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ّ
المقدمة

رب العالمين ،و�أ�شرف ال�ص�لاة و�أزكى ال�سالم
الحم��د هلل ّ
الطيبين الطاهرين.
على ر�سول الرحمة ّ
محمد وعلى �أهل بيته ّ
يع��ود �إلينا رم�ض��ان من جديد �شهراً مب��اركاً ،ووافداً كريماً،
وتحن له �أرواح الم ّتقين،
وزائراً حبيباً ،تهفو له �أفئدة الم�ؤمنينّ ،
وتق��ر به �أعي��ن ال�صالحي��ن لما يحمل م��ن العطاي��ا الإيمانية
ّ
إلهية.
والهبات ال ّ
يزف لنا ب�شائ��ر الرحمة ويقيم لنا �أفراح
�إن��ه �أف�ضل ال�شهورّ ،
الإيمان وي�ش��رح ال�ص��دور بالطم�أنينة واليقي��ن ،ويق�ضي على
روح الي�أ���س والإحب��اط ،ويحررالإن�س��ان من �سلط��ان الأهواء
تهب فيه
وال�شه��وات ،ويفتح له باب التوبة عل��ى م�صراعيه بما ّ
م��ن ن�سمات الإيمان وتتن َّزل فيه من البركات ففيه تفتح �أبواب
الجنان ،وتغل��ق �أبواب الني��ران ،وت�ص ّفد ال�شياطي��ن ،وينادي
ال�سا ِل َف َة.
ُمنا ٍدِ � :أب�شروا ِعبادي! َف َقد َو َه ُ
بت َل ُكم ذ َ
ُنوب ُك ُم ّ
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تعودن��ا معكم على
ونح��ن في المرك��ز الإ�سالم��ي للتبليغ ّ
تبليغي
ا�ستقبال ه��ذا ال�شهر المب��ارك والكريم بعملٍ
ثفاف��ي ّ
ّ
�سيما عمل
نحر���ص من خالله على مواكبة العمل
التبليغي ال ّ
ّ
تبليغ��ي يندرج تحت
� ّأئم��ة الم�ساجد م��ن خالل �إ�صدار متن
ّ
«�سل�سل��ة زاد المبلّ��غ» التي تعنى بتقديم م��ادة ثقافية وتبليغية
موجهة لعموم النا�س �إنطالقاً م��ن درا�سات ميدانية وا�ستطالع
ّ
الملحة والها ّمة التي
أه��م الم�سائل الثقافية ّ
لآراء النا�س حول � ّ
ينبغ��ي �إعطا�ؤه��ا �أولوية تبليغي��ة في هذه المرحل��ة بما ي�ساهم
أه��م الم�شكالت الثقافي��ة والتربوية في هذا
بمح��اكاة النا�س ب� ّ
ال�شهر.
وهذا الكتاب في الواقع ُي�سهم في اال�ستفادة �أكثر من بركات
تبليغي يختار
ثقافي ّ
هذا ال�شه��ر ولتحقيق �أهدافه وفق برنام��ج ّ
المو�ضوع��ات بد ّقة ،ويعالج عناوينه��ا الفرعية وفق االبتالءات
والأزمات الراهنة.
وك ّن��ا قد اعتمدن��ا �سابقاً تق�سيم الكت��اب �إلى مجموعة من
الأب��واب لمعالج��ة المو�ضوع��ات على طريقة ال��رزم بد ًال من
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تناوله��ا ب�شكل متج�� ِّزىء ،وق��د �أثبتت هذه الطريق��ة نجاحها
وفائدته��ا ،ولذل��ك حر�صنا عل��ى �إدراج المحا�ضرات في هذا
مق�سم ًة على خم�سة
الكت��اب على نف�س الطريقة والتي جاءت َّ
�أبواب مو ّزعة على ال�شكل التالي:
الباب الأ ّول :حقيقة الإيمان
الباب الثاني :مفهوم ال�سعادة
الباب الثالث :الحجاب وال�ستر
الباب الرابع :م�شاكل ال�شباب
الباب الخام�س :منا�سبات ال�شهر
وف��ي الختام ن�س���أل اهلل �أن يتقبل �أعم��ال الجميع ب�أح�سن
القبول ويجعل ثوابها في ميزان �أعمالنا يوم القيامة ،و�أن يحظى
هذا الإ�صدار بقبول الإخوة المبلّغين وكلّنا حر�ص على �أهمية
تقديم � ّأي مالحظة ت�ساهم في �إنجاح هذه الخطوة �أكثر وتفعيلها
ب�شكل ي�ساهم في تطوير هذا الإ�صدار وتو�سعة دائرة الإ�ستفادة
منه �شاكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
المركز الإ�سالمي للتبليغ
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المحور األول

حقائق اإليمان
حقيقة الإيمان
الإيمان في بعده العبادي
الإيمان في بعده النف�سي
الإيمان في بعده االجتماعي
الإيمان في بعده الأخالقي
الإيمان فرع الوالية
بركات الإيمان في الدنيا والآخرة ()1
بركات الإيمان في الحياة الآخرة ()2
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المحا�ضرة الأولى

حقيقة اإليمان

ت�صدير المو�ضوع:

عن ر�سول اهلل « :Pلي�س الإيمان
بالتحلي وال بالتمني ،ولكن الإيمان ما
خل�ص في القلب و�صدقه الأعمال»(((.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.191

الهدف:

بيان ال�ضوابط والمعايير ال�شرعية التي يت�شكل منها تعريف
الإيمان على حقيقته.
13

َّ
المقدمة

من الأم��ور التي كثيراً م��ا نت�سامح بها في حياتن��ا اليومية،
�إطالق عن��وان الم�ؤمنين و�أهل الإيمان على الكثيرين ممن لو
عر�ضتهم على المعايير ال��واردة عن �أهل بيت الع�صمة R
ف��ي مو�ضوع الإيمان لوج��دت بوناً �شا�سعاً وم�ساح�� ًة كبير ًة ما
زال��ت تف�صلهم ع��ن الفوز به��ذا اللقب ،و�سلَّم��اً طوي ًال يجب
ارتقا�ؤه حتى ن�صل �إلى المقام الذي ن�ستحق فيه هذا العنوان،
والحقيقة الت��ي ال بد من قولهاّ � ،أن ه��ذا اال�ستخدام الجزاف
ي�ش��وه �صورة الإيمان ويجعلها فاقدة
له��ذا العنوان من �ش�أنه �أن ّ
للجاذبي��ة والمحبوبية عند النا���س ،وي�ست�سهل الكثيرين ممن
يملكون �أطماعاً خا�صة ارتداء هذا اللبا�س والتنكر به زيفاً وزوراً
للو�صول �إلى م�صالحهم و�أطماعهم ،ومن هنا كان من ال�ضروري
�أن نق��ف على حقيقة الإيمان من كاف��ة جوانبه حتى ال ن�سيء
ا�ستخ��دام عنوان هو من �أ�شرف العناوين ،فنف�سد من حيث ال
نعلم �أو من حيث نتو َّهم �أننا ُنح�سن �صنعاً.
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حماور املو�ضوع
ت�صدير املو�ضوع
المروي عن الإم��ام الر�ضا :Q
وم��ن خالل الحدي��ث
ّ
«الإيمان عقد بالقلب ،ولفظ بالل�سان ،وعمل بالجوارح» ((( نرى
� ّأن هناك ثالث �ضوابط �أ�سا�سية ال بد من تحققها حتى ي�صدق
عنوان الإيمان على �أي �إن�سان وهي:
 -1االعتقاد القلبي.
 -2الإقرار بالقول.
 -3العمل بالجوارح لما اعتقده القلب و� ّأقر به الل�سان.
وه��ذه الأركان الثالث��ة لي�ست �أم��وراً ب�سيطة ب��ل هي �أمور
مح��ددة بموا�صف��ات خا�ص��ة ،و� ّأن الخد�ش ب��� ّأي واحد ٍة منها
يخد�ش ف��ي انطباق مفهوم الإيمان عل��ى المرء ،ومن هنا كان
ال بد من الوق��وف بت� ٍّأن عند كلّ واحدة منها لبيان المراد منها
ب�شكلٍ دقيق.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.191

15

�أو ًال :االعتق��اد القلب��ي :وه��و �أعلى درج��ات االعتق��اد �أي ما
كان��ت في��ه المفاهيم وا�ضح��ة ال لب�س فيها ونقي��ة ال ت�شوبها
� ُّأي �شائب��ة ،را�سخة في النف�س ،يق��در المرء على اال�ستدالل
عليها واالحتج��اج لها و�إقناع الآخرين ب�صحتها ،فهي ّ
ت�شكل
القاع��دة القوية والمنطلق الواعي لكافة �سلوكيات المرء ،فهو
بذلك لي�س مقلداً �أو تابعاً �أو ي�سير على خطى غيره ،بل له ر�أيه
ونوره الخا�ص الذي ُي�ض��يء له الطريق في�سلكه ،وهذا ما ّعبر
عنه عن الإم��ام ال�صادق Qبقوله« :ل��و �أنّ العباد و�صفوا
الحق وعملوا به ولم تعقد قلوبهم على �أنه الحق ما انتفعوا»(((.
ّ
ثاني��اً :الإقرار بالقول :والم��راد بالقول هنا م��ا كان فيه الل�سان
ترجمان القلب ومر�آت��ه العاك�سة لما ر�سخ فيه ،ولي�س مجرد
لقلقة الل�سان التي ت�ص��در عن كثي ٍر من النا�س ،ولو اطلعت
عل��ى قلوبهم لر�أيت �أن ما �سكن فيه��ا يخالف تماماً ما ظهر
على �أل�سنتهم.
ولذل��ك كان الإيم��ان بتعبي��ر الق��ر�آن نوعي��ن:
م�ستق��راً
ّ
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((( البحار ،18-69 :باب .30

فالم�ؤم��ن الذي ال يطابق فع ُله قو َل��ه م�شكوك في �إيمانه ،وفي
بع�ض الروايات تحذير م��ن الت�سامح في �إطالق لفظ الإيمان
على من ال يقرن �إيمانه بالعمل ،فعن الإمام ال�صادق :Q
«ملعون ملعون من قال :الإيمان قول بال عمل»(((.
وهذا � ٌأمر وا�ضح فالإيمان م��ا لم يقترن بالعمل ال�صالح كما
ت�ؤكِّ د الآيات القر�آنية على ﭽﭓﭔﭕﭼ بقي
م�ستت��راً في جوف الإن�سان ،ال يطَّ ل��ع عليه �سوى اهلل في حين
�أراد اهلل له��ذا الدين �أن تبن��ى به الحياة ويرتفع �صوته فوق كلّ
الأ�صوات ويعلو �صرحه على كلّ ال�صروح.
والعمل ه��و تجلٍّ لحقيقة الإيم��ان كما هو العن�ص��ر المزكِّي
والمثب��ت له ،ف�إنّ �سلوك الم��رء �إذا طابق ما اعتقد ب��ه ف�إنه يزيده
ِّ
يعود نف�س��ه ال�صدق عملياً
ر�سوخاً ف��ي القلب ،فالإن�س��ان الذي ّ
ويلت��زم ال�صالة في �أول وقته��ا بالفعل ف�إنّ ذلك مدعا ٌة لأن يكون
را�سخ��اً فيه ال تزلزله التحديات مهما عظمت وال يحيد عن ذلك
مهم��ا �أغرته الدنيا بغرورها ،وي�ؤيد ه��ذا المعنى ما ورد عن الإمام
ال�صادق« :Qال يثبت له الإيمان �إال بالعمل والعمل منه»(((.
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((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .280
((( الكافي ،ج� ،2ص .38

تأثير المعصية على اإليمان

والإن�س��ان مهما َعظ��م �إيمان��ه �سيبقى في معر���ض الذنب
والمع�صي��ة ب�شكلٍ عا ّم ،فالمع�صوم��ون وحدهم من ال يع�صون
اهلل م��ا �أمرهم وم��ن �سواهم لي���س كذلك ،وبالتال��ي ف�إن هذه
الحالة الإيمانية معر�ضة دائماً للإهتزاز و�إحداث الفجوات فيها،
ولذل��ك فتح اهلل �أبواباً من التوب��ة واال�ستغفار والندم والكفارة
و�سواه��ا لترميم هذه العالقة بل حتى لبنائها من جديد فيما لو
اقت�ضى الأمر ذلك.
وقد تناولت الن�صو�ص م�س�ألة ع�صيان الم�ؤمن وهل � ّأن ذلك
انهيار لدين��ه و�إيمانه؟ �أو هو تع ّثر يمكن جبرانه ،ونحن هنا نورد
ٌ
بع�ض ما ورد في هذا المجال:
فعن الإمام الكاظم - Qوقد �سئل عن الكبائر هل ُتخرج
من الإيمان؟« :نعم ،وما دون الكبائر» ،قال ر�سول اهلل « :Pال
يزني الزاني وهو م�ؤمن ،وال ي�سرق ال�سارق وهو م�ؤمن»(((.

((( الكافي ،ج� ،2ص.285
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ومثل��ه عن الإمام الباق��ر - Qوقد �سئل عن قول ر�سول
اهلل�« :Pإذا زن��ى الرج��ل فارقه روح الإيم��ان  :-هو قوله عز
وجل :ﭽﭬﭭﭮﭯﭼ ذلك الذي فارقه»(((.
وعن الإمام ال�صادق Qف��ي تو�ضيحه لروح الإيمان وقد
�س�أله زرارة عن قول النبي« :ال يزني الزاني وهو م�ؤمن ،قال :حتى
ينزع عنه روح الإيمان .قال :قلت :ينزع عنه روح الإيمان؟ قال:
فحدثني عن روح الإيمان .قال :ه��و �شيء ،ثم قال:
[قل��تِّ ]:
يهم بال�شيء فيعر�ض بنف�سه
اح��ذر �أن تفهمه� ،أما ر�أيت الإن�سان ّ
ال�شيء يزجره عن ذلك وينهاه؟ قلت :نعم ،قال :هو ذاك(((.
ف�صفاء الإيمان ال يتنا�سب مع ارتكاب المع�صية ولذلك فهو
ين�سلخ عنه لحظة الخطيئة ،فحذار كثرة المعا�صي واال�ستغراق
ف��ي �ش�ؤون الدنيا ل ّأن ذل��ك مما ينزع عن��ه روح الإيمان �شيئاً
ف�شيئاً وهو يح�سب نف�سه من �أهل الطاعة.
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((( �شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،9ص .266
((( �شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،9ص .262

المحا�ضرة الثانية

اإليمان في ُبعده العبادي

ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pم��ن �أ�سبغ
و�ض��وءه و�أح�س��ن �صالت��ه و�أدى زكاة
وكف غ�ضبه وا�ستغفر
ماله وخزن ل�سانه َّ
لذنبه و�أ ّدى الن�صيحة لأهل بيت ر�سوله
فقد ا�ستكمل حقائ��ق ا ِاليمان و�أبواب
الجنة مفتحة له»(((.
((( ثواب االعمال� ،ص .26

الهدف:

بي��ان الموقع المهم والمقام الرفيع الذي ت�شغله العبادة في
بناء ال�شخ�صية الإيمانية.
21

َّ
المقدمة

أ�سا�سي��اً من نظام الإ�س�لام ،فهي التي
ُتع��د العبادة ج��زءاً � ّ
حياً في النفو�س لجهة نقل
تجعل الت�صور الإ�سالمي للوج��ود ّ
ه��ذا الت�صور من حي��ز الفكر المجرد �إلى حي��ز التطبيق ،ومن
منظومة الأوامر والنواهي �إلى رحاب العقل والقلب والوجدان.
ف�ض�لا عن �أنها الو�سيلة الناجعة الت��ي تنقل الإن�سان من حال
العلم واالقتناع العقلي بوجود اهلل تعالى� ،إلى مقام الإح�سا�س
وال�شع��ور ب�إ�شراقه وهيمنته وعلمه �سبحانه بـ ﭽﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭼ(((  ،وبحتمية لقائه والوقوف بين يديه والعر�ض
عليه للح�ساب يوم الدين :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶﭼ((( .
تتو�س��ط العبادات في الإ�سالم المق��ام الذي يقع بين كلٍّ
َّ
م��ن :العقيدة من جه��ة ،والمعامالت من جه��ة �أخرى .ومر ّد
ذل��ك �أن العقي��دة ال�صحيحة ه��ي �أ�سا�س العب��ادات ،كما �أن
الأخالقي��ات وال�سلوكي��ات العملية ال ي�ستقي��م �أمرها �إال بعد
22

((( �سورة غافر ،الآية.20 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآيتان.89 – 88 :

ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ(((  ،ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﭼ((( � ....إلى غير ذلك من الآيات.
ي�سخر لنا هذه
و�إذا كان ذل��ك م�ستحي ًال و�أن اهلل تعال��ى لم ّ
ٍ
كحركات طق�سية بعيداً عن المعنى والجوهر
العبادات لن�ؤديها
والحكمة من ورائها� ،سواء على م�ستوى الفرد �أو المجتمع ،ف�إن
الن�صو���ص ت�ؤكِّ ��د �أن هذه الحكمة هي تزكي��ة النفو�س وتنقية
باط��ن الإن�سان و�سريرته والو�صول به �إل��ى مقام القلب ال�سليم
ال��ذي ال ينفع الم��رء �سواه ي��وم القيامة ،وهذا م��ا دلت عليه
الن�صو���ص �صريحاً ب���أن ال�صالة تنهى ع��ن الفح�شاء والمنكر،
ت�شيي��د للدين ،ومنها
تثبيت للإخال���ص والحج
ٌ
و� ّأن ال�ص��وم ٌ
م��ا ورد عن النب��ي  Pفي �أمر ال�ص�لاة�« :أر�أيتم ل��و �أن نهراً
بباب �أحدكم ..فذلك مث��ل ال�صلوات الخم�س ،يمحو اهلل بها
الخطايا»((( ،حيث و�صفها ب�أنها بمثابة الطهر والغ�سل المعنوي
مما ران على الم�صلي من لمم وذنوب قبلها.
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((( �سورة النور ،الآية.61 :
((( �سورة يون�س ،الآية.24 :
((( عوالي اللئالي ،ج� ،1ص.110

العبادة وموقع اإلنسان في الوجود

تنفك تذكِّ ر الم�سلم بموقعه
كم��ا � ّأن العبادة في الإ�سالم ال ُّ
الحقيقي م��ن الوجود ،وبخالفت��ه في الأر�ض .و�آي��ة ذلك �أن
اهلل ،ع�� َّز وجلَّ  ،قرن في كتاب��ه الكريم الإيمان والعمل ال�صالح
بالتمكين ف��ي الأر�ض ،فق��ال �سبحان��ه :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁ

(((
تقر له
ﮂﮃﮄﮅﮆﭼ  ،ث��م جعل غاية هذا التمكين �أن ّ
الب�شري��ة بالعبودية و�أن ت�ؤدي ه��ذه العبادة بتمام الإخال�ص له
دون �س��واه ،ولذلك ُتكمل الآية بقوله ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌﭼ(((  ،و�أن الخروج عن دائرة العبادة التي تمثل حقيقة
موق��ع الإن�سان القائم عل��ى محورية اهلل في ه��ذا الوجود ،و�أن
الخ��روج عن هذا الموقع هو خروج �إل��ى الكفر والف�سق ،فقال
تعالى ﭽﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﭼ((( .
وه��ذا م��ا نفهمه من حوار النبي  Pم��ع حارثة عندما لقي

((( �سورة النور ،الآية.55 :
((( �سورة النور ،الآية.55 :
((( �سورة النور ،الآية.55 :
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ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ(((  ،وه��ذه الغاي��ة �أراده��ا اهلل
تجدي��داً للعه��د معه وخ��روج الإن�س��ان عن مختل��ف الدوائر
ال�ضيقة التي يعي�ش فيها وي�ستغرق في تفا�صيلها كدوائر الأ�سرة
والعم��ل والعائلة والوطن �إلى الدائ��رة الأو�سع والأ�شمل التي
تربطه بالكون والوجود ،في�شعر ب�ضعفه �أمام قوة الخالق وافتقاره
�إلي��ه وخ�ضوعه له و�صو ًال �إلى �شعوره بدوره با�ستخالفه له على
الأر�ض ،وهذا ال�شع��ور ال يمكن �أن يعي�شه في الدوائر ال�ضيقة
ولأن االرتب��اط بالغاي��ات البعيدة يو�صلك �إل��ى الكمال دون
الدوائر ال�ضيقة التي تحجبك عنه.
وهذا معن��ى الرواية المروية عن الإمام الر�ضا  Qعندما
تعبد ُ
النا���س (�أي لماذا �أمره��م بالعبادة،
اهلل َ
ُ�سئ��ل �أنه لم��اذا َّ
فقال « :Qلئال يكونوا نا�سين لذكره»((( ،فالمطلوب هو هذا
وتلقي الفي�ض النوراني الإلهي با�ستمرار ،لأن
االرتب��اط الدائم ّ
هذا الإت�صال يبعث القوة والتجدد في الإيمان ويزيده و ُي�ضاعفه
عبر تعالى بقوله :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
كما ّ
((( �سورة الأحزاب ،الآية.72 :
((( الف�صول المهمة في �أ�صول الأئمة ،ج� ،1ص .293
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عل��ى �أنه��ا ثواب وح�سن��ات .ولعلّ م��ن �أبرز الآي��ات القر�آنية
الت��ي تبين ه��ذا المعنى بو�ضوح تام ما قال��ه� ،سبحانه وتعالى،
ف��ي معر�ض حديث��ه ع��ن المجاهدين ف��ي �سبيله :ﭽ ﮎ

ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ ﯛﯜ

ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤﭼ((( .
وق��ال تعال��ى :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﭼ((( .

((( �سورة التوبة ،الآيتان.121 - 120 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.74 :
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المحا�ضرة الثالثة

اإليمان في ُبعده النفسي

ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (((.

((( �سورة الن�ساء ،الآية.65 :

الهدف:

أهم المعايي��ر النف�سية لحقيقة الإيم��ان والتي يمكن
بي��ان � ّ
للمرء الحكم من خاللها على ذاته.
31

المقدمة

ال َّ
�شك � ّأن االلت��زام بالأحكام ال�شرعية والتكاليف الإلهية
على مختلف �أنواعها يترك �آثاراً على الم�ستوى النف�سي للإن�سان
من راحة �أو �إنزعاج ،ومن �سرور �أو �شقاء ،ومن ٍ
حما�س �أو �إحباط
و�سواه��ا من الأحا�سي�س التي تنتاب المرء حال قيامه بواجباته
الديني��ة� ،سواء الت�شريعية منها كال�صالة وال�صوم� ،أو الأخالقية
كال�ص��دق والأمان��ة والوفاء بالعه��ود� ،أو المعام�لات كالوفاء
بالعق��ود ومراعاة ال�ضوابط ال�شرعية وغيرها ،ولهذه الأحا�سي�س
دور مهم حيال تقييم �شدة �إيمان المرء و�صالبته �أو �ضعف هذا
الإيمان وتزلزله ،ولذلك نرى � ّأن هذا الجانب النف�سي للإيمان
من الأمور التي تناولها القر�آن الكريم و�أكّ دت عليها الن�صو�ص
الواردة ع��ن �أهل بيت الع�صمة  ،Rب��ل لعلّ هذا الجانب
أهم الجوانب المعيارية التي يمكن للإن�سان الرجوع �إليها
م��ن � ّ
ال�ستبيان ا�ستقرار �إيمانه �أو تزلزله.
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حماور املو�ضوع
من خالل الآية المتقدمة يمكن الوقوف عند ثالث حاالت
عل��ى الم�ستوى النف�سي يمكن للم��رء مراقبة ذاته ليرى مدى
تحققها عن��ده ،وهل �إنها تنطبق علي��ه �أم ال؟ وبالتالي فهل هو
ممن ا�ستكمل حقيقة الإيمان على الم�ستوى النف�سي؟
ب��ل � ّإن الآية تنفي الإيمان ع��ن �أولئك الذين ال تتوفر فيهم
عبر اهلل بقوله ﭽﯞ ﯟ ﭼ،
هذه الحاالت الثالث؛ ولذلك ّ
ث��م تالها بقوله (حتى) حتى يحفز �أه��ل الإيمان على ال�سعي
للو�صول �إليها.
و�أ ّما هذه الحاالت الثالث فهي:
المقد�س :وه��و الظاهر من
الأول��ى :االحتكام �إل��ى ال�ش��رع َّ
قول��ه تعال��ى ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼّ � .إن
االحتكام �إلى ال�شرع المقد�س دون �سواه يعني الإيمان � ّأن
ال�ض��ار والنافع و�أن ال �شيء في
اهلل ه��و الحاكم المطلق هو
ّ
الوجود �أعلى �ش�أناً من �سلطة اهلل ،ويعني �أي�ضاً الإيمان ب� ّأن ما
عند اهلل خي��ر و�أبقى ،ولذلك ترى الم�ؤمن يتعالى عن كافَّة
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انتماءات��ه من الأن��ا والم�صلحة والقبيل��ة والمنطقة والقرابة
أهم
الغراء ،وهذا من � ّ
والرحمية لح�ساب االنتماء لل�شريع��ة ّ
مظاهر قوة ا ِاليمان الرا�سخ في �أعماق النف�س الم�ؤمنة.
وهذا م��ا �أ�شار �إلي��ه الإمام علي  Qبقول��ه« :ال ي�صدق
�إيم��ان عبد حتى يكون بما في يد اهلل �سبحانه �أوثق منه بما في
يده » (((� ،أي النظر �إلى الأمور من خالل قناعته ب� ّأن ما عند اهلل
هو لم�صلحته �أكثر مما يت�صوره من م�صلح ٍة لنف�سه.
و�أبرز ما تتجلى هذه الحقيقة في ميدان النزاعات والخالفات
عل��ى الحق��وق والواجب��ات وال�شج��ارات التي تن�ش���أ ب�سبب
التعدي��ات والتج��اوزات بين النا�س ،والتي يعتب��ر التعامل مع
أهم معيار من معايير هذا الإيمان ،وهذا معنى قول
هذه الأمور � ّ
الحق
�أمي��ر الم�ؤمنين َّ �« :Qإن من حقيق��ة ا ِاليمان �أن ت�ؤثر ّ
�ضرك على الباطل و�إن نفعك» (((.
و�إن ّ
الثانية :ع��دم ال�شعور بالحرج من الحكم ال�شرعي :وهوالظاهر
م��ن قول��ه تعال��ى ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.193
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.192

ﯬﭼ� ،أي ما هو ال�شعور النف�سي الذي يتلقى به الم�ؤمن
الحكم ال�شرعي �سواء وقع لم�صلحته �أو ال ،وما هي ردة فعله
بغ�ض النظر ع��ن التزامه به
الأول��ى والمبا�شرة عل��ى ذلك ّ
ور�ضوخه ل��ه؛ ل ّأن الإن�سان قد يلتزم بالحكم ال�شرعي لكن
يبقى في النف�س �شعور بالإنزعاج والتململ.
لتبينه خ�لال النزاعات
والآي��ة �إذ �ساقت حقيق��ة الإيمان ِّ
وال�شج��ارات ل ّأن الإن�سان في هذه الحال��ة يعي�ش تحدياً كبيراً
بين التزامه بدينه �أو انت�صاره للأنا والذات ،وكثيرون هم الذين
خيرهم التحدي
يعتب��رون �أنف�سهم من �أهل الإيمان حت��ى �إذا ّ
بي��ن الحكم ال�شرعي والأنا �أو و�شخ�صه في عيون الآخرين ف�إنه
ي�سق��ط ويقف خلف مترا�س الأنا يدافع عنها بدون �أن يدرك � ّأن
هذا ال�شعور هو �شعور �شيطاني ،و� ّأن ال�شعور الإيماني الحقيقي
ه��و ما ّعبر عن��ه الر�سول الأك��رم  Pبقول��هَّ �« :إن لكلِّ �شيء
حقيق�� ًة وما بلغ عبد حقيقة ا ِاليم��ان حتى يعلم � َّأن ما �أ�صابه لم
يكن ليخطئه وما �أخط�أه لم يكن لي�صيبه» (((.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.192

35

والر�ضا بق�ضائه :وهو الظاهر من
ثالثاً :الت�سليم المطلق لل�شرع ِّ
قوله تعال��ى (وي�سلّموا ت�سليما) ،وهو �أعل��ى درجات الر�ضا
والتقب��ل ،بل ي�ستبطن ال�سعادة بالحكم والميل �إلى تنفيذه
ُّ
بح��ب اهلل ،فعن
عند �أه��ل الإيمان الذي��ن فا�ضت قلوبهم ّ
الإم��ام الباقر « :Qبينا ر�سول اهلل  Pفي بع�ض �أ�سفاره
�إذ لقيه ركب فقالوا :ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ،فقال :P
ما �أنتم؟ قالوا :نحن م�ؤمنون قال  :Pفما حقيقة �إيمانكم؟
قال��وا :الر�ضا بق�ضاء اهلل والت�سلي��م لأمر اهلل والتفوي�ض �إلى
اهلل تعالى ،فقال « :Pعلم��اء حكماء كادوا �أن يكونوا من
الحكمة �أنبياء ،ف�إن كنت��م �صادقين فالتبنوا ما ال ت�سكنون،
وال تجمعوا ما ال ت�أكلون ،واتقوا اهلل الذي �إليه ترجعون»(((.
وه��ذه الم� ّؤ�شرات الت��ي قالها النبي  Pت�ؤ�ش��ر �إلى م�س�ألة
غاية في الأهمية وهي � ّأن الثقة المطلقة والت�سليم المطلق يعني
�أن ال يركن المرء �إلى الدنيا �إال بمقدار حاجته ،و�إال كان ذلك
خروجاً عن مطلق الت�سليم وتمام الر�ضا.
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((( الم�صدر نف�سه.

فالر�ضا بق�ضاء اهلل والت�سليم لأمره من �أعلى مظاهر الإيمان،
ِّ
يتم�سك
وهما من �أبرز الخ�صال التي يت�صف بها الأنبياء ،ومن َّ
به��ا يرتقِ �إلى قمة الهرم الإيماني ويكون قد ح�صل على لباب
العلم وجوهر الحكمة.
وفي هذا ال�صدد قيل لأبي عبد اهلل  :Qب� ّأي �شيء يعلم
والر�ضا بما ورد
الم�ؤمن �أ ّنه م�ؤمن؟ ق��ال « :Qبالت�سليم هلل ِّ
عليه من �سرور �أو �سخط»(((.
ومثله ما ورد عن ر�سول اهلل « :Pال يكمل عبد الإيمان باهلل
حتى يكون فيه خم�س خ�ص��ال :التوكل على اهلل ،والتفوي�ض
�إل��ى اهلل ،والت�سليم لأمر اهلل ،والر�ض��ا بق�ضاء اهلل ،وال�صبر على
ب�لاء اهلل� .إنه م��ن �أحب في اهلل ،و�أبغ�ض ف��ي اهلل ،و�أعطى هلل،
ومنع هلل ،فقد ا�ستكمل الإيمان»(((.
وف��ي النهاية ال بد من القول � ّإن ه��ذه ال�شرائط الثالث �إنما
ه��ي م�ؤ�شرات الإيمان على الم�ستوى النف�سي ،لكن يبقى �أنها
ينبغي �أن تدفع الم�ؤمن للعمل وفق هذه الحاالت ،ولذلك نقر�أ
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.211
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .40
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ف��ي بع�ض الن�صو�ص �أن الإن�سان الم�ؤمن من جملة الم�ؤ�شرات
النف�سية التي يراقبها في ذاته حالتا الخوف والرجاء� ،أي خوفه
من تق�صيره ورجائه قبول �أعمال��ه ،فحالة الخوف والرجاء عند
�أه��ل الإيمان تحفزه لل�سع��ي الد�ؤوب للعم��ل ال�صالح وفعل
الخيرات لي�ؤدي عمله ب�شكلٍ �أف�ضل يحرز فيه �أ�سمى الدرجات
و�أرفع المقامات.
وبالخال�صة ف� ّإن حقيقة الإيمان في الجانب النف�سي تتجلّى
عندم��ا يك��ون الم�ؤمن في حال��ة نف�سية بين الخ��وف والرجاء
عام ًال وفق مقت�ضياتهما .فعن �إمامنا ال�صادق « :Qال يكون
الم�ؤمن م�ؤمناً حتى يك��ون خائفاً راجياً ،وال يكون خائفاً راجياً
حتى يكون عام ًال لما يخاف ويرجو»(((.
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((( الكافي ،ج� ،2ص .71

المحا�ضرة الرابعة

اإليمان في ُبعده االجتماعي
ت�صدير المو�ضوع:

قال ر�سول اهلل « :Pال ي�ؤمن عبد
يحب للنا�س ما يحب لنف�سه من
حتى َّ
الخير»(((.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .192

الهدف:

�شرح بع�ض الجوانب االجتماعية التي ينبغي �أن تتجلى في
�شخ�صية الإن�سان الم�ؤمن.
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َّ
المقدمة

أهم المظاه��ر التي تميز مق��ام الإيمان م��ن �سواه من
م��ن � ّ
�سيم��ا على
المقام��ات الأخ��رى اقتران��ه بالعم��ل وال�سل��وك َّ
الم�ست��وى االجتماعي وما يرتبط بال�ش�أن الع��ا ّم؛ لأن الإيمان
لي���س حالة �إنزوائي��ة يعتزل فيها الم�ؤمن بنف�س��ه عن �سواه من
النا�س� ،أو مجرد طقو�س وعب��ادات ي�ؤديها المرء بينه وبين ربه،
بل على العك�س تمام��اً فالم�ؤمن ي�شعر في �أعماقه �أنه جزء من
هذا المجتمع وم�س�ؤول عن كافّة الأحداث التي تجري حواله،
ينفعل بها وي�ؤ ِّثر فيها ويتخ��ذ الموقف المنا�سب ب�ش�أنها نا�صحاً
وموجهاً و�س��وى ذلك من الحاالت
ِّ
وم�سدداً وناهي��اً ومعتر�ضاً ِّ
الت��ي تجعل من��ه �شخ�صي ًة جاذب��ة وم�ؤ ِّثرة وفاعلة تت��رك �آثارها
البي�ضاء في كل مكان تحلُّ فيه وفي كلّ ٍ
تمر به.
زمان ُّ
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حماور املو�ضوع
الخير في البعد االجتماعي للإيمان :وحقيقة ا ِاليمان تظهر
في المواقف االجتماعية التي تعنى بطبيعة وفطرية التعامل مع
النا���س ومداراتهم ،والتي ُتظهر مكنون العب��ادة التي يمار�سها
يعبر
الم�ؤم��ن والتي ين�شد منها �إ�صالح نف�سه و�سريرته ،ولذلك ّ
القر�آن الكري��م بقول��ه ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ((( ،قالخي��ر ال
يرتبط بمطل��ق النجوى بل بخ�صو�ص النجوى التي تن ِّقي قلب
فيتح�س�س �ألم الفقير فيعينه
الم�ؤمن وتدفعه نحو العمل ال�صالح َّ
ب�صدقة� ،أو ي�ستفزه َ
منك ٌر ما فيواجهه بمعروف� ،أو ي�ؤلمه خ�صام
بين النا�س في�سعى لجبره وا�صالحه.
فالم�ؤم��ن يتح ّلى بال�صفات الحميدة التي تجعل منه �إن�ساناً قريباً
وودوداً ومحباً للآخر منفتحاً على التعاون والتكافل والعمل ال�صالح
يهم الجميع ،فعن ر�سول اهلل« :Pالم�ؤمن ي�ألف وي�ؤلف ،وال
الذي ّ
خير في من الي�ألف وال ي�ؤلف ،وخير النا�س �أنفعهم للنا�س»(((.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.116 :
((( كنز العمال ،المتقي الهندي ،ج� ،1ص.142
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رضا الله وكمال الدين وغفران الذنوب في البعد االجتماعي:

عن �أبي جعفر  Qق��ال :قال علي بن الح�سين :L
«�أرب��ع من كن فيه كمل �إ�سالمه ومح�صت عنه ذنوبه ،ولقي ربه
ع�� َّز وجلَّ وهو عنه ٍ
را�ض :من وفى هلل ع َّز وجلَّ بما يجعل على
نف�سه للنا�س ،و�صدق ل�سانه مع النا�س ،وا�ستحيى من كلّ قبيح
وح�سن ُخ ُلقه مع �أهله» .وهذه الم�سائل
عند اهلل وعن��د النا�سُ ،
الأربع التي اعتبر الحديث ال�شريف �أن من اجتمعت فيه كمل
ا�سالمه ون��ال مرتبة ر�ضا اهلل تعالى ترتب��ط بالبعد االجتماعي
الذي يعنى بطبيعة العالقة بالنا�س.
��ن وفى هلل ع�� َّز وجلَّ بم��ا يجعل على نف�س��ه للنا�س،
�أ َّم��ا َم ْ
فالم�ؤمن ي��رى عالقته بالنا�س انعكا�ساً لعالقت��ه باهلل ومر�آة لها
يتقرب ال��ى اهلل بالوفاء بالعقود الت��ي �أبرمها مع الآخرين
فه��و ّ
�سواء كانت تجارية �أو �شخ�صية �أو مالية �أو عائلية �أو �سوى ذلك.
تبارهم وتراحمهم
عن �أبي جعفر  Qقال«:الم�ؤمنون في ِّ
وتعاطفهم كمث��ل الج�سد� ،إذا ا�شتكى تداعى له �سائره بال�سهر
والحمى».
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وع��ن ر�س��ول اهلل « :Pالم�ؤمنون تتكاف���أ دما�ؤهم ،وهم يد
��ن �سواهم ،وي�سعى بذمتهم �أدناه��م� ،أال ال ُيق َتل م�ؤمن
على َم ْ
بكافر وال ذو عهد في عهده».
و�أ ّم��ا �صدق ل�سان��ه مع النا���س فعنوان وا�سع تن��درج تحته
ع��دة �صفات ُخ ُلقية حميدة ،فالم�ؤمن ال يظلم النا�س بقول وال
يغ�شهم وال يتهمهم وال يك��ذب عليهم وال يقول
يغتابه��م وال ّ
خل��ق رفيع قد يرقى ليكون في
م��ا لي�س فيهم ،ف�صدق الل�سان ٌ
مقدم��ة ال�صفات الأخالقية ليكون عنوان الم�ؤمن وهويته التي
بها ُيعرف.
و�أم��ا ا�ستحيا ُء الإن�سان من كل قبي��ح عند اهلل وعند النا�س
ف ِلم��ا هو معلوم �أن الحياء �شعبة من الإيمان ،و َم ْن ال حياء له ال
�إيمان له ،وع��ن ر�سول اهلل« :Pالإيمان ب�ضع و�سبعون �شعبة،
ف�أف�ضله��ا قول ال �إله �إال اهلل ،و�أدناها �إماطة الأذى عن الطريق»،
والحياء �شعب��ة من الإيمان .و�أ ّما ُح ْ�س ُن ُخ ُلق��ه مع �أهله ف�إ�شارة
�إلى م�س�ألة مهم��ة وهي � ّأن �أهل المرء هم تحت رعايته وقدرته،
والم��رء ب�شكلٍ عا ّم قادر على ظلمه��م والتعامل معهم بخ�شونة
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وق�س��وة و�أن يتخ��ذ فيهم القرار ال��ذي ي�شاء ،فعندم��ا يعاملهم
ب� ٍ
الخ ُلق الح�سن ملكة را�سخة
أخ�لاق ح�سنة فمعنى ذل��ك � ّأن ُ
بغ�ض النظر عن الطرف الآخر �سواء كان تحت �سلطته
في نف�سه ّ
وقدرته �أم ال.
وم��ن الأمثل��ة الأخ��رى في ه��ذا المج��ال ق��ول الر�سول
ا َالك��رم « :Pثالث من ا ِاليمان :ا ِالنف��اق من ا ِالقتار ،وبذل
ال�سالم للعالم ،واالن�صاف من نف�سك»(((.
فالإيمان يتجلى عندما ينفق المرء على ذوي الفاقة على رغم
حاجت��ه وعوزه� ،أو �أن ين�صف النا�س من نف�سه في�ؤدي للآخرين
حقوقه��م المادي��ة والمعنوية ول��و على ح�ساب نف�س��ه ،وين�شر
التراح��م والتوادد في المجتمع من خالل �إف�شائه لل�سالم ،كلُّ
ذل��ك لي�ؤكد الدور االجتماعي الكبير ال��ذي ر�سمته ال�شريعة
الغراء لل�شخ�صية الإيمانية.
ّ
ترك البعد االجتماعي خروج من اإليمان

وتماماً كم��ا � ّأن للم�ؤمن �شخ�صيت��ه االجتماعية التي تربطه
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .192

ببقية �إخوانه ومطلق النا�س بروابط قوية ف� ّإن الن�صو�ص ال�شريفة
َّ
ح��ذّ رت من االبتعاد عن النا���س �أو ممار�سة �أي فعل من �ش�أنه
�أن يت��رك �آثاره ال�سيئة على تما�س��ك المجتمع و�صالبته .فعن
الإم��ام ال�صادق �« :Qأدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان
�أن يواخي الرجل على دينه فيح�صي عليه عثراته وزالته ليعنفه
(ليعيره  -خ ل) بها يوما .وعن ر�سول اهلل � :Pأدنى الكفر �أن
ي�سم��ع الرجل من �أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد �أن يف�ضحه
بها� ،أولئك ال خالق لهم».
الإم��ام ال�صادق « :Qال يك��ون [ الم�ؤمن ] م�ؤمنا �أبداً
حتى يك��ون لأخيه مثل الج�سد� ،إذا �ض��رب عليه عرق واحد
تداعت له �سائر عروقه»(((.
عن��ه « :Pالم�ؤمن مر�آة لأخيه الم�ؤم��ن ،ين�صحه �إذا غاب
عنه ،ويميط عنه ما يكره �إذا �شهد»(((.
عنه « :Pالم�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان ،ي�شد بع�ضه بع�ضا»(((.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.193
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .48
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .208
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الإم��ام الر�ضا« :Qال يكون الم�ؤم��ن م�ؤمناً حتى تكون
في��ه ثالث خ�صال�ُ :س َّن ٌة من ربه ،و�س َّنة من نبيه  ،Pو�س َّنة من
ال�سر ،و�أ ّما ال�س َّنة من
وليه  :Qف�أ ّما ال�س َّنة م��ن ربه فكتمان ّ
نبي��ه  Pفمداراة النا�س ،و�أم��ا ال�سنة من وليه  Qفال�صبر
في الب�أ�ساء وال�ضراء»(((.
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((( بحار الأنوار ،ج� ،64ص.281

المحا�ضرة الخام�سة

اإليمان في ُبعده األخالقي
ت�صدير المو�ضوع:

�سئل ر�سول اهلل ُّ �« :Pأي الم�ؤمنين
(((
�أف�ضل �إيماناً؟ قال�»:أح�سنهم ُخ ُلقاً«

((( �شرح نهج البالغة ،ج� ،11ص .218

الهدف:

تقديم بع���ض النم��اذج الأخالقية التي يقت�ضيه��ا الإيمان
وبع���ض الرذائل التي تتنافى م��ع الإيمان من خالل الن�صو�ص
ال�شريفة.
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َّ
المقدمة:

تعتب��ر الأخ�لاق الفا�ضل��ة هي النتيج��ة والغاي��ة الق�صوى
الت��ي نن�شدها من اجتم��اع االعتقاد القلبي ال�ص��ادق والقيام
بالت�شريع��ات الواردة في ال�شريعة ال�سمح��اء على �أكمل وجه.
وهذا يعن��ي � ّأن � ّأي خلل على م�ست��وى الأخالق وال�سلوك ال
يمكن ت�صحيحه دون الرجوع �إلى الجذور الفكرية والمعتقدات
الإيماني��ة وكيفية القيام بالواجبات الدينية ،وهذا ما نراه ونقر�أه
في كتب الأخالق عند الحديث عن عالج الرذائل وال�صفات
ال�سيئ��ة ،وال يخفى � ّأن بع�ض هذه ال�صف��ات نراها منت�شر ًة بين
كالغ�ش والغيبة والنميم��ة والكذب مع �أن ذلك
�أه��ل الإيمان ّ
يتنافى منافاة كلية مع المعايير التي و�ضعتها ال�شريعة لل�شخ�صية
الإيمانية.
وال َّ
�ش��ك � ّأن هن��اك غ��زواً ثقافي��اً �أعم��ى يعمل لي��ل نهار
م�ستخدم��اً كلّ الو�سائل المتاحة ال �سيم��ا �شبكات التوا�صل
االجتماعي والو�سائل الإعالمي��ة المختلفة ليزرع في النفو�س
تمت
ال �سيم��ا النفو�س ال�شابة قيماً جدي��دة و�أخالقاً غريبة ال ُّ
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�إل��ى ال�شريع��ة ِب ِ�صلة .والأكث��ر �إيالماً في ه��ذا الجانب تقديم
البع�ض ممن �سحرتهم الح�ض��ارة الغربية ووقعوا في �شباكها �أو
مم��ن باعوا �أنف�سهم وقيمهم للآخرين لهذه القيم على �أنها قيم
�إ�سالمي��ة وهم يمار�سونها ويدعون النا�س �إلى ممار�ستها ب�شكلٍ
علني.
ّ
حماور املو�ضوع
اإليمان ومكارم األخالق
اقت�ضاء الإيم��ان للعدل :قال تعالىﭽ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﭼ

(((

وعن ر�س��ول اهلل« :Pثالث خ�صال َم ْن كُ َّن فيه ا�ستكمل
خ�ص��ال الإيمان :ال��ذي �إذا ر�ضي لم يدخله ر�ضاه في �إثم وال
باطل ،و�إذا غ�ضب ل��م يخرجه الغ�ضب من الحق ،و�إذا قدر لم
يتعاطَ ما لي�س له»(((.
((( �سورة المائدة ،الآية.8 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،64ص .301
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الإيم��ان واحترام الغير :ق��ال تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﭼ

(((

اقت�ض��اء الإيم��ان لل�صدق :قال تعال��ى :ﭽ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭼ((( ..
اقت�ضاء الإيمان للحياء :قال ر�سول اهلل «:Pالإيمان ب�ضع
و�ستون �شعبة ،والحيا ُء �شعبة من الإيمان((( .وقال الر�سول :P
الحياء والإيمان قرناء جميعاً ف�إذا رفع �أحدهما رفع الآخر»(((.
اقت�ضـ��اء الإيمان للكرم :فعن الر�س��ول اهلل «:Pمن كان
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليكرم �ضيفه»(((.
للحب :قال الر�س��ول « :Pال تدخلوا
اقت�ضـ��اء الإيم��ان ّ
تحاب��وا� ،أال �أدلكم على
الجنة حت��ى ت�ؤمنوا وال ت�ؤمن��وا حتى ّ
(((
�شيء �إذا فعلتموه تحاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم بينكم».
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((( �سورة النور ،الآية.27 :
((( �سورة التوبة ،الآية.119 :
((( كنز العمال ،ج� ،1ص .64
((( الغدير ،ج� ،2ص .174
((( الكافي ،ج� ،2ص .667
((( كنزالعمال ،ج� ،9ص .114

اقت�ضـاء الإيمان لل�صبر وال�شكر :قال الر�سول « :Pعجباً
خير ،ولي�س ذلك لأحد �إال للم�ؤمن؛
لأمر الم�ؤمن � ّإن �أمره كلّه ٌ
�ضراء �صبر
�إن �أ�صابت��ه ّ
�سرا ُء �شكر فكان خيراً ل��ه ،و�إن �أ�صابته َّ
(((
فكان خيراً له».
الثاني :منافاة األخالق السيئة لإليمان الكامل:

ومن �أمثلة ذلك:
منافاة ال�سخرية واال�سته��زاء للإيمان :قال تعالى :ﭽ ﯨ

ﯩﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ

ﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﭼ(((.
مناف��اة �سوء الظن والتج�س�س والغيب��ة للإيمان :قال تعالى
ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ

(((

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،2ص .426
((( �سورة الحجرات ،الآية.11 :
((( �سورة الحجرات ،الآية.12 :
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علي« :Qال يجد
مناف��اة الكذب للإيمان :فعن الإمام ّ
عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده»(((.
ٌ
مناف��اة �إيذاء الجار للإيم��ان :قال ر�سول اهلل« :Pمن كان
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فال ي�ؤ ِذ جاره»(((.
الإيمان والورع ع��ن المعا�صي :عن الإمام ال�صادقQ
عما ال��ذي يثبت الإيمان في العب��د :قال :الذي
«وق��د �سئل ّ
يثبته فيه الورع ،والذي يخرجه منه الطمع»(((.
لحب ال�شهوات :ع��ن ر�سول اهلل« :Pمن
مناف��اة الإيمان ّ
كان �أكثر همه نيل ال�شهوات نزع من قلبه حالوة الإيمان»(((.
اقت�ضاء الإيمان للزهد في الدنيا :عن الإمام ال�صادق :Q
«ح��رام على قلوبكم �أن تعرف ح�لاوة الإيمان حتى تزهد في
الدنيا»(((.
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((( �شرح ا�صول الكافي ،ج� ،9ص .401
((( كنزالعمال،ج�،9ص.49
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .200
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .201
((( ميزانالحكمة،ج�،1ص .201

منافاة الإيم��ان للخيان��ة :ﭽﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭼ((( .
منافاة الإيمان لوالية الكافرين :ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭼ((( .
وقال تعالى :ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭼ((( .
وق��ال تعال��ى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﭼ((( .
وقال تعال��ى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧﮨﭼ((( .
ال�شح
منافاة الإيمان للبخل :عن ر�سول اهلل« :Pال يجتمع ّ
والإيمان في قلب عبد �أبداً»(((.
وف��ي الخت��ام ن��ورد حديثيي��ن جامعين ع��ن موالن��ا �أمير
الم�ؤمني��ن  Qيجمع فيه بع�ض اللَّفتات الخلقية وال�سلوكية
((( �سورة الأنفال ،الآية.27 :
((( �سورة التوبة ،الآية.23 :
((( �سورة الممتحنة ،الآية.1 :
((( �سورة المائدة ،الآية.57 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.144 :
((( كنزالعمال،ج� ،3ص .453
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لأه��ل الإيمان فيق��ول« :الم�ؤمن ِب ْ�ش ُره ف��ي وجهه ،وحزنه في
قلبه� ،أو�سع �شيء �صدراً ،و�أذلُّ �شيء نَ ْف�ساً ،يكره الرفعة ،وي�شن�أ
همه ،كثير �صمت��ه ،م�شغول وقته،
غم��ه ،بعيد ُّ
ال�سمع��ة ،طويل ُّ
َ�شكور�َ ،صب��ور ،مغمور بفكرته� ،ضنين بخلت��ه� ،سهل الخليقة،
ِّلين العريكة ،نف�سه �أ�صلب من ال�صلد ،وهو �أذل من العبد»(((.
وعن��ه « :Qالم�ؤم��ن وق��ور عن��د الهزاهز ،ثب��وت عند
الم��كاره� ،صبور عند البالء� ،شكور عن��د الرخاء ،قانع بما رزقه
اهلل ،ال يظل��م الأعداء ،وال يتحام��ل للأ�صدقاء ،النا�س منه في
راحة ،ونف�سه في تعب»(((.

54

((( �شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،9ص.137
((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص.206

المحا�ضرة ال�ساد�سة

اإليمان فرع الوالية
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

ﭽﮀﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﭼ(((.

((( �سورة محمد ،الآية.33 :

الهدف:

تو�ضيح طبيعة العالقة القائمة بين مفهومي الإيمان والوالية
وبيان بركات هذه النعمة الإلهية.
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َّ
المقدمة

من الحقائق ال�ضرورية التي يجب االعتقاد بها �أن اال�ستقامة
عل��ى الوالية والتم�س��ك بحبلها المتين وعروته��ا الوثقى هما
الح�صان��ة الناجعة في ثبات المرء عل��ى خط الإيمان في وجه
مختل��ف التحديات واالبت�لاءات وال�شبه��ات المختلفة التي
تواج��ه الإن�سان خ�لال م�سيرة حيات��ه ،فالإن�س��ان مهما عظم
تدينه وتفقهه في الدي��ن يقف �أمام الكثير من الم�سائل �سيما
الملبدة بالفتن حائراً متردداً
الهامة منها كال�سيا�سي��ة والأجواء ّ
ال ي�ستطي��ع اتخاذ القرار المنا�سب م��ن االقتحام �أو التوقف �أو
االمتن��اع ،كما �أنه يعتر�ض �سبيله كثير م��ن المو�ضوعات التي
يبق
يعج��ز عن اال�ستدالل عليها وبيان وجوبها �أو حرمتها ما لم َ
م�ستنداً �إلى هذا الفي�ض الإلهي والمقام النوراني للوالية.
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حماور املو�ضوع
حقيقة الوالية

والوالي��ة تعن��ي ا�صطالح��اً� :إتب��اع النب��ي  Pو�أه��ل
البيت  Rواالقتداء بهم في �شتى مجاالت الحياة ال �سيما
ال�سيا�سي��ة وبالتالي منا�صرتهم عل��ى �أعدائهم الذين يترب�صون
ولي لمن
ال�ش��ر بهم وبر�سالتهم ،فنكون كم��ا ورد في الزيارات ٌ
و�سلم لم��ن �سالمهم وحرب ٌ لمن
وااله��م وعد ٌو لمن عاداهم ٌ
نع��د الرجل م�ؤمناً
حاربه��م ،فعن �أبي عب��داهلل �« :Qإ ّنا ال ُّ
حتى يكون بجميع �أمرنا م ّتبعاً مريداً» (((.
فعن الإمام ال�صادق �« :Qأتى رجل ر�سول اهلل Pفقال:
يا ر�سول اهلل� ،إن��ي جئتك �أبايعك على الإ�سالم ،فقال له ر�سول
اهلل � :Pأبايع��ك على �أن تقت��ل �أباك؟قال :نعم ،فقال له ر�سول
اهلل � :Pإنا واهلل ال ن�أمركم بقتل �آبائكم ،ولكن الآن علمت منك
حقيقة الإيمان ،و�أنك لن تتخذ من دون اهلل وليجة» (((.
((( الكافي ،ج� ،2ص .78
((( بحار الأنوار ،ج� ،65ص .281
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والر�س��ول  Pفي هذا الحديث يمتح��ن والء هذا الرجل
في �أعلى درجاته ،وهو الوالء ال�سيا�سي حتى ولو على ح�ساب
�أقرب النا�س �إلي��ه ،بل على ح�ساب ال�شخ�ص الذي فر�ض اهلل
علينا بره واحترامه وعدم الإ�ساءة �إليه ،وبذلك تيقن النبي P
ّ
�أن هذا الرجل ال يتخذ ولياً دون ر�سول اهلل .P
وعن الإم��ام الباقر « :Qال يبلغ �أحدكم حقيقة الإيمان
أحب �إليه
حتى يكون في��ه ثالث خ�صال :حتى يكون الموت � َّ
أحب �إليه من الغنى ،والمر�ض �أحب �إليه من
من الحياة ،والفقر � َّ
ال�صحة .قلنا :ومن يكون كذل��ك؟! قال :كلكم .ثم قال�:أيما
حبنا �أو يعي�ش في بغ�ضنا؟ فقلت:
� ُّ
أحب �إلى �أحدكم يموت في ِّ
حبك��م ...قال :وكذلك الفق��ر ،...قلت� :إي
نم��وت واهلل في ِّ
واهلل»(((.
وال ّ
�ش��ك � ّأن ه��ذه االبت�لاءات غالباً ما ت�صي��ب الأمة في
ظروف الحرب والمواجهة والتحديات ال�سيا�سية الكبرى التي
يعمد �أئمة الجور �إلى ال�ضغط على �أهل الإيمان بكافة الو�سائل
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((( الكافي ،ج� ،8ص .253

الهمجي��ة لإبعادهم ع��ن الوالية الحق��ة والأئم��ة المفتر�ضي
الطاعة.
نور واحد
والإيم��ان الحقيقي بواليتهم يعن��ي ال َ
إيمان ب�أنهم ٌ
ال يتعدد وال ينق�س��م وال يتجز�أ ،فهم النور وما �سواهم ظلمات،
طعن بجميعهم،
فكلهم في المقام �س��واء ،و�أن الطعن ب�أحدهم ٌ
وع��دم التولي لأحدهم ب��راءة منهم جميعه��م ،والتوقف عند
�أحده��م يعني زوال تمام النعمة عنه فعن �أبي عبد اهلل :Q
«�إ ّن��ه ال يج��د عبد حقيق��ة ا ِاليمان حت��ى يعلم � ّأن م��ا لآخرنا
لأ ّولنا»(((.
بركات الوالية وحب أهل البيت R

من الطبيعي �أال تت�سع المجلدات الكبرى لإح�صاء بركات
الوالي��ة على النا�س ،لك��ن لج�أنا هنا ومراع��ا ًة للإخت�صار �إلى
اختي��ار بع�ض الن�صو�ص التي تحدث��ت عن عناوين عامة لهذه
البركات والتي تنطوي تحتها الكثير من البركات الأخرى.
قال تعالى :ﭽﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭼ(((.
((( االخت�صا�ص �ص .268
((( �سورة الجن ،الآية.16 :
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وف��ي التف�سير ع��ن الإمام الباقر« :Qل��و ا�ستقاموا على
والي��ة علي بن �أبي طالب �أمير الم�ؤمني��ن والأو�صياء من ولده
وقبلوا طاعتهم في �أمرهم ونهيهم لأ�شربنا قلوبهم الإيمان».
ومن الوا�ضح في هذا الحديث �أن الإيمان فرع الوالية ومن
الخط���أ �إطالق لف��ظ الإيمان على من ل��م ت�ستقم واليته لأهل
بيت الع�صمة .R
وقال تعال��ى :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉﭼ((( .
وف��ي التف�سي��ر ع��ن الإم��ام الكاظ��م « :Qاله��دى
الوالي��ة .......فم��ن �آمن بوالي��ة مواله فال يخ��اف بخ�ساً وال
رهق��ا»� .أي ال يخاف ظلماً وال ه�ضما ،وهذه من البركات التي
وعدنا اهلل بها في الدنيا والآخرة.
الوالية أوثق عرى اإليمان

وف��ي الرواية �أن ر�س��ول اهلل �Pس�أل �أ�صحاب��ه�« :أي عرى
الإيمان �أوثق؟ فقالوا :اهلل ور�سوله �أعلم ،وقال بع�ضهم :ال�صالة،
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((( �سورة الجن ،الآية.13 :

وقال بع�ضهم :ال��زكاة ...،فقال ر�سول اهلل « :Pلكلِّ ما قلتم
ف�ض��ل ولي�س به ،ولك��ن �أوثق عرى الإيم��ان :الحب في اهلل،
والبغ�ض في اهلل ،وتوالي �أولياء اهلل والتبري من �أعداء اهلل»(((.
ومثله��ا قول ر�سول اهلل �« :Pأوثق ع��رى الإيمان :الوالية
في اهلل ،والحب في اهلل ،والبغ�ض في اهلل» (((.
وهذا يعني �أن الإيمان ال تنعقد عروته وت�شتد �إال بوالية �أهل
البيت  Rوما �سوى ذلك وهم �إيمان وجهلٌ بحقيقة الإيمان
التي هي من �أكبر النعم الإلهية على الب�شر لو كانوا يعلمون.
كثيرة ه��ي الرايات التي رفعت راي��ة حب علي  Qبما
يمثل من منه��ج وخط �سيا�سي وعالمة �إيمان� ،أفال يعني ذلك
بعيد كل البعد عن �أهل الإيمان ،و�إال ما معنى
�أن من ال يحبه ٌ
�أن لوالك يا علي لما ُعرِف الم�ؤمنون بعدي ،فعن زر بن حبي�ش
قال :ر�أيت �أمي��ر الم�ؤمنين  Qعلى المنبر ف�سمعته يقول:
«والذي فلق الحبة وبرء الن�سمة� ،أنه لعهد النبي � Pإلي �أنه ال
يحبك �إ ّال م�ؤمن وال يبغ�ضك �إ ّال منافق»(((.
((( المحا�سن ،ج� ،1ص .165
((( الكافي ،ج� ،2ص .126
((( الأمالي.178 ،
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وفي الختام نتب��رك بما روي عن ر�سول اهلل « :Pمن مات
عل��ى حب �آل محمد مات �شهيداً� ،أال ومن مات على حب �آل
محمد مات مغفوراً له� ،أال ومن مات على حب �آل محمد مات
تائب��اً� ،أال ومن مات على حب �آل محمد مات م�ؤمناً م�ستكمل
ا ِاليمان� ،أال ومن مات على حب �آل محمد ّب�شره ملك الموت
يزف
بالجنة ثم منكر ونكير� ،أال ومن مات على حب �آل محمد ُّ
�إل��ى الجنة كما ُت َز ُّف العرو�س �إل��ى بيت زوجها� ،أال ومن مات
حب �آل محمد فتح له في قبره بابان �إلى الجنة� ،أال ومن
عل��ى ّ
مات على حب �آل محمد جعل اهلل قبره مزار مالئكة الرحمة.
�أال وم��ن مات على بغ���ض �آل محمد جاء ي��وم القيامة مكتوباً
عل��ى عينيه �آي�س من رحمة اهلل� ،أال وم��ن مات على بغ�ض �آل
محمد مات كافراً� ،أال ومن مات على بغ�ض �آل محمد لم ي�شم
رائحة الجنة»(((.
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((( بحار الأنوار ج� ،7ص .222

المحا�ضرة ال�سابعة

بركات االيمان
في الدنيا واآلخرة()1
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى  :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝﭼ (((.
((( �سورة �إبراهيم ،الآيتان.25 – 24 :

الهدف:

بي��ان موجز لأنواع الب��ركات الدنيوية الت��ي يتمتع بها �أهل
الإيمان من خالل الآيات القر�آنية.
63

المقدمة

ال َّ
�ش��ك � ّأن ارتباط المرء بربه من خالل الإيمان به وبر�سله
وكتب��ه ومالئكت��ه يجعله في كن��ف الرعاية الإلهي��ة والرحمة
أنواع مختلفة من النعم والبركات التي وعد
الوا�سعة وم�شمو ًال ب� ٍ
اهلل �أه��ل الإيمان بها في القر�آن الكريم ،ف� ّإن العبد كلما اقترب
م��ن ربه خطوة اقترب اهلل منه مي ًال و�أغدق عليه العطاء والجزاء
ب�أح�سن مم��ا عمل و�أكثر مما �صنع ،فالإيمان في جوهره تجارة
وره��ان عليه على كافة �ص��روف الدهر ،ومن هنا
رابح��ة مع اهلل
ٌ
كان الإيم��ان مفتاح��اً يفتح به المرء �أب��واب ال�سماء من الخير
والبركات و ُيغلق به عن نف�سه �أل��وان ال�شقاء و�أ�شكال العذاب
�سواء في الدنيا �أو الآخرة ،فهو ال�شجرة الطيبة التي ت�ؤتي �أكلها
كلَّ حينٍ ب�إذن ربها وتظ ِّلل �أهله��ا بالراحة والطم�أنينة وتك�شف
عنهم ما يخافون ويحذرون ،فالإيمان لي�س �سوى انتماء الإن�سان
لربه وهو �أرقى ما يفعله المرء في حياته.
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حماور املو�ضوع
المتتب��ع لآيات الق��ر�آن الكريم يج��د �أن اهلل تعالى يحدثنا
ِّ
نعم وبركات كثيرة ّميز به��ا �أهل الطاعة والإيمان ،ويمكن
ع��ن ٍ
تق�سيمه��ا �إلى ق�سمي��ن« :بركات الإيمان ف��ي الدنيا ،وبركات
الإيمان في الآخرة».
بركات اإليمان في الحياة الدنيا:
للحق :قال اهلل تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
 -1الهداية ّ

ﯫ ﯬ ﯭﭼ ((( ،بمعنى �أن اهلل يحيط عباده الم�ؤمنين
بالتوفيق الدائم وينير لهم طريق الهداية �إذا التب�ست عليهم
الأمور ،فهو يهدي قلوبهم الزائغة �إلى ال�صواب والر�شد ،قال
تعالى:ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

((( �سورة الحج ،الآية 54 :.
((( �سورة التغابن ،الآية.11 :

(((
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-2الحي��اة الطيب��ة :ق��ال اهلل تعال��ى:ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ ((( ،وه��ذه
ُ�س ّن�� ٌة �إلهية ووعد �إلهي لأهل الإيم��ان في الدنيا من الن�ساء
والرج��ال ،والمراد بالحياة الطيبة هنا لي�س وفرة الرزق و�إنما
�أن�س الو�صال مع اهلل تعالى .
 -3الوالية :ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭼ (((.
ومنه قوله تعالى :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﭼ (((.
الطي��ب :ق��ال تعال��ى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
 -4ال��رزق ِّ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ (((� ،أي �أنزلنا
�سبب
عليهم قطر ال�سماء و�أنبتنا لهم نبات الأر�ض فالإيمان ٌ
م��ن الأ�سباب الت��ي تفتح خزائن اهلل �س��واء المادية منها �أو
المعنوية.
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((( �سورة النحل ،الآية.97 :
((( �سورة البقرة ،الآية.257 :
((( �سورة محمد ،الآية.11 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.96 :

 -5العزة :قال تعالى :ﭽﮔﮕ   ﮖﮗ ﭼ (((،
فالعزة كبري��اء اهلل وحده يفي�ض بها على عب��اده الذين اتقوا،
خ�صوه بالعبادة دون �سواه ،و� ُّأي مقام �أ�سمى
فخ�صه��م بها لما ّ
ّ
و�أرفع من �أن يعي�ش المرء عزيزاً ويموت عزيزاً؟
 -6الن�صر على الأعداء ،ق��ال تعالى :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﭼ ((( ،فاهلل �سبحانه نا�ص��ر من ين�صره،بل ي�ستحيل
عل��ى الكرم المطلق �أن يخذل عب��اده ،ومن كان اهلل نا�صره
يغلبه.
فلن تجد له غالباً ُ
ويقول �سبحان��ه وتعالى :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯﭼ ((( ،وه��ذه الآي��ة وا�ضح��ة
الدالل��ة ب� ّأن الن�صر لي�س في الآخرة بفوز الم�ؤمنين بالجنة دون
يمن الن�صر على الم�ؤمنين في الحياة
�سواهم ،بل � ّإن اهلل تعالى ّ
الدنيا.

((( �سورة المنافقون ،الآية.8 :
((( �سورة الروم ،الآية.47 :
((( �سورة غافر ،الآية.51 :
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وقال �سبحان��ه :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﭼ ((( ،وف��ي التف�سي��ر � ّأن االنت�صار هلل معن��اه �أن يبذل
الم��رء ق�صارى جهده وي�ستنفد كافة و�سائله في �سبيل اهلل دون
تراخ �أو ت�سويف �أو �إهم��ال �أو خوف ،ف�إذا ر�أى ُ
�أي ٍ
اهلل
ت��وان �أو ٍ
تعالى عبده وقد و�ضع كافة �أموره بين يدي اهلل تعالى �أغدق اهلل
ومن عليه بالن�صر والغلبة.
عليه العطاء ّ
 -7الدفاع عنهم :قال تعال��ى :ﭽ ﯽﯾ ﯿﰀﰁﰂﰃﭼ(((،
في�صرف عنهم كيد الأعداء ويف�ضح كيدهم وم�ؤامراتهم ويك�شف
حقيقتهم و ُي�س ّهل لهم ما فيه خيرهم و�صالحهم وين�شر ف�ضائلهم .
 -8ع��دم ت�سلي��ط الكافري��ن :ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ((( ،ف��اهلل ف��ي كل الت�شريعات
حرم �أي والء
التي و�صلتنا ع��ن النبي  Pوالأئمة الأطهار ّ
�أو ود �أو مداهن��ة �أو �إعان��ة �أو �أي �ش��كلٍ م��ن �أ�شكال تقوية
الكافرين وتقوية �شوكتهم.
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((( �سورة محمد ،الآية.7 :
((( �سورة الحج ،الآية.38 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.141 :

 -9التمكي��ن واال�ستخالف في الأر���ض :قال تعالى :ﭽ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭼ ((( ،وه��ذه الآي��ة
تعد الم�ؤمنين بثالثة �أمور وهي:
المباركة ّ
�أ -وراثة الأر�ض بمعنى �إقامة خالفة اهلل على الأر�ض.
ب -تمكين الدين الإ�سالمي في الأر�ض لأنه الدين الذي ارت�ضاه
اهلل حيث د ّلت الآية على � ّأن اهلل ر�ضي للنا�س الإ�سالم ديناً.
مناخ ٍ
خ��وف وعدم ا�ستقرار
ج -تبدي��ل المناخ العا ّم من ِ
مناخ �آمن.
الى ٍ
قال تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠ

ﭡﭢﭣﭼ ((( ،وفي هذه الآية �أ�ضاف الت�أييد
و�سعة الرزق الح�لال ،وال يخفى � ّأن الأمن والرزق هما �أف�ضل
من اهلل تعالى على �أهل الإيمان.
البركات الدنيوية التي ّ
((( �سورة النور ،الآية.55 :
((( �سورة الأنفال ،الآية.26 :
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 -10الثب��ات عن��د المح��ن وال�شدائ��د :ق��ال تعالى :ﭽ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔﭼ ((( ،فالم�ؤم��ن ي��رى � ّأن اهلل ال
ي�ص��در عنه �إال الخير وي�ؤمن ب��� ّأن ما يريده اهلل �إنما هو لخيره
وم�صلحت��ه ،وما يمنعه عنه �إنما يمنعه درءاً لف�سا ٍد يعرفه دون
�س��واه ،ولذلك تراه ثابتاً عند المح��ن را�سخاً ب�إيمانه م�سلّماً
لإرادة ربه.
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((( �سورة التوبة ،الآية.51 :

المحا�ضرة الثامنة

بركات اإليمان
في الحياة اآلخرة()2
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖﯗﯘﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

(((

((( �سورة الأعراف ،الآية.42 :

الهدف:

بي��ان �أهم البركات الأخروية التي وعد اهلل بها الم�ؤمنين في
القر�آن الكريم.
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َّ
المقدمة

كم��ا � ّأن للإيم��ان بركات��ه في الدني��ا ف�إن هن��اك الكثير من
الب��ركات الوافرة للإيمان في الآخ��رة والتي يغدقها اهلل تعالى
على �أه��ل الإيمان ،فهي حقهم وجزا�ؤهم ع��ن �أعمالهم ،ولذا
خ�صه��م اهلل تعال��ى بها دون �سواهم من النا���س ،وال يخفى �أن
ّ
ب��ركات الآخرة �أرفع مقاماً و�أ�شد ق��و ًة وح�ضوراً وديموم ًة ،وهي
�أ�شد حاج ًة للإن�سان الم�ؤمن يوم ال ي�شفع له �إال �إيمانه وال ينفعه
�إال يقين��ه وال ُيذلل ل��ه عقبات الآخرة عند ن��زع الروح والقبر
والمي��زان وال�صراط والح�ساب والح�شر والأهوال المختلفة �إال
عمل��ه و�إخال�صه و�سالم��ة قلبه ،ويمكن الإ�ش��ارة �إليها بالأمور
التالية:
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حماور املو�ضوع
 -1الخاتمة الح�سنة :قال تعالى :ﭽﯕﯖ ﯗﯘﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ(((،
فالخاتم��ة الح�سنة ه��ي التحدي الأكبر لأه��ل الإيمان في
وجه مختلف التحديات التي يواجهها في م�سيرته الإيمانية،
والت��ي ُيراهن فيه��ا �إبلي�س عن زحزحته ع��ن هذا ال�صراط،
فيم��ن اهلل تعالى عليهم با�ستقب��ال المالئكة لهم وبال�سالم
ّ
الذي لطالما حلموا به.
وق��ال �سبحان��ه:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ

ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭼ(((.

((( �سورة النحل.32 :
((( �سورة ف�صلت ،الآيتان.31-30 :
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 -2تثبي��ت القول:ق��ال

تعال��ى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭼ ((( ،وف��ي
بع���ض التفا�سير �أن هذه الآية وردت في �س�ؤال الملكين في
القبر ،وتلقين اهلل الم�ؤمن كلمة الحق في القبر عند ال�س�ؤال
الحق فاهلل يثبت الم�ؤمن حين يقال له في
وتثبيته� إياه على ّ
القبر :من ربك؟ وم��ا دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول :ربي اهلل
وديني الإ�سالم ونبيي محمد .P
والم��راد في الباء في قوله( بالقول الثابت) هو �أن اهلل تعالى
�إنما يثبته��م في القبر ب�سبب مواظبتهم ف��ي الحياة الدنيا على
هذا القول ،وذلك لأنه كلم��ا كانت المواظبة على الفعل �أكثر
كان ر�س��وخ تلك الحالة في العقل والقلب �أقوى ،فكلما كانت
مواظب��ة العبد على ذكر ال �إله �إال اهلل وعلى الت�أمل في حقائقها
ودقائقها �أكم��ل و�أتم كان ر�سوخ هذه المعرف��ة في عقله وقلبه
بعد الموت �أق��وى و�أكمل ،فالمداومة على ال�شهادة في الحياة
الدنيا يثبته اهلل عليها في قبره ويلقنه �إياها.
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((( �سورة �إبراهيم ،الآية.27 :

 -3الأمن من الف��زع الأكبر :قال تعالى :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭼ ((( .وف��ي الفزع الأكبر �أق��وال :قيل هو النفخة
الأخيرة ،وقيل �إن��ه الموت ،وقيل هو �إطباق النار على �أهلها
فيفزع��ون لذل��ك فزعة عظيم��ة ،لأنه لي�س هن��اك �أكبر من
ه��ذا الفزع ،وعل��ى �أي حال ف�أهل الإيم��ان يل ّفهم ال�سكون
الفزع الأكبر.
النا�س ُ
والطم�أنينة يوم ُي ُ
رعب َ
 -4الخلود في الجنة :قال تعالى عن الم�ؤمنين:ﭽ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﭼ(((،
فالحديث هن��ا حديث عن الخلود الذي لي�س بعده � ّأي فو ٍز
�أو كرامة.
 -5الح�ساب الي�سي��ر :قال تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ(((،
(و�س��وف) من اهلل واجب ال يقبل ال�شك ،و�إنما يريد ترقيق
ال��كالم .والح�س��اب الي�سير ه��و �أن تعر�ض علي��ه �أعماله،
((( �سورة الأنبياء ،الآية.103 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.11 - 10 :
((( �سورة االن�شقاق ،الآيات.9 - 7 :
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ويع��رف �أن الطاعة منها هذه ،والمع�صية هذه ،ثم يثاب على
الطاعة ويتجاوز عن المع�صية ،فهذا هو الح�ساب الي�سير لأنه
ال �ش��دة عل��ى �صاحبه وال مناق�شة ،وال يق��ال لهَ :لم فعلت
ه��ذا؟ وال يطال��ب بالعذر في��ه وال بالحجة علي��ه .ف�إنه متى
طولب بذلك لم يجد ع��ذراً وال حجة فيفت�ضح ،ثم �إنه عند
هذا الح�ساب الي�سير يرج��ع �إلى �أهله م�سروراً فائزاً بالثواب
�آمن��اً من الع��ذاب ،والمراد من �أهله �أه��ل الجنة من الحور
العين �أو من زوجاته وذرياته �إذا كانوا م�ؤمنين.
و�أ ّما قول��ه (يحا�سب)فه��و �أن اهلل يحا�سب غي��ره بينه وبينه
خ���ص الكفار ب�أن��ه ال يكلمهم ،فدل
والدلي��ل على �أنه تعالى ّ
ذل��ك على �أنه يكلم المطيعين والعبد يكلمه فكانت المكالمة
محا�سبة.
 -6النجاة م��ن النار :قال تعال��ى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢﭼ ((( ،وه��ذه الآي��ة ج��اءت بع��د قول��ه
تعالى (و�إن منك��م �إال واردها كان على ربك حتماً مق�ضيا)
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((( �سورة مريم ،الآية.72 :

ف��دل ذلك على � ّأن كافة النا���س َ�س َت ِر ْد النار لكن اهلل ينجي
الم�ؤمنين المتقين ويذر �أهل الظلم والكفر جاثين في النار.
 -7الن��ور ال��ذي يك�شف الطري��ق المو�صلة �إل��ى الجنة :قال
تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭼ ((( ،وفي التف�سي��ر �أن النور الحقيقي هو اهلل تعالى،
و�أن ن��ور العلم الذي هو ن��ور الب�صيرة �أول��ى بكونه نوراً من
ن��ور الب�ص��ر ،و�إذا كان كذلك ظهر �أن معرف��ة اهلل هي النور
ف��ي القيامة فمقادير الأنوار ي��وم القيامة على ح�سب مقادير
المع��ارف في الدنيا ،وعليه ف�إن مرات��ب هذه الأنوار مختلفة
 كم��ا في الرواي��ات  -فمنهم من ي�ضيء له ن��ور كما بينعدن �إلى �صنعاء ،ومنهم من نوره مثل الجبل ،ومنهم من ال
ي�ضيء له ن��ور �إال مو�ضع قدميه ،و�أدناهم نوراً من يكون نوره
على �إبهامه ،و�إنما ق��ال :ﭽ ﭗﭘﭙﭼ لأن ال�سعداء
ي�ؤت��ون �صحائ��ف �أعماله��م من هاتي��ن الجهتي��ن ،كما�أن
الأ�شقياء ي�ؤتونها من �شمائلهم ،ووراء ظهورهم.
((( �سورة الحديد ،الآية.12 :
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 -8ا�ستقب��ال المالئكة بحفاوة :قال تعالى :ﭽ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (((،
وال �شك �أن يوم الح�ساب يوم قلق وا�ضطراب وانتظار ,فاهلل
أعد لهم من حفاوة
غمهم من خالل ما � ّ
يرف��ع عن الم�ؤمنين ّ
اال�ستقبال والنعيم والترحيب.
وق��ال تعال��ى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﭼ(((.
� -10ألوان مختلفة من النعيم في الجنة:
 -1م��ن الأزواج المطه��رة :قال تعال��ى :ﭽ ..ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭼ (((.
 -2الر�ضوان والنعيم المقيم :قال اهلل تعالى :ﭽﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭼ(((.
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((( �سورة الزمر ،الآية.73 :
((( �سورة الرعد ،الآيتان.24 – 23 :
((( �سورة البقرة ،الآية.25 :
((( �سورة التوبة ،الآية.21 :

 -3الم�ساك��ن الطيبة :قال تعال��ى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ

ﯮﭼ(((.
 -4ين��زع اهلل ال ِغ��لَّ من �صدورهم :ق��ال تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨ ﭼ (((.
 -5النظ��ر �إل��ى وجه اهلل :ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕﭖﭼ (((.
أ�ساور من ذهب ويلب�س��ون ثياباً خ�ضراً من �سند�س
َّ��و َن � َ
ُ -6يحل ْ
و�إ�ستبرق :قال تعالى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ

ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﭼ (((.
 -7الرزق المعلوم :قال تعالى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﭼ (((.
((( �سورة ال�صف ،الآية.12 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.43 :
((( �سورة يون�س ،الآية.26 :
((( �سورة الكهف ،الآية.31 :
((( �سورة ال�صافات ،الآيات.43 - 41 :
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 -8الظالل والعيون والفواكه ال�شهية :قال تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﭼ (((.
قال تعال��ى :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﭼ((( .
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((( �سورة المر�سالت ،الآيات 41 :ـ .43
((( �سورة ال�سجدة ،الآية.17 :

المحور الثاني

السعادة أسسها وأسبابها

�أبعاد ال�سعادة في القر�آن الكريم.
�أ�سباب ال�سعادة (.)1
�أ�سباب ال�سعادة (.)2
�أ�س�س ال�سعادة في المجتمع الإ�سالمي.
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َّ
المقدمة

اهت��م الإن�سان بالبحث عن مفه��وم ال�سعادة قديماً وحديثاً،
َّ
وتع��ددت المناه��ج العلمية الت��ي تناولت ه��ذا المفهوم وفق
َّ
الح�ض��ارات الت��ي انتم��ت �إليها واختلف��ت معايي��ر ال�سعادة
و�أركانها من مدر�س ٍة �إلى �أخرى ،والكل يحاول �أن يثبت �أحقية
نظريت��ه؛ وذل��ك لأن ال�سعادة حاجة فطرية ما م��ن �إن�سان على
وج��ه الأر�ض �إال وهو يبحث من �أعماقه عنها ،و�إن كان الجميع
متفقاً على �أن ال�سعادة في تعريفها العا ّم هي �شعور داخلي ي�شعر
ب��ه الإن�سان بين جوانب��ه يتمثل في �سكينة النف���س ،وطم�أنينة
القل��ب ،وان�شراح ال�صدر ،وراح��ة ال�ضمير والبال والإح�سا�س
بالمتع��ة والراحة نتيجة ال�ستقامة ال�سل��وك الظاهري والباطني
المدفوع بقوة الإيمان والمعتقد الذي ي�ؤمن به.
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حماور املو�ضوع
اإلسالم يحقق السعادة األبدية لإلنسان:

لق��د جاء الإ�سالم بنظام �شامل فو�ضع للإن�سان من القواعد
والنظ��م ما يرتب ل��ه حياته الدنيوي��ة والأخروية وبذلك �ضمن
للإن�سان ما يحقق له جمي��ع م�صالحه الدنيوية والأخروية ،فقد
جاء الإ�سالم لي�ضع ال�شرائع التي توفر للإن�سان �سعادته وراحته
وخي��ره كم��ا ورد في بع���ض الروايات عن ر�س��ول اهلل � Pأنه
قال «جئتكم بخي��ر الدنيا والآخ��رة»((( ،فال�سعادة في المنظور
الإ�سالمي ت�شمل مرحلتين:
�شرع الإ�س�لام من الأحكام
�أو ًال:ال�سع��ادة الدنيوية :فقد َّ
وو�ض��ح م��ن ال�ضوابط ما يكف��ل للإن�سان �سعادت��ه في الحياة
َّ
الدني��ا .حتى ولو كانت ه��ذه الحياة الدنيا ف��ي الفهم الديني
لي�ست �سوى �سبيل ومعبر �إل��ى الآخرة ،،و� ّأن الحياة الحقيقية
التي يج��ب �أن ي�سعى لها الإن�سان هي حي��اة الآخرة ،قال اهلل
تعالى :ﭽﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒ
((( كنز العمال ،ج� ،13ص .114
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ﯣ ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ

ﰌﰍﰎﭼ (((.
وهذا الربط ال يتحدث عن بع�ض �أ�شكال العذاب لل�شقي �أو
بع�ض �ألوان النعيم لل�سعي��د و�إنما يتحدث عن الخلود الأبدي
لكلٍّ منهما ،فال�سعيد هو الإن�سان الذي �صفت �سريرته فا�ستحق
ه��ذا الخل��ود بينما ال�شقي ه��و الذي �أظلمت نف�س��ه فا�ستحق
الخلود في النار.
وق��د تناول القر�آن الكريم بع�ض �أه��م الجوانب التي تحقق
للإن�سان �سعادته في الدنيا والآخرة ،فعلى �سبيل المثال:
 -1البعد الروحي لل�سعادة :قال تعالى :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖﮗﮘ ﮙﮚﭼ (((.

((( �سورة هود ،الآيات 105 :ـ .108
((( �سورة طه ،الآية.130 :
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ف��اهلل �سبحان��ه ير�شد نبيه � Pإل��ى �أمري��ن �أ�سا�سيين وهما
ال�صبر على �أقوال النا�س وافتراءاتهم والت�سبيح بحمد هلل تعالى
في الأوقات المحددة ف��ي الآية ،وجعل اهلل تعالى غاية هذين
الأمري��ن بل��وغ مرتبة الر�ضا عن��د العبد ،فق��ال تعالى (لعلك
تر�ضى) ،ولم يقل :لعلي �أر�ضى.
وبين الر�ض��ا النف�سي وال�سعادة عالقة خا�صة ،فالر�ضا �أ�صل
ال�سع��ادة وركنها الأ�سا�سي وتدور ال�سعادة معه وتنتفي بانتفائه
وتزداد وتنق���ص بزيادته ونق�صانه ،ف�أعلى درج��ات ال�سعادة �أن
م��ن اهلل عليك وما حققت وبما �أوتيت وبما ابتليت
تر�ضى بما ّ
به ،ولذلك حينما تحدث اهلل على نعمه على ر�سوله  Pقال:
ﭽﮄﮅﮆ ﮇﭼ ((( ،وهولم يقل فت�سعد مع �أن
المعنى كذلك.
وف��ي الحديث ع��ن علي �« :Qسع��ادة الم��رء القناعة
والر�ضا(((.
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((( �سورة ال�ضحى ،الآية.5 :
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.284

فحقيق��ة الر�ضا كما �أن تقول هلل تعال��ى يا رب «�إن �أعطيتني
قبل��ت و�إن منعتني ر�ضيت ،و�إن تركتن��ي عبدت و�إن دعوتني
�أجبت».
 -2البع��د االجتماع��ي لل�سع��ادة :ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ((( ،فف��ي ه��ذه الآي��ة
نجد �سل��وكاً قر�آنياً لطبيعة التوا�ص��ل االجتماعي مع النا�س
وال��ذي يف�ضي �إل��ى الراحة النف�سية وال�سع��ادة التي يحلم
به��ا الكثي��رون على الم�ست��وى االجتماع��ي ،فقوله تعالى
(خ��ذ العفو) �إ�شارة �إلى �أن يتخذ الم�ؤمن العفو ر�سال ًة وقراراً
دائم��اً في حياته ،وم��ا ذلك �إال لأن العفو ع��ن النا�س يزيد
ويقوي �أوا�صر العالقات االجتماعية
م�شاعر ّ
الحب والألف��ة ّ
بي��ن النا�س ،و�أم��ا قوله ( و�أم��ر بالعرف) ف�إ�ش��ارة �إلى هوية
الم�ؤمن الذي جعل من المعروف ق�ضي ًة له فحملها ليمار�س
به��ا دوره في الحياة وهي بدورها تعطي��ه الأهمية والمكانة،
والأم��ر بالعرف ي�ستبطن � ّأن المع��روف متجلّ في �شخ�صية
((( �سورة الأعراف ،الآية.199 :
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الف��رد الم�ؤمن فتر�ضى عن نف�سك ،و�أما قوله :ﭽ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ ((( ،ف�ل�أن الإعرا�ض ع��ن الجاهلين ال ُي�سقطك
عن مقامك بين الكرام �إل��ى ح�ضي�ض الجهل والرذيلة ،وهذه
من � ّأهم الأ�سباب االجتماعية الم�سببة لل�سعادة.
 -3البعد المادي لل�سعادةّ � :إن ال�سعادة في المنظور الإ�سالمي
ال تعني �إغفال الجانب المادي بالمطلق فالأ�سباب المادية
م��ن عنا�صر ال�سعادة ،نع��م ال ترقى الأ�سب��اب المادية �إلى
مقام الأ�سباب الروحية لل�سعادة �إال �أنها لها ت�أثيرها المحدود
ودرجتها الثانية بعد ال�سعادة المعنوية.
وقد تناولت الن�صو�ص ال�شرعية ما يفيد ذلك ومنها:
ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﭼ(((.
وق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭼ(((.
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((( �سورة الأعراف ،الآية.199 :
((( �سورة النحل.6 - 5 ،
((( �سورة الأعراف ،الآية.33 :

وع��ن ر�س��ول اهلل ّ �« :Pإن م��ن �سعادة الم��رء الم�سلم �أن
الدين ،والمركب الهني،
ي�شبه��ه ولده ،والمر�أة الجميل��ة ذات ِّ
والم�سكن الوا�سع»(((.
وع��ن الإمام ال�صادق« :Qثالثة م��ن ال�سعادة :الزوجة
الم�ؤاتية ،والولد البار ،والرزق ،يرزق معي�شة يغدو على �صالحها
ويروح على عياله»(((.
وعن الإم��ام زين العابدي��ن« :Qمن �سع��ادة المرء �أن
يكون متجره ف��ي بالده ،ويكون خلط��ا�ؤه �صالحين ،ويكون له
ولد ي�ستعين به»(((.
وف��ي ٍ
حديث عن ر�س��ول اهلل  Pيبي��ن فيه �أه��م �أ�سباب
ال�سع��ادة المادي��ة والدنيوية فيق��ول « :Pمن ب��ات �آمناً فى
�سرب��ه معافى فى بدنه ،عنده قوت يومه ،فق��د حيزت له الدنيا
بحذافيره��ا»((( فيلخ���ص �أ�سباب ال�سعادة بثالث��ة �أمور �أ�سا�سية
وهي الأمن الجماعي وال�صحة الج�سدية ووفرة الرزق.
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،73ص .149
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،100ص .6
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص .179
((( م�صباح ال�شريعة� ،ص .115
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المحا�ضرة الثانية

أسباب السعادة ()1
ت�صدير المو�ضوع :
ق��ال تعال��ى :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ

(((

((( �سورة هود ،الآية.105 :

الهدف:

أهم الأ�سباب التي تجلب ال�سعادة للإن�سان في
بي��ان بع�ض � ّ
الدنيا والآخرة.
93

َّ
المقدمة

ٍ
حدي��ث عن الإم��ام ال�صادقQيبين في��ه �أن تمام
في
�سعادة الإن�سان في �أمو ٍر �أربعة:
�أ -الني��ة� :أي �أن يق�صد المرء العم��ل ال�صالح وي�سعى له
�سعيه.
ب -القدرة� :أن يكون هذا الأمر في مقدوره فيما لو �سعى
له ،فال يكون خارج قدرته وا�ستطاعته.
ج -التوفيق� :أي �أن يطلب من اهلل العون والم�ساعدة لأداء
ه��ذا العمل ،فال ُتنجز الأعمال �إال بت�سديده وتوفيقه،
عن��ه  :Qالتوفيق م��ن ال�سع��ادة ،والخذالن من
ال�شقاوة قد ورد عن الإمام علي ،عنه « :Qالتوفيق
من ال�سعادة ،والخذالن من ال�شقاوة»(((.
د -المو�ضع المنا�سب لهذا العمل� :أي �أن يجد الم�صداق
الذي به يكتمل العمل ال�صالح ،فلو �أراد ال�صدقة مث ًال
فال بد �أن ي�صيب الفرد الم�ستحق لها.
وه��ذه الأركان الأربعة يلخ�صها الإم��ام ال�صادق بقوله« :ما
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1304

كل م��ن نوى �شيئاً قدر علي��ه ،وال كل من قدر على �شيء وفق
ل��ه ،وال كل من وفق �أ�ص��اب مو�ضعاً له ،ف���إذا اجتمعت النية
والقدرة والتوفيق والإ�صابة فهنالك تمت ال�سعادة»(((.
حماور املو�ضوع
 -1االتع��اظ بالغير :عن الإمام عل��ي« :Qال�سعيد من ُوعظ
بغيره واتع��ظ» ((( ،فالمتع��ظ بغيره يوفّر عل��ى نف�سه التجارب
وم�شقتها ،فالعاقل يتعظ بكل النا�س فهو يتعظ بال�صادق ليحذو
حذوه ،ويتعظ بما يجري على الكاذب فيبتعد عن الكذب.
� -2إخال���ص الطاع��ة :عن الإمام عل��ي « :Qال�سعيد من
�أخل���ص الطاع��ة»((( ،فه��و في الدني��ا م�ستم�س��ك ب�أ�سباب
الكمال كلها متوكل على اهلل وحده ال �شريك له ،فيرى كل
ما في هذا الوجود �صغيراً بين يدي من �أخل�ص له الطاعة.
 -3اال�ستهان��ة بالمفقود :عن الإمام علي« :Qال�سعيد من
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .1306
((( تحف العقول� ،ص .111
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص .47
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التي يعي�شه��ا الإن�سان هي اللحطات الت��ي يبني بها �آخرته
من خالل العمل ال�صالح والطاعات والقربات التي ي�ؤديها.
 -6العم��ل بالعل��م :ع��ن الإم��ام عل��ي « :Qاعمل��وا بالعل��م
ت�سع��دوا»((( ،لأن من عمل بعلم��ه كان من�سجماً مع نف�سه ،ويرى
علمه حج ًة عليه �أمام النا�س في الدنيا و�أمام اهلل يوم القيامة فيبادر
�إلى العمل حتى يرفع حجة العلم عنه فيكون بذلك �أ�سعد النا�س
لأن �سعادته لأمرين :الأول علمه والثاني عمله بهذا العلم.
وعن الإمام علي �« :Qإن �أحببت �أن تكون �أ�سعد النا�س
بما علمت فاعمل»(((.
-7تجن��ب البطالة والتراخي :فع��ن علي « :Qهيهات من
نيل ال�سعادة ال�سكون �إلى الهوينا والبطالة»((( ،فالبطالة مر�ض
قات��ل ،فهو م�ضيعة للوقت فال ي�شعر المرء بوجوده و�إنتاجيته
ومقام��ه الذي جعله اهلل فيه ،فال ينظ��ر اهلل �إليه ،وهذا معنى
م��ا ورد في الدع��اء �أن الإن�سان �إذا �آل��ف مجال�س البطالين
((( الم�صدر نف�سه.
((( م.ن.

((( غرر الحكم.2479 :
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خذله اهلل ،ومثله الت�سوبف فهو من �أ�شر ما قد ي�صيب المرء،
و�أ�شد �سه��ام �إبلي�س الذي يوهمك باالنت�ص��ار عليه و�أنه لم
ي�ستطع �أن يثنيك ع��ن عملك ال�صالح فيلج�أ �إلى الت�سويف
والمماطلة حتى يبعدك �شيئاً ف�شيئاً عن هذه الطاعة.
 -8مجال�سة العلماء :عن االمام علي « :Qجال�س العلماء
ت�سع��د»((( ،ففي مجال�ستهم �إن��ارة للعقول وتربي��ة للنفو�س
وك َْ�س ٌب للثواب وتعميم للف�ضل والمعرفة وح�ضور المالئكة
إحياء لأمر �أهل بيت الع�صمة وامتثالٌ لأوامرهم،
ور�ضا اهلل و� ٌ
فخي��ر المجال���س مجال�س العلم وهل هن��اك �سعادة داخلية
ي�شعر بها الإن�سان بعد �سعادة المرء بالتعلم؟
 -9الإيم��ان :عن االم��ام علي « :Qبالإيم��ان ُيرت َقى �إلى
ذروة ال�سع��ادة ونهاية الحبور»((( ،فالإيمان حبلٌ ممدود بين
يع�صمه من خالله عن المعا�صي ويدفعه �إلى
الإن�س��ان وربه ُ
الطاعات وعلى عدم الت�سويف.
وعنه « :Qع�صم ال�سع��داء بالإيمان» ،وخذل الأ�شقياء
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .402
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1303

بالع�صيان م��ن بعد اتجاه الحجة عليهم بالبي��ان� ،إذ و�ضح لهم
منار الحق و�سبيل الهدى(((.
ع��ن الإم��ام عل��ي « :Qال ي�سع��د ام��ر�ؤٌ �إال بطاعة اهلل
�سبحانه ،وال ي�شقى امر ٌ�ؤ �إال بمع�صية اهلل»(((.
وعن��ه  - Qمن كتاب له �إلى الأ�شت��ر �:-أمره بتقوى اهلل،
و�إيثار طاعته ،واتباع ما �أمر به في كتابه من فرائ�ضه و�سننه ،التي ال
ي�سعد �أحد �إال باتباعها ،وال ي�شقى �إال مع جحودها و�إ�ضاعتها(((.
 -10الثب��ات عل��ى الوالي��ة :وبه��ا يكتم��ل الإيم��ان وت�ستحك��م
عروت��ه الوثقى فتنير ل��ه الطريق حيث ال ر�أي ف��وق ر�أي الوالية
فتفي���ض عليه �أن��واع النعم الإلهية ،فعن ر�س��ول اهلل  Pلأمير
الم�ؤمني��ن �« :Qإن ال�سعي��د ح��ق ال�سعي��د م��ن �أحب��ك
و�أطاعك»(((.
وع��ن الإمام علي �« :Qأ�سع��د النا�س من عرف ف�ضلنا،
وتقرب �إلى اهلل بنا ،و�أخل�ص حبنا ،وعمل بما �إليه ندبنا ،وانتهى
((( الم�صدر نف�سه.
((( م.ن.
((( م.ن.
((( م.ن.
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عم��ا عن��ه نهينا ،فذاك منا وه��و في دار المقامة معن��ا»((( ،وهنا
ع��دة م�سائل يجمعها عن��وان الوالء فمعرفة مق��ام ومنزلة �أهل
والتقرب �إلى اهلل بمحبتهم وطاعتهم.
البيت ّ R
 -11محا�سب��ة النف�س :عن الإم��ام علي « :Qمن حا�سب
نف�سه �سعد»(((؛ لأن من يحا�سب نف�سه يعمل على �إ�صالحها
فيتخل�ص من �شوائب من علق بها من رذائل و�سيئات ويعمل
على الرقي بالجانب الإيجابي فيها ،وكلما كان الإن�سان �أكثر
محا�سب�� ًة لنف�س��ه كلما كان �أكثر �سع��اد ًة ،لأن �أيامه ال تبقى
مت�ساوي��ة فيوم��ه �أف�ضل م��ن �أم�سه ،وغده �أف�ض��ل من يومه
وهكذا ،وهذا عين ال�سعادة.
 -12تزكي��ة النف�س :عن الإمام علي « :Qمن �أجهد نف�سه
ف��ي �إ�صالحها �سع��د» ،من �أهم��ل نف�سه ف��ي لذاتها �شقي
وبعد((( ،وهل بعد قول اهلل تعالى وكل ما �أق�سم به في �سورة
ال�شم���س ٌ
مرهون بتزكية النف�س كما
�شك ب�أن الفالح والفوز ٌ
مرهون بتركها بال تزكية؟
�أن الخ�سران المبين ٌ
((( غرر الحكم.2990 :
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،1ص .620
((( الم�صدر نف�سه.

المحا�ضرة الثالثة

أسباب السعادة ()2

ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن �أم�ير امل�ؤمن�ين « :Qمن
كم��ال ال�سع��ادة ال�سعي ف��ي �صالح
الجمهور»(((.

((( مو�سوعة �أحاديث �أهل البيت ،ج� ،6ص.91

الهدف:

ا�ستكمال بع���ض الأمور التي تعتبر �أ�سباب��اً مبا�شرة ل�سعادة
الإن�سان في الدنيا والآخرة.
101

َّ
المقدمة

يحدثهم عن
ُي��روى � ّأن حكيم��اً �س�أل��ه بع���ض تالمذت��ه �أن ّ
ال�سع��ادة ،فطلب منهم �أن يح�ضر كل ٍ
واحد منهم بالوناً ويكتب
هواء ،وق��ال لهم لنفر�ض �أن هذا البالون هو
ا�سمه عليه ويملأه ً
بال��ون ال�سعادة ،ث��م طلب منهم �أن يجعلوا ه��ذه البالونات في
ٍ
عندئ��ذ قال لهم :فلين�شد كلٌ منكم �سعادته (�أي
غرفة ففعلوا،
ادخل��وا الغرفة وليجلب كل واحد منك��م البالون الذي كتب
ا�سم��ه علي��ه) ،فدخ��ل التالميذ �إل��ى الغرفة مجتمعي��ن و�إذا
بالبالونات تتطاير من بين �أيديهم وهم يتعثرون بع�ضهم ببع�ض،
ول��م يفلح �أحد من العثور على بالونه الخا�ص وي�أتي به ،ف�أمرهم
الحكي��م بالخروج ثم طلب منه��م �أن يدخلوا ثاني ًة ولي�أخذ كل
واحد البالون الذي يكون قريب��اً منه ويعطيه ل�صاحبه ،هنا كان
الأمر �سه ًال و�سرعان ما �أخ��ذوا جميعها وراحوا يتبادلونها فيما
بينهم حتى ح�صل كلٌ منهم على بالونه الخا�ص ،وهنا قال لهم
الحكيم :اعلموا � ّأن المرء �إذا طلب �سعادته لنف�سه ف�إنه ال ي�صل
�إليها و�إنما �إذا طلبها عن طريق �إ�سعاد الآخرين ظفر بها.
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 -13الر�ؤي��ة التوحيدي��ة� :أي �أن يرى اهلل ف��ي كل ما ي�أتيه من
�ضراء ،فعن الإمام علي « :Qثالث من حافظ
�س��راء �أو ّ
ّ
عليها �سع��د� :إذا ظهرت عليك نعمة فاحم��د اهلل ،و�إذا �أبط�أ
عن��ك ال��رزق فا�ستغف��ر اهلل ،و�إذا �أ�صابتك �ش��دة ف�أكثر من
قول« :ال حول وال قوة �إال باهلل»((( ،فال�سعادة هنا في اللجوء
�إلى م��ن بيده الملك وملكوت كل �ش��يء ،فال تبطره نعمة
وال تعمي��ه قلة ال��رزق وال تحبطه الم�صائ��ب ،ولذلك ربط
الحدي��ث ثالثاً بثالث ،ربط النعمة بالحمد وربط قلة الرزق
ال�شدة بالحمدلة والحوقلة.
بالإ�ستغفار وربط ّ
«خلو
 -14ع��دم الكراهية والبغ�ض :ع��ن الإمام علي ُّ :Q
ال�صدر من ال ِغلّ والح�سد م��ن �سعادة العبد»((( ،فال يخفى
الظن بالنا�س
� ّأن الرذائ��ل ُ
الخ ُلقية تتعب �صاحبها فمن �أ�ساء ّ
مث�ل ًا بقي متحيراً متردداً في التعامل معهم ،ومن امتلأ قلبه
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1303
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1304
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ح�س��داً وغ ًال �س��اءت معاملته مع الآخري��ن ،ولذلك كانت
�أن ُف�س الم�ؤمنين في الجنة خالية من هذه الأمرا�ض كما َّبين
ُ
اهلل تعالى ذلك بقوله :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﭼ (((.
 -15الكرم والجود :عن الإمام علي « :Qال�سخاء �إحدى
(((
يتح�س�س �آالم النا�س
ال�سعادتي��ن»  ،لأن الكريم �شخ���ص َّ
وي�شع��ر بمعاناتهم ،كما �أنه يمتلك ثقاف��ة � ّأن اهلل ابتاله بهذا
المال ليرى كي��ف يخلفه فيه ،وهو يتو�س��م الأجر والثواب
من خالله يق�ضي به حوائج النا�س ويرفع عن نف�سه بع�ض ما
�أظلمها ،فالك��رم �صف ٌة حميدة تنطوي تحتها خ�صال كمالية
كبرى من �ش�أنها �أن ي�شعر �صاحبها بنعيم ما هو عليه.
 -16كتمان الأ�سرار :عن الإمام علي «:Qالكتمان طرف
من ال�سع��ادة»(((َ ،فم ْن كانت �أ�سراره �أو حتى �أموره الخا�صة
لي�ست بين جنبيه وحده ا�ضطرب باله وخ�شي �سوء التف�سير
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((( �سورة الأعراف ،الآية.43 :
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1304
((( الم�صدر نف�سه.

�أو �سوء الن�شر وبات مرهوناً الحتماالت الآخرين و�أمزجتهم،
ب��ل بات جزء م��ن حياته بيد غي��ره ف ُت�سل��ب بذلك راحته
م�شو�شاً في �أفكاره ،بينما ترى الكتوم بعيداً
و�سعادته ويبقى ّ
ع��ن هذه الأوهام مرتاح البال في كافة �ش�ؤونه وال يرتهن �إال
لعقله وقراره.
 -17دوام العبادة :عن الإمام علي« :Qدوام العبادة برهان
الظفر بال�سعادة»((( ،ل ّأن دوامها دليل الأن�س بين اهلل وعبده،
الإن�سان �إذا ا�ست�أن�س ب�أمر ال يقلع عنه لأن به �سعادته ،وبالتالي
فمن يترك العبادة والطاعة هو من لم يتذوق حالوة الإيمان
واالرتباط باهلل تعالى ،ومن هنا كان الأنبياء والأولياء كثيري
الحد
التعب��د مواظبين عل��ى
الم�ستحبات والفرائ���ض �إلى ّ
ّ
الذي تراه��م يتعاملون معه كالواجبات ،وهذا لي�س �إال للذة
الأن�س التي يعي�شونها من خالل العبادة.
 -18فع��ل الخيرات والعمل ال�صالح :عن الإمام علي:Q
«درك ال�سع��ادة بمبادرة الخيرات والأعم��ال الزاكيات»(((،
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1305
((( الم�صدر نف�سه.
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والمب��ادرة هن��ا تعني � ّأن م��ن ي�شعر بال�سع��ادة ي�سعى لن�شر
ال�سع��ادة ف��ي المجتم��ع وي�سعده �أن ي��رى الآخ��ر �سعيداً
فيب��ادر �إل��ى ما ي�سع��د الآخرين من خالل فع��ل الخيرات
الت��ي يحتاجها النا�س والعمل ال�صالح الذي ينفع المجتمع
ُفي�صبحون بذلك �أكثر �سعاد ًة.
 -19ح�سن العاقبة :عن الإمام علي«ّ :Qن حقيقة ال�سعادة
�أن يخت��م للمرء عمله بال�سعادة ،و�إن حقيقة ال�شقاء �أن يختم
للمرء عمله بال�شقاء»((( ،فح�سن العاقبة ميزان الآخرة ،فويلٌ
للذي��ن ح�سن��ت �أعمالهم في الدار الدني��ا وكانوا من عداد
وغرتهم الدنيا
الم�ؤمني��ن والمجاهدين ث��م ّغرتهم الأمان��ي ّ
بمنا�صبه��ا و�أموالها فباعوا �ضمائره��م للأعداء وانقلبوا على
�أهلهم وذويه��م ،بل وعلى �إمامهم و�سيده��م ،فه�ؤالء �أتع�س
النا���س ف��ي الدنيا بم��ا �آلوا �إلي��ه و�أ�شقاهم ف��ي الآخرة بما
يعاقبون به.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1305

 -20ت��رك الدني��ا والعم��ل للآخرة :عن الإم��ام علي:Q
«�أ�سعد النا�س من ترك لذة فانية للذة باقية»((( ،ف�إن من جعل
همه اهلل عا�ش لذة الثواب والح�سنات التي يزر ُعها ليوم
�أكبر ّ
الح�صاد الأكبر.
وعن��ه �« :Qأ�سعد النا�س بالدنيا الت��ارك لها ،و�أ�سعدهم
بالآخرة العامل لها»(((.
 -21معا�ش��رة كرام النا�س :عن ر�سول اهلل �« :Pأ�سعد النا�س
م��ن خالط كرام النا�س»((( ،فم��ن خالط �صغار النا�س عا�ش
�سفا�س��ف الأمور ،و�أم�ضى حياته في القيل والقال ،و�أ ّما من
خالط ك��رام النا�س عا�ش عظائ��م الأمور وكباره��ا و�أم�ضى
حيات��ه حام ًال للق�ضاي��ا الكبرى ،والإن�سان ف��ي هذه الحياة
الدني��ا هو خال�صة ما يحمل وم��ا يعطي من �أولويات وكيف
يرتبها وينظمها في حياته.

((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص .1305
((( م.ن.
((( الم�صدر نف�سه.
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 -22الزه��د في �أم��ور الدنيا :عن الإم��ام علي�« :Qأعظم
النا�س �سع��ادة �أكثرهم زه��ادة»((( ،وك� َّأن الزهد زاد ال�سعادة
تزيد بزيادته وتنق�صه بنق�صانه ،وهل بعد الزهد بما يعني عدم
تعلُّق القلب بكثرات الحياة الدنيا �سعادة ،ف�إن الم�شكلة كل
الم�شكلة التي يعي�شه��ا المرء في حياته هي �أزمة تعلق قلبه
بم�شتهيات الدنيا ،و�أما �إذا زهد فيها ف�إنه يدخل �إلى ال�سعادة
من �أو�سع �أبوابها.
�صرح القر�آن بذل��ك قال تعالى :ﭽ ﯫ
 -23ذك��ر اهلل :ولقد ّ
ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸ ﯹﯺﭼ ((( ،والإعرا���ض هنا يعني االن�شغال
بغيره ،فهو لما تعلق قلبه ب�أمور الدنيا �شغلته عن ذكر اهلل فلم
يعد ذلك �أولوي ًة في حياته ف�أعر�ض عنه.
قال تعالى :ﭽﰏﰐ ﰑﰒﰓﭼ (((.
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((( م.ن ،ج� ،2ص .1306
((( �سورة طه ،الآيتان.124 – 123 :
((( �سورة الرعد ،الآية.28 :

المحا�ضرة الرابعة

أسس السعادة
في المجتمع اإلسالمي
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:
ﭡﭢﭼ (((.

ﭽﭞ ﭟ ﭠ

((( �سورة �آل عمران ،الآية.110 :

الهدف:

أهم الأركان التي ينبغي تو ُّف ُرها في المجتمع اال�سالمي
بيان � ّ
لينعم �أفراده بال�سعادة.
109

َّ
المقدمة

مجتم��ع �سعيد �أن نتحدث
م��ن الطبيعي عند الحديث عن
ٍ
عن جملة م��ن المعايير التي ترتبط بال�ش���أن العا ّم والتي تترك
�أثارها على الفرد والمجتمع ،وما تعي�شه الكثير من المجتمعات
اليوم من تخبط وا�ضطراب بات �أ�شبه بحال المري�ض المحت�ضر
نتعرف على �أ�سباب
الذي ال يقوى على رد الحياة �إليه ،وما لم ّ
وو�سائ��ل و�آليات �سعادة المجتمع ف�إننا لن نتمكن من رفع هذه
الحال��ة المر�ضية �إلى حالة �صحية ،و�ستظ��ل الدنيا تتخبط في
دياجير وظلمات وم�شاكل �أ�سو�أ من الم�شاكل التي كانت الدنيا
تتخبط فيها �أيام الجاهلية الأولى قبل ظهور الإ�سالم ،وها نحن
اليوم �أمام جاهلية ثانية في كثي ٍر من عناوينها الكبرى وال�صغرى
�أ�س��و�أ من الجاهلية الأولى حيث تف�شت �أوبئة الأنانية ،والأثرة،
والتف��اوت الطبق��ي ،وت��وارث الحك��م عند بع���ض العائالت
والتع�صب للغة والقرابة والن�سب.
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عالج الإ�س�لام م�س�ألة �سعادة المجتمع من جذورها و�أر�سى
الأ�س���س الكفيل��ة ل�سع��ادة الإن�س��ان وعمارة الأر���ض وو�ضع
الحل��ول المنا�سبة لأي �شكلٍ من �أ�ش��كال التعدي على هذه
وقدم النم��وذج العملي في ه��ذا المجال ،هذا
الأ�س�س ،ب��ل ّ
النموذج الذي ما زالت �أنواره �ساطع ًة �إلى يومنا هذا ،وما زالت
الب�شرية تكدح في �سبي��ل الو�صول �إلى �شاطئ ال�سعادة الذي
�أر�شدن��ا �إليه اال�سالم عبر نبيه  Pو�أهل بيت الع�صمة Q
منذ ع�شرات ال�سنين.
وفي هذا المجال يمكن الوقوف على الأ�س�س التالية:
 - 1مب��د�أ الإيم��ان :فالمجتم��ع ال�سلي��م ه��و المجتمع الذي
ي�ؤم��ن بمحورية اهلل في هذا الوجود ويبني عقيدته على هذا
الأ�سا���س ،فهو المجتمع الم�ؤمن ب��اهلل ور�سله و�أنبيائه وكتبه
واليوم الآخ��ر ،ولأن الكفر بهذه الأ�ص��ول الإيمانية يجعل
الإن�س��ان ال يقد�س �شيئاً �سوى م�صالح��ه الخا�صة ولو على
ح�ساب الآخرين.
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 - 2العبودي��ة هلل تعالى :قال تعال��ى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ ((( ،فالعب��ادة لي�س��ت
خا�صاً باهلل تبارك وتعالى ،بل هو �سلوك
�سلوكاً فردياً وارتباطاً ّ
ع��ام تقوم به الأمة ويتجل��ى في �سلوكه��ا و�أفعالها ،ولذلك
اعتب��ره اهلل تعالى نتيج ًة �أولى لمج��رد التمكين في الأر�ض
فق��ال ﭽﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﭼ (((� ،أي انتقل��وا بعبادته��م م��ن المقام الفردي
الى المقام العام الذي يرتبط بالمجتمع والأمة.
 - 3طاع��ة الر�سول  Pوالأئمة الأطه��ار  :Rبمعنى �أداء
البيعة للإمام الذي يمث��ل ا�ستمرارية خطّ النبي  ،Pوهو
ر�أ�س ال�سلطة والحاكم ال��ذي يجب الوالء له ،والذي يدور
ح�س��اب النا�س يوم القيامة مداره ،قال تعالى :ﭽ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﭼ ((( ،ب��ل �إن
حقيق��ة طاعة اهلل تعالى والر�سول �إنم��ا تتجلى بطاعة الإمام
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((( �سورة الأنبياء ،الآية.92 :
((( �سورة الحج ،الآية.41 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.59 :

المفتر���ض الطاعة في زمانك وع�ص��رك ،ولهذا قال تعالى:
ﭽ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﭼ ((( ،ولي�س بنبيهم.
 - 4مب��د�أ الأخوة :قال تعال��ى :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﭼ ((( ،ب���أن يحب كل ف��رد لغيره ما يحب لنف�سه
و ُيراعي الجميع كافة الحقوق والواجبات التي ّن�صت عليها
ال�شريعة بين بع�ضهم البع�ض ،وال�شريعة اعتبرت � ّأن التهاون
بحقوق الأخوة تهاون في الدين ،ولذلك جاء الإ�صالح في
الآي��ة المتقدمة متفرعاً على الأخ��وة وك�أنه �أراد �أن يقول � ّإن
هذه الحقوق �إذا �أ�صابها �أي خلل فعلى الجميع تدارك ذلك
من خ�لال الإ�صالح ليبق��ى المجتمع مجتمع��اً متما�سكاً
وقوياً.
� - 5أ�صال��ة التعاون :قال تعال��ى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﭼ ((( ،ف�لا يخفى �أن الكثير من
الق�ضايا الكبرى من البر والعمل ال�صالح ال يقوى فرد على
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.71 :
((( �سورة الحجرات ،الآية.10 :
((( �سورة المائدة ،الآية.2 :
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�إنجازه��ا والقيام به��ا ،فدعت ال�شريعة �إلى �ض��رورة التعاون
بين �أف��راد المجتمع لإنج��از مثل ه��ذه الق�ضايا من خالل
الم� َّؤ�س�سات المدنية والجمعيات الأهلية وما �شابه.
 -6مب��د�أ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :وعدم التراخي
في هذا المبد�أ ال��ذي حذّ رنا ر�سول اهلل  Pمن مغبة عدم
االلت��زام به ،ولك��ي تت�شكل الأم��ة الواحدة الت��ي ذكرها
اهلل تعال��ى في قول��ه ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭼ (((.
� - 7أ�صال��ة الم�ساواة :ويكون الجميع فيه �أخوة مت�ساوين �أمام
القانون ،فال يوجد م��ن هو فوق القانون مهما عال �ش�أنه ،ف�إن
المجتمع الذي ُيحا�سب في��ه ال�ضعيف دون القوي مجتمع
ُيعلّم �أبناءه �أن يكونوا ذئاباً �ضارية ،والمجتمع الذي ُيحا�سب
فئة دون فئة وقوماً دون قوم هو مجتمع جاهلي.
� -8أ�صال��ة الم�س�ؤولي��ة والجزاء :وذلك ب���أن يتحمل الإن�سان
م�س�ؤولي��ة �أف��كاره و�أعمال��ه و�أقواله ،وبكلم�� ٍة �أو�ضح تفعيل
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((( �سورة �آل عمران ،الآية.110 :

قانون الثواب والعق��اب وذلك ب�أن يجازي كل �إن�سان بعمله
�إن خيراً فخير ،و�إن �شراً ف�شر وله �أجره بدون ا�ستغالل �إن�سان
لإن�سان �آخر.
� - 9أ�صال��ة العدالة :ف���إن لكلٍّ حقه ال�سيا�س��ي واالجتماعي
واالقت�صادي وحقوقه الأخرى ،فهذه الحقوق لي�ست حكراً
على فئ ٍة �أو عائلة �أو �أ�صح��اب النفوذ والمال �أو الذين باعوا
�أنف�سهم لمن هم خارج حدود الوطن.
� - 10أ�صالة احترام الإن�سان في كل �ش�ؤونه :والمراد هنا حرمة
الإن�س��ان الذي ّكرمه اهلل عن �سائ��ر المخلوقات والكائنات،
و�سخ��ر له كل ما في الوجود بغ�ض النظر عن دينه �أو قناعاته
ّ
�أو تفكيره ،فله الحق في ممار�سة �شعائره الدينية والعقائدية،
والإن�سان له حرمته وله حقوق��ه المدنية من التعلم والطبابة
والعم��ل وال�ضمان��ات االجتماعية الت��ي يكت�سبها بمجرد
الإن�سانية.
� - 11أ�صال��ة الف�ضيل��ة� :أي التخلق بالأخ�لاق الح�سنه فكراً وقو ًال
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وعم ًال .ق��ال �سبحان��ه :ﭽ ﭱﭲﭳ ﭴﭵ ﭶﭼ ((( ،ولذلك
�شددت ال�شريعة على م��كارم الأخالق و�صلة الرحم والأخالق
الأ�سري��ة والتكاف��ل االجتماع��ي والتعاون و�سواها م��ن الأفعال
الأخالقية التي ت�سمو بالمجتمع �إلى م�ص� ّآف المجتمعات الراقية.
نحب
وبكلم ٍة �أخيرة � ّإن اال�سالم �أمرنا �أن ن�صل من قطعنا و�أن َّ
من كرهنا و�أن نحترم من ي�ضمر لنا ال�سوء و�أن نتودد �إلى الجميع
با�سم الأخوة ال با�سم الح�سابات والأر�صدة المالية و�أن نح�سن
الظ��ن بالنا�س ختى يح�سنوا الظن بن��ا و�أن نتعاون بدل الأنانية
و�أن نحمل بع�ضنا البع���ض على ال�صحة وال ن�شكك بالآخرين
وال نف�س��د حياتنا باتهام بع�ضنا البع�ض �أو بتعيير بع�ضنا البع�ض
�أو با�ستغاب��ة �أحدنا للآخر ،ف�إن المجتمع��ات قيم ومبادئ قبل
�أي �شيء �آخر ومهما عال �ش�أن �أي مجتمع من المجتمعات ف�إنه
م��ا لم تبقى الأخالق والقيم الإن�ساني��ة رائدة فلن ُيكتب لهذا
المجتمع البقاء والإ�ستمرار.
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((( �سورة ال�شعراء ،الآية.89 :

المحور الثالث:

الحجاب في ميزان الشرع والفكر

فل�سفة الحجاب في الإ�سالم.
�شبهات وردود حول مو�ضوع الحجاب وال�ستر.
�أدلة وجوب الحجاب.
المر�أة والجمال في الت�صور الإ�سالمي.
�أ�سباب اال�ستخفاف ببع�ض الأحكام ال�شرعية
عند الن�ساء.
�أحكام بع�ض �أ�شكال المخالفات الرائجة.
�ضرورة الحجاب والمواجهة.
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المحا�ضرة الأولى

فلسفة الحجاب في االسالم
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ

ﯵﯶﯷﭼ (((.

((( �سورةالن�ساء ،الآيتان 13 :ـ .14

الهدف:

بي��ان بع�ض جوانب الر�ؤية اال�سالمية التي جعلت الحجاب
�أمراً واجباً على المر�أة.
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َّ
المقدمة

� ّإن النظ��رة الدقيقة لق�ضية الحجاب وال�سفور ب�شكلٍ عا ّم ال
يمكن الحكم عليها �إال بعد االطالع الكامل على النظرة الدينية
ومف�صل لنرى � ّأي الفكرتين �أولى
والنظرة الغربية ب�شكلٍ دقيق َّ
بالتبني ،وبالتالي � ّأي الفكرتي��ن فيها �صالح الفرد والمجتمع؛
ل ّأن هذه الق�ضي��ة ترتبط ب�أ�صل عالقة الرج��ل بالمر�أة وترتبط
بدور كلٍّ من الرجل والمر�أة في الحياة وكيفية التكامل بينهما،
لم��ا هو وا�ضح �أنهم��ا و�إن ا�شتركا في الإن�ساني��ة �إال �أنهما على
الم�ست��وى الج�سدي والف�سيولوج��ي والعواطف والأحا�سي�س
يتباينان تبايناً كبي��راً ،وبالتالي ال بد من فهم المعنى الحقيقي
للحج��اب �أو ًال؟ وما هي فوائده العام��ة والخا�صة على م�ستوى
الفرد والمجتمع؟ وما هي الأخطار التي يدر�أها؟ وهل هو مجرد
زي من الأزياء كما يحاول البع�ض الترويج له �أم هو ر�سالة حياة
و�إيمان بدو ٍر تاريخي ومف�صلي للمر�أة؟
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حماور املو�ضوع
معنى الحجاب

ال ّ
�ش��ك � ّأن الحج��اب ك�س��واه من الأم��ور الت�شريعية التي
معنى ظاه��ري يبينه علم الفق��ه وله �أبعاد
ّ
�شرعه��ا الإ�س�لام له ً
در�س في عل��م التربية والأخ�لاق ،فالمعنىالحقيقي
باطني��ة ُت ّ
والباطن��ي للحجاب في الإ�سالم يتعدى ح��دود الظاهر الذي
ي�شي��ر �إلى �ضرورة �ستر الم��ر�أة لج�سدها و�أن ال يظهر منه �سوى
وجهه��ا ويديها ،فالحجاب في الإ�سالم هو وعاء العفة والطهارة
ولبا�س التقوى والدرع الح�صينة الذي يبعد المر�أة عن مواطن
ال�شبهات والتهم.
الخلفية الفكرية لفرض الحجاب

   من هنا ف� ّإن دعوة الإ�سالم �إلى الحجاب هي في حقيقتها
�ست��ر جانب المفات��ن والمحا�سن في الم��ر�أة و�إق�صا�ؤه عن � ّأي
ُ
تعام��لٍ معه��ا ليبق��ى حقيقة التعام��ل معها قائمة عل��ى البعد
العلم��ي والعقلي والكفاءة والتجربة تماماً كما الرجل ،وبكلم ٍة
�أو�ض��ح �أن تبقى الم��ر�أة ك�إن�سان قبل �أن تك��ون �أي �شي ٍء �آخر 121
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فالحجاب دعوة �إلى حفظ كرامة المر�أة واحترام �إن�سانيتها ،و� ّإن
�سيما �إطالق��ه بدون �أي قيد �أو
�أزم��ة ال�سفور في هذا الم�ضمار ِّ
�ضابط��ة فتح �أم��ام المتاجرين بالب�شر فر�ص��ة اال�ستهانة بكرامة
الم��ر�أة وا�ستثمار ج�سدها من حي��ث �أرادت �أم لم ترد ،ففتحوا
لذل��ك ال�شركات و�صرف��وا مليارات من الأم��وال على ج�سد
المر�أة وتزيينه ،بل والأخطر من ذلك �أ ّنه راجت بع�ض الثقافات
ف��ي الآونة الأخيرة لتربط بين قيمة الم��ر�أة وج�سدها متغافلين
ع��ن �أي بعد �آخر لها ،ب��ل ال نبالغ �إذا قلنا �إننا اليوم �أمام عملية
و�أ ٍد للم��ر�أة قد ال تق��لُّ ب�شاعة عن عمليات ال��و�أد التي كانت
لك��ن مع فارق ،وهو � ّأن ال��و�أد الجاهلي
تمار���س في الجاهليةْ ،
كان��ت تدفن فيه المر�أة ويو�ضع بذلك ح��داً لحياتها� ،أ ّما الو�أد
المعا�صر فتدفن فيه كرامة المر�أة مع بقائها على قيد الحياة وال
�أدري � ّأيهما �أفظع جريم ًة بحق المر�أة.
والحج��اب ف��ي عمق��ه ه��و �إق�ص��اء الجان��ب الفتنوي في
المجتمع من كال طرفي��ه �أي الرجل والمر�أة ل ّأن الإ�سالم �أراد
�أال تفتت��ن المر�أة بغيرها و�أال يفتت��ن غيرها بها كما ّبينت ذلك

غ�ض الب�صر ف��ي القر�آن الكريم حيث ق��ال تعالى :ﭽ ﭾ
�آي��ة ّ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔ

ﮕﮖﭼ((( ،ومن الوا�ض��ح � ّأن الآية ت�شير الى �إبعاد
الجانب الفتنوي عندهما ك�سبيل لتزكية النفو�س وطهارتها.
� ّإن الحجاب لي�س �سجناً للمر�أة ُت�سجن فيه طاقاتها وقدراتها
�صوره،
ولي���س قبراً ُتدف��ن فيه �إمكاناتها كما يحل��و للبع�ض �أن ُي ّ
ب��ل هو في حقيقته �ستر ما من �ش�أنه �أن ُيبعد المر�أة عن م�سارها
الذي ر�سمه اهلل لها ل ُتطلق العنان للقيام بواجباتها االجتماعية
وال�سيا�سي��ة والتربوية بعيداً عن جاذبية الج�سد ونظرات التلذذ
والريب��ة والتغني بمفاتنه��ا والتغزل بمحا�سنه��ا ...فالمراد من
أكيد �إن�سانيتها من خ�لال الحجاب ،ليتعامل معها
الحج��اب ت� ُ
ف��ي المجتم��ع باعتبارها �إن�سان��اً ،بحيث تخرج �إل��ى المجتمع
ك�إن�س��ان ،وتحترم ك�إن�سان ،وتن��ال الوظيفة بجدارتها ال بمفاتن
الأنث��ى لديها ،ولتحظ��ى بمكانتها من خالل عقله��ا وكفاءتها
ودوره��ا الفاعل ال بما تملكه من عنا�ص��ر الإغراء في ج�سدها
((( �سورة النور ،الآيتان 30 :ـ .31
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تطل بها
وال بمفاتنه��ا التي تبرز بها �إلى ال�ش��ارع �أو ال�سوق� ،أو ُّ
من خالل �شا�شات التلفزة.
الحجاب وتوفير األمن األخالقي
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والحجاب عاملٌ واقعي من عوامل تحقيق الأمن الأخالقي
بين النا�س بمعنى در�أ خط��ر فو�ضى العالقات غير الم�شروعة،
نظن
فروح الإن�سان م�ؤ ّهل��ة للإثارة ب�شكل كبير .ومن الخط�أ � ْأن َّ
خا�ص،
إن�سانية على الإثارة مح��دودة ٍّ
بحد ّ
قابلي��ة ال��روح ال ّ
� ّأن ّ
أعم م��ن الرجل والمر�أة ـ
تهد�أ بع��د تجاوزه .فكما � ّأن الب�شر ـ � ّ
ال ي�شبع��ون من الث��روة والجاه ،كذلك الأم��ر بالن�سبة للعالقة
الخا�صة بينهما ،فالطلب الالمحدود ال يمكن تلبيته �سواء �أردنا
�أم لم ُنرد ،وهو تو�أم مع لون من الإح�سا�س بالحرمان ،وعدم نيل
نف�سية.
الأماني بدوره ي�ؤ ّدي �إلى ا�ضطرابات و�أمرا�ض ّ
والإ�س�لام �إذ �أدرك �ض��رورة �إ�شب��اع هذه الحاج��ات وتلبية
ه��ذه الرغب��ات �أراد لها �أن ت�ستقيم في القن��وات المحددة لها
بعي��داً ع��ن الع�شوائية والفو�ض��ى ،ففتح لإ�شباع ه��ذه الغريزة
ب��اب ال��زواج ال�شرعي و�أطل��ق العالقة بينهم��ا دون قيد و�أكَّ د
َ

علي��ه وعالج ق�ضاي��ا الأ�سرة بال�شكل ال��ذي ال ي�سقط فيه �أحد
طرفي��ه في محرمات الزنا وال�شذوذ الجن�سي كما هو الحال في
بع�ض المجتمعات الأخرى ،ومن هنا كان الت�شدد في مو�ضوع
اال�ستقرار الأخالقي من خالل تحريم �أ�سبابه كال�سفور والخلوة
والتزين والتبرج وما �شابه.
ّ
وق��د ورد ف��ي الحديث ع��ن ال�سيد الم�سي��حّ �« :Qإن
مو�سى نبي اهلل� Qأمركم �أن ال تزنوا و�أنا �آمركم �أن ال تحدثوا
�أنف�سكم بالزنا ف�ضال عن �أن تزنوا»(((.
وفي الحديث عن الإمام ال�صادق« :Qالنظرة �سهم من
�سهام �إبلي�س م�سموم فكم من نظرة �أورثت ح�سرة طويلة»(((.
وتتح��دث روايات �أخرى عن النب��ي  Pوالأئمة من �أهل
ّ
لكل جارح ٍة حظاً من الزنا «فزنا العينين
البيت  Rع��ن � ّأن ِّ
النظر وزنا الفم القبلة وزنا اليدين اللم�س»(((.

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.319
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،20ص.191
((( الم�صدر نف�سه.
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الحجاب درع المرأة

ّ � إن من لوازم الحجاب وال�ستر عند المر�أة �أنها ت�أمر المجتمع
�أن يتعامل معه��ا وفق هذه الثقافة التي يعرف الجميع قواعدها
ومعادالتها �س��واء الملتزم بها �أم غيره فالم��ر�أة المحجبة تقول
أحرم نظرات
للمجتمع بلبا�سها ال ب�صوتها �إني �أرف�ض التحر�ش و� ِّ
ال�س��وء والريبة وال �أقبل ب�أي اخت�لاط غير م�شروع و�إني ل�ست
ج�سداً ُيفتت��ن الناظر بمحا�سنه وال �أواف��ق على العالقات غير
الم�شروع��ة والأحادي��ث المبتذلة ،فهي بذل��ك تملك حماية
�إ�ضافية �أمام الآخرين ال تملكها المر�أة ال�سافرة.
وهنا �أنا ال �أنكر �أن المر�أة ال�سافرة ت�ستطيع �أن تو�ضح للمجتمع
بل�سانها و�سلوكها ما تبينه المحجبة بلبا�سها كما ال �أنكر � ّأن �سوء
التطبيق عند بع���ض المحجبات ُي�سقط الحجاب عن دوره في
حماية المر�أة �إال �أننا ال نتحدث هنا عن التطبيق الخاطئ و�إنما
ال�سيئ وحاجته
نتح��دث عن رادعية الحجاب عن اال�ستغالل ِّ
لجهد �إ�ضافي تبذله المر�أة المحجبة حتى تقع فري�سة الطامعين،
فيما الأ�صل في ال�سف��ور هو عدم الرادعية وحاجته �إلى جهود
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�إ�ضافية لحماية المر�أة قد ال ترقى �إلى م�ستوى رادعية الحجاب
وتوفيره الحماية لها.
ُّ
الحجاب وبث ثقافة اإلسالم في المجتمع

� ّإن الم��ر�أة المحجبة وبما تقوم به من دو ٍر كبير على مختلف
الأ�صعدة التربوية وال�سيا�سية واالجتماعية و�سواها تثبت للعالم
ب�أ�س��ره � ّأن الحج��اب لي�س حاجزاً ع��ن قيام الم��ر�أة بواجباتها
ولي���س عبئاً ترزح المر�أة تحت وط�أته ،بل ب�إمكانها �أن يكون لها
ال��دور والدور الري��ادي في كثير من ال�ساح��ات؛ وقد قر�أنا في
التاري��خ القديم عن ن�ساء محجبات �صمدن �أمام �أب�شع الجرائم
ال�سيا�سية وفي التاريخ الحديث الم�صاديق التي �أبهرت العالم
�سيما في �إي��ران ولبنان وبع�ض
ع��ن دور المر�أة في التغيي��ر ال ِّ
�ساحات المواجهة في الحروب الناعمة وال�صلبة.
� ّإن اهلل يج��زل الثواب والح�سنات على المر�أة المحجبة ما
دامت ترت��دي حجابها �أمام الناظر الأجنبي ،فتبقى في حال
�أداء التكليف ونيل الح�سن��ات في كلّ خطو ٍة تخطوها حتى
رجوعها �إلى منزلها لأنها تقدم بذلك القدوة والنموذج الذي
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ينبغ��ي االقتداء به؛ فمثلها مثل الجريح الذي ُيثاب ليل نهار
م��ا دام مت�أثراً بجراح��ه وكذلك المر�أة فه��ي ت�ؤجر على كل
خط��وة تخطوها محجب�� ًة وتح ّفها مالئك��ة الرحمة حتى تنزع
حجابها.
الحجاب وحماية الحياة الزوجية واألسرية
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 ال ّ
�ش��ك �أن �أجواء ال�سفور ف��ي المجتمع �ست�ساهم في تزايد
عن�صر الإثارة التي تدفع الرجل �إلى التعلق بن�ساء �أخريات يرى
فيه��ن بع�ض الجوانب التي لم يعد يراه��ا في زوجته ّمما يعطل
حميمية العالقة مع زوجته وي�صرفها الى ٍ
جهات �أخرى ت�ستهويه
�أكث��ر كما �أنه يفت��ح الباب �أمام فر�ص جدي��دة من التودد الذي
يجرها �شيئاً ف�شيئاً نحو �أجواء
بات معط�ل ًا بينها وبين زوجها مما ّ
الثقة والو ّد الوهمية الجديدة ،وهذا من �ش�أنه �أن ُي�ضعف العالقة
بينهما فتنعدم الثقة بالآخر لتحلّ مكانها الأنانية فتظهر الم�شاكل
الزوجي��ة �سريعاً وتتبعه��ا الم�شاكل الأ�سرية مم��ا يو�صل الأمور
�أحيان��اً �إلى الطالق ال�شرعي �أو بالحد الأدنى �إلى طالق توافقي
مع بقائهما تحت ٍ
�سقف واحد ،وما �أكثره في زماننا الحا�ضر.

وهذا الأم��ر يزداد تفاقماً كلما ازدادت ح��دة ال�سفور ،فمن
الطبيع��ي �أن تكون الأ�سرة في المجتم��ع المتفلت والمتهتك
والذي ال ُيراعي � ّأي لون من �ألوان ال�ضوابط �أكثر انهياراً ودماراً،
وهذا م��ا ت�شهده المجتمعات الأخرى الت��ي باتت تتفلَّت من
�أ�ص��ل فكرة بناء الأ�س��رة لكونها تجرب ًة غير نافع��ة ،وفي الواقع
�أن بن��اء الأ�سرة � ٌأمر �ضروري ويج��ب �إ�صالح المجتمع لأجله؛
لأن الأ�س��رة ف��ي المجتمع المتهتك كمن ُيلق��ي بجواهره في
الم�ستنقعات الآ�سنة.
   وه��ذا كله م��ن الطبيعي �أن ُيخفف الحج��اب من حدته،
لأنه ال ّ
ي�شكل مفتاحاً نح��و الإثارة وبالتالي نحو العالقات غير
الم�شروع��ة ب��ل يحافظ على الإث��ارة �ضمن قنواته��ا المحددة
في�ساهم بذلك في تقوية الرواب��ط الأ�سرية و ُيع ِّزز احترامها بين
الطرفين.
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المحا�ضرة الثانية

شبهات وردود حول موضوع
الحجاب والستر
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣ ﭼ.

الهدف:

الإجابة عن بع�ض ال�شبهات المعا�صرة المطروحة في محاربة
مو�ضوع الحجاب وال�ستر.
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َّ
المقدمة

في �إطار الحملة على مو�ضوع ال�ستر والحجاب الذي تفر�ضه
ال�شريع��ة الإ�سالمية على المر�أة الم�سلم��ة والتي تالقي  -مع
الأ�س��ف  -تجاوباً في بع�ض مجتمعاتن��ا الإ�سالمية حتى بات
�إنح�سار الحج��اب وحلول ال�سفور �أو ال�سف��ور المقنع الذي ال
يف��ي بغر���ض ال�ستر ال�شرعي ظاه��ر ًة من جمل��ة الظواهر التي
يجب الوق��وف عندها والإجاب��ة عن الأ�سئل��ة واال�ستفهامات
واال�ستنكارات التي يطرحها البع�ض في وجه ق�ضية الحجاب،
وخطورة هذه الظاهرة ال تكمن في كونها تم ّثل م�ساراً انحدارياً
للحجاب ف��ي مجتمعاتنا ما ّ
ي�ش��كل ابتعاداً وانحراف��اً �سلوكياً
ع��ن تعاليم الدين ،بل تكمن الخطورة في كون هذه ال�شبهات
الغراء وتنزع عنه
المطروحة ت�سلخ الحجاب عن تعاليم ال�شريعة ّ
�صفة التكلي��ف وتعتبره في �أح�سن حاالته زي��اً كبقية الأزياء،
وفي �أ�سو�أ حاالت��ه مظهراً من مظاهر التخلُّف والبعد عن الفهم
الحقيقي للدين.
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حماور املو�ضوع
المه��م �أو ًال ط��رح بع���ض ال�شبه��ات والأ�سئلة التي
وم��ن
ّ
�سيما المطروحة
يطرحها بع�ض المعار�ضين للحج��اب وال�ستر ِّ
في الآونة الأخيرة والتي يعمل بع�ض القر�آنيين الجدد ومدعي
الحداثة والتنور على الترويج لها.
ال�س�ؤال الأول :لماذا فر�ض اهلل الحجاب على المر�أة؟
ال�س�ؤال الثاني� :ألي�س الحجاب ف��ي �أ�صله التاريخي مجرد
عادة من العادات العربية ولي�س تكليفاً دينياً؟
ال�س���ؤال الثال��ث :ولماذا ه��و فر�ض على الم��ر�أة فقط دون
الرجل؟
ال�س���ؤال الرابع :ماذا لو كان لبا�س الرجل مورداً للإثارة� ،أال
ينبغي �أن ُيفر�ض عليه الحجاب كحال المر�أة؟
تقيد نف�سها
ال�س���ؤال الخام�س :لماذا يجب على الم��ر�أة �أن ّ
بالحجاب كي ال يطمع فيها الرجل؟ �ألي�س المفرو�ض �أن يكون
القيد على الرجل في المورد الذي يخ�صه؟
�أ ّال يمثل الحجاب ا�ضطهاداً للمر�أة ،وتقييداً لحريتها؟
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�أال يدخ��ل الحج��اب في �إط��ار ممار�س��ة الم��ر�أة لحريتها
ال�شخ�صي��ة التي لها �أن ترتدي��ه ولها �أن تمتن��ع؟ وبالتالي ف�إن
فر�ضه تجاو ٌز �صريح لحريتها وبالتالي امتهاناً لكرامتها.
وف��ي مقارب��ة ق�ضية الحج��اب ال بد م��ن التمهي��د بجملة
م��ن المقدمات قبل الو�ص��ول �إلى الإجابة عن ه��ذه الأ�سئلة
المتقدمة:
� أو ًال :لماذا اعتبرتم � ّأن الحجاب يحتاج �إلى دليل دون ال�سفور
مع �أنهما �سواء في المر�أة؟ وبالتالي لنا �أن ن�س�أل ما هو دليلكم
عل��ى ال�سفور؟ ولماذا علينا �أن نتقبله مع اعتقادنا �أنه ي�شكل
امتهان
امتهان��اً لكرامة المر�أة كما ترون �أنت��م � ّأن �ستر المر�أة ٌ
له��ا؟ وال ُيقال في ذلك � ّإن اهلل خلق المر�أة بال حجاب لأن
ون�ساء عراة ال ي�سترهم �ساتر.
اهلل خلق الخلق كله رجا ًال ً
حدد ما ينبغي للمر�أة �ستره وما يجوز
ثانياًّ � :إن ال�شرع المقد�س ّ
فطر ُحه لق�ضي��ة الحجاب كان وف��ق �ضوابط وقيود
�إب��رازهْ ،
محددة� ،أما �أنتم فلنا �أن ن�س�ألكم ما هي الحدود التي ُي�سمح
فيها للمر�أة ب�إب��راز مفاتنها؟ و�أنتم تعلمون � ّأن هذا ال�س�ؤال ال
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�إجابة ل��ه في ح�ضارتكم المزعوع��ة وكلٌ يعمل على هواه،
ف�أجزتم المر�أة حرية �إب��راز مفاتنها حتى التعري الكامل بل
هن��اك ما هو �أ�س��و�أ من التعري ،وهذا ُيخال��ف كافة الحدود
التي ي�ؤمن بها العقل.
ثالث��اً :لماذا يحق لك��م �أن تحاججونا با�س��م الح�ضارة الغربية
واعتباره��ا ميزاناً ومقيا�س��اً و� ُّأي فعل ُيخالفه��ا يجب تقديم
وم�سوغات��ه ،في�س���أل البع�ض ما ه��و دليلكم على
تبريرات��ه ّ
الحج��اب فانظروا �إلى الح�ضارة الغربي��ة ال تلتزم به ،ولي�س
لنا الحق �أن نحاججكم با�سم الح�ضارة الإ�سالمية واعتبارها
المي��زان والمقيا���س ،ولن��ا �أن ن�س�ألكم ما ه��و دليلكم على
ال�سف��ور فيما الح�ض��ارة الإ�سالمية تمنع��ه وترف�ضه ،فنخن
نعتقد �أن ما �سوى الح�ضارة الإ�سالمية يحتاج لدليل وبرهان،
لماذا تعتبرون �أن ما طرحه فال�سفتكم على �صواب وال يحق
لن��ا �أن ّندعي �أن م��ا طرحه الأنبياء والر�س��ل على �صواب؟
علماً �أن اهلل لم ي�أمر عباده ب�أمر �إال وفيه م�صلحتهم ولم ين َه ُهم
عن �أم ٍر �إال وفيه مف�سدتهم.
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المعيار في موضوع الستر

والمعي��ار الذي ينبغي التوافق عليه كون��ه ين�سجم مع مبد�أ
كافة الح�ضارات على اختالفها ه��و م�صلحة المجتمع والنا�س
كاف�� ًة �سواء الذك��ور �أو الإناث ،فهل الم�صلح��ة العامة تق�ضي
بال�سفور �أو بال�ستر ،بعيداً عن عدد المحجبات وعدد ال�سافرات
ف��ي العالم وبعي��داً عن مواقعهم في الحي��اة؟ بل ينبغي بحث
الم�س�أل��ة بعيداً عن الواقع ثم مقارب��ة الواقع بعد تحديد النظرة
ال�صحيح��ة لهذه الم�س�ألة ،و�أما مقاربة المو�ضوع تحت تاثبرات
الواقع و�ضغطه فلن يكون نقا�شاً حيادياً ،بل ال �شك � ّأن ت�أثيرات
الواق��ع �سيترك �آثاره على النقا�ش ويجرنا الى تنازالت �شخ�صية
وت�سويات فردية ال تمت �إلى البحث العلمي ِب ِ�صلة.
وف��ي الر ّد عل��ى ال�س���ؤال الأول نق��ول � ّإن ك ًال من الرجل
إن�س��ان قبل �أن يك��ون رج ًال �أو �إم��ر�أة ،وال بد من
والم��ر�أة هو � ٌ
التعامل مع � ّأي منهما بما ال يخ��لّ ب�إن�سانيته ،فالإ�سالم احترم
�إن�ساني��ة المر�أة و�صانها �إذ فر�ض عليه��ا �أن ال تكون نهماً لعيون
حد ،وقد �صدق من قال �إنه
الرج��ال وغرائزهم الت��ي ال يحدها ّ
136

لو علم��ت المر�أة ب�أي عين ينظر الرج��ل �إليها لغطت ج�سدها
بدرع من حديد.
ٍ
ونحن ال نتحدث في هذا المقام عن العفة والطهارة الباطنية
�إذ الجمي��ع متفق على كونها �أ�سا�ساً في المر�أة ،لكن ن�س�أل هل
كرام��ة المر�أة وحرمته��ا �أن تتحول �إلى ل��ذة ج�سدية فح�سب
و�أن يتعامل معها الإعالم ك�سلع��ة ُي ّروج بها طلباً للربح ال�سريع
والوفير؟!
ّ � إن المر�أة ب�أ�صل تركيبته��ا التي خلقها اهلل عليها وبطبيعتها
الأنثوية ه��ي مورد �إثارة بكامل ج�سده��ا ومفاتنها وهو ما لي�س
متحقق��اً في الرجل الذي ينبغي �أن يخال��ف طبيعته الذكورية
حت��ى يكون مورد �إثارة؛ ومن هن��ا وجب على المر�أة �أن ُتراعي
حرم ال�شرع
�ست��ر ج�سدها ولم يوجب على الرج��ل ذلك ،نعم ّ
المقد�س على الرجل �أي نوع من �أنواع الإثارة للمر�أة وا�ست�شكل
الفقهاء ف��ي لبا�سه وحركاته وت�صرفاته التي م��ن �ش�أنها �أن تثير
المر�أة.
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�أ ّم��ا علّة اخت�صا�ص حكم ال�ستر في الإ�سالم بالن�ساء فهو � ّأن
خا���ص بالن�ساء .فالرجل ين�شد ج�سد
التجمل �أمر ّ
المي��ل نحو ُّ
المر�أة بقلبه وهي تن�شد قلبه بج�سدها ،ومن هنا ين�ش�أ ميل المر�أة
جراء نزوعها ل�صيد قلوب الرجال.
نحو الظهور الأنيق ّ
الخا�صة ُتريد � ْأن تجلب قلب الرجل
فالم��ر�أة بحكم طبيعتها ّ
التب��رج والتزين �سلوكان
وتجعل��ه �أ�سيراً لالرتباط بها .لذا ف� ّإن ُّ
لهن.
مقرر ّ
ّ
خا�صان بالن�ساء ،وحكم ال�ستر ّ
وف��ي الرد على ال�س�ؤال الخام�س نقول �إن المر�أة بما ت�شكل
م��ن عن�صر �إثارة وج��ب عليها ال�ستر ،وم��ن الطبيعي �أن يكون
الع�لاج متجهاً للمر�أة بما ت�شكل من ٍ
�سبب مبا�شر ال �أن يكون
الع�لاج متجهاً للرجل الذي هو الجه��ة المنفعلة والنتيجة بل
وال�ضحي��ة �أحياناً ،بل �أكثر من ذلك �إن اهلل خلق المر�أة و�أرادها
عن�صر �إثارة بكامل ج�سدها ومفاتنها لكن �ضمن قنوات �شرعية
محددة في ال�شرع ولي�س ب�شكلٍ مباح �أمام كلّ الناظرين.
�أ ّما فيما يرتبط بم�س�أل��ة مخالفة الحجاب للحرية ال�شخ�صية
و� ّأن حقها في الحجاب وال�سفور �سواء فنقول �إن هذا الأمر و�إن
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يك��ن من الأمور التي ال ت�سلّمون به��ا� ،إال � ّأن م�س�ألة الحجاب
�أمر مرتبط بالم�صلح��ة العا ّمة وب�صالح المجتمع وهو لي�س �أمراً
�شخ�صي��اً فه��و لي�س ارتياداً لقه��وة حتى تختار م��ا ين�سجم مع
�ش��راء ل�سيارة حتى تختار ما يحلو لك ،بل هو
مزاجك ،ولي�س ً
م�س�ألة عامة لها عالقة بف�ساد المجتمع و�صالحه ،هذا المجتمع
الذي تحكم��ه جملة من الأخالقيات الت��ي ال ي�سمح ال�شرع
بتجاوزها ،ولي�س من حرية المر�أة �أن تقدم على �إف�ساد المجتمع
تح��ت �شعار الحري��ة ال�شخ�صية ،ولذا ال ب��د �أن ُت َما ِر َ�س المر�أة
 كم��ا الرجل  -حريتها في �إط��ار هذا المناخ االجتماعي� ،أ ّماالحرية المطلقة والمجردة عن كل قيد ،فهذه �أقرب �إلى التفلت
منها �إلى مفهوم الحرية.
وهنا ن�ؤكد ما قلناه �سابقاً �أنكم لماذا ترف�ضون �أن تخرج المر�أة
عارية �إل��ى ال�شارع� ،أولي���س كون ذلك يخد���ش الحياء العا ّم
ويثي��ر غرائز المجتمع ب�شكلٍ م�ضط��رب؟ �إن نف�س هذا المبد�أ
يدعونا �إلى المزيد من ال�ستر درءاً لأي �سلوكيات م�ضطربة في
المجتمع ،وهذا من جملة ما يعاني منه الغرب حقيق ًة.
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وبكلم�� ٍة مخت�ص��رة � ّإن الحرية ال�شخ�صية للم��ر�أة تقف عند
حد التعدي عل��ى حريات الآخرين وته��دد �أمنهم الأخالقي
والروحي والمعنوي.
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المحا�ضرةالثالثة:

أدلة وجوب الحجاب
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

ﭽﮝﮞﮟ

ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﭼ (((.
((( �سورة الأحزاب ،الآية.59 :

الهدف:

بي��ان بع���ض الأدل��ة ال�شرعية م��ن الكت��اب وال�س ّنة حول
مو�ضوع وجوب الحجاب.
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َّ
المقدمة:

لعلّ �إحدى �أخطر الم�سائل التي تهدد الحجاب وتدعو �إلى
التفلُّ��ت من قي��وده �ضعف االعتقاد بوجوب��ه النا�شئ من عدم
الثقافة الدينية القوية لمبد�أ الحجاب ،والتي تعجز عن ال�صمود
في وج��ه �أعا�صير الغزو الثقافي و�سمومه القاتلة التي ينفذ فيها
من بع�ض فجوات هذا االعتق��اد المزلزل ليحدث فيه فجوات
�سرع��ان ما تهدد ه��ذه الثقافة وتعمل عل��ى تقوي�ضها؛ لذا ف� ّإن
أهم الم�سائ��ل التي يجب العمل عليها ه��ي تقوية الثقافة
م��ن � ّ
الدينية بمو�ضوع الحج��اب و�أدلته ال�شرعية �سواء القر�آنية منها
المروي��ة عن �أه��ل بيت الع�صمة  Rوحت��ى العقلية وما
�أو َّ
يدخ��ل في �إطار التجرب��ة والإح�صاء والمعلوم��ات وغيرها من
الأدل��ة الوجداني��ة والعرفية الت��ي ت�ؤكد �ض��رورة ال�ستر ،وهذا
كله ينبغ��ي �أن تحيط به الأخت المحجبة حتى يكون التزامها
بالحجاب التزاماً را�سخاً بل و�شعاراً ورمزاً يقتدى به.
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حماور املو�ضوع
وفي مق��ام اال�ستدالل على وجوب ال�ست��ر وفق الموازين
ال�شرعي��ة يمك��ن الوقوف على جمل��ة من الأدلة ال��واردة في
الكتاب وال�س ّنة.
�أو ًال :من القر�آن:

  ا�شتم��ل القر�آن الكريم على ع��دة �آيات تدلّ على وجوب
الحجاب نذكر بع�ضها:
 -1قوله تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ...ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﭼ (((.
ومو�ضع اال�ستدالل في هذه الآية هو فقرتان:
الأولى :قوله :ﭽﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﭼ ،ف� ّإن
في تف�سير الزينة التي نهى اهلل عن �إبدائها ر�أيين:
((( �سورة النور ،الآية.31 :
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ال��ر�أي الأول� :أي موا�ض��ع الزين��ة ،فتكون دالل��ة الآية على
لزوم �ستر مفات��ن الج�سد وا�ضحة و ُم َب ِا�ش َ��رة ،وهذا التف�سير
توح��ي به بع���ض الروايات كرواية الف�ضيل ،ق��ال �س�ألت �أبا
عب��د اهلل  Qعن الذراعين من الم��ر�أة� ،أهما من الزينة
الت��ي ق��ال اهلل تب��ارك وتعال��ى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﭼ ،ق��ال :نعم ،وما دون الخمار من الزينة ،وما
دون ال�سوارين».
وم��ن الوا�ض��ح �أن الإمام ي�شي��ر �إلى الموا�ض��ع التي يجب
�سترها عندما قال «ما دون الخمار» ،يعني ما ي�ستره الخمار من
الر�أ���س والرقبة ،وكذلك قوله« :ما دون ال�سوارين» �أي ما دون
الكفين ،فت�شمل ال�ساعدين والع�ضدين.
الخارجي��ة المعروفة التي
الر�أي الثان��ي� :أن ُي��راد بالزينة الزين��ة
ّ
ت�ضعه��ا الن�سوة على �أج�سادهن ،والنهي عن �إظهار الزينة مالزم
للنهي عن �إظهار موا�ضعها ،لأنّ ك�شف الزينة متالزم مع ك�شف
موا�ضعها ،ولعلّ هذا الر�أي بعيد للزوم �أن يقول اهلل تعالى ٍ
حينئذ
( �إال ما �أظهرن منها ) ،ولي�س ﭽﮚ ﮛﮜﮝﮞﭼ.

الثاني��ة :قول��ه تعال��ى :ﭽﮟﮠﮡﮢﮣ ﭼ ،ف� ّإن
الخ ُم َ��ر جمع خمار ،وهي �أغطية الر�أ�س ،والجيوب هي فتحة
ُ
القمي�ص ،والمراد بها �أعلى ال�صدر.
ومن الوا�ضح � ّأن هذه الآية ال تتحدث عن وجوب الحجاب
ب��ل تعتبره �أمراً مفروغاً منه بل ت�أم��ر بمراعاة بع�ض ال�ضوابط -
ولعله��ا من الأمور التي كانت منت�شرة ف��ي تلك الآونة  -فت�أمر
الن�س��اء ب�إلقائ��ه عل��ى الجيوب ،ما يعن��ي �أ ّنها تفر���ض الخمار
موجوداً.
ثالثاً�:إن الآيات القر�آنية تعالج ما قد تتعر�ض له المر�أة المحجبة
�أو يعلّمها بع�ض الأ�صول والقواعد التي تجب مراعاتها حفظاً
لمقام الحجاب في الع َّفة والطهارة ف�ض ًال عن ال�ستر ،وذلك
يت�ض��ح من خالل الت�أمل في جملة من الآيات القر�آنية ،من
قبي��ل قوله تعال��ى :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭼ ((( ف�إن كانت المر�أة م�أمورة �شرعاً �أن تراعي االتزان
والعف��ة في �أ�سل��وب وكيفية تخاطبها م��ع الرجال الأجانب
((( �سورة الأحزاب ،الآية.32 :
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فكيف �سي�سمح ال�ش��رع الحنيف بك�شف مفاتنها التي هي
�أ�شد وقعاً في �إغراء الرجال و�إثارتهم من مجرد الكلمات؟
والخ�ضوع بالقول يت�ضمن ع��دة �أ�شكال من لحن القول �أو
التغنج بالكالم �أو �إطالة الكالم من غير طائل والتي ُيفهم منها
الرغب��ة في الحدي��ث �أو تمرير بع�ض الكلم��ات ذات المعاني
المتع��ددة �أو بع�ض الن��كات �أو الإبت�سامات الالفتة �أو القهقهة
ِّ
وغيرها من الأمور التي تدعو الرجل �إلى الطمع بهذه المر�أة.
ونح��وه في الداللة قوله تعالى :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﭼ ((( ،ف���إذا كان �ض��رب الأرجل بالأر�ض
بم��ا يعني من حركة غير مبا�ش��رة تهدف �إلى َل ْف ِت نظر الرجال
و�إثارتهم محرماً ،والحركة غي��ر المبا�شرة هنا م�ؤداها �أن الرجل
�إذا �سمع �صوت الخلخال �أو �أي زين ٍة �أخرى قد يتبادر �إلى ذهنه
�صور ًة ما ُت ِّ
�شكل عنده نوعاً من الإثارة الخيالية� ،أفال يعني هذا
محرم
بال�ضرورة �أن الحركة المبا�شرة التي ت�ستهدف الإثارة �أمر ّ
�شرعاً.
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((( �سورة النور ،الآية.31 :

المحا�ضرة الرابعة:

المرأة والجمال
التصور اإلسالمي
في
ُّ
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐﭼ (((.

((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.25 :

الهدف:

بيان بع���ض المفاهيم الخاطئة التي يت��م بثها حول مو�ضوع
المر�أة والجمال.
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َّ
المقدمة

م��ن المفاهي��م الخاطئ��ة التي يح��اول البع���ض الت�شوي�ش
به��ا داخل مجتمعاتن��ا الإ�سالمية وتقديمه��ا كقيمة اجتماعية
رهن بجمال ج�سدها و� ّأن الم��ر�أة �إذا �أرادت
� ّأن جمال الم��ر�أة ٌ
الظهور ب�شكلٍ جميل فعليها االهتمام بجمال ج�سدها اهتماماً
كماً كبيراً من �أدوات الزينة والمالب�س
بالغاًّ ،
وقدم لهذه الفكرة ّ
والأزي��اء واالك�س�سوارات و�سواها م��ن �أجل �صرف المر�أة عن
� ّأي قيم��ة �أخرى ترتبط بجمالها الروحي والأبعاد المعنوية لها،
وهذا من �أخطر ما قد ي�صيب المجتمع ،ل ّأن اقتناع المر�أة بهذه
القيمة �سيجعلها تتخلى عن قيمها الحقيقية والمعايير الحقيقية
للجم��ال ،علماً � ّأن جمال الج�س��د ال يجذب �إال ج�سد الرجل
وه��و جذب �آني عابر يرتب��ط باللحظة ،و�أم��ا الجمال الحقيقي
للم��ر�أة فهو الجمال الروح��ي والمعنوي ال��ذي يجذب عقل
جذب له بقا�ؤه وا�ستمراره.
الرجل وقلبه وبالتالي فهو ّ
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حماور املو�ضوع
قراءة قرآنية حول الموضوع

المه��م �أن نَلفت النظر بداي�� ًة �إلى �أن��ه عندما تتحدث
م��ن
ّ
ال�شريع��ة الإ�سالمية عن حرم��ة الزينة وخروج الم��ر�أة متزينة
خ��ارج بيتها �إنما هو ف��ي الواقع عن حرمة ربط جم��ال المر�أة
بزينتها؛ ل ّأن الزينة تعني جمال الج�سد وال تعني جمال المر�أة،
وما �أراده الإ�سالم هو �إبراز جمال المر�أة في جانبه الإن�ساني ال
في جانب ال�شكل والظاهر.
وفي ق�ص��ة ابن َت ْي نبي اهلل �شعي��ب  Qحين ورد مو�سى
 Qالم��اء وكانتا تريدان ال�سقاية ث��م دعوته من قبل �أبيهما
�إل��ى البيت فوائ��د كثيرة فيما يرتب��ط بجمال الم��ر�أة وتربيتها
واختالطه��ا بالرجال وحدود التوا�ص��ل معها و�سوى ذلك مما
يمكن تلخي�صه بالأمور التالية:
يحدثنا
�أو ًال :في القر�آن الكريم ي�صف اهلل جمال المر�أة عندما ّ
ع��ن ابنة نب��ي اهلل �شعيب الت��ي �أر�سلها والده��ا لتدعو نبي
ح��دث القر�آن عن
اهلل مو�س��ى � Qإلى لقاء �أبيها ،فهل ّ
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طوله��ا و�شكلها و�أناقته��ا ولبا�سها وكل ما ل��ه عالقة بجمال
الج�س��د ،بالعك�س تمام��اً فالقر�آن الكريم رب��ط بين جمالها
وعفته��ا وطهارتها �إذ قال تعال��ى ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﭼ (((.
و�ص��ف لم�شيتها ،و�إال
وه��ذا الو�صف و�ص��ف لجمالها ال
ٌ
لقال تعالى (تم�شي بحياء) ،فهو �أراد �أن يقول � ّإن الحياء عالها
وظهر عليها بكامل وجودها ال بخ�صو�ص م�شيتها ،و�إال ف�إن كلمة
لك��ن ما �أراده
(جاءت��ه) تغني عن كلم��ة (تم�شي) في اللغةَّ ،
اهلل �أن ُيعلّمن��ا �إياه ه��و كيف يكون جمال الم��ر�أة من الناحية
الم�ضموني��ة� ،أي �أن الحياء تجلى لي�س في م�شيتها فح�سب بل
في تمام مجيئها.
ثاني��اً :وهن��ا فائ��دة تربوية مهم��ة تظهر من من��اخ الآيات وهي
نبي اهلل �شعيباً
�ضرورة متابعة �أم��ور الفتيات في البيت ،لأن َّ
لما رجعت ابنت��اه �سريعاً �س�ألهما عن �سب��ب ذلك ف�أجابتاه
بم��ا جرى معهما و�أن رج ًال �سق��ى لهما ،وهذا يعني �ضرورة
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((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.25 :

متابعة �أدق التفا�صيل في حياة الفتاة من الناحية التربوية.
ثالث��اً :هي ر�سولة �أبيها ولي�ست متحدث�� ًة معه من تلقاء نف�سها،
ولو لم يكن الأمر كذلك لدعته حين �سقى لهما ولي�س بعد
رجوعها �إلى بيت �أبيها.
رابع��اً� :إن الدع��وة محددة ولي�س��ت دعوة مطلق��ة ،فهي دعوة
خا�صة ليجزيه �أجر ال�سقاية.
خام�ساًّ � :إن العبارة ت�ؤكد بو�ضوح �أن هذه المر�أة لم تتحدث مع
عما يزيد عن المعنى الذي �أرادت �إي�صاله،
نب��ي اهلل مو�سى َّ
فهي لم تدخل معه ب�أحاديث جانبية ومقدمات وا�ستطرادات
حول المو�ضوع.
�ساد�س��اًّ � :إن هذه القيود المتقدم��ة تك�شف عن �أن الأ�صل في
الدين لي�س توا�صل المر�أة مع الرجل ،و�إنما التوا�صل هنا ّتم
لع��ذر وهو �أن �أباها رجلٌ عجوز وال ي�ستطيع المجيء بنف�سه،
وبالتالي ف�إن هذا التوا�صل كان ا�ستثنائياً ولي�س عادياً.
�سابعاً :ما ورد في التفا�سير �أن مو�سى  Qقال لها �أن يم�شي
�أمامه��ا وتم�شي خلفه عند ذهابهما ال��ى بيت �أبيها حتى ال
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ي�ضط��ر الى النظر �إليها با�ستمرار ،بل �أكثر من ذلك ف�إنه قال
له��ا �إذا �أخط�أ الطريق �أن تلقي بح�صاة نحو االتجاه ال�صحيح
وال تكلم��ه لعدم اال�ضطرار �إلى ذل��ك ما دام هناك �إمكانية
اال�ستدالل على الطري��ق دون اللجوء �إلى الحديث لما هو
وا�ض��ح �أن �صوت المر�أة كلبا�سها �ش��كلٌ من �أ�شكال الفتنة
والريبة.
وف��ي الآي��ات المتقدمة ما يع��زز ذلك حيث ق��ال تعالى:

ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﭼ(((.
ثامناً� :إن هاتين المر�أتين اتخذت��ا مكاناً دون القوم تنتظران � ْأن
ينتهي النا�س من �سقاية �أغنامهم حتى يت�سنى لهما االقتراب
من الم��اء ،وهذا يعني �أنهما لم يقتربا من الماء حر�صاً على
عدم االختالط بالرجال ،ولو اقتربتا لكان ب�إمكانهما ال�سقاية
لكنهم��ا قالت��ا ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭼ �أي ال ن�سقي
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((( �سورة الق�ص�ص ،الآيتان.24 – 23 :

حت��ى ينتهي الجمع م��ن ال�سقاي��ة فن�سقي لغنمن��ا ،ولعل
مو�سى �أكبر فيهما ذلك فقام و�سقى لهما.
تا�سع��اً :من الوا�ض��ح �أن البيئة التي كان يعي���ش فيها نبي اهلل
�شعي��ب  Qكانت بيئة �ضاغطة لما هو معلوم � ّأن مو�ضوع
ال�سقاي��ة هو مو�ضوع يومي وهاتان الفتات��ان عليهما االنتظار
يومي��اً حت��ى ي�ص��در الرعاء ولم يفك��ر �أحد م��ن النا�س �أن
ُيخفف عنهما هذا الجه��د احتراماً لأبيهما النبي � Qأو
على الأقل احتراماً لكبر �س ّنه ،مما يك�شف �أن القيم كذلك
ت�صدي نبي اهلل مو�س��ى لهذا الأمر �إال
كان��ت مفقودة ،وم��ا ِّ
دلي��ل على ذلك ،ومع ذل��ك ف�إن هذه البيئ��ة ال�ضاغطة لم
تجعل � ّأياً من هاتين الفتاتين تر�ضخ لهذا الواقع لتتنازل عن
�شي ٍء من القيم والمبادئ التي تقتنع بها.
عا�ش��راً :م��ا ي�ؤك��د � ّأن الجمال ال��ذي يجعل الرج��ل يفكر
بال��زواج ه��و الجمال الروح��ي �أو ًال قول نب��ي اهلل �شعيب
 Qلمو�س��ى  Qﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﭼ ،لأن كلتيهم��ا تتمتع��ان بهذا الجم��ال الروحي
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وبالتال��ي فكلتاهم��ا جديرتان بالزواج م��ن نبي اهلل مو�سى
 ،Qيبقى و�إن كان هناك حق في اختيار �إحداهما �إال �أن
الجدارة مرهونة بالجمال الروحي �أو ًال وك�أنه يريد �أن يقول
له «ختر �أي واحد ٍة منهما فكلتاهما جديرتان بهذا الزواج»،
و�أما الجم��ال الج�سدي والظاهري فلم ينكر اال�سالم دوره
ف��ي الرغبة الج�سدي��ة عند الرجل �إال �أنه يق��ع في المرتبة
الثانية.
�أح��د ع�شرّ � :إن ما يزيد في ع ّفة الم��ر�أة وعدم لجوئها لإبراز
ج�سدها �سعي الأهل لتزويجها خالفاً لبع�ض من يتوهم � ّأن ذلك
رخ�ص الفتاة و�أنهم يجعلونها في معر�ض الطلب ،و� ّأن على
ّمما ُي ّ
ال�شاب �أن يبذل الغالي والنفي�س وي�سعى بكل ما �أوتي من قوة
ليفوز به��ا ،والحال �أن ذلك ال ي�ساهم في بق��اء الفتاة متجلبب ًة
بجلب��اب العفة والطهارة في نف�س الزوج ،ب��ل � ّإن �سعي الأهل
جدير بها عامل م�ساهم في حفاظ الفتاة على
لزواجها ّممن هو ٌ
قيمتها المعنوية وعدم اللجوء �إلى الو�سائل الرخي�صة ا�صطياداً
للرجل.
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وال يخف��ى �أن الظاه��ر م��ن كالم النبي �شعي��ب ّ � Qأن
حديثه م��ع النبي مو�سى  Qكان بح�ض��ور الفتاتين لما هو
وا�ضح م��ن الف��رق بي��ن ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ
وه��و معنى تام يح�سن ال�سك��وت عليه ،وبين قول��ه (�إني �أريد
�أن �أنكح��ك �إح��دى ابنتي هاتي��ن) والذي يظه��ر منه ح�ضور
الفتاتين لأن كلمة (هاتين) ت�ستعمل للحا�ضر ال للغائب ،وهذا
ال يخد���ش في الحياء لأن الكالم من�صرف �إلى المجال الذي
ارت�ضاه اهلل ولي�س �إلى �أي �ساح ٍة محرم ٍة �أخرى.
�إثنا ع�شر� :إن مما يزي��د في الجمال الروحي للفتاة ابتعادها
عن الجوان��ب ال�شخ�صية في الحديث فهاتان الفتاتان لم ُي ّعرفا
ع��ن نف�سيهما ب�أنهما �إبنتا النبي �شعيب � ،Qأو يحدثانه عن
ح��ال ا�ضطهاد النا�س لهم��ا و�أنهم ال ي�سمح��ون لهما بال�سقي
حت��ى ينتهوا جميعاً ،ب��ل هما لم تطلب��ا الم�ساعدة من مو�سى
 ،Qلما هو وا�ضح من قولهما ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ
�إنهما اتخذتا قرار االنتظار حتى يفرغ الجميع حر�صاً على عدم
�شيخ كبير وهذه
مخالط��ة القوم ،بل � ّإن جلّ م��ا قالتاه � ّإن �أباهما ٌ
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�إ�شارة تحم��ل �شيئاً من تبرير خروجهما له��ذه المهمة كونهما
فتاتين ملتزمتين ،فهما تجيبان عن �س�ؤال افترا�ضي قد ُي�شكك
بعفتهما لوجودهما عند تلك البئر من �أجل ال�سقاية.
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َّ
المقدمة

الم�ص��ر على ترويج
� ّإن �أه��م �س�ؤال يواجه��ه الطرف الآخر
ّ
ثقافة ال�سفور هو لماذا كل هذا الإ�صرار على �إبراز مفاتن المر�أة
والمتاجرة بج�سدها وت�سليع المر�أة ب�أب�شع �أ�شكال الفجور؟ لماذا
كل ه��ذه البرامج التي ال ُتظهر من المر�أة �إال جمال ج�سدها؟
ت�صرون عل��ى وجود عن�صر
ولم��اذا كل ه��ذه الدعايات الت��ي ّ
الم��ر�أة الفاتنة فيها حتى ولو كان مو�ضوعها �أجنبياً عن مو�ضوع
الم��ر�أة؟ ولماذا كل ه��ذه الأفالم المنت�شرة ف��ي العالم والتي
تحاول��ون الرفع من �ش�أن هذه الأف�لام بت�ضمينها م�شاهد مثيرة
و�أحياناً �إباحية؟ ولماذا ولم��اذا� .........أل�ستم �أنتم من جعلتم
المر�أة �ضحية و�سلعة� ،أل�ستم �أنتم من تعاطيتم مع المر�أة بطريقة
ا�ستهالكية؟ �أل�ستم �أنتم من هدرتم كرامتها على ح�ساب امتالء
جيوبكم و�أر�صدتكم؟ �أل�ستم �أنتم من عطلتم الجوانب العلمية
والمعنوية والأخالقية للمر�أة حتى جعلتموها ج�سداً بال روح؟
ث��م رفعتم بعد ذلك �شعارات الحرية للمر�أة ت�ضلي ًال وزوراً و�أنتم
�أكثر النا�س �إجراماً بحقها بل �أنتم قا ِتلوها واقعاً وحقيق ًة.
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حماور املو�ضوع
ومما ّ
ال�شك فيه � ّأن �أ�سباب االنحراف عن ال�ضوابط ال�شرعية
ّ
كثي��رة ومتعددة وتختل��ف باختالف البيئة والظ��روف والبالد
وحت��ى الأ�شخا�ص ،لكن ما يهمنا هنا ه��و ت�سليط ال�ضوء على
تم�س مجتمعاتنا الإ�سالمية.
بع�ض هذه الأ�سباب العا ّمة والتي ُّ
�سيما ما يرتبط بمو�ضوع
� -1ضعف الح�صانة الإيمانية والثقافية ِّ
الحج��اب :و�أعني هنا ع��دم التركيز على الأبع��اد الثقافية
والمعنوي��ة والروحي��ة وغيرها عند الم��ر�أة المحجبة ،فلي�س
لهن
المطلوب �أن نلزم بناتنا بارتداء الحجاب دون �أن ن�شرح َّ
لهن �أدلة �ضعيفة
معنى الحجاب و�أبعاده و�أهداف��ه� ،أو نقدم َّ
�ش�آبه ب�ضرورة مراعاة البيئة والمناخ الذي نعي�ش فيه ،وحتى
ال نكون عر�ض��ة ال�ستفهامات الآخري��ن وا�ستنكاراتهم وما
�شابه من الأمور التي ُتبقي الحجاب �أمراً متزلز ًال في النفو�س
ريح ثقافية.
قد ُينزع مع �أ ّول ٍ
 -2الت�أث��ر بالثقافات الدخيل��ة على مجتمعاتنا :ف�لا ّ
�شك � ّأن
ال�سفور جزء من ثقافة ُير ّوج لها داخل المجتمع الم�سلم تحت
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عناوين تبه��ر المر�أة وتجذبها كمو�ض��وع الحرية والم�ساواة
وتقدي��م النم��اذج الالفتة في عالم الغ��رب لزحزحة المر�أة
الم�سلمة ع��ن قيمها وتراثها وع��ادات المجتمع الإ�سالمي
وعن و�صايا الر�سول الأكرم والأئمة الأطهار .Q
 -3التعلُّ��ق ب�آيات و�أحاديث العفو والرحمة والتوبة دون �سواها
م��ن الآي��ات والأحاديث :وه��ذا من الأم��ور الخطيرة لأنه
ال تب��رر فيه الم��ر�أة لنف�سها عدم �ستره��ا بال�شكل ال�شرعي
فح�س��ب بل ُت ّروج لثقافة دينية هي ف��ي الواقع ال عالقة لها
بجوه��ر الدين ،فكيف ُيعق��ل �أن ي�أمر الإ�س�لام ٍ
بواجب ما
ويفر�ض��ه ثم بعد ذلك يت�سامح م��ع المتجاوزين عنه ،بل � ّإن
في ذلك تدميراً للمبادئ والأ�صول من جذورها.
التجمعات العامة لغير حاجة كالأ�سواق
 -4ارتياد المر�أة �أماكن ُّ
والمقاه��ي العام��ة  :وهذه م��ن الظواهر الت��ي انت�شرت في
الآونة الأخيرة حيث ب��ات الخروج �إلى ال�سوق ال للت�سوق
والجلو���س في الأماكن العامة ُي�شكل �ضرورة حياتية وعم ًال
مفرو�ض��اً يج��ب االلت��زام به ،وه��ذا ُيخالف المن��اخ العا ّم
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لل�شريعة ال��ذي �أو�صى بع��دم خروج المر�أة �إل��ى الأماكن
العامة �إال ل�ضرورة.
���س االهتمام بمجالت الأزياء والمو�ضة :وال�س�ؤال هنا:
َ -5ه َو ُ
هل واقعاً هذه المجالت بما تختزنه بريئ ٌة من الترويج لثقافة
معينة؟ وهل ه��ذه ال�شركات العالمية الت��ي تنفق مليارات
ال��دوالرات على هذه الأزياء وهي تبتغي الربح ال ُتر ّوج في
الوقت ذاته لمفاهيم جديدة عن مفهومي الحجاب وال�ستر؟
�أل�سن��ا في معر�ض الت�أثر �شيئاً ف�شيئ��اً بهذه الثقافات الغريبة
حين نجد في �أنف�سنا هو�ساً القتناء هذه المجالت.
تحم��ل �أولي��اء الأم��ر �أو الأزواج لم�س�ؤولياتهم ،فال
 -6ع��دم ُّ
تج��د المر�أة من �أحدهم ن�صحاً �أو �إر�شاداً �أو اعترا�ضاً على ما
ترتدي��ه :ولو كان هذا الأمر �سه ًال وم��ن الأمور التي يمكن
التهاون فيها فلم��اذا �أمرنا به اهلل بقوله ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
والالفت هنا �أن
ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﭼ،
ُ
موج��ه للم�ؤمنين وذلك ل ّأن الحفاظ على �إيمانهم
الخطاب ّ
في وجه التحديات الم�ستمرة يحتاج لهذا النوع من التنبيه
والتحذير الم�ستمر.
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لهن:
� -7س��وء ع�شرة بع���ض الأزواج لزوجاته��م �أو هجرانهم ّ
فالبي��ت هو الح�ض��ن الدافئ الذي يج��ب �أن ينعم الجميع
فيه بالراحة ,كما نهت ال�شريعة الرجل �أن يكون �أهله �أ�شقى
النا�س ب��ه ،فعندما تكون هذه البيئ��ة والحا�ضنة مما يجلب
التعا�س��ة وال�شقاء للمر�أة فمن المتوق��ع �أن يكون ذلك �سبباً
لخ��روج المر�أة عن ال�ضواب��ط ال�شرعية �إلى ٍ
مكان تن�شد فيه
راحتها و�سعادتها.
 -8م�صاحب��ة رفيقات ال�سوء :و�أعني هن��ا ال�صديقات التي ال
معه��ن ثقافة م�شتركة ولي�س هن��اك م�ساحة واحدة
تجمعنا
َّ
وت�شتد هذه
حول الكثير من المفاهيم الدينية والمجتمعيةُّ ،
الم�س�أل��ة في الن�ساء اللواتي ال يملكن �إيمان��اً قوياً واعتقاداً
فيه��ن احتما ًال كبيراً،
را�سخ��اً بحيث يكون احتمال الت�أثير َّ
نعم ال مانع من انفتاح الطبقة الرا�سخة في االعتقاد وااليمان
عل��ى �أي امر�أة �أخرى من �أج��ل هدايتها و�إقناعها بالمفاهيم
الدينية والإيمان بال�شرع الحنيف.
 -9الت�شجي��ع والثناء من بع�ض من ال خالق لهم :حيث يلج�أ
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بع���ض الن�سوة �إلى التغرير بالمر�أة من خالل مدحها والثناء
عليها و�أنها جميلة وحرام عليها �أن ت�ستر ج�سدها و�أن الإيمان
بالقلب ولي�س بالأفعال و�سوى ذلك من العبارات المع�سولة
الت��ي قد ت�ؤثر في بع�ض �ضعاف الإيمان فتن�سلخ عن مبادئها
لح�ساب �ضغو�صات الواقع االجتماعية والحياتية.
� -10إعط��اء م�ساحة كبيرة من الوقت للأم��ور الدنيوية :وهذا
ي�سبب الغفلة وم��ا ينتج منها من ط��ول الأمل ون�سيان
مم��ا ِّ
الموت واال�ستخفاف بالأمور التي تربط المر�أة بالآخرة مما
ُيفقد المر�أة ح�صانتها تباعاً .وهنا �أ�شير �إلى م�س�ألة مهمة وهي
� ّأن الأمور الدنيوية الي��وم باتت من الكثرة بحيث ت�ستهلك
وقت الإن�سان وزيادة وتحجب عنه �أنوار الآخرة �إذا ا�ست�سلم
لإغراءاتها.
الم�ستحبات :والمراد
�سيما
 -11ع��دم االهتمام بالعبادات ال ِّ
َّ
همه وبين
هن��ا � ّأن هناك فارقاً بين م�ؤمن جع��ل الآخرة �أكبر ّ
همه ،والقر�آن الكري��م �صريح بقوله
�آخ��ر جعل الدنيا �أكب��ر ّ
ﭽﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﭼ ،فه��و ُيحدث��ك ع��ن �أم ٍر
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وك�أن��ك ق��د ن�سيت��ه �أو تكاد فيق��ول لك �إن��ه ال ينبغي لك
أم���س الحاجة �إلى �إحياء
�أن تن�س��اه بالمطلق ،واليوم نحن ب� ّ
المجال���س الح�سيني��ة والمنا�سب��ات الديني��ة والأعم��ال
ال�صالح��ة والإ�ستعان��ة بالنذورات الم�ستحب��ة الم�أثورة عن
�أهل بيت النبي  Pوق��راءة الأدعية والزيارات وغيرها من
الم�ستحبات التي تزخر بها كتب الأدعية والزيارات لتكون
جزءاً من حياتنا اليومية.
 -12الغيرة والمقارنة ببع�ض الن�ساء الأخريات :وهذه الم�س�ألة
م��ن الم�سائل القاتلة في حياة الإن�سان عام ًة والمر�أة خا�ص ًة،
فالم��ر�أة التي تق�ضي وقته��ا تقارن منزلها بمن��زل الآخرين
و�أثاثه��ا ب�أثاثهم وحديقتها بحديقتهم ولبا�سها بلبا�سهم ونمط
حياتها بنمط حياتهم و�سوى ذلك �سوف ت� ِّؤجج عندها لهيب
الح�سد والمناف�سة غير الم�شروعة والغرق في ظلمات الدنيا
وغرورها ،وهذا ُيفقدها دورها ور�سالتها و�أجمل قيمها.
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المحا�ضرة ال�ساد�سة:

أحكام بعض أشكال
المخالفات الرائجة
ت�صدير المو�ضوع:
ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿﰀﰁﰂﭼ(((.

((( �سورة النور ،الآية.31 :

الهدف:

المحرمات الرائجة اليوم للمر�أة والتحذير
بيان بع�ض �أ�شكال َّ
من فتنة ال�سقوط فيها.
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َّ
المقدمة

ال َّ
�ش��ك � ّأن محافظة المر�أة على حجابه��ا و�سترها ال�شرعي
�سيما في الوقت الراهن الذي
من �أكبر ِّ
التحديات التي تعي�شها َّ
التحدي��ات المتنوعة التي تريد ح��رف المر�أة عن
كث��رت فيه ِّ
وح�صنتها
الغراء َّ
المدار الذي ر�سمته لها ال�شريع��ة اال�سالمية ّ
به ،وق��د ا�ستنفر �أعداء الأم��ة لهذه الغاي��ة �آالف الم� َّؤ�س�سات
الإعالمية والثقافية والتجاري��ة لخرق جدار ال�ضوابط ال�شرعية
والنيل من ح�صانتها الإلهي��ة ووفق مخططات مدرو�سة تهدف
زي كبقية الأزياء
بعد ب�ض��ع �سنين الى تحويل الحجاب �إل��ى ٍّ
فاقداً لروحيت��ه متنكراً لخلفيته الفكري��ة والثقافية ال يرمز �إلى
عقيدة ولي�س له �أي داللة وبالتالي ي�سهل الق�ضاء على حجابها
و�سترها.
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حماور املو�ضوع
�إال �أن��ه وبعيداً عن مختلف الإغ��راءات الهادفة والتي تغزو
التعر�ض
بالدن��ا تحت عناوين الفتة وجاذبة َّ
وبراقة فمن المفيد ُّ
خيل للبع�ض �أنه��ا مطابقة
لبع���ض هذه المف��ردات التي ق��د ُي َّ
للموازي��ن ال�شرعي��ة �إال �أنها في الواقع بعي��دة كلَّ البعد عنها،
�سنق��دم بع�ض النم��اذج التي جمعناه��ا من و�سط
ونح��ن هنا
ِّ
المجتمع والتي راجت م� َّؤخ��راً عند بع�ض الفتيات الملتزمات
حتى باتت غير م�ستهجنة.
ويمكن تق�سيم هذه الموارد �إلى ثالثة �أق�سام �أ�سا�سية:
 -1ما يرتبط باللبا�س.
 -2ما يرتبط بالزينة.
 -3ما يرتبط بالتوا�صل.
ً
أوال  :ما يرتبط باللباس

وقب��ل الدخول في تفا�صيل المخالفات الرائجة اليوم ال بد
من التذكير بالأمور التالية:
�أو ًالّ � :إن الحجاب ال�شرعي وفقاً لفتاوى كافَّة المراجع والفقهاء
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 -1  لب�س الثياب الف�ضفا�ضة المطرزة.
 -2لب�س الثي��اب الف�ضفا�ضة ذات الألوان اللاَّ فتة :والإ�سالم
اعتمد في ذلك �ضابطة �أ�سا�سية وهي �أن ال يكون اللون الفتاً
بمعنى �أن يكون عنواناً للإثارة والريبة عند الناظر.
 -3لب���س الألب�سة الق�صيرة وال�ضيقة :فال�ستر لي�س �أمراً خا�صاً
بالر�أ�س في المفهوم الإ�سالمي كما يحاول البع�ض الترويج
ل��ه ،بل له عالقة بتمام الب��دن ،فال َّ
�شك � ّأن ما ترتديه بع�ض
الن�ساء من �ألب�س��ة �ضيقة م�ضافاً �إلى حجاب الر�أ�س يخالف
ال�ضوابط ال�شرعية.
 -4لب���س الحج��اب الذي ال ي�ستر تم��ام ال�شعر :بحيث يظهر
بع�ضه �أو يظهر �أعلى ال�صدر :وحرمة ذلك وا�ضحة للمخالفة
ال�صريحة لقوله تعالى:ﭽﮟﮠﮡﮢﮣ ﭼ(((.
 -5ع��دم لب���س الج��وارب عند الخ��روج �أو لب���س الجوارب
ال�شفافة.

((( �سورة النور ،الآية.31 :
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 -6حجاب المو�ضة �أو «ال�سفور المقنع»  :وهي ظاهرة انت�شرت في
مجتمعاتنا الإ�سالمية ،حيث ت�سعى بع�ض الفتيات �إلى ارتداء
أقرب �إلى ال�سفور منه �إلى الحجاب،
حجاب هو في الحقيق��ة � ُ
�أو قُلْ ه��و حجاب مخفف يكاد �أن ُيالم���س ال�سفور �أو �سفوراً
مق َّنعاً ،وهو حجاب تجمع فيه المحجبة بر�أيها بين ال�ضغوطات
الحياتية والواقعية التي تعي�شها وبين قناعتها الفكرية بالحجاب
وتربيتها على ذلك ،فال تنج��رف مع ال�ضغوطات فتذهب الى
والتح��رر الكامل من الحجاب ،،وال تتخلى -
�إ�شهار ال�سفور،
ُّ
بر�أيها  -عن قناعتها الفكرية وتربيتها الدينية.
يبقى �أن ن�شير �إلى م�س�ألة وهي � ّأن ال�ضوابط ال�شرعية للبا�س
ال تعن��ي ب� ّأي �شكلٍ من الأ�شكال جمود اللبا�س ال�شرعي على
زي محدد ،بل يمكن التنويع بكل تفا�صيله �سواء لجهة ال�شكل
ٍّ
�أو اللون �أو نوع القما���ش �أو ُمراعا ًة ل�سن الفتاة و�شكلها و�سوى
لكن بم��ا يتالءم مع ال�ضواب��ط ال�شرعية وال ُيخرجه عن
ذلك ْ
الهدف الذي ُيرجى منه.
وتف�ص ُله.
تتو�سط البدن ِّ
 -7لب�س الكعب العالي والأحزمة التي َّ
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ً
ثانيا :ما يرتبط بالزينة

 -1و�ضع المناكير وبع�ض االك�س�س��وارات كالرمو�ش والأظافر
اال�صطناعية.
 -2لب�س النظارات ال�شم�سية بق�صد الزينة.
 -3التبرج �أمام الن�س��اء غير الم�ؤتمنات :وذلك كالح�ضور في
الأعرا�س.
 -4ظهور ما زاد عن الكفين �أثناء بع�ض المعامالت في الأ�سواق.
� -5إبراز مفاتن الج�سد �أمام الن�ساء :وهذا ما يح�صل �أحياناً في
الم�سابح �أو �سهرات الأعرا�س الخا�صة بالن�ساء.
� -6إظهار لب�س الخاتم.
 -7خروج المر�أة متعطرة ومتزينة.
الم ّلونة للب�شرة
 -8ا�ستعم��ال �أدوات التجميل :ك�أنواع البودرة ُ
وكح��ل العينين وو�ضع بع�ض الألوان عل��ى ال�شفاه ،نعم ال
يرى الفقهاء مانعاً في ا�ستخدام بع�ض ِّ
المرطب للب�شرة التذ
ت�ستوعبه الب�شرة وال يبقى منه � ُّأي �أثر ظاهر.
ال
ُ
 -9تطويل الأظافر.
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 -10لب�س العد�سات الال�صقة بق�صد الزينة.
� -11إجراء بع�ض العمليات التجميلية غير ال�ضرورية.
ً
ثالثا :ما يرتبط بالمعامالت

174

والمراد هنا �ضرورة التنبه �إلى مخاطر هذه الت�صرفات والتي
قد يك��ون بع�ضها لي�س محرم��اً ،كما قد يك��ون البع�ض الآخر
مرده �إل��ى �سرية الم��ر�أة وباطنها ،و�إن كان الت�أم��ل في المناخ
الع��ا ّم لن�صو�ص ال�شريعة الإ�سالمية ي��رى �أن هذه ال�سلوكيات
من الأمور التي ينبغي الحذر منها واجتنابها.
التحدث ب�شكل غير الئق مع �أ�صحاب المحالّ .
ُّ -1
 -2المزاح �أو التحدث بنكات م�ضحكة مع غير المحارم.
 -3م�صافحة غير المحارم.
وال�شابات.
 -4المرا�سلة يبن ال�شباب ّ
 -5المكالمات الهاتفية بين ال�شباب والفتيات.
 -6جلو���س المر�أة م��ع الأقارب غير المح��ارم ك�صهرها �أو �أخ
زوجها.
 -7الخل��وة مع غير المحارم :وال نقول هنا بالحرمة بل ال �شك

�أن هذه الخلوة �سواء في ال�سيارة �أو الم�صعد �أو غير ذلك هو
دخ��ول �إلى �ساحة فتنة قد تق��ع وقد ال تقع� ،إال � ّأن الح�صانة
الروحي��ة تقت�ضي ع��دم ا�ست�سه��ال ذلك وتك��راره كي ال
ي�شكل مقدمة للوقوع في الخط�أ.
 -8الجلو�س في الأماكن العا ّمة وتدخين النرجيلة.
 -9المزاح والتحدث ببع�ض النكات الم�ضحكة مع الآخرين.
 -10ركوب الدراجة النارية �أو الهوائية.
 -11م�ضغ اللبان ( العلكة ) �أمام النا�س.
 -12ال�ص��راخ وال�صوت العال��ي وال�صوت الملحن :وهذه من
الأمور التي يجب على الفتاة المحجبة تفاديها حتى لو كان
ذل��ك في قراءة الق��ر�آن �أو مجال�س الع��زاء الخا�صة بالن�ساء
والتي قد ي�صل ال�صوت فيها �إلى م�سامع الرجال.
 -13القهقه��ة �أمام النا�س :وهو �أمر وا�ض��ح الداللة على كونه
�شبهة ومحلّ ريبة وفتنة للرجال.
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المحا�ضرة ال�سابعة:

ضرورة العالج والمواجهة
ت�صدير المو�ضوع:

النبي الأكرم « :Pكي��ف بكم �إذا
ع��ن ّ
ف�س��د ن�سا�ؤك��م وف�س��ق �شبابكم ول��م ت�أمروا
بالمع��روف ولم تنهوا عن المنكر؟! فقيل له:
و�شر
ويك��ون ذلك يا ر�س��ول اهلل؟! قال :نعم ّ
من ذلك! كيف بكم �إذا �أمرتم بالمنكر ونهيتم
عن المع��روف؟! قيل :يا ر�س��ول اهلل ويكون
و�شر من ذلك! كيف بكم
ذلك؟! قال :نع��م ّ
�إذا ر�أيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟!
الهدف:

تبي��ان بع�ض الأم��ور العالجي��ة الم�ساهمة ف��ي تعزيز ثقافة
الحجاب والحد من انت�شار ال�سفور.
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َّ
المقدمة

ال ّ
أهم �أولويات العم��ل الديني اليوم معالجة
�ش��ك � ّأن ِمن � ّ
الق�ضايا التي تعتبر �أكثر �ألماً ووجعاً على الم�ستوى االجتماعي
والأخالقي العا ّم ،و�ضرورة المعالج��ة لق�ضية ال�سفور وال�سفور
المق َّن��ع وغيرهما من �أ�شكال الإنحراف عن ال�ضوابط ال�شرعية
للحج��اب ال تعني الت�شكيك ب�سريرة الم��ر�أة ال�سافرة والطعن
ف��ي عفتها من الناحي��ة الفردية والجان��ب ال�شخ�صي للق�ضية،
بل ت�شكل معالج ًة لبع�ض الأبع��اد العامة والمجتمعية لل�سفور
وم�ساهمتة في االنحدار على الم�ستوى الإيماني للمجتمع من
والدفاع عن الحجاب الذي اعتبره ال�شرع رمزاً لكرامة المر�أة،
وبالتالي �ضرورة ت�ضافر الجهود وا�ستثمار كافة الو�سائل المتاحة
للإنت�صار لهذه الق�ضية الدينية التي ترتبط بال�ش�أن العا ّم.
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حماور املو�ضوع
 -1التوعي��ة الديني��ة :وذلك م��ن خالل االنت�ص��ار للحجاب
ن�شجع
بالكلم��ة وبالق�صة وبالموقف بو�سائل الإع�لام ،و�أن ِّ
وحجابهن كي ال
أنف�سه��ن
ثقتهن ب�
ّ
ّ
المحجب��ات ونعزز م��ن ّ
ي�شع��رن � ّأن الحج��اب بالن�سب��ة �إليهن هو ع��بء �أو تكليف
إرادته��ن ،و�أن نك ِّثف من
يمتثلن��ه بدون وع��ي �أو رغماً عن �
ّ
الندوات حول فل�سفة الحجاب وهدفه ،و�أن نكرم المحجبة،
نع��ود بناتن��ا على الحج��اب منذ ال�صغ��ر ،و�أن نعتبر �أن
و�أن ّ
الحج��اب هو ق�ضي��ة �إ�سالمية ،و� ّأن حماية ه��ذا الرمز وهذا
الواجب ال�شرعي هو من م�س�ؤولياتنا.
نحن اليوم ب�أم���س الحاجة لإعادة بناء العالقة الروحية من
جديد من خالل الرج��وع �إلى كتب الأدعية والزيارات و�إقامة
العالقة القوية مع �أئمة �أهل البيت و�ضرورة قراءة القر�آن والتركيز
الم�ستح��ب ونوافل ال�صالة واالهتم��ام بالأذكار
عل��ى ال�صوم
ّ
والأوراد و�سواها من الأمور التي ّ
ت�شكل حماية لإيماننا و�سياجاً
لواجباتنا وح�صان ًة للقيم والمبادئ التي ن�ؤمن بها.
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 -2تعزيز القيم الأخالقية :كالحياء والعفة والغيرة التي توازن
بين البع��د الروحي والمعنوي للحجاب والبعد الظاهري له
بحيث تكون المر�أة المحجبة ه��ي المظهر الأكمل لعن�صر
الم��ر�أة ،وهنا �أ�شي��ر باخت�صار �إل��ى بع���ض الن�صو�ص التي
تحدثت عن هذه الموارد:
�أ -الغيرة :في الحدي��ث عن الإمام ال�صادق ّ �« :Qإن
حرم
اهلل تبارك وتعالى غيور ُّ
يح��ب كلَّ غيور ولغيرته ّ
الفواح�ش ظاهرها وباطنها».
ب -العفة :فف��ي الحدي��ث ع��ن ر�س��ول اهلل « Pخي��ر
ن�سائكم العفيفة» (((.
وعنه � Pأي�ضاً «�إن �سعادة المرء الزوجة ال�صالحة» (((.
ج -الحياء :ففي الحديث عن ال�صادق « :Qال �إيمان
لمن ال حياء له» (((.
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((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.30
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص,1187
((( الكافي ،ج� ،2ص.106

وف��ي حديث �آخر «الحي��اء والإيمان مقرونان ف��ي قرن ف�إذا
ذهب �أحدهما تبعه �صاحبه(((».
 -3تفعيل مبد�أ الأمر بالمع��روف والنهي عن المنكر :وذلك
ب���أن انت�صارنا وانحيازنا للحجاب ورف�ضن��ا لل�سفور ،ف�إن عدم
لهن على ذل��ك وتوهين
اعترا�ضن��ا عل��ى ال�سفور ت�شجي��ع َّ
للمحجب��ة على التزامها ،وهذا ما �أ�شار �إليه الحديث ال�سابق
الذي �أراد النبي الأك��رم �أن يقول لنا �إياكم �أن تتركوا الأمر
بالمع��روف والنهي عن المنكر ،و�أ�سو�أ م��ن ذلك �أن �إياكم
�أن ت�أم��روا بالمنكر وتنهونا عن المعروف ،و�أ�سو�أ منه �أن تروا
المعروف منكراً والمنكر معروفاً.
نعم � ّإن هذا المبد�أ ينبغي �أن يكون وفق الأ�ساليب المحببة
والجاذبة من الأ�سوة والرفق واللين ومراعاة الظروف والأ�شخا�ص
واالنفت��اح على الجميع وتعريفهم ِبقيم الدين و�أخالقه ال�سامية
وتقدي��م النم��اذج الكبرى ف��ي تاريخنا اال�سالم��ي الما�ضي
والحا�ضر.
((( الوافي ،ج� ،4ص.435
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تف�شت في بيئتنا الإ�سالمية اليوم �أننا
�إنّ من �أكبر الأخطاء التي ّ
�أ�صبحن��ا نعتبر الكثير من المنك��رات التي يمار�سها البع�ض جزءاً
من حريته��م ال�شخ�صية ولي���س لنا �أن ن�ستنك��ر عليهم ذلك ،بل
وفتحنا على ه�ؤالء وفق منظوم��ة الم�صالح والمنافع الحيو َّية حتى
باتت العالقة ِبهم جزءاً من حياتنا اليومية ،بل ال �أبالغ �إذا قلت �إنّ
البع���ض منا وبدل �أن يترك ب�صم��ة ت�أثير في تلك المجتمعات ف�إنه
ترك ب�صمة تغيير في �سلوكه وت�صرفاته بل وفي قناعاته واعتقاداته.
مهم في مجال الت�أثير
 -4توفي��ر البيئة الإيمانية :فالبيئة عن�صر ّ
والإنفع��ال به خا�صة للنا�شئة والذي��ن هم في فترة المراهقة
والإنتق��ال م��ن مرحل��ة عمرية �إل��ى مرحلة �أخ��رى .وكلّما
ازدادت م�ساح��ة ال�سفور �أكثر كلم��ا ازدادت ن�سبة انت�شاره
�شيئ��اً ف�شيئاً؛ ل ّأن م�ساحة بيئته تزداد وتكبر ،ومن هنا وجب
تحمل م�س�ؤولياتنا بجدية عالية ومراقبة البيئة الخا�صة ب�أهلنا
ُّ
إبعادهن عن �أج��واء االختالط ومراقبة
وعيالنا من خ�لال � ّ
واختيارهن بدق��ة واالطالع على الأن�شطة التي
ال�صديقات
ّ
يقمن بها في البيت �أو المدر�سة.
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تحم��ل الأهل لم�س�ؤولياته��م الدينية :من �ضرورة المراقبة
ُّ -5
اته��ن والتنبيه
�سلوكي َّ
الدائم��ة لحجاب البن��ات وت�صويب َّ
الإيجاب��ي الدائ��م بمعنى بي��ان الجهات الإيجابي��ة لل�ستر
للح��د ال�شرع��ي ،وت�أمين
والنواح��ي ال�سلبي��ة لأي تج��اوز ّ
الق�ص�ص والمجالت المفيدة والمتابعة الحثيثة في المدر�سة
والبي��ت ،وتوفير الف�صل بين غ��رف البنات وغرف ال�شباب
يتم التوا�صل
ف��ي المنزل واالطالع على الأ�شخا�ص الذين ّ
معهم خا�صة مع �سهولة التوا�صل اليوم وتوفير مئات البرامج
ال�سريعة التي تمنحك �سرعة التوا�صل مع من ت�شاء في كافة
�أنح��اء العالم كالفي�س بوك والتويتر والأن�ستغرام و�سواها من
البرامج والت��ي ال يخفى على ذي ُل ّب � ّأن هذه البرامج كلّها
تحت النظر والمراقبة ،وتجعل �أ�سرارنا و�أ�سرار �أوالدنا وبيوتنا
وتق�صي كافّة
في جعبة الآخرين قبل �أن نطلع عليها ب�أنف�سناِّ ،
معهن بمحبة ورفق ولين �إلى غير ذلك
�
أ�سراره��ن والتعامل ّ
ّ
م��ن الم�س�ؤوليات الملق��اة على كاهل الأبوي��ن فيما يرتبط
بالتربية الدينية و�صالح �أبنائهم.
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تحمل الأزواج لم�س�ؤولياتهم :وذلك من قبيل توفير الأمن
ُّ -6
الأخالقي داخل الأ�سرة �ضرورة المعاملة بالح�سنى كما ورد
في م�ضامين الأحادي��ث �أال يكون �أهلك �أ�شقى النا�س بك
وملء الفراغ��ات بالأمور المفيدة وعدم �إف�ساح المجال من
تلف الوقت على �شب��كات االنترنت والوات�س �أب والفي�س
بوك خ�شي��ة الإنجراف وراء الف�ض��اء االفترا�ضي الم�سموم
واالبتعاد عن العالم الواقع��ي ،و�ضرورة معالجة كافة الأمور
العالقة بين الزوجين بالكلمة الطيبة وديمومة التودد وتبادل
الم�شاع��ر الجميل��ة حتى يبق��ى الجو الأ�سري بح��راً كبيراً
�إذا ت�سل��ل �إليه �أي �أمر غريب عنه وع��ن ثقافته ف�إن الأمواج
العاتي��ة �سرعان م��ا تواجهه وتقذف به ال��ى ال�شاطئ البعيد
وتلقيه خارجاً.
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المحور الرابع

مع الشباب في مشاكلهم

ال�شباب وم�شكلة االنتماء والهوية ()1
ال�شباب وم�شكلة االنتماء والهوية ()2
م�شكلة الفقر والبطالة
م�شكلة غالء المهور وارتفاع تكاليف الزواج
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المحا�ضرة الأولى:

الشباب ومشكلة االنتماء
والهوية ()1
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛﯜﯝﭼ (((.

((( �سورة الكهف ،الآية.13 :

الهدف:

بيان القواعد العامة لبناء ق�ضية االنتماء عند ال�شباب.
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المقدمة

يعتبر االنتماء من �أهم العنا�صر التي ت�ساهم في بناء �شخ�صية
أخ���ص لطبيعة هذه
الإن�س��ان ب�شكلٍ ع��ا ّم ولل�شب��اب ب�شكلٍ � ّ
المرحلة العمرية ،وهي القاعدة الأ�سا�سية التي يجب تر�سيخها
حتى يمك��ن �أن ُينطلَق منه��ا للبناء عليها وال�سي��ر نحو الأمام
ال�شاب بكافَّة وجوده يعي�ش على
ق ُُدماً ،ومن دون االنتماء يبقى ُّ
هوام���ش الجماع��ات الأخرى ،واليوم �إح��دى �أكبر الم�شاكل
التي يعاني منها �شباب اليوم هي الهوية الم�ضطربة �أو المتزلزلة
في مقابل الهويات المتعددة التي يرى نماذجها العملية والتي
يت�أثر ببع�ض �أفكارها ،فيحاول �أن ي�صوغ منها هوي ًة تنا�سبه� ،أو �أنه
يرى فيها ذاته وكماله بل و�شخ�صيته الم�ستقبلية .وهذا االنتماء
ال يوج��د عن��د المرء وليد لحظ��ة ،بل هو نتيج��ة تراكم جهود
�ضخمة ،وهو بحاجة �إلى توجي ٍه م�ستمر ومراقبة دائمة وت�صويب
انتماء �سليماً ال لب�س فيه.
من �أهل العلم والمعرفة حتى يبقى ً
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حماور املو�ضوع
ال ّ
�ش��ك � ّأن االنتم��اء حاجة فطري��ة عند الإن�س��ان وخا�ص ًة
ال�شب��اب الذي يرى �ض��رورة انتمائه �إلى جماع��ة يكون جزءاً
منها وتعب��ر عن حاجاته وطموحاته وتن�سج��م مع خ�صو�صيات
ع�ص��ره على م�ستوى العلوم والمعارف من جهة وعلى م�ستوى
التحديات المختلفة و�سبل مواجهتها من جه ٍة ثانية.
وم��ن هنا ف� ّإن هناك قاعدتي��ن �أ�سا�سيتين يجب البدء منهما
والبن��اء عليهما قبل الحديث عن � ّأي بناء على م�ستوى الأبعاد
المختلفة؛ لأنه ما لم تك��ن قاعدة البناء قاعدة �صلبة ومحكمة
مهدد
بناء على الرم��ل ،وبالتالي ف�إنه َّ
ف��� ّإن البناء عليها �سيكون ً
بال�سقوط والإنهيار ،وهاتان القاعدتان هما:
 -1تعميق االنتماء.
 -2تعزيز االنتماء.
ً
أوال :تعميق االنتماء

وف��ي مقام الحديث ع��ن هذا الجانب يمك��ن العمل على
النقاط الثالث التالية:
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 -1تقوي��ة الر�ؤية التوحيدية :بمعنى تعزيز ح�ضور اهلل في حياة
ال�شباب وما يترك ذلك من �أثر في �سالمة عقيدته وتح�صينه
التحديات ،فال يكون هذا الح�ضور ح�ضوراً �شكلياً،
في وجه ِّ
يبع��ث ال��روح في نف�س��ه فيحمل ه��ذه الر�ؤية
ب��ل ح�ضور ُ
ال�سيئ ويعمل
كر�ؤية ثوري��ة يتمرد من خاللها على الواق��ع ِّ
لإ�صالحه ،وهذا ما ُيفهم من قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩ ﭼ (((.
وهذه الر�ؤية تتطلَّ��ب التركيز على القر�آن والمفاهيم القر�آنية
والتعم��ق ب�سيرة الأنبياء والأولياء لفهمها بطريقة واعية كمنهج
ُّ
ديني �إيماني في مواجهة �شتى �أنواع ال�شرك وم�شاريع اال�ستكبار
و�أن ال يكون هذا الح�ضور ح�ضوراً باعثاً على الحياد والإنطواء.
 -2تمتين وتر�سيخ الق�ضية :فلل�شباب دور ها ّم في انتمائهم �إلى
الح��ق في هذا ال�ص��راع االن�ساني والح�ض��اري والتاريخي،
فهم لي�سوا فئ ًة حيادية �أو غير مبالية ،ولي�سوا فئة متلقية وغير
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(((  -الأنبياء.60-58 ،

فاعل��ة �أوغير منتجة ،بل هم العمدة وعليهم الرهان بعد اهلل،
ولأن االنتم��اء حاج��ة فطري��ة فيجب المب��ادرة �إلى تر�سيخ
الوع��ي عندهم بالق�ضايا ال�ساخنة على امتداد العالم وتقوية
ب�صيرته��م بما يج��ري حولنا؛ ول ّأن هذه الفئ��ة يراهن عليها
ال�ض��روري العمل عليها قب��ل �أن ي�سبقنا
الجمي��ع كان من
ّ
�إليهم غيرنا وي�صوغ لهم انتماءات وهمية و ُم ُث ًال عليا �صناعية
ال تمت �إلى العقيدة والأخالق ِب ِ�صلة.
 -3تمتين االنتماء للم�شروع� :أي �أنه بعد و�ضوح الق�ضية يجب
�أن تتبن��ى فئ��ة ال�شباب الم�ش��روع التغييري بكاف��ة �أبعاده
الثقافية والفكرية والع�سكرية لما ي�شكل ذلك من بعد ديني
و�إن�سان��ي ،و�أن تكون في �صلب��ه فهم �ضباط الحرب الناعمة
وق��ادة الحرب الع�سكري��ة وال�سد المنيع ف��ي وجه الحرب
النف�سي��ة والح��رب الإعالمية� ،سيما وقد �شه��دت �ساحتنا
تج��ارب رائدة على م�ستوى التغيي��ر والمقاومة وكان عن�صر
ال�شباب هو العن�صر الحا�سم والأ�سا�سي فيها.
وال يخف��ى � ّأن االنخراط بهذا الم�ش��روع يعني ا�ستنفار هذه
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ال�شريحة على العلم والمعرفة والإيمان والأخالق والهوية وبناء
المجتمع و�سد ثغرات��ه وتحمل الم�س�ؤوليات الج�سام من �أجل
والرقي وتوفير �أ�سباب ال�سعادة
النهو�ض بالمجتمع نحو الكمال ّ
له.
ً
ثانيا :تعزيز االنتماء
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والمراد هنا �أن��ه ال بد من ت�شخي�ص الم�شكلة التي يواجهها
ال�شب��اب ب�ش��كلٍ مبا�شر ،وال�س���ؤال المركزي هنا ه��و :لماذا
ن��رى �شبابنا الي��وم منتمياً ومفاخراً بهويته ث��م ال يكون �سلوكه
و�أولوياته ُمتطابق ًة مع هذه الهوية؟ �أين الخلل القائم بين النظرية
والتطبي��ق؟ وهل ه��ذه الم�شكل��ة ثقافية �أم تربوي��ة �أم بنيوية؟
وه��ل � ّإن �شبابنا ُجرفوا في الغزو الثقافي والحرب الناعمة التي
ي�شنها الغ��رب ب�أقذر �أ�سلحته��ا و�أخذت منهم ه��ذه المفاهيم
ال�شاب عندنا تتنازع ُه �أ�شكال متناق�ضة
الم�سممة م�أخذها فبات ُّ
م��ن الثقافات ،فعقله في مكان ،وقلب��ه وعواطفه في ٍ
مكان �آخر
وعاداته و�سلوكياته في مكان ثالث.
وف��ي الت�شخي�ص الدقيق لهذه الم�شكلة نرى � ّأن هناك فجوة

قوي
كبيرة في بن��اء ال�شخ�صية ال�شبابية تجعلن��ا نميل ب�شكلٍ ّ
�إلى � ّأن طبيعة الم�شكلة هي م�شكلة �سلوكية.
التوجه نحو م�سارين
و�إذا كانت الم�شكلة كذلك فال بد من ُّ
�أ�سا�سيين:
الأول :تحدي��د الموا�صفات المعيارية التي تمكننا من تحديد
الخل��ل ،ثم نح��دد المطلوب ،ثم نعمل عل��ى العالج لردم
الهوة بين ما هو قائم وما هو مطلوب.
وم��ن الطبيعي �أن ال يك��ون العمل ع�شوائي��اً على مختلف
ال�صف��ات رغم �أهمية � ّأي �صفة كمالي��ة في بناء ال�شخ�صية ،بل
المطلوب العمل على خ�صو�ص ال�صفات الأ�سا�سية والتي هي
محلّ حاجة وابتالء.
ويمك��ن تق�سي��م هذه ال�صف��ات �إل��ى ق�سمين :م��ا يرتبط
بالمعرفية وما يرتبط بالنمطية وال�سلوك.
�أما المعرفية فت�شمل المعرف��ة الفقهية والمعرفة المفاهيمية
واالط�لاع على الثقاف��ة العامة والوعي االجتماع��ي والمعرفة
العلمية الأكاديمية.
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و�أ ّم��ا النمطي��ة ال�سلوكي��ة فتعني تقوي��ة البع��د الإن�ساني،
فت�شمل الأخالق االجتماعي��ة من قبيل الأخالق في الأ�سرة
والعمل ،كما ت�شمل مكارم الأخالق كالوفاء بالعهود وال�صدق
وال�صراح��ة وال�شفافي��ة والقناعة والعفة والإنفت��اح على الآخر
وال�سالمة البدنية واحترام الوقت.
الثاني :تحدي��د �أهم اال�ستراتيجيات الجتي��از هذه المراحل
��م البدء بالع�لاج :ونعني
نح��و اله��دف المطل��وب ومن َث َّ
به��ا مختلف �أبع��اد ال�شخ�صية ال�شبابية الت��ي يجب العمل
عليها والتي ُت�ش��كل بمجموعها نموذج ال�شخ�صية ال�شبابية
الإيماني��ة المن�شودة ،وهذا المحور ما �سنبينه بالتف�صيل في
المحا�ضرة القادمة.
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المحا�ضرة الثانية:

الشباب ومشكلة االنتماء
والهوية ()2
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

ﭽﯢﯣﯤ

ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻ

ﯼﭼ(((.

((( �سورة �سب�أ ،الآية.46 :

الهدف:

بي��ان �أهم �أبع��اد ال�شخ�صية الإيمانية لل�شب��اب التي ينبغي
التركيز عليها.
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َّ
المقدمة

ال يخف��ى � ّأن التعامل مع �شريحة ال�شب��اب �سواء الذكور �أو
معمقة ودقيقة ومعرفة
الإناث يجب �أن يخ�ضع لدرا�سات علمية َّ
تف�صيلية بكافّة �أبعاد وجوانب ه��ذه ال�شخ�صية ،و� َّأن � َّأي �سلوك
ت�ستم��ر لفترات طويل��ة؛ بمعنى � ّأن
تجاهه��م له �آث��اره التي قد
ّ
الجه��ة التي يجب �أن تعمل عل��ى �إدارة هذا الأمر والأخذ بيد
ال�شباب �إلى �شواطىء الأمن والأمان والإبداع يجب �أن تكون
فئة واعية فاهم��ة لطبيعة وتركيبة ه��ذه ال�شريحة المحددة من
ون�شوه
الناحي��ة العمرية مخافة �أن نف�سد حي��ث نريد الإ�صالح ّ
حي��ث نريد الترميم وندم��ر ونحن نتو َّهم �أنن��ا نبني في الطريق
ال�صحي��ح .فالم�س�ؤولية كبيرة وج�سيمة وله��ا تبعاتها في الدنيا
عل��ى م�ستوى بناء هذه ال�شخ�صية وم��ا نجنيه في الآخرة على
م�ست��وى الأجر والث��واب �إن �أح�س ّنا العم��ل و�أتق ّناه �أو نح�صد
�سيئات ما اقترفت �أيدينا �إن �أ�س�أنا التعامل مع هذه الأمانة.
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حماور املو�ضوع
التعليم والتدريب

�ضرورة تر�سيخ الأهمي��ة الكبرى التي تحتلُّها ق�ضية التعليم
بمختلف �أ�شكال��ه ،فالتعليم يم ِّثل الركي��زة الأ�سا�سية لإعداد
وت�أهيل ال�شب��اب ب�شكل عا ّم ،وبالتالي ف��� ّإن التخلُّف والتبعية
رهينتا الجه��ل ،والواقع العالم��ي ي�شهد اليوم به��ذه الحقيقة
الدامغة ،فالعلم ي�ساهم في:
 -1بناء قدراتهم العقلية والذهنية والنف�سية.
 -2غر�س القيم والثقافة والمعتقدات.
ُ -3يك�سب ال�شباب المهارات والق��درات والخبرات العلمية
والمهني��ة والحياتي��ة التي تمكنه��م من بن��اء �شخ�صياتهم
الفردية والجماعية.
�ساهم في حلّ م�شاكلهم االجتماعية على وجه الخ�صو�ص.
ُ -4ي ُ
ُ -5ي ِع ُّده��م للعم��ل والإنت��اج وبناء ح�ض��ارة مجتمعهم الذي
ينعمون فيه بالحياة الكريمة.
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الثقافة والمعرفة

أهم م� ّؤ�ش��رات الوعي
تعتب��ر الثقاف��ة الديني��ة والعامة م��ن � ّ
والب�صي��رة لدى فئة ال�شباب ال �سيما ما يرتبط بالأمور الحياتية
المعا�صرة ،فالثقافة في ع�صرنا الحا�ضر � ٌأمر واجب على �شريحة
ال�شب��اب لأنه��ا الم�ساح��ة االبتالئية الكبرى الت��ي ُتبث فيها
ال�شبهات والإ�شكاالت.
وم��ن هنا ف�إنه م��ن ال�ضروري التركيز على ق��راءة المقاالت
المفي��دة والكت��ب النافع��ة ومطالعة كاف��ة الكتاب��ات العلمية
المعا�ص��رة ال �سيم��ا في المج��االت الم�ؤثرة ف��ي تغيير الواقع
والإجابة عن التحدي��ات الثقافية التي ي�ش ّنها الأعداء ،واعتبار
أ�سا�سياً م��ن مكونات الثقافة عن��د ال�شباب،
المطالع��ة ّ
مكون��اً � ّ
و�إي�لاء االطالع عل��ى الثقافة الغربي��ة اهتماماً خا�ص��اً وفهمها
بكاف��ة تفا�صيلها وبيان �أفخاخها ومخاطرها و�ضرورة التمييز بين
المنظومة العلمية وال�سلوكي��ة لح�ضارتنا الإ�سالمية والح�ضارة
الغربية.
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العلماء والمساجد

تعتبر الثقافة الم�سجدية الثقاف��ة الأكثر �أ�صال ًة والأقوى في
عال��م التربية وبناء ال�شخ�صي��ة الإيمانية عن��د النا�س ال �سيما
عن��د �شريحة ال�شباب لأنها تربط ه��ذه ال�شريحة بطائفة العلماء
والمبلّغي��ن الذين يمتلكون هذه العل��وم والمعارف ال�ضرورية،
وم��ن هن��ا ال بد من التركي��ز على محورية الم�سج��د في حياة
ال�شباب وبن��اء العالقة الخا�صة بين ال�ش��اب من جهة والعا ِلم
والم�سجد من جه ٍة �أخرى.
المه��م �أن ُتق��ام الحلقات الفقهي��ة وجل�سات
كم��ا �أنه من
ّ
الوع��ظ وال�سهرات العلمي��ة الثقافية في الم�ساج��د والمنازل
و�إ�ش��راك ال�شباب في التح�ضير لهذه البرامج وت�صنيفهم �ضمن
تهتم بالعمل الم�سجدي وال�ش�أن العا ّم ،و�إقامة الجل�سات
لجان ّ
الحواري��ة مع ال�شب��اب والتركيز على المو�ضوع��ات الح�سا�سة
والإبتالئي��ة واالهتم��ام بالأ�سل��وب والعر�ض واحت��رام الر�أي
الآخر وع��دم التع�صب �أو الإ�ساءة حفظ��اً لنجاح هذه البرامج
وا�ستمراريتها ب�شكلٍ دوري.
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ّ
المدونات السلوكية

200

وال نبال��غ �إذا قلن��ا � ّإن الم�شكل��ة ال�سلوكي��ة عن��د ال�شباب
�أ�صبح��ت ظاه��رة متف�شية ال تقت�صر على �أف��راد و�إال لما كانت
م�شكل��ة �أ�صالً ،و� ّإن الهوة القائمة بين النظرية والتطبيق تحتاج
لمعالجة واعية ُت ّعمق النظرية من جانب تجنباً لل�سطحية اله�شة
وتج��ذب ال�شباب نح��و التطبيق م��ن ٍ
جانب �آخ��ر من خالل
النماذج ال�سلوكية العالية المرتكزة على �سيرة العلماء وق�ص�ص
ال�شهداء وروايات المجاهدين.
والمد ّون��ات ال�سلوكية مظهر من مظاهر الح�ضارة والرقي في
�أي مجتمع وعام��ل الجذب الأ�سا�سي و�أق��وى نقاط القوة في
معمقة
�أي مجتمع ،ومن ال�ضروري قراءة هذه المدونات بطريقة ّ
ومت�صلة ببع�ضها البع�ض ال على �شكل مفاهيم مجردة ومبعثرة
ال ُت ّ
�شكل �أي حافز نحوها.
وهذه المدونات ال�سلوكية يمكن �أن تنق�سم �إلى ق�سمين:
ق�سم عا ّم ي�شمل كافة ال�شباب من �إخوة و�أخوات
خا�ص
خا���ص وهذا الق�س��م ينق�سم �إلى نوعي��ن نوع ّ
ق�س��م ّ
خا�ص بالأخوات.
بالأخوة ونوع ّ

سالمة البدن

 -1اعتب��ار �سالم��ة الب��دن وعافيته مقدمة �ضروري��ة لكل غاية
جليل��ة �سواء على م�ستوى خدم��ة النا�س �أو الدفاع عنهم �أو
الم�شاركة بالأن�شطة والأعمال التطوعية.
� -2ض��رورة تو�سي��ع المتن َّف�س��ات ال�شبابية ال �سيم��ا الريا�ضية
والترفيهي��ة وتنوي��ع وتحدي��ث ن�شاطاتها ،وم��ن المفيد هنا
بن��اء القرى الريا�ضية لأنواع الريا�ض��ة المختلفة مثل ت�سلق
الجبال ،و�ألعاب القوى والقفز بالمظالت… الـخ.
البناء الروحي

ويكت�س��ب ه��ذا المح��ور �أهمية خا�ص��ة على �صعي��د بناء
ال�شخ�صي��ة الإيماني��ة لل�شب��اب لم��ا للمعنويات وعل��و الهمة
والعزيم��ة وال�شجاع��ة والت�ضحي��ة والتفان��ي والإيث��ار من دور
فاعل في توازن ال�شخ�صي��ة الإيمانية وبلورة مفهوم العطاء عند
ال�شب��اب من خ�لال النماذج الم�ؤثرة ال �سيم��ا كربالء و�سيرة
ال ّأئمة الأطهار.
� ّإن الرف��اه الم��ادي والعي���ش الرغيد والإنف��اق بال ح�ساب
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لي�س��ت من الأم��ور التي ينبغي �أن يجعلها ال�ش��اب �أكبر همه،
ب��ل المطلوب ت�أمي��ن العي�ش الكري��م في هذه الحي��اة الدنيا
تحم��ل الم�س�ؤولي��ات الج�س��ام التي يبني
والإن�ص��راف نحو ُّ
ال�شاب من خاللها �آخرته.
� ّإن كثي��راً م��ن الأمرا�ض التي يعاني منه��ا �شباب اليوم من
التوت��ر والقلق وال�سهر غير المجدي وعدم التوازن والميل نحو
العنف والأذى والتفاخر بالمظاهر كلّها من الأمور التي يمكن
التخلُّ�ص منها من خالل بناء جا ّد للبعد الروحي والمعنوي في
حياة ال�شباب.
� ّإن هذه الأمرا�ض وغيرها لي�ست �سوى نتيجة طبيعية للإنبهار
يب��ث المفاهيم البراقة ف��ي مجتمعنا مما
بثقاف��ة الغرب الذي ُّ
يجذب ال�شباب نحوها لكن �سرعان ما يتبين بطالنها وه�شا�شة
القواعد الت��ي ُبني عليه هذا البناء فينه��ار عند �أول ا�ستحقاق
ليبق��ى �صاحبه فري�س��ة ال�ضياع والتو ُّتر كم��ا �سرعان ما ُي�صاب
ال�شباب بردات فعل قا�سية قد ت�ؤدي بحياته �أو �إ�صابته ب�أمرا�ض
م�ستع�صية.
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التطوع والخدمة العامة

والمراد بهذا المحور هو تنمية روح الم�س�ؤولية لدى ال�شباب
والمب��ادرة الى فع��ل الخير والعم��ل ال�صالح وتفجي��ر الطاقة
ال�شبابي��ة في الأم��ور النافعة والمفيدة للمجتم��ع ،و� ّأن �صالح
المجتم��ع لي���س حكراً على فئ��ة دون �أخرى ،ب��ل يجب على
التحديات ال�صعبة
تحم��ل هذه الم�س�ؤولية ومواجه��ة ِّ
الجميع ُّ
و�إنج��از الق�ضايا الكب��رى بدون انتظار �أي �أج��رة �أو بدل ،و�إنما
العمل بروحية التقرب �إلى اهلل والنجاة يوم القيامة .قال تعالى:
ﭽﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ (((.
المقاومة

أهم م�شروع �شبابي و�أرفع ق�ضية حا�ضرة تحقق
وتعتب��ر اليوم � ّ
الذات واالنتماء وتنتج التفاعل وال�شراكة في �صناعة الم�ستقبل
الفكري وال�سيا�سي واالجتماعي للأمة.

((( �سورة الإن�سان ،الآيتان 8 :ـ .9
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والمقاوم��ة لي�ست حك��راً على حمل ال�س�لاح بل يتعدى
مفه��وم المقاوم��ة ذلك لي�شمل كافّ��ة جوانب العل��م والثقافة
وخدمة النا�س وبذل الوقت والمال والجهد.
والمقاومة في المفهوم الإ�سالمي تكت�سب �صفة الجذب بما
تخت��زن من مفاهيم رائدة عل��ى الم�ستوى الأخالقي والروحي
للمجاهدي��ن وال�شه��داء ب�ش��كل �أ�سا�سي قب��ل الحديث عن
عدة وعتاد وعديد وتحقيق انت�صارات،
الكماالت الأخرى من ّ
بل يجب تكري��م ه�ؤالء ال�شباب الذين كتب��وا بدمائهم �سبيل
التح��رر واالنعتاق من ت�سلُّط الأع��داء .قال تعالى :ﭽﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﭼ(((.
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((( �سورة الأنفال ،الآية.60 :

المحا�ضرة الثالثة:

مشكلة الفقر والبطالة
ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن النب��ي الأك��رم « :Pاللّهم
�إني �أعوذ بك م��ن الكفر والفقر ،فقال
رجل� :أيعدالن؟ قال :نعم»(((.

((( كنز العمال -ج� ،6ص.493

الهدف:

عر���ض لبع���ض �أوجه التعامل م��ع �أزمة الفقر م��ن الناحية
الدينية وبع�ض �سبل عالجاتها.
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المقدَّ مة

ُي َع ُّد الفقر م�شكلة اجتماعية بل ومن �أهم و�أخطر الم�شكالت
التي ت�ؤثر في كافة مناحي الحياة وتزداد خطورتها يوماً بعد يوم
على فئة ال�شباب م��ن الجن�سين� ،سيما التي تعاني من البطالة
ف��ي الغالب بحيث تت��رك �آث��اراً �سلبية في نف�سي��ات ال�شباب
أخ�ص في �صفوف الخريجين
وتحرمهم من العي�ش الكريم وبال ّ
من المعاه��د والجامعات وتجعلهم يلج�أون �إلى اتباع طرق غير
�سوي��ة ف��ي العي�ش ت�ضر به��م وبالمجتمع ،وال يخف��ى ما لت�أثير
�ص�لاح �أو ف�ساد هذه ال�شريحة عل��ى �صالح المجتمع وف�ساده،
ونحن اليوم ب�أم�س الحاجة من �أي وقت �سابق في ع�صر العولمة
وانفتاح العالم على بع�ض��ه البع�ض �إلى در�أ �أخطار هذه التقنية
الت��ي تدخل �إلى بيت كل �شاب وتبرمج��ه وفق م�شاريع الغير
وتبعده عن الخطّ الذي �أراده اهلل له.
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حماور املو�ضوع
نظرة اإلسالم إلى الفقر

المتتب��ع للروايات التي تحدثت عن الفقر يرى �أنها على
� ّإن ِّ
وح�ض
طائفتي��ن :منها ما مدح الفق��ر و�أعلى �ش�أنه ومنها ما ذ ّمه ّ
من قيمته.
�أ ّم��ا روايات مدح الفق��ر ف�أ�شارت بالم�ضمون �إل��ى � ّأن الفقر
فخ��ر ر�سول اهلل وزين عند اهلل يوم القيامة وهو مخزون عند اهلل
بمنزل��ة ال�شهادة ي�ؤتيه اهلل من ي�شاء والفقراء �أ�صدقاء اهلل والفقر
راحة و� ّأن من �أحب ال�سالمة فلي�ؤثر الفقر ،وفي رواي ٍة عن ر�سول
اهلل  - Pلم��ا �سئل عن الفقر قال« :خزان��ة من خزائن اهلل»،
قي��ل  -ثانياً :-يا ر�سول اهلل ما الفق��ر؟ فقال« :كرامة من اهلل»،
قيل  -ثالثا  :-ما الفقر؟ فقال �« :Pشيء ال يعطيه اهلل �إال ّنبياً
مر�س ًال �أو م�ؤمناً كريماً على اهلل تعالى»(((.
و�أ ّما رواي��ات ذم الفقر فاعتبرته الموت الأكبر و�سواد الوجه
ف��ي الدارين وم��ن قوا�صم الظه��ر وهو مذلة للنف���س ،مده�شة
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2443

207

للعقل ،جالب للهموم والقبر خير منه.
وع��ن الإمام علي  - Qالبنه الح�سن « :- Qال تلم
�إن�ساناً يطلب قوته ،فمن عدم قوته كثرت خطاياه ،يا بني! الفقير
حقير ال ُي�سمع كالمه ،وال ُيع��رف مقامه ،لو كان الفقير �صادقاً
ي�سمونه كاذباً ،ولو كان زاهداً ي�سمونه جاهالً .يا بني ! من ابتلي
بالفق��ر فقد ابتلي ب�أربع خ�صال :بال�ضعف في يقينه ،والنق�صان
في عقله ،والرقة في دينه ،وقلة الحياء في وجهه ،فنعوذ باهلل من
الفقر»(((.
وف��ي مقام الجمع بي��ن هاتين الطائفتين م��ن الروايات قال
الفقر ي�ستعمل على �أربعة �أوجه:
العلماءُ :
الأول :وجود الحاجة ال�ضرورية ،وذلك عا ٌّم للإن�سان ما دام في
دار الدنيا بل عا ٌّم للموجودات كلّها ،وعلى هذا قوله تعالى:
ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ(((،
وه��ذا الفق��ر بح�سب وج��ود الإن�س��ان ولي�س الم�ش��ار �إليه
بالروايات.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2441
((( �سورة فاطر ،الآية.15 :

والثاني :عدم المقتني��ات ،وهو المذكور في قوله :ﭽ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ – �إل��ى قول��ه -
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ ((( ،ﭽ ﮡ
ﮢ ﮣﮤﭼ ((( .وه��ذا النوع من الفقر
لي�س ممدوح��اً �أو مذموماً بالأ�صل بل بح�سب تعامل المرء
معه ،ف� ْإن َ�ص َب َ��ر كان ممدوحاً و� ْإن لم ي�صبر كان مذموماً كما
ورد عن النبي « :Pيا مع�شر الفقراء! �أعطوا اهلل الر�ضا من
قلوبكم تظفروا بثواب فقركم و�إال فال»(((.
الثالث :فق��ر النف�س ،وهو ال�شر المعني بقوله « :Pكاد الفقر
�أن يكون كفرا»((( ،وهو المقابل بقوله« :الغنى غنى النف�س»،
والمعني بقولهم« :من ُع ِ
��د َم القناعة لم يفده المال غنى».
وهذا الفقر هو الفقر المذموم في الن�صو�ص.
«اللهم �أغنني
الراب��ع :الفقر �إل��ى اهلل الم�شار �إليه بقول��ه َّ :P
باالفتقار �إليك ،وال تفقرن��ي باال�ستغناء عنك» ،و�إياه ق�صد
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية.273 :
�سورة التوبة ،الآية.60 :
المحجة البي�ضاء ،ج� ،7ص.330
ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2441
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بقوله تعالى :ﭽﮃﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ ((( ،وهو
الفقر الممدوح في الروايات.
يقدم من ماله �شيئاً يحت�سبه
وفي الحقيقة �أن الفقير هو َم ْن لم ِّ
عن��د اهلل ،ف� ّإن الغنى والفقر بعد العر���ض على اهلل فال فقر بعد
الجنة ،وال غنى بعد النار.
في مقام العالج

� ّإن ع��دم االهتم��ام والتجاهل عن تنامي بع���ض الم�شاكل
االجتماعي��ة واالقت�صادي��ة والتربوي��ة والتي �أخ��ذت بالتو�سع
واالنت�ش��ار م�ستهدف��اً �آثاره��ا ال�سلبي��ة المجتم��ع ب�شكل عام
وال�شب��اب على وج��ه الخ�صو�ص �سوف ي���ؤدي �إلى ا�ستفحال
وتعق��د هذه الم�شاكل بحيث ي�صعب بعد ذلك ال�سيطرة عليها
ومعالجتها .ولننظر �إلى المنحرفين من الأ�سر الفقيرة ومحدودة
الدخل وهم ي�شكلون ن�سبة كبيرة من ال�شباب ،ف�إذا ا�ستمر هذا
الو�ض��ع على ما هو عليه ف�إن��ه �سوف يدفع كثيراً منهم �إلى اتباع
طرق غير �سوية في الحياة ت�ضر بهم وبالمجتمع.
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((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.24 :

 -1البعد الديني لأزمة الفقر :ال ّ
�شك �أنه وكما �أ�شارت الروايات
�إلى �ضرورة ح�سن التدبي��ر واالقت�صاد وعدم الت�شبه ب�إنفاق
�أ�صح��اب الأموال ،وما ورد م��ن � ّأن البر و�صدقة ال�سر و�صلة
الرحم وثقافة االحت�ساب عند اهلل ومقاومة ال�شهوات ت�س ِّهل
الفق��ر وتنفيه ،فع��ن النبي عنه  Pوقد �س�أل��ه الفقراء :هل
لنا �أج��ر �إذ نرى الفواكه في ال�س��وق فن�شتهيها ولي�س معنا،
ن�شتري به؟ قال :وهل الأجر �إال في ذلك(((؟
�إال �أن ذلك يبقى على الم�ستوى الفردي ،و�أما على الم�ستوى
العا ّم فن�شير �إلى عدة �أمور معروفة لكن على �سبيل التذكير.
 -2تحم��ل الأغني��اء لم�س�ؤولياته��م :فقد �أوج��ب اهلل للفقراء
حق��اً في �أموال الإغنياء ،بل وابتالهم بالمال ليرى �إن كانوا
�سي���ؤدون ح��ق الفقراء �أو �سيك��ون مالهم وب��ا ًال عليهم يوم
القيام��ة ،فقد روي :ما �أح�سن توا�ض��ع الأغنياء للفقراء طلباً
لم��ا عند اهلل ،و�أح�سن منه تيه الفق��راء على الأغنياء اتكاال
على اهلل.
((( كنز العمال.16657 :
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 -3تحم��ل الم�س�ؤولي��ن لم�س�ؤولياته��م :م��ن خ�لال خف�ض
ن�سب��ة البطالة بين ال�شباب وتوفي��ر فر�ص العمل بما يتالءم
وال�شه��ادات الت��ي يحملونها واتخ��اذ بع���ض التدابير التي
تخف��ف عنهم �أعب��اء الإنف��اق وتوفير بع���ض الم�ستلزمات
ال�ضروري��ة له��م من قبي��ل ال�ضمان��ات ال�صحي��ة والتربوية
�إل��ى غير ذلك ،فق��د روي عن عل��ي « :Qب�ؤ�سى لمن
خ�صمه عند اهلل الفقراء والم�ساكين وال�سائلون والمدفوعون
والغارمون وابن ال�سبيل».
ُوروي عن الإمام زين العابدي��ن « :Qاتخذوا عند الفقراء
�أيادي ،ف�إن لهم دولة يوم القيامة» (((.
� -4إن�ش��اء الم� َّؤ�س�س��ات ال�شبابي��ة :التي ت�س ّهل �أم��ور التعليم
والتدري��ب المهن��ي والفن��ي و�سح��ب القرو���ض وتنمي��ة
الكفاءات واكت�شاف المواه��ب و�إيجاد البرامج البديلة من
البرام��ج التي ت�ساهم ف��ي انحرافهم و�سلوكه��م �سبل التيه
واالبتعاد عن اهلل.
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((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2445

المحا�ضرة الرابعة:

مشكلة غالء المهور وارتفاع
تكاليف الزواج
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﭼ (((.

((( �سورة الن�ساء ،الآية.4 :

الهدف:

ت�سلي��ط ال�ضوء على بع�ض الإ�ش��كاالت التي تعرقل ق�ضية
الزواج عند ال�شباب واقتراح بع�ض الحلول.
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َّ
المقدمة

تعتب��ر م�شكلة غالء المه��ور وارتفاع تكالي��ف الزواج من
�أخط��ر الم�شاكل التي يعاني منها ال�شب��اب حيث نجد اتجاهاً
نح��و المغ��االة في المه��ور والمبالغة في تكالي��ف الزواج من
حي��ث ا�شتراط وج��ود بيت �أو �شق��ة و ْف َق موا�صف��ات محددة
الحلي من الذهب
ف�ض ًال عن �إقامة االحتفاالت والوالئم و�شراء ّ
والمجوهرات والأثاث الالزم والراتب الوفير ،وكل ذلك يجب
على ال�شاب توفيره قبل التفكير بالزواج.
وتكت�سب م�شكلة غالء المه��ور �أهمية كبيرة نظراً الرتباطها
الع�ض��وي بالزواج الذي هدفه المحافظ��ة على النوع الب�شري،
عن طريق��ة �إنج��اب الأوالد وتكوين الأ�سرة ،وبن��اء المجتمع
الذي هو الو�سيلة الوحيدة لإ�شباع حاجات الإن�سان الع�ضوية،
كالجن���س والأمومة والأم��ن والحياة واالطمئن��ان والحما�سة
واالنتماء والتقدير واالحترام.
وقد �أكد علماء االجتماع على �ضرورة �إ�شباع هذه الحاجات
وعل��ى � ّأن الحرمان من تخفيفها ي�ؤدي الى الكبت وال�صراع ثم
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اال�ضط��راب النف�سي عند الأفراد ،وتنعك�س هذه الظاهرة على
ال�شباب بالذات كونهم في بداية حياتهم وم�ستقبلهم وتطلعاتهم
لتكوي��ن �أ�سرة و�أوالد ،ولكن ما يب��دد �أحالمهم وتطلعاتهم هو
عام��ل المفاج�أة عن��د بداية الخطوة الأولى ف��ي تقرير الم�صير
الذي يريده ال�شباب في عقد الزواج وبدء ح�ساباته بعد افتتاح
الخبر وتقدي��م عري�ضة التكاليف لما يطلب��ه �أهل العرو�س من
مطاليب ،وما هو �سائد ف��ي المجتمع من �أعراف وتقاليد يجب
عليه االلتزام بها رغ��م �أنفه وما ت�ستجد ويدخل على المجتمع
م��ن �إنفاق ا�ستهالك��ي ترهق ميزانية العري���س ل�سنوات �إن لم
يقتر���ض من كل �صديق وقريب ومع��روف ،ويقف ال�شاب هنا
بي��ن ثالث خيارات �إما �أن يوا�ص��ل م�شوار حلمه �أو االبتعاد �أو
الأحج��ام عن ال��زواج �إلى فر�صة �أخرى �أو �إل��ى الأبد وهذا ما
ي�ضر بالمجتمع ،علما ً�أن تكاليف حفلة عر�س لأحد المي�سورين
كفيلة بتزويج ع�شرات المعوزين.
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حماور املو�ضوع
المهر من الأمور التي فر�ضه��ا الإ�سالم للمر�أة على الرجل
فر�ض��اً حتمياً لها ح��ق الت�صرف فيه بحري��ة كاملة ولم ي�شترط
ح��داً �أعل��ى �أو �أدن��ى للمه��ر فقد طل��ب رجل من
الإ�س�لام ّ
الر�س��ول � Pأن يزوجه الم��ر�أة التي وهب��ت نف�سها للر�سول
الكري��م �إذا ل��م يكن له حاج��ة بها .فقال ل��ه ر�سول اهلل :P
«ه��ل عندك من �شيء ت�صدقها �إي��اه»؟ قال ما عندي �إال �إزاري
ه��ذا فقال النبي « :Pان �أعطيتها �إزارك جل�ست ال �إزار لك
فالتم���س �شيئاً فق��ال� :إلتم�س ولو خاتماً م��ن حديد ،فالتم�س
فل��م يجد �شيئاً فقال  Pهل معك من القر�آن �شيء؟ قال نعم
�س��ورة كذا و�سورة كذا فقال النبي  Pقد ز َّوجتكما بما معك
من القر�آن».
موقف اإلسالم من المغاالة في المهور وتكاليف الزواج

ح��رم الإ�س�لام المغاالة ف��ي المه��ور والإ�سراف في
لقد َّ
تكلي��ف ال��زواج كونها من الأمور التي يترت��ب عليها كثير من
الفا�س��د للمجتمع وذ َّم غالء المه��ر معتبراً � ّأن ذلك من عوامل
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عرقلة التزويج؛ فعن الإم��ام ال�صادق �« :Qأ ّما �ش�ؤم المر�أة
فكثرة مهرها وعقوق زوجها»(((.
وعن ر�س��ول اهلل �« :Pأف�ضل ن�ساء �أمت��ي �
أ�صبحهن وجهاً
َّ
أقلهن مهراً»(((.
و� َّ
ال�صداق �أي�سره»(((.
وعنه « :Pخير ُّ
وعن��ه ّ �« :Pإن م��ن يمن الم��ر�أة تي�سير خطبته��ا ،وتي�سير
ُ�صداقها ،وتي�سير رحمها»(((.
أ�صر على االمتناع
ف���إذا ا�شترط الزيادة �شرطاً لإتمام العقد و� ّ
ُع َّد عا�ض ًال و�سقطت واليته واعتبر ما يطلبه ر�شوة و�سحتاً.
األسباب التي أدت إلى المغاالة في المهور وتكاليف الزواج

يمكن �إرجاع الأ�سباب �إلى جملة من النواحي التالية:
 -1الجهل بالأمور الديني��ة المتعلقة ب�أحكام الزواج و�شروطه،
وع��دم االقت��داء بر�سول اهلل و�سنت��ه الح�سن��ة بتزويج بناته
وفقراء الم�سلمين.
(((
(((
(((
(((

الأمالي ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.311
الوافي ،ج� ،21ص.62
ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.1182
ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.1182
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 -2ق�صور عملية الإر�شاد الديني والخطب الهادفة الى معالجة
م�شاكل المجتمع وعلى الأخ�ص م�شاكل ال�شباب وبالذات
م�شكلة الزواج وتكاليفه.
 -3قُ�صور دور الو�سائل الإعالمية في هذا النحو.
 -4ع��دم الأخ��ذ ب��ر�أي الم��ر�أة المخطوبة في تحدي��د المهر
وتكاليف الزواج فعاد ًة ما ي�ست�أثر ولي الأمر بر�أيه.
 -5عدم الأخذ بت�شريع يحد من هذه الظاهرة يلتزم به الجميع.
 -6الت�أث��ر بالمفاهيم الترفيهي��ة اال�ستهالكية واعتبار الإ�سراف
والمبالغة في التكاليف نوعاً من الوجاهة االجتماعية.
 -7جهل �أولياء الأمور بحيث يعتبرون بناتهم �سلعة للبيع ب�أغلى
الأثمان.
 -8العام��ل االقت�صادي الناتج عن العمل التجاري وال�صناعي
والزراع��ي فكلَّم��ا كانت الأ�سر �أكثر ث��راء و�أكثر دخ ًال كلَّما
�أدى �إل��ى ٍ
مزيد من المغاالة والبذخ في التكاليف ومحاولة
الآخرين تقليدهم.
 -9الأمية بكل م�ستوياته��ا و�أ�شكالها وت�ساهل المجتمع وقواه
القادرة على التغيير في هذه الم�شكلة.

اآلثار السلبية لمشكلة غالء المهور وارتفاع تكاليف الزواج

�أ�صبح��ت م�شكلة ت��� ِّؤرق المجتمع مت�أثراً في ق��واه الفاعلة
وه��م ال�شباب طاق��ة الأمة وم�ستقبلها ،فقد ُح ّول��ت المر�أة �إلى
�سلعة تباع وت�شترى ولكن في �سوق الزواج وخا�صة حينما يتم
الت�ساوم على المهر وال�شرط ٍ
(غال ورخي�ص) وحين ُيفهم المهر
على �أنه ثمن لال�ستمتاع بالمر�أة وا�ستخدامها ٍ
كيد عاملة داخل
البي��ت وخارجه والآالف م��ن الدورات وغيرها م��ن المظاهر
المكلفة التي ت�ؤدي �إلى ت�أثيرات �سلبية يمكن ح�صرها ب�صورة
موجزة كما يلي:
�سن الزواج ل��كلّ من ال�ش��اب وال�شابة
� -1إحج��ام �أو ت�أخ��ر ّ
ودخولهم في مرحلة العنو�سة.
 -2عدم اال�ستقرار النف�سي لل�شباب.
 -3ع��دم اال�ستق��رار االجتماع��ي الناتج من حرم��ان تكوين
الأ�سرة.
انحرافياً مثل �سرقة �أو اختال�س
� -4سلوك بع�ض ال�شباب �سلوكاً
ّ
�أو ن�صب من �أجل توفير المبالغ الالزمة �أحياناً.
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 -5ع��دم اال�ستق��رار الوظيف��ي لل�شب��اب ،فهن��اك �شباب من
الجن�سي��ن يرغبون في الزواج ولهم نف���س القدر من المال
ولك��ن الآباء وخا�صة والد الفتاة �أو �أمه��ا يقفون حائ ًال �أمام
ذلك بطلباتهم التي ال تنتهي عند �سقف محدد.
� -6سلوك انحرافي في �إ�شباع الغريزة الجن�سية ب�أ�شكال محرمة.
 -7قد ي���ؤدي غالء المهور �إلى الزواج م��ن �أجنبيات وخا�صة
عند المغتربين في الخارج من الطالب وغيرهم.
 -8م��ن �أجل توفير م�ؤونة الزواج قد ي�ضط��ر ال�شباب �إلى ترك
الدرا�سة والبحث عن العمل �أو الهجرة خارج الوطن.
 -9ت�ؤ ّث��ر تكاليف الزواج في �شي��وع مظاهر اال�ستهالك الترفي
الذي يعزز من الفوارق بين الأغنياء والمقتدرين والفقراء.
 -10ت�ؤدي تكاليف الزواج المرتفعة في التعر�ض �إلى القرو�ض
واال�ستدان��ة من الآخرين ودخولهم ف��ي م�شاكل وهموم ال
تنتهي ب�سرعة.
 -11ت�سود ف��ي بع�ض مجتمعاتنا ظاهرة �إطالق النار التي تزيد
م��ن التكالي��ف وتزيد من الآثار ال�سلبي��ة التي قد ال ُتحمد
 220عقباها وكلها مظاهر مكلفة وتفاخر مظهري زائف.

ّ
للحد من ظاهرة المغاالة في
الحلول والمقترحات
المهور وارتفاع تكاليف الزواج

-1االهتمام بدرا�سة الظاهرة ب�شكل عا ّم درا�سة ميدانية علمية.
 -2تر�سي��خ القيم الدينية في المجتمع وتقديم النماذج القدوة
من خ�لال الم�س�ؤولين وال�شخ�صيات الهامة وقادة الم�سيرة
لذلك والتركيز على الأعراف والتقاليد الح�سنة.
-3التوعية الدينية الم�ستمرة وعبر الو�سائل الإعالمية بمختلف
المنابر والمنا�سبات بخطورة هذه الظاهرة.
� -4ض��رورة تح�سي��ن الأو�ض��اع المعي�شي��ة ل��ذوي الدخول
المحدودة من الفئات الفقيرة وغير القادرة على الزواج.
 -5محارب��ة العادات ال�سيئ��ة التي ت�ؤدي �إلى زي��ادة تكاليف
الزواج.
-6ت�شجي��ع الأعرا���س الجماعي��ة لت�سهي��ل تكالي��ف الزواج
ب�شتى الطرق.
ودعمها ّ
-7تعلي��م الفت��اه وتوعيتها بحقوقه��ا ال�شرعي��ة ومحاربة ظاهرة
وليها في تزويجها �أو تطليقها.
تع�سف ّ
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المحور الخامس

من وحي مناسبات شهر رمضان

�شهر النه�ضة الروحية
خديجة  Oظهير الر�سول P

المظلومية المتوارثة
من �شذا ُخ ُلق الح�سن Q
التقوى و�صية الإمام علي Q

ليلة بعمر
لماذا كان الفطر عيد ًا
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المحا�ضرة الأولى:

شهر النهضة الروحية
ت�صدير:
قال اهلل تعالى :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌ

ﰍﰎﰏﰐﰑﭼ(((.
((( �سورة النجم ،الآيات 39 :ـ .41

الهدف:

بي��ان بع�ض العقبات التي تمن��ع االن�سان من اال�ستفادة في
والحث على الخال�ص منها.
�شهر رم�ضان
ّ
225

َّ
مقدمة:

يحث الإن�سان على اغتنام عمره وانتهاز الفر�ص
� ّإن الإ�سالم ُّ
التي يتيحها اهلل تعالى في العمر ،بل ي�شجع على �أن ال تتوقف
ال�سمو والتكامل،
قدما الإن�سان ع��ن ال�سعي وال�سير في طريق ّ
ب��ل يلفتنا الق��ر�آن الكري��م �إلى ك��ون الجمود وع��دم العمل
هو بعين��ه تراجع ،وهذا م��ا تو�ضحه �سورة الع�ص��ر التي تقول:
مح��دد ًة �سب��ل تالق��ي الخ�س��ران
ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ ِّ
بالق��ول :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠ ﭼ((( كم��ا ج��اء ف��ي ال�س َّن��ة ال�شريفة م��ا ي�ؤكد
م�ضم��ون �سورة الع�صر �إذ ج��اء الحديث ال�شريف ليقول« :من
ت�ساوى يوماه فهو مغبون»(((.
فالإ�س�لام يح ّثن��ا ويح ّفزنا عل��ى موا�صلة التق��دم والتطور،
التغير الإيجابي باتجاه الأف�ضل والأح�سن
وال�سعي الدائم �إلى ُّ
والأكم��ل ،ويعتبر الق��ر�آن الكريم � ّأن م�سي��رة التكامل مكتوبة
عل��ى الإن�سان مع الجهد والتعب والكد حتى يلقى اهلل تعالى:
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((( �سورة الع�صر ،الآية.3 :
((( �أعيان ال�شيعة،

ﭽﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭼ(((.
بالجد والإجتهاد
فعلى الإن�س��ان �أن يعلم � ّأن تكامله من��وط ِّ
وعدم التواني وال�ضعف وع��دم التراخي ،على �أن يكون �سيره
ورقيه في �ضوء ما ر�سمته له يد العناية الإلهية من
باتجاه كماله ِّ
�أه��داف و�أدوار ووظائف ،تعود نتيجته��ا وثمرتها على الإن�سان
الجزاء الأوفى.
نف�سه في عاجل الدنيا والآجل حيث ُيجزاه َ
وم��ن الفر�ص التي �أتاحها المولى تعالى للإن�سان لت�ضاعف
ق��درت يد العناية
ورقيه �شهر رم�ضان حيث َّ
�سي��ره نحو كمال��ه ِّ
الإلهي��ة �أن تجعله مو�سم��اً يتل َّقى فيه الإن�س��ان �شحن ًة ملكوتية
داعمة لم�سيرت��ه من حيث َت�ضا ُع ُف الآثار المترتبة على �سعيه
وعمله ،تنقله بخطوات عمالقة من الح�ضي�ض �إلى قمم الكمال
الإن�ساني.
عقبات في طريق التكامل:

عل��ى الإن�سان الم�ؤمن خ�صو�ص��اً �أن يلتفت �إلى �أنه رغم � ّأن
اهلل �أعانن��ا في �شهر رم�ضان لنتزود من��ه للآخرة ما ينجينا ومن
((( �سورة الإن�شقاق ،الآية.6 :
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منازل القرب منه والأمن يدنينا؛ وبالرغم من ت�صفيد ال�شياطين
وغلّه��ا وحب�سها عن الو�سو�سة في ال�صدور� ،إال � ّأن الواقع ي�شهد
�أنه ثمة عقبات تعتر���ض طريق الإن�سان نحو الكمال المن�شود،
وتعوق خطاه ف��ي م�سالك التقدم والتطور ،ب��ل تعرقل م�سيره
وربما ت�ش��لُّ حركته وال � ُ
إخال �أننا نحتاج �إلى كثير جهد وت�أمل
لنرى ذلك في واقعنا وحياتنا.
أهم الأمرا���ض الموهنة لعزمن��ا ،والمعوقة لخطونا
فما ه��ي � ُّ
وكيف يمكن عالجها؟
وعلى �سبي��ل الإخت�صار نعر�ض لبع�ض ه��ذه العقبات فيما
يلي:
 1ـ الإ�ست�سالم للي�أ�س:
والتح�سن،
التغير
ُّ
بمعن��ى �أن يفقد الإن�سان الأم��ل ب�إمكانية ُّ
في�شع��ر ب�أن��ه مقهور �أم��ام �ضعف �إرادت��ه ،وعي��وب نف�سه ،وما
وم�شاق في م�سيره نحو التكامل؛ ذلك �أنه
يواجه��ه من عقبات
َّ
م��ن الطبيعي ولكون الإن�سان في ظرف ه��و الدنيا وما يجاهده
هو النف���س وميوله��ا وال�شياطين وو�سو�ساته��ا �أن يكون �سالح
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ال�شيطان الأفع��ل هو تيئي�س الإن�سان م��ن �إمكانية النجاح في
تربية وتزكية النف�س ،و�سالحه في ذلك �أمران ميل النف�س �إلى
تعودت علي��ه ،وكذلك الآالم والم�صاعب
الراح��ة و�أن�سها بما َّ
م�سبقاً
التي ي�صادفها الإن�سان في طريق تكامله والتي �أخبرنا اهلل َّ
عنها بقوله :ﭽﭱ ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸ ﭼ(((.
وهذا م��ن الإعداد النف�س��ي للإن�سان باخب��اره عن �صعوبة
الول��وج �إلى ميدان التغيير على �أنه ثمة م�ساعدات �أخرى منها
غ��لّ ال�شياطين في ال�شهر ال�شريف� ،أ�ض��ف �إلى الترغيب فيه
خ�صو�ص��اً في �شهر رم�ضان من خالل م�ضاعفة الأجر فيهّ �« ،إن
�شهر رم�ضان �شهر عظيم ي�ضاعف اهلل فيه الح�سنات ،ويمحو فيه
ال�سيئات ويرفع فيه الدرجات»(((.
وثاني��اً :من خالل ت�سهيل وتهوين م�شاقِّ العبادة وخ�صو�صاً
ال�ص��وم ف��ي �شهر رم�ض��ان حيث قال ع��ن مدة ال�ص��وم �إنها:
ﭽﭲﭳﭴﭼ((( ليلتف��ت من ي��رى الم�ش َّقة وال�صعوبة
((( �سورة الإن�شقاق ،الآية.6 :
((( الأمالي� ،ص.109
((( �سورة البقرة ،الآية.184 :
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في عبادات ال�شهر ال�شري��ف �أن عليه �أن يذهب للمقاي�سة بين
هذه الم�ش��اقِّ وال�صعوبات وبين ِق َ�ص�� ِر المدة من جهة وعظيم
الأث��ر والجوائز المترتب��ة عليه ،فالإلتفات �إلى ه��ذه المقاي�سة
الم�شاق وال�صعوب��ات ويوجد دافعاً للعم��ل ،ف�ض ًال عن
يه��ون
َّ
ِّ
� ّأن م�ضاعف��ة �آثار الأعمال ونتائجها ُتخ��ر ُِج الإن�سان من الي�أ�س
ف��ي �إمكان تدارك التق�صير ومعالجة ما َّفرط به واقترفه من �آثام،
يح�صل الإن�سان في��ه َّ
�صك �أمان من عواقب
فيغ��دو ال�شهر باباً ِّ
ما �أ�سل��ف من �آثام لكونه �شهر التوبة ،ولكونه تدريباً على تقوية
الإرادة .ف�شه��ر رم�ض��ان يوفِّ��ر ال�شعور لدى الإن�س��ان ب�إمكانية
الهم��ة للعمل فال يتراجع �أمام عقبات وم�شاقِّ
التغيير وي�شحذ َّ
والتطور.
طريق ُّ
التقدم ُّ
 2ـ الغرور:
� ّإن الإن�سان قد يكون متخلف��اً وفي زمرة المتخلفين ،ويبقى
كذل��ك ردحاً طوي ًال من الزم��ن م�أخوذاً بكل ما يلقيه في ُج ِّب
الغفل��ة و ُيعم��ي ب�صيرته ِّ
ويعطل ق��واه العاقلة ع��ن ر�ؤية حقيقة
واقعه ،ب��ل قد يح�سب نف�س��ه في الطري��ق ال�صحيح فال يفكر
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ي�صوب م�سيرته في حياته .وقد �أو�ضح الإمام علي بن �أبي
ب���أن ِّ
طالب  Qبع�ض هذه الآفات والأمرا�ض حيث قال�«ُ :سكْ ُر
الغفلة والغرور �أبعد �إفاق ًة من ُ�سكر الخمور»(((.
ذل��ك � ّأن المغرور �إن�سان يتجمد على م��ا هو عليه من حال
وواقع فال ي�سعى للإ�صالح �إن كان على خط�أ وال للإ�ستزادة �إن
كان على الجادة ،ولذا فهو حقيقة وواقعاً فقير م�سكين كما جاء
عن الإمام ال�صادق « :Qالمغرو في الدنيا م�سكين»(((.
وي�سوغ له جموده
فالغرور مر�ض خطير ي�شلُّ طاقات الإن�سان ِّ
وت�أخ��ره ويغلق �أمام ب�صيرته نوافذ الإ�ش��راف على �آفاق التطور
والتق��دم والتغيير ،فالغرور يقتل ال�شعور بالحاجة �إلى التح�سن
والتطور.
ليحث على اغتنام فر�صة ال�شهر
ول��ذا نرى � ّأن الإ�سالم جاء َّ
ال�شري��ف �إذ يفر���ض عل��ى الم�سلم �سلوكي��ات تخرجه عن ما
يحث على �أن ال
تع��وده ف��ي حياته في غيره من ال�شهور ،كم��ا ّ
يقت�صر ه��ذا التغيير على الإم�ساك عن الطع��ام وال�شراب ،بل
((( ميزان الحكمة ،للري�شهري ،ج� ،2ص.1222
((( بحار الأنوار ،ج� ،69ص.319
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جاءت خطب��ة الر�سول الأكرم  Pلتقول للم�سلمين � ّإن على
الم�سل��م �أن ي�ضع خط��ة وخريطة وير�سم برنامج��اً لي�ستفيد من
�شهر رم�ضان وبينت الكثير من خطوات ومراحل هذا البرنامج،
العبادية ،والإجتماعية ،والمعرفية.
ُّ
التغير السلبي:
حذار من
خاتمة:
ِ
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وم��ن الأمرا���ض الت��ي نجدها ف��ي زماننا الحا�ض��ر هو هذا
الإنحراف الممنهج في التعام��ل مع �شهر نزول الوحي ،و�شهر
ليال��ي القدر ،وربيع العبادة ليغدو �شه��ر الك�سل ،و�شهر النوم،
و�شه��ر الم�سل�سالت والحفالت حفالت الط��رب والرق�ص...
والإخت�لاط ال�سلب��ي ...وال �أقلها من كونه عن��د البع�ض �شهر
�شه��وة البطن بالتفنن ب�ألوان الطع��ام والم�أكل والم�شرب وغير
ذلك مما ال تت�سع له ال�صفحات هذه.
فب��دل �أن يكون �شهر رم�ض��ان �شهر النهو���ض والثورة على
الواقع المنحرف يغدو �شهراً للثورة �ضد التغيير الإيجابي� ،شهراً
ي�سير فيه الإن�سان عك�س طريق التكامل والرقي؛ فالإ�سالم يريد
�شهر رم�ضان �شهراً ينت�صر فيه الإن�سان لبعده الملكوتي وجنبته

الروحية فيما البع�ض يجعله �شهراً للإنغما�س في وهاد البهيمية
والحيوانية والمادية؛ ولعلَّه لذلك َل َف َت اهلل �إلى منا�سبة ال�صوم
بكونه :ﭽﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﭼ(((.
والرواي��ات ذكرت �أنه فيه �أنزلت الكتب ال�سماوية الأخرى،
الق�ص��د منه لفت نظر النا���س والم�سلمين خا�صة �إلى مالءمته
للبع��د الروح��ي وهو الفت��رة المنا�سبة ليقوم الإن�س��ان بالعناية
انكب طيلة �أحد ع�شر �شهراً على البعد
ببع��ده الروحي بعد �أن َّ
الحيوان��ي ،ف��ي الأغلب فهو �شه��ر اختاره اهلل لإن��زال رحمته
وجعله ربيعاً للعب��ادة ومو�سماً للقرب منه ،وه��و �شهر ال�سياحة
بالروح وعلى دابة الج�سد في ميادين القرب منه تعالى.

((( �سورة البقرة ،الآية.185 :
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المحا�ضرة الثانية
خديجة  Oظهير الرسول P
ت�صدير:

«يا محم��د! �إقر�أ عل��ى خديجة من
ّربها ال�سالم ،فق��ال النبي  Pلها :يا
خديجة! ه��ذا جبرئيل يقرئك ال�سالم
من رب��ك فقالت :اهلل هو ال�سالم ومنه
(((
ال�سالم وعلى جبرئيل ال�سالم»
((( الإ�ستيعان ،ج� ،2ص.719

الهدف:

بيان الدور الكبير التي قامت به ال�سيدة خديجة  Oفي
ن�صرة الر�سالة والر�سول.P
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مقدَّ مة:
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� ّإن م��ن يطلع على حي��اة النبي الأعظم  Pي��رى � ّأن اهلل
تعالى ف��ي �ألطافه به وتدبيره له ق��د اختار له خديجة O
بعناية ربانية لتكون هذه المر�أة زوجة بارة وفية مخل�صة ،تعينه
عل��ى �أمره وت�شاركه في هم��ه وتخفف عنه ما يعانيه ،وكذلك
لتك��ون �أم��اً ل�سي��دة ن�س��اء العالمين فاطم��ة الزهراء O
وعبره��ا لتكون جدة للأئم��ة الميامين وال�س��ادة المنتجبين
من ذرية �سي��د الو�صيين عل��ي  Qفخديجة بنت خويلد
ب��ن �أ�سد من الن�ساء اللواتي ظه��رت ف�ضائلهن قبل الإ�سالم
ب�أح��د بعيد فه��ي �شريفة قري�ش ،كان �أه��ل الجاهلية يلقبونها
الموحدات على دين
بالطاهرة؛ ولقد كانت في الجاهلية من ِّ
الحنيفي��ة وعلى ملة �إبراهيم الخليل  Qوترجع في ن�سبها
�إلى عين ال�سالل��ة التي منها ينحدر ن�سب النبي محمد P
فهي والنبي محمد يلتقيان ف��ي ن�سبهما بالجد الراجع للنبي
ُ�صي بن كالب.
وهو ق ّ
ظهير الر�سالة والر�سول  :Pوقد تجلى ذلك في �أمور منها:

 1ـ ظهر �إيمانها به وبر�سالته :P
أت��م الر�ساالت و�أكملها ،الر�سالة
َّلما ُب ِع َث الر�سول الأكرم ب� ّ
الخاتم��ة كان من التدبير الإلهي له � Pأن وفَّق له �شخ�صيتين
نموذجيتين تتميزان بال�ص��دق والإخال�ص فكان �أول ظهيرين
للإ�سالم والنبي  Pعلي بن �أبي طالب  Qوخديجة بنت
خويلد  Oزوجه ،فعلي � Qأول من �آمن به من الرجال،
وخديج��ة � Oأول من �آمن به م��ن الن�ساء؛ وهي حتى قبل
البعث��ة كانت ت�صدقه ويمكن لنا �أن نج��زم �أنها كانت م�ؤمنة به
وبمقام��ه وتنتظر معه ما ينتظره من نزول الوحي والبعثة من اهلل
تعال��ى ،وتفا�صي��ل �إ�سالمها كتفا�صي��ل �إ�سالم علي  Qال
يظهر م��ن الكثير منها �أنها فوجئت ب�ش��يء ال تتوقعه ولم تكن
ترجوه؛ ولذا ف�إنه ثمة روايات لعلَّها من المو�ضوعات تحاول �أن
يمت
تجعل ذلك ناتجاً من �إخبارات بع�ض �أحبار اليهود �أو من ُّ
لها بقرابة كورقة بن نوفل وغيره .ولعل بع�ض ذلك �سببه ح�سد
بع�ض �أزواج النبي Pلها على مقامها عند اهلل وعند ر�سوله.
هن
ومم��ا ُي��روى � ّأن ن�س��اء قري���ش اجتمعن في عيد ،ف���إذا َّ
ّ
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أيكن ا�ستطاعت
ّ
نبي ،ف� َّ
بيهودي يقولَ :ليو�شك �أن ُيبعث َّ
فيكن ّ
�أن تك��ون له �أر�ضاً يط�ؤها فلتفع��لَ .فح َ�ص ْب َن ُه (ر َم ْي َن ُه بالح�صباء)
وقر ذلك القول في قلب خديجة(((.
َّ
وه��ذا ال يعن��ي �أن �أمث��ال ه��ذه الروايات لي�س��ت �صحيحة
بالمطلق ،بل �إنّ الت�شكيك في كونها على زواج خديجة بل طلبها
منه �أن يتزوجها وعلة �إيمانها به؛ فكل الروايات ال تولد خلقاً كريماً
كخلقه��ا وال وفا ًء وت�ضحية كوفائها وت�ضحياتها وال ت�صديقاً يتجلى
طاع��ة بل ذوباناً منها في النبي Pو�شخ�صه ودعوته كما نرى في
خديج��ة Oومن ي�شكك في قولنا فلينظر في ِ�س َي ِر بع�ض ن�ساء
الأنبياء ،بل لينظر وليت�أمل في �سيرة بع�ض ن�سائه .P
 2ـ احترامها للنبي وتعظيمه :P
لق��د �أكد جمل��ة من �أ�صح��اب ال�سي��ر وكذل��ك مجموعة
من الم�ؤرخين ف��ي نقلهم لبع�ض تفا�صي��ل حياة النبي Pمع
خديج��ة  Oو�سيرتها مع��هّ � ،أن خديجة  Oتمتاز بذلك
التعظي��م للنبي  Pوالإحت��رام والتبجيل ،بل م��ن التقدي�س
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((( مناقب �آل �أبي طالب (البن �شهر �آ�شوب) 29/1 ،و.30

قب��ل بعثته ال�شريفة ف�ض ًال عم��ا بعد المبعث ،ولذا لم يكن بين
مبعثه  Pوبي��ن �إيمانها بما جاء به وت�صديقه��ا بنبوته ور�سالته
�إال ما ا�ستغرقه قطع النبي  Pللم�سافة بين غار حراء والمنزل،
فلم يكد النب��ي ُ Pيطْلع خديجة على ما ح�صل له من وحي
و�صدقت وا�ستب�شرت ،ومن مظاهر �شدة تقدي�سها له
حتى �آمنت َّ
� Pأنها على فرا�ش الموت �أو�صت ابنتها فاطمة  Oبو�صية
تو�صلها �إلى �أبيها  Pبعيد وفاتها وهي �أن يكفنها بقمي�صه .P
تحمل الم�س�ؤوليات والمعاناة:
 3ـ الم�شاركة في ُّ
ل��م تكتف ال�سيدة خديجة بنت خويلد  Oبمجد كونها
�سبق��ت غيرها �إلى الإ�سالم والإيم��ان ،بل نه�ضت �إلى جانب
النبي  Pداعمة وم�ساندة له ،والم�شهور بين النا�س �أنها دعمته
بماله��ا و�أنفق��ت �أموالها الطائلة حتى ذكر الزه��ري �أنها �أنفقت
عل��ى ر�سول اهلل � Pأربعين �ألفاً و�أربعين �ألفاً(((؛ بل بعثت من
يعلن �أنها وهبت لزوجها  Pنف�سها و�أموالها وعبيدها وجميع ما
تملكه بيمينها �إجال ًال له و�إعظاماً لمقامه و�شرفه.
((( تذكرة خوا�ص الأمة (�سبط بن الجوزي).314 ،

239

وقال ابن �إ�سحاق كانت خديجة وزيرة �صدق في الإ�سالم(((.
ويظه��ر من عبارته �أنها كانت ذات ر�أي وت�ؤدي مها َّم غير م�س�ألة
الإنف��اق المالي؛ وهذا ما يدل علي��ه كونها ذات ر�أي وحكمة،
ومما يلفت �إلى ذلك ما و�صفها به بع�ض �أهل التراجم:
َّ
فالذهبي في ف�ضائلها ...« :وكانت عاقلة جليلة ،د ِّينة م�صونة
كريم��ة ،وكان النبي  Pيثني عليها ويعظمها بحيث � ّإن عائ�شة
كانت تقول ما عزت من امر�أة ما عزت من خديجة.(((»...
وج��اء في ال�سي��رة النبوية البن ه�ش��ام ...« :كانت خديجة
امر�أة حازمة �شريفة لبيبة مع ما �أراد اهلل بها من كرامته.(((»...
وهذا يدل على �أن دورها كان �أبعد من المعا�ضدة والمعاونة
بخ�س لحقها
والدع��م المالي ،وق َْ�ص ُر النظر عل��ى هذا الأمر فيه ٌ
وحطٌّ من قدرها.
�أ�ض��ف �إل��ى ما ذُك��ر ف�إنها �أي�ض��اً �شاركت ر�س��ول اهلل P
والم�ؤمني��ن الأوائ��ل ما عان��وه خ�صو�صاً في �سن��وات ِ
المحنة
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((( �أ�سد الغابة ،ج� ،5ص.439
((( الذهبي (�سير �أعالم البنالء) ،ج� ،5ص.81
((( ال�سيرة النبوية ،ج� ،1ص.200

والح�صار ،ف�صبرت واحت�سبت على ما تل َّقته من �أذى قري�ش ال
�سيما هجران ن�سائها لها ،وقد �شاركته  Pالآمه و�أحزانه و�آزرته
ف��ي ال�شدائد حتى ظهر ذلك في �أبرز تجلياته �أثناء الح�صار في
ِ�شعب �أبي طالب حيث كان��ت ت�شتري من الطعام والحاجات
ال�ضرورية ب�أ�ضعاف �أثمانها لتقدمها للم�سلمين الجياع...
ٌ
فضل ال ُيطمس:

حق خديجة  Oويبدو ف�ضلها،
وحت��ى ال يبخ�س النا�س َّ
وتظه��ر �أياديها ،فقد �ش��اء اهلل �أن يحفظ ف�ضله��ا وينت�شر ف�ضلها
بمجموعة من ال�صور ،فمنها:
 1ـ اهلل ي�س ِّلم عليها:
في بع�ض الروايات � ّأن جبرئيل  Qقال:
«ي��ا محم��د! �إق��ر�أ على خديج��ة من ر ِّبه��ا ال�س�لام ،فقال
النب��ي  Pلها :يا خديجة! ه��ذا جبرئيل يقرئك ال�سالم من
رب��ك فقالت :اهلل ه��و ال�سالم ومن��ه ال�سالم وعل��ى جبرئيل
ال�سالم»(((.
((( الإ�ستيعان ،ج� ،2ص.719
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 2ـ النبي ال ين�سى ف�ضلها:
ي��روي ابن عبد البر واب��ن الأثير عن عائ�ش��ة بنت �أبي بكر
قوله��ا« :كان ر�س��ول اهلل  Pال يكاد يخرج م��ن البيت حتى
يذكر خديجة فيح�سن الثناء عليها.»...
 3ـ علماء الأمة يثنون عليها:
ومم��ا يقوله الذهبي :من
وقد �سب��ق �أن ذكرنا بع�ض ذلكّ ،
كرامته��ا على النبي � Pأنها لم يت��زوج امر�أة قبلها ،وجاء منها
ع��دة �أوالد ،ولم يتزوج امر�أة قطُّ �إلى �أن ق�ض��ت نحبها ،ف ََو َج َد
عم القربى»(((.
(�أي حزن) لفقدها ف�إنها كانت ِن َ
وقال ال�سيد عبد الح�سين �شرف الدين (ر�ض):
ِ
«�ص ِّديق ُة ه��ذه الأمة ،و�أولها �إيماناً وت�صديقاً بكتابه ،وموا�ساة
لر�س��ول اهلل ( Pمن الن�ساء) انفردت به خم�ساً وع�شرين �سنة
ل��م ت�شاركها فيه ام��ر�أة ثانية ،ولو بقيت م��ا �شاركتها فيه �أخرى
وكانت �شريكته في محنته طيلة �أيامها معه»(((.
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((( �سير �أعالم النبالء للذهبي ،ج� ،2ص.81
((( عقيلة الوحي لل�سيد �شرف الدين المو�سوي� ،ص.20

خاتمة :تكريم الرحيل:

من كرام��ات ال�سي��دة خديجة الكب��رى � Oأنها بقيت
عل��ى وفائها للنبي Pوللدين الحنيف م��ع كل ما كابدته من
وم�شاق �إلى �أن كانت رحلتها عن هذا العالم بعد نزولها
معان��اة
ّ
والها�شميين م��ن ح�صار �شعب �أبي طالب في العا�شر من �شهر
رم�ض��ان م��ن ال�سن��ة العا�شرة للبعث��ة ومن مظاه��ر كرامتها �أن
الر�سول  Pقد نزل في قبرها ،و�أن كفنها كان هدية �إلهية �أنزلها
م��ع جبرئيل؛ ومما يكفيها في تلك اللحظ��ات �أنها ا�ستمطرت
و�سمى ع��ام رحيلها مع �أبي
دم��وع النبي الأعظ��م  Pفبكاها َّ
طالب عام الحزن ،فال�سالم عليها ما دامت ال�سموات والأر�ض
و�إلى �أن يبعث اهلل الخلق �أجمعين.
رب العالمين
والحمد هلل ِّ
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المحا�ضرة الثالثة

المظلومية المتوارثة
ت�صدير:

ع��ن �أب��ي ب�صي��ر ع��ن الإم��ام
الباقر � Qأنه قال« :مات �أبو طالب
بن عبد المطَّ لب م�سلماً م�ؤمناً»(((.

((( الغدير ،ج� ،7ص.390

الهدف:

بي��ان مظلومية �أبي طالب (ر�ض) وحقيق��ة �إيمانه ،و�أهداف
النيل منه (ر�ض).
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َّ
مقدمة:

� ّإن من يطّ لع على تاريخ الم�سلمين ،وبالخ�صو�ص على �سيرة
وحياة الإم��ام علي  Qو�سواء في حيات��ه �أو ما ح�صل بعد
�شهادت��ه ،ال �شك �سيرى تل��ك المظلومية الت��ي لحقت بهذه
علي Qبطل
ال�شخ�صي��ة المبارك��ة وال�شريف��ة وال�سامي��ةّ ،
فدائي��ه الأكبر ،الذي ملئت كتب
وفدائيه الأول بل ُّ
الإ�س�لام ُّ
علي Qهذا لما َج ُب َن
الحدي��ث والتاريخ بمناقبه ومواقف��هّ ،
الرجال عن منازلته في �سوح النزال والقتال وفي ميادين العلم
والتق��ى�ُ ،ش َّنت عل��ى �شخ�صه ومقام��ه ومناقب��ه وتراثه غارات
الأل�سن والأق�لام يدفعها الح�سد ،حت��ى � ّإن القوم و�صلوا في
حربهم عليه � Qإل��ى النيل من �أبيه �أبي طالب �سيد قري�ش
أ�شدها ادعا�ؤهم �أنه مات على الكفر
وم�ؤمنها و�سي��د البطحاء .و� ُّ
واخترعوا لذلك �أحاديث ون�سبوا نزول �آيات من القر�آن الكريم
عل��ى قلب النبي  Pفي كفره (ر�ضوان اهلل عليه) بل في بقائه
على الكفر وعدم ت�أثره بالهداية المحمدية.
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ومنها قوله :Q
�أل����م ت��ع��ل��م��وا �أ ّن�����ا وج���دن���ا م��ح��م��داً
ر���س��و ًال كمو�سى ُخ��طَّ ف��ي � ِأول ُ
الك ْت ِب
وع��ن ما تنبئ عنه ا�شعار �أبي طالب من �إيمانه يقول العالمة
ابن �شهر �آ�شوب المازندراني في كتابه مت�شابه القر�آن عند قوله
تعالى :ﭽﭺﭻﭼﭽﭾﭼ(((.
«�إن �أ�شعار �أبي طالب الدالة على �إيمان تزيد على ثالثة �آالف
بيت يكا�شف فيها من يكا�شف النبي  Pوي�صحح نبوته»(((.
يق��ول ابن �أب��ي الحديد« :ف��كل هذه الأ�شع��ار قد جاءت
مجيء التواتر ،لأنه �إن لم يكن �آحادها متواترة فمجموعها يدلُّ
على �أمر واحد م�شترك وهو ت�صديق محمد .(((»P
 2ـ مواقفه وت�ضحياته:
�ش��د ُة منا�صرة �أبي طال��ب  Qلر�سول
من غي��ر الخفي َّ
الم�ش��اق والم�صاع��ب
وتحم ِل�� ِه ف��ي �سبي��ل ذل��ك
َّ
اهلل ُّ P
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((( �سورة الحج ،الآية.40 :
((( �إيمان �أبي طالب ،الأميني� ،ص.18
((( الغدير ،الأميني ،ج� ،7ص.340

والآالم ،فقد �ضحى بمكانته وزعامته ووجاهته في قري�ش حتى
ال�ش ْع ِ
الم�سمى
��ب
تجر�أت عل��ى ح�صاره م��ع الها�شميين في ِّ
َّ
با�سم��ه .ومن تلك المواقف �أن��ه  Qافتقد ر�سول اهلل P
ذات ي��وم فا�ستدعى فتيان بن��ي ها�شم وبني عبد المطلب و�أمر
�أن ي�أخ��ذ كلٌّ منهم في يده حديد ًة �أو �سيفاً ،ثم يقف عند �أحد
زعماء قري�ش ،ف�إن رجع �أبو طالب ومعه ر�سول اهلل  Pف� َّإن الأمر
ها�شمي �إلى �ضرب رجل
عل��ى خير ،و�إن رجع وحده ،بادر كلُّ
ّ
قري�شي.
وال�س���ؤال الب�سيط الذي يتبادر �إل��ى �أي �إن�سان عندما يرى
كلَّ م��ا فعل��ه �أبو طالب لحف��ظ النبي  Pوحمايت��ه ول�ضمان
�سالمته وما كابده جراء ذلك من معاناة وم�شاق:
لوم وعتاب لإبن �أخيه طالما
لماذا لم يكن مرفوقاً ولو بجملة ٍ
�أنه ال يوافق��ه على دينه ودعوته؟ ه��ذا �إذا تجاوزنا القول �إنه لو
كان كاف��راً فلماذا يتحمل كل ذل��ك؟ بل على العك�س ف�إن �أبا
بث دعوته واعداً
طالب كان ي�شجع النبي  Pعلى الإقدام في ّ
له بالن�صرة والم�ؤازرة والحماية .فمن ذلك قوله �شعراً:
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«وا ِهلل ل��ن َي ِ
�����ص�� ُل��وا �إل��ي��ك بجمعهم
ال��ت��راب دف��ي�� َن��ا
����د يف
و�����س َ
ِ
ح��ت��ى �أُ َّ
ف��ا���ص��دع ب���أم��ر َِك م��ا عليك غ�ضا�ض ٌة
واب�����ش��ر ب����ذاك وق���� ّر م��ن��ك ع��ي��ون��اً
وع��ل��م��ت �أن���ك نا�صحي
و َد َع��� ْو َت���ن���ي
ُ
ث���م �أم��ي��ن��اً
دع�����وت
ول��ق��د
َ
َ
وك���ن���ت َّ
ٍ
ع��ل��م��ت ب������أنَّ
حم��م��د
دي����ن
ول��ق��د
ُ
َ
م���ن خ��ي� ِر �أدي�������انِ ال��ب�ري���� ِة دي�� َن��ا
ب��ل � ّإن �أبا طال��ب  Qمنذ �أوائ��ل البعثة �آمن ب��ه �إيمان
الموع��ود به ،المنتظر له ،ولقد روي �أنه ف��ي بداية الدعوة فاتح
عمه العبا�س باظهار الأم��ر ،فاقترح عليه العبا�س �أن
النب��يّ P
ي�أتيا �أبا طالب ويخب��راه ،فلما �سمع �أبو طالب ذلك قال لر�سول
اهلل « :Pاخ��رج ابن �أب��ي ،ف�إنك الرفيع كعب��اً ،والمنيع حزباً
والأعلى �أبا ...ولقد كان �أب��ي يقر�أ الكتاب جميعاً ،ولقد قال:
آمنت به،
أدركت ذلك َ
الزمان ف� ُ
لوددت �أني � ُ
� ّإن ِم ْن ُ�صلْبي لنبياً ُ
َفم ْن �أدر َك ُه من ُو َلدي فلي�ؤمن به»(((.
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((( �إيمان �أبي طالب ،ال�شيخ الأميني� ،ص

 3ـ عدم ت�شنيع الأعداء:
لق��د اب ُتلي الإمام علي  Qبع��داوات كثيرة ال �سيما في
فترة حكومته  Qومن ه�ؤالء وعلى ر�أ�سهم معاوية وبنو �أمية
وحزبهم وكذلك الزبيريون ومن كان لهم عوناً وحلفاً؛ فلم ينقل
لنا �أهل ال�سير � ّأن ه�ؤالء في مواجهتهم وعداوتهم لعلي Q
كان��وا ي�ش ّنعون علي��ه بكفر �أبيه �أب��ي طالب وه��م الذين كانوا
�أحر���ص �شيء على الإنتقا�ص من��ه  Qومحاولة النيل منه
وم��ن قدا�سته؛ ولذا ن��رى عالماً ك�سبط اب��ن الجوزي ي�ستدل
على �إيمان �أبي طالب(ر�ض) ب�أنه لو كان �أبو الإمام علي Q
كافراً لكان �شنع عليه معاوية وحزبه ،والزبيريون و�أعوانهم و�سائر
�أعدائ��ه  Qمع �أنه  Qكان يذمهم وي��زري عليهم بكفر
الآباء والأمهات ورذالة الن�سب(((.
منه��ا ما كتبه �أمير الم�ؤمنين  Qلمعاوية في ر�سالة طويلة
منها« :لي�س �أمية كها�شم وال حرب كعبد المطلب وال �أبو �سفيان
ك�أبي طالب ،وال المهاجر كالطليق وال ال�صريح كالل�صيق»(((.
((( راجع �أبو طالب م�ؤمن قري�ش (ط �سنة 1398هـ)� ،ص 272و 273عن تذكرة الخوا�ص.
((( الإمامة وال�سيا�سة ،ج� ،1ص ،118والغدير ،ج� ،3ص.254

251

خاتمة:

بعد كل ما تقدم ال بد من القول �إنه �إن �أردنا �أن نكون من�صفين
فعلينا �أن نحتكم في م�س�ألة �إيمان �أبي طالب � Qإلى النبي
و�إلى �أهل البيت  Rفهم �أهل بيت النبوة وهم �أدرى بالذي
في��ه ،فمما جاء عنهم  Qفي �إيم��ان �أبي طالب ّ � Qأن
�أب��ا طالب من الأو�صياء ،وكذلك � ّأن نوره يطغى في يوم القيامة
عل��ى كل نور ما عدا ن��ور النبي محم��د  Pوالأئمة وال�سيدة
فاطمة الزهراء .(((O
ف�ض ًال عن �أن الأحاديث الدالة على �إيمان �أبي طالب(ر�ض)
ال��واردة عن �أهل بي��ت الع�صمة � Rأكثر م��ن �أن تح�صيها
وتح�صره��ا هذه العجالة ،وللت�أكيد على ذلك ف� ّإن بع�ض العلماء
عم��د �إلى جمع هذه الأحاديث في كت��ب مفردة ولكننا نذكر
البع�ض منها فمنها:
 1ـ روي عن ابن عبا�س قال :قال الإمام علي  Qللنبي P
لتحب عقيالً! ق��ال� :إي واهلل �إني لأحبه حبين ،حباً
«�إن��ك ُّ
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((( الغدير ،ج� ،7ص.387

لحب �أبي طالب ل��ه ،و� ّإن ولده لمقتول في محبة
ل��ه ،وحباً ّ
ولدك»(((.
 2ـ روي عن��ه ّ �« :Pإن اهلل ع�� َّز وج��لَّ ق��ال ل��ه عل��ى ل�سان
جبرائيل :حرمت النار عل��ى �صلب �أنزلك ،وبطنٍ حملك،
ِ
وح ْج ٍر كفلك»(((.
ال�صلب فعبد اهلل ،و�أ ّما البط��ن ف�آمنة ،و�أ َّما ِ
فعمه،
�أ ّم��ا ُّ
الح ُجر ّ
يعني �أبا طالب  Qوفاطمة بنت �أ�سد» َو َر َد بمعناه غير ذلك
مع اختالف ي�سير.
وم��ن ال�شه��ادات ب�إيمانه  Qذهاب مجموع��ة من �أهل
ال�سنة �إلى القول ب�إيمانه ،بل القوا في ذلك الكتب والبحوث.
و�أخيراً نقول � ّإن البع�ض �أراد �أن يوجه �سهامه الم�سمومة �إلى
�ص��در علي  Qفلم يجد غر�ضاً يرميه بتلك ال�سهام غير �أبي
طالب ر�ضوان اهلل تعالى و�سالمه عليه.

((( البحار ،ج� ،22ص.288
((( �أ�صول الكافي ،ج� ،1ص.371
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المحا�ضرة الرابعة

من شذا ُ
خ ُلق الحسن Q
ت�صدير:

ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pالح�س��ن
�سيدا �شباب �أهل الجنة»(((.
والح�سين ِّ

((( الفوائد الطو�سية� ،ص

الهدف:

بي��ان �شي ٍء من �أخالق الإمام الح�سين Qوالدعوة �إلى
االقتداء به.
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َّ
مقدمة:

� ّإن عالق��ة بع�ضنا بالأئمة  Rتقت�صر على معرفتهم معرفة
��ق الت�أثر العقلي
ت�أريخي��ة ،ال ترقى �إل��ى معرفتهم معرف��ة ُتح ِّق ُ
والقلبي ،بحيث ت�صبح هذه المعرفة مقدمة مو�صلة �إلى محبتهم،
والت�أثر بهم والإقتداء به��م والإ�ستقامة على نهجهم ،والإرتباط
العاطفي بهم .فالمطلوب �أن نترقى بمعرفتنا ب�آل ر�سول اهلل P
الذي��ن �أذهب اهلل عنهم الرج�س وط َّهره��م تطهيراً �إلى م�ستوى
الإن�سجام ف��ي ال�شكل والفعل والم�ضامين لن�صبح في درجة:
«�شيعتنا منا ُخلق��وا من فا�ضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون
لحزننا»(((.
فبع�ضن��ا باقت�ص��اره عل��ى الإط�لاع الت�أريخي يظل��م نف�سه
بحرمانه��ا من بركات تل��ك ال�شخ�صيات النوراني��ة و ُيبقي بين
النور وظلمات النف�س والعالم جدران��اً � ُ
جدار الجهل،
أ�سمكها ُ
وه��م في وجودهم نور وكما جاء ف��ي الزيارة الجامعة «كالمكم
نور».
256

((( مفتاح ال�سعادة في �شرح نهج البالغة ،ج� ،4ص.144

فالذي َي ْق ُ�ص ُر العالقة على الجانب الت�أريخي َي ُح ُّد من �إ�شراقة
النور المحمدي في نواحي وجوده فال ت�صل �إلى عقله وال �إلى
قلبه وال تنعك�س في �سلوكه.
وبهذا البي��ان يت�ضح � ّأن من يجعل ُج��لَّ معرفته ب�آل ر�سول
اهلل  Pمعلبة في وعاء الت�أريخ و�أحداثه يكون قد َّبخ�س ح َّقهم
وظَ ل ََم ُهم ...ومن �أ�شد المظلومين بهذه الظالمة الإمام الح�سن
المجتبى .Q
ول��ذا فم��ن ُح ْ�سنِ العالقة ب���آل بيت ر�س��ول اهلل � Pأن نجعل
المنا�سب��ات الخا�ص��ة منا�سبة نتع��رف بها على �أبع��اد �شخ�صياتهم
وبع�ض �أخالقياتهم و�سلوكهم وليكون ذلك داعياً �إلى تعظيم مقامهم
في النفو�س ثم اتباعه��م والإقتداء بهمَ .
وتعال لن�ستعر�ض �شيئاً من
مفردات من �أخالق و�سلوك الإمام الح�سن المجتبى :Q
 1ـ يتعلم ويحمل العلم �إلى طالبيه:
م��ن تفا�صي��ل حياته �أن��ه  Qوقد كان عم��ره ال يتجاوز
ال�سني��ن ال�سبع ،يزاود مجل�س جده ر�س��ول اهلل  Pخ�صو�صاً
في م�سجده ال�شريف ،وي�سمع ما يقوله  Pويخبر به مما يجيء
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ب��ه الوحي فيحفظ ذلك كله؛ لي�أتي �إلى بيت الإمامة العظمى،
ليلقى �أم��ه فيحدثها بما حفظه؛ وك��م كان الإمام علي Q
يده���ش لعلم فاطمة  Oبالتنزي��ل في�س�ألها عن ذلك في�أتيه
جوابها « :Qمن ولدك الح�سن».
و ُي��روى � ّأن علي��اً  Qتخ ّفى ذات يوم ف��ي الدار ،فدخل
الح�س��ن  Qبعدما �سمع الوحي ،ف�أراد �أن يلقيه �إليها ،ف�أرتج
(�أي ا�ضطرب) فعجبت �أمه من ذلك فقال « :Qال َتعجبي
ي��ا �أماه ،قلَّ بيان��ي وكلَّ ل�ساني ،لعلّ �سي��داً يرعاني»((( فخرج
الإمام علي  Qفقبلّه.
�سيد �أهل الجنة يتوا�ضع:
 2ـ ِّ
بع���ض النا���س يتر�أ�س وي�سود عل��ى مجموعة من النا�س
� ّإن ّ
بغ���ض النظ��ر عن �شرفه��م و�ضعته��م ،في�أخذه الكب��ر وين�سى
�سيداً لأ�شرف النا���س وفي عالم ال
�أ�صل��ه ،فيما كان الح�س��ن ِّ
ي��زول وبالتالي ال تزول �سيادته ل��ه وكان المخبر بذلك ر�سول
اهلل  Pال�ص��ادق الأمين حيث �أنب�أ عن وحي اهلل «�أن الح�سن
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((( الأنوار البهية� ،ص.88

�سيدا �شباب �أهل الجنة»((( وكان عند الح�سن
والح�سين ِّ
فالج ُّد والأب
�أكث��ر من �سبب لي�شمخ ب�أنفه ويترفع ع��ن النا�س َ
والأم ي�ضاف ذلك �إل��ى علمه وما حباه اهلل من عزة وهيبة ومع
ذل��ك ف�إنه ُير َوى في توا�ضعه �أنه َّ Qمر ذات يوم على فقراء
جال�سي��ن على الأر�ض ،يلتقطون ك�سي��رات من الخبز ،فدعوه
وتغد معنا ،فنزل الإمام Q
وقال��وا« :هلم يا ابن ر�س��ول اهلل َّ
وجل�س معهم وتناول �شيئاً م��ن ك�سيراتهم ،ثم دعاهم �إلى بيته
ف�أطعمهم وك�ساهم و�أعطاهم ما �أغناهم».
 3ـ من �آيات ِحلمه :Q
ُي��روى � ّأن رج�ل ًا �شامي��اً كان ذات م��رة في المدين��ة فر�أى
حبه ف��ي قلبه و�أعجب
الح�س��ن  Qبجماله وهيبته فدخل ّ
به ف�س�أل فقيل �إنه الح�سن بن علي بن �أبي طالب Qفخرج
ٍ
من �صدره م��ا تربى عليه من ُب ٍ
لعلي Qوولده
غ�ض
وحق��د ّ
وقال :هذا بن �أبي تراب!
�سب��اً و�شتم��اً عل��ى
متعجب��اً ،ث��م �أطل��ق لل�سان��ه العن��ان ّ
Q

((( �أعيان ال�شيعة ،ج� ،1ص.580
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الإمام  Qفلم��ا فرغ ال�شامي من نوبة حق��ده �أقبل الإمام
الح�سن  Qعلي��ه و�ضحك فقال� :أيها ال�شيخ �أظنك غريباً،
ولعل��ك �شبهت ،لو �س�ألتنا �أعطيناك ول��و ا�ستر�شدتنا �أر�شدناك،
ولو ا�ستحملتنا �أحملن��اك و�إن كنت جائعاً �أ�شبعناك ،و�إن كنت
عرياناً ك�سون��اك و�إن كنت محتاجاً �أغنين��اك ،و�إن كنت طريداً
�آويناك ،و�إن كانت لك حاجة ق�ضيناها لك! فلو حركت رحلك
�إلينا ،وكنت �ضيفن��ا �إلى وقت ارتحالك ،كان �أعود عليك لأن
لنا مو�ضعاً رحباً وجاه��اً عري�ضاً ،وما ًال كثيراً .فلما �سمع الرجل
ال�شام��ي كالمه بكى ثم ق��ال� :أ�شهد �أنك خليفة اهلل في �أر�ضه
ﭽﯱ ﯲ ﯳﯴﯵﭼ((( وكنت �أنت و�أبوك �أبغ�ض
وحول رحله �إليه وكان �ضيف��ه �إلى �أن ارتحل،
خل��ق اهلل � ّإلي؛ َّ
و�صار معتقداً لمحبتهم .(((»Q
 4ـ مقابلته للجميل:
� ّإن من �أخالق الم�ؤمنين �أن يج�سدوا ما جاء منها في كتاب
اهلل ،ويترجم��وه في �سلوكه��م و�أفعالهم؛ فاهلل ع�� َّز وجلَّ قد � ّأقر
260

((( �سورة الأنعام ،الآية.124 :
((( بحار الأنوار ،ج� ،ص� ،43ص.344

قاعدة تقول« :وهل جزاء الإح�سان �إال الإح�سان»(((.
بل ندب �إلى م��ا هو �أف�ضل من مقابل َه الح�سنة ب�أح�سن منها
بل حت��ى مقابلة الإ�س��اءة بالتجاوز عنها بل رده��ا بالإح�سان،
�سمو نف�س الإمام الح�سن  Qورفيع ورهافة
ومم��ا ُيروى من ّ
م�شاع��ره الإن�ساني��ة �أنه قد جاءت��ه جارية فحيت��ه بطاقة ريحان
(لعله��ا باق��ة ورد) فكان منه � Qأن رد ه��ذه التحية الرقيقة
منه��ا ب�أن بادرها قائ�لاً�« :أنت حرة لوجه اهلل» فقيل له في ذلك
فق��ال �« :Qأ َّدبن��ا اهلل تعال��ى :ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅ ﰆﰇﭼ((( وكان �أح�سن منها اعتاقها»(((.
خاتمة :أعبد أهل زمانه

ج�سد الإمام الح�سن � Qأخالق
انظ��ر فيما �سلف كيف ّ
الق��ر�آن ،لي�صبح كما قيل في ج��ده «كان ُخ ُل ُقه القر�آن»((( و�إذا
َّعرجن��ا على عالقت��ه بربه نجده في �أ�سم��ى مراتب العبودية له
والخ�شي��ة منه وقد �شهد له بع�ض من عاي�شه �أنه كان �أعبد �أهل
((( �سورة الرحمن ،الآية.60 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.86 :
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،3ص.183
((( مر�آة العقول ،ج� ،3ص.236
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حج ما�شياً وربما م�ش��ى حافياً؛ وقيل �إنه
حج َّ
زمانه؛ ف��كان �إذا َّ
حج��ة ما�شياً والنجائب تق��اد بين يديه،
ح��ج خم�ساً وع�شرين ّ
ّ
وكان �إذا قام �إلى ال�صالة ترتعد فرائ�صه ،وكان ال يقر�أ من كتاب
اهلل ع َّز وجلَّ ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ �إال قال :لبيك اللّهم
نحول عالقتنا بالر�سول  Pو�أهل
لبي��ك ،و�أخيراً ما �أح�سن �أن ِّ
ينمي عقولنا ويزكِّ ي نفو�سنا،
بيت��ه � Rإلى نمط من العالئق ِّ
وي�صحح العالقات بيننا ،لنجعل �سيرتهم ب�ساتين ّفواحة بعبيرها
ِّ
تملأ وجودنا و�أجواءنا بعطرها القد�سي� .أولي�س الح�سن Q
ريحان��ة من رياحين ب�ستان النب��ي محمد  Pومن رو�ض علي
وفاطمة L؟!
رب العالمين
والحمد هلل ِّ
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المحا�ضرة الخام�سة
التقوى وصية اإلمام علي Q

ت�صدير:

ج��اء في و�صية الإم��ام علي  Qلولديه
الح�س��ن والح�سين Lم��ا �ضربه ابن ملجم
(لعنه اهلل):
«�أو�صيكما بتقوى اهلل و�أال تبغيا الدنيا و�إن
بغتكما وال ن�أ�سفا على �شيء منها زوى عنكما،
وق��وال بالحق واعم�لا للأجر ،وكون��ا للظالم
خ�صماً وللمظلوم عوناً(((.
((( نهج البالغة� ،ص .421

الهدف:

بيان �أهمية و�صية الإمام علي Qبالتقوى وكيف نح�صل
المل ََكة.
على هذه َ
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َّ
مقدمة:

� ّإن هذه الو�صية من �أنف�س و�صايا الإمام علي  Qو�أهمها
لأنه��ا جاءت في �أواخر عمره ال�شري��ف وبعيد تلقيه �ضربة ابن
ملجم اللعين واليقين برحيله عن العالم ولذا فمن المقطوع به
�أن��ه �سيجعل فيها ع�صارة الو�صاي��ا و�أوالها و�أهمها؛ وهو Q
�إذ يب��د�أ بالو�صية لولديه �إال �أنه يعود في�صمم الو�صايا ابتداء من
قوله «�أو�صيكما وجميع ولدي و�أهلي ومن بلغه كتابي» بما يلي
هذه العب��ارة ،ولقد �أفردها فا�ص ًال بين مقدم��ة الو�صية وبين ما
بعدها لنلتفت �إلى ذلك ونعتني به.
وحي��ث �إنن��ا ال ن�ستطي��ع التعر�ض لكاف��ة الو�صاي��ا الواردة
نق��ف عند بع�ضها عل��ى �أننا ن�ؤكد عل��ى � ّأن الو�صية جاءت من
جه�� ٍة �شديد َة التركيز والإن�ضغ��اط لكنها جاءت كذلك �شاملة
لمختلف جوانب الحياة ،ولكي ال نطيل ن�ستلُّ من هذه الو�صية
مفرد ًة َّمما �أو�صى به  Qوهي التقوى:
 1ـ التقوى معناها و َم ْن هم �أه ُلها؟
�إن تق��وى اهلل و�صية �أولياء اهلل من ر�س��ل و�أنبياء و�أئمة وهي
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يتحرر الإن�س��ان وبتحرير �إرادته و�سطوات
وبعب��ارة �أخرى �أن َّ
ال�شهوات وم��ن يزينها .وي�أتي في قمة الأم��ور الم�ساعدة على
تح�صي��ل التقوى وزرعه��ا وتنميتها �صوم �شه��ر رم�ضان �إذ قال
تعالى:
ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭼ(((.
كيف تحصل التقوى:

 1ـ الوعي:
� ّإن جهل الإن�س��ان بنف�سه ،وبمحيطه ،وبزمان��ه و�أهل زمانه؛
وجهله بالدين ومعالمه و�أحكامه ،وكذلك ال�ضعف في الثقافة
ت�سبب انح��راف الإن�سان بل
أه��م الأمور التي ِّ
الإ�سالمية من � ّ
�ضياعه؛ ونحن نرى ما فعلت و�سائل الإت�صال الحديثة بالب�شرية
جمعاء وم��ا تفعل��ه ب�شبابنا و�شاباتن��ا ومجتمعاتنا؛ ف��� ّإن ال�سير
الأعم��ى بدون وع��ي وب�صي��رة وراء كلّ �أمر متط��ور وحديث،
والإ�صغاء �إلى كلّ متحدث ،والركون �إلى كلّ خبر وكلّ و�سيلة
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((( �سورة البقرة ،الآية.183 :

ن�شر للأخبار ،ته�شم �إرادة الإن�سان وتحرف �سلوكه وتلب�س عليه
الأم��ور؛ بل تربي فيه �سلوكيات وعادات؛ وال �أقلّ من بناء �إلفة
بالمحرمات؛ فعلين��ا �أن نتعلم �أحكام ديننا
نف�سي��ة وحالة �أن�س
ّ
ونرفع م�ست��وى معرفتنا بعقيدتن��ا لنح�صن �أنف�سن��ا و�أهلينا من
ال�سموم التي يلقيها الأبال�سة في كلّ و�سيلة متاحة لهم لين�شروا
ال�ضاللة وال�ضي��اع والإنحراف؛ وقد جاء م��ا ي�ؤكد على ذلك
م��ن ما ُروي عن النبي الأكرم « :Pتمام التقوى �أن تتعلم ما
جهلت وتعمل بما علمت»(((.
لذل��ك ينبغي لنا مجال�سة �أهل العل��م والتقوى ونعود عند
كل �شبه��ة �إلى مفكري الإ�سالم وعلمائ��ه ونرتاد مناهل العلم
من كتب ومواقع على �شبكات التوا�صل موثوقة وم�أمونة فهناك
نجد ما يقينا ويحمينا من الأخطار؛ فعن ر�سول اهلل « :Pلكل
�شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين»(((.
ف�أهل الوعي والمعرفة والعلماء الربانيون هم المعين الذي منه
ن�ستقي ما نتح�صن به من �آفات و�أمرا�ض �أهل الإنحراف والزيغ.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص.3638
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3636
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تربى في �أج��واء ال�صالح ي�صبح تقي��اً ويكفينا
لي���س كل م��ن ّ
�شواهد التاريخ وكذلك القر�آن.
�إال �أن م��ا نلفت �إليه ه��و � ّأن المحيط ال�صالح ِّ
ي�شكل عن�صراً
م�ساع��داً على �سل��وك طريق ال�صالح والتحلّ��ي بالتقوى بينما
المحيط الفا�سد ِّ
ي�شكل عن�صراً معوقاً يثبط ويثقل َخطْ َو الإن�سان
في طريق التقوى.
 3ـ البناء الروحي والقيمي:
� ّإن م��ن �آث��ار المنبت ال�صال��ح والبيئ��ة ال�صالح��ة والرفقة
ال�صالحة تثبيت القيم الحق��ة� ،إذ ين�ش�أ الإن�سان على تمجيدها
وم��دح حامليه��ا والمتحلّي��ن بها ،فت�ش��كل ف��ي الوعي وفي
الالوع��ي مطمحاً ت�صبو �إليه نفو�س النا�شئين في هذا المحيط.
وه��ذا معنى من معاني المنب��ت الح�سن؛ لكن ثم��ة �أمر �آخر
وه��و �أن التقوى كقوة نف�سي��ة و�إرادة وعزيمة باطنية تحتاج �إلى
مقويات ومغذيات تمدها ب�أ�سباب الر�سوخ في النف�س والإرتقاء
ال و�صالحاً ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ
في �سم��اء الإن�سانية لتزهر وتثمر عم ً
ﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻﯼﯽﯾ

269

ﯿﰀﰁ ﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭼ(((.
فمن يريد �أن يكون تقياً عليه �أن ال يتهاون في ّمد هذه الملكة
ينميها ويقويها من برامج روحية؛ كقراءة القر�آن والتدبر فيه،
بما ِّ
وقراءة الأدعية وال�صالة وخ�صو�صاً النوافل وب�شكل �آكد �صالة
اللي��ل التي �أمر اهلل بها ر�سوله وجعله��ا مقوياً له لتحمل القول
الثقيل في �س��ورة المزمل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭼ(((.
ومن الم�ساعدات والمقويات الروحية للتقوى ومثبتاتها في
والم�ستحب؛ وهذا ما نجده �إذا ما
النفو�س ال�صوم الواجب منه
ّ
تفي�أن��ا قوله تعال��ى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭼ(((.
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((( �سورة �إبراهيم ،الآيتان 24 :ـ .25
((( �سورة المزمل ،الآيات 1 :ـ .6
((( �سورة البقرة ،الآية.183 :

المحا�ضرة ال�ساد�سة

ليلة بعمر
ت�صدير:
ق��ال اهلل تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭼ(((.

((( �سورة القدر ،الآيتان 1 :ـ .2

الهدف:

بيان مقام ومنزلة ليلة القدر.
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� اّإل � ّأن الزمن من حيث وحداته �ص ُغرت �أو ُكبرت ال تختلف
عن بع�ضه��ا فال�ساعة هي ال�ساعة واليوم ه��و اليوم وال�سنة هي
ال�سنة والقرن هو القرن؛ � اّإل � ّأن الزمن قد يكت�سب قيمة و�أهمية
وع��اء لحدث ما؛ وي�أخذ من الحدث وقعاً في النفو�س
�إذا كان ً
م��ن حيث التف��ا�ؤل والت�ش��ا�ؤم ومن حيث القدا�س��ة والبركة،
ولكن لم��ا كانت الحكمة الإلهية كا�شفة �أحياناً عن خا�صية ما
ف��ي مكان ما �أو زمن ما ف� ّإن اختي��ار المولى لزمنٍ لأجل عبادة
وطاع��ة م��ا ،يك�شف ربما ع��ن خ�صو�صية ما للزم��ن والمكان،
��م اختياره لفري�ضة
فيغدو اختي��ار �شهر رم�ضان لنزول القر�آن ُث َّ
ال�صيام كا�شفاً عن �إرادة �إلهية �أملَتها الحكمة والربوبية والكرم
واللط��ف الإلهي ،ولعلَّ ما جاء في خطبة النبي  Pو�أحاديث
�أه��ل البيت  Rعن م�ضاعفة �آثار الأعم��ال �إ ّما لخ�صو�صية
جعلها اهلل في الزمن؛ �أو تكريماً من اهلل لنزول القر�آن في ذلك
الزم��ن .وهذا ما يدفعنا للت�سا�ؤل ع��ن عظمة وقيمة ليلة القدر،
فما هي عظمتها وكيف تتجلى؟
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حماور املو�ضوع
عظمة ليلة القدر:

 1ـ زمن نزول �أكمل الكتب على قلب خاتم الر�سل:P
 2ـ العمل فيها خير من عمر كامل:
وقد عبر عنها بقوله تعالى من قائل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ(((.
وه��ذا معن��اه � ّأن بركة العم��ل فيها تعادل العم��ل في �ألف
�شه��ر ثمرة ونتيجة في الآخ��رة وكذلك على النف�س من حيث
تكميلها وتزكيتها ،وبها يظهر التدارك الإلهي لتق�صير العباد ب�أن
يعو�ضون
يتي��ح لهم �أن ي�ستثمروا ليلة واحدة في طاعته وعبادته ِّ
بذل��ك كلَّ ما فاتهم حتى لو كان عمراً كام ًال يعادل �ألف �شهر
�أي ما يقارب ثمانين �سنة.
 3ـ ليلة تنزل المالئكة والروح:
حي��ث ورد � ّأن الأر���ض تزدحم ب�أف��واج المالئك��ة والروح
وه��ذه الليلة هي الوحيدة التي �أخبر تعالى عن تن ّزل المالئكة
274

((( �سورة القدر ،الآية.3 :

والروح فيها بما رمز �إلى الرحمة والخير والبركة واللطف وق�ضاء
الحوائج وتدبير �ش�ؤون الم�ؤمنين والمخلوقات.
الولي لتنقل
و�أي�ضاً يرمز �إلى مقام الوالية حيث تتنزل على ّ
�إلي��ه �أخبار ال�سماء في القابل من الأيام كما كانت تتنزل على
قلب الر�س��ول Pفهي في تنزلها دلي��ل على وجود حجة اهلل
وبقية اهلل في �أر�ضه.
 4ـ وهي ليلة ال�سالم:
حي��ث قال تعالى :ﭽﭮﭯﭰﭱﭲ ﭼ((( ولعلّ ذلك
م��ن بركات تنزل المالئكة والروح؛ فه��ي ليلة �سالم وطم�أنينة
حي��ث يكون الإن�سان �ضيف اهلل عاب��داً هلل ،يدعوه والمالئكة
حيث قيل � ّإن ال�سالم هو �سالم المالئكة على الداعين ،وقيل
كذل��ك �إنها ليلة تبادل ال�س�لام بين المالئك��ة �إذ ي�سلّم فوج
�صاعد على �آخر نازل.
 5ـ هي ليلة التقدير:
وهي ليلة و�ضع المخطَّ ط الإله��ي لحياة الإن�سان �سواء كان
((( �سورة القدر ،الآية.5 :
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فرداً �أو جماعة ،بل حتى لجماعة الإن�سان كلها ،بما في تقديره
تعال��ى من حياة وموت ورزق و�سع��ادة و�شقاء و�صحة ومر�ض؛
حي��ث �أ�شار تعالى �إلى � ّأن التقدير فيها ي�شمل كل جليل وكل
حقير :ﭽﭠﭡﭢ ﭣﭤﭼ(((.
لماذا التقدير في ليلة القدر؟
الحقيق��ة �أنه كون ليل القدر ه��ي ليلة نزول القر�آن فهي ليلة
�سعد الإن�سانية ،ف�إكراماً لهذا الحديث وبياناً لف�ضله وبركته على
الإن�سانية جعل اهلل فيها التقدير للعباد .هذا من جهة ومن جهة
والرب الرحي��م جعل ليلة تقدير
ثاني��ة �أنه تعالى وه��و اللطيف ُّ
الأم��ور ف��ي الع�شر الأواخر م��ن �أ�شرف الأ�شه��ر حيث يكون
الإن�س��ان قد بدت عليه �آث��ار ال�صوم طاعة هلل تعالى؛ فمن لطفه
تعالى ورحمته كذلك �أن يجع��ل ليلة تقدير الأعمار والأرزاق
والأق��وات والأحداث في الليلة التي يكون العبد فيها من�شغ ًال
م�سبحاً وذاكراً يلهج
بعبادت��ه تعالى تالياً لكتابه �ساج��داً وراكعاً ِّ
بالدع��اء بما علَّمه �إي��اه النبي  Pو�أئمة اله��دى فك� ّأن اهلل ال
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((( �سورة الدخان ،الآية.4 :

يري��د �أن ي�ضع مخطَّ ط عمر الإن�سان في �أزمنة الغفلة والمع�صية
معر�ضاً نف�سه لل�سخط الإلهي وال �أقل من
حيث يكون الإن�سان ِّ
لتتو�سط للعبد
الإهم��ال الإلهي وحيث ال تتدخل المالئك��ة َّ
عند اهلل ليزيد من ر�أفته وحلمه وكرمه.
ً
خاتمة :كن مستعدا لليلة القدر:

م��ن �ألطاف اهلل تعالى الزائدة �أن �أخفى ليلة القدر بين ليال
ث�لاث ،ولعلَّ الحكمة �أن ال يفوت الإن�س��ان �إحداها ،وهذا ما
ربم��ا نتفي�أ به ظل الرواية التالية الت��ي رواها زرارة عن �أبي عبد
اهلل � Qأن��ه قال« :التقدير في ليل ت�سع ع�شرة ،والإبرام في
ليلة �إحدى وع�شرين ،والإم�ضاء في ليلة ثالث وع�شرين»(((.
فال من الإ�ستعداد ِلل َْيلة القدر ب�أمور منها:
 1ـ معرفة ح ِّقها وقيمتها وعظمتها.
 2ـ الإ�ستع��داد النف�س��ي والروحي لليل��ة الق��در ب�إزالة موانع
أه��م مزيل لموانع التوفيق ف��ي العمر ف�ض ًال عن
التوفي��ق ،و� ّ
ليلة القدر التوبة ور ّد المظالم والحقوق لأ�صحابها.
((( رو�ضة المتقين.
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 3ـ �إخال�ص النية في العبادة فيها هلل تعالى.
 4ـ الإجته��اد في العب��ادة والتفرغ للعبادة فيه��ا حتى �آخرها،
فق��د روي �أن الزهراء  Oكانت ال تدع �أهل بيتها ينامون
ليلة ثالث وع�شرين م��ن �شهر رم�ضان وكانت تعالجهم بقلة
الطع��ام وتت�أهب لها من النهار حيث كان��ت ت�أمرهم بالنوم
خيرها»(((.
نهاراً وكانت تقول « :Oمحروم من ُح ِر َم َ
 5ـ ط��رد الك�س��ل والتواني والإقب��ال على الطاع��ات بن�شاط
وبهجة.
�أخيراً :ال بد من الإ�شارة والتنويه �إلى � ّأن على الإن�سان �أن ال
يكون �أنانياً فيقت�صر بدعائه على نف�سه وعياله و�أقربائه ،بل ليعمم
الهم العا ّم وليتذكر
الدع��اء �إلى �أو�سع دائرة ،بل علي��ه � ّأن عليه ّ
المجاهدين والمقاومين والقادة والأمة جمعاً كما علمنا �أئمتنا
 Rفي �شهر رم�ضان في تعقيب كل �صالة« :ال ّل ُه َّم �أَ ْغنِ كُ لَّ
َف ِقيرٍ ،ال ّل ُه َّم � ْأ�ش ِب ْع كُ لَّ جا ِئ ٍع ،ال ّل ُه َّم ا ْك ُ�س كُ لَّ ُع ْر ٍ
يان ،ال ّل ُه َّم ا ْق ِ�ض
َ��ر ْج َع ْن كُ لِّ َمكْ ��ر َو ٍب ،ال ّل ُه َّم ُر َّد كُ لَّ
َد ْي َ
��ن كُ لِّ َم ِدينٍ  ،ال ّل ُه َّم ف ِّ
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((( م�سند الإمام علي � ،Qص.409

��ح كُ لَّ ِ
َغر ٍ
فا�س ٍد ِم ْن ُ�أ ُمو ِر
ِي��ب ،ال ّل ُه َّم ف َُّك كُ لَّ �أَ ِ�سيرٍ ،ال ّل ُه َّم َ�أ ْ�ص ِل ْ
ي��ن ،ال ّل ُه َّم ْا�ش ِف كُ لَّ َمر ٍ
��م ُ�س َّد َف ْق َرنا ِب ِغناكَ ،
الم ْ�س ِل ِم َ
ُ
ِي�ض ،ال َّل ُه َّ
الد ْي َن
��م ا ْق ِ�ض َع ّنا َّ
��م غ َِّي ْر ُ�س َوء حا ِلن��ا ِب ُح ْ�سنِ حا ِل َك ،ال ّل ُه َّ
ال ّل ُه َّ
َو�أَ ْغ ِن ِنا ِم َن ال َف ْق ِر �إِ َّن َك َعلى كُ لِّ َ�ش ٍْي ق َِْد ٌير».
ول��ي الأمر في دعائنا كما علَّمن��ا �أئمتنا � Rأن
ولنتذكّ ر َّ
الح َّج ِة ْبنِ
��ن ِل َو ِل ِّي َ
��ك ُ
نك��رر فيه��ا الدعاء له بدع��اء« :ال َّل ُه َّم كُ ْ
��ك َعل َْي ِه َو َعلى �آبا ِئه ِفي ِ
الح َ�س��نِ َ�صلَوا ُت َ
ال�سا َع ِة َو ِفي كُ لِّ
َ
ه��ذ ِه ّ
�ساع�� ٍة َو ِل ّياً َوحا ِفظاً َوقا ِئ��داً َو ِ
نا�صراً َو َد ِلي ًال َو َع ْين��اً َح ّتى ُت ْ�س ِك َن ُه
�أَ ْر َ�ض َك ط َْوعاً َو ُت َم ِّت َع ُه ِف ْيها طَ وِيالً».
رب العالمين
والحمد هلل ِّ
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المحا�ضرة ال�سابعة

لماذا كان الفطر عيداً
ت�صدير:

عن �أمي��ر الم�ؤمني��ن علي :Q
«�إنما هو عيد لمن َق ِبلَ اهلل �صيامه.(((»...

((( نهج البالغة� ،ص

الهدف:

�سر كون الفطر عيداً� ،إ�ضافة �إلى بيان بع�ض �آدابه.
بيان ّ
281

َّ
مقدمة:

في الق��ر�آن ذُكر العيد ف��ي ق�صة نزول المائ��دة على النبي
عي�س��ى  Qوالحواريي��ن ليكون ي��وم نزولها عي��داً لأتباعه
حي��ث ق��ال تعال��ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ

فطل��ب الحواريين من عي�سى  Qكان
ﭥ ﭦﭧﭼ
ُ
لطعام للأبدان م��ن جهة ي�شبعون بها جوع �أج�سادهم ،ويترتب
عل��ى ذلك �أمرنا الأول اطمئنان قلوبهم واليقين ب�صدق عي�سى
 Qف��ي كل ما جاءهم به .حيث ورد في القر�آن حكاية عن
قوله��م :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﭼ(((.
وذك��روا �أخيراً � ّأن ذلك �أي�ض��اً ليكونوا �شهوداً على المعجزة
ه��ذه وليخبروا بها النا�س �شاهدين على �صدقها ،وبذلك تقوى
حجته��م �أمام النا�س؛ فتخليد ذكرى نزول المائدة كان بجعلها
عيداً ُيعاد تذكُّره كلَّ ما جاء زمان حدوثها.
(((
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((( �سورة المائدة ،الآية.114 :
((( �سورة المائدة ،الآية.113 :

ف���إذا كان نزول م�أدبة الأج�ساد عي��داً لأمة عي�سى ف� ّإن نزول
م�أدبة الأرواح والعقول والنفو�س من ال�سماء �أال يجدر �أن تكون
عيداً؟ �أعني نزول القر�آن الكريم.

ً
لماذا يكون يوم الفطر عيدا؟

وفي الإجابة عن هذا ال�س�ؤال نجيب �إ�ضافة �إلى كونه مترتباً
عل��ى �شهر ن��زول م�أدبة اهلل العظمى وهو الق��ر�آن الكريم وكونه
تطمئن ب��ه القلوب ،وكوننا �شهوداً على �إعجازه َفلَنا �أن
ذكراً هلل ُّ
نقول:
بالإ�ضافة �إلى كلّ ما ذ ُِك َر ما يلي:
 1ـ يوم رفع حظر المفطرات:
ف���إن كان �شه��ر رم�ض��ان �شه��راً فيه ُتح��رم في��ه الكثير من
المباح��ات ،ف� ّإن ي��وم الفطر هو يوم رفع ه��ذا الحظر؛ وفي هذا
��ت �إلى نعمة اهلل على الإن�سان و َم ِّنه العظيم عليه؛ �إذ كان له
َل ْف ٌ
تعال��ى �أن يجعل هذا الحظر طوال �أي��ام العمر� ،إال �أنه جعل له
�شوال فكان الهالل ب�شارة على رفع الحظر
�أمداً وهو هالل �شهر ّ
وعودة الإباحة ،وبالتالي فالعيد هنا هو عبادة �شكر هلل تعالى.
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 2ـ يوم نجاح الإن�سان في التكليف:
ع�صى
عندما ن�سمع قول �أمير الم�ؤمنين « :Qكلُّ يوم ال ُي َ
اهلل فيه فهو عيد»((( نفهم � ّأن نجاح الإن�سان في عدم مع�صية اهلل
والبق��اء في �سلك طاعته هو يوم عي��د َي ُ�س ُّر الإن�سان لتوفيقه في
�أداء ما كلّفه اهلل به؛ وعليه ف� ّإن الفهم ال�صحيح للعيد يبتني على
ل�سمو الإن�س��ان ورقيه من وجهة نظر �إيمانية� ،أي
اعتباره معياراً ّ
تطوره �أخالقياً وعقائدي��اً وان�ضباطاً وا�ستقامة على جادة ال�شرع
الحنيف ،وم��ا يترتب على هذا النجاح ِم��ن جوائز �إلهية ولذا
كان يوم الفطر يوم الجائزة والفائزون يفرحون بجوائزهم.
 3ـ يوم الإنت�صار:
فعي��د الأ�ضح��ى مث ًال ي�أتي بع��د رجم رم��ز ال�شيطان ،وبعد
الإلتزام بمجموعة �أمور تزيد في ان�ضباطه ،وهو اليوم الذي نجح
فيه النبي �إبراهيم الخلي��ل وابنه �إ�سماعيل  Lوهذا بنف�سه
يرمز �إلى انت�صار الإن�سان لربه على نف�سه �إلى درجة تقديم ولده
ونف�سه �إلى ربه عند �أمره.
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فعيد الفطر يوم انت�صار الإن�سان على عدوه ال�شيطان بالتزامه
حرم��ان نف�سه من ال�شه��وات وهو انت�صار الإن�س��ان على نف�سه
فداء على مذبح الأم��ر الإلهي والذي تجلَّى
بتقدي��م �شهواتها ً
بطاعته في تركها �شهراً كامالً .وفي هذا ال�سياق ُيف َهم قول �أمير
الم�ؤمنين�« :Qإنما هو عيد لمن قبل اهلل �صيامه».
يوم الفرح الهادف:

فالعي��د عند المجتمع��ات الب�شرية وفي عاداته��ا وتقاليدها
موا�س��م اجتماعية؛ وجاء الإ�سالم ليق��رر جعل الفطر يوم عيد
ُ
ل��ه ال�سمة العام��ة للأعياد من فرح و�س��رور وب�شرى ،فالإ�سالم
يري��د للإن�سان الم�سلم ولمجتمع الم�سلمين �أن ت�سوده الفرحة
وال�س��رور و�أن يعي���ش الف��رد والجماع��ة الم�سلم��ة العواطف
والأحا�سي�س؛ لك��ن �أراد �أن يكون ذل��ك للتوفيق للطاعة و�أن
يك��ون بطريق��ة محلل��ة؛ ال �أن يك��ون باعث البهج��ة وال�سرور
المحرم��ات وال �أن تكون الفرح��ة وال�سرور متمظهرة
ارت��كاب َّ
المحرمات واقتراف الموبقات.
بارتكاب َّ
ومن الع��ادات الم�سيئة للأعياد الإ�سالمي��ة ما يحدث من
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�إطالق نار ومفرقعات وغير ذلك من مظاهر الأذية والمع�صية.
فالإ�سالم يريد للإن�سان �أن يفرح لكن �أن ال يخرج بفرحه عن
حد الطاع��ة ،و�أن يكون فرحه هادفاً بتعزيز العالقات الإن�سانية
ّ
من تزاور و�إ�شاعة ال�سالم والتبريكات و�صلة الأرحام.
 5ـ يوم تعميم الفرح:
وحب
أه��م و�أ�سو�أ و�أخط��ر �أمرا�ض الإن�سان ه��و الأنانية ّ
�إن � ّ
الذات بحيث ي�ستغرق الإن�سان في نف�سه في همومها و�أفراحها
و�أتراحه��ا وال يلتف��ت �إلى غي��ره؛ وجاء �شه��ر رم�ضان ليكون
و�سيل��ة لإيقاظ الم�شاركة ال�شعورية من الأغنياء للفقراء «ليجد
الغني ِح َّ�س الجوع فيرحم الفقير»(((.
وكذلك في يوم العيد يربي الإ�سالم بنيه على عدم احتكار
الف��رح وق َْ�صرِه عل��ى �أنف�سهم والأقربين ب��ل المطلوب ال�سعي
لتعمي��م الفرح؛ ومن ه��ذا المورد ج��اءت زكاة الفطرة لتكون
و�سيلة ُي ِ
دخلُ بها الإ�سال ُم الفرح َة �إلى القلوب المحزونة ب�سبب
الفق��ر والعوز ،لعلّ بذل��ك ُيل ِب ُ�س الفقير �أبن��اءه جديد الثياب
ويتحفهم بلذيذ الطعام.
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((( الوافي ،ج� ،11ص.34

خاتمة :العيد لتغيير السلوك:

�ش��رع الإ�سالم مجموعة م��ن الآداب المخت�صة بالأعياد
لقد َّ
وحوله��ا من كونها �آداباً �إلى مرا�س��م عبادية ومنها ال�سالم� ،سالم
َّ
الم�ؤم��ن على �أخيه تعزيزاً لحالة الو ّد بينهما ،ولو كان ثمة ما يعكر
�صفو العالقة ف�إنّ المبادرة �إل��ى ال�سالم وت�سابقهما على المبادرة
�إل��ى ال�سالم م��ع الب�شا�شة ت�ساهم في ت�صفي��ة ما يمكن �أن يكون
َّ
عكر �صف َوه ال�شيطانُ من م�شاعر و ِّد و�إخاء؛ و�إذا �أ�ضفنا �إلى ال�سالم
والب�شا�شة الم�صافحة ف�إن ذلك �آكد في �إزالة �شحناء ال�صدور...
وكذلك ثمة � ٌأمر يلفت النظر وهو ا�ستحباب �أن يذهب الإن�سان
�إلى مكان �إقامة �صالة العيد من طريق ويعود من �آخر ربما ليلتقي
ب�أكبر عدد من النا�س ويتبادل معهم ال�سالم والتبريكات.
على �أنه ال بد من الإ�شارة �إلى �أنه في قنوت �صالة العيد ربط
للإن�سان بذوي النعمة علي��ه ابتداء باهلل ثم بالنبي Pالأعظم
ثم بالأئمة  Rوهذا �أي�ضاً ما يرمز �إليه ا�ستحباب زيارة الإمام
الح�سين  Qفي كل عيد وكذلك دعاء الندبة.
رب العالمين
والحمد هلل ّ
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