب 

بالآي��ات والمواعظ، قال تعال��ى: {ہ ہ ہ ہ ھ 

)1(  الأنعام: 127.

)2(  يون�ص: 25.

)3(  البقرة: 208.
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ 
.

)((

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ}
 الرفق وير�ساه 

ُّ
وف��ي الحديث النبوي: »اإّن اهلل رفي��ق يحب

.
)((

ويعين عليه ما ل يعين على العنف...«

 اآلي��ة ا�ستقطاب النا���ض وجذبهم 
ّ

وير�س��م الإ�سام للنب��ي

وا�ستيعابهم القائمة على مبداأ الرحمة بهم  والعفو عنهم والدعاء 

والإ�ستغف��ار لمذنبيهم، قال تعالى: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

.
)((

ڃ ڃ چ}
ث��م اإّن الدعوة اإلى اهلل ل بّد اأن تتلّقى ردود فعل من النا�ض 

�سواء �سدرت منهم عن علم اأو عن جهل، فاأّما ما �سدر عن علم 

فماآله اإلى الحوار، قال تعالى: {ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ}، واأّم��ا ما �سدر عن جهل فق��د اكتفى الإ�سام 
بال��رّد الجميل عليه��م، قال تعال��ى: {ۓ ڭ ڭ 

)1(  النحل: 125.

)2(  كنز العمال.

)3(  اآل عمران: 159.
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.
)((

ڭ ڭ ۇ            ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
واأما ال��كام الام�سوؤول واللغو واله��زل فيقابله بالإعرا�ض 

الإيجاب��ي الذي ل ي�ستفّز الآخ��ر، قال تعالى: {ڇ ڇ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    

.
)((

ڑ}

ويط��رح الإ�سام مجموعة من القي��م ومكارم الأخاق في 

اإطار التعامل مع الآخرين، قال تعالى: {ٺ ٺ      ٺ ٺ 

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

اء 
ّ
�ض اآلم الآخرين في ال�سر

ّ
، فالم�سلم يتح�س

)((

ڤ}

اء، واإذا اأُغ�سب كظم غيظه ولم يخرجه غ�سبه عن حدود 
ّ
وال�سر

ن اأ�ساء اإليه، ب��ل اأكثر من ذلك فاإنَّا نرى في 
ّ
ال�س��رع، ويعفو عم

ن اأ�ساء اإليك.
ّ
الآية ت�سجيعاً على الإح�سان لم

وف��ي مقاٍم اآخر يبين الق��راآن الكريم �س��رورة التحّلي بهذه 

ئات 
ّ
المناق��ب والف�سائ��ل الأخاقي��ة، ويربيه على تج��اوز �سي

)1(  الفرقان: 63.

)2(  الق�س�ص: 55.

)3(  اآل عمران: 134.
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الآخري��ن وع��دم التم�سك حت��ى بما هو حقٌّ ل��ه حيث يقول 

{ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  تعالى: 

.
)((

ۆ  ۈ ۈ}

ويبي��ن القراآن الكري��م محورية هذه الف�سائ��ل ومن�ساأها في 

ة الملقاة عل��ى عاتق النبي الأكرم هي 
ّ
النف���ض ببيان اأّن المهم

ة ت�سّل��ط و�سيطرة، فا اإكراه 
ّ
��ة توعية وتذكير ولي�ست مهم

ّ
مهم

ف��ي الدين ول عنف في الدعوة، يقول تعالى: {ۋ ۅ  ۅ 

.
)((

ۉ ۉ ې ې ې   }
وف��ي ال�سّن��ة ال�سريفة بع���ض الأحاديث التي م��ن المفيد 

اإدراجها هنا تعزيزاً للفكرة:

عن ر�سول اهلل P: »اإّن الرفق لم يو�سع على �سيء اإل زانه 

.
)((

ول نزع عن �سيء اإل �سانه«

ا خلق اهلل 
ّ
رى م��ا كان مم

ُ
وعن��ه P: »لو كان الرفق ُخلقاً ي

.
)((

�سيء اأح�سن منه«

)1(  ال�سورى: 40.

)2(  الغا�سية: 21 - 22.

)3(  الوايف، الكا�ساين، ج4، �ص463.

)4(  �سرح اأ�سول الكايف، املازندراين، ج8، �ص257.
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وعن��ه P: »ما من عمٍل اأبغ���ض اإلى اهلل من الإ�سراك باهلل 

.
)((

تعالى والعنف على عباده«

وع��ن الإم��ام ال�سادق Q: »م��ن اأراد اأن ين��ال ما عند 

النا���ض فعليه بالرفق،  ومن كان رفيق��اً في اأمره نال ما يريد من 

.
)((

النا�ض«

ة ربطتها حتى ماتت 
ّ
وعنه Q: »اأن امراأة ُعّذب��ت في هر

.
)((

عط�ساً«

)1(   م�ستدرك �سفينة البحار، ج7، �ص456.

)2(   الوايف، ج4، �ص465.

)3(   ثواب الأعمال، ال�سدوق، �ص678.
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ت�ضدير المو�ضوع: 

ق��ال تعال��ى: {ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  
.

)((

ڳ}

)1(  الأعراف: 62.

  الرأفة والرحمة
 في دعوة األنبياء

المحا�سرة الثانية ع�سرة

الهدف:

ن �سي��رة الأنبياء 
ّ
عر�ض لبع���ض النماذج القراآني��ة التي تبي

R في الدعوة.
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مة  المقدَّ

المتاأّم��ل في دعوة الأنبياء النا�ض اإل��ى التوحيد يرى اأّن البعد 

 
ّ

 والتوجيهي
ّ

 لهذه الدعوة هو البعد الترب��وّي والتعليمي
ّ

الحقيق��ي

ومحاولة بيان ف�س��اد الآراء اأو القناعات التي يعتقدونها واإر�سادهم 

برفٍق وليٍن اإلى �ساحهم و�سعادتهم بدون اإ�ساءٍة اأو اأذًى اأو اإهانٍة اأو 

اأّي �سكٍل من اأ�سكال عدم احترام اإن�سانيتهم بل كان داأب الأنبياء 

تزكية نفو�ض النا�ض وت�سفية قلوبه��م واأرواحهم واإ�ساح �سرائرهم 

ُلَح ظاهره  ُلَح باطن��ه �سَ وتنقي��ة معتقداته��م؛ لأّن الإن�س��ان اإذا �سَ

و�سلوكه، واإذا �سِلمت عقائده من الخطاأ وال�سالة �سِلم النا�ض منه.

حماور املو�ضوع

العنف منهج حّكام الجور

يبي��ن الق��راآن الكريم منه��ج العنف عند فرع��ون �سواء في 

 مو�سى Q حيث قال تعالى: {ک گ  
ّ

مواجهت��ه للنبي

گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں 

.
)((

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}

)1(  الأعراف: 127.
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اأو منهجيته في التعامل مع النا�ض قبل دعوة مو�سى Q، قال 

تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ 

.
)((

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}

ق��ال تعال��ى: {ڃ ڃ     ڃ چ  چ چ چ ڇ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
.

)((

ژ ژ     ڑ ڑ ک ک ک ک}
و�سرعان ما ُي�سارع الظالم اإلى القتل م�ستخدماً العنف باأب�سع 

�سوره، قال تعالى: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڱ  ڳ   ڳ  ڳڳ  گ  گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک 
 .

)((

ڱ ڱ ڱ}
هم حيث عم��دوا اإلى نبذه 

ّ
وه��ذا ما فعل��ه قوم لوط م��ع نبي

وجماعت��ه واإخراجهم من القرية، ق��ال تعالى: {ٱ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
.

)((

ٺ}

)1(  البقرة: 49.

)2(  الق�س�ص: 38.

)3(  املائدة: 27.

)4(  الأعراف: 82.
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واأّم��ا م��ع نب��ي اهلل �سعيب فه��ّددوه بالرج��م ب��دون راأفة اأو 

مراع��اة لأّي اعتب��ار، قال تعال��ى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ      

ڎ  ڌ   ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
.

)((

ڎ}
الرفق واللين منهج األديان

تعال��ى: {ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ق��ال 

اأروعه��ا  وم��ا   ،
)((

ے} ے  ھ  ھ  ھ   ہھ  ہ 
من مواجهة بي��ن اثنين اأحدهما يخ��اف اهلل والآخر ل يخافه، 

فالتهدي��د بالقت��ل يواَجه بالنهر والدعوة اإل��ى مخافة اهلل وعدم 

الوقوع في المع�سية.

 اهلل لوط الذي كان قومه يرتكبون اأعظم الفاح�سة، 
ُّ

وهذا نبي

ومع ذلك لم يعامله��م بالعنف والق�سوة، ولم ي�سلَّ في وجههم 

اً، 
ّ
�سي��ف الدين، بل راح يعظه��م ويقّدم لهم دلي��ًا لي�ض ديني

 عقلي مفاده اأّن هذا الفعل لم ي�سبقكم اإليه اأحد من 
ٌ
واإنما اأم��ر

قب��ل، فلو كان فيه جه��ة ح�سنة لفعله من �سبقك��م من الأمم، 

)1(  هود: 91.

)2(  املائدة: 28.
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قال تعال��ى: {ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

.
)((

ۋ ۋ  ۅ ۅ}
قال تعال��ى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ   ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ       ے ے ۓ ۓڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

.
)((

ۅ}
ونقراأ في دع��وة نوح Q الحكمة والأ�سلوب الهادئ فهو 

يدعو قوم��ه اإنطاقاً من خوفه عليهم وعلى اآخرتهم، فهو المبّلغ 

لهم والنا�سح الأمين كما يعبر كتاب اهلل ولي�ض الحاكم الم�سّلط 

عليهم، قال تعالى: {ٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ ڤ ڤ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.
)((

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ}

)1(   الأعراف 80.

)2(  اآل عمران: 75.

)3(  الأعراف: 59 � 62.
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 Q اإلى هود Q وهذه دعوة بقي��ة الأنبياء من �سالح

اإل��ى اإبراهيم Q اإل��ى غيرهم من اأنبي��اء اهلل الذين ذكرهم 

القراآن الكريم ول ترى في دعوتهم اإل الوعظ والتذكير والدعوة 

اإل��ى التاأّمل ومراجعة ال��ذات وبيان المع��ارف الإلهية والنعم 

الت��ي اأنعمها اهلل على بني الب�سر وغيرها من الأ�ساليب التي ل 

ة والرفق والخوف على الآخر والن�سيحة 
ّ
تنطوي اإّل على المحب

ب��دون عنف اأو ق�سوة، ق��ال تعالى: {ڭ ۇ ۇ ۆۆ 

ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ۆئ   ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ىائ  ى   ې 

ٻ  ٱ  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ   ۈئېئ  ۈئ  ۆئ 

ڀ     ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

.
)((

ٹ ٹ ٹ   ڤ}
قال تعال��ى: {ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ 

)1(  الأعراف: 73 و 74.
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.
)((

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}

وف��ي ح��وار نب��ي اهلل اإبراهيم م��ع اأبيه ترى عظم��ة الرحمة 

والقلب الروؤوف والدعوة اللينة، قال تعالى: {ڦ ڄ ڄ ڄ  

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گگ گ گ ڳ       ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ں 
ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۇۆ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ    ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی   

.
)((

يب}
��ا ف��ي مواجهة مو�س��ى Q لفرعون، ورغ��م الت�سلط 

ّ
واأم

 الذي كان يمار�س��ه فرعون �سّد �سعبه نرى 
ّ
والإ�ستكب��ار والعتو

)1(  الأعراف: 85.

)2(  مرمي 42 � 50.
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��ه بالتعامل معه بالح�سن��ى، قال تعالى: 
ّ
اأّن اهلل تعال��ى ياأمر نبي

 

ۀ       ۀ  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  {ڳ 

.
)((

ہ   ہ ہ ہ    ھ ھ ھ ھ   ے     ے}
 وف��ي الخط��اب الإلهي لبن��ي اإ�سرائي��ل نقراأ قول��ه تعالى: 

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

.
)((

ڃ}

)1(  طه: 42 � 44.

)2(  املائدة: 32.
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�سبكات التوا�سل »النوازع واملواقع امل�ستَخدمة«

اإيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام �سبكات التوا�سل االجتماعي

خماطر �سبكات التوا�سل االجتماعي

التاأثريات ال�سلبية ل�سبكات التوا�سل االجتماعي

�سبكات التوا�سل: االر�سادات الوقائية والعالجية

التوعية من استخدام 
شبكات التواصل

الباب الثاني
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ت�ضدير المو�ضوع:

»عن اأبي جعف��ر الباقر Q: من 

اأ�سغى اإلى ناط��ٍق فقد عبده، فاإن كان 

َد اهلل، 
َ
الناطق ي��وؤدي عن اهلل فق��د َعب

واإن كان ي��وؤدي عن ال�سيطان فقد عبد 

.
)((

ال�سيطان«

)1(  الوايف، الكا�ساين، ج4، �ص196.

المحا�سرة الأولى

الهدف: 

بي��ان الن��وازع التي تدف��ع الإن�سان للدخول اإل��ى �سبكات 

 واأكثر المواقع زيارًة.
ّ

التوا�سل الجتماعي

 شبكات التواصل 
)النوازع والمواقع المستخَدمة(
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مة المقدَّ

ل �سّك اأّن ال�سبكات الجتماعية ظاهرة اإعامية واجتماعية 

جديدة تفر�ض نف�سها على واق��ع المجتمعات وال�سعوب، كما 

ل �س��ّك اأّن��ه لها العدي��د من الجوان��ب الإيجابي��ة وال�سلبية، 

والتي ت�ستلزم الدرا�سة والتمحي���ض، فكما يمكن للمعلومات 

الإيجابي��ة اأن تنتقل ب�سرعة وتجد له��ا الأثر البالغ في المتابعة 

والر�سد، فاإّن المعلومات ال�سلبي��ة �ستنت�سر بال�سرعة نف�سها اإن 

اً بالغاً.
ّ
لم يكن اأكثر، ويمكن اأن تترك تاأثيراً مجتمعي

حماور املو�ضوع

هن��اك عدةاأ�سب��اب رئي�سية تجع��ل من الإنترن��ت �سبباً في 

ها: 
ُّ
الإدمان اأهم

ة التي يوّفرها الإنترنت في الح�سول 
ّ
��ة: اإّن الإمكاني

ّ
)-  ال�سري

ف على الأ�سخا�ض 
ّ
على المعلوم��ات، وطرح الأ�سئلة والتعر

دون الحاج��ة اإلى تعريف النف�ض بالتفا�سيل الحقيقية، توفر 

�سع��وراً لطيفاً بال�سيطرة. اإلى جان��ب ذلك، فاإّن القدرة على 
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الظهور كّل يوم ب�سكل اآخر ح�س��ب اختيارنا، ُتعتبر تحقيقاً 

ا يقود البع�ض 
ّ
لحلم جامح بالن�سبة اإلى الكثير من النا�ض مم

اإلى اإدمان الإنترنت. 

د 
َ
)- الراح��ة: الإنترنت هو و�سيلة مريح��ة للغاية، وهو يوج

عادة في البيت اأو العمل، ول يتطّلب الخروج من البيت، 

اأو ال�سف��ر. هذا التي�سير يوّفر ح�س��وراً عالياً و�سهولة فيما 

يتعّل��ق بتح�سي��ل المعلومات التي لم نك��ن لنقدر على 

تح�سيلها ب��دون الإنترنت، وذلك يجعل اإدمان الإنترنت 

اأمراً �سهًا. 

��د اأو الفيلم 
ّ
)-  اله��روب اإلى عالم اآخ��ر:  مثل الكتاب الجي

المثي��ر، ف��اإّن الإنترنت يوّفر اله��روب من الواق��ع اإلى واقع 

بديل. ومن الممكن لاإن�سان الذي يفتقر اإلى الثقة بالنف�ض 

��زاً، ويجد الإن�س��ان النطوائي لنف�سه 
َّ
اأن ي�سب��ح اإن�ساناً ممي

ة مختلقة 
ّ
اأ�سدقاء، وي�ستطيع كّل اإن�سان اأن يتبّنى لنف�سه هوي

 
ّ

واأن يح�سل من خالها على كّل ما ينق�سه في الواقع اليومي

ي اإلى اإدمان الإنترنت.  ا يوؤدِّ
ّ
 مم

ّ
والحقيقي
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)- التعبي��ر عن اأدّق اأ�سراره��م ال�سخ�سية ورغباتهم المدفونة: 

ئ ا�سمه 
ّ
كم��ا اأّن م�ستخ��دم تلك الخدم��ات يق��در اأن ُيخب

و�سّن��ه ومهنت��ه و�سكل��ه وردود فعله اأثن��اء ا�ستخدامه لتلك 

الخدم��ات، وبالتال��ي ي�ستغّل بع�ض م�ستخدم��ي الإنترنت 

-خا�س��ة الذين يح�س��ون منهم بالوحدة وع��دم الأمان في 

حياتهم الواقعية- تلك الميزة في التعبير عن اأدّق اأ�سرارهم 

ا 
ّ
ال�سخ�سي��ة ورغباته��م المدفونة وم�ساعره��م المكبوتة مم

ي��وؤّدي اإلى توّهم الحميمية والألف��ة.. ولكن حين ي�سطدم 

ال�سخ�ض بم��دى محدودية العتماد على مجتمع ل يملك 

وجًها لتحقيق الح��ّب والهتمام اللذين ل يتحّققان اإّل في 

الحياة الحقيقية. 

 
ّ

الم�ساحة الكبيرة من الحرية: اإّن مواقع التوا�سل الجتماعي

ات الحديثة في عالم التوا�سل بين الأفراد 
ّ
هي تقنية من التقني

والجماع��ات والتي م��ن خالها يتب��ادل الفرد م��ع الآخرين 

ز 
ّ
المعلوم��ة، وال��راأي، والفك��ر، والتج��اه. ولع��ّل اأبرز م��ا يمي

 الم�ساح��ة الكبيرة من الحرية 
ّ

�سب��كات التوا�سل الجتماعي
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الت��ي يمكن اأن يعبر م��ن خالها الفرد عن ه��ذه التجاهات 

والأف��كار والآراء بدون وجود اأّي �سوابط خارجية تمنع ب�سكل 

بها الفرد بعر�سه 
ّ
منا�سب بع�ض الآثار التي من الممكن اأن ي�سب

لهذه المعتقدات الفكرية. 

�سهولة اإي�سال الفكرة: ولأّن الإن�سان يميل بطبعه اإلى الدعة 

وال�سهولة فاإّنه يرى في الإنترنت �سهولة و�سول هذه التقنية اإلى 

رة عبر 
ّ

الكثي��ر من اأف��راد المجتمع بطرق �سهلة وب�سيط��ة ومي�س

 والآي باد والآي ب��ود وغيرها، وحتى 
ّ

اأجه��زة الحا�سب الآل��ي

بالهات��ف النّقال ال��ذي اأ�سهم ب�س��كل كبير في زي��ادة اأعداد 

اً اأّثر ب�سكل 
ّ
الم�ستخدمين. وهو ما يعتبر عن�سراً وعامًا اآخر مهم

وا�س��ح في زيادة التبعات ال�سلبية الت��ي �ستوؤّثر بدون �سّك في 

العدي��د من الجوانب الحياتية والأ�سري��ة والمجتمعية، و�ساهم 

ف��ي ن�سر الإ�ساعة على �سبيل المثال، وانت�سار الأخبار الكاذبة، 

والمعلومات المتناق�سة والمتنافية مع التعاليم ال�سرعية الدينية، 

والمعايي��ر الأخاقية، والتي ل يحكمه��ا هذا الف�ساء المفتوح 

والمت�سع. 
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ع��دم الح��دود الجغرافية: حي��ث ي�ستطي��ع ال�سخ�ض في 

ال�س��رق التوا�س��ل مع ال�سخ���ض في الغرب ب�سهول��ة وب�ساطة 

��زاً للتعبي��ر والم�سارك��ة الفاعلة من 
ِّ
و�سرع��ة، وه��ذا يعطي حي

الم�ساه��د والقارئ وفر�سة ل تتوّفر لأيٍّ كان في ميادين الحياة 

التي يحتكرها البع�ض وي�ستاأثر بال�ستفادة منها.

ع ال�ستعم��الت: فه��ذه البيئ��ة مفتوحة عل��ى كاّفة 
ّ
تن��و

العل��وم والمعارف وتمّكن المرء م��ن الدخول على عوالم ل 

تنتهي والتعرف على الكثير مما ل يعرفه ويعطيه ثقافة وا�سعة 

و�سامل��ة، فمثًا يمك��ن التوا�سل في هذه البيئ��ة الفترا�سية 

من اأجل الأم��ور العلمية، القت�سادي��ة، الإخبارية، الترفيهية 

وغيره��ا... 

التوفي��ر والقت�س��اد: حيث ن�ستطيع م��ن خال خدمات 

 توفير المال، والجهد والوقت، 
ّ

�سبكات التوا�سل الجتماعي

فا اأقّل من اأنها تعر�ض علينا اإر�سال ر�سائل ن�سية، ومكالمات 

�سوتية اأو مرئية واإن�ساء ح�سابات واإقامة تجارات والإطاع على 

�ساحات العر���ض والطلب واآخر المبتك��رات والختراعات 

اني.
ّ

و�سوى ذلك من الكثير الكثير، وكّل ذلك ب�سكل مج
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المواقع التى يستخدمها مدمنو اإلنترنت 

يختلف ا�ستخ��دام مدمني الإنترنت للمواق��ع، ولكن غالباً 

ب ف��ى اإدمان ال�سخ�ض 
ّ
ه��ذه هى المواق��ع و الطرق التى تت�سب

لاإنترنت وتجعله يق�سى ال�ساعات بدون �سعور على الإنترنت:

ين وكذلك 
ّ
مواق��ع الدرد�سة: بما فيها من مغريات لانطوائي

ين 
ّ
الجتماعيي��ن، اإذ تجعلهم يتحّدثون م��ع اأ�سدقائهم الوهمي

ب ف��ى اإدمان 
ّ
كثي��راً. واأعتق��د اأنها اأكث��ر المواقع الت��ي تت�سب

الإنترنت. 

��زات عديدة، فبه تبدي راأيك 
ّ
الفي�ض بوك: بما فيه من ممي

فيما ت�ساء و تتناق�ض حول المو�سوعات المختلفة كما تتحّدث 

 اأ�سباب 
ّ
اإل��ى اأ�سدقائك، ول يمكن لأح��د اأن ينكر اأنه من اأهم

اإدمان الإنترنت. 

المواق��ع الإباحي��ة: التي يجل���ض بع�ض مدمن��ي الإنترنت 

اأمامه��ا بال�ساعات، وهذه المواقع الإباحي��ة التي تدّمر اأخاق 

اتهم وقيمهم، اإذ ت�سير بع���ض التقارير اإلى اأّن 
ّ
ال�سب��اب ومعنوي

عدد المواقع الإباحية حوال��ي �سبعة مايين موقع، وكّل موقع 
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ل��ه ع�سرات ال�سفحات، واأّن ع�س��رة في المئة من هذه المواقع 

�سة في توفي��ر ال�سورة اأو الفيديو اأو  �سات متخ�سّ
ّ

تخدمه��ا موؤ�س

توفي��ر �سبكات عالمية.  وه��ذه الأرقام تبق��ى ن�سبية لأنها في 

 لما توّفره من اأرباح مالية طائلة.
ّ
ارتفاع م�ستمر

مواقع الألعاب والأف��ام: يق�سي مدمنو الإنترنت ع�سرات 

ال�ساعات من اأجل م�ساهدة الأفام و لعب الألعاب المختلفة 

المنت�سرة على الإنترنت. 

المواق��ع الخباري��ة والثقافية: فه��ي مليئة بالأخب��ار التي 

ل تنته��ي، يمكن لل�سخ���ض من خالها متابع��ة كاّفة الأخبار 

ب ف��ى اإدمان 
ّ
والمعلوم��ات دون انته��اء؛ لذل��ك فه��ى تت�سب

الإنترنت.
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ت�ضدير المو�ضوع:

»... ارفع��وا من م�ست��وى معارفكم 

ول تجعلوا �سقف معارفكم هو المواقع 

ال�سيا�سي��ة على ال�سبك��ة العنكبوتية، 

واأوراق الجرائ��د، وال�ستطاعات في 

.
)((

مواقع الإنترنت المختلفة«

)1( الإمام اخلامنئي{.

 إيجابيات وسلبيات استخدام 
شبكات التواصل االجتماعّي

المحا�سرة  الثانية

الهدف:

 ا�ستعرا�ض بع�ض الجوانب ال�سلبي��ة والإيجابية ل�ستخدام 

.
ّ

�سبكات التوا�سل الجتماعي
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مة المقدَّ

 بو�سفه 
ّ

ل يمكن النظر اإلى تاأثير مواقع التوا�سل الجتماعي

��اً في المجم��ل، واإنما كتاأثي��ر محايد، فطريقة 
ّ
��اً اأو �سلبي

ّ
اإيجابي

اً اأو 
ّ
ا�ستخدامن��ا هي التي تحّدد ه��ذا التاأثير �س��واء كان اإيجابي

اً، تاأثيره في عاقتنا بالمحيطين بنا.
ّ
�سلبي

فهذه الو�سائل مثلها كالكثي��ر من الم�سائل الم�ستركة التي 

يمكن الإ�ستف��ادة منها في الحال اإلى اأبع��د الدرجات، كما 

يمك��ن الإنغما�ض بها في الحال اإلى اأبع��د دركاته، فالم�ساألة 

في المنفعل ل في الفعل والعبرة بالم�ستخِدم ل بالم�ستخَدم، 

فكم م��ن اأنا�ٍض نقلته��م �سبكات التوا�سل م��ن الظلمات اإلى 

الن��ور، وكم من اآخرين اأردتهم في الظلم��ات بعد اأن كانوا من 

اأهل الخير وال�ساح!

حماور املو�ضوع

إيجابيات استخدام شبكات التواصل االجتماعّي:

 
ّ

)- ال�ستخدامات ال�سخ�سية: اأي �سهولة التوا�سل الجتماعي

�سات، حيث يمكن 
َّ

واإقامة العاق��ات بين الأف��راد والموؤ�س
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 للتوا�سل 
ّ

ا�ستخدام خدمات �سبكات التوا�سل الجتماعي

مع الأقارب، والأ�سدقاء، والطاب، والمدر�سين.. يمكنك 

اً اأو اإر�سال ر�سائل 
ّ
م��ن خال هذه ال�سبكات الت�سال هاتفي

ن�سي��ة اأو �سور اأو فيديو مجان��اً. يمكن من خال ال�سبكات 

ة،  ة تبادل المعلومات والملّفات الخا�سّ الجتماعي��ة الخا�سّ

 
ّ

 مجتمعي
ّ
كما اأنها مجال رحب للتعارف وال�سداقة، وخلق جو

ز بوحدة الأفكار والرغبات غالباً، واإن اختلفت اأعمارهم 
ّ
يتمي

واأماكنهم وم�ستوياتهم العلمية.

)- ال�ستخدام��ات الحكومي��ة والتجارية: اتجه��ت كثير من 

الدوائ��ر الحكومية وال�س��ركات الكبرى اإل��ى التوا�سل مع 

، بهدف 
ّ

الجمهور من خ��ال مواقع التوا�س��ل الجتماعي

قيا�ض وتطوير الخدم��ات الحكومية والتجاري��ة والت�سويقية 

لديها، وم�سايرة للتقنية الحديثة. بل اأ�سبح التوا�سل التقني 

مع الجمهور من نق��اط تقييم الدوائ��ر الحكومية وخدماتها 

م��ة؛ فلذل��ك ت�سع��ى الدوائ��ر الحكومي��ة لمواكب��ة  المقدًّ

التكنولوجي��ا والتطوير م��ن طرق توا�سلها م��ع المواطنين، 
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وبذل��ك تقّلل الدوائ��ر الحكومية م��ن الم�ساريف والوقت 

ُن �سهولة و�سول الم�ستخدمين اإلى خدماتها.
ِّ

والجهد وُتح�س

)- ال�ستخدام��ات التعليمية: اإّن م��ن �سرورّيات الحياة اليومية 

ا�ستخدام ومواكبة التكنولوجيا الحديثة والمعا�سرة، حيث اإّن 

 
ّ

ال ل�ستخدام العالم الفترا�سي
ّ
جيل ال�سباب اليوم اأ�سبح مي

و�سبكات التوا�سل الجتماعية اأكثر من ن�ساطه على اأر�ض الواقع؛ 

 �سرورّي��اً ولي�ض اختيارّياً.
ّ

فلذلك اأ�سب��ح التعليم الإلكتروني

 

وجي��ل ال�سباب اليوم ل يحّب التعلي��م التقليدّي، ولكن اإذا 

 معاً فهذا قد 
ّ

 دمج التعلي��م و�سبكات التوا�سل الجتماعي
ّ
تم

يعط��ي نتائج اأعلى بكثير ويزيد من فر�ض م�ساركة الطّاب مع 

المعلم وكذا...

)- ال�ستخدام��ات الإخباري��ة: اأ�سبحت �سب��كات التوا�سل 

 اليوم من الم�سادر الأولى بل حتى اإّنها الم�سدر 
ّ

الجتماعي

ل 
ّ
��ز باأنها من م�سدرها الأو

ّ
ل لاأخب��ار، وهي اأخبار تتمي

ّ
الأو

ة بدون 
ّ
ة غالباً، يكتبه��ا الفرد ب�سيغة حر

ّ
وب�سياغ��ة فردية حر

�سروط ول حاج��ة لكتابتها ب�سيغة دعائي��ة اأو �سيغة اأخرى 



127

ر�سمي��ة وغيرها. وهذه الو�سائل تقوم بالتاأثير في الراأي العاّم 

ل الجميع اإلى »�سحفيين« اإن 
ّ
ب�سكل قوّي جّداً، بحيث تحو

 التعبير..
ّ
�سح

وقد تمي��زت المّدونات الخا�سة با�ستقط��اب الباحثين عن 

�سة، وقنوات اإخبارية كبيرة،  الأخب��ار، ومواقع الأخبار المتخ�سّ

في اأحداث مختلفة �سابق��ة، وكان لأ�سحابها التاأثير الكبير في 

نقل الأخبار ال�سحيحة للراأي العام.

ة: يمكن لجمي��ع الم�ستخدمين  5- م�سارك��ة الأف��كار الخا�سّ

بدون النظر اإلى انتماءاتهم اأو ديانتهم اأو لغاتهم اأو جن�سياتهم 

اأو بلدانهم التوا�سل مع الجميع وهذا يتيح اإمكانية ا�ستخدام 

هذه ال�سبكات للدعوة لاإ�سام مثًا اأو للن�سرانية وغيرها اأو 

ن اأو دولة معينة وكذا...
ّ
لتاأييد حزب معي

االستخدامات السلبية للشبكات االجتماعية:

)- ن�سر اأفكار هّدام��ة وتجمعات مخالفة للقيم والقانون: فهذه 

ال�سبكات منبر مفتوح لكاّفة النا�ض بدون رقيب اأو �سوابط، 

ولي�ض هناك اأي معايير للكام اأو الكتابة، ويمكن ا�ستهداف 

اأّي �سريح��ة م��ن النا�ض ف��ي عقائدهم وقناعاته��م، كما اأنه 
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م��ن الممكن الإ�ساءة اإلى مقّد�س��ات الآخرين كما ح�سل 

ف��ي مو�س��وع الإ�ساءة اإل��ى الر�سول الأك��رم P، وعر�ض 

بع�ض البرامج والأف��ام التي طال��ت الديانتين الإ�سامية 

ه 
ّ
والم�سيحي��ة، والترويج لمعتقدات و�سعي��ة ومنحرفة ت�سو

�سورة الإن�سان وتحرفه عن جاّدة الهدى.

)- عر�ض المواّد الإباحية وال�سور الفا�سحة: ول يخفى العدد 

الهائ��ل له��ذه ال�سبكات الت��ي ت�ستهدف مختل��ف �سرائح 

المجتم��ع على اخت��اف العم��ر والجن���ض والحاجة، وما 

ي�ستلزم ذلك من انحال اأخاقي وت�سويه للفطرة الإن�سانية 

وخد���ض لحياء المراأة وغيرة الرجل وال��ذي يترك اآثاره في 

ب بم�س��اكل عائلية 
ّ
��ات والت�سب

ّ
الأ�س��رة وال�سب��اب وال�ساب

وزوجي��ة قد توؤّدي اإلى الطاق، وتدمي��ر الأ�سرة اأو العزوف 

ة.
ّ
عن الزواج اأو الدخول في المعا�سي الفردية والعام

)-الت�سهي��ر ون�سر ال�سائعات: فه��ذه ال�سبكات �ساحة مفتوحة 

غير خا�سع��ة للتدقيق اأو التحقيق ف��ي الرواية الملقاة على 

�سفح��ة جهاز الكميوت��ر والتي يّطلع عليه��ا مايين الب�سر، 
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ويمكن اخت��اق الأكاذيب وبّث الإفت��راءات على غاربها 

للح��ّط من اأّي �سخ�سية اأو تن��اول اأّي جهة بعينها، وم�سايقة 

النا�ض في بيوتها.

)- التحايل والتزوي��ر:  اإذ بعد دخول الكثير من البرامج التي 

تمّكن المرء من اللع��ب باأ�سوات الآخرين واإدخال �سوت 

م��كان اآخر و�س��ورة اإلى جانب اأخرى اأو بع���ض �سورة اإلى 

�سورة اإن�سان اآخر اأو اقتطاع كام وتوظيفه، اأو اللعب باأوراق 

ال�سح��ف وادعاء ن�سرها لبع�ض الأخب��ار، و�سوى ذلك من 

الألعي��ب الت��ي ل تعّد ول تح�سى م��ن اأ�ساليب التحايل 

وتزوير الحقائق وتوظيفها في �سبيل اأهداف رخي�سة.

ة لحّق ول حرمة 
ّ
ة: فا �سري

ّ
ة والعام 5- انته��اك الحقوق الخا�سّ

ة  حافظ على حقوقه الخا�سّ
ُ
لإن�سان، وكيف يمكن للمرء اأن ي

والعاّمة وهو ي�سعها اأمام مايين الب�سر وهو ل يدري ال�سالح 

منهم من الطالح، والمح�سن من الم�سيء، ول اأقّل في هذا 

المجال م��ن الدخول عل��ى الملفات المالي��ة وال�سخ�سية 

ة  وال�سحي��ة، اإذ اإن��ه على �سفحات الإنترن��ت ل حياة خا�سّ

لأحد ول حقوق م�سونة لأح��د وهذه الم�ساألة تكفي لكي 
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ا يوؤّثر في 
ّ
يبقى الم��رء في حالة من القلق والإ�سط��راب مم

�سلوكه واأخاقه ودوره في الحياة.

6- انتهاك الخ�سو�سية: وهي من اأب�سع ما يحدث للمرء على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي حيث الكثير من العاقات 

مة والمكالمات غير ال�سرعية 
ّ
الم�سبوه��ة والعاقات المحر

الت��ي تقوم بي��ن بع�ض الأط��راف والتي يمك��ن الإطاع 

ة باإدارة هذه ال�سبكات، ويمكن  عليها من الجهات الخا�سّ

� عند الحاجة � توظيف هذه المعلومات وابتزاز اأ�سحابها. 

ات: فيمكن للمرء اأن ينتحل ال�سخ�سية 
ّ
7- انتح��ال ال�سخ�سي

اً 
ّ
التي يريد وا�سفاً نف�س��ه باأجمل ال�سفات ويبني لنف�سه كم

 على �سخ�سية 
ً
م��ن ال�سداقات والمع��ارف والأحباب بن��اء

وهمية مفتر�س��ة، وقد اأّكدت الدرا�سات اأّن هذا الإن�سان قد 

�ساب بالإحباط عندما ي��رى النجاح الكبير على �سبكات 
ُ
ي

عطيه حجمه 
ُ
�س��َدم بالواق��ع المرير ال��ذي ي

ُ
 ي

ّ
الإنترن��ت ثم

، بل قد يوؤّدي به ذلك اإل��ى النهيار، بل اأكثر من 
ّ

الطبيع��ي

ذلك فاإّن انتحال ال�سخ�سية اأّدى بالبع�ض اإلى النتحار.
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ت�ضدير المو�ضوع:

ن م�ستوى الو�سائل التي 
ْ
و
َ
»... اأنتم َتر

ت�ستخ��دم اليوم لأجل اإغواء ال�سباب، 

فكل هذه الف�سائيات والنترنت وكل 

اأق�سام و�سائل الع��ام تغوي القلوب 

)((

وتجذبها وتحرفها عن الطريق«

)1( الإمام اخلامنئي{.

مخاطر شبكات التواصل 
االجتماعّي

المحا�سرة الثالثة

الهدف: 

بيان المخاطر والآثار ال�سلبية التي ت�سيب مدمني ا�ستخدام 

 .
ّ

�سبكات التوا�سل الجتماعي
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مة المقدَّ

ة ف��ي كّل مجتمع، لها مميزاتها 
ّ
ال�سب��اب فئة اجتماعية مهم

ته��ا، ومنه��ا روح المغامرة والإثارة وح��ّب الكت�ساف 
َّ
وخا�سي

والتع��رف على الجدي��د، وهذا جع��ل ال�سباب اأكث��ر الفئات 

الجتماعي��ة اإقباًل على �سبك��ة الإنترن��ت، باعتبارها المجال 

الرحب للدخول في العالم الفترا�سي والإبحار في كّل جهات 

العالم. ي�ساف اإلى ذلك ما يعي�سه ال�سباب من فراغ في حياته 

الواقعي��ة، وما يعرفه م��ن م�ساكل اجتماعي��ة واقت�سادية تحول 

بينه وبين الندماج ف��ي الحياة وتحقيق الذات. فيكون العالم 

الفترا�س��ي في �سبك��ة الإنترنت الماذ من ه��ذه الم�ساكل، 

والمجال الرحب لتحقيق الذات واإثباتها من خال الم�ساركة 

واإب��داء الراأي والحوار، اأو التمكن من التقنيات والإبداع فيها، 

ا يفتقده في محيطه المحّلي والواقعي. 
ّ
والتعوي�ض عم

حماور املو�ضوع

سلبيات شبكات التواصل االجتماعي: 

)- الإدم��ان: عندم��ا يعت��اد ال�سخ���ض على ا�ستعم��ال هذه 
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ال�سبكات ُي�ساب بالإدمان وبالتالي في وقت لحق »باأمرا�ض 

ة وغيرها، 
ّ
نف�سية ع�سرية«: قلق، عدم ا�ستقرار، حيرة، ع�سبي

ويجري تبني عادات ومعتقدات غريبة عن مجتمعنا العربي 

ر تعامل ال�سباب مع الأنترنت اإلى 
ّ
وال�سام��ي. عندما يتطو

م�ستوى الإدم��ان وهومر�ض جديد لم يكن من قبل، ينقطع 

المدمن على الإنترنت ع��ن المحيط الجتماعي والواقعي 

ات. لقد ر�سد الخبراء 
ّ
من حوله، ويتهرب من كّل الم�سوؤولي

اأعرا�ض المدمن على الإنترنت، يمكن تلخي�سها في:

اأ- فق��دان العاق��ات الجتماعي��ة: هن��اك ع��ّدة ط��رق 

لتحديد ما اإذا كانت �سب��كات التوا�سل الجتماعي 

لت اإل��ى م�سكلة لدينا، منه��ا التاأّكد من »فقدان 
ّ
تحو

العاقات الجتماعية« حي��ث اإّن �سبكات التوا�سل 

الجتماع��ي، مثل الفي�سب��وك اأو التويتر، هي و�سائل 

توا�سل اجتماعي للتقارب العائلي وبناء ال�سداقات. 

لك��ن عندم��ا ترف�ض خطط��اً للخروج م��ع النا�ض في 

الحي��اة الحقيقي��ة وتف�سل ق�ساء بع���ض الوقت على 

ال�سبك��ة الجتماعي��ة، فاإن ه��ذا ال�سل��وك ي�سير اإلى 
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وجود م�سكلة توا�سل اجتماعي لديك، اإّن تخ�سي�ض 

معظم وقتك ل�ستخدام الإنترنت، لدرجة اأنك تتجاوز 

الوق��ت الذي تق�سي��ه مع النا�ض في الحي��اة الواقعية 

يجعل النا�ض من حولك ي�سع��رون بالإهمال والألم، 

وعاقات��ك بالأ�سخا���ض الذين م��ن حولك تتعر�ض 

للف�سل وت�سعر بالعزلة، لذا ا�ساأل نف�سك هذا ال�سوؤال: 

»ه��ل ا�ستخدام��ك ل�سبكات التوا�س��ل الجتماعي 

)غير الواقع��ي( يطغى على التوا�سل الجتماعي في 

الحياة الواقعية مع الآخرين«؟.

ب- فق��دان القدرة عل��ى النوم: ودليل الإدم��ان الثاني، 

يترّك��ز ف��ي: فقدان الق��درة على الن��وم، وهناك فرق 

ة، اأو عمل 
ّ
بين البقاء حّتى �ساعة متاأخ��رة لإنهاء مهم

ة الأخيرة قبل النوم من 
ّ
�سرورّي، وبي��ن التحّقق للمر

�سبكة التوا�سل الجتماعي��ة للحفاظ على الدرد�سة 

على �سبكة الإنترنت. 

ل�ستخ��دام  المح��دد  الوق��ت  الم�ستخ��دم  ج-تج��اوز 

الإنترن��ت: ولك��ي تع��رف اأنك ف��ي م�سكل��ة اأم ل 
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ا�ساأل نف�سك: »ه��ل ا�ستخدامك ل�سبكات التوا�سل 

الجتماع��ي )غير الواقعي( يجعل��ك م�ستيقظاً طوال 

ة«؟
ّ
الليل اأو يجعلك تحذف بع�ض الواجبات المهم

 على ال�سباب: اإّن الت�سال 
ّ

د- التعب الج�سدّي اأو الذهني

بالآخري��ن هو و�سيلة رائعة لّلحاق بالآخرين، اأو لزيادة 

�سبك��ة التوا�س��ل الجتماعي في حيات��ك المهنية، 

لكّن ال�سماح ل�سبكات التوا�سل الجتماعي اأن توؤّثر 

ف��ي وقت الراح��ة الذي كنت بحاجة اإلي��ه فاإّن ذلك 

يوؤّثر �سلباً في م�ستويات الطاقة والإنتاجية لديك، ومن 

هنا فاإّن البقاء حتى وقت متاأّخر، اأو اإجبار نف�سك على 

البقاء م�ستيقظاً طوال الليل للتوا�سل الجتماعي على 

النترنت يوؤّثر في مزاجك، ويجعلك �سريع الغ�سب.

: اأي التراجع على 
ّ

ه���- انخفا���ض الم�ست��وى الدرا�س��ي

م�ستوى المعّدل العاّم؛ وذلك لأّن هناك وقتاً مقتطعاً 

 لح�ساب �سبكات 
ّ

من الدرا�س��ة والتح�سيل العلم��ي

، وتوزيع الهتمام بين الدرا�سة 
ّ

التوا�س��ل الجتماعي

وغيرها. 
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و- فقدان الهتمام بالهوايات ال�سابقة: كاأْن ياحظ ال�ساب 

اً بهواي��ات كان مازماً لها، كالإقاع 
ّ
اأنه لم يعد مهتم

ع��ن الريا�سة اأو قراءة القراآن اأو ارتياد الم�سجد اأو غير 

ذلك من الهوايات ال�سابقة.

)-ال�سعور بال�سط��راب والقلق عند البتع��اد عن الإنترنت: 

ق��د تتعّطل هذه ال�سبكة فاإذا كان ال�ساب معتاداً اأن يتحّدث 

اإلى »اأ�سدقائه« وتوقفت ال�سبكة لفترة معينة اأو اأن اأ�سدقاءه 

ل ي�ستطيع��ون الدخول، �سيفقد تركي��زه ويبقى قلًقا اإلى اأن 

 
ّ

يعود الو�سع كما كان عليه. وهنا يكمن الخطر؛ لأّن ال�ساب

ربما يبقى �ساعات عل��ى هذه الحال وقد يكون عليه الكثير 

ات التي يجب اأن يق��وم بها ولكنه ب�سبب تعّطل 
ّ
م��ن المهم

الخدم��ة ل ي�ستطي��ع اأن يه��داأ وبالتالي ي�سي��ع الوقت هباء 

منثوراً بدًل من ا�ستغاله.

)- �سع��ف مهارات التوا�سل: مع تزاي��د ا�ستخدام ال�سبكات 

الجتماعي��ة قّلت الحاج��ة للتعامل مع النا���ض على اأر�ض 

فق��د الم�ستخدمين الكثي��ر من مهارات 
ُ
الواق��ع، وهذا قد ي

التوا�سل مع المجتمع ومع النا�ض من حولهم.
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وم��ن هنا �سرورة التوازن في ا�ستخ��دام الإنترنت، فا تظّن 

باأنك عندما ت�س��اب ب� )داء الإنترنت( �ستتمّكن من الندماج 

مع النا�ض، ول تظّن باأنك عندما تدمن تقليب �سفحات ال�سبكة 

�ستنظر اإل��ى الحياة بطريق��ة اأجمل.. فالغال��ب اأنك �ست�ساب 

بالعزل��ة المزمنة والنظر اإلى الحياة والمجتمع بح�سا�سية مفرطة 

تقّلل م��ن ٍحلمك و�سعة �س��درك، ومع م��رور الوقت �ست�سبح 

اإن�ساناً غير �سالح للعي�ض في واقعك الطبيعي.

)-التحري���ض على الآخرين وال�سجار: ربما يعار�سك �سخ�ض 

م��ا من الناحي��ة الأيدولوجي��ة اأو ال�سيا�سي��ة اأو القت�سادية 

وغيرها. من الممكن اأن يوؤّدي هذا التحري�ض وال�سجار اإلى 

خاف��ات ونزاعات بين الأ�سخا�ض على اأر�ض الواقع. وربما 

يّت�سع النطاق وي�سبح عل��ى �سعيد عائات، وقد يوؤدي اإلى 

تهديد وقتل.

5- انت�س��ار الف�س��اد وزرع القي��م الفا�س��دة: كما اأنن��ا ن�ستطيع 

اإل��ى  الدع��وة  ف��ي  ال�سب��كات الجتماعي��ة  ن�ستغ��ّل  اأن 

الح��ق وهداي��ة النا���ض، كذل��ك هنال��ك اأنا���ض يري��دون 
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وغيره��ا... الخاطئ��ة  والأف��كار  الفا�س��دة  القي��م   ن�س��ر 

فلذل��ك يجب اأن نربي اأبناءنا على القيم النبيلة وتح�سينهم 

اً.
ّ
اً وديني

ّ
اً و�سيا�سي

ّ
اً وروحي

ّ
فكري

6-ه��در الوقت:  ف��ي هذه الأي��ام يق�سي معظ��م الأبناء ُجّل 

وقتهم على �سبكات التوا�س��ل الجتماعي بدون اأي فائدة 

ات التي 
ّ
وبالتالي ه��ذا الوقت المهدور يحّل م��كان المهم

يجب عليهم تنفيذها ) واجبات مدر�سية، واجبات جامعية، 

طاعة الوالدين، واجبات تتبع للعمل وغيرها.

اإذا كان ا�ستخدامك ل�سبكات التوا�سل الجتماعي ين�سيك 

�س��ك لن�سيان 
ّ
الذهاب لأخ��ذ اأطفالك م��ن المدر�سة، اأو يعر

بع���ض المواعيد ف��اإّن ذلك يوؤّثر �سلبّا ف��ي حياتك. لهذا ل بّد 

لك من م�سارحة نف�سك )هل ا�ستخدامك ل�سبكات التوا�سل 

الجتماعي »غير الواقعي« يوؤثر في تذكرك لالتزامات العائلية 

اأو العملية(؟

7-م�ساكل عائلية: من التاأثيرات ال�سلبية لاإنترنت في ال�سباب 

مة 
ّ
التاأثير الأخاقي. فبالإ�سافة اإلى اإمكانية ربط عاقات محر
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بين الفتي��ان والفتيات عبر الح��وارات المبا�سرة وبال�سوت 

وال�س��ورة وتب��ادل اأرقام الهواتف وتحدي��د المواعد، بع�ض 

الأمهات اأو الآباء في هذه الأيام اأ�سبح لديهم ح�ساب على 

�سبكات التوا�سل الجتماعي، وبالتالي قد يوؤدي ذلك اإلى 

ر لأمور تهّدد الحياة الزوجية.
ّ
محادثات ل �سرورة لها، وقد يتطو

 

وهذا قد يوؤدي الى م�ساكل بين الزوجين، وبالتالي قد يفقد 

بع�ض الأطفال م�ستقبلهم ب�سبب انف�سال ذويهم اأو خافهم 

و�سجارهم.

ماحظة مهمة: يجب اأن نذكر اأنه بما اأّن هذه البرامج تنقل 

البيان��ات عبر الإنترنت، وبمجرد اأنها تنتقل عبر الإنترنت فهذه 

�ض عليها من 
ّ

البيانات يمكن قراءتها ومعرف��ة الر�سائل والتج�س

قبل الهاكرز و�سبكات الت�سال واأجهزة الأمن وغيرها ب�سهولة 

ج��ّداً ول يخفى ما في ذلك م��ن تجاوزات �سرعية و�سقوط في 

مات وت�سهيل عملية التحّلل الأخاقي...
ّ
المحر

قب��ل مواقع التوا�س��ل الإجتماعب والإنترن��ت كان الطفل 

 المجتمع، الآن 
ّ
 المدر�سة، ث��م

ّ
مه م��َن الأ�سرة، ثم

َ
يكت�س��ب ِقي
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�سات الجتماعية، بل اأكثر من ذلك، 
ّ

ظهرت بدائل لهذه الموؤ�س

تراجع دوره��ا بدرجة كبيرة، وحلَّ محلَّه��ا اأجهزة التكنولوجيا 

في تربية اأولدنا فلذات اأكبادنا. فتربيتهم وثقافتهم يتلقونها من 

التلفزي��ون وقنوات��ه  الف�سائية، والإنترنت و�سب��كات التوا�سل 

الإجتماعي��ة من في�سب��وك وتويت��ر واليوتي��وب.  وقد تاحظ 

الن�س��ب المرتفعة لاأفراد، �س��واء اأطفال اأو كب��ار، م�ساهدتهم 

اً. 
ّ
للتلفزيون ل�ساعات طويلة يومي
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ت�ضدير المو�ضوع:

ال�سفح��ات  م��ن  »...المئ��ات 

�سب��كات  عل��ى  والفرعي��ة  الأ�سلي��ة 

النترن��ت ت�ستهدف بالأ�سا�ض الأفكار 

الإ�سامي��ة، وه��ي توح��ي لل�سب��اب 

بوجود طرق م�س��دودة واأزمات وو�سع 

.
)((

حالك وهذا اأحد خطوط العدو«

)1(  الإمام اخلامنئي{.

التأثيرات السلبية لشبكات 
التواصل االجتماعّي

 المحا�سرة الرابعة

الهدف:

 بيان بع�ض الآثار ال�سلبية وبع�ض الإر�سادات التربوية لاأهل 

.
ّ

في تنظيم عملية ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي



142

مة المقدَّ

ل ينك��ر اأح��د ف��ي عالمنا الحال��ي اأهمية وج��ود �سبكات 

ب بي��ن القا�سي 
ِّ
 التي اأ�سبح��ت تقر

ّ
التوا�س��ل الجتماع��ي

والداني وتجعلنا ن�ساهد اأ�سخا�ساً في باد بعيدة عّنا، بال�سوت 

وال�سورة بالإ�سافة اإلى تتبع جميع الأخبار التي تدور من حولنا 

حيث اأ�سبحت المعلومة ت�سل اإلى ال�سخ�ض من خال هاتفه 

المحمول اأ�سرع من قراءته له��ا بال�سحف اأو م�ساهدته لها عبر 

التلف��از. ولم تعد تلك الهوات��ف مق�سورة عل��ى اأعمار معينة، 

ًا بالإنترنت،  فالطفل ال�سغير الآن يحم��ل هاتفاً محموًل مو�سَّ

وم��ن خال��ه يتمّكن م��ن الو�سول اإل��ى �سب��كات التوا�سل 

، فهل ذلك الأمر اإيجابي اأم �سلبي؟ وكيف يمكن 
ّ

الجتماعي

لنا اأّن نحمي اأطفالنا من ال�سبكات الجتماعية؟ 

حماور املو�ضوع

التأثير في الجانب النفسي

بالن�سبة اإل��ى الكثير من الذين يعانون م��ن م�ساكل نف�سية � 

�سية � تعوقهم عن التعبير بالكام والمواجهة 
َ
لي�ض بال�سرورة مر
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اللفظية، وّفرت مواقع التوا�سل الجتماعي و�سيلة مثالية و�سهلة 

للتعبير عن اآرائهم بحرية حيث وجدوا �ساّلتهم بالكتابة لإي�سال 

وجهات نظرهم بطاقة، ولي���ض بال�سرورة اأن تكون وجهات نظر 

اً، فهذه المواقع وّفرت اإمكانية التنفي�ض 
ّ
منطقية اأو مقبولة اجتماعي

عن الم�ساع��ر المكبوتة ب�سرف النظر ع��ن ماهيتها،  ولكن من 

جه��ة ثانية اأدى اللج��وء اإلى هذه الو�سائ��ل � خ�سو�ساً باإفراط � 

اإل��ى النعزالية والتوّقف عن الم�ساركة في الأن�سطة الجتماعية 

والريا�سي��ة والتاقي م��ع اأفراد الأ�س��رة، خا�سة م��ع توافر هذه 

المواق��ع الآن ف��ي اأجهزة الهوات��ف المحمولة، اإل��ى درجة اأنه 

اأ�سبحت هن��اك حالة من الإدمان، ويمكن الق��ول اإّن من يتابع 

اً متوا�سلة فهو مدمن. 
ّ
هذه المواقع لأكثر من 5 �ساعات يومي

ومن الآث��ار ال�سلبية لذلك اأّن التوا�سل الج�سدّي يقّل كما 

يق��ّل التعبير عبر حرك��ة الج�سد والوجه وهن��ا يفقد ال�سخ�ض 

قدرته لحقاً على قراءة تعابير وجه الذين يتوا�سل معهم. 

التأثير في القدرات الذهنية: 

تتام���ض م�سكلة اإدمان بع�ض الأبن��اء للتعامل مع �سبكات 

التوا�س��ل الجتماعي مع �سلب اهتمامات العاملين في مجال 
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التربي��ة والتعليم. كي��ف ل و�سغلهم ال�ساغل ه��و بناء الن�ضء 

و�سقل �سخ�سيته وحمايته من كل ما ي�سره. 

اإّن الأطف��ال بات��وا مدمني��ن عل��ى ا�ستعمال الأجه��زة الذكية 

واقتنائها في مختلف المراح��ل العمرية ب�سورة تفوق الخيال، وقد 

اأ�سبح��ت هذه الأجهزة ت�سيطر عليهم ب�س��كل خطير جّداً اأبعدهم 

عن ا�ستخدام قدراتهم الذهنية من حيث الذاكرة اأو محاولة التفكير 

في اأغلب الأمور التي تواجههم، كما اأفقدهم قدراتهم البدنية.

ويجب على الآب��اء والأمهات اللتفات اإل��ى تلك الظاهرة 

الخطي��رة والعمل عل��ى اإرجاع هوايات الق��راءة وتعلم اللغات 

المختلف��ة والخ��روج للتن��زه في الأماك��ن العاّم��ة والحّد من 

���ض المفرط لو�سائل التكنولوجي��ا الحديثة، موؤكدين اأّن 
ّ
التعر

لاأجهزة التكنولوجية وا�ستعمالتها تاأثيرات �سلبية منها التاأثير 

 في الذاكرة وخمول وظائف الدماغ.
ّ

ال�سلبي

العزلة وقّلة التواصل مع الناس:

ق اإليه الدرا�سات الطبي��ة عن ت�سببها في 
ّ
ا تتط��ر

ّ
 ف�س��ًا عم

اأمرا�ض خطيرة كال�سرطان والإجهاد الع�سبي ومر�ض باركن�سون 

)مر�ض الرعا�ض(. 
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وفي ح��ال اكت�ساف الآباء برامج غي��ر اأخاقية على اأجهزة 

ين  اأبنائهم اللوحية اأو هواتفهم الذكية يجب ا�ست�سارة المخت�سّ

في كيفي��ة العقاب اأو التعامل معه��م لأّن لكل طفل �سخ�سية 

ن ق��د يعلمه 
ّ
مختلف��ة ول��كل �سخ�سي��ة اأ�سل��وب تعام��ل معي

الوالدان، لك��ن اإذا كانا ل يعلمان كيف يتعامان مع �سخ�سية 

ين بعلم التربية.  البن فيجب التوّجه اإلى المخت�سّ

تأثير في الصحة 

اإّن عدداً م��ن الدرا�سات اأّكد اأّن لاأجه��زة تاأثيراً في �سحة 

الأطفال كاأمرا�ض الت�سنُّج في ع�سات العنق وال�سمنة والعزلة 

والك�سل والخمول الج�سدي والفكري ف�سًا عن م�ساكل في 

العي��ن، كما اأّن معظم الألع��اب الم�ستخدمة من قبل الأطفال 

والمراهقين لها اآثار �سلبية جّداً. اأما الآثار ال�سلوكية فتكمن في 

�سهم ل�سخ�سيات الألعاب 
ّ
المي��ول اإلى العنف والعدوان وتقم

ئة ك�سارق اأو قاتل. 
ّ
التي في اأغلبها �سخ�سيات �سي

ب في 
َّ
اإّن دخول ه��ذا النوع من الأجهزة اإل��ى الأ�سرة َت�سب

تر�سيخ مفاهي��م النطواء والعزلة ب�سورة مفرط��ة بحيث اأ�سبح 

لكّل فرد جهاز خا���ضّ به، ومن جهة اأخرى فاإن لهذه الأجهزة 
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رات ال�سلوكية 
ّ
اآث��اراً �سلبية على معّدل التركيز الذهن��ي والتغي

والجهاز الب�سري وزيادة ال�سغط الع�سبي. 

نصائح وإرشادات لألهل

ل يخفى اأن دور الأهل في التخفيف من �سلبيات التوا�سل 

، بل لعّله 
ّ

الجتماعي والحّد من اآثاره الخطرة دور بارز واأ�سا�سي

 
ّ
الي��وم اأولى من اأي دور اآخر لأّن التوا�سل الخاطئ غالباً ما يتم

بين جدران المنزل.

وقد األمحت بع�ض الدرا�سات الى مجموعة من الإر�سادات 

الت��ي تقوم بدوٍر ف��ي ت�سحي��ح ا�ستخدام �سب��كات التوا�سل 

الجتماعي عند الأطفال والنا�سئة والمراهقين وال�سباب: 

اأهمي��ة اأن يق��وم الوال��دان بتنظي��م وق��ت اأبنائه��م في  -

ا�ستعم��ال هذه الأجهزة والتحّكم ف��ي نوعية البرامج اأو 

الألع��اب الت��ي يتفاعلون معها وعدم ت��رك الحبل على 

الغارب لهم بهذا ال�ساأن. 

التوعية وتنمي��ة الوازع الديني ت�ساع��دان في بناء �سور  -

واق لاأبن��اء من م�س��كات الع�سر م��ن خال تفعيل 

الأن�سطة الدينية وللقاءات الهادفة والمطالعات الجاذبة 
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وزيارات الأ�سخا�ض الموؤثرين في هذا الم�سمار.

 اأف�سل طرق حماية الأطفال من  -
ّ
الرقابة وتبيان الم�س��ار

�سب��كات التوا�س��ل الجتماع��ي: ل بّد م��ن المراقبة 

ال�سدي��دة للمراهقين والأطفال مع �سرورة التوعية. كما 

يمك��ن للوالدي��ن اأن ي�ستخدما الطريقة غي��ر المبا�سرة 

مث��ل اأن تقول الأم لبنها »هل يمكن اأن تعّلمني بع�ض 

الأ�سي��اء في ح�ساب��ي � اأ�سفن��ي لأتعلم من��ك« وهذا 

 ال�سداقة 
ّ
التوا�سل ع��ن طريق النت نوع من خل��ق جو

ا يزيد من حمايتهم.
ّ
بين الوالدين والأبناء مم

��ل الأبناء لها من  -
ّ
توجيه الأبن��اء وتقديم الن�سيحة وتقب

خ��ال التق��ارب العاطفي ف��ي الأ�سرة ال��ذي ي�ساهم 

ل التوجيه والن�سيحة، ث��م تحذيرهم من جميع 
ّ
ف��ي تقب

الأخطار المحيطة بهم وتب�سيرهم بما تحويه المواقع من 

ممار�سات منافية للدين والأخاق. 

تقنين ا�ستخدام التكنولوجيا و�سّد الأطفال عن التركيز  -

عليه��ا باإ�سغالهم في متابعة الق��راءة والنوادي الريا�سية 
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والأماك��ن الترفيهي��ة، مع �سرورة تنمي��ة الهوايات، لأّن 

اأغل��ب الأطفال اليوم ف��ي غفلة عن مواهبه��م، ويوؤدي 

اً، ول يوجد تفاعل اجتماعي 
ّ
ذلك اأي�ساً اإلى التاأّخر لغوي

ع اأ�سحاب ال�سّن 
ّ
كم��ا كان في ال�سابق. كما يمكن تجم

الواح��دة للتحدث مع الزم��اء للتناق�ض الح�ساري في 

مو�سوع معين وقراءة كتب اأو ق�س�ض مفيدة... الخ. 

عدم ا�ستخدام هذه ال�سبكات من قبل الأهل اأمام اأبنائهم؛  -

لأّن الأه��ل والحال هذه �سيق�سون على اإمكانية اأّي اإر�ساد 

 
ّ
 اأن تتم

ّ
لأبنائهم، وحتى في �ساع��ات ال�سرورة فمن المهم

عملية ا�ستخدام هذه ال�سبكات بعيداً عن اأنظار الأبناء.
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ت�ضدير المو�ضوع:

».. �سيطان اليوم ي�س��ارع نحوكم من 

خ��ال النترنت والف�سائي��ات وو�سائل 

الت�سال الحديثة، ولدي��ه كام معا�سر 

فيختل��ق ال�سبه��ات، ويح��دث الخل��ل 

ف��ي العقائ��د، وي�سو�ض الأذه��ان، ويزرع 

الخافات، فماذا تفعلون اأنتم مقابل هذه 

الأ�ساليب«؟

  شبكات التواصل:
 اإلرشادات الوقائية والعالجية

المحا�سرة الخام�سة

الهدف: 

تعلي��م الأه��ل وم�ستخدم��ي �سب��كات التوا�س��ل بع���ض 

التعليم��ات الت��ي ت�ساعدهم ف��ي ا�ستخدام الإنترن��ت بطريقة 

اإيجابية.
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مة المقدَّ

كم��ا اأّن ل�سبك��ة الإنترنت اإيجابي��ات كثيرة ج��ّداً، فاإّن لها 

�سلبيات خطيرة جّداً اأي�ساً، وعاقة ال�سباب بالنترنت ل تخلو 

من اإيجابي��ات، لكّن �سلبياتها عليه اأكثر، فقد اأّكدت درا�سة اأّن 

ت�سعين في المئة من الم�ستخدمين العرب لاأنترنت يقت�سرون 

عل��ى الت�سلية والترفيه، مع العلم اأّن اأغلب م�ستعملي الإنترنت 

ة �سباب. من العرب خا�سّ

اإّن ه��ذه التاأثيرات وغيرها تفر�ض علينا اإعادة النظر في تربية 

وتاأهي��ل ال�سباب للتعام��ل الإيجابي مع �سبك��ة الأنترنت. اإّن 

الوق��وف على حقيقة عاقة ال�سب��اب بالأنترنت يفر�ض درا�سة 

ة وال�سعف في موؤّهات 
ّ
ميدانية اجتماعية لتحديد مكامن القو

ال�سباب وقدرتهم على ال�ستف��ادة ال�سليمة من الأنترنت، واإّن 

ين قد 
ّ
الأجابة عن هذه الأ�سئلة الآتية التي و�سعها بع�ض المهتم

ت�ساعدنا في معالجة الو�سع: كيف ي�ستعمل �سبابنا الأنترنت؟ 

ه��ل ي�ستفيد من الأنترنت في التح�سي��ل العلمي والمعرفي؟ 

ر الأداء الدرا�سي �سلب��اً اأم اإم اإيجاباً بع��د تعامله مع 
َّ
ه��ل تط��و
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الأنترنت؟ هل تقوم الأ�سر بدورها في توجيه اأبنائها ل�ستعمال 

الأنترن��ت في التجاه ال�سليم؟ هل قام��ت المدر�سة والجامعة 

بدورهم��ا في ت�سخير الأنترنت لخدم��ة المنهج الدرا�سي؟ هل 

اأنتجنا نحن اإنتاجات اإعامية كافية للتفاعل من الأنترنت على 

الم�ست��وى الدولي والم�ساركة في الأنت��اج العلمي والمعرفي 

على ال�سبك��ة؟ علماً ب��اأّن المواقع العربي��ة والإ�سامية واللغة 

ا ه��و معرو�ض على 
ّ
العربي��ة ل يتعّدي��ان واح��داً في المئ��ة مم

الإنترنت.

حماور املو�ضوع

الإر�سادات الوقائي��ة: والمراد هنا بع���ض الإجراءات التي 

م��ن المفيد لفت نظر م�ستخدمي �سبكات التوا�سل والإنترنت 

مة للدخول في تفا�سيل العاج والذي مثله  ب�سكٍل عاّم كمقدَّ

كمث��ل اأي دواء، م��ا ل��م ي�ستخدمه بال�س��كل ال�سحيح فاإنه ل 

يمكنه اأن ينتظر ال�سفاء من المر�ض.
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ومن أهّم هذه التوصيات الوقائية:

نة ل�ستخ��دام الأنترنت ل يمكن 
ّ
اأ- تحدي��د اأوق��ات معي

تجاوزها باأّي �سورة. 

ب- منع ا�ستخدام الأنترنت في الغرف المغلقة والهتمام 

باإمكاني��ة م�ساهدة ما يدخل علي��ه الطفل اأو المراهق 

ة. 
ّ
على الأنترنت ب�سفة م�ستمر

ج- تنوي��ع الأن�سطة الت��ي يمار�سها الأطف��ال والمراهقون 

داخل وخارج المنزل. 

د- الحر���ض على ق�ساء وقت عائل��ي ممتع، والعمل على 

حّل الم�سكات العاطفي��ة والتوا�سلية التي قد تن�ساأ 

في البيت اأو خارجه، من خال التعبير عن الم�ساعر 

وال�سراع��ات واحترامها ومواجهته��ا، حتى ل ي�سبح 

الأنترن��ت وغيره م��ن ال�سلوكيات الإدماني��ة و�سبيًا 

للهرب من الم�سكات.

ه���-  جع��ل الأ�سرة مكان��اً خالياً من الإ�س��اءات باأنواعها 

المختلفة حيث اإّن الإ�س��اءات والجروح والتربية غير 
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ال�سليمة ت��وؤّدي اإلى م�سكات ف��ي ال�سخ�سية التي 

ربما توؤدي اإلى الإدمان فيما بعد.

اإلرشادات العالجية

قبل الدخ��ول في العاج الذي يبحث عن��ه الجميع اليوم 

يجب اأن يوق��ن المدمن على �سب��كات التوا�سل الجتماعي 

اأن��ة مري�ض ويحتاج اإلى عاج وي�سعى اإل��ى ال�سفاء من اإدمان 

الأنترن��ت، اإذ ل يمك��ن للم��رء اأن يقلع عن اأم��ر اإل بعد يقينه 

اء هذا الأمر. 
ّ
بالخطر المحدق به من جر

)- اإج��راء تعديات عل��ى ا�ستخ��دام الأنترنت: ف��اإذا اعتاد 

المري���ض ا�ستخ��دام الإنترنت طيل��ة اأي��ام الأ�سبوع نطلب 

منه النتظ��ار حتى ي�ستخدمه في يوم الإج��ازة الأ�سبوعية، 

واإذا كان يفت��ح البريد الإلكتروني اأول �سيء حين ي�ستيقظ 

م��ن النوم نطلب من��ه اأن ينتظر حتى يفط��ر، وي�ساهد اأخبار 

ال�سب��اح، واإذا كان المري�ض ي�ستخدم الكمبيوتر في حجرة 

الن��وم نطلب منه اأن ي�سعه في حجرة المعي�سة… وهكذا، 

ف��اإن هذا ال�سلوك الجديد ي�سع ح��ّداً لانجراف الااإرادي 
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وي�سع��ه اأم��ام �سّك��ة التحكم وال�سيط��رة عل��ى نف�سه عند 

ا�ستخدام الإنترنت.

ه 
ّ
منب �سبط  المري�ض  من  نطلب  خارجية:  موانع  )-اإيجاد 

على  الدخول  ينوي  بحيث  الإنترنت  دخوله  بداية  قبل 

كان  اإن  درا�سته  من  انتهائه  بعد  واحدة  �ساعة  الإنترنت 

حتى  موظفاً،  كان  اإن  مثًا  للعمل  نزوله  قبل  اأو  تلميذاً، 

موعد  اأو  درا�سته  يتنا�سى  بحيث  الإنترنت  في  يندمج  ل 

للعمل.  نزوله 

)-تنظي��م وتحديد وقت ال�ستخدام: وه��ذا الأمر ي�ساعد في 

تنظيم الحياة وا�ستقرارها عند المولعين با�ستخدام �سبكات 

التوا�س��ل الجتماعي حي��ث ُيطلب م��ن المري�ض تقليل 

وتنظي��م �ساعات ا�ستخدامه بحيث اإذا كان - مثًا - يدخل 

ا نطلب منه التقليل 
ًّ
عل��ى الإنترنت لمدة 0) �ساع��ة اأ�سبوعي

ا، وتنظيم تلك ال�ساعات بتوزيعها على 
ًّ
اإلى 0) �ساعة اأ�سبوعي

اأيام الأ�سبوع في �ساعات محّددة من اليوم بحيث ل يتعّدى 

الجدول المحّدد.
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)- المتن��اع الت��اّم: اإّن اإدمان بع�ض المر�س��ى يتعّلق بمجال 

مح��ّدد من مجالت ا�ستخدام الإنترنت. فاإذا كان المري�ض 

مدمن��اً لحجرات الح��وارات الحية )الدرد�س��ة( نطلب منه 

ا ف��ي حين نترك له  المتن��اع عن تلك الو�سيل��ة امتناًعا تامًّ

حرية ا�ستخدام الو�سائل الأخرى الموجودة على الإنترنت.

5- اإيجاد بدائل واأن�سطة بديلة: نطلب من المري�ض اأن يفكر في 

الأن�سط��ة التي كان يقوم بها قب��ل اإدمانه لاإنترنت؛ ليعرف 

ماذا خ�س��ر باإدمانه مثل: ق��راءة الق��راآن، والريا�سة، وق�ساء 

الوق��ت في النادي اأو مع الأ�سرة، والقيام بزيارات اجتماعية 

وهكذا.. نطلب من المري�ض اأن يعاود ممار�سة تلك الأن�سطة 

لعّله يتذكر طعم الحياة الحقيقية وحاوتها. 

6- ع��دم ال�ستغ��راق: فى بع���ض الأحيان يحّدد الف��رد وقًتا 

للجلو�ض على الأنترنت و لكن ل ي�ستطيع اللتزام به نتيجة 

ع��دم �سعوره بالوقت في ا�ستخ��دام الأنترنت ول يعرف اأّن 

، فاأن�سحه با�ستخدام منبه مثًا و�سبطه 
ّ
الوقت المحدد قد مر

على الوقت المحّدد، حتى اإذا دّق الجر�ض اأغلق الكمبيوتر 

حتى يتغّلب على الإدمان. 
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7- الن�سم��ام اإل��ى مجموع��ات اجتماعي��ة: وذل��ك بهدف 

تفعي��ل الحياة الجتماعي��ة التي بداأ يخ�سره��ا بل ويف�سل 

فيه��ا حيث يمكن الطل��ب من المري�ض زي��ادة رقعة حياته 

الجتماعي��ة الحقيقية بالن�سمام اإل��ى فريق الكرة بالنادي 

مث��ًا، اأو اللتزام ببع�ض المهارات الإ�سافية كالذهاب اإلى 

در���ض لتعليم الخياطة للفتيات مثًا، اأو الذهاب اإلى درو�ض 

ن حوله مجموعة من الأ�سدقاء الحقيقيين.
ّ
الم�سجد؛ ليكو

8- المعالجة الأ�سرية: والم��راد اإيجاد البيئة الأ�سرية ال�سليمة 

والمعالج��ة؛ لأّن المر�ض قد يكون منت�س��راً بحيث تحتاج 

الأ�سرة باأكملها اإلى تلّقي العاج الأ�سري ب�سبب الم�ساكل 

 
ّ
الأ�سري��ة التي يحدثه��ا اإدمان الإنترنت بحي��ث ي�ساعد جو

الأ�سرة عل��ى ا�ستعادة النقا�ض والحوار فيم��ا بينها، ولتقتنع 

الأ�سرة بمدى اأهميتها في اإعانة المري�ض؛ ليقلع عن اإدمانه.
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�سيماء امل�سلحني يف القراآن الكرمي )1(

�سيماء امل�سلحني يف القراآن الكرمي )2(

الإ�سالم وتقدمي ال�سورة الأح�سن

اأثر القراآن الكرمي يف الأمن النف�سي

نظام العالقات املالية يف املجتمع ال�سالح يف القراآن

مفاهيم قرآنية

الباب الثالث
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ت�ضدير المو�ضوع:

قال تعالى:

ی  ی  ی  {ىئ 

يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ 
.

)((

جب حب خب  مب}

)1(  مرمي: 76.

 سيماء المصلحين 
في القرآن الكريم )1(

المحا�سرة الأولى

الهدف:

 التعريف ببع�ض ال�سفات التي وردت في القراآن الكريم في 

اأهل العمل ال�سالح والم�سلحين.



160

مة المقدَّ

ورد في الق��راآن الكريم في الم�سلحين �سفات متعددة زيادًة 

عل��ى �سفات اأهل العمل ال�سالح، ذلك اأّنهم لم يكتفوا بالعمل 

ال�سال��ح لأنف�سهم فح�س��ب واإنما توّجهوا لإ�س��اح المجتمع، 

بالكلمة والعمل، ويتطّلب منهم ذلك اأن يكونوا في مو�سع القدوة 

اقين اإلى الخيرات والباقيات ال�سالحات.
ّ
والريادة، ومن ال�سب

ف��اإّن ه��ذه ال�سفات يج��ب اأن تتوّكد وتتحّقق ف��ي الإن�سان 

ته، فيوؤمن 
ّ
�سلح حتى يكون �سادقاً في دعوته، ُمحّقاً في ق�سي

ُ
الم

به النا���ض ويتبعوه.. واإل كان من الذي��ن يقولون ما ل يفعلون، 

ِذيَن  َها الَّ
ُّ
ا اأَي

َ
وقد نهى اهلل عن هذه الخ�سلة المقيتة، قال تعالى: {ي

 .
)((

ُلوَن، كبر مقتاً عند اهلل اأن تقولوا ما ل تفعلون}
َ
 َتُقوُلوَن َما ل َتْفع

َ
اآَمُنوا ِلم

حماور املو�ضوع

ولأهل العمل ال�سالح والذي��ن يعملون ال�سالحات �سرائط 

و�سف��ات، نجدها مبثوثة في موا�سع مختلفة من القراآن الكريم، 

ها:
ّ
نذكر من اأهم

)1(  ال�سف: 2.
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1- شرائط ذاتية، منها: 

الإيم��ان: قال تعالى: {ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    •

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

.
)((

ک}

التوبة: ق��ال تعالى: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ    •

 .
)((

ۈ ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ}
طلب ر�سا اهلل تعالى: قال تعالى: {ڻ ڻ ۀ ۀ    •

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ    ہ  ہ  ہ  ہ 
 .

)((

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
رك به: قال تعالى: {يئ جب    حب  الإخا�ض له وع��دم ال�سِّ   •

حج   يث  ىث  مث   جث           يت  متىت  خت     حت   جت  يب  ىب  مب  خب    
.

)((

مج جح مح جخ حخ  مخ جس}
ال�سب��ر والإ�ستقامة في العم��ل: قال تعالى: {گ ڳ   •

.
)5(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}

)1(  الن�ساء: 124.

)2(  مرمي: 60.

)3(  النمل: 19.

)4(  الكهف: 110.

)5(  طه: 82.
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2- شرائط عملية، أهمها:

•  اأكل الحال وتجّنب الحرام: قال تعالى: {ڻ ڻ 

 .
)((

ڻ   ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ       ھ ھ}
رّد المظال��م وحق��وق النا���ض اإل��ى اأهلها: ق��ال تعالى:    •"

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  {ڦ 

 .
)((

چ چ}
الإلت��زام بالعب��ادات: ق��ال تعال��ى: {ک گ گ    •

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ 
.

)((

ڱ ں    ں ڻ ڻ ڻ ڻ}
ق: قال تعالى: {گ گ گ ڳ ڳ ڳ  الت�س��دُّ   •

.
)((

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}

3- شرائط وضعّية تتعّلق بكيفّية أداء العمل وظروفه، 

ومنها:

العم��ل بالتكليف وفي حدود الق��درة والإ�ستطاعة: قال    •

)1(  املوؤمنون: 51.

)2(  املائدة: 39.

)3(  البقرة: 277.

)4(  التوبة: 75.



163

ۆ      ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  تعال��ى:{ۓ 

.
)((

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ}
ب��ة: قال تعال��ى: {ۋ ۋ           ۅ 

ِّ
ا�ستخ��دام الكلمة الطي   •

ۅ  ۉ ۉ        ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ 
.

)((

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ      }
الق��ول ال�سديد: ق��ال تعال��ى: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې    •

ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې    ې  ې 
.

)((

ۇئ}
الدعوة اإلى اهلل: ق��ال تعالى: {چ چ ڇ ڇ ڇ    •

.
)((

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ   ڎ ڈ}

التوا�س��ي بالحّق وال�سب��ر: قال تعالى: {ٻ ٻ ٻ    •

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
.

)5(

ٺ ٺ}

)1(  الأعراف: 42.

)2(  فاطر: 10.

)3(  اجلاثية: 21.

)4(  ف�سلت: 33.

)5(  الع�سر: 2 - 3.
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ف�سدين والُفّج��ار: قال تعالى: 
ُ
الإفت��راق عن �سبي��ل الم   •"

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ 

.
)((

ڦ ڦ ڦ              }
•  الإبتعاد عن كل �سوء وُم�سيء: قال تعالى: {ۅ ۉ 

ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
.

)((

ەئ ەئ وئ}

)1(  �ص: 28.

)2(  غافر: 58.
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 سيماء المصلحين
 في القرآن الكريم )2(

المحا�سرة الثانية

ت�ضدير المو�ضوع:

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ 

.
)((

ڃ ڃ چ}

)1(  الأحقاف: 15.

الهدف: 

التعري��ف ببع�ض الخ�س��ال والمراقب��ات ال�سخ�سية لأهل 

ال�ساح من خال القراآن الكريم.
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مة المقدَّ

من المو�سوعات الت��ي عالجها القراآن الكريم في المجتمع 

اأنه دف��ع بع�ض النا���ض لمعالجة كاف��ة المو�سوع��ات التي قد 

تهدد المجتم��ع من الناحي��ة ال�سلوكية والجتماعي��ة، واأ�سار 

م 
َ
�س

َ
اإلى �سرورة متابعة اأهل ال�س��اح لكافة هذه الم�ساكل، ور

اأه��داف اجتماعية �سامية ينبغي اأن يرق��ى المجتمع لتحقيقها 

والو�سول اإليها، كما حدد لهذا المجتمع غايات على الم�ستوى 

الفردي وعلى الم�ستوى العام، وحثَّ النا�ض على العمل عليها 

راً من دخول عالم ال�ساح اإل من كان جديراً  وانجازه��ا محذِّ

به��ذا المقام الذي اخت�ض اهلل به اأنبياءه واأولياءه واأهل الإيمان 

والعم��ل ال�سالح، ومعتبراً اأن ذلك م��ن الم�سوؤوليات ال�سرعية 

الخطي��رة التي يج��ب التنبه اإليها قب��ل ا�ستفحاله��ا بين اأفراد 

النا���ض في�سبح من ال�سعب تافيها كم��ا هو الحال في الكثير 

من المجتمع��ات التي ل تولي اأهمية لعملي��ة ال�ساح و�سد 

كل الثغرات التي قد يت�سلل الف�ساد منها.



167

حماور املو�ضوع

من خ��ال الإهت��داء باآيات الق��راآن الكري��م، نذكر بع�ض 

�سلحين وحاملي راية الإ�ساح وهي:
ُ
ال�سرائط المطلوبة في الم

)- الهتم��اُم الدائم باإ�س��اح الذات والأه��ل والأولد، وفي 

ر بذلك، منه��ا قوله تعالى: {ۈ  الق��راآن اآيات كثيرة ُتذكِّ

 ،
)((

ې} ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
من المو�سوعات التي عالجها الق��راآن الكريم في المجتمع 

اأن دف��ع بع�ض النا���ض لمعالجة كاف��ة المو�سوعات التي قد 

ته��دد المجتمع من الناحية ال�سلوكي��ة والجتماعية، واأ�سار 

اإل��ى �س��رورة متابع��ة اأهل ال�س��اح لكافة ه��ذه الم�ساكل 

ور�س��م اأهداف اجتماعي��ة �سامية ينبغ��ي اأن يرقى المجتمع 

لتحقيقه��ا والو�سول اإليها، كما ح��دد لهذا المجتمع غايات 

عل��ى الم�ستوى الفردي وعلى الم�ستوى العام وحث النا�ض 

على العمل عليها وانجازها محذراً من دخول عالم ال�ساح 

اإل م��ن كان جدي��راً بهذا المق��ام الذي اخت�ض ب��ه اأنبياءه 

)1(  التحرمي: 6.
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واأولياءه واأهل الإيمان والعمل ال�سالح، ومعتبراً اأن ذلك من 

الم�سوؤوليات ال�سرعي��ة الخطيرة التي يجب التنبه اإليها قبل 

ا�ستفحالها بين اأفراد النا�ض في�سبح من ال�سعب تافيها كما 

ه��و الحال في الكثير من المجتمع��ات التي ل تولي اأهمية 

لعملي��ة ال�ساح و�سد كل الثغرات التي قد يت�سلل الف�ساد 

منه��ا، وقول��ه تعال��ى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .
)((

ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ}
وجّل اآيات القراآن، ب��ل كلُّها جاءت لتذكير الإن�سان ووعظه 

لكي يكون �سالحاً، يعمل ال�سالحات، ويدعو اإليها.

�سلح 
ُ
ل��ح وال�س��اح للمجتمع ولاأفراد: ف��اإّن الم )- اإرادُة ال�سُّ

ينطل��ق في عمل��ه، من باب الح��ّب والحر�ض عل��ى �سامة 

ة 
ّ
الآخرين و�س��اح المجتمع و�سفائه ون�سر الم��وّدة والمحب

ة بين اأفراد المجتمع، ل بدافع الخ�سومة واإثارة 
ّ
والإلَفِة والأخو

الفتنة، اأو ن�سر الحقد والبغ�ساء، وتدلُّ على ذلك اآيات كثيرة، 

.
)((

منها قوله تعالى: {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ېئ ېئېئ}

)1(  البقرة: 224.

)2(  هود: 88.
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تعال��ى: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  وقول��ه 

.
)((

ڈ}
 ال�سدر وُح�س��ُن الُخلق: فاإّن ذلك 

ُ
)- ِطي��ُب النف�ض واإن�سراح

�سلح، اإذ لبّد اأن تكون نف�سه �سمحًة منفتحًة، بعيدًة 
ُ
لزم للم

حًة بالعفِو ومكارِم الأخاق، لكي  خِل، متو�سِّ
ُ
عن الغلِّ والب

 النا�ِض فيوؤثِّر فيهم.
ُ

 له قلوب
َ
تنفتح

يق��ول تعال��ى: {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ۈ 

.
)((

ۈ}

تعال��ى: {ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ويق��ول 

.
)((

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ              ڦ ڦ ڦ}
)- العم��ُل عل��ى اإ�ساح ذات البين: ِبَف���ضِّ النزاعات واإزالة 

ة والموّدة كهدف دائم 
ّ
النفرات والخاف��ات، واإر�ساء الأخو

�سلحون، على طول الخّط، من م�ستوى الأ�سرة، 
ُ
ي�سعى له الم

وحّل الخافات الزوجي��ة، فالإ�ساح بين المتنازعين، من 

الجماع��ات والكت��ل والطوائف والقبائ��ل الم�سلمة، حتى 

)1(  الن�ساء: 129.

)2(  ال�سورى: 40.

)3(  الن�ساء: 128.
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الإ�ساح بين الموؤمنين، فالإ�ساح بين عموم النا�ض و�سائر 

اأفراد المجتمع.

وف��ي ذل��ك اآيات كثي��رة، منه��ا قوله تعال��ى: {ڀ ڀ 

{ڳ ڱ  تعال��ى:  وقول��ه   .
)((

ڀ ڀ ٺٺ}
. وقول��ه تعال��ى: {ۈ 

)((

ڱ ڱ ڱ ں ںڻ}
 ،

)((

ې} ې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ      ٴۇ 
وغيرها من الآيات: )الن�ساء: 8))( و)الن�ساء: )))(.

5- اإقام��ُة الق�س��ط واإحقاق الح��ّق:  فاإّنه هدف ل��كلِّ اإ�ساح 

و�سرط ف��ي كّل �ساح، بل هو اله��دف الأ�سا�ض من اإقامة 

ال�سرائ��ع الإلهية، بل اإّن��ه الهدف المعلن ل�سائ��ر الد�ساتير 

��ة، قال تعال��ى: {ۓ ڭ ڭ 
ّ
والقواني��ن الو�سعي

.
)((

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  }
نة للطرف الذي له الحّق اأن يعفو وي�سفح 

ّ
نعم، في مواقع معي

�سيء - عن��د المق��درة - لغر�ض دفع الفتن��ة واإر�ساء 
ُ
ع��ن الم

ل��ح وزيادة في الف�سل، ول��ه من اهلل الأجر والعو�ض.. رغم  ال�سُّ

)1(  الأنفال: 1.

)2(  احلجرات: 9.

)3(  احلجرات: 10.

)4(  احلجرات: 9.
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اأّن اهلل تعالى ل ُيحّب ظلم َمن ظلم وعليه الإ�ستغفار والإعتذار 

واإزالة اآثار الظلم.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ      {ۀ  تعال��ى:  يق��ول 

ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ     ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  

�سيء اإلى زيادة 
ُ
. ولك��ن اإذا كان العفو يدف��ع الم

)((

ې ې}

ب لكي يرتدع عن فعله.
َ
عدوانه، فا عفو، بل ُيحا�س

لح اأحياناً اأن  وكذلك في النزاعات العائلية، فاإّنه يتطّلب ال�سُّ

تتنازل الزوجة عن بع�ض حقوقها، حفاظاً على اأ�سرتها وزوجها.. 

وحت��ى يرجع الزوج وي�ستفيق من غفوت��ه ويعاملها بالمعروف، 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  تعال��ى:  يق��ول 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ               ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 
چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ      چ  چ 

.
)((

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

)1(  ال�سورى: 41-39.

)2(  الن�ساء: 129-128.
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6- الإهتم��اُم ببي��ان الحقائ��ق وتعري��ف النا���ض بواجباته��م 

وحقوقه��م:لأّن »النا�ض اأعداء ما جهل��وا«، وفي القراآن اآيات 

ة، منها قوله 
ّ
كثيرة ت�سير اإلى جهل اأكثر النا�ض بالحقائق الإلهي

تعالى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  ی   یجئ حئ  مئ 

خت  حت      جت  ىبيب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ 
.

)((

متىت يت جث مث ىث يث حج مج    جح مح  جخ}
ويدفعهم ذل��ك اإلى نكران الح��ّق ومعار�سته: {خب   مب 

، ب��ل تكذيب حامليه: {ې 
)((

ىب يب جتحت خت مت}
.

)((

ې ى ىائ ائ ەئ  ەئ وئ  }
وكان اله��دف م��ن الوحي بي��ان الحّق للنا���ض، قال تعالى 

.
)((

وا�سفاً القراآن: {ۀ ۀ ہ}

ناً لآيات 
ِّ
حاً و�سارحاً وُمبي وكذلك جاء الر�سول الكريم ُمو�سِّ

اهلل وم��ا ن��زل معه من الوح��ي، كما ق��ال تعالى: {ٿ ٹ   

.
)5(

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  }

)1(  الأعراف: 187.

)2(  الأنبياء: 24.

)3(  النحل: 101.

)4(  اآل عمران: 138.

)5(  النحل: 44.
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�سلحين الأوائل، 
ُ
وهكذا يكون الإ�ساح، اإمتداداً لعمل الم

 
َ

�ض
َ
ا التب

ّ
في بيان الحقائق للنا�ض واإزال��ة الغمو�ض والإبهام عم

�سلح �سعيب 
ُ
عليه��م واإراءتهم الطريق ال�سحيح، كم��ا فعل الم

ن خطاأ فعلهم واأر�سدهم اإلى ما ي�سلح حالهم، 
َّ
ي
َ
مع قومه، حين ب

وكذلك �سائر الأنبياء والمر�سلين وعباد اهلل ال�سالحين.

وفي اآي��ة من القراآن، نق��راأ اإ�ستراط بي��ان الحقائق على َمن 

كتمه��ا ك�سرط لقبول توبته ودليل عل��ى اإ�ساحه، وذلك قوله 

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  تعال��ى: 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 
ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
، لأّن في كتمان الحقائق اإ�ساعة للحقيقة واإ�ساًل 

)((

ۉ}
 ما �سدر عن 

ُ
ح �سحِّ

ُ
للنا���ض وفي بيانها هداية واإر�ساداً لهم.. قد ي

ة.
ّ
حمة الإلهي

َّ
الإن�سان من خطاأ �سابق، فيكّفر عنه وت�سمله الر

��ل المف�سدي��ن واأ�سالي��ب عمله��م الفا�سدة: 
ُ
ب

ُ
��ُب �س 7- تجنُّ

للمف�سدين اأ�ساليب وو�سائل عمل غير م�سروعة، قائمة على 

الك��ذب والخداع واإث��ارة الفتنة واإلق��اء ال�سبهات، والمكر 

)1(  البقرة: 159 – 160.
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والحيل��ة والغ��در، واإ�ستغفال النا�ض، والإنح��راف باأنظارهم 

ع��ن روؤية الحق.. هذه الأ�ساليب ق��د تختلف بين الما�سي 

ر والإمكانات الهائلة التي تمتلكها 
ّ
والحا�سر من حيث التطو

ال��دول والحكوم��ات وو�سائل الإعام و�س��ركات الدعاية، 

ولكّنها تمار�ض نف�ض الأدوار في ت�سويه الحّق وتزويق الباطل 

لكي تجعل من ال�سحية جّاداً ومن الظالم مظلوماً.

والإ�س��ام، ُيجي��ُز اإ�ستخ��دام و�سائ��ل الإع��ام والدعاي��ة 

المحاي��دة لإراءة الحّق و�سف الباطل وبي��ان الحقائق، ولكن 

ل ُيجي��ز اإ�ستخدام الكذب والخداع والمكر والحيلة والباطل، 

تح��ت اأي عن��وان، فالمبداأ في الإ�سام ه��و: »ل ُيطاع اهلل من 

ع�سى«.
ُ
حيث ي

�سلحين التي عر�سها القراآن تجنُُّب 
ُ
ل��ذا كان من �سرائط الم

 الم�سلح 
ّ

ة النبي
ّ
ف�سدين.. قال تعالى في بي��ان و�سي

ُ
��ل الم

ُ
ب

ُ
�س

مو�سى لأخيه هارونL: {ہ ہ ہ ہ ھ  ھ 

.
)((

ھ ھ}

)1(  الأعراف: 142.
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حر، وهو خداع 
ِّ

د مو�سى موقفه من ال�س وف��ي موقع اآخر، ُيحدِّ

ام��ه، وله اأثر كبير في توجيه 
ّ
الب�س��ر، الذي كان �سائعاً ورائجاً اأي

ال��راأي العاّم ومواقف النا���ض، يقول تعالى: {پ پ ڀ   

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ    ڄ 

.
)((

ڄ}
ف��اهلل تعالى ل يكت��ب له��ذه الأ�ساليب الفا�س��دة النجاح 

 موؤّقٌت عل��ى النا�ض، فيجب 
ٌ
وال�س��اح، حتى ل��و كان لها تاأثير

�سلحين تجّنبها وتجّنب �سبيل المف�سدين.
ُ
على الم

ي للفا�سدي��ن: ال�ساح والف�ساد  8- محاربُة الف�س��اد والت�سدِّ

متقاب��ان ومت�س��اّدان، ول يمك��ن اأن يح��ّل الإ�ساح با 

اإزاح��ة الف�ساد ومواجهت��ه، واإل لنت�سر الف�س��اد وجاء على 

بها وُيحرقها حتى 
ِّ
خر

ُ
البقي��ة الباقية من جوانب المجتم��ع لي

هلكه، يقول تعالى: {ۉ 
ُ
ره وي دمِّ

ُ
ياأتي على البلد كّل��ه في

ې       ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ 
ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ 

)1(  يون�ص: 81-80.
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يئ  ىئ  مئ   حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
.

)((

جب حب}
وتحت��اج مواجهة الف�ساد اإلى الم�سلحي��ن وموؤازرة النا�ض 

ة 
ّ
بع�سه��م البع�ض في مواجه��ة الفا�سدين ليكون��وا جبهة قوي

��ار الف�س��اد والكفر والنفاق، يق��ول تعالى: 
ّ
ل تنثن��ي اأمام تي

 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ 

ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 

.
)((

ۆ}
ومن الطبيع��ي اأّن الفا�سدي��ن لن يقفوا مكتوف��ي الأيدي، 

ب��ل �سيقاومون دفاعاً عن منافعه��م ومكا�سبهم غير الم�سروعة، 

�سلحين، والذين �سيقاومونهم بكّل 
ُ
وقد يحاول��ون الإ�سرار بالم

مون الت�سحيات في هذا ال�سبيل، كما هو  �سرف و�ساب��ة وُيقدِّ

)1(  هود: 117-116.

)2(  الأنفال: 72 – 73.
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�سلحين الكبار من الأنبياء والمر�سلين وَمن �سار على 
ُ
حال الم

خطاهم، والذين كانت في ق�س�سهم و�سيرتهم عبرة للمعتبرين، 

ل الأذى في �سبيل اهلل والمجتمع.
ّ
ويتطّلب ذلك ال�سبر وتحم

.
)((

قال تعالى: {ائ ائ            ەئ ەئ وئ وئ ۇئ    }

وقال تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ    

.
)((

ڦ}
�سلحين ف��ي الإ�سام 

ُ
��ك بالكت��اب: ومنه��اج الم

ُّ
9- التم�س

ود�ست��ور عملهم هو القراآن، ففيه م��ا يحتاج اإليه الم�سلم في 

ا هو متعّلق 
ّ
طري��ق تكامله نحو اهلل، وفيه تبي��ان كّل �سيء مم

باأمر دينه و�سبيل هدايته ومن اأجل اإ�ساح المجتمع وتغييره. 

ر بالقراآن مجال���ض الإ�ساح، 
ِّ
ن��و

ُ
�سل��ح ي�سع��ى لكي ي

ُ
فالم

 بيوَت النا�ض في�سعدها، ويهدي المجتمع 
َ
باركها وُي�س��يء

ُ
في

 به وُيفلح.
َ
�سُلح

َ
َفي

)1(  الأحقاف: 35.

)2(  الن�ساء: 75.
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�سلح اأن ل يكتفي بقراءة القراآن وتاوته حّق 
ُ
ول��ذا لبّد للم

يِر حياته 
َ
ك ويعت�سم ب��ه في �س

ّ
تاوته فقط، ب��ل عليه اأن يتم�س

وخط��وات اإ�ساح��ه، ل��ذا يقول تعال��ى: {ىئ ىئ 

.
)((

ی ی ی ی جئ  حئ مئ  ىئ}

)1(  الأعراف: 170.
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  اإلسالم 
وتقديم الصورة األحسن

المحا�سرة الثالثة

ت�ضدير المو�ضوع:

ہ  ہ  {ہ  تعال��ى:  ق��ال   

ھھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے 
ٴۇ  ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

 .
)((

ۋ ۋ}

)1(   النحل 125.

الهدف:

َلى   بيان اأن الإ�سام يحّث الم�سلم على تقديم ال�سورة الُف�سْ

في �سلوكه.
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مة  المقدَّ

المتاأّم��ل في اآيات اهلل يرى اأّن القراآن الكريم لم يكتِف من 

فاته 
ّ
َنى ف��ي اأدائه و�سلوكه وت�سر

ْ
الم�سلم بتقديم ال�سورة الُح�س

واأخاق��ه، بل اأّك��د على �س��رورة تقديم الأح�س��ن والأف�سل 

ما في حالت التعامل والتوا�سل مع الآخرين ليكون 
ّ
دائماً، �سي

بذلك قدوًة لغي��ره من جهة، وليبقى الم�سلم في حالة تهذيب 

قٍّ مع نف�سه، وقد اأّكدت الكثير من الآيات على اأّن 
َ
وتطوي��ر وَتر

اهلل تعالى قّدم لاإن�سان الأح�سن في كّل ما اأفا�سه عليه. 

حماور املو�ضوع

األحسن صفة القرآن الكريم

يق��ّدم اهلل تعالى القراآن الكريم عل��ى اأنه اأف�سل ال�سبل اإلى 

اهلل واأح�سنه��ا وال�سبي��ل الأق��وم لهداية الخلق اإل��ى التوحيد 

والعبادة . 

{ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ     تعالى:  قال 

 .
)((

ۀ}

)1(   البقرة 138.
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{ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇ  تعالى:  قال 

.
)((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
قال تعال��ى:  {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ 

 .
)((

ژ}
{ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ  تعال��ى:  ق��ال 

.
)((

پ}

األحسن في أفعال اهلل

وي�س��ف اهلل تعالى اأفعاله في الخل��ق والتدبير والجزاء باأنها 

اأح�سن الأفعال لت�سّكل حافزاً لاإن�سان لتقديم الفعل الأح�سن 

في حياته.

)- خلق��ه لاإن�س��ان: ق��ال تعال��ى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

.
)((

ٺ}

)1( يو�سف: 3.

)2( الزمر: 23.

)3( الفرقان: 33.

)4( التني: 4
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قال تعال��ى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
.

)((

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
)- خلق��ه لبقية الكائنات: ق��ال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ 

.
)((

ہہ ھ    ھ ھ   ھ ے}
)- الج��زاء الإلهي ي��وم القيامة: ق��ال تعالى: {ڭ ڭ 

ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ 
.

)((

ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې}
تعال��ى:  {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ق��ال   

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ 
.

)((

ڱ}
دعوة اإلنسان إلى أداء األحسن

ويحّث اهلل تعالى الإن�س��ان على تقديم الأح�سن في �ساحة 

الم��وت والحياة التي جعلها اهلل محّاً لبتاءاته، فالم�سلم اإذا 

ه �سعى ليقّدم اأح�سن ما عنده.
ّ
ما ابتاه رب

)1( املوؤمنون: 14.

)2( ال�سجدة: 7

)3( التوبة: 121

)4( النحل: 97.
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{ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعال��ى:  ق��ال 

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   ڄ 

.
)((

ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ}

قال تعال��ى: {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ 

.
)((

ڃ چ  }
.

)((

قال تعالى: {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

عالقة اإلنسان باآلخر

ومن اأبرز م�ساديق تقديم الفعل الأح�سن هو العاقة بالآخر 

بحي��ث ي�سّكل ه��ذا الفعل قدوة لاآخري��ن ونقطة جذب اإلى 

الدي��ن الحنيف، ومن المهم هنا َلْفُت النظر اإلى �سرورة مراعاة 

الأح�سن في كاّفة اأبعاد ال�سورة المقّدمة.

ق��ال تعال��ى: {ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   ڀ   

.
)((

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

)1( هود: 7.

)2( الكهف: 7.

)3( الفرقان: 24.

)4( العنكبوت: 46.
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ک گ گگ گ ڳ ڳ  ک  {ک  تعال��ى:  ق��ال 

.)((

ڳ}
{ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ  تعال��ى:  ق��ال 

.
)((

گ گ       گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ}
{ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  تعال��ى:  قال 

.
)((

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ}

تعال��ى:{چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  قال 

)((

ڌ  ڎ   ڎ ڈ}

قال تعاىل: {ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

.
)5(

ڑ ڑ ک  کک ک گ گ گ      گ}

تفاوت األحسن بتفاوت األشخاص

والفعل الأح�س��ن لي�ض واحداً من كاّفة �سرائح المجتمع، بل 

��ة التي يوؤّديها اأو 
ّ
يختلف م��ن �سريحٍة اإلى اأخرى بح�سب المهم

)1( املوؤمنون: 96.

)2( ف�سلت: 34.

)3( الزمر: 55.

)4( ف�سلت: 33.

)5( الأحقاف: 16.
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 ف��اإّن كّل ما ياأتي على 
ّ
المن�س��ب الذي ي�سغل��ه، اأو بكلمٍة اأ�سح

الإن�س��ان من �سف��ات ونع��وت ومنا�س��ب وغيرها اإنم��ا ت�سّكل 

ه الح�سن فح�سب 
َ
ابتاءات لاإن�سان لي��رى اهلل تعالى لي�ض اأداء

بل فعله الأح�سن الذي يجزيه اهلل تعالى في الآخرة باأح�سن منه.

الع��دل ح�سن، ولكْن في الأم��راء اأح�سن، ال�سخاء ح�سن، 

ولكْن في الأغني��اء اأح�سن، الورع ح�س��ن، ولكْن في العلماء 

اأح�سن، ال�سبر ح�سن، ولكْن في الفقراء اأح�سن، التوبة ح�سن، 

ولكْن ف��ي ال�سباب اأح�سن، الحياء ح�س��ن، ولكْن في الن�ساء 

اأح�سن.
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  أثر القرآن الكريم 
في األمن النفسّي

المحا�سرة الرابعة

ت�ضدير المو�ضوع:

{ٱ ٻ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال   

پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ 

.
)((

پ   ڀ ڀ}

)1(  الأنعام: 82.

الهدف: 

بي��ان عناية الق��راآن الكريم بالنف�ض الإن�ساني��ة عناية �ساملة، 

وبّث ال�سعور بالأمن والطماأنينة.
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مة المقدَّ

ا ل �سّك فيه اأّن هناك عاقة وطيدة بين ال�سعادة والأمن 
ّ
مم

 الذي ين�س��ده كّل اإن�سان، ولذلك نرى القراآن الكريم 
ّ

النف�سي

ُيب�ّس��ر اأه��ل الإيمان بالأمن ي��وم القيامة، ه��ذه الب�سرى التي 

ت�ستلزم كافة مفردات ال�سعادة اإذ يقول لهم: {پ پ پ ڀ 

، وفي اآية اأخرى يقرن بين الأمن والنار بقوله تعالى: 
)((

ڀ}
.

)((

{ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چڇ}

وال�سعادة التي نعنيها هي ال�سعادة الروحية الكاملة التي تبعث 

 
ّ

الأمل والر�سا، وتثمر ال�سكينة والطمئنان، وتحّقق الأمن النف�سي

 لاإن�س��ان، فيحيا �سعي��داً هانئاً اآمناً مطمئّن��اً فا �سعادة 
ّ

والروح��ي

لاإن�سان با �سكينة نف�ض، ول �سكينة نف�ض با اطمئنان القلب.

ن فبواع��ث القلق 
ّ
 بالمطل��ب الهي

ّ
ولي���ض الأم��ن النف�س��ي

والخ��وف وال�سيق ودواعي الترّدد والرتياب وال�سّك ت�ساحب 

الإن�سان منذ ولدته وفي كاّفة مراحل حياته حتى يواريه التراب.

ولق��د كانت قاعدة الإ�سام التي يق��وم عليها كّل بنائه هي 

)1(  النمل: 89.

)2(  ف�سلت: 40.
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حماية الإن�سان م��ن الخوف والفزع وال�سطراب وكّل ما يحد 

يت��ه واإن�سانيته والحر�ض على حقوق��ه الم�سروعة في الأمن 
ِّ
حر

وال�سكين��ة والطماأنينة،  وهذا لي�ض اأم��راأ �سهًا، فكيف يحّقق 

الإ�سام للم�سلمين الأمن وال�سكينة والطماأنينة؟

حماور املو�ضوع

األمن ضرورة حياتية
اً بل هو ركٌن من اأركان 

ّ
والأمن ف��ي الحياة لي�ض اأمراً هام�سي

الحي��اة التي بدون��ه ت�سبح الحي��اة مليئًة بالمخ��اوف، وي�سبح 

الإن�س��ان منفعًا في الحياة ل فاع��ًا، وهارباً من دوره ل مقبًا 

ة وال�سخ�سية ب��دون اأن يرقى اإلى  علي��ه، ويفّكر بحيات��ه الخا�سّ

التفكي��ر بم�سال��ح الأّمة؛ ولذل��ك نرى ال��دول ت�سعى لتوفير 

ة من قواع��د العي�ض والإبداع 
ّ
الأمن ل�سعوبه��ا كقاعدة اأ�سا�سي

والعم��ل وال�ستثم��ار و�سوى ذل��ك، ونرى ه��ذه ال�سرورة في 

القراآن الكريم اإذ جعل البيت مكاناً اآمناً لعتبارات عديدة منها 

اأن ت��درك النا�ض قيمة هذه النعمة الإلهية، قال تعالى: {چ 

.
)((

چ ڇ ڇ ڇ ڇ}

)1(  العنكبوت: 67.
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اإليمان منبع األمان

تعالى: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  قال 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
فالإ�س��ام   ،

)((

ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}
بح�س��ب الآي��ة يقيم �سرح��ه ال�سامخ على عقي��دة اأّن الإيمان 

م�سدر الأمان، كم��ا اأّن الكفر م�سدر الخوف والقلق، فالإقبال 

على طريق اهلل هو المو�سل اإلى ال�سكينة والطماأنينة والأمن.

 لكي تتحّقق 
ّ

ولكن كيف ن�سل اإل��ى هذا الإيمان الحقيقي

ال�سع��ادة وال�سكين��ة والطماأنينة الت��ي ين�سده��ا وي�سعى اإليها 

الإن�سان لينعم بالأمن النف�سي؟

القرآن أمان اإلنسان

اإّنن��ا ن�ستطيع اأن ن�سل اإلى هذا الإيمان بنور اهلل و�سّنة ر�سوله 

P، ون��ور اهلل المتج�سد بالقراآن الكريم الذي ن�ستدّل به على 

الطري��ق ال�سليم وناأخذ منه د�ست��ور حياتنا.. وننعم بنوره الذي 

يني��ر القلب والوجدان والنف�ض وال��روح والعقل جميعاً. األي�ض 

ذلك طريقاً وا�سحاً ووحيداً لن�سل اإلى نعمة الأمن النف�سي؟

)1(  النحل: 112.
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لق��د عني الق��راآن الكريم بالنف�ض الإن�ساني��ة عناية �ساملة.. 

عناية تمنح الإن�سان معرف��ة �سحيحة عن النف�ض وقاية وعاجاً 

ب��دون اأن ينال ذلك م��ن وحدة الكي��ان الإن�ساني، وهذا وجه 

الإعجاز والروع��ة في عناية القراآن الكري��م بالنف�ض الإن�سانية، 

وترج��ع هذه العناي��ة اإلى اأّن الإن�س��ان هو المق�س��ود بالهداية 

والإر�ساد والتوجيه والإ�ساح.

فلقد اأو�سح لنا الق��راآن الكريم في الكثير من اآياته الكريمة 

اأهمية الإيمان لاإن�سان وما يحدثه هذا الإيمان من بث ال�سعور 

بالأم��ن والطماأنين��ة في كي��ان الإن�سان وثمرات ه��ذا الإيمان 

 ه��ي تحقيق �سكين��ة النف�ض واأمنه��ا وطماأنينتها، ق��ال تعالى: 

.
)((

{ٿ ٿ ٿ}

والإن�س��ان الموؤم��ن ي�سير في طريق تق��وى اهلل اآمناً مطمئّناً، 

لأّن اإيمان��ه ال�س��ادق يمّده دائماً بالأم��ل والرجاء في عون اهلل 

ورعايت��ه وحمايته، وهو ي�سعر على الدوام باأّن اهلل عزَّ وجلَّ معه 

ك بكتاب 
ّ

ف��ي كّل لحظة، ونجد اأّن هذا الإن�سان الموؤمن يتم�س

اهلل لجئ��اً اإليه دائم��اً، فهو بالن�سبة اإليه خي��ر مر�سد بمدى اأثر 

)1(  قري�ص: 4.
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 له، وهذا الأمن 
ّ

الق��راآن الكريم في تحقيق ال�ستق��رار النف�سي

ر اأمير 
ّ
الناب��ع من التقوى ينعك�ض اأماناً يوم الفزع الأكبر كما ُيعب

�سها بالتقوى لتاأتي اآمنًة 
ّ
الموؤمنين Q : »اإنما هي نف�سي اأرو

.
)((

يوم الفزع الأكبر«

األمن النفسي وتحّديات اإلنسان

فالإن�س��ان مهم��ا قابله من م�س��اكل وواجهه م��ن محن فاإن 

كتاب اهلل وكلماته الم�سرقة باأنوار الهدى كفيلة باأن تزيل ما في 

نف�س��ه من و�ساو�ض، وما في ج�سده م��ن اآلم واأوجاع، ويتبّدل 

خوفه اإلى اأمن و�س��ام، و�سقاوؤه اإلى �سعادة وهناءة كما يتبّدل 

الظ��ام الذي كان ي��راه اإلى نور ي�سرق عل��ى النف�ض، وي�سرح 

ال�س��در، ويبهج الوجدان.. فنحن نقراأ ع��ن اأ�سحاب الح�سين 

يوم العا�سر اأنهم كّلما اقتربوا من لحظة المواجهة كّلما اأ�سرقت 

وجوهه��م واأ�سرقت نفو�سهم و�سكن��ت اأطرافهم وبردت قلوبهم 

اإلى غير ذلك من ال�سفات التي تك�سف مدى الأمن النف�سي 

الذي كانوا يعي�سونه ومدى الطماأنينية التي كانت تحيط بهم.

)1( نهج البالغة.
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الرجوع إلى القرآن

اإّن كتاب اهلل يحّقق لاإن�سان ال�سعادة لأّنه ي�سير في طريقه ل 

يخ�سى �سيئاً اإل اهلل، �سابراً حامداً �ساكراً ذاكراً هلل على الدوام، 

ه... فكّل 
ّ
 باآثار حنانه ودلئل حب

ُّ
�ساعراً بنعمة اهلل عليه.. يح�ض

مه 
ّ
ه��ذا يبّث في نف�سه طاق��ة روحية هائلة ت�سقل��ه وتهّذبه وتقو

وتجعله ي�سعر بال�سعادة والهناءة، وباأّنه قويٌّ باهلل... �سعيٌد بحّب 

اهلل، فينع��م اهلل ع��زَّ وجلَّ علي��ه بالنور والحن��ان، ويفي�ض عليه 

بالأمن والأمان، فيمنحه ال�سكينة النف�سية والطماأنينة القلبية.

ا �سبق يت�سح لنا اأّن للقراآن الكريم اأثراً عظيماً في تحقيق 
ّ
مم

الأمن النف�سي، ولن تتحّقق ال�سعادة الحقيقية لاإن�سان اإّل في 

 بالأمن اإل بنور اهلل الذي 
ّ

�سع��وره بالأمن والأمان، ولن يح���ض

اأن��ار �سبحانه ب��ه الأر�ض كّلها، واأ�ساء به الوج��ود كّله... بدايته 

ونهايته، وهذا النور هو القراآن الكريم.

ويوؤّكد لنا الق��راآن الكريم باأّنه لن يتحّقق لاإن�سان الطماأنينة 

.. ق��ال تعالى: {مب ىب  والأم��ان اإل بذكره هلل ع��زَّ وجلَّ

.
)((

يب جت حت    ختمت ىت يت   جث مث ىث}

)1(  الرعد: 28.
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ك بكتاب اهلل ونقتدي به، ونتدبر في اآياته 
َّ

اإذاً علينا اأن نتم�س

 البين��ات، ونتاأمل ف��ي كلماته التي ل تنفد اأب��داً.. قال تعالى: 

{ۇئ ۆئ      ۆئ       ۈئ      ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ      ىئ ىئ ی ی       

، حت��ى نتحّلى بالإيمان الكبير في 
)((

ی ی      جئ حئ     مئ}
ه��ذه الرحلة الروحية مع اآي��ات اهلل فنتزود بما ج��اء به القراآن 

الكريم م��ن خلق عظيم، واأدب حميد، و�سل��وك فريد، ومعرفة 

�سامل��ة بحقيقة النف���ض الإن�سانية كما اأراده��ا اهلل عزَّ وجلَّ اأن 

تك��ون، وترتقي حيث الحب والخير وال�سفاء والنورانية، فننعم 

 الم�سهود، 
ّ

بال�س��ام الروح��ي المم��دود، والطمئنان القلب��ي

 المن�سود.
ّ

والأمن النف�سي

)1(  الكهف: 109.
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نظام العالقات المالية في 
المجتمع الصالح في القرآن

المحا�سرة الخام�سة

ت�ضدير المو�ضوع:

گ   {گ  تعال��ى:  ق��ال   

.
)((

ڳ    ڳ ڳڳ}

)1(  احلديد: 7.

الهدف:

 ال�س��ارة في بع�ض القوانين العامة الت��ي اأ�سار اإليها القراآن 

الكريم في نظام العاقات المالية.
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مة المقدَّ

بع��ث اهلل تعال��ى الأنبي��اء Q ليق��وم النا���ض بالق�سط، 

ة؛ لأّن 
ّ
والق�س��ط هو العدالة الإجتماعية وال�سيا�سية والإقت�سادي

العدل هو حياة الأحكام ود�ستور المجتمع ال�سالح.

 الإ�سام ببالم�سائل المالية وتوجيه وتعديل حركة 
ّ
وقد اهتم

م 
ّ
الم��ال في اأيدي النا�ض وفي الأ�سواق اهتماماً بالغاً، فلقد حر

كّل األوان الظلم والطغيان الإقت�سادي �سمن برنامج مالي �سامل، 

ة، ورف�س��اً لأ�سكال 
ّ
و�سوًل اإل��ى العدالة الإقت�سادي��ة المرجو

التبعية الإقت�سادية، وعمًا بمبداأ التكافل الإجتماعي، ولذلك 

كانت مقول��ة القراآن الُكبرى في ه��ذا المجال، هي: {چ چ 

.
)((

چ ڇ ڇ}

حماور املو�ضوع

)- المال اأمانة اهلل عند النا�ض:

.
)((

قال تعالى: {چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ}

)1(  النحل: 90.

)2(  النور: 33.
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ة اعتباري��ة ملكاً هلل 
ّ
لم��ا كان الإن�س��ان مال��ك الم��ال ملكي

 
ّ

تعال��ى )اإّنا هلل(، فاإّن��ه وما يمل��ك هلل، اأي اأّن المالك الحقيقي

ة الإن�سان لاأ�سي��اء والأموال والأمتعة 
ّ
هو اهلل �سبحان��ه، وملكي

ملكية مجازية توكيلية، بح�سب ما اأعطاه اهلل له وجعله في يده، 

وفي �س��وء هذه النظرة فاإّن الأموال و�سائ��ر الّثروات ما هي اإل 

ودائع واأمانات عند الإن�س��ان، وُيطلق عليها في بع�ض الروايات 

ب�)العارية(، اأي اأعارها اهلل لاإن�سان، متى ما �ساء ا�سترّدها. يقول 

.
)((

�سبحانه: {گ گ  ڳ    ڳ ڳڳ}

��ة المجتمع –  وبلحاظ ال�ستخ��اف والأمانة، تكون ح�سّ

 اإليه القراآن م��ن اأن�سبة الزكاة وغيره��ا – مكفولة، 
َ
فيم��ا اأ�س��ار

لأّن كل اإن�س��ان في المجتمع ال�سال��ح ي�ستح�سر قوله تعالى: 

 ،
)((

ڱ} ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  {گ 

ويتفاعل معه، ويتذّكر قوله �سبحانه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ة.
ّ
، ويتعاطى معه باإيجابي

)((

پ پپ}
 

)1(  احلديد: 7.

)2(  املعارج: 25-24.

)3(  اآل عمران: 92.
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2- حماية المال من السفهاء:

ۈ    ۆ  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ  ڭ  {ڭ  تعال��ى:  ق��ال 

.
)((

ۈ}
اأّي توظيف غير �سليم للم��ال هو �سفاهة، فالمجتمع ُمطاَلب 

فا�سف 
ّ

ب�سام��ة تداول الأم��وال وع��دم التفريط بها ف��ي ال�س

ه��ات والأعمال غي��ر الم�سروعة والإ�س��راف، لأّن الثروة 
ّ
والّتر

المالي��ة طاقة من طاقات بناء المجتمع وتطوي��ره، واأيُّ هدٍر لها 

ة ويجب 
ّ
ت�سييع لفر�ض البن��اء والنماء، ولذلك فالمال م�سوؤولي

ن ل �سعور لديه بالم�سوؤولية.
ّ
اأن ُيحمى مم

يقول الإم��ام ال�س��ادق Q: »اإّن من بق��اء الم�سلمين 

ن يعرف فيها الحّق 
َ
وبق��اء الإ�سام، اأن ت�سير الأم��وال عند م

وي�سنع المعروف، واأّن فناء الإ�سام وفناء الم�سلمين اأن ت�سير 

��ن ل يعرف فيها الح��ق ول ي�سنع فيها 
َ
الأم��وال في اأيدي م

!
)((

المعروف«

)1(  الن�ساء: 5.

)2(   الكايف، ج4، �ص65.
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 3- الكسب المشروع:

.
)((

قال تعالى: {چ ڇڇ}

.
)((

وقال �سبحانه: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ}

زق الح�سن« في القراآن ف��ي مقابل »الك�سب غير 
ِّ
جاء »ال��ر

م، ك�سنع الم�سكرات من التمر والعنب. 
ّ
ح��ر

ُ
الم�سروع« اأو الم

والرزق الح�سن هو كلُّ ك�سب حال اأراد اهلل لاإن�سان اأن ينتفع 

 ومتاج��رًة وا�ستيراداً وت�سدي��راً، وهو من حيث 
ً
ب��ه بيعاً و�س��راء

الم�ساح��ة اأو�س��ع نطاقاً - بم��ا ل قيا�ض معه - م��ن المكا�سب 

م��ة، وف��ي كلمة »من رزق��ه« في الآية م��ن �سورة الملك 
ّ
حر

ُ
الم

زق الح�سن الحال الم�سروع، 
ِّ
دللة اأو اإ�سارة اإلى النتفاع بالر

ا تندب اإليه الآية 
ّ
واإّل م��ا كان ن�سبه تعالى اإلى نف�سه، ف�سًا عم

ب والك�سب وعدم الإتِّكال والتواكل.
ّ
من الت�سب

ئل النب��ي P: »اأّي ك�سب الرج��ل اأطيب؟ قال: عمُل 
ُ

�س

.
)((

الرجل بيده، وكلُّ بيٍع مبرور«

 

)1(  النحل: 67.

)2(  امللك: 15.

)3(   م�ستدرك الو�سائل، الطرب�سي، ج13، �ص64.



200

4- الُمحافظة على المال العاّم:

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ   تعال��ى:  ق��ال 

.
)((

ۅ}

ى بالمال العاّم، هو حّق المواطنين، 
ّ
اأموال الدولة اأو ما ُي�سم

ة حيل��ٍة اأو اأّي عن��وان، فلقد دخل 
ّ
ف��ا يجوز التج��اوز عليه باأي

)عمرو ب��ن العا�ض( ليلًة على الإمام علي Q وهو في بيت 

راج وجل�ض في �سوء القمر، ولم ي�ستحّل اأن 
ِّ

الم��ال، فطفئ ال�س

ة  يجل�ض في ال�سوء )�سوء ال�س��راج( من غير ا�ستحقاق، خا�سّ

 اأّن عمرو بن العا�ض اأتاُه في مو�سوع ل يخ�ّض بيت 
َ
بعد اأن علم

المال، ولذلك تجد بع�ض ال�سالحين يدفع �سيئاً من المال لقاء 

م التعوي�ض لأّي  قدِّ
ُ
ة، بل ي

ّ
ا�ستفادت��ه من المال العاّم كبراءة ذم

ب فيه.
ِّ
ت�سب

ُ
تلٍف اأو �سياٍع كان هو الم

 5- اإلقتصاد في المعيشة:

حم��ن: {ېئ ېئ      ىئ ىئ 
ّ
ق��ال تعالى في �سف��ة عباد الر

.
)((

ىئ ی ی ی ی جئ حئ}

)1(  الن�ساء: 58.

)2(  الفرقان: 67.
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ل في حال��ي التقتير 
ّ
الإقت�س��اد ف��ي المعي�سة يعن��ي التجم

والإ�سراف، وبمعنى اآخر ف��اإّن الإقت�ساد ل يعني البخل، واإّنما 

ئتين، وهو ممدوح 
ِّ
هو )ُح�س��ن التدبير(، لأّنه الح�سنة بين ال�سي

فردياً، وكما ف��ي قوله تعال��ى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

. كم��ا ه��و ممدوح 
)((

ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}
��اً بح�سب الإ�سارة الواردة ف��ي ال�سفات الحميدة لعباد 

ّ
جماعي

لون )المجتمع ال�سالح(. الرحمن الذين ُيمثِّ

وق��د ورد ع��ن الإمام ال�س��ادق Q مقولت��ه الإقت�سادية 

.
)((

ة في هذا الباب: »�سمنُت لمن اقت�سد اأن ل يفتقر«
ّ
المهم

 .
)((

 Q قوله: »التدبير ن�سف العي�ض«
ّ

 عن الإمام علي
َ
 واأُِثر

لة، ف��اإّن الإقت�ساد في المعي�س��ة، اأو الحكمة في  وف��ي المح�سِّ

ق للمجتمع م�سلحة  الإنفاق، اأو الإعتدال في الإ�ستهاك، ُيحقِّ

ُعليا في الإبتعاد ع��ن الإبتاء بالفقر والحاجة، وهذا ما ير�سمه 

الق��راآن الكريم لأّي مجتمع �سالح من خ��ال ما فعلُه يو�سف 

: {ڇ  خ��ار لوقت الحاجة. قال عزَّ وجلَّ Q من توفير واإدِّ

)1(  الإ�سراء: 29.

)2(  فقه الر�سا.

)3(  كنز العمال.
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ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ      ڈ 
.

)((

ژ ژ}
ولقد �سكا قوم للنبي P �سرعة نفاد طعامهم، فقال: »تكيلون 

اأو تهيل��ون«؟ قالوا: نهيل يا ر�س��ول اهلل )يعني الجزاف(، قال: 

!
)((

»كيلوا، فاإّنه اأعظم للبركة«

6- مكافحة اإلحتكار وارتفاع األسعار:

تعال��ى: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ق��ال 

.
)((

ڎ   ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ}
فالمجتمع ال�سالح ل يعني بال�سرورة اأّن كّل اأفراده �سالحين، 

ن يتمت��ع ب�سفة 
ّ
ت��ه هم مم

ّ
لك��ّن الن�سب��ة الغالبة في��ه اأو اأكثري

ال�س��اح، وذلك فتوقع وج��ود المحتكري��ن اأو الم�ستغلِّين اأو 

الغ�ّسا�سي��ن اأو المرابين اأو المتاعبين بالأ�سعار في مجتمعات 

 واجبات ومهاّم 
ّ
 وارد، ولذلك كان من بين اأه��م

ٌ
ال�س��اح اأم��ر

قاب��ة الدائمة على 
ّ
الحاك��م الإ�سامي مجابهة الإحت��كار والر

الأ�سعار.

)1(  يو�سف: 47.

)2(  الوايف.

)3(  التوبة: 34.
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 Q في عهده ل�)مالك الأ�ستر(:
ّ

يقول الإمام علي

 ا�ستو���ضِ بالتّجار وذوي ال�سناع��ات واأو�ِض بهم خيراً، 
ّ
»ثم

واعل��م مع ذلك اأّن في كثيٍر منه��م �سيقاً فاح�ساً، و�سّحاً قبيحاً، 

ة 
ّ
واحت��كاراً للمنافع، وتحّكماً في البياع��ات، وذلك باب م�سر

للعاّم��ة، وعيب على الولة، فامنع من الإحتكار، فاإّن ر�سول اهلل 

P من��ع منه، وليكن البيع بيعاً �سمحاً، بموازين عدل، واأ�سعار 

ن قارَف ُحكرة 
َ
ل ُتجح��ف بالفريقين، من البائع والمبت��اع، َفم

.
)((

ل به، وعاِقبُه في غير اإ�سراف« اه فنكِّ
ّ
بعد نهيك اإي

 7- القرض الحسن:

قال تعال��ى: {جث مث  ىث يث حج مج جح مح جخ حخ 

.
)((

مخ جس              }
با( معالجًة 

ِّ
 م�سكلة )الر

ّ
ع الإقت�سادّي الإ�سامي

ِّ
�سر

ُ
 الم

َ
عالج

ة بطرحه لمفهوم )القر���ض الح�سن( في قبال 
ّ
��ة اإن�ساني

ّ
اأخاقي

�سيء، وهو الربا كونه اإقرا�ساً بفائدة، 
ُ
ئ والم

ِّ
 ال�سي

ّ
القر�ض ال�سار

والح��ال اأّن القر���ض الح�سن بفائدة اأي�س��اً، ولكّنها لي�ست من 

)1(   نهج البالغة.

)2(  احلديد: 11.
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�ستدي��ن، ب��ل من اهلل تعال��ى الذي جعل 
ُ
�ستقِر���ض اأو الم

ُ
الم

الح�سن��ة بع�س��رة اأمثالها والقر�ض الح�س��ن بثمانية ع�سر. ولقد 

 
ّ

طاب��ت نفو�ض الم�سلمين كمجتمع �سالح لهذا الإجراء المالي

اأو الإقت�س��ادّي الذي نزع فتيل الأحق��اد، وجّفف ينابيع الأثرة 

والتكاثر وامت�سا�ض عرق الفق��راء وا�ستنزاف اأموالهم. قال عزَّ 

{ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې   : وج��لَّ

.
)((

ې  ې}
8- تفتيت الّتركة:

ل يريد الإ�س��ام تجميد المال اأو تخثي��ره، بل ي�سعى اإلى 

ت�سييله وتدويره حتى تن�سط حركته في واقع المجتمع ال�سالح 

، ولذلك عم��د اإل��ى تفتيت تركة   نفع��ه ال�سالح الع��امَّ
ّ
ويع��م

��ت اأو ميراثه بين اأهله واأقربائه من منطلق الفري�سة الواجبة 
ِّ
المي

 من ح�س�ض واأ�سه��م واأن�سبة 
ُّ

ع الإ�سام��ي
ِّ
�سر

ُ
بما ح��ّدده الم

عت  ف��ي الأقربين من اأهله، ف��اإن لم يكن له وال��د ول ولد، ُوزِّ

ت 
ِّ
 اإل��ى اإ�سراك اأقرباء المي

َ
تركت��ه في اأقربائه البعيدين،  وندب

ن يح�سرون ق�سمة الّتركة 
ّ
م��ن الفقراء واليتامى والم�ساكين مم

)1(  التغابن: 17
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ليعط��وا �سيئاً منها تطييباً لخاطرهم، كّل ذلك من اأجل ال�سعور 

بامتداد العاقة الإن�سانية بين الراحل وبين اأولئك النا�ض، قال 

�سبحان��ه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٺٿ  ٺ     ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

.
)((

ک ک}

)1(  الن�ساء: 10-7.
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مكانة املراأة يف الإ�سالم

اأبو طالب موؤمن اآل فرعون

العيد يف القراآن الكرمي

الفتح املبني بالرحمة الوا�سعة

�سروط الن�سر يف القراآن الكرمي

Qقراءة يف �سلح الإمام احل�سن

اأو�ساف القراآن من القراآن

ليلة القدر

مناسبات شهر رمضان

الباب الرابع
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مكانة المرأة في اإلسالم

المحا�سرة الأولى

ت�ضدير المو�ضوع: 

ڱ  ڳ  {ڳ  تعال��ى:  ق��ال 

.
)((

ڱ ڱڱ  }

)1(  البقرة: 228.

الهدف: 

بيان جعل الإ�سام الذكر والأُنثى في كّفة واحدة فمن اآمن 

 تبارك وتعالى يجزيهما 
ّ

ان اأمام اهلل
ّ
منهما وعمل �سالحاً فهما �سي

على حّد �سواء
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مة  المقدَّ

بزغ نور الإ�سام في ع�سر ل��م يكن لجن�ض الأُنثى يومذاك 

اأّي قيمة تذك��ر في الجزيرة العربي��ة، وكان الرجل يت�ساءم اإذا 

اأنجبت امراأته اأُنثى ويظ��ّل وجهه م�سوداً متوارياً عن اأنظار قومه 

وكاأّنه��ا و�سم��ة عار على جبين��ه، ق��ال �سبحانه: {ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ             چ چ چ 
چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

.
)((

ڑ ڑ ک ک}
فلم يك��ن للرجل بد اإّل واأُد بناته وقتلهّن اإثر الجهل بكرامة 

الم��راأة وف�سيلته��ا ظّناً منه اأّن��ه يح�سن �سنعاً، وه��ذا هو القراآن 

الكري��م ينّدد بذلك العم��ل وي�سجبه ويقول: {ڤ ڦ 

.
)((

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

حماور املو�ضوع

المرأة في التشريع اإلسالمّي

جعل الإ�سام فطرة الم��راأة وخلقتها، المقيا�ض الوحيد في 

)1(  النحل: 58 � 59.

)2(  التكوير: 8 � 9.
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ت�سريعه وتقنين��ه والت�سريع المبني على الفط��رة يتما�سى معها 

 خلود ت�سريعه، واأّما الت�سريع الذي ل 
ّ
عب��ر القرون، وهذا هو �سر

ياأخذ الفطرة بنظر العتبار، ويقنِّن لكّل من الأُنثى والذكر على 

ما ل ين�سجم مع الفط��رة والخلقة ويخلق تعار�ساً 
ّ
ح��ّد �سواء فرب

بين القانون ومورده ويورث م�ساعفات كثيرة كما ن�ساهده اليوم 

ة.
ّ
في الح�سارة الغربي

التماثل في تشكيل المجتمع

 تلك الأفكار الطائ�سة نجد القراآن الكريم ي�سف 
ِّ
م وفي خ�سَ

المراأة باأّنها اأحد �سطري البنية الإن�سانية ويقول: {ڄ ڃ 

فالأُنث��ى   ،
)((

ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ}
مثل الذكر ي�سّكان اأ�سا�ض المجتمع بدون فرق بينهما.

التماثل في االستقاللية

وم��ن جانب اآخر ي��رى لاأُنثى خلقة م�ستقل��ة مماثلة لخلقة 

نثى من الذك��ر، واّن كاًّ من الذكر  الذكر ب��دون اأن ُت�ستّق الأُ

والأُنثى اإن�سان كامل ولي�ض هناك اأّي نق�ض في اإن�سانية الأُنثى، 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  �سبحان��ه:  يق��ول 

)1(  احلجرات: 13.
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.
)((

پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ}
فالنف�ض الواحدة، هي اآدم وزوجها حواء واإليهما ينتهي ن�سل 

المجتمع الإن�ساني، ومعن��ى قوله: {ڀ ڀ   } اأي خلق من 

جن�سها، فالزوجان متماثان ولول التماثل لما ا�ستقامت الحياة 

الإن�سانية.

التماثل في التكريم

لق��د �سمل��ت العناي��ة الإلهية الإن�س��ان لما جعلت��ه اأف�سل 

الخائ��ق، و�سّخ��رت ل��ه ال�سم���ض والقم��ر. ول تخت�ّض هذه 

الكرام��ة بالذكر فح�س��ب، بل �سمل��ت اأولد اآدم قاطبة قائًا: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک       {ک 

.
)((

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}
التماثل في التكليف

وجعل الإ�س��ام الذكر والأُنثى في كّف��ة واحدة فمن اآمن 

 تبارك وتعالى يجزيهما 
ّ

ان اأمام اهلل
ّ
منهما وعمل �سالحاً فهما �سي

على حّد �س��واء، قال �سبحانه: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

)1(  الن�ساء: 1.

)2(  الإ�سراء: 70.
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ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
.

)((

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}
التماثل في القيمة اإلنسانية

��ا يعرب عن موقف القراآن الكريم ف��ي خلقة المراأة: هو 
ّ
ومم

اأّن��ه جعل حرمة نف�ض الأُنثى كحرمة نف�ض الذكر واأّن قتل واحد 

منهم��ا يعادل قت��ل جميع النا���ض، قال �سبحان��ه: {پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
.

)((

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}
 �سواء فمن قتل واحداً 

ّ
فقت��ل المراأة كقتل الرجل عن��د اهلل

منهما فكاأّنما قتل النا�ض جميعاً.

هذا في القتل وكذلك في �سائر الأحكام فقد نظر الإ�سام اإلى 

ال�سطرين نظرة واحدة هو اأّنه يتخذ النف�ض مو�سوعاً لبع�ض اأحكامه 

في مجال الق�سا�ض دون اأن يركز على الذكر اأو الأنثى، قال �سبحانه: 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  {ۓ 

.
)((

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ}

)1(  النحل: 97.

)2(  املائدة: 32.

)3(  املائدة: 45.
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نع��م م�سارك��ة الم��راأة والرج��ل ف��ي الِق�سا���ض ل يازم 

م�ساركتهم��ا في الدية، لأّن المعيار ف��ي الِق�سا�ض غير المعيار 

ف��ي الدية، فكّل من جن��ى على اإن�سان ُيقت�ضُّ من��ه باعتبار اأّن 

الجاني اأعدم اإن�ساناً فيعادل باإعدامه.

عّلة التفاوت في الدية

واأّما الدية فالمعيار ف��ي تعيينها هو تحديد الخ�سارة وال�سرر 

المادّي ال��ذي ُمنيت به الأُ�سرة، ول �س��ّك اأّن خ�سارة الأ�سرة 

بفقد معيلها الرجل هي اأكبر من خ�سارتها بفقد الأُنثى، فلذلك 

�سارت دية المراأة ن�سف دية الرجل على الرغم من اأّن الم�سيبة 

على حّد �سواء، وهذا ل يعني اختافهما في الإن�سانية.

البعد الروحي عند الرجل والمرأة

اإّن الت�س��اوي ف��ي الإن�ساني��ة ل يعني الت�س��اوي في جميع 

��ات، حتى يتجّل�ى 
ّ
الجهات،وف��ي الق��درات والغرائز والنف�سي

اً، ومن يقول ذلك 
ّ
الجن�سان، جن�ساً واحداً ل يختلفان اإّل �سكلي

ه.
ّ
فاإّنما يقول في ل�سانه وينكره عقله ولب

��ة وَعر�سية، فالأُولى 
ّ
ل �سّك اّن بي��ن الجن�سين فوارق ذاتي

نابعة من خلقتها، والثانية تازم وجودها ح�سب ظروفها وبيئتها، 
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وبالتالي �سارت تلك الفوارق مبداأً لاختاف في الم�سوؤوليات 

والأحكام.

واأّم��ا ما يرجع اإل��ى الأُم��ور النف�سية والروحية عن��د المراأة 

 بين الرجل 
ّ

ة ف��ارق وا�سح وجلي
ّ
والرج��ل فنقول: ل �سّك ثم

ا�سة العاطفة ملوؤها 
ّ
والم��راأة من هذه الزاوية وهي اأّن الم��راأة جي

ا�سة.
ّ

الحنان والعطف ولها روح رقيقة ح�س

اأودعت يد الخلقة ذلك فيها لتن�سجم مع الم�سوؤولية الملقاة 

عل��ى عاتقها، كتربي��ة الأطفال التي ترافقه��ا م�ساقُّ وم�ساعب 

لها الرجل ع��ادة، في حين اأّن الرجل يفقد تلك 
ّ
ة ل يتحم

ّ
جم

ا�سة، لأّنه خل��ق لوظائف اأُخرى تتطلب لنف�سها 
ّ
العواطف الجي

الغلظ��ة والخ�سونة لتن�سجم م��ع الم�سوؤوليات الت��ي تقع على 

عاتقه.

حقوق المرأة وواجباتها في القرآن الكريم

من خال النظ��ر اإلى الأُ�سرة الإ�سامي��ة يتبين اأنه ل تقوم 

حياة الأ�سرة اإّل بالتع��اون، وحقيقة التعاون عبارة عن اأن يكون 

ر عنه الذكر الحكيم 
ّ
كّل واحد له حّق وعليه واجب وهذا ما يعب
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 ،
)((

بكلم��ة بليغ��ة جامع��ة: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ}

فم�سوؤولية المراأة القيام بالح�سانة وتربية الأطفال ولي�ض هذا اأمراً 

�سهًا، ل تقوم به اإّل الأُّم التي ينب�ض قلبها بالعطوفة والحنان. 

ة حق��وق للرجل ل بّد له من 
ّ
وفي مقاب��ل تلك الحقوق ثم

القي��ام بما تحتاج اإليه المراأة ف��ي حياتها ال�سرورية والكمالية، 

في�سي��ر القراآن اإلى تلك الم�سوؤولية الكبي��رة على عاتق المراأة 

بقوله: {ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

.
)((

ڭ ڭ}
كما ي�سير اإلى الم�سوؤولية التي تقع على عاتق الرجل بقوله: 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ     {ۇ 

.
)((

ۉۉ}
نظرة قي ميراث المرأة قي اإلسالم

نزل القراآن الكريم وكانت المراأة محرومة من اأب�سط حقوقها 

حّتى ميراثها، بل كانت كالمال تورث لاآخرين، وفي هذا الجو 

المفعم باإهدار حقوقها قال: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

)1(  البقرة: 228.

)2(  البقرة: 233.

)3(  البقرة: 233.
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ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

.
)((

ٺ ٺ    ٺٿ ٿ ٿ}
وبذل��ك ك�سر الإ�سام هذا الطوق ال��ذي اأحاط بالمراأة 

وحال بينها وبي��ن ميراثها فهي في ميراثها تارة تعادل الذكر 

واأُخ��رى تنق���ض عن��ه وثالثة تزي��د عليه، ح�س��ب الم�سالح 

المذكورة ف��ي محّلها. وما ا�ستهر باأّن مي��راث المراأة ينق�ض 

ع��ن ميراث الرج��ل دائماً فلي���ض له م�سحة م��ن الحّق بل 

تت��راوح فري�ستها بي��ن الت�ساوي والنق�س��ان والزيادة كما هو 

وا�س��ح.

ث ه��و الأب والأُّم فللذكر مثل حّظ 
ّ
 ففيم��ا اإذا كان الم��ور

الأُنثيي��ن، وفيم��ا اإذا كان الم��ورث ه��و الول��د ف��الأُّم والأب 

 
)((

يق��ول �سبحان��ه: {ے ے ۓ ۓ} مت�ساويان 

واإذا تركت المراأة المتوفاة زوجها وابنتها، فالبنة ترث الن�سف 

 والزوج الربع، فترث الأُنثى �سعف ما يرثه الذكر، قال �سبحانه: 

{ٺ ٿ ٿٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

)1(  الن�ساء: 7.

)2(  الن�ساء: 11.
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. اإل��ى غير ذل��ك من �س��ور الفرائ�ض التي 
)((

ڤ ڤ ڤڤ}
�سرحها الفقهاء.

نعم الخت��اف في الميراث تابع لماكات خا�سة يجمعها 

عن��وان الأقربية، وم�سوؤولية الإنفاق، فالأقرب يمنع الأبعد، كما 

اأّن من يقع على عاتقه الإنفاق يرث اأكثر من غيره.

الحرّية المالية

وم��ن حقوقه��ا حريته��ا المالي��ة، اأي ا�ستقالي��ة كّل م��ن 

الرجل والمراأة في حقوقهم��ا واأموالهما وال�ستمتاع بهما، قال 

ہ    ھ ھ ھھ ے ے ۓ  �سبحانه: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
.

)((

ۋ}

)1(  الن�ساء: 12.

)2(  الن�ساء: 32.
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 أبو طالب مؤمن آل فرعون 

المحا�سرة الثانية

ت�ضدير المو�ضوع:

 
ّ

ق��ال ر�س��ول اهلل P: »هب��ط علي

ك 
َّ
د اإّن رب

ّ
جبرائيل فقال لي: ي��ا محم

مت 
ّ
ُيقرئك ال�سام ويقول : اإني قد حر

ٍر 
ْ
لٍب وبطٍن حمَلك وِحج الن��ار على �سُ

كفَل��ك ...... واأّما ِحجر كفلك فِحجر 

.
)((

اأبي طالب«

)1(  الكايف، ال�سيخ الكليني، ج1، �ص446.

الهدف: 

 مواقفه الر�سالية والرّد 
ّ
التعري��ف ب�سخ�سية اأبي طالب واأه��م

على بع�ض ال�سبهات التي اأُثيرت حوله.
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مة المقدَّ

»كان اأب��و طالب يتمّت��ع ب�سخ�سية ومهابة ف��ي نفو�ض قومه، 

وكان طاهراً م�ستقيماً يقّلدونه في اأفعاله ول يتقّدمونه في اأمر اإل 

دُّ من ال�سخ�سيات المرموقة في  َ
بعد اأن ي�ست�سيروه، فقد كان ُيع

مة و في قبيلة قري�ض، وكان��ت رئا�سة قري�ض له بعد 
ّ
مّك��ة المكر

.
)((

عبد المطلب، وكان اأمره نافذاً«

و�سان��د اأبو طالب ر�سول اهلل P بالق��ول و الفعل، فعندما 

�ض للتهدي��د كان يدافع عنه بكّل حزم و 
ّ
كان النب��ي P يتعر

كان ي�ستغ��ّل نفوذه ليرّد عنه. وعندما قوطع النبي محمد P و 

ُثلَّة من الموؤمنين المخل�سين اجتماعياً و اقت�سادياً لم ي�ساندهم 

اإل اأب��و طالب. كما اأنه �سهر �سيفه عند ال�سرورة ليحمي ر�سول 

اهلل محم��د P حت��ى اإّن الكفار الحاقدين ل��م يجروؤوا عندها 

على متابعة اأذاهم و اأ�سرعوا بالفرار لما راأوا هذا الرجل �ساحب 

الق��در العظيم في مك��ة و قري�ض يقف اإلى جان��ب ر�سول اهلل 

د P ليحميه.
ّ
محم

)1(  _ اأ�سنى املطالب، ابن دحالن، �ص6 .

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/mekka.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/22kaf/kaf%20kaf/unglaube.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/mekka.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
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حماور املو�ضوع

Q الشبهات التي ُأثيرت حول إيمان أبي طالب

من اأبرز ال�سبه��ات التي اأثيرت ح��ول �سخ�سية اأبي طالب 

تان:
َّ
�سبهتان اأ�سا�سي

الأول��ى: اأّن م�ساندته لر�س��ول اهلل P لم تكن من منطلق 

اإيماني بل لع�سبيٍة عائلية.

الثانية: اأّن اأبا طالب مات كافراً.

داً 
ّ
 محم

َّ
وفي الرّد على ال�سبهة الأولى باأنه  كان ي�ساند االنبي

P لأن��ه كان اب��ن اأخيه فقط و لكنه لم ي�سل��م. فاإن مثل هذه 

الدع��اءات ن�ساأت من تزوي��ر التاريخ الذي ح�س��ل فيما بعد 

 Q والحّط من 
ّ

بداع��ي التقليل من �ساأن والد الإم��ام علي

قيمته . 

ويمك��ن الوقوف على ال�سواهد التالية التي تدلُّ على اأّن اأبا 

طالب كان يتمّتع باإيمان ثابت متين بالعقيدة الإ�سامية، منها :

ا اأن ي�سّحي  1-  اأّن التاري��خ يحّدثن��ا اأّن اأبا طال��ب كان م�ستعدًّ

د P والحال اأّن ما ي�سعر 
ّ
حت��ى بابنه من اأجل االنبي محم

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/ali_ibn_abu_talib.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/ali_ibn_abu_talib.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
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ا ي�سعر به لبن اأخيه. 
ّ
به الإن�سان عادة من ميل لبنه اأكبر مم

 

ومع ذلك نرى اأّن اأبا طالب يحّث اأبناءه طالباً وعقيًا وجعفراً 

اً على الإيمان بر�سول اهلل P والت�سديق به و�سّد اإزره، 
ّ
وعلي

 .
)((

ك«
ّ
 Q دائماً: »الزم ابن عم

ّ
فكان يقول لعلي

2-  وقوفه بوجه اأقربائه المعادين:  فكان يقّدمه في الحديث على 

�ساداتهم ول ير�سى منهم بمقاطعته وي�سّدقه ويكّذبهم، حتى 

 P يوماً بالكام فقال 
ّ

اإّن اأب��ا لهب حاول اأن يعتر���ض النبي

له اأبو طالب: اأ�سكت يا اأعور، ما اأنت وهذا! ثم قال ل يقومّن 

دي فتكّلم بما 
ّ
اأح��د، فجل�سوا ثم قال للنب��ي P :» قم يا �سي

   .
)((

ك فاإّنك ال�سادق الم�سّدق«
ّ
تحّب وبّلغ ر�سالة رب

 هي �سب��ب كّل هذه الرعاية 
ّ
3-  ث��م اإذا كانت اأحا�سي�ض العم

و الهتمام فلم��اذا نرى اأّن اأبا طالب يرف���ض كاّفة العرو�ض 

 P؟ فقد حاولت قري�ض اإق�ساء اأبي طالب 
ّ

لإبعاده عن النبي

 P من خال عر�سها عليه المال وخيرة 
ّ

واإبعاده عن النبي

��داً P فواجههم 
ّ
اأبنائه��ا و�سلطانها عل��ى اأن ي�سّلمهم محم

)1(    �سرية ابن ه�سام، ج1، �ص247 .

)2(    النهاية لبن كثري، ج3، �ص319 .
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واأحبط كيدهم واأبطل مخططاتهم، فلو لم يكن هذا الموقف 

ته العرو�ض وانجرف معها.
ّ
اً لغر

ّ
مبدئي

ن كانوا ينتمون اإلى بني ها�سم حتى 
ّ
4-  ثم اإّن هناك اآخرين مم

ل��وا معه فاإنهم ل��م ي�ساندوه 
ّ
الذي��ن اأعلن��وا اإ�سامهم و تحم

بنف���ض الم�ست��وى والإخا�ض الذي اأظه��ره اأبو طالب من 

د P رغم اأعتى ال�سعاب و 
ّ
دعمه الامحدود للنب��ي محم

.Pد
ّ
 محم

ّ
ة النبي

ّ
الظروف دليل على اإيمانه بنبو

5-  اأخبر اأبو الف�سل بن �ساذان - يرفعه اإلى ال�سيخ ال�سدوق ابن 

 
ّ

ي )رحمهم اهلل(، مرفوعاً عن الإمام الح�سن بن علي
ّ
بابويه القم

الع�سكرّي Q في حديث طويل - يذكر فيه: اأّن اهلل تبارك 

وتعالى اأوح��ى اإلى ر�سول اهلل P: »اإني قد اأيدتك ب�سيعتين 

اً و�سيعة تن�سرك عاني��ة، فاأما التي تن�سرك 
ّ
�سيع��ة تن�سرك �سر

ك اأبو طال��ب، واأّما التي تن�سرك 
ُّ
ده��م واأف�سلهم عم

ّ
اً ف�سي

ّ
�س��ر

 بن اأبي طالب Q، ثم 
ّ

دهم واأف�سلهم ابنه علي
ّ
عاني��ة ف�سي

 .
)((

قال: واإّن اأبا طالب كموؤمن اآل فرعون يكتم اإيمانه«

)1( اجلواهر ال�سنية، احلر العاملي.

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/26haa/haschim_ibn_abd_manaf.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/islam.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/hasan_askari.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/06ha/hasan_askari.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/ali_ibn_abu_talib.htm
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ّ

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن جبرئيل Q اأتى النبي

P فقال: يا محم��د، اإّن ربك يقرئك ال�سام ويقول لك: اإّن 

وا الإيمان واأظه��روا ال�سرك، فاآتاهم اهلل 
ُّ
اأ�سحاب الكه��ف اأ�سر

 الإيمان واأظهر ال�سرك فاآتاه 
َّ
تين، واإّن اأبا طالب اأ�س��ر

ّ
اأجره��م مر

.
)((

تين«
ّ
اهلل اأجره مر

وأما في مقام الرّد على الشبهة الثانية:

 Q 
ّ

)-  فق��د روي : لما م��ات اأبو طالب ج��اء الإمام علي

اإل��ى ر�س��ول اهلل P فاآذن��ه بموت��ه، فتوّجع عظيم��اً وحزن 

�سدي��داً، ثم قال: »ام�ض فتولَّ غ�سله، فاإذا رفعته على �سريره 

فاأعلمني، ففعل، فاعتر�سه ر�سول اهلل P وهو محمول على 

روؤو���ض الرجال. فاأبنه قبل دفن��ه، بقوله P: و�سلت رحم 

يت وكفل��ت �سغيراً، ون�سرت 
ّ
 وجزيت خي��راً، لقد رب

ّ
ي��ا عم

واآزرت كبي��راً. ثم تبعه اإل��ى حفرته فوقف علي��ه فقال: اأما 

واهلل لأ�ستغف��رنَّ ل��ك، ولأ�سفعنَّ فيك �سفاع��ة يتعّجب لها 

.
)((

الثقان«

)1( كتاب ال�سالة، الأراكي، ج2.

)2( اأبو طالب حامي الر�سول )�ص( ونا�سره، جنم الدين الع�سكري.

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/14Sad/sadiq.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/alif%20alif/gefaehrten_der_hoehle.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/ali_ibn_abu_talib.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
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 P وهذا يدّل على اإ�سام اأبي طالب، واإل لكان ر�سول اهلل

- والعياذ باهلل - يطلب ال�سفاعة لكافر.

وف��ي رواية اأُخرى: لما قيل لر�س��ول اهلل P: اإّن اأبا طالب 

ق��د مات، عظم ذلك في قلب��ه، وا�ستد له جزعه، ثم دخل عليه 

فم�سح جبينه الأيمن اأربع مرات، وجبينه الأي�سر ثاث مرات، 

، ربيت �سغيراً، وكفلت يتيم��اً، ون�سرت كبيراً، 
ّ
ثم قال: يا ع��م

فجزاك اهلل عني خي��راً. وم�سى بين يدي �سريره وجعل يعر�سه 

ويقول: و�سلتك رحم، وجزيت خيراً.

قال الأميني: اإّن �سيئاً من م�سامين هذه الأحاديث ل يتفق 

 Q 
ّ

مع كفر اأبي طالب، فهو P ل ياأمر خليفته الإمام علي

بتكفين كافر ول تغ�سيل��ه، ول ي�ستغفر له ول يترّحم عليه، ول 

يرجو له الخير.

وي عن اأبي بك��ر و العبا�ض بن عبد المطل��ب اأّن اأبا 
ُ
وق��د ر

طالب قد لفظ ال�سهادتين قبل اأن يموت.

 له ب�سبب اأنها لم تكن واجبة 
ْ
نعم فقط �ساة الميت لم ُتَقم

 لخديجة مثًا 
ْ
عل��ى الم�سلمين وقته��ا. لنف�ض ال�سبب لم ُتَق��م

 ذلك له.
ّ
�ساة الميت اأي�ساً، فلو مات كافراً لما تم

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/islam.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/18ain/ain%20ain/abbas_ibn_abdulmutallib.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/01alif/abu_bakr.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/13shin/glaubensbekenntnis.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/20fa/fa%20fa/religioeses_verpflichtung.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/14Sad/sad%20sad/ritualgebet_fuer_verstorbene.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/07cha/chadidscha.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muslim.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/14Sad/sad%20sad/ritualgebet_fuer_verstorbene.htm
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)-  م��ن المعلوم ب��ا اأدنى �سّك: اأّن فاطم��ة بنت اأ�سد زوجة 

اأبي طالب م�سلمة واأنها اعتنقت الإ�سام منذ وقت طويل و 

تركت وطنها ب�سبب دينها. فلو لم يكن اأبو طالب م�سلماً لما 

جاز لها كاإن�سانة م�سلمة اأن تبقى معه وقتها.

ه: فذكر اأّن اأبا طالب  )-  قال العّام��ة الحلبي في �سيرته ما ن�سّ

لم��ا ح�سرته الوف��اة جمع اإليه وجهاء قري���ض، )وبني ها�سم( 

فاأو�ساه��م، وكان من و�سيته اأن قال: »ي��ا مع�سر قري�ض، اأنتم 

�سف��وة اهلل من خلق��ه، وقلب العرب، فيك��م المطاع، وفيكم 

المقدام ال�سجاع، والوا�سع الباع، لم تتركوا للعرب في الماآثر 

ن�سيباً اإل اأحرزتموه، ول �سرفاً اإل اأدركتموه، فلكم بذلك على 

النا�ض الف�سيلة، ولهم به اإليكم الو�سيلة، اأو�سيكم بتعظيم هذه 

 وقواماً للمعا�ض، 
ّ

البني��ة )اأي الكعبة( فاإّن فيها مر�ساة لل��رب

لة الرحم من�ساأة )اأي  ُلوا اأرحامكم ول تقطعوها، فاإّن في �سِ �سِ

ف�سحة( في الأجل وزيادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق، 

ففيهم��ا هلكت الق��رون قبلك��م، اأجيب��وا الداع��ي، واأعطوا 

ال�سائل، فاإّن فيهما �س��رف الحياة والممات، وعليكم ب�سدق 

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/20fa/fatima_bint_asad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muslim.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/27waw/heimat.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muslim.htm
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ة في الخا�ّض، ومكرمة 
ّ
الحديث، واأداء الأمانة فاإّن فيهما محب

د خيراً فاإنه الأمين في قري�ض 
ّ
في العاّم، واإني اأو�سيكم بمحم

وال�سّديق في الع��رب، وهو الجامع لكّل ما اأو�سيكم به، وقد 

جاء باأمر قبله الَجنان، واأنكره الل�سان مخافة ال�سناآن، واأيم اهلل 

كاأن��ي اأنظر اإل��ى �سعاليك العرب، واأه��ل الوبر في الأطراف 

والم�ست�سعفين من النا�ض قد اأجابوا دعوته، و�سّدقوا كلمته، 

وعّظم��وا اأمره، فخا�ض بهم غمرات الم��وت، ف�سارت روؤ�ساء 

قري�ض و�سناديدها اأذناباً، ودورها خراباً، و�سعفاوؤها اأرباباً، واإذا 

ه��م عليه اأحوُجه��م اإليه، واأبعُدهم من��ه اأحظاهم عنده، 
ُ
اأعظم

ْت��ه العرب ِودادها، واأعطته قياده��ا، دونكم يا مع�سر  قد مح�سَ

قري�ض، كونوا الولة، ولحزبه حماة، واهلل ل ي�سلك اأحد منكم 

.
)((

�سبيله اإّل ر�سد، ول ياأخذ اأحد بهديه اإل �سعد«

وعن الإمام الباقر Q قال به��ذا الخ�سو�ض ما معناه اأّن 

اإيمان اأبي طالب Q اأف�سل من اإيمان كثير من الآخرين.

)1(  الغدير، ال�سيخ الأميني.

http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/21qaf/quraisch.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/24mim/muhammad.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/02ba/baqir.htm
http://www.eslam.de/arab/begriffe_arab/02ba/baqir.htm


228



229

الفتح المبين
 بالرحمة الواسعة

المحا�سرة الثالثة

ت�ضدير المو�ضوع:

 قال تعال��ى: {ک ک گ       

.
)((

گ گ }

)1(  النبياء 107.

الهدف: 

ر الأخاقية الت��ي تائم ثقافة 
َ
تقدي��م بع�ض الدرو���ض والِعب

دها ر�س��ول اهلل P يوم فتح 
ّ

الن�س��ر في الإ�سام والت��ي ج�س

مكة.
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مة المقدَّ

كان فتح مّك��ة بداية فتح عظيم للم�سلمين، فقد كان النا�ض 

تبعاً لقري�ض في جاهليتهم، كما اأنهم تبع لقري�ٍض في اإ�سامهم، 

رك والوثنية، وكان��ت القبائل تنتظر ما  وانت مّك��ة عا�سمة ال�سِّ

يفع��ل ر�سول اهلل P مع قومه وع�سيرته، فاإن ن�سره اهلل عليهم، 

دخل��وا في دينه، واإن انت�سرت قري�ض، يكونوا بذلك قد كفوهم 

اأم��ره. ومن هنا فقد كان يوم فتح مّكة م��ن الأيام الإلهية التي 

انهارت فيه��ا اأكبر قاع ال�سرك والباط��ل، وتحّطمت الأ�سنام 

التي لطالما عكف عليها النا�ض، و�سدع �سوت اهلل اأكبر وحده 

مة 
ّ
ل �سريك ل��ه واأّن محمداً P عبده ور�سوله في مّكة المكر

كما وا�ست�سلم اأهلها وكتب اهلل لر�سوله الن�سر المبين.

 ومن المعلوم اأّن هذه الحملة الع�سكرية على مّكة اإنما كانت 

بعدما نق���ض الم�سركون بنود �سلح الحديبي��ة وذلك باإغارتهم 

على قبيلة خزاعة حليفة الم�سلمين، وبالتالي فقد كان الدر�ض 

ل م��ن هذه المعركة هو بيان عاقبة نكث العهود واأنه وخيم 
ّ
الأو

للغاي��ة، اإذ نكثت قري�ض عهدها فحّلت به��ا الهزيمة، وخ�سرت 

كيانها الذي كانت تدافع عنه وتحميه.
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هذا الي��وم �سّطر فيه ر�س��ول اهلل P اأروع معاني الأخاق 

الكريمة وال�سجايا الفا�سل��ة التي ان�سهرت �سخ�سيته الر�سالية 

بها، فكان فتحاً ل ي�سابهه اأّي فتح في اأيٍّ من الحروب والمعارك.

 وال�س��رورّي في ي��وم فتح مّك��ة الوقوف على 
ّ
وم��ن المهم

الم�ساهد التالية:

 P ا ا�ستتّب الأم��ر لر�سول اهلل
ّ
)-  العف��و عند المق��درة: لم

يوم فت��ح مّكة دخل الكعب��ة وطرح ما بها م��ن اأ�سنام واأمر 

ين و�ساأله��م: »ماذا ترون 
ّ
 توّجه اإل��ى المكي

ّ
بتك�سيره��ا، ث��م

اأن��ي فاع��ٌل بكم؟ قال��وا: خي��راً، اأٌخ كريم واب��ن اأٍخ كريم،
 

 فقال P: اإني اأق��ول لكم ما قال اأخي يو�سف لإخوته، ل 

تثريب عليك��م اليوم، يغفر اهلل لكم وه��و اأرحم الراحمين، 

.
)((

اذهبوا فاأنتم الطلقاء«

��د ر�س��ول اهلل اأّن الإ�س��ام دين عفو 
ّ

وبه��ذا الموقف ج�س

ورحم��ة، واأنه ل يعامل قري�ض بحق��ٍد وانتقام رغم معاناته معهم 

طيلة ع�سري��ن عاماً، ومحا�سرتهم ل��ه وخو�سهم المعارك �سّده 

)1(  تذكرة الفقهاء، العالمة احللي، ج1، �ص 428.



232

وقتلهم لأ�سحابه واأن�ساره ومحاولتهم اغتياله والق�ساء على كّل 

م�سروعه.

)-  المحافظ��ة عل��ى الدماء والأعرا�ض: فر�س��ول اهلل P اأراد 

لهذا الفتح اأن يكون نموذجاً وتج�سيداً لمكارم الأخاق في 

ة وقد جاءها 
ّ
الإ�سام، فقد كان با�ستطاعته اأن يدخل مّكة بالقو

في ع�سرة الآف مقاتل، لكّنه اأعلن اأّن الموقف لي�ض لاإنتقام 

والكراهي��ة، بل اإّن النا�ض واأموالهم واأرزاقهم وممتلكاتهم في 

اأمٍن واأمان فنادى فيهم مقولته الم�سهورة: »من دخل دار اأبي 

�سفي��ان فهو اآمن، وم��ن األقى ال�ساح فهو اآم��ن، ومن دخل 

.
)((

الم�سجد فهو اآمن، ومن اأغلق بابه فهو اآمن«

وف��ي روايٍة اأّن اأحد قادة جي�ض الم�سلمين اأخذ ينادي حين 

دخول مجموعته الع�سكرية مّكة من اأحد مداخلها: »اليوم يوم 

الملحم��ة، اليوم ت�سبى الُحرمة، فغ�س��ب ر�سول اهلل P لهذا 

، ولم يكتِف 
)((

ال�سعار وق��ال رّداً عليه: الي��وم يوم المرحم��ة«

بذلك بل اأمر باأخذ اللواء منه ودفعه اإلى �سخ�ٍض اآخر تاأديباً له.

)1(  م�ستدرك �سفينة البحار، ج8، �ص109.

)2(  _ املغازي، ج2، �ص821_822 .
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)-  التوا�سع عند الن�سر: فالإنت�سار عند غير الم�سلمين يكون 

ر والتعالي والإ�ستئثار وفر�ض القرارات الجائرة 
ّ
مدعاة للتكب

 P والإنتقامي��ة والغفلة عن اهلل، بينما ن��رى اأّن ر�سول اهلل

ا اأ�سرف على مّكة وراأى منازلها اإغرورقت عيناه بالدموع، 
ّ
لم

ل ما 
ّ
ا دخل الكعبة فاإّن اأو

ّ
فانحنى توا�سعاً هلل و�سكراً، واأنه لم

قام به اأن �سّلى ركعتي �سكر هلل تعالى.

ه �سكراً ل��ه على اآلئه 
ّ
وم��ن بيان توا�س��ع الر�س��ول P لرب

واإنعام��ه عليه اإذ دخل مّكة وهو مطاأطئ الراأ�ض، حتى اإنَّ لحيته 

لتم�ض رحَل ناقته توا�سعاً هلل وخ�سوعاً. فلم يدخل - وهو الظافر 

ا�سين  ارين �سّفاكي الدماء البطَّ
ّ
المنت�سر - دخ��وَل الظلمة الجب

بالأبرياء وال�سعفاء.

)-  الوفاء: عندما دخل ر�سول اهلل P مّكة في موكب عظيم 

وجلي��ل دخلها م��ن ناحيٍة ُيقال لها اأذاخ��ر وهي اأعلى نقطة 

ة عند قبر عم��ه اأبي طالب لي�ستريح 
ّ
رب له قب ف��ي مكة، ف�سُ

 ،
)((

وا عليه اأن ينزل في بع�ض بيوت مّكة فاأبى
ّ
فيها، وقد اأ�سر

)1(  _الإمتاع، ج1، �ص380 .
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وه��ذا الموقف منه P اإنم��ا كان ل�سدة محبته لأبي طالب 

 لدوره في رعاية ر�سول اهلل P وحمايته الر�سالة عند 
ً
ووف��اء

بدايات الدعوة.
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 شروط النصر
 في القرآن الكريم 

المحا�سرة الرابعة

ت�ضدير المو�ضوع

ٺ  {ٺ  تعال��ى:  اهلل  ق��ال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
.

)((

ٹ}

)1(  اآل عمران، 123 .

الهدف:

 بي��ان ال�سرائ��ط الت��ي ذكره��ا اهلل تعالى في كتاب��ه الكريم 

ل�ستنزال الن�سر.
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مة المقدَّ

ي�سند الق��راآن الكريم في كثير من الآي��ات الكريمة الن�سر 

 ،
)((

{ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ} تعال��ى:  يق��ول  تعال��ى،  اهلل  اإل��ى 

موؤّك��داً على الموؤمنين األ ي�ستبعدوا ن�س��ر اهلل، ويقول تعالى: 

اأح��د  يتوّه��م  ل  حت��ى   ،
)((

 {ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}

 اأن��ه بقوت��ه اأو ت�سحيات���ه اأعط���ى الموؤمني���ن ن�س���راً، ويقول

 .
)((

ڻۀ} ڻ  ڻ  ڻ  ں  تعال��ى:{ں 

ٌة،
ّ
 نادراً واإنما هو �سّنة طبيعي

ً
موؤك��داً اأّن هذا الن�سر لي�ض ا�ستثناء

 

اإل��ى غير ذلك م��ن الآيات الكريمة، والتي م��ن جملتها الآية 

الت��ي تحّدثت عن الن�سر الإلهي ف��ي معركة بدر الكبرى، ول 

يخف��ى اأّن اإ�سافة الن�سر اإل��ى اهلل تعالى تعني اأّن الن�سر يحتاج 

، فاإّن كّل �س��ي ء في الوج��ود ل يمكن له اأن 
ّ

اإل��ى مدد اإله��ي

، وهي اإمدادات 
ّ

ي�ستغن��ي عن العون والمدد والتوفي��ق الإلهي

��ة. فالإن�سان الموؤمن بحاجة 
ّ
��ة ترتفع عن الم�سائل الح�سي

ّ
غيبي

ة، والن�سر من اهلل تعالى  ة الخا�سّ
ّ
اإلى مثل تلك الألطاف الإلهي

)1(  البقرة: 214.

)2(  الأنفال: 10.

)3(  التوبة: 25.
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 ل يتحّقق 
ّ

ه��و ُلطف منه على عب��اده الموؤمنين، وهو مدد غيبي

ها اهلل تعالى.
ّ
اإّل ب�سروط اأقر

حماور املو�ضوع

شروط النصر اإللهي

وقد اأورد القراآن الكريم جملة من ال�سرائط ل�ستنزال الن�سر 

م��ن عن��د اهلل والتي م��ن دونها ل يمك��ن اأن تترّت��ب النتيجة 

 هذه ال�سرائط:
ّ
الإلهية، واأهم

 .
)((

)- الإيمان: يقول تعالى: {ھ ھ ھ ے ے}

وه��ذا �سرط وا�سح اإذ ل يمكن اأن نفهم المدد الإلهي على 

قوٍم فا�سقين اأو كّفار.

)- العمل والجهاد: قال تعالى: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

 ف��ي ه��ذه الآية، 
)((

. فقول��ه:{ۇ ۆ ۆ}
)((

ٴۇ}
فهم منه �سريحاً اأّن اإعطاء ومنح الن�سر م�سروط بمن يعمل 

ُ
ي

وين�س��ر ويجاهد في �سبيل اهلل، والآيات الكريمة في الحّث 

)1(  الروم: 47.

)2(  حممد: 7.

)3(  حممد: 7.
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ّ

عل��ى الجهاد كثي��رة، فلي�ض الأم��ر كما قال اليه��ود للنبي
 

مو�س��ى Q حي��ن اأمره��م بالقت��ال لدخ��ول الأر���ض 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ...} المقّد�س��ة: 

.
)((

ٺ}
{ڭ ڭ ڭ  تعال��ى:  يق��ول  وال�س��دق:  الأم��ل   -(

ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ 

 .
)((

ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ}
والماحظ في الآية اأّن اهلل تعالى اأراد للموؤمنين رغم ما بهم 

 وباأ�ساء اأن ياأملوا ن�سر اهلل فهو قريب، وهنا م�ساألة 
ّ
من �سيق و�سر

��ة وهي اأّن هوؤلء الموؤمنين لي�سوا في مقام الإعترا�ض واإل 
ّ
مهم

لقالوا )اأين ن�س��ر اهلل(، ولكّنهم في مقام ا�ستعجال ما هو يقين 

عندهم، ولذلك قالوا: )متى ن�سر اهلل(، والجواب الإلهي بقرب 

الن�سر كا�سف عن هذه الحقيقة.

)1(  املائدة: 24.

)2(  البقرة: 214.
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ويق��ول اأمير الموؤمنين: »... ولق��د كان الرجل مّنا والآخر من 

هما 
ّ
نا يت�ساولن ت�ساول الفحَلين، يتخال�سان اأنف�سهما اأي عدوِّ

نا 
ّ
ة لعدو

ّ
نا ومر

ّ
ة لنا من عدو

ّ
ي�سقي �ساحبه كاأ�ض المنون، فمر

ن��ا الكبت واأنزل علينا 
ّ
��ا راأى اهلل �سدقنا اأنزل لعدو

ّ
منا، فلم

.

.
)((

 الإ�سام...«
َّ
الن�سر حّتى ا�ستقر

)- في �سبيل اهلل: اأن يكون العمل والجهاد كّله في �سبيل اهلل، 

فالن�سرة ل بّد اأن تكون هلل

. والمجاه��دة ل بّد اأن تكون 
)((

قال تعال��ى: {ۇ ۆ ۆ}

اهلل: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ  في 

.
)((

ہ}
ۈ  ۆ  {ۇ  ۆ  تعالى:  قال  العّدة:  اإعداد   -5

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
.

)((

ې}

)1( نهج البالغة.

)2(  حممد: 7.

)3(  العنكبوت: 69.

)4(  الأنفال: 60.
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 الذي يرى 
ّ
فالإعداد �سرط م��ن �سرائط المواجهة، فالع��دو

ه في حالة تخ��اذل وعدم ا�ستعداد يطمع ب��ه، فا يتحّقق 
ّ
ع��دو

 عبثاً ول مّجان��اً ونحن عاكفون 
ّ

 والن�س��ر الإلهي
ّ

الم��دد الغيبي

هم: {...ڀ ڀ ڀ 
ّ
في البيوت كما قال اليهود لنبي

. ب��ل ل بّد من توّفر ال�سروط 
)((

ٺ ٺ ٺ ٺ}
��ة، ولي�ست هذه 

ّ
��ة لكي تتحّق��ق الألط��اف الإلهي

ّ
المو�سوعي

ال�سروط من الم�ستحيات.

ة الن�سر م�سروطة بالتوا�سع: الن�سر تعقبه انفعالت 
ّ
6-  ا�ستمراري

ر، 
ّ
ة خطيرة على المنت�سرين كالعجب، والغرور، والتكب

ّ
نف�سي

والقتن��اع بم��ا و�سلوا اإليه، اإل��ى غير ذلك م��ن ال�سفات. 

 الن�سر ل بّد من اإزال��ة هذه الرذائل 
ّ
م��ن هنا ولكي ي�ستم��ر

��ة من نفو���ض الموؤمني��ن، بالت�سبي��ح وال�ستغفار 
ّ
الأخاقي

وال�سك��ر، والتوا�سع اأمام نعم اهلل �سبحانه والعتقاد باأّن هذه 

، وملك له متى ما �ساء اأخذها،  النعمة العظيمة منه عزَّ وجلَّ

وبذلك تدوم العاقة باهلل تعالى.

)1(  املائدة: 24.
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{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  تعال��ى:  يق��ول 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
الن�س��ر  اإّن   ،

)((

ڇ ڇ ڍڍ ڌ    ڌ ڎ}
ة على الّنا�ض المنَت�س��ر عليهم وغيرهم، من حيث 

ّ
ل��ه اآثار مهم

تهيئتهم للدخول ف��ي الإ�سام العظيم، فالنا���ض مع المنت�سر 

الق��وّي، ل م��ع المنه��زم ال�سعي��ف،  لذل��ك ن��رى ال�س��ورة 

 الكريمة ترّتب على الن�سر دخ��ول النا�ض في دين اهلل اأفواجاً.

)1(  الن�سر: 1 � 3.



242



243

 قراءة في صلح 
 Q اإلمام الحسن

المحا�سرة الخام�سة

ت�ضدير المو�ضوع :

 عن اأبي جعف��ر Q قال: »واهلل 

 L 
ّ

َللذي �سنع��ه الح�سن بن علي

كان خي��راً لهذه الأّمة مما طلعت عليه 

.
)((

ال�سم�ض«

)1( الوايف، الكا�ساين، ج3.

الهدف: 

بي��ان اأ�سباب �سلح الإمام الح�سن Q والحكمة منه في 

حفظ الموؤمنين.
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مة المقدَّ
م��ن ال�سبه��ات العقائدي��ة التي اأورده��ا بع���ض المتزّلفين 

لحّكام ع�سورهم هي ال�سلح ال��ذي جرى بين الإمام الح�سن 

Q ومعاوي��ة ب��ن اأب��ي �سفيان حي��ث ذهب البع���ض اإلى 

اإث��ارة �سبهة مفاده��ا اأّن الإمام الح�س��ن Q قد خالف نهج 

 Q واأن��ه كان يعتم��د �سيا�سة مختلفة ع��ن اأبيه 
ّ

اأبي��ه عل��ي

اأمي��ر الموؤمني��ن Q وع��ن اأخي��ه الح�سي��ن Q، علماً 

 Q اأنن��ا نوؤم��ن اأّن ال�سلح ال��ذي وقع بين الإم��ام الح�سن

ومعاوي��ة لم يكن �سراعاً من�س��وؤه الدنيا وزمامه تقديم الم�سالح 

نان اأ�س���ض العاقات 
ّ
ال�سخ�سي��ة وهم��ا الأم��ران الل��ذان يكو

 التاريخ، ففي القامو���ض ال�سيا�سي للحّكام 
ّ
ال�سيا�سية على م��ر

 اليوم �سديق الأم�ض.
ّ
يك��ون عدو الأم�ض �سديق اليوم وع��دو

 

د P حال 
ّ
اأّم��ا في قامو�ض �سريعة ال�سمح��اء ف�»حال محم

اإلى يوم القيامة، وحرامه حرام اإلى يوم القيامة«، ولذا: فمعاوية 

وم��روان ب��ن الحكم ونظراوؤهم��ا قبل ال�سلح ه��م اأنف�سهم بعد 

ال�سلح.



245

حماور املو�ضوع

قال الإمام اأب��و عبد اهلل الح�سين Q لمروان بن الحكم 

حينم��ا اأراد اأن يخطب اأّم كلث��وم بنت عبد اهلل بن جعفر واأمها 

العقيل��ة زينب O، ليزيد بن معاوي��ة فذكر اأمام الحا�سرين 

 اأّن الغر�ض من هذه الم�ساهرة هو الإ�ساح بين هذين الحيين.

ف��رّد Q الح�سي��ن Q قائًا: »واأّما �سل��ح ما بين هذين 

الحيي��ن، فاإّنا قوم عاديناكم في اهلل، ولم نكن ن�سالحكم للدنيا، 

.
)((

فلعمري فلقد اأعيا الن�سب فكيف ال�سبب!«

Q الصلح في كلمات اإلمام الحسن

ولقد اأجاب الإمام الح�سن Q عن هذا الإ�سكال بنف�سه 

في غيِر موقع:

ًل: حينم��ا �ساأله اأبو �سعي��د عقي�ساً، قال قلت للح�سن بن 
ّ
اأو

عل��ي بن اأبي طالب Q يا ابن ر�سول اهلل لم داهنت معاوية 

و�سالحته وقد علمت اأّن الحق لك دونه واأّن معاوية �سالٌّ باغ؟.

فقال: »يا اأبا �سعيد، األ�سُت حجة اهلل تعالى ذكره على خلقه 

واإماماً عليهم بعد اأبي Q«؟

)1( بحار الأنوار، املجل�سي، ج44.
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قلت: بل��ى. قال: »األ�س��ت الذي قال ر�س��ول اهلل P لي 

ولأخ��ي، الح�سن والح�سين اإمامان قام��ا اأو قعدا؟ قلت: بلى. 

ق��ال: فاأنا اإذن اإمام ل��و قمت واأنا اإمام اإذا قع��دت، يا اأبا �سعيد 

علة م�سالحت��ي لمعاوية هي علة م�سالحة ر�سول اهلل P لبني 

�سم��رة وبني اأ�سج��ع ولأهل مّكة حين ان�س��رف من الحديبية 

اأولئ��ك كّفار بالتنزي��ل ومعاوية واأ�سحابه كّف��ار بالتاأويل. يا اأبا 

ه  �سعيد اإذا كنت اإماماً من قبل اهلل تعالى ذكره لم يجب اأن ي�سفَّ

راأيي فيم��ا اأتيته من مهادنة. واإن كان وج��ه الحكمة فيما اأتيته 

ملتب�س��اً األ ترى الخ�سر Q لما خرق ال�سفينة وقتل الغام 

واأق��ام الجدار �سخط مو�سى Q فعله ل�ستباه وجه الحكمة 

 بجهلكم 
ّ

علي��ه حت��ى اأخبره فر�سي؛ هك��ذا اأنا �سخطتم عل��ي

بوجه الحكمة فيه ولول ما اأتيت لما ترك من �سيعتنا على وجه 

.
)((

الأر�ض اأحد اإل قتل«

ثانياً : يرّد الإمام الح�س��نQ على هذه ال�سبهة بمو�سع 

اآخر فيقول Q: »واهلل لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى 

)1( علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج1، �ص211.
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يدفعوني اإلي��ه �سلماً، فواهلل لأن اأ�سالمه واأن��ا عزيز، خير من اأن 

 فتكون مّن��ة على بني ها�سم 
ّ

يقتلن��ي واأنا اأ�سي��رُه، اأو يمّن علي

 مّنا 
ّ

نُّ بها وعقبه على الحي ُ
اإل��ى اآخر الدهر، ومعاوية ل يزال يم

 .
)((

والميت«

ثالث��اً : وهناك ما هو اأعظم من ه��ذا، فمعاوية الذي ا�ستحّل 

 بن اأبي طالب Q و�سحابة ر�سول 
ّ

قتال اأمير الموؤمنين علي

د ابن اأبي بكر، وحجر بن عدّي 
ّ
اهلل P كعمار بن يا�سر، ومحم

الكن��دّي، وغيرهم كيف ل ياأتي بما ه��و اأعظم من قتل الإمام 

الح�سن Q، وهو ما �سرح به الإمام الباقر Q في حديثه 

مع �سدير، قائًا له: »يا �سدير اأذكر لنا اأمرك الذي اأنت عليه فاإن 

راً اأر�سدناك. كان فيه اإغراق كففناك عنه واإن كان مق�سّ

قال: فذهب��ت اأن اأتكّلم، فقال اأب��و جعفر Q: »اأم�سك 

 
ّ

حت��ى اأكفيك، اإّن العلم ال��ذي و�سع ر�سول اهلل P عند علي

Q من عرفه كان موؤمناً ومن جحده كان كافراً، ثم كان بعده 

الح�س��ن Q قلت: كيف يكون بذلك المنزلة وقد كان منه 

ما كان دفعها اإلى معاوية«؟.

)1( الحتجاج، للطرب�سي، ج2، �ص10.
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فقال: »ا�سكت! فاإنه اأعلم بما �سنع، لول ما �سنع لكان اأمراً 

.
)((

عظيماً«

رابع��اً: ما يوؤّكده التاريخ من مح��اولت عديدة لقتل الإمام 

الح�س��ن Q ف�سًا عن هروب الكثير من جي�سه اإلى ال�سام 

وتخاذل البع�ض الآخر.

تلك المحاوالت كاآلتي: 

 معاوية اإلى عمرو بن حريث والأ�سعث بن قي�ض وحجار 
ّ

د�ض

بن اأبج��ر و�سبث بن ربعي د�سي�ساً اأف��رد كل واحد منهم بعين 

من عيونه اإّنك اإذا قتل��ت الح�سن فلك مائة األف درهم، وجند 

م��ن اأجناد ال�سام، وبنت من بنات��ي فبلغ الح�سن Q ذلك 

فا�ستام )ا�ستام: اأي لب�ض لمة الحرب(، ولب�ض درعاً و�سترها 

وكان يحت��رز ول يتق��دم لل�ساة اإل كذل��ك فرماه اأحدهم في 

.
)((

ال�ساة ب�سهم فلم يثبت فيه لما عليه من الامة«

خام�ساً: محاولة قتل الإمام: فلم تقف محنة الإمام عند هذا 

الحّد فق��د اأقدم المرت�سون والخونة والخ��وارج على قتله، فقد 

)1( علل ال�سرائع، ج1، �ص211.

)2( امل�سدر نف�سه.
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طعن��ه الجراح بن �سنان في فخذه، وق��ال ال�سيخ المفيد رحمه 

اهلل: اإّن الح�سن اأراد اأن يمتحن اأ�سحابه في طاعتهم له وليكون 

ا اأجتمع 
ّ
على ب�سيرة من اأمره فاأمر اأن ينادى بال�ساة جماعة فلم

النا�ض قام خطيباً فقال:

»اأم��ا بعد فاإني واهلل لأرجو اأن اأك��ون قد اأ�سبحت بحمد اهلل 

ومّن��ه واأنا اأن�سح خل��ق اهلل لخلقه وما اأ�سبح��ت محتمًا على 

م�سل��م �سغينة ول مريداً ل��ه ب�سوء ول غائلة واأّن ما تكرهون في 

ون في الفرق��ة واإني ناظر لكم خير 
ّ
الجماع��ة خير لكم مما تحب

 راأيي 
ّ

من نظرك��م لأنف�سكم، فا تخالفوا اأم��ري ول ترّدوا علي

.
)((

غفر اهلل لي ولكم واأر�سدني واإياكم لما فيه المحبة والر�سا«

قال: فنظ��ر النا�ض بع�سهم لبع�ض وهم يقولون ما ترونه يريد 

بم��ا قال؟ واندف��ع بع�سهم يقول: واهلل يري��د اأن ي�سالح معاوية 

وي�سّل��م الأم��ر اإليه فقال��وا: كف��ر واهلل الرجل ثم �س��ّدوا على 

ف�سطاط��ه فانتهبوه حتى اأخذوا م�ساه م��ن تحته ثم �سّد عليه 

عبدالرحم��ن بن عبداهلل ب��ن جعال الأزدي فن��زع مطرفه عن 

عاتقه فبق��ي جال�ساً متقل��داً ال�سيف بغير رداء ث��م دعا بفر�سه 

)1( بحار الأنوار، املجل�سي، ج44.
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فركب��ه واأحدق به طوائف من خا�ست��ه و�سيعته ومنعوا منه من 

اأراده.

 ربيع��ة وهمدان فدعوا فاطاف��وا به ودفعوا 
ّ

فق��ال: اأدعوا اإلي

 في 
ّ
النا�ض عن��ه Q و�سار معهم �سعوب من غيرهم، فلما مر

مظل��م �ساباط بدر اإليه رجل م��ن بني اأ�سد يقال له الجراح ابن 

�سن��ان فاأخذ بلجام بغلته وبيده مغول وقال اهلل اأكبر اأ�سركت يا 

ح�سن كما اأ�سرك اأبوك من قبل ثم طعنه في فخذه ف�سقه حتى 

ا جميعاً اإلى الأر�ض 
ّ
بلغ العظ��م ثم اعتنقه الح�سن Q وخر

فوثب اإلي��ه رجل من �سيعة الح�سن Q يقال له عبداهلل بن 

خطل الطائي فانتزع المغول من يده وخ�سخ�ض به جوفه فكب 

عليه اآخر يقال له �سبيان بن عمارة فقطع اأنفه فهلك الرجل من 

ذلك، واأخذ اآخ��ر كان معه فقتل، وُحمل الح�سن Q على 

.
)((

�سرير اإلى المدائن

)1( الر�ساد للمفيد، ج2، �ص19.
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أوصاف القرآن من القرآن

المحا�سرة ال�ساد�سة

ت�ضدير المو�ضوع:

{ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}

الهدف:

��زات الق��راآن الكريم كما 
ّ
 خ�سائ�ض وممي

ّ
 التعري��ف باأه��م

وردت به، وبيان ف�سل تعّلم القراآن وتعليمه.
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مة المقدَّ

 الهدف، 
ّ
ا يدّل على �سمو

ّ
القراآن الكريم م�سدر للحياة واإّن مم

ونبل المق�سد ال��ذي لأجله نزل القراآن ه��ذه الأو�ساف التي 

 العّزة، القراآن 
ُّ

اأطلقه��ا اهلل على كتابه، فهو، ح�سبما و�سف��ه رب

الكريم، والقراآن المجيد، والكت��اب العزيز، والكتاب المبين، 

والذكر الحكيم، والذكر المبارك، وال�سحف المطّهرة، واأح�سن 

الَق�س���ض، واأح�س��ن الحدي��ث، والبرهان، والفرق��ان، والحّق، 

وال�س��راج، والب��اغ، اإلى اآخر هذه الأ�سم��اء والأو�ساف التي 

 الغاية 
ّ
��ر عن جال وعظمة القراآن في ذات��ه، وعظمة و�سمو

ّ
تعب

ى، 
ّ
التي لأجلها نزل. فكثرة الأ�سم��اء تدّل على �سرف الم�سم

 
ّ
 رتبته و�سمو

ّ
 P دّلت على علو

ّ
األ ت��رى اأّن كثرة اأ�سماء النبي

درجته؟ وكذلك كثرة اأ�سماء القراآن دلت على �سرفه وف�سيلته.

خصائص القرآن في القرآن

 العّزة تبارك 
َّ

اإل��ى جانب الأو�ساف ال�سالف��ة الذكر نجد رب

ثني على كتابه ب�سفات تتع��ّدى اإلى من اأُنزل القراآن 
ُ
وتعال��ى ي

من اأجلهم، والذين خوطبوا به. 

اإن��ه الروح: وذلك ف��ي قوله تعال��ى: {ٱ ٻ ٻ 



253

 وفي هذا الو�سف اإ�سارة اإلى اأّن بالقراآن تحيا 
)((

ٻ ٻ پپ}
القل��وب، كم��ا اأن بالروح تحيا الأبدان وهو م��ا اأ�سارت اإليه اآية 

اأخرى هي قوله تعال��ى: {ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ 

.
)((

ۅ ۅ ۉ ۉ ېې  }
اأنه ن��ور: وذلك ف��ي قوله تعال��ى: {ۅ ۅ  ۉ ۉ 

و�سف��ه  وف��ي   .
)((

ې ې ې ې ى ى ائ}
بالن��ور م��ا ي�سير اإلى كون��ه �سبباً في تا�س��ي الظلمات وتبديد 

حلكتها به، كما قال في اآية اأخرى: { ٿٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

.
)((

ڦ ڦ ڄ}

اإنه موعظة و�سفاء لما في ال�سدور وهًدى ورحمة للموؤمنين: 

ذلك في قوله تعال��ى: {ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ 

 ،
)5(

ک} ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ    ڈ  ڈ 
والموعظة هي بمعنى الن�سح والتذكير بالعواقب.

)1(  ال�سورى: 52.

)2(  الأنفال: 24.

)3(  الن�ساء: 174.

)4(  اإبراهيم: 1.

)5(  يون�ص: 57.
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وف��ي و�سف الق��راآن باأنه �سفاء لما في ال�س��دور بيان لكون 

الق��راآن يبني النف�ض الإن�سانية بدفعها اإل��ى الخيرات، ووقايتها 

ئات، فهو �سفاء للقلب والنف�ض والروح من كاّفة الأدواء 
ّ
من ال�سي

والعلل، مثل: الو�سو�س��ة، وال�سّك وال�سرك، والنفاق، والطمع، 

والح�سد، والبغي، وحّب الظلم، وغير ذلك من العلل القاتلة.

وف��ي و�سف الق��راآن الكري��م بالهدى دليل عل��ى ا�ستقامة 

الطري��ق به، فا اعوج��اج ول انحراف كما ق��ال تعالى في اآية 

.
)((

اأخرى: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

الق��راآن ن��ور وهداي��ة وباعتب��ار اأّن الهداية اأ�سل ف��ي اإنزال 

الق��راآن، ومظهر من مظاهر اإعجازه، لذا نجد اهلل �سبحانه وتعالى 

يوؤّك��د على ه��ذا في العدي��د من الآي��ات، وق��د اأح�سيت ما 

ة، واأحياناً 
ّ
و�س��ف اهلل فيه كتابه بالهدى فزادت على ع�سرين مر

تين، وذل��ك كقوله تعالى: 
ّ
كان يذكره��ا في الآي��ة الواحدة مر

 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ 

.
)((

ڻ ڻ ڻ ڻۀ}

)1(  الإ�سراء: 9.

)2(  البقرة: 185.
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ينت��ج من هذا كّل��ه اأن يكون القراآن الكري��م رحمة من اهلل 

�ساقه��ا لعباده، وهو ما ختم��ت به الآية الكريم��ة من اأو�ساف 

القراآن الكريم.

اإنه نعمة: لم يخ�ّض اهلل بها ر�سوله فقط، بل هو لكّل النا�ض، 

و�سكرها واجب عليهم جميع��اً، فقال تعالى: {ڦ ڦ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
. فم��ن اتعظ بالقراآن كان له رحمة، ومن خالف اأوامره 

)((

ڃچ}
كان عليه لعنة. 

اإن��ه اأح�س��ن الحدي��ث: ق��ال تعال��ى: {ٹ ٹ ڤ 

، لأنه يقدم لاإن�سان �سبيل خا�سه م�ستفيداً من 
)((

ڤ}
تجارب الما�سين وعبر الحا�سر.

وهك��ذا كل و�سف اأطلقه اهلل على القراآن الكريم نجد جانباً 

م�سرقاً يعب��ر عن �سمو الغاية، ونبل اله��دف الذي لأجله اأنزل 

اهلل الق��راآن، والحقيقة اأّن الدنيا كّلها لو اأ�سبعت القراآن ثناء فلن 

توّفي��ه حّقه؛ لأنها ل تحيط به علماً. فما �سجلوه في حق القراآن 

)1(  البقرة: 231.

)2(  الزمر 23.
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قطرة من بحر، بجانب ما ذكره اهلل تعالى في و�سف كتابه، واأبان 

 غايته، وجال ر�سالته. ه��ذا الخير العظيم الذي 
ّ
به عن �سم��و

احتوى علي��ه القراآن الكريم ف��ي اآياته ظه��رت ثمراته وبركاته 

 P والأجيال التي تلتهم، 
ّ

ة على اأ�سحاب النبي
ّ
وا�سح��ة جلي

فاأعّزه��م اهلل بعد ذّل وجمعهم بعد فرقة، واأ�سبحوا �سادة بعد اأن 

كانوا عبيداً، ودعاة بعد اأن كانوا رعاة.

 وراء هذا 
ّ
ل الع��رب وقوتهم: لقد كان ال�س��ر

ّ
 في تحو

ُّ
ال�س��ر

ل كّله في حياة العرب ن��زول القراآن الكريم، اإذ لم يكن 
ّ
التح��و

بدياره��م قبل نزول القراآن معاه��د للتعليم، ول اأ�ساتذة للتربية، 

وكانوا اإلى جانب ذلك فق��راء في اأ�سباب الح�سارة ومظاهرها، 

فه��م قبائل م�سّتت��ة يثور فيما بينه��م التنازع لأتف��ه الأ�سباب، 

ومعبوداته��م من الأ�سن��ام والأوث��ان، وحالته��م الجتماعية 

 P قبل 
ّ

والقت�سادي��ة في اأدن��ى الدرجات، ولم يك��ن للنبي

ن��زول القراآن علي��ه اأ�ستاذ يعّلمه اأو كت��اب يقروؤه: {ڌ ڌ         

ک  ک  ڑک  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

. وف��ي الدللة على كون الق��راآن الكريم هو 
)((

ک  }

)1(  العنكبوت: 48.
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 في اإخراج الأمم من اأو�ساعهم المترّدية اإلى 
ّ

العامل الأ�سا�سي

ما ي�سم��و باإن�سانيتها قول اهلل تعالى: { ٿٿ ٿ ٿ 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

 وال�ساه��د ف��ي الآية اأّن اهلل جعل 
)((

ڦ ڦ ڄ}

الق��راآن و�سيل��ة الر�س��ول P التي به��ا ي�ستخ��رج النا�ض من 

الظلمات اإل��ى النور، ولم يفقد الق��راآن الكريم خا�سيته تلك، 

ب��ل بقي و�سيبقى اأبد الدهر ل تنق�سي عجائبه، ول يخلق على 

كثرة الرّد.

الغاي��ة العظيمة من القراآن ه��ي تكوين الأّمة ومن خال ما 

ذكرن��اه في النقاط الخم���ض ال�سابقة يّت�سح لن��ا اأّن اهلل تعالى 

اأن��زل هذا القراآن لغاي��ة عظيمة، هي تكوين الأّم��ة، و�سناعتها 

ز في عقائده��ا وعبادتها واأخاقها، 
ّ
على عي��ن اهلل، بحيث تتمي

اأ مكان ال�سدارة على غيرها في هذه الدنيا، فاإذا كانت يوم 
ّ
وتتبو

القيامة نالت �سرف ال�سهادة على النا�ض جميعاً.

، ولذا كان العم��ل بالقراآن والتزام 
ٌّ
العم��ل بالقراآن اأم��ر ملح

 
ُّ

تعاليم��ه فري�سة على كّل م�سل��م، ومطلباً ملح��اً اأكد عليه رب

)1(  اإبراهيم: 1.
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العّزة مراراً وتكراراً، ون�سرب لذلك بع�ض الأمثلة: 

ة ياأم��ر اهلل عب��اده باتب��اع الق��راآن وال�سير عل��ى نهجه 
ّ
 فم��ر

{ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ  فيق��ول: 

.
)((

ہ}
ة ياأمرن��ا بال�ستم�ساك ب��ه وعدم التفري��ط فيه فيقول: 

ّ
 وم��ر

 

.
)((

{ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ  }

وثالث��ة يدعونا اإلى تحكيمه في كّل ما ينزل بنا، ويحذرنا من 

الميل باأهوائنا بعيداً ع��ن هديه فيقول: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
.

)((

ى ائ ائەئ}
ورابع��ة يدعونا اإل��ى تاوته: ويثني على م��ن يواظبون على 

القراآن فيقول: {ائ ائ ەئ ەئ         وئ وئ  تاوة 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

)1(  الأنعام: 155.

)2(  الزخرف: 43.

)3(  املائدة: 49.
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 من 
ّ
. ت��اوة القراآن اأعم

)((

یجئ حئ   مئ ىئ          }
ر الأمر بت��اوة القراآن في كثير من 

ّ
اأن تك��ون بالل�سان وقد تكر

 ،P الآي��ات حتى عّد في بع�سها هدفاً ُبعث لأجله ر�سول اهلل

وذلك في نح��و قوله تعالى: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

والت��اوة   .
)((

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}
د ترديد الل�سان.

ّ
 من اأن تكون مجر

ّ
في هذه الآيات واأمثالها اأعم

)1(  فاطر: 29 � 30.

)2(  الرعد: 30.
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ليلة القدر

المحا�سرة ال�سابعة

ت�ضدير المو�ضوع:

پ  ٻ  ٻ  {ٻ 

پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ        ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹٹ ڤ ڤ      ڤ ڤ ڦ 

.
)((

ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ}

)1(  الدخان: 2 � 6.

الهدف:

بيان ف�سيلة هذه الليلة وتر�سيخ اأهمية وف�سيلة اإحيائها.
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مة المقدَّ

تمث��ل ليلة القدر عقدة القلب ف��ي �سهر رم�سان، وتبلغ فيها 

ة نبوغها، واأمر اهلل تعالى عباده اأن يحيوها باأكرم 
ّ
المكرم��ات قم

 رّددها 
ّ
اأعماله��م، ويبلغوا فيها اأبلغ اآماد ال�سفاء والخ�سوع ... ثم

في لياٍل عديدة، كي ين�سرف النا�ض فيها اإلى الح�سنات، وهم 

ل يخ�سرون المعروف اإن وّفروه في غير ليلة القدر، بل يحتفظون 

باآثاراته في ركائزهم، مهما تقادمت العهود، وربما كانت الأخيرة 

ليلة القدر، فال�سابق��ات ترهف تاأّهبهم، واعتيادهم العبادة لليلة 

القدر....

ومن ف�س��ل اهلل �سبحانه، اأن جعل ت�سريف الأقدار في هذه 

الليل��ة المباركة، التي يخل���ض النا�ض فيه��ا هلل، وين�زعون من 

�سدورهم الأحقاد، والنوايا ال�سوداء، ويحاولون اإ�ساعة المعاني 

ا لو 
ّ
رة، عم

ّ
النبيلة في نفو�سهم، فيكون اأق��رب اإلى الأقدار الخي

راتها ومراكزها والنا�ض منهمكون 
ّ
كانت الأقدار توّزع وتاأخذ مقر

في ا�ستباك م�ستميت حول جيفة الدنيا....

وقد قيل: اإّن �سهر رم�سان هو ليلة القدر.
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احاديث في فضلها 

قال ر�س��ول اهلل P: »اإّن اهلل عزَّ وجلَّ اختار من الأيام يوم 

.
)((

الجمعة، ومن ال�سهور �سهر رم�سان، ومن الليالي ليلة القدر«

 بن 
ّ

وقال P لأ�سحاب��ه: »اآمنو بليلة القدر، اإنها تكون لعلي

.
)((

اأبي طالب وولده الأحد ع�سر من بعدي«

 Q ق��ال: »قال لي ر�سول اهلل P: يا 
ّ

وع��ن الإمام علي

، اأتدري ما معنى ليلة القدر؟
ّ

علي

.P فقلت: ل يا ر�سول اهلل

ر فيها ما ه��و كائن اإلى يوم  فق��ال: اإّن اهلل تب��ارك وتعالى قدَّ

ة من 
ّ
القيام��ة، ف��كان فيما قّدر عزَّ وجلَّ وليت��ك، وولية الأئم

.
)((

ولدك اإلى يوم القيامة«

�سنا ببركتها لي�ست   ... ليلة القدر ُخ�سّ
ّ

وقال P: »يا عل��ي

.
)((

لغيرنا«

)1(  كمال الدين وامتام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق.

)2(  الوايف، الكا�ساين، ج2.

)3(  معاين الأخبار، ال�سدوق.

)4(  ب�سائر الدرجات.
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قال الإمام الباقر Q: »من وافق ليلة القدر فقامها غفراهلل 

.
)((

له ما تقّدم من ذنبه و ما تاأّخر«

وعن الإمام الباقر عن اآبائه Q: »اأّن ر�سول اهلل P نهى 

اأن تغفل عن ليلة اإحدى وع�سرين وليلة ثاث وع�سرين اأو ينام 

.
)((

اأحد تلك الليلة«

�س��األ رجل الإمام ال�س��ادق Q عن ليل��ة القدر، قال: 

اأخبرني عن ليلة القدر، كانت اأو تكون في كّل عام؟

.
)((

فقال الإمامQ: »لو رفعت ليلة القدر لرفع القراآن«

وعنه اأي�ساً Q: »�سبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر، 

.
)((

فاعمل واجتهد«

ليل��ة القدر ليلة ل ي�ساهيها ف��ي الف�سل والمنزلة �سواها من 

الليالي عل��ى الإطاق، والعمل فيها خير من عمل األف �سهر، 

وفيها من الكرامات والفيو�سات الإلهية ما ل يح�سى.

)1(  دعائم الإ�سالم، القا�سي النعمان املغربي، ج1.

)2(  بحار الأنوار، ج94.

)3(  تذكرة الفقهاء، العالمة احللي، ج6.

)4(  الأمايل، ال�سدوق.
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ِسرُّ خفائها 

وتعمدت الن�سو�ض اإبقاء هذه الليلة مرددة بين ثاث لياٍل، 

وقد �سئل اأبو جعفرQ في عّدة اأحاديث عن ليلة القدر، اأّي 

ن، بل قال:» ما اأي�سر ليلتين فيما تطلب، 
ّ
الليلتي��ن هي؟ فلم يعي

.
)((

اأو قال ما عليك اأن تفعل خيراً في ليلتين«

 خفائها اأنه تعالى اأخفى هذه الليلة لوجوه:
ّ
وقد ورد في �سر

اأحده��ا: اأنه تعال��ى اأخفاها، كما اأخفى �سائ��ر الأ�سياء، فاإنه 

اأخفى ر�س��اه في الطاع��ات، حتى يرغبوا في ال��كّل، واأخفى 

الإجابة في الدعاء ليبالغوا ف��ي كّل الدعوات، واأخفى ال�سم 

الأعظ��م ليعّظموا كّل الأ�سماء، واأخفى ف��ي ال�ساة الو�سطى 

ليحافظوا عل��ى الكّل، واأخفى قبول التوب��ة ليواظب المكّلف 

على جميع اأق�سام التوبة، واأخفى وقت الموت ليخاف المكلَّف، 

موا جميع ليالي رم�سان. فكذا اأخفى هذه الليلة ليعظِّ

نت ليلة الق��در، واأنا عالم 
ّ
ثانيه��ا: كاأنه تعالى يقول: ل��و عي

بتجا�سركم على المع�سية، فربما دعتك ال�سهوة في تلك الليلة 

)1(  م�سارق ال�سمو�ص، املحقق اخلوان�ساري، ج2، �ص446.



266

اإلى المع�سية، فوقعت في الذنب، فكانت مع�سيتك مع علمك 

اأ�س��دَّ م��ن مع�سيت��ك ل مع علم��ك، فلهذا ال�سب��ب اأخفيتها 

وي اأنه Q دخل الم�سجد ف��راأى نائماً، فقال: »يا 
ُ
علي��ك. ر

: يا ر�سول اهلل اإنك 
ّ

، ثم قال علي
ّ

اأ، فاأيقظه علي  نبهه ليتو�سّ
ّ

علي

 لم تنبهه؟ قال: لأّن رّده عليك لي�ض 
َ
��اق اإلى الخيرات، فِلم

ّ
�سب

بكفر، ففعلت ذلك لتخفَّ جنايته لو اأبى«. فاإذا كان هذا رحمة 

 تعالى، فكاأنه تعالى يقول: اإذا 
ّ

الر�سول، فق�ض عليه رحمة الرب

علم��ت ليلة القدر فاإن اأطعت فيه��ا اكت�سبت ثواب األف �سهر، 

واإن ع�سيت فيها اكت�سب عقاب األف �سهر، ودفع العقاب اأولى 

من جلب الثواب.

ثالثها: اأن��ي اأخفيت هذه الليلة حت��ى يجتهد المكّلف في 

طلبها، فيكت�سب ثواب الجتهاد.

رابعه��ا: اأّن العب��د اإذا لم يتيّقن ليلة الق��در، فاإنه يجتهد في 

الطاع��ة في جميع ليالي رم�سان، على رجاء اأنه ربما كانت هذه 

الليل��ة هي ليلة القدر، فيباهي اهلل تعال��ى بهم مائكته، يقول: 

»كنتم تقولون فيهم يف�سدون وي�سفكون الدماء«. 
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فضائل ليلة القدر 

.
)((

)- ليلة مباركة: قال تعالى: {پ پ پ پ      ڀڀ}

)- م�ساعف��ة الث��واب: قال تعال��ى: {ڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ 

. وقد ذك��رت الن�سو�ض اأّن العمل في هذه الليلة 
)((

ٿ  }
له اأجر وثواب العمل في األف �سهر.

)-  عر�ض الأعمال بين يدي �ساحب الع�سر والزمان: وبالتالي 

فلينظ��ر كلٌّ منا ماذا يقّدم بين يدي الحّجة القائم، واإلى اأّي 

ح��ّد �ست�ساه��م اأعمالنا في تعجيل الف��رج الذي هو واجب 

الأّمة في ع�سر الغيبة.

 ،
)((

)-  نزول الق��راآن: قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

ول يخف��ى اأّن اإن��زال الق��راآن في هذه الليلة اإنم��ا كان دفعًة 

.
)((
P واحدة على قلب ر�سول اهلل

5- ليل��ة التقدير والإب��رام: قال تعال��ى: {ٺ ٺ ٿ   ٿ 

.فف��ي هذه الليلة يطل��ع اهلل مائكته على �سوؤون 
)5(

ٿ}

)1(  الدخان 3.

)2(  القدر، 3 .

)3(  القدر، 1 .

)4(  تف�سري المثل، ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي، ج15، �ص14.

)5(  الدخان 4.
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ال�سنة كّلها من الأعمار والأرزاق والإبتاءات و�سوى ذلك، 

ول يخفى اأّن تقدير اهلل ل يحدث في تلك الليلة، فاإنه تعالى 

قدر المقادير قبل اأن يخل��ق ال�سموات والأر�ض في الأزل، 

بل الم��راد اإظهار تل��ك الليلة المقادي��ر للمائكة في تلك 

الليلة باأن يكتبها في اللوح المحفوظ.

6- ن��زول المائكة: قال تعالى: {ٿ ٿ ٹ ٹ 

ف بالح�سور بين 
ّ
. وه��ي التي تت�سر

)((

ٹ ٹ ڤ ڤ          ڤ    }
ي��دي �ساحب الع�سر والزمان وتعر�ض عليه ما قّدر اهلل لكلٍّ 

من المقّدرات.

7- ليل��ة �س��ام ورحم��ة: ق��ال تعال��ى: {ڦ ڦ ڦ ڦ 

.
)((

ڄ}
فضيلة إحياء ليلة القدر

 اإحياوؤها حت��ى مطلع الفجر بالأعمال 
ُّ

�ستحب
ُ
وه��ذه الليلة ي

ة ال��واردة وبالإكث��ار من ال�س��اة والإ�ستغفار 
ّ
��ة والعام الخا�سّ

والدعاء لمطالب الدنيا والآخ��رة، والدعاء للوالدين والأقارب 

)1(  القدر، 4 .

)2(  القدر، 5 .
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والإخ��وان الموؤمنين وال�س��اة على النبي واآل��ه، فقد ورد في 

الحدي��ث عن المام الباقرQ: »من اأحيا ليلة القدر ُغفرت 

له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم ال�سماء ومثاقيل الجبال ومكاييل 

 .
)((

البحار«

 قيل له: »ماذا 
ّ

وي اأّن النبي
ُ
 الدعاء به فقد ر

ُّ
واأّم��ا ما ُي�ستحب

.
)((

اأ�ساأل اهلل تعالى اإذا اأدركت ليلة القدر«؟ قال:» العافية«

)1(  ف�سائل ال�سهر الثالثة، ال�سيخ ال�سدوق، �ص118.

)2(  م�ستدرك الو�سائل، املريزا النوري، ج7، �ص458.
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العيد في القرآن الكريم

المحا�سرة الثامنة

ت�ضدير المو�ضوع:

{ٱ ٻ ٻ ٻ   ق��ال تعال��ى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ    
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}))).

)1(  املائدة: 114.

الهدف: 

اإب��راز بع�ض الجوانب الدينية لمفهوم العيد من خال اآيات 

من �سورة المائدة.
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مة  المقدَّ

 Q اأنه قال:»اليوَم لنا عيد، وغداً لنا 
ّ

وي عن الإمام علي
ُ
ر

 
ُ
، نحن ننتظر

)((

عي��د، وكلَّ يوم ل نع�س��ي اهلل فيه؛ فهو لنا عيد«

ع من 
ّ

نة كاملة لياأتي العيد، ولكن اأمير الموؤمنين Q يو�س
َ
�س

��وم اإلى يوِم عيد: 
َ
ل ُكَلّ ي

ِّ
المفهوم، فباإم��كان الإن�سان اأن يحو

 غروب ال�سم�ض فاإّن 
َ
فم��ن ل ُيذنب ِمَن ال�سباِح اإلى الليل؛ مع

وم هو يوُم عيد له.
َ
ذلك الي

الرواي��ة الثالث��ة: ق��ال الإم��ام ال�س��ادق Q: )لل�سائم 

 ..) فرحتان: فرحٌة عند الإفط��ار، وفرحٌة عند لقاء اهلل عزَّ وجلَّ

ر عبارة »عنَد اإفط��ارِه«؛ اأي عنَد اإفطارِه في ُكِلّ 
ّ

اإّن البع���ض ُيف�س

��وم!.. ولكّن ُهن��اَك معنى اآخر؛ اأي: »عنَد فط��ره في الِعيد«، 
َ
ي

 عزَّ وجلَّ اأعانُه على �سياِم هذا ال�َسهر.
َ
 باأَنّ اهلل

ُ
فال�سائم يفرح

 Q: »اإنما هو عيد لمن قبَل اهلل �سيامه 
ّ

ق��ال الإمام علي

.»
)((

و�سكر قيامه

)1(  �سرح اإحقاق احلق، ال�سيد املرع�سي، ج17.

)2(  و�سائل ال�سيعة، ج15، �ص308.
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حماور املو�ضوع

تناول القراآن الكريم في اأواخ��ر �سورة المائدة مفهوم العيد 

ين، 
ّ
من خ��ال الحوار الذي دار بين عي�س��ى Q والحواري

{ہ ھ ھ    ھ ھ ے ے      تعال��ى:  يق��ول 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉ 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ڤ   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ 

.
)((

ڃ ڃ چ}
 Q ومن الوا�سح اأّن الحواريين طلبوا من نبي اهلل عي�سى

اإن��زال هذه المائدة من ال�سماء لي�ض على نحو العترا�ض على 

)1(  املائدة: 111 � 115.
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قدرة اهلل، واإنما بح�سب الآية ا�ستهدفوا اأربع م�سائل اأ�سا�سية:

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ 

.. اإن الَه��دف م��ن 
)((

ىئ ىئ ىئ ی ی}
هذا الَطلب:

ًل: الأكل: ه��م يري��دون اأن ياأكلوا من هذِه المائدة، يقال 
ّ
اأو

ك 
َ
م

َ
 عزَّ وجلَّ عليهم مائدة فيها ال�س

ُ
اإّنه��م طلبوا مائدة فاأنزَل اهلل

ا�ض حيث قال: »نزل عل��ى عي�سى ابن 
ّ
كم��ا روي عن اب��ن عب

ي��ن خوان عليه خبز و�سم��ك، ياأكلون منه اأينما 
ّ
مريم والحواري

.
)((

نزلوا اإذا �ساوؤوا«

ثانياً: الطمئن��ان: اإّن اإبراهيم الخليل )غ( كان اأعلى درجة 

قا�ض بهم، ومع ذلك تقول الآية: {ٱ 
ُ
ين فهو ل ي

ّ
من الحواري

ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ 
 
َ
��ون طلبوا من اهلل

ّ
، اأي�س��اً الحواري

)((

ٺ ٺ ٺ ٿٿ}
ي قلوبهم على الإيمان.

ّ
عزَّ وجلَّ اإنزاَل مائدِة تقو

ثالثاً : الت�سديق : اأي اأّن هذه المائدة تك�سف لنا عن �سدق 

)1(  املائدة: 113.

)2(  الدر املنثور يف التف�سري املاأثور،  ال�سيوطي، ج2.

)3(  البقرة: 260.



275

م��ا جئتنا به من الوحي عن اهلل تعالى فنوؤمن لك ونعترف لك 

 العالمين.
ِّ

باأّن ذلك اإنما هو من رب

رابع��اً : الإعت��راف يالآية : بمعنى اأن يحّدث��وا النا�ض بهذه 

الآي��ة التي �سهدوها ب��اأّم اأعينهم فيكونوا بذل��ك دعاة اإلى اهلل 

د الم�سيح.
ّ
تعالى واإلى تعاليم ال�سي

ڀ  - پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    
.. اأنظروا اإلى اأدب الم�سيح 

)((

ٿ ٿ ٹ ٹ}
 ه��ذا الَطلب اإلى 

َ
ف��ع

َ
عي�س��ى ابِن مري��مQ!.. هو ر

م��اء، ولكن ب�سيٍء من التحوي��ر والتبديل، ما قال: 
َ

ال�س

!.. اأنزل علينا مائدًة لناأكل منها، وتطمئنَّ قلوبنا«، 
ّ
»اللهم

بل قال:

..اأي اأن يكون 
)((

اأوًل: {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

هذا اليوم يوماً خالداً ف��ي الأمة ولي�ض يوماً لخ�سو�ض من راأوا 

لي��ن والآخرين على حّد �س��واء، يقول الم�سيح 
ّ
الآي��ة بل لاأو

)1(  املائدة: 114.

)2(  املائدة: 114.
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نا اأنَت عندما ُتنزل علينا مائدة؛ فهذا لطف وكرامة 
ّ
ب
َ
Q: »ر

لنا واآخرنا؛ 
ّ
وم ِعيداً لأو

َ
تنزلهما على الأمة، لذا فاإننا نتخُذ هذا الي

 فيه اإنزال ه��ذِه المائدة، نحتفل بذلك 
ُ
اأي ف��ي ُكِلّ عاٍم نتذّكر

وم.. ف��اإن كان نزوُل المائدة من ال�سم��اء منا�سبة لاحتفال 
َ
الي

والِعيد؛ فكيَف بنزول ما هو اأعظم من المائدة«؟!

.. ه��ذِه المائ��دة اآيٌة اإلهي��ة، واآيٌة 
)((

ثاني��اً: {ٺ ٿٿ}

�سماوي��ة؛ اأي: اجعل هذِه المائ��دة عامة من عامات العناية 

.Q الخا�سة باأُّمة الم�سيح

اأخي��راً  دع��ا  ..ث��م 
)((

{ٿ ٿ ٹ ٹ} ثالث��اً: 

با�ست��درار الرزق م��ن اهلل اإذ َجعَل الأكَل من ه��ذا الطعام في 

مرحلٍة لحقة.

ف��اإذاً، اإّن الم�سي��ح Q طلب اأن يكون ه��ذا الطعام اآية، 

 بعد 
َّ
وعام��ة من عامات العناية الإلهية؛ وهذا اأمر معنوّي، ُثم

��ون جعلوا الطعام ُمقّدماً 
ّ
ذل��ك طلب الرزق المادّي.. فالحواري

عل��ى اطمئنان الَقل��ب، بينما الم�سيح Q َجع��َل اطمئناَن 

)1(  املائدة: 114.

)2(  املائدة: 114.



277

الَقلب ُمقّدماً على الأكل وعلى الرزق.

رابع��اً: اإّن ه��ذه المائدة الت��ي ينزلها اهلل تعال��ى على الأّمة 

اأ�سبحت ت�سّكل تكليفاً جديداً لاأّمة ب�سرورة الإيمان والرجوع 

ت الحّجة على 
ّ
اإلى اهلل وعدم ال�سقوط في المع�سية؛ لأّن بها تم

النا�ض، يقول تعالى: {ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ  

 لذا اإن 
)((

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ}
كفرتم بهذه النعمة �سيكون هناك عذاب خا�ّض بكم .

ين، 
ّ
ُك��ن َح�سراً عل��ى الحواري

َ
.. ولك��ّن ه��ذا التهديد لم ي

ب��ل ي�سمل كّل اإن�سان نزلت عليه مائ��دة �سماوية، فمن �سملتُه 

ب��ارك، واأحيا ليلة الَقدر 
ُ
ة في �سهِر رم�سان الم

ّ
النفح��ات الإلهي

 خا�ّض؛ 
ٍّ
 بجو

َّ
قَّ قلبه، وجرت دمعت��ه، واأح�ض

َ
 ُمنا�سباً، ور

ً
اإحي��اء

فهذِه مائدة �سماوية نزلت عليه.

فاإذاً، لنحَذر المع�سية َبعَد موا�سم الطاعة، فالإن�سان الذي عمل 

ت عليِه 
ّ
به، ومر

َ
 ر

َ
�َسهراً كامًا: قاَم ليًا، و�س��اَم نهاراً، وتا كتاب

ليال��ي الَقدر ببركاتها المعهودة، وَبعَد ال�َسهر الكريم في اأّوِل َيوم 

ة اأو نظرّية ولو ال�سغيرة؛ اآل ُيعدُّ 
ّ
م��ن اأيام الِعيد وقَع في هفوة قولي

)1(  املائدة: 115.
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ة؛ بنعمة المائدة؟.. ولهذا 
ّ
هذا من باب الُكفران بالنعم��ة الإلهي

ع�ض في يوم 
َ
البع���ض في �سهِر �س��وال يرى ق�ساوًة في قلب��ه، فالب

العيد يرتكب ما لم َيُكن يرتكبه َقبَل �سهِر رم�سان الُمبارك، علينا 

 العالمين هّدد 
ّ

اأن نحذر ُكف��ران الِنعم الباطنية والمعنوّية، ف��رب

 َعظيم!..
ٌ

الحوارّيين باأَنّ الُكفران َبعَد نزول المائدة فيِه عذاب

���ض لم�ساألة ابتائية كبيرة 
ّ
وف��ي الختام من ال�سرورّي التعر

ت�سي��ب اأكثرنا في اأي��ام الأعياد، وه��ي م�ساأل��ة الإ�سراف في 

الطعام، فقد ُنقل عن اأمير الموؤمنين Q: »دخلت عليه يوم 

عي��د، فاإذا عنده فاثور )اأي خوان( عليه خبز ال�سمراء، و�سفحة 

فيه��ا خطيف��ة )اأي لبن يطبخ بدقي��ق(، وملبن��ة )اأي ملعقة(.. 

فقلت: يا اأمي��ر الموؤمنين!.. يوم عيٍد وخطيف��ٍة؟.. فقال: اإنما 

.
)((

هذا عيُد من ُغفر له«

وه��ذه الرواية ت�سير اإلى م�ساألة ابتائي��ة كبيرة وهي اأننا في 

ب، بل اأكثر من ذلك ُنبتلى 
َ
�سر

َ
ِم والم

َ
ْطع

َ
الأعي��اد نتفّنن في الم

بالإ�س��راف والتبذي��ر برم��ي الطع��ام، ولعّل ذل��ك كان �سائداً 

حتى ف��ي زمن اأمير الموؤمنين Q، ولذلك ا�ستنكر ال�سائل 

)1( مناقب اآل اأبي طالب، ابن �سهر ا�سوب، ج1.
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وُم ِعيٍد وخطيفة«.. 
َ
بقوله:»ي

 له(: وهو نف���ض المعنى الذي اأورده 
َ
)اإّنم��ا هو عيُد َمن ُغِفر

اء التي ا�ستقبل به��ا �سهر رم�سان 
ّ
ر�س��ول اهلل في الخطب��ة الغر

 من ُحرم غفران اهلل في 
ّ

المبارك والتي ق��ال فيها: )فاإّن ال�سقي

ه��ذا ال�سهر العظيم(، فاإّن من يقطع بالمغفرة، باإمكانه اأن يفرح؛ 

ولكن اإن كان �ساّكاً في المغفرة عليه التوقف عن هذا الفرح.






